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هیافکلا حاضیا 

: هدنسیون

ینارکنل لضاف  دمحم 

: یپاچ رشان 

حون

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هیافکلا 54حاضیا 

باتک 54تاصخشم 

لّوا 54دلج 

54هراشا

[ داتسا همدقم  ]55

هدنراگن : ] 55همّدقم

فّنصم  ] 56همّدقم

56هراشا

لّوا 56رما 

56هراشا

دراد دوجو  ملع  یّلک  عوضوم  نیب  لئاسم و  تاعوضوم  نیب  یتبسن  57هچ 

؟ تسیچ هب  مولع  63زیامت 

تسیچ لوصا  ملع  65عوضوم 

ظافلا عضو  مّود  71رما 

71هراشا

عضو 72ماسقا 

عضو ماسقا  72نایب 

؟ تسیچ لامعتسا  تحص  كالم  مّوس  85رما 

85هراشا

: رّکذت 86ود 

مراهچ 87رما 

تسا یناعم  تاوذ  ظافلا ، هل  عوضوم  مجنپ  93رما 
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93هراشا

نیملع نیموحرم  مالک  یسررب  96دقن و 

تابّکرم عضو »  » مشش 98رما 

یقیقح يانعم  صیخشت  ياههار  متفه  100رما 

ردابت - 1100

- بلس تّحص  مدع  لمح - تّحص  - 2102

دارّطا - 3106

- لاوحا ضراعت  ظفل - لاوحا  رد  متشه  107رما 

هّیعرش تقیقح  مهن  108رما 

108هراشا

نآ توبث  مدع  هّیعرش و  تقیقح  توبث  114هرمث 

معا حیحص و  رد  مهد  117رما 

117هراشا

لّوا 117بلطم 

118هراشا

ینالقاب 103] 120مالک 

« تّحص يانعم   » مّود 121بلطم 

مّوس 122بلطم 

« یحیحص لوق  رب  انب  عماج  ردق  نییعت  »122

یمعا لوق  رب  انب  عماج  ردق  127نییعت 

« تسا ماع  تادابع  ظافلا  هل  عوضوم  عضو و   » مراهچ 133بلطم 

یّمعا یحیحص و  نیب  عازن  هرمث  مجنپ  134بلطم 

134هراشا

اهیحیحص 137ّهلدا 
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137هراشا

ردابت - 1137

بلس تّحص  - 2138

رابخا - 3138

ظافلا عضو  رد  نیعضاو  شور  - 4141

اهیّمعا 142ّهلدا 

ردابت - 1142

بلس تّحص  مدع  - 2142

دساف حیحص و  هب  تادابع  میسقت  تّحص  - 3143

رابخا - 4144

معا حیحص و  رد  رما  دنچ  149نایب 

لّوا 149رما 

مّود 150رما 

مّوس 152رما 

یظفل كارتشا  مهدزای  156رما 

انعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مهدزاود  159رما 

159هراشا

امهّرس سدق  نیناوق  ملاعم و  بحاص  نیملع  نیموحرم  مالک  یسررب  161دقن و 

انعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  رد  ملاعم  بحاص  162لیصفت 

« قتشم  » مهدزیس 167رما 

167هراشا

ثحب هب  دورو  زا  لبق  همزال  روما  نایب  ]168

قتشم يانعم  لّوا  168رما 

168هراشا
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یهقف عرف  172کی 

یلوصا قتشم  يارب  یّلک  173هطباض 

مّود 173رما 

مّوس 175رما 

175هراشا

ههبش 176عفر 

مراهچ 182رما 

مجنپ 184رما 

مشش 187رما 

دننادیم تقیقح  معا »  » رد ار  قتشم  هک  یناسک  202ّهلدا 

202هراشا

: ردابت : 1202

: بلس تّحص  مدع  - 2202

-: معالل قتشملا  عضو  معا - هب  نیلئاق  لیلد  نیمّوس  : 3203

:[ رمأ دنچ  نایب  ]208

« هر [ » فیرش 299 قّقحم  مالک  یسررب  دقن و  بّکرم  ای  تسا  طیسب  قتشم ، موهفم  ایآ  لّوا  208رما 

208هراشا

فیرش قّقحم  هب  لوصف  بحاص  210خساپ 

لوصف بحاص  مالک  یسررب  211دقن و 

فیرش ققحم  مالک  مّود  قش  زا  لوصف  بحاص  212باوج 

لوصف بحاص  مالک  رب  فّنصم  213لاکشا 

دناهدومن رّظنت  دوخ  مالک  رد  لوصف  216بحاص 

لوصف بحاص  نایب  هب  تبسن  فّنصم  217داریا 

تسا تسردان  لوصف  بحاص  مالک  زا  فّنصم  218تشادرب 
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« امهّرس سّدق   » فیرش قّقحم  مالک  هرابرد  فّنصم  221رظن 

قتشم موهفم  تطاسب  رب  فّنصم  223لیلد 

؟ تسیچ قتشم  تطاسب  زا  223دوصقم 

« قتشم أدبم  قتشم و  نایم  توافت   » مّود 224رما 

224هراشا

لوصف 336] بحاص  مالک  رب  فّنصم  225داریا 

تسیچ هّیلمح  يایاضق  رد  لمح  تّحص  كالم  مّوس  227رما 

تسا مزال  يریاغت  عون  هچ  تافص  يدابم  تاذ و  نیب  مراهچ  228رما 

تسا هنوگچ  تاذ  أدبم و  نیب  هفاضا  طابترا و  مجنپ  230رما 

230هراشا

« هر  » فّنصم 232راتخم 

مشش 235رما 

« رماوا رد   » لّوا 236دصقم 

-« ءار میم و  فلا ، رما - هّدام  رد   » لّوا 236لصف 

236هراشا

فرع تغل و  رظن  زا  ءار - میم و  فلا ، رما -»  » ظفل یناعم  لّوا  236تهج 

237هراشا

- ءار میم و  فلا ، رما - ظفل  یحالطصا  239يانعم 

تسا ربتعم  ولع »  » رما رد  مّود  242تهج 

تسا بوجو  رد  تقیقح  ءار - میم و  فلا ، رما - ظفل  مّوس  244تهج 

244هراشا

- يونعم كارتشا  هب  نیلئاق  ّهلدا  هدش - عضو  بلط  قلطم  يارب  [ 379] رما دنیوگیم  هک  یناسک  246ّهلدا 

؟ یئاشنا بلط  ای  تسا  یقیقح  بلط  رما »  » يانعم مراهچ  247تهج 

247هراشا
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؟ تسه یتوافت  هدارا ، بلط و  نیب  251ایآ 

هدارا بلط و  يانعم  رد  هرعاشا  اب  هلزتعم » هّیماما و   » نیب 255هحلاصم 

مّهوت 256عفد 

هدارا بلط و  تریاغم  رب  هرعاشا  مّوس  259لیلد 

هرعاشا مّوس  لیلد  هب  تبسن  فّنصم ، 260خساپ 

ضیوفت 261ربج و 

261هراشا

هّیربج مالک  261لّصحم 

هضّوفم مالک  262لّصحم 

هضّوفم مالک  یسررب  263دقن و 

263هراشا

تسا حیحص  هضّوفم ، هیبشت 418 ] ریظنت و  265ایآ 

هضّوفم 420] مالک  زا  يرگید  تمسق  یسررب  دنراد  لالقتسا »  » راثآ داجیا  رد  ناهج  تادوجوم  265ایآ 

بلاطم 267هصالخ 

هّیربج 422] مالک  یسررب  267دقن و 

نآ یسررب  دقن و  هّیربج و  تاهبش - 268ّهلدا -

: لّوا 268لیلد 

: هّیربج مّود  271لیلد 

271هراشا

هّیربج مّود  لیلد  یسررب  273دقن و 

: هّیربج مّوس  277لیلد 

نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  284ال 

تسه ناسنا  تاّیتاذ  زا  تواقش  تداعس و  286ایآ 

تواقش تداعس و  289يانعم 
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یعوضوملا 293سرهفلا 

باتک یعوضوم  296تسرهف 

[ رشان نخس  ]300

ۀیافکلا حاضیا  تادلجم  یلیصفت  301تسرهف 

مود 371دلج 

: 372همّدقم

372هراشا

: رّکذت 372دنچ 

«[ رماوا رد   » لّوا دصقم  همتت  ]373

-« لعفا تئیه  رما - هغیص  رد   » مّود 373لصف 

373هراشا

- لعفا تئیه  رما - هغیص  یناعم  لّوا  373ثحبم 

373هراشا

: زا دنترابع  رما  هغیص  یناعم  زا  373یضعب 

: یّنمت - 1373

: دیدهت - 2373

: راذنا - 3374

: تناها - 4374

: راقتحا - 5374

: زیجعت - 6374

: ریخست - 7374

؟ تسا بوجو  رد  تقیقح  رما ، هغیص  ایآ  مّود  377ثحبم 

377هراشا

هّللا همحر  ملاعم 9 ] بحاص  مالک  یسررب  378دقن و 
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؟ تسیچ رد  ناشروهظ »  » دنوشیم لامعتسا  بلط  رد  هک  ياهیربخ  لمج  مّوس  380ثحبم 

»؟ هن ای  دراد  بوجو  رد  روهظ  رما ، هغیص  ایآ   » مراهچ 384ثحبم 

« یلّصوت يدّبعت و  بجاو   » مجنپ 387ثحبم 

387هراشا

« یلّصوت يدّبعت و  بجاو  يانعم   » لوا 387همّدقم 

« تبرق دصق  يانعم   » مّود 388همّدقم 

»؟ درک کّسمت  قالطا ، هب  ناوتیم  تبرق  دصق  رابتعا  یفن  يارب  ایآ  « » مّوس همدقم  »397

397هراشا

؟ تسیچ لقع  مکح  تّیلصوت ، تّیدّبعت و  رد  کش  تروص  399رد 

»؟ تسا یبجاو  عون  هچ  رما ، هغیص  قالطا  ياضتقم   » مشش 403ثحبم 

« رظح بیقع  رما ، عوقو   » متفه 405ثحبم 

« رارکت هّرم و   » متشه 407ثحبم 

407هراشا

« هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و  »407

؟» دارفا درف و   » ای تسا  تاعفد » هعفد و   » رارکت هّرم و  زا  410دوصقم 

هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  411دقن و 

لوصف بحاص  ياعّدم  هب  فّنصم  413خساپ 

؟ تسا هنوگچ  لاثتما  تّیفیک  هّرم ، هب  لوق  رب  414انب 

؟ تسا هنوگچ  لاثتما  تّیفیک  رارکت ، هب  لوق  رب  415انب 

؟ تسا هنوگچ  لاثتما  تّیفیک  فّنصم ، راتخم  رب  415انب 

« یخارت روف و   » مهن 418ثحبم 

« ءازجا ثحبم   » مّوس 422لصف 

422هراشا

؟ تسیچ ههجو » یلع   » ناونع زا  دوصقم  لّوا  422رما 
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؟ تسیچ اضتقا »  » هملک زا  دوصقم  مّود  424رما 

؟ تسیچ ازجا »  » هملک زا  دوصقم  مّوس  427رما 

427هراشا

: دبعتلا طاقسا  - 1427

: ءاضقلا طاقسا  - 2428

؟ تسه رارکت » هّرم و  ثحب   » و ازجا »  » ثحب نیب  یتوافت  هچ  مراهچ  428رما 

428هراشا

؟ تسیچ [ 110 «] ءادالل اضق  تّیعبت   » ثحب اب  ازجا »  » هلئسم 429قرف 

عضوم ود  رد  ازجا ، ثحب  رد  یقیقحت  ]430

ازجا رظن  زا  شدوخ  رما  هب  تبسن  هب 112 ،] رومأم  ره  سایق  لّوا  430عضوم 

مّود 432عضوم 

432هراشا

؟ تسه یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  لّوا  432ماقم 

432هراشا

؟ تسیچ ازجا  مدع  ازجا و  رظن  زا  روکذم  هناگراهچ  تالامتحا  433هجیتن 

؟ تسه ازجا »  » يرارطضا رماوا  ّهلدا  رهاوظ  ياضتقم  436ایآ 

؟ تسه یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  مّود  438ماقم 

438هراشا

« یلوصا عرف  کی  »441

- ازجا رظن  زا  عطق - ياطخ  445مکح 

؟ تسا بیوصت »  » ازجا همزال  447ایآ 

بجاو همّدقم  مراهچ  لصف  ]450

450هراشا

« یهقف هن  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  بجاو  همّدقم  ثحب   » لّوا 450رما 
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450هراشا

؟ یلقع ای  تسا  یظفل  بجاو ، همدقم  451ثحب 

« همّدقم تامیسقت   » مّود 451رما 

451هراشا

هّیجراخ هّیلخاد و  452همدقم 

؟ هن ای  دنراد  تّیمّدقم  ناونع  ازجا »  » 452ایآ

دنتسه جراخ  بجاو ، همّدقم  ثحب  عازن و  زا  هّیلخاد 201 ] 455يازجا 

هّیجراخ همّدقم  457ماسقا 

457هراشا

[ رابتعا کی  هب  تامیسقت  ]457

457هراشا

هّیلقع 457همّدقم 

هّیعرش 458همّدقم 

هّیداع 458همّدقم 

[ رگید رابتعا  هب  تامیسقت  ]459

459هراشا

هّیدوجو 459همّدقم 

تّحص 459همّدقم 

هّیبوجو 460همّدقم 

هیملع 460همّدقم 

هرخأتم هنراقم و  همّدقتم ، 461همّدقم 

بجاو ماسقا  موس : 468رما 

طورشم قلطم و  468بجاو 

468هراشا
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طورشم بجاو  رد  مظعا  خیش  هّیرظن  یسررب  470دقن و 

؟ يزاجم ای  تسا  یقیقح  طورشم » بجاو   » رب بجاو »  » ناونع قالطا  480ایآ 

؟ زاجم ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم  بجاو  رد  رما  هغیص  لامعتسا  481ایآ 

« زّجنم قّلعم و  بجاو  »482

482هراشا

زّجنم قّلعم و  هب  بجاو ، میسقت  رب  فّنصم  485تالاکشا 

هّللا همحر  يدنواهن 300 ] قّقحم  مالک  یسررب  486دقن و 

قّلعم بجاو  رب  رگید  لاکشا  489ود 

؟ تسیچ هّیدوجو  تامّدقم  یلعف  يریغ  بوجو  492كالم 

تقو زا  لبق  تامّدقم ، نایتا  495بوجو 

لیصحت موزل  مدع  ای  لیصحت  موزل  رد  دویق  499فالتخا 

هّدام هب  تبسن  تئیه ، قالطا  حیجرت  رد  مظعا  خیش  نایب 351 ] یسررب  500دقن و 

يریغ و  یسفن 371 ] 506بجاو 

506هراشا

بجاو تّیریغ  تّیسفن و  رد  510کش 

[« مظعا 376 خیش  مالک  یسررب  دقن و  »510

مظعا خیش  مالک  رب  فّنصم  [ 379] 511داریا

تسا باقع  باوث و  قاقحتسا  بجوم  يریغ ، رما  اب  تفلاخم  تقفاوم و  513ایآ 

514هراشا

هّیدابع تامدقم  رد  لاکشا  ود  515نایب 

فّنصم رظن  هب  لاکشا  عفد  516قیرط 

مظعا خیش  رظن  هب  لاکشا 404 ] عفد  518قیرط 

رگید قیرط 411 ] هب  لاکشا  520عفد 

تسه همّدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همّدقم  523بوجو 
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« ملاعم بحاص  مالک  یسررب  دقن و  »523

« هّللا همحر  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و   » لّصوت 524دصق 

524هراشا

« یهقف عرف  »526

هلصوم 529همّدقم 

« هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و  »529

هلصوم همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  لوصف  بحاص  534ّهلدا 

534هراشا

لوصف 473] بحاص  ّهلدا  هب  تبسن  فّنصم ، 535خساپ 

هلصوم همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  رگید  541لیلد 

؟ تسیچ هلصوم  همّدقم  شریذپ  هّیلمع  543هرمث 

یعبت یلصا و  547بجاو 

بجاو همّدقم  ثحب  550هرمث 

550هراشا

: لّوا هرمث  552نایب 

: مّود هرمث  553نایب 

: مّوس هرمث  553نایب 

: مراهچ هرمث  556نایب 

لصا سیسأت  559رد 

: همزالم تابثا  رب  فّنصم  563ّهلدا 

« نادجو هب  هعجارم  : » 563فلا

تاّیفرع تاّیعرش و  رد  هّیریغ  رماوا  دوجو  564ب 563 :]

همزالم رب  يرصب  نسحلا  وبا  565لیلد 

همّدقم بوجو  رد  لیصافت  زا  568یضعب 
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تامّدقم رئاس  و  بّبسم » ببس و   » نیب 568لیصفت 

یعرش ریغ  یعرش و  طرش  نیب  569لیصفت 

« بحتسم همّدقم  »570

« هورکم همّدقم  مارح و  همّدقم  »571

« دض  » ثحبم مجنپ  لصف  ]573

573هراشا

لّوا 573رما 

تسیچ اضتقا »  » زا 573دوصقم 

تسیچ دض »  » هملک زا  574دوصقم 

مّود 574رما 

574هراشا

؟ تسه ماع  ّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  585ایآ 

« دض  » هلأسم 587هرمث 

587هراشا

« دض  » هلأسم هرمث  رد  یئاهب  خیش  مالک  یسررب  587دقن و 

« بّترت »588

تسا هنوگچ  شطرش  ءافتنا  هب  ملع  اب  رمآ  رما  مشش  لصف  ]598

دارفا ای  تسا  قّلعتم  عیابط ، هب  یهاون  رماوا و  ایآ  متفه  لصف  ]601

بوجو خسن  متشه  لصف  ]605

يرییخت بوجو  مهن  لصف  ]607

یئافک بوجو  مهد  لصف  ]614

قّیضم عّسوم و  بجاو  مهدزای  لصف  ]615

« رما هب  رما   » مهدزاود لصف  ]618

« رما زا  دعب  رما   » مهدزیس لصف  ]619
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یعوضوملا 620سرهفلا 

باتک یعوضوم  623تسرهف 

موس 672دلج 

672هراشا

« یهاون  » مّود 673دصقم 

673هراشا

« ّفک  » ای تسا  كرت »  » یهن 673قّلعتم 

؟ تسه رارکت  ماود و  رب  ّلاد  یهن  هغیص  675ایآ 

« یهن رما و  عامتجا  »676

676هراشا

؟ تسیچ دحاو »  » هملک زا  دوصقم  - 1676

« تدابع رد  یهن   » اب یهن » رما و  عامتجا   » هلأسم نیب  قرف  - 2678

678هراشا

هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  679دقن و 

تسا لوصا  ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  - 3681

؟ یظفل ای  تسا  یلقع  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  ایآ  - 4683

؟ دوشیم میرحت  باجیا و  ماسقا  مامت  لماش  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  ایآ  - 5685

؟ تسا ربتعم  هحودنم  دوجو  یهن ، رما و  عامتجا  رد  ایآ  - 6686

درادن عیابط  هب  ماکحا  قّلعت  هلأسم  هب  یطابترا  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  - 7688

عامتجا هدام  رد  یهن  رما و  طانم  رابتعا  - 8690

؟ دوشیم زارحا  هنوگچ  عامتجا  هّدام  رد  یهن  رما و  طانم  - 9691

یهن رما و  عامتجا  ثحب  هرمث  - 10693

694هراشا

: زاوج هب  لوق  رب  انب  ثحب ، هرمث  - 1694
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: عانتما هب  لوق  رب  انب  ثحب  هرمث  - 2694

یهن رما و  عامتجا  ثحب  اب  ضراعت  باب  698قرف 

698هراشا

هسمخ ماکحا  ّداضت  - 1699

؟ تسیچ فیلاکت  قّلعتم  - 2700

دوشیمن نونعم  دّدعت  ثعاب  ناونع ، دّدعت  - 3701

مّهوت ود  عفد  - 4702

عانتما لیلد  704ریرقت 

704هراشا

نیزّوجم 704ّهلدا 

704هراشا

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  لّوا  705لیلد 

705هراشا

نیزوجم لّوا  لیلد  706ّدر 

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  مّود  706لیلد 

706هراشا

نیزّوجم مّود  لیلد  707ّدر 

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  مّوس  708لیلد 

708هراشا

نیزّوجم موس  لیلد  709ّدر 

یلامجا 709خساپ 

نیزّوجم مّوس  لیلد  زا  یلیصفت  710خساپ 

710هراشا

تسا مسق  هس  رب  ههورکم  711تادابع 
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ههورکم تادابع  711ماکحا 

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  مراهچ  722لیلد 

722هراشا

نیزّوجم مراهچ  لیلد  722ّدر 

یهن رما و  عامتجا  هلئسم  724تاهیبنت 

؟ تسیچ تمرح  عفار  رارطضا  كالم  لّوا : 724هیبنت 

724هراشا

رایتخا ءوس  هب  رارطضا  725مکح 

فّنصم لیلد  726راتخم و 

مظعا خیش  مالک  یسررب  728دقن و 

هلئسم رد  لاوقا  رئاس  یسررب  734دقن و 

یبصغ راد  زا  جورخ  هلأسم  738هرمث 

مّود 741هیبنت 

741هراشا

رما رب  یهن  حیجرت  744هوجو 

744هراشا

رما هب  تبسن  یهن ، تلالد  تّیئاوقا  - 1744

تعفنم بلج  زا  هدسفم  عفد  تّیولوا  - 2746

ارقتسا - 3750

تاهج دّدعت  هب  تافاضا  دّدعت  قاحلا  موس ]: هیبنت  ]753

754هراشا

هن ای  تسه  ءیش  نآ  داسف  یضتقم  [، 215] ءیش رد  یهن  754ایآ 

754هراشا

؟ تسیچ یهن 216 ] رما و  عامتجا  ثحب  اب  یلعف  ثحب  نیب  قرف  - 1755

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


تسه ظافلا  ثحابم  زا  یلعف  ثحب  - 2755

دوشیم مه  یهیزنت »  » یهن لماش  ثحب ، كالم  - 3756

757هراشا

؟ هن ای  تسه  ثحب  ّلحم  لخاد  مه  يریغ »  » یهن 757ایآ 

؟ هن ای  تسه  عازن  ّلحم  لخاد  مه  یعبت »  » یهن 758ایآ 

تدابع يانعم  - 4759

؟ تسیچ ثحب  ناونع  رد  ءیش »  » زا دوصقم  - 5761

« داسف  » و تّحص »  » يانعم - 6762

762هراشا

؟ هّیرابتعا ای  هّیلقع  ای  تسه  هّیعرش  ماکحا  زا  داسف  764تّحص و 

لصا سیسأت  - 7767

تدابع هب  یهن  قّلعت  ماسقا  - 8768

هلماعم هب  یهن  قّلعت  772ماسقا 

772هراشا

تسا داسف  یضتقم  تدابع ، رد  یهن  - 1772

؟ تسا داسف  یضتقم  هلماعم ، رد  یهن  ایآ  - 2775

؟ دنکیم تلالد  دوخ  قّلعتم  تّحص  رب  یهن  779ایآ 

« میهافم  » مّوس 781دصقم 

781هراشا

: موهفم 781فیرعت 

طرش 784موهفم 

784هراشا

طرش موهفم  توبث  هب  نیلئاق  786ّهلدا 

ردابت 786فلا :
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فارصنا 787ب :

تمکح تامّدقم  هب  کّسمت  788ج :

طرش موهفم  نیرکنم  793ّهلدا 

793هراشا

: لّوا 793هجو 

: مّود 795هجو 

: مّوس 795هجو 

رما دنچ  796نایب 

موهفم تابثا  ذخا و  هطباض  - 1796

796هراشا

مظعا خیش  مالک  یسررب  799دقن و 

ازج تدحو  طرش و  دّدعت  - 2803

تابّبسم لخادت  مدع  ای  لخادت  - 3806

806هراشا

لخادت ثحب  رد  807لاوقا 

لخادت ثحب  رد  فّنصم  راتخم  807قیقحت و 

هّللا همحر  نیقّقحملا  رخف  مالک  یسررب  813دقن و 

هّللا همحر  یّلح 503 ] هماّلع  لیصفت  یسررب  815دقن و 

لخادت ثحب  رد  عازن  ّلحم  816نییعت 

فصو 816موهفم 

816هراشا

فصو موهفم  رد  عازن  ّلحم  820نییعت 

تیاغ 822موهفم 

822هراشا
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تسه ایغم  رد  لخاد  تیاغ ، 824ایآ 

انثتسا 825موهفم 

825هراشا

؟ یموهفم ای  تسه  یقوطنم  ینثتسم ، 827مکح 

رصح رب  ّلاد  تاودا  828رئاس 

بقل 833موهفم 

ددع 833موهفم 

« صاخ ّماع و   » مراهچ 834دصقم 

834هراشا

ماع فیرعت  ]834

ماع 836ماسقا 

836هراشا

: یقارغتسا ّماع  - 1836

: یعومجم ّماع  - 2836

: یلدب ّماع  - 3836

؟ تسا ماع  دارفا  زا  ددع  ءامسا  838ایآ 

؟ تسه یّصاخ  ظفل  ياراد  مومع ،»  » 838ایآ

مومع رب  ّلاد  840ظافلا 

؟ دراد تّیّجح  یقاب »  » هب تبسن  صّصخم ، ّماع  843ایآ 

843هراشا

[638 «] تاریرقت  » رد مظعا  خیش  شیامرف  یسررب  848دقن و 

« لمجم صّصخم  « ؟ هن ای  دنکیم  تیارس  ماع  هب  صّصخم  لامجا  850ایآ 

هیموهفم ههبش  ]850

« هّیقادصم ههبش  »853
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یعوضوم لصا  هلیسو  هب  هبتشم  861زارحا 

؟ دومن کّسمت  ماع  هب  ناوتیم  صیصخت  دروم  زا  ریغ  رد  864ایآ 

؟ تسا تّجح  يدروم  هچ  رد  مومعلا  869تلاصا 

؟ درک لمع  ماع »  » هب ناوتیم  صّصخم  زا  صحف  زا  لبق  870ایآ 

هّیلمع لوصا  باب  رد  صحف »  » اب ثحب  ّلحم  رد  صحف »  » 873توافت

؟ هن ای  دوشیم  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  هّیهافش ، تاباطخ  874ایآ 

874هراشا

عازن لحم  نییبت  ]874

نآ رد  هشقانم  هّیهفاشم و  تاباطخ  881هرمث 

« لّوا هرمث  »882

مّود 883هرمث 

ریمض هب  ماع  887بّقعت 

فلاخم موهفم  هب  ماع  891صیصخت 

دّدعتم لمج  بیقع  894يانثتسا 

ربتعم دحاو  ربخ  هب  یباتک  ّماع  897صیصخت 

897هراشا

نآ ّدر  نیعنام و  897ّهلدا 

898هراشا

: لّوا 898لیلد 

: لّوا لیلد  898ّدر 

898هراشا

: یضقن باوج  898فلا :

: یّلح باوج  898ب :

[: مّود 889 899لیلد 
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: مّود لیلد  899باوج 

[: مّوس 891 900لیلد 

: مّوس لیلد  900ّدر 

: مراهچ 901لیلد 

: مراهچ لیلد  901ّدر 

صاخ ماع و  902ضراعت 

902هراشا

« خسن »905

« ءادب »908

صیصخت خسن و  نیب  910هرمث 

« نّیبم لمجم و  «، » دّیقم قلطم و   » مجنپ 910دصقم 

910هراشا

: قلطم 910فیرعت 

[948 «] قلطم  » هملک 911قیداصم 

سنج مسا  - 1911

911هراشا

سنج مسا  هل  912عوضوم 

سنج ملع  - 2913

مال هب  فرعم  درفم  - 3914

هرکن - 4918

تمکح 921تامّدقم 

921هراشا

لصا 924سیسأت 

فارصنا 925ماسقا 
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؟ دومن کّسمت  نآ  هب  ناوتیم  دشاب ، دّدعتم  تاهج  ياراد  قلطم ، رگا  927ایآ 

دّیقم رب  قلطم  928لمح 

928هراشا

تسین یفیلکت  ماکحا  ّصتخم  دّیقم ، رب  قلطم  933لمح 

تسا فلتخم  تمکح ، تامّدقم  934هجیتن 

نّیبم 936لمجم و 

936هراشا

: نّیبم 936فیرعت 

: لمجم 936فیرعت 

938اهتسرهف

938هراشا

یعوضوملا 938سرهفلا 

باتک یعوضوم  941تسرهف 

مراهچ 1010دلج 

1011هراشا

همدقم ]1011

لوصالا ۀیافک  بحاص  لاح  1011حرش 

1011هراشا

وا 1011دیتاسا 

وا 1012نادرگاش 

وا 1013نادنزرف 

وا 1013تافیلأت 

تّیطورشم یناسارخ و  1014دنوخآ 

وا هریس  1015قالخا و 
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وا هّیریخ  1016راثآ 

وا 1016تافو 

وا لاح  حرش  1016رداصم 

لضاف یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضح  رمثرپ  یناگدنز  زا  يرصتخم  1017حرش 

1017هراشا

یمالسا بالقنا  رد  هل  مّظعم  1017شقن 

یعامتجا ياهتّیلاّعف  1018اهتمس و 

تافیلأت 1018راثآ و 

یلقع ای  یعرش  هربتعم  تاراما  مشش : 1018دصقم 

1018هراشا

؟ تسا لوصا  ملع  ءزج  عطق  ثحابم  1019ایآ 

یلوصا هلئسم  1019فیرعت 

مالک ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  1020تبسانم 

لوصا ملع  لئاسم  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  1020تبسانم 

هّرس سدق  مظعا  خیش  مالک  هب  فّنصم  1020تالاکشا 

هّللا همحر  فّنصم  مالک  رب  1024يداریا 

عطق ثحبم  ]1024

عطق راثآ  ماکحا و  لّوا  1024رما 

1025هراشا

عطق قبط  تقفاوم  موزل  - 11025

عطق تّیّجح  - 21025

1025هراشا

تّیجح 1025يانعم 

تسا یتاذ  نآ  تعباتم  موزل  عطق و  1026تّیجح 
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تسا رثا  أشنم  یلعف  مکح  هب  1027عطق 

مکح هناگراهچ  1028لحارم 

دایقنا يّرجت و  مّود  1029رما 

1029هراشا

نایصع 1029تعاطا و 

دایقنا 1030يّرجت و 

؟ دنتسه باوث  باقع و  بجوم  دایقنا  يّرجت و  1030ایآ 

دایقنا يّرجت و  1031تقیقح 

هّرس سّدق  فّنصم  رب  1037داریا 

؟ تسا تبوقع  ود  ّقحتسم  یصاع  1041ایآ 

عطق ماسقا  موس  1042رما 

1042هراشا

نآ طئارش  یعوضوم و  1043عطق 

یعوضوم عطق  1043ماسقا 

عوضوملا ءزج  عوضوملا و  مامت  عطق  نیب  1044هرمث 

فّنصم رب  1045داریا 

؟ دنوشیم ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  تاراما ، 1046ایآ 

؟ دنوشیم یعوضوم  عطق  هناگراهچ  ماسقا  ماقم  مئاق  یعرش  هربتعم  تاراما  1046ایآ 

هّرس سدق  مظعا  خیش  1047نایب 

هّرس سدق  خیش  مالک  رب  فّنصم  1048داریا 

؟ دنوشیم عطق  نیشناج  لوصا  1050ایآ 

؟ دوشیم عطق  نیشناج  باحصتسا  1052ایآ 

( ۀیشاحلا مالک  یف  ۀشقانملا   ) هّرس سدق  خیش  مالک  هیجوت  زا  فّنصم  1054لودع 

یعوضوم عطق  لامعتسا  هوحن  مراهچ  1056رما 
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1056هراشا

یعوضوم 1058ّنظ 

تّیلعف 1059ماسقا 

هّیمازتلا تقفاوم  مجنپ  1060رما 

1060هراشا

هّیمازتلا تقفاوم  بوجو  1061مدع 

تسین همزالم  هیلمع  تقفاوم  هیمازتلا و  تقفاوم  1062نیب 

تسین نکمم  هّیمازتلا  تقفاوم  1062یهاگ 

؟ دوشب یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  عنام  دناوتیم  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  1064ایآ 

؟ دنوشیم يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  1064ایآ 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  1064مالک 

1064هراشا

لّوا 1064يانبم 

مّود 1065يانبم 

مّوس 1065يانبم 

؟ دوش هّیمازتلا  تقفاوم  عنام  دناوتیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  1066ایآ 

( یقیرط عطق   ) یلقع یعوضوم  عطق  مشش  1067رما 

1067هراشا

یعوضوم عطق  یقیرط و  عطق  نیب  رگید  1068قرف 

ههبش 1069ود 

؟ دومن تفلاخم  یلیصفت  ملع  اب  ناوتیم  یهاگ  1070ایآ 

یلامجا ملع  متفه  1071رما 

1071هراشا

؟ تسا فیلکت  زّجنت  يارب  همات  تّلع  یلیصفت ، ملع  دننام  یلامجا  ملع  1072ایآ 
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تسا تیّجح  یضتقم  یلامجا  1075ملع 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک  رب  فّنصم  1076داریا 

؟ تسا زئاج  یلامجا ) یملع  لاثتما   ) طایتحا ایآ  یلیصفت  یملع  لاثتما  زا  نّکمت  تروص  1077رد 

تسا يروص  ياراد  1078هلئسم 

لاکشا هس  نایب  1079اّما 

؟ تسا زئاج  یلامجا ) یملع  لاثتما   ) طایتحا ایآ  یلیصفت  یّنظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  1081رد 

هّیملع ریغ  1082تاراما 

1082هراشا

دشابیمن یتاذ  هیّنظ  تاراما  1082تّیّجح 

؟ دراد یعوقو  ناکما  هّیملع  ریغ  تاراما  يارب  تّیّجح  لعج  1084ایآ 

نآرب فّنصم  داریا  مظعا و  خیش  1084مالک 

سیئّرلا خیش  1085مالک 

هبق نبا  لاکشا  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعت  1086تاروذحم 

هبق نبا  هب  خساپ  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعت  تاروذحم  زا  فّنصم  1089باوج 

مّود لّوا و  لاکشا  زا  یلیصفت  1089باوج 

مّوس لاکشا  زا  1091باوج 

لاکشا باوج  1096اّما 

یعقاو يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  مظعا  خیش  1096شور 

تسا هدش  خیش  موحرم  هب  هک  یمّود  1100لاکشا 

يرهاظ یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  شور  1101نیرخآ 

؟ تّیّجح مدع  ای  تسا  تّیّجح  تاراما  رد  یلّوا  1102لصا 

1102هراشا

؟ تسا تّجح  ظافلا  رهاوظ  1105ارچ 

دشابیمن یصخش  ّنظ  لوصح  هب  دّیقم  رهاوظ  1106تّیّجح 
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دشابیمن فالخ  هب  ّنظ  لوصح  مدع  هب  دّیقم  رهاوظ  1106تّیّجح 

دنتسین ماهفا  هب  دوصقم  هک  یناسک  هب  تبسن  ظافلا  رهاوظ  1106تّیّجح 

رهاوظ تّیّجح  رد  نیثّدحم  زا  یضعب  1107لیصفت 

نآرق 80] رهاوظ  تّیّجح  مدع  رب  نیثدحم  1107هلدا 

نیثّدحم هلدا  هب  تبسن  فّنصم  1109باوج 

تسین دیعب  نآرق  فیرحت  ياعّدا  دنیامرفیم  هر »  » دنوخآ ياقآ  1113موحرم 

نآرق تاءارق  1117فالتخا 

دروآ تسد  هب  ار  مالک  روهظ  ناوتیم  یئاههار  هچ  1119زا 

1119هراشا

تسا تّجح  يوغل  لوق  1121ایآ 

تغل باتک  هب  عوجر  1124هدیاف 

لوقنم 1124عامجا 

1124هراشا

لوقنم عامجا  تّیّجح  كالم  لّوا  1125رما 

1125هراشا

( مالّسلا هیلع  موصعم  يأر  زارحا  قرط   ) عامجا 1125ماسقا 

- یلوخد عامجا  - 11125

یفطل عامجا  -: 21126

: تسا عون  ود  رب  ابیرقت  هک  یسدح  عامجا  - 31126

دنتسه فلتخم  عامجا  زا  یکاح  ظافلا  مّود  1128رما 

تسا تّجح  تاعامجا  زا  مسق  مادک  موس  1129رما 

هتشذگ ثحابم  زا  1132ياهصالخ 

1132هراشا

مالّسلا هیلع  موصعم  يأر  زارحا  قرط  یسررب  دقن و  لّوا  1134رما 
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لوقنم تاعامجا  ضراعت  مّود  1136رما 

رتاوتم لقن  ای  لوقنم  رتاوت  مّوس  1137رما 

تسا تّجح  یئاوتف  ترهش  1138ایآ 

[ دحاو ربخ  ]1141

؟ تسا لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تّیّجح  ثحب  1141ایآ 

لوصف بحاص  1141مالک 

مظعا خیش  1142مالک 

دحاو ربخ  تّیّجح  مدع  هب  نیلئاق  1143هلدا 

دحاو ربخ  تّیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا  1144باوج 

رتاوت 1145ماسقا 

دحاو ربخ  تّیّجح  1147هلدا 

دحاو ربخ  تّیّجح  رب  ینآرق  1147لیلد 

: أبن هیآ  - 11147

1148هراشا

مظعا 115] خیش  1149مالک 

أبن هیآ  هب  فّنصم  1149لالدتسا 

1149هراشا

أبن هیآ  هب  لالدتسا  1150تالاکشا 

:[ لّوا لاکشا  ]1150

: مّود 1151لاکشا 

: مّوس 1155لاکشا 

: رفن هیآ  - 21157

1157هراشا

رفن هیآ  هب  لالدتسا  1157هوجو 
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: لّوا 1157هجو 

: مّود 1159هجو 

: موس 1159هجو 

رفن هیآ  هب  لالدتسا  1160تالاکشا 

رفن هیآ  هب  لالدتسا  لاکشا  1162نیرخآ 

نامتک هیآ  - 31163

1164هراشا

نامتک هیآ  هب  لالدتسا  1164هوحن 

لاؤس هیآ  - 41165

1165هراشا

لاؤس هیآ  هب  لالدتسا  1165هوحن 

لاؤس هیآ  هب  لالدتسا  رب  1166لاکشا 

: رگید 1166لاکشا 

نذا هیآ  - 51167

1168هراشا

لالدتسا 1168تّیفیک 

نذا هیآ  هب  لالدتسا  1168تالاکشا 

فّنصم رب  1169داریا 

دحاو ربخ  تّیّجح  رب  ّلاد  1171رابخا 

( عامجا  ) دحاو ربخ  تّیّجح  رب  رگید  1171لیلد 

1171هراشا

دنوشب القع  هریس  تّیّجح  عنام  دنناوتیم  هیهان  تایآ  1174ایآ 

: رود 1175نایب 

دحاو ربخ  تّیّجح  رب  ّلاد  هّیلقع  1177هوجو 
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1177هراشا

: لّوا 1177هجو 

: مّود 1179هجو 

: مّوس 1182هجو 

نظ قلطم  1185تیّجح 

1185هراشا

نظ قلطم  تّیّجح  لّوا  1185لیلد 

نظ قلطم  تّیجح  رب  لیلد  1189نیمّود 

نظ قلطم  تّیّجح  رب  لیلد  1190نیمّوس 

( دادسنا لیلد   ) نظ قلطم  تّیّجح  رب  لیلد  1191نیمراهچ 

دادسنا لیلد  هناگجنپ  1191تامّدقم 

لّوا 1191همّدقم 

دادسنا لیلد  مّود  1192همّدقم 

دادسنا لیلد  مّوس  1192همّدقم 

دادسنا لیلد  مراهچ  1192همّدقم 

دادسنا لیلد  مجنپ  1193همّدقم 

دادسنا لیلد  لّوا  همّدقم  یسررب  1193دقن و 

دادسنا لیلد  مّود  همّدقم  یسررب  1194دقن و 

1194هراشا

1195هتکن

دادسنا لیلد  موس  همّدقم  یسررب  1195دقن و 

دادسنا لیلد  مراهچ  همّدقم  یسررب  1197دقن و 

دادسنا لیلد  مجنپ  همّدقم  یسررب  1201دقن و 

هّیلمع لوصا   ] متفه 1202دصقم 
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1202هراشا

تسا لصا  راهچ  هب  رصحنم  هّیلمع  لوصا  1203ایآ 

تئارب 1204لصا 

1204هراشا

؟ تسیچ تمرح  لامتحا  أشنم  هّیمیرحت  ههبش  1204رد 

تئارب لصا  رابتعا  1205هلدا 

تئارب لصا  رابتعا  رب  ینآرق  1206لیلد 

هیآ هب  لالدتسا  1206تّیفیک 

تئارب لصا  رابتعا  رب  یئاور  1207ّهلدا 

« عفر  » ثیدح - 11207

1208هراشا

عفر ثیدح  هب  لالدتسا  1208تّیفیک 

« بجح  » ثیدح - 21214

« لح  » ثیدح - 31215

« هعس  » ثیدح - 41216

1216هراشا

: لالدتسا 1216تیفیک 

قودص هلسرم  - 51218

طایتحا بوجو  1225هلدا 

1225هراشا

ینآرق 1225لیلد 

یئاور 1226لیلد 

طایتحا رابخا  زا  1227باوج 

؟ تسیچ لکشم  ّلح  1231هار 
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طایتحا بوجو  رب  یلقع  1231لیلد 

1231هراشا

لّوا 1231نایب 

لقع مّود  1236نایب 

مهوت 1237عفد 

يرورض مهم و  رما  دنچ  1239رّکذت 

لّوا 1239رما 

مّود 1242رما 

1242هراشا

1243همّدقم

درادن غلب  نم  رابخا  هب  يزاین  تادابع  رد  طایتحا  1247نایرج 

ننس ّهلدا  رد  1249حماست 

1249هراشا

غلب 313] نم  رابخا  هرابرد  مظعا  خیش  1249رظن 

غلب نم  رابخا  هرابرد  فّنصم  1250رظن 

موس 1252رما 

1252هراشا

مّوس رما  1253هصالخ 

مراهچ 1254رما 

رییخّتلا 1255ۀلاصا 

1255هراشا

هلئسم رد  1255هوجو 

هّرس سّدق  فّنصم  لیلد  1256راتخم و 

هناگجنپ هوجو  1259دروم 
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یعوضوم 1261تسرهف 

مجنپ 1282دلج 

1282هراشا

: 1282همّدقم

1282هراشا

: موشیم بلطم  دنچ  رّکذتم  1282کنیا 

متفه دصقم  همادا  ]1283

طایتحالا 1283ۀلاصا 

1283هراشا

نینیابتم نیب  رما  نارود  لّوا  1285ماقم 

1285هراشا

لاغتشا  ] 1290تاهیبنت

تسا فیلکت  تّیلعف  عنام  رارطضا ، لّوا  1290هیبنت 

« دوشیم فیلکت  تّیلعف  عنام  ءالتبا  مدع   » مّود 1293هیبنت 

1293هراشا

ءالتبا 1294كالم 

ءالتبا رد  1294کش 

[ دوشیمن یلامجا  ملع  زّجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص   ] مّوس 1295هیبنت 

یلامجا ملع  فارطا  زا  یضعب  اب  یقالم  ماکحا  مراهچ  1297هیبنت 

یطابترا رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  مّود  1300ماقم 

1300هراشا

دوشیمن يراج  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یلقع  1301تئارب 

دوشیم يراج  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یعرش  تئارب  1309ایآ 

یطابترا رثکا  لقا و   ] 1313تاهیبنت
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اهنآ رد  یلقع  تئارب  نایرج  مدع  دّیقم و  قلطم و  ماع ، ّصاخ و  قلطم ، طورشم و  نیب  رما  نارود  لّوا  1313هیبنت 

 ... طرش و ای  ءزج  یسان  مکح  مّود » هیبنت  »1315

1315هراشا

تسا نکمم  یسان  هب  باطخ  هّجوت  1316ایآ 

« یمدع طرش  ءزج و  رد  تئارب  نایرج   » مّوس 1317هیبنت 

1317هراشا

يدمع هدایز  1318مکح 

تّیطرش ای  تّیئزج  قالطا  رد  کش  مراهچ  1321هیبنت 

1321هراشا

بوجو 1322باحصتسا 

1322هراشا

[: باحصتسا 157 نایرج  1322تّیفیک 

روسیم 1324هدعاق 

1324هراشا

[ دناهدومن کّسمت  تیاور  هس  هب  لمع  هّیقب  بوجو  تابثا  يارب  یضعب  ]1324

هناگهس تایاور  قیض  هعس و  دودح و  1329یسررب 

هّیلمع لوصا  نایرج  طئارش  رد ] همتاخ  ]1333

1333هراشا

تسیچ طایتحا »  » نایرج 1333طرش 

یلقع تئارب  نایرج  1335طرش 

یلقن تئارب  نایرج  1335طرش 

1335هراشا

هّیمکح تاهبش  رد  صحف  بوجو  1336ّهلدا 

: عامجا - 11336
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: لقع - 21336

:[ صحف بوجو  رب  ّلاد  هّیلقن  ّهلدا  - ] 31337

رییخّتلا ۀلاصا  نایرج  1338طرش 

1338هراشا

تّقوم طورشم و  تابجاو  رد  صّحفت  مّلعت و  كرت  لاکشا  ]1339

«[ امهرس سّدق   » كرادم بحاص  یلیبدرا و  قّقحم  نیموحرم ، ّلح  هار  ]1340

[ روکذم لاکشا  هب  تبسن  فّنصم  ّلح  هار  ]1341

میراد طئارش  زا  یضعب  دقاف  صقان و  لمع  ءازجا  تّحص و  رب  لیلد  دروم ، ود  رد  ]1343

تئارب لصا  نایرج  طئارش  رد  هر »  » ینوت لضاف  مالک  ]1348

1348هراشا

[ دیامن فیلکت  یفن  هک  تسا  نیا  ةءاربلا  ۀلاصا  نأش  لوا : طرش  ]1348

1348هراشا

«[ امهّرس سّدق   » ینوت لضاف  مالک  هب  تبسن  فّنصم  باوج  ]1349

[ دوش يرگید  درف  هب  تبسن  ررض ، ثعاب  دیابن  تئارب  لصا  نایرج  مود : طرش  ]1350

1350هراشا

«[ امهّرس سّدق   » ینوت لضاف  موحرم  هب  فّنصم ، خساپ  ]1351

ررض 1352هدعاق ال 

1352هراشا

« ررض ال   » هدعاق دنس  یسررب  1353دقن و 

1353هراشا

[ رتاوت ماسقا  ]1353

: یظفل رتاوت  - 11353

: يونعم رتاوت  - 21353

: یلامجا رتاوت  - 31353
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: ررض هدعاق ال  دنس  1354اّما 

ررض هدعاق ال  دافم  یسررب  1354دقن و 

1354هراشا

« ررض  » 1354يانعم

« رارض  » 1355يانعم

« رارض ررض و ال  ال   » هدعاق هّیبیکرت  تئیه  1356یسررب 

« ررض ال   » هدعاق دروم  رد  فّنصم  رظن  1358هصالخ 

هّیلّوا ماکحا  ّهلدا  اب  ررض  هدعاق ال  1358تبسن 

هّیوناث ماکحا  ّهلدا  اب  ررض » ال   » لیلد تبسن  يوناث  لیلد  ود  1361دراوت 

نیررض 1362ضراعت 

1363باحصتسا

« باحصتسا رد  لاوقا  »1363

باحصتسا 1363فیرعت 

باحصتسا تّیجح  ّهلدا  یلامجا  نایب  ]1364

1364هراشا

: ءالقع يدّبعت  يانب  - 11364

: ّنظ - 21364

: صوصن - 31365

: عامجا - 41365

؟ تسا هّیهقف  دعاوق  زا  هکنیا  ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  1366ایآ 

هکوکشم هنّقیتم و  هّیضق  1367داحّتا 

یعوضوم تاباحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  1368داحّتا 

یئزج ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  1368داحّتا 

یّلک ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  1369داحّتا 
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باحصتسا تّیّجح  1375ّهلدا 

ءالقع يانب  - 11375

نظ - 21377

عامجا - 31377

باحصتسا تّیّجح  رب  ّلاد  رابخا  یسررب  دقن و  - 41378

1379هراشا

هرارز لّوا  1379هحیحص 

1379هراشا

لّوا هحیحص  دنس  یسررب  - 11379

هرارز لّوا  هحیحص  تلالد  یسررب  دقن و  - 21379

تسین ءوضو  باب  هب  صوصخم  هرارز  هحیحص  - 31382

عفار رد  ّکش  مه  تسا  تّجح  یضتقم  رد  ّکش  رد  مه  1384باحصتسا 

1384هراشا

: هر مظعا  خیش  1384نایب 

هّیعوضوم هّیمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  1390نایرج 

هرارز مّود  1391هحیحص 

هرارز مّوس  1402هحیحص 

لاصخ تیاور  هب  1405لالدتسا 

یناساق 421] 1406هبتاکم 

تراهط تّیّلح و  رابخا  هب  1407لالدتسا 

هّیعضو 1411ماکحا 

1411هراشا

هّیعضو ماکحا  1414ماسقا 

1414هراشا
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هّیعضو ماکحا  لّوا  1414مسق 

هّیعضو ماکحا  مّود  1417مسق 

هّیعضو ماکحا  مّوس  1418مسق 

[488] دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  لّوا  مسق  رد  باحصتسا  1423ایآ 

دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  مّوس  مسق  رد  باحصتسا  1424ایآ 

دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  مّود  مسق  رد  باحصتسا  1424ایآ 

باحصتسا 1426تاهیبنت 

1426هراشا

تسا ربتعم  یلعف  کش  نیقی و  باحصتسا  نایرج  رد  لّوا  1426هیبنت 

]؟ هن ای  تسا  یفاک  توبّثلا  ریدقت  یلع  ءیش ، ءاقب  رد  کش  باحصتسا ، نایرج  رد   ] مّود 1429هیبنت 

1429هراشا

دوشیم يراج  تاراما ، تایّدؤم  رد  باحصتسا  1430ایآ 

یّلک باحصتسا  ماسقا  مّوس  1432هیبنت 

1432هراشا

لّوا مسق  یّلک  1433باحصتسا 

مّود مسق  یّلک  1433باحصتسا 

مّوس مسق  یّلک  1438باحصتسا 

هّیجیردت روما  باحصتسا  مراهچ  1440هیبنت 

1440هراشا

نامز سفن  1442باحصتسا 

ینامز 541] 1443باحصتسا 

هّیجیردت روما  رد  باحصتسا  فلتخم  ماسقا  1444نایرج 

نامز هب  دّیقم  لعف  1445باحصتسا 

یقیلعت باحصتسا  مجنپ  1452هیبنت 
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1452هراشا

؟ تسه باحصتسا  لباق  یقیلعت  ماکحا  1453ایآ 

یقیلعت باحصتسا  نایرج  1453تالاکشا 

هقباس عیارش  ماکحا  باحصتسا  مشش  1458هیبنت 

1458هراشا

« هر  » مظعا خیش  مالک  یسررب  1461دقن و 

تبثم لصا  متفه  1465هیبنت 

1465هراشا

تسیچ باحصتسا  تّیّجح  رب  ّلاد  رابخا  1465ياضتقم 

نّقیتم یلقع  یعرش و  راثآ  بیترت  1466موزل 

هن ای  دراد  تّیّجح  تبثم  لصا  هن  ای  تسا  تّجح  تبثم  باحصتسا 604 ] 1466ایآ 

؟ تسیچ تبثم  باحصتسا  تّیّجح  مدع  ای  تّیّجح  رد  لاکشا  1467أشنم 

دروم ود  رد  رگم  تسین  تّجح  تبثم  1470لصا 

تسا تّجح  قرط  تاراما و  1471تاتبثم 

[ دشابیمن تبثم  لصا  زا  هک  يدراوم  رد   ] متشه 1472هیبنت 

باحصتسا رد  یعرش  ریغ  راثآ  زا  یضعب  بّترت  مهن  1477هیبنت 

[ ًءاقب ول  و  دشاب ، مکح  يذ  عوضوم  ای  مکح  دیاب  بحصتسم  هکنیا   ] مهد 1478هیبنت 

[ اهتسرهف ]1479

یعوضوملا سرهفلا  ]1479

باتک یعوضوم  1483تسرهف 

مشش 1523دلج 

1523هراشا

: 1523همدقم

1523هراشا
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: موشیم بلطم  دنچ  رکذتم  1524کنیا 

متفه دصقم  همادا  ]1524

باحصتسا همادا  ]1524

باحصتسا تاهیبنت  همادا  ]1524

ثداح رخأت  تلاصا  مهدزای  1524هیبنت 

1524هراشا

لوا 1525ماقم 

مّود 1527ماقم 

نیتلاح 1536بقاعت 

يداقتعا روما  باحصتسا  مهدزاود  1538هیبنت 

صِّصخم مکح  باحصتسا  مهدزیس  1543هیبنت 

؟ تسیچ باحصتسا  باب  رد  کش »  » زا دوصقم  مهدراهچ  1547هیبنت 

1547هراشا

هّرس 150] سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  1548دقن و 

تسا ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد  لوا  1551ماقم 

1551هراشا

؟ تسیک باحصتسا  باب  رد  نیتیضق  داحتا  هب  1553مکاح 

؟ تسیچ باحصتسا »  » رب هراما »  » مدقت تلع  مود  1556ماقم 

1556هراشا

؟ تسا دورو » ، » باحصتسا رب  هراما  مدقت  تلع  1556ایآ 

؟ تسا تموکح »  » باحصتسا رب  هراما  مدقت  تلع  1558ایآ 

؟ تسا باحصتسا  رب  هراما  مدقت  هلدا ، نیب  عمج  ياضتقم  1559ایآ 

نیباحصتسا نیب  ضراعت  هیلمع و  لوصا  باحصتسا و  نیب  تبسن  همتاخ : ]1560

1560هراشا
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؟ تسا دراو »  » هیلمع لوصا  رئاس  رب  باحصتسا  ایآ  - 11560

نیباحصتسا محازت  - 21561

1561هراشا

یببسم یببس و  1562لصا 

نیباحصتسا 1565ضراعت 

؟ هن ای  دوشیم  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  1566ایآ 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک 225 ] یسررب  1567دقن و 

؟ تسه یتبسن  هچ  دوشیم  يراج  هیعوضوم ، تاهبش  رد  هک  يدعاوق  باحصتسا و  نیب  بینذت ]: ]1569

هعرق رب  باحصتسا  1570مدقت 

حیجارت لداعت و  تاراما  هلدا و  ضراعت  متشه ]: دصقم  ]1572

ضراعت يانعم  رد  لصف : ]1573

1573هراشا

: 1573يروآدای

؟» حیجرت لداعت و   » ای حیجارت » لداعت و  »1573

ضراعت 254] يوغل  1573يانعم 

ضراعت یحالطصا  1574يانعم 

تسین ققحم  ضراعت ، هک  1576يدراوم 

: موکحم مکاح و  - 11576

: یفرع قیفوت  : 21576

1576هراشا

لوصا رب  تاراما  مدقت  1578هجو 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  1579دقن و 

[: 327] رهظا رب  رهاظ  لمح  - 31582

تسا ققحم  ضراعت ، هک  1583يدراوم 
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[ طقاستلا ۀلاصأ  لصف : ]1584

؟ تسیچ تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم 352 ،] نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  1584ياضتقم 

نیضراعتم هلیسو  هب  ثلاث  1585یفن 

؟ تسیچ تیببس  رب  انب  نیضراعتم 362 ] نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  1586ياضتقم 

1586هراشا

[ دش دبعتم  هلئسم ، هس  هب  دیاب  تیاور  کی  هب  کسمت  يارب  ]1586

1586هراشا

: روهظلا تلاصا  - 11586

: تهجلا تلاصا  - 21587

: دنسلا تلاصا  - 31587

؟ دراد یلیلد  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هدعاق 1590ایآ 

؟ تسیچ نیضراعتم  نیربخ  رد  یعرش  يوناث  هدعاق  ياضتقم  لصف ]: ]1592

1592هراشا

هیجالع 1593رابخا 

1593هراشا

رییخت رابخا  - 11593

فقوت رابخا  - 21594

طایتحا رابخا  - 31594

حیجرت رابخا  - 41595

حیجرت رابخا  یسررب  1596دقن و 

1596هراشا

هلظنح نب  رمع  هلوبقم  1596فلا :

ةرارز هعوفرم  1597ب :

هدش لالدتسا  حیجرت ، بوجو  رب  يرگید  هوجو  1602اب 
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1602هراشا

عامجا - 11602

لقع مکح  هب  حوجرم  رب  حجار  حیجرت  - 21603

نیضراعتم نیربخ  نیب  رییخت ، 1605راثآ 

يرارمتسا ای  تسه  يودب  نیربخ ، نیب  رییخت  1605ایآ 

هصوصنم 506] تاحجرم  زا  يدعت  مدع  ای  يدعت  لصف ]: ]1607

؟ هن ای  دوشیم  مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  ایآ  لصف ]: ]1613

هّیلالد هیعون  تاحجرم  لصف ]: ]1617

1617هراشا

قالطا رب  مومع  حیجرت  - 11618

خسن صیصخت و  نیب  رما ، نارود  - 21620

تنس باتک و  تامومع  1621صیصخت 

تبسن بالقنا  رد  لصف ]: ]1623

تسا تیاور  [ 686] دنس هب  تاحجرم  مامت  عوجر  لصف ]: ]1629

1630هراشا

؟ دومن تیاعر  ار  بیترت  تاحجرم ، نیب  تسا  مزال  1631ایآ 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  1632دقن و 

یتشر 744] ققحم  مالک  یسررب  1636دقن و 

هیجراخ تاحجرم  لصف ]: ]1640

1640هراشا

هیجراخ تاحجرم  1640ماسقا 

1640هراشا

[: 781] ربتعم ریغ  یجراخ  تاحجرم  - 11640

: ربتعم یجراخ  تاحجرم  - 21641
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دیلقت داهتجا و  همتاخ ]: ]1648

1648هراشا

[ داهتجا يانعم  رد  لصف : ]1649

[: 856] داهتجا يوغل  1649يانعم 

: داهتجا یحالطصا  1649يانعم 

داهتجا رد  يّزجت  قالطا و  لصف ]: ]1651

1651هراشا

: تسا مسق  ود  رب  1652داهتجا 

1652هراشا

: قلطم داهتجا  - 11652

: يّزجت : 21652

قلطم داهتجا  1652ماکحا 

نآ یعوقو  ناکما  - 11652

شدوخ لمع  يارب  قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 21653

نیدلقم هب  تبسن  یحاتفنا ، قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 31653

1653هراشا

؟ تسا هنوگچ  يدادسنا 905 ،] دهتجم  زا  لهاج  درف  1653دیلقت 

یحاتفنا قلطم  دهتجم  ءاضق  ذوفن  - 41657

داهتجا رد  يّزجت  1659ماکحا 

1659هراشا

داهتجا رد  يّزجت  یعوقو  ناکما  - 11659

1660هراشا

[ دناهدرک نایب  يزجت  ناکما  يارب  هجو  هس  هّرس  سّدق  فنصم  ]1660

1660هراشا
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تسا فلتخم  دنس ، كردم و  رظن  زا  هقف  باوبا  - ] 11660

[ دنفلتخم ماکحا ، كرادم  رد  تراهم  رظن  زا  صاخشا  - ] 21660

[ دوش لصاح  يزجت  زا  لبق  قلطم  داهتجا  یسک  يارب  تسا  لاحم  اتداع  - ] 31660

: دناهدومن کسمت  هجو  ود  هب  داهتجا  رد  يزجت  عانتما  هب  1661نیلئاق 

: لوا 1661هجو 

1661هراشا

: لوا هجو  1661در 

: مود 1661هجو 

1661هراشا

: مود هجو  1662در 

شدوخ لمع  يارب  يّزجتم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 21662

؟ تسا هنوگچ  يزجتم ، دهتجم  زا  دیلقت  - 31663

1663هراشا

: زاوج 1663هجو 

: زاوج مدع  1663هجو 

يزجتم دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن  - 41664

داهتجا يدابم  لصف ]: ]1664

؟ تسا زاین  یمولع  هچ  طابنتسا ، داهتجا و  1664يارب 

بیوصت هئطخت و  لصف ]: ]1666

1666هراشا

تایلقع رد  هئطخت  رب  ءاملع  قافتا  ]1666

تایعرش رد  بیوصت  هئطخت و  رب  ءاملع  فالتخا  ]1667

بیوصت ماسقا  ]1667

1667هراشا
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: لوا 1668لامتحا 

1668هراشا

: لوا لامتحا  1668در 

: مود 1668لامتحا 

1668هراشا

: مود لامتحا  1668در 

: موس 1669لامتحا 

دهتجم يأر  لدبت  لصف ]: ]1670

1670هراشا

ثحب لحم  رد  هّرس  سّدق   ] لوصف بحاص  مالک  یسررب  1672دقن و 

1672هراشا

: لوا 1673لیلد 

1673هراشا

: لوا لیلد  1673در 

: لوصف بحاص  مود  1673لیلد 

1673هراشا

: مود لیلد  1674در 

: یّلح باوج  1674فلا :

: یضقن باوج  1674ب :

[ دیلقت لصف : ]1675

1675هراشا

دیلقت 1675ماکحا 

: دیلقت يوغل  1675يانعم 

: دیلقت یحالطصا  1675يانعم 
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: هّللا همحر  فنصم  فیرعت  ]1675

دیلقت زاوج  1676هلدا 

1676هراشا

: عامجا - 11677

1677هراشا

: عامجا 1677ّدر 

: نید ترورض  - 21677

1677هراشا

: ترورض 1678ّدر 

: هعرشتم هریس  - 31678

1678هراشا

: هریس 1678ّدر 

: تایآ : 41678

1678هراشا

: رفن هیآ  1678فلا :

: لاؤس هیآ  1678ب :

: تایآ هب  لالدتسا  1679ّدر 

: رابخا : 51679

1679هراشا

: املع لوق  عابّتا  بوجو  رب  لاد  [ 1093] رابخا 1679فلا :

دنیامن دیلقت  ءاملع  زا  دیاب  ماوع  هک  دنراد  تلالد  [ 1096] رابخا زا  یضعب  1680ب :

: تسه ءاتفا  زاوج  رب  لاد  اموهفم »  » هک يرابخا  1680ج :

: تسه اتفا  زاوج  رب  لاد  اقوطنم  هک  يرابخا  1680د :

دیلقتلا زاوج  یلع  دادسنالا  لیلدب  لالدتسالا  لوح  1681مالکلا 
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دیلقت تمرح  هب  1682نیلئاق 

هدش کسمت  نآ  هب  دیلقت  زاوج  مدع  رب  هک  1683یهوجو 

1683هراشا

هدومن یهن  ملع  ریغ  عابّتا  زا  هک  تنس 1114 ] باتک و  رد  هدراو  تامومع  1683فلا :

دشابیم دیلقت  زا  تمذم  رب  لاد  [، 1117 «] تنس  » باتک و زا  یتایآ  1683ب :

1683هراشا

: روکذم لیلد  ود  هب  تبسن  كرتشم ، 1683لاکشا 

: مود لیلد  صتخم  1683لاکشا 

: يداقتعا لوصا  اب  یعرف  لئاسم  سایق  1684ج :

1684هراشا

: موس لیلد  1684در 

ملعا زا  دیلقت  لصف ]: ]1684

1684هراشا

[ دِّلقم هرابرد  : ] 1685فلا

[ دهتجم هرابرد  : ] 1685ب

هدش لالدتسا  نآ  هب  ملعا ، ریغ  زا  دیلقت  زاوج  رب  هک  1686یهوجو 

: لوا 1686هجو 

: مود 1686هجو 

: موس 1686هجو 

ملعا زا  دیلقت  بوجو  1687هلدا 

1687هراشا

: عامجا - 11688

1688هراشا

: عامجا 1688ّدر 
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: ملعا لوق  حیجرت  رب  لاد  رابخا  - 21688

1688هراشا

: حیجرت رب  لاد  رابخا  1689در 

: تسه اربک  کی  ارغص و  کی  زا  بکرم  وحن ، نیا  هب  موس  هجو  ای  لیلد  - 31689

1689هراشا

: موس هجو  1689در 

تیم دیلقت  لصف ]: ]1691

1692هراشا

تیم دیلقت  زاوج  1692هلدا 

1692هراشا

: باحصتسا - 11693

1694هراشا

: باحصتسا 1694در 

: هیظفل هلدا  قالطا  : 21697

: دادسنا لیلد  : 31698

1698هراشا

: دادسنا لیلد  1699در 

: هعرشتم هریس  : 41699

1699هراشا

: هعرشتم هریس  1699در 

[ اهتسرهف ]1700

یعوضوملا 1700سرهفلا 

یعوضوم 1704تسرهف 

زکرم 1795هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


هیافکلا حاضیا 

باتک تاصخشم 

.1386  - 1310 دمحم ، ینارکنل ، لضاف  هسانشرس : 
حرش  . لوصالا هیافک  يدادرارق :  ناونع 

. یمق ینیسح  دمحم  ملقب  ینارکنل / لضاف  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  لوصالا  هیافک  نتم  ياهسرد  هیافکلا : حاضیا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1377  - 1374 حون ، مق : رشن :  تاصخشم 

. هنومن 6ج :. يرهاظ :  تاصخشم 
ج.2،  ) لایر 13500 ج.2 964-92112-2-5 ؛ :  موس ؛ ) پاـچ  ج.1 ،  ) لایر  16500 ج.1 964-92112-1-7 ؛ :  لایر :  9000 کباش : 

؛ :  مراهچ 5-2-92112-964 پاـچ  ج.3 ، مود ؛ ) پاـچ  ج.3 ،  ) لایر  17500 :ج.3 964-92112-2-5 ؛ :  لایر  18000 مود ؛ ) پاـچ 
موس 964- پاچ  ج.5 ، لایر :  20000 مود ؛ ) پاـچ  ج.5 ،  ) لایر  10000 لوا ؛ ) پاـچ  ج.5 ،  ) لایر  2100 964-92112-2-5 ؛  ج.4 :

 : موس 1-4-92112-964 پاچ  ج.6 ، ج.6 ؛ )  ) لایر  9000 92112-7-6 ؛ : 
 . تسا یناسارخدنوخآ  مظاکدمحم  لوصالا  هیافک  رب  یحرش  رضاح  باتک  تشاددای : 

(1377 مود : پاچ  ج.2( تشاددای : 
(1385 مجنپ : پاچ   ) ج.1و 2 تشاددای : 

(. زییاپ 1385 مراهچ : پاچ   ) 3 و 4 ج . تشاددای : 
(1371 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 

راهب 1375) مود : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
زیئاپ 1380) موس : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 

ناتسبات 1377) لوا : پاچ   ) 6 ج . تشاددای : 
(. ناتسمز 1382 موس : پاچ   ) ج.6 تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
ریسفت دقن و  لوصالاهیافک --  1329ق . .  - 1255 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  عوضوم : 

هعیش هقف  لوصا  عوضوم : 
هدنروآدرگ  - ، 1335 دمحم ، یمق ، ینیسح  هدوزفا :  هسانش 

حرش لوصالاهیافک . 1329ق .   - 1255 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  هدوزفا :  هسانش 
آ3ك70216 1374  / BP159/8 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/312 ییوید :  يدنب  هدر 
م2560-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لّوا دلج 

هراشا
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میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
7 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ داتسا همدقم  ]

میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
نعللا نیموصعملا و  نیرهاّطلا  نیبّیطلا  هلآ  یلع  و  ص »  » دّمحم هتیرب  فرشا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالّسلا  ةالّـصلا و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا 

ءالـضف زا  هک  هتادافا  تماد  یمق  ینیـسح  دّمحم  دّیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  باطتـسم  بانج  دعب  نیّدـلا و  موی  یلا  مهئادـعا  یلع  مئاّدـلا 
موحرم لوصالا ، ۀیافک  بلاطم  اب  یئانـشآ  لیهـست  روظنم  هب  دوخ  ریگیپ  شالت  یعـس و  اب  دنیآیم  رامـشب  مق  هّیملع  هزوح  لاّعف  هدنزرا و 

عیدب یتروص  هب  راتـشون و  اب  بسانتم  یتارییغت  اب  ار  بناجنیا  لوصالا  ۀـیافک  ثحب  هرود  نیرخآ  فیرـشلا ، هّرـس  سدـق  یناسارخ  ققحم 
رد ار  ظافلا  ثحابم  زا  دلج  نیلّوا  کنیا  هتشگ و  رـشتنم  پاچ و  ۀیافکلا  حاضیا  مسا  اب  هیلقع  ثحابم  زا  دلج  ود  نونکات  هک  هدومن  میظنت 

دنوادخ تسا  دیما  دناهدش ، لّمحتم  رایسب  تمحز  هطبار  نیا  رد  اّقح  مدش  نآ  زا  یتمسق  هظحالم  هب  قفوم  بناجنیا  دنهدیم ، رارق  رایتخا 
. دیازفیب ناشیا  تاقیفوت  رب  هداد و  رارق  لوبق  دروم  ار  یملع  تمدخ  نیا  لاعتم 

8 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
يروشلا سلجم  ۀـبتکم  تاـطوطخم  نم  یه  و  یناـسارخلا ، دـنوخآلا  خیـشلا  هفلؤم  طـخب  لوصـالا » ۀـیافک   » باـتک ۀـطوطخم  نم  جذومن 

. یمالسالا
ع)  ) تیبلا لآ  هسّسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  باتک  زا  ذّختم 

9 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هدنراگن : ] همّدقم

راـت بش  لد  رد  وا  تمکح  راوـنا  تسا و  ناـبات  نشور  زور  هرهچ  رب  وا  تردـق  راـثآ  هـک  هلـالج  ّلـج  ار  يادـخ  رم  شیاتـس  ساپـس و  »
«. دینادرگ نانمشد  رهق  غیت  ار  هشپ  شین  هک  يراّبج  درک ، ناتسود  تمصع  ّدس  ار  توبکنع  رات  هک  ياهدنیاشخب  ناشفرد ،

. داب وا  یمارگ  ءایصوا  تبترم و  یمتخ  ترضح  كاپ  ناور  هب  هژیوهب  وا  ناربمایپ  رب  لاعتم »  » دنوادخ دورد  مالس و 
: تفگ نینچ  شاهرابرد  دیاب  هک  یتّیصخش  فیرّشلا » هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   » يدهم ترضح  مظعالا  هّللا  ۀّیقب  رب  رامشیب  دورد 

رصاق » هیلاعم  نع  افرح  نیرشع  وۀعست  جسن  نم  طیخ  اصیمق  ّنا  «و 
متفای قیفوت  دومن و  مرادروخرب  هّللا  رهش  تاکرب  زا  دوخ  تفایض  هرفس  رـس  رب  لاس 1414  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  ار  ناـّنم  دزیا  رکش ،

: هچرگ میامن  میدقت  جع »  » نامز یلو  يالاو  رضحم  هب  میامن و  لیمکت  ار  رضاح  رثا 
ندرب  ناتسلگ  هب  ارحص  سخ  راخندرب و  ناّمع  هب  هرطق  دوبن  قیال 
ندرب  نامیلس  دزن  یخلم  نارتسا  نیا  ناروم  مسر  هک  منک  هچ  اّما 

نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  ینعفنی  نا  هّللا  سع 
ۀیافک باتک  لّوا  دلج  قیقحت  سیردت و  رضاح ، باتک  ياوتحم  - 1 رّکذت : دنچ 

10 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
حطـس ياـهثحب  هلـسلس  زا  هرود  نیمـشش  رد  هک  تسا  هّرـس » سّدـق  [ » یناـسارخ 1 دـنوخآ  موحرم  ریبک ، قّقحم  مظعا ، داتـسا  لوصـالا 

ماد [ » ینارکنل 2 لضاف  هّللا  تیآ  ترضح  طّسوت  تواقـش -» تداعـس و   » و ضیوفت » ربج و  « » هدارا بلط و   » رد ياهلاسر  اب  هارمه  هیافک -
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[. هدش 3 ماجنا  یلاعلا » هلظ 
هب ار  نآ  ماهدومن  یعـس  هک  هدیدرگ  نایب  يراتفگ ، هویـش  هب  باتک  بلاطم  مدـش ، رّکذـتم  هدـش  عبط  البق  هک  یئاهدـلج  رد  هکروطنامه 

. میامن هضرع  هدامآ و  يراتشون  تروص 
نتم و زا  تمـسق  ره  نایاپ  هدـش و  عبط  تاحفـص ، يـالاب  تمـسق  رد  لوصـالا  ۀـیافک  باـتک  نتم  هک : تسا  وحن  نیا  هب  باـتک  حرط  - 2

. تسا هدش  صخشم  [ 1  ] تمالع اب  نآ  هب  طوبرم  حرش  يادتبا 
هب هچنانچ  دوریم  دیما  اذل  ریقح  نیا  زا  هژیوهب  تسا  مک  رایسب  هابتشا ، زا  رثا  ره  ندنام  نوصم  ناکما  هکاجنآزا  تساوخرد : شزوپ و  - 3

. ددرگ حالصا  دعب  ياهپاچ  رد  ات  دیهد  رّکذت  هتشاذگ ، تنم  هدنسیون ، رب  دیدومن ، دروخرب  یهابتشا 
بانج مالـسالا  ۀجح  ترـضح  مظعم  قیدص  تامحز  زا  هک  منادیم  مزال  دوخ  رب  قلاخلا » رکـشی  مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » باب زا  - 4
يزیزع یمیهاربا و  ناـیاقآ  دـنمجرا ، یمارگ و  ناردارب  هنامیمـص  يراـکمه  زا  نینچمه  تسود و  رـشب  نیـسح  مـالغ  خیـش  جاـح  ياـقآ 

. میامن تلئسم  ار  ناگدربمان  شیپ  زا  شیب  قیفوت  ناّنم  دزیا  هاگرد  زا  میامن و  يرازگساپس 
. دیئامرفن مشومارف  ریخ  ياعد  زا  تباجتسا  ّناظم  رد  هعلاطم و  ماگنه  تسا  دیما  - 5

. نیحلاصلا هّللا  دابع  یلع  مالّسلا  میظعلا و  یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال 
یمق  ینیسح  دّمحم  دّیس  هّیملع - هزوح  مق ،

11 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و نیعمجأ » مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀنعل  و  نیرهاّطلا ، هلآ  دّمحم و  یلع  مالّسلا  ةالّصلا و  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  »

. ۀمتاخ دصاقم و  و  ۀمّدقم ، یلع  هتّبتر  دقف  دعب 
: رومأ نایب  یفف  ۀمّدقملا  اّمأ 

، انیع هلئاسم  تاعوضوم  سفن  وه  ضورعلا - یف  ۀطـساو  الب  يأ  ۀیتاّذلا - هضراوع  نع  هیف  ثحبی  يذلا  وه  و  ملع ، ّلک  عوضوم  ّنا  لّوألا :
[. 1  ] هدارفأ یعیبّطلا و  و  هقیداصم ، یّلکلا و  ریاغت  اموهفم ، اهریاغی  ناک  نإ  و  اجراخ ، اهعم  دّحتی  ام  و 

______________________________

فّنصم  ] همّدقم

هراشا

، همّدقم رد  دـندومن . ّبترم  همتاخ ، دـصاقم و  همّدـقم ، رب  ار  لوصالا  ۀـیافک  باتک  فیرّـشلا ، هماقم  هّللا  یلعا  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]
بلاطم یلو  هدرک  نایب  ار  دـیلقت » داهتجا و   » ثحب باتک ، همتاخ  رد  هدومن و  حرطم  لوصا  ملع  اب  هطبار  رد  یمومع و  لئاسم  يرـس  کی 

، لّوا دلج  رد  هک  ظافلا  ثحابم  فلا : تسا . مسق  ود  رب  دوخ  هک  دناهدومن  نایب  دـصقم - تشه  دـصاقم -»  » ناونع تحت  ار  باتک  یلـصا 
. تسا هداد  لیکشت  ار  باتک  مّود  دلج  هک  هّیلقع  ثحابم  هدش ب : حرطم 

12 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لّوا رما 

هراشا

هب کنیا  هک  دـناهدومن  نایب  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  ار  یبلاطم  ای  بلطم  انمـض  تسا و  یلـصا  فدـه  کی  ياراد  لّوا ، رما  رد  فّنـصم 
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. میزادرپیم فده  نآ  نایب 

دراد دوجو  ملع  یّلک  عوضوم  نیب  لئاسم و  تاعوضوم  نیب  یتبسن  هچ 

هیلا فاضملا  بوصنم و  لوعفملا  عوفرم ، لعافلا  لیبق  زا  یلئاسم  اب  نآ  لاـبند  هب  تسا ، مـالک  هملک و  وحن ، ملع  عوضوم  میئوگیم  ـالثم 
یتبـسن هچ  هک  تسا  نیا  ثحب ، هاگنآ  دشابیم  لومحم  عوضوم و  رب  لمتـشم  هک  تسه  یئایاضق  لئاسم ، نآ  هک  میتسه  هجاوم  رورجم ،

هراشا هک  تسا  نامه  لّوا  رما  رد  یلـصا  فدـه  دـشابیم و  رارقرب  تسه - مالک  هملک و  زا  ترابع  هک  ملع - یّلک  عوضوم  اب  لئاسم  نیب 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  حیضوت  هب  يدوز  هب  میدرک و 

: هک هدش  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  یتاهابتشا  زا  یضعب  عفد  ناشفده  هک  دناهدومن  نایب  ار  یبلطم  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  هر »  » فّنصم اّما 
ود ملع ، عوضوم  رد  نیارباـنب  دوـشیم  ثحب  زیچ  نآ  یتاذ  ضراوـع  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ملع ، ره  عوـضوم  دـناهتفگ  نییقطنم 

: هدش ذخا  بلطم ،
حیـضوت همّدـقم ، ناونع  هب  بلطم و  نایب  يارب  تسا . هّیتاذ  ضراوع  مسق  زا  مه  ضراوع  ایناث  دوشیم  ثحب  عوضوم  نآ  ضراوع  زا  ـالّوا 

: هک میهدیم 
هـس دوشیم  ثحب  نآ  زا  قطنم  رد  هک  سمخ  تاـّیّلک  باـب  رد  ینعی  دراد  رارق  تاـّیتاذ  تاذ و  لـباقم  رد  ضرع  قـطنم ، ملع  رد  همّدـقم :

دهدیم لیکشت  ار  لصف  سنج و  عومجم  عون ، هک  عون - لصف و  سنج ، تسا - تاّیتاذ  تاذ و  هب  طوبرم  تاّیّلک ، نآ  زا  یّلک 
13 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناسنا لصف  ناونع  هب  دـشاب - هک  یئانعم  ره  هب  قطان - سنج و  ناونع  هب  ناویح  هک  قطان » ناویح  ّهناـب   » میئوگیم ناـسنا  فیرعت  رد  ـالثم 
. دننکیم عون »  » هب ریبعت  لصف - سنج و  هعومجم - نآ  زا  تسا و  حرطم 

زا جراخ  تسین و  تاّیتاذ  تاذ و  رد  لـخاد  هک  تسا  يزیچ  ضرع  زا  دوصقم  دوشیم و  ریبعت  ضرع ، هب  سمخ  تاـّیّلک  زا  یّلک  ود  زا  و 
یمیـسقت نآ ، يارب  تسا و  تاّیتاذ  تاذ و  ربارب  رد  ضرع  هک  تسا  حـضاو  درادـن ، ود  نآ  رد  یتلاخد  هنوگچـیه  تسا و  لصف  سنج و 

. دنتسه كرتشم  ندوب  ضرع  رد  ود  ره  اّما  تسا  بیرغ  یهاگ  یتاذ و  یهاگ  ضرع  دناهتفگ  هدرک و 
؟ تسیچ بیرغ  ضرع  تسا و  مادک  یتاذ  ضرع  لاؤس :

. دناهدرک نایب  نآ  يارب  دروم  هن  هدرک و  عّبتت  قیقحت و  ار  نآ  دراوم  و  ضارعا 4 ] بیرغ ، ضرع  زا  یتاذ  ضرع  صیخشت  يارب  باوج :
، تاذ رب  لاح  نیع  رد  و  دشابیم - عوضوم 6 ] تاذ  زا  جراخ  ثحب ، ّلحم  رد  و  تسا - ءیـش  تاذ  زا  جراخ  هک  يزیچ  نآ  لّوا 5 :] مسق 

. درادن ياهطساو  هنوگچیه  شضورع  رد  یهاگ  هک  دوشیم  ضراع 
: تسا عون  ود  رب  دوخ  هک  دراد  تلاخد  نآ  رد  هطساو  تاقوا ، زا  یهاگ  مّود 7 :] مسق 

نآ هک  دوشیم  هطساو  لصف  ای  دوش ، ضراع  ءیش ، رب  نآ  هک  دوشیم  هطـساو  سنج ، تاّیتاذ و  ینعی  تسا  هّیلخاد  هطـساو ، یهاگ  فلا :
الا دوش و  ناسنا  ءیش و  ضراع 

14 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دوشیمن ناسنا  ضراع  امیقتسم 

. تسا تایتاذ  تاذ و  هرئاد  زا  جراخ  دوشیم ، هطساو  ضراع  نآ  ضورع  رد  هک  يزیچ  نآ  ینعی  تسا  هّیجراخ  هطساو ، یهاگ  ب 8 :]
: تسین ضورع  رد  ياهطساو  هنوگچیه  هک  لّوا  مسق  رد  اّما  اهنآ : فلتخم  قوقش  هلثما و 

، ضورعم هک  يزیچ  ره  رب  ینعی  تسا  يواـست  ضورعم ، ضراـع و  نیب  تبـسن  یهاـگ  هدـش  یّلک  ود  نیب  هک  یتامیـسقت  هب  هجوـت  اـب  - 1
ناونع بّجعتم » ناسنالا   » دیئوگیم امش  هک  یماگنه  ناسنا ، هب  تبـسن  بّجعت »  » دننام دناهتفگ  تسا و  قداص  مه  ضراع  دنکیم ، قدص 
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، قیداصم رظن  زا  ناسنا  بّجعتم و  تبـسن  درادـن و  تلاخد  نآ  رد  لصف  سنج و  یّتح  دوشیم و  ناسنا  ضراع  هطـساو ، نودـب  بّجعتم » »
«. ناسنا ّهنا  هیلع  قدص  بّجعتم  ّهنا  هیلع  قدص  امّلک  بّجعتم و  ّهنا  هیلع  قدص  ناسنالا ، هیلع  قدص  امّلک   » ینعی دشابیم  يواست 

، تروص نیا  رد  ناویح » قطانلا   » دیتفگ امش  رگا  تسا  ضورعم  زا  ّمعا  ضراع ، هک  تسا  نینچ  ضورعم ، ضراع و  نیب  تبسن  یهاگ  - 2
، لاح نیع  رد  درادن و  دوجو  ياهطساو  هنوگچیه  ناسنا ، رب  ّتیناویح  ضورع  رد  و  تسه - ناسنا  ءزج  هّتبلا  تسین - قطان  ءزج  ّتیناویح ،

. تسا معا  ضورعم ، زا  ضرع  هک  تسا  نیا  ناویح  قطان و  نیب  تبسن 
ّتیهام ءزج  ّتیقطان  اّما  دنتـسه  قطان  تاناویح  زا  یـضعب  هچرگ  قطان » ناویحلا   » دیتفگ رگا  تسا  ضراع  زا  ّمعا  ضورعم  مه  یهاگ  - 3

- دشابیم ناسنا  ّتیهام  ءزج  هّتبلا  تسین - ناویح 
15 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا ناسنا  ضرع  هک  نیا  ای  تسا  ناویح  تاّیتاذ  زا  ّتیقطان  روکذم ، لاثم  رد  مّوس و  مسق  رد  ایآ 
. تسا ضراع  زا  معا  ضورعم  ضورعم و  زا  صخا  ضراع ، هک  تسا  نیا  ود ، نآ  نیب  تبسن  دشابیم و  ناسنا  ضرع  هک  تسا  حضاو 

. تسین حرطم  ياهطساو  هنوگچیه  روکذم ، مسق  هس  رد  دناهدرک  هراشا  مه  ینیکشم  موحرم  هک  روطنامه  رّکذت :
ای هّیلخاد  هطساو  اریز  دوشیم  رّوصت  مسق  ود  طقف  دشاب  هّیلخاد  هطـساو ، هک  یتروص  رد  تسا : حرطم  هّیلخاد ، هطـساو  هک  يدراوم  رد  اّما 

: رتحضاو ترابع  هب  درادن  یمّوس  ّقش  لصف و  ای  تسا  سنج 
هطـساو هب  يزیچ  هک  دومن  رّوصت  ناوتیمن  دوشیم و  يواسم  اعبط  دشاب ، لصف  رگا  دوشیم و  معا  اعبط  دشاب  سنج  هّیلخاد ، هطـساو  رگا 
ّتیئزج هک  يزیچ  اریز  دوشیمن  رّوصت  يزیچ  نینچ  دشاب ، مه  صخا  ّتیئزج ، نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  ّتیئزج  هطـساو ، نآ  هک  ياهّیلخاد 

تسه هّیلخاد  هطساو ، یتقو  سپ  دشاب  صخا  لاح ، نیع  رد  دشاب و  هتشاد  ّتیئزج  يزیچ  هک  تسین  لوقعم  لصف و  ای  تسا  سنج  ای  دراد 
: هک دومن  رّوصت  ناوتیم  ضرف  ود 

دننام دوش ، ناسنا  ضراع  تسا  ناویح  ناسنا ، هکنیا  ناونع  هب  يزیچ  هکنیا  لـثم  دوش  ضورعم  ضراـع  معا ، هّیلخاد  هطـساو  هب  يزیچ  - 1
زا ترابع  سنج ، نآ  هک  تسا  سنج  هطساو  هب  ناسنا  يارب  شضورع  دشاب ، هتـشاد  یـضرع  ناونع  رگا  هک  هدارالاب  كرحت  ّتیـساسح و 

. تسا ّتیناویح 
هتـشاد مّلکت  هب  یطابترا  قطان ، رگا  لاثم : دوب . دـهاوخ  يواست  وحن  هب  میتفگ  دوش ، ضراع  ناسنا ، رب  لصف  هطـساو  هب  يزیچ  رگا  اـّما  - 2

مّلکت  دشابن ، ملکت  شدوخ  يانعم  دشاب و 
16 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

- تسا يواست  ناسنا ، اب  قطان  تبسن  تسا و  قطان  زا  ترابع  ناسنا  لصف  هک  دوشیم - ناسنا  ضراع  لصف ، هطساو  هب  هک  تسا  يزیچ 
. میاهدرک نایب  مسق ، جنپ  اعمج  نونکات  رّکذت :

: دوشیم رّوصت  مسق  راهچ  دوش ، ضورعم  رب  ضراع  هّیجراخ ، هطساو  هب  يزیچ  هک  يدراوم  رد  اّما 
معا هطـساو ، مه  یهاگ  - 3 تسا . ضورعم  زا  صخا  هّیجراخ ، هطـساو  یهاـگ  - 2 تسا . يواسم  ضورعم ، اب  هّیجراخ  هطـساو  یهاـگ  - 1

. دشاب نیابم  ضورعم ، اب  هّیجراخ  هطساو  تسا  نکمم  یهاگ  و  - 4 تسا .
تاذ زا  جراخ  مه  ندوب ، بجعتم  هک  تسا  بّجعتم  وا  هکنیا  هطـساو  هب  دوش  ضراع  ناـسنا ، رب  کحـض »  » هکنیا لـثم  نآ : ياـهلاثم  اـّما 

هلئـسم یتقو  اّما  تسا  هطـساوالب  شـضورع  میتفگ  بّجعت  اب  هطبار  رد  لاـثم  نیلّوا  رد  هکنیا  اـمک  دـشابیم  يواـسم  تاذ ، اـب  مه  تسا و 
ناسنا ضراـع  هطـساوالب ، بّجعت  هک  تسا  نیا  ناـشقرف  طـقف  دنتـسه  یکی  بّجعت  کحـض و  يواـست ، رظن  زا  دوشیم  حرطم  کـحض ،

عم تسا و  ناسنا  لصف  سنج و  زا  جراـخ  هک  دـشابیم  يرما  بّجعت  هک  تسا  بّجعت  هطـساو  هب  ناـسنا  رب  کحـض  ضورع  اـّما  دوشیم 
- دراد يواست  ناونع  دارفا ، رب  قیبطت  رظن  زا  ناسنالل - واسم  کلذ 
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هب تبـسن  ناسنا ، تسه و  ناسنا  نآ ، هطـساو  تسا و  هطـساو  هب  ناسنا  يارب  کحـض  ضورع  کحاض » ناویحلا   » دیتفگ رگا  رگید : لاثم 
ضورع هجیتن  رد  تسا و  صخا  هطـساو ، روکذـم ، لاثم  رد  سپ  تسا  ناسنا  تاذ  رد  لخاد  ناویح  تسا و  ناویح  تاذ  زا  جراخ  ناویح ،

- تسا تاّیتاذ  تاذ و  زا  جراخ  هک  نیا  نیع  رد  دوب - دهاوخ  صخا  رما  کی  هطساو  هب  مه  ضراع 
رگا تروص ، نیا  رد  مسج - ّهنا  امب  دوش - ضراع  ضیبا »  » رب ّزیحت  رگا  رگید : لاثم 

17 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیب تبـسن  لاح  نیع  رد  یلو  درادـن  تلاخد  ضیبا  ّتیهاـم  رد  ّتیمـسج  دـش ، ضراـع  نآرب  ّتیمـسج  رب  اـنب  ّزیحت ، و  دـش ، مسج  ضیبا 

. دراد رارق  لباقم  هطقن  رد  نیا  هکلب  دشاب  صخا  وا  هک  تسین  ناویح  ناسنا و  دننام  مه  ضیبا  ّتیمسج و 
شقن لاح ، نیع  رد  اّما  تسا  نیابم  ضورعم ، اب  انعم  مامت  هب  هک  لاـح  نیع  رد  هطـساو  هک : تسا  ریخا  تمـسق  دـشابیم  بلاـج  هک  هچنآ 

بآ نیب  تبسن  تسا و  شتآ  نآ ، هطـساو  هک  دنکیم  ادیپ  ترارح ، هب  فاّصتا  بآ ، نآ  شتآ ، يور  رب  بآ  نداهن  اب  الثم  دراد  تطاسو 
«. ةرارحلاب ءاملا  فاّصتا  یف  ۀطساو  راص   » یجراخ نیابم  رما  نیمه  یلو  تسا  نیابت  شتآ ، و 

فاّصتا رد  هطـساو  هکیلاحرد  دـنکیم  ادـیپ  تکرح  هب  فاّصتا  دنیـشنیم  یتشک  رد  هک  یـسک  كّرحتم » ۀنیفّـسلا  سلاج  : » رگید لاـثم 
. تسا ضحم  نیابت  ناسنا ، هنیفس و  نیب  تبسن  دشابیم و  یتشک  روکذم ،

. میدرک نایب  ضرع  يارب  دروم  هن  هجیتن :
؟ تسا یتاذ  ضرع  کی  مادک  تسا و  بیرغ  ضرع  روکذم ، ماسقا  زا  کی  مادک  لاؤس :

: هک هدش  هداد  نینچ  روکذم ، لاؤس  خساپ  دنوخآ ، ياقآ  موحرم  زا  لبق  باوج 9 :]
هلئـسم هک  يدراوم  نآ  ینعی  تسا - يواسم  جراخ  هطـساو ، اـی  يواـسم  ءزج  هطـساو ، هک  یمـسق  ود  نآ  و  بّجعتم - ناـسنالا  لّوا - مسق 

. تسا هّیتاذ  ضراوع  زا  دناهتفگ  تسا - حرطم  يواست 
قاّفتا  تسه - معا  ای  صخا و  ای  نیابم  هطساو ، هک  ریخا - دراوم  زا  دروم  هس  هب  تبسن 

18 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا هبیرغ  ضارعا  ءزج  هک  دناهدرک 

یلو هّیلخاد ، هطساو ، هک  دوش - ضرع  کی  ضورعم  ّتیناویح ، هطساو  هب  ناسنا  هکنیا  لثم  دشاب  معا  ءزج  هطساو ، هک  يدروم  هب  تبسن  و 
هتفرگن رارق  ثحب ، دروم  الـصا  هدش و  عقاو  هنع  لوفغم  مه  دراوم  هیقب  ۀـبیرغ و  ما  ةدـیعب  ۀطـساو  یه  له  هک  هدـش  فالتخا  تسه - معا 

. تسا
نایب یّلک  هطباض  کی  هدشن  عقاو  ضّرعت ، دروم  هک  يدراوم  هب  تیانع  اب  فالتخا و  دراوم  هب  هّجوت  اب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  فّنـصم : رظن 

: هک دناهدرک 
رد هطـساو  ینعی  دوشیم ، هدهاشم  هطـساو  عون  ود  تسا  حرطم  هطـساو  هک  يدراوم  رد  اّلک  یتاذ ، ضرع  بیرغ و  ضرع  هظحالم  زا  لبق 

. ضورع رد  هطساو  توبث و 
میهدیم تبسن  هک  يرگید  ضورعم  هب  اّما  تسه  هطساو  سفن  هب  طوبرم  اتقیقح  ضرع  هک  تسا  نآ  ضورع ، رد  هطساو  احالطصا  فلا :

. تسه هطساو  هب  طوبرم  میاهدناوخ - نایب  ملع  رد  هک  یتقیقح  نامه  اتقیقح - اّما  تسه  هحماسم  زاجم و  ضرع ، تروص  هب 
. دوش ضورعم  ضراع  اتقیقح  ضرع  هک  دوشیم  ببس  هطساو ، هک  تسا  نیا  توبث  رد  هطساو  اّما  ب :

، روکذـم طابترا  دـنکیم ، رارقرب  طابترا  یتشآ و  ود ، نآ  نیب  یثلاث  صخـش  دـنراد ، فالتخا  رگیدـکی  اب  رفن  ود  اضرف  یفرع : لاثم  کی 
. دوش رارقرب  حلاصت  اهنآ  نیب  هک  هدش  هطساو  ثلاث ، صخش  اّما  تسه  رفن  ود  نآ  هب  طوبرم 

اب روبزم  لاثم  رد  دوشیم  سجن  دنک ، ادیپ  ّریغت  معط - وب و  گنر ، شاهثالث - فاصوا  زا  یکی  هچنانچ  دـشاب  رک  هچرگا  بآ  یهقف : لاثم 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هطساو  ّریغت ، و  ضرع ، تساجن  ضورعم ، بآ ، میتسه و  هجاوم  تساجن » ّریغت و  بآ ، »
؟ تسا ياهطساو  هنوگچ  ّریغت ،

19 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیع رد  اّما  دوش ، تساجن  هب  موکحم  ّریغت  هک  درادـن  انعم  دـنکیم و  ادـیپ  تساجن  هب  فاـّصتا  بآ ، هکلب  تسین  ّریغت  ضرع  هک  تساـجن 

هرابرد ار  فّنـصم  رظن  روکذم ، تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  دیامنیم  بآ  ضورعم  بآ و  هب  طبترم  ار  تساجن  هک  تسا  نیا  ّریغت ، شقن  لاح 
: هک مینکیم  نایب  بیرغ  ضرع  یتاذ و  ضرع 

: دشابیم قادصم  ود  ياراد  هک  دشابن  ضورع  رد  هطساو  هک  تسا  يدروم  رد  یتاذ  ضرع 
. هدوبن حرطم  ياهطساو  هنوگچیه  میدرک و  نایب  هک  ار  يروص  مامت  دننام  دشابن  حرطم  ياهطساو  الصا  فلا :

میوشیم هّجوتم  مینکیم  لیلحت  هیزجت و  ریسفت ، ار  بلطم  نیا  هک  یماگنه  دشاب و  توبث  رد  هطساو  نآ  تسا ، حرطم  ياهطـساو  رگا  ب :
جراـخ ار  رگید  مسق  لـخاد و  ار  شمـسق  کـی  دـشاب  مه  نیاـبم  هطـساو ، هک  يدروم  رد  یّتـح  میدرک  ناـیب  هک  ياهناـگهن  دراوم  زا  هک 

نکل دشیم  ادیپ  نآ  يارب  شتآ  هلیـسو  هب  هک  دوب  یترارح  نآ ، لاثم  کی  میدرک  رکذ  لاثم  ود  نیابم ، هطـساو  دروم  رد  نوچ  دـیامنیم 
تبسن بآ ، هب  ار  ترارح  رگا  و  راح » ءاملا   » تفگ اتقیقح  ناوتیمن  دنکیم  ادیپ  ترارح  شتآ ، هطـساو  هب  بآ  یتقو  ایآ  لاثم  نیمه  رد 

؟ تسا زاجم  میهد 
ریغ نیابم و  هطـساو ، هکنیا  اب  دنک  ادیپ  سامت  نآ  اب  دناوتیمن  ناسنا  هک  دراد  ترارح  ردقنآ ، اهبآ  زا  یـضعب  هک  میباییم  رد  سحلاب  ام 

يدروم رد  نآ  دـنکیم و  جراخ  ار  مسق  کی  طـقف  دـشابیم و  یتاذ  مه  ضرع  نیا  ماـن  تسا  توبث  رد  هطـساو  نوچ  یلو  تسه  هّیلخاد 
هتـسشن یتشک  رد  هک  يدرف  هب  امـش  هک  كّرحتم  ۀنیفّـسلا  سلاـج  دـننام  دـشاب - ضورع  رد  هطـساو  اـّما  دـشاب - نیاـبم  هطـساو  هک  تسا 
یتشک  اتقیقح  هکلب  درادن  یتکرح  وا  تسا و  زاجم  تبسن ، نیا  هک  تسا  نیا  رما ، تقیقح  اّما  كرحتم » ۀنیفّسلا  سلاج   » دیئوگیم

20 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. كّرحتم ۀنیفّسلا  سلاج  دنیوگیم  زاجملا  ضرعلاب و  اذل  دشابیم  كّرحتم 

: هک تسا  نیا  دنراد  یتاذ  ضرع  يارب  فّنصم  هک  یفیرعت  هطباض و  تقیقح ، رد  سپ 
، دراد دوجو  ياهطساو  رگا  هکنیا  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  ياهطساو  الـصا  هک  تسا  نیا  زا  معا  هطـساو ، ندوبن  دشابن و  ضورع  رد  هطـساو 

. دشاب قّقحم  توبث ، رد  هطساو 
بیرغ ضرع  یتاذ و  ضرع  ریـسفت  رد  هک  یفالتخا  اـت  دـندومن  داریا  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  اـبیرقت  ار  روکذـم  ناـیب  فّنـصم ، رّکذـت :

. دنک ادیپ  همتاخ  هدش ، حرطم 
؟ دیامن انعم  روکذم  وحن  هب  ار  یتاذ  ضرع  فّنصم ، هک  هدش  ببس  هچ  لاؤس :

«. ۀبجاو ةالّصلا   » دنیوگیم زامن  باب  رد  هقف  ملع  رد  الثم  هک  تسا  نیا  شاهتکن 10 ] باوج :
؟ دوش بجاو  زامن  هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ 

هطـساو اهنیا  تسا - نمؤملا  جارعم  یقت و  ّلک  نابرق  رکنم ، ءاشحف و  زا  یهاـن  زاـمن ، هک  تسا  نیا  دـناهدرک  ناـیب  تاـیاور  هک  ار  هچنآ 
نیابم رما  کی  تقیقح ، رد  تسا و  نآ  لخاد  هن  تسا و  زاـمن  ءزج  هن  یقت  ّلـک  ناـبرق  اـی  رکنم  ءاـشحف و  زا  یهن  هکیلاـحرد  دـناهدش -

ای يرایسب  رد  دیاش  هکلب  درادن  زامن  هب  صاصتخا  اهنت  رما ، نیا  دوش و  بوجو  هب  فصّتم  زامن ، هک  هدش  ببـس  نیابم ، رما  نامه  اّما  تسا 
- دنتسه يدسافم  ياراد  هک  تامّرحم - رما  رد  هچ  و  دنشابیم - یحلاصم  ياراد  هک  تابجاو - رد  هچ  دشاب  يراج  هّیهقف ، لئاسم  همه  رد 

. تسا رتمک  اهنآ  هدسفم  تحلصم و  هک  تاهورکم  تاّبحتسم و  رد  نینچمه  و 
رد اّما  دنـشابیم  تامّرحم  تابجاو و  نآ  اب  نیابم  مه  دسافم  حلاصم و  نآ  دنتـسه و  هطـساو  دسافم ، حـلاصم و  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 
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ةالص  » دنیوگیم هک  یتقو  لاح  نیع 
21 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

« ۀمّرحم اّهناب  فصّتت  رمخلا  ۀبجاو و  اّهناب  فصّتی  ةالّـصلا   » اتقیقح ینعی  دننکیم  لمح  تالـص  سفن  رب  ار  ۀـبجاو »  » ناونع ۀـبجاو » رهّظلا 
. دنیامن نایب  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  روکذم و  ّتیفیک  هب  ار  هّیتاذ  ضراوع  فّنصم ، هک  هدش  ببس  رما ، نیا  اذل 

. تسا نآ  لئاسم  تاعوضوم  ملع و  عوضوم  نیب  تبسن  نایب  باتک ، زا  شخب  نیا  رد  یلصا  بلطم  نیلّوا  اّما 
یّلک اب  یعیبط  یّلک  کی  دارفا  نیب  هک  تسه  یتبـسن  ناـمه  لـئاسم ، تاـعوضوم  ملع و  ره  عوضوم  نیب  تبـسن  دـناهدومرف  هر »  » فّنـصم

. دراد دوجو  یعیبط 
؟ دنراد ناسنا  اب  یتبسن  هچ  ورمع  رکب و  دیز ،

رّوصت امـش  نهذ  رد  ناسنا »  » الـصا دیونـشیم  ار  دـیز  هملک  هک  یماگنه  دراد و  دوجو  تریاـغم  ناـشنیب  موهفم ، ملاـع  رد  ناـسنا  دـیز و 
دارفا هک  میباییمرد  مینک  هّجوت  رتقیقد  رظن  اب  رگا  ددـنبیمن و  شقن  امـش  نهذ  رد  دـیز »  » دـینکیم ثحب  ناسنا  زا  هک  یتقو  دوشیمن و 

تاّیـصوصخ نآ  تسا و  هّیدرف  تاّیـصوصخ  همیمـض  هب  ّتیهام  زا  ترابع  درف ، اریز  دـنراد  تریاغم  ّتیهام  رظن  زا  یّلک  نآ  اب  یّلک  کی 
طابترا و اهنآ  نیب  جراخ ، بسح  هب  لاح  نیع  رد  اّما  دراد  دوجو  اهنآ  نیب  مه  یتّیهام  نیابت  یّتح  اذـل  دـنراد  ریاغت  ناسنا  ّتیهام  اب  هیدرف 

تـسا یهیدب  تسا و  یعانـص  عیاش  لمح  شلمح  میئوگیم  میهدیم  لیکـشت  ار  ناسنا » دیز   » هّیـضق ام  هک  یماگنه  تسا ، رارقرب  داّحتا ،
یتح و  موهفم - ملاع  رد  هچرگ  تسا  رارقرب  داّحتا  دوجو  ملاع  رد  لومحم  عوضوم و  نیب  هک  تسا  نیا  یعانـص ، عیاش  لمح  كـالم  هک 

: سپ دراد  قّقحت  تریاغم  اهنآ  نیب  یتهج  زا  اتیهام -
دراد دوجو  لئاسم  تاعوضوم  ملع و  عوضوم  نیب  تبـسن  نامه  دراد ، دوجو  یعیبط  یّلک  یعیبط و  یّلک  کی  دارفا  نیب  هک  یتبـسن  ناـمه 

« لعافلا  » هلئسم عوضوم ، کی  دیئوگیم  هدومن  هّجوت  نآ  لئاسم  هب  مه  دعب  تسا و  مالک  هملک و  وحن ، ملع  عوضوم  دیئوگیم  امش  الثم 
22 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضعب لخادتی  دق  اذلف  ملعلا ، اذه  نّود  هلجأل  يذلا  ضرغلا  یف  لخّدلا  یف  اهکارتشا  اهعمج  ۀتّتشتم ، ایاضق  نم  ۀلمج  نع  ةرابع  لئاسملا  و 
[. 1  ] نیملعلا لئاسم  نم  ریصیف  ةّدح ، یلع  ملع  نّود  امهنم  ّلک  لجأل  نیّمهم ، یف  لخد  هل  ناک  اّمم  لئاسملا ، ضعب  یف  مولعلا 

______________________________

. دشابیم هیلا » فاضملا   » مّوس عوضوم  و  لوعفملا »  » رگید عوضوم  تسا و 
؟ دراد یتبسن  هچ  مالک  هملک و  اب  لعاف » : » لاؤس

یعانـص عیاش  لمح  وحن  هب  هّیلمح  هّیـضق  ناسنا » دـیز   » هلمج رد  امـش  هکروطناـمه  ینعی  دراد  ناـسنا  اـب  دـیز  هک  یتبـسن  ناـمه  باوج :
رد سپ  ۀملک » هیلا  فاضملا  ۀملک و  لوعفملا  ۀملک ، لعافلا   » دیئوگیم یعانـص  عیاش  لمح  وحن  هب  مه  ثحب  ّلحم  رد  دیهدیم  لیکـشت 

قّقحت شدارفا  یعیبط و  یّلک  نیب  هک  تسا  یتبـسن  نامه  زا  تراـبع  شلئاـسم  تاـعوضوم  اـب  ملع  ره  یّلک  عوضوم  نیب  تبـسن  تقیقح ،
. دراد

: هک مینکیم  هدافتسا  مه  رگید  بلطم  ود  فّنصم ، تانایب  زا  رّکذت :
. دشاب عوضوم  ياراد  دیاب  یملع  ره  هک  تسا  مّلسم  ناشیا ، رظن  زا  - 1

نع هیف  ثحبی  يذـلا  وه  ملع و  ّلـک  عوضوم  عوضوم - هراـبرد  فورعم  فـیرعت  فیرّـشلا » هماـقم  هّللا  یلعا   » دـنوخآ ياـقآ  موـحرم  - 2
. دندش لئاق  یّصاخ  ریسفت  یتاذ  ضرع  يارب  ناشیا  اهتنم  دناهتفریذپ  مه  ار  ۀّیتاّذلا -...  هضراوع 

، نآ دارفا  یعیبط و  یّلک  نیب  هک  تسا  یتبـسن  ناـمه  زا  تراـبع  ملع ، نآ  لـئاسم  تاـعوضوم  ملع و  ره  عوضوم  نیب  تبـسن  میتفگ  [- 1]
؟ تسیچ لئاسم  نآ  هک : تسا  نیا  ام  مّود  بلطم  ثحب و  نونکا  دراد ، قّقحت 
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تـسا يرگید  هلأـسم  رورجم » هیلا  فاـضملا   » رگید و هلأـسم  بوصنم » لوعفملا   » يوحن و هلأـسم  کـی  عوفرم » لـعافلا   » دـیئوگیم اـمش 
ریاغم لوعفم ، ناونع  اب  لعاف ، ناونع  اریز  لومحم  رد  هن  دنتسه و  كرتشم  رگیدکی  اب  عوضوم  رد  هن  روکذم  يایاضق  هکیلاحرد 

23 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دراد ریاغت  بوصنم »  » ناونع اب  عوفرم »  » ناونع لومحم ، بناج  رد  نینچمه  دراد و  تریاغم  لعاف ، لوعفم و  اب  هیلا  فاـضم  ناونع  تسا و 

نآ ّتلع  مینادیم ، وحن  ملع  لئاسم  ءزج  ار  اهنآ  مامت  ام  دنراد  تریاغم  مه  اب  روکذـم  يایاضق  لومحم  عوضوم و  هک  لاح  نیع  رد  ینعی 
؟ تسیچ

: هک تسا  نیا  عماج ، ردق  نآ  دنشابیم و  كرتشم  ردق  کی  ياراد  اهنآ  مامت  دناهدومرف : هر »  » فّنصم
. هدش نیودت  روظنم  نآ  يارب  ملع  هک  تسا  یفده  نامه  ضرغ ، نآ  دنشابیم و  كرتشم  فده ، کی  لیصحت  هّیهت و  رد  لئاسم  نآ 

هب هکلب  دـناوخن  عوفرم  ار  لوعفم  بوصنم و  ار  لعاف  دـنامب و  ظوفحم  لاقم  رد  ءاـطخ  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  وحن ، ملع  زا  ضرغ  لاـثم :
هک یـضرغ  لیـصحت  رد  اهنآ  همه  اّما  دنتـسه  ریاغتم  روکذم ، لئاسم  لومحم و  عوضوم ، هک  لاح  نیع  رد  سپ  دـنک  تئارق  حیحـص  وحن 
مه ياهلأسم  ینعی  دنوش  حرطم  ملع  ود  رد  لئاسم  زا  یـضعب  هک  دراد  ناکما  اذـل  دنـشابیم و  كرتشم  هدـش  نیودـت  نآ  يارب  وحن ، ملع 
ءزج دـنکیم  لیـصحت  ار  فلا »  » ملع ضرغ  هکنیا  رطاـخ  هب  دوش - بوـسحم  رگید  ملع  لـئاسم  ءزج  مه  دـشاب و  ملع  نـالف  لـئاسم  ءزج 

- دوریم رامش  هب  ملع  نآ  لئاسم  ءزج  دنکیم  لیصحت  ار  ب »  » ملع فده  نوچ  تسا و  ملع  نآ  لئاسم 
تلالد لعفا  تئیه  ایآ  هک  مینکیم  ثحب  الثم  تسا  یلوصا  مه  يوغل و  مه  هک  میراد  یلئاسم  لوصالا  ۀـیافک  باتک  لّوا  دـلج  رد  لاـثم :

؟ هن ای  دنکیم  بوجو  رب 
ای تسا  هدرک  عضو  بوجو  موزل و  رب  تلالد  يارب  ار  لعفا  تئیه  عضاو ، ایآ  فلا : دـشابیم  تهج  ود  ياراد  روکذـم ، هلأسم  تقیقح  رد 

دشابیم هّیلوصا  لئاسم  زا  روکذم  هلئسم  هک  تسا - راگزاس  مه  بابحتسا  اب  هک  هدومن  عضو  ناحجر  بلط و  قلطم  يارب  الثم  ای  و  هن -
24 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی ال  ایاضقلا ، نم  ۀلمج  یلع  ّبتّرتلا  یف  نامزالتم  نامهم  كانه  ناک  امیف  امهلئاسم ، مامت  یف  نیملع  لخادت  نکمی  اذه  یلع  لاقی : ال 
[. 1  ] امهکاکفنا

، دـحاو ملع  نیودـت  لب  نیمـساب ، امهتیمـست  نیملع و  نیودـت  کلذـل  ّحـصی  داکی  ال  ةداع ، هعانتما  لب  کلذ ، دـعب  یلإ  افاضم  لاقی : ّهنإـف 
، نیّمهملا الکل  ةرات  هیف  ثحبی 

______________________________

یعرش ماکحا  لعفا ، تئیه  هغیص و  اب  تایاور  تایآ و  رد  هک  مینیبیم  اریثک  دراد و  یهقف  یهلا و  ماکحا  طابنتـسا  رد  لماک  تلاخد  اریز 
. هدش نایب 

هدش عضو  زیچ  هچ  يارب  هک  هدرک  نییعت  ار  نآ  هل  عوضوم  يوغل  تغل و  اریز  تسا  يوغل  هلأسم  کی  روکذم ، هلأسم  رگید ، فرط  زا  ب :
هنوگچ هلئسم  نآ  هک  دننک  لاؤس  ام  زا  رگا  اذل  دنکیم  لیصحت  ار  یلوصا  ضرغ  مه  نیمأت و  ار  يوغل  فده  مه  روکذم  هلأسم  نیاربانب ،
. دشاب ملع  ود  لئاسم  ءزج  هلئسم  کی  هک  درادن  یعنام  چیه  يوغل و  مه  تسا و  یلوصا  هلأسم  مه  هک  میهدیم  خساپ  تسا  ياهلأسم 

ود دـیاب  هک : تسا  نینچ  شـضرف  هّتبلا  دنـشاب ، كرتشم  مه  اـب  لـئاسم  عیمج  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  ملع  ود  تسا  نکمم  اـیآ  لاؤس : [- 1]
، نیمزالتم دنـشاب - مه  مزالتم  رگیدـکی  اـب  نکل  دنـشاب  ریاـغم  رگیدـکی  اـب  دنـشابیم ، اـت  ود  هکنیا  نمـض  هک  دـشاب  فدـه  ود  ضرغ و 

مه يرگید  نآ  درک ، ادـیپ  قّقحت  ود  نآ  زا  یکی  هک  اـجکره  مادـکره و  دـنوشیمن و  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نآ  ینعی  دنـشاب - نیریاـغتم 
طوبرم مه  ملع و  کی  هب  طوبرم  مه  لئاسم  زا  یضعب  تسا  نکمم  هک  دیدرک - یط  امش  هک  يریسم  هار و  قبط  نیاربانب ، دنک  ادیپ  قّقحت 

کلذ عم  دنشاب و  دّحتم  لئاسم ، مامت  رد  ملع  ود  دراد  ناکما  هکلب  درادن  لئاسم  زا  یـضعب  هب  صاصتخا  بلطم ، نیا  دشاب - رگید  ملع  هب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ضرغ و ود  نیب  هک  دوـشیم  ضرف  یئاـج  رد  بلطم  نیا  میدرک  ناـیب  هکروطناـمه  هّتبلا  میـشاب  هتـشاد  ناوـنع  ود  ملع و  ود  باـتک ، ود 
. دوش لصاح  مه  يرگید  همزالملاب  دنکیم  لیصحت  ار  فده  ود  نآ  زا  یکی  هک  زیچ  ره  دشاب و  همزالم  فده 

25 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀلمج یف  دیزأ - وأ  ۀلأسم ، یف  نیکرتشم  اناک  نیملع - نیودت  نسح  ّناف  لئاسملا ، ضعب  یف  لخادّتلا  فالخب  اذـه  و  امهدـحأل ، يرخا  و 

[. 1  ] یفخی اّمم ال  نیّمهم ، لجأل  ۀفلتخملا ، امهلئاسم 
______________________________

- تسه نیّدض  ای  نیـضیقن  عامتجا  مزلتـسم  هک  یلقع - عانتما  هّتبلا  دشابیم  مه  عنتمم  هکلب  تسا  دـیعب  اهنت  هن  روکذـم  نایب  باوج : [- 1]
هک ياهلأسم  هکيوحنهب  دشاب  مزالت  اهنآ  نیب  هک  تشاد  یفدـه  ود  ضرغ و  ود  ناوتیمن  اتداع  ینعی  دـشابیم  يداع  عنتمم  هکلب  درادـن 

. دشاب مه  ب »  » ضرغ لّصحم  دشاب ، فلا »  » ضرغ لّصحم 
کی دـیاب  هکلب  دـش  ملع  ود  هب  مزتلم  تشون و  باتک  ود  دـیابن  هک : دومن  ضرف  نینچ  دـیاب  درک  ادـیپ  قّقحت  يداع  عنتمم  نینچ  رگا  لاح 

نآ تسا  ود  نآ  بلاط  یسک  رگا  تسا و  ّبترتم  فده  ود  ضرغ و  ود  نآرب ، تفگ  دیاب  نکل  داهن  ملع  کی  ار  نآ  مان  تشون و  باتک 
نامه تسه  مه  رگید  ضرغ  بلاط  یـسک  رگا  دنیبب و  ار  باتک  نامه  تسه  مه  ضرغ  کی  ناهاوخ  یـسک  هچنانچ  دناوخب و  ار  باتک 

باتک و ود  ام  هک  دوشیمن  ببس  دنشابیم - مه  مزالتم  ول  و  دنتـسه - ریاغتم  رگیدکی  اب  ضرغ  ود  هکنیا  اّما  دیامن  هعلاطم  ار  باتک  کی 
. دنریذپیمن ار  یبلطم  نانچ  ءالقع  اریز  میئامن  نیودت  ملع  ود 

؟ تسه لئاسملا  ّلک  لخادت  لئاسملا و  ضعب  لخادت  نیب  یقرف  هچ  لاؤس :
ریذـپناکما مه  لئاسملا  ّلک  رد  لخادـت  دـش ، نکمم  لئاسملا  ضعب  رد  لخادـت  رگا  اریز  تسین  ود  نآ  نیب  یقرف  یلقع ، رظن  زا  باوج :

زا هکلب  تسین  یلقع  هلئـسم  کی  باتک ، ود  باتک و  کی  نیودـت  ای  ملع  ود  ملع و  کی  نیودـت  هلأسم  هک  تسا  نیا  مهم ، هتکن  اّما  تسا 
. دشابیم یئالقع  یفرع و  لئاسم 

- تسه لخادـت  ناشنیب  لئاسم  زا  یـضعب  رد  هک  تغل  ملع  لوصا و  ملع  دـننام  دـشاب - هتـشاد  لخادـت  لئاسم ، زا  یـضعب  هک  يدراوم  رد 
هتشاد  دوجو  لئاسم  همه  رد  لخادت  هک  يدراوم  رد  اّما  دیئامن  نیودت  ناونع  ود  باتک و  ود  ملع ، ود  امش  هک  دننکیمن  حیبقت  ءالقع 

26 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک الإ  و  تالومحملا ، تاعوضوملا و ال  ال  نیودـّتلا ، یلا  ۀـیعاّدلا  ضارغألا  فالتخاب  وه  اّمنإ  مولعلا  زیامت  ّنأ  انرکذ ، امب  حدـقنا  دـق  و 

عوضوملا بسحب  فالتخالا  نوکی  الف  لّمأت ، یندأ  هل  ناک  نمل  حـضاو  وه  امک  ةدـح ، یلع  املع  ملع ، ّلک  نم  ۀـلأسم  ّلک  لب  باب ، ّلک 
[. 1  ] دحاولا نم  نوکی  نأل  اببس  امهتدحو  نوکی  امک ال  ددعّتلل ، ابجوم  لومحملا  وأ 

______________________________

ناسکی اهنآ  لئاسم  مامت  اّما  دیئامن  نیودت  باتک  ود  ملع و  ود  امـش  هک  دنیامنیم  مه  حیبقت  هکلب  دننکیمن  نیـسحت  اهنت  هن  ءالقع  دشاب ،
. دشاب

؟ تسیچ هب  مولع  زیامت 

هب مولع  زیامت  هک : هدش  حرطم  يرگید  لاؤس  هنیمز  دـناهدرک ، یط  هک  ار  یهار  هدومن و  نایب  فّنـصم  هک  يریخا  بلاطم  هب  هّجوت  اب  [- 1]
هتـشگ زاتمم  خیرات ، زا  ریـسفت  ملع  هتـشگ و  ادج  هفـسلف  زا  هقف  نینچمه  هدـش و  ادـج  هقف  ملع  زا  وحن  ملع  هک  هدـش  ببـس  هچ  تسیچ و 

. تسا
. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  لامتحا  هس  فّنصم ، مالک  زا  دافتسم 
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میدرک هیکت  ءالقع ، حیبقت  نیـسحت و  هب  ام  مه  ریخا  بلاطم  رد  هّتبلا  مینادب  ضارغا  زیامت  هب  ار  مولع  زیامت  هک  تسا  نیا  لّوا ، لامتحا  - 1
. میداد حیضوت  البق  هک  تسناد  ضارغا  دّدعت  ار  كالم  تشاد و  ءاّکتا  فده  ضرغ و  رب  مه  ءالقع  حیبقت  نیسحت و  و 

. تسا تاعوضوم  زیامت  هب  مولع  زیامت  هک  تسا  نیا  دراد - یناوارف  نیلئاق  هک  رگید - لامتحا  - 2
. درادن مه  یلئاق  هدرکن و  اعّدا  ار  یبلطم  نینچ  یسک  هّتبلا  دشاب  نآ  تالومحم  زیامت  هب  مولع  زیامت  هک  تسا  نیا  مّوس ، لامتحا  - 3

، دوصقم هکلب  تسین  یّماع  ناونع  کی  ياراد  تالومحم »  » هک تسا  رّکذت  هب  مزال 
27 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا دوصقم  و  تسا - حرطم  وحن  ملع  رد  هک  ّتیرورجم - ّتیبوصنم و  ّتیعوفرم ، دننام  تسا  حرطم  لئاسم ، رد  هک  تسا  یتالومحم  نامه 
: دناهدومرف ناشیا  اریز  دوشیم . هدافتسا  مه  فّنصم  ریبعت  زا  بلطم ، نیا  هک  تسا  لئاسم  تاعوضوم  نامه  مه  تاعوضوم 

مولعم سپ  تالومحملا » تاعوضوملا و ال  ال   » نیودـّتلا یلا  ۀـیعاّدلا  ضارغالا  فالتخاب  وه  اّمنا  مولعلا  زیامت  ّنا  انرکذ  اـمب  حدـقنا  دـق  و 
، دوصقم میئوگب  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  مه  تالومحم  باب  رد  هکنیا  اـمک  تسا ، لـئاسم  تاـعوضوم  ناـمه  ناـشدوصقم  هک  دوشیم 

. تسا لئاسم  تالومحم 
زیامت هب  ار  مولع  زیامت  هک  دوب  نیا  رگید ، لاـمتحا  مینادـب و  تـالومحم  زیاـمت  هب  ار  مولع  زیاـمت  هک  دوب  نیا  تـالامتحا ، زا  یکی  رّکذـت :

: هک دناهدومن  یلاکشا  لامتحا ، ود  ره  هب  تبسن  فّنصم ، هک  مینادب  تاعوضوم 
ملع کی  دـیاب  ياهلأسم  ره  هکلب  باـب  ره  هک : تسا  نیا  شدـساف  یلاـت  دـینادب ، تـالومحم  اـی  تاـعوضوم  زیاـمت  هب  ار  مولع  زیاـمت  رگا 

شتاعوضوم اّما  دـّحتم ، نآ  تالومحم  هک  تسا  یهیدـب  تاعوفرملا » باب   » میئوگیم وحن »  » ملع رد  یتقو  ـالثم  دـیآ  باـسح  هب  لقتـسم 
اب تاعوفرم  باب  رد  الثم  دـیآ  باسح  هب  یلقتـسم  ملع  دـیاب  هلئـسم  ره  دـناهدومرف  هدومن و  لامعتـسا  لب »  » هملک فّنـصم  تسا ، فلتخم 

 ...«. عوفرم و أدتبملا  عوفرم و  لعافلا   » دننام میتسه  هجاوم  فلتخم ، تاعوضوم 
یلقتـسم ملع  ار  هلئـسم  ره  ای  باب  ره  دـیاب  مینادـب  تاعوضوم  ای  تـالومحم و  زیاـمت  هب  ار  مولع  زیاـمت  كـالم  رگا  هر :»  » فّنـصم لـیلد 

. دوش مزتلم  نآ ، هب  دناوتیمن  یسک  هکیلاحرد  دومن  بوسحم 
عوضوم هب  شهّجوت  هکلب  درادن  نآ  لئاسم  تاعوضوم  هب  یتیانع  هّجوت و  دـنادیم ، تاعوضوم  زیامت  هب  ار  مولع  زیامت  هک  یـسک  رّکذـت :

شیامرف  هب  هک  تسا - ملع  یّلک 
28 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنع ّربعی  نأ  ّحـصیف  صوصخم ، مسا  صاخ و  ناونع  لئاسملا - تاعوضوم  عم  دـّحتملا  یّلکلا  وه  و  ملعلا - عوضومل  نوکی  اّمبر ال  ّهنإ  ّمث 
[. 1  ] الصأ هتّیعوضوم  یف  کلذ  لخد  مدع  ۀهادب  هیلع ، ّلد  ام  ّلکب 

______________________________

روظنم مالک ، هملک و  نامه  وحن »  » رد ینعی  تسه - شدارفا  یعیبط و  یّلک  نیب  تبسن  لئاسم ، تاعوضوم  نیب  نآ و  نیب  تبـسن  فّنـصم ،
ار ناشیا  لاکـشا  نیاربانب  دنتـسه  مالک  هملک و  ناونع  قیداصم  اهنیا  اریز  هیلا » فاضملا  لوعفملا و  لعافلا ،  » دننام ینیوانع  هن  تسا  رظن 

زیامت رد  كالم  میریگیم  هجیتن  دوب ، راوتـسا  یئالقع  حیبقت  نیـسحت و  رب  هک  ناشیا  نایب  ساسا  لصا و  هب  هّجوت  اب  اّما  میداد 11 ] باوج 
امـش يارب  يراّجن  هفرح  ملع و  دنکیم و  نیمأت  ار  ندب  تّحـص  بط ، ملع  الثم  دشابیم  ضارغا  فالتخا  ءالقع ، هب  هعجارم  زا  دعب  مولع ،

- مولع ریاس  رد  نینچمه  و  دشابیم - ریاغم  رگیدکی  اب  ملع  ود  نآ  اذل  دنکیم  اّیهم  هرجنپ  برد و 
ضّرعتم فّنـصم ، هک  يرادقم  نآ  یلو  دوش  ثحب  الّـصفم  دیاب  شدوخ  ّلحم  رد  تسا و  یّمهم  رایـسب  ثحب  مولع ، زیامت  هک  نیا  هجیتن :

نیا رد  تالومحم  تدـحو  دّدـعت و  نینچمه  تاعوضوم و  تدـحو  دّدـعت و  تسا و  ضارغا  زیامت  هب  مولع  زیامت  هک : تسا  نیا  دـناهدش 
. دنرادن یشقن  هنوگچیه  هنیمز ،
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شدارفا یعیبط و  یّلک  تبسن  لئاسم ، تاعوضوم  نیب  نآ و  نیب  تبـسن  هک  دینادیم - ملع  کی  عوضوم  هک  ار  يزیچ  نآ  ایآ  لاؤس : [- 1]
ناونع رگا  ایآ  ایناث  الّوا و  اذـه  دـشاب ، هتـشاد  یّـصاخ  ناونع  هک  درادـن  یموزل  هک  نیا  ای  دـشاب  یّـصاخ  ناونع  کی  ياراد  دـیاب  تسه -
ناونع نآ  دیاب  ام  دشاب  هتـشاد  یّـصاخ  ناونع  هک  دـندرک  لاؤس  ام  زا  رگا  الثم  مینادـب  ار  صاخ  ناونع  نآ  دـیاب  ام  دـشاب  هتـشاد  یّـصاخ 

تاعوضوم هک  تسا  یعیبط  یّلک  نآ  شعوضوم  میتفگ  تسیچ و  لوصا  ملع  عوضوم  هک  دـندرک  لاؤس  ام  زا  رگا  الثم  مینادـب  ار  صاـخ 
ملع  لئاسم 

29 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یه امب  ۀعبرألا  ۀـّلدألا  صوصخ  ال  ۀتّتـشتملا ، هلئاسم  تاعوضوم  یلع  قبطنملا  یّلکلا  وه  لوصألا ، ملع  عوضوم  ّنأ  کلذـب  حدـقنا  دـق  و 
ناک ول  حضاو  وه  و  اهـضراوع ، نم  سیل  ۀّـمهملا  هلئاسم  نم  دـحاو  ریغ  یف  ثحبلا  ّنأ  [ 14] ةرورض یه 13 ،] یه  امب  لـب و ال  [، 12] ّۀلدأ

، ۀّمهملا اهثحابم  نم  ریثک  یف  ثحبلا  مدع  حوضول  اهیف ، حلطـصملا  وه  امک  هریرقت ، وأ  هلعف  وأ  موصعملا  لوق  سفن  وه  اهنم  ۀّنّـسلاب  دارملا 
[. 1  ] ّۀلدألا رئاس  نع  اهنع و ال  ال  دحاولا ، ربخ  ۀّیّجح  ۀلأسم  لب و  حیجّرتلا ، لداعّتلا و  ثحابم  ةدمعک 

______________________________

؟ هن ای  دنکیم  تیافک  تسا ، یّلک  نآ  دارفا  قیداصم و  لوصا ،
دیاب صاخ  ناونع  نآ  دنک  تلالد  هک  میرادن  یلیلد  هکروطنامه  دشاب ، هتشاد  یّـصاخ  ناونع  دیاب  عوضوم  نآ  هک  میرادن  یلیلد  باوج :
قیرط زا  ام  دشاب و  لوهجم  ام  يارب  ناونع  نآ  اّما  دشاب  هتشاد  ناونع  کی  عقاو ، بسح  هب  تسا  نکمم  دشاب و  مولعم  صّخـشم و  ام  يارب 

ام زا  رگا  هک  تسا  نینچنیا  هلئسم ، مه  لوصا  ملع  رد  اقاّفتا  مینک و  ریبعت  نآ  زا  یّـصاخ  ناونع  اب  میناوتن  مینک و  هراشا  نآ  هب  انعم  نیمه 
یّلک تبـسن  شلئاسم ، تاعوضوم  نیب  نآ و  نیب  تبـسن  هک  تسا  یّلک  نامه  هک  میهدیم  خساپ  تسیچ  لوصا  ملع  عوضوم  دننک  لاؤس 

. میرادن نآ  هرابرد  یّصاخ  ریبعت  هنوگچیه  تسا و  رارقرب  شدارفا  یعیبط و 

تسیچ لوصا  ملع  عوضوم 

رب فّنصم - امش - هک : دوشیم  حرطم  یلاؤس  هنیمز  لبق ، بلاطم  هب  هّجوت  اب  [- 1]
30 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ملع عوضوم  هک : تسا  نیا  هدوـب  اـم  نهذ  رد  هک  هچنآ  اریز  دـیاهدومن  راـتفر  هتـشاد - مه  عویـش  و  هدوـب - اـم  نهذ  رد  هک  هچنآ  فـالخ 
. دشابیم عامجا - لقع و  ّتنس ، باتک ، هعبرا - ّهلدا  زا  ترابع  لوصا ،

. داد رارق  لوصا  ملع  عوضوم  داد - میهاوخ  حیضوت  کنیا  هک  ریدقت  ود  زا  کیچیه  هب  ار - هعبرا  ّهلدا  ناوتیمن  اقاّفتا  هر :»  » فّنصم
زا ثحب  لوـصا و  ملع  ثحاـبم  زا  یکی  مه  ّهلدا  نآ  ّتیّجح  زا  ثحب  یّتـح  هک  دـشابیم  هـعبرا  هـّلدا  سفن  لوـصا ، مـلع  عوـضوم  فـلا :

. تسا عوضوم  یتاذ  ضراوع 
ملع عوضوم  اـیآ  هک  هدـش  لاؤس  نیا  حرط  ثعاـب  فـالتخا ، نآ  اذـل  دـشابیم و  ّتیلیلد  فصو  اـب  هعبرا  ّهلدا  لوـصا ، ملع  عوـضوم  ب :
لقع ّتنس ، نینچمه  تسا و  لوصا  ملع  عوضوم  ۀّجح  هفصو  نوک  عم  باتک »  » هکنیا ای  تسا  عامجا  لقع و  ّتنـس ، باتک ، سفن  لوصا ،

. دنتسه لوصا  ملع  عوضوم  ّتیلیلد ، فصو  اب  عامجا  و 
، دش دراو  ام  لاکـشا  رگا  درک و  میهاوخ  لاکـشا  امـش  هب  ام  دیریذپب  ار  روکذم  لوق  ود  زا  کیره  امـش  دناهدومرف  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 

میئوگیم هکلب  درک  رکذ  نآ  يارب  یناونع  ناوتیمن  الصا  تسناد و  هعبرا  ّهلدا  ار  لوصا  ملع  عوضوم  ناوتیمن  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن 
« هقفلا یف  ۀّجحلا   » ناونع نیرّخأتم ، ناگرزب و  زا  یـضعب  هّتبلا  دوشیم  شلئاسم  تاعوضوم  رب  قبطنم  هک  تسا  نامه  لوصا ، ملع  عوضوم 

. دناهدومن رکذ  نآ  يارب  ار 
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31 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلوصا هلأسم  زا  لوصا ، ملع  ّمهم  لئاسم  زا  یتمسق  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  دیهد ، رارق  عوضوم  ار  هعبرا  ّهلدا  امـش  رگا  فّنـصم : لاکـشا 

. دوشیم جراخ  ندوب 
اب هچ  هعبرا - ّهلدا  امـش  رگا  تسا ، دحاو  ربخ  ّتیّجح  ثحب  دراد ، مه  یناوارف  تارمث  هک  لوصا  ملع  ّمهم  لئاسم  زا  یکی  کلذ : حیـضوت 

: اریز دوشیم  جراخ  ندوب  یلوصا  زا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دیداد ، رارق  ملع  عوضوم  ار  اهنآ - تاذ  هچ  ّتیلیلد و  فصو 
، هن ای  تسا  تّجح  تیاور ، نآ  درک ، نایب  مالّـسلا » هیلع   » قداص ماما  زا  ار  يربخ  هرارز ، رگا  هک  دینکیم  ثحب  دحاو ، ربخ  دروم  رد  امش 

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا 
؟ تسیچ ضراوع  زا  ثحب  روکذم ، ثحب 

؟ تسا ّتنس  ضراوع  زا  ثحب  ایآ 
هک يربخ  هن  تسا  مالّـسلا » هیلع   » موصعم ریرقت  لعف و  لوق ، سفن  ّتنـس ، باب  رد  یمـسر  حالطـصا  دینکیم ، انعم  هنوگچ  ار  ّتنـس  امش 

باسح هب  ّتنـس  مالّـسلا » هیلع   » ماما ریرقت  لعف و  لوق ، هکلب  تسین  ّتنـس  هرارز ، تیاور  دـنکیم و  مالّـسلا » هیلع   » ماـما لوق  زا  تیاـکح 
. دیآیم

؟ دیاهدومن ّتنس  ضراوع  زا  ثحب  هن  ای  تسا  تّجح  هرارز ، تیاور  دینکیم  ثحب  امش  یتقو  ایآ 
وه له  هرارز  تیاور  تسه و  هرارز  تیاور  عوضوم ، تسین  ماـمالا  لوق  هک  عوضوم  دـیهد ، رارق  عوضوم  ار  ّتنـس  دـیاب  تسا  نینچ  رگا 

. دینکیمن شضراوع  زا  ثحب  امش  تسا ، ّتنس  هچنآ  تسین و  ّتنس  دیهدیم  رارق  عوضوم  هک  ار  هچنآ  سپ : ما ال ، ۀّجح 
ياضتقم نینچمه  تسیچ و  یّلک  هدعاق  هک  دوشیم  ثحب  دننکیم ، ضراعت  رگیدکی  اب  ربخ  ود  هک  حـیجارت  لداعت و  باب  رد  نینچمه  و 

ملسم  نب  دّمحم  اّما  تسا  بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  هک  هدومن  تیاور  هرارز ، اضرف  تسا  زیچ  هچ  هّیجالع  رابخا 
32 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف نیربخلا  ّيأب  و  دیفا - امک  ربخلا - ۀّیّجح  ۀلأسم  یف  دـحاولا ، ربخلاب  ۀّنّـسلا  توبث  نع  ثحبلا  یلإ  ۀـقیقحلا - یف  امهیف - ثحبلا  عوجر  و 
دافم وه  ام  و  عوضوملا ، توبث  نع  ثحبلا  ّناف  دـیفم ، ریغ  لاحلا  اذـه  یف  ربخلا  ۀـّیّجح  نع  ۀـقیقحلا  یف  ثحب  اضیأ  ّهنإف  ضراـعّتلا ، باـب 

. ۀصقاّنلا ناک  دافم  اّهنإف  هضراوع ، نع  اثحب  سیل  ۀّماّتلا ، ناک 
. ۀصقاّنلا ناک  دافم  نوکی  ۀقیقحلا  یف  وهف  ثحابملا - هذه  یف  مهملا  وه  امک  يدّبعّتلا - توبّثلا  اّمأ  و  یعقاولا ، توبّثلا  یف  اذه  لاقی : ال 

توبّثلا  ّنإف  اهل ، یکاحلا  ربخلا  لب  ۀّنّسلا ، ضرعی  اّمم ال  هّنکل  معن ، لاقی : ّهنإف 
______________________________

دیهدیم رارق  ثحب  دروم  ار  نیتیاور  ضراعت  امش  روکذم ، ضرف  رد  تسین  بجاو  هعمج ، زامن  تبیغ  رـصع  رد  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور 
. تسیچ هفیظو  هدش  ضراعتم  رگیدکی  اب  تیاور  ود  هک  نونکا  هک 

نآ زا  مادکچیه  مالّسلا » هیلع   » ماما دیاش  مینادیمن ، ام  دینکیم ؟ ثحب  مالّسلا » هیلع   » ماما ریرقت  ای  لعف  لوق ، زا  امـش  روبزم  ضرف  رد  ایآ 
یلوق نانچ  الـصا  دـیاش  عقاو  بسح  هب  نکل  اذـک ، مالّـسلا » هیلع   » مامالا لاق  هک  دـنکیم  تیاور  هقث ، هرارز  و  دنـشاب ، هدومنن  نایب  ار  ود 

: دناهدومرف فّنصم  اذل  هدوبن 
ملع رمثرپ  مهم و  رایـسب  ثحابم  زا  یتمـسق  رد  مینیبیم  دیهد ، رارق  ریدقت - ود  زا  کیره  هب  هعبرا - ّهلدا  ار  لوصا  ملع  عوضوم  امـش  رگا 

هک هدومن  هنیمز  نیا  رد  یهیجوت  هر »  » مظعا خیـش  انمـض  هدـشن ، مالّـسلا » هیلع   » موصعم ریرقت  لـعف و  لوق ، ضراوع  زا  ثحب  لوصا 15 ،]
. دناهدومن در  ار  نآ  سپس  هراشا و  نآ  هب  فّنصم 

33 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. یفخی امک ال  اهضراوع ، هضراوع ال  نم  اذه  و  هب ، ۀّیکحملا  ۀّنّسلاک  ربخلا  قبط  یلع  لمعلا  بوجو  یلا  عجری  يدّبعّتلا 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  ربخلل ، لب  ۀّنّسلل ، سیل  ّهنأ  ّالإ  اهنم ، ناک  نإ  يدّبعّتلا و  و  ضراوعلا ، نم  سیل  یعقاولا  توبّثلا  ۀلمجلاب : و 

______________________________

ریظن دوش ، عقاو  لوبق  دروم  رگا  هک  دناهدرک  نایب  دحاو  ربخ  رد  ار  یهیجوت  خیش ، موحرم  [: 16 «] هر  » يراصنا خیش  شیامرف  هصالخ  [- 1]
. داد نایرج  ناوتیم  نیربخ  ضراعت  حیجارت و  لداعت و  باب  رد  ار  هیجوت  نامه 

دحاولا ربخ  ینعی  هدـش - ثحب  یلوصا  بتک  رد  هک  يوحن  هب  هداد و  رییغت  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  باب  رد  ار  ثحب  ناونع  دـناهدومرف : ناشیا 
ربخب تبثی  له  موصعملا  لوق   » میئوگیم هداد و  رارق  یحالطصا  ّتنس  نامه  ار  عوضوم  هکلب  مینکیمن  حرطم  ار  نآ  ما ال - ۀّجح  وه  له 

لوق  » میئوگیم الثم  هداد و  رارق  موصعملا  ریرقت  ای  موصعملا  لـعف  موصعملا ، لوق  ار  هلئـسم  عوضوم  تروص  نیا  رد  اـم  هک  ـال » ما  ةرارز 
«. تبثی ما ال  دحاولا  ربخب  تبثی  له  موصعملا 

ّتنـس ام  اریز  تسا  یحالطـصا  ّتنـس  ضراوع  زا  ثحب  دحاو ، ربخ  ّتیّجح  باب  رد  ام  ثحب  روکذم ، ضرف  رد  دناهدومرف  خیـش  موحرم 
. میاهداد رارق  تبثی  وا ال  تبثی  له  ار  شلومحم  عوضوم و  ار  موصعم - ریرقت  ای  لعف  لوق ، یحالطصا -

ادـیپ نایرج  مه  نیـضراعتم  نیربخ  باب  رد  دـشاب  تسرد  نایب ، نآ  رگا  اّما  تسه  دـحاو  ربخ  اب  هطبار  رد  خیـش  موحرم  شیاـمرف  رّکذـت :
: هک دنکیم 

حیجرت ياراد  نیربخ ، زا  یکی  هک  يدروم  رد  الثم  دوشیم و  تباث  نیـضراعتم  نیربخ  زا  کیمادک  هلیـسو  هب  مالّـسلا » هیلع   » موصعم لوق 
هیلع   » موصعم لوق  میئوگیم  دشاب ،

34 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ... دوشیم و تباث  حیجرتلا ، وذ  ربخ  هلیسو  هب  مالّسلا »

لعف لوق ، ار  عوضوم  دیهد و  رییغت  مه  ار  لومحم  عوضوم و  هلئسم ، تروص  دحاو ، ربخ  ّتیّجح  باب  رد  امش  هچنانچ  هر :»  » فّنصم داریا 
: هک تسا  نیا  هر -»  » مظعا خیش  امش - زا  ام  لاؤس  دش و  دهاوخن  لح  یلکشم  دیهد ، رارق  مالّسلا » هیلع   » موصعم ریرقت  و 

؟ تسه یتوبث  عون  هچ  توبث  زا  ناتدوصقم  لداعلا » ربخب  تبثی  له  موصعملا  لوق   » دیئوگیم هک  امش 
ناک  » هلمج يانعم  الثم  درادـن  ربخ  هب  يزاـین  تسه و  هّماـت  ناـک »  » داـفم هک  یقیقح  یعقاو و  توبث  فلا : تسا : عون  ود  رب  توبث  رّکذـت :

. تسین مودعم  وا  دراد و  تقیقح  دوجو و  دیز ، ینعی  دشابیم  دیز  تبث  دیز و  دجو  زا  ترابع  دیز »
. هن ای  دشاب  هتشاد  ّتیعقاو  هاوخ  دیامن  لمع  نآ ، قبطرب  تسا  فّظوم  ناسنا ، هک  تسا  نیا  شیانعم  يدّبعت : توبث  ب :

ربخب تبثی  له  موصعملا  لوق  ياهّیـضق - نانچ  امـش  یتقو  هک  دـننکیم  لاؤس  امهّرـس » سّدـق   » مظعا خیـش  زا  ّناک  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
؟ يدّبعت توبث  ای  تسا  یعقاو  توبث  ناتدوصقم  ایآ  دیهدیم ، بیترت  ما ال - لداعلا 

دوشیم تباث  ةرارز ، ربخ  اب  مالّسلا » هیلع   » موصعم لوق  هک  دینک  ثحب  امش  میرادن و  امش  هب  یضارتعا  دشاب ، یعقاو  توبث  ناتروظنم  رگا 
: هک دوشیم  دیلوت  يرگید  لاکشا  اّما  هن  ای 

: هک تسا  نیا  ام  شسرپ  نونکا  ۀیتاّذلا »...  هضراوع  نع  هیف  ثحبی  ام   » هک میدرک  فیرعت  نینچ  ار  ملع  عوضوم  ام  الثم 
ثحب  هک  امش  تشاذگ و  مان  ضراوع ، زا  ثحب  ناوتیم  ار  مدع  دوجو و  زا  ثحب  ایآ 

35 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ریخ دینکیم ؟ ماما  لوق  ضراوع  زا  ثحب  اعقاو  هن ، ای  دوشیم  تباث  هرارز ، لوق  هلیسو  هب  مالّسلا » هیلع   » قداص ماما  لوق  دینکیم 

قّقحت لصا  هرابرد  امـش  ثحب  هکلب  دینکیمن  ثحب  دیز ، ضراوع  زا  دراد ، دوجو  دیز ، دـیئوگیم  هّمات  ناک  تروص  هب  یتقو  هکنیا  امک 
. تسا دیز  قّقحت  مدع  و 
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لمع بوجو  يدـّبعت ، توبث  ياـنعم  موهفم و  میتفگ  دـشاب ، يدـّبعت  توبث  روظنم ، هکلب  دـشابن  یقیقح  یعقاو و  توبث  ناـتدوصقم  رگا  و 
. دشابیم هرارز  ربخ  قبطرب 

؟ دشابیم هرارز  ربخ  ماکحا  زا  ای  تسا  مالّسلا » هیلع   » قداص ماما  لوق  ماکحا  زا  هرارز  لداع و  ربخ  قبطرب  لمع  بوجو  ایآ  لاؤس :
ضراوع زا  ثحب  روکذـم ، ضرف  رد  اما  دوب  دوجو  مدـع  دوجو و  هراـبرد  ثحب  هکلب  دوبن  حرطم  ضراوع  زا  ثحب  الـصا  لـبق  ضرف  رد 

؟ تسیچ ضورعم »  » دید دیاب  اّما  تسا  حرطم 
نیا رد  هک  تسا  حـضاو  تسا . مزال  زیچ  هچ  قبطرب  لمع  هک  دـید  دـیاب  دـینک  لمع  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  دوشیم  هتفگ  هک  یماـگنه 
ماما لوق  قبطرب  لمع  بوجو  هرابرد  مالک  ملع  رد  يرآ  مالّسلا ،» هیلع   » ماما لوق  هن  تسا  يدّبعت  لمع  بوجو  ياراد  هرارز ، ربخ  ضرف ،

هّجوتم مینکیم  ّتقد  هک  یماگنه  ثحب ، ّلحم  رد  هکلب  میرادـن  یمالک  ثحب  اجنیا  اـم  لوصا و  ملع  رد  هن  مینکیم  ثحب  مالّـسلا » هیلع  »
ایآ هک  مینکیمن  ثحب  لوصا  ملع  رد  الـصا  و  مالّـسلا » هیلع   » ماـمالا لوق  هن  تسا  هرارز  ربخ  شـضورعم ، لـمعلا » بوجو   » هک میوشیم 

. هن ای  درک  لمع  مالّسلا » هیلع   » قداص ماما  لوق  قبطرب  تسا  بجاو 
زا ثحب  تروـص ، نیا  رد  تسا  یعقاو  توـبث  توـبث »  » زا روـظنم  رگا  امهّرـس :» سّدـق   » مـظعا خیـش  مـالک  هـب  فّنـصم  لاکـشا  هصـالخ 

ینعی هیکاح ، ّتنس  شضورعم  اّما  دینکیم  ضراوع  زا  ثحب  ضرف ، نیا  رد  تسا  يدّبعت  توبث  ناتدوصقم  رگا  تسین و  حرطم  ضراوع ،
ّتنس  زا  دوصقم  هک  تسا  یتروص  رد  بلاطم  نیا  دشابیم - هرارز  لقن 

36 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثحبلا ّنأ  ّالإ  ینعملا ، اذهب  ۀّنّـسلا  لاوحأ  نع  ناک  نإ  ثحابملا و  کلت  یف  ثحبلا  ّنألف  اهتیاکح ، ّمعی  ام  ۀّنّـسلا  نم  دارملا  ناک  اذإ  اّمأ  و 
لاوحأ ۀـفرعم  مهملا  ناـک  نإ  و  اـهریغ ، ّمعی  لـب  ۀـّلدألا ، ّصخی  ـال  اـهریغ ، نم  ۀـلمج  و  ظاـفلألا ، ثحاـبمک  اـهلئاسم ، نم  دـحاو  ریغ  یف 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهصوصخ ،
______________________________

- دشاب یحالطصا  ّتنس  نامه 
مه ینعی  دـندش ، لوصا  ملع  عوضوم  ود  ره  هیکاح ، ّتنـس  مه  هّیکحم و  ّتنـس  مه  هک  دـیتفرگ  یّمعا  يانعم  هب  ار  ّتنـس  امـش  رگا  [- 1]

تروص نیا  رد  تفرگ ، رارق  لوصا  ملع  عوضوم  ّتنس و  هرئاد  رد  نآ ) لاثما  هرارز و  ربخ   ) مه و  مالّـسلا )» هیلع   » ماما ریرقت  لعف و  لوق ، »
: هک دیآیم  شیپ  يرگید  لاکشا  اّما  دوشیم  عفد  ام  یلبق  لاکشا 

هیکحم ّتنس  اب  یطابترا  هن  دراد  هیکاح  ّتنـس  هب  یطبر  هن  میدرک 17 -] نایب  البق  هک  یثحابم  نآ  زا  ریغ  لوصا - ملع  ثحابم  زا  يرایـسب 
. دنکیم ادیپ 

میتفگ هک  تسا  یثحابم  نامه  زا  روکذـم  ثحب  هن ، ای  دـنکیم  بوجو  رب  تلالد  لعفا  تئیه  هک  دـینکیم  ثحب  امـش  هک  یماگنه  لاثم :
عقاو ّتنـس ، باتک و  رد  هک  لعفا  تئیه  نآ  هک : دـینکیم  دـیق  دوخ ، ثحب  رد  امـش  ایآ  تسا و  يوغل  ثحب  کی  هدـش و  نیملع  لخادـت 

؟ دنکیم زیچ  هچ  رب  تلالد  هدش 
نآ لاثما  دیبع و  هب  تبـسن  یلاوم  رماوا  ردابت ، قیرط  زا  اذل  تسا و  ماع  امـش  ثحب  هکلب  دینکیمن  حرطم  ار  يدیق  نانچ  هک  تسا  یهیدب 

، لوصا ملع  رد  هوالعهب  تسا و  ماع  امـش  ثحب  دوشیم  مولعم  سپ  دـیهدیم  رارق  دوخ  ياعّدـم  رب  دـهاش  ار  اـهنآ  دـینکیم و  لالدتـسا 
یهن رما و  عامتجا  ثحب  ای  بجاو  همّدقم  ثحب  دننام  درادن  هعبرا  ّهلدا  هب  یطبر  الـصا  هک  تسا  حرطم  هّیلقع  ثحابم  بلاطم و  زا  یـضعب 

بجاو  همّدقم  ثحب  رد  الثم 
37 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀعانـص  ) هنأب هفیرعت  یلوألا 18 ] ناک  نإ  و  ۀّیعرّـشلا ،) ماکحألا  طابنتـسال  ةدّـهمملا  دـعاوقلاب  ملعلا   ) ّهنأب لوصألا ، فیرعت  کـلذ  دـّیؤی  و 
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ّنّظلا ۀّیّجح  ۀلأسم  ّنأ  یلع  ءانب  لمعلا ،) ماقم  یف  اهیلإ  یهتنی  یتلا  وأ  ماکحألا ، طابنتـسا  قیرط  یف  عقت  نأ  نکمی  یتلا  دـعاوقلا  اهب  فرعی 
یف دارطتـسالا  مازتلال  هجو  ّهنأ ال  ةرورـض  کلذک ؛ وه  امک  لوصألا ، نم  ۀّیمکحلا  تاهبّـشلا  یف  ۀّیلمعلا  لوصألا  لئاسم  و  ۀموکحلا ، یلع 

[. 1 [ ] تاّمهملا 19 هذه  لثم 
______________________________

، لوق هب  یطابترا  هچ  بلطم  نآ  هن ، ای  تسا  بجاو  مه  شاهمّدـقم  هک  دـنکیم  مکح  لـقع ، درک ، بجاو  ار  يزیچ  ـالوم  رگا  دـیئوگیم :
هّیفرع تامازلا  رماوا و  لئاسم ، نیمه  مهنآ  ساسا  تسا و  یلقع  ثحب  کی  هکلب  دراد  هرارز  ربخ  ای  مالّـسلا » هیلع   » موصعم ریرقت  لـعف و 

. دشابیم اهنآ  لاثما  و 
رد هک  يرما  یهن و  نآ  هب  ار  دوخ  ثحب  هن ، ای  تسا  زیاج  نیناونع  وذ  دحاو  ءیش  رد  یهن  رما و  عامتجا  هک  دینکیم  ثحب  یتقو  امش  ایآ 

لامتحا هچ  و  هیکاح - تنس  لّوا - لامتحا  ّتنـس ، زا  دوصقم  هچ  دناهدومرف  فّنـصم  اذل  ریخ ! دیئامنیم ؟ دّیقم  هدش ، عقاو  ّتنـس  باتک و 
- ّتیلیلد فصو  اب  ّهلدا  هن  ّهلدا و  تاذ  هن  تسناد - هعبرا  ّهلدا  ار  لوصا  ملع  عوضوم  ناوتیمن  دشاب  هّیکحم - هیکاح و  ّتنس  مّود -

، لوصا ملع  عوضوم  هک  نیا  اب  هطبار  رد  دوخ  عفن  هب  يدّیؤم  هر »  » فّنصم [- 1]
38 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: دناهدومن هماقا  درادن ، هعبرا  ّهلدا  هب  یصاصتخا 
طابنتـسال ةدّـهمملا  دـعاوقلاب  ملعلا  ّهناب  : » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  نآ  هدومنن و  هعبرا  ّهلدا  هب  ياهراـشا  لوصا  ملع  فیرعت  رد  نییلوصا 

طابنتسا ار  یعرش  ماکحا  دناوتب  دهتجم  هک  نیا  ات  هدش  ضّحمم  هدامآ و  هک  تسا  یطباوض  دعاوق و  لوصا ، ملع  ینعی  ۀّیعرّشلا » ماکحالا 
. دیامن

ملع هک  تسا  نیا  یلوا  دناهدومرف  هدومن  رکذ  دّیؤم  ناونع  هب  ار  روکذم  فیرعت  هک  نیا  نمض  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  زا  فّنـصم  رّکذت :
ماقم یف  اهیلا  یهتنی  یتلا  وا  ماکحالا  طابنتـسا  قیرط  یف  عقت  نا  نکمی  یتلا  دعاوقلا  اهب  فرعی  ۀعانـص  ّهنا  : » مینک فیرعت  نینچ  ار  لوصا 

ار يدـعاوق  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  دـنکیم  داجیا  ار  تفرعم  نیا  ناسنا ، يارب  هک  تسا  یّنف  تعانـص و  لوصا ، ملع  ینعی  ءانب »...  لمعلا 
. دشابیم ّتیصوصخ  ود  نیا  زا  یکی  ياراد  و  عون 20 ] ود  رب  دعاوق  نآ  هک  دسانشیم 

لاثما لعفا و  تئیه  دـحاو ، ربخ  ثحب  ینعی  لومعم ، ياهثحب  رثکا  دـننام  دوشیم  عقاو  یهلا  ماکحا  طابنتـسا  قیرط  رد  دـعاوق  نآ  فلا :
سایق ياربک  هّیهقف ، هدعاق  نآ  دهدیم  لیکشت  یـسایق  هّیـضق و  یهلا ، مکح  طابنتـسا  يارب  ناسنا  هک  یماگنه  رتنشور  ترابع  هب  اهنآ و 

. دوش عقاو  طابنتسا  قیرط  رد  هتفرگ و  رارق 
39 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یهتنم دـعاوق ، نآ  هب  لمع  ماـقم  رد  دـهتجم  نکل  درادـن  یـشقن  طابنتـسا ، قیرط  رد  اـّما  تسا  لوصا  ملع  ءزج  مه  دـعاوق  زا  یـضعب  ب :
. تسا دعاوق  نامه  دنک ، کّسمت  نآ  هب  دیاب  دهتجم  هک  يزیچ  نیرخآ  ینعی  دوشیم 

؟ دنداد رییغت  ار  نآ  هدومن و  فّرصت  روهشم ، فیرعت  رد  هر »  » فّنصم ارچ 
 ...«. لوصالا نم  ۀّیمکحلا  تاهبّشلا  یف  ۀّیلمعلا  لوصالا  لئاسم  ۀموکحلا و  یلع  نّظلا  ۀّیّجح  ۀلأسم  نا  یلع  ءانب   » هلوق

. دومن فیرعت  دیاب  روبزم ، وحن  هب  ار  لوصا  ملع  هک  تسا  نیا  یلوا  میتفگ  ارچ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  روکذم ، ترابع 
: دناهداد رییغت  ار  روهشم  فیرعت  تهج  ود  رطاخ  هب  فّنصم 

ای فشک  وحن  هب  هّنظم  ّتیّجح  دادـسنا ، لـیلد  هجیتن  اـیآ  هک  هدـش  عقاو  یفـالتخا  تسا - نظ  ّتیّجح  شاهجیتن  هک  دادـسنا - باـب  رد  - 1
. تسا تموکح  وحن  هب  نظ  ّتیّجح 

تامّدقم ّتیمامت  طئارش - نآ  رد  سّدقم  عراش »  » هک مینکیم  فشک  میئوگب  میتفریذپ ، ار  دادسنا  لیلد  رگا  هک  تسا  نیا  فشک ، يانعم 
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قلطم هداد ، رارق  تّجح  تسا ، هّصاخ  نونظ  زا  یکی  هک  ار  دحاو  ربخ  عراش ، هک  روطنامه  ینعی  هداد  رارق  تّجح  ار  هّنظم  دادـسنا - لیلد 
. تسا هدیشخب  ّتیّجح  مه  ار  نظ 

رد تسا و  هیلقع  تّجح  کی  هّنظم ، ضرف ، نیا  رد  تسا ، تموکح 21 ] وحن  هب  هّنظم  ّتیّجح  دادسنا ، لیلد  تامّدقم  هجیتن  میتفگ  رگا  اّما 
هچرگ تسا  ینیقی  یعطق و  طابنتـسا  طابنتـسا »  » نآ رهاظ  اریز  دریگ  رارق  طابنتـسا  سایق  ياربک  تسین - قداص  دـناوتیمن - تروص ، نیا 

تّجح  لداع  ربخ  یتقو  ینعی  تسا  یعطق  طابنتسا ، اّما  تسا  حرطم  يرهاظ  مکح 
40 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

بجاو هعمج  زامن  هک  مینکیم  طابنتسا  عطق ، روط  هب  ام  دومنیم ، هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  هک  درک  لقن  ار  یتیاور  مه  هرارز  و  دش ،
فیرعت میهاوخب  رگا  هجیتـن  رد  یعطق  هن  تسا  ینظ  روکذـم ، قیرط  زا  طابنتـسا  تسا و  نظ »  » لاـحرههب تموکح  رب  اـنب  نظ »  » اـّما تسا 

هب ار  اهنآ  ناوتیمن  هکیلاحرد  دـشابن  لوصا  ملع  لئاسم  ءزج  تموکح ، رب  انب  هّنظم  ّتیّجح  هک  تسا  نیا  شاهمزال  میریذـپب ، ار  روهـشم 
هتـشاد هعـسوت  لوصا ، ملع  فیرعت  دیاب  هجیتن  رد  سپ  دروآ  باسح  هب  لوصا  ملع  لئاسم  ءزج  دـیاب  امتح  دومن و  حرطم  دارطتـسا  ناونع 

. دوشب مهنآ  لماش  ات  دشاب ،
خیـش و موـحرم  دـشابیم . یلوـصا  ثحاـبم  ءزج  هکنیا  اـی  تسا  یهقف  ثحاـبم  ءزج  هّیلمع ، لوـصا  ثحاـبم  اـیآ  هک  تسه  یفـالتخا  - 2

: هک دناهتفریذپ  ار  هلئسم  نیا  ناگرزب ، رگید  زا  یعمج  و  امهّرس » سّدق   » فّنصم موحرم  نینچمه 
يراـج هّیمکح  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  اـّما  تسین  لوصا  ملع  ءزج  دوـشیم ، يراـج  هّیعوـضوم  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوـصا 
: دناهدومرف اذل  درادن ، بلطم  نآ  هب  یئاّکتا  نادنچ  هر »  » فّنصم هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دشابیم  لوصا  ملع  ثحابم  ءزج  دوشیم ،

 ...«. لوصالا نم  ۀّیمکحلا  تاهبّشلا  یف  [ 22] ۀّیلمعلا لوصالا  لئاسم  ۀموکحلا و  یلع  نّظلا  ۀّیّجح  ۀلأسم  نا  یلع  ءانب  »
: هک تسا  نیا  ثحب ، هتکن  نکل 

41 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
زا جراـخ  هّیمکح ، تاهبـش  رد  يراـج  هّیلمع  لوصا  لـئاسم  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  میریذـپب ، ار  روهـشم - فیرعت  لّوا - فیرعت  اـم  رگا 

نیا لثم  اضرف  دنتسه ، یهقف  یعرش و  مکح  ناشدوخ  دنوشیم  يراج  هّیمکح  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  اریز  دشاب  روکذم  فیرعت 
هن تسا  بجاو  هعمج ، زامن  دنکیم  تلالد  باحصتسا  سفن  هک  تسا  بجاو  هعمج  زامن  هک  دریگب  هجیتن  باحصتسا  قیرط  زا  یسک  هک 

ةدّـهمملا دـعاوقلاب  ملعلا  ّهناـب  هدـمآ : نینچ  روهـشم  فـیرعت  رد  اریز  دوـش  طابنتـسا »  » هعمج زاـمن  بوـجو  باحـصتسا ، هلیـسو  هب  هکنیا 
. ۀّیعرّشلا ماکحالا  طابنتسالا » »

زا جراخ  هّیمکح ، تاهبـش  رد  يراج  هّیلمع  لوصا  لئاسم  هک  تسا  نیا  شاهمزال  میئامن  راـصتقا  لّوا ، فیرعت ، رب  میهاوخب  رگا  هصـالخ :
ماکحا طابنتـسا  قیرط  رد  اهنآ  زا  یـضعب  تسا ، عون  ود  لوصا ، ملع  دعاوق  میتفگ  هک  ام  میـسقت  فیرعت و  قبط  اّما  دشاب  روکذم ، فیرعت 

اهنآ هب  لمع  ماقم  رد  دـهتجم  هکلب  درادـن ، یـشقن  طابنتـسا ، قیرط  رد  اـّما  تسا  لوصا  ملع  ءزج  شرگید  یـضعب  دریگیم و  رارق  یعرش 
. دشاب لوصا  ملع  لئاسم  لخاد  مّود و  مسق  ءزج  مه  هّیلمع  لوصا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دوشیم ، یهتنم 

؟ دناهدرک نایب  ار  یتّیولوا  لیصفت و  نانچ  دنوخآ  ياقآ  موحرم  روظنم ، هچ  هب  ارچ و  لاؤس :
هک نیاربانب  ینعی  ۀـموکحلا و »...  یلع  نّظلا  ۀـّیّجح  ۀـلأسم  ّنا  یلع  ءانب   » دـناهدومرف اذـل  هدوبن و  نآ  تابثا  ددـص  رد  ناشیا  ـالعف  باوج :

تفگ یـسک  رگا  اّما  دـشاب ، لوصا  ملع  لئاسم  ءزج  هیمکح ، تاهبـش  رد  هّیلمع  لوصا  لئاسم  نینچمه  تموکح و  رب  نظ  ّتیّجح  هلأـسم 
. دوشیم یفتنم  مه  روکذم  ّتیولوا  هجیتن ، رد  تسین  لوصا  ملع  لئاسم  ءزج  ود ، نآ 

42 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیف هلامعتـسا  ةرثک  نم  و  ةرات ، هب  هصیـصخت  نم  شان  امهنیب ، صاـخ  طاـبترا  و  ینعملاـب ، ظـفللا  صاـصتخا  وحن  وه  عضولا  یناـّثلا : رمـألا 
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[. 1  ] یفخی امک ال  ینّیعّتلا ، ینییعّتلا و  یلإ  همیسقت  ّحص  ینعملا  اذهب  و  يرخأ ،
______________________________

ظافلا عضو  مّود  رما 

هراشا

تسا یلمع  هرمث  دقاف  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دومن  ثحب  ناوتیم  یفلتخم  تاهج  زا  ثحبم  نیا  رد  تسا . ظافلا  عضو  نایب  رد  مّود  رما  [- 1]
: هکنیا هلمج  زا 

؟] هدومن 23 عضو  رشب ، ار  ظافلا  هکنیا  ای  تسا  لاعتم  دنوادخ  ظافلا ، عضاو  ایآ 
43 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: میزادرپیم مّود  رما  حیضوت  هب  کنیا 
؟ تسیچ عضو  يانعم  اّما  میئوگیم  هل » عوضوم   » انعم هب  و  عوضوم »  » ظفل هب  هک  تسا  حضاو  عضو : فیرعت 

؟ يردصم مسا  يانعم  ای  دراد  يردصم  يانعم  عضو ، ایآ 
کی هکلب  درادـن  یطاـبترا  عضاو  لـمع  هب  عـضو ، هکنیا  اـی  تسا  ندز - ياـنعم  هب  برـض »  » دـننام ندرک -» عـضو   » ياـنعم هب  عـضو  اـیآ 

؟ دراد دوجو  انعم  ظفل و  نیب  هک  تسا  یتّیصوصخ 
هب ار  یظفل  عضاو ، ینعی  تسا . عضاو  هب  مئاق  تافص  زا  یکی  هک  ینعملاب » ظفللا  صیـصخت   » زا تسا  ترابع  عضو ، ایآ  رگید : ترابع  هب 

صاصتخا هوحن ، کی  عضو ، ینعی  ینعملاب .»...  ظفللا  صاصتخا  : » زا تسا  ترابع  عضو  فیرعت  هک  نیا  ای  دـهدیم ؟ صیـصخت  یئاـنعم 
- تسا ظفل  تافص  زا  عضو  ریخا ، فیرعت  قبط  تسا - انعم  هب  تبسن  ظفل ،

ةرثک نم  ةرات و  هب  هصیـصخت  نم  شاـن  اـمهنیب  صاـخ  طاـبترا  ینعملاـب و  ظـفللا  صاـصتخا  : » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  عضو  فّنـصم ،
«. يرخا هیف  هلامعتسا 

. دراد دوجو  انعم  ظفل و  نیب  هک  تسا  یطابترا  صاصتخا و  هوحن  کی  عضو ،
؟ تسیچ روکذم  طابترا  شیادیپ  أشنم  لاؤس :

44 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یجراخ عیام  نالف  يارب  ار  ءام »  » هملک تسا  هتفگ  عضاو  الثم  تسا  عضاو  نییعت  صیـصخت و  روکذـم ، طابترا  أشنم  یهاگ  فلا : باوج :

. دوشیم ادیپ  انعم  ظفل و  نیب  یطابترا  صاصتخا و  عضاو ، صیصخت  زا  اذل  مهدیم  رارق 
تـسا هدرکن  نّیعم  انعم  يارب  ار  ظفل  عضاو ، ینعی  عضاو - نییعت  هن  تسا - نّیعت  لامعتـسا و  ترثک  طابترا ، أشنم  مه  تاقوا  زا  یهاگ  ب :

هلصافالب و دونشیم  ار  ظفل  نآ  ناسنا  یتقو  هک  تسا  هدش  ادیپ  ود  نآ  نیب  یسنا  طابترا و  کی  انعم  رد  ظفل  لامعتـسا  ترثک  رثا  رب  هکلب 
. دوشیم رّوصت  نهذ ، رد  نآ  يانعم  هنیرق  نودب 

- زامن صوصخم - ناـکرا  رد  هنیرق  اـب  هارمه  ناوارف  لامعتـسا  ودـب  رد  هدـش و  عضو  اـعد »  » يارب ةالـص »  » هملک لاـثم ، ضرف و  ناونع  هب 
- نآ ریخا  يانعم  هنیرق ، بصن  نودب  ظفل و  نآ  ندینـش  اب  نونکا  هک  هدیدرگ  رارقرب  یطابترا  انعم  ظفل و  نیب  هجیتن ، رد  هدـش و  لامعتـسا 

. تسا ینّیعت  عضو  ياراد  میئوگیم  اذل  ددنبیم و  شقن  ناسنا  نهذ  رد  زامن -
«. ینّیعّتلا ینییعّتلا و  یلا  همیسقت  ّحص  ینعملا  اذهب  و   » هلوق

ینّیعت ینییعت و  هب  ار  عضو  هک  تسا  حیحـص  ینعملاب »...  ظفللا  صاصتخا  وحن   » زا تسا  تراـبع  عضو ، فیرعت  میتفگ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
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زا تسا  ترابع  عضو ، میئوگب  رگا  اّما  انعم  رد  ظفل  لامعتـسا  ترثک  نّیعت و  هب  ای  تسا  عضاو  نییعت  اـب  اـی  عضو  میئوگب  میئاـمن و  میـسقت 
. دوشیم جراخ  عضو ، يارب  ّتیدرف  زا  ینّیعت  عضو  تروص ، نیا  رد  ظفللا »...  صیصخت  »

هک دوـشیم  دـیلوت  یگرزب  لاکـشا  تروـص ، نیا  رد  میریگب  ظـفللا -...  صیـصخت  يردـصم - ياـنعم  هب  ار  عـضو  رگا  رگید  تراـبع  هب 
 ... دراد و دوجو  یمیسقت  نینچ  مینکیم  هدهاشم  جراخ  رد  هک  یلاح  رد  ینّیعت » اّما  ینییعت و  اّمإ  عضولا   » تفگ ناوتیمن 

45 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ال اّصاخ ، ینعم  نوکی  اّمإ  و  يرخأ ؛ هقیداصم  هدارفأل و  و  ةرات ، هل  ظفللا  عضویف  اّماع ، ینعم  نوکی  اـّمإ  عضولا 24 :] لاح  ظوحلملا  ّنإ  ّمث 

[. 1  ] ۀثالث ماسقألا  نوکتف  ماعلا ، نود  هل  ظفللا  عضو  الإ  ّحصی  داکی 
______________________________

عضو ماسقا 

هک روطنامه  دـشابیم و  انعم  ظفل و  هب  مّوقتم  دوشیم و  قّقحم  ظاـحل ، رّوصت و  اـب  تسا و  هّیئاـشنا  روما  زا  عضو »  » هک تسا  حـضاو  [ 1]
ظفل و دـیاب  عضو  ماگنه  رد  عضاو  اذـل  دراد  دوجو  انعم  ظفل و  نیب  هک  تسا  یطابترا  صاـصتخا و  وحن  کـی  عضو ، میدرک ، ناـیب  اریخا 

. دیامن رارقرب  طابترا  ود  نآ  نیب  دناوتب  ات  دنک  رّوصت  ار  انعم 
: میزادرپیم عضو  هناگهس  ماسقا  رکذ  هب  کنیا 

. صاخ هل  عوضوم  صاخ ، عضو  صاخ 3 - هل  عوضوم  ماع ، عضو  ماع 2 - هل  عوضوم  ماع ، عضو  - 1
. هن ای  دشاب  ماع  هل  عوضوم  یلو  صاخ  عضو  تسا  نکمم  ایآ  هک  درک  میهاوخ  ثحب  مراهچ  مسق  صوصخ  رد  يدوز  هب  رّکذت :

عضو ماسقا  نایب 

عـضو یّلک  نآ  يارب  ار  ظفل  دناوتیم  تروص  نیا  رد  دنکیم  رّوصت  تسا ، نیریثک  رب  قابطنا  لباق  هک  ار  یّلک  يانعم  کی  عضاو ، یهاگ 
یّلک  يانعم  يارب  ار  ظفل  دناوتیم  دنک و 

46 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دیامن  عضو  یّلک  نآ  قیداصم  يارب  ار  ظفل  هکلب  دنکن  عضو 

هئرم و لجر ، سانجا - ءامسا  دننام : تسا  ماع  مه  هل » عوضوم   » و ماع » عضو   » دنیوگیم دنک ، عضو  یّلک  نآ  يارب  ربارب و  رد  ار  ظفل  رگا 
- ناسنا

دننام تسا - صاخ  هل » عوضوم   » یلو ماع » عضو   » دـنیوگیم دـیامن ، عضو  یّلک  نآ  دارفا  قیداصم و  ربارب  رد  ار  ظفل  عضاو ، هچنانچ  اـّما 
[- فورح 25

ءادـتبا هّیجراخ - قیداصم  يارب  ار  نم »  » ظفل اّما  هدومن  ظاـحل  ار  ءادـتبا  یّلک  تسا  هّراـج  فورح  زا  هک  نم »  » هملک دروم  رد  عضاو  ـالثم 
. تسا هدومن  عضو  هعلاطم و -...  ءادتبا  راک ، ءادتبا  هرصب ،

دیامن عضو  یّلک  يانعم  يارب  ار  ظفل  فلا - دهد : ماجنا  دـناوتیم  لمع  ود  دـنکیم  رّوصت  ار  یّلک  يانعم  عضاو ، هک  يدراوم  رد  رّکذـت :
. دیامن عضو  دارفا ، قیداصم و  يارب  ار  ظفل  هکلب  دنکن  عضو  یّلک  يانعم  يارب  ار  ظفل  دناوتیم  ب -

و تسا - هّیجراخ  تادوجو  تاّیصوصخ و  تاصّخشت و  هب  ءیـش  ّتیئزج  هک  مینادیم  دنکیم - رّوصت  ار  یئزج  يانعم  عضاو ، مه  یهاگ 
ظفل دیوگیم  دریگیم و  رظن  رد  ار  دوخ  دنزرف  دولوم و  يردپ  الثم  ماهدومن  عضو  صخـشّتلا  عم  تاذ  نالف  يارب  ار  دیز  ظفل  دـیوگیم 
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. تسا صاخ  مه  هل  عوضوم  صاخ و  عضو  دنیوگیم ، حالطصا  رد  هک  ماهدرک  عضو  وا  يارب  ار  دیز » »
دـنک و عضو  یئزج  ياـنعم  ناـمه  يارب  ار  ظـفل  دـیاب  دومن ، ظاـحل  ار  یئزج  ياـنعم  عضاو ، یتقو  ریخا  مسق  رد  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال 

. دیامن عضو  یّلک  يارب  ار  ظفل  اّما  دنک ، رّوصت  ار  یئزج  يانعم  هک  درادن  ناکما 
47 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هجوب هتفرعم  ءیّـشلا  هجو  ۀفرعم  و  اههوجو ، نم  ّهنإف  کلذک ، وه  امب  هقیداصم  هدارفأ و  ظاحلل  ۀلآ  نوکی  ّنأل  حلـصی  ّماعلا  ّنأل  کلذ  و 
ول و  الصأ - اهل - و ال  هل ، ۀفرعم  هرّوصت  هتفرعم و  نوکی  الف  دارفألا ، رئاسل  و ال  ماعلل ، اهجو  نوکی  ال  ّصاخ ، وه  امب  ّهنإف  ّصاخلا ، فالخب 

[. 1  ] هجوب
______________________________

. دنزادرپیم ماع - هل  عوضوم  صاخ و  عضو  عبار - مسق  ناکما  مدع  حیضوت  هب  نونکا  هر »  » فّنصم
هل عوضوم  ماع و  عضو  میئامن - عضو  یّلک  يارب  ار  ظـفل  میناوتیم  مه  مینکیم  رّوصت  ار  یّلک  ياـنعم  هک  يدراوم  رد  ارچ  لاکـشا : [- 1]

فـالخ هب  صاـخ - هل  عوضوم  ماـع و  عضو  دومن - عـضو  نآ  قیداـصم  يارب  هکلب  درکن  عـضو  یّلک  يارب  ار  ظـفل  ناوـتیم  مه  و  ماـع -
: ینعی هلئسم  سکع 

- ماع هل  عوضوم  صاخ و  عضو  دومن - عضو  یّلک  يارب  ار  ظفل  یلو  رّوصت  ار  یئزج  يانعم  ناوتیمن  ارچ 
يارب ار  ظفل  یلو  دومن  رّوصت  ار  یئزج  ياـنعم  ناوتیم  ینعی  تسین  ود  نآ  نیب  یقرف  هک  دـنک  روطخ  ناـسنا  نهذ  هب  رظن  ودـب  رد  دـیاش 

: هک دناهدرک  رکذ  هیافک  باتک  لّوا  هحفص  رد  هر »  » فّنصم هک  ياهتکن  هب  هّجوت  اب  اصوصخم  دومن  عضو  یّلک 
موهفم دراد . دوجو  تریاـغم  موهفم ، رظن  زا  داـّحتا و  جراـخ ، رظن  زا  نآ - قیداـصم  ناـسنا و  نآ ، دارفا  ماـع و  نآ - قیداـصم  یّلک و  نیب 

ار دـیز »  » هملک یتقو  نینچمه  دـیآیمن و  امـش  نهذ  رد  دـیز »  » دیونـشیم ار  ناـسنا  ظـفل  یتقو  ینعی  تسا  ریاـغم  دـیز  موهفم  اـب  ناـسنا 
دوجوم کی  هکلب  دنتـسین  دوجوم  ود  دیز  ناسنا و  مینکیم  هدهاشم  جراخ  رد  نینچمه  دیآیمن و  امـش  نهذ  هب  ناسنا  موهفم  دیونـشیم 

: روکذم هتکن  هب  هّجوت  اب  اذل  دنتسه 
ناوتیمن مینک ، رّوصت  ار  دارفا - یئزج - رگا  اّما  میئاـمن  عضو  نآ  قیداـصم  دارفا و  يارب  ار  ظـفل  میناوتیم  مینک ، رّوصت  ار  یّلک  رگا  ارچ 

ترابع  هب  دومن  عضو  یّلک  يارب  ار  ظفل 
48 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دراد دوجو  یّلک  يارب  هک  تسا  يزایتما  هچ  نیا  رگید 
: هک تسا  نیا  ناشیا  دوصقم  اّما  تسین  حضاو  الماک  روکذم  لاکشا  هب  تبسن  فّنصم ، خساپ  باوج :

تاّیصوصخ مامت  اب  انعم  دیاب  ایآ  تسا  مزال  رادقم ، هچ  هب  انعم  رّوصت  هک  تسا  نیا  لاؤس ، نکل  تسا  طرـش  انعم  رّوصت  ظافلا ، عضو  رد 
؟ دشاب هتشادن  یماهبا  هطقن  چیه  هک  دوش  رّوصت  تاّیئزج  و 

انعم نالف  دیامن  قدص  هک  ردقنیمه  هجوب - هتفرعم  ءیّـشلا  هجو  ۀفرعم  تسا -. یفاک  ناونع  فصو و  کی  اب  انعم  رّوصت  ظافلا ، عضو  رد 
رظن رد  ار  قطان  ناویح و  لصف ، سنج ، تسین  مزال  دننک ، عضو  ار  ناسنا  ظفل  دنهاوخب  رگا  الثم  دنکیم  عضو  يارب  تیافک  دـش ، رّوصت 

: میدرک نایب  هک  هچنآ  هب  هّجوت  اب  تسا  یفاک  دنیامن ، رّوصت  لیصفت - هن  لامجا - وحن  هب  رگا  هکلب  دنریگب 
رد یعنام  هنوگچـیه  میئامن ، عضو  نآ  قیداصم  يارب  ار  ناسنا  ظـفل  میتساوخ  میدرک و  رّوصت  ار  ناـسنا - یّلک - ياـنعم  کـی  اـضرف  رگا 

. تسا هدرک  رّوصت  ار  نآ  قیداصم  عضاو ، تفگ  ناوتیم  تسین و  نایم 
؟ تسا هدش  رّوصت  قیداصم  ینامز  هچ  لاؤس :

دوجو عضو  يارب  یعنام  دوش ، رّوصت  مه  فصو  کـی  اـب  رگا  هکلب  دوش  ظاـحل  تاّیـصوصخ ، ماـمت  تسین  مزـال  اـنعم  رّوصت  رد  باوج :
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. تسا ناسنا  ورمع ، رکب و  دیز ، نیوانع  زا  یکی  ینعی  تسه  شدارفا  نیوانع  زا  یکی  ماع »  » درادن و
؟ دنتسین كرتشم  ّتیناسنا  ناونع  رد  قیداصم  ایآ 

؟ تسین قیداصم  فصو  ّتیناسنا  فصو  ایآ  و 
نیاربانب  دنتسه  كرتشم  ّتیناسنا  فصو  ناونع و  رد  ناسنا  قیداصم  هک  تسا  حضاو 

49 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف ام  فالخب  اذـه  و  اّماع ، هل  عوضوملا  ناـک  اـمک  اـّماع ، عضولا  نوکیف  ظـفللا ، هل  عضویف  هسفنب ، ماـعلا  رّوصت  هرّوصت  بجوی  اـّمبر  معن 

، هناونع ههجوب و  الإ  ارّوصتم  نوکی  ال  دارفألا - یه  و  هل - عوضوملا  ّنإف  صاخلا ، هل  عوضوملا  ماعلا و  عضولا 
______________________________

نیوانع زا  یکی  هک  دنراد  یفاصوا  نیوانع و  قیداصم ، نوچ  هدش  رّوصت  نآ  قیداصم  هک  دـیامنیم  قدـص  دـش ، رّوصت  ناسنا  ناونع  رگا 
- ناسنا رکب  ناسنا و  ورمع  ناسنا ، دیز  تسا - ّتیناسنا »  » نآ ّمهم 

، تروص نیا  رد  اریز  دومن  عـضو  یئزج - دارفا - قیداـصم و  يارب  ار  ظـفل  دوـمن و  رّوـصت  ار  ناـسنا - یّلک - هک  درادـن  یعناـم  هصـالخ :
. دناهدش رّوصت  ناسنا - دحاو - ناونع  هب  قیداصم 

- ماع یّلک و  يارب  ار  ظفل  ناوتیمن  میدرک ، رّوصت  ار  ورمع - رکب و  دـیز ، یّـصاخ - یئزج و  يانعم  رگا  لبق : هلأـسم  سکع  تروص  اـّما 
رّوصت ار  ناسنا  دنکیم ، رّوصت  ار  دیز  هک  یسک  دارفا . ریاس  ناونع  هن  تسا و  ماع  ناونع  هن  صاخ  وه  امب  صاخ  اریز  دومن  عضو  ناسنا -

دارفا ینعی  دنتـسین  ناـسنا »  » ناونع يارب  فصو  دارفا ، نآ  رتنشور  تراـبع  هب  هدومن  رّوـصت  ار  یجراـخ  دوـجوم  کـی  هکلب  تسا  هدرکن 
: هک تسا  تمسق  نیمه  رد  فّنصم  مالک  ساسا  دشابیم و  روکذم  دارفا  يارب  ناونع  ناسنا »  » هکلب دنشابیمن  یّلک  يارب  ناونع  روکذم ،
ّناک میئامنیم  رّوصت  ار  ماع  هک  یماگنه  هجیتن  رد  تسه و  دارفا  يارب  ناونع  تفـص و  ماع  مینکیم ، هسیاقم  ماع  یّلک و  اب  ار  دارفا  یتقو 

. ناسنا فصو  دیز  هن  تسا  دیز  فصو  ناسنا »  » رگید ترابعهب  دنتسین  ماع  يارب  ناونع  دارفا  اّما  مینکیم  رّوصت  مه  ار  دارفا 
- ناسنا یّلک - فاصوا  زا  یکی  دنـشابیمن . یّلک  يارب  ناونع  دارفا  اـّما  تسه  دارفا  ناونع  یّلک  نآ  دـیدرک ، رّوصت  ار  یّلک  رگا  هصـالخ :

ماسقا يارب  ماع - هل  عوضوم  صاـخ و  عضو  مراـهچ - مسق  نیارباـنب  تسه  ناـسنا  دـیز ، فاـصوا  زا  یکی  یلو  تسین  ورمع  رکب و  دـیز ،
. درادن ناکما  عضو 

50 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] رخآ رمأ  رّوصت  ببسب  ناک  ول  و  هسفنب ، هرّوصت  و  ههجوب ، ءیشلا  رّوصت  نیب  حضاو  قرف  و  ّماعلا ، وه  و 

______________________________

. دریگیم رظن  رد  مه  ار  یّلک  سفن  دنکیم ، رّوصت  ار  یّلک  دارفا  قیداصم و  هکنیا  نمض  رد  ناسنا  یهاگ  يرآ  [- 1]
هکلب تسین  ناسنا »  » فصو دیز  هک  مینادیم  دیامنیم و  رّوصت  ار  دیز  اضرف  دنکیم  رّوصت  ار  صاخ  تاقوا ، زا  یضعب  ناسنا  کلذ : نایب 
ادـیپ ناسنا  یّلک  هب  تبـسن  لقتـسم ، رّوصت  يوناث و  رّوصت  کی  دـیز  رّوصت  لابند  رد  نمـض و  رد  یهاـگ  نکل  تسا  دـیز  فصو  ناـسنا 
لاؤس وا  زا  رگا  هک  يوحن  هب  دومن  عضو  ناـسنا - یّلک - يارب  ار  ظـفل  يوناـث  رّوصت  نآ  ظاـحل  هب  ناوـتیم  تروـص  نیا  رد  هک  دـنکیم 
رّوصت کی  دارفا  رّوصت  لاح  رد  هکلب  دارفا  رّوصت  هب  هن  اّما  مدرک  رّوصت  ار  ناسنا  يرآ  دـیوگیم  دـیدرک  رّوصت  ار  ناسنا  امـش  رگم  مینک 

نیا رد  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  مدرک . عضو  ناسنا - یّلک - يارب  ار  ظفل  يوناث ، رّوصت  نآ  ظاـحل  هب  هک  مدومن  ناـسنا  هب  تبـسن  يرگید 
یّلک مه  ینعی  تسا  ماع  مه  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  روکذـم ، ضرف  رد  هکلب  تسا  ماـع  هل  عوضوم  صاـخ و  عضو  دـنیوگیمن  تروص 
یّلک هکنیا  فرص  دناهدرک و  ظاحل  دارفا  رّوصت  لابند  رد  ار  یّلک  اهتنم  دناهدومن  عضو  ناسنا  یّلک  يارب  ار  ظفل  مه  هدش و  رّوصت  ناسنا ،

. تسین یصقن  دناهدومن  ظاحل  دارفا ، رّوصت  لابند  رد  ار 
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ناسنا هک  یماگنه  الثم  تسین  حرطم  ظاحل ، ود  رّوصت و  ود  دشاب  صاخ  هل  عوضوم  ماع و  عضو  هک  یتروص  رد  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 
اّمبر معن  ریخا - ضرف  فالخ  هب  دیئامن  عضو  نآ  قیداصم  ربارب  رد  ار  ظفل  دیناوتیم  ناسنا  هّیلّوا  رّوصت  نیمه  هلیـسو  هب  دـیدرک  رّوصت  ار 

 ... دوب و مّود  رّوصت  نامه  ظاحل  هب  عضو »  » هک دوب  حرطم  رّوصت  ود  هک  بجوی -... 
: دناهدومرف باتک  نتم  زا  شخب  نیا  رد  فّنصم 

51 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم اّصاخ ، عضولا  نوکی  نأ  وه  و  عبار ، مسق  توبث  ناکما  مّهوتل  ابجوم  ناک  امهنیب ، هّزیمت  مدـع  و  مالعألا ، ضعب  یلع  کلذ  ءافخ  ّلعل  و 

[. 1  ] لّمأت یندأ  هل  ناک  نمل  حضاو  ّهنأ  عم  اماع ، هل  عوضوملا  نوک 
______________________________

«. رخآ رما  رّوصت  ببسب  ناک  ول  و  هسفنب 27 ] هرّوصت  و  ههجوب 26 ] ءیّشلا  رّوصت  نیب  حضاو  قرف  «و 
نایب هب  تسا  تراـبع  فـالخ  هک  [ 28] دـناهدرک نایب  يرگید  وحن  هب  ار  بجوی -...  امبر  معن  روکذـم - تراـبع  ینیکـشم  موحرم  رّکذـت :
نینچ هر  ینیکـشم  هک  دنتـسه - تواـفتم  رگیدـکی  اـب  هک  میراد  صاـخ  عون  ود  دـنیوگب  هک  دـناهدوبن  نیا  ددـصرد  هر »  » فّنـصم رگید ،

تبسن يوناث  رّوصت  کی  صاخ  رّوصت  نمـض  رد  یهاگ  دیریگب  رظن  رد  هک  ار  یّـصاخ  ره  ینعی  تسا  توافتم  تالاح ، هکلب  دناهدومرف -
. دیریگیم رظن  رد  ار  صاخ  تاهج  ریاس  هکلب  دیئامنیمن  يرگید  رّوصت  صاخ ، رّوصت  نمض  رد  یهاگ  دوشیم و  ادیپ  امش  يارب  ماع  هب 
ماع و عضو  هک  روطنامه  دـناهدومرف  هتـسناد و  مسق  راهچ  ار  عضو  ماسقا  عیادـب ، باتک  بحاص  هرـس ، سّدـق  یتشر  قّقحم  موحرم  [- 1]
ار ظفل  تفرگ و  رظن  رد  ار  یّلک  ناوتیم  مه  ینعی  دوشیم  رّوصت  مه  ماـع  هل  عوضوم  صاـخ و  عضو  دوشیم ، رّوصت  صاـخ  هل  عوضوم 

هنوگچ رگید  ترابعهب  دومن  عضو  یّلک  يارب  ار  ظفل  درک و  رّوصت  ار  یئزج  ار و  دارفا  ناوتیم  مه  و  دومن ، عضو  قیداـصم  دارفا و  يارب 
- ماع هل  عوضوم  صاخ و  عضو  یمراهچ - مسق  ناشیا  اذل  دنتسین  ماع  ناونع  دارفا ، اّما  تسه  شدوخ  دارفا  ناونع  ماع ، هک  تفگ  ناوتیم 

: دناهدومرف فّنصم  اّما  دناهدومن . رّوصت  عضو  ماسقا  يارب  مه 
52 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءامـسأ عضوک  ّماعلا ، هل  عوضوملا  ّماعلا و  عضولا  اذـک  مالعألا و  عضوک  ّصاخلا  هل  عوضوملا  ّصاخلا و  عضولا  توبث  یف  بیر  ّهنإ ال  ّمث 
نا اضیا  مّهوت  امک  [، 29] ءامـسألا نم  اهب  قحلأ  ام  و  فورحلا ، عضو  ّهنأ  مّهوت  دـقف  ّصاخلا ، هل  عوضوملا  ّماعلا و  عضولا  اّمأ  ساـنجألا و 

. اّماع عضولاک  هل  عوضوملا  نوک  عم  ّصاخ  اهیف  هیف  لمعتسملا 
[. 1  ] ءامسألا یف  امهلاح  اهیف  هل  عوضوملا  هیف و  لمعتسملا  لاح  ّنأ  قیقّدلا - رظنلا  هیلإ  يّدؤی  امبسح  قیقّحتلا - و 

______________________________

 ...«. عبار مسق  توبث  ناکما  مّهوتل  ابجوم  ناک  امهنیب  هّزیمت  مدع  مالعالا و  ضعب  یلع  قرفلا - کلذ - ءافخ  ّلعل  «و 
، روکذم ماسقا  زا  مسق  دـنچ  مینیبب  نونکا  دوشیم . رّوصت  عضو ، مسق  هس  میتفگ  هک  دوب  عضو  ماسقا  ناکما  هرابرد  ام  ثحب  نونکات  [- 1]

- تسه لاثم  ياراد  دراد - یجراخ  عوقو 
: تسا حضاو  عضو ، ماسقا  زا  مسق  ود  لاثم 

عـضو نآ  يارب  مه  ار  ظفل  دـننکیم و  رّوصت  ار  یئزج  ياـنعم  موهفم و  هک  هّیـصخش ، مـالعا  دـننام  صاـخ : هل  عوضوم  صاـخ  عضو  - 1
 ... ورمع و دیز و  دننام  دنیامنیم 

دننام دنیامنیم  عضو  نآ  يارب  مه  ار  ظفل  دننکیم و  ظاحل  ار  یّلک  موهفم  انعم و  هک  سانجا  ءامسا  دننام  ماع : هل  عوضوم  ماع ، عضو  - 2
 ... منغ و رقب ،

حـضاو یهیدـب و  هک  دراد  ناکما  میتفگ  میدرک و  ثحب  مسق  نیا  ناکما  مدـع  ناکما و  هراـبرد  ـالبق  صاـخ : هل  عوضوم  ماـع ، عضو  - 3
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. درادن ناکما  ماع - هل  عوضوم  صاخ  عضو  نآ - سکع  تروص  اّما  تسا .
. دنیامنیم عضو  نآ  دارفا  قیداصم و  يارب  ار  ظفل  یلو  دننکیم  رّوصت  ار  یّلک  يانعم  مّوس ، مسق  رد 

53 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ هن ای  دراد  یجراخ  عوقو  رگید ، ترابعهب  هن  ای  تسه  ینشور  لاثم  ياراد  روکذم  مسق  ایآ 

: میزادرپیم لوق  هس  رکذ  هب  هنیمز  نیا  رد  ءادتبا 
رئامـض و هراـشا ، ءامـسا  دـننام  تسا - قـحلم  فورح  هب  هک  هچنآ  فورح و  عـضو  هـک  تـسا  هدـش  مّهوـت  دـناهدومرف : هر »  » فّنـصم - 1

روهـشم رظن  نیمه  ملاعم - بحاص  لوصف و  بحاص  هلمج ، زا  نیرّخأتم - نیب  هّتبلا  تسا  صاـخ  اـهنآ  هل  عوضوم  یلو  ماـع  تـالوصوم -
[. تسا 30

یّلک يارب  ار  ظـفل  اـّما  هتفرگ  رظن  رد  ار  ءادـتبالا »  » یلک موهفم  تسا ، هّراـج  فورح  زا  یکی  هک  نم »  » هملک عـضو  ماـگنه  عـضاو  لاـثم :
. تسا هدومن  عضو  نآ  قیداصم  تاّیئزج و  يارب  هکلب  هدرکن  عضو  ءادتبا » »

موهفم الثم  تسا  صاخ  اهنآ  هیف  لمعتـسم  اّما  تسا  ماـع  مه  هل  عوضوم  ماـع  عضو  نآ ، تاـقحلم  فورح و  رد  هک  تسا  هدـش  مهوت  - 2
قیداصم دارفا و  رد  ار  نآ  لامعتـسا ، ماقم  رد  لمعتـسم  اّما  هدش  عضو  یّلک  موهفم  نامه  يارب  مه  نم »  » ظفل هدش و  رّوصت  ءادـتبا »  » یّلک

. تسا هدومن  لامعتسا 
ینعی تسه . سانجا  ءامـسا  دننام  فورح 31 ] رد  هل  عوـضوم  هیف و  لمعتـسم  لاـح  هک  تسا  نیا  بـلطم ، قـیقحت  هر :»  » فّنـصم رظن  - 3

ماع هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  عضو ، مه  فورح  رد  تسا  ماع  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  ماـع ، عضو  ساـنجا ، ءامـسا  رد  هک  روطناـمه 
. تسا

54 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام ال اریثک  ّنأ  حـضاولا  نمف  اّیجراخ ، اّیئزج  اهب  صّـصختملا  ینعملا  نوکل  ۀـبجوملا  یه  تناک  نإ  ۀـمّهوتملا ، ۀّیـصوصخلا  ّنـأل  کـلذ  و 

[. 1  ] يرت امک  وه  و  اّیفاضإ ، اّیئزج  هلعج  یلإ  لوحفلا  ضعب  أجتلا  اذل  و  اّیّلک ، لب  کلذک  اهیف  هیف  لمعتسملا  نوکی 
______________________________

لامعتـسا یّلک  رد  مه  لامعتـسا  ماقم  رد  هدش و  عضو  یّلک  يارب  مه  ظفل  هدش ، رّوصت  یّلک  يانعم  ناسنا »  » هملک دننام  سانجا  ءامـسا  رد 
: هک تسا  رارق  نیمه  زا  هلئسم  مه  فورح  باب  رد  تسا  هدش 

هدرک لامعتـسا  یّلک  رد  ار  نآ  لامعتـسا  ماـقم  رد  هدومن و  عضو  ءادـتبا »  » یّلک يارب  ار  نم »  » ظـفل هدرک ، ظاـحل  ار  ءادـتبا »  » یّلک عضاو ،
. تسا

فلاخم نینچمه  روهشم و  هدیقع  فلاخم  هک  دنراد  ياهّیرظن  فورح  عضو  باب  رد  هر »  » فّنـصم دیدرک ، هظحالم  هک  روطنامه  رّکذت :
نآ حیضوت  هب  کنیا  هک  دنیامن  در  الدتـسم  ار  رگید  رظن  ود  مه  دنیامن و  نایب  ار  دوخ  لیلد  دیاب  مه  هک  تسا  مّود - لوق  رگید - لوق  نآ 

. میزادرپیم
. دنیامنیم در  ار  رظن  ود  نآ  تسا و  ماع  فورح  هل  عوضوم  هک  دنهدیم  حیضوت  فّنصم  نونکا  [- 1]

صّخـشت و زا  تبحـص  اجکره  دجوی » مل  صّخـشتی  مل  ام  ءیّـشلا   » تسا و دوجو  اب  مزالم  صّخـشت ، ّتیـصوصخ و  هک  دینادیم  همّدقم :
یهاگ اهتنم  دنکیمن  ادیپ  صّخشت  دشوپن  دوجو  سابل  ناسنا ، یّلک و  ات  تسا  نایم  رد  دوجو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم ، ّتیصوصخ 

اّما یئاـشنا - دوجو  دـننام  میراد  مه  يرگید  تادوجو  هّتبلا  ینهذ - دوجو  نمـض  رد  یهاـگ  تسا و  یجراـخ  دوجو  نمـض  رد  صّخـشت 
. تسا ینهذ »  » و یجراخ » دوجو   » نامه تسا  ام  ثحب  اب  طبترم  فورعم و  هچنآ 
ادیپ صّخشت  دنکن  ادیپ  دوجو  ات  تسا  یّماع  ناونع  کی  یّلک و  تعیبط  کی  ناسنا 
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55 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
زا تسا  ترابع  هک  یجراخ  دوجو  یکی  دوشیم  رّوصت  ناسنا  يارب  دوجو  ود  نکل  تسا  دوجو  نمض  رد  هشیمه  صّخشت  [. 32] دنکیمن

نامه هک  دراد  مه  ینهذ  دوجو  کی  ناسنا  نیمه  اّما  رکب - ورمع و  دـیز ، دـننام  دـینکیم - هظحالم  ناـیعلاب  سحلاـب و  امـش  هک  يدارفا 
نیاربانب دوشیم  رّوصتم  امـش  نهذ  رد  نآ  موهفم  هراـبرد  رکف  یمک  زا  دـعب  ناـسنا  هملک  ندـید  ندینـش و  اـب  هک  تسا  ياهّینهذ  تروص 

. نآ هب  تبسن  ینهذ  هّجوت  ظاحل و  رّوصت ، زا  تسا  ترابع  ناسنا  ینهذ  دوجو 
دوجو کی  مه  رکب  یجراخ و  دوجو  کی  ورمع  یجراـخ ، دوجو  کـی  دـیز ، ـالثم  تسا  سوسحم  امـش  يارب  هّیجراـخ  تادوجو  دّدـعت 
ناسنا موهفم  هب  امـش  رگا  دراد  هّجوت  دّدعت  هب  یگتـسب  هّینهذ  تادوجو  دّدعت  تسا و  حرطم  دّدعت ، مه  هّینهذ  تادوجو  رد  دراد . یجراخ 

يارب رگید  ینهذ  دوجو  کی  دیئامن  هّجوت  ناسنا  موهفم  هب  تبسن  ادّدجم  هچنانچ  دوشیم  ادیپ  نآ  يارب  ینهذ  دوجو  کی  دیدومن ، هّجوت 
. تسا نآ  رّوصت  دّدعت  ببسهب  یّلک  موهفم  کی  هّینهذ  تادوجو  دّدعت  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دوشیم و ...  ادیپ  نآ 

- تسا حرطم  یتّیصوصخ  فورح ، هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  رد  دنیوگیم - هک  مّود  لوق  نیلئاق  ای  روهشم و  روکذم ، همّدقم  نایب  زا  دعب 
، ّتیــصوصخ نآ  زا  ناـشدوصقم  اـیآ  دــننکیم ، حرطم  ار  ّتیــصوصخ »  » و صاـخ »  » هـملک تـسا و  صاـخ  فورح  هـل  عوـضوم  ــالثم 
زا کیمادک  تسا ؟ ینهذ  دوجو  هب  طوبرم  هک  تسا  یتّیصوصخ  ناشدارم  هکنیا  ای  تسا  یجراخ  دوجو  هب  طوبرم  هک  تسا  یتّیـصوصخ 

؟ تسه ناشدوصقم  ّتیصوصخ  ود  نآ 
؟ تسیچ یجراخ  دوجو  زا  دوصقم  ثحب ، ّلحم  رد  لاؤس :

، دنک عضو  ار  نم »  » هملک هتساوخیم ، عضاو  یتقو  هک  تسا  نیا  روظنم ، باوج :
56 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ماقم رد  هکنیا  ای  و  روهشم - رظن  قبط  هدرک - عضو  ءادتبا »  » هّیجراخ دارفا  قیداصم و  يارب  ار  نآ  اّما  هتفرگ  رظن  رد  ار  ءادتبا »  » یّلک موهفم 
نامه ءادـتبا ، یجراـخ  دارفا  هک  تسا  حـضاو  و  مّود - رظن  قبط  هدومن - لامعتـسا  ءادـتبا »  » یجراـخ قیداـصم  دارفا و  رد  ار  نآ  لامعتـسا 

ناتراک ّلحم  فرط  هب  لزنم  زا  هک  حبـص  ماگنه  الثم  دشابیم  نآ  لاثما  ناسنا و  هعلاطم  ءادتبا  ناسنا ، رفـس  ءادـتبا  ناسنا ، تکرح  ءادـتبا 
. دوشیم قّقحم  یجراخ  ءادتبا  کی  دینکیم  تکرح 

مّود لوق  ای  روهـشم  رظن  رب  یلاکـشا  هچ  دـشاب - هّیجراخ  قیداصم  دـشاب - یجراخ  یئزج  فورح  هیف  لمعتـسم  اـی  هل  عوضوم  رگا  لاؤس :
؟ تسه

لامعتـسا هّیجراـخ  تاـّیئزج  رد  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  فورح  مینیبیم  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، دراو  اـهنآ  رب  هک  یّمهم  لاکـشا  باوج :
ریغ رد  تالامعتـسا  زا  يرایـسب  رد  هنوگچ  دشاب ، صاخ  فورح ، هل  عوضوم  رگا  دناهدش و  لامعتـسا  یّلک  يانعم  کی  رد  هکلب  دناهدشن 

؟ تسا هدش  عقاو  هل  عوضوم 
هدوب یصّخشم  هطقن  زا  امش  ریس  ءادتبا  تروص ، نیا  رد  ۀفوکلا » یلا  ةرصبلا  نم  ترـس   » دیئوگیم هتـشذگ  زا  رابخا  ماقم  رد  یهاگ  لاثم :

رد ۀفوکلا » یلا  ةرصبلا  نم  رس   » دیئوگب [ 33] رما ءاشنا و  ماقم  رد  رگا  اّما  تسین  نایم  رد  مه  یلاکـشا  دیاهدومن و  رابخا  ءادـتبا »  » نآ زا  و 
تکرح هک  هرصب  طاقن  زا  ياهطقن  ره  زا  تسامش و  رایتخا  رد  ریس  ءادتبا  دراد و  دوجو  ریـس  عورـش  يارب  يدّدعتم  قیداصم  تروص ، نیا 

رگا الا  تسا و  هدشن  لامعتـسا  یجراخ  یئزج  رد  نم »  » هک دوشیم  مولعم  اذل  دـیاهدرک  تقفاوم  رما  نآ  اب  دوش  یهتنم  هفوک  هب  دـیئامن و 
لباق  دشاب ، صاخ  نآ  هل  عوضوم  ای  دشاب  هدش  لامعتسا  یجراخ  یئزج  رد 

57 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتاّیـصوصخ نم  و  رخآ ، ینعمل  ۀـلاح  ظحول  اذإ  الإ  اّیفرح ، ینعملا  نوکی  داکی  ّهنأ ال  ثیح  اّینهذ ، ایئزج  هنوکل  ۀـبجوملا  یه  تناک  نإ  و 

هلاح  نوکی  و  هب ، ۀمئاقلا 
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______________________________

فورح تفگ  ناوتیمن  نیاربانب  تسا  صّخـشتم  درف  کی  هب  یجراخ  یئزج  نوچ  درادن - دّدعتم  قیداصم  دـشابیمن و  نیریثک  رب  قابطنا 
. هدش عضو  تاّیئزج  يارب  نم »  » هلمج زا  و 

رد تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  دـشاب ، یجراـخ - یئزج  صاـخ - فورح ، هیف  لمعتـسم  اـی  هل  عوـضوم  رگا  هصـالخ :
. دنوشیم لامعتسا  ماع  يانعم  کی  رد  هکلب  دنوشیمن  لامعتسا  هّیجراخ  تاّیئزج 

هک دینادیم  تسا  یفاضا  یئزج  فورح ، یناعم  دناهتفگ  هتـشاد و  هّجوت  روکذم  لاکـشا  هب  لوحف 34 ] زا  یضعب  دناهدومرف  هر »  » فّنـصم
یّلک ناونع  تحت  نوچ  تسا  یفاـضا  یئزج  ناـسنا  ـالثم  دـشابن  اـی  دـشاب  یّلک  شدوخ  هاوـخ  دراد  رارق  یّلک  کـی  تحت  یفاـضا  یئزج 

. دراد رارق  ناسنا »  » یّلک ناونع  تحت  اریز  تسا  یفاضا  یئزج  مه  دیز  دراد و  رارق  ناویح » »
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  روکذم  هیجوت  ایآ  لاؤس :

ای هدومن  عضو  یّلک  نآ  يارب  ای  ار  ظفل  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ءادتبا »  » یّلک عضاو ، اریز  يرت 35 ] امک  وه  دناهدومرف و  هر »  » فّنصم باوج :
اّما میتسین  یفاضا  یئزج  دوجو  رکنم  ام  هّتبلا  دشاب  شقیداصم  يارب  مه  یّلک و  يارب  مه  هک  درادن  یمّوس  ّقش  شدارفا و  قیداصم و  يارب 

. تسین اجنیا  هب  طوبرم 
58 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هفیرعت یف  لیق  اذل  و  رخآ ، موهفم  یف  الإ  نهّذـلا  یف  نوکی  وه ال  کلذـک  عوضوملا ، یف  الإ  جراخلا  یف  نوکی  امکف ال  ضرعلا ، لاحک 
و الّوأ ، ظحول  امک  ایناث ، ظحول  اذإ  هنیابی  ثیحب  ظاحللا ، اذـهب  اّیئزج  ریـصی  ۀـلاحم  ناک ال  نإ  و  ینعملاف ، هریغ ، یف  ینعم  یلع  ّلد  ام  ّهنأب 

ظوحلم وه  امب  ّقلعتم  رخآ ، ظاحل  نم  ّدب  الف  الإ  و  هیف ، لمعتـسملا  یف  اذوخأم  نوکی  داکی  ظاحللا ال  اذه  ّنأ  ّالإ  ادـحاو ، ظحاللا  ناک  ول 
[. 1  ] يرت امک  وه  و  ظافلألا ، لامعتسا  یف  هنم  ّدب  اّمم ال  هیف  لمعتسملا  رّوصت  ّنا  ۀهادب  ظاحللا  اذهب 

______________________________

يدوز هب  هک  دوشیم  روکذم  لوق  هب  نیلئاق  هّجوتم  لاکشا  هس  دشاب ، ینهذ - یئزج  صاخ - فورح ، هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  رگا  [- 1]
. داد میهاوخ  حیضوت 

؟ دشاب ینهذ  یئزج  دناوتیم  ّتیفیک  هچ  هب  فورح  هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  لاؤس :
هدرک عضو  ءادـتبا  هّینهذ  تاـیئزج  يارب  هکلب  هدومنن  عضو  ءادـتبا  یلک »  » يارب ار  ظـفل  اـّما  هدرک  رّوصت  ار  ءادـتبا »  » یّلک عضاو ، باوـج :

 ... هدش و اهنآ  هب  ینهذ  هّجوت  هک  تسا  یئاهادتبا  نامه  هرّوصتم و  ياهادتبا  نامه  ءادتبا ، هّینهذ  تاّیئزج  تسا و 
«. ۀـثالّثلا ۀـنمزالا  دـحاب  ۀـنرتقم  ریغ  هسفن  یف  ینعم  یلع  ّلدـت  ۀـملک  مسالا  : » هک میاهدـناوخ  ار  فرح  مسا و  فیرعت  تاّیبدا ، رد  رّکذـت :

رگید يانعم  هب  ياهفاضا  طابترا و  تسین و  يرگید  يانعم  عبات  دراد و  لالقتسا  دوخهبدوخ  هک  تسا  یئانعم  نآ  زا  ترابع  یمـسا  يانعم 
تـسا رگید  يانعم  لابند  هیـشاح و  رد  انعم  نآ  اّما  دنکیم  یئانعم  رب  تلالد  هک  تسا  نآ  فرح  هریغ » یف  ینعم  ّلد  ام  فرحلا  و  . » درادن

. دشابیم رگید  يانعم  يارب  تلآ  تلاح و  رگید و  يانعم  شفرظ  و 
يارب ریغ و  رد  ّلاح  ضرع  اّما  دراد  دوجو  دوخهبدوخ  تسا و  تاذ  هب  مئاق  رهوج ، دنشابیم . ضرع  رهوج و  دننام  یفرح  یمسا و  يانعم 

رگا ضایب  اّما  تسا  تاذ  هب  مئاق  دراد و  دوجو  دوخهبدوخ  مسج  هک  تسا  نیا  ود  نآ  قرف  ضایب و  مسج و  دننام  تسا  ریغ 
59 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشاب مسج  رد  ّلاح  مسج و  يارب  تفص  دوش و  قّقحم  مسج  رد  دیاب  دنک  ادیپ  قّقحت  دهاوخب 
: هک تسا  رارق  نیمه  زا  هلئسم  مه  ّتیئادتبا »  » رد

نآ يارب  فصو  ّتیئادتبا ، هک  دشاب  يرئاس  ریـس و  هرـصب ، دیاب  دـشاب  ریغ  يارب  فصو  دـیاب  هکلب  دوشیمن  قّقحم  دوخهبدوخ  ّتیئادـتبا ،
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. تسا هنوگچ  یفرح  يانعم  ّتینهذ  رّوصت  ّتیفیک  مینیبب  نونکا  دریگ . رارق 
یئادـتبا نآ  يارب  هکلب  هدومنن  عضو  ءادـتبا  یّلک  يارب  ار  نم  هملک  اّما  هدومن  رّوصت  ار  ءادـتبا »  » یّلک عضاو ، میدرک  هراشا  هک  روطناـمه 

: هک تسا  تروص  نیا  هب  مه  ینهذ  هّجوت  نآ  هدش و  نآ  هب  ینهذ  هّجوت  هک  هدرک  عضو 
ناونع دشاب و  هتـشادن  لالقتـسا  ءادـتبا - شدوخ - هک  مینک  بوسحم  رگید  ءیـش  يارب  ضرع  مینادـب ، رگید  زیچ  يارب  فصو  ار  ءادـتبا 

: هک مینک  ریبعت  نینچ  تسیچ  نم »  » هل عوضوم  هک  دنیامن  لاؤس  ام  زا  رگا  هک  يوحن  هب  دنک  ادیپ  رگید  يانعم  کی  يارب  ّتیعبت 
یئادـتبا نینچ  تسا  ینهذ  دوجو  نامه  ینهذ  رّوصت  ینهذ و  رّوصت  نامه  ظاحل ، هک  ریغلل »- افـصو  ریغلل - ۀـلاح  ظحول  يذـلا  ءادـتبالا  »

. تسا ینهذ 36 ] یئزج  هک  دشابیم  نم »  » هل عوضوم 
اب هک  دنـشاب  لئاق  فورح  يارب  یئانعم  نینچ  تسا - صاـخ  فورح ، هیف  لمعتـسم  تفگیم  هک  مّود - لوق  لـئاق  نینچمه  روهـشم و  رگا 

. میزادرپیم تالاکشا  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسا  دراو  اهنآ  رب  لاکشا  هس  دنکیم ، قیبطت  مه  ءابدا  مالک 
60 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ...«. هیف و لمعتسملا  یف  اذوخام  نوکی  داکی  ظاحللا ال  اذه  ّنا  الا   » هلوق
نم ترـس   » هلمج یتـقو  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـنک  ادـیپ  ّتیلخدـم  فورح  هل  عوضوم  رد  ینهذ  دوجو  ناوـنع  ظاـحل و  هملک  رگا  - 1

. دشاب مزال  طرش و  ظاحل ، ود  نم »  » هملک رد  میئوگیم  ار  ۀفوکلا » یلا  ةرصبلا 
؟ تسا زاین  ظاحل  ود  هب  ارچ  لاؤس :

مئاق دیز و  دیئامن ، لامعتـسا  ار  مئاق » دیز   » هلمج دیهاوخیم  هک  امـش  الثم  دراد  رّوصت - ظاحل - هب  زاین  لامعتـسا  ره  هک  مینادیم  باوج :
يارب ظاحل  کی  میتسه  ظاحل  ود  هب  دنمزاین  نم »  » هملک لامعتسا  رد  ام  دشاب ، ظاحل  هب  جاتحم  لامعتـسا  یتقو  نیاربانب  دینکیم  ظاحل  ار 

ای هل  عوضوم  دشابیم - ریغلل » ۀلاح  ریغلل و  افـصو  ظحول  يذلا  ءادتبالا   » هکلب تسین  ءادـتبا » « » نم  » هملک هل  عوضوم  اریز  نآ ، هل  عوضوم 
ظاـحل کـی  هب  اذـل  تسا  نم »  » هل عوـضوم  اـنعم و  ءزج  ظاـحل ، و  ظـحول »  » هملک نیا  هک  تسا - بّکرم  هکلب  تسین  طیـسب  هیف  لمعتـسم 
عومجم هب  دـیاب  هک  تسا  لامعتـسا  ماقم  هب  طوبرم  هک  میراد  زاین  يوناث  ظاحل  کی  هب  سپـس  دوش و  تسرد  انعم  اـت  میدـنمزاین  یئادـتبا 

: زا دنترابع  روکذم  ظاحل  ود  نآ  هک  نیا  هصالخ  دریگ  ّقلعت  نم »  » يانعم
. تسا بّکرم  هیف  لمعتسم  ای  انعم  اریز  ینعم  لیمکت  يارب  ظاحل  کی  فلا :

. تسا مزال  لامعتسا  ماقم  رد  مه  ظاحل  کی  ب :
ار ۀـفوکلا » یلا  ةرـصبلا  نم  ترـس   » هلمج یتقو  هک  مینکیم  هدـهاشم  نادـجولاب  اـم  اریز  [ 37 «] يرت امک  وه  و   » دـناهدومرف هر »  » فّنـصم

. میرادن ظاحل  ود  هب  زاین  الصا  میئوگیم 
61 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رـس  ) لثم لاثتما  عنتماف  نهّذلا ، ّالإ  هل  نطوم  ثیح ال  اهیلع  یلقعلا 38 ] یّلکلا  قدـص  عانتمال  تاّیجراخلا ، یلع  قدـصی  نأ ال  مزلی  ّهنأ  عم 
[. 1  ] ۀّیصوصخلا [ 39] ءاغلإ دیرّجتلاب و  الإ  ةرصبلا ) نم 

______________________________

لاکـشا دنک  ادـیپ  ّتیلخدـم  نم  هملک  فورح و  هیف  لمعتـسم  ای  هل  عوضوم  رد  ینهذ - یئزج  ینهذ - دوجو  ناونع  ظاحل و  رگا  : 2 [- 1]
. دیئامن لاثتما  ار  رما  نآ  دیناوتیمن  امش  درک ، نایب  ۀفوکلا » یلا  ةرصبلا  نم  رس   » تروص هب  ار  يرما  الوم  رگا  هک : تسا  نیا  شرگید 

، جراـخ رب  ینهذ  دوجو  درادـن  ناـکما  تسا . دوجو  تقیقح  زا  نیاـبتم  مسق  ود  یجراـخ  دوجو  ینهذ و  دوجو  هک  مینادیم  کـلذ : ناـیب 
زا ار  یجراخ  دوجو  دینکیم ، رّوصت  ار  دیز »  » امـش یتقو  الثم  دیامن  قیبطت  نهذ  رد  یجراخ  دوجو  درادـن  ناکما  نینچمه  دـنک و  قیبطت 

یلا ةرـصبلا  نم  رـس   » تفگ ـالوم  رگا  نیارباـنب  دومن  رّوصت  نهذ  رد  ار  وا  ناوتیمن  یجراـخ  دوجو  فـصو  اـب  ـالا  دـیئامنیم و  ءاـقلا  وا 
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امـش هب  رومأم  نوچ  دـینکیم  لاثتما  ار  نآ  یجراخ  ریـس  اب  هنوگچ  امـش  دـشاب  ینهذ  دوجو  نم »  » هیف لمعتـسم  اـی  هل  عوضوم  و  ۀـفوکلا »
دـشاب ینهذ  رما  هب  هب  رومأم  کی  لاثتما  یجراخ  رما  هک  تسا  عنتمم  دـیاهداد ، ماجنا  يریـس »  » کی جراخ  رد  امـش  تسا و  ینهذ  دوجوم 

ار نآ  هّینهذ  ّتیصوصخ  ّتیئزج و  هکنیا  رگم  تسین  لاثتما  لباق  ةرـصبلا »...  نم  رـس   » مّود لوق  نآ  ای  روهـشم و  نایب  يور  میئوگیم  اذل 
. تسه تقفاوم  لباق  تسین و  ّتیصوصخ  ءاقلا  هب  يزاین  روکذم  رما  لاثتما  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  نادجولاب  هکیلاحرد  میئامن  ءاقلا 

یئزج  ینهذ - دوجوم  یلقع ، یّلک  زا  روکذم  ترابع  رد  هر »  » فّنصم دوصقم  رّکذت :
62 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف اربـتعم  ظاـحللا  اذـه  نوکی  ـال  اـمک  و  ءامـسألا ، یف  هسفن  یف  هظاـحلک  ـالإ  فورحلا  یف  هریغل  ۀـلاح  ینعملا  ظاـحل  سیل  ّهنأ  عـم  اذـه 
[. 1  ] یفخی امک ال  فورحلا ، یف  ظاحللا  كاذ  کلذک  اهیف ، هیف  لمعتسملا 

______________________________

. یقطنم یلقع  یّلک  هن  تسا  ینهذ -
: تسا دراو  مّود - لوق  رگید - لوق  نآ  روهشم و  مالک  هب  هک  یلاکشا  نیمّوس  - 3 [- 1]

ظحول  » دـناهتفگ هک  ار  مسا  يانعم  اّما  ریغلل » ۀـلاح  ظحول  : » هک تسا  نآ  فرح ، يانعم  دـیتفگ  دـیدرک و  کّسمت  نییوحن  مالک  هب  اـمش 
رگا القتـسم  ظحول  يرگید  ریغلل و  ۀـلاح  ظحول  یکی  اـهتنم  هدـمآ  ود  ره  فیرعت  رد  ظـحول » ظاـحل و   » ینعی دـیدرک  شومارف  القتـسم »

امش رگا  رگید  ترابع  هب  تسا  ینهذ  یئزج  مه  سانجا  ءامسا  هل  عوضوم  دیئوگب  دیاب  امـش  سپ  دنکیم  تسرد  هّینهذ  ّتیئزج  ظاحل ،» »
يانعم رد  ظاحل  نیمه  نوچ  دوش  یئزج  مه  مسا  يانعم  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـیهدیم ، رارق  یئزج  ار  یفرح  ياـنعم  ظاـحل ، رطاـخ  هب 
یمـسا يانعم  یلو  دوشیم  هظحالم  یعبت  يانعم  کی  ناونع  هب  یفرح  يانعم  تسا  توافتم  اـهظاحل  هوحن  اـهتنم  دراد  ّتیلخدـم  مه  مسا 

زا تسا  تراـبع  دـنک  صّخـشتم  ار  یّلک  صاـخ و  ار  ماـع  دـهدیم ، ینهذ  دوجو  یّلک  ياـنعم  هب  هک  يزیچ  دوشیم و  هظحـالم  القتـسم 
عوضوم دیاب  تسا  صاخ  فورح  هل  عوضوم  هک  روطنامه  امش  نایب  يور  اذل  ّتیعبت  وحن  هب  ای  دشاب  لالقتسا  وحن  هب  ظاحل  هاوخ  ظاحل ،

ظاحل مه  اهنیا  رد  اریز  دشاب  صاخ  اهنآ  هل  عوضوم  دیاب  دنتسه  سانجا  ءامسا  زا  هک  هئرم  لجر و  دشاب . صاخ  مه  سانجا  ءامسا  رد  هل 
 ... دراد و ّتیلخدم 

. میاهدرک نایب  مّود ، لوق  رب  روهشم و  مالک  رب  لاکشا  هس  نونکات 
ظاحل روطنامه ، تسین  ذوخأم  ربتعم و  ءامـسا ، هیف  لمعتـسم  رد  یلالقتـسا  ظاحل  هک  روطنامه  دناهدومرف : شخب  نیا  نایاپ  رد  فّنـصم 

. دشابیمن ذوخأم  فورح ، هیف  لمعتسم  رد  یعبت  یلآ و 
63 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذک ال القتـسم ، هسفن و  یف  هظاحل  هانعم  یف  ربتعی  امکف ال  ءادتبالا ، الإ  الثم - ءادتبالا - ظفل  و  نم )  ) ۀملک یف  ینعملا  سیل  ۀلمجلاب : و 
[. 1  ] اهیف کلذک  نکیلف  هتّیئزجل ، ابجوم  هیف  هظاحل  نوکی  امک ال  و  ۀلآ ، اهریغ و  یف  هظاحل  اهانعم  یف  ربتعی 

ّلک لامعتـسا  ّحص  نیفدارتم ، ءادتبالا  ظفل  و  نم )  ) ۀملک لثم  نوک  مزل  و  ینعملا ، یف  فرحلا  مسالا و  نیب  قرف  قبی  مل  اذه  یلع  تلق : نإ 
[. 2  ] حضاو وه  امک  ةرورّضلاب ، لطاب  وه  و  اهیناعمل ، ۀعوضوملا  ءامسألا  عم  فورحلا  رئاس  اذکه  و  رخآلا ، عضوم  یف  امهنم 

______________________________

: هک دننکیم  نایب  ار  شیوخ  رظن  زا  ياهصالخ  ابیرقت  روکذم  ترابع  رد  هر »  » فّنصم [- 1]
روطنامه تسه و  ءادتبالا »  » یّلک موهفم  نامه  تسا - سنج  مسا  هک  ءادتبالا »  » هملک نینچمه  تسا و  فورح  زا  یکی  هک  نم -»  » يانعم

، رگیدترابعهب درادن  تلاخد  نم »  » يانعم رد  یعبت  ظاحل  روطنامه  درادن ، تلاخد  ءادتبالا »  » يانعم رد  هسفن  یف  یلالقتـسا و  ظاحل  هک 
، دوشیمن ءادـتبالا »  » ظفل يانعم  ّتیئزج  بجوم  تسا - مسا  هک  ءادـتبالا -»  » ظفل يانعم  رد  یلالقتـسا  ظاحل  دوجو  هلأسم  هک  روطناـمه 
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. ددرگیمن تسا - فرح  هک  نم - يانعم  ّتیئزج  بجوم  یلآ  یعبت و  ظاحل  روطنامه 
. تسا ماع  فورح  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  عضو ، فّنصم ، رظن  هب  هصالخ :

ماع فورح ، هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  عضو ، هک : تسا  نیا  بلطم ، قیقحت  فورح ، عضو  باب  رد  دندومرف  هر »  » فّنـصم لاکـشا : [- 2]
: هک هدومن  ناشیا  هّجوتم  يداریا  لکشتسم  اذل  سانجا - ءامسا  دننام  تسا -

هملک تسا و  فورح  زا  یکی  نم »  » هملک مینادیم  ـالثم  تسین . فرح  سنج و  مـسا  ياـنعم  نـیب  یقرف  چـیه  فّنـصم - امـش - رظن  رب  اـنب 
دشابیم ءامسا  زا  یکی  مه  ءادتبالا » »

64 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
داریل فرحلا  و  هسفن ، یف  وه و  وه  امب  هانعم  هنم  داریل  مسالا  عضو  ّهنأ   ] ثیح عضوب ، امهنم  ّلک  صاصتخا  یف  وه  امنإ  اـمهنیب  قرفلا  تلق :
ابجوم نوکی  عضولا ، یف  فرحلا  مسالا و  نیب  فالتخالاف  ةّرم ، ریغ  هیلإ  ةراشالا  تّرم  امک  هریغل ، ۀـلاح  وه  امب  لب  کلذـک ، ـال  هاـنعم  هنم 

داکی ینعملا ال  ةدارإ  وحن  نأ  هیلع - دیزم  امب ال  تفرع - دق  و  عضولا ، هل  امیف  اقّفتا  نإ  و  رخآلا ، عضوم  یف  امهدحأ  لامعتـسا  زاوج  مدعل 
[. 1  ] هتامّوقم هتاّیصوصخ و  نم  نوکی  نأ  نکمی 

______________________________

لامعتسا يرگید  ياج  هب  ار  ود  نآ  زا  کیره  ناوتب  دشاب و  فدارتم 40 ] ءادتبالا »  » هملک اب  نم »  » هملک هک  تسا  نیا  فّنصم ، نایب  همزال 
عضو یّلک  یناعم  يارب  مه  ظافلا  دوشیم ، رّوصت  یّلک  يانعم  فورح ، سانجا و  ءامسا  رد  ینعی  دنتسه - ناسنا  رـشب و  هملک  دننام  درک -

. دوشیم لامعتسا  یّلک  يانعم  رد  مه  لامعتسا  ماقم  رد  دوشیم و 
دنیوگیمن دـینک ، هعجارم  نییوـحن  تاـملک  تغل و  بتک  هب  رگا  دنتـسین و  فدارتـم  ءادـتبالا »  » هملک و  نم »  » هملک مینادیم  هکیلاـحرد 

زا رتلکـشم  يراک  ره  ءادتبا  دیئوگب ، دیهاوخیم  هک  یماگنه  الثم  دشابیم . ءادـتبالل »  » نم دـنیوگیم  هکلب  تسه  ءادـتبالا  نم »  » يانعم
ياج هب  ناوتیمن  لاثم  نیمه  رد  هکیلاحرد  هئاهتنا » نم  بعـصا  رما  ّلـک  ءادـتبا  : » دـینک ریبعت  نینچ  تسا  حیحـص  دـشابیم ، نآ  ياـهتنا 

. درب راک  هب  ار  نم »  » ظفل ءادتبا »  » هملک
سپ تسین  نیب  رد  یفدارت  مینادیم  نوچ  دشاب و  فدارت  ءادتبالا »  » و نم »  » نیب هک  دوب  نیا  فّنـصم - امـش - نایب  همزال  لاکـشا : هصالخ 

. دشابیمن لوبق  لباق  تسا و  دساف  یلات  نیا  ياراد  امش  مالک  هک  مینکیم  فشک 
، دشابیم ناشیا  روظنم  هک  هچنآ  اّما  تسین  حضاو  الماک  فّنصم  خساپ  باوج : [- 1]

65 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: زا تسا  ترابع 

نامه يارب  ار  ظفل  ود  ره  هدرک و  رّوصت  ار  ءادتبالا »  » یّلک موهفم  نامه  هدوب ، ءادتبالا »  » و نم »  » هملک عضو  ددـص  رد  هک  یماگنه  عضاو 
قرف و نآ  هب  مه  عضاو  دوخ  هک  دنراد  یقرف  ود  نآ  اّما  دنوشیم  لامعتسا  یّلک  يانعم  نامه  رد  مه  لامعتـسا  لاح  رد  هدرک و  عضو  انعم 

اّما تسا  دحاو  انعم  هکنیا  اب  ینعی  دنراد  زاین  ءادتبالا »  » موهفم هب  تروص  ود  هب  لامعتسا  ماقم  رد  مدرم  هک : تسا  هتشاد  هّجوت  هتکن  نآ  هب 
. دنراد ّتیفیک  ود  لاح و  ود 

- دنراد یّلقتـسم  یّلک و  موهفم  لجر ، ناسنا و  هک  روطنامه  تسا - یناعم  ریاس  فیدر  رد  دراد و  لالقتـسا  تلاصا و  ءادتبا »  » یهاگ - 1
نم مسا  هک  ءادـتبالا -»  » هملک دراوم  لیبق  نیا  رد  هک  تسا  هداد  روتـسد  عضاو ، دـنراد  ءادـتبا  موهفم  هب  یلالقتـسا  زاـین  نیلمعتـسم ، ینعی 

دودحم ار  لامعتـسا  هرئاد  عضاو ، ینعی  تسا  نایم  رد  یطارتشا  حرطم و  يدّیقت  دّهعت و  رگید  ترابع  هب  دیربب  راک  هب  ار  تسه - ءامـسالا 
دیئوگب الثم  دیربب و  راک  هب  ءادتبالا  موهفم  رد  ار  ءادتبالا  هملک  تسا ، لالقتسا  وحن  هب  ءادتبا »  » هب امـش  یلامعتـسا  زاین  رگا  هتفگ  هدومن و 

«. هئاهتنا نم  بعصا  رما  ّلک  ءادتبا  »
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زا امش  ندمآ  اب  طابترا  دراد ، هرصب  ریس و  هب  طابترا  الثم  و  تسا ، ریغلل  ۀلاح  هکلب  تسین ، لالقتسا  وحن  هب  امش  یلامعتسا  زاین  رگا  اّما  - 2
، ماع ود  ره  عضو  نیاربانب  دینک . لامعتـسا  ءادـتبا  یّلک  موهفم  نامه  رد  ار  نم »  » هملک امـش  تروص  نیا  رد  دراد ، دجـسم  فرط  هب  لزنم 

مادکره ناوتب  هک  تسین  نایم  رد  یفدارت  دراد و  توافت  ود  نآ  لامعتسا  ّلحم  ناکم و  اّما  تسا  ماع  مه  ود  ره  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم 
. درب راک  هب  يرگید  عضوم  رد  ار 

هتفرگ رظن  رد  عضو  ود  ءادتبالا - نم و  اهنآ - يارب  اذل  دراد ، رظن  عضولا  دعب  تالامعتسا  هب  عضاو  تسا و  لامعتسا  همّدقم  عضو » : » رّکذت
رد یعبت  یلالقتسا و  ظاحل  هکنیا  نودب  هدومن  عضو  ار  نم »  » هملک شرگید  دروم  يارب  و  ءادتبالا »  » هملک شدروم  کی  رد  تسا 

66 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و هنطوم ، یف  هانعم  توبث  ۀیاکح  یف  لمعتـسیل  اعوضوم  ربخلا  نوکیف  کلذـک ، اضیأ  ءاشنإلا  ربخلا و  یف  فالتخالا  نوکی  نأ  دـعبی  مث ال 

[. 1  ] لّمأتف هیف ، المعتسا  امیف  اقّفتا  نإ  و  هتوبث ، هقّقحت و  دصق  یف  لمعتسیل  ءاشنإلا 
______________________________

. دنکیم صخشم  زاتمم و  ار  لامعتسا  ماقم  روکذم ، دویق  اهتنم  دشاب  هتشاد  ّتیلخدم  موهفم ، انعم و 
؟ دشاب انعم  ءزج  ّتیعبت  لالقتسا و  ظاحل  هک  دراد  یعنام  هچ  لاؤس :

شاهمزال اریز  دشاب  انعم  تامّوقم  تاّیصوصخ و  زا  دوشیمن  انعم  هدارا  هوحن  میتفگ  میدرک و  نایب  [ 41] اریخا ار  لاؤس  نیا  خساپ  باوج :
 ... تسین و یئزج  سانجا ، ءامسا  یناعم  دندقتعم  همه  هکیلاحرد  دوش  یئزج  مه  سانجا  ءامسا  يانعم  هک  تسا  نیا 

. تسین نیب  رد  مه  یفدارت  لاحنیعرد  تسا و  ماع  فورح ، هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  عضو ، فّنصم ، رظن  هب  هصالخ :
اهنآ هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  هک  دشاب  ءادتبا »  » و نم »  » هملک دننام  مه  ءاشنا  ربخ و  رد  فالتخا  هک  تسین  دیعب  دناهدومرف : فّنصم  [- 1]

. تسا توافتم  ناشلامعتسا  ماقم  ناکم و  اّما  تسا  یکی 
هب هشیمه  هک  میراد  یتالمج  و  اورمع » دیز  برض   » دننام دنونشیم  لامعتسا  [، 42] ربخ تروص  هب  هشیمه  هک  میراد  یتالمج  کلذ : نایب 

ربخ و يارب  یهاگ  هک  یتالمج  هکلب  تسین  ام  دهاش  ثحب و  ّلحم  تالمج ، هنوگنیا  رما . لعف  دننام  دنوریم  راک  هب  [ 43] ءاشنا تروص 
تجّوز و تعب ، دننام  تسه  ام  ثحب  دهاش  دنوشیم  لامعتسا  ءاشنا  يارب  ینامز 

67 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. اهنآ لاثما 

تسا و توافتم  شیانعم  دوریم  راک  هب  ءاشنا  ماقم  رد  هک  یتقونآ  اب  دوشیم  لامعتـسا  ربخ ، ماـقم  رد  تعب  هلمج  هک  یناـمز  اـیآ  لاؤس :
؟ تسا توافتم  لامعتسا  ّتیفیک  ماقم و  هکنیا  ای  دراد  انعم  ود  تقیقح و  ود  ایآ 

نیا اّما  تسا - یکی  نآ  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  درادن - یتوافت  دوشیم  لامعتسا  ءاشنا  ای  ربخ  ماقم  رد  هک  تعب »  » هملک يانعم  باوج :
یهاگ دریگیم و  دوخ  هب  ربخ  هرهچ  تروص  نیا  رد  دوشیم  لامعتسا  لبق ، هام  کی  شورف  زا  رابخا  ماقم  رد  یهاگ  نآ - لاثما  و  هملک -

ءاشنا و هک  مینادیم  درادـن . انعم  ود  تعب »  » اّما دریگیم  دوخ  هب  ءاشنا  ناونع  دوشیم و  لامعتـسا  عیب  داجیا  هلماعم و  ءاـشنا ، ماـقم  رد  مه 
رما کی  هک  ّتیجوز  دوش و  لصاح  عیب ، هک  مینکیم  دـصق  روکذـم ، تالمج  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  لاثما  ّتیجوز و  عیب و  داـجیا 

. دنک ادیپ  ققحت  تسا ، يرابتعا 
هب تسا  توافتم  اهنآ  لامعتـسا  ّلحم  ماقم و  اّما  دـحاو ، ءادـتبا »  » و نم »  » هملک هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  هک  میداد  حیـضوت  البق  رّکذـت :

اهنآ لامعتـسا  ّلـحم  ّتیفیک و  اـّما  یکی  دـنوریم  راـک  هب  ربـخ  ءاـشنا و  ماـقم  رد  هک  یتـالمج  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  بیترت ، نیمه 
، یئاشنا يربخ و  هلمج  هیف  لمعتسم  هک  دراد  روهظ  تسا و  بلطم  نیا  فالخ  مهوم  یمک  هر »  » فّنـصم ریخا  ترابع  یلو  تسا  توافتم 

« .. ۀیاکح یف   » لمعتسیل اعوضوم  ربخلا  نوکیف  دعبی ...  مث ال  دناهدومرف : ناشیا  اریز  تسا  دّدعتم  توافتم و 
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مه ینیکـشم  موحرم  هک  روطنامه  نکل  تسا  تیاکح  يربخ - هلمج  نآ - هیف  لمعتـسم  هک  تسا  نیا  ۀـیاکح »...  یف  ترابع ...«  يانعم 
لامعتـسا تیاکح ، ماـقم  رد  هکلب  تسین  تیاـکح  نآ ، هیف  لمعتـسم  هک  تسه  یحـضاو  هحماـسم  روکذـم  تراـبع  رد  دـناهدرک ، هراـشا 

حضاو و الماک  هلئسم  دوش  هفاضا  ترابع  نآ  هب  ماقم »  » هملک رگا  اذل  دوشیم 
68 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

أشن اّمنإ  هصّخشت  ّنأ  و  ّماع ، اضیأ  رئامّضلا  ةراشإلا و  ءامـسأ  لثم  یف  هیف  لمعتـسملا  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  ّهنأ  هانقّقح ، اّمم  حدقنا  دق  ّهنإ  ّمث 
و ینعملا ، هب  بطاخیل  اهضعب  و  رئامّـضلا ، ضعب  اذک  و  اهیناعم ، یلإ  اهب  راشیل  تعـضو  ةراشإلا  ءامـسأ  ّنأ  ثیح  اهلامعتـسا ، روط  لبق  نم 

درفملا وه  اّمنإ  كاّیإ )  ) وأ وه )  ) وأ اذـه )  ) لثم یف  هیف  لمعتـسملا  ّنأ  يوعدـف  یفخی ، امک ال  صخـشّتلا  نایعدتـسی  بطاّختلا  ةراـشإلا و 
صخّـشلا یلإ  الإ  نوکی  داکی  بطاختلا ال  وأ  ةراشإلا  ّنإف  هیلإ ، ظافلألا  هذهب  بطاختلا  وأ  ةراشإلا ، لبق  نم  ءاج  اّمنإ  هصّخـشت  و  رّکذملا ،

. ۀفزاجم ریغ  هعم ، وأ 
یف امک  اّیجراخ - اصّخشت  ناک  ءاوس  هیف ، لمعتسملا  صّخشت  بجوی  ال  تالامعتسالا ، لبق  نم  ئشاّنلا  صّخـشّتلا  ّنأ  هانقّقح : اّمم  صّخلتف 

ءامـسأ فورحلا و  نیب  الـصأ  کلذ  یف  قرف  ریغ  نم  امهوحن - فورحلا و  سانجألا و  ءامـسأ  یف  امک  اـّینهذ - وأ  ةراـشإلا - ءامـسأ  لـثم 
[. 1  ] حضاو اذه  يرمعل  و  سانجألا ،

______________________________

: دوشیم نینچ  ترابع 
«. هنطوم یف  هانعم  توبث  ۀیاکح  ماقم  یف  لمعتسیل  اعوضوم  ربخلا  نوکیف  »

ار لامعتـسا  ماقم  هکلب  تسین  هیف  لمعتـسم  نایب  ددص  رد  دـصق -...  یف  لمعتـسیل  ءاشنالا  و  دـعب - ترابع  رد  فّنـصم  موحرم  نینچمه  و 
 ... دننکیم و نشور 

. تسا توافتم  اهنآ  لامعتسا  ماقم  یلو  یکی  هیربخ  هلمج  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  هصالخ :
«. لّمأتف  » هلوق

. دناهدرک هراشا  نآ  هب  مه  ینیکشم  موحرم  هک  دشاب  یبلطم  نامه  هب  هراشا  دیاش 
ظاحل دوجو  تسا و  ماع  اهنآ  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  عضو ، دندومرف : دنتشاد و  فورح  يانعم  هرابرد  یقیقحت  فّنصم ، موحرم  [- 1]

. دنکیم صّخشم  زاتمم و  ار  لامعتسا  ماقم  روکذم ، دیق  اهتنم  درادن  یتلاخد  اهنآ  موهفم  انعم و  رد  فورح - رد  یعبت -
69 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ رئامض  هراشا و  ءامسا  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  هر »  » فّنصم رظن  هب  مینیبب  ات  میهدیم  همادا  ار  ثحب  نیمه  نونکا 
هدش و عضو  رـضاح ، رّکذم  درفم  هب  هراشا  يارب  تسا ، هراشا  ءامـسا  زا  یکی  هک  اذه »  » ای اذ »  » الثم هک  میاهدـناوخ  تاّیبدا  رد  کلذ : نایب 

. تسا جراخ  رد  قّقحتم  صّخشم و  دوجوم  کی  هکلب  دشابیمن  یّلک » ، » رضاح رّکذم  درفم  هک  مینادیم 
؟ تسا هنوگچ  هنیمز  نیا  رد  ءابدا  مالک  لاؤس :

ءامـسا زا  یکی  هک  اذه - هملک  هک : بیترت  نیا  هب  تسا  ماع  فورح  دننام  مه  هراشا  ءامـسا  هیف  لمعتـسم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  باوج :
درک هراـشا  ناوـتیمن  هک  یّلک  هب  اریز  دـنکیم  یئزج  ار  نآ  هراـشا »  » اـّما هدـش  عـضو  رکذـم ، درفم  یّلک  هـب  هراـشا  يارب  تـسا - هراـشا 
نالف داد ، ماجنا  ار  لمع  نالف  هک  تسا  یسک  نامه  درف  نیا  میئوگب  میهاوخیم  یهاگ  الثم  دشاب  نآ  هارمه  هّیلمع ، هراشا  رگا  اصوصخم 

. دیرفآ ار  هثداح 
هدشن عضو  رضاح  رّکذم  درفم  صوصخ  يارب  اذه »  » اّما دنکب  ّتیئزج  ياضتقا  هراشا ، مسا  هک  دراد  یعنام  هچ  دناهدومرف  فّنـصم  موحرم 

درفم هراشا ، نآ  دنک ، هراشا  دـهاوخیم ، جراخ  رد  یتقو  ناسنا  اهتنم  دـشاب  هدـش  عضو  رّکذـملا » درفملا   » یّلک هب  هراشا  يارب  هکلب  دـشاب 
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. دشابیمن انعم  ءزج  روکذم ، تیئزج  دنکیم و  یئزج  ار  یّلک  رّکذم 
. تسا بطاخم  يارب  یضعب  بئاغ و  دارفا  ای  درف  هب  طوبرم  رئامض  زا  یضعب  رئامض : باب  رد  نینچمه  و 

نوئـش زا  یکی  مه  بئاغ  ریمـض  ّناک  دـینکیم  هراشا  بئاغ  هب  وا - دز  وه - برـض  دـیئوگیم  هک  امـش  دراد  هراشا  ناونع  بئاـغ ، ریمض 
- هراشا مسا  دننام  مه  وه - بئاغ - ریمض  دینکیم . هراشا  بئاغ  هب  بئاغ  ریمض  رد  رـضاح و  هب  هراشا  ءامـسا  رد  اهتنم  تسا  هراشا  ءامـسا 

بجوم  هراشا  مه  بئاغ  ریمض  رد  دشیم  ّتیئزج  ببس  هراشا ، اذه ، رد  تسا  اذه -
70 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

و رّخأت ، نم  ضعب  هیلإ  بهذ  اّمنإ  و  رثأ ، نیع و ال  فرحلا  یف  اصاخ  هیف  لمعتسملا  وأ  هل  عوضوملا  نوک  نم  ءامدقلا  مالک  یف  سیل  اذل  و 
یلع هظفل  نم  ینعملا  دـصق  ّنأ  نع  ۀـلفغلا  و  هیف ، لمعتـسملا  وأ  هل ، عوضوملا  تاّیـصوصخ  نم  هریغ ، یف  وه  امب  هدـصق  نوک  مّهوتل  هّلعل 

هیف ّلز  دق  و  قیقد ، ّهنإف  ماقملا  یف  لّمأتف  کلذـک ، هسفن  یف  وه و  وه  امب  هدـصق  نکیلف  ّالإ  و  هراوطأ ، هنوئـش و  نم  نوکی  داکی  ال  هئاحنأ ،
[. 1  ] قیقدّتلا قیقّحتلا و  لهأ  نم  دحاو  ریغ  مادقأ 

______________________________

. دوشیم ّتیئزج  ببس  نآ ، هب  هراشا  اّما  هدش  عضو  رّکذم  درفم  یّلک  يارب  وه  ددرگیم و  ّتیئزج 
هب ّتیئزج  نکل  تسا  یّلک  كاّیا »  » هل عوضوم  تسا و  حرطم  بطاخت  هکلب  درادـن  دوجو  ياهراشا  كاّیا - دـننام  بطاخم - ریمـض  رد  اّما 

رگید ترابعهب  تسا  یّلک  كاّیا  بطاخم  ریمض  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  یلو  دنکیم  صّخـشت  ءاضتقا  بطاخت  تسا و  بطاخت  رطاخ 
هیف لمعتسم  هل و  عوضوم  رد  صّخشت  اّما  تسا  یئزج  نّیعم و  هکلب  تسین  یّلک  جراخ ، رد  اذه  هب  هیلا  راشم  ای  كاّیا  ریمـض  ینعم  هچرگا 

رد یعبت  یلالقتسا و  ظاحل  رد  هک  تسا  طرش  دننام  دشابیمن و  انعم  ءزج  تسا و  لامعتـسا  تاّیفیک  زا  صّخـشت  هکلب  تسین  ذوخأم  اهنآ 
ناشقرف اهتنم  درادن  انعم  رد  یتلاخد  بطاخت  هراشا و  ناونع  مه  اجنیا  دوبن  انعم  ءزج  ظاحل ، اجنآ  هک  روطنامه  دوب  فورح  ءامسا و  باب 

هک تسا  حرطم  بطاخت ، هراشا و  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  ینهذ  دوجو  اب  قواسم  ظاحل ، دوب و  نایم  رد  ظاـحل  هلأـسم  اـجنآ  هک  تسا  نیا 
تسا و یجراخ  یئزج  يرگید  ینهذ و  یئزج  یکی  درادـن  یقرف  ّتیئزج  لصا  رد  اّما  تسا  قواسم  یجراـخ  دوجو  اـب  بطاـخت  هراـشا و 

. درادن تلاخد  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  رد  ود  نآ  زا  کیچیه 
: دناهدومرف تسا ، هقباسیب  امش  هدیقع  نایب و  هک  دنکن  ضارتعا  هر ،»  » فّنصم هب  یسک  هکنیا  يارب  [- 1]

71 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةداهـشب عبّطلاب  اّهنأ  امهرهظأ  نالوق ، لب  ناهجو ، عبّطلاب ؟ وا  عضولاب ، یه  لـه  هل ، عضو  اـم  بساـنی  اـمیف  ظـفللا  لامعتـسا  ۀّحـص  ثلاـّثلا :

عم  ول  هبسانی و  امیف ال  لامعتسالا  ناجهتساب  هنع و  عضاولا  عنم  عم  ول  هیف و  لامعتسالا  نسحب  نادجولا 
______________________________

. تسا صاخ  فورح ، هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  دنک ، تلالد  هک  تسین  یبلطم  ءامدق ، مالک  رد 
: هک دشاب  نیا  مه  شتّلع  دیاش  و  تسا . نیرّخاتم  نیب  ترهش ، نآ  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  یترهش  رگا 

یلع ّلد  ام  فرحلا  : » دـناهدرک انعم  نینچ  ار  فرح  هک  دـناهدید  تسا و  فرح  يانعم  ءزج  ّتیفـصو ، ّتیلآ و  ظاحل  هک  دـناهدرک  لاـیخ 
باسح هب  انعم  ءزج  ار  ظحول - ظاحل - و  ریغلل » ۀـلاح  ظحول  يذـلا  ءادـتبالا  : » دـناهدرک انعم  نینچ  ار  نم  هملک  ـالثم  اـی  و  هریغ » یف  اـنعم 

ءزج ارچ  تسا  فرح  يانعم  ءزج  ظاحل ، رگا  هک  هدرکن  هّجوت  تسا و  صاخ  فورح ، هیف  لمعتـسم  ای  هل  عوضوم  دـناهتفگ  و  هدروآ 44 ]
یلالقتسا و ظاحل  ءامسا - اجنآ - رد  اهتنم  هسفن »...  یف  ینعم  یلع  لدت  ۀملک  مسالا  : » تسا نینچ  مه ، مسا  يانعم  اریز  دشابن  مسا  يانعم 

نایم هب  ظاحل  هلأـسم  رگا  و  ّتیلالقتـسا . ّتیعبت و  هب  طوبرم  هن  تسا  ظاـحل  هب  طوبرم  ّتیئزج  تسا و  یعبت  ظاـحل ، فورح - اـجنیا - رد 
تسا صاخ  یئزج و  مه  سانجا  ءامسا  هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  دنیوگب  دیاب  درادن و  دوجو  تهج  نیا  رد  فرح  مسا و  نیب  یقرف  دمآ 
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. تسا هدزن  یفرح  نینچ  سکچیه  هکیلاحرد 
«. قیقدّتلا قیقّحتلا و  لها  نم  دحاو  ریغ  مادقا  هیف  ّلز  دق  قیقد و  ّهناف  ماقملا  یف  لّماتف  : » دناهدومرف یناث  رما  نایاپ  رد  فّنصم  موحرم 

72 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هلیصفت یلإ  ةراشإلا  یتأی  امک  هلیبق ، نم  هلثم  وأ  هعون  یف  ظفللا  لامعتسا  ۀّحص  ّنأ  رهاّظلا  و  هنسح ، الإ  هتّحصل  ینعم  و ال  هصیخرت ،

______________________________

؟ تسیچ لامعتسا  تحص  كالم  مّوس  رما 

هراشا

. یعون عضو  یصخش ، عضو  تسا : عون  ود  رب  عضو  رابتعا ، کی  هب  همّدقم : [- 1]
یتـقو ـالثم  ءامـسا  عون  دـننام  دـنکیم  عضو  ار  یظفل  دریگیم و  رظن  رد  ار  ینّیعم  تئیه  هّداـم و  عضاو ، یهاـگ  یـصخش - عـضو  فـلا :

 ... دریگیم و رظن  رد  ار  نآ  تئیه  هّدام و  دنک ، عضو  ار  لجر  ای  ناسنا  ظفل  دهاوخیم 
هب دشاب  هک  یتئیه  ره  رد  ءاب  ءار و  داض و  دنیوگیم  الثم  دشاب - یتئیه  ره  نمـض  رد  دـنریگیم - رظن  رد  ار  ینّیعم  هّدام  یعون : عضو  ب :

نامز زا  رابخا  يارب  ار  لعف »  » تئیه دنیوگیم  الثم  دنرادن  نآ  هّدام  هب  يراک  دننکیم و  عضو  ار  ینّیعم  تئیه  یهاگ  و  تسا . ندز  يانعم 
. میئامنیم عضو  هتشذگ 

هب هلئسم  نیا  العف  یعون - عضو  ای  دنراد  مان  یصخش  عضو  ایآ  هک  تسه  یفالتخا  ب - ریخا - مسق  ود  هیمـست  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
- درادن یطابترا  ام  ثحب 

فّنـصم موـحرم  تراـبع  حیـضوت  هب  کـنیا  تسا و  يراـج  هیقیقح ، تالامعتـسا  رد  میاهتفگ ، رما  نـیا  رد  نونکاـت  هـک  ار  هـچنآ  رّکذـت :
: میزادرپیم

: اّما میتسه  دنمزاین  عضاو  عضو  هب  لاکشا  الب  یقیقح ، تالامعتسا  رد 
ار دـسا  ظفل  هبترم  کی  دراد ؟ عضو  ود  دـسا  ظفل  دروم  رد  عضاو  ایآ  الثم  میراد  جایتحا  عضاو  عضو  هب  مه  يزاجم  تالامعتـسا  رد  اـیآ 

، دراد نآ  هب  تهابش  هک  يرگید  دوجوم  رد  ار  دسا  ظفل  یسک  رگا  تسا  هتفگ  مه  رگید  راب  هدومن و  عضو  سرتفم  ناویح  يارب 
73 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

زّوجم و یمری » ادـسا  تیأر   » میئوگیم مینکیم و  قالطا  دـیز  رب  ار  دـسا  هملک  هک  ام  رگید ، تراـبع  هب  درادـن ؟ یعناـم  دـیامن  لامعتـسا 
راک هب  دسا  هباشم  ناسنا  دروم  رد  دیناوتیم  ار  دسا  ظفل  هک  تسا  هداد  یّلک  هزاجا  عضاو ، ایآ  تسیچ و  یلامعتـسا  نینچ  تّحـص  كالم 

؟ دیربب
 ..«. نادجولا ةداهشب  عبّطلاب  اّهنا  امهرهظا  نالوق  لب  ناهجو  باوج ...« :

نآ ناسنا ، عبط  دیاب  هک : تسا  نیا  يزاجم ، تالامعتسا  تّحـص  كالم  هکلب  میرادن  عضاو  صیخرت  عضو و  هب  يزاین  الـصا  تازاجم  رد 
نسح میلس  قوذ  هک  ار  یلامعتسا  ره  تسا و  لامعتسا  نسح  يانعم  هب  لامعتسا  تّحص  الصا  و  نادجولا - ةداهـشب  ددنـسپب - ار  لامعتـسا 
یتقو میرادن  عضاو  صیخرت  هب  يزاین  يزاجم  تالامعتسا  رد  اذل  تسا و  حیحص  ریغ  دشاب ، نسح  دقاف  هک  یلامعتسا  ره  حیحـص و  دنادب 

، دیدنـسپ ار  لامعتـسا  نآ  میلـس  قوذ  میدرب و  راک  هب  دراد ، تهابـش  سرتفم  ناویح  اب  هک  یلجر  يزاـجم و  ياـنعم  رد  ار  دـسا  هملک  اـم 
ار یلامعتـسا  کی  عضاو ، يدروم  رد  اضرف  رگا  رتـالاب  هکلب  تسه  مه  حیحـص  میئوگیم  هجیتن  رد  و  نسح » لامعتـسالا  اذـه   » میئوگیم

عنم ار  یلامعتسا  عضاو  يدروم  رد  رگا  نینچمه  تسا و  لطاب  طلغ و  لامعتسا ، نآ  میئوگیم  درادن ، ینسح  هک  میدید  یلو  دومن  زیوجت 
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. تسا حیحص  هدیدنسپ و  لامعتسا  نآ  میئوگیم  دیدنسپ ، ار  نآ  میلس  قوذ  یلو  دومن 
؟ دیریگیم دوخ  هب  فّلختم  ناونع  عضاو ، ربارب  رد  ردقنیا  ارچ  لاؤس :

. هیفرع تارواحم  تالامعتسا و  نیمه  هلمج  زا  تسه  بلطم  نیا  رب  ياّهلدا  باوج :
متاح ینالف  دـیئوگیم  دـینکیم و  لامعتـسا  دـشاب  هتـشاد  يزایتما  تواخـس  دوج و  رظن  زا  هک  يدرف  ره  رد  ار  متاح »  » هملک امـش  لاـثم :

هک تسنادیم  الـصا  دومن  يراذگمان  ار  وا  شردپ  دـش و  دـّلوتم  متاح  یتقو  ایآ  تسا  هداد  امـش  هب  ار  یـصیخرت  نینچ  یـسک  هچ  تسا ،
امش هب  نم  ساّنلا  اهّیا  دیوگب  هکنیا  ات  دوشیم  دوج  تفص  ياراد  هدنیآ ، رد  شدنزرف 

74 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هکلب هدوبن  یبلطم  نینچ  دینک ؟ لامعتسا  شدروم  رد  ار  متاح »  » هملک دوب ، ششخب  دوج و  تفـص  ياراد  هک  يدرف  ره  هک  مهدیم  هزاجا 
مدرم يارب  دوب و  ناوارف  دوج  ياراد  دش و  گرزب  وا  تشذـگ ، یئاهنامز  داد ، رارق  وا  يارب  ار  متاح  هملک  شردـپ  هدـش  دـّلوتم  يدـنزرف 

. دنداد متاح  ناونع  دوب ، يزاتمم  ياخس  دوج و  ياراد  هک  یسکره  هب  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  لثملا  برض 
الثم ای  و  تسا . نسح  لامعتـسا  نآ  هکیلاحرد  دنک  یهن  ای  دهدب  هزاجا  ات  هتـشادن  هّجوت  یـسک  الـصا  تسیچ ؟ روکذـم  لامعتـسا  زّوجم 

نآ يارب  هک  یظفل  تسا  هدادن  هزاجا  امش  هب  یـسک  هکیلاحرد  دیهدیم  انیـس  یلع  وب  ناونع  تسا ، يرکف  غوبن  ياراد  هک  يدرف  هب  امش 
. دینک لامعتسا  هغبان  دارفا  سنج  رد  هدش ، عضو  صاخ  درف 

. دنراد هل  عوضوم  يانعم  اب  هک  یتبسانم  اب  هل - عوضوم  یناعم  ریغ  رد  هک  یظافلا  هصالخ :
عبط هب  طوبرم  لامعتسا ، تّحص  هکلب  تسین  عضاو  صیخرت  هزاجا و  ناشلامعتسا  تّحـص  كالم  دنوشیم ، لامعتـسا  زاجم ، تروص  هب  و 

. تسا حیحص  لامعتسا ، نآ  دشاب ، هدیدنسپ  میقتسم  عبط  میلس و  قوذ  دزن  هک  یلامعتسا  تسا و 

: رّکذت ود 

: هک تسا  نیا  میریگیم  مّوس  رما  رد  هر »  » فّنصم نایب  زا  هک  ياهجیتن  - 1
تّحـص نازیم  هکلب  دشابیمن  میاهدناوخ  لّوطم  باتک  رد  هک  ياهقالع  دنچ  تسیب و  نآ  هب  رـصحنم  یقیقح ، يزاجم و  يانعم  نیب  هقالع 

دیاش دـشابن و  ای  دـشاب  هصوصنم  قئالع  ءزج  یقیقح  يزاجم و  يانعم  نیب  هقالع  هاوخ  ددنـسپب  ار  نآ  ناسنا  عبط  هک  تسا  نیا  لامعتـسا ،
. دشاب روکذم  هتکن  هب  هراشا  مه  هل » عضو  ام  بسانی  امیف   » هب فّنصم  ریبعت 

نسح  هلأسم  ناتلیلد  رد  اّما  دوب  هتفر  راک  هب  نالطب  تّحص و  امش  ياعّدم  رد  لاکشا : - 2
75 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: لیق اذإ  امک  هب ، هعون  ةدارإ  و  ظفللا ، قالطإ  ۀّحص  یف  ۀهبش  ال  عباّرلا :
[( برض 45  ) هلثم ك وأ  لوقلا  صخش  هب  دصقی  مل  اذإ  لعاف  دیز ) برـض   ) یف دیز ) : ) لیق اذإ  امک  هفنـص  وأ  ضام ، لعف  الثم - برض -

[. 1  ] دصق اذإ  امیف  لاثملا  یف 
______________________________

. دیدرب راک  هب  ار  لامعتسا  ناجهتسا  و 
، تّحـص ینعی  لامعتـسا  نسح  رگم  تسین  لامعتـسا  تّحـص  يارب  یئانعم  هنـسح 46 »] الا  هتّحـصل  ینعم  ال  : » دناهدومرف فّنـصم  باوج :

. لامعتسا ناجهتسا  نالطب و  دروم  رد  نینچمه  تسا و  نسح  اب  مزالم 
. میهدیم حیضوت  عبار  رما  رد  ار  روکذم  ترابع  هلثم »...  وا  هعون  یف  ظفللا  لامعتسا  ۀّحص  ّنا  رهاّظلا  و   » هلوق
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مراهچ رما 

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  مّوس  رما  تارمث  جیاتن و  زا  رما  نیا  [- 1]
هدارا ظفل و  قالطا  دوشیم : رّوصت  تروص ، راهچ  نآ  يارب  هک  دـنکن  هدارا  ار  نآ  يانعم  اّما  دـیامن  قـالطا  ار  یظفل  یـسک  تسا  نکمم 

. نآ صخش  هدارا  ظفل و  قالطا  هرخالاب  نآ و  لثم  هدارا  ظفل و  قالطا  نآ ، فنص  هدارا  ظفل و  قالطا  نآ ، عون 
کی دیز  دینکن . لمح  دیز ، يانعم  رب  ار  ظفل »  » اّما دیئامن  قالطا  ار  ظفل » دـیز   » هلمج امـش  تسا  نکمم  نآ : عون  هدارا  ظفل و  قالطا  - 1

، تکرح لومشم  هک  تسا  یجراخ  دوجو 
76 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد نیاربانب  تسا . ظافلا  زا  دـیز  ظفل  هکلب  تسین  ظافلا  ملاع  زا  دـیز  يانعم  نوچ  تسین  قبطنم  نآرب  ظـفل  ناونع  هک  تسا  ّتیلاـعف و ... 
عقاو لوعفم و ...  لعاف ، ءادتبم ، دشاب ، یتّیفیک  ره  اب  یـسکره و  مالک  رد  دـیز »  » هملک هک  دـشاب  نیا  امـش  دوصقم  رگا  ظفل » دـیز   » هلمج

. دیاهدومن هدارا  ار  نآ  عون  قالطا و  ار  یظفل  میئوگیم  تروص  نیا  رد  تسا  قداص  نآرب  ظفل »  » ناونع دوش ،
هب اریز  تسا  قبطنم  نآرب  ظفل »  » ناونع دـشاب ، ظفال - مالک  رد  یّتح  یتّیفیک - ره  هب  یـسکره  مالک  رد  دـیز »  » هک تسا  نینچ  مه ، اـعقاو 

ناسنا هک  تسا  يدروم  لاثم  روکذم ، هلمج  اذل  دـیامنیم  قدـص  نآرب  ظفل  ناونع  دوشیم  رداص  مّلکتم  زا  ظفل  دـیز  هلمج  هک  يدّرجم 
. دیامن هدارا  ار  نآ  عون  قالطا و  ار  یظفل 

لعف برـض  میئوگب  رگا  اریز  تسا  هحماسم  نآ  رد  هک  دـناهدز  لاثم  ار  ضام » لـعف  برـض   » هلمج دروم ، نیا  يارب  هر »  » فّنـصم رّکذـت :
تـسین یـضام  لعف  روکذـم  هلمج  رد  برـض »  » نوچ دوشیمن  نآ  دوخ  لماش  میئامن ، هدارا  ار  نآ  عون  میهاوخب  قالطا و  ار  ظفل  ضاـم ،

زا یلاـخ  لاـثم  دـنراد و  یـضام  لـعف  هب  فاـّصتا  هک  دراد  رگید  ياهبرـض  هب  هراـشا  هلمج ، نآ  هدـش و  عـقاو  ءادـتبم  تسا و  مسا  هکلب 
. تسا قداص  ظفل »  » ناونع مه  مّلکتم  صخش  زا  رداص  دیز  رب  یّتح  هک  ظفل - دیز  میدرک - رکذ  هک  دوب  نامه  هحماسم 

هّیربخ هلمج  کی  ینعی  دیز » برض   » هک دهدیم  امش  هب  يربخ  دوشیم و  دراو  برد ، زا  یـصخش  نآ 47 -] لثم  هدارا  ظفل و  قالطا  - 2
یتیانع دوشیم - بلج  روکذم ، هلمج  هب  امـش  هّجوت  دینک . بیکرت  هیزجت و  ار  ربخم  هلمج  دیوگیم  امـش  تسود  دنکیم . نایب  ار  هّیعقاو 

یلعاف  ناونع  ربخم ، هلمج  رد  دیز »  » دیئوگیم و  دیرادن - نآ  هباشم  تالمج  هب 
77 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀّحـصل کلذـل ، ۀـعوضوم  تالمهملا  تناک  الإ  و  عضولاب ، عبّطلاب ال  ناـک  اـّمنإ  هنـسح ، کلذـک و  قـالطالا  ۀّحـص  ّنأ  یلإ  انرـشأ  دـق  و 
[. 1 [ ] يرت 48 امک  کلذل  اهعضوب  مازتلالا  و  اهیف ، کلذک  قالطالا 

______________________________

لعاف روکذم ، هلمج  رد  دیز  دـیئوگیم  یتقو  رگید  ترابع  هب  دـیدرک  لامعتـسا  ربخم  نآ  دـیز  رد  ار  ناتدوخ  دـیز  ظفل  امـش  ینعی  دراد 
. دیدرب راک  هب  ربخم  نآ  دیز  رد  ار  ناتدوخ  دیز  امش  تسا ،

ینعی دـشابن  هلمج  نآ  رد  روکذـم  دـیز »  » صوصخ هب  امـش  هّجوت  رگا  دـیز - برـض  لبق - لاثم  رد  نآ - فنـص  هدارا  ظفل و  قـالطا  - 3
هلمج هک  يربخم  ره  نادـب  دـیئوگب : تسود  نآ  هب  دـشاب و  عیـسو  امـش  رظن  هکلب  دیـشاب  هتـشادن  ربخم  هلمج  رد  روکذـم  دـیز  هب  یتیانع 

هب دیز »  » فنص رد  ار  دوخ  مالک  رد  دیز  امش  تروص ، نیا  رد  تسا  لعاف  هلمج ، نآ  رد  دیز  ظفل  دوش ، جراخ  شناهد  زا  دیز » برـض  »
ناونع هک  یئاهدـیز  نآ  هن  دوشیم  عقاو  لعاف  هک  یئاهدـیز  نآ  دوشیم و  عقاو  برـض »  » لابند رد  هک  یئاهدـیز  نآ  ینعی  دـیاهدرب  راـک 

[49 .] دننکیم ادیپ  ءادتبم 

ص77 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
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دوجو هدوهعم  هناگدـنچ  تسیب و  قئالع  نآ  هیف  نحن  ام  رد  اـیآ  تسیچ و  روکذـم  هناـگهس  تاـقالطا  تّحـص  لـیلد  زّوجم و  لاؤس : [- 1
؟ دراد

، دـشاب عبط  لوبقم  هک  یقـالطا  لامعتـسا و  ره  ینعی  عضولاـب »  » هن تسا  عبّطلاـب »  » یتاـقالطا نینچ  زّوجم  هک  میتـفگ  مّوـس  رما  رد  باوـج :
. تسا حیحص 

: دناهدروآ نآ  لثم  ای  فنص و  ای  عون  هدارا  ظفل و  قالطا  تّحص  رب  يرگید  دهاش  روکذم ، ترابع  رد  هر »  » فّنصم
78 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاّدلا و داّحتا  همازلتسال  رظن ، لیوأت  نودب  هتّحص  یفف  هسفن ، صخـش  هنم  دیرأ  و  ظفل ) دیز  : ) لیق اذإ  امک  هصخـش ، ةدارإ  هقالطإ و  اّمأ  و 
. لوصفلا یف  امک  نیءزج  نم  ۀّیضقلا  بّکرت  وأ  لولدملا ،

نوکت اّمنإ  اذه - یلع  ۀّیظفللا - ۀّیضقلا  ّنأل  نیءزج ، نم  اهبّکرت  مزل  الإ  و  داّحتالا ، مزل  ذئنیح - هسفن - یلع  هتلالد  ربتعا  نإ  ّهنأ  کلذ : نایب 
ةرورـض ۀثالّثلا ، نم  الإ  بکّرتلا  عانتما  عم  نیءزج ، نم  ۀـبّکرم  اهب  ۀـّیکحملا  ۀّیـضقلا  نوکتف  عوضوملا ، ۀبـسّنلا ال  لومحملا و  نع  ۀـیکاح 

[. 1  ] نیبستنملا نودب  ۀبسّنلا  توبث  ۀلاحتسا 
______________________________

عوضوم یقیقح ، يانعم  تسا و  یلمهم  هملک  هک  زید  رب  ار  ظفل  دیربب و  راک  هب  ار  ظفل » زید   » ترابع ظفل » دـیز   » هلمج ياج  هب  امـش  رگا 
؟ طلغ ای  تسا  حیحص  روکذم ، قالطا  ایآ  دیدرک  لمح  درادن ، هیف  لمعتسم  هل و 

حیحـص هک  دـشاب - حیحـص  یقالطا  نینچ  تالمهم  رد  رگا  اذـل  تسین  یقرف  زید  دـیز و  نیب  ندوب ، ظـفل  رد  نوچ  تسا  حیحـص  امّلـسم 
دوجو یقیقح  يانعم  تالمهم  رد  دـیئوگب  رگا  تسا ؟ هداد  صیخرت  هنیمز  نیا  رد  عضاو  ایآ  تسه ؟ اجک  عضاو  صیخرت  هلأـسم  تسه -
دروم رد  درادن و  یتّیدودحم  تسین و  رـصح  ّدح و  لباق  تالمهم ، الـصا  میئوگیم  خـساپ  رد  دراد ، دوجو  هک  يزاجم  يانعم  اّما  درادـن 

 ... دومن و رّوصت  عضو »  » ناوتیمن تسین ، دیدحت  لباق  هک  يزیچ 
نآ لثم  ای  فنص  عون ، هن  میئامنیم  هدارا  ار  ظفل  نآ  سفن  قالطا و  ار  یظفل  روکذم ، مسق  رد  نآ - صخش  هدارا  ظفل و  قالطا  - 4 [- 1]

. تسا هدش  رداص  ام  زا  هک  دشابیم  يدیز  نامه  دوخ  نامدوصقم  اّما  مینکیم  قالطا  ار  ظفل » دیز   » هلمج الثم  ار 
؟ هن ای  تسا  حیحص  نآ  صخش  هدارا  ظفل و  قالطا  ایآ 

ار ياهمّدقم  لاکشا ، حیضوت  زا  لبق  تسا  لاکـشا  ّلحم  فّرـصت ، لیوأت و  نودب  روکذم ، قالطا  تّحـص  دناهدومرف  هر »  » لوصف بحاص 
: هک مینکیم  نایب 

79 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هّیـضق هب  نآ  زا  هک  تسا  ظفل  ملاـع  هب  طوبرم  نآ  تهج  کـی  هک  هدـش  لیکـشت  هّیـضق  ود  زا  تقیقح  رد  مئاـق - دـیز  هّیلمح - هّیـضق  ره 

زا هّیظفل  هّیضق  هلیسو  هب  امش  هک  تسا  يزیچ  هّیلقع ، هّیـضق  هک  دراد  مان  هّیکحم - هّیلقع - شرگید  هّیـضق  مینکیم و  ریبعت  هیکاح - هّیظفل -
نیب تبسن  لومحم و  عوضوم ، زا  تسا  بکرم  هّیظفل  هّیضق  تسا  هّیظفل  هّیـضق  يانعم  هّیلقع ، هّیـضق  رگید  ترابع  هب  دینکیم  تیاکح  نآ 

نآ زا  هّیظفل  هّیضق  نامه  هک  تسا  ءزج  هس  زا  بکرم  مه  هّیلقع  هّیضق  نینچمه  دیز و  مایق و  نیب  تبسن  مئاق و  دیز ، زا  دنترابع  هک  ود  نآ 
، هّیظفل هّیـضق  دشابن ، یتبـسن  یمایق و  يدیز و  هچنانچ  تسا و  طابترا  ود  نآ  نیب  تسه و  جراخ  رد  یمایق  دـیز و  الثم  دـنکیم . تیاکح 

دیاب هّیـضق  ود  نآ  هک  هدـش  لیکـشت  هّیکحم - هّیلقع - و  هیکاـح - هّیظفل - هّیـضق  ود  زا  تقیقح  رد  هّیـضق  ره  هکنیا  هصـالخ  تسا  بذاـک 
. دنشاب تبسن  لومحم و  عوضوم ، ياراد 

لاؤس امش  زا  ام  دینکیم ، هدارا  ار  دیز  نامه  صخش  دیز ، هملک  زا  و  ظفل » دیز   » دیئوگیم هک  ثحب  ّلحم  رد  دناهدومرف  لوصف  بحاص 
: هک مینکیم 
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؟ هن ای  دنکیم  تلالد  دشاب - شدوخ  انعم  نآ  ول  و  یئانعم - رب  دیز  ایآ 
. دراد تلالد  يرآ  فلا :

لولدم ّلاد و  وهف  شدوخ  رب  دنکیم  تلالد  هچ  رب  دـیز »  » دـیآیم مزال  لولدـم  ّلاد و  داّحتا  تروص ، نیا  رد  دـناهدومرف  لوصف  بحاص 
. دنشاب ریاغتم  دیاب  لولدم  ّلاد و  هکیلاحرد  لولدم  مه  تسا و  ّلاد  مه  ءیش  کی  سپ  تسه  هک  مه 

ءزج هس  امـش  هیکاح - هّیظفل - هّیـضق  تروص  نیا  رد  دناهدومرف  لوصف  بحاص  درادـن . يزیچ  رب  تلالد  ظفل » دـیز   » هلمج رد  دـیز » : » ب
، هّیکحم هّیـضق  اذل  دنکیمن  تلالد  يزیچ  رب  دیز »  » دیئوگیم امـش  اریز  ءزج  هس  هن  دنکیم  ادیپ  ءزج  ود  هّیکحم - هّیلقع - هّیـضق  اّما  دراد 

، هّیضق نوچ  دشاب  عوضوم  نودب  هّیضق ، هک  درادن  ناکما  تسا و  عوضوم  دقاف 
80 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّنا ثیح  نم  و  ّالاد ، ناک  هظفال  نع  رداص  ظفل  ّهنأ  ثیح  نمف  اتاذ ، ادّحتا  ارابتعا  لولدملا  لاّدلا و  دّدـعت  یفکی  ّهنإ  لاقی : نأ  نکمی  تلق :
نکی مل  اذإ  مزلی  اـّمنإ  نیبـلا - یف  ۀـلالّدلا  راـبتعا  ـال  ول  نیءزج - نم  ۀیـضقلا  بّکرت  ثیدـح  ّنأ  عم  الولدـم ، ناـک  هدارم  هصخـش  هسفن و 

ّهنأ [ 50] رمألا ۀـیاغ  هسفن ، ظفللا و  صخـش  یلإ  ابـستنم  اهیف  لومحملا  ناک  و  ۀـّمات ، ۀـثالّثلا  اهؤازجأ  ناک  ـالإ  و  هصخـش ، سفن  عوضوملا 
[. 1  ] ۀّقد نع  ولخی  ّهناف ال  مهفاف ، هنع 51 ،] یکاحلا  ال  عوضوملا ، سفن 

______________________________

. دراد مزال  لومحم - عوضوم و  فرط - ود  تبسن ، تسا و  تبسن  هب  مّوقتم 
: هک داد  باوج  لوصف  بحاص  مالک  ّقش  ود  ره  زا  دراد  ناکما  هک  دناهدومرف  هر »  » فّنصم [- 1]

. تسین ود  نآ  نیب  يداّحتا  اّما  میراد  لولدم  ّلاد و  دنکیم و  انعم  رب  تلالد  دیز  تسا و  حرطم  تلالد  هلأسم  هیف  نحن  ام  رد  فلا :
ّلاد و نیب  ایآ  رگید  ترابع  هب  دشاب  ود  نآ  نیب  یقیقح  تریاغم  هک  درادـن  یموزل  اّما  دـشاب  تریاغم  دـیاب  لولدـم  ّلاد و  نیب  کلذ : نایب 

؟ تسا یفاک  مه  يرابتعا  ریاغت  هکنیا  ای  تسا  طرش  یقیقح  ریاغت  لولدم 
، دشاب قرف  ارابتعا  اهنآ  نیب  اّما  دنـشاب  مه  ءیـش  کی  رگا  هکلب  دنـشاب  یعقاو  ءیـش  ود  لولدم  ّلاد و  هک  تسین  مزال  دـناهدومرف  فّنـصم 

ناهد  زا  هک  تسا  یظفل  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  تهج  کی  تسا  ّتیثیح  ود  ياراد  دیز ، ظفل  روکذم ، لاثم  رد  تسا . یفاک 
81 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ هعون  هب  دیرأ  ظفللا و  قلطأ  اذإ  ام  بابلا ، اذه  نم  اضیأ  سیل  ّهنإ  لاقی : نأ  نکمی  لب  ءیشب ، ظفللا  لامعتسا  باب  نم  سیل  اذه ، یلع  و 
سفن ظـفللا  نوـکیف  ینعملا  یف  ظـفللا  لامعتـسا  هیف  المعتـسم  نوـکی  یک  هاـنعم ، كاذ  هظفل و  ـال  ۀـقیقح ، هقادـصم  هدرف و  ّهنإـف  هفنص ،

، هظفل ال  الـصأ ، ۀطـساو  نودب  ءادتبا ، هیلع  مکح  دـق  و  كاح ، ۀـطاسو  الب  هنهذ  یف  رـضحأ  دـق  اجراخ ، بطاخملا  یلإ  یقلملا  عوضوملا 
امک ال
______________________________

، دیز سپ  دنکیم  ادیپ  ّتیلولدم  ناونع  هدش ، هدارا  شدوخ  هکنیا  تهج  هب  دنکیم و  ادیپ  لاد  ناونع  ّتیثیح ، نیا  هب  هدش و  جراخ  ظفال ،
هب لولدـم  ّلاد و  هک  درادـن  یعنام  نتفرگ و  رارق  هدارا  ّقلعتم  ندوب و  دارم  ّتیثیح  ظفال 2 - زا  رودص  ّتیثیح  - 1 دش : ّتیثیح  ود  ياراد 

. دشاب ریاغت  ناشنیب  رادقم  نیمه 
. میرادن لولدم  ّلاد و  هب  يزاین  دشاب و  نایم  رد  یتلالد  تسین  مزال  میئوگب  مینک و  باختنا  ار  مّود  قش  ام  تسا  نکمم  ب :

دراد یعنام  هچ  میئوگیم  لوصف - بحاص  امـش - خساپ  رد  ام  ءزج ، هس  هن  دنکیم  ادیپ  ءزج  ود  هّیکحم ، هّیـضق  دـیتفگ  امـش  کلذ : نایب 
دیهاوخیم امش  رگید ، ترابع  هب  دشاب  عوضوم  نامه  مه  هّیکحم - هّیلقع - هّیضق  رد  تسا  عوضوم  هّیظفل ، هّیـضق  رد  هک  يزیچ  نامه  هک 

دیاب هّیضق  ود  عوضوم  هک  میرادن  یلیلد  دشاب ؟ ات  ود  دیاب  مه  هّیلقع  هّیظفل و  هّیضق  عوضوم  دیئوگیم  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  ءزج  هس  هّیـضق 
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ّتیعوضوم هّیظفل  هّیـضق  رد  مه  دیز » ، » ثحب ّلحم  رد  دراد و  زاین  ءزج  هس  هب  هّیـضق  هک  میدرک  نایب  همّدقم  رد  ام  دشاب  اّزجم  رگیدکی  زا 
دیز رب  ار  ظفل » « ؟ دینکیم راب  زیچ  هچ  رب  ار  ظفل »  » هّیلقع هّیضق  رد  امش  نوچ  تسا  روطنیمه  مه  عقاو  اقاّفتا  هّیلقع و  هّیضق  رد  مه  دراد و 

، ظفال ناهد  زا  هک  يدیز  نامه  نیاربانب  هدش  جراخ  مّلکتم  ناهد  زا  هک  دینکیم  لمح  يدیز  نامه  رب  هکلب  دینکیمن  لمح  هک  یجراخ 
- هّیکحم هّیلقع - هّیضق  رد  مه  دراد و  ّتیعوضوم  هّیظفل ، هّیضق  رد  مه  تسا  هدش  جراخ 

82 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه امب  ال  [، 52] ظفللا یّلکل  قادصم  وه  امب  هیلع - ۀّیـضقلا  یف  مکح  دـق  درف  لب  ینعم ، یف  لمعتـسا  دـق  ظفل  نیبلا  یف  نوکی  الف  یفخی ،

. هّیئزج صوصخ 
[. 1  ] ینعملا یف  ظفللا  لامعتسا  لیبق  نم  ناک  هلثم ، رخآ  درف  هب  دیرأ  اذإ  امیف  معن 

______________________________

حیحص روکذم ، تاقالطا  میتفگ  دوشیم و  هدارا  نآ  صخش  ای  لثم و  فنص ، عون ، اّما  قالطا  یظفل  یهاگ  هک  میدرک  نایب  نونکات  [- 1]
. درادن عضاو  صیخرت  هب  يزاین  دشابیم و  مه 

، روکذم تاقالطا  ایآ  مه  ثحب  ّلحم  رد  میراد  هیف  لمعتسم  لمعتسم و  مینک ، لامعتـسا  یئانعم  رد  ار  یظفل  رگا  هک  روطنامه  ایآ  لاؤس :
؟ هن ای  میراد  هیف  لمعتسم  لمعتسم و  هجیتن  رد  دنکیم و  ادیپ  لامعتسا  ناونع 

تروص کـی  درادـن و  لامعتـسا  ناونع  امّلـسم  شتروص  کـی  دـناهدومرف  هداد و  لیـصفت  روکذـم ، تروص  راـهچ  نیب  فّنـصم  باوج :
حیضوت هب  نتم  ترابع  بیترت  تیاعر  نودب  کنیا  هک  تسا  نیهجولا  لمتحم  مه  شتروص  ود  دراد و  لامعتـسا  ناونع  اعطق  مه  شرگید 

. میزادرپیم اهنآ 
نامدوصقم اّما  میدرکیم  قالطا  ار  ظفل » دـیز   » هلمج هکنیا  لثم  درادـن  لامعتـسا  ناونع  امّلـسم  نآ - صخـش  هدارا  ظـفل و  قـالطا  فلا :

هّیـضق عوضوم  میتشادن و  یلولدـم  ّلاد و  دوبن ، نایم  رد  یتلالد  ضرف  نیا  رد  هک  هدـش  ظّفلت  رداص و  ام  هیحان  زا  هک  دوب  يدـیز »  » نامه
ظفل رب  فّقوتم  لامعتسا ، اریز  تسین  قداص  لامعتسا  ناونع  تروص ، نیا  رد  میئوگیم  اذل  میدادیم  رارق  ءیش  کی  ار  هلوقعم  هظوفلم و 

. دوش جردنم  لامعتسا  ماقم  رد  هکنیا  ات  ار  نآ  يانعم  هن  میاهدرک  هدارا  ار  ظفل  نامه  سفن  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  دشابیم و  انعم  و 
83 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نآرب ار  ظفل »  » ناونع سپـس  دوب  مّلکتم  زا  رداص  دیز  سفن  مه  ام  دوصقم  دـشیم و  جراخ  ظفال  ناهد  زا  دـیز »  » هملک رگید ، ترابع  هب 
هیف لمعتـسم  لمعتـسم و  لامعتـسا ، ناونع  تروص ، نیا  رد  اذل  دشیمن  رّوصت  یلولدم  ّلاد و  دوبن و  نایم  رد  یتلالد  هک  میدرکیم  لمح 

[. 53] درادن دوجو 
هلمج رد  دیز »  » دیئوگب امش  و  دیز » برض   » دیوگب يربخم  هکنیا  لثم  [ 54] دراد لامعتسا  ناونع  امّلسم  نآ - لثم  هدارا  ظفل و  قالطا  ب :

قّقحت انعم  رد  ظفل  لامعتسا  ناونع  اتقیقح  تروص  نیا  رد  دراد  یلعاف  ناونع  دیشاب - هتشاد  هباشم  تالمج  هب  یتیانع  هکنیا  نودب  ربخم -
میراد هیف  لمعتـسم  لمعتـسم و  دوب و  ربـخم  مـالک  رد  هک  دـیدرک  لامعتـسا  يدـیز  رد  ار  ناـتدوخ  مـالک  رد  عقاو  دـیز  امـش  نوچ  دراد 

. تسه دّدعت  ریاغت و  لامک  هیف  لمعتسم  لمعتسم و  نیب  تسا و  ربخم  نآ  زا  رداص  دیز  هیف  لمعتسم  ناتدوخ و  زا  رداص  دیز  لمعتسم ،
« ظفل  » اّما دیئامن  قالطا  ار  ظفل » دیز   » هلمج امش  تسا  نکمم  لاثم : نآ - فنص  هدارا  ظفل و  قالطا  نآ ، عون  هدارا  ظفل و  قالطا  ج و د :

تسین قبطنم  نآرب  ظفل »  » ناونع تسا و  ّتیلاّعف و ...  تکرح و  لومشم  هک  تسا  یجراخ  دوجو  کی  دیز  دینکن . لمح  دیز  يانعم  رب  ار 
هملک هک  دـشاب  نیا  امـش  دوصقم  رگا  ظفل » دـیز   » هلمج رد  نیاربانب  تسا  ظافلا  زا  دـیز  ظفل  هکلب  تسین  ظافلا  ملاع  زا  دـیز  يانعم  اریز 

ار نآ  عون  قالطا و  ار  یظفل  میئوگیم  تروص  نیا  رد  تسا  قداص  نآرب  ظفل »  » ناونع دشاب ، یتّیفیک  ره  اب  یـسکره و  مالک  رد  دـیز » »
. دیاهدومن هدارا 
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84 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ میراد هیف  لمعتسم  لمعتسم و  دراد و  قّقحت  لامعتسا ، ناونع  روکذم ، مسق  ود  رد  ایآ  لاؤس :

ریاغتم هیف  لمعتسم  لمعتسم و  لامعتسا ، رد  اریز  درادن  دوجو  لامعتسا  ناونع  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دناهدومرف  هر »  » فّنصم باوج :
رد اّما  تسا - حرطم  ریاغتم  ناونع  ود  اّما  دشاب  ظفل  خنس  زا  مه  انعم  هکنیا  ول  و  تسا - نایم  رد  انعم  ظفل و  هنع ، یکحم  یکاح و  دنتسه ،

لمعتسم لمعتسم و  انعم ، ظفل ، ایآ  مینکیم  هدارا  دوش - رداص  یمّلکتم  ره  زا  ار - دیز  عون  نآ  زا  و  ظفل » دیز   » میئوگیم هک  ثحب  ّلحم 
؟ میراد هیف 

یئاهدیز ریاس  مهنآ  دشاب - ریاغتم  اهدیز  ریاس  اب  دـیز  نیا  دـیاب  دوب  نایم  رد  هیف  لمعتـسم  لمعتـسم و  رگا  ریخ ! دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
يدرف هک  دوشیم  هنوگچ  تقونآ  دوشیم - مه  دـیز  نیا  دوخ  لـماش  هدـعاق ، بسح  هب  عوـن  اریز  دوـشیم  لـماش  ار  دـیز  نیا  سفن  هک 

. تسین نایم  رد  لامعتسا  ناونع  اهدیز  ریاس  شدوخ و  رد  میدرک  لامعتسا  اهدیز  ریاس  شدوخ و  رد  ار  دیز  نیا  دیوگب 
هکنیا لثم  میدومن  ءاقلا  نآ  زا  ار  ّتیـصوصخ  ّتیـصخش و  اهتنم  میداد  رارق  عوضوم  هدـش - رداص  نم  زا  هک  دـیز - ماـنب  ار  یـصخش  اـم 

هک ار  يدـیز  نآ  یهاگ  اّما  دـیهدیم  رارق  عوضوم  هّیدرف ، تاّیـصوصخ  مامت  اب  ار  دـیز  صخـش  و  ناـسنا » دـیز   » دـیئوگیم امـش  یهاـگ 
عوضوم رگید  هک  ناسنا و ...  دلاخ  ناسنا ، رکب  تسا  نینچ  عقاو  رد  هک  دینکیم  فذح  ار  شاهّیدرف  تاصّخـشم  دـیهدیم ، رارق  عوضوم 

دینکیم و ءاقلا  ار  شرودص  ّتیـصوصخ  ظفل » دیز   » دیئوگیم یتقو  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسین  شتاصّخـشت  اب  دیز  صخـش  امـش  هّیـضق 
لمعتـسم و لامعتـسا ، رد  دراد . قّقحت  لامعتـسا  ناونع  تفگ  ناوتیمن  اذل  تسه  ظفل »  » ناونع ياراد  دیز  عون  تعیبط و  دـیئوگیم  ّناک 

لامعتسا  اهدیز  ریاس  رد  شدوخ و  رد  ار  دیز »  » تفگ ناوتیمن  تسین و  يریاغت  ثحب  ّلحم  رد  یلو  دنریاغتم  هیف  لمعتسم 
85 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

و هیف ، لمعتـسملا  هظفل  ناک  هتآرم ، هل و  اناونع  لعج  و  هتیاکح ، هب  دـصق  اذإ  ّهنأ  ّالإ  هل ، ادرف  ناک  نإ  و  برـض )  ) ظفل ّنإ  لاـقی : ـالإ  ّمهّللا 
[. 1  ] هلثم درف  هب  دصق  اذإ  امک  ذئنیح - ناک -

______________________________

. درادن لامعتسا  ناونع  اذل  هدشن  ظاحل  یصّخشت  دیز  رد  الصا  میاهدرک و 
قالطا ار  ظفل » دـیز   » هلمج امـش  یتقو  درادـن . لامعتـسا  ناونع  نآ ، فنـص  ای  عون  هدارا  ظفل و  قالطا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هصـالخ :

شدوخ و رد  ظفل  تفگ  ناوتیمن  تسا و  عون  نآ  قادصم  درف و  مه  دیز  نآ  سفن  دینکیم  هدارا  ار  اهدیز  عون  هلیسو  نیا  هب  دیئامنیم ،
زا دیز »  » ظفل ریخا ، هلمج  رد  تسه  انعم  ظفل و  ياراد  هک  تسین  مئاق » دیز   » هلمج دننام  روکذم  هلمج  قالطا  هدـش  لامعتـسا  دارفا ، ریاس 

یجراخ دوجو  دیز  ینعی  دنتسه  ملاع  ود  يداو و  ود  زا  الـصا  هک  تسا  یجراخ  كّرحتم  دوجوم  شیانعم  دوشیم و  جراخ  ظفال ، ناهد 
 ... هک ثحب  لحم  فالخ  هب  دنکیم  تیاکح  یجراخ  دوجو  زا  یظفل  دوجو  دراد و  یظفل  دوجو  مّلکتم  زا  رداص  دیز  دراد و 

: دناهدومرف هدومن و  لودع  دوخ  یلبق  نایب  زا  هر »  » فّنصم نونکا  [- 1]
. تسا لامعتسا  باب  زا  نآ  فنص  ای  عون  هدارا  ظفل و  قالطا  میئوگب  تسا  نکمم 

بطاخم دشاب و  انعم  هنیئآ  یظفل  هک  تسا  نیا  هب  لامعتسا  تقیقح  میراد و  زاین  هنع  ّیکحم  یکاح و  هب  لامعتسا  باب  رد  کلذ : حیضوت 
هلمج یتقو  اریز  تسا  دوجوم  تقیقح  نیا  ثحب ، ّلحم  رد  دـیامن و  تیاکح  هیف  لمعتـسم  زا  ظفل  دوش و  لقتنم  اـنعم  هب  ظـفل  ندینـش  اـب 

نیا امـش  رگا  تسا  هدش  رداص  ظفال ، ناهد  زا  هک  تسین  شیب  یئزج  کی  درف و  کی  دیز »  » هک دینادیم  دـینکیم  قالطا  ار  ظفل » دـیز  »
دیز عون  زا  یکاح  تآرم و  ار  دیز »  » امـش دنکیم و  ادیپ  قّقحت  لامعتـسا  تروص ، نیا  رد  دیدرک ، قالطا  دیز  عون  رد  ار  یـصخش  دـیز 

ناوـنع هک  تفگ  ناوـتیم  اذـل  تسا  دوـجوم  لولدـم  ّلاد و  ةآرملا ، یف  اـم  تآرم و  دراد ، دوـجو  هنع  یکحم  یکاـح و  دـیاهداد و  رارق 
قالطا  دننام  مه  مسق  ود  نیا  دراد و  لامعتسا 
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86 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح دق  و  هنم ، ادرف  ناک  نإ  و  ینعملا ، یف  ظفللا  لامعتسا  باب  نم  ناک  هلثم ، درف  هب  دیرأ  اذإ  امک  هعون ، هب  دیرأ  قلطأ و  اذإف  ۀلمجلاب : و 

[. 1  ] بابلا اذه  نم  سیلف  هتیاکح ، هب  هظفل و  وه  امب  ال  هقادصم ، هّیّلک و  درف  وه  امب  هیلع  مکحیل  قلطأ  نإ  و  هّمعی ، امب  ۀّیضقلا  یف 
______________________________

. دنکیم ادیپ  لامعتسا  ناونع  لثم ، هدارا  ظفل و 
عمج ار  فّنصم  مالک  لیذ  ردص و  نیب  دناهتـسناوتن  هجیتن  رد  دناهدرک و  انعم  فلتخم  ار  روکذم  ترابع  هیافک ، نیّـشحم  زا  یـضعب  [- 1]

. مینکیم نایب  تسا  قفاوم  مه  فّنصم  ترابع  قایس  اب  هک  دسریم  رظن  هب  ار  هچنآ  ام  نونکا  دننک .
رد سپـس  درادن  لامعتـسا  ناونع  عون ، ای  فنـص  هدارا  ظفل و  قالطا  دندومرف  ءادتبا  فّنـصم  هک : دوب  نینچ  هتـشذگ  ثحب  بیترت  رّکذت :
رد نونکا  دراد . لامعتـسا  ناونع  فنـص ، ای  عون  هدارا  ظفل و  قالطا  دـندومرف  هدومن و  لودـع  لبق  نایب  زا  لاقی »...  نأ  الا  مهللا   » تراـبع

: هک دننکیم  نایب  ار  یمّوس  بلطم  دننکیم و  عمج  لبق ، لوق  ود  نیب  ابیرقت  روکذم  ترابع 
. تسا لامعتسا  ناونع  دقاف  رگید  تروص  رد  لامعتسا و  ناونع  دجاو  تروص ، کی  رد  نآ  فنص  ای  عون 55 ] هدارا  ظفل و  قالطا 
یـصّخشت دـیز  سفن  يارب  دـیامنیم و  قالطا  ار  ظفل » دـیز   » هلمج الثم  دـنکیم  هدارا  ار  نآ  عون  قالطا و  ار  یظفل  مّلکتم ، یهاگ  فلا :

دیوگیم دنکیم  لامعتسا  انعم  رد  ار  ظفل  هک  روطنامه  دوشیم و  لئاق  یصّخشت  تسا ، عون  زا  ترابع  هک  مه  انعم  يارب  دوشیم و  لئاق 
عون هب  یـصخش ، دـیز  نآ  ندینـش  زا  بطاخم  هک  يوحن  هب  مداد  رارق  اهدـیز  مامت  زا  یکاح  تآرم و  ار  مدوخ  مـالک  رد  یـصخش  دـیز 

تسا و قّقحم  هیف  لمعتسم  لمعتسم و  لامعتسا ، ناونع  تروص ، نیا  رد  دشاب - یمّلکتم  ره  مالک  رد  دنک - ادیپ  لاقتنا  اهدیز 
87 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀّیضقلا ال یف  مکحلا  ناک  امم  کلذ ، هنم  داری  نأ  ّحصی  داکی  ام ال  اهیف  و  یفخی ، امک ال  کلذک ، تسیل  ارهاظ  ۀفراعتملا  تاقالطالا  نکل 
[. 1 ( ] ضام لعف  برض  : ) لثم یف  امک  ظفللا ، صخش  ّمعی  داکی 

______________________________

. دراد لامعتسا  ناونع  امّلسم  میتفگ  هک  تسا  نآ  لثم  هدارا  ظفل و  قالطا  هیبش  قش ، نیا 
هلمج رد  دـیز  هملک  زا  امـش  دوصقم  مینکیم  لاؤس  وا  زا  تروص  نیا  رد  دـنکیم  عون  هدارا  ظـفل و  قـالطا  مّلکتم ، مه  یهاـگ  ب 56 :]
هدارا ار  اهدیز  همه  هنوگچ  روکذم  قالطا  رد  هک  مینکیم  لاؤس  وا  زا  سپـس  تسا  اهدیز  همه  مدوصقم  دیوگیم  وا  تسیچ  ظفل » دیز  »

لامعتـسا اهدـیز  همه  رد  ار  تدوخ  مالک  رد  عقاو  دـیز  ایآ  ياهداد و  رارق  اهدـیز  مامت  زا  یکاح  ار  تدوخ  مالک  رد  دـیز  ایآ  ياهدرک ؟
حضاو مدومن  ءاقلا  ار  مدوخ  هب  شاهفاضا  ّتیصوصخ  دیق و  اّما  مداد  رارق  عوضوم  ار  مدوخ  زا  رداص  دیز  نم  ریخ ! دیوگیم  وا  ياهدرک ؟
فذـح اـب  درف  کـی  هکلب  درادـن  دوـجو  هـیف  لمعتـسم  لمعتـسم و  لامعتـسا ، هـنع ، یّکحم  یکاـح ، ناوـنع  تروـص ، نـیا  رد  هـک  تـسا 
صخش هدارا  ظفل و  قالطا  هیبش  ضرف ، نیا  دنکیمن . ادیپ  قّقحت  لامعتـسا  ناونع  تروص ، نیا  رد  هک  هدش  عقاو  عوضوم ، شتّیـصوصخ 

. درادن لامعتسا  ناونع  امّلسم  هک  میداد  حیضوت  تسا و  نآ 
قـالطا فنـص  اـی  عون  رد  ار  ظـفل  هک  تسا  لّوا  مسق  لـیبق  زا  اـیآ  تسا ؟ ریخا  ّقـش  ود  زا  کیمادـک  زا  فراـعتم  تاـقالطا  لاؤـس : [- 1]

دـنهدیم و رارق  عوضوم  ار  يزیچ  هک  تسا  يدراوم  زا  هکنیا  ای  دراد  لامعتـسا  و  انعم » ظفل و  « » هنع یّکحم  یکاح و   » ناونع دـننکیم و 
 ... تسا و حرطم  یّلک  درف و  ناونع  دننکیم و  ءاقلا  ار  نآ  صّخشت 

نیا مه  شدهاش  دراد و  هیف  لمعتسم  لمعتـسم و  ناونع  هک  تسا  لّوا  قش  لیبق  زا  هکلب  تسین  مّود  مسق  لیبق  زا  لوادتم  تاقالطا  باوج :
: هک تسا 

88 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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، هیلع دـیزم  امب ال  تفرع  امل  اهظفالل ، ةدارم  یه  ثیح  نم  ال  یه ، ثیح  نم  اهیناعم  ءازإب  ۀـعوضوم  ظافلألا  نوک  یف  بیر  ـال  سماـخلا :
[. هیف 57 لمعتسملا  دویق  نم  نوکی  داکی  الف  لامعتسالا ، تامّوقم  نم  هئاحنأ  یلع  ینعملا  دصق  ّنأ  نم 

، ةدارم یه  امب  اهل  ۀعوضوم  تناک  ول  ّهنأ  عم  فارطألا ، ظافلأ  یف  فّرصت  الب  لمجلا ، یف  دانسالا  لمحلا و  ۀّحص  ةرورـض  یلا  افاضم  اذه 
امب ال  برّضلا ، مایقلا و  سفن  وه  الثم - دیز -) برـض   ) یف هیلإ  دنـسملا  و  مئاق ) دیز   ) یف دیز )  ) یلع لومحملا  ّنأ  ۀهادب  هنودب ؛ ّحص  امل 

امیف نیظفاللا  ةدارإ  صوصخ  رابتعا  ناکمل  اّصاخ ، هل  عوضوملا  اّماع و  ظافلألا  ۀّماع  عضو  نوک  مزلی  ّهنأ  عم  نادارم ، امه 
______________________________

، فنـص عون و  اریز  دریگب  دوخ  هب  يرگید  ناونع  دـناوتیمن  لامعتـسا  ناونع  زج ، هک  مینکیم  دروخرب  يدراوم  هب  فراعتم  تاـقالطا  رد 
. دوشیمن لماش  ار  مّلکتم  ناهد  زا  رداص  ظفل  سفن 

دومن ءاقلا  عوضوم  زا  ار  صّخـشت  ّتیئزج و  دیق  ناوتیمن  روکذم  لاثم  رد  ضام » لعف  برـض   » هک دندومن  نایب  فّنـصم  هک  یلاثم  دننام 
ریاـس زا  هکلب  دوـشیمن  لـماش  ار  مّلکتم  زا  رداـص  عوـضوم  سفن  هک  تسا  يزیچ  لوـمحم ، درادـن و  یـضام  لـعف  ناوـنع  برـض »  » اریز

، هّیلعف هن  تسا  هّیمـسا  روکذم ، هلمج  دشابیم و  ءادتبم »  » شدوخ دنکیم و  تیاکح  دنتـسه ، لعف »  » تئیه نزو و  رب  هک  یـضام  ياهلعف 
عقاو مّلکتم  مالک  رد  هک  برض »  » میئوگیم اذل  هدش و ...  ءاقلا  شتیئزج  تسا و  عوضوم  برض »  » هک درک  اعّدا  ناوتیم  هنوگچ  تقونآ 

. دراد لامعتسا  ناونع  دوشیم و  عقاو  نارگید  تاملک  رد  هک  یئاههغیص  ریاس  زا  یکاح  تآرم و  تسا  یظفل  هدش 
89 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] عوضوملا 58 فرط  یف  لاحلا  اذکه  و  یفخی ، امک ال  هیف ، ةدارإلا  موهفم  ذخأ  مّهوتل  لاجم  ّهنإف ال  ظفللا ، هل  عضو 
______________________________

تسا یناعم  تاوذ  ظافلا ، هل  عوضوم  مجنپ  رما 

هراشا

هل عوضوم  رد  هکنیا  ای  دـشاب  هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  یتّیـصوصخ  يدـیق و  هکنیا  نودـب  تسا  یناـعم  تاوذ  ظاـفلا ، هل  عوضوم  اـیآ  [- 1]
؟ دراد ّتیلخدم  مه  لمعتسم  هدارا »  » ناونع ظافلا ،

نآ رد  ظفال  هدارا »  » هکنیا نودـب  تسا  یجراخ  دوجو  نامه  دـیز ، هل  عوضوم  و  قطاـن » ناویح   » زا تسا  تراـبع  ناـسنا ، هل  عوضوم  اـیآ 
؟ دشاب هتشاد  تلاخد 

؟ هدارا قادصم  ای  دراد  ّتیلخدم  هدارا ، موهفم  ایآ  دشاب ، هتشاد  تلاخد  ظافلا ، هل  عوضوم  رد  اطرش  ای  ءزج  هدارا »  » رگا اضرف 
موهفم ياراد  مه  هدارا » ، » دـشابیم هّیجراخ - تادوجو  قادـصم - و  قطاـن - ناویح  یّلک - موهفم  ياراد  ناـسنا »  » هک روطناـمه  همّدـقم :

روطخ امـش  نهذ  هب  انعم  نامه  میئوگیم  ار  هدارا »  » ظـفل اـت  اـم  هدـش و  عضو  موهفم  نآ  يارب  ةدارـإلا »  » هملک هک  تسا  قادـصم  یّلک و 
- هّجوت دصق و  ینعی  دنکیم -

ياههدارا  زا  تسا  ترابع  هک  دشابیم  مه  ياهّیعقاو  قیداصم  دارفا و  ياراد  هدارا » »
90 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دینکیم هدارا  امـش  هک  یناـمز  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  هدارا ، یعقاو  قادـصم  کـی  اـجراخ  منکیم  ياهدارا  نم  هک  یماـگنه  امـش . نم و 
ناسنا دارفا  ّتیجراخ  هک  تسا  نیا  ناسنا ، هّیجراخ  تادوجو  قیداصم و  اب  هدارا  قیداصم  قرف  اـهتنم  دوشیم  قّقحم  هدارا  رگید  قادـصم 

نآ دوش و  دوجوم  هدارا ، تامّدقم  دنک ، هّجوت  نهذ  بلق و  هک  تسا  نیا  هب  هدارا  ّتیجراخ  اّما  تسا  سوسحم  دوهشم و  هک  تسا  نیا  هب 
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. دنک ادیپ  قّقحت  دوشیم ، ریبعت  هدارا  هب  نآ  زا  الثم  هک  لماک  قوش 
. تسا نآ  قیداصم  نیدیرم ، ياههدارا  هک  تسه  یقیداصم  یلک و  موهفم  ياراد  ةدارإلا » : » هصالخ

ره هل و  عوضوم  ره  هکنیا  ای  درادـن  یتلاخد  اطرـش  ای  ارطـش  اهنآ  هل  عوضوم  رد  هدارا »  » ناونع هدـش و  عضو  یناعم  تاوذ  يارب  ظافلا  ایآ 
موهفم اـیآ  تسا ؟ هدارا  مادـک  دوصقم ، دـشاب ، هدـش  ذـخا  هل  عوضوم  رد  هدارا »  » رگا اـضرف  دـشابیم و  شهارمه  هدارا »  » ناونع یئاـنعم 

یئزج ياههدارا  دوصقم ، هکنیا  ای  هّیّلک  هدارا  هب  دارملا » قطاّنلا  ناویحلا   » دـشاب نینچ  ناسنا  هملک  يانعم  هجیتن ، رد  هک  تسا  روظنم  هدارا ،
یّلک و قطان » ناویح  ، » دـنیامن عضو  دناهتـساوخ  ار  ناسنا  ظفل  هک  یماگنه  ینعی  دراد  تلاخد  ظاـفلا  هل  عوضوم  رد  هک  تسا  نیلمعتـسم 

شاهدارا اّما  یّلک  نآ  قطان  ناویح  هک  دـناهدرک  عضو  هدارا  قیداصم  اـب  قطاـن » ناویح   » يارب ار  ظـفل  اـّما  دـناهتفرگ  رظن  رد  ار  یّلک  هدارا 
ياـههدارا يارب  ار  ظـفل  اـّما  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ةدارـإلا »  » یّلک ياـنعم  هک  تسا  صاـخ  هل  عوـضوم  ماـع و  عـضو  وـحن  هـب  تـسین  یّلک 

ترابع شیانعم  هکلب  تسین  قطان » ناویح  «، » ناسنا  » يانعم نیاربانب  دناهدرک  عضو  دنکیم ، ادـیپ  قّقحت  لامعتـسا  ماقم  رد  هک  نیلمعتـسم 
. دشاب لمعتسم  هدارا  ّقلعتم  هکنیا  هب  دّیقم  قطان  ناویح  زا : تسا 

هکلب  تسین  یجراخ  صخش  نالف  طقف  دیز  يانعم  دیز :»  » دروم رد  نینچمه  و 
91 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشاب مه  لمعتسم  دارم  هکنیا  هب  دّیقم  یجراخ  دوجوم  زا : تسا  ترابع  شیانعم 
هل عوضوم  رد  هدارا  ناونع  هکنیا  ای  هدارا  دـیق  تلاخد  نودـب  تسا  یناعم  تاوذ  هریغ » مئاق و  دـیز ، ناسنا ،  » ظفل هل  عوضوم  ایآ  هصالخ :

؟ دراد تلاخد  اهنآ 
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  درادن  ّتیلخدم  ظافلا  هل  عوضوم  رد  هدارا »  » هک دناهدرک  هماقا  لیلد  هس  ابیرقت  فّنصم  موحرم 

هل عوضوم  رد  هدارا »  » دـیق رگا  هک : میدومن  هراشا  نآ  هب  مه  لبق  رطـس  دـنچ  هچرگ  مینکیم  ناـیب  ار  فّنـصم  مّوس 59 ] لیلد  ءادـتبا ، - 1
مسق نیا  لاثم  نیرتمهم  اریز  دشاب  ماع  هل  عوضوم  ماع و  عضو  ياراد  هک  میباییمن  ار  یظفل  ظافلا ، باب  رد  رگید  دشاب  هدش  ذخا  ظافلا ،
یناعم دیاب  سپ  دراد  ّتیلخدم  اهنآ  هل  عوضوم  رد  هدارا »  » دـیق دـیئوگیم  امـش  اّما  رقب  هئرم و  ناسنا ، دـننام  دوب  سانجا  ءامـسا  عضو ، زا 
هدارا یئزج - رما  کی  هب  رگا  اّما  تسا  یّلک  رما  کی  قطان ، ناویح  تسا و  قطان » ناویح   » ناسنا يانعم  اریز  دـشاب  یئزج  ساـنجا ، ءامـسا 

هب دـّیقم  هک  یماگنه  اّما  تسا  یّلک  موهفم  کـی  ناـسنا »  » ـالثم دـهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیّلک  تروص ، نیا  رد  دـش ، دـّیقم  لمعتـسم -
یئزج هکلب  تسین  یّلک  دجـسملا » یف  نوک   » فصو اب  یّلک  اریز  دوشیم  یئزج  یّلک ، ناـسنا  نآ  رگید  دـش ، دجـسملا » یف  نوک   » ناونع
هدارا ّقلعتم  هک  تسا  یقطاـن  ناویح  نآ ، هل  عوضوم  هکلب  تسین  قطاـن » ناویح   » ناـسنا ياـنعم  دـیئوگیم  امـش  مه  ثحب  ّلـحم  رد  تسا 

هن دوشیم  یئزج  تروص ، نیا  رد  دـش ، هّیـصخش - هدارا  یئزج - کی  هب  دـیقم  یّلک  رگا  میئوگیم  تقونآ  دریگ  رارق  لمعتـسم  صخش 
عوضوم ماع و  عضو  يارب  یلاثم  ام  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب ، هتـشاد  تلاخد  ظافلا  هل  عوضوم  رد  هدارا »  » دیق رگا  میئوگیم  اذل  یّلک 

هلثما  مامت  میشاب و  هتشادن  ماع  هل 
92 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکنآ لاـح  دـشابیم و  صاـخ  هکلب  دوشیمن  ماـع  هل  عوـضوم  الـصا  رگید  تسا و  صاـخ  اـهنآ  هل  عوـضوم  ماـع و  ناشعـضو  روکذـم ،
ماع و ناشعضو  رگید  یضعب  تسا و  ماع  مه  اهنآ  هل  عوضوم  ماع و  ناشعضو  ظافلا  زا  یـضعب  ینعی  تسین  نینچنیا  مینیبیم  هرورّـضلاب 

 ... تسا و صاخ  یئزج و  اهنآ  هل  عوضوم 
«. یفخی امک ال  هیف  ةدارالا  موهفم  ذخا  مّهوتل  لاجم  ّهناف ال   » هلوق

رگید تروـص ، نیا  رد  و  تسا - صاـخ  یئزج و  هک  نیلمعتـسم - هدارا  هن  هدـش  ذـخا  ظاـفلا  هل  عوـضوم  رد  هدارا  یّلک »  » موـهفم مّهوـت :
. ددرگیم لح  ماع ، هن  دوشیم  صاخ  ظافلا ، مامت  هل  عوضوم  دیتفگیم  هک  لبق  لاکشا  تسا و  ماع  مه  سانجا  ءامسا  هل  عوضوم 
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. تسین روکذم  مهوت  يارب  یلاجم  الصا  یفخی 60 »] امک ال  لاجم ...  ّهناف ال   » دناهدومرف هر »  » فّنصم مّهوت : عفد 
هتـشادن یعبت  ظاحل  فورح ، دننام  ول  و  انعم - هدارا  دصق و  ظاحل ، هک  میتفگ  فورح  یناعم  ثحب  رد  هک : تسا  نیا  رگید  لیلد 61 ] - 2

هیف لمعتـسم  يانعم  لخاد  دـیق و  ءزج ، تسا و  لامعتـسا  اـب  نراـقم  لامعتـسا و  تاـمّوقم  زا  دـشاب - یلالقتـسا  ظاـحل  ياراد  هکلب  دـشاب 
دندوب هدومرف  هر »  » فّنصم تسا و  ظاحل  دّدعت  شاهمزال  دشاب ، هیف  لمعتـسم  يانعم  رد  لخاد  هّجوت - دصق - ظاحل و  رگا  اریز  دشابیمن 

[«. يرت 62 امک  وه  «و 
ب: دشاب -. ظاحل  ياراد  دیاب  یلامعتـسا  ره  نوچ  میراد - مزال  لامعتـسا  ماقم  رد  ظاحل  کی  فلا  زا : تسا  ترابع  روکذم  ظاحل  ود  اّما 

انعم لیمکت  يارب  مه  ظاحل  کی  هب 
93 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میتسه جاتحم 
عومجم يارب  مه  ظاحل  کی  دشاب ، هدش  ذـخا  ظافلا ، هل  عوضوم  رد  هدارا »  » رگا تسا و  مزال  لامعتـسا  يارب  ظاحل  کی  ثحب ، ّلحم  رد 

. تسین مزال  ظاحل  ود  لامعتسا ، رد  مینیبیم  نادجولاب  هکیلاحرد  دشابیم  مزال  هدارا ، ظاحل  هب  دّیقم  يانعم 
رد هدارا - قیداصم  ینعی  هدارا -»  » رگا هدارا :»  » ناونع ّتیلخدم  نودب  تسا  یناعم  تاوذ  ظافلا  هل  عوضوم  هکنیا  رب  لیلد 63 ] نیرخآ  - 3

نوچ دشاب و  حیحـص  فّرـصت  نودب  دیابن  دیز - برـض  هّیلعف - تالمج  و  مئاق - دیز  هّیلمح - يایاضق  دشاب ، هدش  ذخا  ظافلا  هل  عوضوم 
رد هدارا  هک  مینکیم  فشک  تسا ، حیحـص  فّرـصت  لـیوأت و  نودـب  هّیلعف ، تـالمج  رد  دانـسا »  » هّیلمح و تـالمج  رد  لـمح »  » مینیبیم

. درادن یتلاخد  هل  عوضوم 
، جراخ ملاع  رد  دیز  هک  دیامنیم  رابخا  روکذـم ، هّیـضق  دـینکیم و  لمح  دـیز ، رب  ار  مایق  مئاق » دـیز   » هّیلمح هّیـضق  رد  امـش  کلذ : نایب 

. دنکیم قیبطت  عقاو  اب  هّیضق  نآ  دراد و  مایق  هب  فاّصتا 
هدارا هب  دّیقم  مئاق »  » يانعم نینچمه  تسا و  هدارا  هب  دّیقم  یجراخ  دیز  هکلب  تسین  یجراخ  دوجو  نامه  طقف  دیز  يانعم  دـیتفگ  رگا  اّما 

دیز اریز  تسا  بذاک  ریخا ، هّیـضق  مینیبیم  هکیلاحرد  دارملا » مئاـق  دارملا ، دـیز   » دوش نینچ  دـیاب  روکذـم  هّیلمح  هّیـضق  تقونآ ، تسا 
اذل هدارا - دیق  اب  مایق  هن  یئاهنت  هب  مایق »  » مهنآ دشابیم - مایق  هب  فصّتم  هک  تسا  یجراخ  دیز  هکلب  درادـن  يدارم  مایق  هب  فاّصتا  دارم ،

دومن لمح  دـیز ، رب  ار  مایق  ناوتیمن  رگید  هک  ینیابت  مهنآ  دوشیم  نیابتم  مئاق  اب  دـیز  دـمآ  ناـیم  هب  هدارا  ناونع  دـیق و  رگا  میئوگیم 
. دنریاغتم رگیدکی  اب  هّینهذ  تادوجو  میتفگ  هّیفرح  یناعم  ثحب  همّدقم  رد  اریز 

94 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تـسا يرگید  ینهذ  دوجو  نآ  دیئامن  رّوصت  مّود  هبترم  هچنانچ  دوشیم  قّقحم  ینهذ  دوجو  کی  دینک  رّوصت  ار  ناسنا »  » نونکا رگا  امش 
دیئوگب دیناوتیم  ایآ  دومن  لمح  رگیدکی  رب  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  دنـشابیم  یجراخ  دوجو  ود  دننام  دنتـسین  رگیدکی  رب  لمح  لباق  هک 

هک یـصّخشت  رطاخ  هب  هّیجراـخ  تادوجو  ریخ ! دنـشابیم ؟ یجراـخ  دوجو  ياراد  دنتـسه و  ناـسنا  دارفا  زا  ود  ره  هکنیا  اـب  ورمع » دـیز  »
. تسا یحیحص  ریغ  لطاب و  هّیضق  ورمع » دیز   » دنتسین و رگیدکی  رب  لمح  لباق  دنراد  مادکره 

مهنآ دیدرک ، هدارا  هب  دـّیقم  ار  مئاق » ، » هدارا موهفم  يارب  دوجو  کی  نیا  دـیدرک ، هدارا  هب  دـّیقم  ار  دـیز »  » امـش رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد 
مه رب  ناوتیمن  ار  یجراـخ  دوـجو  ود  هک  روطناـمه  تسا و  حرطم  هدارا »  » يارب دوـجو  ود  هجیتـن  رد  تسا  يرگید  دوـجو  هدارا ، يارب 
دیز  » دیئوگب دیناوتیمن  دنرادن و  ار  رگیدکی  رب  قیبطت  ّتیلباق  دنتـسه ، هدارا  موهفم  یقیقح  قادـصم  هک  ینهذ  دوجو  ود  نیا  دومن  لمح 

ار هدارا  دیق  دیئوگب  دینک و  فّرصت  ایاضق  عون ، نیا  رد  هکنیا  رگم  تسا  بذک  حیحص و  ریغ  لطاب  روکذم ، هّیـضق  و  دارملا » مئاق  دارملا ،
. مینکیم فذح  اهنآ  زا 

مئاق سپس  دینکیم  ادج  ار  هل  عوضوم  يانعم  ضارقم ، اب  دینکیم ، قالطا  ار  مئاق » دیز   » هّیضق امـش  یتقو  هک  تسه  نینچنیا  انادجو  ایآ 
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؟ دیئامنیم لمح  دیز ، رب  ار 
دـیز و برـض  دـیئوگیم  هک  امـش  هّیلعف ، تالمج  رد  نینچمه  مینکیم و  لمح  دـیز ، يانعم  ماـمت  رب  ار  مئاـق  ياـنعم  ماـمت  اـم  هکلب  ریخ 

دانـسا لعاف ، هب  ار  لعف  نآ  دیناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد  ّتیلخدـم  برـض  دـیز و  يانعم  رد  هدارا »  » ناونع رگا  دـینکیم  یتّیعقاو  زا  تیاکح 
هک داد  دانـسا  يدـیز  هب  تسا  هدارا  هب  دـّیقم  شیانعم  هک  ار  یلعف  ناوتیم  هنوگچ  تسا و  حرطم  فلتخم ، نیابتم و  هدارا  ود  نوچ  دـیهد 

تسا و بذک  حیحص و  ریغ  روکذم ، هلمج  دیئوگب  ای  دینک و  فذح  ار  هدارا »  » دیق دیاب  ای  اذل  تسا  هدارا  هب  دّیقم  مه  وا  يانعم 
95 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ظافلألا نوک  یلا  ارظان  سیلف  ةدارالا ، عبتت  ۀلالّدلا  ّنأ  یلا  امهریصم  نم  یسوّطلا ) قّقحملا  و  سیئّرلا ، خیّـشلا   ) نیملعلا نع  یکح  ام  اّمأ  و 
اهتلالد يأ  ۀّیقیدصّتلا ، ۀلالّدلاب  اهیناعم  یلع  ظافلألا  ۀـلالد  نأ  یلإ  رظان  لب  لضافألا ، ضعب  همّهوت  امک  ةدارم ، یه  امب  یناعملل  ۀـعوضوم 

ول ال ّهنإف  فوشکملا ، عقاولا  یلع  فشکلا  عّرفت  و  توبّثلل ، تابثإلا  ماقم  ۀـّیعبت  اهیلع  عّرفتی  و  اهنم ، اهتدارإ  عبتت  اهظفالل  ةدارم  اهنوک  یلع 
وه ام  ةدارإ  تابثإ  یف  ةدافإلا  ددصب  مّلکتملا  نوک  زارحإ  نم  ّدب  اذل ال  و  لاجم ، ۀلالّدلا  فشکلا و  تابثإلل و  ناک  امل  عقاولا ، یف  توبّثلا 

ابجوم هعامـس  نوک  يأ ، ۀـّیروصّتلا ، ۀـلالّدلا  هل  تناک  نإ  و  ۀـلالّدلا ، هذـه  همالکل  تناک  امل  ـالإ  و  ةدارـإلا ، یلع  هتلـالد  همـالک و  رهاـظ 
[. 1  ] رایتخا روعش و ال  الب  ظفال  نم  وأ  رادجلا ، ءارو  نم  ناک  ول  و  هل ، عوضوملا  هانعم  راطخإل 

______________________________

. درادن یتّیلخدم  الصا  هل  عوضوم  رد  هدارا »  » ناونع میئوگیم  تسین  تسرد  اهنآ  زا  مادکچیه  نوچ 

نیملع نیموحرم  مالک  یسررب  دقن و 

رد یسوط 65 ] نیّدلا  ریصن  هجاوخ  انیس و  یلع  وبا  سیئّرلا 64 ] خیش  نیملع ، نیموحرم  [- 1]
96 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

« هدارا  » ظافلا هل  عوضوم  رد  هک  تسا  نیا  اب  قبطنم  مالک  نآ  تسا  هدرک  مّهوت  لوصف  بحاـص  موحرم  هک  دـنراد  یمـالک  روهـشم ، ربارب 
. دراد ّتیلخدم 

عبتت ۀـلالّدلا  دـناهدومرف  نیملع  نیموحرم  عضولل » ۀـعبات  ۀـلالّدلا   » تسا عضو  عبات  انعم  رب  ظفل  تلـالد  دـناهتفگ  روهـشم  کـلذ : حیـضوت 
. دنکیمن ادیپ  قّقحت  انعم  رب  ظفل  تلالد  دشابن  ياهدارا  ات  عضو ، هن  تسا  هدارا  عبات  تلالد ، ةدارالا »:

، ظفل هل  عوضوم  رد  هدارا  دنیوگب  دنهاوخیم  دـبال  تسا  هدارا  عبات  تلالد ، دـناهتفگ  نیملع  نیموحرم  هکنیا  هدومرف  هر »  » لوصف بحاص 
. دشاب هدارا  عبات  تلالد  هک  درادن  یهجو  الا  دوشیمن و  لماک  هل  عوضوم  يانعم  دشابن  ياهدارا  ات  دراد و  تلاخد 

هب ناوتیمن  ار  نیملع  نیموحرم  مالک  دشابیمن و  دناهدرک  مّهوت  لوصف  بحاص  هک  يروطنآ  بلطم ، دناهدومرف : دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
. دومن طبترم  هل  عوضوم  رد  هدارا  تلاخد 

. تسا مسق  ود  رب  يرابتعا  رب  انب  تلالد ، کلذ : نایب 
عضو هب  ملع  زج  يزیچ  رب  فّقوتم  تسا و  يرهق  تلالد ، نیا  ظفل ، ندینش  ببـس  هب  انعم  هب  لاقتنا  زا  تسا  ترابع  هّیرّوصت : تلالد  فلا :

روکذم تلالد  دونشب  توص  طبـض  زا  ار  یظفل  ناسنا ، رگا  یّتح  ای  ّزیمم و  ریغ  ای  دشاب  ّزیمم  نونجم ، ای  دشاب  لقاع  ظفال ، هاوخ  دشابیمن 
. دنکیم ادیپ  قّقحت 

تابثا میهاوخیم  ار  رتالاب  هلحرم  کی  لاح  دـیآیم ، شنهذ  هب  یئاـنعم  دونـشیم ، ار  یظفل  ناـسنا ، هک  یماـگنه  هّیقیدـصت : تلـالد  ب :
ظفل يانعم  هک  تسا  نیا  هب  قیدصت  شیانعم  هّیقیدصت ، تلالد  سپ  تسا  هدوب  مّلکتم  هدارا  ّقلعتم  دارم و  انعم  نآ  هک  مینک 

97 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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نم هل  نکی  مل  و  ءیـش ، ةدارإب  [ 66] داقتعالا وأ  دارمب ، سیل  امب  عطقلا  و  أطخلا ، دـنع  ۀـلالد  كانه  نوکی  نأ ال  مزلی  اذـه ، یلع  تلق : نإ 
[. 1  ] دارم ظفللا 

______________________________

دیئوگب دیناوتیمن  دیونشب ، يزیچ  ینونجم  درف  زا  رگا  الثم  دراد  یطئارـش  هّیقیدصت ، تلالد  هّتبلا  هتفرگ  رارق  مّلکتم  هدارا  ّقلعتم  عومـسم ،
یظفل دارم ، نایب  ماقم  رد  هّجوتم  راتخم و  لقاع  درف  رگا  يرآ  هدوب  ماهفا  ماقم  رد  مّلکتم  هک  دیئامن  زارحا  دـیاب  هکلب  تسا  راک  رد  تلالد 

أشنم هّیفرع  هّیعرش و  راثآ  ریاس  رفک و  نامیا ، راکنا  رارقا ، دروم  رد  تلالد  نیا  دوشیم  قّقحم  هّیقیدصت  تلالد  شلابند  هب  دومن  قالطا  ار 
. تسا رثا 

؟ تسیچ ةدارالا » عبتت  ۀلالّدلا   » هلمج زا  نیملع  نیموحرم  دوصقم  مینیبب  نونکا 
اّما تسا  هر »  » لوصف بحاص  اب  قح  تروص ، نیا  رد  تسا ، هدارا  عبات  هّیرّوصت ، تلـالد  هک  هدوب  نیا  روکذـم ، هلمج  زا  ناـشدوصقم  رگا 

یظفل امـش  رگا  هک  دنیامرفب  دناهتـساوخ ، تسا و  یقیدصت  تلالد  هب  طوبرم  هکلب  تسین  يرّوصت  تلالد  هب  رظان  راوگرزب ، ود  نآ  مالک 
هدارا مّلکتم  ات  تسا و  هدارا  عبات  نیا  دـینک ، راب  مّلکتم  ندرگ  رب  ار  ظـفل  نآ  ياـنعم  یقیدـصت  تلـالد  هلیـسو  هب  دـیتساوخ  دیدینـش و  ار 

. دینک لیمحت  مّلکتم  رب  ار  انعم  دیناوتیمن  دشاب  هدرکن 
، دـشابن یفوشکم  ات  درادـن  موهفم  ّتیعقاو ، نآ  تابثا  دـشابن  یتّیعقاو  ات  تسا  توبث  ماقم  رب  عّرفتم  یتابثا  ماـقم  ره  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا 

. تسا مّلکتم  دارم  انعم  نآ  تفگ  ناوتیمن  دشابن  مه  ياهدارا  ات  درادن  انعم  نآ  فشک 
میئوگب هک  تسا  حیحص  اذل  يرّوصت و  تلالد  هن  تسا  هدارا  عبات  یقیدصت  تلالد  هک  تسا  نیا  نیملع  نیموحرم  دوصقم  هکنیا  هصالخ 

. تسا درومیب  هر »  » لوصف بحاص  مّهوت  و  ةدارالا » عبتت  ۀّیقیدصّتلا  ۀلالّدلا  »
امش هب  ار  يدراوم  ام  تسا  هدارا  عبات  هّیقیدصت  تلالد  دیتفگ  امش  لاکشا : [- 1]

98 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام یلع  ۀّیعبّتلا - نم  ناملعلا  هدافأ  ام  يرمعل  و  ۀلالد ، لهاجلا  اهبـسحی  ۀلالـض ، ۀلاهج و  كانه  نوکی  لب  ۀلالد ، ذئنیح  نوکی  معن ال  تلق :
نع هرودـص  یغبنی  ام ال  یلإ  ارظان  امهمالک  لـعجی  نأ  مّهوتملا  یـضر  فیک  یبّجعت  یـضقنی  داـکی  ـال  و  هنع ، صیحم  ـال  حـضاو  هاـّنّیب -

[. 1 [ !؟ قیقدّتلا قیقّحتلا و  یف  ملع  وه  نّمع  الضف  لضاف ،
______________________________

. تسین نایم  رد  ياهدارا  الصا  یلو  تسه  دوجوم  هّیقیدصت  تلالد  هک  میئامنیم  یفّرعم 
ینءاج  » تفگ هّجوت  نودب  اّما  دیز » ینءاج   » دیوگب ار  هلمج  نیا  ربخ و  نیا  هک  تسا  هدوب  ددص  رد  مّلکتم  هک  دینادیم  امش  یهاگ  فلا :

ّقلعت ورمع ، ءیجم  هب  مّلکتم  هدارا  الـصا  هکیلاحرد  دینکیم  راب  وا  هدـهعرب  ار  ورمع  ءیجم  هّیقیدـصت ، تلالد  هب  ضرف ، نیا  رد  ورمع »
. تسا هتفرگن 

قیدصت دراد و  ياهدارا  وا  هک  دینکیم  لایخ  امش  نکل  تسا  هدرکن  هدارا  ار  نآ  يانعم  الـصا  یلو  دیوگیم  ياهلمج  مّلکتم ، یهاگ  ب :
رد ياهدارا  هکنآ  لاح  دـینکیم و  لیمحت  مّلکتم  رب  ار  انعم  نآ  هّیقیدـصت ، تلالد  هب  هجیتن ، رد  تسا و  مّلکتم  دارم  انعم  نآ  هک  دـینکیم 

. تسا هدوبن  نایم 
تلاهج هکلب  تسین  حرطم  هّیقیدصت  تلالد  الصا  بطاخم ، ای  مّلکتم  هیحان  زا  هاوخ  تسا  نایم  رد  یهابتـشا  هک  يدراوم  رد  باوج : [- 1]

هک ياهیرّوصت  تلالد  هن  هّیقیدـصت و  تلالد  هن  تسین - یتلـالد  اـنطاب  یلو  هدرک  ادـیپ  تلـالد  تروص  هک  یتلاـهج  اـهتنم  تسا  ناـیم  رد 
- دنک ادیپ  مّلکتم  هب  طابترا 

هکلب تسین  هّیقیدـصت  تلالد  رد  ام  ثحب  یلو  تسا  هدارا  عبات  هّیقیدـصت ، تلالد  هک  میراد  لوبق  نیملع  نیموحرم  دـننام  مه  ام  هصالخ :
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ود نآ  مـالک  درادـن و  یتّیلخدـم  هل  عوضوم  ياـنعم  رد  هدارا  میتفگ  تسا و  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  ياـنعم  رد  هّیرّوصت و  تلـالد  رد 
. دشابیمن بلطم  نیا  فالخ  رب  يدهاش  راوگرزب 

یضقنی  داکی  هنع و ال  صیحم  حضاو ال  هانّیب  ام  یلع  ۀّیعبّتلا  نم  ناملعلا  هدافا  ام  يرمعل  «و 
99 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

و مئاق ) دیز   ) لثم یف  اهّداومب ، اهعـضو  دـعب  هیلإ ، ۀـجاحلا  مدـع  ةرورـض  تادرفملا ، عضو  ریغ  تابّکرملل ، عضو  مّهوتل  هجو  ال  سداّسلا :
ۀعوـضوملا تاـبّکرملا  تاـئیه  صوـصخ  اـهنم  و  اـّیعون ، اـهبارعإ  صوـصخ  نـم  ۀـصوصخملا  اـهتائیهب  و  اّیـصخش ، ارکب ) ورمع  برــض  )

دوصقملا مامتب  فا  کلذک و  اهعـضو  ّنأ  ۀهادب  اّیعون ؛ امهریغ  رـصح و  دیکأت و  نم  ۀّصاخلا  اهایازمب  تافاضإلا ، بسّنلا و  تایـصوصخل 
[. 1  ] اهتلمجب اهل  رخآ  عضو  یلإ  ۀجاح  ریغ  نم  یفخی ، امک ال  اهنم ،

______________________________

«. قیقدّتلا قیقّحتلا و  یف  ملع  وه  نمع  الضف  لضاف  نع  هرودص  یغبنی  ام ال  یلا  ارظان  امهمالک  لعجی  نأ  مّهوتملا  یضر  فیک  یبّجعت 

تابّکرم عضو »  » مشش رما 

؟ تسا یتّیفیک  هچ  هب  هّیلعف  هّیمسا و  تالمج  ینعی  تابّکرم  عضو » : » لاؤس [- 1]
. دوش صّخشم  روکذم ، لاؤس  خساپ  ات  میهدیم  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  هّیمسا  هلمج  کی  عضو »  » ءادتبا باوج :

. تسا هدش  ظوحلم  عضو »  » دنچ هلمج  نآ  رد  مینیبب  ات  میریگیم  رظن  رد  ار  مئاق » دیز   » هّیمسا هلمج 
: تسا ریز  حرش  هب  یئاه  عضو » ، » ياراد تادرفم ، نآ  هک  دشابیم  یتادرفم  ياراد  هک  تسا  یبّکرم  روکذم ، هلمج 

. تسا هدش  عضو  یّصاخ  درف  يارب  روکذم  هّدام  ینعی  دشابیم  یصخش  عضو »  » ياراد تسا  ءادتبم  هک  لاد - ءای و  ءاز ، دیز -» - » 1 فلا :
ترابع  زا  دافتسم  تسا و  ریز  حرش  هب  عضو »  » ود ياراد  مه  مئاق » - » 2 و 3 ب :

100 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دشاب هتشاد  تلاخد  نآ  رد  ینّیعم  تئیه  ای  نّیعم  هّدام  هک  يزیچ  ره  اریز  یعون  هن  تسا  یصخش  عضو ، ود  نآ  هک  تسا  نیا  هر »  » فّنصم

. دنکیم ادیپ  یصخش  عضو  ناونع 
. یعون هن  تسا  یصخش  عضو  ياراد  نداتسیا  يانعم  هب  یتئیه - ره  رد  مایق -»  » هّدام

-. دشاب ياهّدام  ره  نمض  رد  دنکیم - لعف  قّقحت  رودص و  رب  تلالد  تسا و  لعاف  مسا  هک  مئاق »  » و لعاف »  » تئیه نینچمه  و 
 ...- عوفرم و ءادتبم  ّلک  دنشابیم - عضو »  » ياراد ربخ  ءادتبم و  ناونع  هب  اعوفرم  مئاق »  » و دیز »  » هک تسا  حضاو  هّتبلا  يروآدای :

لمح يارب  ار  هّیلمح  هلمج  هک  تسین  هدیشوپ  دشابیم و  عضو »  » ياراد امّلـسم  مه  روکذم  هّیلمح  هّیـضق  ینعی  هّیمـسا  هلمج  تئیه  - 4 ج :
دشاب و هتشادن  یعضو  نینچ  رگا  الا  دوشیم و  لیکشت  هّیمسا  هلمج  تئیه  دیز »  » رب مئاق »  » لمح اب  هک  دناهدرک  عضو  عوضوم  رب  لومحم 

تروص هب  هّیلمح  هّیـضق  اذـل  دوشیمن  لصاح  نآ  تادرفم  يانعم  زا  ریغ  يدـیدج  يانعم  دـیهد  رارق  رگیدـکی  رانک  ار  مئاق  دـیز و  اـمش 
هّیضق نآ  عوضوم  درادن و  تلاخد  نآ  رد  یّصاخ  تئیه  هّدام و  نوچ  یصخش  هن  تسه  مه  یعون  امّلسم  هک  دراد  یعضو »  » ربخ ءادتبم و 

. دوش عقاو  نآ  زج  و  مئان »  » ای مئاق »  » دناوتیم نآ  لومحم  نینچمه  دشاب و  اهنآ  زا  ریغ  ای  رکب و  ای  ورمع  ای  دیز ، دناوتیم 
. دنتسه یعون  عضو  ياراد  هک  دنشابیم  اهنآ  لاثما  رصح و  دیکأت ، هدافا  لیبق  زا  یئایازم  تاّیصوصخ و  ياراد  تائیه ، رّکذت :

. میاهدرک رّوصت  نآ  يارب  عضو  راهچ  نونکات  میتشاد  مئاق » دیز   » هلمج يارب  ام  هک  یمیسقت  قبط  يروآدای :
ایآ دندوب ، عضو  ياراد  بّکرم - ینعی  هّیمسا ، هلمج  داوم - عومجم  نینچمه  داوم و  کتکت  هکنآ  زا  دعب  روکذم  هّیمسا  هلمج  رد  لاؤس :

عومجم  هب  مه  یمجنپ  عضو  کی 
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101 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تارابعلا نم  دارملا  ّلـعل  و  [، 68] اـهتادرفم عضو  ۀـظحالمب  يرخأ  و  [، 67] اهـسفن عضو  ۀظحالمب  ةرات  ینعملا : یلع  ۀـلالّدلا  همازلتـسا  عم 

[. 1  ] امهنم دحاو  ّلک  عضو  یلع  ةوالع  اهتلمجب ، اهعضو  ال  ّداوملا ، عضو  ریغ  اه ]  ] ةّدح یلع  تائیهلا  عضو  وه  کلذل ، ۀمهوملا 
______________________________

؟ تسا هتفرگ  ّقلعت  هّدام  تئیه و  ینعی  بّکرم 
، دـشاب هتفرگ  ّقلعت  بّکرم ، عومجم  هب  هک  مجنپ  عضو  هب  يزاین  میدرب  ماـن  هک  یئاـه  عضو »  » رب هوـالع  روکذـم ، هّیمـسا  هلمج  رد  باوج :

. مینکیم رکذ  نآ  يارب  لیلد  ود  درادن و  دوجو 
ای دهد  رارق  یئانعم  يارب  ار  یظفل  عضاو ، ات  دوش  ساسحا  عضو ، هب  زاین  دـیاب  هکلب  دـننکیمن  عضو  یئانعم  يارب  ار  یظفل  تهجیب  فلا :

. دیامن عضو  يدوصقم  هدافا  يارب  ار  یتئیه 
مامت هّیمـسا  هلمج  بیکرت  نامه  دـنامیمن و  یقاـب  مجنپ  عضو  هب  يزاـین  میدرک ، رکذ  هک  یعـضو  راـهچ  دوجو  اـب  مئاـق » دـیز   » هلمج رد 

. میرادن رگید  عضو  هب  یجایتحا  میئوگیم  تسا ، هدنامن  لّطعم  یئانعم  نوچ  اذل  دیامنیم و  ءافیا  ار  مّلکتم  دوصقم 
عومجم دبال  دینک ؟ هدافا  دـیهاوخیم  ار  یبلطم  هچ  نآ ، هلیـسو  هب  دـشاب  نایم  رد  روکذـم  هّیمـسا  هلمج  رد  یمجنپ  عضو »  » رگا ب : [- 1]

. دینک نایب  دیهاوخیم  درک  تلالد  لّوا  عضو  راهچ  هک  ار  يزیچ  نامه 
: ریز حرش  هب  دیامن  تلالد  دوخ  دافم  رب  هبترم  ود  هلمج  نآ  دینکیم ، قالطا  ار  مئاق » دیز   » هلمج یتقو  هک  تسا  نیا  امش  مالک  همزال 

102 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنکیم دوخ  يانعم  رب  تلالد  لّوا  عضو  راهچ  نآ  بسح  رب  هبترم  کی  فلا -

. دنکیم دوخ  دافم  رب  تلالد  هتفرگ  ّقلعت  بّکرم  عومجم  هب  هک  یمجنپ  عضو  نآ  بسح  هب  مه  رگید  راب  ب -
. تسین نینچ  انادجو  دینکیم ؟ ادیپ  لاقتنا  انعم  هب  هبترم  ود  مئاق » دیز   » هلمج ندینش  اب  ایآ 

. تسا هتفرگن  ّقلعت  عومجملا  ثیح  نم  تئیه  هّدام و  عومجم  هب  یعضو  تابّکرم  رد  هصالخ :
رد ار  ارکب » ورمع  برـض   » هلمج امـش  الثم  دوشیم  يراج  مه  هّیلعف  هلمج  رد  بلاطم  مامت  هک  دوب  هّیمـسا  هلمج  دروم  رد  ام  لاثم  رّکذـت :

کی ياراد  مه  هّیلعف  هلمج  تئیه  انمض  دنشابیم  عضو »  » ياراد یئاهنت  هب  مادکره  ورمع  رکب و  برض ، تئیه  برـض ، هّدام  دیریگب : رظن 
ینعی بّکرم  عومجم  هب  هک  یمـشش  عضو »  » هب يزاین  رگید  اذل  تسه  عضو »  » جـنپ ياراد  روکذـم  هلمج  ام  نایب  قبط  تسا و  یعون  عضو 

. دوشیمن هدید  دشاب ، هتفرگ  ّقلعت  عومجملا  ثیح  نم  داوم  تئیه و 
 ...«. کلذل ۀمهوملا  تارابعلا  نم  دارملا  ّلعل  و   » هلوق

: هک دنتسه  بکرم  عومجم  هب  عضو  ّقلعت  ینعی  همهوم  تارابع  هیجوت  ددص  رد  هر »  » فّنصم
- میداد حیـضوت  هکيوحنهب  اتئیه - اتّدام و  مئاق  دـیز و  هکنیا  رب  هوالع  مئاق » دـیز   » هلمج رد  ـالثم  هک : تسا  نیا  تاراـبع ، نآ  زا  دوصقم 
اب اهنآ  مـالک  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  هّیمـسا  هلمج  تئیه  هب  هک  دـنراد  مه  یمراـهچ  عضو »  » کـی دنتـسه ، عضو »  » ياراد

. تسین نایم  رد  یفالتخا  تسا و  قبطنم  ام  هدیقع 
103 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ول ال ّهنأ  ۀهادب  هیف ؛ ۀقیقح  هنوک  ۀـمالع  [- 69] ۀـنیرق الب  و  هسفن - نم  نهّذـلا  یلإ  هقابـسنا  و  ظفللا ، نم  ینعملا  ردابت  ّنأ  یفخی  ال  عباّسلا :
[. 1  ] ردابت امل  هل ، هعضو 

[. 2  ] رادل هیلع  افوقوم  هب  ملعلا  ناک  ولف  حضاو ، وه  امک  هل ، عوضوم  ّهنأب  ملعلا  یلع  هفّقوت  عم  ۀمالع ؟ نوکی  فیک  لاقی : و ال 
______________________________
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یقیقح يانعم  صیخشت  ياههار  متفه  رما 

ردابت - 1

یقیقح يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  تمالع  هّیلاقم - ای  هیلاح  هنیرق  نودـب  ظفل -، سفن »  » زا عماـس  نهذ  هب  اـنعم  نتفرگ  یـشیپ  رداـبت و  [- 1]
. تسا

نیا هک  دریگیم  تقبـس  نهذ  هب  رتدوز  انعم  کی  یناعم  نآ  نایم  زا  اّما  دراد  دّدـعتم  یناعم  ظفل ، نآ  هک  دونـشیم  ار  یظفل  ناسنا  یهاگ 
نیا هلئـسم ، نیا  هتکن  دـیامنیم و  ردابت  ناسنا  نهذ  هب  سرتفم  ناویح  دـسا ، ظفل  ندینـش  اب  الثم  دـشابیم  تقیقح  رب  لیلد  تسا و  رداـبت 
ریاس نیب  زا  انعم  نآ  هک  دنکیم  ءاضتقا  یعـضو  هقلع  اذـل  هدـش  عضو  انعم  نآ  يارب  دـسا  ظفل  ینعی  تسا  حرطم  یعـضو  هقالع  هک  تسا 

. تسین تقیقح  تمالع  دشاب ، نآ  لاثما  ای  ترهش  نآ  أشنم  هک  يردابت  اذل  دوش . ردابتم  نهذ  رد  یناعم 
: رگید ترابع  هب  تسا  تقیقح  تمالع  يدرف  هچ  دزن  یسک و  هچ  يارب  ردابت  لاکشا : [- 2]

104 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ملعلا یلع  فوقوم  وه  و  ردابّتلا ، یلع  فوقوم  هل - اـعوضوم  هنوکب  یلیـصفّتلا - ملعلا  ّنإـف  هیلع ، فوقوملا  ریغ  هیلع  فوقوملا  لاـقی : ّهنإـف 

لهأ دـنع  ردابّتلا  هب  دارملا  ناک  اذإ  اّمأ  و  ملعتـسملا ، دـنع  ردابّتلا  هب  دارملا  ناک  اذإ  اذـه  رود . الف  یلیـصفتلا ، ال  هب ، يزاکترالا  یلاـمجإلا 
[. 1  ] یفخی نأ  نم  حضوأ  ریاغّتلاف  ةرواحملا ،

______________________________

؟ انشآ ریغ  يارب  ای  تسا  یقیقح  ینعم  رد  ظفل  لامعتسا  تمالع  تسانشآ ، یقیقح  يانعم  هب  هک  یسک  يارب  ردابت  ایآ 
ار یقیقح  يانعم  رگا  دنک و  فشک  ار  یقیقح  يانعم  ردابت  اب  ات  درادن  يزاین  هک  دنادب  ار  یقیقح  يانعم  ظفل ، ندینـش  زا  لبق  ناسنا ، رگا 

. دریگیمن تقبس  وا  نهذ  هب  يزیچ  دونشب  ار  یظفل  ردق ، ره  دنادن ،
ربارب رد  رگا  نینچمه  دنکیمن و  ردابت  ام  نهذ  هب  يزیچ  میونشب  ار  ظافلا  نآ  ردق ، ره  میتسه و  یبنجا  تاغل ، زا  یـضعب  يانعم  اب  ام  الثم 

هب يزیچ  میتسه و  اعد  رکذ و  لوغـشم  ام  هک  دنک  رکف  وا  دیاش  مینک  رارکت  ار  دـسا  هملک  هبترم  رازه  دـنادیمن  ار  دـسا  يانعم  هک  یـسک 
هک تساجنیا  دوش . قّقحم  يردابت  اـت  دـشاب  هتـشاد  یلبق  یئانـشآ  اـنعم  اـب  دـیاب  ناـسنا  دـیئوگیم  دـبال  نیارباـنب  دـنکیمن  رداـبت  وا  نهذ 

. تسا رود  مزلتسم  بلطم ، نیا  میئوگیم 
؟ دینکیم ياهدافتسا  هچ  ردابت  زا  امش  رود : نایب 

فّقوتم مه  ردابت  یفرط  زا  تسا و  فّقوتم  ردابت  رب  یقیقح  يانعم  هب  امـش  ملع  نیاربانب  میبایرد  ار  یقیقح  يانعم  میهاوخیم  ردابت  هار  زا 
: اذل دوشیمن  ردابتم  امش  نهذ  هب  يزیچ  ظفل ، ندینش  زا  دیشاب  هتشادن  یلبق  یئانشآ  رگا  تسا و  یقیقح  يانعم  هب  ملع  رب 

هب امـش  ملع  سپ : دراد  یقیقح  ینعم  هب  امـش  ملع  رب  فّقوت  مه  رداـبت  دراد ، رداـبت  رب  فّقوت  رداـبت - هار  زا  یقیقح - ياـنعم  هب  امـش  ملع 
. حیرص رود  اذه  دراد و  یقیقح  يانعم  هب  امش  ملع  رب  فّقوت  یقیقح  يانعم 

یلیصفت و ملع  یکی  ینعی  تسا  توافت  روکذم ، ملع  ود  نیب  فلا : باوج : [- 1]
105 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یهاگ الثم  میتفگ  میدـناوخ و  لاغتـشا  تئارب و  ثحب  رد  هک  يدوهعم  یلیـصفت  یلامجا و  ملع  زا  ریغ  مهنآ  تسا  یلاـمجا  ملع  يرگید 
 ... تسا و رمخ  فلا و ب »  » فرظ ود  زا  یکی  هک  دنادیم  الامجا  مه  یهاگ  تسا و  رمخ  فلا »  » فرظ هک  دنادیم  الیصفت  ناسنا 

دوخ زاکترا  ملع و  هب  یهّجوت  اّما  تسا  تباث  شزاکترا  رد  دنادیم و  ار  یبلطم  ناسنا  یهاگ  ثحب : ّلحم  رد  یلیـصفت  یلامجا و  ملع  اّما 
رد مینادیم و  يزاـکترا  یلاـمجا  ملع  ار  ملع  نآ  اـم  هک  دـنک  ادـیپ  هّجوت  بلطم  نآ  هب  اـت  دـنک  رکف  لـّمأت و  يرادـقم  دـیاب  هکلب  درادـن 
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. تسا رضاح  نهذ ، رد  شتاّیصوصخ  دنادیم و  ار  یبلطم  ینعی  تسا  یلیصفت  ملع  شلباقم 
يزاکترا یلامجا  ملع  هب  یهّجوت  اّما  سرتفم  ناویح  زا  تسا  ترابع  دسا  يانعم  هک  تسه  ناسنا  زاکترا  رد  دـینک  ضرف  ثحب ، ّلحم  رد 

هار زا  رکف  ياج  هب  یهاگ  اّما  دباییم  هار  نآ  هب  لّمأت  رّکفت و  اب  ناسنا  یهاگ  هک  دنک  ادـیپ  نآ  هب  هّجوت  يارب  یقیرط  دـیاب  درادـن و  دوخ 
طقف نآ ، یناعم  مامت  نایم  زا  وا  دونـشیم  ار  دـسا  ظفل  هک  یماـگنه  هک  ّتیفیک  نیا  هب  دـنکیم  ادـیپ  هّجوت  دوخ  يزاـکترا  ملع  هب  رداـبت 

. دریگیم تقبس  شنهذ  هب  سرتفم  ناویح 
؟ دیامنیم ردابت  نهذ  هب  سرتفم  ناویح  ارچ  لاؤس :

نکل دریگیم  تقبـس  ناسنا  نهذ  هب  سرتفم  ناویح  یلبق ، یناـهن  ملع  نآ  رطاـخ  هب  یلبق و  يزاـکترا  یلاـمجا  ملع  نآ  رطاـخ  هب  باوج :
هب سرتفم » ناویح   » دسا ظفل  ندینش  اب  یلو  هتـشادن  يزاکترا  یناهن و  ملع  نآ  هب  یهّجوت  دسا ، ظفل  ندینـش  زا  لبق  میتفگ  هک  روطنامه 

: میئوگیم نیاربانب  تسا  ردابتم  يانعم  نیمه  نآ ، هل  عوضوم  هک  دوشیم  لصاح  یلیصفت  ملع  هجیتن ، رد  دریگیم و  تقبس  نهذ 
ملع هک  دوشیم  نیا  هجیتـن ، تسا و  يزاـکترا  یلاـمجا  ملع  رب  فّقوتم  رداـبت  تسا و  رداـبت ، رب  فـّقوتم  یقیقح  ياـنعم  هب  یلیـصفت  ملع 

يزاکترا  ملع  رب  فّقوتم  ناسنا ، یلیصفت 
106 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

زارحإ یف  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصأ  يدجی  الف  ۀـنیرق ، یلا  هدانتـسا  لمتحا  امیف  اما  و  ظفللا ، سفن  یلإ  قابـسنالا  دانتـسا  ملع  ول  امیف  اذـه  ّنإ  ّمث 
[. 1  ] دانتسالا ال  دارملا ، زارحإ  یف  الإ  اهرابتعا  یلع  لیلّدلا  مدعل  لیق 70 -] امک  اهیلإ - ال  هیلإ ، دانتسالا  نوک 

______________________________

. دشابیمن مه  رود »  » مزلتسم دشاب و  يزاکترا  یلامجا  ملع  رب  فّقوتم  یلیصفت ، ملع  هک  درادن  یلاکشا  چیه  دشاب و  ناسنا 
: هک دناهدومن  حرطم  يرگید  وحن  هب  ار  ردابت  هلأسم  شخب ، نیا  رد  فّنصم  ب :

. دشابیم عضو  هب  لهاج  صخش  دزن  رد  تقیقح  تمالع  دوشیم ، لصاح  هرواحم  لها  دزن  هک  يردابت 
ینئج  » میئوگیم تسا  تاغل  هب  يانـشآ  ناسل و  لها  هک  يدرف  هب  یتقو  اّما  مینادیمن  ار  ءام »  » یناعم زا  کیچیه  ام  اضرف  کلذ : حیـضوت 

فّقوت ءام  یقیقح  يانعم  هب  نم  ملع  اذل  بآ  زا  تسا  ترابع  ءام ، يانعم  هک  مینکیم  فشک  دنکیم ، رضاح  ار  بآ  ام  يارب  وا  و  ءاملاب »
ادـیپ یقیقح  يانعم  هب  وا  ملع  هار  زا  یقیقح  ینعم  هب  نم  ملع  هجیتن : رد  دراد و  یبرع  نابز  هب  انـشآ  درف  نآ  نهذ  رد  ءام  ياـنعم  رداـبت  رب 

. تسا هدش 
هدوبن و نایم  رد  ياهنیرق  تسا و  ظفل  دوخ  هب  طوبرم  ردابت  هک  مینک  زارحا  دـیاب  هک  تسا  نیا  ردابت ، دروم  رد  مهم  تاـکن  زا  یکی  [- 1]

. تسین جراخ  تلاح  هس  زا  هلئسم  نیا 
. تسا تقیقح  تمالع  ردابت ، تروص ، نیا  رد  هک  تسا  ظفل  ّقاح  هب  دنتسم  ردابت ، میراد  نیقی  یهاگ  - 1

تسا و رثایب  ردابت  تروص ، نیا  رد  هدـش  لصاح  هنیرق  دوجو  رثا  رب  هکلب  تسین  ظـفل  دوخ  هب  دنتـسم  رداـبت ، هک  میراد  نیقی  یهاـگ  - 2
. تسین تقیقح  هناشن 

لصاح  ياهنیرق  کمک  هب  ای  تسا  ظفل  سفن  هب  دنتسم  ردابت ، هک  میتسنادن  رگا  اّما  - 3
107 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّنأ امک  هیف ، ۀقیقح  هنوک  ۀـمالع  نوکت  ینعم  نع  کلذـک - الامجا  نهّذـلا  یف  زکترملا  مولعملا  هانعمب  ظفللا - بلـس  ۀّحـص  مدـع  ّنإ  ّمث 
[. 71] ۀلمجلا یف  ازاجم  هنوک  ۀمالع  هنع  هبلس  ۀّحص 

______________________________

هک میئامنیم  تباث  لصا  نیا  هار  زا  و  مینکیم ، ردابت  همیمض  ار  هنیرق  مدع  تلاصا  دیوگیم  هک  تسه  یلوق  تروص : نیا  رد  تسا  هدش 
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: اریز تسا  دودرم  روکذم ، مالک  دناهدومرف  هر »  » فّنصم هدوبن . حرطم  ياهنیرق  تسا و  هدوب  ظفل  دوخ  هب  دنتسم  ردابت ،
دراوم رد  ءالقع  دـنک و  کمک  نآ  هب  دـناوتب  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » هک تسین  یلـصا  تسا و  یئالقع  لصا  کی  هنیرق  مدـع  تلاـصا 
لـصا هب  يدراوم  هچ  رد  امـش  هک  مینکیم  لاؤس  هعجارم و  ءالقع  هب  ام  هک  تساجنیا  دـنریگیمن  راکب  ار  روکذـم  لصا  هنیرق ، رد  کـش 

: هک تسا  نیا  دنهدیم  اهنآ  هک  یخساپ  دینکیم  عوجر  روکذم 
ام و  ادـسا » تیأر   » دـیوگب یمّلکتم  رگا  الثم  میریگیم  کمک  هنیرق  مدـع  تلاصا  زا  میـشاب  هتـشاد  کش  مّلکتم  دارم  رد  هک  يدراوم  رد 

، تروص نیا  رد  يزاجم ، ای  تسا  دسا  یقیقح  يانعم  مّلکتم ، دارم  هک  مینادـن  اّما  تسا  سرتفم  ناویح  هک  مینادـب  مه  ار  دـسا  هل  عوضوم 
. تسا هدرک  هدارا  ار  دسا  یقیقح  يانعم  وا  میئوگیم  مینکیم و  يراج  ار  هنیرق  مدع  تلاصا 

تروـص هب  مینادیمن  اـّما  تسا  هدرک  هدارا  ار  سرتـفم  ناوـیح  ظـفل ، نیا  زا  وا  مینادیم  تسا و  موـلعم  مّلکتم  دارم  هـک  يدراوـم  رد  اـّما 
هب ءالقع  تروص ، نیا  رد  هدـش - لصاح  هنیرق  کمک  هب  ای  هدوب  ظـفل  دوخ  هب  دنتـسم  رداـبت ، مینادیمن  زاـجم - اـی  هدومن  هدارا  تقیقح ،

. دننکیمن ءانتعا  هنیرق ، مدع  تلاصا 
هنیرق مدع  تلاصا  ناوتیمن  هدش  لصاح  هنیرق  کمک  هب  ای  تسا  دنتسم  ظفل ، دوخ  هب  ردابت  ایآ  هک  دیراد  کش  هک  يدراوم  رد  هصالخ :

. درک يراج  ار 
108 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

سفن هنوک  ۀمالع  اموهفم ، داّحتالا  هکالم  ناک  يذلا  یتاّذلا ، یلّوألا  لمحلاب  هیلع  لمحلا  ۀّحص  و  هنع ، بلّسلا  ۀّحص  مدع  ّنإ  لیصفّتلا : و 
هدارفأ هقیداـصم و  نـم  هنوـک  ۀـمالع  داـّحتالا ، ءاـحنأ  نـم  وـحنب  ادوـجو ، داـّحتالا  هکـالم  يذــلا  یعانـّـصلا ، عئاّـشلا  لـمحلاب  و  ینعملا ،

[. 72] ۀّیقیقحلا
، ۀقیقحلا باب  نم  لب  ۀملکلا ، یف  زاجملا  باب  نم  هیلع  هقالطإ  ّنأب  لقن  مل  نإ  و  امهنم ]  ] اهنم سیل  ّهنأ  ۀمالع  کلذک  هبلس  ۀّحـص  ّنأ  امک 

[. 1  ] یکاکّسلا هیلإ  راص  امک  یلقع ، رمأ  یف  هیف  فرصّتلا  نإ  و 
______________________________

- بلس تّحص  مدع  لمح - تّحص  - 2

رکذ بلـس  تّحـص  مدـع  رگید ، ترابع  هب  ای  لمح و  تّحـص  ار  يزاجم  يانعم  زا  یقیقح  يانعم  صیخـشت  ياـههار  زا  رگید  یکی  [- 1]
هب روکذم  ناونع  ود  حیضوت  زا  لبق  دناهدرمشرب  یقیقح  زا  يزاجم  يانعم  صیخـشت  قرط  هلمج  زا  ار  بلـس  تّحـص  نینچمه  دناهدرک و 

. میزادرپیم ياهمّدقم  رکذ 
. دشابیم یفلتخم  ءاحنا  هب  روکذم  داّحتا  هک  دشاب  رارقرب  داّحتا  زا  ياهوحن  لومحم  عوضوم و  نیب  دیاب  هّیلمح  يایاضق  رد  همّدقم :

لومحم زا  هک  یبـلطم  اـب  دوشیم  هدـیمهف  عوضوم  زا  هک  هچنآ  ینعی  دـندّحتم  اـموهفم  لومحم  عوضوم و  یهاـگ  یموهفم : داـّحتا  فلا :
ناسنا  دننام  دنراد  داّحتا  دوشیم ، هدیمهف 

109 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
- مینکیم لمح  ناسنا  رب  ار  رشب  هک  یماگنه  رشب - و 

مهفی ام  نیفدارتم - دـننام  دراد  قّقحت  مه  يدوجو  داّحتا  یتّیهام و  داّحتا  هلاحم  ـال  تسا ، دوجوم  یموهفم  داـّحتا  هک  يدراوم  رد  رّکذـت :
- رشبلا ۀملک  نم  مهفی  ام  نیع  ناسنالا  ۀملک  نم 

نآ نیب  موهفم ، رظن  زا  دیاش  دنتـسه و  دـّحتم  ّتیهام ، رظن  زا  هکلب  دـنرادن  یموهفم  داّحتا  لومحم ، عوضوم و  یهاگ  يوه : ام  داّحتا  ب :
سنج و ّتیهام و  امـش  تروص ، نیا  رد  قطان » ناویح  ناسنالا   » دـیئوگیم ناسنا  فیرعت  رد  قطنم  ملع  رد  امـش  الثم  دـشاب  تریاـغم  ود ،
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دوصقم هکلب  تافانم  يانعم  هب  تریاغم ، هن  هّتبلا ، دراد ، تریاغم  قطان » ناویح   » موهفم اب  ناسنا  موهفم  الا  دـینکیم و  نایب  ار  ناـسنا  لـصف 
دیونـشب ار  قطان » ناویح   » رگا هکنیا  ای  دـنکیمن  روطخ  امـش  نهذ  هب  قطاـن » ناویح   » دیونـشیم ار  ناـسنا  هملک  امـش  یتقو  هک  تسا  نیا 

ناسنا ّتیهام  زا  هدناوخن و  قطنم  هک  فرع  رازاب و  مدرم  نیب  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  مه  شدـهاش  دـیآیمن و  امـش  نهذ  هب  ناسنا  هملک 
روطنامه هّتبلا  دننکیمن . هدافتـسا  ءیـش ، کی  روکذم ، ناونع  ود  زا  اهنآ  دینک  قالطا  ار  قطان » ناویح   » ای ناسنا »  » ناونع دـنرادن ، عالطا 

. تسا قطان »  » شلصف و  ناویح »  » نآ سنج  هک  تسا  قطان » ناویح   » نامه ناسنا ، ّتیهام  میتفگ  هک 
داّحتا ءیـش ، ود  نیب  دوشیمن  دنتـسه و  دـّحتم  مه  دوجو  رظن  زا  هلاحم  ال  دوب ، رارقرب  داّحتا  زیچ ، ود  نیب  ّتیهام ، رظن  زا  رگا  يروآداـی :

، دـنک ادـیپ  ناسنا  ناونع  يدرف  ره  دـندّحتم ، الماک  دوجو  رظن  زا  قطان » ناویح   » ناسنا و دـشاب . دوقفم  يدوجو  داّحتا  اّما  دوجوم  يوهاـم 
. دشابیم اراد  مه  ار  قطان  ناویح  ناونع 

داـّحتا ود ، نآ  نیب  ادوجو  هکلب  یموهفم  داـّحتا  هن  تسا و  رارقرب  يوهاـم  داـّحتا  هن  لومحم ، عوـضوم و  نیب  یهاـگ  يدوـجو : داـّحتا  ج :
« ملاع دیز   » و ضیبا » دیز   » دننام تسه 

110 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ملاع رد  ینعی  تسا  رارقرب  داّحتا  اهنآ  نیب  یجراخ  دوجو  تهج  زا  اّما  موهفم  رظن  زا  هن  تسه و  داّحتا  يوهام  رظن  زا  هن  ضیبا  دیز و  نیب 

«. ضیبا  » ناونع مه  تسا و  قبطنم  وا  رب  دیز »  » ناونع مه  هک  تسا  يدوجوم  جراخ ،
هک تسا  نیا  هدش ، دـّحتم  دـیز »  » اب براض »  » هک نیا  ّتلع  دـشابیم و  براض » دـیز   » لیبق زا  یهاگ  دراد  یعاونا  يدوجو  داّحتا  رّکذـت :

. دنمانیم يرودص »  » داّحتا ار  داّحتا  عون  نیا  برّضلا - هنم  ردص  تسا - هدش  رداص  دیز »  » زا برض » »
ّلاح و هک  تسا  یـضرع  ضایب »  » ینعی هدـش  عوضوم  رب  ّلاح  ردـصم ، أدـبم و  هک  تسه  ضیبا ،» مسجلا  اذـه   » لیبق زا  داـّحتا  مه  یهاـگ 

. تسا ضایب  ّلحم  مسج ، نآ  هدش و  مسج  رب  ضراع 
میئوگیم مینکیم و  لمح  وا  رب  ار  کلام »  » ناونع ام  دنکیم و  عایتبا  ار  یباتک  دیز ، الثم  دشابیم  کلام » دیز   » لیبق زا  داّحتا  مه  یهاگ 

دیز رب  ّتیکلم  ای  دشاب  هدش  رداص  دیز ، زا  ّتیکلم  هک  تسین  نینچنیا  شداّحتا  هوحن  اّما  تسا  رارقرب  يدوجو  داّحتا  کلام »  » دیز و نیب 
، هجیتن رد  دوشیم و  قّقحم  وا  يارب  ّتیکلام  ناونع  باتک ، عایتبا  زا  دعب  هک  دراد  یعازتنا  يرابتعا و  داّحتا  ناونع  هکلب  دـشاب  هدرک  لولح 

. دوشیم قبطنم  دیز  رب  کلام »  » ناونع
يدوجو داّحتا  یّتح  يداّحتا  عون  چـیه  هچناـنچ  دـشاب و  رارقرب  داـّحتا  ياهوحن  لومحم  عوضوم و  نیب  دـیاب  هّیلمح  ياـیاضق  رد  هصـالخ :

. داد لیکشت  هیلمح  هّیضق  ناوتیمن  دشابن ، تباث 
« یتاذ یلّوا  لمح   » هّیلمح يایاضق  زا  مّود 73 ] لّوا و  مسق  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 

111 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
يایاضق رثکا  دراد و  قّقحت  یعانـص » عیاش  لمح  ، » دوب تباث  لومحم  عوضوم و  نیب  يدوجو  داّحتا  طقف  هک  ریخا  مسق  رد  تسا و  قّقحم 

- مولعلا ۀعانص  یف  فراعتملا  لامعتسالا  یف  عئاّشلا  وه  ّهنال  دنتسه - ریخا  مسق  زا  هّیلمح 
تّحـص داد - لیکـشت  هیلمح  هیـضق  ناوتب  هک  تسا  نیا  یقیقح  يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  مئالع  زا  یکی  بلطم : لـصا  اـب  همّدـقم  طاـبترا 

- لمح
سرتفم ناویح  دسا و  نیب  امـش  رکف  رد  ینعی  تسه  دسا  هملک  هب  عجار  يزاکترا  یلامجا 74 ] يانعم  کی  امش  نهذ  رد  الثم  کلذ : نایب 

ناویح دـناهدرک و  عضو  سرتفم  ناویح  يارب  ار  دـسا  ظفل  اـیآ  هک  دـیمهفب  دـیهاوخیم  اـّما  تسا  تباـث  يزاـکترا  طاـبترا  کـی  ـالامجا 
سپـس دسا » سرتفملا  ناویحلا   » دیئوگیم دیهدیم و  لیکـشت  هّیلمح  هّیـضق  کی  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسا  دـسا  یقیقح  يانعم  سرتفم ،

يارب دسا  هملک  هک  دـینکیم  فشک  قیرط  نیا  زا  بذاک و  هن  تسا  قداص  روکذـم ، هّیلمح  هّیـضق  هک  دـیوشیم  هّجوتم  دـینکیم و  ّتقد 
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. تسا سرتفم  ناویح  دسا ، هل  عوضوم  هدش و  عضو  سرتفم  ناویح 
قالطا عاجـش  لجر  رب  ار  دـسا  ظفل  هک  دیاهدینـش  رّرکم  امـش  هک : ّتیفیک  نیا  هب  دـیهدیم  لیکـشت  هبلاس  هّیـضق  کـی  نآ ، لـباقم  رد  و 

دیهدیم لیکشت  هبلاس  هّیلمح  هّیضق  کی  تلاح  نیا  رد  يزاجم ، يانعم  ای  تسا  دسا  یقیقح  يانعم  عاجـش  درم  هک  دینادیمن  اّما  دننکیم 
فشک قیرط  نیا  زا  تسا و  قداص  روکذم ، هبلاس  هّیضق  هک  دیوشیم  هّجوتم  ّتقد  یمک  زا  دعب  دساب » سیل  عاجّـشلا  لجّرلا   » دیئوگیم و 

. تسا نآ  يزاجم  يانعم  هکلب  تسین  دسا  ظفل  یقیقح  يانعم  عاجش  لجر  هک  دینکیم 
لمح  فلا : میراد : لمح  عون  ود  هّیلمح ، يایاضق  رد  هک  میداد  حیضوت  البق  هتکن :

112 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلّوا لمح  ام  لمح »  » رگا میهدیم ، لیکـشت  هّیلمح  هّیـضق  میتفگ  هک  یقیقح  يانعم  صیخـشت  يارب  یعانـص ، عیاش  لمح  یتاذ ب : یلّوا 

فـشک تروص  نیا  رد  میدرک - نایب  هکيوحنهب  تسا  رارقرب  يوهام  داّحتا  ای  یموهفم  داّحتا  ای  لومحم  عوضوم و  نیب  هک  دـشاب - یتاذ 
لومحم هک  دـسا - ظفل  هل  عوضوم  هک  میباییمرد  رگید ، ترابع  هب  تسا  هّیلمح  هّیـضق  عوضوم  نامه  دـسا ، یقیقح  ياـنعم  هک  مینکیم 

عیاش لمح  وحن  هب  هّیلمح  هّیـضق  رگا  اّما  سرتفملا - ناویحلا  دـیاهداد - رارق  هّیلمح  هّیـضق  عوضوم  رد  امـش  هک  تسا  ناـمه  تسا - هّیـضق 
زا یکی  هّیلمح  هّیـضق  عوضوم  هک  میوشیم  هّجوتم  هکلب  تسا  یکی  لومحم  اـب  عوضوم  ياـنعم  هک  مینکیمن  فشک  رگید  دوب ، یعاـنص 

مینکیمن فشک  هاگچیه  روکذم  هّیضق  زا  ام  دراد و  یعانص  عیاش  لمح  هک  ناسنا » دیز   » هّیضق دننام  تسا 75 ] لومحم  یقیقح  قیداصم 
يانعم هیقیقح  قیداصم  زا  یکی  دـیز  هک  میباییم  رد  هکلب  تسین - دـیز  ناسنا ، ظـفل  هل  عوضوم  هدـش - عضو  دـیز  يارب  ناـسنا  ظـفل  هک 

کی دیز ، رگا  شریظن : رد  هک  روطنامه  ناسنا » دیز   » میئوگب میتسناوتیمن  دوبیمن ، ناسنا  يانعم  یقیقح  قیداصم  زا  رگا  تسا و  ناسنا 
اذل دسأب » سیل  دیز   » میئوگب میناوتیم  هکلب  ریخ ! دسا ؟» دیز   » میئوگب میهد و  لیکشت  هّیلمح  هّیضق  کی  میناوتیم  ایآ  دشاب ، عاجش  لجر 

، دیز هکنیا  اب  مّود  هلمج  رد  ناسنا و  يانعم  یقیقح  قادصم  دیز ، تسا و  قداص  ود  ره  دساب » سیل  دیز   » اب ناسنا » دیز   » هّیـضق میئوگیم 
. تسین دسا  یقیقح  قادصم  اّما  دراد  ار  تعاجش  لامک 

113 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هّیـضق رد  هک  تسا  ناـمه  اـم  لومحم  ظـفل  هل  عوضوم  هک  مینکیم  فشک  دـشاب ، یتاذ  یلّوا  لـمح  وـحن  هب  هّیلمح  هّیـضق  رگا  هصـالخ :

قیداصم زا  یکی  هّیلمح  هّیـضق  رد  عوضوم  هک  مینکیم  فشک  دشاب ، یعانـص  عیاش  لمح  وحن  هب  هچنانچ  میاهداد و  رارق  عوضوم  هّیلمح ،
. تسا لومحم  یقیقح 

ترابع هب  لمح و  تّحـص  هّیلمح و  هّیـضق  زا  تسا  ترابع  دـنکیم  یئامنهار  یقیقح  يانعم  صیخـشت  هب  ار  اـم  هک  یقرط  زا  یکی  هجیتن :
. بلس تّحص  مدع  رگید 

رب لمح  مه ، بلس  تّحص  رد  اهتنم  بلس  تّحـص  زا  تسا  ترابع  دیامنیم  تیاده  يزاجم  يانعم  يوس  هب  ار  ام  هک  یئاههار  زا  یکی  و 
. میدرک نایب  لمح  تّحص  رد  هک  یتّیفیک  نامه  هب  یعانص  عیاش  لمح  یتاذ ب : یلّوا  لمح  فلا : دوشیم  رّوصت  هنوگ  ود 

 ...«. ۀملکلا یف  زاجملا  باب  نم  هیلع  هقالطا  ّناب  لقن  مل  نا  و   » هلوق
. تسا رظن  فالتخا  یکاّکس  روهشم و  نیب  دشاب - تهباشم  هقالع  هب  هک  يزاجم  هراعتسا - ثحب  رد  نایب  ملع  رد 

دقتعم یکاکـس  اّما  دیاهدرب  راک  هب  ریبعت  رد  زاجم  هملک و  رد  زاجم  دینک  لامعتـسا  عاجـش  لجر  رد  ار  دسا  هملک  رگا  دنیوگیم  روهـشم 
يانعم رد  ار  دـسا  هکلب  مینکیمن  دـسا  لامعتـسا  دـسا و  هملک  رد  یفّرـصت  درادـن و  قّقحت  هملک  رد  زاـجم  دراوم ، لـیبق  نیا  رد  هک  تسا 

میئامنیم لامعتسا  سرتفم  ناویح  رد  ار  دسا  هملک  میهدیم و  هعسوت  ءاعّدا ، بسح  رب  ار  انعم  نآ  اهتنم  مینکیم  لامعتسا  شدوخ  یقیقح 
سرتفم ناویح  هّیقیقح  دارفا  زا  هک  دنکیم  یگدـنز  اهلگنج  رد  نآ  مسق  کی  میراد  سرتفم  ناویح  عون  ود  میئوگیم  هک  بیترت  نیا  هب 

دـسا یقیقح  يانعم  يارب  قادصم  مهنآ  هک  میهدیم  رارق  دسا  ّتیهام  دـسا و  يانعم  ءزج  ءاعّدا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  عون  تسا و 
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چیه  دسا  ظفل  رد  میهدیم و  هعسوت  ءاعّدا  ار  یقیقح  يانعم  مینکیم و  فّرصت  یلقع  رما  کی  رد  یکاّکس  نایب  قبط  اذل  تسا 
114 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

فوقوملا و نیب  ریاغّتلا  نم  ردابّتلا  یف  تفرع  امل  رئاد ، هجو  یلع  سیل  امهب ، ینعملا  اذه  یف  زاجم  وأ  ۀقیقح  ّهنأ  و  ظفللا ، لاح  مالعتـسا  و 
[. 1 [ ] 76] ادّیج لّمأتف  ملاعلا ، ملعتسملا و  یلا  ۀفاضإلا  وأ  لیصفّتلا  لامجإلاب و  هیلع ، فوقوملا 

______________________________

. تسا هتفرگن  تروص  یقیقح  يانعم  ریغ  رد  یلامعتسا  هنوگ 
لاثما و  دساب » سیل  عاجّشلا  لجّرلا   » هبلاس هّیضق  رد  ام  درادن و  ام  ثحب  هب  یطابترا  یکاّکس  روهـشم و  نیب  عازن  دناهدومرف : هر »  » فّنـصم

رد زاجم  ناونع  روهشم ، رظن  قبط  عاجش ، لجر  رد  دسا  لامعتـسا  هاوخ  دشابیمن  دسا  يانعم  یعقاو  قادصم  عاجـش ، لجر  میئوگیم  نآ 
 ... تسا و دانسا  رد  زاجم  میئوگب  دشاب و  یلقع  رما  کی  رد  فّرصت  یکاّکس  رظن  قبط  ای  دشاب  هتشاد  هملک 

. تسا زاجم  تمالع  بلس ، تّحص  تقیقح و  تمالع  بلس ، تّحص  مدع  نیاربانب :
میهدیم صیخـشت  ار  يزاجم  يانعم  بلـس ، تّحـص  هلیـسو  هب  ار و  یقیقح  يانعم  لـمح ، تّحـص  هلیـسو  هب  دـیتفگ  امـش  لاکـشا : [- 1]

: دیوگیم یلکشتسم 
؟ دیهد لیکشت  هّیلمح  هّیضق  دیناوتیم  هنوگچ  دینادیمن  ار  دسا  يانعم  هک  امش  اضرف 

، لمح تّحص  قیرط  زا  دیهد و  لیکـشت  هّیلمح  هّیـضق  دیناوتیم  ایآ  هدش ، عضو  زیچ  هچ  يارب  تغل  رد  دسا  ظفل  دینادیمن  الـصا  هک  امش 
؟ دیهد صیخشت  ار  یقیقح  يانعم 

هب ار  دسا  ظفل  دسا » سرتفملا  ناویحلا   » دیئوگیم هک  امـش  اریز  دینادب  ار  دسا  يانعم  دیاب  لّوا  دینک ، تسرد  هّیلمح  هّیـضق  دـیهاوخب  رگا 
اب دـینادن  ار  هل  عوضوم  رگا  دـیرادن و  هّیلمح  هّیـضق  هب  يزاـین  دـینادب  ار  یقیقح  ياـنعم  رگا  دـیهدیم ، رارق  لوـمحم  نآ ، ياـنعم  ظاـحل 

نیا يزاجم - يانعم  صیخـشت  بلـس و  تّحـص  رد  نینچمه  هن و  ای  تسا  حیحـص  لمح ، نآ  هک  دیوشیمن  هّجوتم  هّیلمح  هّیـضق  لیکـشت 
هب  تسا  رود  مزلتسم  بلطم ،

115 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
درّطی ثیح ال  تازاجملا ، یف  ةروکذـملا  قئالعلا  عون  ۀـظحالمب  هّلعل  و  اضیأ ، زاجملا  ۀـقیقحلل و  ۀـمالع  همدـع  دارّطالا و  رکذ  دـق  ّهنإ  ّمث 
لیوأت ریغ  نم   ) دیق ةدایز  و  [، 77] ۀقیقحلاک درّطم  زاجملاف  لامعتسالا ، هعم  ّحصی  ام  صوصخ  ۀظحالمبف  ّالإ  و  اهعم ، ظفللا  لامعتسا  ۀّحص 

یلع الإ  اهل  ۀمالع  نوکی  ال  ذئنیح - ّهنأ - الإ  ۀـقیقحلاب ، کلذـک  دارّطالا  صاصتخال  ابجوم  ناک  نإ  و  [(، 79] ۀقیقحلا هجو  یلع   ) وأ [( 78
[، 80] رئاد هجو 

______________________________

- تسین نآ  هداعا  هب  يزاین  میدرک و  نایب  ار  نآ  رّوصت  ّتیفیک  رود و  لصا  [، 81] ردابت ثحب  رد  هک  يوحن 
ود نآ  حورـشم  وحن  هب  البق  نوچ  هدومن و  رارکت  مه  اجنیا  رد  دـندرک  نایب  ردابت  ثحب  رد  هک  ار  یباوج  ود  ناـمه  هر »  » فّنـصم باوج :

[. میئامنیم 82 يراددوخ  نآ  رارکت  زا  میدومن ، نایب  ار  باوج 
116 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

مالعتسال لاجم  یقبی  ال  ۀقیقحلا ، وحن  یلع  لامعتسالا  نوکب  ملعلا  عم  ّهنأ  ةرورـض  انه ، ردابّتلا  یف  رکذ  امب  روّدلا  نع  یّـصفّتلا  ّیتأتی  و ال 
[. 1  ] هریغب وأ  دارّطالاب ، لامعتسالا  لاح 

______________________________
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دارّطا - 3

يزاجم يانعم  صیخشت  قرط  هلمج  زا  ار  دارّطا  مدع  نینچمه  دناهدرک و  رکذ  دارّطا  ار  یقیقح  يانعم  صیخشت  قرط  زا  رگید  یکی  [- 1]
. دناهدرمشرب یقیقح  يانعم  زا 

. میهدیم حیضوت  ار  دارّطا  ءادتبا  اذل  دناهدرکن  انعم  ار  دارّطا  فّنصم ،
اجکره هک  دـیدید  سپـس  و  تسه - دروم  نآ  رد  هک  یتّیـصوصخ  تهج و  ظاحل  هب  دـیدرک - قالطا  يدروم  رد  ار  یظفل  یناونع و  رگا 

ار نآ  دننکیم و  ریبعت  دارّطا ، هب  نآ  زا  تسا  يزیاج  لامعتـسا  کی  لامعتـسا ، نآ  درادن و  یعنام  روکذم  قالطا  دـشاب ، ّتیـصوصخ  نآ 
. دناهدرمش تقیقح  تمالع 

رد دـیدرک  قالطا  وا  رب  ار  روکذـم  ناونع  یتبـسانم  هچ  هب  هک  مینکیم  لاؤس  امـش  زا  دـینکیم  قالطا  دـیز  رب  ار  ملاع »  » ناونع امـش  الثم 
ّتیـصوصخ ياراد  یـسکره  هک  دینکیم  هظحالم  سپـس  میدرک  قالطا  وا  رب  ار  روکذم  ناونع  ملع ، ّتیدجاو  ّتلع  هب  دیئوگیم  باوج 

دجاو هک  یـسکره  رب  دـیز و  رب  ملاـع  قـالطا  هک  مینکیم  فـشک  اـجنیا  زا  درک  قـالطا  وا  هب  ار  ملاـع »  » ناوـنع ناوـتیم  دـشاب ، روـبزم 
دینکیم لامعتسا  یتّیصوصخ  کی  يارب  دروم و  کی  رد  ار  یظفل  یهاگ  نآ  لباقم  رد  اّما  تسا  تقیقح  وحن  هب  دشاب ، ملع  ّتیـصوصخ 
تفلاـخم لامعتـسا  نآ  اـب  فرع  درب و  راـک  هب  ار  قـالطا  نآ  ناوتیمن  تسا ، دوـجوم  ّتیـصوصخ  ناـمه  هکنیا  اـب  رگید  دراوـم  رد  یلو 

. داد دسا  ناونع  ناوتیم  عاجش  لجر  هب  دیوگیم  فرع  دیربیم و  راکب  عاجش  لجر  دروم  رد  ار  دسا »  » هملک امش  الثم  دنکیم 
؟ تسا حیحص  روکذم ، قالطا  یکالم  هچ  هب  لاؤس :

117 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دراد تهابش  تعاجش  رد  سرتفم  ناویح  اب  لجر  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  باوج :

دـسا هب  تهابـش  هفایق ، رد  اهنت  يدوجوم  رگا  اضرف  دومن ، لامعتـسا  ار  دـسا  ناونع  ناوتیم  دـشاب ، تهباشم  هقالع  هک  اجکره  ایآ  لاؤس :
؟ تسا قفاوم  لامعتسا ، نآ  اب  فرع  ایآ  دومن و  یقالطا  نانچ  ناوتیم  دشاب ، هتشادن  تعاجش  زا  ياهرهب  چیه  اّما  دشاب ، هتشاد 

. ریخ باوج :
هب روکذم  لامعتسا  رگا  اریز  هدوبن ، تقیقح  وحن  هب  مه  عاجـش - لجر  رب  دسا  قالطا  لامعتـسا - نامه  هک  مینکیم  فشک  هلئـسم  نیا  زا 
مه دراوم  ریاس  رد  فرع  هدوبن ، نایم  رد  يدارّطا  رگا  اذـل  دـشاب  درّطم  عیاش و  هباشم ، دراوم  مامت  رد  قالطا  نآ  دـیاب  هدوب ، تقیقح  وحن 

. مینکیم ریبعت  دارّطا  مدع  هب  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  يزاجم  روکذم ، لامعتسا  هک  مینکیم  فشک  ام  ددنسپیمن و  ار  لامعتسا  نآ 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  لیصفت  حیضوت و  تروص  هب  ابیرقت  هک  دننکیم  یلاکشا  ثحب ، ّلحم  رد  هر »  » فّنصم

هقالع یّلک  عون و  ایآ  دیریگیم ؟ رظن  رد  ار  يزیچ  هچ  تسین ، حیحص  درادن و  دارّطا  عاجـش ، لجر  ریغ  رب  دسا  قالطا  دیئوگیم  هک  امش 
؟ ار تعاجش  رد  تهباشم  ای  دیئامنیم  روظنم  ار  تهباشم 

نیا رد  تشاد ، تهابـش  دـسا  اب  هفایق  رد  طـقف  يدوجوم  رگا  تسامـش  اـب  قح  تروص ، نیا  رد  تسا ، رظن  رد  تهباـشم  هقـالع  یّلک  رگا 
تعاجـش رد  تهباشم  روظنم ، میتفگ  میدرک و  دودحم  ار  تهباشم  هقالع  هرئاد  رگا  اّما  تسین  حیحـص  وا  رب  دسا  قالطا  ریبعت و  تروص ،

ناونع ناوتیم  دشاب ، هتشاد  تهابش  دسا  هب  تعاجـش  رد  يدوجوم  ره  یـسکره و  مینک و  تسرد  ار  دارطا  میناوتیم  ضرف  نیا  رد  تسا 
دومن و قالطا  وا  رب  ار  دسا 

118 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
لامعتـسا دروم  نآ  رد  ار  دسا  ناونع  ناوتیم  دـشاب ، روکذـم  تهابـش  مه  تاناویح  رد  رگا  هکلب  درادـن  رکب  ورمع و  دـیز ، هب  صاصتخا 

- هیلع دسالا  قالطا  ّحصی  ۀعاجّـشلا  یف  دسالاب  اهیبش  ناک  دوجوم  ّلک  دنکیم - ادـیپ  دارّطا  تقیقح  دـننام  مه  زاجم  میئوگیم  اذـل  دومن 
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رد دوب  دارّطا  تقیقح ، رد  هک  روطنامه  هجیتن ، رد  هیلع و  ملاعلا  قالطا  ّحصی  ملعلا  أدبمل  ادـجاو  ناک  دوجوم  ّلک  میتفگ  البق  هکنیا  لثم 
. تسین تقیقح  زاجم و  نیب  تهج ، نیا  رد  یقرف  دوشیم و  ادیپ  دارّطا  مه  زاجم 

: هک دننک  نایب  یقرف  دناهتساوخ  یضعب  میدرک  نایب  نونکات  هک  هچنآ  رب  انب 
امش هک  يدارّطا  اّما  تسا  حیحـص  هحماسم ، زّوجت و  لیوأت و  نودب  دشابیم و  تقیقح  وحن  هب  ملع  أدبم  دجاو  دوجوم  ره  رب  ملاع  قالطا 

. تسا هقالع  تیاعر  اب  دیدرک  ریوصت  دسا  قالطا  زا 
يدروم رد  نآ  دـینادیم و  تقیقح  هراما  ار  یّـصاخ  دارّطا  هکلب  دـینادیمن  تقیقح  تمـالع  ار  دارّطا  امـش  سپ  دـناهدومرف  هر »  » فّنـصم

« رود  » مزلتسم بلطم  نیا  دشاب  نینچنیا  رگا  تسا ، ۀقیقحلا  ۀمالع  ۀقیقحلا  هجو  یلع  دارّطا  ینعی  دشاب  هقیقحلا  هجو  یلع  دارّطا  هک  تسا 
تقیقح هب  ار  امـش  اـت  دـیئآیم  دارّطا  غارـس  هب  لّوا  دـینک ، فشک  دارّطا ، هار  زا  ار  ندوـب  تقیقح  هک  دـیتسه  ددـص  رد  امـش  نوـچ  تسا 

وحن هب  هک  يدارّطا  دیهدیم  باوج  دنکیم ، یئامنهار  تقیقح  هب  ار  ناسنا  دارّطا ، مادک  هک  مینکیم  لاؤس  امش  زا  سپـس  دنک  یئامنهار 
قّقحت هقیقحلا  هجو  یلع  دارّطا  ات  تسا - فّقوتم  تقیقح  هب  ملع  رب  مه  دارّطا  دراد و  فّقوت  دارّطا ، رب  تقیقح ، هب  ملع  سپ  دشاب  تقیقح 

اریز تسین 83 ] يراج  ثحب  ّلحم  رد  میدرک  نایب  رود »  » يارب لمح  تّحص  ردابت و  ثحب  رد  هک  ار  یئاهباوج  و  دنک - ادیپ 
119 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

راد اذإ  امیف  اهدحأ  یلإ  راصی  داکی  ال  رامـضإلا ، و  لقنلا ، و  صیـصّختلا ، و  كارتشالا ، و  زّوجتلا ، یه : و  ۀـسمخ ، لاوحأ  ظفّلل  ّهنا  نماّثلا :
. هیلإ هنع  ۀفراص  ۀنیرقب  الإ  یقیقحلا ، ینعملا  نیب  هنیب و  رمألا 

تناک اذإ  ّالإ  اهب ، رابتعا  ال  ۀّیناسحتـسا ، اّهنأ  ّالإ  اهوجو ، ضعب  یلع  اهـضعب  حـیجرتل  اورکذ  نإ  و  نّویلوصـألاف ، اـهنیب ، رمـألا  راد  اذإ  اـّمأ  و 
[. 1  ] یفخی امک ال  کلذ ، نودب  اهرابتعا  یلع  لیلد  ةدعاسم  مدعل  ینعملا ، یف  ظفللا  روهظل  ۀبجوم 

______________________________

. ۀقیقحلا هجو  یلع  دارّطالا  ۀقیقحلا  مئالع  نم  دیتفگ  امش 
اهنآ هب  رّوصت و  ار  دلاخ  رکب و  ورمع ، هک  دیراد  ياهزیگنا  هچ  رگید  تسا  تقیقح  دیز ، رب  ملاع  ناونع  قالطا  هک  دیدش  هّجوتم  امش  رگا 

رب دسا  قالطا  اب  دـیز  رب  ملاع  قالطا  هک  دـیتسناد  رگا  لّوا  هلحرم  نامه  رد  امـش  دـیئامن . رّوصت  ار  دارّطا  ات  دـیئامن  قالطا  ار  ملاع  ناونع 
، دـش صّخـشم  امـش  يارب  عوضوم  تسا و  زاجم  وحن  هب  یمّود  تقیقح و  وحن  هب  یلّوا  قالطا  هک  وحن  نیا  هب  دـنکیم  قرف  عاجـش  لجر 

سفن رد  یتقو  مینک  فشک  ار  تقیقح  دارّطا ، هار  زا  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم ، هکیلاحرد  دـیراد  دارّطا  مدـع  دارّطا و  هب  يزاین  هچ  رگید 
. دوشیمن ساسحا  دارّطا  هب  يزاین  رگید  دش  ذوخأم  هقیقحلا  وحن  یلع  قالطا  دارّطا ،

. دشاب زاجم  تمالع  دارّطا  مدع  تقیقح و  تمالع  دارّطا  هک  دنتفریذپن  فّنصم  هصالخ :

- لاوحا ضراعت  ظفل - لاوحا  رد  متشه  رما 

: دناهدومن هراشا  بلطم  ود  هب  رما  نیا  رد  هر »  » فّنصم [- 1]
، صیصخت كارتشا ، زاجم ، زا  دنترابع  هک  تسا  ياهناگجنپ  لاوحا  ظفل ، يارب  - 1

120 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. رامضا لقن و 

. روبزم هناگجنپ  دراوم  زا  یکی  یقیقح و  يانعم  نیب  دش ، رئاد  رما ، رگا  روکذم  دراوم  رد 
يانعم ای  هدرک  هدارا  ار  دـسا  ظفل  یقیقح  ياـنعم  وا  هک  میتسنادـن  و  ادـسا » تیأر   » تفگ یمّلکتم  رگا  اـضرف  تسا  مّدـقم  یقیقح  ياـنعم 

. دراد مّدقت  یقیقح  ریغ  يانعم  رب  یقیقح  يانعم  لاکشا  الب  تروص  نیا  رد  ار  يزاجم 
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. دشاب نایم  رد  فالخرب  ياهنیرق  هکنیا  رگم  تسا  مّدقم  یقیقح  يانعم  روکذم ، هناگجنپ  دراوم  مامت  رد  رّکذت :
لامعتسا یئانعم  رد  یظفل  الثم  [ 84] دوش رئاد  هسمخ - دراوم  یناعم - نآ  دوخ  نیب  رما ، هکلب  دـشابن  حرطم  یقیقح  ياـنعم  ثحب  رگا  - 2

یـضعب یظفل  كرتشم  ای  تسا  مّدـقم  زاجم  ایآ  تروص  نیا  رد  یظفل  كارتشا  وحن  هب  ای  هدـش  قالطا  زاجم  تروص  هب  مینادـن  یلو  دوش 
رب زاجم  حـیجرت  ثعاب  ّتیبلغا ، ترثک و  تسه و  الامعتـسا  رثکا  ادارفا و  بلغا  زاجم  نوچ  تسا  مّدـقم  یظفل  كارتشا  رب  زاجم  دـناهتفگ 

فالخ هب  تسین  مزال  هقالع  تیاعر  یظفل  كرتشم  رد  اریز  دراد  مّدقت  زاجم  رب  یظفل  كرتشم  دـناهتفگ  ياهّدـع  تسا و  یظفل  كرتشم 
. دراد هدئاز  هنوئم  هب  زاین  هک  زاجم 

رب کیمادک  لقن  كارتشا و  نیب  دش  رئاد  رما ، اضرف  رگا  نینچمه  تسا و  مّدقم  مادک  صیـصخت  زاجم و  نیب  دـش  رئاد  رما ، الثم  رگا  ای  و 
 ... دراد و مّدقت  يرگید 

121 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّنأ وه : و  لاقم ، دـیهمتب  سأب  لاحلا ال  قیقحت  یف  ضوخلا  لبق  و  لاوقأ 85 ،] یلع  همدع  ۀّیعرّـشلا و  ۀقیقحلا  توبث  یف  اوفلتخا  ّهنإ  عساّتلا :

دـصقی نأب  هل ، عضو  اذإ  امک  هل ، عضو  اـم  ریغ  یف  ظـفللا  لامعتـساب  لـصحی  کلذـک  هئاـشنإب ، حیرـصّتلاب  لـصحی  اـمک  ینییعّتلا ، عضولا 
ّدب ناک ال  نإ  و  ۀنیرقلاب ، هسفنب ال  هیلع  ۀلالّدلا  و  هنع ، ۀیاکحلا 

______________________________

، هوـجو نآ  ماـمت  دـناهدومرف  هر »  » فّنــصم اـّما  دـناهدرک  رکذ  ار  یهوـجو  رگید ، فرط  رب  فرط  کـی  حـیجرت  يارب  روکذـم  دراوـم  رد 
عطق هدافا  یناسحتسا  هوجو  دشاب و  هتشاد  ار  رگید  فرط  رب  فرط  کی  حیجرت  ّتیحالص  هک  دشابیمن  یقطنم  ناهرب  تسا و  یناسحتسا 

تسا و ثحب  مالک و  لّوا  نظ ، نآ  ّتیجح  دیامن  هّنظم  داجیا  هک  ضرفرب  دشاب و  هّنظم  داجیا  ببـس  تسا  نکمم  هکلب  دـنکیمن ، نیقی  و 
دناهدومرف فّنصم  اذل  دراد  ّتیّجح  هب  فاّصتا  نظ ، دارفا  زا  یضعب  هکلب  دشاب  هتـشاد  ّتیجح  دراوم ، مامت  رد  هک  تسین  نیقی  دننام  هّنظم 

: دیاب لاوحا  ضراعت  رد 
اریز تسا  ّتیجح  ياراد  روهظ ، نآ  درک ، ادیپ  روهظ  اهنآ  زا  مادـکره  رد  ظفل  هک  انعم  نیا  هب  داد  رارق  نازیم  كالم و  ار  روهّظلا  تلاصا 

ار يروهظ  ظفل ، يارب  هک  دوب  يّدح  رد  یناسحتسا  هوجو  نآ  رگا  نیاربانب  تسا  هناوتـشپ  ياراد  یئالقع و  ربتعم  لصا  کی  روهّظلا  ۀلاصا 
. درادن یشزرا  یناسحتسا  هوجو  تروص ، نیا  ریغ  رد  میهدیم و  حیجرت  ار  نآ  تروص  نیا  رد  درک ، تسرد 

122 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. مهفاف زاجملا ، یف  امک  ینعملا ، ةدارإ  یلع  ال  کلذ ، یلع  ۀلالّدلل  ّهنأ  الإ  ۀنیرق ، بصن  نم  ذئنیح - - 

ام دـعب  رئاض  ریغ  زاجم ، ۀـقیقحب و ال  نوکی  الف  زاجملا ، یف  ربتعا  ام  ةاعارم  الب  هل ، عضو  اـم  ریغ  یف  کلذـک  هیف  ظـفللا  لامعتـسا  نوک  و 
[. 1  ] زاجم ۀقیقحب و ال  سیل  ام  تارواحملا  یف  ۀعئاّشلا  تالامعتسالا  یف  ّهنأ  اقباس ، تفرع  دق  و  هرکنتسی ، عبّطلا و ال  هلبقی  اّمم  ناک 

______________________________

هّیعرش تقیقح  مهن  رما 

هراشا

. مینکیم نایب  ار  ياهمّدقم  روکذم ، ثحب  زا  لبق  تسا  یلوصا  مهم  ثحابم  زا  یکی  هّیعرش ، تقیقح  ثحب  [- 1]
. ینّیعت ای  تسا  ینییعت  ای  عضو  رابتعا ، کی  هب  هک  میدرک  هراشا  البق  همّدقم :

دنکیم و ادیپ  لامعتسا ، ترثک  يزاجم  يانعم  رد  ظفل  هک  انعم  نیا  هب  دوشیم  لصاح  دوخهبدوخ  لامعتـسا و  ترثک  رثا  رد  ینّیعت  عضو 
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هب نآ  زاین  هک  یماگنه  دنکیم -. ادیپ  تقیقح  ناونع  يزاجم  يانعم  رد  ظفل  هجیتن ، رد  درادن و  هنیرق  هب  زاین  رگید  هک  دسریم  يّدـح  هب 
- دوش بلس  هنیرق ،

عضو یئانعم  يارب  ار  یظفل  دنیـشنیم و  عضو  یـسرک  رب  عضاو  اضرف  دوشیم  لصاح  ءاشنا ، هب  حیرـصت  اب  یهاگ  فلا : ینییعت : عضو  اّما 
ظفل سرتفم و  ناویح  يارب  ار  دسا  ظفل  دیوگیم  مه  عضاو  دـنکیم ، باختنا  دوخ ، دازون  يارب  ار  یمـسا  يردـپ  هک  روطنامه  دـنکیم 

 ... مدومن و عضو  صوصخم  ناویح  نآ  يارب  ار  بئذ 
ترابع  نآ  دیتسه و  انشآ  نآ  اب  رتمک  هک  میراد  ینییعت  عضو  زا  رگید  مسق  کی  ب :

123 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هکنیا زا  تسا 

. تسا یقیقح  يانعم  رد  لامعتسا  دننام  شلامعتسا  ّتیفیک  اّما  دنکیم  لامعتسا  يزاجم  يانعم  رد  ار  یظفل  يدرف 
؟ تسا هنوگچ  یقیقح  يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  ّتیفیک  لاؤس :

« یئاهنت  » هب ار  ظفل  دوخ  دننکیم و  تیاکح  انعم  زا  نآ  هلیسو  هب  دننکیم و  قالطا  ار  ظفل  هک  تسا  نینچنیا  دناهدومرف  فّنصم  باوج :
یکاح هنیرق ، هب  زاین  نودب  یئاهنت و  هب  ار  دسا  ظفل  تروص ، نیا  رد  ادسا  تیأر  دـیوگیم  یمّلکتم  یتقو  الثم  دـنهدیم  رارق  انعم  رب  ّلاد 

رب ّلاد  هنیرق ، زا  دادمتـسا  نودب  انعم و  مامت  هب  ار  ظفل  هک  تسا  نیا  یقیقح  يانعم  لامعتـسا  ّتیفیک  نیاربانب ، هداد  رارق  یقیقح  يانعم  زا 
درم دـسا »  » زا شدوصقم  یمری و  ادـسا  تیأر  تفگ  یمّلکتم  رگا  فراعتم ، يزاجم  تالامعتـسا  فالخ  هب  دـنهدیم  رارق  یقیقح  يانعم 
لجر رب  ّلاد  هنیرق ، کمک  اب  ار  دـسا  ظفل  هکلب  هدادـن  رارق  عاجـش  لجر  زا  یکاح  یئاهنت  هب  ار  دـسا  ظـفل  وا  تروص  نیا  رد  دوب  عاـجش 

. دنکیمن تیاکح  عاجش ، لجر  زا  یئاهنت  هب  دسا  ظفل  نوچ  تسا  هداد  رارق  عاجش 
- ظفل دوخ  هک  یقیقح  تالامعتـسا  فالخ  هب  درادـن  تلالد  تیاکح و  هبنج  یئاـهنت  هب  ظـفل  یلومعم  يزاـجم  تالامعتـسا  رد  هصـالخ :

. دنکیم انعم  زا  تیاکح  هنیرق - نودب 
: هک تسا  نیا  ینییعت  عضو  زا  مسق  کی  هک  دنیامرفیم  هر »  » فّنصم دش  توافتم  تالامعتسا  هوحن  هک  نونکا 

یئاهنت و هب  ار  یظفل  ینعی  تسا  یقیقح  يانعم  رد  لامعتـسا  وحن  هب  شلامعتـسا  ّتیفیک  اّما  دنیامنیم  لامعتـسا  يزاجم  يانعم  رد  ار  ظفل 
هک  ّتیفیک  نیا  هب  دننک - لامعتسا  يزاجم  يانعم  رد  ار  تالص  ظفل  هکنیا  لثم  [ 86] دنهدیم رارق  يزاجم  يانعم  زا  یکاح  هنیرق ، نودب 

124 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
- دشابن هنیرق  هب  زاین  شتلالد  رد  دنک و  يزاجم  يانعم  رب  تلالد  ظفل ، سفن 

؟ میوش هّجوتم  ار  مّلکتم  ریمّضلا  یف  ام  اجک  زا  لاؤس :
« دسا  » و یمری »  » هک وحن  نیا  هب  دنکیم  توافت  یمری  ادسا  تیأر  هلمج  رد  هنیرق  اب  هنیرق  نآ  ناونع  هک  دروآیم  ياهنیرق  مّلکتم ، باوج :
هب ظفل  سفن  هک  دنکیم  هاگآ  ار  ام  دوشیم  هدروآ  ینییعت  عضو  زا  عون  نیا  رد  هک  ياهنیرق  اّما  دننکیم  عاجـش  لجر  رب  تلالد  اعومجم 

لامعتـسا هوحن  رب  ياهراما  روکذم ، هنیرق  ینعی  تسا - ظفل  یقیقح  يانعم  ّناک  يزاجم  يانعم  هدـش - لامعتـسا  يزاجم  يانعم  رد  یئاهنت 
. دشابیم

فلتخم اههنیرق  ناونع  هکلب  تسا  يزاجم  لامعتـسا ، نآ  هک  درک  لایخ  دیابن  دشاب ، ياهنیرق  هک  یلامعتـسا  ره  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
ّتیفیک صیخـشت  يارب  هنیرق  هب  جاـیتحا  مه  ثحب  ّلـحم  رد  تسا  هنّیعم  هنیرق ، نآ  اـّما  میراد  هنیرق  هب  زاـین  یظفل  كرتـشم  رد  ـالثم  تسا 

. تسا لامعتسا 
؟ دوشیم تسرد  ینییعت  عضو  لامعتسا ، مادک  هلیسو  هب  لاؤس :

زا ریخا  مسق  رد  هکلب  ینعملا » اذه  ءازإب  ظفللا  اذه  تعضو   » دیوگب دنیـشنب و  عضو  یـسرک  رب  الثم  عضاو  هشیمه  هک  تسین  مزال  باوج :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


تالامعتسا رگید ، تالامعتـسا  تسا و  عضو  هدنروآ  دوجو  هب  عضو و  قّقحم  لامعتـسا ، نیلّوا  میداد ، حیـضوت  نونکا  هک  ینییعت  یعـضو 
. مینک تسرد  ار  یعضو  نینچ  میناوتب  هّیعرش  تقیقح  ثحب  رد  دیاش  دنشابیم و  عضولا  دعب 

؟ يزاجم ای  تسا  یقیقح  لامعتسا  ایآ  تسه ، عضو  قّقحم  هک  لّوا  لامعتسا  لاؤس :
هک  دراد  یموزل  هن  دشاب و  هتشاد  تقیقح  ناونع  تسا  مزال  هن  مادکچیه ، باوج :

125 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و اعطق ، فزاجم  ریغ  هب  عطقلا  یعّدم  و  اّدج ، ۀبیرق  اذکه  عراّشلا  ناسل  یف  ۀلوادتملا  ظافلألا  یف  ینییعّتلا  عضولا  يوعدف  اذـه ، تفرع  اذإ 

[. 1  ] هتارواحم یف  اهنم  ۀّیعرّشلا  یناعملا  [ 87] ردابت هیلع  ّلدی 
______________________________

: هک میدرک  نایب  امش  يارب  یّلک  هدعاق  کی  مّوس ، رما  رد  ام  اریز  دشاب  اراد  ار  زاجم  ناونع 
قئالع دوجو  هب  دّیقم  تسا و  حیحص  لامعتسا  نآ  دشاب ، لامعتسا  نسح  اجکره  ینعی  تسا  لامعتسا  نسح  لامعتـسا ، تّحـص  رد  كالم 

رد ار  بلطم  نآ  ریظن  زاجم ، هن  دراد  تقیقح  ناونع  هن  اّما  دوشیم  لامعتـسا  شفنـص  اـی  عون  رد  یظفل  یهاـگ  میتفگ  اذـل  میتسین  هدوهعم 
. میوشیم مزتلم  مه  ثحب  ّلحم 

: هک دنک  اعّدا  یسک  رگا  دش ، صّخشم  امش  يارب  روکذم  همّدقم  هک  نونکا  [- 1]
اهنآ لاثما  جح و  موص ، تالص ، ظافلا  سّدقم ، عراش  میئوگیم  عراش - ناسل  رد  لوادتم  [ 88] ظافلا هب  تبسن  هّیعرش - تقیقح  ثحب  رد 

هب یحالطصا  يانعم  رد  ار  تالص  هملک  ینعی  هدرک  تسرد  عضو  لامعتسا ، اب  هکيوحنهب  هدرک ، لامعتسا  یثدحتسم  هزات و  یناعم  رد  ار 
- تسا ّتیفیک  نیا  هب  لامعتسا  هوحن  هک  هدومن  هماقا  مه  ياهنیرق  اهتنم  تسا - یقیقح  يانعم  رد  لامعتسا  هوحن  لامعتسا ، عون  هدرب و  راک 
، دـنک نآ  هب  تبـسن  عطق  ياعّدا  یـسک  رگا  رتالاب  درمـش و  دـیعب  ار  نآ  دـیابن  دـنکب ، یئاعّدا  نینچ  هّیعرـش  تقیقح  ثحب  رد  یـسک  رگا 

. تسا هدرکن  یئوگفازگ 
اذل تسا و  مامتان  يّدح  ات  هک  دناهدومن  هماقا  بلطم  نیا  رب  مه  یلیلد  هر »  » فّنصم

126 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. مینکیم لیمکت  ار  لیلد  نآ  ام  اذل  هدش و  عقاو  مه  لاکشا  دروم 

یناعم هدـشیم ، قالطا  هلآ -) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا یبن  ناسل  رد  ای  نآرق  رد  عراش - ناسل  رد  تالـص  ظفل  یتقو  هر :»  » فّنـصم لـیلد 
هیلع و هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ای  ةالّـصلا » اومیقا   » دـناهدومرف لاعتم  دـنوادخ  یتقو  نینچمه  هدـشیم و  ردابتم  ناهذا  رد  لوادـتم  دوهعم و 

تسا تقیقح  تمالع  هک  مه  ردابت  هدشیم و  ردابتم  هعرتخم ، یناعم  نآ  هّیعرش و  یناعم  نآ  دناهدومنیم ، لامعتسا  ار  تالـص  ظفل  هلآ )
. هدش لامعتسا  انعم  نآ  رد  اتقیقح  تالص  ظفل  تسا و  ظافلا  یقیقح  میهافم  ثدحتسم  یناعم  نآ  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

: هکنیا هلمج  زا  هدرک  نآ  هب  لاکشا  ود  مه  ینیکشم  موحرم  اذل  تسا و  صقان  روکذم ، لیلد 
عراش تسا  نکمم  دـنکیمن  نّیعم  ار  ندوب  تقیقح  هوحن  اّما  زاجم  هن  تسا  تقیقح  انعم  نالف  رد  ظفل  نالف  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ردابت ،

دیهاوخیم امش  هکیلاحرد  لامعتسا ، هار  زا  هن  هدرک  عضو  دوهعم  یناعم  يارب  ار  ظافلا  نآ  حیرـصت - اب  ینییعت - عضو  هلیـسو  هب  سّدقم 
بلطم نیا  ناوتیمن  ردابت  اب  هک  تسا  یهیدب  هدش و  تسرد  عضو  حیرـصّتلاب - هن  لامعتـسا - اب  یلو  هدوب  حرطم  ینییعت  عضو  هک  دیئوگب 

. ار نآ  هوحن  هن  دنکیم  تباث  ار  ندوب  تقیقح  طقف  ردابت  اریز  درک  تباث  ار 
. دنامن یقاب  روکذم  لاکشا  يارب  یّلحم  ات  مینکیم  هفاضا  فّنصم ، لیلد  هب  ار  یبلطم  نونکا 

: هک مینکیم  امش  زا  لاؤس  کی  ام  اّما  تسا  تقیقح  تمالع  ردابت ،
وحن هب  ای  یناعملا » هذهل  ظافلالا  هذه  تعضو   » تسا هتفگ  هدرک و  تسرد  ینییعت  عضو  حیرـصّتلاب  ینعی  لّوا  ّتیفیک  هب  سّدقم  عراش  ایآ 
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؟ میدرک رکذ  ام  هک  مّود 
ناشن و چیه  میرگنیم ، هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  تایح  خیرات  هب  هک  یماگنه  ام 

127 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءاعّدلا و ینعمب  ةالّصلا  اعرش و  ةالّصلا  نیب  ۀقالع  ّيأف  ۀّیوغللا ، ۀّیعرّـشلا و  یناعملا  نیب  ةربتعم  ۀقالع  نوکی  امبر ال  ّهنأ  کلذ 89 ] دّیؤی  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  امهنیب ، ّلکلا  ءزجلا و  ۀقالع  نم  ربتعی  ام  توبث  بجوی  ءاعّدلا ال  یلع  ةالّصلا  لامتشا  دّرجم 
______________________________

یناعم نیا  يارب  ار  ظافلا  نیا  ساّنلا  اهّیا  دنـشاب  هدومرف  عضو  ماقم  رد  دنـشاب و  هتفر  ربنم  رب  هّللا  لوسر  يزور  ـالثم  هک  مینیبیمن  یتمـالع 
- حیرـصّتلاب لّوا - وحن  هب  یعـضو  میئوگیم  اذـل  دـشیمن  عقاو  هنع  لوفغم  تایاور ، خـیرات و  رد  دوبیم  یبلطم  نینچ  رگا  مدرک و  عضو 
، مرکا ربماـیپ  لامعتـسا  هوحن  ینعی  دـندرک  تسرد  عضو  مّود ، وحن  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  میئوگب  دـیاب  هکلب  هدوـبن  حرطم 

 ... تسا و هدوب  عضو  قّقحم 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسین و  يزاجم  روکذم ، تالامعتسا  هک  دنروآیم  يدییأت  هر »  » فّنصم [- 1]

لامعتسا نآ  تسا و  لامعتسا  زا  یشان  هک  هدوب  یعضو »  » کی هلیسو  هب  هدوهعم  یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  هک  میوش  مزتلم  دیاب  ای 
. دوشیم تباث  مامت و  بلطم ، هک  دیریذپب  ار  نیا  رگا  درادن ، هقالع  دوجو  هب  يزاین  تسا و  یقیقح  مه 

مزال تروص ، نیا  رد  تسا ، يزاجم  لامعتسا  کی  ثدحتسم ، یناعم  نیا  رد  تالـص  ظفل  لامعتـسا  تفگ  تفریذپن و  ار  نیا  یـسک  رگا 
هب تالص  نیب  ياهقالع  هچ  مینکیم  لاؤس  هک  تساجنیا  دنک  رکذ  مه  هناگدنچ  تسیب و  قئالع  زا  ياهقالع  لامعتسا ، نآ  يارب  هک  تسا 

؟ دراد دوجو  یعرش  يوغل و  يانعم 
رارقرب ود  نآ  نیب  یتبـسانم  هچ  دیئامرفب  امـش  صوصخم ، تائیه  لامعا و  زا  تسا  ترابع  یعرـش  تالـص  اعد و  يانعم  هب  يوغل  تالص 

؟ تسا
رب انب  و  تسه - ياهیعدا  زامن ، رد  اریز  دراد - دوجو  لک ، ءزج و  هقالع  ود ، نآ  نیب 

128 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. انعرش یف  ۀثدحتسم  اهیناعم  نوک  یلع  ءانب  هّلک  اذه 

یَلَع َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  یلاعت  هلوق  لثم  تایآلا ، نم  دحاو  ریغ  ۀّیضق  وه  امک  ۀقباّسلا ، عئارّـشلا  یف  ۀتباث  اهنوک  یلع  ءانب  اّمأ  و 
اهظافلأف کلذ ، ریغ  یلإ  ایَح  ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناـصْوَأ  َو  یلاـعت  هلوق  ِجَْـحلِاب و  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  یلاـعت  هلوق  ْمُِکْلبَق و  ْنِم  َنیِذَّلا 

، ۀّیعرش ال  ۀّیوغل ، قئاقح 
______________________________

. دناهدرک لامعتسا  لک ، رد  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  هدش ، عضو  ءزج  يارب  هک  یظفل  لک ، ءزج و  هقالع 
. تسین دوجوم  ثحب ، ّلحم  رد  ود  نآ  زا  کیچیه  هک  دناهدرک  رکذ  ّتیصوصخ ، ود  لک  ءزج و  هقالع  رد 

مه ناسنا  هبقر ، ءافتنا  اب  هک  ناسنا  هب  تبـسن  هبقر  دـننام  دوش  یفتنم  مه  لـک  نآ ، ءاـفتنا  اـب  هک  دـشاب  یئازجا  زا  دـیاب  ءزج  نآ  هکنیا  لّوا 
نیا لک ، ءزج و  هقالع  رد  لّوا  طرـش  سپ  دنک  لامعتـسا  ناسنا ، رد  ار  تشگنا  يارب  عوضوم  ظفل  دناوتیمن  یـسک  اذل  دوشیم و  یفتنم 

. دشاب هسیئر  ءازجا  زا  دیاب  ءزج  نآ  هک  تسا 
. تسا هدش  بّکرم  حراوج  ءاضعا و  ءازجا و  زا  هک  ناسنا  دننام  دشاب  دوجوم  یقیقح  بیکرت  کی  ءازجا ، نیب  دیاب  هکنیا  رگید ، طرش 

دوشیمن یفتنم  زامن  اعد ، ءافتنا  اب  ینعی  تسین  دوجوم  روکذم  طرش  ود  زا  کیچیه  تالـص ، یعرـش - یحالطـصا - يوغل و  يانعم  نیب 
هعومجم کی  زا  تسا  ترابع  زامن ، هوالعهب  تسا و  دوجـس و ...  عوکر ، مارحالا ، ةریبکت  زامن ، ناـکرا  تسین  زاـمن  ناـکرا  زا  اـعد  اریز 
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. هداد رارق  يراثآ  يارب  عوضوم  ار  بّکرم  نآ  تسا و  هدرک  رابتعا  ار  اهنآ  سّدقم  عراش  هک  یتائیه  لاوقا و  لاعفا و  زا  بّکرم 
. تسا دوجوم  لک ، ءزج و  هقالع  یعرش  يوغل و  يانعم  هب  تالص  نیب  دیئوگب  دیناوتیمن  امش  هکنیا  هصالخ 

129 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
قیداصملا و یف  فـالتخالا  لـیبق  نم  ناـک  هّلعل  ذإ  ۀـّیهاملا ؛ ۀـقیقحلا و  یف  اـهفالتخا  بجوی  ـال  اطرـش ، اءزج و  اـهیف  عئارّـشلا  فـالتخا  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  انعرش ، یف  تالاحلا  بسحب  اهفالتخاک  تاقّقحملا ،
______________________________

دنـشاب يدـیدج  ثدحتـسم و  میهافم  هّیعرـش ، ظافلا  یناعم  هک  دوب  انبم  نیا  يور  هّیعرـش - تقیقح  هرابرد  ام - هتـشذگ  ثحب  مامت  [- 1]
دیدج و روکذم ، یناعم  میئوگب  رگا  اّما  دشاب  مالـسا  سّدـقم  عرـش  عرتخم  دـیدج و  یناعم  نآ  لاثما  جـح و  تالـص ، موص ، یناعم  ینعی 
تالاح و نامدوخ  عرش  رد  هک  روطنامه  هدوب  توافتم  شطئارش  ءازجا و  اهتنم  هتشاد  دوجو  مه  قباس  عیارـش  رد  هکلب  تسین  ثدحتـسم 

الثم ای  تعکر و  ود  رفاسم ، تعکر ، راهچ  رضاح ، صخـش  زامن  الثم  دوش . فلتخم  زامن ، ّتیفیک  الثم  هک  دوشیم  ثعاب  فلتخم ، طئارش 
. دناوخ هراشا  ءامیا و  اب  ار  زامن  دیاب  دراوم  زا  یضعب  رد  هک  یئاج  ات  دناوخب  هتسشن  ار  شزامن  دیاب  درادن  مایق  رب  تردق  هک  یسک 

اب مه  یلبق  عیارـش  رد  هکلب  تسین  ثدحتـسم  یناعم  زا  مالـسا و  تاعرتخم  زا  جح و ...  هزور ، زامن ، هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  هّتبلا 
: هلمج زا  دهدیم  بلطم  نیا  رب  تداهش  مه  یتایآ  تسا و  هدوب  ّتیفیک  رد  فالتخا 

[. 90 «] َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » فلا
[. 92 «] ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ 91 ] َو  : » ب

130 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 94 «] ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ  َو  ُْتنُک  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج 93 ] َو  : » ج

هّیعرش تقیقح  میدرک  نایب  احورـشم  هکيروطنامه  اریز  دنامیمن  یقاب  هّیعرـش  تقیقح  ثحب  يارب  یلاجم  رگید  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
هب دیدج  یناعم  رد  ظافلا  نآ  ایآ  هک  مینک  ثحب  تقونآ  تسا  دـیدج  ثدحتـسم و  یمیهافم  ظافلا  یناعم  میئوگب  هک  دوب  ساسا  نیا  رب 

نیا رد  تسا  رادهقباس  هکلب  تسین  ثدحتـسم  یعرـش ، ظافلا  یناعم  دیوگب  یـسک  رگا  یلو  زاجم  وحن  هب  ای  هدش  لامعتـسا  تقیقح ، وحن 
. هّیعرش تقیقح  هن  دنتسه  هّیوغل  تقیقح  ياراد  روکذم ، ظافلا  تروص ،

[: هک 95 دنراد  ناشیا  رب  یلاکشا  مه  دنوخآ  ياقآ  موحرم  دنزرف  شخب ، نیا  رد  لاکشا :
هک درادن  یتلالد  روبزم  تایآ  اّما  هدوب  رادهقباس  هکلب  تسین  ثدحتـسم  یعرـش ، ظافلا  یناعم  هک  مینکیم  هدافتـسا  روکذـم ، تایآ  زا  ام 

هدافتسا هیآ  نیا  زا  ُمایِّصلا »...  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » دیوگیم ياهیآ  الثم  هدشیم  لامعتسا  ظافلا ، نامه  مه  هقباس  عیارش  رد 
فیلکت هتفریم و  راک  هب  مایـص  هملک  مه  قباس  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  تمـسق  مادک  زا  اّما  تسا  رادهقباس  تدابع ، نآ  هک  دوشیم 

؟ هدوب موص  ناونع  يور  یهلا 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  درک و  هماقا  لیلد ، ناوتیم  نآ  فالخرب  هکلب 

ناونع اب  یفیلکت  ریخا ، هورگ  هب  امّلـسم  دندرکیم و  مّلکت  یبرع  ریغ  نابز  هب  اهنآ  زا  ياهّدع  هکلب  هدوبن  یبرع  هک  فلـس  ءایبنا  همه  ناسل 
 ... دناهدرکیم و لامعتسا  ناشدوخ  تغل  قبط  ار  روکذم  ناونع  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  مایص » »

هکلب  تسین  ثدحتسم  تادابع ، نآ  هک  دوشیم  هدافتسا  روکذم ، تایآ  زا  هصالخ :
131 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هوجولا ۀلالد  مّهوتل  و ال  ۀّیعرـش ، قئاقح  اهنوکب  عطقلا - نع  الـضف  قوثولا - يوعدل  لاجم  ال  لامتحالا ، اذه  عم  ّهنأ  کیلع  بهذـی  ّمث ال 
، هنع ّضغلا  عم  و  هعم ، ینّیعّتلا  عضولا  يوـعد  لاـح  حدـقنا  دـق ]  ] هنم و  هـالول ، توـبّثلا  یلع  اـهتلالد  مّلـس  وـل  اـهتوبث ، یلع  اـهورکذ  یتـلا 
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[. 1  ] لّمأتف عونمم ، هناسل  صوصخ  یف  هلوصح  معن  ةرباکم ، هیعبات  ناسل  هناسل و  یف  عراّشلا  نامز  یف  هلوصح  عنم  ّنأ  فاصنإلاف 
______________________________

. هدشیم لامعتسا  ظافلا  نیمه  مه  لبق  عیارش  رد  هک  درک  هدافتسا  اهنآ  زا  ناوتیمن  یلو  تسا  رادهقباس 
يارب یئاـج  دوشیم و  مدـهنم  هّیعرـش ، تقیقح  ثحب  رگید  درک  حرطم  ار  روکذـم  لاـمتحا  هّیعرـش  تقیقح  ثحب  رد  یـسک  رگا  هجیتن :

. دنامیمن یقاب  نآ  زا  ثحب 
: هکنآ مالک  لصاح  [- 1]

دوشیم و هدـیچرب  هّیعرـش  تقیقح  طاسب  هدوب - رادهقباس  هتـشاد و  قّقحت  مالـسا  عرـش  زا  لبق  یناعم  نیا  هک  لامتحا - نیا  دوجو  زا  دـعب 
هچ ات  دـنک  حلطـصم - یناعم  يارب  ار  ظافلا  نآ  عراش ، عضو  هّیعرـش - تقیقح  توبث  رب  قوثو  ياعّدا  یـسک  هک  دـنامیمن  یقاـب  یلاـجم 

. دیامن نآرب  نیقی  ياعّدا  هکنیا  هب  دیسر 
فیلکت دیئامرفب  هدش ، هماقا  هّیعرـش  تقیقح  توبث  رب  ياّهلدا  نیناوق ، لوصف و  دـننام  یلوصا  بتک  زا  یـضعب  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس :

؟ دوشیم هچ  ّهلدا  نآ 
: اریز دنکیم  هّیعرش  تقیقح  توبث  رب  تلالد  ّهلدا ، نآ  میئوگب  هک  تسین  یلاجم  باوج :

ینعی روبزم  لامتحا  دوجو  اب  مینک - رظن  فرـص  نآرب  دراو  تالاکـشا  زا  و  دـنک - هّیعرـش  تقیقح  توبث  رب  تلالد  ّهلدا ، نآ  هک  ضرفرب 
لطب لاـمتحالا  ءاـج  اذا  دوـشیم - یفتنم  ّهلدا ، نآ  هب  دانتـسا  ناـکما  هدوـب ، مه  مالـسا  عرـش  زا  لـبق  یناـعم  نآ  هـکنیا  هّیوـغل و  تـقیقح 

- لالدتسالا
132 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

سّدـقم عراش  عرتخم  ثدحتـسم و  هکلب  دـشابن  رادهشیر  یعرـش ، ظافلا  یناـعم  هک  تسا  زاـسراک  ّهلدا  نآ  یتروص  رد  رگید  تراـبع  هب 
. دشاب مالسا 

. دناهدومن لودع  نآ  زا  نونکا  اّما  دندرک و ...  تسرد  ینییعت  عضو  ردابت ، هار  زا  ثحب  نیا  يادتبا  هر »  » فّنصم
رد هدشیم  ردابتم  حلطـصم ، یناعم  سّدقم ، عراش  ناسل  رد  جـح و ...  موص ، تالـص ، روکذـم - ظافلا  زا  هک  دوش  تباث  رگا  کلذ : نایب 

: هک تسا  نیا  دشابیم  مّلسم  هک  هچنآ  اّما  درک  تباث  ار  اعّدم  ناوتیم  ردابت  هار  زا  تروص  نیا 
هک دوشیم  هدافتـسا  نیا  زا  تسا و  هدوب  حرطم  يردابت  هدوب ، مدرم  عراش و  زا  بّکرم  هک  یمالـسا » طیحم  عومجم   » رد عراش و  نامز  رد 

یتقیقح هعّرشتم و  تقیقح  الا  تسا و  زاسراک  دشاب  عراش  تالامعتسا  صوصخ  رد  هک  ياهّیعرـش  تقیقح  اریز  هدوبن  ياهّیعرـش  تقیقح 
رادهقباس لامتحا  زا  ول  و  دنوشیم - رکنم  ار  هّیعرـش  تقیقح  فّنـصم ، عقاو ، رد  درادن و  يرثا  دشاب  هدـش  یـشان  هعّرـشتم  عراش و  زا  هک 

- مینک رظن  فرص  یعرش  ظافلا  یناعم  ندوب 
؟ هن ای  دراد  قّقحت  ینّیعت  عضو  ثحب ، ّلحم  رد  لاؤس :

هّیوغل و تقیقح  روبزم - لامتحا  رگیدترابعهب ، درادـن  دوجو  مه  ینّیعت  عضو  ثحب ، ّلـحم  رد  هک  دـش  صّخـشم  امـش  يارب  اـم  ناـیب  اـب 
ینّیعت عضو  دوجو  مه  دـنکیم و  یفتنم  ار  ینییعت  عضو  دوجو  مه  دـنزیم ، مهرب  ار  هّیعرـش  تقیقح  ثحب  مامت  یناعم - ندوب  رادهقباـس 

. ار
« هرباکم  » وا نیعبات  وا و  ناسل  رد  عراش ، نامز  رد  ینّیعت  عضو  عنم  هک  تسا  نیا  فاصنا  مینک ، یـشوپمشچ  روکذـم  لاـمتحا  زا  رگا  هّتبلا 

هعّرشتم  عراش و  لامعتسا  ترثک  رثا  رب  هک  تسا  هدوب  ینّیعت  عضو  تروص  هب  هعّرشتم  هّیعرش و  زا  بّکرم  یتقیقح  کی  ینعی  تسا 
133 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع و  توبّثلا ، مدـع  عم  ۀـیوغللا  اهیناعم  یلع  ۀـنیرق  الب  عراّشلا  مالک  یف  ۀـعقاولا  ظافلألا  لـمح  موزل  یف  رهظتف  نیلوقلا ، نیب  ةرمّثلا  اـما  و 
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اهتضراعم عم  لامعتسالا  رّخأت  ۀلاصأ  و  لاکشإ ، هیفف  خیراّتلا ، لهج  اذإ  امیف  و  لامعتسالا ، رّخأت  ملع  اذإ  امیف  توبّثلا ، یلع  ۀیعرشلا  اهیناعم 
و کّشلا ، عم  رخأتلا  یلع  ءالقعلا  نم  ءانب  تبثی  مل  و  تبثملا ، لصألاب  لوقلا  یلع  الإ  ادـّبعت ، اهرابتعا  یلع  لـیلد  ـال  عضولا ، رّخأـت  ۀـلاصأب 

[. 1  ] لّمأتف هرّخأت ، یف  ال  لقّنلا ، لصأ  یف  ّکش  اذإ  امیف  ةربتعم  تناک  اّمنإ  لقّنلا  مدع  ۀلاصأ 
______________________________

ناسل رد  هک  تسا  نیا  دـشابیم  دـیفم  ثحب ، ّلحم  رد  هک  يزیچ  نآ  تسین و  زاسراک  عضو ، عون  نیا  هک  تسا  یهیدـب  اّما  هدـش  لصاح 
. درادن يرثا  عراش  تالامعتسا  يارب  دشاب ، دوجوم  یعضو  هعّرشتم  عراش و  ناسل  عومجم  رد  الا  مینک و  تباث  ار  یعضو  عراش ،

«. لّمأتف عونمم  هناسل 96 ] صوصخ  یف  هلوصح  معن   » هلوق

نآ توبث  مدع  هّیعرش و  تقیقح  توبث  هرمث 

: میوشیم ضرف  هس  رّکذتم  روکذم ، هرمث  نایب  يارب  [- 1]
زا سپ  رّخأتم و  لامعتـسا ، نآ  هک  مینادب  میبایب و  سّدـقم  عراش  مالک  رد  ار  یلامعتـسا  میوش و  هّیعرـش  تقیقح  توبث  هب  لئاق  ام  رگا  - 1

عراش رگا  اـضرف  مینکیم . لـمح  یعرـش  ياـنعم  رب  ار  ظـفل  نآ  اـم  تروص ، نیا  رد  هدوب ، هّیعرـش - تقیقح  توبث  زا  دـعب  عراـش - عضو 
. مینک لمح  صوصخم  تائیه  لاعفا و  یعرش و  يانعم  رب  ار  تالص  ظفل  دیاب  لالهلا » ۀیؤر  دنع  ّلص   » دیوگب

134 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
رد ادـسا » تیأر   » هلمج رد  هک  روطنامه  دـشابن  نایم  رد  ياهنیرق  هک  یماگنه  ات  میوش  هّیعرـش  تقیقح  توبث  مدـع  هب  لـئاق  رگا  اـّما  - 2

ۀیؤر دنع  ّلص   » دومرف عراش  رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد  میدرکیم ، لمح  سرتفم ) ناویح   ) يوغل يانعم  رب  ار  نآ  هنیرق ، دوجو  مدع  تروص 
هک تسا  نیا  هکلب  تسین  زامن  تالـص ، ظفل  زا  عراش  دوصقم  میئوگب  هدومن و  لمح  نآ  يوغل  ياـنعم  رب  ار  تالـص  ظـفل  دـیاب  لـالهلا »

. دناوخ اعد  دیاب  لاله  تیؤر  ماگنه 
يوغل يانعم  رب  توبث ، مدـع  هب  لوق  رب  انب  دوشیم و  لمح  یعرـش  يانعم  رب  تادابع  ظافلا  هّیعرـش ، تقیقح  توبث  هب  لوق  رب  انب  هصالخ :

. میتسین هجاوم  یلکشم  اب  هّیعرش  تقیقح  توبث  مدع  ای  توبث  رد  اجنیا  ات  ددرگیم . لمح 
لوهجم ام  يارب  لامعتسا  خیرات  یلو  میدومن  دروخرب  عراش  تالامعتسا  زا  یلامعتسا  اب  میدش و  هّیعرش  تقیقح  توبث  هب  لئاق  رگا  اّما  - 3

؟ تسیچ هفیظو  تروص ، نیا  رد  توبث ، زا  دعب  ای  هدوب  هیعرش  تقیقح  توبث  زا  لبق  ّلص »  » باطخ هک  میتسنادن  ینعی  دوب 
: هّیعرش تقیقح  توبث  تروص  رد  رگید : ترابع  هب 

. مینکیم لمح  یعرش  يانعم  رب  ار  نآ  تروص ، نیا  رد  هدرک ، ادیپ  قّقحت  هّیعرش ، تقیقح  توبث  زا  دعب  ّلص »  » لامعتسا مینادب  رگا  فلا :
باطخ هدوب و  تثعب  مّود  لاس  رد  هّیعرـش  تقیقح  توبث  الثم  هدـش ، رداص  هّیعرـش  تقیقح  توبث  زا  لبق  ّلـص »  » باـطخ مینادـب  رگا  ب :

. مینکیم لمح  يوغل  يانعم  رب  ار  تالص  ظفل  تروص  نیا  رد  هدش  رداص  تثعب ، لّوا  لاس  رد  روکذم 
نآ زا  دعب  ای  هدوب  هّیعرـش  تقیقح  توبث  زا  لبق  روکذم ، باطخ  ایآ  هک  میتسنادن  دـش و  لوهجم  ام  يارب  ّلص »  » لامعتـسا خـیرات  رگا  ج :

وحن هب  رطس  راهچ  فرظ  هر »  » فّنصم هک  تسا  هدومن  هماقا  دوخ  عفن  هب  یلیلد  یسکره  تسا و  نایم  رد  ياهلکشم  تروص ، نیا  رد 
135 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. مینکیم نایب  ار  نآ  طوسبم  وحن  هب  نونکا  ام  یلو  دناهدرک  نایب  راصتخا 
زا دعب  لالهلا » ۀیؤر  دنع  ّلص   » باطخ لامعتـسا و  هک  دنریگب  هجیتن  دـنیامن و  کّسمت  لامعتـسا ، رّخأت  تلاصا  هب  دناهتـساوخ  یـضعب  - 1

. دومن لمح  یعرش  يانعم  رب  دیاب  ار  روکذم  باطخ  هجیتن  رد  هدوب و  هیعرش  تقیقح  توبث 
. میزادرپیم لاؤس  ود  حرط  هب  اذل  هن و  ای  تسا  حیحص  روکذم ، لصا  هب  کّسمت  هک  دوش  صّخشم  ات  مینک  یسررب  دیاب  نونکا 
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؟ دومن لمح  یعرش  يانعم  رب  دیاب  ار  روکذم  باطخ  هک  دنکیم  تلالد  ّتیفیک  هچ  هب  ثداح - رّخأت  لامعتسا - رّخأت  تلاصا  فلا :
؟ یعرش ای  تسا  یئالقع  لصا  کی  روکذم ، لصا  ب :

: هک تسا  نیا  شموهفم  تسا  هّیئالقع  لوصا  زا  یکی  روبزم  لصا  دیئوگب  رگا 
ثودح و لصا  هدمآ و  ترفاسم  زا  دیز  مینادیم  الثم  هتشاد - کش  نآ  رّخأت  مّدقت و  رد  اّما  میشاب  هتـشاد  یثداح  ثودح  هب  نیقی  ام  رگا 

کمک ثداح ، رّخأت  تلاصا  زا  ءالقع  تروص ، نیا  رد  دـعب - زور  ود  ای  هدـمآ  لـبق  زور  ود  مینادیمن  یلو  تسا  مّلـسم  رفـس ، زا  ندـمآ 
. تسا هدرک  ادیپ  دوجو  يدعب  تاظحل  رد  هدش و  ثداح  ارّخأتم  ثودحلا ، مّلسم  ثداح  نآ  هک  دنراذگیم  انب  دنریگیم و 

رد اّما  تسا  هدرک  ادیپ  قّقحت  لامعتـسا  هدرک و  ادیپ  ثودـح  ثداح ، نیا  امّلـسم  هک  میراد  ار  ّلص »  » باطخ لامعتـسا و  ثحب : لحم  رد 
هدعاق قبط  ءالقع  دراوم ، هنوگنیا  رد  نآ  زا  دعب  ای  هدش  ثداح  هّیعرـش ، تقیقح  توبث  زا  لبق  مینادیمن  میراد و  کش  نآ  رّخأت  مّدقت و 

رب ار  روکذـم  لامعتـسا  سپ  هدـمآ  دوجو  هب  ادـعب  تسا  یثداح  رما  کی  نوچ  لامعتـسا ، هک  دـننکیم  مکح  ثداح ، رّخأت  تلاـصا  هّیّلک 
. يوغل يانعم  هن  مینکیم  لمح  یعرش  يانعم 

؟ دننکیم ءانتعا  یلصا  نینچ  هب  ءالقع  اعقاو  ایآ  لاؤس :
136 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

تلاصا مان  هب  یلصا  اهنآ  ایآ  دینیبب  دینک و  هعجارم  ءالقع  هب  دیناوتیم  مه  امش  دنتسین و  لئاق  يرابتعا  روکذم ، لصا  يارب  ءالقع  باوج :
. هن ای  دنراد  ثداح  رّخأت 

هک هدشن  تباث  ام  يارب  هک  میهدیم  خساپ  دننکیم ، ءانتعا  روکذم ، لصا  هب  ءالقع  هک  دنک  اعّدا  یسک  رگا  دناهدومرف  ّنأک  هر »  » فّنـصم
. دومن دانتسا  نآ  هب  ناوتیمن  دوشن  تباث  بلطم  ات  دشاب و  ربتعم  ثداح ، رّخأت  تلاصا  مان  هب  یلصا  ءالقع  نیب 

. تسا دودرم  یئالقع  لصا  کی  ناونع  هب  ثداح  رّخأت  ۀلاصا  هب  کّسمت  هصالخ :
رب یعرش  لیلد  تسا و  باحصتسا  نامه  یعرش و  لصا  کی  هکلب  درادن  ءالقع  هب  یطابترا  ثداح - لامعتـسا - رّخأت  تلاصا  دیئوگب  رگا 

ثحب ّلحم  رد  دشخبیم ، ّتیّجح  تساجن  تراهط و  باحصتسا  هب  هک  روطنامه  کّشلاب ، نیقیلا  ضقنت  میراد و ال  باحـصتسا  ّتیّجح 
. تسا دیفم  زاسراک و  ام  يارب  مه 

، لاس هد  الثم  هک : میهدیم  بیترت  نینچ  ار  هنّقیتم  هّیضق  ثحب ، ّلحم  رد  میراد  زاین  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  هب  باحصتسا  رد  کلذ : نایب 
نآ نینچمه  عضولا و  لبق  لاس  جنپ  ات  میهدیم  همادا  ار  لامعتسا  ثودح  مدع  باحصتسا ، هلیسو  هب  هدوبن ، لامعتسا  نآ  اعطق  عضولا  لبق 

مرکا ّیبن  تلحر  زا  لبق  زور  ود  لالهلا » ۀـیؤر  دـنع  ّلص   » لامعتـسا میئوگیم  اضرف  عضولا ، دـعب  اـت  عضو و  نراـقم  اـت  میهدیم  همادا  ار 
یعرـش و يانعم  رب  ار  نآ  دـیاب  هجیتن ، رد  و  هدـش - رداص  روکذـم  باطخ  عضولا ، دـعب  تسا - هدرک  ادـیپ  قّقحت  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  )

. دومن لمح  یحالطصا 
؟ تسا لامعتسا  رّخأت  نآ ، يارجم  ای  تسا  لامعتسا  قّقحت  مدع  روکذم ، باحصتسا  يارجم  ایآ  لاؤس :

. دنتسه توافتم  رگیدکی  اب  روکذم  ناونع  ود  هک  تسا  حضاو 
؟ دراد هقباس  تلاح  لامعتسا ، رخأت  ایآ 

137 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیا دـینک ، يراج  باحـصتسا ، رّخأت ، ناونع  يور  دـیهاوخب  رگا  هن  ای  هدوب  عضو  زا  رّخأتم  لامعتـسا ، نیا  هک  دـیتشاد  کش  لّوا ، زا  اـمش 

رب ار  باحـصتسا  ام  دیئوگب  رگا  تسا و  هنّقیتم  هّیـضق  هقباس و  تلاح  دوجو  باحـصتسا ، ناکرا  زا  یکی  هکیلاحرد  درادـن  هقباس  تلاح 
، عضو زا  لبق  لاس  هد  هک  میدرک  نایب  هک  یتّیفیک  نامه  هب  میئامنیم  يراج  ثودح ، مدع  ناونع  يور  هکلب  مینکیمن  يراج  رّخأت  ناونع 

میهدیم همادا  هّیعرش - تقیقح  توبث  زا  دعب  عضو - زا  دعب  ات  عضو ، نراقم  ات  ار  لامعتسا  ثودح  مدع  ام  هدوبن و  یلامعتـسا  لاکـشا  الب 
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ات مینکیمن  يراج  رّخأت ، ناونع  يور  ار  باحـصتسا  ام  سپ  هدوب  رّخأتم  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدوبن ، نراقم  هدوبن ، البق  لامعتـسا ، رگا  و 
همادا ار  ثودح  مدع  نیقیلا » ضقنت  ال   » هلیسو هب  مینکیم و  يراج  ثودح ، مدع  ناونع  يور  هکلب  درادن  هقباس  تلاح  دینک  لاکشا  امش 

دنکیم و ادیپ  قّقحت  رّخأت ، ناونع  سپ  هدش ، ثداح  ادعب  هدوبن و  لامعتسا  عضولا  دعب  تعاس  کی  ات  اضرف  رگا  عضولا و  دعب  ات  میهدیم 
. دوشیم لمح  یعرش  يانعم  رب  ظفل  هجیتن ، رد  دش ، رّخأتم  عضو ، زا  لامعتسا  رگا  تسا و  رّخأتم  عضو ، زا  لامعتسا  هک  دوشیم  تباث 

؟ تسا حیحص  روکذم ، لالدتسا  ایآ 
یلقع همزـال  هکلب  تسین  امـش  بحـصتسم  ناوـنع  نآ  هک  هدـش  راـب  یناوـنع  رب  یعرـش  رثا  ینعی  تسا  تبثم  لـصا  روکذـم ، باحـصتسا 

. تسا بحصتسم 
لاؤس وا  زا  رگا  اضرف  تسا و  گنگ  شنابز  و  ثدحی » مل  لامعتسالا   » دیوگیم طقف  لامعتـسا  ثودح  مدع  باحـصتسا  ثحب ، ّلحم  رد 
باوج تسا ، لامعتسا  ثودح  مدع  اب  مزالم  لامعتـسا  رّخأت  میئوگیم  وا  هب  هن ، دهدیم  خساپ  ینکیم  تباث  مه  ار  لامعتـسا  رّخأت  مینک 

دیهاوخیم ثدحی » مل   » زا امـش  اّما  مدرک  تباث  ار  لامعتـسا  ثودح  مدـع  طقف  مرادـن و  يراک  موزلم  مزال و  مزالم ، هب  نم  هک  دـهدیم 
دیریگب و یلقع  هجیتن  کی 

138 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّبترتم رّخأت  نیمه  رب  مه  هجیتن  دشاب و  رّخأتم  عضو  زا  لامعتـسا  هک  تسا  نیا  عضولا  دعب  ات  لامعتـسا  ثودح  مدع  یلقع  همزال  دـیئوگب 
. درادن ّتیّجح  نیقّقحم ، زا  يرایسب  و  هر »  » فّنصم هدیقع  هب  تبثم  لصا  و  تبثم » لصا  اذه  و   » لامعتسا ثودح  مدع  رب  هن  دوشیم 
دوبیم دیفم  زاسراک و  ام  يارب  درکیم  تباث  ار  رّخأت  رگا  يرآ  دنک ، تباث  ار  يزیچ  دناوتیمن  لامعتسا  ثودح  مدع  باحـصتسا  هجیتن :

: میئوگیم هجیتن  رد  دوشیمن و  تباث  روکذم ، ناونع  اذل  تسا  لامعتسا  ثودح  مدع  یلقع  مزال  رّخأت ، ناونع  نوچ  اّما 
. تسا هدش  مئاق  نآ  ّتیّجح  رب  یلیلد  یعرش  رظن  زا  هن  دراد و  یئالقع  هناوتشپ  هن  ثداح  رّخأت  تلاصا 

«- عضو  » اریز دیامن  دانتسا  عضو ، رّخأت  تلاصا  هب  رگید  درف  تسا  نکمم  دینکیم ، دانتسا  لامعتـسا ، رّخأت  تلاصا  هب  امـش  رگید : لاکـشا 
تلاصا کی  اذـل  لامعتـسالا و  دـعب  ای  هدوب  لامعتـسالا  لبق  عضو ، نیا  هک  دـینادیمن  امـش  تسا و  ثداوح  زا  یکی  مه  ینییعت - ای  ینّیعت 

رّخأت تلاصا  يرگید  لامعتـسا و  رّخأت  تلاصا  یکی  دوشیم  حرطم  لصا ، ود  هجیتن  رد  دنکیم و  ادـیپ  نایرج  عضو  رد  مه  یثداح  رّخأت 
. دننکیم طقاست  ضراعت و  رگیدکی  اب  ود  نآ  عضو و 

. دوب ءانتعا  لباق  ریغ  دودرم و  ناشهار  دناهدرک ، کّسمت  لامعتسا  رّخأت  تلاصا  هب  هک  یناسک  هصالخ :
يوغل يانعم  رب  ار  لالهلا » ۀیؤر  دـنع  ّلص   » باطخ دـیاب  دـنیوگب  دـننک و  کّسمت  لقن ، مدـع  تلاصا  هب  دناهتـساوخ  مه  یـضعب  [- 97]2

. دومن لمح 
139 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعرش يانعم  هب  يوغل  يانعم  زا  ار  تالص  ظفل  عراش  هک  تسا  نیا  شیانعم  میدش  هّیعرـش  تقیقح  توبث  هب  لئاق  ام  رگا  کلذ : حیـضوت 
ام يارب  لـقن »  » لـصا میتسه و  هّیعرـش  تقیقح  هب  لـئاق  اـم  يرآ  هک : دـندقتعم  هورگ  نیا  میراد  مه  هیلا  لوقنم  هنع و  لوقنم  هدومن ، لـقن 

مینادیمن رگید  ترابع  هب  هن  ای  هدوب  یلقن  مینادیمن  دـش ، لامعتـسا  ّلص »  » باطخ هک  ینامز  نآ  لامعتـسا و  ماـگنه  رد  اـّما  تسا  مّلـسم 
کّـسمت لقن ، مدع  تلاصا  هب  اذل  هن  ای  هدوب  یلقن  ایآ  لالهلا » ۀـیؤر  دـنع  ّلص   » دـندومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  هک  یماگنه 

رب دـیاب  ّلص »  » باطخ میئوگیم  تروص  نیا  رد  هدوب و  هّیعرـش  تقیقح  توبث  زا  لـبق  روکذـم  لامعتـسا  هک  میریگیم  هجیتن  مینکیم و 
. دوش لمح  يوغل  يانعم 

رگا تسا و  هناوتشپ  ياراد  ۀّیئالقع و  لوصا  زا  یکی  ثداح  رّخأت  تلاصا  فالخرب  روکذم  لصا  لقن : مدع  تلاصا  هب  نّیلدتـسم  هب  خساپ 
یلقن دـیئوگب  دـیئامن و  کّسمت  روکذـم  لصا  هب  دـیناوتیم  هن  ای  هدـش  هداد  لقن  شیوغل  يانعم  زا  ظـفل  نـالف  اـیآ  هک  دـینک  کـش  اـمش 
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: هک تسا  نیا  روبزم  لصا  نّقیتم  ردق  یلو  هتفرگن  تروص 
میدرک نایب  اریخا  هک  یلاثم  نامه  دـننام  دـننکیم  کّسمت  لقن ، مدـع  تلاصا  هب  دنـشاب  هتـشاد  کش  لقن ، لصا  رد  هک  یماـگنه  ءـالقع 

نیقی ینعی  دـینکیم  ثحب  هّیعرـش  تقیقح  توبث  يانبم  يور  امـش  اریز  دـیرادن  يدـیدرت  لقن »  » لصا رد  امـش  هک  ثحب  ّلحم  فـالخهب 
« لقن  » ایآ دینادیمن  دیراد و  کش  نآ  رّخأت  مّدقت و  رد  اّما  دـیراد  هّیعرـش  تقیقح  توبث  هب  نیقی  نینچمه  هدوب و  حرطم  یلقن  هک  دـیراد 

: دیشاب هتشاد  یّکش  نینچ  رگا  تسا و  مّلسم  امش  يارب  لقن »  » لصا نیاربانب  نآ  زا  دعب  ای  هدوب  ّلص »  » لامعتسا زا  لبق 
مّلـسم ار  یبلطم  نینچ  ام  دیئوگب  هچنانچ  دـننکیمن و  کّسمت  لقن  مدـع  تلاصا  هب  يدراوم  نینچ  رد  ءالقع  هک  میئوگب  دراد  ناکما  الّوا 

لصا  هب  دروم  نآ  رد  ءالقع  هک  دینکن  كاردا  هک  رادقم  نیمه  تسا ، یفاک  دیشاب  هتشاد  مه  کش  هک  میهدیم  خساپ  مینادیمن 
140 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ اهنم معالا   ] ّمعالل وأ  ۀحیحّصلا  صوصخل  ماسأ  تادابعلا ، ظافلأ  ّنأ  یف  فالخلا  عقو  ّهنأ  رشاعلا :
[. 1 : ] رومأ رکذی  نیلوقلا ، ّۀلدأ  رکذ  یف  ضوخلا  لبق  و 

______________________________

نینچ رد  ءالقع  هک  دینک  نیقی  دیاب  هکنیا  هصالخ  تسا  یفاک  روکذم  لصا  هب  کّسمت  زاوج  مدع  يارب  هن ، ای  دننکیم  کّسمت  روکذـم ،
. دیئامن لالدتسا  نآ  هب  دیناوتب  مه  امش  ات  دننکیم  کّسمت  لقن  مدع  تلاصا  هب  يدراوم 

هب هّجوت  اب  هلئـسم  ضرف  رد  دوب و  لوبق  لباق  ریغ  مه  لامعتـسا  رّخأت  تلاصا  هب  دانتـسا  نینچمه  لقن و  مدـع  تلاصا  هب  کّسمت  هصـالخ :
. مینک لمح  يوغل  ای  یعرش  يانعم  هب  ار  نآ  لاثما  و  لالهلا » ۀیور  دنع  ّلص   » باطخ میتسناوتن  هیعرش  تقیقح  توبث 

معا حیحص و  رد  مهد  رما 

هراشا

: هک تسا  نیا  لوصا ، ملع  لّصفم  مهم و  ثحابم  زا  یکی  [- 1]
یعرـش رظن  زا  هک  تسا - حیحـص  زامن  يارب  مسا  طقف  تالـص  ظـفل  ـالثم  تسا  حیحـص  تاداـبع  يارب  یماـسا  تادابع 98 ،] ظافلا  اـیآ 

؟ دنتسه اّمسم  رد  لخاد  زاب  دنوش  لامعتسا  مه  دساف  دروم  رد  رگا  هکنیا  ای  دشاب - تّحص  هب  موکحم 
؟ دنشابیم یماسا  نآ  يارب  اّمسم  مه  دساف  تادابع  هکنیا  ای  تسه  حیحص  تادابع  صوصخ  طقف  یماسا  نیا  هب  ياّمسم  ایآ 

، تالص دننام  تادابع  ظافلا  ایآ  هک  تسه  یفالتخا  مالعا  نیب  رگید ، ترابع  هب 
141 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. لاکشإ 99 مدعلاب  لوقلا  یلع  هنایرج  یف  و  ۀّیعرّشلا ، ۀقیقحلا  توبثب  لوقلا  یلع  فالخلا ، ّیتأت  یف  ۀهبش  ّهنا ال  اهنم :
مـالک یف  ازاـجم  ۀلمعتـسملا  ظاـفلألا  هذـه  یف  لـصألا  ّنأ  یف  اذـه - یلع  عقو - عاّزنلا  ّنا  هریوصت 100 :] یف  لاـقی  نأ  نکمی  اـم  ۀـیاغ  و 

دق و  ءادـتبا ، ۀـّیوغللا  یناعملا  نیب  هنیب و  ۀـقالعلا  تربتعا  دـق  اـمهّیأ  ّنأ  ینعمب  ّمعـألا ، وأ  ۀحیحّـصلا  صوصخ  یف  اهلامعتـسا  وه  عراّـشلا ،
[. 1  ] رخآلل ۀنّیعم  يرخأ  ۀنیرق  مدع  و  ۀّیوغللا ، یناعملا  نع  ۀفراّصلا  ۀنیرقلا  عم  هیلع  همالک  لزنی  یک  هتبسانم ، هعبتب و  رخألا  یف  لمعتسا 

______________________________

؟ دوشیم قالطا  اتقیقح  ود  ره  رب  معا و  يارب  مسا  ای  دنزاجم  دساف  رد  هک  دنشابیم  حیحص  يارب  مسا  جح ، موص و 
. میوشیم بلطم  دنچ  رّکذتم  ۀمّدقم  نیفرط ، ّهلدا  رکذ  زا  لبق  بلطم ، حیقنت  يارب  اذل  تسا  فالتخا  ّلحم  لّصفم و  رایسب  روکذم ، ثحب 

لّوا بلطم 
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هراشا

ثحب  نیا  رد  دنناوتیم  دنتسه ، هّیعرش  تقیقح  توبث  هب  لئاق  هک  یناسک  طقف  ایآ  [- 1]
142 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

توبث هب  لئاق  هاوخ  یئانبم - ره  اب  سکره  درادن و  هّیعرش - تقیقح  هتشذگ - ثحب  هب  یطابترا  یلعف  ثحب  هکنیا  ای  دننک  تکرش  عازن ، و 
؟ دنک تکرش  ثحب  نیا  رد  دناوتیم  ینالقاب 101 -] رکب  وبا  یضاق  ینعی  مّوس  لوق  هب  لئاق  ای  نآ و  رکنم  ای  هّیعرش  تقیقح 

: دنیوگب دنیامن و  تکرش  روکذم  ثحب  رد  دنناوتیم  حوضو  تلوهس و  هب  هّیعرش  تقیقح  توبث  هب  نیلئاق  اّما 
ار ظافلا  نآ  هل  عوضوم  ایآ  هدش - عضو  ینّیعت  عضو  هب  ای  و  هدرک - عضو  هعرتخم  یناعم  يارب  ار  تادابع  ظافلا  هک  مالـسا  سّدقم  عراش 

؟ دساف حیحص و  زا  ّمعا  ای  هداد  رارق  حیحص  تادابع  صوصخ 
يانعم ایآ  دـیامن ، عضو  شیارب  يدـیدج  يانعم  دـنک و  لقن  يوغل  يانعم  زا  ار  تالـص  ظفل  هتـساوخ  هک  عراـش  اـضرف  رگید : تراـبع  هب 
هّیعرـش تقیقح  توبث  هب  نیلئاق  میئوگیم  اذـل  تسا  لخاد  هل  عوضوم  رد  مه  دـساف  زامن  هکنیا  اـی  تسا  حیحـص  زاـمن  صوصخ  دـیدج ،

. دنیامن تکرش  معا ، حیحص و  ثحب  رد  دنناوتیم 
رد ار  تالص  ظفل  عراش ، هاگره  تسا و  حرطم  ینّیعت  عضو  هن  ینییعت و  عضو  هن  تفگ  دش و  هّیعرـش  تقیقح  توبث  رکنم  یـسک  رگا  اّما 
هب تقیقح  هرهچ  هاگچـیه  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  هشیمه  مه  روکذـم  زاجم  هدوب و  زاـجم  ناونع  هب  هدرکیم  لامعتـسا  دـیدج  ياـنعم 

لامعتـسا عاجـش  لجر  رد  ار  دـسا  ظفل  هک  نامز  ره  تسا و  زاجم  تمایق ، زور  ات  هک  یمری » ادـسا  تیأر   » هلمج دـننام  تسا  هتفرگن  دوخ 
تقیقح و  عضو »  » هک وا  دیامن  تکرش  یّمعا  یحیحص و  ثحب  رد  دناوتیم  هنوگچ  هّیعرش - تقیقح  رکنم  وا - میراد ، زاین  هنیرق  هب  مینک 

. تسین لئاق  يدیدج 
143 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ماـقم رظن  زا  تسا و  لـّیخت  فرـص  هار  نآ  هک  دوشیم  رّوـصت  هار  کـی  زا  یمعا  یحیحـص و  ثحب  رد  هّیعرـش  تقیقح  نیرکنم  تکرش 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  دیامن و  هماقا  نآرب  یلیلد  دناوتیمن  یسک  تابثا 

دناوـتیم نینچنیا  تسه  مه  یحیحـص 102 ] لاحنیعرد  و  دـنادیم - يزاجم  ار  تالامعتـسا  و  تسا - هّیعرـش  تقیقح  رکنم  هک  یـسک 
: دیوگب دنک و  رّوصت 

. تسا هدومن  هقالع  تیاعر  يوغل ، يانعم  دیدج و  يانعم  نیب  هدرک ، لامعتسا  دیدج  يانعم  رد  ار  تالص  ظفل  عراش ، یتقو  ام  رظن  هب 
رارق انبم  لصا و  هتفرگ و  رظن  رد  هک  ار  یئانعم  نیلّوا  هدرک ، هسیاقم  يوغل  يانعم  اب  ار  حیحص  زامن  وا  هدوب  حیحص  تالص  دیدج ، يانعم 

. تسا هدوب  حیحص  زامن  نامه  هداد 
. هدومن قالطا  يرآ  هدرکن ؟ لامعتسا  دساف  زامن  رد  ار  تالص  ظفل  ادعب  عراش  ایآ 

؟ تقیقح ای  تسا  زاجم  دساف ، زامن  رد  تالص  ظفل  لامعتسا 
. تسا زاجم  مهنآ  هّیعرش - تقیقح  نیرکنم  ام - رظن  هب 

؟ تسا یتوافت  هچ  زاجم  ود  نآ  نیب 
: تسا دوجوم  لیذ  حرش  هب  توافت  ود  اهنآ  نیب 

هسیاقم و نآ  يوغل  يانعم  اب  ار  حیحص  زامن  دیامن ، لامعتسا  حیحص ، زامن  رد  ار  تالـص  ظفل  هتـساوخیم  سّدقم  عراش  هک  یماگنه  - 1
درادن و يراک  يوغل  يانعم  اب  رگید  دنکیم  لامعتـسا  دساف  زامن  رد  ار  تالـص  هملک  هک  یتقو  اّما  تسا  هدومن  هقالع  تیاعر  ود  نآ  نیب 
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. دراد حیحص  زامن  اب  دساف  تالص  هک  تسا  یبسانت  رطاخ  هب  دساف  زامن  رد  شلامعتسا 
144 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یهاگ دـیاهدرک ، هظحالم  لّوطم »  » باتک رد  هک  روطنامه  تسا  لّوا  زاجم  لوط  رد  لّوا و  زاـجم  لاـبند  هب  مّود  زاـجم  رگید ، تراـبع  هب 
لّوا زاجم  عورف  زا  لّوا و  زاجم  هلابند  مّود  زاجم  هک  دوشیم  هتخیر  رگید  زاجم  يزاجم  زا  ینعی  زاجم » زا  زاجم  کبـس  هب   » دننکیم ریبعت 

: هک تسا  نینچ  بلطم  مه  ثحب  ّلحم  رد  دشاب  لّوا  زاجم  فیدر  رد  هکنیا  هن  تسا 
حیحص زامن  رد  تالص  ظفل  لامعتسا  زا  تسا  ترابع  تسا - یلـصا  زاجم  هک  هچنآ  دشابیم - انبم  لصا و  عراش ، لامعتـسا  رد  هک  هچنآ 
يانعم اب  ار  نآ  هکلب  دجنـسیمن  يوغل  يانعم  اب  ار  نآ  دـنکیم ، لامعتـسا  دـساف  زاـمن  رد  ار  تالـص  ظـفل  عراـش ، هک  مه  یماـگنه  یلو 

. تسا لّوا  زاجم  عورف  زا  مّود  يزاجم  يانعم  هک  دنکیم  هقالع  تیاعر  ود ، نآ  نیب  دنکیم و  هسیاقم  یلصا  يزاجم 
يانعم هکلب  هدشن  هدارا  يوغل  يانعم  دینادب  تفگ ، درک و  لامعتـسا  يوغل  يانعم  زا  هفراص  هنیرق  اب  هارمه  ار  تالـص  ظفل  عراش ، رگا  - 2

: هک تسا  یقرف  زاجم  ود  نیب  تروص  نیا  رد  ماهدرک  هدارا  ار  يدیدج 
نیمه دنزیم و  رانک  یقیقح  يانعم  زا  ار  ظفل  دـمآ  هک  يوغل  يانعم  زا  هفراص  هنیرق  نامه  درادـن  هنیرق  هب  يزاین  رگید  یلـصا ، زاجم  نآ 

ود هب  زاین  دـیامن  هدارا  ار  دـساف - تالـص  مّود - يزاجم  يانعم  دـهاوخب  رگا  اّما  دوش  لمح  حیحـص  يانعم  رب  ظفل  هک  دوشیم  ثعاب  رما 
. دراد هنیرق 

زاـجم بعـش  عورف و  زا  هک  يزاـجم  یعرف - زاـجم  هب  ار  ظـفل  هک  تسا  مزـال  مه  يرگید  هنیرق  یقیقح ب : ینعم  زا  هفراـص  هنیرق  فـلا :
. دناشکب تسا - یلصا 

روکذم ّتیفیک  هب  دیاب  دنک  تکرـش  یّمعا  یحیحـص و  ثحب  رد  لاحنیعرد  دوش و  هّیعرـش  تقیقح  رکنم  دـهاوخب  یـسک  رگا  هصالخ :
. دوش ثحب  دراو 

نیا  دیامن ، رایتخا  ار  یّمعا  لوق  دوش و  هّیعرش  تقیقح  رکنم  یسک  تسا  نکمم  رّکذت :
145 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

بـصن مدع  دنع  ّرقتـسا  هتارواحم ، یف  عراّشلا  ءانب  ّنأ  و  کلذک ، تربتعا  اّمنإ  ۀقالعلا  نأ  ملع  اذإ  الإ  اذه ، ّحصی  داکی  ّهنأب ال  ریبخ  تنأ  و 
[. 1  ] کلذ تابثإب  مهل  ّینأ  و  يرخأ ، ۀنّیعم  ۀنیرق  یلإ  ۀجاح  ریغ  نم  هیلع ، ۀنیرق  اذه  ناک  ثیحب  هتدارإ ، یلع  يرخأ  ۀنیرق 

______________________________

. دوب ینشور  حضاو و  لاثم  هک  دوب  نآ  شتّلع  میدرک ، نایب  یحیحص  لوق  رب  انب  ار  لاثم  ام  هک 
، رّوصت ماقم  رظن  زا  هار  نآ  میدرک و  نایب  هک  دوب  نامه  یّمعا  یحیحص و  ثحب  رد  هّیعرـش  تقیقح  نیرکنم  تکرـش  ّتیفیک  هار و  [- 1]

. دوش نشور  دیاب  عوضوم  ود  یبلطم  نینچ  فشک  يارب  دراد و  لیلد  هب  زاین  تابثا ، ماقم  رظن  زا  یلو  تسا  بوخ 
يارب یهار  ام  ار و  دساف  زامن  هن  هداد  رارق  شجنس  فرط  ار  حیحـص  تالـص  هقالع ، تیاعر  ماقم  رد  سّدقم  عراش  هک  میئامن  زارحا  الّوا 

لّوا دیامن ، لامعتسا  دیدج  يانعم  رد  ار  تالص  ظفل  هتساوخیم  یتقو  عراش  هک  مینک  زارحا  میناوتیم  یقیرط  هچ  زا  میرادن ، نآ  فشک 
 ... هداد و رارق  نآ  لابند  رد  ار  دساف  زامن  لیصا و  زاجم  ار  حیحص  زامن  هداد و  رارق  هسیاقم  فرط  ار  حیحص  زامن 

هنّیعم هنیرق  يرگید  دنک و  فرـصنم  یقیقح  يانعم  زا  ار  ام  هک  هفراص  هنیرق  یکی  میدـنمزاین  هنیرق  ود  هب  تازاجم  مامت  رد  ام  هتکن : ایناث :
. تسه مه  هنّیعم  هنیرق  هفراص ، هنیرق  نامه  هک  تسا  نینچ  مه  یهاگ  اّما  دیامن  صّخشم  ام  يارب  ار  دارم  يانعم  ات 

ام هب  دـنکیم ب : فرـصنم  سرتـفم  ناویح  زا  ار  اـم  نهذ  فلا : تسا  شقن  ود  ياراد  یمری » ادـسا  تیأر   » هلمج رد  یمری »  » هملک لاـثم :
، دـسا هب  تعاجـش  رد  مه  اهنآ  يزاجم و  ياـنعم  مه  ود  نآ  اریز  گـنلپ  اـی  گرگ  هن  هدوب  عاجـش  لـجر  مّلکتم ، دوصقم  هک  دـنامهفیم 

. دنراد تهابش 
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؟ هدوب عاجش  لجر  یمری »  » زا دوصقم  هک  میوشیم  هّجوتم  اجک  زا 
میئوگیم  اذل  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  ناویح  رد  تسا و  ناسنا  تاّیصوصخ  زا  یمر » »

146 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یتلا ال ۀطوبـضملا  ۀـنیرقلا  ۀّیـضق  نأ  یف  عازنلا ، نوکی  نأب  کلذ  و  ینالقابلا - یلإ  بسن  ام  یلع  عاّزنلا - ریوصت  اـنرکذ  اـمب  حدـقنا  دـق  و 

[. 1  ] لفغت الف  ۀلمجلا ، یف  امه  وأ  طئارّشلا ، ءازجألا و  مامت  وه  هطئارش - هب و  رومأملا  ءازجأ  یلع  ۀلاّدلا  يرخألاب - الإ  اهنع  يّدعتی 
______________________________

يانعم زا  هفراص  هنیرق  عراش ، یتقو  دیئوگب  دـیهاوخیم  دـینکیم و  يرتالاب  ياعّدا  هیف  نحن  ام  رد  امـش  اّما  تسا  شقن  ود  ياراد  یمری » »
. تسا حیحص  تالص  مدوصقم  هک  دروایب  ياهنیرق  تسین  مزال  رگید  هدرک  هماقا  تالص  يوغل 

اهّیا دشاب  هتفگ  الثم  هدرک ، يراذگانب  ار  یبلطم  نینچ  عراش ، دوش  تباث  هک  مریذپیم  ار  فرح  نیا  یتروص  رد  دناهدومرف : هر »  » فّنـصم
نم دارم  تسین و  مزال  حیحـص ، يانعم  رب  هنّیعم  هنیرق  هب  يزاین  رگید  مدروآ ، هفراص  هنیرق  اب  ار  تالـص  ظفل  نم  هاگره  هک  دـینادب  ساّنلا 

. تسا حیحص  تالص  نامه 
هفراص و هنیرق  مه  تازاجم  مامت  هکیلاحرد  دیرادن  يراذگانب  نیا  رب  یلیلد  امش  یلو  میتفریذپیم  ام  دوب  تباث  روکذم  بلطم  رگا  يرآ 

. دنراد مزال  هنّیعم  هنیرق  مه 
، تابثا رظن  زا  یلو  تسا  بوخ  الّیخت  اریوصت و  یّمعا  یحیحـص و  ثحب  رد  هّیعرـش  تقیقح  نیرکنم  تکرـش  يارب  روکذم  هار  هصالخ :

. درادن یلیلد 

ینالقاب 103] مالک 

: دیوگیم دراد و  یّصاخ  رظن  وا  تسا  ینالقاب  هب  بوسنم  هّیعرش ، تقیقح  ثحب  رد  لاوقا  زا  رگید  یکی  [- 1]
147 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد لامعتسا  دناهتشگ و  لامعتسا  يوغل  یناعم  نامه  رد  هکلب  هدشن  لامعتسا  یعرش  یناعم  رد  الصا  تالـص  موص و  دننام  تادابع ، ظافلا 
درادن و لامعتـسا  هب  یطبر  دـیدج ، يانعم  هکنیا  رطاخ  هب  ای  تسا  رکنم  ار  دـیدج  يانعم  هکنیا  تهج  زا  ای  تسین - حرطم  دـیدج ، يانعم 

- مینکیم هدافتسا  رگید  هار  زا  ام  ار  دیدج  يانعم 
هب هن  میراذگب و  هّیعرـش  تقیقح  ار  شمان  هک  تقیقح  تروص  هب  هن  هدـشن ، لامعتـسا  دـیدج ، يانعم  رد  تالـص  ظفل  دـیوگیم  ینالقاب 

. دندقتعم هّیعرش  تقیقح  نیرکنم  هک  زاجم  تروص 
؟ میروآیم تسد  هب  یقیرط  هچ  زا  ار  دیدج  يانعم  لاؤس :

 ... موص و تالص و  ظفل  هن  دنکیم  هدافا  ار  دیدج  يانعم  هنیرق  نآ  هک  تسا  نایم  رد  ياهنیرق  تسا  دقتعم  وا  باوج :
دوجـس و عوکر ، دـننام  ءازجا  هّیقب  اّما  دـنکیم  صّخـشم  امـش  يارب  ار  یئاعد  ءزج  ینعی  لّوا ، يوغل  یقیقح و  يانعم  طـقف  تالـص  ظـفل 

: دراد یگژیو  ود  هنیرق  نآ  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  میمانیم  هّماع  هنیرق  ار  نآ  ام  هک  دوشیم  هدافتسا  يرگید  ظفل  زا  ریبکت 
بلطم دهاوخب  عراش  رگا  ینعی  يرخالاب »...  الا  اهنع  يدـعتی  یتلا ال   » ۀطوبـضملا ۀـنیرقلا  ۀّیـضق  ّنا  یف  عاّزنلا  نوکی  ناب  کلذ  و  فلا ... :

. دروایب يرگید  ّلاد  هنیرق و  نآ ، ياج  هب  فذح و  ار  هنیرق  نآ  دیاب  دنک ، هدافا  ار  يرگید 
. ۀلمجلا یف  امه  وا  طئارشلا  ءازجالا و  مامت  وه  هطئارش  هب و  رومأملا  ءازجا  یلع  ۀلاّدلا  ب ... :

[104 [؟ دیامن تکرش  یمعا  یحیحص و  ثحب  رد  دناوتیم  ینالقاب  ایآ  لاؤس :
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ص147 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
: میئوگب میئامن و  هدایپ  هّماع  ّهلاد  هنیرق  نآ  يور  ار  مالک  ادج و  ثحب ، زا  ار  تالص  ظفل  دیاب  اهتنم  يرآ  با :

148 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
- ۀعیرّشلا ۀقفاومب  وأ  ءاهقفلا - نع  امک  ءاضقلا - طاقسإب  اهریسفت  و  ۀّیمامّتلا ، وه  و  دحاو ، ینعمب  ّلکلا  دنع  ۀّحّـصلا  ّنأ  رهاّظلا  ّنأ  اهنم : و 

دّدـعت بجوی  ـال  اذـه  و  راـظنألا ، فـالتخا  بسحب  هفـالتخا  حوضول  اـهمزاول ؛ نم  ّمهملاـب  وه  اـّمنإ  کـلذ ، ریغ  وأ  نیمّلکتملا - نع  اـمک 
. یفخی امک ال  کلذ ، ریغ  یلإ  رارطضالا  و  رایتخالا ، و  رضحلا ، و  رفّسلا ، نم  تالاحلا  بسحب  اهفالتخا  هبجوی  امک ال  ینعملا ،

و ۀـلاح ، بسحب  اّمات  نوکیف  تالاحلا ، بسحب  اداسف  ۀّحـص و  دـحاو  ءیـش  فلتخیف  ناـّیفاضإ ، نارمأ  داـسفلا  ۀّحّـصلا و  ّنأ  حدـقنی  هنم  و 
[. 1  ] ادّیج ّربدتف  يرخأ ، بسحب  ادساف 

______________________________

- طئارّـشلا ءازجالا و  ّمات  حیحـص - زامن  دنکیم ، طئارـش  ءازجا و  رب  تلالد  تسه و  تالـص  هارمه  هشیمه  هک  ياهّماع  هنیرق  نآ  ياضتقم 
. تسا دساف  حیحص و  زا  ّمعا  هنیرق ، نآ  ياضتقم  هکنیا  ای  تسا 

موص و ظفل  زا  یلـصا  ثحب  دوشیمن و  تادابع  ظافلا  هب  طوبرم  عازن ، دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  اـنب  هک : تسا  نیا  هب  هراـشا  لـفغت » ـالف   » هلوق
. درک ثحب  هنیرق  نامه  يور  دیاب  دوریم و  نوریب  تالص 

. میداد همادا  ار  ثحب  انبم ، يور  طقف  میتسین  نآ  مقس  تّحص و  نایب  ددص  رد  ام  تسا و  تالطاب  حضوا  زا  ینالقاب  مالک  رکذت :

« تّحص يانعم   » مّود بلطم 

. دناهتفرگ رظن  رد  یئانعم  کی  تّحص  يارب  یملع  ره  رد  ابیرقت  تسیچ ؟ حیحص »  » و تّحص »  » يانعم [- 1]
ترابعهب  دشابن  ءاضق  هداعا و  شلابند  هب  هک  تسا  نآ  حیحص  لمع  دناهتفگ  اهقف ،

149 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا هدش  فیرعت  [« 105] ءاضقلا طاقسا   » هب تّحص  هقف ، ملع  رد  نیاربانب  دشاب  هداعا  ءاضق و  طقسم  هک  تسا  نآ  حیحص  زامن  رگید ،

. دناهدرک انعم  هعیرّشلا  تقفاوم  يانعم  هب  ار  تّحص  دنراد ، رظن  باقع  زا  یئاهر  باوث و  قاقحتسا  هب  نوچ  مالک  ملع  ءاملع 
. دننادیم جازم  فارحنا  ار  ضرم  جازم و  لادتعا  ار  تّحص  يانعم  ءاّبطا ،

؟ دشاب هتشاد  یفلتخم  یناعم  تّحص ، اعقاو  هک  دوشیم  ثعاب  هدش ، تّحص  زا  نوگانوگ  مولع  رد  هک  یفلتخم  فیراعت  ایآ  لاؤس :
، راـظنا بسح  هب  شرثا  اـهتنم  تسا  يراـج  يراـس و  اـج  همه  رد  هشیمه و  روکذـم  ياـنعم  تسا و  ّتیماـمت »  » ياـنعم هب  تّحـص  باوج :

دـشاب ءاضق  طقـسم  هک  تسا  نآ  حیحـص  دـناهدومرف  اذـل  تسا ، ءاضق  طوقـس  ءاضق و  بوجو  هب  ءاـهقف  رظن  نوچ  ـالثم  دوشیم  فلتخم 
هب ار  تّحـص  اذـل  تسا  باقع  زا  یئاهر  باوث و  قاقحتـسا  هب  نیمّلکتم  رظن  نوچ  و  تسین . ءاضقلا  طاقـسا  تّحـص ، ياـنعم  هکیلاـحرد 

. تسین یفالتخا  اهنآ  نیب  تقیقح ، رد  الا  دناهدرک و  انعم  هعیرّشلا  تقفاوم 
تسا و توافتم  شراثآ  اهتنم  تسا  يراج  دراوم  مامت  رد  روکذم  يانعم  تسا و  ندوب  طئارّشلا  ءازجالا و  ّمات  ّتیمامت و  يانعم  هب  تّحص 

: هک تسا  نیا  شدهاش 
تسا و یکی  تّحص  حیحص و  يانعم  هکنآ  لاح  دوشیم و  فلتخم  رارطضا  رایتخا و  رـضح ، رفـس ، رد  فّلکم  تالاح  بسح  هب  تّحص 
تسا و لطاب  اهنآ  سکع  تعکر و  راهچ  رـضح  رد  تعکر ، ود  رفـس  رد  حیحـص  زامن  الثم  دوشیمن  انعم  فالتخا  ثعاب  دارفا ، فالتخا 

لاح  رد  یلو  دوشیم  هدناوخ  اسلاج  زامن  ضرم ، رارطضا و  لاح  رد  نینچمه 
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150 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دارفألا نیب  هدوجو  یف  لاکـشإ  و ال  اذـک ، ظفلب  یّمـسملا  وه  ناک  نیبلا ، یف  عماج  ردـق  نم  نیلوقلا - ـالک  یلع  [- 106] ّدـب ّهنأ ال  اهنم : و 

، دحاو عماج  یف  كارتشالا  نع  فشاک  رثألا  یف  كارتشالا  ّنإف  هراثآ ، هصاوخب و  هیلإ  ةراشإلا  ناکمإ  و  ۀحیحّصلا ،
______________________________

مولعم اذـل  درادـن  انعم  کی  زا  شیب  حیحـص  دنتـسه و  حیحـص  دوخ  عضاوم  رد  اهنآ  یمامت  هکنآ  لاح  دوش و  هدـناوخ  دـیاب  امئاق  رایتخا 
تسا و تعکر  راهچ  رگید  صخـش  ّقح  رد  تعکر و  ود  يدرف  دروم  رد  ّتیمامت  ّتیمامت و  زا  تسا  ترابع  تّحـص  ياـنعم  هک  دوشیم 

...
فالخهب دنک  ادیپ  مه  داوس  هب  فاّصتا  درادن  ناکما  دش ، ضایب  هب  فصّتم  ءیش  رگا  دنتسه  داضتم  ضرع  ود  داوس ، ضایب و  يروآدای :

زامن الثم  دننکب  قرف  تالاح  بسح  هب  اّما  دـنوش  عمج  دروم  کی  رد  ود  ره  تسا  نکمم  دنـشابیم و  يرابتعا  رما  ود  هک  داسف  تّحص و 
رد داسف  ناونع  رـضاح و  صخـش  دروم  رد  تّحـص  ناونع  اهتنم  دنکیم  ادیپ  داسف  هب  فاّصتا  مه  تّحـص و  هب  فاّصتا  مه  یتعکر  راهچ 

. دومن زامن  داسف  ای  تّحص  هب  مکح  یّلک  روط  هب  ناوتیمن  هاگچیه  اذل  دنکیم  ادیپ  قّقحت  رفاسم  درف  دروم 
قلطم داسف  هب  مکح  دـیناوتیمن  دـینک و  قلطم  تّحـص  هب  مکح  دـیناوتیمن  امـش  دـساف ، ای  تسا  حیحـص  یتعکر  راهچ  زامن  دـنتفگ  رگا 

هک درادن  یعنام  تسا و  نالطب  هب  موکحم  رفاسم ، درف  يارب  زامن  نیمه  حیحـص و  رـضاح ، حیحـص و  درف  يارب  یتعکر  راهچ  زامن  دیئامن 
رما ود  داسف  تّحص و  هکنیا  هصالخ  دنک  ادیپ  [ 107] داسف هب  فاّصتا  مه  تّحـص و  هب  فاّصتا  مه  فلتخم ، تالاح  ظاحل  هب  دحاو  لمع 

. داضتم یقیقح  ضرع  ود  هن  دنتسه  يرابتعا 
151 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] امهوحن و  نمؤملا ، جارعم  وه  ام  و  ءاشحفلا ، نع  ۀیهاّنلاب  الثم : ةالّصلا  ظفلب  یّمسملا  ریوصت  ّحصیف  عماجلا ، كاذب  هیف  ّلکلا  ّرثؤی 
______________________________

مّوس بلطم 

« یحیحص لوق  رب  انب  عماج  ردق  نییعت  »

اب قح  هک  دـنریگیم  هجیتـن  نآ  زا  و  [ 108] دننکیم رکذ  معا  حیحـص و  ثحب  رد  هر »  » فّنـصم هک  یّمهم  رایـسب  تامّدـقم  زا  یکی  [- 1]
: هکنیا زا  تسا  ترابع  یّمعا  هن  دشابیم  یحیحص 

اهنآ عضو  هکنیا  ای  دنتسه  سانجا  ءامسا  لیبق  زا  ینعی  تسا  ماع  مه  اهنآ  هل  عوضوم  ماع و  ناشعـضو  تادابع ، ظافلا  ریاس  تالـص و  ایآ 
؟ دنتسه فورح 109 ] لیبق  زا  صاخ و  اهنآ  هل  عوضوم  یلو  ماع 

ظفل ینعی  تسا 110 -] ماع  مه  هل  عوضوم  ماع و  عضو  تادابع ، رد  هک  تسا  نیا  رهاظ ، میریذـپب  ار  یّمعا  لوق  هچ  یحیحـص و  لوق  هچ 
عـضو یّلک  ياـنعم  نآ  يارب  ار  ظـفل  دـنریگیم و  رظن  رد  ار  یّلک  ياـنعم  ناوـنع و  کـی  هک  تسا - ساـنجا  ءامـسا  ریاـس  دـننام  تـالص 

. دننکیم
لماش ات  دشاب  نایم  رد  یعماج  ردق  یّلک و  کی  دـیاب  دـش ، ماع  یّمعا  یحیحـص و  لوق  رب  انب  تادابع  ظافلا  هل  عوضوم  هک  لاح  هصالخ :

. ددرگ دساف  حیحص و  دارفا  لماش  یّمعا  لوق  رب  انب  دوش و  حیحص  قیداصم  لماش  یحیحص  لوق  رب  انب  اهتنم  دوش  قیداصم  مامت 
152 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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: هک دنریگب  ياهجیتن  دنددصرد  هر »  » فّنصم روکذم ، هتکن  هب  هّجوت  اب 
یّلک ماع و  يانعم  نآ  دنناوتیم  ود  ره  یّمعا  یحیحص و  ایآ  دش ، یّلک  ماع و  سانجا ، ءامسا  دننام  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  هک  نونکا 

؟ هن ای  دننک  رّوصت  ار 
هار نیمه  زا  ات  دناوتیمن  یّمعا  یلو  دیامن  رّوصت  یّلک  يانعم  کی  دناوتیم  یحیحـص  هک  دننک  تباث  هک  تسا  نیا  هر »  » فّنـصم فدـه 

. دننک لطاب  ار  یّمعا  لوق 
. دوش زامن  قیداصم  مامت  لماش  هک  میروآ  تسد  هب  یعماج  ردق  میناوتیم  حیحص  زامن  قیداصم  نیب  زا  ام  کلذ : حیضوت 

؟ تسیچ عماج  ردق  یّلک و  يانعم  نآ  لاؤس :
هار زا  ینعی  مینک  یفّرعم  امـش  هب  نییعت و  شیارب  یّـصاخ  مسا  کی  هک  تسین  مزال  اّما  مینک  هراشا  ماع  ناونع  نآ  هب  میناوتیم  اـم  باوج :

- دشاب رکنم  ءاشحف و  زا  یهان  فلا : هک  تسا  نآ  حیحص ، زامن  هل  عوضوم  میئوگیم  الثم  مینک  نییعت  امش  يارب  ار  نآ  شّـصاوخ  راثآ و 
دشاب نمؤم  جارعم  ج : دشاب . یقت » ّلک  نابرق  : » ب دشاب - طئارش  ءازجا و  دجاو  هک  تسا  یحیحص  زامن  رثا  رکنم ، ءاشحف و  زا  یهن  نوچ 

دـشاب و روکذـم  فاـصوا  ياراد  هک  تسا  نآ  تالـص ، هـل  عوـضوم  میئوـگب  میئاـمن و  یفرعم  ار  عماـج  نآ  میناوـتیم  راـثآ  هار  زا  ینعی 
قیداـصم رب  قبطنم  یّلک و  ماـع و  ناونع  کـی  ار  تالـص  ظـفل  هل  عوضوم  هک  اهیحیحـص  امـش  هک  دـننک  لاؤـس  اـم  زا  رگا  لاـحنیعرد 

. میئامن یفّرعم  امـش  هب  ار  نآ  میناوتیم  شراثآ  هار  زا  یلو  میرادن  عالّطا  یّلک  نآ  مان  زا  میئوگیم  خساپ  رد  تسیچ ؟ یّلک  نآ  دینادیم ،
: هک دیاهدینش  مه  ار  یّلک  هدعاق  نیا  امش  هوالعهب 

الا دشاب و  یعماج  ردق  کی  اهنآ  نیب  دـیاب  دـندوب  كرتشم  مکح  کی  رد  ای  کیرـش  رثا ، کی  رد  عوضوم  ود  ای  درف  ود  ءیـش ، ود  رگا 
فشک  رثا ، رد  كارتشا  زا  هکلب  دنشاب  كرتشم  رثا ، کی  رد  لاحنیعرد  دنشاب و  نیابتم  رگیدکی  اب  انعم  مامت  هب  ءیش  ود  دوشیمن 

153 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ال تفرع ، امل  ادساف ؛ احیحـص و  نوکی  نأ  نکمی  اعماج  ضرف  ام  ّلک  ذإ  ابّکرم ؛ ارمأ  نوکی  داکی  عماجلا ال  ّنأب  هیف -: لاکشإلا 111 ] و 

الإ ّیتأتی  ام ال  ذخأ  ۀلاحتسا  ۀهادبل  لوقعم ؛ ریغ  لّوألا  و  هل ، ایواسم  اموزلم  وأ  بولطملا ، ناونع  وه  نوکی  نأ  اّما  ولخی : ّهنأل ال  اطیسب ، ارمأ 
تاداـبعلا و ءازجأ  یف  کّـشلا  عم  ةءاربـلا  ناـیرج  مدـع  و  بوـلطملا ، ةالّـصلا و  ۀـظفل  نیب  فدارتـلا  موزل  عـم  هقّلعتم ، یف  بلّطلا  لـبق  نم 

ّنأ عم  هّلحم ، یف  قّقح  امک  اهل ، لاجم  هلثم ال  یف  و  هب ، قّقحتی  امیف  لامجإلا  اّمنإ  و  اهیف ، هب  رومأملا  یف  ذـئنیح - لامجإلا - مدـعل  اهطئارش 
[. 1  ] اضیأ بولطملا  موزلم  وه  طیسبلا  ناک  ول  لکشی  اذهب  و  اهیف ، کّشلا  یف  اهب  نولئاق  حیحّصلاب ، نیلئاقلا  روهشملا 

______________________________

. تسا رارقرب  كارتشا  مه  یعماج  ردق  رد  هک  مینکیم 
دارفا ماـمت  عماـج  هک  مینک  یفّرعم  امـش  يارب  یّلک  ناونع  کـی  زاـمن ، جـیاتن  راـثآ و  هار  زا  ول  میتسناوت و  اهیحیحـص  اـم  هکنیا  هصـالخ 

. دشاب هدساف  دارفا  عیمج  جرخم  زامن و  حیحص 
قیداصم مامت  رب  قبطنم  هک  یّلک  عماج و  کی  تالـص  هل  عوضوم  يارب  دیناوتیمن  اهیحیحـص  امـش  دـیوگیم  لکـشتسم  لاکـشا : [- 1]
کیچیه هب  مازتلا  طیـسب و  ای  تسا و  بّکرم  ای  دیهد  رارق  هل  عوضوم  دیهاوخیم  هک  ار  یّماع  ناونع  نآ  اریز  دینک  رّوصت  دشاب ، هحیحص 

. میزادرپیم تروص  ود  نآ  حیضوت  هب  کنیا  ام  درادن . مه  یمّوس  ّقش  تسین و  حیحص  ود  نآ  زا 
یتعکر ود  ای  تسا ، یتعکر  راهچ  زامن  ایآ  تسیچ  بّکرم  نآ  هک  مینکیم  لاؤس  دیهد  رارق  یبّکرم  رما  ار  هل  عوضوم  دیهاوخب  رگا  فلا :

 ... یئزج و تشه  ای  یئزج  هن  ای  تسا  یئزجهد  زامن  ایآ  و 
هک  تسا  ياهتکن  نامه  مه  شتّلع  دریگ  رارق  هل  عوضوم  دناوتیمن  اهنآ  زا  مادکچیه 

154 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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: هک دیدرک  نایب  تّحص »  » يانعم حیضوت  رد  ناتدوخ 
دشاب هتشاد  تّحـص  هب  فاّصتا  دارفا ، همه  هب  تبـسن  تالاح و  مامت  رد  یّلک و  روط  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  حیحـص  زامن  کی  میناوتیمن  ام 
رـضح رفـس ، رد  فّلکم - تالاح  بسح  هب  تّحـص  هک  تسا  نیا  شدـهاش  دنتـسه و  يرابتعا  یفاـضا و  رما  ود  داـسف »  » و تّحـص »  » اریز

چیه امش  اذل  تسا  دساف  نآ  سکع  تعکر و  راهچ  رضح  رد  تعکر و  ود  رفس  رد  حیحص  زامن  الثم  دوشیم  فلتخم  رارطضا - رایتخا و 
تـسا نکمم  زامن  نامه  حیحـص و  تلاح ، کی  رد  دینک  رّوصت  عماج ، ناونع  هب  ار  هچره  دـیهد و  رارق  هل  عوضوم  دـیناوتیمن  ار  یبّکرم 

. دشاب داسف  هب  موکحم  رگید ، لاح  رد 
. دیهد رارق  تالص  هل  عوضوم  دیناوتیمن  ار  یبّکرم  چیه  اهیحیحص  امش  هصالخ :

: اریز دشاب  تالص  هل  عوضوم  دناوتیمن  مه  طیسب  رما  ب :
تـسا حیحـص  قیداصم  دارفا و  نیب  عماج  روکذم ، ناونع  هدش و  عضو  طیـسب - رما  بولطم -»  » ناونع يارب  زامن  دـیئوگب  تسا  نکمم  - 1

. درادن یتّیبولطم  هک  لطاب  ياهزامن  اریز 
مینادیم یلو  میئامن  صّخـشم  میناوتیمن  ار  نآ  مان  دیئوگب  اّما  دـیهد  رارق  زامن  ظفل  هل  عوضوم  ار  يرگید  طیـسب  ناونع  تسا  نکمم  - 2

اب یهاگ  هک  دـشاب  شّمعا  مزال  بولطم »  » هکنیا هن  تسا  نآ  يواسم  مزال  بولطم  ناونع  تسا - مزالم  ناونع  نآ  اـب  بولطم »  » ناونع هک 
حیحـص دارفا  لماش  طقف  ناونع  نآ  هکنیا  ّتلع  هب  تسه  شهارمه  مه  بولطم »  » دشاب ناونع  نآ  اجکره  و  دنک - ادـیپ  قّقحت  مهنآ  ریغ 

. دراد قّقحت  بولطم »  » ناونع هشیمه  حیحص  قیداصم  دارفا و  دروم  رد  دوشیم و 
ناونع يرگید  و  بولطم »  » ناونع یکی  دـشاب  تالـص  ظـفل  هل  عوـضوم  تسا  نکمم  هک  یطیـسب  ناوـنع  یحیحـص  لوـق  رب  اـنب  هصـالخ :

. دشاب نآ  اب  مزالم  بولطم »  » هک تسا  یلوهجم 
155 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دنکیم هماقا  لیلد 112 ] هس  ءادتبا  دریگ و  رارق  تالـص  هل  عوضوم  دناوتیمن  روکذم  طیـسب  ناونع  ود  زا  کیچیه  دـیوگیم  لکـشتسم 
وه طیسبلا  ناک  ول  لکـشی  اذهب  و   » دیوگیم دنکیم و  هراشا  دوخ  مّوس  لیلد  هب  سپـس  دشاب و  هل  عوضوم  دناوتیمن  بولطم »  » ناونع هک 

: لیلد هس  نآ  اّما  و  اضیا » بولطملا  موزلم 
هملک هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـشاب ، هدـش  عـضو  بوـلطم »  » ناوـنع يارب  تالـص  ظـفل  رگا  هک : مینکیم  ناـیب  ار  مّود  لـیلد  ءادـتبا ، - 1

هنوگچـیه بولطم »  » تالـص و نیب  مینیبیم  انادـجو  هکیلاحرد  دنـشاب  ناـفدارتم  رـشب  ناـسنا و  ظـفل  دـننام  بولطم »  » هملک و  تالـص » »
« تالص  » هب هّجوت  مه  بولطم »  » ناونع ندینش  زا  دنکیمن و  ادیپ  لاقتنا  بولطم »  » ناونع هب  تالص  ظفل  ندینش  زا  ناسنا  تسین و  یفدارت 

. دنکیمن ادیپ 
تالـص ضراـع  رما ، هیحاـن  زا  هک  تسا  یناونع  بولطم »  » ناونع هکنیا : زا  تستراـبع  دراد  مه  يرتشیب  ّتقد  هب  زاـین  هک  رگید  لـیلد  - 2
یناونع هکنیا  زا  لـبق  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  بولطم »  » ناونع بلط - ّقلعت  زا  دـعب  تفرگ - ّقلعت  تالـص  هب  یهلا  رما  یتـقو  ینعی  دوشیم 

- امـش رگا  لاـح  تسا . رما  بلط و  زا  رّخأـتم  بوـلطم »  » ناوـنع هکنیا  هصـالخ  بوـلطم » اذـه   » تـفگ ناوـتیمن  دریگ  رارق  بـلط  قـّلعتم 
زا لبق  شاهبتر  دراد و  مکح  رب  مّدقت  تسا و  مکح  عوضوم  شدوخ  هک  تالـص  دـینک ، انعم  بولطم »  » ناونع هب  ار  تالـص  اهیحیحص -

ادیپ قّقحت  بولطم »  » لّوا دیاب  نیاربانب  تسا  بولطم »  » تالص يانعم  دیئوگیم  میئآیم  عوضوم  غارس  هب  هک  یتقو  یفرط  زا  تسا . مکح 
هک يزیچ  سپ  دوشیمن  قّقحم  بولطم »  » ناونع دریگن ، ّقلعت  مکح  ات  هکیلاحرد  دریگ  ّقلعت  نآ  هب  مکح  دوش و  تسرد  عوضوم  ات  دنک 

لبق  هبتر  رد  امش  دنک ، ادیپ  قّقحت  دیاب  بلط  رما و  لابند  رد 
156 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک دوشیم  نیا  شاهجیتن  دیدرک  ذخا  ار  بولطم »  » ناونع تالص  يانعم  رد  دیدروآ و  عوضوم  هبتر  رد  دیدروآ ، رما  زا 
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. دشاب بلط  زا  رّخأتم  مه  بلط و  رب  مّدقتم  مه  بولطم »  » هک درادن  ناکما  دراد و  رّخأت  بلط ، زا  مه  مّدقت و  بلط  رب  مه  بولطم » »
، رما ّقلعت  زا  لبق  امـش  یلو  دوشیم  قّقحم  رما ، ّقلعت  زا  دـعب  هب  رومأم  ناونع  هب و  رومأم  ناونع  ینعی  بولطم »  » ناونع مّود : لیلد  هصـالخ 
دنکیم و ادیپ  رّخأت  بلط ، زا  مه  مّدقت و  بلط ، رب  مه  بولطم  ناونع  اذل  بولطم »  » ینعی دیئوگیم  دـینکیم و  انعم  ار  یعوضوم  تالص 

. تسا لیحتسم  رود و  نیا 
: میوشیم هتکن  ود  رّکذتم  مّوس  لیلد  نایب  زا  لبق  - 3

. دناهدرک رایتخا  ار  یحیحص  لوق  نّویلوصا ، زا  روهشم  فلا :
مینادیم رگا  اضرف  لاغتـشالا  ۀـلاصا  هن  مینکیم  کّسمت  ةءاربلا  تلاصا  هب  دـناهتفگ  یطاـبترا  رثکا  ّلـقا و  نیب  رما ، نارود  رد  روهـشم  ب :

هن ای  دراد  ّتیطرش  زامن  يارب  ءیـش  نالف  مینادن  رگا  نینچمه  هن و  ای  دراد  هروس  مانب  یمهد  ءزج  مینادیمن  اّما  تسا  ءزج  هن  ياراد  زامن ،
عفر ار  ۀّیئزجلا  كوکشم  ّتیئزج  عوجر و  ةءاربلا  تلاصا  هب  ناوتیم  دناهتفگ  روهشم  میـشاب ، هتـشادن  یتیاور  لیلد و  رگا  تروص  نیا  رد 

. دومن
: دیوگیم هدرک و  ياهدافتسا  روکذم  هتکن  ود  زا  لکشتسم  لاح ،

هب دیاب  هکلب  دنک  کّسمت  تئارب  هب  دناوتیمن  یـسک  یطابترا  رثکا  ّلقا و  ثحب  رد  رگید  دـشاب  بولطم »  » ناونع تالـص ، هل  عوضوم  رگا 
ادیپ قّقحت  دیاب  تسا  نم  بولطم  هک  يزیچ  نآ  ینعی  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  الثم  درک  کّسمت  لاغتـشالا  تلاصا 
جراخ رد  یهلا  بولطم  هک  دینادیمن  دـیدومن ، كرت  ار  ۀـّیئزجلا  كوکـشم  هروس  دـیدومن و  نایتا  ار  یئزج  هن  زامن  امـش  رگا  لاح  دـنک 

ّلحم  رد  اریز  هن  ای  هدرک  ادیپ  قّقحت 
157 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ای درک  ادیپ  قّقحت  هب  رومأم  هک  دینادیمن  هروس  نودـب  زامن  نایتا  اب  دوش و  عقاو  جراخ  رد  دـیاب  تسا و  بولطم »  » هب رومأم  ناونع  ثحب ،
. هن ای  هدش  عقاو  جراخ  رد  دینادیمن  اّما  تسا  صّخشم  امش  يارب  هب  رومأم  ناونع  ینعی  دیراد  لّصحم  رد  کش  حالطصا  هب  هن و 

درک ادیپ  ققحت  لسغ  ناونع  هک  دینادیمن  اّما  دیدرک  ریهطت  ار  نآ  يرصتخم  لاح ، دیئامن  لسغ  ار  ناتسابل  هک  دیتشاد  هفیظو  امش  الثم  ای 
. دینک يراددوخ  فیلکت ، نآ  ماجنا  زا  دیابن  دینکن  ادیپ  لسغ  ناونع  لوصح  هب  ملع  هک  یماگنه  ات  هن ، ای 

لاثما ّتیئزج و  رد  کش  رد  روهـشم  رگید  دـشاب  تالـص  ظفل  هل  عوضوم  بولطم »  » ناونع رگا  دـیوگیم  لکـشتسم  مّوس : لیلد  هصالخ 
هب لئاق  همه  لّصحم ، رد  ّکش  دراوم  رد  تسا و  حرطم  لّصحم  رد  ّکش  ناونع  تروص ، نیا  رد  اریز  درادـن  تئارب  هب  کّـسمت  ّقح  نآ ،

. دنتسه طایتحا 
دنادیم يراج  ار  مّوس  لیلد  نیمه  لکشتسم ، میهد  رارق  بولطم »  » اب مزالم  ناونع  ار  تالـص  ظفل  هل  عوضوم  هک  یتروص  رد  يروآدای :

: دیوگیم و 
ّتیئزج و رد  کش  رد  امش  روکذم ، يانبم  قبط  دشاب ، مزالم  نآ ، اب  بولطم  ناونع  هک  دشاب  تالـص  ظفل  هل  عوضوم  یطیـسب  ناونع  رگا 

نآ دینادیمن  دیدومن ، كرت  ار  ۀّیئزجلا  كوکـشم  هروس  دیدرک و  نایتا  ار  یئزج  هن  زامن  رگا  اریز  دـیرادن  تئارب  هب  عوجر  ّقح  ّتیطرش 
کش دراوم  رد  روهشم  هکیلاحرد  دیئامن  يراج  لاغتـشالا  ۀلاصا  دیاب  اذل  هن  ای  درک  ادیپ  قّقحت  ایآ  تسه  نآ  مزال  بولطم »  » هک یناونع 

. دنیامنیم يراج  ةءاربلا  تلاصا  نآ  لاثما  ّتیئزج و  رد 
طیسب رما  کی  هن  و  بولطم »  » مان هب  طیـسب  رما  کی  هن  دشاب و  حیحـص  دارفا  نیب  عماج  ردق  دناوتیم  بّکرم  رما  کی  هن  لاکـشا : هصالخ 

يانعم  کی  عماج و  کی  دناوتیمن  یحیحص  لکشتسم ، رظن  هب  هجیتن  رد  دشاب و  نآ  همزال  بولطم »  » هکنیا ناونع  هب  يرگید 
158 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، تالاحلا فالتخا  بسحب  ۀصیقن . ةدایز و  ۀفلتخملا  تابّکرملا  هذه  نع  عزتنم  دحاو  موهفم  وه  اّمنإ  عماجلا  ّنأب  عوفدم ، لاکـشالا ]...  [و 
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نیب دّدرم  بّکرم  نع  ابّبسم  اّیجراخ ، ادحاو  ارمأ  هب  رومأملا  ناک  اذإ  امیف  يرجت  اّمنإ ال  و  ةءاربلا ، يرجی  هلثم  یف  و  داّحتا ، وحن  اهعم  دّحتم 
[. 1  ] حیحّصلا یلع  اذه  امهئازجأ  یف  ّکش  اذإ  امیف  ءوضولا  لسغلا و  نع  ۀبّبسملا  ةراهّطلاک  رثکألا ، ّلقألا و 

______________________________

. دنک رّوصت  حیحص  دارفا  صوصخ  هب  تبسن  یّماع 
: هک دناهدومرف  نینچ  مصخ ، لاکشا  هب  خساپ  رد  هر »  » فّنصم باوج : [- 1]

میئوگیم هکلب  مینادیمن  مه  بولطم »  » طیـسب ناونع  ار  نآ  هل  عوـضوم  نینچمه  مینادیمن و  بّکرم  رما  ار  تالـص  ظـفل  هل  عوـضوم  اـم 
ام يارب  ناونع  نآ  مان  میداد  حیـضوت  البق  هک  روطنامه  اهتنم  تسه  نآ  اب  مزالم  بولطم »  » هک تسا  یطیـسب  ناونع  تالـص ، هل  عوضوم 

« بولطم  » نآ مزـال  هکنیا  قیرط  زا  یلو  میدرکیم . ثحب  صاـخ  ناونع  نآ  يور  دوب ، صّخـشم  اـم  يارب  نآ  ناونع  رگا  تسا و  لوهجم 
فلتخم دارفا  زا  طیـسب  موهفم  نآ  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  میـسانشیم . ار  نآ  میدرک - رکذ  شیارب  هک  يراثآ 113 ] هار  زا  اـی  و  تسه -

. دوشیم دایز  مک و  شئازجا  هک  دوشیم  عازتنا  رارطضا ، رایتخا و  رضح ، رفس ، تالاح  فالتخا  هب  تالص 
تئارب هب  میناوتیمن  تادابع  ّتیطرـش  ّتیئزج و  رد  ّکش  دروم  رد  هک  تسا  نیا  لامتحا  نیا  همزال  دـیتفگ  لکـشتسم - امـش - يروآدای :

: هک میهدیم  خساپ  وحن  نیا  هب  ار  روکذم  لاکشا  ام  دومن ، عوجر  لاغتشالا  تلاصا  هب  دیاب  هکلب  میئامن  کّسمت 
الثم دنـشاب  یعقاو  رما  ود  لّصحتم  لّصحم و  هک  تسا  يدروم  رد  دوشیم  يراـج  طاـیتحالا  تلاـصا  هک  یئاـج  نآ  لّـصحم و  رد  ّکـش 

، ءوضو لسغ و  دروم  رد  هک  دندقتعم  یضعب 
159 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

تالـسغ و زا  هک  هّینطاـب  تراـهط  ماـن  هب  میراد  رگید  تقیقح  کـی  تسا و  تاحـسم  تالـسغ و  ناـمه  هک  میراد  هّیرهاـظ  لاـمعا  کـی 
[. تسا 114 حرطم  ّببسم  ببس و  هلأسم  تسا و  تاحسم  تالسغ و  زا  هلصاح  تراهط  نیمه  هب  رومأم  دوشیم و  لصاح  تاحسم 

تلاصا هب  دیاب  هکلب  دنک  يراج  تئارب  لصا  دناوتیمن  یسک  دشاب  هتشاد  ۀّیئزجلا  كوکـشم  ءزج  کی  لسغ ، ای  ءوضو  رگا  انبم  نیا  قبط 
نیا شاهفیظو  اذل  هن  ای  هدـش  لصاح  هّیعقاو  تراهط  نآ  ایآ  كوکـشم  ءزج  زا  یلاخ  يوضو  اب  دـنادیمن  نوچ  دـیامن  کّسمت  لاغتـشالا 

. دیامن لیصحت  ار  يونعم  تراهط  نآ  هک  تسا 
یلسغ و یئوضو و  تاحسم  تالسغ و  یکی  دنتسه  یعقاو  رما  ود  لّصحتم ، لّصحم و  دراوم ، لیبق  نیا  رد  دیدرک  هظحالم  هک  روطنامه 

: هک ثحب  ّلحم  فالخ  هب  تسا  يونعم  تراهط  نامه  يرگید 
اب روکذم  ناونع  تسا ، نآ  همزال  بولطم »  » ناونع هک  تسا  یطیـسب  ناونع  کی  نآ  هل  عوضوم  میئوگب  رگا  نآ  لاثما  تالـص و  باب  رد 

حیحـص دارفا  لماش  هکنیا  ات  تسا  یعازتنا  يرابتعا و  ناونع  کی  هکلب  تسین  ّببـسم  ببـس و  لّصحتم ، لّـصحم و  حیحـص ، زاـمن  ناونع 
دوجو ود  ام  درک  ادـیپ  قّقحت  جراخ ، رد  دـیز  رگا  ایآ  میرادـن . دوجو  ود  جراخ ، رد  ام  هک  تسا  دارفا  یعیبط و  یّلک  دـننام  ابیرقت  دوش و 

رد تسا . قیداـصم  ماـمت  رب  قبطنم  یّلک و  کـی  ناـسنا ، هکلب  تسین  حرطم  دوجو  ود  امّلـسم  ناـسنا ؟ يرگید  درف و  یکی  میاهدرک ، ادـیپ 
زا لّصحتم  هکنیا  هن  تسا  حیحص  ياهزامن  رب  قبطنم  روکذم ، ناونع  هک  تسا  طیـسب  ناونع  نآ  تالـص ، ظفل  هل  عوضوم  مه  ثحب  ّلحم 

لسغ  ءوضو و  زا  هّیعقاو  تراهط  انبم ، نآ  قبط  هک  ءوضو  لسغ و  باب  فالخهب  دشاب  حیحص  ياهزامن 
160 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هوجو لاقی ، وأ  هریوصت  یف  لیق  امف  لاکشإلا ، ۀیاغ  یف  عماجلا  ریوصتف  ّمعألا ، یلع  اّمأ  و 
. یّمسملا یف  هب ال  رومأملا  یف  اربتعم  اهیلع  دئاّزلا  ناک  الثم و  ةالّصلا  یف  ناکرألاک  ةدابعلا ، ءازجأ  نم  ۀلمج  نع  ةرابع  نوکی  نأ  اهدحأ :

اهیلع قدّصلا  مدع  لب و  ناکرألا ، ضعبب  لالخإلا  عم  ةالّـصلا  قدص  ةرورـض  اهرادم ، رودت  ۀقیقح ال  اهب  ۀیمـسّتلا  ّنإف  یفخی ، ام ال  هیف  و 
[. 1  ] یّمعألا دنع  طئارّشلا  ءازجألا و  رئاسب  لالخإلا  عم 
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______________________________

حیحص زامن  نیب  تبسن  تسا و  حیحص  زامن  رب  قبطنم  هکلب  دوشیمن  لصاح  زامن  زا  دوهعم  طیسب  ناونع  نآ  زامن ، رد  اّما  دوشیم  لصاح 
هکلب میرادن - صّخشتم  یعقاو و  رما  ود  یجراخ و  دوجو  ود  ام  هک  يدراوم  نینچ  رد  اذل  تسا  قادصم  درف و  تبـسن  یّلک ، ناونع  نآ  و 
ّکش تسا و  صّخشم  ام  يارب  هب  رومأم  میئوگیمن  هن  ای  دراد  ّتیئزج  هروس ، الثم  هک  میئامن  کش  رگا  تسا - رارقرب  يداّحتا  وحن ، کی 

، لّصحتم لّصحم و  ناونع  نوچ  میئامنیم - کّسمت  ةءاربلا  تلاصا  هب  هکلب  درک -. يراج  لاغتشالا  تلاصا  دیاب  سپ  تسا  لّصحم  رد  ام 
هک تسا  لاکـشا  تیاغ  رد  یّمعا  يارب  عماج  ریوصت  اّما  میئامن  رّوصت  عماج  ردـق  کی  میناوتیم  اهیحیحـص - ام - نیاربانب  تسین  حرطم 

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  نونکا 

یمعا لوق  رب  انب  عماج  ردق  نییعت 

تادابع لماش  مه  حیحـص و  تادابع  لماش  مه  هک  دنک  رّوصت  عماج  ردق  کی  دناوتیم  یّمعا  ایآ  مینیبب  ات  مینکیم  یـسررب  نونکا  [- 1]
. هن ای  دوش  دساف 

: زا دنترابع  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  ای  هدش  هتفگ  عماج  ردق  يارب  هک  یتاریوصت 
مه اـم  میراد  نکر  جـنپ  زاـمن ، رد  ـالثم  دراد  ّتینکر  هبنج  هک  یئازجا  زا  تسا  تراـبع  زاـمن - ـالثم  تاداـبع - ظاـفلا  هل  عوـضوم  فـلا :

ظفل هل  عوضوم  نکر ، جنپ  نامه  میئوگیم 
161 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

زامن ناونع  دورب  نیب  زا  نکر  جـنپ  نآ  زا  یکی  هچنانچ  دراد و  قّقحت  مه  تالـص  دـشاب ، هتـشاد  قّقحت  هسمخ ، ناکرا  رگا  تسا . تـالص 
. دوشیم یفتنم  مه 

تسا ظوفحم  زامن  ناونع  اّما  تسین  حیحـص  شزامن  دنک  نایتا  ار  نکر  جنپ  طقف  لمع  ماقم  رد  ادمع  یـسک  رگا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
دوش حیحص  دارفا  لماش  مه  هک  میتسه  یعماج  ریوصت  ددص  رد  هکلب  میتسین  حیحص  تالص  يارب  عماج  ریوصت  لابند  هب  اهیّمعا - ام - و 

. دریگرب رد  ار  دساف  دارفا  مه  و 
؟ دنراد یناونع  هچ  زامن  طئارش  ءازجا و  ریاس  لاؤس :

ماـن و رد  اـّما  دومن  ناـیتا  مه  ار  اـهنآ  دـیاب  لاـثتما  ماـقم  رد  دنتـسه و  هب  رومأـم  ءزج  هتفرگ ، ّقلعت  رما  طئارـش ، ءازجا و  ریاـس  هب  باوج :
. دنرادن یتّیلخدم  تالص  ظفل  هل  عوضوم 

: زا دنترابع  هک  هتفرگ  روکذم  عماج  ردق  هب  داریا  ود  فّنصم  موحرم 
ادوجو و دشاب - زامن  ناونع  قدـص  نازیم  كالم و  ناکرا ، سفن  دـیابیم  دـشاب ، ناکرا  سفن  تالـص ، هل  عوضوم  رگا  لّوا : لاکـشا  - 1

نکر کی  هب  تبـسن  اّما  دـنک  نایتا  ار  زامن  ناکرا  طئارـش و  ءازجا ، مامت  ناسنا  هک  يدروم  رد  ـالثم  تسین  نینچنیا  هکیلاـحرد  امدـع -
هذـه  » تفگ ناوتیم  تسین و  تالـص  ناونع  قدـص  رد  ياهشقانم  هنوگچـیه  یمعا  لوق  رب  انب  دـیامن  لالخا  عوکر  هب  لصّتم  ماـیق  دـننام 

. تسه حیحص  ریغ  دساف و  تالص  اهتنم  تالص »
مامت هک  یـسک  دـننام  دـنکیمن  قدـص  نآرب  تالـص  ناونع  کلذعم  دراد ، قّقحت  زامن  ناکرا  مامت  مینیبیم  تاقوا  زا  یهاگ  نینچمه  و 
تلاح شزرو و  يرادـقم  و  تسین - زامن  ناکرا  زا  هک  تالاوم  دزرویم - لالخا  تالاوم ، هب  تبـسن  اضرف  دـنکیم ، نایتا  ار  زامن  ناکرا 

هب  لالخا  و  هدش 115 -] توف  زامن  تالاوم  تروص ، نیا  رد  دنکیم  ادیپ  زیخوتسج 
162 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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یف ءزجلل  عوضوملا  ظفللا  لامعتسا  باب  نم  ناک  هدنع و  ازاجم  هطئارش - هئازجأب و  هب - رومأملا  وه  امیف  لامعتسالا  نوکی  نأ  مزلی  ّهنأ  عم 
[. 1  ] مهفاف ّمعألاب ، لئاقلا  هب  مزتلی  و ال  حضاو ، وه  امک  یئزجلا ، درفلا و  یلع  یّلکلا  قالطإ  باب  نم  ال  ّلکلا ،

______________________________

وا دـیوگن  دـنک ، هاگن  وا  هب  یـسک  رگا  دور و  نیب  زا  یتالـص  تروص  هک  دـنک  يراک  رازگزامن ، هک  دـناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  تـالاوم 
- تسا ندناوخ  زامن  لوغشم 

، طئارش ءازجا و  مامت  ول  دراد و  قّقحت  تالـص  ناونع  درک  ادیپ  دوجو  جراخ  رد  زامن  ناکرا  رگا  دیئوگیم  یّمعا - امـش - هکنیا  هصالخ 
. تسین زامن  قدص  ناونع و  قّقحم  ناکرا ، رب  ءافتکا  دّرجم  تسین و  نینچنیا  مینیبیم  هکیلاحرد  دشاب  یفتنم 

- دنزیمن مهرب  ار  تالص  ناونع  ناکرا ، زا  یضعب  هب  لالخا  تاقوا ، زا  یهاگ  اریز  داد  رارق  هل  عوضوم  ار  ناکرا »  » ناوتیمن هکنیا : هجیتن 
هک ار  یعماج  اذـل  دربیم  نیب  زا  ار  زامن  مسا  قدـص  ناونع و  ینکر  ریغ  طئارـش  ءازجا و  زا  یـضعب  هب  لالخا  یهاگ  و  یّمعا - لوق  رب  انب 

. دارفا عماج  هن  تسا و  رایغا  عنام  هن  دیدرک  نییعت  امش 
لاؤس امـش  زا  اّما  تسا  هسمخ  ناکرا  تالـص ، ظفل  عوضوم  هک  میریذـپیم  امـش  زا  مینکیم و  تاـشامم  امـش  اـب  اـم  مّود : لاکـشا  [- 1]

: هک مینکیم 
تالص مسا  قالطا  رد  ءازجا  همه  هکيروطهب  دومن  لامعتسا  ناکرا - طئارش و  ءازجا و  عومجم  هب - رومأم  رد  ار  تالص  ظفل  یـسک  رگا 

؟ يزاجم ای  تسا  یقیقح  لامعتسا ، نآ  ایآ  دندوب ، يواسم  اهنآ  هب 
اریز تسا  يزاجم  روکذم  لامعتسا  طرش ، ءزج و  هد  اضرف  يارب  هن  هدش  عضو  هسمخ ، ناکرا  يارب  تالص  دیئوگیم  هک  امش  يانبم  قبط 

لامعتـسا لک  رد  ار  ءزج  يارب  عوضوم  ظـفل  دـیاهدرک ، لامعتـسا  ناـکرا  ریغ  ناـکرا و  رد  ار  هسمخ  ناـکرا  يارب  عوضوم  تالـص  ظـفل 
- لک ءزج و  هقالع  هب  دیاهدومن -

طئارش ءازجا و  عومجم  رد  تالص  هملک  لامعتسا  هک  دنکیم  لوبق  ياهعّرشتم  چیه  ایآ 
163 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دشاب زاجم 
جراخ زامن  ناونع  زا  ءازجا  هیقب  تسا و  زامن  هل  عوضوم  شاهسمخ  ناکرا  طقف  هکلب  تسین  زامن  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  دیئوگب  رگا 

چیه مینک ، زاـمن  همیمـض  ار  طئارـش  ءازجا و  نآ  ینعی  هسمخ  ناـکرا  زا  ریغ  هک  تسا  نـیا  اـم  هـفیظو  تـسا و  هـب  رومأـم  ءزج  اـّما  تـسا 
. دریذپیمن امش  زا  ار  بلطم  نیا  ياهعّرشتم 

درف رد  یّلک  لامعتـسا  باب  زا  ینعی  تسا  یّلک  یئزج و  لیبق  زا  هکلب  تسین  حرطم  لک ، ءزج و  هقالع  اجنیا  دیئوگب  تسا  نکمم  لاکـشا :
. تسا یئزج  و 

الثم تسا  یّلک  دوجو  انعم  مامت  هب  یئزج  هک  تسا  نیا  یّلک ، یئزج و  ّتیـصوصخ  اریز  تسین  یّلک  یئزج و  لیبق  زا  هیف  نحن  اـم  باوج :
ّتیصخش وا  پچ  تمس  ناسنا و  دوجو  وا  تسار  تمسق  تفگ  درک و  ضیعبت  ناوتیمن  ار  دیز  ینعی  دنتـسه  یّلک  یئزج و  ناسنا  دیز و 

تسا و لقتسم  دوجو  کی  هحتافلا  تئارق  دنراد ، لقتسم  تادوجو  مادکره  ناکرا  ریغ  ناکرا و  هک  ثحب  لحم  فالخهب  تسا  دیز  دوخ 
هکلب دـنراد  ار  یّلک  یئزج و  عضو  زامن ، ءازجا  هّیقب  اب  زامن  هسمخ  ناکرا  عضو  تفگ  ناوتیمن  اذـل  تسا  يرگید  ّلقتـسم  دوجو  عوکر ،

نآ هب  سکچیه  هکنآ  لاح  دشاب و  يزاجم  روکذم  لامعتـسا  دیاب  دـیدرک و  لامعتـسا  لک  رد  ار  تالـص  ظفل  امـش  تسا و  ءزج  ناکرا ،
. دوشیمن مزتلم 

. تسا لطاب  يریوصت  نینچ  و  دشاب - ناکرا »  » تادابع هل  عوضوم  هک  درک - رّوصت  یعماج  ناوتیمن  یّمعا  لوق  رب  انب  هصالخ :
هک  تسا  توافت  یّلک  یئزج و  لک و  ءزج و  نیب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  [: 116 «] مهفاف  » هلوق
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164 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و یّمـسملا ، دوجو  نع  فشکی  کلذک  هیلع   ] مسالا قدصف  افرع ، ۀیمـسّتلا  اهرادم  رودـت  یتلا  ءازجألا  مظعمل  ۀـعوضوم  نوکت  نأ  اهیناث :

. همدع نع  هقدص  مدع 
هنع اجراخ  و  ةرات ، هیف  الخاد  دحاو  ءیـش  ناکف  یّمـسملا ، یف  ربتعملا  وه  ام  لدابتی  هیلع  ّهنأ  اریخأ - لّوألا  یلع  دروأ  ام  یلا  افاضم  هیف - و 

تادابعلا هیلع  ام  عم  اذه  ظحول  اذإ  امّیـس  يرت ، امک  وه  و  ءازجألا ، مامت  عامتجا  دـنع  هریغ  وأ  جراخلا  وه  نوکی  نأ  نیب  ادّدرم  لب  يرخأ ،
[. 1  ] تالاحلا بسحب  شحافلا  فالتخالا  نم 

______________________________

. میدرک نایب  ام 
عوضوم هکلب  مینادیمن  لیخد  ار  ناکرا  اهنت  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  رد  اهیّمعا - ام - هکنیا : زا  تسا  ترابع  عماـج ، نیمّود  ب : [- 1]

ءازجا مظعم  تسا ، ءزج  هد  ياراد  هک  يزامن  الثم  مظعم - قادـصم  هکلب  مظعم  موهفم  هن  هّتبلا  مینادیم - ءازجا  مظعم  ار  تادابع  ظافلا  هل 
ای تفه   » هملک يور  ام  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  میهدیم . رارق  هل  عوضوم  ار  شئزج  هد  زا  ءزج  تفه  ام  تسا و  ءزج  تشه  اـی  تفه  نآ 
هک يوحن  هب  امدع - ادوجو و  دنراد -. ّتیلخدم  تالـص ، قدص  رد  هک  یئازجا  زا  رادقم  نآ  میئوگیم  هکلب  میرادن  یّـصاخ  رظن  تشه »

. دوشن قّقحم  زامن ، ناونع  دشابن  رگا  دنک و  ادیپ  قّقحت  تالص ، ناونع  افرع  دشاب ، دوجوم  ءازجا  نآ  رگا 
: دنراد لاکشا  هس  روکذم  عماج  هب  تبسن  هر »  » فّنصم

هب دشاب - زاجم  شلامعتسا  میئامن ، لامعتسا  طئارّـشلا  ءازجالا و  ّمات  زامن  رد  ار  تالـص  ناونع  رگا  هک  تسا  نیا  عماج ، عون  نیا  همزال  - 1
عماج لّوا و  هجو  رب  هک  دوب  يرخآ  داریا  نامه  لاکـشا ، نیا  تسین و  بلطم  نیا  هب  مزتلم  مه  یّمعا  دوخ  هکیلاحرد  لک - ءزج و  هقـالع 

. میتشاد لّوا 
هنوگچیه هک  رضاح  صخش  زامن  الثم  تسا  توافتم  طئارـش ، تالاح و  بسحهب  زامن  هلمج  زا  تادابع  ءازجا  هک  تسا  حضاو  رّکذت : - 2

زامن ءزج و  هد  دشاب ، هتشادن  يرذع 
165 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ربکلا رغّصلا و  نم  ۀفلتخملا  تالاحلا  لدابت  اهیف  ۀیمسّتلا  یف  ّرضی  امکف ال  دیز )  ) ۀّیـصخّشلا ك مالعألا  عضوک  اهعـضو  نوکی  نأ  اهثلاث :
. اهیف کلذک  هتدایز ، ءازجألا و  ضعب  صقن  و 

______________________________

ره ياج  هب  یهاگ  هک  اقرغ  صخش  زامن  هب  میسریم  هک  یئاج  ات  تسا  رتمک  شطئارش  ءازجا و  رطـضم  درف  زامن  دراد . ءزج  تشه  رفاسم 
. دناوخیم زامن  هراشا  ءامیا و  کی  اب  طقف  ینامز  دیوگیم و  هّللا  ناحبس  کی  تعکر 

زامن رد  دینادیم و  لخاد  هل  عوضوم  رد  ار  ءزج  تشه  الثم  رضاح  صخش  زامن  رد  دینادیم ، هل  عوضوم  ار  ءازجالا  مظعم  هک  یّمعا  امش 
نیاربانب دینادیم  هل  عوضوم  زا  جراخ  ار  رگید  یفاضا  ءزج  راهچ  نآ  اتجیتن  دـینادیم و  ءازجالا  مظعم  هل و  عوضوم  ار  ءزج  راهچ  رفاسم ،

مظعم رد  لخاد  ءزج ، کی  یهاـگ  هجیتن  رد  دـنکیم و  ادـیپ  لداـبت  دراد ، ّتیلخدـم  هل  عوضوم  رد  هک  هچنآ  فلتخم ، تـالاح  بسح  هب 
- یئزج تشه  زامن  رد  تسه - ءازجالا  مظعم  زا  جراخ  ءزج ، نامه  یهاگ  و  یئزجهد - زامن  رد  تسه - ءازجالا 

هک دـینکیمن  نییعت  اّما  تسا  هل  عوضوم  ءازجالا و  مظعم  شئزج  تشه  دـیئوگیم  تسا ، ءزج  هد  ياراد  هک  رـضاح  تالـص  رد  الثم  - 3
دیئوگب دـینک و  باختنا  ناتدوخ  رایتخا  هب  ار  ءزج  هد  نآ  زا  ءزج  تشه  هک  تسا  نیا  امـش  مالک  همزـال  اذـل  تسا  مادـک  ءزج  تشه  نآ 

تئارق دیتسین  لیام  رما ، نیا  هب  تبـسن  رگا  دـینک و  باسح  هناگتشه  ءازجا  زا  ار  هحتافلا  تئارق  دـیتسه  لیام  رگا  تسه . ءازجالا  مظعم 
: دناهدومرف هر »  » فّنصم دیهد . رارق  زامن  ياّمسم  زا  جراخ  مهن و  ءزج  ار  هحتافلا 
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امک وه  و  دوش ؟ مزتلم  نآ  هب  دریذـپب و  ار  يدّدرم  هل  عوضوم  نینچ  تسه ، تادابع  رد  هک  یتالاح  فـالتخا  نآ  اـب  دـناوتیم  یـسک  اـیآ 
[117 .] يرت

166 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هدوجو ماد  ام  ایقاب  ۀقیقح  صخّشلا  نوکی  و  ّصاخلا ، دوجولاب  نوکی  اّمنإ  صّخشّتلا  و  صاخشألل ، ۀعوضوم  نوکت  اّمنإ  مالعألا  ّنأ  هیف : و 

ّرـضی ال  صّخـشّتلا ، یف  اهفالتخا  ّرـضی  امکف ال  تاّیفیکلا ، تالاحلا و  نم  اـمهریغ  و  ناـصقّنلا ، ةداـیّزلا و  نم  هضراوع  تریغت  نإ  و  اـیقاب ،
ام الإ  هل  اعوضوم  نوکی  داکی  و ال  تادّیقملا ، تابّکرملل و  ۀعوضوم  تناک  اّمم  تادابعلا  ظافلأ  لثم  فالخب  اذه  و  ۀیمسّتلا ، یف  اهفالتخا 

[. 1  ] اهنم حیحّصلا  یف  تفرع  امک  اهتاقّرفتمل ، ایواح  اهتاتشل و  اعماج  ناک 
______________________________

لدابت هّیـصخش ، مالعا  رد  هک  روطناـمه  تسا  هّیـصخش  مـالعا  دـننام  تاداـبع ، ظاـفلا  دـیوگیم : یّمعا  عماـج ، نیا  ریوصت  رد  ج : [- 1]
. تسا وحن  نیمه  هب  بلطم  مه  تادابع  ظافلا  رد  دراذگیمن . نآ  ندوب  تقیقح  ظفل و  قدص  رد  یتوافت  تالاح ،

، هفایق دوشیم  گرزب  مکمک  دنزرف ، دراذگیم  دیز »  » ار وا  مان  ردپ ، دنکیم ، تیانع  يردپ  هب  ار  يدنزرف  لاعتم  دنوادخ  کلذ : حیـضوت 
اـضرف تسا و  قبطنم  وا  رب  دیز  ناونع  مه  يریپ  نامز  ات  تسا و  دیز »  » نامه دنزرف ، نآ  مان  اّما  دنکیم  رییغت  وا  تاّیـصوصخ  ریاس  نزو و 

وا مان  هیمـست و  رد  تاّیفیک  تاّیمک و  فالتخا  دـنکیمن و  رییغت  وا  ندوب  دـیز  ناونع  دوش ، عطق  مه  وا  ياپ  تسد و  فداصت ، رثا  رب  رگا 
. دنکیمن داجیا  یقرف  هنوگچیه 

یفلتخم تالاح  تادابع ، ظافلا  رد  میئوگب  ینعی  مینادب  يراج  مه  تادابع  ظافلا  رد  ار  بلطم  نیا  ام  هک  دراد  یعنام  هچ  دیوگیم  یّمعا 
. دوشیمن اّمسم  هل و  عوضوم  رییغت  ببس  دراد ، دوجو  دساف  زامن  رد  هک  ینوگانوگ  تالاح  ای  دراد  دوجو  حیحص  زامن  رد  هک 

: اریز تسا  قرافلا  عم  سایق ، دناهدومرف  هر »  » فّنصم
صخـش و ردـپ ، نآ  دـهدیم  يردـپ  هب  يدـنزرف  لاعتم  دـنوادخ  یتقو  ینعی  تسا  صاخ  ود  ره  هل  عوضوم  عضو و  هّیـصخش ، مـالعا  رد 

ظوفحم ربک ، رغص و  زا - معا  تالاح ، مامت  رد  وا  ّتیـصخش  دنکیم و  عضو  وا  يارب  ار  دیز  ظفل  دریگیم و  رظن  رد  ار  دنزرف  ّتیـصخش 
. دنادیم دیز »  » ار شدوخ  دوشیم ، روشحم  وا  یتقو  مه  تمایق  زور  یّتح  تسا و 

167 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و مهندید - وه  امک  نوحماستی - فرعلا  ّنأ  الإ  طئارّشلا ، ءازجألا و  مامتل  دجاولا  ماّتلا  حیحّصلا  وه  ءادتبا  ظافلألا  هل  تعـضو  ام  ّنا  اهعبار :

یف یکاکّـسلا  هیلإ  بهذ  اـم  یلع  ۀـملکلا - یف  ازاـجم  نوکی  ـالف  دـجاولا ، ۀـلزنم  هل  ـالیزنت  ضعبلل ، دـقافلا  یلع  ظاـفلألا  کـلت  نوـقلطی 
[. 1 - ] ةراعتسالا

______________________________

طئارش ءازجا و  هک  تسا  مزال  اذل  تسا  طئارـش  ءازجا و  زا  بّکرم  هک  یماع  کی  مهنآ  تسا  ماع  هل  عوضوم  تادابع ، ظافلا  باب  رد  اّما 
اّمـسم هل و  عوضوم  رد  ار  نآ  فیک  ّمک و  تسا و  ءزج  هد  ای  ءزج  جنپ  ای  ءزج  ود  ياراد  بکرم  نآ  هک  مینادب  دـشاب و  مولعم  بّکرم  نآ 

ار تالـص  ظفل  ناوتیمن  هکنیا  هصالخ  میدرک - نییعت  امـش  يارب  ماع  عماج  کی  ام  یحیحـص  لوق  رب  انب  هک  روطنامه  دومن - هظحـالم 
. درک عضو  یمهبم  رما  کی  يارب 

: زا تسا  ترابع  دناهدرک  نایب  عماج ، ریوصت  يارب  اهیّمعا  هک  یهار  نیمراهچ  د : [- 1]
یحیحـص ره  رب  هک  تسین  یناونع  کی  اهنآ  یلّوا  هل  عوضوم  ینعی  هدـش  عضو  ءازجالا  ّمات  حیحـص  تادابع  يارب  ءادـتبا ، تادابع  ظاـفلا 

راتخم رـضاح  درف  زامن  يارب  ار  تالـص  ظفل  الثم  تسا  طئارّـشلا  ءازجالا و  ّمات  لماک  حیحـص  تدابع  یلّوا ، هل  عوضوم  هکلب  دوش  قبطنم 
زا یـضعب  دـقاف  هک  مه  یتدابع  رب  تالـص  ظفل  دـنکیم و  هحماسم  فرع  عضو »  » نیا لابند  رد  اـّما  هدومن  عضو  تسا  ءزج  هد  ياراد  هک 
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- دساف ای  دشاب  حیحص  زامن  نآ  هاوخ  دنکیم - قالطا  دشاب ، طئارش  ءازجا و 
؟ دوشیم لمع  نیا  بکترم  هنوگچ  فرع  لاؤس :

ءازجالا ّمات  تدابع  يارب  یقیقح  قادـصم  کی  مه  طئارـش  ءازجا و  زا  یـضعب  دـقاف  تداـبع ، نآ  هک  دـنکیم  اـعّدا  شنهذ  رد  وا  باوج :
. دراد ياهدیقع  نینچ  هراعتسا  باب  رد  یکاّکس  هک  روطنامه  تسا 

168 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب عاجـش  لجر  رد  دسا  ظفل  لامعتـسا  دـننام  دراد  قّقحت  تهباشم  هقالع  نآ  رد  هک  تسا  [ 118] زاجم زا  یعون  هراعتسا ، کلذ : حیـضوت 
مه هراعتـسا  دیوگیم  هکلب  دـنادیمن  هملک  رد  زاجم  ماسقا  زا  ار  نآ  دراد و  یّـصاخ  رظن  هراعتـسا ، دروم  رد  یکاّکـس  اّما  تهباشم  هقالع 

سرتفم ناویح  نامه  هک  دوخ  هل  عوضوم  رد  هکلب  هدـشن  لامعتـسا  هل  عضو  ام  ریغ  رد  روکذـم  لاثم  رد  دـسا  ظـفل  تسا و  تقیقح  یعون 
ود درف و  ود  ياراد  تسا  دـسا  ظفل  هل  عوضوم  هک  سرتفم  ناویح  میئوگیم  مینکیم و  یلیزنت  دوخ  نهذ  رد  اـهتنم  هدـش  لامعتـسا  تسا 

عاجـش لجر  مان  هب  یئاعّدا  درف  کی  دنکیم و  یگدنز  لگنج  رد  الومعم  هک  تسا  یناویح  نامه  هک  یقیقح  درف  کی  دشابیم  قادـصم 
، هنوگچیه ظفل  رد  درادن و  ظفل  ملاع  هب  یطابترا  اعّدا  نیا  نکل  ءاعّدا - میهدیم - رارق  دسا  يانعم  یقیقح  قادـصم  ار  یئاعّدا  درف  نیا  و 

. درادن قّقحت  هملک  رد  يزاجم  هدش و  لامعتسا  یقیقح  يانعم  رد  ظفل  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  هدشن و  لصاح  يّریغت  رییغت و 
: میئوگیم هدومن و  يراج  هیف  نحن  ام  رد  ار  یکاّکس  نایب  ریظن  ام  دیوگیم ، یّمعا 

يزامن یئزج -، تفه  زامن  رب  اهتنم  یئزجهد ، زامن  الثم  دـشاب  طئارـشلا  ءازجالا و  ّمات  هک  تسا  يزامن  نآ  تالـص ، ظفل  یلّوا  هل  عوضوم 
یکاّکس هکيوحنهب  تقیقح  معز  هب  ار  تالص  ظفل  مه  دساف  زامن  و  تسا - دراو  تالاح ، زا  یـضعب  رد  درادن و  ار  ءازجا  زا  یـضعب  هک 

تسا و تالـص  یعقاو  قیداصم  زا  یکی  مه  دـساف  زامن  هک  مینکیم  یلیزنت  نینچ  دوخ  بلق  اعّدا و  رد  ینعی  مینکیم  قـالطا  دـیوگیم ،
. دساف زامن  رب  مه  تسا و  تقیقح  حیحص  رب  تالص  ظفل  لامعتسا  مه  هجیتن ، رد 

169 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصاحلا سنألل  ةرهّشلا ، ةرثکلا و  یلإ  ۀجاح  نود  نم  تاعفد ، وأ  ۀعفد  کلذک  هیف  لامعتسالا  دعب  هیف ، ۀقیقح  هتروریص  يوعد  نکمی  لب 

ءازجأل ةدجاو  تابّکرم  صوصخل  ءادتبا  ۀـعوضوملا  نیجاعملا  یماسأ  یف  امک  ریثّأتلا ، یف  ۀـکراشملا  وأ  ةروّصلا ، یف  ۀـهباشملا  ۀـهج  نم 
[. 1  ] ۀقیقح وأ  الیزنت  ارثأ  ّمهملا  یف  كراشملا  و  ةروص ، هل  هباشملا  ءازجألا  ضعبل  دقافلا  یلع  اهقالطإ  ّحصی  ثیح  ۀّصاخ ،

______________________________

: هک دناهدومرف  هدرب و  راک  هب  یّقرت  لب »  » هملک روکذم ، ترابع  رد  هر »  » فّنصم [- 1]
عـضو داجیا  ثعاب  تسا و  زاستقیقح  لامعتـسا ، ترثک  هک  دـینادیم  امـش  میریگیم - هدـیدان  ار  یکاّکـس  مالک  اـم  دـیوگیم -: یمعا 
هنیرق هب  زاـین  مدـع  ّدحرـس  هب  ار  اـم  هک  شداـیز - رادـقم  نآ  هب  لامعتـسا  ترثک  هک  میئوگیم  يرگید  بلطم  نونکا  اـم  دوشیم ، ینّیعت 
عـضو دوش  لامعتـسا  يزاجم  يانعم  رد  هبترم  هس  ای  ود  ظفل ، رگا  ثحب  ّلحم  رد  هکلب  دـنک  تسرد  ینّیعت  عضو  ات  تسین  مزـال  دـناسرب -
تهابش یقیقح  ینعم  هب  [ 120 «] دوصقم رثا   » ای [ 119 «] هفایق تروص و   » رظن زا  يزاجم  ياـنعم  نآ  اریز  دـنکیم  تسرد  تقیقح ، ینّیعت و 

ود ره  دـساف ، حیحـص و  تدابع  رد  تالـص  ظفل  لامعتـسا  اذـل  دـنکیم و  داجیا  لماک  سنا  طابترا و  اـهنآ  نیب  تهباـشم ، نیمه  دراد و 
. میدرک نایب  هکيوحنهب  تسا  تقیقح 

نآ يارب  یمان  هّیهت و  یّـصاخ  يرامیب  کی  هجلاعم  يارب  ار  یئزجهد  نوجعم  کی  يدرف  هک : هدومن  هماقا  دوخ  عفن  هب  مه  يدـهاش  یّمعا 
نآ زا  ءزج  ود  یکی  ادـعب  رگا  اّما  هدومن  باختنا  دوخ ، یئزجهد  نوجعم  يارب  ار  ماـن  نآ  لّوا ، هجرد  رد  درف  نآ  انمـض  دـنکیم  باـختنا 

وحن هب  [- 122] اتقیقح ای  [ 121] الیزنت ار - مان  نامه  یئزج  تشه  نوجعم  رب  مه  زاب  دوش ، مک  نوجعم ،
170 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ّمتی داکی  و ال  اّصاخ ، ابّکرم ، ءادتبا  اهیف  هل  عوضوملا  نوکی  اّمم  ۀـیجراخلا  تابّکرملا  رئاس  و  نیجاعملا ، یماسأ  لثم  یف  متی  اّمنإ  ّهنا  هیف : و 
ۀلاح بسحب  ادـساف  ۀـلاح  بسحب  حیحّـصلا  نوک  و  تالاحلا ، فالتخا  بسح  فلتخی  اهنم  حیحّـصلا  ّنأ  تفرع  یتلا  تاداـبعلا ، لـثم  یف 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  یفخی ، امک ال  يرخأ ،
یف ۀهبـش  امم ال  کلذ ، ریغ  یلإ  [ 124] ۀنزولا و  [ 123] ۀّـقحلا و  لاقثملا ، لثم  نازوألا ، ریداقملا و  یماسأ  لاح  اهلاح  نوکی  ّنأ  اهـسماخ :

لب  هصوصخب ، هل  عضی  مل  ّهنأ  الإ  اّصاخ ، ارادقم  ظحال  نإ  عضاولا و  ّنإف  ۀلمجلا ، یف  صقانلا  دئازلا و  یف  ۀقیقح  اهنوک 
______________________________

. رثا رد  كارتشا  ای  دراد  قّقحت  تروص  رد  تهباشم  ای  نوجعم  ود  نآ  نیب  اریز  دنکیم  قالطا  تقیقح 
: هک دنزیم  مهرب  ار  نآ  ساسا  هک  تسه  یّمعا - امش - نایب  رب  یّمهم  لاکشا  [- 1]

باـب رد  اـّما  هدوب  نّیعم  ءزج  هد  شاهّیلّوا  نازیم  كـالم و  نوجعم ، نآ  اریز  تسا  حیحـص  دـیدرک  ناـیب  نیجاـعم - هب - هّبـشم  رد  ار  هچنآ 
؟ تسا قلطم » حیحص   » یئزجهد تالص  نآ  ایآ  زامن  هلمج ، زا  تادابع 

ءازجالا ّمات  حیحص  زامن  نامه  الثم  میهد  رارق  هّیلّوا  كالم  ار  نآ  هک  میرادن  ینّیعم  نازیم  کی  و  قلطم » حیحـص   » ام هک  میدرک  نایب  البق 
قّقحت شئازجا  مامت  رگا  هک  نوجعم ، نآ  فالخهب  دـنکیم  ادـیپ  نالطب  ناونع  رگید ، لاح  رد  حیحـص و  لاح ، کـی  رد  رـضاح  صخش 

. مینک ادیپ  دروم  کی  يارب  هقلطم  تّحص  میناوتیمن  ام  تادابع ، باب  رد  اّما  دراد  هقلطم  ّتیمامت  درادن و  يرگید  نیوانع  دشاب ، هتشاد 
. دنک نّیعم  عماج ، ردق  کی  دوخ ، يارب  هتسناوتن  یّمعا  نونکات  تسا و  حیحص  ریغ  روکذم ، قیرط  هب  عماج  ریوصت  هجیتن :

171 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّمعألا یف  ۀـقیقح  راص  دـق  هنم ، امّهنأ  ۀـیانعب  امهیف  اریثک  لامعتـسالاب  ّهنأ  الإ  الّوأ ، هب  ّصخ  نإ  ّهنأ و  وأ  صقاّنلا ، دـئاّزلا و  نم  هنم و  ّمعألل 

. ایناث
، هیلع سایقلاب  صقاّنلا  دـئاّزلا و  ظحلی  ام  كانه  نوکی  الف  ۀـصیقن ، ةدایز و  فلتخی  قباّـسلا - هجولا  یف  تفرع  اـمک  حیحّـصلا - ّنإ  هیف : و 

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  ّمعألا  وه  امل  ظفللا  عضوی  یک 
______________________________

« عضو  » دـناهتفگ هدرک و  هیبشت  نازوا  ریداقم و  ظافلا  هب  ار  تادابع  ظافلا  هک : تسا  نیا  یمعا  رظن  زا  رّوصتم  عماج  ردـق  نیمجنپ  ه : [- 1]
؟ تسا هدوب  ّتیفیک  هچ  هب  راورخ  هنزو و  هّقح ، لاقثم ، دننام  نازوا  ریداقم و  یماسا 

: دناهدش عضو  وحن ، ود  زا  یکی  هب  روکذم  یماسا 
هل عوضوم  ار  نم  دص  سفن  اّما  هتفرگ  رظن  رد  نم  دص  يارب  ار  نآ  دـنک ، يراذـگمان  ار  راورخ  هملک  الثم  هتـساوخیم  یتقو  عضاو  فلا :

صوصخ يارب  ار  راورخ  ظفل  نم  ینعی  درادن  یعنام  دـشاب ، رتشیب  ای  رتمک  رادـقم ، نآ  زا  مه  يرـصتخم  رگا  تسا  هتفگ  هکلب  هدادـن  رارق 
. تسا قداص  نآرب  روکذم  ناونع  اتقیقح  دشاب ، هزادنا  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  يرادقم  هچنانچ  منکیمن و  عضو  نم  دص 

یفرع تاحماسم  لامعتسا و  ترثک  رثا  رب  ادعب  اّما  هدرک  عضو  نم  دص  صوصخ  يارب  ار  روکذم  ظفل  ءادتبا ، عضاو ، هکنیا  رگید ، هار  ب :
زا لامعتسا  نآ  دیئامن ، لامعتسا  دشاب ، مه  رتشیب  ای  رتمک  يرـصتخم  هک  نم  دص  يارب  ار  راورخ  هملک  امـش  رگا  هک  هدش  رجنم  رما  نیا  هب 

. تسا یقیقح  شلامعتسا  هکلب  دوشیمن ، هتخانش  زاجم  فرع ، رظن 
: هک بیترت  نیا  هب  میئوگب  تادابع  ظافلا  دروم  رد  ار  بلطم  نیمه  ام  هک  دراد  یعنام  هچ  دیوگیم  یّمعا 

زامن نآ  اب  مه  يرادـقم  يزامن  رگا  هکلب  هدرکن  عضو  حیحـص »  » يارب ار  تالـص  ظفل  اّما  هتفرگ  رظن  رد  ار  حیحـص  زامن  سّدـقم ، عراـش 
تالص  ناونع  دشاب ، هتشاد  توافت  روظنم ،

172 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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همازلتسال اّدج ؛ دیعب  اّصاخ  هل  عوضوملا  نوک  لامتحا  و  نیماع ، تادابعلا - ظافلأ  یف  هل - عوضوملا  عضولا و  نوکی  نأ  رهاّظلا  ّنأ  اهنم : و 
( راّنلا نم  ۀّنج  موّصلا   ) و نیّدـلا ) دومع   ) و نمؤملا ) جارعم  ةالّـصلا   ) و ءاشحفلا ) نع  یهنت  ةالّـصلا  : ) لثم یف  عماجلا ، یف  اهلامعتـسا  نوک 

[. 1  ] یهّنلا یلوأ  یلع  یفخی  امک ال  ۀیاغلا ، یلإ  دیعب  امهنم  ّلک  و  اهلثم ، یف  هیف  اهلامعتسا  عنم  وأ  ازاجم ،
______________________________

قبط یلو  هدرک  عـضو  حیحـص ، زاـمن  صوـصخ  يارب  ار  تالـص  ناوـنع  سّدـقم ، عراـش  میئوـگب  هکنیا  اـی  تسا و  قداـص  نآرب  اـتقیقح 
. تسا یقیقح  شلامعتسا  دشاب ، هتشادن  ار  طئارش  ءازجا و  زا  یضعب  ۀلمجلا  یف  هک  یتالص  رد  روکذم  ظفل  لامعتسا  یفرع ، تاحماسم 

 ...«. هیف و  : » دناهدومرف هر »  » فّنصم
هلاطا مدـع  يارب  مه  ام  اذـل  تسا  دراو  مه  عماـج  نیا  رب  میداد - حیـضوت  احورـشم  و  دوب - دراو  عماـج  نیمراـهچ  هب  هک  یلاکـشا  ناـمه 

. مینکیمن رارکت  ار  نآ  بلطم ،

« تسا ماع  تادابع  ظافلا  هل  عوضوم  عضو و   » مراهچ بلطم 

؟ تسا صاخ  اهنآ  هل  عوضوم  یلو  ماع  ناشعضو  هکنیا  ای  تسا  ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و  ایآ  [- 1]
يارب ار  تادابع  ظافلا  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب ، نکل  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  ار  یّلک  يانعم  کـی  عضو »  » ماـگنه سّدـقم  عراـش  امّلـسم 

هئرم لجر و  دننام  دشاب  ماع  اهنآ  هل  عوضوم  عضو و  سانجا ، ءامـسا  دـننام  مه  تادابع  ظافلا  هکنیا  ات  هدرک  عضو  مه  یّلک  یناعم  نامه 
نم زامن  تالـص ، ظفل  هل  عوضوم  ینعی  تسا  هدرک  عضو  دارفا ، قیداصم و  يارب  ار  ظفل  اّما  هتفرگ  رظن  رد  ار  یّلک  يانعم  عراش ، هکنیا  ای 

ماع و عضو ، دنتفگیم  فورح  عضو  باب  رد  روهشم  هک  روطنامه  دنکیم  ادیپ  ّرثکت  هل  عوضوم  زامن ، دارفا  ددع  هب  تسه و  امش  و 
173 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءیـش ۀـّیئزج  یف  ّکش  اذإ  ام  عفر  یف  هقالطإ ، یلإ  عوجّرلا  زاوج  مدـع  و  ّیحیحّـصلا ، لوقلا  یلع  باطخلا  لامجإ  عاّزنلا  ةرمث  ّنأ  اـهنم : و 
ام ریغ  یف  یّمعألا ، لوقلا  یلع  کلذ  یف  هیلإ  عوجّرلا  زاوج  و  یفخی ، امک ال  یّمسملا ، یف  هلوخد  لامتحال  الـصأ ، هتّیطرـش  وأ  هب  رومأملل 

هتّیطرش  وأ  هتّیئزج  یف  ّکش  امم  هیف ، هلوخد  لامتحا 
______________________________

. درک تفلاخم  اهنآ  اب  هر »  » فّنصم یلو  تسا  صاخ  هل  عوضوم 
تاقوا زا  يرایـسب  اریز  تسا  ماع  ود  ره  هل ، عوضوم  عضو و  تادابع ، ظافلا  باب  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ ، دناهدومرف  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

: دننام هدش  لامعتسا  یّلک  ناونع  رد  نآ  لاثما  تالص و  ظفل  رابخا ، نآرق و  رد  مینیبیم 
يزجا انا  یل و  موّصلا  راّنلا و  نم  ۀّنج  موّصلا  نیّدلا ، دومع  ةالّصلا  نمؤملا ، جارعم  ةالّصلا  رکنملا ،...  ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةالّصلا  ّنا  »... 

«. هب
رد ایآ  تسا . رکنم  و  اشحف ، زا  یهان  تالـص ، تعیبط  دیئوگیم  امّلـسم  دـینکیم ؟ انعم  هنوگچ  تایاور  تایآ و  رد  ار  تالـص  ظفل  امش 
اّما تسا  زامن  دارفا  قیداصم و  تالص ، ظفل  هل  عوضوم  هکنیا  ّتلع  هب  تسا  يزاجم  شلامعتسا  دیئوگب ، دیناوتیم  تالامعتـسا  لیبق ، نیا 

؟ تسا هنیرق  هب  جاتحم  زاجم و  هدش ، لامعتسا  ماع  يانعم  رد  هک  نونکا 
. هدشن مزتلم  یبلطم  نینچ  هب  یسک  میدرکن و  هدهاشم  ّتیزاجم  رب  ياهنیرق  ام  اریز  تسا  دیعب  رایسب  روکذم ، لامتحا 

هتفر راک  هب  قیداصم  رد  هکلب  هدشن  لامعتسا  یعماج  ماع و  يانعم  رد  تایاور  تایآ و  رد  تالـص  ظفل  الـصا  دیئوگب  تسا  نکمم  ایآ  و 
؟ تسا

رب رکنم و -...  ءاـشحف و  زا  یهن  روکذـم - راـثآ  هک  تسا  نیا  تاـیاور ، تاـیآ و  رهاـظ  نوچ  تسا  دـیعب  رایـسب  مه  بلطم  نیا  هب  مازتـلا 
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لجّرلا دننام  دشاب . هتشاد  ّتیلخدم  نآ  رد  هریغ  رضح و  رفس ، لیبق  زا  یتالاح  هکنیا  نودب  تسا  ّبترتم  تقّقحت - امنیا  تالـص - تعیبط 
. ةأرملا تعیبط  نم  ریخ  لجّرلا  تعیبط  ینعی  ةأرملا ، نم  ریخ 

174 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
اـضیأ عجرم  هنودب ال  و  تاقلطملا ، رئاس  یلإ  عوجّرلا  یف  هنم  ّدـب  امک ال  نایبلا ، دروم  ادراو  هنوک  نم  رکذ  امیف  هیلإ  عوجّرلا  یف  ّدـب  معن ال 

[. 1  ] نیّیطابترالا رثکألا  ّلقألا و  نیب  رمألا  نارود  ۀلأسم  یف  فالخلا  یلع  لاغتشالا ، وأ  ةءاربلا  الإ 
______________________________

یّمعا یحیحص و  نیب  عازن  هرمث  مجنپ  بلطم 

هراشا

در امّلـسم  ار  شرگید  هرمث  دـنریذپیم و  ار  شاهرمث  کـی  هک  دـناهدومن  ناـیب  روکذـم ، عازن  يارب  هرمث  هس  اـعومجم  هر »  » فّنـصم [- 1]
. دنیامنیم هشقانم  مّوس  هرمث  رد  دننکیم و 

. میزادرپیم یلاثم  رکذ  هب  بلطم  نایب  زا  لبق 
«. ۀبقر قتعا   » تسا هدومرف  نایب  ماقم  رد  یمیکح  يالوم 

؟ درک کّسمت  روکذم  باطخ  قالطا  هب  ناوتیم  یتروص  هچ  رد  لاؤس :
تلاصا هب  ناوتیم  تروص  نیا  رد  هن ، ای  تسا  ربتعم  نآ  رد  نامیا  دننام  يرگید  دیق  هبقر ، ناونع  رب  دـئاز  ایآ  هک  مینک  کش  رگا  باوج :

هن ای  تسا  قداص  دوجوم  نالف  رب  هبقر  ناونع  ایآ  هک  میدرک  کش  رگا  اّما  تسا . یفاـک  هبقر  قلطم  قتع  تفگ  دومن و  کّـسمت  قـالطالا 
دشاب و زرحم  هبقر »  » ناونع هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  قالطا  هب  کّسمت  اریز  دومن  کّسمت  قتعا »  » قالطا هب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد 

. میشاب هتشاد  کش  نامیا  دننام  يدئاز  ناونع  رد 
هک میدرک  کش  اضرف  هن  ای  دراد  ّتیئزج  هب  رومأم  يارب  ءزج  نالف  ایآ  هک  میدرک  کش  رگا  دناهتفریذپ : فّنـصم  هک  ار  ياهرمث  اّما  فلا :

و هن - ای  دراد  ّتیطرش  هب  رومأم  يارب  طرـش  نآ  ایآ  هک  میدرک  کش  یطرـش  هب  تبـسن  رگا  ای  و  هن - ای  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  ایآ 
نیا  رد  میدومنن ، دروخرب  هروس ، ّتیئزج  مدع  ای  ّتیئزج  رب  یلیلد  هب  باب  تایاور  رد 

175 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دوشیم  رهاظ  ياهرمث  یّمعا  یحیحص و  نیب  تروص ،

لوق رب  انب  دوشیم ، لمجم  باطخ ، نآ  دـشاب ، دوجوم  تمکح - تامّدـقم  مه - قالطا  هب  کّسمت  طئارـش  و  دـشاب ، نایم  رد  یقالطا  رگا 
: اریز تسا  تالّصلا  تماقا  هب ، رومأملا  مامت  درادن و  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  تفگ  دومن و  عوجر  نآ  هب  ناوتیمن  یحیحص 

ار زامن  هل  عوضوم  یحیحـص  رگید ، ترابع  هب  هن  ای  تسه  تالـص »  » ناونع ياراد  هروس  نودـب  زامن  اـیآ  مینادیمن  یحیحـص  لوق  رب  اـنب 
قالطا هب  کّسمت  ياج  اذـل  هن  ای  دوشیم  قالطا  تالـص »  » ناونع هروس ، نودـب  زامن  رب  ایآ  هک  مینادیمن  ام  دـنادیم و  حیحـص  تـالص 

دـساف حیحـص و  زا  معا  زامن ، هل  عوضوم  دیوگیم  وا  اریز  دومن  کّسمت  قالطا ، هب  ناوتیم  یّمعا  لوق  رب  انب  اّما  تسین  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ  »
رب مه  یلیلد  و  َةـالَّصلا *» اوُـمِیقَأ   » تسا هدوـمرف  لاـعتم  دـنوادخ  تسه و  تالـص »  » ناوـنع ياراد  نم  رظن  زا  هروـس  نودـب  زاـمن  تسا و 

، درادن یتّیلخدم  هبقر ، قتع  رد  نامیا  هک  روطنامه  میئوگیم  میئامنیم و  کّسمت  باطخ  قالطا  هب  اذل  تسا  هدومنن  هماقا  هروس  ّتیئزج 
. درادن یتّیئزج  زامن  رد  مه  هروس 
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ناوتیم یّمعا  لوق  رب  انب  اّما  تسین  کّسمت  لباق  دـنکیم و  ادـیپ  لامجا  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » قالطا یحیحـص  لوق  رب  انب  لّوا : هرمث  هصالخ 
. دومن کّسمت  نآ  هب 

: درک کّسمت  قالطا  هب  ناوتب  ات  دشاب  دوجوم  طرش  ود  دیاب  یّمعا  لوق  رب  انب  رّکذت :
یّمعا رگا  الثم  دشاب  هتشاد  ّتیلخدم  تدابع ، ياّمسم  هل و  عوضوم  رد  دیابن  میراد  کش  نآ ، ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  رد  ام  هک  ار  يزیچ  - 1

کش نآ  ّتیئزج  رد  ام  هک  ار  يزیچ  رگا  ینعی  دشاب  ناکرا  نآ  زا  كوکشم  ءزج  ای  طرـش  نآ  دیابن  دنادب ، ناکرا  ار  تادابع  هل  عوضوم 
دننام مه  یّمعا  تروص ، نیا  رد  میهدـب - نآ  دروم  رد  مه  ّتینکر  لامتحا  ّتیئزج ، رب  هوالع  میئامن - کش  مهنآ  ّتینکر  رد  میاهدرک ،

یّمعا  دنادیم  حیحص  زامن  ار  هل  عوضوم  اّمسم و  یحیحص  هک  روطنامه  اریز  دنک  کّسمت  باطخ  قالطا  هب  دناوتیمن  یحیحص 
176 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه ةرمّثلا  لعجل  هجو  الف  نیلوقلا ، یلع  هلامهإ  وأ  باـطخلا  لاـمجإ  دراوم  یف  لاغتـشالا  وأ  ةءاربلا  یلإ  عوجرلا  ّنإ  کلذـب : حدـقنا  دـق  و 
[. 1  ] حیحّصلا یلإ  مهباهذ  عم  ةءاربلا ، یلإ  روهشملا  بهذ  اذل  و  حیحّصلا ، یلع  لاغتشالا  و  ّمعألا ، یلع  ةءاربلا  یلإ  عوجّرلا 

______________________________

. دنرادن ار  قالطا  هب  کّسمت  قح  اذل  دنادیم  ناکرا  ار  هل  عوضوم  مه 
: دیاب میئامن  کّسمت  قالطا  هب  میهاوخیم  هک  ثحب  ّلحم  رد  - 2

دنک نایب  ار  هب  رومأملا  مامت  ترابع ، نآ  اب  هک  دوب  ددص  رد  و  ۀبقر » قتعا   » تفگ الوم  رگا  الثم  دشاب  هدـش  دراو  نایب  ماقم  رد  قالطا  نآ 
میئوگب میئامن و  کّسمت  باطخ ، قالطا  هب  میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن ، ای  دراد  ّتیلخدـم  هب  رومأم  رد  نامیا  دـیق  هک  میدرک  کش  ام  و 

ار روکذـم  هلمج  یمّلکتم  رگا  اّما  تسا  یفاک  هبقر  قلطم  قتع  سپ  هدرکن  رکذ  هبقر  هارمه  ار  نامیا  دـیق  هدوب و  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  نوچ 
کّـسمت باطخ ، قالطا  هب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دوب ، یئوگلامجا  ماقم  رد  هکلب  دوبن  شیوخ  دارم  مامت  ناـیب  ماـقم  رد  درک و  ناـیب 

. دنک کّسمت  قالطا  هب  دناوتیمن  یّمعا  یّتح  دنشاب  هدشن  دراو  نایب ، ماقم  رد  تاقالطا  هک  يدراوم  رد  اذل  دومن 
نامه نیا  درادن و  قالطا  هب  کّسمت  ّقح  الـصا  یحیحـص  اّما  دیامن  کّسمت  قالطا  هب  دناوتیم  روکذم  طرـش  ود  اب  یّمعا  هکنیا  هصالخ 

. دناهتفریذپ فّنصم  هک  تسا  یّمعا  یحیحص و  لوق  نیب  هرمث 
؟ تسیچ هفیظو  دوب  هدشن  دراو  نایب ، ماقم  رد  یقلطم  رگا  لاؤس :

. دنکیم عوجر  لاغتشا ، تئارب و  زا  معا  هّیلمع  لوصا  هب  یحیحص  دننام  یّمعا  باوج :
. دنشاب یصاخ  يانبم  ياراد  تسا  نکمم  اهنآ  زا  مادکره  یلمع  لصا  هب  عوجر  یطابترا و  رثکا  ّلقا و  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 

مامت  تمکح  تامّدقم  میشاب و  هتشاد  یقالطا  رگا  هک  میتفگ  لّوا  هرمث  نایب  رد  [- 1]
177 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رگا ریخ و  یحیحـص  اّما  دـیامن  کّسمت  قالطا  نآ  هب  دـناوتیم  یّمعا  ّتیئزج - ّتیطرـش و  رد  کـش  یطاـبترا و  رثکا  ّلـقا و  رد  دـشاب -
تئارب لصا  هب  یّمعا  هچ  یحیحص و  هچ  میئامن ، کّسمت  باطخ ، قالطا  هب  میتسناوتن  هجیتن  رد  تشاد و  لامها 125 ] ای  لامجا  ام  باطخ 

. دنشاب یصاخ  رظن  ياراد  تسا  نکمم  ناشمادکره  یلمع  لصا  هب  کّسمت  رد  دننکیم و  عوجر  لاغتشا  و 
رد دنک ، رایتخا  ار  یحیحـص  لوق  سکره  معا  حیحـص و  ثحب  رد  دنیوگب  دناهتـساوخ  یـضعب  دـناهتفریذپن : فّنـصم  هک  ياهرمث  اّما  ب :

دیامن رایتخا  ار  یّمعا  لوق  یـسکره  دنک و  کّسمت  لاغتـشالا  تلاصا  هب  دیاب  میرادن  کّسمت  لباق  قالطا  هک  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود 
تسه یّمعا  یحیحـص و  ثحب  رب  عّرفتم  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  هلأسم  هکنیا  هصالخ  دیامن و  کّسمت  ةءاربلا  تلاصا  هب  دیاب 

رد دـشاب  یّمعا  ثحب ، نیا  رد  سکره  دـیامن و  کّسمت  لاغتـشالا  تلاصا  هب  دـیاب  اـجنآ  رد  دوش  یحیحـص  ثحب ، نیا  رد  سکره  ینعی 
. دیامن کّسمت  تئاربلا  تلاصا  هب  دیاب  اجنآ 
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نودب ایآ  هک  تسا  هدومن  کش  عقاو  رد  هن ، ای  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  ایآ  هک  دیامن  کش  یحیحص  یتقو  دناهتفگ  کلذ : حیـضوت 
ار تالص  ناونع  دیاب  اذل  هن  ای  تسه  زامن  ایآ  هروس  نودب  زامن  هک  دراد  کش  وا  اریز  هن  ای  دوشیم  قّقحم  تالـص ، ناونع  هروس ، تئارق 

دیامن ءازجا  ریاس  همیمض  ار  ۀّیئزجلا  كوکـشم  هروس  دیامن و  تیاعر  ار  طایتحا  هک  تسا  وحن  نیا  هب  تالـص  ناونع  زارحا  دنک و  زارحا 
ناونع  دشابن ، هچ  دشاب  زامن  طئارش  ءازجا و  ریاس  هارمه  هروس  هچ  دیوگیم  تسا و  دازآ  تالص  ناونع  قّقحت  رظن  زا  یّمعا  اّما 

178 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. اضیأ رذّنلا  یف  ةرمّثلا  روهظب  لیق  امبر  و 

ربتعی امب ال  هلالخإل  هتالص ، داسفب  ملع  ول  و  یّلص ، نمل  هاطعأ  ول  امیف  ّربلا  یف  مهرد  ءاطعإ  یّلـص  نمل  رذن  ول  امیف  رهظت  ناک  نإ  و  تلق :
ّنأ  نم  تفرع  امل  ۀلأسملا ، هذه  لثمل  ةرمثب  سیل  ّهنأ  الإ  حیحّصلا ، یلع  ّربلا  مدع  و  ّمعألا ، یلع  مسالا  یف 

______________________________

هروّسلا تئارق  میئوگیم  مینکیم و  کّسمت  ةءاربلا  تلاصا  هب  هن  ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هروس  میراد  کش  هک  ام  تسا و  قّقحم  تالص ،
. تسین بجاو  زامن  رد 

نارود هلأسم  ینعی  دنک  عوجر  لاغتشا  ای  تئارب  هب  دناوتیم  یّمعا  یحیحـص و  زا  کیره  تسین و  تسرد  بلطم  نیا  دناهدومرف  فّنـصم 
: هک تسا  نیا  مه  شدهاش  تسین و  یّمعا  یحیحص و  ثحب  رب  عّرفتم  لاغتشا ، ای  تئارب  هب  عوجر  یطابترا و  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ،

هک دنک  کش  یحیحـص  رگا  هک : تسا  نیا  شاهتکن  دناهدش و  لئاق  تئارب  هب  ثحب  نآ  رد  دـناهدرک و  رایتخا  ار  یحیحـص  لوق  روهـشم ،
هک روطنامه  دوشیم  قالطا  هب  کّسمت  عنام  کش ، نیا  اذـل  دراد  تالـص  ناونع  رد  کش  عقاو ، رد  هن ، ای  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس 

: اریز دوشیمن  ةءاربلا  تلاصا  هب  کّسمت  عنام  اّما  میداد  حیضوت  لّوا  هرمث  نایب  رد 
تقیقح یکی  هک  ّتیعقاو - ود  یجراـخ و  دوجو  ود  اـم  تسا و  یجراـخ  طئارـش  ءازجا و  رب  قبطنم  هک  تسا  یّلک  کـی  تالـص ، ناوـنع 

رگا دنکیم و  قیبطت  اهنآ  رب  تالص  ناونع  دنتـسه و  تقیقح  کی  ود  ره  هکلب  میرادن  دشاب - طئارـش  ءازجا و  تقیقح  يرگید  تالص و 
هن ای  دراد  هروس  مان  هب  مه  یمهد  ءزج  مّلـسم ، ءزج  هن  رب  دـئاز  ایآ  هب  رومأـم  نآ  ّتیعقاو و  نآ  هک  میدرک  کـش  اـم  دـش و  ّتیعقاو  کـی 
مه یّمعا  هک  روطنامه  دـنک  کّسمت  لاغتـشالا  تلاصا  هب  یحیحـص  هک  درادـن  یموزل  درادـن و  دوجو  تئارب  لصا  هب  کّسمت  زا  یعنام 

. دیامن عوجر  طایتحالا  تلاصا  هب  دناوتیم  مه  دیامن و  کّسمت  تئارب  هب  دناوتیم  مه  تسا  دازآ 
. دنتفریذپن ار  مّود  هرمث  هر »  » فّنصم هصالخ :

179 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف ۀّیعرفلا ، ماکحألا  طابنتسا  قیرط  یف  ۀعقاو  اهتجیتن  نوکت  نأ  یه  ۀّیلوصألا ، ۀلأسملا  ةرمث 

______________________________

رذن رد  شاهجیتن  دـنیوگیم  دـشاب  هتـشادن  ياهرمث  هک  یبلطم  لیلد و  ره  دـناهداد : رارق  هشقانم  دروم  فّنـصم  هک  ار  ياهرمث  اّما  ج : [- 1]
: هک ثحب  لحم  رد  هلمج  زا  دوشیم  رهاظ 

: تروص نیا  رد  میهدب  دناوخیم  زامن  هک  يدرف  هب  مهرد  کی  الثم  هک  مینک  رذن  رگا 
هچنانچ دـناوخیم و  حیحـص  زامن  هک  میهدـب  يدرف  هب  ار  مهرد  نآ  هک  میاهدومن  تقفاوم  رذـن  اب  یتروص  رد  میـشاب ، یحیحـص  اـم  رگا 

. میاهدرکن رذن  هب  لمع  میهدب  وا  هب  ار  مهرد  نآ  ام  دناوخب و  لطاب  زامن  يدرف 
رذن اب  دناوخیم  [ 126] دـساف زامن  هک  میهدـب  یـسک  هب  ار  مهرد  نآ  هچناـنچ  میتسه و  دازآ  تروص ، نیا  رد  میدوب ، یّمعا  اـم  رگا  یلو 

. دشابیم روکذم  ناونع  ياراد  مه  دساف  زامن  تسه  تالص  ناونع  ياراد  حیحص  زامن  هک  روطنامه  اریز  میاهدرک  تقفاوم 
یلوصا هلأسم  کی  هرمث  ار  نآ  هک  درادن  ّتیحالـص  اّما  تسا  حیحـص  شدوخ  ّلحم  رد  یهقف  رظن  زا  ياهلأسم  نینچ  دـناهدومرف  فّنـصم 
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: هک تسا  نیا  شاهتکن  میهد و  رارق 
کی رذّنلا  تفلاخم  رذّنلا و  تقفاوم  ایآ  ثحب  ّلحم  رد  دوش  عقاو  یهلا  یّلک  مکح  طابنتـسا  قیرط  رد  همّدقم و  دـیاب  یلوصا  هلئـسم  هرمث 

؟ تسا یهلا  مکح 
کی مه  دنوادخ  نامرف  اب  امش  زامن  تقفاوم  ایآ  دوب ، قفاوم  لاعتم ، دنوادخ  روتسد  اب  ناتزامن  دیدناوخ و  احیحص  ار  رهظ  زامن  امـش  رگا 

؟ تسا یهلا  مکح 
تفلاخم تقفاوم و  تسا و  یهلا  روتـسد  قباطم  امـش  لمع  دـیدرک ، تقفاوم  لاعتم  راگدرورپ  نامرف  اـب  یتقو  دـیوگیم  لـقع  هکلب  ریخ !

. تسین یهلا  مکح  هب  طوبرم  رذن ، اب  ای  دنوادخ  روتسد  اب  ناسنا 
180 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هوجوب یحیحّصلل  ّلدتسا  دقف  ناک ، فیک  و 
لوقلا اذـه  یلع  ظافلألا  نوک  نیب  و  کلذ ، يوعد  نیب  ةافانم  و ال  حیحّـصلا ، وه  اهنم  ناهذألا  یلإ  قبـسنملا  ّنأ  يوعد  و  ردابّتلا ، اهدـحأ :

[. 1  ] هجو ریغب  ۀنّیبم  اهنوک  تفرع  دق  و  هجوب ، ۀنّیبم  اذه  یلع  اهیناعم  نکت  مل  اذإ  امیف  نوکت  اّمنإ  ةافانملا  ّنإف  تالمجم ،
______________________________

رد دیاب  یلوصا  هلأسم  هجیتن  اریز  تسناد  یلوصا  هلأسم  کی  هرمث  ار  نآ  ناوتیمن  اّما  تسا  حیحـص  یهقف  رظن  زا  روکذم  هلأسم  هصالخ :
. دریگ رارق  یهلا  یّلک  ماکحا  طابنتسا  قیرط 

[. 127 «] مهفاف  » هلوق
دناوتیمن اذـل  تسا و  یئزج  یلقع  مکح  کی  هکلب  تسین  یهلا  مکح  کی  رذـن  اب  تفلاـخم  اـی  تقفاوم  هلأـسم  هک  تسا  ّتقد  هب  هراـشا 

. دریگ رارق  یلوصا  هلأسم  هرمث 

اهیحیحص هّلدا 

هراشا

فّنـصم هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  هدش ، لالدتـسا  اهنآ  هب  یحیحـص  يارب  هک  میزادرپیم  ياّهلدا  نایب  هب  ثحب ، تامّدقم  رکذ  زا  دـعب  [- 1]
. دنتسه اهیحیحص  ءزج  هر » »

ردابت - 1

ظفل یقیقح  يانعم  دـیآیم ، نهذ  هب  رتدوز  هک  یئانعم  نآ  ظفل ، یناعم  نیب  زا  ینعی  تسا . ردابت  تقیقح ، مئالع  زا  یکی  هک  میتفگ  ـالبق 
ناونع  زایتما و  انعم  نآ  رگا  نوچ  تسا 

181 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تمالع ردابت ، قابسنا و  سپ  دنک  ادیپ  قابـسنا  ناسنا ، نهذ  هب  رتدوز  یناعم  مامت  نیب  زا  هملک  نآ  ندینـش  اب  دیابن  دشاب ، هتـشادن  تقیقح 

. تسا تقیقح 
حیحص و زا  ّمعا  هن  دوشیم  ردابتم  ناسنا ، نهذ  هب  حیحص  لمع  صوصخ  تالص ، ظفل  عامتسا  تادابع و  ظافلا  ندینش  اب  ثحب  ّلحم  رد 

. تسا دقتعم  یّمعا  هک  دساف 
: دیتفگ یّمعا  یحیحص و  لوق  نیب  لّوا  هرمث  نایب  رد  امش  لاکشا :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


کّـسمت باطخ  قالطا  هب  دناوتیمن  هن ، ای  دراد  ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  هب  رومأم  يارب  طرـش  ای  ءزج  نالف  ایآ  هک  دـنک  کش  یحیحـص  رگا 
ایآ هک  دـنادیمن  عقاو  رد  وا  هن ، ای  دراد  هروس  مان  هب  مه  یمهد  ءزج  هکنیا  ای  تسا  ءزج  هن  ياراد  زاـمن ، هک  دـیامن  کـش  رگا  ـالثم  دـنک 

. درادن ار  باطخ  قالطا  هب  کّسمت  ّقح  دوشیم و  لمجم  تالص ، ظفل  اذل  هن  ای  تسه  تالص  ناونع  ياراد  یئزج  هن  زامن 
رداـبتم نهذ  هب  حیحـص  لـمع  صوصخ  تالـص  ظـفل  ندینـش  اـب  دـیئوگیم  هدروآ و  باـسح  هب  دوخ  ّهلدا  زا  یکی  ار  رداـبت  نوـنکا  اـّما 

. دوشیم
زا اّما  مینادیمن  ار  تادابع  عماج  ناونع  مان و  ام  دیتفگ  تادابع  ياّمسم  هل و  عوضوم  يارب  عماج  ریوصت  رد  اهیحیحص - امـش - هوالعهب 

. مینکیم نّیعم  ار  عماج  ناشراثآ  هار 
. دینکیم ردابت  ياعّدا  رگید  فرط  زا  ماهبا و  لامجا و  ياعّدا  فرط  کی  زا  هکنیا  هصالخ 

دوش و قبـسنم  نهذ ، هب  یـصّخشم  يانعم  کی  ظفل ، ندینـش  زا  دیاب  ردابت  رد  دوشیم . ردابتم  نهذ ، هب  انعم  مادـک  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 
. دوش ردابتم  نهذ  هب  هک  دیرادن  تادابع  ظافلا  هل  عوضوم  يارب  یصّخشم  يانعم  اهیحیحص  امش 

- راثآ هار  زا  ام  یلو  تسا  لکـشتسم  اب  قح  مینک و  ردابت  ياعّدا  میناوتیمن  دـشاب ، مهبم  اـم  يارب  تاـهج ، ماـمت  هب  اـنعم  نآ  رگا  باوج :
اذل میراد  یئانشآ  انعم  نآ  اب  دّدعتم - راثآ 

182 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀیانعلاب هیلع  قالطإلا  ّحص  نإ  و  ۀّقادملاب ، هطئارش  وأ  هئازجأ ، ضعبب  لالخإلا  ببسب  دسافلا ، نع  بلّسلا  ۀّحص  اهیناث :

لثم  تایّمسملل  راثآلا  ّصاوخلا و  ضعب  تابثإ  یف  ةرهاّظلا  رابخألا  اهثلاث :
______________________________

نمؤم و جارعم  رکنم ، ءاشحف و  زا  یهان  هک  دـیآیم  ام  نهذ  هب  يزیچ  تالـص ، ظفل  ندینـش  زا  الثم  تسا  حیحـص  ردابت ، ياـعّدا  ناـکما 
. تسا لاکشا  زا  یلاخ  حیحص و  ردابت  ینعی  لّوا ، لیلد  سپ  تسا  یقت  ّلک  نابرق 

بلس تّحص  - 2

ةالـص  » میئوگب میهد و  لیکـشت  هبلاس  هّیـضق  مینک و  رظن  ّتقد ، اب  میهاوخب  رگا  ثحب  ّلحم  رد  تسا . زاجم  تمالع  بلـس ، تّحـص  [- 1]
، تسه ام  نهذ  رد  زامن  زا  هک  يزاکترا  يانعم  نامه  قبط  مینیبیم  ةالـصب » تسیل  [ 128] ةدسافلا ةالّصلا   » ای ةالصب » تسیل  الثم  ضئاحلا 

نآ هب  ّتقد  اب  میهاوخب  رگا  کلذ  عم  هدش  لامعتسا  دساف  زامن  رد  تالص  هملک  تاقوا ، زا  يرایسب  هچرگا  تسا  حیحـص  روکذم ، هّیـضق 
ناونع تابثا  دـساف ، زامن  يارب  بلـس  تّحـص  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  تسا  ۀـیانعلاب  يزاـجم و  روبزم ، لامعتـسا  میئوگب  دـیاب  مینک  رظن 

. دنامیم یقاب  هل  عوضوم  رد  حیحص  زامن  صوصخ  هجیتن ، رد  دنکیم و  ّتیزاجم 
- هدومن کّسمت  ود  نآ  هب  اقاّفتا  مه  یّمعا  دنک - هماقا  اهنآ  يارب  ناهرب  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یتامالع  زا  بلـس  تّحـص  ردابت و  رّکذت :
اب قح  ایآ  تسه  ناشمادـک  اب  قح  انادـجو  دـناهدرک ، ردابت  ياـعّدا  هک  ینیفرط  هک  درک  هظحـالم  دـیاب  تسا و  ینادـجو  لـئاسم  زا  هکلب 

. یّمعا اب  ای  تسا  یحیحص 
183 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀحتافب الإ  ةالـص  ال   ) لثم اهعئابط ، اهتّیهام و  یفن  وأ  کلذ ، ریغ  یلإ  راّنلا ) نم  ۀّنج  موّصلا   ) و نمؤملا ) جارعم   ) وأ نیّدـلا ) دومع  ةالّـصلا  )
[. 1  ] اطرش وأ  ارطش  ۀحّصلا  یف  ربتعی  ام  دقف  دّرجمب  ۀقیقحلا ، یفن  یف  ارهاظ  ناک  اّمم  هوحن ، و  باتکلا )

______________________________

رابخا - 3
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هب کنیا  هک  دـناهدش  عضو  حیحـص ، يارب  تاداـبع ، ظاـفلا  هک  دـنکیم  تلـالد  تاـیآ - زا  یـضعب  و  تاـیاور - زا  هورگ  ود  رهاـظ  [- 1]
: میزادرپیم اهنآ  حیضوت 

: زا دنترابع  دننکیم  تباث  تادابع  ياّمسم  تعیبط و  يارب  ار  صاوخ  راثآ و  هک  یتایاور  ای  تایآ  زا  یضعب  فلا :
. راّنلا نم  ۀّنج  موّصلا  نمؤملا 4 : جارعم  ةالّصلا  نیّدلا 3 : دومع  ةالّصلا  : 2 ِرَْکنُْملا ...  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  - 1

ءاشحف و زا  یهان  زامن ، ّتیهام  تعیبط و  ینعی  هدش  راب  اّمسم  تعیبط و  سفن  رب  مکح  هک  تسا  نیا  روکذم ، ریباعت  رهاظ  کلذ : حیـضوت 
. تسا رکنم 

ریخ تسا ؟ رکنم  ءاشحف و  زا  یهان  دشاب ، دساف  حیحص و  زا  ّمعا  زامن ، تقیقح  ّتیهام و  رگا  ایآ 
. تسه راثآ  نآ  ياراد  هک  تسا  حیحص  زامن  هکلب  تسین  نمؤم  جارعم  ءاشحف و  زا  یهان  دساف ، زامن  هک  تسا  حضاو 

مه ار  نآ  هجو  هـک  [ 129 «] مهفاف  » دناهدومرف ناشمالک  رخآ  رد  هر »  » فّنـصم اّما  تسا  حضاو  رایـسب  روکذم ، تایاور  هیآ و  هب  لالدتـسا 
نآ  حیضوت  هب  کنیا  دناهدرک و  نایب 

184 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میزادرپیم

تفگ یمّلکتم  رگا  الثم  دشاب  كوکـشم  مّلکتم ، دارم  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  تسا و  یئالقع  لصا  کی  ۀقیقحلا  تلاصا  همّدـقم :
، تسه ود  نآ  زا  کیمادک  مّلکتم  دارم  هک  دوبن  صّخشم  امـش  يارب  اّما  دیتسنادیم  ار  دسا  يزاجم  یقیقح و  يانعم  امـش  و  ادسا » تیأر  »

. عاجش لجر  هن  تسا  هدید  ار  سرتفم  ناویح  مّلکتم ، دیئوگیم  دینکیم و  کّسمت  ۀقیقحلا  تلاصا  هب  تروص  نیا  رد 
ای تسا  یقیقح  شلامعتسا  هوحن  ایآ  هک  دشاب  كوکشم  وا  لامعتـسا  هوحن  ّتیفیک و  یلو  دشاب  مولعم  مّلکتم  دارم  هیف و  لمعتـسم  رگا  اّما 

شدوصقم هک  دیتسناد  و  ادسا » تیأر   » تفگ یمّلکتم  رگا  اضرف  دـننکیمن . کّسمت  ۀـقیقحلا  تلاصا  هب  ءالقع  تروص ، نیا  رد  يزاجم ،
نیا رد  زاجم  وحن  هب  ای  هدرک  لامعتـسا  تقیقح  وحن  هب  عاجـش  لجر  رد  ار  دسا  هملک  وا  ایآ  هک  دیدرک  ادیپ  دیدرت  اّما  تسا  عاجـش  لجر 

. تسا یقیقح  لامعتسا  کی  روکذم ، لامعتسا  دیئوگب  دینک و  کّسمت  ۀقیقحلا  تلاصا  هب  دیناوتیمن  تروص 
حیضوت هک  يوحن  هب  لامعتـسا  ّتیفیک  هن  دشاب  كوکـشم  مّلکتم  دارم  هک  دننکیم  يراج  ار  ۀقیقحلا  تلاصا  یتروص  رد  ءالقع  هصالخ :

. میداد
اریز تسا  حیحص  زامن  تایاور - نینچمه  و  یهنت -...  ةالّصلا  ّنا  هیآ  رد  تالص  زا  دوصقم  دیتفگ  امش  لالدتـسا : هب  فّنـصم  لاکـشا  اّما 

. تسا حیحص  زامن  تالص ، زا  دارم  سپ  تسین  رکنم  ءاشحف و  زا  یهان  دساف  زامن 
؟ زاجم ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  حیحص  زامن  صوصخ  رد  تالص  ظفل  لامعتسا  ایآ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا 

دارم رد  رگا  هکلب  دنکیمن  صّخشم  امـش  يارب  ار  لامعتـسا  ّتیفیک  روکذم ، لصا  نوچ  دینک  کّسمت  ۀقیقحلا  تلاصا  هب  دیناوتیمن  امش 
ار امش  دیدرت  دیشاب ، هتشاد  کش  مّلکتم ،

185 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
لامکلا وأ  ۀحّصلا  لثم  یفن  یف  بیکرتلا  اذه  لامعتـسا  عویـشل  ۀیناّثلا ؛ نم  ۀحّـصلا  یفن  و  یلوألا ، ۀفئاّطلا  نم  حیحّـصلا  صوصخ  ةدارإ  و 

ةالص ال   ) لثم یف  یّتح  عنملا ، نکمم  ۀفّصلا  یفن  یف  بیکّرتلا  اذه  لامعتـسا  لب و  هیلع ، ۀنیرق  بصن  مدع  عم  هیلإ  راصی  ال  رهاّظلا ، فالخ 
ال ۀیانعلا ، نم  وحنب  اضیأ  هلثم  یف  ۀـقیقحلا ، یفن  یف  هلامعتـسا  يوعدـب  لامکلا ، یفن  دارملا  ّنأ  ملعی  اّمم  دجـسملا ) یف  الإ  دجـسملا  راجل 

[. 1  ] مهفاف ۀغلابملا ، یلع  ّلد  امل  الإ  و  ۀقیقحلا ، یلع 
______________________________
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هک دینادیمن  اهتنم  تسا  حیحـص  زامن  تالـص ، زا  دوصقم  هک  دینادیم  دـیرادن ، دارم  رد  کش  امـش  ثحب ، ّلحم  رد  دـنکیم و  فرطرب 
ّتیفیک  » دنک و ادیپ  نایرج  دـناوتیمن  ۀـقیقحلا  تلاصا  زاجم و  وحن  هب  ای  هدـش  لامعتـسا  تقیقح  وحن  هب  حیحـص  زامن  رد  تالـص  هملک 

- میداد حیضوت  هکيوحنهب  دیامن - صّخشم  امش  يارب  ار  لامعتسا »
: لیبق زا  دنترابع  مّود  هورگ  تایاور  ب :

. روهطب الا  ةالص  ال  باتکلا 2 - ۀحتافب  الا  ةالص  ال  - 1
طئارـش ءازجا و  زا  یـضعب  نادـقف  دّرجم  هب  هک  تسا  نیا  ناشدافم  دـنکیم و  تقیقح  یفن  نآ ، لاثما  و  باـتکلا » ۀـحتافب  ـالا  ةالـص  ـال  »
تـسا یتروص  رد  نیا  درادن و  قّقحت  زامن  ّتیهام  باتکلا  ۀـحتاف  نودـب  و  دوشیم ، یفتنم  تدابع ، ّتیهام  تعیبط و  تّحـص ، هب  طوبرم 

اذل دنکیم  ادیپ  قّقحت  مه  باتکلا  ۀحتاف  نودب  معا ، ینعم  هب  زامن  ّتیهام  الا  دشاب و  هدش  عضو  حیحص ، صوصخ  يارب  تالص  ظفل  هک 
. دساف حیحص و  زا  ّمعا  هن  دناهدش  عضو  حیحص  صوصخ  يارب  زامن  هلمج  زا  تادابع  ظافلا  میئوگیم  مینکیم و  ذخا  ار  رابخا  رهاظ 
رّدـقم حیحـص »  » هملک لّوا  هورگ  تایاور  رد  تسا و  دـساف  حیحـص و  زا  ّمعا  تادابع - ریاس  و  تالـص - ظـفل  هل  عوضوم  لاکـشا : [- 1]

باـتکلا ۀـحتاف  نودـب  زاـمن  هک  تسا  نیا  باـتکلا » ۀـحتافب  ـالا  ةالـص  ـال   » تفگیم هک  مّود  هورگ  تاـیاور  زا  دوصقم  نینچمه  تسا و 
حیحص 

186 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةالص ال  تابیکرت - عون  نیا  لامعتسا  اقاّفتا  و  تقیقح - یفن  هن  دننکیم - لامک  تّحص و  فصو  یفن  روکذم ، تایاور  تسین و  لماک  ای 

. تسا عیاش  رایسب  باتکلا - ۀحتافب  الا 
ال  » دیوگیم هک  یتیاور  یّتح  هدـش و  راب  تایّمـسم  رب  راثآ  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ ، هکلب  تسا  رهاظ  فالخ  روکذـم ، تاهیجوت  باوج :

هملک مینک و  تّحـص  یفن  رب  لمح  ار  نآ  ام  لیلد  هچ  هب  ارچ و  دـنکیم . تقیقح  یفن  هک  تسا  نیا  شرهاظ  باتکلا » ۀـحتافب  ـالا  ةـالص 
، درادن دوجو  ياهنیرق  هک  يدراوم  رد  اّما  مینکیم  لمح  رهاظ ، فالخرب  ار  مالک  ام  دشاب  ياهنیرق  رگا  يرآ  میریگب . رّدـقم  ار  حیحـص » »

. میئامن ّبترتم  رهاوظ  رب  ار  رثا  ام  هک  تسا  نیا  یلّوا  لصا 
 ...«. دجسملا یف  الا  دجسملا  راجل  ةالص  لثم ال  یف  یّتح  عنملا  نکمم  ۀفّصلا  یفن  یف  بیکّرتلا  اذه  لامعتسا  لب و  : » هلوق

دناهدومن نایب  ياهتکن  هدرک و  لامعتسا  لب »  » هملک روکذم ، ترابع  رد  اّما  دندرک  نایب  ار  روکذم  لاکـشا  زا  یلـصا  باوج  هر »  » فّنـصم
: هک

ای تّحص  تفـص - یفن  دیئوگیم  هک  دجـسملا » یف  الا  دجـسملا  راجل  ةالـص  ال   » یتح و  باتکلا » ۀحتافب  الا  ةالـص  ال   » ریظن یتابیکرت  رد 
تقیقح یفن  مه  روکذم  دراوم  رد  تسا و  عنملا  نکمم  تفص  یفن  رد  روکذم  تابیکرت  لامعتـسا  دیاهدرک و  هابتـشا  امـش  هدش ، لامک -

. هدش
ار شزامن  رگا  دجـسم  هیاسمه  ینعی  هدش  لامک  یفن  هک  مینادیم  اجراخ  دجـسملا »...  راجل  ةالـص  ال   » ریظن یئاهلاثم  رد  کلذ : حیـضوت 
رد روکذم  ترابع  دناهدومرف  فّنصم  کلذ  عم  دناوخب  دجسم  رد  هک  تسا  نیا  هب  شزامن  لامک  یلو  تسا  حیحـص  دناوخب  مه  هناخ  رد 

: اریز تسین  رّدقم  ۀلماک »  » تفص هدشن و  لامعتسا  لامک  یفن 
راجل ۀلماک  ةالص  ال   » دننک ریبعت  نینچ  ءادتبا  زا  رگا  تسا و  هغلابم  نایب  رد  تیاور 

187 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نإ ۀجاحلا و  و  هیلإ ، ۀیعاّدلا  ۀمکحلا  ۀّیضق  وه  امک  ۀّماّتلا ، تابّکرملل  ظافلألا  عضو  مهندید ، نیعـضاولا و  ۀقیرط  ّنأب  عطقلا  يوعد  اهعبار :

ۀلزنم دـقافلل  الیزنت  ۀـحماسم ، ناک  ول  لب و  ۀـقیقحلا ، وحنب  نوکی  نأ  یـضتقی  ّهنأ ال  ـالإ  اـضیأ ، صقاـّنلا  یف  اهلامعتـسا  یلإ  اـنایحأ  تعد 
. دجاولا
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. ۀقیرطلا هذه  نع  ّطختم  ریغ  عراّشلا  ّنأ  رهاّظلا  و 
[. 1  ] لّمأتف عنملل ، ۀلباق  اّهنأ  الإ  ةدیعب ، ریغ  تناک  نإ  يوعّدلا و  هذه  ّنأ  یفخی  و ال 

______________________________

راجل ةالّـصلا  لامک  یف  طرتشی   » دـنیوگب هک  تسا  نیا  لثم  دـنکیمن  نایب  ار  ياهغلابم  نادـنچ  ریبعت  عون  نیا  دجـسملا » یف  ـالا  دجـسملا 
یف الا  دجسملا  راجل  ةالص  ال   » دیوگب دیامن و  تقیقح  یفن  هک  دنکیم  ماهفا  ار  هغلابم  یتروص  رد  هکلب  دجسملا » یف  نوکی  نأ  دجسملا 

اهتنم دنکیمن  ادیپ  قّقحت  تالص ، تقیقح  وا  هب  تبـسن  دناوخب ، هناخ  رد  ار  شزامن  رگا  تسا  دجـسم  هیاسمه  هک  يدرف  ینعی  دجـسملا »
ءاعّدالا وحن  هب  دنیامن  ماهفا  ار  هغلابم  هکنیا  يارب  یهاگ  و  باتکلا » ۀحتافب  الا  ةالـص  ال   » دـننام تسا  ۀـقیقحلا  وحن  هب  یهاگ  تقیقح  یفن 

کی تسا  رّوصتم  درف ، ود  دسا ، تقیقح  يارب  دیوگیم  دراد و  یکاّکس  هک  یئاعّدا  نامه  ریظن  دجسملا »...  راجل  ةالـص  ال   » دننام تسه 
هل عوضوم  رد  عاجـش - لجر  رد  دـسا - هملک  ینعی  تسا  عاجـش  لجر  هک  یئاعّدا  درف  کی  تسا و  سرتفم  ناویح  نامه  هک  یقیقح  درف 

. هدش لامعتسا  شدوخ 
وحن هب  یهاـگ  تسا و  تقیقحلا  وـحن  هب  یهاـگ  تسا  مسق  ود  رب  تقیقح  یفن  اـهتنم  دـننکیم  تقیقح  یفن  روکذـم ، تاراـبع  هصـالخ :

. تسین نشور  فاص و  نادنچ  یحیحص  يارب  باتکلا » ۀحتافب  الا  ةالص  ال   » ریظن یتایاور  هب  لالدتسا  اذل  حماسّتلا .

ظافلا عضو  رد  نیعضاو  شور  - 4

عضو  ای  عارتخا  ار  يزیچ  هک  یسک  الثم  هک  دناهدرک  عطق  ياعّدا  هر »  » فّنصم [- 1]
188 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ار لیبموتا  هک  یـسک  اضرف  دـنکیم  باختنا  دوخ  لماک  حیحـص و  عرتخم  يارب  ار  یمـسا  مان و  دـش ، لـیمکت  عرتخم  نآ  یتقو  دـنکیم ،
، دـشاب ءازجا  مامت  دـجاو  و  حیحـص »  » هک دوخ  عرتخم  يارب  ار  یماـن  دـش ، لـیمکت  نآ  تاـعطق  ءازجا و  ماـمت  هک  یماـگنه  هدرک  عارتخا 

تسا نیا  لعج  عضو و  تمکح  ياضتقم  دشابیم و  راثآ  أشنم  هک  تسا  حیحص  دوشیم و  ّبترتم  حیحـص ، رب  ضرغ  اریز  هدرک  باختنا 
هک تسا  نیا  رهاظ ، دـننکیم و  عضو  حیحـص  يارب  ار  ظفل  نیعـضاو ، نیعرتخم و  القع ، نیاربانب  دـنیامن  عضو  حیحـص  يارب  ار  ظـفل  هک 

عارتخا ای  عضو  ار  یتّیهاـم  اـی  ظـفل  یتقو  مه  وا  درادـن . یـصاخ  هّیور  دراد و  ار  ءـالقع  شور  نیمه  هیمـست  ماـقم  رد  مه  سّدـقم  عراـش 
. تسا هدومنیم  عضو  حیحص  يارب  ار  مان  هیمست ، ماگنه  هدرکیم 

دورب و نیب  زا  شمزاول  ءازجا و  زا  یـضعب  فداصت ، رثا  رب  یهاگ  لـیبموتا  نآ  تسا  نکمم  هک  دراد  هّجوت  مه  عرتخم  ناـمه  هّتبلا  رّکذـت :
، ماگنه نآ  رد  هک  درادن  یموزل  هوالعهب  تسین . یمئاد  روکذم  لامعتسا  دیوگیم  نکل  دنیامن  لامعتـسا  ار  مان  نآ  هک  تسا  مزال  مه  زاب 

. تسا عساو  حوتفم و  مه  زاجملا  باب  دننک و  لامعتسا  تقیقح  وحن  هب  ار  روکذم  ظفل 
ار نآ  زاجم  وحن  هب  هک  درادن  یعنام  دنیامن ، لامعتسا  دساف ، زامن  رد  ار  تالص  ظفل  دنهاوخب  رگا  مه  عرـش  هدودحم  رد  بیترت  نیمه  هب 

. دننک قالطا 
«. عنملل ۀلباق  اّهنا  الا  ةدیعب  ریغ  تناک  نا  يوعّدلا و  هذه  ّنا  یفخی  و ال  : » دناهدومرف لیلد  نیا  نایاپ  رد  هر »  » فّنصم

: اریز تسه  عنم  لباق  مراهچ  لیلد 
یـشور وا  تسا  نکمم  دـشاب . هدرک  تیاـعر  تاداـبع  ظاـفلا  هیمـست  رد  ار  روکذـم  شور  مـه  سّدـقم  عراـش  هـک  دـیراد  یلیلد  هـچ  - 1

. دشاب هتشاد  دوخ  هب  صوصخم 
189 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هوجوب اضیأ ، یّمعألل  ّلدتسا  دق  و 
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[. 1  ] ردابّتلا يوعد  هعم  ّحصی  فیکف  هنم ، ّدب  يذلا ال  عماجلا  ریوصت  یف  لاکشإلا  تفرع  دق  ّهنأ  هیف : و  ّمعألا ، ردابت  اهنم :
______________________________

ار ظفل  هک  دنکیم  راداو  ار  ناسنا  زاین ، تجاح و  یهاگ  ینعی  اضیا »...  صقانلا  یف  اهلامعتـسا  یلا  انایحا  تعد  نا  و  دـیتفگ ...«  امـش  - 2
زامن رد  ار  تالص »  » هملک الثم  تسا  مزال  مینیبیم  تاقوا  زا  يرایسب  هکلب  تسین  نینچنیا  هک  یلاح  رد  دنک  لامعتـسا  دساف  صقان و  رد 

. تسین ياهشقانم  لباق  ریغ  مکحم و  لیلد  کی  مراهچ  لیلد  میئوگیم  اذل  مینک . لامعتسا  دساف 
[«. لّمأتف 130 : » هلوق

اهیّمعا هّلدا 

ردابت - 1

هب دـساف  حیحـص و  زا  ّمعا  یعماج - ردـق  یئانعم - تادابع ، ظافلا  ندینـش  زا  دـیوگیم  یّمعا  تسا . ردابت  تقیقح ، مئـالع  زا  یکی  [- 1]
. دناهدش عضو  دساف  حیحص و  زا  ّمعا  يارب  تادابع  ظافلا  نیاربانب ، دنکیم  ادیپ  قابسنا  نهذ ،

 ...«. لاکشالا تفرع  دق  ّهنا  هیف  و  : » هلوق
، دوخ يارب  یعماج  ردـق  دـیاب  یّمعا  هچ  یحیحـص و  هچ  اذـل  تسا  ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و  هک  میدرک  نایب  ـالبق  لاکـشا :

هچرگ  اهیحیحص  ام  دنیامن  ریوصت 
190 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] تفرع امل  عنم ، هیف  و  دسافلا ، نع  بلّسلا  ۀّحص  مدع  اهنم : و 
______________________________

دّدـعتم راـثآ  مهنآ  تاداـبع ، راـثآ  قیرط  زا  هرخـالاب  یلو  مینک  یفّرعم  میتـسناوتن  دـشاب ، یـصاخ  مسا  ناوـنع و  ياراد  هک  یعماـج  ردـق 
جارعم رکنم ، ءاشحف و  زا  یهان  هک  هدـش  عضو  يزیچ  يارب  تالـص ، ظفل  میتفگ  زامن  دروم  رد  الثم  میئامن  ریوصت  یعماج  ردـق  میتسناوت 

: اهیّمعا امش  یلو  میدرک  رکذ  ردابت ، مه  ار  نامدوخ  ّهلدا  زا  یکی  اذل  تسا و  یقت  ّلک  نابرق  نمؤم و 
هئارا دوش  لماش  ار  دـساف  مه  حیحـص و  مه  هک  یعماج  کی  دـیتسناوتن  هرخالاب  دـیدرک ، یط  عماـج ، ریوصت  يارب  هار ، نیدـنچ  هکنیا  اـب 
حیحص تدابع  لماش  هک  یّماع  يانعم  عماج و  نآ  هک  تسا  نیا  امـش  زا  ام  لاؤس  دیاهدرب . مان  ردابت  ار  دوخ  ّهلدا  زا  یکی  نونکا  اّما  دیهد 

هب ردابتم  هنوگچ  دراد  ینّیعم  راثآ  هن  تسا و  صّخشم  شدوخ  هن  هک  انعم  مامت  هب  لوهجم  يانعم  کی  هرخالاب  تسا و  مادک  دوش  دساف  و 
؟ دوشیم نهذ 

. دیروآ باسح  هب  دوخ  ّهلدا  زا  یکی  ار  ردابت  دیناوتیمن  امش  هجیتن :

بلس تّحص  مدع  - 2

نآ اب  ار  تالـص  ناونع  عوضوم و  ار  دساف  زامن  الثم  دیوگیم  یّمعا  تسا 131 ] بلس  تّحـص  مدع  تقیقح ، مئالع  زا  رگید  یکی  [- 1]
روکذم هّیضق  حیحص و  ةالص » ةدسافلا  ةالّصلا   » هّیضق ینعی  تسا  حیحص  هّیلمح ، هیـضق  نآ  مینیبیم  هداد ، رارق  لومحم  يزاکترا ، يانعم 

. تسا تقیقح  زا  فشاک 
«. تفرع امل  عنم  هیف  و  : » هلوق

دننام هّیزاجم و  هّیلمح  دشاب ، حیحص  هحماسم ، تیانع و  اب  روکذم  هّیضق  رگا  لاکشا :
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191 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. میقّسلا حیحّصلا و  یلإ  میسقّتلا  ۀّحص  اهنم : و 

میـسقّتلا نوکی  نأ  ّدـب  الف  اهتفرع ، دـق  و  حیحّـصلل ، ۀـعوضوم  اهنوک  یلع  ۀـلالد  كانه  نکت  مل  ول  ّمعألل ، اّهنأ  یلع  دهـشی  اّمنإ  ّهنأ  هیف  و 
[. 1  ] ۀیانعلاب ول  و  ظفللا ، هیف  لمعتسی  ام  ۀظحالمب 

______________________________

، هیلمح هّیـضق  ياج  هب  دـیئامن  رظن  ّتقد ، اب  هکلب  دـیریگب  هدـیدان  ار  هحماـسم  تیاـنع و  دـیهاوخب  رگا  اـّما  تسه  دـسا » عاجّـشلا  لـجّرلا  »
«. ةالصب تسیل  ةدسافلا  ةالّصلا   » میئوگب هداد و  لیکشت  هّیبلس  هّیضق  میناوتیم 

ناهرب دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یتامالع  زا  بلس  تّحص  مدع  ردابت و  میداد ، حیـضوت  یحیحـص  ّهلدا  نایب  نمـض  هک  روطنامه  يروآدای :
هک درک  هّجوت  دیاب  تسا و  ینادجو  لئاسم  زا  هکلب  دومن - کّسمت  بلـس ، تّحـص  ردابت و  هب  مه  یحیحـص  اقاّفتا  دـنک - هماقا  اهنآ  يارب 

. یّمعا اب  ای  تسا  یحیحص  اب  قح  ایآ  تسه  ناشمادک  اب  قح  انادجو  دناهدرک ، ردابت  ياعّدا  هک  ینیفرط  الثم 
: هک دندرک  هماقا  اهیّمعا  هیلع  یبوخ  دهاش  ثحب ، لحم  رد  هر »  » فّنصم هّتبلا 

یعماج کی  دیتسناوتن  هک  امش  ینعی  دوشیم  نهذ  هب  ردابتم  هنوگچ  دراد  يراثآ  هن  تسا و  صّخـشم  شدوخ  هن  هک  لوهجم  يانعم  کی 
. دینکیم ردابت  ياعّدا  هنوگچ  دیهد  هئارا 

دساف حیحص و  هب  تادابع  میسقت  تّحص  - 3

اّما ةالّـصلا   » تفگ داد و  رارق  مسقم  ار  تالـص  ناوتیم  الثم  تسا  دـساف  حیحـص و  هب  تادابع  میـسقت  تّحـص  یّمعا ، ّهلدا  زا  یکی  [- 1]
دساف زامن  نمـض  مه  هک  هدش  عضو  یماع  يانعم  يارب  مسقم  هک  تسا  نآرب  لیلد  دساف  حیحـص و  رب  زامن  میـسقت  ةدساف » اّما  ۀحیحص و 

«. لطاب وه  هریغ و  یلا  هسفن و  یلا  ءیّشلا  ماسقنا   » دیآیم مزال  تروص ، نیا  ریغ  رد  دراد . قّقحت  حیحص  زامن  نمض  مه  تسا و  قّقحم 
192 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: سمخ یلع  مالسإلا  ینب 132 ]  ) مالّـسلا ةالّـصلا و  هیلع  هلوقک  ةدسافلا ، یف  رابخألا  نم  دحاو  ریغ  یف  اهریغ  ةالّـصلا و  لامعتـسا  اهنم : و 
، ّجحلا و  ةاکّزلا ، و  ةالّصلا ،

______________________________

 ...«. نکت مل  ول  معالل  اّهنا  یلع  دهشی  اّمنا  ّهنا  هیف  و  : » هلوق
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  بلطم  نیا  یلو  دراد  یّماع  يانعم  مسقم ، هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  میـسقت ، تّحـص  هک  میریذـپیم  لاکـشا :

تالص هلمج  زا  تادابع  ظافلا  هک  میدومن  تباث  میدرک ، نایب  اهیحیحص  يارب  هک  ياّهلدا  رد  ام  دشاب و  هدشن  هماقا  نآ ، فالخرب  یلیلد 
هدارا یّماع  يانعم  مسقم  زا  میئوگیم  هکلب  دشاب  اهیّمعا - امـش - ّهلدا  زا  یکی  دناوتیمن  میـسقت  تّحـص  اذـل  هدـش  عضو  حیحـص ، يارب 
یئانعم يارب  هکنیا  هن  هدش  لامعتسا »  » دساف حیحص و  رد  تالـص  ظفل  روکذم ، میـسقت  رد  ۀحماسملا و  ۀیانعلاب و  هکلب  اتقیقح  هن  اّما  هدش 

. دشاب هدش  عضو »  » دساف حیحص و  زا  ّمعا 
: هک درک  نایب  مّوس  لیلد  زا  يرتهب  باوج  ناوتیم  هر »  » فّنصم یلبق  تاشیامرف  هب  هّجوت  اب 

. هدش هدارا  یماع  يانعم  مسقم ، زا  هک  تسا  نآرب  لیلد  میسقت  تّحص 
؟ زاجم ای  هدش  هدارا  تقیقح ، وحن  هب  ماع  يانعم  نآ  ایآ  لاؤس :

. هدش هدارا  اتقیقح  میئوگیم  هدومن و  کّسمت  ۀقیقحلا  تلاصا  هب  باوج :
ّتیفیک هن  مّلکتم - دارم  رد  هک  دوـمن  کّـسمت  ۀـقیقحلا  تلاـصا  هب  ناوـتیم  یتروـص  رد  میاهدرک ، ناـیب  ارّرکم  هـک  روطناـمه  لاکـشا :
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تسا و كوکشم  ام  يارب  لامعتسا  ّتیفیک  اّما  هدش  هدارا  یّماع  يانعم  مسقم ، زا  مینادیم  ثحب  ّلحم  رد  میشاب . هتشاد  دیدرت  لامعتسا -
193 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ماق هراهن و  ماص  ادحأ  ّنأ  ولف  هذه ، اوکرت  عبرالاب و   ] عبرأب ساّنلا  ذـخأف  ۀـیالولاب ، يدون  امک  ءیـشب  دـحأ  دانی  مل  و  ۀـیالولا ، و  موّصلا ، و 
تناک اذإ  الإ  ۀیالولا ، یکرات  تادابع  نالطب  یلع  ءانب  نوکی  ال  عبرألاب ، ذخألا  ّنإف  ةالـص ) موص و ال  هل  لبقی  مل  ۀـیالو ، ریغب  تام  و  هلیل ،

، اهنع یهّنلا  ۀّحص  مدع  مزل  ةدسافلا ، اهنم  دارملا  نکی  مل  ول  ّهنأ  ةرورـض  کئارقا ) مایأ  ةالّـصلا  یعد  : ) مالّـسلا هیلع  هلوق  و  ّمعألل . یماسأ 
[. 1  ] اهنم ۀحیحّصلا  یلع  ضئاحلا  ةردق  مدعل 

______________________________

قبط رگم  میرادن  زاجم  زا  تقیقح  صیخـشت  يارب  یهار  يزاجم و  ای  تسا  یقیقح  ماع ، يانعم  رد  تالـص  لامعتـسا  هوحن  هک  مینادیمن 
: دناهدومرف هک  هر »  » یضترم دّیس  يانبم 

اذـل تسا » زاجم  تقیقح و  زا  ّمعا  لامعتـسا ،  » دـناهتفگ هدومن و  تفلاخم  ناشیا  ياـنبم  اـب  روهـشم  اـّما  تسا  تقیقح  لامعتـسا  رد  لـصا 
. تسا دودرم  مه  اهیمعا  لیلد  نیمّوس 

رابخا - 4

هب دوخ  مراهچ  لیلد  رد  اهیّمعا  هدش ، لامعتسا  دساف  تادابع  رد  رابخا  زا  يرایـسب  رد  تادابع  ریاس  ظافلا  نینچمه  تالـص و  ظفل  [- 1]
: دناهدومن لالدتسا  تیاور  ود 

 ... سمخ یلع  مالسالا  ینب  فلا :
یـسک رگا  هکيوحنهب  تسا  ندوب  یماما  یتدابع  ره  تّحـص  طئارـش  زا  یکی  میئوگب  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  روکذم ، تیاور  هب  لالدتـسا 

هب لالدتـسا  تسین و  حیحـص  شتادابع  هک  تسا  نیا  لبقی » مل   » زا دوصقم  نیاربانب  تسا  لطاب  شتاداـبع  دـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  تیـالو 
. تسین یعطق  مّلسم و  انبم  نآ  هچرگ  تسا  روکذم  يانبم  قبط  تیاور ،

ار موص  جح و  تاکز ، تالـص ، اهنآ  هذه »...  اوکرت  عبرالاب و  ساّنلا  ذخاف   » دـناهدومرف هدومن و  هراشا  نّنـست  لها  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما
عجار  اهنآ  دوبمک  طقف  دنرادن  یصقن  تدابع ، راهچ  نآ  رظن  زا  ینعی  دناهدرک  كرت  تسا ، لئاسم  ّمها  زا  هک  ار  تیالو  اّما  هدومن  ذخا 

194 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ...«- ةالص موص و ال  هل  لبقی  مل  ۀیالو  ریغب  تام  هلیل و  ماق  هراهن و  ماص  ادحا  ّنا  ولف  - » تسا تیالو  هلأسم  هب 

تناک اذا  الا  ۀیالولا  یکرات  تادابع  نالطب  یلع  ءانب  نوکی  عبرالاب ال  ذـخالا  ّناف  عبرالاب ...  ساّنلا  ذـخاف  : » تسا هرقف  نیا  قبط  لالدتـسا ،
«. معالل یماسا 

مولعم عبرالاب »...  سانلا  ذـخا   » دـناهدومرف مالّـسلا ) هیلع   ) ماما یفرط  زا  تسا و  لطاب  نّنـست ، لها  ياهزامن  تادابع و  میئوگیم  یفرط  زا 
تسا زامن  یقیقح  قیداصم  زا  یکی  تسین و  جراخ  تالـص ، ياّمـسم  تقیقح و  زا  اّما  تسا  دساف  لطاب و  هکنیا  اب  اهنآ  زامن  هک  دوشیم 

. تسا تقیقح  وحن  هب  روبزم  لامعتسا  هک  تسا  نیا  شرهاظ  هدش و  لامعتسا  لطاب  لمع  رد  تالص  ظفل  سپ 
[133  ...] کئارقا ماّیا  ةالّصلا  یعد  ب ... -

تردق دومن - یهن  ای  رما  اهنآ  هب  تبـسن  ناوتیمن  دشابن ، فّلکم  رودقم  هنع  ّیهنم  ای  هب  رومأم  رگا  هک  میاهدناوخ  لوصا  ملع  رد  رّکذت :
- تسا ربتعم  یهن  رما و  ّقلعتم  رد 

. دنک كرت  ار  شزامن  ضیح ، هب  ءالتبا  ماّیا  رد  هک  هدش  باطخ  ضئاح ، نز  هب  روکذم  تیاور  رد  لالدتسا : هوحن 
؟ هن ای  دراد  حیحص  زامن  نایتا  رب  تردق  ضیح ، ماّیا  رد  هدش ، یهن  زامن ، ندناوخ  زا  هک  یضئاح  ایآ  لاؤس :
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. تسا لطاب  شلمع  دناوخب ، زامن  ّتیفیک  ره  هب  وا  ریخ ، باوج :
؟ هدش عقاو  هنع  ّیهنم  وا  زامن  هنوگچ  سپ  لاؤس :

زامن رد  روکذم  تیاور  رد  تالص  ظفل  میئوگب  هکنیا  زج  میرادن  ياهراچ  باوج :
195 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ال مالـسإلا ، اهیلع  ینب  اّمم  اّهنأ  ۀنیرقب  حیحّـصلا  صوصخ  وه  یلوألا ، ۀـیاوّرلا  یف  دارملا  ّنأ  عم  ۀـقیقحلا ، نم  ّمعأ  لامعتـسالا  ّنأ  هیف : و 
یف اهلامعتـسا  یـضتقی  کلذ ال  و  ۀـقیقح ، مهداقتعا ال  بسحب  ناک  اّمنإ  اهب  مهذـخأ  ّلعل  ذإ  ۀـیالولا ، يرکنم  ةدابع  نالطب  کـلذ  یفاـنی 

ۀـهباشملل و وأ  مهداـقتعا  بسحب  يأ  کلذـک  ناـک  هرخآ ،  یلإ  ( ] هراـهن ماـص  ادـحأ  ّنأ  ولف  : ) هلوـق یف  لامعتـسالا  و  ّمعـألا ، وأ  دـسافلا 
[. 1  ] ۀلکاشملا

______________________________

ظفل هک  تسا  نیا  رب  دهاش  ةالّصلا - یعد  روکذم - یهن  تسین و  رودقم  ضیح ، ماّیا  رد  حیحص  زامن  نایتا  نوچ  هدشن  لامعتسا  حیحص ،
. تسا هدش  لامعتسا  دساف ، زامن  رد  تالص 

یسررب دقن و  هناگادج  ار  تایاور  زا  کیره  سپس  هدرک و  نایب  تیاور  ود  ره  هب  تبسن  كرتشم ، باوج  کی  ءادتبا  هر »  » فّنـصم [- 1]
. دناهدومن

اّما هدـش  لامعتـسا  دـساف ، تداـبع  رد  نآ - لاـثما  و  تالـص - ظـفل  هک  دـیدرک  تباـث  اـهیّمعا - امـش - كرتشم : لاکـشا  اـی  باوج  اـّما 
هکلب دـننادیمن  تقیقح  ار  لامعتـسا  رد  لـصا  هک  مه  روهـشم  تسا و  تقیقح  وـحن  هب  روکذـم  لامعتـسا »  » هک دـینک  تاـبثا  دـیناوتیمن 

. تسا زاجم  تقیقح و  زا  ّمعا  لامعتسا ، دنیوگیم 
رد اهنآ - لاثما  موص و  جح ، تاکز ، تالـص - ظفل  هک  میریذپیمن  اهیّمعا - امـش - زا  دـناهدومرف  فّنـصم  لّوا : تیاور  یـسررب  دـقن و 

هدـش و لامعتـسا  حیحـص  تالـص  رد  تسا و  حیحـص  زامن  صوصخ  تالـص ، زا  دارم  میئوگیم  هکلب  دـشاب  هدـش  لامعتـسا  دـساف  زامن 
: هک میراد  دوخ  ياعّدم  رب  مه  ياهنیرق 

؟ حیحص زامن  رب  ای  هدش  انب  دساف ، زامن  رب  مالسا  ایآ  ةالّصلا و »...  سمخ  یلع  مالسالا  ینب   » تسا هدمآ  تیاور  رد  هکنیا  لاؤس :
تسا حیحـص  زامن  مالـسا ، يانبم  دیوگیم  مه  یّمعا  یّتح  درادن و  یّمعا  یحیحـص و  نیب  عازن  هب  یطابترا  روکذم ، لاؤس  خساپ  باوج :

ياهنیرق  تیاور ، ردص  نیاربانب ،
196 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. هدش لامعتسا  حیحص  زامن  رد  تالص  ظفل  هک  تسا 
تیاور یفرط  زا  هدـش و  لامعتـسا  حیحـص  زامن  رد  تالـص  ظفل  هک  تسا  ياهنیرق  تیاور  ردـص  دـیئوگیم  اهیحیحـص - امـش - مّهوت :

لطاب اهنآ  تادابع  هک  دوب  نیا  تیاور  هب  لالدتـسا  يانبم  و  دناهدرک . عبرا  هب  ذـخا  نّنـست ، لها  ینعی  عبرالاب »...  ساّنلا  ذـخاف   » دـیوگیم
دشاب 2- حیحـص  زامن  تسا ، مالـسا  يانبم  هک  تالـص  زا  دوصقم  - 1 هک : درک  عـمج  بلطم ، ود  نیا  نیب  ناوـتیمن  هکنیا  هصـالخ  تسا 

. دشاب لطاب  تیالو  نیرکنم  تادابع  ریاس  زامن و 
مینادیم لطاب  ار  اهنآ  زامن  ام  هچرگ  تساهنآ  دوخ  داقتعا  قبط  دیاش  عبرالاب » سانلا  ذخا   » دناهدومرف مالّسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  مّهوت : عفد 

ظافلا میئوگب  هک  دوشیمن  ببس  بلطم ، نیا  دندقتعم و  ناشتادابع  تّحـص  هب  اهنآ  دننادیمن  لطاب  ار  دوخ  زامن  هک  نّنـست  لها  اّما  [ 134
ظافلا دـیئوگب  دوش و  تباث  امـش  ياعّدـم  هک  نیا  ات  هدـش  لامعتـسا  دـساف  حیحـص و  زا  ّمعا  ای  دـساف  زامن  رد  تالـص  هلمج  زا  تاداـبع 

هدش و لامعتسا  حیحص  تادابع  رد  روکذم  تیاور  رد  نآ  لاثما  تالـص و  ظفل  هکلب  دناهدش  عضو  دساف  حیحـص و  زا  ّمعا  يارب  تادابع 
. تسا حیحص  مه  عبرالاب »...  ساّنلا  ذخاف   » ترابع
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ولف : » هک دوب  يریبعت  نینچ  روکذم ، تیاور  رد  اریز  تسه  مه  تیاور  رگید  هرقف  رد  دوب  تیاور  یلبق  هرقف  رد  هک  یمّهوت  نامه  لاکـشا :
هراهن ماص  : » هک تسا  نینچ  روکذـم ، ترابع  رهاظ  و  ةالـص »...  موص و ال  هل  لبقی  مل  ۀـیالو  ریغب  تام  هلیل و  ماق  هراـهن و  ماـص  ادـحا  ّنا 

«. حیحص مایقب  هلیل  ماق  حیحص و  موصب 
: هک میئامنیم  رارکت  مه  دروم  نیا  رد  میدرک  نایب  لّوا ، هرقف  دروم  رد  هک  ار  یخساپ  نامه  باوج :

197 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یّمـسی امب  لب  ةالّـصلا ، یف  ربتعی  ام  رئاس  و  ناکرألاب ، نایتإلا  ناک  الإ  و  ةالّـصلا ، یلع  ةردقلا  مدع  یلإ  داشرإلل  یهنلا  ۀیناّثلا  ۀیاوّرلا  یف  و 

هب مزتلی  نأ  ّنظأ  و ال  ۀبرقلا . هب  دصقت  مل  نإ  و  اتاذ ، ضئاحلا  یلع  امّرحم  افرع . ۀیمسّتلاب  هب  لالخإلا  ّرضی  امب ال  ّلخأ  ول  و  اهب ، فرعلا  یف 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  ۀیاوّرلاب ، ّلدتسملا 

______________________________

موص و هل  لبقی  مل   » هک میدقتعم  ام  اهتنم  دنادیم  حیحـص  ار  دوخ  لمع  دناوخیم ، زامن  اهبش  دریگیم و  هزور  رمع  مامت  رد  هک  یـسک 
«. ةالص ال 

، دراد تلکاشم  تهباشم و  حیحـص ، تالـص  موص و  اب  وا  لمع  نوچ  اهتنم  تسا  لطاب  وا  هزور  زامن و  میئوگب  هک  درادـن  یعنام  هوـالعهب 
. میئامن لمح  یقیقح  يانعم  رب  ار  تیاور  تالامعتسا  مامت  هک  درادن  یموزل  دناهدرک و  يریبعت  نینچ  ازاجم 

. تسا دساف  حیحص و  زا  ّمعا  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  هک  دومنن  تلالد  لّوا ، تیاور  هصالخ :
یلبق تردق  عبات  هک  تسین  يولوم  الـصا  روکذم ، تیاور  رد  هدراو  یهن  کئارقا :- مایا  ةالّـصلا  یعد  مّود -: تیاور  یـسررب  دقن و  [- 1]

دوخ دیوگیم  ضئاح  نز  هب  هدومن و  تردق  مدع  هب  داشرا  تسا و  يداشرا  یهن ، نآ  هکلب  دوش  ّبترتم  نآ  اب  تفلاخم  رب  یباقع  دشاب و 
، حیحـص زامن  رد  تالـص  ظفل  نیاربانب  يرادن  حیحـص  زامن  نایتا  رب  تردق  وت  اریز  ناوخن  زامن  ضیح  ماّیا  رد  هدـن و  رارق  تمحز  رد  ار 

باب رد  اصوصخم  دوشیم  هدـید  رایـسب  تاـیاور ، تاـیآ و  رد  يداـشرا  یهن  رما و  و  دـنکیم . تردـق  مدـع  هب  داـشرا  هدـش و  لامعتـسا 
رگا هکنیا  هن  دوشیمن  ّبترتم  نآرب ، يرثا  تسا و  هدئافیب  شعیب  اریز  شورفن  ار  مدرم  لام  ینعی  كدنع » سیل  ام  عبت  ال   » دننام تالماعم 

. دنکیم ادیپ  تبوقع  قاقحتسا  عیب ، نآ  سفن  ببسهب  تخورف  ار  مدرم  لام  یسک 
باب رد  یلّوا  لصا  هدعاق و  فالخرب  يداشرا  یهن  تسین و  شیب  یئاعّدا  تسا ، يداشرا  تیاور ، رد  هدراو  یهن  دیئوگیم  هکنیا  لاکشا :

يولوم  هک  تسا  نیا  یهاون ، رماوا و 
198 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

روذنملا ةالّصلا  تناک  ول  و  اهلعفب ، ثنحلا  لوصح  هیف و  هرکت  ناکم  یف  ةالّصلا  كرتب  ههبش  رذّنلا و  ّقلعت  ۀّحـص  یف  ۀهبـش  ّهنأ ال  اهنم : و 
، لاحملا مزلی  لب  یفخی ، امک ال  اهتمرحل ، اهب  ّیتأملا  ةالّـصلا  داسفل  الـصأ ، ثنحلا  هب 135 ] لصحی  داکی  ال  ۀحیحّـصلا ، صوصخ  اهکرت 

[. 1  ] لاحم همدع  هدوجو  ضرف  نم  مزلی  ام  و  ۀحیحص ، هعم  نوکت  داکت  و ال  اهنم ، حیحّصلاب  ّقلعت  دق  ضرفلا  بسح  رذّنلا  ّنإف 
______________________________

. يداشرا هن  دنشاب 
نز نوچ  دوش  یهن  ّقلعتم  دـناوتیمن  هک  حیحـص  زاـمن  اریز  دوش  یهن  ّقلعتم  دـساف ، زاـمن  دـیاب  دـشاب ، يولوم  روکذـم ، یهن  رگا  باوج :
دوش تبوقع  قاقحتـسا  بجوم  مارح و  دیاب  ضیح  ماّیا  رد  دساف  زامن  ندـناوخ  هجیتن ، رد  درادـن و  حیحـص  زامن  نایتا  رب  تردـق  ضئاح 

. دشاب عیرشت  مزلتسم  ات  دنکن  مه  تبرق  دصق  ضئاح ، هچرگ 
دـصق دشاب و  طئارـش  ءازجا و  ریاس  ناکرا و  ياراد  هک  دـنک  نایتا  ار  يزامن  ضیح ، ماّیا  رد  ینز  دـشاب و  يولوم  روکذـم  یهن  رگا  لاثم :
ناونع لمع ، نآرب  افرع  رگا  هکلب  دنک  نایتا  ار  زامن  طئارش  ءازجا و  مامت  هک  درادن  یموزل  هّتبلا  دوش ، عیرشت  مزلتسم  هک  دیامنن  مه  تبرق 
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و ال  » دناهدومرف هر »  » فّنصم تسا . تبوقع  قحتسم  وا  یتاذ و  تمرح  ياراد  ضئاح  هب  تبسن  زامن  نآ  نایتا  [، 136] دیامن قیبطت  تالص 
«. ادّیج لّمأتف 137 ] ۀیاوّرلاب  ّلدتسملا  هب  مزتلی  نا  ّنظا 

تسا  همّدقم  ود  زا  بّکرم  یهقف و  هلأسم  کی  ابیرقت  اهیّمعا  لیلد  نیرخآ  - 5 [- 1]
199 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک
هک دنک  دهع  ای  رذن  یـسک  رگا  هک  تسین  ياههبـش  تسا و  هورکم 138 ] ماّمح ، دننام  هنکما  زا  یـضعب  رد  زامن  ندناوخ  دـینادیم  فلا :

. دوش عقاو  ماّمح  رد  تالص  كرت  هب  رذن  تسا  نکمم  نیاربانب  دشابیم . حیحص  شرذن  یهقف  رظن  زا  دناوخن ، ماّمح  رد  ار  شزامن 
هب ءافو  اریز  دنکیم  ادیپ  تمرح  ماّمح ، رد  زامن  دناوخب و  ماّمح  رد  ار  شزامن  دناوتیمن  رذان  دـش ، عقاو  احیحـص  رذـن  هکنآ  زا  دـعب  ب :

ثحابم رد  دنکیم و  ادـیپ  تمرح  تالّـصلا  لعف  دوش ، بجاو  تالّـصلا  كرت  رگا  دـشابیم و  بجاو  تالّـصلا  كرت  سپ  بجاو ، رذـن 
نیاربانب تسا  تدابع  نآ  داسف  یـضتقم  تدابع ، رد  یهن  دوش ، عقاو  هنع  ّیهنم  تدابع - فصو  اب  یتدابع - رگا  هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ 

ماّمح رد  ار  شزامن  رذان ، رگا  ینعی  تسه  مه  دـساف  هک  تسا  نیا  شتمرح  همزـال  هدرک ، ادـیپ  تمرح  رذـن ، ّقلعت  هطـساو  هب  هک  يزاـمن 
هراّـفک دـیاب  هدرک و  ادـیپ  تبوقع  قاقحتـسا  هدومن و  رذـن  اـب  تفلاـخم  هک  تسین  ياههبـش  و  دوشیمن ، عـقاو  احیحـص  شلمع  دـناوخب ،

. دهدب رذن  اب  تفلاخم 
: هک مینکیم  لاؤس  امش  زا  روکذم  همّدقم  ود  نایب  زا  دعب 

؟ دش لصاح  رذن  اب  تفلاخم  زیچ ، هچ  هطساو  هب 
تالـص كرت  هب  ّقلعتم  مه  درف  نآ  رذن  هک  مینکیم  فشک  بلطم ، نیا  زا  سپ  درک . ادیپ  قّقحت  رذـن ، اب  تفلاخم  دـساف ، زامن  هلیـسو  هب 

، دساف تالـص  نایتا  هنوگچ  سپ  هدوب - حیحـص  زامن  كرت  شدوصقم  هدش و  ّقلعتم  حیحـص  زامن  كرت  هب  رذن  رگا  نوچ  هدوبن  حـیحص 
هتفرگ و ّقلعت  یهن  دساف ، زامن  هب  دوش - لصاح  رذن ، اب  تفلاخم  ماّمح ، رد  زامن  ندناوخ  اب  رذن  زا  دعب  دیابن  دش - رذـن  اب  تفلاخم  ثعاب 

- تسا داسف  یضتقم  مه  تدابع  رد  یهن 
200 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اعرش هل  ظفللا  عضو  مدع  حیحّصلاب ال  رذّنلا  ّقلعت  ۀّحص  مدع  الإ  یضتقی  ال  کلذ ، ّحص  ول  ّهنأ  یفخی  ال  تلق 139 :]
______________________________

 ...«. لاحملا مزلی  لب  : » هلوق
داسف تّحص ، هجیتن  دوش ، ّقلعتم  حیحص ، تالص  كرت  هب  رذن  رگا  اهیحیحص  امش  لوق  رب  انب  هک : هدومن  اعّدا  ار  يرتالاب  بلطم  لدتسم ،
حیحص زامن ، نآ  درادن  ناکما  رذن ، دوجو  اب  نوچ  دوشیم  حیحص  تالص  تمرح  ثعاب  حیحص ، تالـص  كرت  هب  ّقلعتم  رذن  اریز  تسا 

. تسا نآ  داسف  یضتقم  تدابع  رد  یهن  تمرح و  تسا و  مارح  تالص 140 ،] نآ  اریز  دشاب 
فشک هلئسم  نیا  زا  اذل  تسا  هّیلقع  تالاحم  زا  دشاب  شمدع  مزلتسم  شدوجو  هک  يزیچ  ره  دش و  داسف  قّقحت  مزلتسم  تّحص ، نیاربانب :

زامن صوصخ  يارب  تالـص  ظفل  اذـل  هتفرگ  ّقلعت  دـساف ، زاـمن  كرت  هب  هکلب  هدـشن  ّقلعتم  حیحـص ، تالـص  كرت  هب  رذـن  هک : مینکیم 
اذل دوشیم  دساف  زامن  كرت  رب  قبطنم  وا  رذن  لّوا ، زا  هکلب  هدومنن  حرطم  ار  دساف  حیحـص و  دیق  رذان ، صخـش  اریز  هدشن  عضو  حیحص ،

. تسا دساف  حیحص و  زا  ّمعا  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  میئوگیم  هتشذگ  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
: هک دناهداد  یّمعا  مجنپ  لیلد  زا  باوج  ود  هر »  » فّنصم [- 1]

لاکشا  دیتفرگ  نآ  زا  هک  ياهجیتن  رد  دشاب ، حیحص  امش  لالدتسا  تامّدقم و  رگا  - 1
201 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. اهمدع اهدوجو  ضرف  نم  مزلی  الف  هقلعتم ، ۀحص  یفانی  رذنلا ال  لبق  نم  داسفلا  ّنأ  عم 141 ]
لعفلاب ۀـبولطملا  ةالّـصلا  كرتب  هقّلعت  ضرف  ول  معن  هقّلعت ، ـال  ول  ۀّحّـصلا ، لـجأل  نوکی  اـّمنإ  ثنحلا  لوصح  نأ  حدـقنا  اـنه  نـم 142 ] و 

اهلعفب ثنحلا  لوصح  عنم  ناکل  [، 143
______________________________

: هک مینکیم 
. درادن ام  ثحب  هب  یطابترا  بلطم ، نیا  هدشن ، ّقلعتم  حیحص ، تالص  كرت  هب  رذن  هک  دیتفرگ  هجیتن  ناتدوخ  لالدتسا  زا  امش 

؟ دوب زامن  هلمج  زا  تادابع  ظافلا  یعرش  یقیقح و  هل  عوضوم  هرابرد  ام  ثحب  هکنیا  ای  میدرکیم  ثحب  رذن ، هرابرد  ام  ایآ 
زا ّمعا  ای  تسا  حیحـص  صوصخ  تادابع ، ظاـفلا  یقیقح  هل  عوضوم  اـیآ  هّیعرـش  تقیقح  توبث  ضرفرب  هک  دوب  تهج  نیا  رد  اـم  ثحب 

؟ دساف حیحص و 
لالدتـسا هجیتن  ایآ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  دوش  ّقلعتم  حیحـص ، زامن  كرت  هب  دناوتیمن  رذن  هک  دیتفرگ  هجیتن  روکذـم ، تامّدـقم  اب  امش 

؟ هدش عضو  دساف ، حیحص و  زا  ّمعا  يارب  تالص ، هک  تسا  نیا  روکذم 
202 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ناکمإلا نم  ناکمب 
______________________________

ار زامن  ءازجا  زا  یـضعب  ینعی  دناوخ  ماّمح  رد  ادـساف  ار  شرهظ  زامن  رذان ، هچنانچ  هتفرگ ، ّقلعت  دـساف ، زامن  كرت  هب  رذـن  رگا  - 2 [- 1]
؟ هن ای  هدرک  ادیپ  قّقحت  رذن  اب  تفلاخم  ایآ  درکن ، نایتا  ادمع 

مزتلم نینچمه  هدرک و  ادیپ  قّقحت  مه  رذن  اب  تفلاخم  دیئوگب  سپ  هدش ، ّقلعتم  دساف  تالص  كرت  هب  رذن  دیئوگیم  هک  لدتـسم - امش -
لوبق ار  یبلطم  نینچ  سکچـیه  هکیلاحرد  دوشیم  لصاح  رذـن  اب  تفلاخم  دوش  هدـناوخ  ماّمح  رد  هک  یلطاـب  زاـمن  ره  هب  ناـیتا  دـیوش 

. درادن
- روکذم وحن  هب  دساف - زامن  نایتا  الا  دناوخب و  ماّمح  رد  ار  دوخ  لماک  حیحـص و  زامن  رذان ، هک  دوشیم  لصاح  نیا  هب  رذـن  اب  تفلاخم 

. دوشیمن رذن  اب  تفلاخم  ببس 
: هک تسا  نیا  میوشیم  هجاوم  نآ  اب  اجنیا  هک  ياههبش 

هک تسین  نکمم  یفرط  زا  و  تسا - مارح  ماّـمح  رد  رذـن  زا  دـعب  تالـص ، ناـیتا  نوـچ  دـناوخب - حیحـص  زاـمن  ماّـمح ، رد  دـناوتیمن  وا 
: میئوگب هک  دوشیم  ادیپ  یخزرب  يانعم  کی  هک  تساجنیا  دشاب  مارح  لاحنیعرد ، حیحص و  تدابع ،

اّما مناوخن ، ماّمح  رد  حیحـص  زامن  نم  هک  هدوب  ّتیفیک  نیا  هب  وا  رذن  ینعی  هدش  ّقلعتم  رذن ، زا  رظن  عطق  اب  حیحـص  زامن  كرت  هب  وا  رذـن 
زامن هکلب  دـشاب  هتـشاد  ّتیبولطم  لعفلاب  نآلا و  فّنـصم ، لوق  هب  هک  یحیحـص  هن  تاهجلا و  عیمج  نم  حیحـص  هن  حیحـص ، زاـمن  مادـک 

، دساف تالـص  كرت  هب  رذـن  میئوگب  رگا  اریز  دـشاب  رذـن  هیحان  زا  تسه  نآ  رد  یللخ  رگا  طقف  دـشاب  اراد  ار  طئارـش  مامت  هک  یحیحص 
نآ هب  مزتلم  یـسک  هکیلاحرد  ددرگ  رذـن  اب  تفلاـخم  ببـس  دوش ، هدـناوخ  هورکم  ناـکم  نآ  رد  هک  یلطاـب  زاـمن  ره  دـیاب  هدـش  ّقلعتم 

. دوشیمن
ماّمح رد  قلطم - حیحـص  ینعی  حیحـص - زامن  هک  تسا  هدرک  رذـن  وا  هکلب  مینک  رّوصت  یحیحـص  تالـص  نینچ  میناوتیمن  دـیئوگب  رگا 

نیا  رد  رذن ، زا  رظن  عطق  اب  حیحص  هن  دناوخن 
203 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: رومأ یقب 
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اهفاّصتا مدـعل  ّمعألل ، وأ  ۀحیحّـصلل  ۀـعوضوم  اهنوک  یف  عاّزنلل  لاجم  الف  تابّبـسملل  ۀـعوضوم  تناک  نإ  تالماعملا ، یماـسأ  ّنإ  لّوـالا :
اهنوک يوعد  دعبی  هّنکل ال  لاجم ، هیف  عاّزنللف  بابـسألل ، ۀعوضوم  تناک  نإ  اّمأ  و  يرخأ ، مدعلاب  ةرات و  دوجولاب  لب  یفخی ، امک ال  امهب ،
ریثأت یف  ربتعی  امیف  فرعلا  عرّشلا و  نیب  فالتخالا  و  افرع . اعرش و  اذک  رثأل  ّرثؤملا  دقعلا  وه  هل  عوضوملا  ّنا  و  اضیأ ، ۀحیحّصلل  ۀعوضوم 

تاقّقحملا  یف  فالتخالا  لب  ینعملا ، یف  امهنیب  فالتخالا  بجوی  ال  دقعلا ،
______________________________

: هک میهدیم  خساپ  امش  هب  تروص 
درادن تردق  رذن ، زا  دعب  رذان ، اریز  دوشیم  لصاح  زیچ  هچ  هب  نآ  اب  تفلاخم  مینک  ثحب  هکنیا  ات  دوشیمن  دقعنم  لّوا ، زا  يرذـن  نینچ 
تمرح مارح و  زامن ، نایتا  رذن ، دّرجم  هب  نوچ  دنک  ادیپ  قّقحت  وا  زا  یحیحص  تالص  هک  درادن  ناکما  دناوخب و  قلطم  حیحـص  زامن  هک 
يدروم رد  رذـن  هکلب  تسین  صّخـشم  نشور و  شداقعنا  دـنک ، تردـق  بلـس  رذان ، زا  هک  يرذـن  تسا و  داسف  یـضتقم  مه  تداـبع  رد 

. دشاب دوجوم  رذان ، يارب  تقفاوم  تفلاخم و  تردق  مهنآ  زا  دعب  هک  تسا  حیحص 
داقعنا لصا  رد  تسا  قلطم  حیحص  دوصقم ، دیئوگب  رگا  رذن و  زا  رظن  عطق  اب  حیحص  اهتنم  هدش  ّقلعتم  حیحـص ، زامن  كرت  هب  رذن  هجیتن :

. تسین حیحص  هدومن ، تردق  بلس  رذان ، زا  نوچ  میئوگیم  هدومن و  دیدرت  رذن ، تّحص  و 
رظن هب  هجیتن  رد  هتفریذـپ و  ار  اهیحیحـص  ّهلدا  هرخـالاب  دـنداد و  رارق  هشقاـنم  دروم  ار  اـهیّمعا  ّهلدا  ماـمت  هر »  » فّنـصم ثحب : هصـالخ 

هقالع و تیاعر  هحماسم و  اب  دساف ، تادابع  رد  ناشلامعتـسا  تسا و  حیحـص  صوصخ  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  دنوخآ ، ياقآ  موحرم 
. تسا زاجم 

204 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف یفخی  امک ال  ّرثؤملا ، وه  امل  اقّقحم  هریثأت  یف  هربتعا  ام  نودب  دقعلا  نوک  لّیخت  یف  فرعلا  عرّشلا  ۀئطخت  و  قیداصملا ، و 

______________________________

معا حیحص و  رد  رما  دنچ  نایب 

لّوا رما 

ظافلا نوچ  تسین  حرطم  تـالماعم ، ظاـفلا  رد  هّیعرـش  تقیقح  ثحب  هک  دـینادیم  تسا  تـالماعم  ظاـفلا  دروم  رد  اـم  یلعف  ثحب  [- 1]
تسا حرطم  تادابع  ظافلا  رد  هّیعرش  تقیقح  ثحب  نیاربانب ، هدوب ، ّتیرـشب  خیرات  رد  هکلب  تسین  عراش  عرتخم  اهنآ  میهافم  تالماعم و 

: هک تسه  ثحب  نیا  ياج  اّما  تالماعم  هن 
یعیب رگا  رگید  ترابع  هب  دـساف  حیحـص و  زا  ّمعا  ای  دـناهدش  عضو  حیحـص ، صوصخ  يارب  تالماعم  ظافلا  ءالقع ، فرع و  رظن  زا  اـیآ 

؟ اتقیقح ای  دوشیم  قالطا  نآرب  عیب  ناونع  ازاجم  دوب ، دساف 
: هک دید  دیاب  روکذم  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق 

باجیا و ببـس - مان  عیب ، ظفل  ایآ  الثم  دنـشابیم  بابـسا  مان  ای  دنتـسه  تابّبـسم  یماسا  حاکن ، هراجا و  عیب ، دـننام  تالماعم ، ظاـفلا  اـیآ 
. دشابیم دنکیم - ادیپ  قّقحت  لوبق ، باجیا و  زا  دعب  هک  یتّیکلم  ینعی  ّببسم - مسا  هکنیا  ای  تسا  لوبق -

لاثما ّتیجوز و  ّتیکلم ، اریز  دنکیمن  ادیپ  نایرج  اهنآ  رد  معا  حیحص و  ثحب  دنشاب ، تابّبـسم  یماسا  تالماعم ، ظافلا  ریاس  عیب و  رگا 
و دنوش - صقان ) مات و   ) و داسف ) تّحـص و   ) هب فصتم  ات  دنتـسین  تابّکرم  زا  تسا - مدع  دوجو و  نیب  رئاد  ناشرما  هطیـسب و  روما  زا  نآ 

. دوشیمن میسقت  دساف ، حیحص و  مسق  ود  هب  ّتیجوز 
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: ایآ هک  تسا  رّوصت  لباق  اهنآ  رد  یّمعا  یحیحص و  عازن  دنشاب ، بابسا  یماسا  تالماعم ، ظافلا  رگا  اّما 
205 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

يارب تالماعم  ظافلا  ایآ  رگید  ترابع  هب  ادـساف  ما  احیحـص  ناک  ءاوس  تسا  دـقعلا  قلطم  روظنم ، اـی  تسا  حیحـص  دـقع  عیب ، زا  دوصقم 
؟ دساف حیحص و  زا  ّمعا  ای  دناهدش  عضو  حیحص 

ظافلا میئوگیم  مه  تالماعم  باب  رد  میتسناد  حیحـص  صوصخ  ار  تاداـبع  ظاـفلا  هل  عوضوم  هک  روطناـمه  دـناهدومرف : هر »  » فّنـصم
: هک تسه  تالماعم  ظافلا  رد  ياهتکن  اهتنم  تسا  حیحص  دقع  عیب ، زا  دوصقم  ینعی  دناهدش  عضو  حیحص ، يارب 

ار اهنآ  سّدقم  عراش  اّما  دنادیم  حیحص  ار  اهعیب  اهحاکن و  زا  یضعب  فرع ، الثم  دنکیم  توافت  یفرع  حیحص  اب  یعرش  حیحـص  یهاگ 
زا دـشاب  تلاهج  نآ  رد  هک  یعیب  دـنادیم ، لطاب  ار  نآ  عراش ، اّما  تسا  جـیار  يوبر  عیب  ءالقع ، نیب  هکنیا  هلمج  زا  تسا  هدرمـش  لـطاب ،

: هکنیا هصالخ  دننادیمن  لطاب  ار  نآ  ءالقع  اّما  تسا  لطاب  عراش ، رظن 
. دـننکیم انعم  وحن  کی  هب  ار  عیب  ود ، نآ  هکلب  درادـن  عیب  تقیقح  هب  یطابترا  چـیه  دراد  دوجو  ءالقع  عراش و  نیب  یهاـگ  هک  یفـالتخا 

رظن زا  دیامن . ّتیکلم  رد  ریثأت  هک  تسا  يدقع  عیب ، تسا  هدومرف  مه  عراش  دنک  ریثأت  ّتیکلم  رد  هک  تسا  يدقع  عیب ، دنیوگیم : ءالقع 
یضعب هک  وحن  نیا  هب  تسه  دارفا  قیداصم و  رد  اهنآ  فالتخا  هکلب  تسین  یفالتخا  عراش ، ءالقع و  نیب ، تالماعم ، ظافلا  هب  تبـسن  انعم 
تـسا هدومرف  عراش  یلو  تسا  عیب  قیداصم  زا  يوبر  عیب  دیوگیم  فرع  الثم  هتفرگ  رارق  عراش  هئطخت  دروم  یفرع  یئالقع و  قیداصم  زا 

. تسین عیب  قیداصم  زا  يوبر  عیب  دینکیم و  هابتشا  امش 
تالماعم موهفم  رد  فالتخا  بجوم  هلئـسم  نیا  یلو  تسه  فالتخا  تـالماعم  طئارـش  تاّیـصوصخ و  رد  فرع  عرـش و  نیب  يروآداـی :

. دوشیمن
لباق  بلطم ، نیا  اریز  بلطم - رد  هشقانم  هن  تسا - ّتقد  هب  هراشا  [: 144 «] مهفاف : » هلوق

206 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
کـشلا دنع  اهقالطإب  کّسمتلا  ّحصی  یک ال  تادابعلا ، ظافلأک  اهلامجإ ، بجوی  ال  ۀحیحّـصلل ، یماسأ  تالماعملا  ظافلأ  نوک  ّنإ  یناّثلا :

دنع ّرثؤملا  وه  عراّشلا ، دنع  رثؤملا  نأ  یلع  لزنی  نایبلا - ماقم  یف  اقوسم  ناک  ول  اهقالطإ - ّنأل  کلذ  و  اعرش ، اهریثأت  یف  ءیش  رابتعا  یف 
هریثأت یف  ربتعا  ول  و  مهنم ، ّهنأ  ثیح  هریغ ، مالک  قالطإ  هیلع  لزنی  امک  مهدنع ، هیف  ربتعا  ام  ریغ  هدـنع . هریثأت  یف  ربتعی  مل  و  فرعلا ، لهأ 

یف قالطإلاب  نوکّسمتی  اذل  و  اضیأ . هدنع  هرابتعا  مدع  ناب  بصنی ، مل  ثیح  و  هیلع ، ۀنیرقلا  بصن  نایبلا و  هیلع  ناک  هرابتعا ، یف  ّکش  ام 
[. 1  ] حیحّصلل ۀعوضوم  اهظافلا  نوک  یلإ  مهباهذ  عم  تالماعملا ، باوبأ 

______________________________

فالتخا فرع  عرـش و  نیب  نآ ، لاثما  عیب و  دارفا  قیداصم و  رد  هکلب  تسین  عیب  تقیقح  رد  فرع  عرـش و  نیب  فـالتخا  تسین و  هشقاـنم 
. تسه

مّود رما 

رّکذـت هب  مزال  مینکیم . نایب  دـنتفریذپ ، مه  هر »  » فّنـصم هک  ار  یّمعا  یحیحـص و  نیب  عازن  تارمث  زا  یکی  هصالخ 145 ] ۀمّدقم : [- 1]
: دوب تادابع  ظافلا  هب  طوبرم  روکذم ، هرمث  هک  تسا 

ای دراد  ّتیئزج  زامن ، يارب  هروس  ایآ  هک  میئامن  دـیدرت  اضرف  هن ، ای  دراد  ّتیئزج  هب  رومأم  يارب  [ 146] ءزج نالف  ایآ  هک  میئامن  کش  رگا 
: هک دوشیم  رهاظ  ياهرمث  یّمعا  یحیحص و  نیب  تروص ، نیا  رد  میتفاین  ّتیئزج  مدع  ای  ّتیئزج  رب  یلیلد  باب ، تایاور  رد  هن و 

207 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رب انب  دوشیم - لمجم 147 ] باطخ ، نآ  دشاب ، دوجوم  مه  تمکح - تامّدـقم  قالطا - هب  کّسمت  طئارـش  میـشاب و  هتـشاد  یقالطا  رگا 
زاـمن اـیآ  مینادیمن  یحیحـص  لوق  رب  اـنب  اریز   » درادـن ّتیئزج  زاـمن  يارب  هروس  تفگ  دومن و  عوجر  نآ  هب  ناوتیمن  و  یحیحـص - لوق 

ام دـنادیم و  حیحـص  تالـص  ار  زاـمن  ظـفل  هل  عوـضوم  یحیحـص  رگید ، تراـبع  هب  هن » اـی  تسه  تالـص  ناوـنع  ياراد  هروـس ، نودـب 
یّمعا اّما  تسین  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » قالطا هب  کّسمت  ياج  اذل  هن  ای  دوشیم  قالطا  تالـص ، ناونع  هروس ، نودب  زامن  رب  ایآ  هک  مینادیمن 

[. 148] دنک کّسمت  قالطا ، هب  دناوتیم  طرش  ود  اب 
دنادیمن وا  اریز  دیامن  کّسمت  باطخ  قالطا  هب  دناوتیمن  دنک  دیدرت  هب  رومأم  يارب  يزیچ  ّتیطرش  ای  ّتیئزج  رد  رگا  یحیحـص  هجیتن :

. هن ای  دراد  قّقحت  قلطم ، ناونع  طرش ، ای  ءزج  نآ  ندوبن  اب 
، دنتـسناد حیحـص  صوصخ  ار  تاداـبع  ظاـفلا  هل  عوـضوم  هک  روطناـمه  فّنـصم ، هک  دـیدرک  هظحـالم  لّوا - رما  یلبق - رما  رد  رّکذـت :
هک تسا  یلوبق  باجیا و  نآ  حاکن ، عیب و  ظفل  زا  دوصقم  ینعی  دناهدش  عضو  حیحـص ، صوصخ  يارب  مه  تالماعم  ظافلا  هک  دـندقتعم 

نآرب دومنن ، ّتیکلم - ّتیجوز و  ّببـسم - رد  ریثأت  دـش و  صقان  یلوبق  باجیا و  هچنانچ  دوش و  لـصاح  ّتیجوز ، ّتیکلم و  شلاـبند  هب 
: میزادرپیم بلطم  لصا  هب  ینالوط  همّدقم  نایب  زا  دعب  تسین . قداص  حاکن ، عیب و  ناونع  لوبق ، باجیا و 

: هک تسا  تالماعم  ظافلا  باب  رد  ام  یلعف  ثحب 
208 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

عیب و هغیـص  رد  ّتیبرع  ایآ  هک  میدرک  کش  اضرف  هن  ای  تسا  ربتعم  عیب ، ریثأت  رد  الثم  ءیـش  نالف  اـیآ  هک  میدرک  دـیدرت  يدروم  رد  رگا 
[. هن 150 ای  مینک  کّسمت  [ 149 «] َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ   » قالطا هب  میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن  ای  دراد  رابتعا  اعرش  حاکن 

. درادن دوجو  َْعیَْبلا » ُهَّللا  َّلَحَأ   » قالطا هب  کّسمت  زا  یعنام 
- باطخ قالطا  هب  کّسمت  زا  یعنام  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  دـنیامن  کّسمت  قالطا  هب  دـنناوتیمن  اهیحیحـص  میتفگ  تادابع  ظافلا  باب  رد 

: اریز درادن  دوجو  تمکح - تامّدقم  ّتیمامت  تروص  رد 
ره ینعی  فرعلا  دـنع  حیحـص  اـّما  تسا  حیحـص  عیب  هدـش ، هداد  رارق  عوضوم  هفیرـش ، هیآ  رد  هک  عیب  زا  دوصقم  اهیحیحـص  ياـنبم  قبط 

. هدومن ءاضما  ار  نآ  سّدقم  عراش  دشاب ، هتشاد  حیحص  عیب  ناونع  فرع ، دزن  هک  يزیچ 
 ... دیدرک و حرطم  ار  یفرع  حیحص  عیب  اجنیا  اّما  تسه  فالتخا  یفرع  یعرش و  قیداصم  نیب  یهاگ  دیتفگ  لبق  ثحب  رد  امش  لاکشا :
دیامن لامعتـسا  شمالک  رد  ار  عیب  ظفل  عراش ، زا  ریغ  يدرف  رگا  دنتـسه  یفرع  ظافلا  زا  تالماعم - ظاـفلا  ریاـس  و  حاـکن - عیب و  باوج :
ظافلا نامه  تسا و  مدرم  ریاس  دـننام  روکذـم ، ظافلا  لامعتـسا  رد  مه  سّدـقم  عراش  تسا . یفرع  حیحـص  عیب  دوصقم ، دـیئوگیم  اـمش 

یفرع حیحـص  عیب  ناونع  هک  اجکره  اذـل  [ 151] درادـن تالماعم  ظافلا  باب  رد  یّـصاخ  عضو  دـیدج و  تاـغل  هدرک ، لامعتـسا  ار  یفرع 
اّما دش  عقاو  یسراف  تغل  هب  یعیب  الثم  تشاد - قّقحت 

209 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[152] رثألا مدـع  ۀـلاصأل  هرابتعا ، نم  ّدـب  لب ال  هرابتعا ، مدـع  یف  اهقالطإب  کسمّتلل  لاجم  الف  افرع ، اـهیف  ءیـش  راـبتعا  یف  ّکـش  ول  معن 

[. 1  ] ادّیج لّماتف  هنودب ،
______________________________

، ّتیبرع تفگ  دومن و  کّسمت  ُهَّللا » َّلَحَأ   » قالطا هب  ناوتیم  هن - ای  دراد  راـبتعا  هغیـص  رد  ّتیبرع  عراـش ، رظن  زا  هک  میدرک  ادـیپ  دـیدرت 
. درادن ّتیطرش  كوکشم ، طرش  نالف  ای  درادن  رابتعا 

ار نآ  ات  دـنک  هماقا  ياهنیرق  هک  دوب  مزال  وا  رب  دوبیم ، ربتعم  مزال و  عراش ، دزن  میراد ، کش  نآ ، رابتعا  رد  هک  ار  يزیچ  رگا  يروآداـی :
رظن زا  درادن  رابتعا  فرع ، رظن  زا  ءیش  نآ  هک  روطنامه  دوشیم  مولعم  درواین ، رابتعا  رب  ياهنیرق  هک  یماگنه  دیامن و  صّخشم  ام  يارب 
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. تسین ربتعم  مه  عراش 
. ریخ تادابع ، ظافلا  باب  رد  اّما  دنیامن  کّسمت  باطخ ، قالطا  هب  دنناوتیم  تالماعم  ظافلا  باب  رد  اهیحیحص  هصالخ :

تلاخد يرگید - هلماعم  ای  عیب  یفرع - تّحـص  رد  ءیـش  نالف  ایآ  هک  میدرک  ادـیپ  دـیدرت  يدروم  رد  تالماعم  ظافلا  باب  رد  رگا  [- 1]
؟ تسیچ هفیظو  هن  ای  دراد 

ناونع هک  دومن  زارحا  دیاب  لّوا  اریز  دومن  رابتعا  یفن  کّسمت و  ُهَّللا » َّلَحَأ   » قالطا هب  ناوتیمن  اهیحیحص  يانبم  قبط  روکذم ، ضرف  رد 
رابتعا و ار  نآ  رگا  نوچ  مینک  تیاعر  ار  كوکـشم  ءیـش  نآ  دـیاب  هکلب  دومن  عوجر  قـالطا  هب  ناوتب  اـت  دراد  قّقحت  یفرع  حیحـص  عیب 
، داسفلا تلاصا  هجیتن ، رد  هن و  ای  دوشیم  لصاح  مه  ءیـش  نآ  نودـب  ّتیکلم - الثم  دوصقم - رثا  ایآ  هک  مینکیم  کش  میئامنن  تیاـعر 

. هدشن لصاح  دوصقم ، رثا  میئوگیم  دنکیم و  ار  هلماعم  داسف  ءاضتقا 
ءاضتقا داسفلا ، تلاصا  میراد ، اهنآ  داسف  تّحص و  رد  کش  هک  یتالماعم  رد  رّکذت :

210 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هب رومأملا  یف  یمدع  وأ  يدوجو  ءیش  لخد  ّنإ  ثلاّثلا :

[. 1  ] هماوق یف  الخاد  هل و  اءزج  نوکیف  رمألل ، اقّلعتم  هتلمج  لعج  و  هریغ ، نم  هنم و  فلتأی  امیف  الخاد  نوکی  نأب  ةرات :
______________________________

. تسا رثا  لوصح  مدع  باحصتسا  نامه  عقاو  رد  روکذم  لصا  دراد و  ار  هلماعم  داسف 

مّوس رما 

ات تسیچ  تاداـبع  هّیبیکرت  تئیه  هک  مینک  یـسررب  تسا  مزـال  مینادیم ، حیحـص »  » صوصخ ار  تاداـبع  ظاـفلا  هل  عوضوم  هک  اـم  [- 1]
رد انمـض  دنرادن . تلاخد  کی  مادک  دنراد و  ّتیلخدم  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  هیمـست و  رد  طئارـش  ءازجا و  زا  کیمادک  دوش  مولعم 

. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  مه  ثحابم  ریاس  رد  هک  تسه  يدیفم  بلاطم  روکذم ، ثحب 
- تروص جنپ  ای  راهچ  ابیرقت  تسه -. یفلتخم  روص  ياراد  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  اّمسم و  رد  ءیش  کی  تلاخد  ّتیفیک 

وحن هب  تسا  نکمم  تروص ، ود  زا  کـیره  رد  نآ ، صّخـشت  ّتیدرف و  رد  یهاـگ  دراد و  ّتیلخدـم  هب  رومأـم  ّتیهاـم  رد  ءیـش  یهاـگ 
اهنآ ناـیب  هب  ءادـتبا  هک  میدومن  رّوـصت  مسق  [ 153] راهچ نونکات  سپ  ّتیطرـش  وحن  هب  اـی  دـشاب و  هتـشاد  هب  رومأـم  رد  تلاـخد  ّتیئزج ،

ّتیلخدم هل  عوضوم  رد  ناشمادک  دنّرثؤم و  هب  رومأم  داسف  تّحـص و  رد  اهنآ  زا  کیمادـک  هک  میوشیم  رّکذـتم  نایاپ ، رد  میزادرپیم و 
. دنراد

. تسا زامن  تقیقح  ّتیهام و  ءزج  عوکر  الثم  تسا  نآ  ءازجا  دنکیم ، هّجوت  بلج  تادابع ، رد  هک  يزیچ  نیلّوا  ّتیهاملا : ءزج  - 1
211 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب اقوحلم  وأ  [ 154] اقوبسم ءیش  ذخأ  اذإ  امک  هنودب ، هیف  ةذوخأملا  ۀیصوصخلا  لصحی  امم ال  ناک  هنکل  هنع ، اجراخ  نوکی  نأب  يرخأ : و 
[. 1  ] هتامّوقم هتامّدقم ال  نم  نوکیف  رمألل ، اقّلعتم  هل 156 ،] انراقم  وأ  [ 155

______________________________

؟ تسا هدوب  ّتیفیک  هچ  هب  ّتیئزج  هب  عوکر 157 ] فاصتا  لاؤس :
نآ دیامن ، رابتعا  ار  نآ  هّیبیکرت  تئیه  تالـص و  هتـساوخیم ، سّدقم  عراش  یتقو  هک  تسا  نیا  زامن ، يارب  عوکر  ّتیئزج  يانعم  باوج :

هّیبـیکرت تئیه  لیکـشت  رد  هک  یئاـهزیچ  هب  اـم  اذـل  هداد  رارق  هب  رومأـم  ار  هعومجم  نآ  و  ءازجا ، ریاـس  فـیدر  رد  مه  ار  عوـکر - ءزج -
هدوهعم ءازجا  نامه  زا  ریغ  یتقیقح  ياراد  تالص  اریز  میئوگیم  ةدابعلا » ءزج   » و ّتیهاملا » ءزج  ، » دنراد تلاخد  زامن ، هلمج  زا  تادابع 
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. تسین دوجس  عوکر و  دننام 
، یمدع ءزج  نکل  دشاب  یمدع 159 ] رما  تسا  نکمم  یهاگ  عوکر و  دننام  دشاب  يدوجو  رما  [، 158] ءزج نآ  تسا  نکمم  یهاگ  رّکذت :

. دنکیم ادیپ  ّتیلخدم  تدابع ، هّیبیکرت  تئیه  رد  يزیچ  مدع  هنوگچ  هک  هدش  عقاو  هشقانم  دروم 
نیا هب  هب  رومأم  اب  شطابترا  لاحنیعرد ، اّما  درادـن  تلاخد  تدابع ، هّیبیکرت  تئیه  لیکـشت  رد  هک  تسا  يزیچ  ّتیهاملا : طرـش  : 2 [- 1]

ادیپ قّقحت  طرش ، نآ  نودب  تسا ، عّقوتم  هب ، رومأم  زا  هک  یفده  نآ  هدش و  ذخا  هب  رومأم  رد  هک  یتّیصوصخ  نآ  هک  تسا  ّتیفیک 
212 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لخد و  ۀصیقن ، وأ  ۀیزم  هببسب  هل  لصحی  امبر  و  هناونع ، هب  صّخشتملا  یلع  قدصی  ثیحب  هب ، رومأملا  هب  صّخـشتی  امم  نوکی  نأب  ۀثلاث : و 
[. 1  ] ۀّیطرّشلا وحنب  رخآ  ۀّیرطّشلا و  وحنب  اروط  اضیأ ، هیف  اذه 

______________________________

جراخ زامن ، ّتیهام  زا  تراهط  لاحنیعرد ، اّما  دوشیمن  قّقحم  راثآ ، نآ  تراـهط ، نودـب  هک  تسا  يراـثآ  ياراد  زاـمن  ـالثم  دـنکیمن 
. مینکیم ریبعت  ّتیهاملا  طرش  هب  طورش  هنوگنیا  زا  ام  تسا .

ناـیب حورـشم  وحن  هب  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  هک  تسا  مسق  هس 160 ] رب  هب  رومأملا  طرـش  رگید  تراـبع  هب  اـی  ّتیهاـملا و  طرـش  يروآداـی :
: زا دنترابع  الامجا  اّما  درک  میهاوخ 

یناسفن تلاح  هن  دشاب  هصاخ  لاعفا  و  مّمیت - ای  لسغ  ءوضو - نامه  تراهط ، هک  نیاربانب  زامن ، يارب  تراهط  دـننام  مّدـقتم : طرـش  فلا :
 ... هک

. صوصخم لاعفا  هن  دشاب  یناسفن  ینطاب و  تلاح  نآ  تراهط ، هک  نیاربانب  زامن  يارب  تراهط  دننام  نراقم : طرش  ب :
زور موص  تّحص  طرـش  هبنـش ، بش  لسغ  الثم  هتـشذگ  زور  موص  هب  تبـسن  هدنیآ  بش  رد  هضاحتـسم  نز  لسغ  دننام  رّخأتم : طرـش  ج :

. تسا هعمج 
یتّیلخدم هب  رومأم  رد  ذوخأم  ّتیصوصخ  نآ  لوصح  رد  هن  دراد و  تلاخد  هب  رومأم  تقیقح  ّتیهام و  رد  هن  ءیش  یهاگ  [ 161 :] 3 [- 1]

تسه و یتاصّخـشت  اب  هارمه  دنکیم  ادـیپ  قّقحت  جراخ ، رد  هک  هب  رومأم  ینعی  تسا  جراخ  رد  هب  رومأم  قّقحت  تاصّخـشم  زا  هکلب  دراد 
مینکیم و ریبعت  درفلا » ءزج   » هب نآ  زا  ام  هک  تسا  ّتیئزج  وحن  هب  شتلاخد  یهاـگ  اـهتنم  دراد  تلاـخد  هب  رومأـم  صّخـشت  رد  ءیـش  نآ 

. دوشیم ریبعت  درفلا » طرش   » هب نآ  زا  هک  تسا  ّتیطرش  وحن  هب  شتلاخد  یهاگ 
213 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب تسا  مزال  نیاربانب  [ 162] ددرگیم نآ  تصقنم  بجوم  یهاگ  دوشیم و  هب  رومأم  ّتیزم  ببس  یهاگ  درفلا  طرش  درفلا و  ءزج  رّکذت :
: میزادرپب لاثم  راهچ  رکذ 

ّتیزم و ثعاب  دجـسم  رد  عوقو  هب  تالـص  دّیقت  ینعی  دجـسم  رد  زامن  تئارق  دننام  دوش : هب  رومأم  ّتیزم  ببـس  هک  يدرفلا  طرـش  فلا :
. دوشیم زامن  ماقم  عافترا 

تالـص هبتر  ناصقن  بجوم  ماّمح  رد  زامن  عوقو  ماّمح ، رد  زاـمن  ندـناوخ  دـننام  دوش : هب  رومأـم  ناـصقن  بجوم  هک  يدرفلا  طرـش  ب :
[163 .] دوشیم

ص213 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
. میئوگب هبترم  تفه  ای  جنپ  ار  عوکر  رکذ  هکنیا  لثم  زامن ، راکذا  زا  یضعب  رارکت  دننام  دوش : هب  رومأم  ّتیزم  ثعاب  هک  يدرفلا  ءزج 
یلاثم نیرتهب  اما  تسه  هشقانم  لباق  هک  دوشیم  هدـید  ياهلثما  یـشاوح ، زا  یـضعب  رد  دوش : هب  رومأم  تصقنم  ببـس  هک  يدرفلا  ءزج  د :
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: هک تسا  نیا  درک  نایب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  هک 
شمکح دـناوخب  هروس  ود  هروس ، کی  ياج  هب  تعکر  کی  رد  بجاو  زاـمن  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  حرطم  ةالـص  باـتک  رد  ياهلأـسم 

؟ تسیچ
نآ تهارک  هب  لئاق  یعمج  اّما  تسین  لطبم  یلو  مارح  دنیوگیم  ياهّدـع  تسا و  زامن  لطبم  مارح و  نیتروس ، نیب  نارق  دـندقتعم  یـضعب 

. دنتسه
هروس ود  بجاو ، زامن  رد  هک  یـسک  اریز  تسه  ام  ثحب  ّلـحم  يارب  یبوخ  لاـثم  دـشاب ، هتـشاد  تهارک  نیتروس ، نیب  نارق  هک  نیارباـنب 

. دنک ادیپ  لّزنت  زامن  هبتر  دوشیم  ثعاب  ءزج  نآ  لاحنیعرد ، اّما  لّوا  ءزج  رب  دئاز  تسا  یئزج  مّود  هروس  دناوخیم ،
هک  یسک  الثم  دنتسه  زامن  تدابع و  ناونع  رد  لخاد  درفلا ، طرش  درفلا و  ءزج  رّکذت :

214 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هصّخـشت و یف  لخّدلا  هل  ام  فالخب  ۀلاحم ، هداسفل ال  ابجوم  هتّیهام ، هب و  رومأملا  ۀقیقح  یف  نیوّحنلا  دـحأب  لخد  هل  امب  لالخإلا  نوکیف 

ریغ يرخأ ، ۀّیـصوصخب  ۀـّیهاملا  قّقحت  عم  ۀّیـصوصخلا ، کلتب  الالخإ  ّالإ  هب  لالخإلا  نوکی  ثیح ال  اطرـش . وأ  ناک  ارطـش  اقلطم . هقّقحت 
[. 1  ] ماّمحلا یف  ةالّصلاک  هیلإ ، انرشأ  امک  اهناصقنل ، ۀبجوم  تناک  لب  ۀّیزملا ، کلتل  ۀبجوم 

______________________________

، هروس ود  ره  هدـش ، نیتروس  نیب  نارق  بکترم  هک  یـسک  نینچمه  تسه و  زامن  ءزج  ءازجا ، نآ  دـناوخیم ، بحتـسم  ءازجا  اـب  ار  زاـمن 
- ود نآ  هتفرگیم  رظن  رد  ار  زامن  ءازجا  سّدقم ، عراش  هک  یماگنه  اهتنم  تسا  قداص  تالص ، ناونع  هعومجم ، نآرب  تسه و  زامن  ءزج 

قدص هب  رومأم  ناونع  شتاّیصوصخ  مامت  اب  جراخ  رد  صّخشتم  لمع  نآرب  اّما  هدادن  ّتیلخدم  هب  رومأم  رد  ار  درفلا - ءزج  درفلا و  طرش 
. میاهدومن نایب  مسق  راهچ  نونکات  دنکیم .

. درفلا طرش  درفلا 4 - ءزج  ّتیهاملا 3 - طرش  ّتیهاملا 2 - ءزج  - 1
: رگیدترابعهب دنّرثؤم  تدابع  داسف  تّحص و  رد  روکذم  هناگراهچ  ماسقا  زا  کیمادک  لاؤس : [- 1]

؟ دوشیم تدابع  داسف  ثعاب  روبزم  مسق  راهچ  زا  کیمادک  هب  لالخا 
هب رومأم  ّتیهام  رد  ود  نآ  زا  یکی  اریز  دوشیم  تدابع  داسف  بجوم  ّتیهاملا  طرش  ای  ّتیهاملا  ءزج  زا  کیره  هب  تبسن  لالخا  باوج :

. دوشیم تدابع  داسف  ببس  اهنآ  زا  کیره  هب  لالخا  اذل  تسا  ّرثؤم  هب  رومأم  زا  عّقوتم  ضرغ  لوصح  رد  يرگید  دراد و  تلاخد 
هب رومأم  ّتیهام  هب  لـالخا  ببـس  اـهنآ  هب  لـالخا  نوچ  دوشیمن  تداـبع  داـسف  بجوم  درفلا  طرـش  اـی  درفلا  ءزج  هب  تبـسن  لـالخا  اـّما 

ّتیلقا  هب - رومأم  ناصقن  ثعاب  ای  هدوب و  تدابع  ّتیزم  ثعاب  هک  ددرگیم  یتّیصوصخ  نآ  هب  لالخا  بجوم  هکلب  دوشیمن 
215 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هصّخشت هتیصوصخ و  یف  و ال  هتقیقح ، یف  اطرش - ارطش و ال  ال  الصأ - هل  لخد  الب  هیف ، هیلإ  بدنی  امم  ءیّـشلا  نوکی  امبر  ّهنإ 164 ] ّمث 
اذإ امک  ّبحتـسم ، وأ  بجاو  یف  اّیـسفن  ابولطم  نوکیف  هئانثأ ، یف  عقو  اذإ  الإ  ابولطم  نوکی  ثیحب ال  هتّیبولطم ، یف  افرظ  لخد  هل 165 ] لب 

ۀّیصوصخ اصّخـشت و  ۀّیهام و ال  هب  لالخإلل  ابجوم  هب  لالخإلا  نوکی  الف  هدعب 168 ،] وأ  [ 167] امهدحأ لبق  کلذک 166 ،] ابولطم  ناک 
[. 1  ] الصأ

______________________________

رتمک شباوث  اّما  حیحـص  شزامن  دـناوخیم ، ماّمح  رد  ار  شزامن  هک  یـسک  ـالثم  تسین . دـساف  تداـبع ، لاـحرههب ، اـّما  دوشیم  باوث -
. تسا

یسفن و ّبحتسم  هّتبلا  دهد  رارق  بحتسم  ار  ءیش  عراش ، تسا  نکمم  یهاگ  [- 1]
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216 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهـصّخشت یف  لخد  هل  امیف  اذک  و  اهیماسأب ، ۀیمـسّتلا  یف  اّیـسفن  تادابعلا  یف  هیلإ  بدـن  ام  لخد  مدـع  یف  ۀهبـش  الف  هّلک ، اذـه  تفرع  اذإ 

هل ام  لخد  یلإ  باهّذـلا  عم  اهب ، ۀیمـسّتلا  یف  هلخد  مدـع  یلإ  اضیأ  باهّذـلا  نکمیف  اهتیهام ، لصأ  یف  اطرـش  لخّدـلا  هل  ام  اّمأ  و  اـقلطم ،
[. 1  ] اهیف امهرابتعا  حیحّصلا  ّنأ  تفرع  کّنکل  طرّشلاب ، لالخإلا  نود  اهب ، الخم  ءزجلاب  لالخإلا  نوکیف  اهیف ، اءزج  لخدلا 

______________________________

ّلحم و اّما  تسا  لقتـسم  ّبحتـسم  کی  شدوخ  هکلب  درادن  تالـص  اضرف  هب و  رومأم  يارب  یتّیطرـش  ای  ّتیئزج  طابترا ، چیه  هک  لقتـسم 
[. تسا 169 زامن  هب و  رومأم  رد  بحتسم  نآ  ناکم 

دعب نآ ، ّلحم  اهتنم  تسین  زامن  یّبحتسم  ءازجا  زا  تسا و  یـسفن  ّبحتـسم  کی  تونق ، هک  تسا  نیا  تونق ، دروم  رد  لامتحا  کی  لاثم :
دراد ّتیلخدم  تونق  رد  هب  رومأم  زامن و  هکلب  درادن  زامن  رد  یتلاخد  تونق ، عقاو  رد  تسا  بحتـسم  ای  بجاو  زامن  مّود  تعکر  هروس  زا 

. دراد ّتیفرظ  تونق ، يارب  تالص ، هک  وحن  نیا  هب 
ار تونق  یسک  رگا  الثم  دوشیمن  صّخشت  رظن  زا  یّتح  زامن  هب و  رومأم  هب  لالخا  ببس  یسفن ، ّبحتسم  نینچ  هب  لالخا  هک  تسا  حضاو 

. درادن زامن  هب  یطابترا  چیه  تونق  اریز  دوشیمن  دراو  هب  رومأم  هب  یللخ  چیه  دنک ، كرت 
هیمست و رد  میدرک  نایب  احورشم  هک  ياهناگجنپ  ماسقا  تارابتعا و  زا  کیمادک  هک  دناهدرک  نایب  روکذم ، ترابع  رد  هر »  » فّنـصم [- 1]

مه ایآ  تسا  حیحص  صوصخ  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  هک  یحیحص  لوق  رب  انب  رگیدترابعهب ، دراد  ّتیلخدم  تادابع ، ظافلا  عوضوم 
. تسه یلیصفت  هلئسم ، رد  هکنیا  ای  ءازجا  طقف  ای  دنراد  تلاخد  هل  عوضوم  رد  طئارش  مه  ءازجا و 

217 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن تادابع  ظافلا  هل  عوضوم  هیمست و  هب  یطابترا  هنوگچیه  مجنپ 170 ] مسق  فلا :

رد زامن  ندـناوخ  ـالثم  درادـن  هیمـست  رد  یتّیلخدـم  الـصا  مه  نیا  دوب ، درفلا  ءزج  درفلا و  طرـش  ماـن  هب  درف  ود  ياراد  هک  مّوس  مسق  ب :
. درادن تالص  هیمست  رد  يریثأت  بحتسم ، راکذا  زا  یضعب  رارکت  مدع  رارکت و  ای  ماّمح  رد  ای  دجسم ،

یتلاخد چیه  طرش »  » دیوگب یسک  تسا  نکمم  دناهدومرف : ءادتبا  فّنصم ، ّتیهاملا : ءزج  ّتیهاملا و  طرـش  ینعی  مّود  لّوا و  مسق  اّما  ج :
ناونع هک  ءازجالا - مامت  ءازجا - نامه  زا  تسا  ترابع  زامن  الثم  دراد  ّتیلخدـم  ّتیهاملا  ءزج  طقف  هکلب  درادـن  هیمـست  هل و  عوضوم  رد 
هکلب دـشابن  لـطاب  تراـهط ، نودـب  زاـمن  هکنیا  هن  هّتبلا  دـشابن  اـی  دـشاب  تراـهط  دـننام  یطئارـش  ياراد  هاوخ  دوش  قـبطنم  نآرب  حـیحص 
لودع نایاپ ، رد  یلو  هدومن  نایب  ار  روکذـم  لامتحا  فّنـصم  ءادـتبا  درادـن . یتلاخد  تالـص  هیمـست  هل و  عوضوم  رد  تراهط  میئوگیم 

: دناهدومرف هدومن و 
«. اهیف امهرابتعا  حیحّصلا  ّنا  تفرع 171 ] کّنکل  »

: هک تسا  نیا  حیحص ، لوق 
. دراد تلاخد  هل  عوضوم  هیمست و  رد  ّتیهاملا  ءزج  دننام  مه  ّتیهاملا  طرش 

هکلب دومن  نییعت  تادابع  ظافلا  هل  عوضوم  يارب  دشاب ، یـصّخشم  مان  ياراد  هک  یعماج  ردق  ناوتیمن  میتفگ  اهیحیحـص - ام - دینادیم 
ار اهنآ  هل  عوضوم  تادابع ، راثآ  زا 

218 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] دحاو ظفلل  رثکأ  وأ  نیینعم  یلإ  ۀبسّنلاب  بلّسلا ، ۀّحص  مدع  و  ردابتلا ، لقّنلل و  كارتشالا ، عوقو  ّقحلا  رشع : يداحلا 

______________________________

. دشاب نمؤم  جارعم  یقت و  ّلک  نابرق  رکنم ، ءاشحف و  زا  یهان  هک  هدش  عضو  يزیچ  يارب  تالص  میتفگ  الثم  میدرکیم  صّخشم 
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؟ تسا رکنم  ءاشحف و  زا  یهان  تراهط  نودب  زامن  درادن و  هل  عوضوم  رد  یتلاخد  طرش ، تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
اذـل دـنراد  ّتیلخدـم  هل  عوـضوم  رد  مه  طئارـش  هک  تسا  حـضاو  دـنراد ، هـل  عوـضوم  رد  تلاـخد  ءازجا ، هـک  روطناـمه  ریخ ! باوـج :

. دنراد ّتیلخدم  مه  طئارش  ریاس  تراهط و  دنراد ، تلاخد  هیمست  هل و  عوضوم  رد  دوجس  عوکر و  هک  روطنامه  میئوگیم 
: زا تسا  ترابع  ثحب  نیا  رد  هر »  » فّنصم راتخم  هک  میریگیم  هجیتن  هتشذگ ، تانایب  زا 

. اهنآ صّخشت  رد  هن  دنتسه  لیخد  هب  رومأم  ّتیهام  رد  هک  تسه  یطئارش  ءازجا و  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم 

یظفل كارتشا  مهدزای  رما 

: تسا مسق  ود  رب  كرتشم  تسا . كارتشا  ثحب  لوصا ، ملع  ثحابم  زا  یکی  [- 1]
. یظفل كرتشم  - 2 يونعم 172 ] كرتشم  - 1

یناعم  يارب  ظفل  کی  هکنیا : زا  تسا  ترابع  نآ  یظفل و  كرتشم  ام  ثحب  ّلحم 
219 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا هدمآ  ضیح  رهط و  يانعم  هب  هک  ءرق »  » ظفل دننام  دّدعتم - عاضوا  هب  دشاب - هدش  عضو  دّدعتم ،
. دناهدومن ءافتکا  لوق  هس  رکذ  هب  هنیمز  نیا  رد  هر »  » فّنصم تسه . فالتخا  یظفل  كارتشا  ناکما  مدع  ناکما و  رد  نّویلوصا  نیب 

ترورـض و یظفل  كرتشم  عوقو  ج : تسا . لاحم  یظفل  كرتشم  عوقو  ب : دراد . یعوقو  ناکما  یظفل  كرتشم  فّنـصم :) راتخم  : ) فلا
. دراد بوجو 

. نآرق ریغ  رد  هن  تسا  لاحم  نآرق  رد  یظفل  كرتشم  عوقو  هکنیا : زا  تسا  ترابع  رگید ، لوق 
لیلد ّلدا   » دـینادیم دراد . یترورـض  شعوقو  هن  تسا و  لاحم  هن  ینعی  دراد  یعوقو  ناـکما  یظفل  كرتشم  دـناهدومرف : فّنـصم  موحرم 

ناکما مه  دراد و  یتاذ  ناکما  مه  هک  تسا  نآرب  لیلد  نیا  دش ، عقاو  جراخ ، رد  يزیچ  رگا  دشابیم . ءیـشلا » عوقو  ءیّـشلا  ناکما  یلع 
. یعوقو

: دناهدومن هماقا  یظفل  كرتشم  یعوقو  ناکما  ینعی  راتخم ، لوق  رب  لیلد  هس  فّنصم ،
دّیـس و يارب  الوم - ضیح - رهط و  يارب  ءرق - ظفل  دـننام  دـناهدرک  لقن  انعم  دـنچ  ای  ود  تاـغل  زا  یـضعب  يارب  نییوغل  مینیبیم  لـقن : - 1

. دناهدومن رکذ  نآ  يارب  انعم  نیدنچ  هک  نیع »  » تغل نینچمه  و  دبع -
. دناهدومن کّسمت  يوغل  لوق  هب  اجنیا  اّما  هدش  يوغل  لوق  ّتیّجح  مدع  هب  لئاق  لوصالا ، ۀیافک  باتک  مّود  دلج  رد  هر »  » فّنصم لاکشا :

. دنکیم ادیپ  نانیمطا  قوثو و  اهنآ  لوق  هب  تبسن  تغل ، بتک  هب  هعجارم  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  دبال  باوج :
220 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نئارقلا یلع  لاّکتالا  ناکمإل  ـالّوأ  لـالخإلا  عنمل 174 ] نئارقلا ، ءاـفخل  عضولا  نم  دوصقملا  مّهفتلاـب  هلـالخإل  ضعب ، هلاـحأ  نا 173 ] و 
[. 1  ] انایحأ لامجإلاب  ضرغلا  ّقلعتل  ایناث ، ۀمکحلاب  اّلخم  هنوک  عنم  و  ۀحضاولا ،

______________________________

[176] ود هدش  لامعتسا  نآ  رد  ءرق »  » ظفل هک  میونشیم  ار  [ 175  ...«] ٍءوُُرق َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو   » هیآ یتقو  الثم  ردابت : - 2
هّتبلا هدـش  عضو  انعم  ود  ره  يارب  ءرق »  » ظفل هک  مینکیم  فشک  ردابت ، قیرط  زا  اذـل  دوشیم  ردابتم  ناسنا ، نهذ  هب  ضیح - رهط و  انعم -

. میراد هنیرق  هب  زاین  مّلکتم ، دارم  نییعت  يارب 
ظفل هک  مینکیم  فشک  بلـس ، تّحـص  مدـع  زا  اذـل  ءرقب » اسیل  ضیحلا  رهّطلا و   » میئوگب تسین  حیحـص  ـالثم  بلـس : تّحـص  مدـع  - 3

«، ءرق رهّطلا   » تفگ داد و  لیکـشت  هّیلمح  هّیـضق  ناوـتیم  اـنعم  ود  ره  هب  تبـسن  رگید ، تراـبعهب  هدـش  عـضو  اـنعم  ود  ره  يارب  روکذـم ،
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. دنتسه ءرق »  » ظفل هل  عوضوم  انعم  ود  ره  هک  مینکیم  فشک  لمح ، تّحص  زا  نیاربانب  ءرق » ضیحلا  »
: هک تسا  نیا  ناشلیلد  هتسناد ، لاحم  ار  یظفل  كارتشا  یضعب  [- 1]

یضرغ نینچ  یظفل  كرتشم  دوجو  اب  دوش و  عقاو  مّهفت  میهفت و  دارفا ، نیب  تلوهـس  هب  هک  تسا  نیا  یناعم ، يارب  ظافلا ، عضو  زا  ضرغ 
هّیفخ  نئارق  مه  اعون  دروایب و  مه  ياهنیرق  نآ ، هارمه  دیاب  دنکیم  لامعتسا  ار  یظفل  كرتشم  هک  یسک  اریز  دوشیمن  لصاح 

221 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
لامجالا نئارقلا و  یلع  لاّکتالا  عم  لئاط 177 ،] الب  لیوطّتلا  موزل  لجأل  مّهوت ، امک  لاحمب  سیل  نآرقلا  یف  كرتشملا  لامعتسا  ّنأ  امک 

ناک امیف  لیوطّتلا ، موزل  مدـعل  کلذ  و  یفخی ، امک ال  هنأش ، ّلج  یلاـعت  همـالکب  قئـال  ریغ  اـمهالک  و  اـهیلع . لاـّکتالا  ـال  ول  لاـقملا ، یف 
امل الإ  و  ضرغلا ، هب  ّقلعتی  امم  هنوک  عم  یلاعت ، همالکب  قئال  ریغ  لاـمجإلا  نوک  عنم  و  رخآ ، ضرغل  هب  یتأ  لاـقم  وأ  لاـح  یلع  لاـّکتالا 

ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  یلاعت  هّللا  لاـق  هیف  هعوقوب  میرکلا ، هباـتک  یف  ربخأ  دـق  و  همـالک ، یف  هبتـشملا  عقو 
[. 1]
______________________________

. تسا هتفگ  هچ  مّلکتم  هک  دمهفیمن  هجیتن ، رد  دوشیمن و  اهنآ  هّجوتم  بطاخم  تسه و 
: دننادیم دودرم  لیلد ، ود  هب  ار  روکذم  لالدتسا  فّنصم ،

. دیامن میهفت  ار  شدوصقم  دنک و  لاکتا  هّیلج ، نئارق  رب  مّلکتم  تسا  نکمم  تسا . هّیفخ  نئارق ، اعون  هک  دیراد  یلیلد  هچ  - 1
یهاگ رگید  ترابع  هب  دیامن  نایب  ار  شدوصقم  الماک  هکنیا  هن  دنک  هراشا  دوخ ، دارم  هب  ناسنا  هک  دـنکیم  ءاضتقا  تحلـصم ، یهاگ  - 2
يارب الامجا  ار  شـضرغ  لامعتـسا و  یظفل ، كرتشم  هک  درادن  یعنام  يدراوم  نینچ  رد  اذل  دریگیم  ّقلعت  یئوگلامجا  هب  مّلکتم  ضرغ 

. دیامن نایب  بطاخم 
: اریز تسین  راگزاس  لاعتم  راگدرورپ  تمکح  ماقم  اب  تسا و  لاحم  نآرق  رد  یظفل  كرتشم  لامعتسا  هک  دناهدومن  مّهوت  یضعب  [- 1]

، درک نایب  ظفل ، کی  اب  ار  دارم  ناوتیم  یتقو  ینعی  تسا  لئاطالب  لیوطت  بجوم  دوش ، لامعتـسا  هنیرق ، اـب  هارمه  یظفل  كرتشم  رگا  - 1
. دوش لیوطت  بجوم  هک  میئامن  نایب  ظفل ، ود  اب  ار  نآ  ارچ 

222 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
راگزاس لاعتم  دـنوادخ  تمکح  ماقم  اب  تسا و  یئوگلامجا  ثعاب  دوش  لامعتـسا  هنیرق ، نودـب  نآرق - رد  یظفل - كرتشم  هچناـنچ  - 2

. دنکیم نّیعم  صّخشم و  ار  دوخ  دارم  هشیمه  هکلب  دنکیمن  یئوگلامجا  میکح  راگدرورپ  اریز  تسین 
 ...«. لاح یلع  لاکتالا  ناک  امیف  لیوطتلا  موزل  مدعل  کلذ  و  : » هلوق

: هک دنهدیم  ار  یظفل  كارتشا  هلاحتسا  هب  نیلئاق  خساپ  روکذم ، ترابع  رد  هر »  » فّنصم
. دوش لیوطت  ببس  هک  تسین  حرطم  ياهفاضا  ظفل  رگید  دننک ، لامعتسا  هیلاح 178 ] هنیرق  اب  هارمه  ار  یظفل  كرتشم  هچنانچ  - 1 فلا :

كارتـشا رب  هنیرق  - 1 دـنکیم : ماـهفا  ار  بلطم  ود  هنیرق ، نآ  هک  دـننکیم  لامعتـسا  ياهّیظفل  هـنیرق  هارمه  ار  یظفل  كرتـشم  یهاـگ  - 2
ات دـنروایب - ار  ظفل  نآ  دوب  مزال  دوشن ، عقاو  مه  هنیرق  ظفل ، نآ  دوب  اـنب  رگا  هک  دـنکیم  میهفت  ار  يرگید  ضرغ 179 ] تسا 2 - یظفل 

- دیامن ماهفا  ار  مّود  بلطم 
؟ تسا لئاطالب  لیوطت  بجوم  هنیرق ، اب  هارمه  یظفل  كرتشم  لامعتسا  دیئوگیم ، امش  مه  تروص  نیا  رد  ایآ 

، تسین راگزاس  لاعتم ، دـنوادخ  تمکح  ماقم  اب  دوشیم و  یئوگلامجا  ثعاـب  هنیرق ، نودـب  یظفل  كرتشم  لامعتـسا  دـیتفگ  هکنیا  ب :
: اریز تسا  دودرم 

. دیاهدرک هدهاشم  ار  [ 180  ...«] ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه   » هفیرش هیآ  امـش  ایآ 
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میکح  دنوادخ  مالک  اب  یئوگلامجا  رگا 
223 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

و اهیف ، كارتشالا  نم  ّدـب  الف  تابّکرملا ، ظافلألا  یهانت  و  یناعملا ، یهانت  مدـع  لجأل  تاغللا ، یف  كارتشالا  عوقو  بوجو  مّهوت  امبر  و 
[. 1  ] ۀیهانتملا ریغلا  عاضوألا  هئاعدتسال  یناعملا ، هذه  یف  كارتشالا  عانتما  حوضول  دساف  وه 

______________________________

مولعم سپ  تسا  هنیرق  نودـب  یظفل ، كرتشم  لامعتـسا  هباشتم ، قیداصم  زا  یکی  نوچ  دـشاب  نآرق  رد  تاـهباشتم  دـیابن  درادـن ، بساـنت 
. درادن دوجو  یظفل  كرتشم  دوجو  يارب  یعنم  اذل  دوشیم  ّقلعتم  یئوگلامجا  هب  مّلکتم  ضرغ  یهاگ  دوشیم 

: اریز دراد  مه  عوقو  ترورض  ناکما ، رب  هوالع  یظفل  كارتشا  هک  دناهدرک  مّهوت  یضعب  [- 1]
. دنوش عضو  انعم  کی  زا  شیب  يارب  دیاب  ظافلا  اذل  دنتسه  یهانتم  ریغ  یناعم  یهانتم و  ظافلا ،

هلاحم ـال  دوشیم ، لـصاح  یهاـنتم  ّداوم  زا  هک  یتاـبیکرت  تسا و  هناـگتشه  تسیب و  فورح  هب  دودـحم  ظاـفلا ، ّداوم  کـلذ : حیـضوت 
عیمج زا  دنترابع  هکلب  دنتـسین  روکذـم  فورح  عبات  دـنرادن و  ینّیعم  ّداوم  یناعم ، اّما  دـنراد  رارق  یهانت  هرئاد  رد  ظافلا  اذـل  تسا  یهانتم 
عانتما هکنیا  اب  يرابلا » کیرـش   » یّتح و  عنتمم »  » و مودعم »  » دننام دـنرادن  مه  قادـصم  الـصا  هک  یمیهافم  اسبهچ  ملاع ، میهافم  قئاقح و 

یهاـنتم و ظاـفلا ، یتقو  هجیتن  رد  دنتـسین و  یهاـنتم  یناـعم ، هکنیا  هصـالخ  هدـش  عضو  یظفل  نآ  يارب  هک  تسا  یمیهاـفم  زا  یکی  دراد 
انعم کی  زا  شیب  يارب  دـیاب  هکلب  دومن  عضو  اـنعم  کـی  يارب  ار  یظفل  ره  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـندش ، یهاـنتم  ریغ  یناـعم ،

انعم و هس  يارب  یـضعب  انعم ، ود  يارب  ظافلا  زا  یـضعب  میئوگب  میروبجم  ّناـک  ظاـفلا - زا  یتمـسق  هکلب  ظاـفلا  ماـمت  هن  هّتبلا  درک - عضو 
. دنک ادیپ  عوقو  یظفل  كارتشا  دیاب  امتح  اذل  دنامب  ظوفحم  یناعم  ظافلا و  نیب  تبسن  ات  هدش  عضو  انعم  داتفه  يارب  نیع  هملک  اضرف 

یظفل  كارتشا  عوقو  ترورض  هب  نیلئاق  لالدتسا  زا  باوج  راهچ  هر »  » فّنصم
224 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هانتم رادقم  یف  الإ  يدجی  دکی  مل  مّلس  ول  و 
______________________________

: دناهداد
عضو انعم  کی  زا  شیب  ظافلا ، زا  یضعب  يارب  لقاال  ای  یظفل و  ره  يارب  دنتـسه و  یهانتم  ریغ  یناعم  یهانتم و  ظافلا  دیئوگیم  امـش  - 1

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  دراد . ترورض  یظفل  كارتشا  عوقو  اذل  هدش ،
ود هب  زاین  دوش  عضو  انعم  ود  يارب  یظفل  رگا  هک  تسا  حـضاو  درادـن ؟ عضو  دّدـعت  هب  زاین  دـش ، عضو  انعم  ود  يارب  ظـفل  کـی  رگا  اـیآ 

- انعم ّرثکت  عبات  انعم - عبات  عضو »  » سپ هتـشاد ، عضو  داتفه  هب  زاین  دـشاب ، هدـش  عضو  انعم  داـتفه  يارب  نیع  ظـفل  رگا  ـالثم  دراد  عضو » »
: هک دیآیم  شیپ  یلاکشا  هجیتن  رد  دوش و  یهانتم  ریغ  مه  اهنآ  عضو  دیاب  دش  یهانتم  ریغ  یناعم ، رگا  تسه 

قّقحت یهانتم  ریغ  ياه  عضو »  » هنوگچ تسا ، یهاـنتم  دودـحم و  هک  یناـسنا  زا  لاعتم 181 -] دنوادخ  هن  دـشاب - رـشب  ظافلا ، عضاو  رگا 
یهانتم دودحم و  هک  يرـشب  اب  عضو  یهانت  مدـع  تسا و  عضو  یهانت  مدـع  مزلتـسم  یناعم ، یهانت  مدـع  رگید ، ترابع  هب  دـنکیم  ادـیپ 

 ... درادن و بسانت  چیه  دشابیم 
، تروص نیا  رد  تسا ، نکمم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  یهاـنتم  ریغ  عضو  رودـص  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  ظاـفلا ، عضاو  میئوـگب  رگا  : 2 [- 1]

: هک دیآیم  شیپ  يرگید  لاکشا 
؟ دشاب هتشاد  یفده  تیاغ و  یهانتم ، ریغ  عاضوا  زا  عضاو  دیابن  ایآ 

رد تسا و  یهانتم  شتالامعتـسا  مامت  دنک ، لامعتـسا  ار  ظافلا  مه  تمایق  زور  ات  ناسنا  رگا  تسا و  لامعتـسا  همّدقم  عضو ، هک  دـینادیم 
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یلع میکح  هک  لاعتم  دنوادخ  ای  تسا  میکح  ۀلمجلا  یف  هک  یسک  تسا و  هدئافیب  وغل و  یهانتم ، رب  دئاز  تمـسق  رد  ظافلا  عضو  هجیتن ،
. دوشیمن وغل  لمع  بکترم  تسا ، قالطالا 

225 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
، اهئازإب ظفل  عضو  نع  ینغی  اهتاّیّلک ، ءازإب  ظافلألا  عضو  ّنأ  الإ  ۀـیهانتم ، ریغ  تناک  نإ  اهتاّیئزج و  و  ۀـّیّلکلا ، یناـعملا  یهاـنت  یلإ  اـفاضم 

[. 1  ] یفخی امک ال 
[. 2  ] مهفاف عساو ، باب  زاجملا  ّنأ  عم 

______________________________

: هک مینکیم  در  ار  نآ  نونکا  اّما  دنشاب  یهانتم  ریغ  یناعم ، هک  میدرک  لوبق  اجنیا  ات  : 3 [- 1]
دنتـسه یهانتم  ریغ  یناعم  دیئوگیم  هتفرگ و  رظن  رد  شدارفا  مامت  اب  ار  یناعم  تاّیّلک  امـش  رگا  دنتـسه . یهانتم  ریغ  یناعم ، لیلد ، هچ  هب 

طقف مینک و  رظن  فرـص  یناعم ، تاّیئزج  دارفا و  زا  رگا  اّما  دـشاب  درف  اـهدرایلم  ياراد  یّلک  کـی  تسا  نکمم  نوچ  میریذـپیم  امـش  زا 
رگا دراد و  قّقحت  موهفم  کی  عنتمم - و  مودعم - دروم  رد  یّتح  دنتسه  یهانتم  یناعم  تروص ، نیا  رد  دشاب  میهافم  تاّیّلک و  هب  نامرظن 

ياراد یّلک  موهفم  ره  رد  یئزج  ره  درادـن  یموزل  دوش - عضو  یظافلا  مهنآ  قیداـصم  يارب  درادـن  یموزل  دـش ، عضو  یّلک  يارب  یظفل 
ظفل دلاخ  رکب و  ورمع ، دیز ، رب  مینکیم و  لامعتـسا  مهنآ  قیداصم  رد  تسا  ّلکلل  عوضوم  هک  ار  ناسنا  ظفل  الثم  دشاب - یـصاخ  ظفل 

. میئامنیم قالطا  ار  ناسنا » »
. دنتسه یهانتم  ظافلا ، دننام  مه  یناعم  هکلب  دنشاب  یهانتم  ریغ  یناعم ، هک  میریذپیمن  امش  زا  هصالخ :

یظفل كرتـشم  عوقو  میئوگب  هک  درادـن  یموزل  اـّما  دنتـسه  یهاـنتم  ظاـفلا ، یهاـنتم و  ریغ  یناـعم ، هک  میتفریذـپ  امـش  زا  اـضرف  : 4 [- 2]
یقیقح تالامعتـسا  زا  مّهفت  میهفت و  رد  هک  روطناـمه  تسین  یقیقح  تالامعتـسا  هـب  رـصحنم  مّـهفت  مـیهفت و  باـب  اریز  دراد  ترورض 

. تسا عساو  مه  زاجم  باب  هک  اصوصخم  دومن  نایب  ار  دوصقم  تفرگ و  ددم  ناوتیم  مه  يزاجم  تالامعتسا  زا  میریگیم  کمک 
[. 182 «] مهفاف  » هلوق

226 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذإ امک  دحاو ، ّلک  هنم  داری  نأب  لالقتسالا ، دارفنالا و  لیبس  یلع  ینعم  نم  رثکأ  یف  ظفللا ، لامعتسا  زاوج  یف  اوفلتخا  دق  هنإ  رشع : یناّثلا 

[: لاوقأ 183 یلع  هیف ، ّالإ  لمعتسی  مل 
[. 1  ] القع رثکألا  یف  لامعتسالا  زاوج  مدع  اهرهظأ 

______________________________

لامعتـسا تّحـص  كالم  هکلب  دـشاب  يزاجم  یقیقح و  يانعم  نیب  ياهقالع  يزاجم  تالامعتـسا  مامت  رد  هک  درادـن  یموزل  ام  يانبم  قبط 
[. تسا 184 لامعتسا  نسح  يانعم  هب  لامعتسا  تّحص  الصا  ددنسپب و  ار  لامعتسا  نآ  ناسنا ، عبط  هک  تسا  نیا  يزاجم ،

انعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مهدزاود  رما 

هراشا

: دناهدرک حرطم  هلئسم - ود  ناونع - ود  ابیرقت  نیناوق  ملاعم و  دننام  یلوصا  بتک  زا  یضعب  رد  [- 1]
ود نیع ، هملک  زا  نامدوصقم  و  انیع » تیأر   » میئوگب هکنیا  لثم  هن  ای  تسا  زئاج  دـحاو ، يانعم  زا  رثکا  رد  كرتشم  ظفل  لامعتـسا  اـیآ  - 1

. دشاب نیع  یناعم  زا  انعم 
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مه دـشاب و  سرتفم  ناویح  مه  نامدارم  و  ادـسا » تیأر   » میئوگب الثم  هن  ای  تسا  زئاج  يزاجم  یقیقح و  يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  اـیآ  - 2
: دناهدومرف هدومن و  حرطم  یّلک  ناونع  کی  تحت  ار  هلئسم  ود  ره  فّنصم ، اّما  عاجش . لجر 

227 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذل و  یقلملا ، هنأک  هسفن  هجوب  لب  هل ، اناونع  اهجو و  هلعج  لب  ینعملا ، ةدارال  ۀمالع  ظفللا  لعج  دّرجم  سیل  لامعتسالا  ۀقیقح  ّنإ  هنایب : و 

ةدارإ یف  اذـکه  هظاحل  ّنأ  ةرورـض  دـحاو ، ینعمل  الإ  کلذـک ، ظفللا  لعج  نکمی  داکی  و ال  یفخی ، ـال  اـمک  هنـسح  هحبق و  هیلإ  يرـسی 
يذ یف  هجولا  ءانف  هیف ، ایناف  ینعملا  ظاحل  عبتب  الإ  نوکی  داکی  ال  کلذک ، هظاحل  ّنأ  ثیح  رخآلا ، ةدارإ  یف  کلذـک  هظاحل  یفانی  ینعم ،
ریغ رخآ  ظاـحلل  همازلتـسا  عم  و ] ، ] دـحاو لامعتـسا  یف  کلذـک  هعم  رخآ  ینعم  ةدارإ  نکمی  فیک  هعم  و  نونعملا ، یف  ناونعلا  و  هجوـلا ،

. لاحلا اذه  یف  کلذک  هظاحل 
______________________________

یکی هکنیا  ای  دـشاب  تقیقح  انعم  ود  ره  هک  دـناهدرکن  دـّیقم  ار  ثحب  ّلحم  هن و  ای  تسا  زئاج  اـنعم  کـی  زا  شیب  رد  ظـفل  لامعتـسا  اـیآ 
- دـنک لامعتـسا  يزاجم  يانعم  ود  رد  ار  ظفل  کی  ناسنا ، هک  دوش  يدروم  لماش  ناشیا  مالک  قـالطا  دـیاش  زاـجم و  يرگید  تقیقح و 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  ام  هلأسم  ناونع  نیاربانب  دحاو - لامعتسا  رد  هّتبلا 
هن  ای  تسا  زئاج  دحاو ، يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  ایآ 

لالقتـسا ود ، نآ  زا  کیره  هکيوحنهب  دـننک  لامعتـسا  انعم  ود  رد  ار  ظفل  کی  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  ّلحم  عازن : ّلحم  ناـیب  حیـضوت و 
ود هیف ، لمعتسم  ینعی  هدش  لامعتسا  اهنت  شدوخ  يانعم  رد  ظفل  هکنیا  لثم  و  دریگ - رارق  تابثا  یفن و  ّقلعتم  مکح و  طانم  دشاب - هتشاد 

. دینک رّوصت  یکارتشا  مومع و  عماج و  ردق  انعم ، ود  نآ  زا  امش  هکنیا  هن  تسا  لقتسم  يانعم 
هکنیا ای  تسین و  زئاج  ای  تسا  زئاج  اقلطم  اـنعم  زا  رثکا  رد  ظـفل  لامعتـسا  اـیآ  هک  مینک  ثحب  دـیاب  هدـش  صّخـشم  عازن  ّلـحم  هک  لاـح 

. دش لئاق  دیاب  یلیصفت 
رظن زا  مینیبب  هک  دسریمن  نیا  هب  تبون  اذل  دراد  یلقع  عانتما  اقلطم  یّلک و  روط  هب  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  دناهدومرف  هر »  » فّنـصم

. هن ای  تسا  حیحص  زئاج و  تاّیبدا  رظن  زا  هن ، ای  تسا  زئاج  تغل ،
228 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. نینیعلا لوحأ  ظحاللا  نوکی  نأ  الإ  نینثالا ، یف  ایناف  نیینعمل و  اهجو  هظاحل  دحاو ، لامعتسا  لاح  یف  نکمی  داکی  ال  ۀلمجلاب : و 
[. 1  ] زاجملا وأ  ۀقیقحلا  وحنب  ینعم  نم  رثکأ  یف  هریغ - وأ  ناک  ادرفم  اقلطم - ظفللا  لامعتسا  عانتما  کلذب  حدقناف 

______________________________

؟ تسیچ لامعتسا  تقیقح  هک  مینک  یسررب  دیاب  لالدتسا  نایب  زا  لبق  [- 1]
، دشاب انعم  يارب  ظفل  ّتیراما  لامعتسا  تقیقح  رگا  يرآ  دهد  رارق  انعم  تمالع  هناشن و  ار  ظفل  ناسنا ، هک  تسین  نیا  لامعتـسا ، تقیقح 

. دنهد رارق  انعم  دنچ  ای  ود  هناشن  ار  ظفل  کی  الثم  دوش  عقاو  زیچ  دنچ  ای  ود  تمالع  ءیش  کی  هک  درادن  یعنام  تروص ، نیا  رد 
قّقحت یپردیپ  تالامعتـسا  هک  هملاکم  ماگنه  هکيوحنهب  دـنهد  رارق  اـنعم  هنییآ  ناونع و  ار  ظـفل  هک  تسا  نیا  لامعتـسا ، تقیقح  هکلب 

، ناسنا دینادیم  هک  روطنامه  دوشیم  ءاقلا  بطاخم ، نهذ  هب  ظافلا  هطـساو  نودب  یناعم ، تسین و  حرطم  یظفل  الـصا  ّناک  دنکیم  ادیپ 
اذل دـنک  میهفت  ار  یناعم  ناسنا  دوشیم  ببـس  ظافلا ، هک  درادـن  هّجوت  تسا و  لفاغ  ظافلا ، زا  یناعم و  هب  شهّجوت  مامت  تبحـص ، عقوم 

دوشیم اـنعم  عباـت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  هک  دوشیم  یناـف  اـنعم  رد  دـنکیم و  ادـیپ  ّتیعبت  ظـفل  ردـقنآ ، دـناهدومرف : فّنـصم 
، ظافلا هکیلاحرد  دوشیم - مه  ظفل  نسح  ببـس  دوش  وکین  انعم  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  تحابق  مه  ظفل  دـشاب  حـیبق  انعم  رگا  هکيوحنهب 
رد ظفل  لامعتـسا ، ماقم  رد  هک  تسا  نیا  شتّلع  و  دنـشابیم - حبق  نسح و  ياراد  هک  دنتـسه  تاّیعقاو  یناعم و  هکلب  دنرادن  حبق  نسح و 
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. ءیشب سیل  ّهناک  دوشیم و  یناف  انعم 
: هک میریگیم  هجیتن  دش ، صخشم  امش  يارب  لامعتسا ، تقیقح  هک  نونکا 

هدارا اب  انیع  تیأر  دیتفگ  امـش  یتقو  اریز  دنک  لامعتـسا  انعم  ود  رد  ار  نآ  لاثما  نیع و  ظفل  دناوتیم  ناسنا  دـحاو ، لامعتـسا  رد  هنوگچ 
هقلطم  ّتیعبت  تشگ و  یناف  نآ  رد  درک ، ادیپ  داّحتا ، لّوا  يانعم  اب  ایوگ  هکيوحنهب  تفرگ  رارق  انعم  نآ  هینیآ  نیع ، ظفل  لّوا ، يانعم 

229 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتیفیقوت و  ینعملا ، ةدحو  لاح  یف  عضولا  نوک  و  عنملا ، حضاو  هل  عوضوملا  یف  ةدـحولا  رابتعا  ّنإف  هزاوج  مدـعل  هجو  الف  هعانتما  ول ال  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  هل ، عوضوملل  و ال  عضولل ، ادیق  ةدحولا  نکت  مل  ام  دعب  زاوجلا ، مدع  یضتقی  ال 
______________________________

دیرادن یظفل  ّناک  دیراد - زاین  يوناث  ظاحل  کی  هب  دیئامن - هدارا  ار  مّود  يانعم  دـیهاوخیم  هک  یماگنه  درک و  ادـیپ  انعم  نآ  هب  تبـسن 
- داد رارق  انعم  ود  يارب  تآرم  ار  ظفل  کی  ناوتیمن  دحاو  لامعتسا  رد  دینادیم  دوش - یناف  مّود  يانعم  رد  دهاوخب  هک 

دراد انعم - ود  هب  تبسن  ظفل  نآ  رد  ظاحل - ود  هب  زاین  دیامن  عمج  لقتسم ، يانعم  ود  نیب  لامعتسا ، کی  رد  دهاوخب  مّلکتم  رگا  نیاربانب :
: رگید ترابع  هب  درادن  ناکما  القع  دحاو  نآ  رد  تسا و  نیظاحل  عامتجا  نیا  و 

کی هک  تسا  نیا  شاهمزال  دریگب ، دوخ  هب  ار  مّود  يانعم  هرهچ  مه  لّوا و  يانعم  هرهچ  مه  هظحل  کـی  رد  دـناوتیم  ظـفل  کـی  هنوگچ 
. تسا لوقعم  ریغ  رما ، نیا  دنک و  ادیپ  تروص ، ود  هظحل ، کی  رد  ءیش 

نیناوق بحاص  مالک  ملاعم و  بحاص  تالیـصفت  هب  تبون  یلقع  عاـنتما  اـب  تسا و  عنتمم  ـالقع  اـنعم  زا  رثکا  رد  ظـفل  لامعتـسا  هصـالخ :
. دسریمن امهّرس  سدق 

ار ظفل  کی  ثحب ، ّلحم  رد  دنک و  رّوصت  ات  ود  ار  ّتیعقاو  کی  دشاب ، نیب  ود  نینیعلا و  لوحا  یسک  هکنیا  رگم  دناهدومرف  هر »  » فّنـصم
. تسین شیب  یمّهوت  فرح  نیا  اّما  درادن . یعنام  انعم  ود  رد  ظفل  لامعتسا  تروص ، نیا  رد  هک  دنیبب  ظفل  ود 

امهّرس سدق  نیناوق  ملاعم و  بحاص  نیملع  نیموحرم  مالک  یسررب  دقن و 

ترابع رد  یلو  تسا  عنتمم  القع  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  هک  دـندرک  تباث  فیرّـشلا  هماـقم  هّللا  یلعا  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  [- 1]
هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  عانتما  هب  لوق  روکذم ،

230 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دناهدومن  یسررب  دقن و  ار  اهنآ  مالک  ثحب و  نیناوق - ملاعم و  بحاص  نیّیلوصا - ریاس  شور 

يانعم طقف  ظفل ، کی  هل  عوضوم  ینعی  دراد  ّتیلخدم  ظفل ، هل  عوضوم  رد  تدحو  دیق  هک  تسا  نیا  ملاعم 185 ] بحاص  مالک  لّصحم 
ددـص رد  عضاو  هک  یماگنه  الثم  دـشاب  شهارمه  تدـحو  دـیق  هکنیا  هب  ادـّیقم  ظفل ، يانعم  زا  تسا  تراـبع  هل  عوضوم  هکلب  تسین  نآ 

شهارمه يرگید  يانعم  دـشاب و  اهنت  انعم  نآ  هکنیا  هب  ادـّیقم  اهتنم  هدومن  عضو  هیراج  نیع  يارب  ار  نآ  هبترم  کی  هدوب  نیع  ظـفل  عضو 
. تسین زئاج  زاجم - هن  تقیقح  ناونع  هب  انعم - زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  نیاربانب  دشابن 

باتک ایآ  دراد  ّتیلخدم  هل  عوضوم  رد  تدـحو  دـیق  دـیئوگیم  لیلد  هچ  هب  امـش  هک  تسا  نیا  ملاعم  بحاص  مالک  رب  فّنـصم  لاکـشا 
رد تدحو  دیق  تفگ  ناوتیمن  هکنیا  امک  دومن  نایب  ار  یبلطم  نینچ  ناوتیمن  لیلد ، نودـب  هدرک ، نایب  ار  یبلطم  نینچ  یعـضاو  ای  تغل 
هب انعم  رد  ار  ظفل  لامعتـسا ، لاح  رد  هک  هدومن  مزلم  ار  ام  عضو  ماقم  رد  عضاو  ینعی  تسا  عضو »  » طرـش اّما  درادن  ّتیلخدـم  هل  عوضوم 

. مینک لامعتسا  یئاهنت 
: هک تسا  نیا  شلّصحم  هک  دنراد  نیناوق 186 ] بحاص  مه  یمالک 
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زا رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  هک  دناهتفرگ  هجیتن  همّدقم  ود  اب  لاحنیعرد  اّما  تسین  لوبق  لباق  ملاعم ، بحاص  نایب  هک  دناهتـشاد  هّجوت  ناشیا 
: تسین زئاج  انعم 

نیع وا  یتقو  الثم  هن  اـی  هدوب  ظوحلم  مه  يرگید  بلطم  اـنعم  هارمه  اـیآ  هتفرگ  رظن  رد  ار  اـنعم  عضاو ، هک  ظـفل  عضو  ماـگنه  لاؤس : - 1
زیچ انعم  نآ  هارمه  هدرک ، رّوصت  ار  هیراج 

231 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع الدتـسم  درفملا ، یف  زاجملا  وحن  یلع  و  عمجلا ، ۀـینثّتلا و  یف  ۀـقیقحلا  وحن  یلع  زاوجلاب  لیـصفتلل  هجو  ـالف  کـلذ ، نع  اـنلّزنت  ول  ّمث 

دیقب ینعملل  اعوضوم  هنوکل  هیف ، زاجملا  وحنب  ظفللا و  رارکت  ۀلزنمب  امهنوکل  امهیف ، ۀقیقحلا  وحنب  هنوک 
______________________________

؟ هن ای  هدوب  يرگید 
هکنیا هن  هتـشاد  تدحو  هب  فاّصتا  هسفن  یف  عضو  لاح  رد  انعم  هک : میریگیم  هجیتن  نیاربانب  هدومن  رّوصت  ار  هیراج  نیع  طقف  وا  باوج :

. دشاب هدرک  رّوصت  ار  یهارمه  مدع  تدحو و  دیق  عضاو ،
ترابع هب  دومن  يّدعت  دناهتشاد  عضو  لاح  رد  یناعم  ظافلا و  هک  یتاّیصوصخ  زا  ناوتیمن  ینعی  تسا  یفیقوت  رما  کی  عضو »  » هلأسم - 2
تلالد لیلد ، هک  يرادـقم  نامه  هب  یهقف  لئاسم  رد  ام  الثم  تسه  یعرـش  دـّبعت  دـننام  یفیقوت و  روما  زا  نآ  نوئـش  ماـمت  عضو و  رگید ،

ياهیگژیو زا  یکی  دومن و  تیاعر  ار  عضو  لاح  تاّیـصوصخ  دیاب  مه  ظافلا  عضو  باب  رد  مینکیم  ءافتکا  نآ  هب  يوریپ و  نآ  زا  دراد 
ود زا  نیناوق  بحاص  دومن . لامعتـسا  یهارمه - نودـب  انعم - رد  طقف  ار  ظفل  دـیاب  ینعی  هتـشادن  یهارمه  انعم  هک  دوب  نیا  عضو  لاح  رد 

. تسین زئاج  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  هک  دناهتفرگ  هجیتن  روکذم  همّدقم 
ار عضو  لاح  تاّیـصوصخ  نوئـش و  ماـمت  هک  تسین  نیا  ّتیفیقوت ، همزـال  اـّما  تسا  یفیقوت  عضو »  » هک میراد  لوبق  دـناهدومرف : فّنـصم 
ام دشاب ، هدرک  عضو  یناعم  يارب  ار  ظافلا  تراهط ، تلاح  اب  ای  هتسشن  عضو  یسرک  رب  ظافلا  عضو  ماگنه  عضاو ، رگا  اضرف  مینک  تیاعر 

ریخ مینک ؟ تیاعر  ار  تاّیصوصخ  نآ  میتسه  مزلم  مه 
. مینک تیاعر  ار  نآ  دیاب  دنک  مازلا  يرما  هب  تبسن  ار  ام  عضاو ، رگا  يرآ 

میوش و انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  زاوج  هب  لئاق  دـیاب  میرادرب  یلقع  عانتما  زا  تسد  ام  رگا  هک  دـندرک  تباث  نونکات  فّنـصم  هجیتن :
. دنتسناد دودرم  ار  انعم - زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  زاوج  مدع  رد  نیملع - نیموحرم  تانایب 

232 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
کلذ و  ازاجم ، نوکیف  ءزجلا ، ّلکلا و  ۀقالعب  ینعملا ، ءزج  یف  المعتـسم  نوکیف  ةدحولا ، دـیق  ءاغلإ  مزل  رثکألا  یف  لمعتـسا  اذاف  ةدـحولا ،
سیل رثکألا  ّنأل  رثکألا ؛ یف  لامعتـسالا  زاج  امل  ّالإ  و  ةدحولا ، دیق  ۀظحالم  الب  یناعملا ، سفنل  الإ  ۀعوضوم  نوکت  ظافلألا ال  ّنأ  حوضول 

[. 1  ] یفخی امک ال  طرشب ال ، ءیّشلا  و  ءیش ، طرشب  ءیّشلا  ۀنیابم  هنیابی  لب  ةدحولاب ، دّیقملا  ءزج 
______________________________

انعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  رد  ملاعم  بحاص  لیصفت 

، روکذم نتم  حیـضوت  نمـض  مه  ام  هدومن و  هراشا  نآ  هب  مه  نیّـشحم  زا  یـضعب  تسین و  هحماسم  زا  یلاخ  روکذم ، ترابع  رّکذت : [- 1]
. درک میهاوخ  نایب  ار  نآ 

هکنیا ای  زاجم و  ای  دراد  تقیقح  ناونع  یقیقح - يانعم  ود  رد  انعم - زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  ایآ  مینک ، یـشوپمشچ  یلقع  عانتما  زا  رگا 
. تسه نایم  رد  یلیصفت 
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ود انیع و  تیأر  میئوگب  هکنیا  لثم  دریگیم  دوخ  هب  زاجم  هرهچ  دشاب ، درفم  رد  لامعتـسا  رگا  دناهدومرف : هداد و  لیـصفت  ملاعم ، بحاص 
[. 187] دراد تقیقح  هرهچ  دشاب  عمج  ای  هینثت  رد  لامعتسا  رگا  اّما  مینک  هدارا  نآ  زا  انعم 

؟ دراد زاجم  ناونع  درفم  رد  لامعتسا  ارچ  لاؤس :
، تدـحو دـیق  هب  هیکاب  نیع  يارب  تدـحو و  دـیق  هب  هیراج  نیع  يارب  الثم  ار  نیع  ظفل  عضاو ، هک  تسا  نیا  ملاعم ، بحاص  لیلد  باوج :
ود رد  ظفل  لامعتسا  همزال  اریز  دیئامنیم  ءاغلا  ار  تدحو  دیق  دینکیم ، لامعتسا  انعم  ود  رد  ار  نیع  ظفل  امـش  هک  یماگنه  هدومن ، عضو 

يزاجم روکذم ، لامعتـسا  دیدومن ، ءاغلا  ار  تدحو  دیق  یتقو  اذل  دـشاب  هتـشادن  تدـحو  ناونع  دـشابن و  اهنت  انعم  ره  هک  تسا  نیا  انعم ،
هن  لک - ءزج و  هقالع  هب  دوشیم -
233 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد ءاغلا ، ار  شتدحو  دـیق  لامعتـسا و  هیراج  نیع  رد  ار  ظفل  ینعی  دـیاهدومن  لامعتـسا  ءزج ، رد  ار  لکلل  عوضوم  ظفل  امـش  اریز  یقیقح 
. دیدومن ءاغلا  ار  نآ  تدحو  دیق  لامعتسا و  هیکاب  نیع 

 ... لیصفّتلل هجو  الف  کلذ  نع  انلّزنت  ول  : » ملاعم بحاص  نایب  هب  تبسن  فّنصم ، خساپ 
ود ابیرقت  فّنصم  لامعتسالا .»...  زاج  امل  الا  ةدحولا و  دیق  ۀظحالم  الب  یناعملا  سفنل  الا  ۀعوضوم  نوکت  ظافلالا ال  نا  حوضول  کلذ  و 

: تسا مهم  ناشیا  مّود  باوج  هک  هدومن  نایب  ملاعم  بحاص  مالک  هب  تبسن  باوج 
[. تسا 188 تدحو  دیق  تلاخد  نودب  یناعم  تاوذ  ظافلا ، هل  عوضوم  هک  تسا  یهیدب  - 1

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  تسا  تدحو  دیق  هب  دّیقم  ظافلا ، هل  عوضوم  میریذپب  هک  ضرفرب  - 2
عوضوم ظفل  اریز  دوشیم  يزاجم  روکذـم  لامعتـسا  هجیتن ، رد  تدـحو و  دـیق  ءاغلا  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  همزال  دـیدومرف  اـمش 

. هن ای  دیهدیم  رارق  نآ  ياج  هب  يزیچ  تدحو  دیق  ءاغلا  زا  دعب  ایآ  هدش ، لامعتسا  ءزج  رد  لکلل 
الثم تسا  يزاجم  لامعتـسا ، نآ  اذل  هدش ، لامعتـسا  ءزج ، رد  لکلل  عوضوم  ظفل  میتفگیم  دیدروآیمن  تدحو  دیق  ياج  هب  يزیچ  رگا 

قاروا نآرب  ار  باتک  ظفل  مه  زاب  فذح و  نآ  زا  ار  باتک  تاحفص  زا  يرادقم  امـش  رگا  تسا  قاروا  زا  ياهعومجم  مان  باتک »  » ناونع
، ءزج رد  ار  لک  يارب  عوضوم  ظفل  اریز  تسا  يزاجم  ناتلامعتسا  دینک ، قالطا 

234 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ال هانعم ، دارفأ  نم  درف  ظفل  ّلک  نم  دیرأ  رّرک و  هنأک  امهیف  ظفللا  ّنأ  رهاّظلا  ّنأ  ّالإ  ظفللا ، یف  رارکّتلا  ۀلزنمب  اناک  نإ  عمجلا و  ۀـینثّتلا و  و 

، هیناعم نم  ینعم  هنم  دیرأ  ّهنأ 
______________________________

. دیاهدرک لامعتسا 
نآ نیب  هک  مینک  یـسررب  دیاب  ام  دیداد  رارق  يرگید  ناونع  رگید و  دیق  نآ ، ياج  هب  دیدومن و  ءاغلا  ار  تدحو  دیق  امـش  ثحب ، ّلحم  رد 

. تسا یتبسن  هچ  ود 
ود نآ  دش و  حرطم  رگید  يانعم  یهارمه  دیق  اب  انعم  نامه  [ 189] ادعب دوب ، تدحو  دیق  هب  دّیقم  انعم  هل و  عوضوم  ءادتبا ، کلذ : حیضوت 
هک تسا  نیا  تدحو ، موهفم  [ 190] دشاب حرطم  ءزج  رد  لکلل  عوضوم  ظفل  لامعتسا  لک و  ءزج و  هلئـسم  هکنیا  هن  دنتـسه  نیابتم  مه  اب 
دیق هب  میئامن  لامعتـسا  هل - عوضوم  لّوا - يانعم  رد  ار  ظـفل  هک  تسا  نیا  اـنعم  ود  رد  ظـفل  لامعتـسا  موهفم  دـشابن و  اـنعم  هارمه  يزیچ 

هب یلّوا  یملع  حالطـصا  هب  تسین و  نیابت  ناشنیب  یهارمه  نتـشادن  هب  دـّیقم  یهارمه و  دوجو  هب  دـّیقم  اـیآ  دـشاب . هتـشاد  یهارمه  هکنیا 
؟ تسین طرش ال ، هب  یمّود  ءیش و  طرش 

يدوجو یکی  دوب  حرطم  دیق ، ود  رگا  اّما  تسا  طرش  هب  درادن ال  تافانم  دوشیم و  عمج  زیچ  همه  اب  ءیش و  طرـش  هب  اب  هک  يزیچ  يرآ 
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. دنراد نیابت  رگیدکی  اب  الماک  ود  نآ  طرش ال ، هب  و  يدوجو - ءیش  نامه  مدع  یمدع - يرگید  ءیش و  طرش  هب 
نیع هکنیا  طرش  هب  تسا  هیراج  نیع  امش  هیف  لمعتسم  یلو  دشابن  نآ  هارمه  هیکاب ، نیع  هکنیا  طرش  هب  تسا  هیراج  نیع  امش  هل  عوضوم 

. دشاب نآ  هارمه  هیکاب ،
هکنیا هن  تسین  زئاج  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  میئوگب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  ّتیلخدم  هل  عوضوم  رد  تدـحو  دـیق  هک  ضرفرب  هصالخ :

. تسا زاجم  یلو  زئاج 
235 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀیکابلا نیعلا  ۀیراجلا و  نیعلا  ال  ۀیراجلا ، نیعلا  نم  نادرف  دیرأ  نینیعب ) ینئج  : ) الثم لیق  اذاف 
______________________________

لـیلد 191] تسا  تقیقح  وحن  هب  شزاوج  مه  زئاـج و  مه  اـنعم  زا  رثکا  رد  عمج  هینثت و  ظـفل  لامعتـسا  دـناهدومرف  ملاـعم  بحاـص  [- 1]
: هک تسا  نیا  ناشیا 

هدرک و رکذ  راب  ود  ار  نیع  ظفل  هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  نینیع ، تیأر  دـیئوگیم  امـش  هک  یماگنه  تسا  ظفل  رارکت  هلزنم  هب  عمج  هینثت و 
انعم کی  شمادکره  زا  هک  درادن  یعنام  دـینک ، رکذ  هبترم  ود  ار  نیع  ظفل  رگا  نیاربانب  نینیع  تیأر  دـیاهتفگ  انیع  انیع و  تیأر  ياج  هب 

تیأر زا  دشاب  زئاج  یبلطم  نینچ  ظفل ، رارکت  رد  یتقو  اذل  دیئامن  هدارا  هیکاب  نیع  مّود ، زا  هیراج و  نیع  لّوا ، ظفل  زا  اضرف  دیئامن ، هدارا 
. دوش هدارا  تقیقح  ود  ّتیهام و  ود  هک  درادن  یعنام  مه  نینیع 

هبترم هس  رگا  انیع ، انیع و  انیع و  تیأر  میئوگب  الثم  هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  انویع  تیأر  هلمج  ینعی  تسا  روطنیمه  هلئـسم ، مه  عمج »  » رد
دیاب انویع  تیأر  میئوگیم  هک  مه  یماگنه  اذـل  دومن  هدارا  ار  نیع  زا  یّـصاخ  يانعم  کی  ظفل  ره  زا  ناوتیم  مینک ، رارکت  ار  نیع  ظـفل 

. درک هدارا  ار  نیع  زا  تقیقح  هس  انعم و  هس  هملک ، نآ  زا  ناوتب 
: دنراد ملاعم  بحاص  نایب  هب  تبسن  لاکشا  هس  رگید ، ترابعهب  ای  باوج و  هس  ابیرقت  هر »  » فّنصم

ود تقیقح و  ود  هن  تسا - تقیقح  کـی  دارفا  هب  تبـسن  ظـفل  رارکت  هکلب  يرارکت  ره  هن  اـّما  تسا  ظـفل  رارکت  هلزنم  هب  عمج  هینثت و  - 1
نیع زا  درف  ود  اـی  هیراـج  نیع  زا  درف  ود  نیع - کـی  زا  درف  ود  مدـید  ینعی  تسه  اـنیع  اـنیع و  تیأر  هلزنم  هب  نینیع  تیأر  هـلمج  اـنعم -

امش زا  دینک ، هدارا  يرگید  تقیقح  مّود  نیع  زا  تقیقح و  کی  لّوا ، نیع  زا  رگا  اّما  هیکاب -
236 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف ظفللا ، یف  داّحتالا  ۀـیافک  و  لیوّأتلا ، مدـعب  لـیق  ول  ّهنأ  عم  اـهب ، یّمـسملا  یلإ  درفملا  لـیوأتب  وه  اـّمنإ  مـالعألا ، یف  عمجلا  ۀـینثّتلا و  و 
، رثکألا یف  ظفللا  لامعتـسا  باب  نم  اذه  ناک  امل  ۀقیقح ، نیعلا  ۀینثت  نم  ۀـیکاب  نیع  ۀـیراج و  نیع  ةدارإ  زاج  ثیحب  ۀـقیقح ، امهلامعتـسا 

ینعم یف  امهلامعتـسا  هیناعم ، نم  دّدـعتملا  ةدارإ  امهلامعتـسا و  نوکیف  امهدرفم ، نم  داری  امم  دّدـعتملا  ةدارإ  یلع  ّلدـت  اّمنإ  امهتئیه  ّنـأل 
[. 1  ] یفخی امک ال  امهنم ، دحاو  ینعم  نم  دّدعتملا  دیرأ  المعتسا و  اذإ  امک  دحاو ،

______________________________

. دشاب يرارکت  نینچ  هلزنم  هب  عمج  هینثت و  هک  میریذپیمن 
اب هدش ، هداد  رارق  ءایشا  ای  دارفا  يارب  مسا  ّتیصوصخ ، نآ  ظاحل  هب  هک  یتّیـصخش  رظن  زا  ورمع  دیز و  دننام  هّیـصخش  مالعا  مّهوت : [- 1]
نب دـیز  ورمع و  نب  دـیز  رگا  اضرف  دـیدنبیم - عمج  هینثت و  ار  اهنآ  امـش  هنوگچ  روبزم ، نیابت  هب  هّجوت  اـب  [ 192] دنتسه نیابتم  رگیدکی 

- نادیز ینءاج  دیئوگیم  دنشاب  هدمآ  امش  دزن  رکب ،
حضاو مینک ، رّوصت  دیزب » یّمـسملا   » یّلک ناونع  کی  دیز »  » يارب ءادتبا  هک : میوش  لیوأت  هب  لئاق  دیاب  امتح  روکذم  دراوم  رد  مّهوت : عفد 
دنرادن ینیابت  تهج  نیا  زا  رگید  دـنوشیم و  یّلک  نآ  دارفا  زا  دـیز  ود  ره  میدومن ، رّوصت  یّلک  ناونع  کی  دـیز »  » يارب یتقو  هک  تسا 
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میئوگیم هتـسب و  هینثت  دنتـسه ، یّلک  ناوـنع  کـی  ياراد  هک  ار  ود  نآ  تروـص ، نیا  رد  تسا  اـهنآ  ّتیـصخش  ظاـحل  هب  ناـشنیابت  هکلب 
. نودیز میئوگیم  عمج  رد  اذکه  و  نادیز » »

 ...«. داّحتالا ۀیافک  لیوأتلا و  مدعب  لیق  ول  ّهنأ  عم  : » هلوق
، ظفل رارکت  هلزنم  هب  ار  عمج  هینثت و  قالطا ، وحن  هب  مینادـب - یفاک  ار  یظفل  داّحتا  عمج ، هینثت و  رد  میوشن و  لیوأت  هب  لئاق  رگا  هوـالعهب 

تیأر  هلمج  میئوگب  الثم  مینک - ضرف 
237 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رارکّتلا ال ثیدـح  ّنأ  الإ  نیینعملا ، یف  نینیعلا  لامعتـسا  نم  ناک  ۀـیکابلا ، نم  نادرف  و  ۀـیراجلا ، نم  نادرف  نینیع ، نم  ـالثم  دـیرأ  ول  معن 
دیقب نیدرفل  وأ  نیینعمل ، نوکی  امنإ  هدـنع  ۀـینثّتلا  ّنأ  ةرورـض  اضیأ ، ةربتعملا  ةدـحولا  دـیق  ءاغلإ  هیف  ّنإـف  الـصأ  کـلذ  یف  يدـجی  داـکی 

ّهنأ  یف  نوکی  اّمنإ  درفملا  نیب  امهنیب و  قرفلا  و  ةدحولا ،
______________________________

هّجوتم يرگید  لاکـشا  تروص ، نیا  رد  تقیقح ، ود  ای  دوش  هدارا  تقیقح  کی  زا  درف  ود  هاوخ  تسه  اـنیع  اـنیع و  تیأر  هلزنم  هب  نینیع 
: هک تسه  ملاعم - بحاص  امش -

هب شلامعتـسا  دـیئوگیم  امـش  درک ، هدارا  ار  هیکاب  هیراـج و  نیع  نآ ، زا  لامعتـسا و  ار  نآ - لاـثما  و  نینیع - تیأر  هلمج  يدرف  رگا  - 2
: هک تسا  نیا  امش  زا  ام  لاؤس  نکل  میتفریذپ - امش  زا  مه  ام  اضرف  تسا - تقیقح  وحن 

؟ تسا هدرک  لامعتسا  انعم  کی  رد  هکنیا  ای  هدومن  لامعتسا  انعم  زا  رثکا  رد  ار  نینیع  ظفل  وا  ایآ 
درف ود  رد  هچنانچ  دننک و  لامعتسا  درف ، ود  زا  شیب  رد  ار  نآ  هک  دنکیم  ادیپ  قّقحت  یتروص  رد  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  هینثت ، رد 

دنکیمن ادـیپ  ققحت  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  تقیقح - ود  ای  دـشاب  تقیقح  کی  زا  درف  ود  هاوخ  امـش  لوق  هب  و  دـیئامن - لامعتـسا 
نآ زا  هک  دوشیم  قّقحم  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  یتروص  رد  درفم  رد  اضرف  تسه  نآ  دوخ  بسانت  هب  زیچ  ره  ظفل و  ره  رثکا  اریز 

هدارا هیراج ، نیع  هیکاب و  نیع  نینیع ، زا  هک  تسین  وحن  نیا  هب  دینک  ضرف  رثکا  رد  لامعتسا  دیهاوخب  رگا  هینثت  رد  اّما  دوش  هدارا  انعم  ود 
. تسا هینثت  يانعم  نآ  اریز  دیئامن 

نیا رد  مینک ، هدارا  هیراـج  هیکاـب و  نیع  نینیع ، زا  میئاـمن و  ضرف  ظـفل ، رارکت  هلزنم  هب  ار  عـمج  هـینثت و  قـالطا  روـط  هـب  رگا  هصـالخ :
مه عمج  ظفل  هب  تبسن  انمض  میاهدرک . لامعتـسا  شدوخ  يانعم  رد  ار  هینثت  ظفل  هکلب  میاهدومنن  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  تروص ،

. تسا دراو  روکذم ، لاکشا 
238 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی نأ  نم  حضوأ  وه  امک  نیینعم ، وأ  اهنم  نیدرفل  ۀعوضوم  یه  و  ۀعیبّطلل ، عوضوم 
______________________________

؟ تسا ّتیفیک  هچ  هب  مینک  ضرف  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  میهاوخب  هینثت  ظفل  دروم  رد  رگا  لاؤس : [- 1]
نیا رد  مـینک  هدارا  هیکاـب  نـیع  زا  درف  ود  هیراـج و  نـیع  زا  درف  ود  نآ - لاـثما  و  نـینیع - ظـفل  زا  رگا  دـناهدومرف  هر »  » فّنـصم باوـج :

: هک دوشیم  ملاعم  بحاص  هّجوتم  یلاکشا  تروص ، نیا  رد  یلو  میاهدومن  لامعتسا  انعم  زا  رثکا  رد  ار  ظفل  تروص ،
. زاجم ای  دراد  تقیقح  ناونع  روکذم ، وحن  هب  نینیع  ظفل  لامعتسا  ایآ  لاؤس : : 3

: دناهدومرف دنوخآ  ياقآ  موحرم  اّما  دراد  تقیقح  ناونع  میئامن  لامعتـسا  انعم  زا  رثکا  رد  ار  هینثت  ظفل  رگا  هدومرف  ملاعم  بحاص  باوج :
: اریز تسین  یقیقح  روبزم ، لامعتسا 

: میئوگب ام  هک  تسا  نیا  امش  نایب  همزال  اذل ، دراد  ّتیلخدم  درفم ، هل  عوضوم  رد  تدحو  دیق  دیدومرف  ملاعم - بحاص  امش -
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انیع انیع و  تیأر  نینیع ، تیأر  هلمج  زا  دوصقم  دیدومرف  امش  رگید ، ترابعهب  هدرک  عضو  درف ، ود  ای  انعم  ود  يارب  ار  هینثت  تئیه  عضاو ،
ةدـحولا طرـش  هب  مه  مّود  نیع  ةدـحولا و  طرـش  هب  لّوا  نیع  ینعی  تسا  ربتعم  تدـحو  دـیق  انیع - انیع و  ود - نآ  زا  کیره  رد  تسه و 

دیق هک  دـیتشاد - درفم  ظفل  رد  امـش  هک  ینایب  همزـال  اذـل  دـنادب  درف  ود  زا  شیب  ار  هینثت  هل  عوضوم  درادـن  قح  یـسک  نیارباـنب  دـشابیم 
ءزج و نآ  هقالع  يزاجم و  شلامعتـسا  دنک  لامعتـسا  انعم ، زا  رثکا  رد  ار  نآ  یـسک  رگا  دیدومرف  و  تسا - ربتعم  هل  عوضوم  رد  تدحو 
زا درف  ود  ینعی  درف ، راهچ  رد  ار  نآ  [ 193] امـش اّما  هدش  عضو  درف  ود  ای  انعم  ود  يارب  مه  هینثت  اریز  تسا  يراج  مه  هینثت  رد  تسا ، لک 

دیاب دیدرک  لامعتسا  هیکاب  نیع  زا  درف  ود  هیراج و  نیع 
239 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ینعم نم  رثکأ  یف  ظفللا  لامعتـسا  عوقو  یلع  ّلدت  نیعبـس - وأ  ۀعبـس  انوطب - نآرقلل  ّنأ  یلع  ّۀلاّدلا  رابخألا  ّنأ  مّهوتت  کّلعل  عفد : مهو و 
[. 1  ] هزاوج نع  الضف  دحاو ،

______________________________

. یقیقح هن  دشاب  يزاجم  شلامعتسا 
: اریز عمج  هن  تسا  هینثت  ظفل  رد  طقف  دندرک  نایب  ملاعم ، بحاص  مالک  هب  تبسن  فّنصم ، هک  یمّوس  باوج  ای  لاکشا  رّکذت :

نیع ود  نینیع  يانعم  درادن . يرثکادح  اّما  هدـش ، نییعت  لقا  ّدـح  نآ  يارب  هک  عمج  ظفل  فالخهب  رتشیب  هن  هدـش  عضو  درف  ود  يارب  هینثت 
دـشاب هتـشاد  تلاخد  مه  هینثت  رد  دیاب  تشاد  ّتیلخدم  درفم ، هل  عوضوم  رد  هک  یتدحو  دـیق  ملاعم  بحاص  نایب  قبط  اذـل  رتشیب  هن  تسا 

عمج ظفل  فالخهب  یقیقح  هن  تسا  يزاجم  شلامعتسا  دیئامن ، لامعتسا  میداد ، حیضوت  هکيوحنهب  انعم  زا  رثکا  رد  ار  هینثت  رگا  نیاربانب 
. عمج هن  تسا  هینثت  ظفل  دروم  رد  طقف  فّنصم  ریخا  باوج  ای  لاکشا  سپ  درادن  يرثکاّدح  عمج  ظفل  اریز 

اهتنم تسه  ینطاب  يرهاظ و  یناعم  ياراد  هّللا ، باـتک  دـنکیم  تلـالد  هک  هدـش  دراو  فیرـش  نآرق  دروم  رد  یتاـیاور  يروآداـی : [- 1]
نطب داتفه  ياراد  نآرق  هک  دـنراد  تلالد  رگید  یـضعب  نطب و  تفه  ياراد  دـیجم  نآرق  هک  دـنراد  تلالد  یـضعب  دناهتـسد  ود  تاـیاور 

. مینکیم كرد  شیبومک  ام  هک  تسا  نامه  نآرق  يرهاظ  یناعم  هک  دینادیم  انمض  تسه 
نامه نآرق ، نوطب  و  تسه ، نطب  داتفه  اـی  تفه  يرهاـظ و  ياـنعم  کـی  ياراد  دـیجم ، نآرق  ظاـفلا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مّهوت :

رد هکنیا  ای  ینطاب و  يانعم  تفه  يرهاظ و  يانعم  کی  هدـش ، لامعتـسا  انعم  تشه  رد  نآرق  ظافلا  تالمج و  نیاربانب  تسا  نآرق  یناعم 
دیئوگیم هنوگچ  فّنصم - امش - روکذم ، تایاور  دوجو  اب  اذل  نطاب  يانعم  داتفه  رهاظ و  يانعم  کی  هدش ، لامعتـسا  انعم  کی  داتفه و 

رب تلالد  دنکیم ، تباث  ار  لامعتسا  زاوج  هکنیا  رب  هوالع  روبزم ، تایاور  تسا  عنتمم  انعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا 
240 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاح اهـسفنأ  یف  اهتداراب  ناک  هّلعلف  ظفللا ، نم  ینعملا  ةدارإ  باب  نم  ناک  اهتدارإ  ّنأ  یلع  الـصأ  اـهل  ۀـلالد  ـال  ّهنأ  نع  تلفغ  کـّنکل  و 
انماهفأ ناک  نإ  و  ظفللا ، هیف  لمعتسملا  هانعم  مزاول  نوطبلا  نم  دارملا  ناک  وأ  اهیف ، لمعتسا  اذإ  امک  ظفللا ، نم  ال  ینعملا ، یف  لامعتـسالا 

[. 1  ] اهکاردإ نع  ةرصاق 
______________________________

. تسه ءیشلا » عوقو  ءیشلا  ناکما  یلع  لیلد  ّلدا  : » هک دینادیم  دنکیم و  دیجم - نآرق  رد  انعم - زا  رثکا  رد  ظافلا  لامعتسا  عوقو 
ادیپ لامعتسا »  » ناونع دراد ، نوطب  هبنج  هک  یناعم  رد  نآرق  ظافلا  هک  دینکیم  هدافتـسا  روکذم ، رابخا  زا  یتّیفیک  هچ  هب  مّهوت : عفد  [- 1]

؟ تسا هدرک 
لامعتـسا يرهاظ - یناعم  ضرع  رد  مه - هناگداتفه  ای  تفه  یناعم  رد  هدـش  لامعتـسا  يرهاظ  یناعم  رد  نآرق  ظافلا  هک  روطناـمه  اـیآ 

. دشاب دّدعتم  هیف  لمعتسم  هکيوحنهب  هدش 
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لالقتسا مادکره  دنشاب و  مه  ضرع  رد  اهنآ  هک  میشاب  هتشاد  هیف  لمعتسم  دنچ  لمعتسم و  کی  هک  تسا  يدروم  ام  ثحب  لحم  دینادیم 
. دنشاب هدش  لامعتسا  هناگداتفه  ای  تفه  نوطب  رد  نآرق  ظافلا  هک  دننکیمن  تلالد  تایاور ، میئوگیم  اذل  دنشاب  هتشاد  دارفنا  و 

؟ دینکیم انعم  هنوگچ  ار  روکذم  تایاور  لاؤس :
هن هدومن - هدارا  مه  ار  نطاب  یناعم  نآ  هدومن ، لامعتـسا  رهاظ  یناعم  رد  ار  ظافلا  هکیلاحرد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  فلا : باوج :

. دناهدومن هدارا  مه  ار  نوطب  نآ  شدوخ ، يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  لاح  رد  هکلب  دشاب  هدش  هدارا  ظفل  زا  هکنیا 
؟ تسه ینطاب  یناعم  نآ  ظافلا و  نیب  یطابترا  هچ  لاؤس :

. دنشاب هدش  لامعتسا  اهنآ  رد  هکنیا  هن  دنتسه  دّدعتم  یناعم  نآ  تمالع  هناشن و  ینآرق ، ظافلا  دینک  ضرف  باوج :
رب اّما  هدـش  لامعتـسا  يرهاظ - يانعم  موزلم - رد  ظفل  ینعی  دنتـسه  هیف - لمعتـسم  يرهاظ - يانعم  همزال  هناگداتفه  اـی  تفه  یناـعم  ب :

لوقع  هچرگ  دنکیم  تلالد  مه  مزاول 
241 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دعب لاوقأ ، یلع  هنع  یـضقنا  ام  هّمعی و  امیف  وأ  لاحلا ، یف  ادبملاب  سّبلت  ام  صوصخ  یف  ۀـقیقح  ّقتـشملا  ّنأ  یف  اوفلتخا  ّهنإ  رـشع : ثلاّثلا 
، اهیلع لالدتـسالا  نایب  و  اهیف ، لاوقألا  لیـصفت  و  ۀـلأسملا ، یف  صوصخلا  لبق  و  لابقتـسالا ، یف  هب  سّبلتی  امیف  ازاـجم  هنوک  یلع  قاـّفتالا 

[. 1  ] رومأ میدقت  یغبنی 
______________________________

. تسا رصاق  هناگداتفه  ای  تفه  یناعم  مزاول و  كرد  زا  اهناسنا 
« لامعتـسا  » ناونع یمازتلا  يانعم  رب  ظفل  تلالد  اّما  دراد  یمازتلا  يانعم  کی  یقباطم و  يانعم  کی  ظفل ، یهاگ  دـینادیم  رگید  ترابعهب 

ناونع هناگداتفه  ای  تفه  یناعم  دراد و  لامعتسا  ناونع  تسا و  يرهاظ  یناعم  هب  طوبرم  ظافلا ، یقباطم  تلالد  مه  ثحب  ّلحم  رد  درادن 
[. 194] درادن قّقحت  اهنآ  رد  لامعتسا »  » ناونع اّما  دراد  یمازتلا  تلالد 

« قتشم  » مهدزیس رما 

هراشا

تهج  کی  روکذم ، ثحب  رد  تسا . قتشم  ثحب  لّصفم ، قیقد و  ثحابم  زا  یکی  [- 1]
242 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: قاّفتا دروم  هلأسم  اّما  تسه  فالتخا  ّلحم  تهج  کی  قاّفتا و  دروم 
هک یلاح  ظاحل  هب  ام  تسه و  برض  لوغـشم  دراد و  أدبم  هب  سّبلت  دیز  الثم  دراد  برـض - یئدبم - هب  سّبلت  دیز - یتاذ - رگا  فلا : - 1
هن تسا  یقیقح  قتـشم ، نآ  لامعتـسا  لاکـشا ، ـالب  براـض » دـیز   » میئوگب هدرک و  قبطنم  وا  رب  ار  براـض  ناوـنع  دراد ، ندز  هب  لاغتـشا 

: نیاربانب يزاجم 
[. 195 «] لاحلا یف  ادبملاب  سّبلتملا  یف  ۀقیقح  قتشملا  نوک  یف  فالخ  «ال 

، برض هب  لاغتشا  ادرف  وا  هکنیا  ظاحل  هب  امـش  یلو  دنک  ادیپ  برـض  دننام  یئدبم  هب  سّبلت  دهاوخیم  هدنیآ  رد  دیز - یتاذ - هچنانچ  ب :
هن تسا  يزاجم  قتـشم ، نآ  لامعتـسا  لاکـشا ، ـالب  براـض » دـیز   » دـیئوگب هدومن و  قبطنم  وا  رب  ار  براـض  ناونع  نونکا  دـنکیم ، ادـیپ 

. یقیقح
نونکا دنک ، ذخا  بط ، يارتکد  رگید ، لاس  جنپ  هک  تسه  انب  دنکیم و  لیصحت  یکـشزپ  هدکـشناد  رد  هک  يدرف  هب  هچنانچ  رگید : لاثم 
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ازاجم قتشملا  نوک  یف  فالخ  ال  : » نیاربانب یقیقح  هن  تسا  يزاجم  قتشم ، نآ  لامعتسا  امّلسم  میئامن ، قالطا  بیبط  رتکد و  ناونع  وا  رب 
«. دعب ادبملاب  سّبلتی  مل  امیف 

یلبق سّبلت  ظاحل  هب  نونکا  ام  یلو  هتـشاد  برـض - یئدـبم - هب  سّبلت  اقباس  دـیز - یتاذ - رگا  عازن : ّلحم  فالتخا و  دروم  هلأسم  اـّما  - 2
، قتـشم نآ  لامعتـسا  ایآ  هک  تسه  عازن  فالتخا و  ّلحم  نیا  مویلا » براض  دـیز   » میئوگب میئاـمن و  قیبطت  وا  رب  ار  قتـشم  ناونع  میهاوخب 

[: هک 196 تسا  نیا  ام  ثحب  ّلحم  اذل  یقیقح  ای  تسا  يزاجم 
243 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، تاّذلا نع  اعزتنم  هموهفم  نوکی  امم  تاوّذلا ، یلع  اهنم  يرجی  ام  صوصخ  لب  تاّقتشملا ، قلطم  سیل  انهاه  ّقتـشملاب  دارملا  ّنا  اهدحأ :
نیلعافلا و ءامـسأک  داجیإلا ، رودّـصلا و  وأ  عازتنـالا  وأ  لولحلا  وحنب  ناـک  داـّحتالا ، نم  وحنب  هعم  اـهداّحتا  ادـبملاب و  اـهفاّصتا  ۀـظحالمب 

ضعب حیرص  و  تاناونعلا ، رهاظ  وه  امک  تالآلا ، ۀنکمألا و  ۀنمزألا و  ءامسأ  ۀغلابملا و  غیص  و  لب 197 ] تاهّبشملا ، تافّصلا  نیلوعفملا و 
[. 1  ] نیقّقحملا

______________________________

مه أدـبملا  هنع  یـضقنا  ام  لماش  هک  لاحلا  یف  ادـبملاب  سّبلت  ام  زا  تسا  ّمعا  ای  لاحلا  یف  ادـبملاب  سّبلت  ام  رد  تسا  تقیقح  قتـشم ، اـیآ 
. دوشب

. میزادرپیم اهنآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  مینک  نایب  ار  یتامّدقم  دیاب  لاوقا  نایب  ثحب و  هب  دورو  زا  لبق 

ثحب هب  دورو  زا  لبق  همزال  روما  نایب  ]

قتشم يانعم  لّوا  رما 

هراشا

هفورح و یلع  هلامتـشا  عم  رخآ  ظفل  نم  ذوخأم  ظفل  هناب  قتـشملا  بدالا  لـها  فّرع   » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  قتـشم  تاـّیبدا ، رد  [- 1]
ره نیاربانب  [ 198 «] اقلطم وا  بیترتلا  یف  هعم  هتقفاوم 

244 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
عراضم لعف  هدش ، ذخا  ردصم ، زا  اریز  تسا  قتشم  یـضام ، لعف  الثم  تسه  قتـشم  ناونع  ياراد  دشاب ، يرگید  ظفل  زا  ذوخأم  هک  یظفل 

رد سپ  دناهدش  هتفرگ  عراضم  لعف  زا  اریز  دنتسه  قتـشم  مه  یهن  رما و  لاعفا  نینچمه  تسا و  ذوخأم  یـضام ، لعف  زا  نوچ  تسا  قتـشم 
. تسا ماع  قتشم ، ناونع  تاّیبدا ،

؟] تسیچ 199 یلوصا  قتشم  زا  دوصقم  لاؤس :
، ثحب ّلـحم  رد  قتـشم  زا  دوصقم  هکلب  دوشب  مه  رداـصم  لاـعفا و  لـماش  هک  تسین  قتـشم  قلطم  عازن ، ّلـحم  رد  قتـشم  زا  دارم  باوـج :

عزتنم هک  براض »  » دننام دـشاب  يرودـص  فاصتا  نآ  هاوخ  أدـبم  هب  تاذ  نآ  فاّصتا  هظحالم  هب  یتاذ  زا  تسا  عزتنم  هک  تسا  یموهفم 
هظحالم هب  تاذ  زا  تسا  عزتنم  هک  کـلام »  » دـننام دـشاب  یعازتنا  اـی  وا  زا  تسا  رداـص  هک  یلعف  هب  وا  فاـصتا  هظحـالم  هب  تاذ  زا  تسا 

رد تفـص  نیا  لولح  هظحالم  هب  ناکم  نامز و  تاذ  زا  دنتـسه  عزتنم  هک  دجـسم  لتقم و  دـننام  دـشاب  یلولح  ای  نآ  زا  تفـص  نیا  عازتنا 
. اهنآ

هب تاذ  نآ  اـب  تسه و  تاذ  يارب  ناوـنع  تاذ ، رب  دوـشیم  يراـج  هک  تسا  يزیچ  نآ  صوـصخ  قتـشم ، زا  دوـصقم  رگید ، تراـبع  هـب 
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ینعی دیز » براّضلا   » ای براض » دیز   » تفگ دومن و  لمح  تاذ ، رب  ار  قتـشم  نآ  داد ، لیکـشت  هّیمـسا  هلمج  ناوتیم  دراد و  داّحتا  يوحن 
رد طقف  هک  دیز -» برـض   » دننام هّیلعف  هلمج  فالخ  هب  تسین  یقرف  ود  نآ  نیب  ینعی  تسا  براض  نامه  دیز  تسا و  دیز  نامه  براض ،

هّیمسا  هلمج  اّما  تسا  هیمسا  هلمج  تاّیبدا ، رظن  زا  هچرگ  هک  برض » دیز   » یّتح ای  و  تسا - حرطم  لعاف ، هب  لعف  دانسا  نآ ،
245 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دنکیمن و ادیپ  داّحتا  برـض »  » اب دیز  اذـل  دـیاهدومنن  لمح  عوضوم ، رب  ار  نآ  هدادـن و  رارق  لومحم  ار  برـض »  » امـش اریز  تسین  هّیلمح 
. تسه برض »  » نامه دیز ، تفگ  ناوتیمن 

تـسا نکمم  ناشداّحتا  هوحن  دراد و  داـّحتا  هکلب  طاـبترا  أدـبم ، اـب  تاذ  نآ  هک  دراد  دوجو  یئدـبم  یتاذ و  یلوصا ، قتـشم  رد  نیارباـنب 
ّتیفیک نیا  هب  ناشداحتا  دنکیم و  ادیپ  داّحتا  ضورعم ، اب  هک  ضایب - یـضرع - دننام  دـشاب  یلولح  ای  يداجیا  يرودص 200 ،] یعازتنا ،
قّقحت ضیبا »  » ناونع ناشداّحتا  زا  درک  رارقرب  داّحتا  مسج ، اب  ضایب  هک  یماگنه  دوشیم و  مسج - ضورعم - رد  ّلاـح  ضرع ، هک  تسا 
يدرف هک  ینامز  دوشیم و  عازتنا  براض »  » ناونع ناشطابترا  زا  دومن  رارقرب  داّحتا  طابترا و  برـض ، اب  دیز  یتقو  نینچمه  دنکیم و  ادیپ 

. دنکیم ادیپ  قّقحت  کلام »  » ناونع درک  ادیپ  طابترا  ّتیکلم  اب  دومن و  عایتبا  یباتک 
هغیـص لوعفم ، مسا  لعاف ، مسا  دـننام  دراد  داّحتا  طابترا و  أدـبم ، اب  تاذ  نآ  هک  دراد  دوجو  یئدـبم  یتاذ و  یلوصا ، قتـشم  رد  هصالخ :
[- نیققحملا 204 ضعب  حیرص  و  تاناونعلا 203 ] رهاظ  وه  امک  تلآ - مسا  ههّبشم و  تفص  ناکم 202 ،] مسا  نامز 201 ،] مسا  هغلابم ،

246 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. حضاو وه  امک  حلاص ، ریغ  وه  و  هب ، لیثمتلا  الإ  ضعبلاب  عاّزنلا  صاصتخا  بجوی  ام  ۀّیحالص  مدع  عم 

رئاس جورخ  و  اهب ، قحلی  ام  ۀهّبـشملا و  تافّـصلا  نم  هانعمب  ام  لـعافلا و  مساـب  صاـصتخالا  نم  [، 205] ۀـّلجألا ضعب  همعز  امل  هجو  الف 
بسح تاسبّلتلا  ءاحنا  فالتخا  و  يرت ، امک  وه  و  ّلکلا ، هیلع  قّفتا  امم  ینعملا ، نم  اهنم  ّلکل  هرکذ  ام  نوک  مّهوت  هأشنم  ّلعل  و  تافّصلا ،
عاّزنلا ّلحم  نم  ّمهملا  یف  اتوافت  بجوی  ال  هیلإ - ریـشی  امبـسح  ۀکلملا - ۀعانّـصلا و  ۀینأّشلا و  ۀّیلعفلا و  بسحب  تاّقتـشملا ، يدابم  توافت 

[. 1  ] یفخی امک ال  انهاه ،
______________________________

هب هک  ياههّبـشم  تفـص  لـعاف ب : مسا  فلا : هب : تسا  صتخم  قتـشم ، ثحب  رد  اـم  عازن  دـناهدومرف  هر »  » لوـصف بحاـص  لاکـشا : [- 1]
مسا دننام  تافـص  تاّقتـشم و  ریاس  اّما  [- 206] اهب قحلی  اـم  تسا - قحلم  ههّبـشم  تافـص  نیا  هب  هک  هچنآ  ج : دـشاب . لـعاف  مسا  ياـنعم 

. دنتسه جراخ  عازن  لحم  زا  هغلابم  هغیص  ناکم و  مسا  نامز ، مسا  لوعفم ،
؟ تسیچ لوصف  بحاص  نایب  ّتلع  لاؤس :

ار شرگید  تمسق  دناهدرک و  نایب  نتم  رد  فّنصم  ار  نآ  زا  تمسق  کی  باوج :
247 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیم هدافتسا  مه  فّنصم  تاملک  زا  هک  دناهدرک  رکذ  نیّشحم 
ارچ هدوبن  ثحب  دروم  لعاف ، مسا  اهنت  رگا  دـناهدز  لاثم  لعاف ، مسا  هب  قتـشم  يارب  ءاـملع  مینیبیم  یلوصا  بتک  هب  هعجارم  ماـگنه  فلا :

. دناهدز لاثم  لعاف  مسا  هب  اهنآ 
: هک تسا  نیا  هر »  » لوصف بحاص  مالک  زا  تمسق  نیا  باوج 

عازن هک  تسین  نیا  رب  لیلد  لیثمت ، میئوگیم  اذل  دننکیم  رکذ  حضاو ، قادصم  کی  ار  لاثم  هشیمه  اذل  تسا  بلطم  حیضوت  يارب  لیثمت 
. دراد دروم  نآ  هب  صاصتخا  ثحب ، و 

لوصف بحاص  دوشیم : هدافتـسا  يّدـح  اـت  تراـبع  زا  یلو  هدومنن  حیرـصت  نآ  هب  باـتک  نتم  رد  فّنـصم  هک  لوصف  بحاـص  ناـیب  ب :
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ار اهلوعفم  مسا  زا  یـضعب  فرع ، الثم  تسین  یلک  هطباض  کی  ياراد  اریز  دـشاب  ثحب  ّلـحم  لـخاد  دـناوتیمن  لوعفم  مسا  دـناهدومرف 
. معا رد  هن  درمشیم  تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  ار  اهلوعفم  مسا  زا  یضعب  دنادیم و  معا  رد  تقیقح 

« بوتکم  » ناونع دعب  لاس  اهدص  ات  دشابیم و  ینالف  بوتکم  باتک ، نآ  دنیوگیم  مه  لاس  دص  زا  دـعب  دـسیونب  یباتک  یـسک  رگا  الثم 
ار عونصم »  » ناونع يدامتم ، نایلاس  ات  دزاسب  ار  يدجسم  ای  یئانب  یسک  رگا  نینچمه  دننکیم و  لامعتسا  وا  هب  تبـسن  تقیقح  وحن  هب  ار 

. دننکیم لامعتسا  وا  دروم  رد  تقیقح  وحن  هب 
، باتک نآ  دنیوگیمن  زورما  دیشاب ، هتخورف  زورید  ار  ناتدوخ  باتک  امش  رگا  الثم  دنتـسین  معا  رد  تقیقح  مه  اهلوعفم  مسا  زا  یـضعب 
، لوعفم مسا  رگا  درادن . ّتیکولمم  ناونع  امش  يارب  باتک ، نآ  اّما  هتشذگن  هلماعم  ماجنا  زا  رتشیب  زور ، کی  هکنیا  اب  تسه  امش  كولمم 

ياراد لوعفم ، مسا  نوچ  میئوگیم  اذل  دشاب  هتـشاد  تقیقح  امـش  هب  تبـسن  هشیمه ، يارب  ّتیکولمم ، ناونع  دیاب  دـشاب ، معا  رد  تقیقح 
زا جراخ  تسین ، ياهطباض 

248 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسه ام  ثحب  ّلحم 

نب نیـسح  ترـضح  لتق  زور  لتقم و  ار  مّرحم  هام  مهد  زور  ام  مه  زونه  لاـثم  ناونع  هب  دنتـسه  معا  رد  تقیقح  مه  ناـکم  ناـمز و  مسا 
لتقم موی  ناونع  هب  مه  زونه  هتشذگ  ترضح  نآ  تداهش  زور  زا  لاس  دصیس  رازه و  زا  شیب  هکنیا  اب  ینعی  مینادیم  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع

. دراد تقیقح  مالّسلا ) هیلع   ) نیسحلا
دراد و برـضم  لتقم و  ناونع  هشیمه  يارب  لـحم ، نآ  دـشاب  هدـش  عقاو  یّلحم  رد  یبرـض  اـی  یلتق  رگا  ناـکم ، مسا  دروم  رد  نینچمه  و 

. تسا جراخ  ثحب ، لحم  زا  مه  ناکم  نامز و  مسا  لاکشا  الب  نیاربانب  دهدیم  یهاوگ  یبلطم  نینچ  هب  مه  فرع 
قّقحت یعطق  ضرق و  نآ  اب  مه  هبترم  کی  الـصا  رگا  دشاب و  هدرک  ادیپ  أدبم  هب  فاّصتا  هک  درادن  یموزل  ضارقم - دـننام  تلآ - مسا  اّما 

نآ زا  هاوخ  تسه  ۀّیلآلل  ّدعا  ام  رد  تقیقح  تلآ ، مسا  میئوگیم  اذل  زاجم  هن  تسا  تقیقح  نآ  هب  تبـسن  ّتیـضارقم  ناونع  دـنکن ، ادـیپ 
. دوشن ای  دوشب  ياهدافتسا 

ای يراّجن  هب  فاّصتا  اریثک  يدرف  یتقو  الثم  دشاب  هدرک  ادیپ  أدبم  هب  فاّصتا  اریثک  یتاذ  هک  دوشیم  لامعتسا  يدروم  رد  هغلابم  هغیص  اّما 
. دشابن ای  دشاب  لمع  نآ  لوغشم  لعفلاب  هاوخ  دوشیم  قالطا  راّجن  ای  لاّقب  وا  هب  دشاب ، هتشاد  یلاّقب 

: دناهداد لوصف  بحاص  هب  باوج  ود  ابیرقت  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
. دشابیم همه  هدیقع  ای  تسه  ناشدوخ  یصخش  رظن  روکذم ، بلاطم  هک  تسا  نیا  لوصف ، بحاص  زا  ام  لاؤس  - 1

ّلحم زا  ار  يزیچ  نییعت و  ار  یلوصا  ثحب  کی  عازن  ّلحم  ناوتیمن  دوخ  یـصخش  رظن  اب  میئوگیم  دـشاب ، ناـشدوخ  هدـیقع  رظن و  رگا 
 ... هک تسا  ثحب  فالخ و  ءاملع  نیب  اریز  میرادن  لوبق  ار  مالک  نیا  میئوگیم  تسا  همه  هدیقع  دنیوگب  رگا  دومن و  جراخ  ثحب 

249 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ...«. هیلا ریشی  امبسح  توافت ...  بسح  تاسبلتلا 207 ] ءاحنا  فالتخا  و  : » هلوق - 2

تمـسق کی  اذل  دوش  هظحالم  ّتیلعف  هبنج  دیاب  يدابم  مامت  رد  هک  دناهدرک  لایخ  هدـش و  یطلخ  راچد  هماقم » هّللا  یلعا   » لوصف بحاص 
. دناهدومن جراخ  عازن  ّلحم  زا  ار  تاّقتشم  زا 

- یلعف برض  ندز و  ینعی  برض -»  » دننام دنراد  ّتیلعف  هبنج  رداصم ، زا  یضعب  تسا  فلتخم  تاقتشم ، رداصم  يدابم و  کلذ : حیضوت 
هویم نآ  رد  لـعفلاب  نـآلا و  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  تسا  رمثم  تخرد ، نآ  میئوگیم  یتـقو  ـالثم  دـنراد  ینأـش  هبنج  رداـصم  زا  یـضعب 
هکلب هدشن  ذـخا  یلعف  رامثا  أدـبم ، رد  نیاربانب  دراد  ار  نداد  هویم  دادعتـسا  ءاضتقا و  ّتینأش ، هک  تسا  نیا  شموهفم  هکلب  تسه  دوجوم 

ندیـسر ارف  دّرجم  هب  هک  تسین  وـحن  نیا  هب  مینک  رّوـصت  یـضقنم  سّبلتم و  میهاوـخب  دروـم  نیا  رد  رگا  اذـل  تـسا  حرطم  راـمثا  ّتینأـش 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد نداد  هویم  ّتینأـش  تخرد ، نآ  هک  یناـمز  اـت  هکلب  أدـبملا » هنع  یـضقنا   » میئوگب تخرد  نآ  ياـهگرب  ندـش  کـشخ  ناتـسمز و 
یـسررب دیاب  أدـبملا و  هنع  یـضقنا  میئوگیم  نامز  نآ  داد ، تسد  زا  ار  رامثا  ّتینأش  دـش و  کشخ  هک  یماگنه  تسا و  رامثا  هب  سّبلتم 

. زاجم ای  دوشیم  لامعتسا  تقیقح ، تروص  هب  نآ  دروم  رد  رمثم »  » ناونع هک  دومن 
250 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضرعب اهفاّصتا  ۀظحالمب  اهنع ، اعزتنم  تاّذلا و  یلع  ایراج  هانعم  هموهفم و  ناک  ام  قلطم  عاّزنلا ، ّلحم  یف  ّقتشملاب  داری  نأ  دعبی  ّهنإ ال  ّمث 
ۀّیـضق وه  امک  ّقتـشملاب ، فورعملا  عاّزنلا  صاصتخا  نع  الإ  تیبا  نإـف  ّرحلا ، ّقّرلا و  ۀـجوّزلا و  جوّزلاـک و  ادـماج ، ناـک  ول  یـضرع و  وأ 

[. 1  ] عاّزنلا ّلحم  اضیأ  دماوجلا  نم  مسقلا  اذهف  هظفل ، رهاظ  یلع  دومجلا 
______________________________

ناونع نآ  تسه  انشآ  يراّجن  تعنص  هب  درف  هک  ینامز  ات  تسه و  هغلابم  هغیص  راّجن ، الثم  دنراد  هفرح  تعانص و  هبنج  يدابم  زا  یـضعب 
هکنیا دّرجم  هب  یلو  أدـبملا  هنع  یـضقنا  تفگ  ناوتیم  درک  شومارف  ار  هفرح  نآ  يزور  رگا  تسا و  تباـث  وا  رد  یلعف  سّبلت  تروص  هب 

. أدبملا هنع  یضقنا  سپ  تسین  سّبلتم  لعفلاب  وا  نوچ  تفگ  ناوتیمن  دمآ ، لزنم  هب  دیشک و  يراجن  هفرح  تاّیلمع و  زا  تسد  وا 
، درف هک  تسین  نیا  دهتجم  داهتجا و  يانعم  تسا  دهتجم  أدبم  هک  داهتجا  دـننام  تسا  حرطم  هکلم  هبنج  ناونع و  مه  يدابم  زا  یـضعب  رد 
هب يزور  هچنانچ  دشاب و  ماکحا  طابنتسا  يورین  هّوق و  ياراد  صخش ، هک  تسا  نیا  شموهفم  هکلب  دشاب  هیلمع  هلاسر  ياراد  الثم  لعفلاب 

تروص هب  دهتجم  ناونع  هک  درک  ثحب  دیاب  أدبملا و  هنع  یضقنا  تفگ  ناوتیم  دش ، بلس  وا  زا  داهتجا  هکلم  تلاسک ، ای  تلوهک  ّتلع 
. زاجم ای  دوشیم  قالطا  وا  رب  تقیقح 

ّلحم زا  ار  تاقتـشم  زا  تمـسق  کی  اذـل  دوش  ظاحل  ّتیلعف ، هبنج  دـیاب  يدابم  مامت  رد  هک  دـناهدرک  لایخ  هر »  » لوصف بحاص  هصالخ :
. دناهتسناد جراخ  ثحب ،

. دوشیم هغلابم  هغیص  تلآ و  ناکم ، نامز  لوعفم ، لعاف ، مسا  لماش  ام  عازن  ثحب و  میدرک  نایب  نونکات  هک  هچنآ  رب  انب 
هانعم هموهفم و  ناک  اـم  قلطم  : » زا تسا  تراـبع  عازن ، ّلـحم  دـناهدومرف  هداد و  هعـسوت  ار  قتـشم  ثحب  رد  عازن  هرئاد  هر »  » فّنـصم [- 1]

ۀظحالمب اهنع  اعزتنم  تاّذلا و  یلع  ایراج 
251 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

مرحت : » هظفل اذه  ام  ةریغّـصلا ، هتجوز  اتعـضرأ  ناتریبک ، ناتجوز  هل  تناک  نم  ۀـلأسم  یف  عاضّرلا ، باب  یف  حاضیإلا  نع  ام  هب  دهـشی  امک 
( هّللا همحر   ) فّنصملا يدلاو  راتخاف  فالخ ، اهمیرحت  یفف  يرخألا ، ۀعضرملا  اّمأ  و  نیتریبکلاب ، لوخّدلا  عم  ةریغّصلا  یلوألا و  ۀعـضرملا 

یف کلاسملا  نع  ام  و  انهاه ،» اذکه  هنم  ّقتشملا  ءاقب  ّقتشملا  یف  طرتشی  ّهنأل ال  هتجوز ، ّمأ  اهیلع  قدصی  هذه  ّنأل  اهمیرحت  سیردا  نبا  و 
[. 1  ] ّقتشملا ۀلأسم  یف  فالخلا  یلع  اهیف  مکحلا  ءانتبا  نم  ۀلأسملا ، هذه 

______________________________

رح هجوز ، جوز ، هملک  دننام  دنرادن  یقاقتـشا  هنوگچیه  هک  دماوج  زا  یـضعب  نیاربانب  ادماج » ناک  ول  و  یضرع 208 ] وا  ضرعب  اهفاصتا 
هدومن هقّلطم  ار  شاهجوز  زورما  یلو  هدوب  رـسمه  ياراد  زورید  ات  هک  یـسک  دروم  رد  الثم  دنتـسه  عازن  ّلحم  لخاد  اـهنآ  لاـثما  قر و  و 
نیواـنع لاکـشا : تسه  قشم  ثحب  ءزج  مه  روکذـم  نیواـنع  هن و  اـی  دـیامنیم  قدـص  اـتقیقح  وا  رب  جوز  ناونع  هک  درک  ثحب  ناوتیم 

. دنتسه عازن  ّلحم  لخاد  مه  اهنآ  دیئوگیم  هنوگچ  امش  اذل  دنتسین  قتشم  روبزم ،
نآرب ار  قتشم  ناونع  امش  هاوخ  تسه  ثحب  لخاد  روکذم ، نیوانع  میئوگیم  ام  هکلب  تسین  قتـشم  ظفل  يور  رب  امـش  اب  ام  عازن  باوج :

. دینکن ای  دینک  قیبطت 
. تسه هجو  نم  صوصخ  مومع و  یبدا  یلوصا و  قتشم  نیب  میاهتفگ  نونکات  هک  هچنآ  رب  انب 
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یهقف عرف  کی 

حاضیا  باتک  زا  یهقف - هلئسم  کی  يدهاش - دنوخآ ، ياقآ  موحرم  [- 1]
252 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنراد رارق  قتشم  ثحب  هرئاد  رد  مه  [ 209] دماوج زا  یضعب  هک  دناهدومن  لقن  نیققحملا  رخف 
هب لفط  تحلصم  یلو و  نذا  اب  ار  هریغص  هجوز  هّتبلا  تسه - راوخریش  هریغـص  هجوز  کی  هریبک و  هجوز  ود  ياراد  یـصخش  یهقف : عرف 

ار هریغـص  نآ  نیتریبک  دنک و  عاضترا  اهنآ  زا  ات  هداد  رارق  دوخ  هریبک  هجوز  ود  رایتخا  رد  ار  هریغـص  هجوز  هک  هدروآرد - دوخ ، جاودزا 
: هک مینک  هراشا  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  دناهداد . ریش  تسا  ربتعم  عاضر ، باب  رد  هک  یطئارش  اب 

زور هنابش  کی  سپس  هدروخ  ریش  لّوا  هریبک  زا  زور  هنابـش  کی  اضرف  ینعی  تسا  رگیدکی  بقاعتم  نیتریبک ، زا  هریغـص  ندروخ  ریـش  - 1
. دوشن طولخم  دنکن و  ادیپ  مه  هب  یطابترا  هک  مّود  هریبک  زا 

«. نیتریبکلاب لوخدلا  عم  : » دناهدومرف هر »  » فّنصم - 2
هریبک هجوز  دـش ، قّقحم  عاضر  باب  رد  ربتعم  طئارـش  ینعی  دومن  عاـضترا  لّوا ، هریبک  زا  هریغـص  هجوز  هک  يدّرجم  هب  هلئـسم  ضرف  قبط 

زا یکی  هجوّزلا  ّما  دنکیم و  ادیپ  هجوّزلا  ّما  ناونع  هریغـص ، عاضرا  رطاخ  هب  لّوا  هریبک  اریز  دنوشیم  مارح  جوز ، رب  هریغـص  هجوز  لّوا و 
، جوز رب  هبیبر - ياهجوّزلا - تنب  ره  هک  دینادیم  اهتنم  دوشیم  مارح  جوز ، رب  تسا  هجوّزلا  تنب  نوچ  مه  هریغص  تسا و  يدبا  تامّرحم 

. دشاب اهب  لوخدم  هجوز ، نآ  دیاب  میتفگ  هلئسم  حرط  رد  اذل  تسا  مارح  اهب  لوخدملا  ۀجوّزلا  تنب  هکلب  تسین  مارح 
هکلب درک  طبترم  قتـشم ، ثحب  هب  ار  نآ  ناوتیم  قیقد  رظن  اب  هچرگ  درادن  قتـشم  ثحب  هب  یطابترا  هلئـسم ، زا  روکذم  تمـسق  يروآدای :

: هک دناهداد  طابترا  قتشم  ثحب  هب  ار  هلئسم  مّود  تمسق 
رب هداد  ریش  ار  هریغص  عاضر ، باب  رد  ربتعم  طئارش  اب  هک  مّود  هریبک  هجوز  ایآ  لاؤس :

253 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
- هتشاد هّیلعف  ّتیجوز  ناونع  زورید  ات  وا  درادن  هّیلعف  ّتیجوز  ناونع  عاضترا ، لاح  رد  هریغص  هجوز  هن - ای  دوشیم  مارح  جوز ،

: هک تسه  قتشم  باب  رد  فالتخا  رب  ینتبم  هلئسم ، مکح  باوج :
هجوّزلا ّما  ناونع  مّود ، هریبک  دـشاب ، تقیقح  لـعفلاب  سّبلتم  صوصخ  رد  هجوز  هملک  رگا  هن ، اـی  دراد  هجوّزلا  ّما  ناونع  مّود ، هریبـک  اـیآ 

رد تقیقح  قتـشم ، میتفگ  رگا  اّما  تسین  مارح  تعیرـش ، رد  ۀجوز  تناک  نم  ّما  تسه و  ۀجوز » تناک  نم  ّما   » ناونع ياراد  هکلب  درادـن 
ناونع مه  مّود  هریبک  هجوز  تروص ، نیا  رد  دنکیم ، قدص  هجوز ، ناونع  اتقیقح  هریبک ، زا  ندروخ  ریش  لاح  رد  هریغـص  رب  تسا و  ّمعا 

. دوشیم مارح  شجوز  رب  دراد و  هجوّزلا  ّما 
هریبک دـشاب ، معا  رد  تقیقح  قتـشم ، رگا  یلو  تسین  مارح  جوز ، رب  مّود  هریبک  دـشاب  تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتـشم  رگا  هصالخ :

. دناهدش مارح  جوز ، رب  هریغص  مّود و  هریبک  لّوا ، هریبک  هجیتن  رد  تسا  مارح  جوز ، رب  مه  مّود 
ندوب هجوّزلا  ّما  رظن  زا  مّود  هریبک  اریز  درادـن  یتلاـخد  اـم  هلأـسم  رد  مّود  هریبـک  هب  لوخد  دـیدومرف  هظحـالم  هک  روطناـمه  يروآداـی :

هب طوبرم  روکذم ، هخـسن  ارهاظ  و  نیتریبکلاب » لوخّدلا  عم  هدمآ ...«  نینچ  دناهدرک  لقن  فّنـصم  هک  یترابع  رد  اّما  دنکیم  ادـیپ  تمرح 
لاکـشا ناشیا  هذـمالت  ناگرزب  زا  یـضعب  اذـل  هدوب  نیتریبکلا » يدـح  اب  لوخّدـلا  عم   » ناشیا هخـسن  رد  هکلب  هدوبن  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 

«. یلوالا ةریبکلاب  لوخّدلا  عم   » تفگ دیاب  هکلب  نیتریبکلا » يدحاب  لوخّدلا  عم   » تفگ دیابن  هک  دناهدرک 
ءانتبا نم  ۀلأسملا  هذه  یف  کلاسملا 210 ] نع  ام  هب  دهشی  امک  : ] دناهدومرف فّنصم 

254 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ۀّیجوّزلاک و اّیـضرع - وأ  اضرع  تناک  تاّیتاّذـلا - نع  ۀـجراخلا  تافّـصلاب  اهفاّصتا  ۀـظحالمب  تاّذـلا ، نم  اعزتنم  هموهفم  ناک  امّلک  هیلعف 
ماقم نع  اعزتنم  هموهفم  ناک  ام  فالخب  اذه  و  ادماج ، ناک  نإ  عاّزنلا و  لحم  ناک  تافاضإلا ، تارابتعالا و  نم  اهریغ  ۀـّیّرحلا و  ۀـّیّقرلا و 

[. 1  ] اهتایتاذب ۀیقاب  تاّذلا  تناک  اذإ  ام  صوصخ  یف  ۀقیقح  هنوک  یف  عازن  ّهنإف ال  تاّیتاّذلا ، تاّذلا و 
______________________________

. قتشملا ۀلأسم  یف  فالخلا  یلع  اهیف  مکحلا 

یلوصا قتشم  يارب  یّلک  هطباض 

: هک دناهدرک  نایب  قتشم  يارب  یّلک  هدعاق  کی  ثحب ، ّلحم  رد  دماوج  زا  یضعب  لوخد  عازن و  ّلحم  میمعت  هب  هّجوت  اب  هر »  » فّنصم [- 1]
عازن ّلحم  رد  تسا  تاّیتاذ  زا  جراخ  هک  یتافـص  هب  تاذ  نآ  فاّصتا  ظاحل  هب  اهتنم  دـشاب  هدـش  عازتنا  تاذ ، زا  شموهفم  هک  یناونع  ره 

زا یضرع و  ای  ضایب  داوس و  دننام  دشاب - هتشاد  یجراخ  ءاذحب  ام  دشاب - ضرع  یجراخ ، تافص  نآ  هاوخ  تسا  لخاد  قتشم ، ثحب  رد 
. ّتیّقر ّتیجوز و  ّتیکلم ، دننام  دشاب  يرابتعا  روما 

یـسک دنتـسین ، یلوصا  قتـشم  ءزج  ثحب و  لخاد  قطان ، ناسنا و  هملک  دـننام  هدـش  عازتنا  تاّیتاذ  تاذ و  زا  ناشموهفم  هک  ینیواـنع  اـّما 
یناسنا رگا  دـناهدش  عازتنا  تاّیتاذ  تاذ و  ماقم  زا  اهنآ  اریز  تسا  یلوصا  قتـشم  جوز ، هملک  دـننام  قطان  ناسنا و  هملک  هک  دـنکن  مّهوت 

هب سّبلتم  لعفلاب  هک  یـسک  ینعی  ناسنا  هکلب  دـنکیمن  قالطا  ناسنا  كاخ ، نآ  هب  یـسک  درک ، ادـیپ  یبارت  تلاـح  یتدـم  زا  دـعب  درم و 
. تسا قطن  هب  سّبلتم  لعفلاب  هک  يدرف  ینعی  قطان ، تسه و  ّتیناسنا 

زا ياهفاضا  اـی  دوعق - ماـیق و  دـننام  تافـص - زا  یتفـص  هب  تاذ  نآ  فاـّصتا  هظحـالم  هب  دـشاب  عزتنم  تاذ ، زا  هک  یموهفم  ره  هصـالخ :
لخاد  ّتیجوز - ّتیکلم و  دننام  تافاضا -

255 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
مـسا یف  هنایرج  ناکمإ  مدعب  لکـشی  امبر  هنأ  الإ  تاوّذلا ، یلع  ۀیراجلا  تاّقتـشملا  ضعبب  عاّزنلا  صیـصختل  هجو  ّهنأ ال  تفرع  دق  اهیناث :

یف ۀـقیقح  هیلع  يراـجلا  فصولا  ّنأ  یف  عاّزنلا  عـقی  نأ  نکمی  فـیکف  مرـصنی ، یـضقنی و  هسفنب  ناـمّزلا  یه  هیف و  تاّذـلا  ّنـأل  ناـمّزلا ،
[. 1 [ ؟ یضملا یف  هب  سّبلتملا  ّمعی  امیف  وأ  لاحلا ، یف  ادبملاب  سّبلتملا  صوصخ 

______________________________

. قطان ناویح و  ناسنا ، دننام  دناهدش  عازتنا  تاّیتاذ  تاذ و  زا  هک  یمیهافم  نیوانع و  فالخهب  تسه  عازن  ّلحم 

مّود رما 

میهد صاصتخا  لعاف - مسا  تاّقتشم - زا  یضعب  هب  ار  قتشم  باب  رد  عازن  هک  درادن  یهجو  هک  دش  صخشم  امـش  يارب  لّوا  رما  رد  [- 1]
، لّوا رما  نایاپ  رد  دنتـسه و  عازن  ّلحم  لـخاد  دـماوج ، زا  یـضعب  همیمـض  هب  [ 211] دـننکیم ادـیپ  تاذ  رب  يرج  هک  یتاّقتـشم  مامت  هکلب 

کنیا هک  هدش  یلاکشا  تسه - یلوصا  تاّقتشم  زا  یکی  هک  نامز - مسا  دروم  رد  اّما  میدرک  صّخشم  امش  يارب  ار  یلوصا  ّقتشم  هطباض 
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب 

زا یکی  دـیز  الثم  مینکیم  رّوصت  أدـبملا  هنع  یـضقنم  أدـبم و  هب  سّبلتم  أدـبم ، تاذ ، یلوصا ، تاّقتـشم  زا  نامز  مسا  زا  ریغ  رد  لاکـشا :
هک يزیچ  هدـش و  یـضقنم  وا  زا  برـض  هب  سّبلت  نکل  تسا  یقاـب  دـیز  باـنج  زورما  یلو  هدوب  برـض  هب  سّبلتم  زورید  هک  تسا  تاوذ 

زورما زورید و  هک  تسا  دیز  نامه  تاذ ، سفن  و  برـض - ینعی  أدبم - زا  تسا  ترابع  دوشیم ، هظحالم  نآ  هب  تبـسن  ءاضقنا ، سّبلت و 
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. هدوب یقاب 
زور تسا . مالّسلا ) هیلع   ) نیسحلا لتقم  اروشاع  زور  میئوگیم  الثم  نامز : مسا  رد  اّما 

256 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
امل الإ  و  ّماعلا ، نود  درفلا  ءازإب  ظفللا  عضو  نوکی  نأ  بجوی  ال  ماقملا - یف  امک  درفب - ّماع  موهفم  راصحنا  ّنأـب  لاکـشإلا  ّلـح  نکمی  و 

[. 1  ] یلاعت كرابت و  هیف  هراصحنا  عم  ّماعلا ، موهفملل  عوضوم  بجاولا  ّنأ  عم  ۀلالجلا ، ظفل  هل  عضو  امیف  فالخلا  عقو 
______________________________

لتقم ناونع  اروشاع  زور  هب  ام  هک  ادـعب  اّما  هدوب  يرجه  کی  تصـش و  لاس  رد  هداتفا  قاّفتا  نآ  رد  نادیهـش  رـالاس  لـتق  هک  یئاروشاـع 
دنکیم و ادـیپ  ءاضقنا  أدـبم ، هک  روطنامه  دوشیم  یـضقنم  نامز ، اریز  تسین  یقاب  نامز - تاذ - نآ  میهدیم  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا

ترابع هب  دینکیم  رّوصت  أدـبملا  هنع  یـضقنم  أدـبم و  هب  سّبلتم  هنوگچ  هدـنامن ، یقاب  امـش  يارب  یتاذ  هدـش و  یـضقنم  نامز  سفن  رگا 
هکنیا ای  تسه  لاحلا - یف  أدبم - هب  سّبلتم  صوصخ  رد  تقیقح  فصو ، نآ  هک  دینک  ثحب  دـیناوتیم  هنوگچ  دـشابن  یتاذ  یتقو  رگید 

- تسیچ رد  تقیقح  شفصو  هک  مینک  ثحب  ات  میرادن  یفوصوم  تسا - یضقنم  سّبلتم و  زا  معا  رد  تقیقح 
رب هوالع  دوشیم  یضقنم  نامز - تاذ - نامز ، مسا  دروم  رد  یلو  دشاب  یقاب  ءاضقنا ، لاح  رد  تاذ  دیاب  قتشم  ثحب  رد  لاکـشا : هصالخ 

هدوب و اذـک  زورید  تاذ  نآ  میئوگب  مینک و  ظفح  ار  نآ  ات  میرادـن  یتاذ  رگید  دـش ، یـضقنم  ناـمز  رگا  دوشیم و  یـضقنم  أدـبم  هکنیا 
. هدش عقاو  لاکشا  ّلحم  قتشم ، ثحب  رد  نامز  مسا  لوخد  اذل  تسه  اذک  زورما 

یـضقنا ات  تسین  یقاب  نامز - تاذ - نوچ  دوشیمن ، رّوصت  أدبملا  هنع  یـضقنم  نامز  مسا  دروم  رد  هک  میریذـپیم  امـش  زا  باوج : [- 1]
ّمعا يارب  نامز  مسا  تسا  نکمم  میئامن . جراخ  ثحب ، ّلحم  زا  ار  نامز  مسا  هک  تسین  نیا  امش  لاکـشا  همزال  اّما  دوش  رّوصت  أدبملا  هنع 

. دوشیمن رّوصت  أدبملا  هنع  یضقنم  نآ ، هب  تبسن  اهتنم  دشاب  هدش  عضو  سّبلتم ، یضقنم و  زا 
257 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رداصملا ّنأ  ةرورـض  تاوّذـلا ، یلع  ۀـیراج  ریغ  اهنوکل  عاّزنلا ؛ میرح  نع  اهیف  دـیزملا  رداصملا  لاـعفألا و  جورخ  حـضاولا  نم  ّنا  اـهثلاث :
ّلدت  اّمنإ  لاعفألا  ّنإ  و  یفخی - امک ال  اهب - موقی  تاوّذلا و  هب  فصّتی  ام  یلع  ۀلالّدلا  یف  ةدرجملاک ، اهیف  دیزملا 

______________________________

؟ مینک عضو  قادصم  نآ  يارب  ار  ظفل  دیاب  امتح  دشاب  قادصم  کی  ياراد  هک  میشاب  هتشاد  یّماع  رگا  هک  تسا  نیا  امش  زا  ام  لاؤس 
هب تبسن  هک  تسا  نیا  مه  شدهاش  دشاب و  هتشادن  دّدعتم  قیداصم  ماع ، نآ  هچرگ  میئامن  عضو  ماع ، يارب  ار  ظفل  هک  درادن  یعنام  ریخ ،

: هک تسه  یفالتخا  هّللا »  » هلالج ظفل 
عیمجل عمجتسملا  تاّذلا  ینعی  تسا  یّلک  ناونع  کی  هّللا »  » يانعم هکنیا  ای  تسا  لاعتم  راگدرورپ  یـصخش  مسا  تاذ و  ملع  ظفل  نآ  ایآ 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  سّدقم  دوجو  مهنآ  درادن و  رتشیب  قادصم  کی  هّیلامک ، تافص  عیمج  عمجتـسم  تاذ  اهتنم  ۀّیلامکلا  تافّـصلا 
هچرگ دـشاب  هدـش  عضو  معا  يارب  قتـشم  تسا  نکمم  میئوگیم  اذـل  تسه  ام  مالک  رب  يدـییأت  لیلد و  روکذـم ، فالتخا  سفن  تسا و 

. درک رّوصت  ناوتیمن  أدبملا  هنع  یضقنم  قادصم  نامز ، مسا  هب  تبسن 
 ...«. ماعلا موهفملل  عوضوم  بجاولا  نا  عم  : » هلوق

هب تبـسن  یـسک  درادـن و  قادـصم  کی  زا  شیب  جراخ ، رد  اّما  هدـش  عضو  یّلک  ناونع  کـی  يارب  دوجولا » بجاو   » موهفم رگید : دـّیؤم 
کی زا  شیب  یلو  تسا  یّلک  ياـنعم  کـی  يارب  یناوـنع  دـنیوگیم  همه  هکلب  دـهدیمن  یـصخش  مسا  لاـمتحا  دوـجولا  بـجاو  موـهفم 

. درادن مه  قادصم 
يزیچ يارب  ار  نآ  عضاو ، ینعی  تسین  عضو »  » ياراد دوجولا » بجاو   » هملک هک  تسا  نیا  شلاکشا  بئاجع و  زا  ناشیا  ریخا  دییأت  رّکذت :
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هدافتـسا اـنعم  کـی  هملک  ود  نآ  زا  تسا و  يرگید  عضو  ياراد  مه  دوجو »  » لقتـسم و عـضو  کـی  ياراد  بجاو »  » هکلب هدوـمنن  عـضو 
. تسین یبسانم  دییأت  فّنصم ، مّود  دییأت  اذل  دوشیم 

258 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهفالتخا یلع  اهنم ، اهکرت  وأ  اهلعف  بلط  وأ  لولح  وأ  رودص  مایق  اهب  يدابملا  مایق  یلع 

______________________________

مّوس رما 

هراشا

قاقتـشا ناونع  اهیف ، دـیزم  رداصم  لاعفا و  تاّیبدا ، رد  دراد . توافت  یلوصا  ّقتـشم  اب  یبدا  ّقتـشم  هک  میدرک  هراشا  مه  مّود  رما  رد  [- 1]
. دنراد

دوشیمن مّهوت  اذل  دـناهدش  هتفرگ  دّرجم  رداصم  زا  یلوق - هب  تاّقتـشم - مامت  دنتـسه و  أدـبم  ناونع  ياراد  ناشدوخ  دّرجم ، رداصم  هّتبلا 
نآ دیوگب  یسک  هک  تسه  مّهوت  نیا  ياج  لاعفا ، دیزم و  رداصم  هب  تبسن  اّما  دنشاب  قتشم  ثحب  رد  عازن  ّلحم  لخاد  درجم ، رداصم  هک 

. دنتسه یلوصا  ّقتشم  ناونع  ياراد  مه  ود 
هک میدرک  نایب  ياهطباض  یلوصا  ّقتشم  يارب  ام  اریز  دنتسه  قتـشم  باب  رد  عازن  زا  جراخ  لاعفا ، دیزم و  رداصم  دناهدومرف  هر »  » فّنـصم

: هک دوب  نیا  روکذم  هدعاق  دوشیمن و  دیزم  رداصم  لاعفا و  لماش  هطباض ، نآ 
نآ هک  دشیم  عازتنا  یناونع  سّبلت ، نآ  زا  هک  دوب  حرطم  یئدبم  هب  تاذ  سّبلت  أدـبم و  تاذ ، ینعی  دوب  تاذ  يارب  یناونع  یلوصا  ّقتـشم 

کی ناوتیم  ینعی  دـشیم  لـمح  نآرب  تشاد و  تاذ  رب  يرج  فّنـصم  ریبـعت  هب  درکیم و  تاذ  رب  قیبـطت  دوب ، قداـص  تاذ ، رب  ناوـنع 
درادن دوجو  ّتیصوصخ  نیا  رداصم ، لاعفا و  رد  اّما  تسا . براض  نامه  دیز ، ینعی  براض » دیز   » تفگ الثم  داد و  لیکشت  هیلمح  هّیضق 
هتـشاد برـض  هب  فاّصتا  دشاب و  یتاذ  اّما  تسا  ندز  برـض ،»  » يانعم دـنرادن  تاذ  اب  يراک  دـنراد و  أدـبم  رب  تلالد  طقف  رداصم  نوچ 

تفگ ناوتیمن  دنکیمن و  ادیپ  تاذ  اب  داّحتا  تسا و  ریاغم  تاذ  اب  أدبم  هدشن و  ظاحل  سّبلت ، تاذ و  الـصا  أدـبم  يانعم  رد  ریخ . دـشاب ،
جراخ  قتشم ، باب  رد  عازن  ّلحم  زا  رداصم  نیاربانب  تسا  زاجم  باب  زا  لدع » دیز   » دنیوگیم یهاگ  رگا  تسا و  برض  نامه  دیز ،

259 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀلالد مدع  ةرورـض  هابتـشا ، وه  و  هفیرعت . یف  اهب  نارتقالا  اوذخأ  یّتح  نامّزلا ، یلع  لعفلا  ۀلالد  ةاّحنلا  ۀنـسلأ  یف  رهتـشا  دق  ۀهبـش : ۀـحازإ 

یضاملاب رابخإلا  یف  لاحلا  وه  امک  لاحلا ، یف  امهب  ءاشنإلا  سفن  رمألا  ۀیاغ  كّرتلا ، وأ  لعفلا  بلط  ءاشنإ  یلع  لب  هیلع ، یهّنلا  رمألا و ال 
[. 1  ] یفخی امک ال  [، 212] امهریغب وأ  لبقتسملا  وأ 

______________________________

. دنتسه
ادـیپ تاذ  رب  يرج  ناشدوخ  اّما  دـننکیم  لـعاف  هب  لـعف  دانـسا  رب  تلـالد  تسه و  تاذ  أدـبم و  نیب  طاـبترا ، ناـیب  ناـشدافم  لاـعفا : اـّما 
دیهد رارق  دیز  نیوانع  زا  یکی  دیناوتیمن  ار  برض  امـش  دنوشیمن . بوسحم  تاذ  نیوانع  زا  دنوشیمن و  مه  لمح  تاذ ، رب  دننکیمن ،

. تسه تاذ  نیوانع  زا  یکی  لتاق  براض و  اّما 
یهاگ مایق  هوحن  اهتنم  تاوذ  هب  يدابم  مایق  رب  دننکیم  تلالد  طقف  لاعفا  هک  تسا  نیا  قتشم ، ثحب  زا  لاعفا  جورخ  ّتلع  هصالخ 213 :]

- رابخا رد  ینعی  عراضم  یضام و  لعف  رد  نسح - ضرم و  دننام  تسا  یلولح 214 ] یهاگ  و  برضی - برض و  دننام  تسا - يرودص 
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تاوذ زا  برضت - قرست و ال  دننام ال  يدابم - كرت  ای  ّجح - ّلص و  دننام  يدابم - لعف  بلط  رب  دننکیم  تلالد  لاعفا  یهن ، رما و  رد  اّما 
. دننک كرت  ای  داجیا و  جراخ ، رد  ار  يدابم  هک  دهاوخیم  نیبطاخم  تاوذ و  زا  مّلکتم  ینعی 

ههبش عفر 

یقیقحت  ۀهبش » ۀحازا   » ناونع تحت  لعف ، زا  ثحب  تبسانم  هب  هر »  » فّنصم [- 1]
260 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دنع دـیرّجتلا ، زاجملاب و  لوقلا  مزل  الإ  و  تاّینامّزلا ، یلإ  دانـسإلا  قالطالاب و  ـالإ  ناـمّزلا  یلع  لاـعفألا  نم  اـمهریغ  ۀـلالد  عنم  نکمی  لـب 
[. 1  ] تادّرجملا نامّزلا و  سفن  نم  اهریغ  یلإ  دانسإلا 

______________________________

- درادن قتشم  ثحب  هب  یطابترا  قیقحت ، نآ  هّتبلا  هدومن - لعف  يانعم  هرابرد 
رد هثالث  هنمزا  زا  یکی  هب  نارتقا  هکلب  دراد  نامز  رب  تلالد  لعف  اـهنت  هن  دراد ، ناـمز  رب  تلـالد  لـعف ، هک  تسا  رهتـشم  نییوحن  هنـسلا  رد 

ۀنمزالا دحاب  ۀنرتقم  هسفن و  یف  ینعم  یلع  لدت  ۀملک  هنا  لعفلا  ّدح  : » دناهدرک فیرعت  نینچ  ار  لعف  نییوحن ، هدـش و  ذـخا  لعف ، تقیقح 
«. ۀثالّثلا

؟ هن ای  تسا  حیحص  نآ - رد  نامز  ذخا  لعف - فیرعت  رد  نییوحن  نایب  ایآ  لاؤس :
: هک دناهدومن  ضقن  یهن ، رما و  لعف  هب  ار  نآ  تسا و  هابتشا  دناهدومرف  فّنصم  باوج :

دافم الثم  دـنرادن  نامز  رب  یتلـالد  هنوگچـیه  دنتـسه و  لـعف  قیداـصم  زا  مه  یهن  رما و  هکلب  تسین  عراـضم  یـضام و  هب  رـصحنم  لـعف ،
ءاشنا رب  تلالد  یهن و  هغیص  برضت » ال   » دنکیم و برض  دوجو  بلط  ءاشنا  رب  تلالد  یلوصا  حالطصا  هب  تسا و  برض  بلط  برضا » »

. هدشن ذخا  نامز  اهنآ  رد  دنکیم و  برض  كرت  بلط 
رد لاح - نامز  نامز - هک  تسا  نآ  زا  ریغ  بلطم  نیا  هدش و  عقاو  لاح  نامز  رد  وا  راتفگ » ، » برـضا دیوگیم  هک  یـسک  مّلکتم و  يرآ 

. دشاب هتشاد  تلاخد  برضا  يانعم 
: میئوگیم اذل  هدش  عقاو  لاح  نامز  رد  روبزم  رابخا  روکذم و  هلمج  درادن  نامز  رب  تلالد  الـصا  هک  تسا  هّیمـسا  هلمج  کی  مئاق » دـیز  »

. درادن یتّیلخدم  هنوگچیه  یهن  رما و  لعف  رد  نامز » »
هثالث هنمزا  زا  یکی  رب  یتلالد  هنوگچـیه  اّما  دنتـسه  لاعفا  زا  هکنیا  اب  یهن  رما و  لـعف  هک  تسا  نیا  نییوحن  هب  فّنـصم  لاکـشا  هصـالخ :

. درادن
عراضم  یضام و  لعف  رد  دناهدومرف  هداد و  هعسوت  ار  لاکشا  هرئاد  هر »  » فّنصم [- 1]

261 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشاب هتشادن  یتلالد  نامز  رب  هک  میهدیم  هئارا  ار  يدراوم  دنکیم ، نامز  رب  تلالد  حضاو ، روط  هب  نییوحن - امش - هدیقع  هب  هک 

. میهدیم تبسن  لاعتم ، دنوادخ  دننام  تادّرجم ، هب  ار  یضام  لعف  هک  يدراوم  رد  - 1
« هّللا ملع   » دیتفگ رگا  اّما  قباّسلا - نامّزلا  یف  ینعی  تسه - نامز  رب  ّلاد  یـضام ، لعف  تروص ، نیا  رد  دـیز » ملع   » دـیئوگیم امـش  یهاگ 

؟» قباّسلا نامّزلا  یف  ملع   » ینعی تسا  حرطم  نامز  هلأسم  دنوادخ ، هرابرد  ایآ  دینکیم  انعم  هنوگچ  ار  نآ  تروص  نیا  رد 
. ریخ

اّما تسا  زاجم  لاعتم ، دـنوادخ  هب  ملع  دانـسا  تفگ  ناوتیمن  یفرط  زا  دنتـسه و  دّرجم  يّدام ، نوئـش  ریاس  ناـمز و  ناـکم و  زا  تادّرجم 
. تسین نینچ  نیا  مینادیم  نادجولاب  نوچ  دراد  تقیقح  ناونع  دیز ، هب  ملع  دانسا 
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هنوگچ ار  نآ  یـسراف  نابز  رد  امـش  نامّزلا » یـضم   » میئوگب هکنیا  لثم  میهدیم  دانـسا  نامز  سفن  هب  ار  یـضام  لعف  هک  يدراوم  رد  - 2
رد مه  نامز  رگا  درذگیمن  نامز  رد  هک  نامز  هتـشذگ ؟» نامز  رد  نامز  تشذگ   » هک تسا  نیا  روکذـم  هلمج  يانعم  ایآ  دـینکیم  انعم 
اّما تسا  تقیقح  میهد  دانـسا  دیز ، هب  ار  یـضام  لعف  رگا  تفگ  ناوتیمن  یفرط  زا  دیآیم و  مزال  فورظم  فرظ و  داّحتا  درذگب ، نامز 

. تسا زاجم  میهد ، تبسن  نامز  هب  رگا 
. میزادرپب باتک  نتم  ترابع  حیضوت و  هب  هک  تسین  تبسانمیب 

یلا  [ 215] دانسالا قالطالاب و  الا  نامّزلا  یلع  لاعفالا  نم  امهریغ  ۀلالد  عنم  نکمی  لب   » هلوق
262 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نامّزلا یف  ۀبـسّنلا ، عوقو  یلع  ۀـلالّدلل  ۀـبجوم  يرخأ  ۀّیـصوصخ  ینعملا - بسحب  عراضملا - یـضاملا و  نم  ّلکل  نوکی  نأ  دـعبی  ـال  معن 
[. 1  ] تاّینامّزلا نم  لعافلا  ناک  امیف  عراضملا ، یف  لابقتسالا  وأ  لاحلا  یف  و  یضاملا ، یف  یضاملا 

______________________________

«. تاّینامّزلا
یـضام و لعف  لعاف  هک  يدراوم  رد  رگم  نامز  رب  ار  عراضم - یـضام و  ینعی  یهن - رما و  لـعف  زا  ریغ  تلـالد  مینک  عنم  هک  دراد  ناـکما 

. دشاب تاّینامز 216 ] زا  عراضم 
؟ تسیچ فّنصم  ترابع  رد  دانسا  قالطا و  هملک  زا  دوصقم  لاؤس :

. تسا دیعب  لامتحا ، نیا  یلو  تسا  دانسا  نامه  قالطا ، زا  دوصقم  فلا :
لعف تروص ، نیا  رد  دوب  ینامز »  » مه لعاف  دوبن و  دوجوم  ياهنیرق  رگا  ینعی  دـشابن  حرطم  ياهنیرق  هک  تسا  نیا  قالطا ، زا  دوصقم  ب :

. تسه توافت  دانسا ، قالطا و  نیب  انعم  رظن  زا  هجیتن  رد  دنکیم  نامز  رب  تلالد 
«. تادّرجملا نامزلا و  سفن  نم  اهریغ  یلا  دانسالا  دنع  دیرجتلا  زاجملاب و  لوقلا  مزل  الإ  و   » هلوق

ریغ هب  دانـسا  رد  دـیآیم  مزال  یناـمز - ریغ  هچ  یناـمز  هب  دانـسا  رد  هچ  دـنیامنیم - ناـمز  رب  تلـالد  دراوم ، همه  رد  لاـعفا  میئوگب  رگا 
 . نادجولا فالخ  وه  و   ] میوش زاجم  دیرجت و  هب  لئاق  تادّرجم - نامز و  سفن  تاّینامز -

تادّرجم هب  ار  نآ  هک  يدراوم  رد  اّما  تسا  حضاو  رایسب  نامز ، رب  نییوحن  رظن  زا  عراضم  یضام و  لعف  تلالد  هکنیا  اب  لاکـشا : هصالخ 
. میتسه هجاوم  روکذم ، لاکشا  اب  میهدیم  دانسا  نامز ، سفن  ای 

: هک دنراد  ياهیرظن  روکذم ، لاکشا  عفر  يارب  هر »  » فّنصم [- 1]
263 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد اـم  رظن  هب  [. 217] دـنکیم لابقتـسا  لاح و  نامز  رب  تلالد  عراضم ، هتـشذگ و  نامز  رب  تلالد  یـضام  لعف  دـیئوگیم  نییوحن - امش -
نآ همزال  هک  دـشاب  هدـش  ذـخا  یـضام  لعف  يانعم  رد  یتّیـصوصخ 218 ] هک  تسین  دـیعب  نکل  هدـشن ، ذـخا  نامز ، ود ، نآ  زا  کیچـیه 
اّما دوشیم  هتشذگ  نامز  رب  قبطنم  دنهد ، تبسن  نامز - سفن  زا  ریغ  دّرجم و  ریغ  ینامز - هب  ار  یضام  لعف  رگا  هک  تسا  نیا  ّتیصوصخ 

. دوشیمن هدافتسا  نآ  زا  یضام  نامز  دنهد  تبسن  نامز  سفن  ای  تادّرجم  هب  ار  نآ  رگا 
؟ تسیچ ّتیصوصخ  نآ  لاؤس :

الثم ندوب » قّقحم  و  قّقحت 219 ]  » ناونع زا  تسا  ترابع  یگژیو  نآ  اّما  دناهدرکن  رکذ  ار  ّتیـصوصخ  نآ  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج :
برض ندوب  قّقحم  ناونع  یضام ، لعف  رد  میهدیم - تبسن  تاّینامز ، هب  ار  یضام  لعف  ینعی  دیز -» ملع   » ای دیز » برض   » میئوگیم یتقو 

درادـن و ناـمز  رب  قاـبطنا  میهدیم  تبـسن  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  ار  ملع  هک  یماـگنه  اـّما  دوشیم  هتـشذگ  ناـمز  رب  قبطنم  تسه و  ملع  و 
هتـشذگ نامز  رد  هن  اّما  هدـش  قّقحم  یـضم »  » هک تسا  نیا  شیانعم  میهدیم  تبـسن  نامز ، هب  ار  یـضم »  » یـضام لعف  هک  یتقو  نینچمه 
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: نیاربانب
، فلتخم دراوم  بسح  هب  ّتیـصوصخ  نآ  هجیتـن  تسا و  ذوخأـم  یـضام  لـعف  رد  هک  تسا  یتّیـصوصخ  ندوب » قّـقحم  قّـقحت و   » ناوـنع

. تسا توافتم 
نیا  برضی »  » يانعم هدش و  ذخا  [ 220 «] ّبقرت  » ّتیصوصخ عراضم ، لعف  رد  نینچمه  و 

264 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع هقابطنا  ّحص  ینعم  صوصخ  هل  نوکی  نأ  الإ  هل  ینعم  و ال  لابقتـسالا ، لاحلا و  نیب  اّیونعم  اکرتشم  نوکی  عراضملا  ّنأ  هدّیؤی 221 ] و 
دحاو ّلک  یلع  هقابطنا  ّحص  ینعم  اهل  نوکی  براض ) دیز   ) ۀّیمسالا ك ۀلمجلا  ّنأ  امک  امهّمعی ، نامز  موهفم  یلع  ّلدی  ّهنأ  ال  امهنم ، ّلک 

[. 1  ] اهلثم ۀّیلعفلا  ۀلمجلا  تناکف  الصأ ، اهنم  دحاو  یلع  اهتلالد  مدع  عم  ۀنمزألا ، نم 
______________________________

تـسا قابطنا  لباق  لابقتـسا ، لاح و  نامز  رب  هک  دـنکیم  ادـیپ  یئانعم  میهد  تبـسن  تاّینامز  هب  ار  نآ  رگا  اهتنم  برّـضلا  ّبقرتی  هک  تسا 
قّقحت هدنیآ  رد  ای  نآلا  تسا  نکمم  هدشن ، قّقحم  نونکات  برض  هک  تسا  نیا  شموهفم  میتسه  برـض  راظتنا  هب  ام  میئوگیم  یتقو  اریز 

. دنک ادیپ 
نآ هجیتن  یلو  تسا  ناسکی  دراوم  ماـمت  رد  هک  هدـش  ذـخا  عراـضم ، یـضام و  لـعف  ياـنعم  رد  ّبقرت »  » و قّقحت »  » ّتیـصوصخ هصـالخ :

لاح و ای  یـضام  نامز  رب  میهد  تبـسن  تاّینامز ، هب  ار  عراضم  ای  یـضام  لعف  رگا  ینعی  تسا  تواـفتم  اـهلعاف  فـالتخا  هب  ّتیـصوصخ 
تبسن نامز  سفن  ای  تادّرجم  هب  ار  اهنآ  هک  يدراوم  رد  دشاب و  هدش  ذخا  اهنآ  هل  عوضوم  رد  نامز  هکنیا  نودب  دوشیم  قبطنم  لابقتـسا 

. دنوشیمن نامز  رب  قبطنم  میهدیم 
نیب يونعم  كرتشم  عراضم  لعف  هک : تسا  روهـشم  نییوحن ، نیب  هدشن : ذـخا  لعف ، هل  عوضوم  رد  نامز  رب  تلالد  هکنیا  رب  يدـّیؤم  [- 1]

. تسا لابقتسا  لاح و 
رد هک  تسا  نیا  ناشروظنم  ایآ  تسیچ ؟ روکذم  هلمج  زا  نیّیوحن  دوصقم  لاؤس :

265 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
برض لمع  وا  هک  تسا  نیا  دیز » برضی   » هلمج يانعم  الثم  تسا  لابقتـسا  لاح و  زا  ّمعا  نامز ، نآ  هک  هدش  ذخا  ینامز  عراضم ، يانعم 

؟ لابقتسا مه  دوشیم و  لاح  لماش  مه  هک  تسه  یّماع  ناونع  کی  یضام ، نامز  زا  ریغ  دهدیم و  ماجنا  یضام  نامز  زا  ریغ  رد  ار 
. دشاب لابقتسا  لاح و  نیب  عماج  هک  میرادن 222 ] ینامز  اریز  تسین  مه  لوبق  لباق  دنرادن و  يدوصقم  نانچ  امّلسم 

: هک میدرک  نایب  ام  هک  يزیچ  نآ  زج  درادن  یئانعم  لابقتسالا - لاحلا و  نیب  ایونعم  اکرتشم  نوکی  عراضملا  نا  مالک - نیا  هکلب 
لابقتسا و رب  مه  تسا و  قابطنا  لباق  لاح  رب  مه  دوش  یلمع  ءارجا و  دهاوخب  رگا  هک  دراد  دوجو  ّبقرت - یتّیـصوصخ - عراضم ، لعف  رد 

رفاسی هملک  ندینش  اب  رفاسی » دیز   » هک دیونشیم  امش  یتقو  هک  تسا  نینچمه  افرع  هدشن و  ذخا  لابقتسا ، لاح و  نامز  نآ  هل  عوضوم  رد 
ناکما هک  تسا  شیپ  رد  دـیز  يارب  یترفاسم  هک  تسا  نیا  دـیآیم  ناـسنا  نهذ  هب  هک  یبلطم  هکلب  دـنکیمن  روطخ  امـش  نهذ  هب  ناـمز 

. دنک ادیپ  قابطنا  لابقتسا ، نامز  رب  تسا  نکمم  دوش و  قبطنم  لاح  نامز  رب  دراد 
: هک دناهدومن  نایب  دوخ  مالک  رب  يرگید  دّیؤم  فّنصم ،

. هدشن ذخا  نآ  هل  عوضوم  رد  نامز  درادن و  نامز  رب  تلالد  اعضو  هّیمسا ، هلمج  هک  دنراد  قافتا  نییوحن 
هب مئاق » دیز   » هّیمسا هلمج  تبسن  الثم  دشابیم  لابقتسا  لاح و  یـضام و  نامز  رب  قابطنا  لباق  هک  تسه  نآ  رد  یتّیـصوصخ  لاحنیعرد ،

. ادغ براض  دیز  نآلا و  براض  دیز  سما ، براض  دیز  میئوگب  تسا  حیحص  نیاربانب  تسا و  يواسم  هثالث ، هنمزا 
266 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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لب ۀلاحم ، ۀقیقح ال  البقتسم  وأ  ایضام  نوکی  ال  عراضملا ، یف  لابقتسالا  وأ  لاحلا  نامز  و  هلعف ، یف  یضاملا  نامّزلا  ّنأ  کلذ  دّیؤی  امبر  و 
رهظی امک  ۀفاضإلاب ، امهلعف  یف  البقتسم  وأ  ایضام  نوکی  اّمنإ  و  کلذک ، ایـضام  عراضملا  یف  و  ۀقیقح ، البقتـسم  یـضاملا  یف  نوکی  امبر 
هدعب امیف  وأ  تقولا ، کلذ  یف  برـضی  وه  و  اذک ، رهـش  یف  دیز  ءاج  هلوق : و  ماّیأب ، هلبق  برـض  دق  و  ماع ، دعب  دیز  ینئیجی  هلوق : لثم  نم 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  یضم ، اّمم 
______________________________

«. اهلثم ۀیلعفلا  ۀلمجلا  تناکف  : » دناهدومرف فّنصم 
. درادن نامز  رب  تلالد  عضولاب - لعف - هکنیا  رب  رگید  دّیؤم  [- 1]

نامز زا  دوصقم  رگید  ترابع  هب  تسیچ  دیآیم  نایم  هب  تبحص  اهنآ  زا  مه  وحن  رد  هک  لابقتسا  لاح و  یـضام ، نامز  زا  دوصقم  لاؤس :
؟ تسا روظنم  زیچ ، هچ  هب  تبسن  هتشذگ  یضام ،

تسا ملکت  نامز  كالم ، عراضم ، لعف  رد  نینچمه  تسا و  هتشذگ  مّلکت ، نامز  هب  تبسن  یـضام ، لعف  تسا . مّلکت  نامز  نازیم ، باوج :
 ... دنیوگیم هک 

مینکیم نایب  ثحب ، لصا  هب  تبـسن  يدییأت  روکذم ، همّدقم  نایب  زا  دعب  تسا . مّلکت  نامز  لابقتـسا ، لاح و  یـضام و  رد  روحم  نیاربانب ،
: هک

. دنشاب هدش  لامعتسا  یضام  رد  عراضم  لعف  لابقتسا و  رد  یضام  لعف  هک  میهدیم  هئارا  امش  هب  ياهلثما 
يدارفا شندمآ  زا  لبق  زور ، دنچ  هکیلاحرد  دیآیم  نم  دزن  لاس ، کی  زا  دعب  دیز  مایاب .» هلبق  برـض  دق  ماع و  دعب  دیز  ینئیجی  : » لاثم

. تسا هداد  رارق  برض  دروم  ار 
رتنشور ترابع  هب  هدرک  ادیپ  ققحت  یبرـض  هن  هدمآ و  دیز  زونه  هن  اریز  تسا  لبقتـسم  اتقیقح  هّیلقع ، تقد  هب  برـض »  » روکذم لاثم  رد 

لبقتسم  دریذپیم و  ماجنا  ادعب  ندز  قّقحت  لصا  تقیقح ، رد  اّما  تسا  یضام  هتشذگ و  دیز  ءیجم  هب  تبسن  دیز ، برض » »
267 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

مامت یف  دارطتـسالا  یف  دارّطالا  لجأل  ماقملا ، بسانی  امب  هادـع ، امع  فرحلا  زاتمی  هب  ام  نایب  یلإ  مالکلا  نانع  فرـصب  ساب 223 ] ّمث ال 
[. 1  ] ماسقألا

______________________________

لامعتـسا هک  تسا  نیا  شاهمزال  هدـش ، عضو  یـضام  نامز  صوصخ  رب  تلـالد  يارب  برـض  یـضام و  لـعف  میئوگب  رگا  تسا و  یقیقح 
رب تلالد  هک  مینکیم  فشک  ّتیزاجم ، مدع  زا  اذل  تسا  يزاجم  لامعتـسا ، نآ  دیوگیمن  سکچیه  هکیلاحرد  دشاب  يزاجم  روکذـم ،

. هدشن ذخا  یضام ، لعف  هل  عوضوم  رد  هتشذگ  نامز 
 ...«. هدعب امیف  وا  تقولا  کلذ  یف  برضی  وه  اذک و  رهش  یف  دیز  ینءاج  : » رگید لاثم 

لاح رد  دیز  ءیجم  هب  تبسن  برضی »  » روکذم لاثم  رد  دادیم . رارق  برـض  دروم  ار  مدرم  وا  هکیلاحرد  دمآ  نم  دزن  لبق  هام  کی  دیز ،
. هدش لامعتسا  یضام  نامز  رد  تقیقح  رد  ّالا  هدش و  لامعتسا  لابقتسا ، و 

لاح و رب  عراضم  هتـشذگ و  نامز  رب  یـضام  لعف  هک  دینکیم  هدـهاشم  رگا  هدـشن و  ذـخا  لاعفا ، هل  عوضوم  رد  نامز  رب  تلالد  هصالخ :
هب هک  تسه  عراضم - لعف  رد  تبسن - ّبقرت  و  یضام - لعف  رد  تبسن - قّقحت  ّتیـصوصخ  نامه  رطاخ  هب  دنکیم ، ادیپ  قابطنا  لابقتـسا 

[. 224 «] ادّیج لّمأتف  : » هلوق میدرک . نایب  حورشم  وحن 
قتشم  ثحب  هرئاد  زا  جراخ  لاعفا ، رداصم و  دندومرف : مّوس  رما  رد  هر »  » فّنصم [- 1]

268 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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امیف تفرع  ّکنأ  الإ  هیلع ، دـیزم  امب ال  دـئاوفلا  یف  هانّیب  دـق  و  هریغ ، یف  ینعم  یلع  ّلد  ام  فرحلا  ّنأ  مالعألا ، نیب  رهتـشا  نإ  ّهنأ و  ملعاف 
اّمنإ و  اهب ، لالقتـسالا  مدع  و ال  ۀّیموهفملاب ، لالقتـسالا  هیف  ظحلی  مل  ام  امهیف  ّهنأ  و  ینعملا ، بسحب  مسالا  نیب  هنیب و  قرفلا  مدـع  مّدـقت ،

. وه وه  امب  هانعم  هنم  دیرأ  لمعتسیل و  هریغ  عضو  و  ریغلا ، یف  وه  امب  هریغل و  ۀلاح  هانعم  هنم  دیرأ  لمعتسیل و  عضو  ّهنأ  وه  قرفلا 
امهنیب نوکیل  هیف ، لمعتسملا  یف  ال  لامعتسالا ، بناج  یف  ربتعا  اّمنإ  اهب ، لالقتـسالا  مدع  و  ۀّیموهفملاب ، لالقتـسالا  نم  ّلک  نوکی  هیلع  و 

هل الامعتسا  ازاجم و  ناک  امل  یلالقتسالا ، ینعملا  یف  نم )  ) ۀظفل و  یلآلا ، ینعملا  یف  لمعتـسا  ول  ءادتبالا )  ) ظفلف ینعملا ، بسحب  توافت 
[. 1  ] هل عضو  ام  ریغب  ناک  نإ  و  هل ، عضو  ام  ریغ  یف 

______________________________

، دندرک نایب  نامز  رب  لعف  تلالد  مدع  ای  تلالد  هرابرد  ار  یقیقحت  ۀهبـش » ۀـحازا   » ناونع تحت  ادارطتـسا  نآ ، لابند  هب  دنتـسه و  یلوصا 
. مینکیم فرح  مسا و  هرابرد  مه  یثحب  دوش  درطم  دارطتسا ، نآ  هکنیا  يارب  دناهدومرف  سپس 

دناهدرک و نایب  احورشم  یناثلا - رمالا  یف  باتک - ءادتبا  رد  ار  اهعبار »  » ات باتک  زا  شخب  نیا  بلاطم  لوصا  ابیرقت  فّنـصم ، رّکذت : [- 1]
. میهدیم حیضوت  ار  نآ  راصتخا  هب  مه  ام  اذل 

هک یئانعم  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  ياهملک  فرح ، هریغ » یف  انعم  یلع  ّلد  ام  فرحلا  : » هک تسا  روهـشم  نینچ  مالعا  نیب  فرح ، يانعم 
هکلب لقتـسم  ءادتبا  هن  اّما  دنکیم  ءادتبا  رب  تلالد  تسا و  فرح  نم »  » هملک ۀفوکلا » یلا  ةرـصبلا  نم  ترـس   » دننام تسا  ریغ  رد  انعم  نآ 

. تسا هرصب  ریس و  يارب  تلآ  تلاح و  ریغ و  رد  هک  یئادتبا 
، فورح رد  انعم  لالقتسا  مدع  و  [ 225] ءامسا رد  انعم  لالقتسا  دناهدومرف : هر »  » فّنصم

269 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. هدشن هظحالم  اهنآ  یناعم  رد  لالقتسا  مدع  لالقتسا و  ناونع  ینعی  تسین  هل  عوضوم  ءزج 

. تسین انعم  ءزج  لالقتسا ، ناونع  اّما  هدش  عضو  یلالقتسا  یناعم  يارب  سانجا  یماسا 
عضو و هک  دنراد  لوبق  همه  اذل  تسین  انعم  ءزج  ءادتبالا - تغل  رد  لالقتـسا - ناونع  اما  هدـش  عضو  لقتـسم  ءادـتبا  يارب  ءادـتبالا »  » هملک

. تسا ماع  ءامسا ، هل  عوضوم 
. تسین فورح  هل  عوضوم  انعم و  ءزج  لالقتسا ، مدع  و  هریغل » ۀلآ  ۀلاح و   » مه فورح  رد 

مـسالا  » دشاب هل  عوضوم  لخاد  هکنیا  هن  تسا  عضو  زا  ضرغ  فورح ، رد  لالقتـسا  مدـع  ءامـسا و  رد  لالقتـسا  هک  میدرک  نایب  مه  البق 
لامعتـسا هسفن  یف  لامعتـسا  نیح  رد  هدـش و  عـضو  ءادـتبا  ياـنعم  ءادـتبا و  تاذ  يارب  ءادـتبالا  هملک  مـسا و  هـسفن » یف  لمعتـسیل  عـضو 

. دوشیم
یتقو تسا  لامعتـسا  تاّیفیک  زا  هریغ » یف   » ظاحل و  هریغ » یف  لمعتـسیل  عضو   » هک تسه  ءادـتبا  هملک  اب  فدارم  نم »  » هملک فورح : اـّما 

دنکیم و هدارا  هریغ  یف  یهاگ  و  مسا - رد  دـنکیم - هظحالم  القتـسم  ار  انعم  یهاگ  دـنکیم  یناف  انعم  رد  ار  نآ  هدارا و  ار  ظفل  ناسنا ،
هب اذـل  تسا  رود  مزلتـسم  اریز  دوش  ذـخا  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  رد  هک  تسا  لاحم  دوشیم  یـشان  لامعتـسا ، هیحان  زا  هک  یئاـهزیچ 

یلا ءادتبا ، نم و  دننام  تسا  فدارتم  یفرح  اب  هک  یمسا  یمسا - ياج  هب  ار  یفرح  ای  یفرح  ياج  هب  ار  یمسا  یسک  رگا  فّنـصم  هدیقع 
. تسین زاجم  هل و  عوضوم  ریغ  رد  ظفل  لامعتسا  دنک  لامعتسا  ءاهتنا - و 

ام ریغ  هب  لامعتسا  هکلب  تسین  هل  عضو  ام  ریغ  رد  روکذم ، لامعتـسا  سکعلاب 226 -] ای  میئامن - لامعتـسا  نم  ياج  هب  ار  ءادتبا  تغل  رگا 
تیاـعر ار  وا  رظن  لامعتـسا ، هقیرط  ّتیفیک و  رد  امـش  هسفن  یف  لمعتـسیل  دوـب  هدرک  عـضو  ار  ءادـتبا  هملک  عـضاو ، ینعی  تسا  هـل  عـضو 

دیدرکن
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ۀظحالمب ناک  نإ  و  یلقع ، یّلک  یلآلا  وأ  یلالقتـسالا  ظاحللاب  ادـّیقم  و  نیریثک ، یلع  قدـصی  یعیبط  یّلک  هسفن  یف  امهیلک  یف  ینعملاـف 
عقو امیف  لّمأت  مهفاف و  ینهّذلا ، دوجولاب  ناک  نإ  و  دجوی ، مل  صّخشتی  مل  ام  ءیّـشلا  ّنإف  [، 227] اّینهذ اّیئزج  ناک  انهذ  هدوجو  هظاحل  نأ 
ماع ّهنإف  هادع  ام  فالخب  اّصاخ ، فورحلا  یف  هیف  لمعتـسملا  وأ  هل  عوضوملا  نوک  مّهوت  و  هابتـشالا ، طلخلا و  نم  مالعألا ، نم  ماقملا  یف 

[. 1]
______________________________

: هک دش  صّخشم  میتفگ  هک  هچنآ  رب  انب  دیدومن  لامعتسا  هل » عضو  ام  ریغب   » ار نآ  هکلب 
ضرغ ینعی  تسا . لامعتـسا  ّتیفیک  رد  ناـشتوافت  هکلب  دـنرادن  یقرف  تهج ، نیا  زا  تـسا و  ماـع  ود  ره  فورح ، ءامـسا و  هـل  عوـضوم 

. دنیامن لامعتسا  هریغل  ۀلاح  ۀلآ و  ار  فرح  وه و  وه  امب  القتسم و  ار  مسا  هک  هدوب  نیا  عضاو ،
ظاحل یتقو  اذـل  تسا  ماـع  ءامـسا ، دـننام  مه  فورح  هل  عوضوم  هدـشن و  ذـخا  فورح ، هل  عوضوم  رد  ّتیلآ  ظاـحل  دـیق و  میتفگ  [- 1]

یف فرح  مسا و  رد  انعم  هک  میریگیم  هجیتن  دوبن  ذوخأـم  ءامـسا - هل  عوضوم  رد  ّتیلالقتـسا - ظاـحل  و  فورح - هل  عوضوم  رد  ّتیلآ -
نیمه  رگا  اّما  تسا 228 ] نیریثک  رب  قدص  لباق  یعیبط و  یّلک  لامعتسا - زا  رظن  عطق  اب  هسفن -

271 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
الإ کلذ  نوکی  له  و  هل ؟ ابجوم  هیف  ۀّیلالقتـسالا  دصق  نوکی  ملف ال  اّیئزج ، ینعملا  نوکل  ابجوم  اهیف  ۀـّیلآلا  دـصق  ناک  نإ  يرعـش  تیل  و 
مزل الإ  و  فیک ، کلذک ؟ اهیف  نوکی  ملف ال  لامعتـسالا ، یف  لب  هیف  لمعتـسملا  و ال  هل ، عوضوملا  یف  ربتعی  امم  سیل  دـصقلا ، اذـه  نوکل 

، نهّذلا الإ  هل  نطوم  ّیلقعلا ال  ّیّلکلا  و  ۀّیلقع ، تاّیّلک  اذه  یلع  اهنوکل  ۀّیجراخلا ؛ تاّیئزجلا  یلع  ۀـقبطنم  ریغ  تاقّلعتملا  یناعم  نوکی  نأ 
هیف ربتعا  امب  [ 229] اهدّیقتل ۀفوکلا  ةرصبلا و  ریّسلا و  یلع  قدصی  داکی  ال  ۀفوکلا ) یلإ  ةرصبلا  نم  ترس   ) یف ۀفوکلا ، ةرـصبلا و  ریّـسلاف و 

لیحتسیف  ۀّیلقع ، ریصتف  دصقلا 
______________________________

، رابتعا کی  هب  لاحنیعرد  دوشیم و  یلقع 230 ] یّلک  دننک ، دـّیقم  مسا - رد  ّتیلالقتـسا - ظاحل  و  فرح - رد  ّتیلآ - ظاحل  هب  ار  انعم 
. میداد حیضوت  یناث  رما  رد  باتک  يادتبا  رد  ار  ینهذ  يدوجو  يانعم  دنتسه و  مه  ینهذ  یئزج 

یضعب دوب : نیا  طلخ  نآ  هدش و  عقاو  هابتشا  طلخ و  بلطم ، نیا  رد  مالعا  يارب  دینک و  ّتقد  لّمأت و  ماقم  نیا  رد  دناهدومرف  هر »  » فّنصم
هک یلاح  رد  تسا  صاخ  فورح ، هل  عوضوم  هجیتن  رد  تسا و  ذوخأـم  فورح ، هل  عوضوم  رد  ّتیلآ  ظاـحل  هک  دـناهدرک  مّهوت  اـهنآ  زا 

هک  تسا  عنتمم  لامعتسا و  زا  یشان  لامعتسا و  ءاحنا  زا  ّتیلآ  ظاحل  هک  دناهدرک  تلفغ 
272 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀّیجراخلا رومألا  یلع  اهقابطنا 
______________________________

ماع فورح ، هل  عوضوم  عضو و  هک  دـش  صخـشم  امـش  يارب  فرح  يانعم  ناـیب  رد  یناـث  رما  رد  دـشاب و  هتـشاد  هل  عوضوم  رد  تلاـخد 
. تسا

ّتیئزج ثعاب  مسا  رد  ّتیلالقتـسا  دصق  ارچ  هدـش  انعم  ّتیئزج  ثعاب  فرح ، رد  ّتیلآ  دـصق  رگا  هک : دـشیم  مولعم  ام  يارب  شاک  [- 1]
دوش و هل  عوضوم  ّتیئزج  ببـس  ّتیلالقتـسا ، دصق  مه  مسا  رد  دـیاب  هدـش  انعم  ّتیئزج  ثعاب  فرح  رد  ّتیلآ  ظاحل  رگا  ینعی  دوشیمن 

- مسا ماع - يرگید  و  فرح - صاخ - یکی  هن  دوش  صاخ  ود  ره  هل  عوضوم  هجیتن  رد 
، دننکیم هدارا  الالقتسا  ار  مسا  يانعم  لامعتسا ، نیح  رد  نیمّلکتم  هکلب  تسین  ذوخأم  مسا ، هل  عوضوم  رد  ّتیلالقتسا  ظاحل  دیئوگب  رگا 
، لامعتـسا نیح  رد  نیلمعتـسم  یلو  تسا  یلک  ءادـتبالا ، تغل  هل  عوضوم  ینعی  تسا  يراج  مه  فرح  رد  بلطم  نیا  هک  میهدیم  باوج 
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لامعتسا قرط  ءاحنا و  هک  میدرک  هراشا  البق  دنربیم و  راک  هب  هرصب  ریس و  نیب  طبر  يارب  ار  نآ  دننکیم و  لامعتسا  ّتیلآ  وحن  هب  ار  نآ 
ات دشاب  یعـضو  دیاب  دنکیم ، ادـیپ  قّقحت  عضو  زا  دـعب  لامعتـسا ، نوچ  تسا  رود  مزلتـسم  اریز  دـشاب  هل  عوضوم  لخاد  تسا  لاحم  انعم 

 ... دوش و قّقحم  لامعتسا 
؟ دوشن ّتیئزج  ببس  ءامسا ، رد  ّتیلالقتسا  دصق  اّما  دوش  انعم  ّتیئزج  ثعاب  فورح ، رد  ّتیلآ  دصق  تسا  نکمم  هنوگچ  هصالخ :

هفوک هرـصب و  ریـس ، دننام  فورح - تاقّلعتم  یناعم  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دشاب  ذوخأم  فورح ، هل  عوضوم  رد  ّتیلآ  دـصق  ظاحل و  رگا 
ّهنأ عم   » هلوق یف  دندش - رّکذتم  فورح  يانعم  نایب  رد  یناث و  رما  رد  ار  لاکشا  نیمه  ریظن  فّنـصم  دوشن و  قبطنم  تاّیجراخ ، رب  [- 231

 ...«- تایجراخلا یلع  قدصی  نا ال  مزلی 
273 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف ظاحللاب  ینعملا  دّیقت  رابتعاب  ۀّیئزجلا  ّنإ  و  نیریثکلا ، یلع  قدّصلا  و  یمـسالا ، لب  یفرحلا  ینعملا  ۀّیئزج  نیب  ّقفوی  هانقّقح 232 ] امب  و 
ّمعی لب  فرحلاب ، عفّدلا  لاکشإلا و  صاصتخا  مدع  رهظ  هنم  و  ینعملا ، سفن  ظاحلب  هتّیّلک   ] ۀیلکلا و  اّیلالقتسا ، وأ  اّیلآ  تالامعتسالا  دراوم 

نم اهیف  امل  کلذ  عم  ةداعإلا  و  مالکلا ، ضعب  رومـألا  ضعب  یف  قبـس  دـق  و  مـالعألل ، مادـقألا  لازم  قیقد و  ّهنإـف  ماـقملا  یف  لـّمأتف  هریغ ،
[. 1  ] مهفاف ةدافإلا . ةدئافلا و 

، اّیلعف اهضعب  یف  و  ۀکلم ، ةّوق و  اهضعب  یف  و  ۀعانص ، ۀفرح و  اهضعب  یف  أدبملا  نوک  و  ئدابملا ، یف  تاّقتـشملا  فالتخا  ّنإ  [: 233] اهعبار
اهتلالد یف  افالتخا  بجوی  ال 

______________________________

. دشاب مه  یئزج  یفرط  زا  یعیبط و  یّلک  هسفن ، یف  انعم  هک  درادن  یتافانم  هک : دش  صّخشم  امش  يارب  ام  تاقیقحت  زا  [- 1]
زا هدرک و  عضو  ءادتبا  یّلک  يارب  ار  نم  ظفل  عضاو ، الثم  تسا  نیریثک  رب  قدـص  لباق  و  یّلک »  » لامعتـسا زا  رظن  عطق  اب  فورح ، رد  انعم 

. دننکیم لامعتسا  ار  نآ  تیلآ  دصق  هب  نیمّلکتم  لامعتسا ، نیح  رد  ینعی  تسه  مه  یئزج  میئوگیم  یفرط 
یئزج دریگیم  ّقلعت  اهنآ  هب  یلالقتسا  ظاحل  دصق و  هک  لامعتـسا  نیح  رد  اّما  تسا  یّلک  هسفن  یف  انعم  میئوگیم  ءامـسا ، رد  نینچمه  و 

. تسا
274 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکیف لاحلا ، وأ  ّیـضملا  یف  هب  سّبّلتلا  فلتخی  ّهنإ  رمألا  ۀیاغ  یفخی ، امک ال  اهنع ، ثوحبملا  ۀهجلا  یف  اتوافت  و ال  الـصأ ، ۀئیهلا  بسحب 
الف اّیلعف ، ذـخأ  ول  یتأی  وأ  یـضم  اّـمم  نوکی  و  هنع ، یـضقنا  وأ  لاـحلا ، یلإ  هب  سّبلتی  مل  ول  و  ۀـکلم ، وأ  ۀـفرح  ذـخأ  ول  ـالعف ، هب  سّبّلتلا 

[. 1  ] هیلا انرشأ  امک  تاقّلعّتلا ، عاونأ  تاسّبّلتلا و  ءاحنأ  اهیف  توافتی 
______________________________

مراهچ رما 

دننام تعنـص - هفرح و  و  داهتجا - دـننام  هکلم - لیبق  زا  قتـشم  أدـبم  رگا  هک : دـناهداد  یلیـصفت  قتـشم ، ثحب  رد  مـالعا  زا  یـضعب  [- 1]
اّما تسا  تقیقح  ود  ره  رد  ینعی  هدش  عضو  سّبلتم ، ریغ  سّبلتم و  زا  ّمعا  يارب  قتشم ، تئیه  تروص ، نیا  رد  دشاب ، تغایـص - یطاّیخ و 

. تسا زاجم  أدبملا  هنع  یضقنم  درف  رب  قتشم  قالطا  تروص ، نیا  رد  دشاب ، برض - برش و  لکا ، دننام  لاعفا - لیبق  زا  رگا 
ناونع وا  رب  اتقیقح  مه  زاب  درادرب  تسد  دوخ ، لغـش  زا  دـنک و  ترفاسم  لاس  کـی  رگا  هداد  رارق  یطاـّیخ  ار  دوخ  هفرح  هک  یـسک  ـالثم 
ناونع اتقیقح  وا  رب  تسه ، مون  لکا و  لوغـشم  العف  یلو  تسه  ماکحا  طابنتـسا  هّوق  ياراد  هک  یـسک  نینچمه  دوشیم و  قالطا  طاـّیخ ،
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 ... هدش و هدارا  لکا ، ّتیلعف  نآ  أدبم  زا  هک  لکا »  » هملک فالخهب  تسین . داهتجا  سابل  هب  سّبلتم  وا  هکنیا  اب  دوشیم  قالطا  دهتجم ،
: دناهدومرف روکذم  مّهوت  لیصفت و  ّدر  يارب  هر »  » فّنصم

رد فالتخا  بجوم  هدـش - هدارا  ّتیلعف ، یـضعب  زا  هکلم و  یـضعب  زا  هفرح ، يدابم ، زا  یـضعب  زا  هکنیا  و  يدابم - رد  تاّقتـشم  فالتخا 
. ددرگیمن ام  ثحب 234 ] تهج  رد  فالتخا  ثعاب  قتشم و  تئیه  تلالد 

275 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
لغش هفرح و  نآ  زا  هک  یّقتـشم  رد  أدبم  هب  سّبلت  ینعی  دوشیم  سّبلت  ءاحنا  فالتخا  ثعاب  انعم  رظن  زا  يدابم  فالتخا  رگید ، ترابع  هب 

. تسا توافتم  هدش  هدارا  هکلم  ای  ّتیلعف  نآ  زا  هک  یّقتشم  رد  أدبم  هب  سّبلت  اب  هدش  هدارا 
لوغـشم لعفلاب  ول  تسه و  داهتجا  هّوق  ياراد  هک  يدرف  هدش ، هدارا  هکلم  هّوق و  نآ  أدبم  زا  هک  تسا  یّقتـشم  دهتجم »  » هملک کلذ : نایب 

قداص وا  رب  اتقیقح  دهتجم  ناونع  مون ، تلاح  رد  تسه و  داهتجا  هکلم  هب  سّبلتم  دشاب - باوخ  تلاح  رد  الثم  دشابن - طابنتسا  داهتجا و 
لئاز وا  زا  داهتجا  هکلم  دهد و  تسد  وا  هب  نایسن  تلاح  نس ، تلوهک  رثا  رب  الثم  هک  دوشیم  یضقنم  سّبلت ، ینامز  وا  هب  تبـسن  تسا و 

. زاجم ای  تسا  تقیقح  وا  رب  قباس - رابتعا  هب  دهتجم - ناونع  قالطا  ایآ  مینیبب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دوش 
رگا لاح  دنکیم  لغش  هفرح و  رب  تلالد  روکذم  ظفل  دنهدیم و  طاّیخ  ناونع  دنک ، قازترا  یطاّیخ  قیرط  زا  هک  هتشاذگ  انب  هک  یسک  هب 

ینامز وا  هب  تبـسن  تسه و  أدبم  هب  سّبلتم  وا  ینعی  تسا  قداص  اتقیقح  وا  رب  طاّیخ »  » قالطا دـنکن ، یطاّیخ  دور و  ترفاسم  هب  یتّدـم  وا 
تقیقح قباس - رابتعا  هب  وا - رب  طاّیخ »  » ناونع قـالطا  اـیآ  مینیبب  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـهد  لغـش  رییغت  وا  هک  ددرگیم  یـضقنم  سّبلت ،

. زاجم ای  تسا 
يدیلک رب  تسا ، یلوصا  تاّقتـشم  زا  یکی  حاتفم »  » هملک الثم  دوش  هدارا  ّتیلآ  ندوب و  دعم  قتـشم  کی  أدـبم  زا  تسا  نکمم  مه  یهاگ 

رد ار  ینهآ  دـیلک  نآ  رگا  اّما  دراد  ار  حـتف  ّتینأش  ّتیحالـص و  اریز  دوشیم  قالطا  حاـتفم  ناونع  اـتقیقح  هدرکن ، زاـب  ار  یلفق  زونه  هک 
نآرب قباس  رابتعا  هب  حاتفم  قالطا  ایآ  مینیبب  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـمآرد ، نهآ  هعطق  کی  تروص  هب  دـعب  میدرک  بوذ  يرگنهآ  هروک 

ّمعا ای  هدش  عضو  ادبملاب  سّبلتم  صوصخ  يارب  قتشم  ایآ  هک  ثحب - تهج  هب  يررض  تاسّبلت ، فالتخا  نیاربانب ، زاجم  ای  تسا  تقیقح 
عازن  ّلحم  لخاد  تاّقتشم ، مامت  اذل  دنکیمن  دراو  یضقنم - سّبلتم و  زا 

276 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ادغ نوکیـس   ) وأ سمأ ) ابراض  دیز  ناک   ) لثم ّنأ  ةرورـض  قطّنلا  لاح  سّبلتلا ال  لاح  وه  ۀـلأسملا ، ناونع  یف  لاحلاب  دارملا  ّنإ  اهـسماخ :

ظاحلب ناک  ثیح  ّقتـشملا  يرجف  یناّثلا ، یف  دغلا  یف  هب  اسّبلتم  و  لّوألا ، لاثملا  یف  سمألا ، یف  برّـضلاب  اسّبلتم  ناک  اذإ  ۀـقیقح  ابراض )،
[. 1  ] فالخ الب  ۀقیقح  ناک  رخآ ، یف  دعب  تأی  مل  و  امهدحأ ، یف  هنامز  یضم  نإ  و  سّبّلتلا ، لاح 

______________________________

ار داـهتجا  هکلم  ـالثم  هک  تسا  یـسک  نآ  دراد و  یلعف  سّبلتم  دـشاب  هدـش  عـضو  هـکلم  هّوـق و  يارب  قتـشم 235 ] أدبم  رگا  اریز  دنتـسه 
مل نم  ناونع  هتفر و  نیب  زا  شاهکلم  نایـسن ، رطاخ  هب  اضرف  هک  تسا  یـسک  نآ  دراد و  مه  أدبملا  هنع  یـضقنم  و  العف - هدرک - لیـصحت 

- تسا يراج  نآ  رد  لاوقا  عیمج  تهجنیمههب  دوش و  قالطا  وا  رب  هدنیآ  رابتعا  هب  دهتجم  ناونع  هک  تسا  یـسک  نآ  دراد و  مه  سّبلتی 
- يدابم ریاس  رد  نینچمه  و 

لولدم هک  دوشیمن  ببـس  روبزم  فالتخا  یلو  دوشیم  توافتم  يدابم ، فالتخا  اب  ءاضقنا  سّبلت و  میدرک ، نایب  هک  روطنامه  هصالخ :
هدش عضو  معا  يارب  قتشم  تروص ، نیا  رد  دشاب  تعنص  ای  هفرح  هکلم ، هّوق ، لیبق  زا  قتشم  أدبم  رگا  میئوگب  دنک و  توافت  قتـشم  تئیه 
زاجم أدبملا  هنع  یضقنم  رب  قتشم  قالطا  تروص ، نیا  رد  دوش ، هدارا  ّتیلعف  أدبم ، زا  رگا  اّما  تسا  تقیقح  یضقنم  سّبلتم و  هب  تبسن  و 

 ... تسا و
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مجنپ رما 

: هک تسا  نیا  قتشم  باب  رد  عازن  ّلحم  هک  میدرک  نایب  مه  قتشم  ثحب  يادتبا  [- 1]
؟ معالا یف  وا  لاحلا »  » یف ادبملاب  سّبلت  ام  صوصخ  یف  ۀقیقح  ّقتشملا  له 

ایآ تسیچ  لاح »  » هملک زا  روظنم  مینیبب  هک  تسا  نیا  مجنپ ، رما  رد  ام  دوصقم  و 
277 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دشابیم لبقتسم - یضام و  لباقم  قطن - لاح  لاح ، هملک  زا  دوصقم 
. تسین لاح - نامز  قطن - لاح  لاح ،»  » هملک زا  دوصقم  دناهدومرف  هر »  » فّنصم

أدبم هب  تاذ  سّبلت  لاح  رودص و  لاح  نآ  زا  دارم  دوشیم و  قالطا  یهاگ  فلا : هلمج : زا  تسه  یتاقالطا  ياراد  لاح » : » کلذ حیضوت 
. تسا

هداد تبـسن  تاذ ، هب  ار  فاّصتا  مّلکتم  هک  تسا - تبـسن  لاح  قالطا و  لاح  يرج ، لاـح  نآ ، زا  دارم  دوشیم و  قـالطا  مه  یهاـگ  ب :
[236 -] تسا

ص277 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
. دنوشیم عمج  دّحتم و  رگیدکی  اب  یهاگ  روکذم  يانعم 

. تسا نآلا  سّبلت ، رودص و  لاح  مه  تسا و  نآلا  قالطا ، تبسن و  لاح  مه  روکذم ، لاثم  رد  نآلا » براض  دیز  - » 1 لاثم :
. تبسن قالطا و  لاح  مه  تسا و  سما  سّبلت ، لاح  روبزم ، لاثم  رد  سما » ابراض  دیز  ناک  - » 2

، روکذم ياهلاثم  رد  نیاربانب  تسا  ادرف  هظحالم  هب  مه  قالطا  دشابیم و  ادرف  سّبلت ، لاح  ریخا ، لاثم  رد  ادـغ » ابراض  دـیز  نوکیـس  - » 3
هدرک مکح  هکنیا  هن  تسا  هدش  سما - ّتیبراض - ای  ادـغ - ّتیبراض - هب  مکح  ینعی  تسا  دـّحتم  تبـسن » قالطا و  لاح   » و سّبلت » لاح  »

. دغ ای  سما  رد  برض  رودص  هظحالم  هب  نآلا  ّتیبراض  هب  دنشاب 
. دنوشیم فلتخم  مه  اب  سّبلت  لاح  قالطا و  لاح  یهاگ 

- دغ برض  ای  قباس  برض  هظحالم  هب  براض -» دیز  : » لاثم
: هک دوشیم  صّخشم  هر »  » فّنصم دوصقم  روکذم ، همّدقم  رکذ  زا  دعب 

اهنآ همه  هک  تسین  يدـیدرت  روکذـم - هناگهس  هلثما  دـننام  دـش - دـّحتم  سّبلت  رودـص و  لاح  اب  مّلکتم  تبـسن  لاح  قالطا و  لاـح  رگا 
هب  سّبلت  هچرگ  زاجم  هن  [ 237] دنشابیم تقیقح 

278 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و قالطإلا ، ۀّیضق  وه  امک  لاحلا ، یف  يرجلا  ناک  اذإ  امیف  ّهنأ  رهاّظلا  ّنإف  زاجم ، ادغ ) براض  دیز   ) لثم ّنأ  یلع  قاّفتالا  هیفانی 238 ] و ال 

دیز  ) لثم یف  لاحلا  رهظ  انه  نم  لابقتـسالا و  یف  سّبّلتلا  لاـحلا و  یف  فاـّصتالا  يرجلا و  نوکیف  سّبّلتلا ، ناـمز  ناـیبل  نوکی  اـّمنإ  دـغلا 
اضیأ يرجلا  ۀبسّنلا و  نامز  نییعت  یلع  ۀنیرق  دغ )  ) وأ سمأ )  ) ۀظفل تناک  ول  و  لاکشالا . فالخلا و  ّلحم  یف  لخاد  ّهنأ  و  سمأ ) براض 

. ۀقیقح نالاثملا  ناک 
وأ ّیـضملا  یف  ناـک  وـل  و  سّبّلتلا ، لاـح  ظاـحلب  تاّذـلا  یلع  يرج  اذإ  اـمیف  ۀـقیقح ، ّقتـشملا  نوـک  یف  لاکــشإلا  یغبنی  ـال  ۀـلمجلاب : و 

غارفلا دعب  سّبّلتلا ، هنع  یضقنا  ام  دعب  لاحلا  یف  اهیلع  يرج  اذإ  ام  ّمعی  امیف  وأ  هصوصخ ، یف  ۀقیقح  هنوک  یف  فالخلا  اّمنإ  و  لابقتسالا ،
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[. 1  ] لابقتسالا یف  سّبّلتلا  لاح  ظاحلب  العف  اهیلع  يرج  اذإ  امیف  ازاجم  هنوک  نع 
______________________________

. تسا هداد  تبسن  دیز - تاذ - هب  ار  سما  ای  دغ  ّتیبراض  مّلکتم ، اریز  تسا  دغ  یضعب  رد  سما و  یضعب  رد  أدبم 
، سما ابراض  دـیز  ناـک  لاـثم - ود  نیا  رد  مینیبیم  اریز  قطن  لاـح  هن  تسا  سّبلت  لاـح  هلئـسم ، ناونع  رد  لاـح »  » ظـفل زا  دارم  هصـالخ :

تقیقح لاثم ، ود  نآ  هک  دنراد  قاّفتا  همه ، لاحنیعرد  تسین ، برـض  هب  سّبلتم  قطن ، لاح  رد  دـیز  هکنیا  اب  ادـغ - ابراض  دـیز  نوکیس 
لّوا لاثم  دیاب  هکلب  دـشاب  لاثم  ود  نآ  ندوب  تقیقح  رب  یقاّفتا  دـیابن  دـشاب ، قطن  لاح  لاح »  » ظفل زا  دارم  رگا  هکیلاحرد  زاجم  هن  تسا 

. دشاب زاجم  اعطق  مّود  لاثم  عازن و  فالخ و  هرئاد  رد 
عازن  لحم  ریرحت  رد  قتشم  ثحب  يادتبا  رد  دنوخآ - ياقآ  موحرم  امش - لاکشا : [- 1]

279 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هدنیآ رد  دیز - یتاذ - هچنانچ  ینعی  لابقتـسالا » یف  أدبملا ] يا   ] هب سّبلتی  امیف  ازاجم  قتـشملا  يا   ] هنوک یلع  قاّفتالا  دـعب  دـیدومرف ...« :
براض ناونع  نآلا  دنکیم ، ادیپ  برض  هب  لاغتشا  ادرف  الثم  وا  هکنیا  ظاحل  هب  ام  یلو  دنک  ادیپ  برـض ، دننام  یئدبم  هب  سّبلت  دهاوخیم 

. تقیقح هن  تسا  زاجم  قتشم ، نآ  لامعتسا  لاکشا ، الب  ادغ » براض  دیز   » میئوگب میئامن و  قبطنم  وا  رب  ار 
لاس یـس  وا  هکنیا  رابتعا  هب  میئامن  قالطا  ار  دهتجم  ناونع  دنک ، لیـصحت  ات  هدـش  هّیملع  هزوح  دراو  زورما  هک  یـسک  هب  رگا  رگید : لاثم 

. تقیقح هن  تسا  زاجم  درف ، نآ  رد  قتشم  لامعتسا  اعطق  دنکیم ، بسک  ار  داهتجا  هکلم  رگید 
. تسا تقیقح  دیز ، رب  براض  قالطا  ادغ ،» ابراض  دیز  نوکیس   » هلمج رد  دیدومرف  مجنپ  رما  رد  یلعف و  ثحب  رد  امش  اّما 

دیدومرف نونکا  یلو  تسا  زاـجم  [ 239] اعطق ادغ » براض  دیز   » هلمج رد  دـیز  رب  براض  قالطا  دـیدومرف  قتـشم  ثحب  يادـتبا  هصالخ :
. تسه تافانم  امش  مالک  ود  نیب  تسا و  تقیقح  [ 240] اعطق ادغ » ابراض  دیز  نوکیس   » هلمج رد  دیز  رب  براض  قالطا 

رب قاّفتا  هک  ادـغ » براض  دـیز   » هلمج اریز  درادـن  یتافانم  تسا  زاـجم  ادـغ » براـض  دـیز   » هک ءاـملع  قاـّفتا  اـب  اـم  یلعف  مـالک  باوج :
هب هدـش  نآلا  ّتیبراـض  هب  مکح  تسا و  فلتخم  سّبلت » لاـح  اـب  تبـسن  لاـح   » هک تسه  اـم  مّود  مسق  هلثما  لـیبق  زا  هدـش  نآ  ّتیزاـجم 

. تسا دّحتم  تبسن ) لاح   ) و سّبلت ) لاح   ) هک ادغ » ابراض  دیز  نوکیس   » هلمج فالخهب  دغ  رد  سّبلت  فاّصتا و  هظحالم 
نآلا  تبسن ، قالطا و  رگا  مه  سما » براض  دیز   » هلمج رد  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  و 

280 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] تاوّذلا یلع  ۀیراجلا  تافّصلا  هنم  و  نامّزلا ، یلع  مسالا  ۀلالد  مدع  یلع  ۀّیبرعلا  لهأ  قاّفتا  کلذ  دّیؤی  و 

______________________________

. تسه عازن  ّلحم  هکلب  تسین  قاّفتا  نآ ، ندوب  تقیقح  رد  سپ  سما  رد  سّبلت  هظحالم  هب  دشاب 
: هک دش  صخشم  امش  يارب  میدرک  حرطم  مجنپ  رما  لّوا  رد  هک  ار  یلاؤس  خساپ  هجیتن :

. قطن لاح  هن  تسا  رودص » لاح  سّبلت و  لاح  « » لاح  » هملک زا  دوصقم 
. تسا رّوصتم  دانسا  وحن ، ود  سما » براض  دیز   » هلمج رد  يدنبعمج :

. تسا تقیقح 241 ] ههبش  الب  تروص  نیا  رد  مینک ، سما  ّتیبراض  هب  مکح  نآلا  فلا :
. تسا ثحب  عازن و  لحم  دروم ، نیا  سما ، رد  برض  رودص  هظحالم  هب  میئامن  ّتیبراض  هب  مکح  نآلا  ب :

. تسا رّوصتم  دانسا ، وحن ، ود  ادغ » براض  دیز   » لاثم رد  نینچمه  و 
. تسا تقیقح  تروص ، نیا  رد  مینک  دغ  ّتیبراض  هب  مکح  نآلا  فلا :

. تسا زاجم  قافتالاب  تروص  نیا  رد  دغ ، رد  ّتیبراض  هظحالم  هب  میئامن  ّتیبراض  هب  مکح  نآلا  ب :
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: قطن لاح  هن  تسا  سّبلت  لاح  قتشم ، ثحب  رد  لاح »  » هملک زا  دارم  هک  دناهدومن  هماقا  يدّیؤم 242 ] هر »  » فّنصم [- 1]
لعاف و مسا  دـننام  دـنوشیم  لمح  تاوذ ، رب  هک  یتاقتـشم  هک  دـینادیم  درادـن و  نامز  رب  یتلالد  مسا  هک  دـناهدرک  قاّفتا  ّتیبرع ، لـها 

. دنتسه مسا  ماسقا  زا  لوعفم 
نیا  شاهمزال  سّبلت  لاح  هن  دشاب  قطن  لاح  عازن ، ناونع  رد  لاح »  » هملک زا  دارم  رگا 

281 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دق و  فیک ال ؟ ۀنیرقب ، امهدحأ  یلع  ۀـلالدلا  دارملا  ّنأ  ةرورـض  لابقتـسالا ؛ وأ  لاحلا ، ینعمب  هنوکب  اهـضعب  یف  لمعلا  طارتشا  هیفانی  و ال 

[. 1  ] لابقتسالا یف  ازاجم  هنوک  یلع  اوقّفتا 
______________________________

یتلالد مسا  هک  دـندقتعم  اهنآ  تسا و  ّتیبرع  لها  قاّفتا  فالخ  نیا ، هکیلاحرد  دـیامن  لاح  نامز  رب  تلالد  براض - قتـشم - هک  تسا 
. درادن نامز  رب 

زا یـضعب  هک  میاهدناوخ  وحن  ملع  رد  اریز  دراد  تافانم  نییوحن  مالک  اب  نامز - رب  مسا  تلالد  مدع  رب  ّتیبرع - لها  قاّفتا  لاکـشا : [- 1]
و [ 243] دـننک لابقتـسا  ای  لاح  نامز  رب  تلالد  هکنیا  رب  طورـشم  دـنهدیم  ماجنا  ار  دوخ  لعف  لـمع  لوعفم  لـعاف و  مسا  دـننام  تاـفص 

. لعفلا لمع  لمعی  دنیامن ال  یضام  نامز  رب  تلالد  هچنانچ 
دراد لابقتـسا  ای  لاح  نامز  رب  تلـالد  لوعفم  لـعاف و  مسا  دـننام  تاّقتـشم  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  نییوحن ، مـالک  رهاـظ  تاـفانم : هجو 

. دنراد نامز  رب  مسا  تلالد  مدع  رب  قاّفتا  ّتیبرع ، لها  هکیلاحرد 
. هنیرقلاب ول  درادـن و  نامز  رب  یتلالد  اقلطم »  » هکنیا هن  درادـن  ناـمز  رب  یتلـالد  عضولاـب »  » مسا هک  دـناهدومن  قاـّفتا  ّتیبرع ، لـها  باوج :
رب تلالد  هنیرق ، اب  لوعفم  لعاف و  مسا  میئوگیم  اذـل  ازاجم - نامز - رب  لعاف  مسا  تلالد  رب  دوش  مئاق  ياهنیرق  هک  درادـن  یعنام  نیارباـنب 

روکذـم ترابع  رد  فّنـصم  درادـن . تلالد  هنوگنیا  اب  یتافانم  ّتیبرع ، لها  قافتا  لعفلا و  لمع  لمعی  دـنکیم و  لابقتـسا  ای  لاح  نامز 
[. 244 «] لابقتسالا یف  ازاجم  هنوک  یلع  اوقّفتا  دق  فیک ال و  دناهدومرف ...« 

282 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
يوعدل اّمإ  تاّقتـشملا ، یف  رهاّظلا  ّهنأ  یعّدا  و  هقالطإ ، دنع  هنم  رهاّظلا  وه  امک  هنامز ، ناونعلا  یف  لاحلاب  دارملا  نوکی  نأ  نکمی  لاقی : ال 

[. 1  ] ۀمکحلا ۀنیرق  ۀنوعمب  وأ  قالطإلا ، نم  قابسنالا 
______________________________

قالطا لبقتـسم  یـضام و  لـباقم  رد  هک  لاـح - ناـمز  قطن و  ناـمز  عازن ، ّلـحم  رد  لاـح »  » هملک زا  دارم  هک  تسا  نکمم  لاکـشا : [- 1]
: میراد روکذم  ياعّدا  رب  هجو - ود  لیلد - ود  سّبلت و  لاح  هن  دشاب  دوشیم -

. سّبلت لاح  هن  دراد  قطن  نامز  لاح و  نامز  رد  روهظ  قالطالا ، دنع  لاح »  » ظفل - 1
. دنراد لاح  نامز  رد  روهظ » - » لوعفم لعاف و  مسا  دننام  تاّقتشم - مامت  - 2

؟ تسیچ روکذم  روهظ  أشنم  لاؤس :
، ناسنا نهذ  هب  براض » دیز   » ای لکا » دـیز   » میئوگیم یتقو  ینعی  تسا  لاح  نامز  هب  فرـصنم  قالطالا  دـنع  قتـشم ، [: 245] ردابت فلا :

. تسا هدننز  ای  هدنروخ  دیز ، نآلا  هک  دنکیم  ادیپ  قابسنا 
زا شدارم  سپ  هدومنن  نایب  نوچ  دنک و  نایب  ار  نآ  هک  دوب  مزال  دوب ، لاح  نامز  زا  ریغ  قتـشم  زا  مّلکتم  دارم  رگا  تمکح : تامّدقم  ب :

دیاب سما » ای  ادـغ  براض  دـیز   » هک دـنک  نایب  دـهاوخب ، مّلکتم  رگا  اریز  دوشیم - لاح  نامز  رب  قبطنم  قالطا  هدوب - لاح  نامز  قتـشم ،
لاح نامز  رب  قبطنم  مالک ، قالطا  فرـص  تسین و  نآلا »  » دـیق هب  يزاین  نآلا » براض  دـیز   » هلمج رد  اّما  دـنک  رکذ  ار  دـغ  ای  سما  هملک 
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تامّدقم نیاربانب ، تسا  دئاز  نایب  هب  جاتحم  هک  لابقتـسا  یـضام و  فالخ  هب  درادن  دئاز  نایب  هب  يزاین  لاح  نامز  میئوگیم  اذـل  دوشیم 
- لاح نامز  ینعی  درادن - دئاز  نایب  هب  زاین  هک  دوشیم  يدرف  رب  قبطنم  قالطا ، دنکیم و  تباث  ار  قالطا  تمکح ،

283 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنم ۀنیرقلاب  داری  ام  نییعت  ال  قتـشملا ، هل  عضو  ام  نییعت  ددصب  ناونعلا  اذه  یف  مّهنأ  الإ  رکنی ، امم ال  ناک  نإ  و  قابـسنالا ، اذـه  لوقن : ّانأل 

[. 1]
مدع ۀـلاصأب  اهتـضراعم  عم  ۀّیـصوصخلا ، ۀـظحالم  مدـع  ۀـلاصأ  و  کّشلا ، دـنع  هیلع  لّوعی  ۀـلأسملا  هذـه  سفن  یف  لصأ  ّهنإ ال  اهـسداس :

[. 2  ] هل عوضوملا  نییعت  یف  اهرابتعا  یلع  لیلد  ال  مومعلا ، ۀظحالم 
______________________________

هکلب تسین  قتـشم  زا  دارم »  » نایب ماقم ، نیا  رد  نّویلوصا  ءاملع و  مالک  نکل  تسین  راکنا  لباق  لاح ، ناـمز  رد  قتـشم  روهظ  باوج : [- 1]
ینعی دـنکیم  نایب  ار  قتـشم  زا  دارم  تمکح ، تامّدـقم  ای  یقـالطا  رداـبت  رگید ، تراـبع  هب  تسا  قتـشم  هل » عوضوم   » ناـیب ناـشدوصقم 

لابقتسا و ای  تسا  براض  لاح ، نامز  رد  دیز  ایآ  تسیچ  براض » دیز   » هلمج رد  براض »  » هملک زا  مّلکتم  دوصقم  هک  دنکیم  صّخـشم 
قتـشم هل  عوضوم  نایب  ددـص  رد  معالا - یف  ما  لاحلا  یف  ادـبملاب  سّبلت  ام  صوصخ  یف  ۀـقیقح  قتـشملا  لـه  ثحب - ّلـحم  رد  نّویلوصا 

. ار نآ  هل  عوضوم  هن  دننکیم  مولعم  بطاّختلا  دنع  ار  قتشم  زا  دارم  یقالطا  ردابت  ای  تمکح  تامّدقم  دنتسه و 
. نآ لاثما  براض و  ظفل  هل  عوضوم  هن  دوشیم  مولعم  مّلکتم  دارم  تمکح ، تامّدقم  ای  یقالطا  ردابت  هلیسو  هب  هصالخ :

مشش رما 

؟» معالا یف  ما  لاحلا  یف  ادبملاب  سّبلت  ام  صوصخ  یف  ۀقیقح  قتشملا  له   » هک دوب  نیا  قتشم  ثحب  رد  عازن  ّلحم  [- 2]
تباث ار  عازن  فرط  ود  زا  یکی  بلـس و -...  تّحـص  ردابت ، دـننام  لیلد - قیرط  زا  میتسناوتن  رگا  هک : تسا  نیا  مشـش ، رما  رد  ام  دوصقم 

نیا  رد  یضقنم ، سّبلتم و  زا  معا  رد  ای  تسا  تقیقح  أدبم ، هب  سّبلتم  صوصخ  رد  قتشم  ایآ  هک  دشن  صّخشم  ام  يارب  مینک و 
284 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هن و ای  مینک  تباث  ار  عازن  ّلحم  فرط  ود  زا  یکی  نآ  اب  هک  میراد  ياهدـعاق  ای  یظفل  لصا  قتـشم - ثحب  یلوصا - هلأسم  رد  ایآ  تروص 
؟ تسیچ هّیهقف » عورف   » رد یلمع 246 ] لصا  ياضتقم  میتشادن ، ياهدعاق  ای  لصا  هک  ضرفرب 

. دودرم ای  تسا  لوبقم  ود  نآ  مینیبب  دیاب  هدش ، رکذ  ثحب ، ّلحم  رد  هدعاق  ای  لصا  ود  کلذ : حیضوت 
میراد کش  نکل  هدرک  عضو  أدبم  هب  سّبلتم  يارب  ار  قتشم  تئیه  عضاو ، هک  مینادیم  دناهتفگ  ّتیـصوصخ : هظحالم  مدع  تلاصا  فلا :

اذل هن ، ای  درک  هظحالم  قتشم  هل  عوضوم  رد  ار  تبسن - لاح  رد  سّبلت - لاح  صوصخ  دش و  لئاق  سّبلت ، لاح  يارب  یتّیـصوصخ  ایآ  هک 
نیا ّتیـصوصخ ، هظحالم  مدـع  لصا  هجیتن  هدومنن و  ظاحل  سّبلت ، لاح  يارب  یتّیـصوصخ  عضاو ، هک  تسا  نیا  روکذـم ، لصا  ياضتقم 

. دشاب هدش  عضو  معا  يارب  قتشم  هک  تسا 
مینادیمن تسا ، رئاد  فرط ، ود  نیب  رما ، قتشم ، هلأسم  رد  اریز  تسا  ضراعم  مومع ، هظحالم  مدع  تلاصا  اب  روکذم  لصا  الّوا » : » لاکشا

نوچ تسا  هدرک  ظاحل  ار  یضقنم - سّبلتم و  زا  معا  مومع - ای  هدومن  ار  ۀبـسّنلا - لاح  یف  ادبملاب  سّبلتم  صوصخ - هظحالم  عضاو ، ایآ 
هک یـسک  دـینکیم ، يراج  ار  ّتیـصوصخ  هظحالم  مدـع  تلاصا  هک  امـش  هدومن و  هظحالم  ار  فرط  ود  زا  یکی  هرخالاب  عضو  لاح  رد 

. دننکیم طقاست  ضراعت و  روکذم ، لصا  ود  هجیتن ، رد  دیامنیم و  يراج  ار  مومع  هظحالم  مدع  تلاصا  تسه ، امش  فلاخم 
: هک دراد  زاین  یحیضوت  هب  روکذم  نایب 
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285 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تسا ناویح  رب  دئاز  یبلطم  قطان » ناویح   » تسا مومع  رب  دئاز  یبلطم  صوصخ ، دنرادن ، یضراعت  رگیدکی  اب  صوصخ  مومع و  لاکـشا :

ّتیناویح زا  ترابع  هک  مومع  لصا  الا  تسا و  ّتیصوصخ  هظحالم  مدع  ّتیصوصخ و  هظحالم  هب  عجار  ناتکـش  دیئامن ، کش  امـش  رگا 
- درادن مه  یضراعم  تسا و  ّتیصوصخ  هظحالم  مدع  تلاصا  زا  ترابع  دوشیم  يراج  هک  یلصا  طقف  اذل  هدش  ظاحل  لاکشا  الب  تسا 

ظاحل صوصخ ، دینادیمن  یلو  هدش  تیاعر  مومع ، هک  دـینادیم  امـش  دـیهد - رارق  ضراعم  ار  مومع  هظحالم  مدـع  تلاصا  دـیناوتیمن 
. هن ای  تسا  هدش 

، قتـشم هک  میراد  نیقی  نوچ  هدـش  ظاحل  شدوخ  مومع ، نیا  تسین  قطان  ناویح و  هرابرد  مومع »  » دـننام هیف  نحن  اـم  رد  مومع » : » باوج
هک ار  یئانعم  ایآ  هک  تسا  نیا  نیب  رئاد  رما ، اذـل  تسین - ثحب  لخاد  امّلـسم  صاخ ، دروم  کی  تسا - زاـجم  لبقتـسم ، ناـمز  هب  تبـسن 
رب هکنیا  ای  دوشیم  سّبلتم  رب  قبطنم  طـقف  هک  تسا  یئاـنعم  کـی  تسا - جراـخ  نآ  زا  لابقتـسا  ناـمز  امّلـسم  هک  هتفرگ - رظن  رد  عضاو 

ار مومع  هظحالم  مدع  تلاصا  مه  ام  دینک  يراج  ار  ّتیصوصخ  هظحالم  مدع  تلاصا  امش  رگا  دنکیم و  ادیپ  قابطنا  یـضقنم  سّبلتم و 
، تسا دـیدرت  دروم  شـصوصخ  نکل  مّلـسم  شمومع  تفگ  درک و  سایق  قطان » ناویح   » هب ناوتیمن  ار  هیف  نحن  ام  اذـل  میئامنیم  يراج 

. تسا دیدرت  لحم  فرط  ود  ره  ثحب  ّلحم  رد  هن ،
. دیراد شرابتعا  رب  یلیلد  هچ  تسا و  یلصا  عون  هچ  ّتیصوصخ  هظحالم  مدع  تلاصا  هک  دینک  نییعت  ایناث :

قیرط زا  تسا و  یعرـش  لصا  کی  هکنیا  ای  تسا و  یئالقع  لصا  کی  ۀنیرقلا ، مدع  تلاصا  تقیقحلا و  تلاصا  دننام  روکذـم ، لصا  ایآ 
؟ دوش هدافتسا  دیاب  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  باحصتسا - لیلد 

286 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ یعرش ما  یئالقع  لصا  وه  له  ّتیصوصخ  هظحالم  مدع  تلاصا  هصالخ :

: هک میهدیم  خساپ  امش  هب  تسا  یئالقع  لوصا  زا  یکی  روکذم  لصا  دیئوگب  رگا 
هظحـالم مدـع  تلاـصا  ماـنب  یلـصا  دـشاب ، ماـع  صاـخ و  نیب  دّدرم  یظفل  هل  عوـضوم  هک  يدراوـم  رد  و  هل » عوـضوم  نییعت   » رد ءـالقع 

ای تسا  صاخ  ایآ  هک  تسین - صّخشم  ام  يارب  یظفل  هل  عوضوم  دیئوگب  دینک و  هعجارم  ءالقع  هب  دیناوتیم  مه  امش  دنرادن  ّتیصوصخ 
. دنهدیمن هئارا  امش  هب  ّتیصوصخ  هظحالم  مدع  مان  هب  یلصا  اهنآ  تسیچ  ام  هفیظو  ماع -

مدع تلاصا  هب  دـیناوتیم  تروص  نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  کش  مّلکتم ، دارم  رد  امـش  اّما  دـشاب  صّخـشم  ظفل ، کی  هل  عوضوم  رگا  يرآ 
فلا و ياراد  عمج و  ءاملعلا »  » هملک هک  مینادیم  ءاملعلا » مرکا   » هتفگ الوم  الثم  دـینک . کّسمت  مومعلا - تلاصا  ّتیـصوصخ - هظحـالم 

نیا رد  هن  اـی  هدوـب  ءاـملع  زا  یّـصاخ  هورگ  ءاـملعلا »  » زا مّلکتم  دارم  اـیآ  هک  میراد  دـیدرت  نکل  دـنکیم  موـمع  رب  تلـالد  تـسه و  مـال 
یلو تسه  ءاملع  مامت  وا  دوصقم  میئوگیم  هدومن و  يراج  مومعلا - تلاصا  ّتیـصوصخ - مدع  تلاصا  الوم ، دارم  نییعت  يارب  تروص ،

یثحب نینچ  رد  میراد و  عازن  قتشم ، تئیه  هل » عوضوم   » نییعت صیخشت و  رد  هکلب  تسین  مّلکتم » دارم   » نییعت رد  ام  ثحب  قتشم ، باب  رد 
. دنرادن ّتیصوصخ  مدع  تلاصا  مان  هب  یلصا  ءالقع ،

نیقیلا ضقنت  ـال  هلیـسو  هب  دراوم  ریاـس  رد  هک  روطناـمه  ینعی  تسا  یعرـش  لـصا  کـی  روکذـم ، لـصا  زا  دوـصقم  دـیئوگب  هچناـنچ  و 
: هک تسا  نینچ  باحصتسا  نایرج  تسه و  باحصتسا  رب  لیلد  ضقنت » ال   » مه ثحب  ّلحم  رد  مینکیم  يراج  باحصتسا ، کّشلاب ،

ماقم رد  یتقو  دوب  هدرکن  ّتیـصوصخ  ظاحل  لاکـشا ، الب  دـنک ، عضو  ار  قتـشم  تئیه  دریگ و  رارق  عضو  یـسرک  رب  هکنآ  زا  لـبق  عضاو ،
باحصتسا  هجیتن ، رد  هن ، ای  دومن  ّتیصوصخ  ظاحل  ایآ  هک  مینکیم  دیدرت  دنک  عضو  ار  قتشم  تئیه  تساوخ  دمآرب و  عضو 

287 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّجح ضوهن  عنم  و  الوأ ، ۀبلغلا  عنمل  عونممف ؛ ۀبلغلا ، لجأل  امهنیب  رمألا  راد  اذإ  زاجملا . ۀـقیقحلا و  یلع  ّيونعملا  كارتشالا  حـیجرت  اّمأ  و 
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[. 1  ] ایناث اهب  حیجّرتلا  یلع 
______________________________

نیا رد  هدش  عضو  معا ، يارب  هکلب  هدشن  عضو  أدبم  هب  سّبلتم  صوصخ  يارب  قتشم  میئوگیم  هدومن و  يراج  ار  ّتیصوصخ  ظاحل  مدع 
: هک تسا  نیا  امش  هب  ام  خساپ  تروص ،

دننام دـشاب - یعرـش  مکح  بحـصتسم ، دوخ  ای  هک  تسا  یئاج  باحـصتسا ، يارجم  اریز  دوشیمن  يراـج  باحـصتسا  ثحب ، ّلـحم  رد 
ياراد شدوخ  ینعی  دـشاب  یعرـش  مکح  عوضوم 247 ] تسین ، یعرـش  مکح  بحـصتسم ، سفن  رگا  ای  تمرح - اـی  بوجو  باحـصتسا 

. تسین یعرش  رثا  ياراد  ّتیصوصخ ، هظحالم  مدع  ثحب ، ّلحم  رد  دشاب و  یعرش  رثا  کی 
يراج ثحب  لحم  رد  ّتیـصوصخ ، هظحالم  مدـع  باحـصتسا  اذـل  هدومنن  راب  ّتیـصوصخ  هظحالم  مدـع  رب  ار  يرثا  یتیاور  هیآ و  چـیه 

. دوشیمن
کی دـشاب  تقیقح  معا ، رد  قتـشم  رگا  زاـجم » تقیقح و   » و يوـنعم » كارتـشا   » نیب تسا  رئاد  رما ، قتـشم ، ثحب  رد  دـناهتفگ  ب : [- 1]

هب تبـسن  هجیتـن ، رد  دـشاب  تقیقح  سّبلتم ، صوـصخ  رد  قتـشم  هچناـنچ  دراد و  قّـقحت  یـضقنم ، سّبلتم و  نـیب  يونعم 248 ] كارتـشا 
اریز تسه  يونعم  كارتشا  بناج  رد  حـیجرت  تسا و  زاـجم » تقیقح و   » و يونعم » كارتشا   » نیب رئاد  رما ، سپ  دوشیم  زاـجم  یـضقنم ،

. تسا تقیقح  معا ، رد  قتشم  میئوگیم  سپ  دراد  هبلغ  زاجم » تقیقح و   » هب تبسن  يونعم  كارتشا 
: ینعی ار  نآ  ياربک  هن  میرادن و  لوبق  ار  هّیضق  يارغص  هن  لاکشا :

، تالامعتسا عون  دینک  هظحالم  امش  دشاب  يونعم  كارتشا  اب  هبلغ  هک  میریذپیمن  الّوا 
288 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یضقنا ام  مارکإ  بوجو  مدع  یـضتقی  ملاع 250 )] ّلک  مرکأ   ) لـثم یف  ةءاربلا  ۀـلاصأف  دراوملا ، یف  فلتخیف  یلمعلا 249 ] لصألا  اـّمأ  و 
[. 1  ] ءاضقنالا لبق  باجیإلا  ناک  ول  هبوجو  باحصتسالا  ۀّیضق  ّنأ  امک  باجیإلا ، لبق  أدبملا  هنع 

______________________________

هب زاجم » تقیقح و   » يونعم و كارتشا  نیب  رما ، نارود  رد  دیئوگب  دیناوتیم  هنوگچ  دشاب  تقیقح  زا  شیب  زاجم ، اسبهچ  تسا و  يزاجم 
. درادن دوجو  ياهبلغ  هنوگچیه  دراد  حیجرت  يونعم  كارتشا  هبلغ »  » رطاخ

مه اـم  بلغـالا » ّمعـالاب  ءیّـشلا ، قحلی  ّنّظلا   » دـیئوگیم امـش  دراد  يرثا  هچ  هبلغ  نآ  دـشاب ، يوـنعم  كارتـشا  اـب  هبلغ  هک  ضرفرب  اـیناث 
یلّوا لصا  دراد و  مزال  ّتیّجح  رب  لیلد  هّنظم ، سفن  هدـش ، تباث  اجک  زا  هّنظم  ّتیّجح  اما  بلغالا » ّمعالاب  ءیّـشلا  قحلی  ّنّظلا   » میئوگیم

. تسا تیّجح  مدع  نونظ ، باب  رد 
. تسا تقیقح  یضقنم  سّبلتم و  زا  معا  رد  قتشم  هک  درک  تباث  ریخا ، هدعاق  اب  ناوتیمن  هصالخ :

، قتـشم تئیه  هل  عوضوم  رد  کـش  دروم  رد  روکذـم  هدـعاق  ود  اـی  لـصا  ود  اـب  میتـسناوتن  یلوصا - ثحب  قتـشم - ثحب  رد  يدـنبعمج :
. میئامن لح  ار  یلکشم 

میتسناوتن  یلمع  لصا  ای  هدعاق  اب  قتشم - هل  عوضوم  نییعت  رد  یلوصا - هلأسم  رد  [- 1]
289 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، سّبلتم صوصخ  رد  قتـشم  ایآ  میتسنادن  میدـش و  دّدرم  هّیعرف ، هّیهقف و  هلأسم  کی  رد  رگا  لاح  مینک . نییعت  ار  قتـشم  تئیه  هل  عوضوم 
؟ تسیچ ام  هفیظو  یضقنم  سّبلتم و  زا  ّمعا  رد  ای  تسا  تقیقح 

هب قتـشم  ثحب  رد  دـنکیم ، صّخـشم  ار  ام  هفیظو  هّیلمع ، لوصا  يداهتجا  لـیلد  ندوبن  رما و  ناـیاپ  رد  یعرف  یهقف و  لـئاسم  رد  هشیمه 
: هک تسا  نیا  شاهجیتن  میئامنیم و  کّسمت  تئارب ، لصا  هب  یهاگ  مینکیم  عوجر  یفلتخم  هّیلمع  لوصا  هب  دراوم  بسح 
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- معا رد  هن  تسا  تقیقح  سّبلتم  صوصخ  رد  قتشم  دوشیم - قبطنم  سّبلتم ، صوصخ  هب  لوق  اب  تئارب  لصا  نایرج 
؟ دینکیم يراج  تئارب  لصا  يدراوم  هچ  رد  لاؤس :

رب ملاع  مینادیمن  ام  تسا و  قتـشم  ملاع »  » هملک هدومن  رداص  ار  یملاع  ره  مارکا  بوجو  ملاـع » ّلـک  مرکا   » هلمج اـب  ـالوم  ـالثم  باوج :
نآلا یلو  هدوب  ملاع  مه  لبق  زور  ود  اضرف  یسک  رگا  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  یملع  أدبم  هب  سّبلت  لاح ، نامه  رد  هک  دوشیم  قالطا  یـسک 

ایآ هک : میراد  دـیدرت  هجیتـن ، رد  دـنکیم و  قیبـطت  وا  رب  ملاـع  ناوـنع  نوـنکا  مه  زاـب  هداد ، تسد  زا  ار  شملع  نایـسن ، ضورع  ببـسهب 
؟ هن ای  دیامنیم  هدش - لئاز  شملع  العف  و  هدوب - ملاع  زورید  ات  هک  دیز  مارکا  بوجو  رب  تلالد  روکذم ، باطخ 

؟ تسیچ ام  هفیظو 
دنراد مارکا  بوجو  دنتـسه ، یلعف  ءاملع  زا  هک  دـلاخ  رکب و  ورمع ، مینادیم  اریز  دومن  کّسمت  ةءاربلا  تلاـصا  هب  ناوتیم  ضرف  نیا  رد 

بوجو ایآ  هک  میراد  دیدرت  هدوب ، ملع  هب  سّبلتم  البق  و  هداد ، تسد  زا  ار  شملع  ملاع » ّلک  مرکا   » رودص لاح  رد  هک  دیز  هب  تبـسن  اّما 
. هن ای  تسا  معا  رد  تقیقح  قتشم ، هک  دشن  صّخشم  ام  يارب  قتشم - ثحب  یلوصا - هلأسم  رد  نوچ  هن  ای  دراد  مارکا 
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دّدرم اذـل  دـشن ، صّخـشم  بلطم  نیا  یلوصا ، هلأـسم  رد  نوـچ  یلو  دراد  مارکا  بوـجو  دـیز ، دـشاب ، تقیقح  معا ، رد  قتـشم  رگا  يرآ 
رودـص لاـح  رد  هک  يدـیز  میئوگیم : هدومن و  يراـج  ةءاربـلا  ۀـلاصا  تروص ، نیا  رد  هن ، اـی  دراد  مارکا  بوجو  دـیز ، اـیآ  هک  میتـسه 

هب لوق  اب  تئارب  لـصا  ناـیرج  هجیتن  درادـن و  مارکا  بوجو  تئارب ، لـصا  ياـضتقم  هب  مه  نـآلا  تشادـن ، یملع  أدـبم  هب  سّبلت  باـطخ ،
. دوشیم قبطنم  سّبلتم ، صوصخ 

نکل دیدش  ءاملع  مارکا  لوغـشم  بیترت ، هب  امـش  دوب و  ملاع  ملاع - ّلک  مرکا  باطخ - رودص  لاح  رد  دـیز  هک  دـینک  ضرف  رگید : عرف 
؟ تسیچ هفیظو  تروص  نیا  رد  دوبن  ملع  هب  سّبلتم  رگید  داد و  تسد  زا  ار  شملع  نایسن ، ّتلع  هب  وا  دیسر  دیز  مارکا  هب  تبون  هک  ادرف 

سّبلتم نوچ  دش - دیز  لماش  مارکا ، بوجو  باطخ ، رودص  ماگنه  اریز : دوشیم  يراج  دیز ، مارکا  بوجو  باحصتسا  روکذم ، عرف  رد 
بوجو وا  ایآ  هک  مینکیم  دیدرت  ام  هتـشگ ، أدبملا  هنع  یـضقنم  هدـش و  لئاز  شملع  نایـسن ، ببـس  هب  هک  ادـعب  اّما  دوب - یملع  أدـبم  هب 
نونکا أدـبملا ، هنع  یـضقنا  هک  يدـیز  دـیامنیم  مکح  و  [ 251] دوشیم يراـج  بوجو  باحـصتسا  تروـص ، نیا  رد  هن ، اـی  دراد  مارکا 

. دراد مارکا  بوجو 
. دنکیم قیبطت  معا  هب  لوق  اب  یلمع  لصا  نایرج  هجیتن  روکذم ، ضرف  رد 

اذل أدبملا - هنع  یـضقنا  داد - تسد  زا  ار  شملع  نایـسن ، ببـسهب  ادعب  دوب  ّتیملاع  ناونع  ياراد  باطخ ، رودص  لاح  رد  دـیز  لاکـشا :
تهجنیمههب دـشاب و  ظوفحم  دـیز ، ّتیملاـع  ناوـنع  هک  تسا  لـمتحم  سپ  دـشاب ، تقیقح  معا  رد  قتـشم  هک  میهدیم  لاـمتحا  نوـچ 

. دراد مارکا  بوجو  وا  میئوگیم  هجیتن  رد  میئامنیم و  باحصتسا  ار  دیز  ّتیملاع 
291 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب نیلوق  تاذ  تناک  ام  دـعب  نیرّخأتملا  نیب  تثدـح  اّهنأ  ّالإ  ترثک ، نإ  ۀـلأسملا و  یف  لاوقـألا  ّنأ  ملعاـف  کـیلع ، اـنولت  اـم  تفرع  اذإـف 
ّهنأ ال یلإ  ةراشإلا  تّرم  دـق  و  لاوحألا ، نم  هیرتعی  ام  توافتب  وأ  ینعملا ، یف  هیدابم  فالتخاب  قتـشملا  فـالتخا  مهوت  لـجال  نیمدـقتملا 
و لاحلا 252 ،] یف  سّبّلتلا  رابتعا  وه  و  راتخملا ، وه  ام  یلع  لالدتـسالا  ءانثأ  یف  نایب  دـیزم  هل  یتأی  و  هددـصب ، نحن  امیف  توافّتلا  بجوی 

ۀّحـص و  لاحلا ، یف  ادـبملاب  سّبلتملا  صوصخ  ردابت  هیلع  ّلدـی  و  ۀـلزتعملا ، مهیمّدـقتمل و  افالخ  و  ةرعاشألا ، باحـصألا و  يرّخأتمل  اقاف 
[. 1  ] لابقتسالا یف  هب  سّبلتملاک  هنع ، یضقنا  اّمع  اقلطم  بلّسلا 

______________________________

. دوشیمن يراج  دشاب  دّدرم  موهفم ، انعم و  رظن  زا  هک  يروما  رد  باحصتسا  باوج :
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بورغ اضرف  هّیقرـشم ، هرمح  لاوز  هب  ای  تسا  سمـش  بورغ  هب  راهن  نایاپ  ایآ  هک : تسه  ّتنـس  لها  هعیـش و  ءاـهقف  نیب  ياهلأـسم  لاـثم :
دومن باحـصتسا  ار  راهن  ءاقب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  هتفر  نیب  زا  راهن  ناونع  ایآ  هک  میراد  کـش  اـم  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  سمش 

باحصتسا ثحب ، ّلحم  رد  فّنصم  اذل  دومن  کّسمت  باحصتسا ، هب  ناوتیمن  دشاب  دّدرم  ظفل ، هل  عوضوم  موهفم و  هک  يدراوم  رد  اریز 
. دندومن باحصتسا  ار  مارکا  بوجو  هکلب  دندومنن  يراج  ّتیملاع 

 ... میزادرپیم و لاوقا  لقن  هب  نونکا  دوب  قتشم  ثحب  تامّدقم  رد  نونکات  ام  مالک  رّکذت :
: هدوب لوق  ود  قتشم  باب  عازن  رد  نیمّدقتم  نیب  [- 1]

- تسا زاجم  نآ  ریغ  رد  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتشم  لامعتسا  هدش - عضو  أدبم ، هب  سّبلتم  صوصخ  يارب  قتشم  فلا :
292 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

- تسا تقیقح  یضقنم  سّبلتم و  رد  شلامعتسا  هدش - عضو  یضقنم  سّبلتم و  زا  معا  يارب  قتشم  ب :
: تسا زیچ  دنچ  فلتخم ، لاوقا  أشنم  و  لوق 253 -] شش  تسا - هدش  ثداح  يدایز  لاوقا  نیرّخأتم ، نیب  اّما 

نیا رد  دوش  هدارا  تعنص  ای  هّوق  هکلم ، قتشم  أدبم  زا  رگا  دناهدرک  لایخ  یـضعب  هک  تسا  نیا  هدش  فلتخم  لاوقا  أشنم  هک  يروما  زا  - 1
، نآ ریغ  رد  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتشم  دوش ، هدارا  ّتیلعف  قتـشم ، أدبم  زا  هچنانچ  اّما  تسا  تقیقح »  » معا رد  قتـشم  تروص ،

. میدرک نایب  ار  مزال  تاحیضوت  هلثما و  عبار ، رما  رد  هک  تسا  زاجم 
- براض دیز  هب - موکحم  یهاگ  و  دیز - براّضلا  دوشیم - عقاو  هیلع  موکحم  قتشم ، یهاگ  الثم  قتشم : رب  فلتخم  تالاح  ضورع  - 2

دوشیم قالطا  براض  اتقیقح  یسک  هب  ینعی  تسا  تقیقح  سّبلتم ، رد  تروص  نیا  رد  دوش  عقاو  هب  موکحم  قتشم ، رگا  دناهتفگ  یـضعب 
یضقنم سّبلتم و  زا  معا  رد  قتشم  تروص ، نیا  رد  دیز » براّضلا   » دننام دوش  عقاو  هیلع  موکحم  قتشم  رگا  اّما  دشاب  برض  هب  سّبلتم  هک 

. دومن قالطا  ار  براض  ناونع  وا  رب  اتقیقح  ناوتیم  مه  زورما  هدوب  برض  هب  سّبلتم  زورید  دیز  رگا  ینعی  تسا  تقیقح 
یضقنم سّبلتم و  زا  ّمعا  يارب  ای  هدش  عضو  أدبم  هب  سّبلتم  صوصخ  يارب  قتشم  تئیه  ایآ  هک : تسا  نیا  قتـشم  ثحب  رد  ام  عازن  رّکذت :

. دراذگیمن قتشم  ثحب  رد  ام  دوصقم  عازن و  رد  يریثأت  قتشم ، رب  نوگانوگ  تالاح  ضورع  انعم و  رظن  زا  يدابم  فالتخا  و 
هنع  یضقنم  هب  تبسن  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتشم  هر :»  » فّنصم راتخم 

293 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: کلذ یلع  لیلّدلا  تسا و  زاجم  أدبملا 

، قالطا تبسن و  لاح  رد  هک  تسا  یتاذ - و  يدیز - صوصخ  ام  نهذ  هب  ردابتم  میونـشیم  ار  [ 254 «] براض دیز   » هلمج یتقو  ردابت : - 1
- یضقنم سّبلتم و  زا  ّمعا  هن  دشاب - برض  أدبم  هب  سّبلتم 

دیز  » میتفگیم دوب  هداتـسیا  لبق ، تعاس  کی  دیز ، الثم  تسا  حیحـص  [ 255] اقلطم أدبملا  هنع  یضقنم  زا  قتشم  بلس  بلس : تّحـص  - 2
يدرف ای  دعاق » لب  مئاقب  سیل  دیز   » میئوگب تسا  حیحص  لاح  نیا  رد  تسا  هتسشن  هدش و  یـضقنم  وا  هب  تبـسن  مایق - أدبم - نونکا  مئاق »
هلامب  » ظفل هکنیمه  و  ملاعب » سیل  دیز   » میئوگب تسا  حیحص  نونکا  دش  لئاز  شملع  نایـسن  ضورع  رثا  رب  یلو  دوب  ملع  أدبم  هب  سّبلتم 

رد اریز  یقیقح  يانعم  دارفا  زا  يدرف  هن  تسا و  ظفل  یقیقح  يانعم  هن  انعم  نآ  هک  مینکیم  فشک  دـش  بلـس  اـنعم  کـی  زا  ینعملا » نم 
رد تسا  زاجم  سّبلتی  نم  رد  هک  روطنامه  تسین و  أدبملا » هنع  یضقنا  نم  دعب و  سّبلتی  مل  نم   » نایم یقرف  بلس ، تّحص  رد  فرع  رظن 

. تسا زاجم  مه  أدبملا  هنع  یضقنا  نم 
رد قتشم  لامعتسا  هک  میدومن  تباث  بلس  تّحص  اب  هدش و  عضو  سّبلتم ، صوصخ  يارب  قتشم  هک  میدرک  تباث  ردابت  هلیسو  هب  هصالخ :

. تسا زاجم  أدبملا ، هنع  یضقنم 
294 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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نإ و  ئدابملاب ، اسّبلتم  نکی  مل  نم  یلع  قدـصی  ال  تاغللا ، رئاس  نم  اهفداری  ام  و  ملاعلا ، براّـضلا و  مئاـقلا و  لـثم : ّنأ  حوضول  کـلذ  و 
، هیلع قدـصی  ناهذألا  یف  اهانعم  نم  زکترا  ام  بسحب  اهّداضی  ام  و  فیک ؟ هنع ، اهبلـس  ّحـصی  و  باستنالا ، يرجلا و  لبق  اهب  اسّبلتم  ناـک 

امهل زکترا  ام  بسحب  مئاقلا  دعاقلا و  نیب  داضّتلا  حوضو  عم  مایقلاب ، هسّبلت  ءاضقنا  دعب  دوعقلاب  هسّبلت  لاح  یف  هیلع  دعاقلا  قدـص  ةرورض 
[. 1  ] یفخی امک ال  ینعملا ، نم 

ۀلباقتملا تافّصلا  ةّداضم  یف  بیر  ال  لاقی : و  ةدح ، یلع  [ 256] اهجو اذه  رّرقی  دق  و 
______________________________

عوضوم کی  رد  هک  دنراد  يدادضا  یناعم ، بسح  هب  تاّقتـشم  هک : تسا  نیا  أدـبملا  هنع  یـضقنم  زا  بلـس  تّحـص  ّرـس  بیرقت و  [- 1]
. دنوشیمن عمج 

دوب و مئاق  زورید  هک  يدیز  رب  الثم  دنکیم  قدص  يدابم  نآ  دادضا  دشاب ، هدش  یـضقنم  اهنآ  زا  أدبم  هکیلاحرد  دیز - دننام  تاوذ - رب 
داضتم يزاکترا ، يانعم  بسح  هب  دوعق  مایق و  ظفل  ود  و  دوعق - هب  وا  یلعف  سّبلت  هظحالم  هب  دعاق -» ّهنا  قدـصی  ، » تسین مئاق 257 ] نآلا 

هب سپ  دشاب  بولـسم  یفنم و  هکلب  دیامنن  قدص  مئاق »  » دمآ و قداص  دـعاق »  » دـیز رب  هک  یتقو  سپ  دـنیامنیمن  قداصت  مه  اب  دنتـسه و 
دوش و بلس  تسا  دعاق »  » هک یسک  زا  مئاق »  » دیاب دبال  دنیامنیمن  قداصت  نیّداضتم ، تسه و  داضت  ظفل  ود  نآ  نایم  هک  هظحالم  نیمه 

« نم  » زا هکنیا  ّرس  تسا  نیا  تسا و  زاجم  تمالع  بلس ، تّحص 
295 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ۀـفلاخم لب  ةّداضم  اهنیب  ناک  امل  ّمعألا ، یف  ۀـقیقح  ّقتـشملا  ناک  ولف  یناعملا ، نم  اهل  زکترا  اـم  یلع  ةّداـضتملا ، ئداـبملا  نم  ةذوخأـملا 
[. 1  ] رخآلا ادبملاب  سّبلت  أدبملا و  هنع  یضقنا  امیف  اهقداصتل 

______________________________

وا تفگ  ناوتیمن  دنکیمن و  قدص  دض »  » لاح نیا  رد  وا  رب  هک  یلعف  سّبلتم  فالخهب  تسا  حیحص  بلـس ، سّبلتی » مل  نم   » و یـضقنا »
. تسا زاجم  أدبملا » هنع  یضقنا  نم   » و سّبلتی » مل  نم   » هب تبسن  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  هب  تبسن  قتشم ، اذل  تسا  دعاق » »

یعقاو یقیقح و  ّداضت  روکذـم ، قتـشم  ود  تفـص و  ود  رداصم  يدابم و  نیب  هک  روطنامه  دـعاق :- مئاـق و  نیب  داـضت - زاـکترا  : 3 [- 1]
یفرع زاکترا  فرع و  هب  هعجارم  اب  هلئسم  نیا  تسه و  [ 258] داضت یفرع ، زاکترا  رظن  زا  مه  اهنآ  یقاقتشا  نیوانع  فاصوا و  نیب  تسه ،

، معا رد  قتشم  رگا  تسا . تقیقح  أدبم ، هب  سّبلتم  صوصخ  رد  قتشم  هک  مینکیم  فشک  روکذم ، ّداضت  زا  اذل  دوشیم  صّخـشم  الماک 
نامز رد  مسج  کی  رب  اتقیقح  دیاب  تسه  داضت  دوسا ، ضیبا و  نیب  ارچ  دشاب ، قداص  اتقیقح  مه  أدـبملا  هنع  یـضقنم  رب  دـشاب و  تقیقح 
قبطنم نآرب  دوسا  ناونع  اتقیقح - مه - و  دوب - ضایب  هب  فصّتم  لبق  تعاس  کی  هکنیا  ظاحلهب  دـشاب - قداـص  ضیبا ، ناونع  مه  دـحاو 
نوکی ال   » دشاب تقیقح  معا ، رد  قتـشم  رگا  میئوگیم  اذل  دـعاق . مئاق و  رد  نینچمه  و  دراد - داوس  هب  فاّصتا  نآلا  هکنیا  ظاحلهب  دوش -

اهنآ نیب  هک  تسا  نیا  یفرع ، زکترم  هکنوچ  دـنراد و  یعقاو  یقیقح و  عامتجا  ناکما  هکلب  داضت » دـعاق - مئاق و  ضیبا ، دوسا و  امهنیب -
رگا دـشاب و  ضیبا  دوسا و  اتقیقح  دـحاو  نآ  رد  دـناوتیمن  مسج  کی  تسین و  تقیقح  معا ، رد  قتـشم  هک  مینکیم  فشک  تسا  داـضت 

قالطا  وا  رب  اتقیقح  هک  يزیچ  دشاب و  زاجم  دیاب  دوش  قبطنم  وا  رب  ضیبا  ناونع  دهاوخب 
296 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم تفرع  امل  طارتشـالا ، مدـعب  لوقلا  یلع  داـضّتلا  مدـع  نم  نیرـصاعملا ، نم  [ 259] ۀـّلجألا ضعب  هدروأ  اـم  ریرقّتلا  اذـه  یلع  دری  ـال  و 
[. 1  ] اهئدابم یف  امک  اهنیب ، هزاکترا 

______________________________

. دراد داوس  هب  سّبلت  هکنیا  ظاحلهب  تسا  دوسا  ناونع  دوشیم 
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قتشم هک  مینکیم  فشک  روکذم ، ّداضت  زا  تسه و  داضت  یفرع ، زاکترا  رظن  زا  ضیبا » دوسا و   » و دعاق » مئاق و   » نیب مّوس : لیلد  هصالخ 
. تسا تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد 

نایب نیا  هب  تسا  هرداصم  مّوس - لیلد  روکذـم - لالدتـسا  هک : دـناهدرک  نامگ  عیادب 260 -] بحاص  ناگرزب - زا  یـضعب  لاکـشا : [- 1]
دوسا و ای  دعاق - مئاق و  نایم  ّداضت  هک :

297 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] 261] طارتشالا ال  قالطإلا ، نم  قابسنالا  لجأل  اهزاکترا  ّلعل  تلق : نإ 

______________________________

نیا رب  ینبم  داضت ، سپ  تسین  يّداضت  اهنآ  نایم  معالل »  » قتـشم عضو  رب  انب  اّما  تسا  لعفلاب » سّبلت  نم   » يارب قتـشم  عضو  رب  انب  ضیبا -
. دشاب لوق  نیا  لیلد  دهاش و  هکنیا  هن  تسا  لوق 

هک تسه  ینادجو  یعطق و  يزاکترا ، رما  کی  روکذـم ، داضت  هکلب  تسین  رگید  لوق  نود  یلوق  رب  ینبم  دـعاق  مئاق و  نیب  ّداضت  باوج :
 ... دنراد و قاّفتا  نآرب  همه 

قتشم هک  مینکیم  فشک  روکذم ، ّداضت  زا  تسه و  داضت  یفرع ، زاکترا  رظن  زا  دعاق » مئاق و   » نیب هک : دوب  نیا  مّوس ، لیلد  هصالخ  [- 1]
. تسا تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد 

. دشاب تقیقح  معا ، رد  قتشم  مه  دشاب و  داضت  دعاق » مئاق و   » نیب مه  هک  میئامن  عمج  روکذم ، بلطم  ود  نیب  تسا  نکمم  لاکشا :
یـضقنم سّبلتم و  زا  ّمعا  يارب  ار  لعاف  تئیه  عضاو ، میئوگیم  ـالثم  مینادیم  تقیقح  معا ، رد  هل  عوضوم  رظن  زا  ار  قتـشم  کـلذ : ناـیب 

. هدرک عضو 
؟ تسیچ دعاق » مئاق و   » نیب داضت  ّتلع  لاؤس :

هک لاحنیعرد  ینعی  دشاب  قابـسنا - فارـصنا -»  » هب طوبرم  هکلب  دشابن  ود  نآ  عضو »  » هب طوبرم  روکذـم ، ّداضت  هک  دراد  ناکما  باوج :
قابسنا فارصنا و  هب  طوبرم  دعاق ، مئاق و  نیب  ّداضت  دراد و  فارصنا » ، » سّبلتم صوصخ  هب  اّما  هدش 262 ] عضو  قلطم ، يارب  لعاف  تئیه 

. عضو هب  طوبرم  هن  تسا 
مینک  هظحالم  یقیقح - يانعم  عضو - ظاحل  هب  ار  دعاق » مئاق و   » رگا رگید : ترابع  هب 

298 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] رثکأب نکی  مل  ول  ءاضقنالا ، دراوم  یف  ّقتشملا  لامعتسا  ةرثکل  کلذل ، نوکی  داکی  ال  تلق :

______________________________

یفارـصنا يانعم  نینچمه  تسا و  لاحلا  یف  مایق  هب  سّبلتم  نآ  دراد و  یفارـصنا  يانعم  کی  مئاق »  » هملک اـّما  دـنرادن  يّداـضت  هنوگچـیه 
زکترم رد  هک  يّداضت 263 ] دنّداضتم و  رگیدکی  اب  روکذم  یفارصنا  يانعم  ود  لاحلا و  یف  دوعق  هب  سّبلتم  زا  تسا  ترابع  دعاق »  » هملک

- یعضو يانعم  یقیقح - يانعم  هب  طوبرم  هن  تسا  یفارصنا  يانعم  هب  طوبرم  تسه  یفرع 
. تسا تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتشم  دیئوگب  دیناوتیمن  امش  مه  تسه و  داضت  دعاق » مئاق و   » نیب مه  هک  تسا  نیا  ام  راتفگ  هجیتن 

یتارظن فارصنا ، أشنم  رد  دنکیمن و  ادیپ  فارصنا  دارفا  زا  یضعب  هب  قلطم  تهجیب ، دراد و  زاین  أشنم  ببس و  هب  فارـصنا  باوج : [- 1]
. تسه

. دوشیمن فارصنا  بجوم  ّتیلمکا » ، » تسا رتلماک  هرفاک ، هبقر  هب  تبسن  هنمؤم ، هبقر  نوچ  ۀبقر » قتعا  : » هدومرف الوم  الثم 
. دوشیمن فارصنا  ببس  دارفا ، ّرثکت  دوجو و  ترثک  دشاب ، هرفاک  زا  شیب  هنمؤم ، هبقر  دارفا  رگا  اضرف  ای 

، لامعتسا ترثک  زا  قلطم  يارب  ددرگ و  لامعتسا  شدارفا  زا  یضعب  رد  ام  اریثک  قلطم ، رگا  تسا ، لامعتـسا  ترثک  فارـصنا ، أشنم  یهاگ 
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ترثک تروص ، نیا  رد  دنک ، ادیپ  قابسنا  شنهذ  هب  دارفا  نامه  دونـشب ، ار  قلطم  ناسنا ، یتقو  هکيوحنهب  دیآ  دوجوب  يوناث  تلاح  کی 
. تسین فارصنا  أشنم  اهنآ  لاثما  دوجو و  ترثک  ای  درف  ّتیلمکا  الا  تسا و  شریذپ  دروم  فارصنا و  أشنم  لامعتسا ،

هب  فارصنا  دعاق  مئاق و  دیئوگیم  هک  امش  دنهدیم : خساپ  لکشتسم ، هب  فّنصم 
299 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. عضولا ۀمکح  همئالی  امبر ال  و ] ، ] دیعب اذه  و  ازاجم ، بلغألا 265 ] وأ  بلاغلا 264 ] یف  نوکی  نأ  مزلی  اذه  یلع  تلق : نإ 
ینعملا یلإ  ۀبسنلاب  ۀیزاجملا  یناعملا  دّدعت  لجأل  وه  اّمنإف  مّلـس ، ول  کلذ  نإف  تازاجم . تارواحملا  رثکأ  ّنأب  لیق : دق  و  فیک ؟ لاقی : ال 

امئاد ناـک  اذإ  اّـمم  اذـه  نیأ  نکل  هنع ، ریبـعّتلا  یلإ  ۀـجاحلا  ةرثـکل  يزاـجم ، ینعم  یلإ  ۀبـسّنلاب  کـلذ  قفّتی  اـمبر  معن  دـحاولا . یقیقحلا 
[. 1 [ ] مهفاف 266 کلذک ؟

______________________________

سّبلتم رد  ام  اریثک  قتـشم  دیئوگب  دیاب  دینک . ریوصت  لامعتـسا  ترثک  هار  زا  ار  فارـصنا  دـیاب  دـبال  دـنراد ، لاحلا - یف  ادـبملاب - سّبلتم 
: هک میهدیم  باوج  امش  هب  دیشاب  هتشاد  ینایب  نینچ  رگا  دوشیم  لامعتسا  ادبملاب 

مه ار  ّتیرثکا  رگا  تسا و  سّبلتم  زا  شیب  ءاضقنا ، دروم  رد  شلامعتـسا  هکلب  دراد  لامعتـسا  ترثک  مه  ءاـضقنا  دروم  هب  تبـسن  قتـشم ،
دروم رد  هکلب  دیئامن  قابسنا  فارـصنا و  ياعّدا  امـش  هکنیا  ات  دشاب  سّبلتم  هب  طوبرم  لامعتـسا ، ترثک  اهنت  هک  تسین  نینچنیا  دیریذپن ،

. دراد قّقحت  لامعتسا ، ترثک  مه  ءاضقنا 
: هک دش  يرگید  داریا  ببس  ءاضقنا - دروم  رد  قتشم  لامعتسا  ّتیرثکا  ای  قتشم  لامعتسا  ترثک  هر -»  » فّنصم مالک  نایب و  لاکشا : [- 1]

لامعتسا ترثک  ءاضقنا ، دروم  رد  قتشم  دیئوگیم  یفرط  زا  دینادیم و  تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  ار  قتـشم  یفرط  زا  فّنـصم - امش -
دروم رد  مه  ار  قتشم  لامعتسا  دراد و 

300 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ترثک ءاضقنا  دروم  رد  نوچ  تسا - يزاجم  قتـشم ، تالامعتـسا  زا  يریثک  هک : تسا  نیا  امـش  مالک  هجیتن  ینعی  دینادیم  زاجم  ءاضقنا ،

: هک تسا  نیا  امش  مالک  همزال  سپ  دینادیم  زاجم  ءاضقنا ، دروم  رد  ار  قتشم  مه  یفرط  زا  و  دراد - لامعتسا 
: اریز درادن  شزاس  عضو  تمکح  اب  بلطم  نیا  و  دیعب » اذه   » دشاب و زاجم  قتشم  لامعتسا  دراوم  زا  يریثک 

لامعتسا دراوم  زا  يریثک  هک  دینکیم  اعّدا  امش  اّما  دوش  هنیرق  هب  جاتحم  تالامعتسا  عنام  ات  هدومن  عضو  ار  ظافلا - ریاس  و  قتشم - عضاو ،
هنیرق هب  جاتحم  يزاجم  تالامعتسا  ات  دنک  عضو  معا ، يارب  ار  قتشم  عضاو ، هک  دوب  بسانم  هکلب  تسا  زاجم  نآ ، دراوم  رثکا  ای  قتـشم و 

. دنشابن
. مینکیم نایب  شباوج  اب  هارمه  ار  يرگید  داریا  روکذم ، لاکشا  باوج  نایب  زا  لبق 

«. تازاجم تارواحملا  رثکا  ناب  لیق  دق  فیک و  لاقی  ال  : » هلوق
، برع تارواحم  رثکا  هک  میاهدناوخ  نایب  یناعم و  ملع  رد  هک  دینکن  لاکـشا  هک : دیامنیم  در  ار  نآ  دراو و  دوخ ، رب  يداریا  لکـشتسم ،

زاجم دوش ، تیاعر  اهنآ  رد  یفیاطل  هکنیا  رطاخ  هب  تارواحم  عون  تسا و  مک  يزاجم ، تالامعتـسا  ربارب  رد  یقیقح  تالامعتـسا  زاجم و 
. تسا

«. مهفاف ۀّیزاجملا ...  یناعملا  دّدعت  لجال  وه  اّمناف  مّلس  ول  کلذ  ّناف  : » هلوق
: هک میهدیم  باوج  دیشاب ، هتشاد  ار  روکذم  لاکشا  رگا 

. تسین تاّیملسم  ءزج  بلطم  نیا  دشاب و  زاجم  تارواحم ، عون  هک  میرادن  لوبق  الّوا 
: هک تسا  نیا  شقرف  دراد و  توافت  دراوم ، نآ  اب  ام  ثحب  ّلحم  تسا ، يزاجم  تارواحم ، عون  میریذپب  هک  ضرفرب  و 
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یناعم  هکلب  درادن ، ّرثکت  يزاجم ، يانعم  کی  ثحب - ّلحم  زا  ریغ  دراوم - ریاس  رد 
301 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ظافلا رد  ینعی  تسا  اهنآ  لاثما  لحم و  ّلاح و  یـضعب  ّببـسم ، ببـس و  یـضعب  تهباـشم ، اـهنآ  زا  یـضعب  هقـالع  هک  تسه  ياهّیزاـجم 
. هقالع کی  اب  تفص و  کی  ظفل و  کی  رد  هن  دراد  قّقحت  فلتخم  هّیزاجم  یناعم  فلتخم ،

ّببسم و ببـس و  هقالع  هب  یهاگ  تهباشم و  هقالع  هب  یهاگ  ینعی  تسا  عّونتم  نآ ، هّیزاجم  یناعم  دیهد ، رارق  كالم  ار  ظفل  کی  رگا  و 
. تسه ... 

رد تاقوا  زا  يرایـسب  هک  دسا  هملک  دـننام  دوشیم  لامعتـسا  يزاجم  يانعم  کی  رد  ام  اریثک  دـیدش  زاین  ببـسهب  ظفل  کی  یهاگ  يرآ 
. دراد توافت  ام  ثحب  ّلحم  اب  يزاجم  يانعم  رد  دسا  ظفل  لامعتسا  اّما  دوشیم  لامعتسا  يزاجم ، يانعم 

دوشیم لامعتسا  أدبملا  هنع  یضقنم  ناونع  هب  يزاجم  يانعم  رد  هک  میراد  لوعفم و -...  تئیه  لعاف ، تئیه  ظفل - کی  قتشم ، ثحب  رد 
. تسه ناک » ام   » مهنآ هقالع  و 

ظفل نآ  لامعتـسا  هک  دوشیم  هنوگچ  میتسه و  وربور  هقالع ، کی  انعم و  کی  تئیه ، کی  ظفل ، کی  اب  ثحب  ّلحم  رد  رگید : ترابع  هب 
اذـل دـشاب  یقیقح  يانعم  زا  شیب  اـی  یقیقح و  ياـنعم  ضرع  رد  شلامعتـسا  دوشیم  هنوگچ  دـشاب و  هتـشاد  ترثک  يزاـجم ، ياـنعم  رد 

: دیوگیم لکشتسم 
زاجم مه  ار  یـضقنم  رد  لامعتـسا  دوشیم و  لامعتـسا  ءاضقنا ، دروم  رد  قتـشم  اریثک  دیدرک  اعّدا  هدش و  فارـصنا  عنام  فّنـصم - امش -

: هک تسا  نیا  امش  نایب  هجیتن  دینادیم ،
، دـنک عضو  سّبلتم  صوصخ  يارب  ار  قتـشم  تئیه  عضاو ، هک  دوب  يزاین  هچ  نیاربانب  دوشیم  لامعتـسا  يزاجم  ياـنعم  رد  اریثک  قتـشم ،

قتـشم ظفل  ءادتبا ، زا  عضاو  هک  دوب  بسانم  تسه ، هنیرق  هب  جاتحم  مه  زاجم  يزاجم و  شلامعتـسا  زا  دصرد  تصـش  ای  هاجنپ  هک  يزیچ 
. دشابن هنیرق  هب  يزاین  ات  دنک  عضو  معا  يارب  ار 

302 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هلامعتسا نکی  مل  ول  مزلی  امنإ  کلذ 267 ] ّنإ  هیلع ، ۀمّدقتملا  هوجولا  ةدعاسم  دعب  دارملاب ، رئاض  ریغ  داعبتسالا  دّرجم  ّنأ  یلإ  افاضم  تلق :

- برّشلا برّـضلا و  هنع  یـضقنا  دق  و  براّشلا - وأ  براّضلا  ءاج  نم  داریف  ناکمإلا ، نم  ناکمب  ّهنأ  عم  سّبّلتلا ، لاح  ظاحلب  یـضقنا  امیف 
لاحلا اذه  ظاحلب  لامعتـسالا  نوکی  یک  ءاضقنالا ، دـعب  هنیح 268 ] ال  ادـبملاب ، سّبّلتلا  لاح  هئیجم  لبق  ابراش  اـبراض و  ناـک  يذـلا  ءاـج 

[. 1  ] نیلاحلا الک  ظاحلب  هلامعتسا  ّحصل  ّمعألل  ناک  ول  ّهنأ  ةرورض  هئیجم ، لبق  هسّبلت  دّرجمب  العف  ناونعلا  اذهب  انونعم  هلعج  و  [، 269
______________________________

قتشم هک  میدومن  هماقا  لیلد  هس  ام  دیعب » اذه   » دیتفگ هدومن و  دعب »  » ياعّدا لکشتسم - امش - دناهدومرف  هر »  » فّنصم فلا : باوج : [- 1]
ام ّهلدا  هب  يررض  داعبتسا ، دّرجم  مینکیمن و  رظن  فرـص  همّدقتم » هوجو   » زا دیعب » اذه   » هلمج کی  اب  تسا  تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد 

. دنکیمن دراو 
- مّوس هجو  هک  مینکیم  لاکـشا  فّنـصم - ناشیا - هب  تروص ، نیا  رد  تسا  یلبق  لیلد  هس  نامه  همّدـقتم » هوجو   » زا دوصقم  رگا  رّکذـت :
، همّدـقتم هوجو  زا  ناشیا  دوصقم  دـیاب  هکلب  هن  ای  تسا  مامت  مینیبب  هک  مینکیم  ثحب  نآ  هرابرد  العف  هدـشن و  مامت  زونه  داضت - زاـکترا 

. دشاب بلس  تّحص  ردابت و  نامه 
: هک مینکیم  نایب  لاثم  ود  نمض  ار  فّنصم  مّود  خساپ  ب :

کی  دیز ، ءیجم  [، 270 «] براّضلا ءاج   » هدومن نایب  تروص  نیا  هب  ار  يربخ  یمّلکتم 
303 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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«. براّضلا ءاج   » هتفگ نینچ  ربخم  نکل  هدوب  لبق  زور  ود  برض ، هب  براض  سّبلت  هدش ، عقاو  لبق  زور ،
اب رگید  يانعم  قبط  زاجم و  شلامعتـسا  انعم  کی  قبط  هک  درک  انعم  تسا  نکمم  وحن  ود  هب  ار  نآ  اّما  تسا  هلمج  کی  روکذـم ، تراـبع 

: تسا تقیقح  اّما  هدش  لامعتسا  یضقنم  دروم  رد  براض »  » هکنیا
رد دـیز  رب  ینعی  دـمآ  ام  لزنم  هب  تشاد  براض  ناونع  ءیجم ، لاح  رد  هک  يدـیز  هک : هدوب  بلطم  نیا  نایب  ددـص  رد  مّلکتم  اـیآ  فلا :

. دشابیم قبطنم  هدوب - برض  هب  فصّتم  لبق ، زور  ود  هکنیا  ظاحل  هب  براض -»  » ناونع و  یئاج »  » ناونع هظحل ، کی 
رد ار  براض  ناونع  هدش و  عقاو  لبق ، زور  ود  برض ، اریز  تسا  زاجم  یضقنم و  رد  قتشم  لامعتـسا  مینک  انعم  نینچ  ار  روبزم  هلمج  رگا 

«. هئیجم لاح  یف  براض  وه  يذلا  ءاج   » ینعی میاهدرک  قبطنم  وا  رب  ءیجم  لاح 
زا لبق  زور  کی  ظاحل  هب  ار  براض  ناونع  ینعی  هئیجم » لبق  ابراض  ناک  يذـلا  ینءاج   » مینک اـنعم  وحن ، نیا  هب  ار  روکذـم  هلمج  رگا  ب :

ناونع اّما  تسه  ءاضقنا  دروم  رد  قتشم  لامعتسا  تروص ، نیا  رد  هتـشاد - برـض  هب  سّبلت  هک  یلاح  ظاحل  هب  مینک - قیبطت  وا  رب  ءیجم 
رد هک  ءیجم  لاح  ای  مّلکت » قطن و   » لاح لاح ،»  » زا دوصقم  اریز  تسا  لاحلا  یف  أدـبم  هب  سّبلتم  وا  اـم ، ثحب  رظن  زا  درادـن و  ّتیزاـجم 
لاح نامه  باستنا ، يرج و  لاح  هدرک و  ادیپ  قّقحت  يرج ، تبـسن و  هک  تسا  یلاح  نآ  دوصقم  هکلب  تسین  هدش  رکذ  روکذـم ، ترابع 

. تسا برض  هب  سّبلت 
رد يزاجم و  براض »  » لامعتـسا تروص ، کی  رد  هک  درک  انعم  ناوتیم  وحن  ود  هب  ار  براّشلا » ءاج   » و براـضلا » ءاـج   » هلمج هصـالخ :

. تسا یقیقح  رگید ، تلاح 
ار روکذم  هلمج  هک  درادن  ياهزیگنا  دنادیم ، تقیقح  معا ، رد  ار  قتشم  هک  یسک  يرآ 

304 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّیلباق ینعملا و  مومع  عم  ذإ  قالطإلا ، نم  سّبّلتلا  لاح  صوصخ  قابـسنا  يوعد  نع  عنمی  ءاضقنالا  لاح  یف  لامعتـسالا  ةرثک  ۀـلمجلاب : و 

نإـف مومعلا ، هل  نکی  مل  اذإ  اـم  فـالخب  یفخی ، ـال  اـمک  يرخأ ، ۀـلاح  ۀـظحالمل  هجو  ـال  قاـبطنالاب - وـل  و  دراوـملا - یف  ۀـقیقح  هنوـک 
نم ناکمب  ۀـقیقحلا  وحن  یلع  سّبّلتلا  لاح  ظاحلب  ناک  امل  ّهنأ  ـالإ  اـنکمم  ناـک  نإ  ءاـضقنالا و  لاـح  ظاـحلب  ازاـجم  ذـئنیح - هلامعتـسا -

ریغ اذه  و  ۀقالعلا ، ۀظحالم  ۀیانعلاب و  ازاجم و  تاّذلا  یلع  هیرج  هلامعتسال و  هجو  الف  ناکمإلا ،
______________________________

رد ار  قتـشم  هک  اـم  یلو  دـنکیم  قبطنم  دـیز  رب  اـتقیقح  ار  براـض »  » ناوـنع مه  ءیجم  ماـگنه  ناـمه  رد  وا  هکلب  دـنک  اـنعم  وـحن  ود  هب 
، رما یتقو  مینک . لمح  يزاجم »  » ياـنعم رب  ار  روبزم  هلمج  هک  میراد  یعاد  هچ  مینادیم  زاـجم  یـضقنم ، رد  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ 

. میئامن لمح  يزاجم ، يانعم  رب  ار  مالک  هک  درادن  یهجو  درک ، هدارا  ار  ظفل  یقیقح  يانعم  ناوتیم  تسا و  زاجم  تقیقح و  نیب  رئاد 
نیب رما ، نارود  رد  اـّما  یمری » ادـسا  تیأر   » هلمج دـننام  دوـمن  لـمح  يزاـجم  ياـنعم  رب  ار  مـالک  هکنیا  زج  تسین  ياهراـچ  یهاـگ  هّتبلا 

. مینک لمح  يزاجم  يانعم  رب  ار  نآ  هک  میرادن  ياهزیگنا  یقیقح  يانعم  هدارا  ناکما  اب  زاجم  تقیقح و 
ءاضقنا دروم  رد  لامعتـسا  ترثک  مه  تسه  ناونع  ود  ياراد  مینک  انعم  روکذـم ، وحن  هب  ار  براّضلا » ءاج   » هلمج رگا  میتفگ  هچنآ  رب  اـنب 

هلمج تسا و  تقیقح  ادـغ » براض  دـیز   » هلمج هک  میدرک  ناـیب  ـالبق  اریز  يزاـجم  هن  تسا  یقیقح  مه  شلامعتـسا  لاـحنیعرد  دراد و 
سپ تسا  برض  هب  فاّصتا  سّبلت و  لاح  نامه  ظاحل  هب  براض »  » لامعتسا اریز  تسا  تقیقح  مه  هئیجم » لبق  ابراض  ناک  يذلا  ینءاج  »

: هک درادن  یتافانم 
لامتحا ود  ياراد  هک  براّضلا » ءاج   » هلمج هک  نیا  رابتعا  هب  دـشابن  زاجم  مزلتـسم  مه  مینک و  اعّدا  ءاـضقنا  دروم  رد  لامعتـسا  ترثک  مه 

. مینک انعم  روکذم ، تروص  هب  تسه ،
. دشابیمن دراو  نآرب  یلاکشا  تسا و  مامت  داضت - زاکترا  مّوس - لیلد  هجیتن :
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305 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف یفخی ، امک ال  ۀقیقح ، هیف  هلامعتسا  ّحصی  امیف ال  ظفللا  لامعتسا 

______________________________

. تسه لکشتسم  داریا  هب  طوبرم  روکذم ، ترابع  رد  فّنصم  مالک  هدمع  [- 1]
- قابسنا فارصنا - هب  طوبرم  هکلب  دشابن  ناشعضو  هب  طوبرم  ود - نآ  لاثما  و  دعاق - مئاق و  نیب  ّداضت  هک  دراد  ناکما   » تفگ لکـشتسم 

فارـصنا سّبلتم  صوصخ  هب  نکل  هدـش  عضو  سّبلتم  یـضقنم و  زا  معا  يارب  نآ - لاـثما  و  لـعاف - تئیه  هک  لاـح  نیع  رد  ینعی  دـشاب 
: هک دننکیم  رارکت  رگید  تارابع  اب  ار  باوج  نامه  ابیرقت  فّنصم  اذل  دراد »

تسا و سّبلت  لاح  صوصخ  هب  فرـصنم  قتـشم ، تفگ  وا  اریز  دوشیم  لکـشتسم  ياعّدا  عنام  ءاضقنا ، لاـح  رد  قتـشم  لامعتـسا  ترثک 
ترثک هک  میدرک  تباـث  اـم  یلو  هل » عوضوم  عضو و   » هار زا  هن  دومن  حیحـصت  ریوصت و  فارـصنا ، قیرط  زا  ار  دـعاق » مئاـق و   » نیب ّداـضت 

. درادن مه  ّتیزاجم  ناونع  لامعتسا ، ترثک  نآ  تسه و  مه  ءاضقنا  دروم  رد  لامعتسا 
«. یفخی امک ال  يرخا  ۀلاح  ۀظحالمل  هجو  قابطنالاب ال  ول  دروملا و  یف  ۀقیقح  هنوک  ۀّیلباق  ینعملا و  مومع  عم 271 ] ذا  : » هلوق

تسا و ءیجملا  لاح  براض  نامه  براّضلا » ءاج   » زا دوصقم  میئوگب  هک  دشاب  نیا  لباق  تسا و  تقیقح  معا  رد  قتـشم  میئوگب  رگا  اریز 
ءاج  » زا دوصقم  میئوگب  هک  میرادن  ياهزیگنا  رگید  دشابن ، زاجم  مزلتسم  و  [ 272] دوش درف  رب  قبطنم  ماع  يانعم  هک  وحن  نیا  هب  ول 

306 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسه ابراض » ناک  يذلا  ءاج  « » براّضلا

«. ۀقالعلا ۀظحالم  و  مومعلا ...  هل  نکی  مل  اذا  ام  فالخب   » هلوق
ار نآ  هکنیا  زج  میرادـن  ياهراچ  مینادیم و  تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  ار  نآ  میتسین و  لـئاق  یتّیمومع  قتـشم ، يارب  هک  اـم  فـالخهب 

یلو دشابیم  يزاجم  روکذـم ، لامعتـسا  تسا و  ءیجملا » لاح  براّضلا  ءاج  «، » براّضلا ءاج   » هلمج زا  دوصقم  میئوگب  و  هدومن . هیجوت 
یتـقو هکنیا : زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  ياهتکن  اـجنیا  میدرک  ناـیب  احورـشم  هک  روطناـمه  اـهتنم  تـسین  طـلغ  هـک  يزاـجم  لامعتـسا 

میرادن ياهزیگنا  درادن و  یهجو  دـشاب - تقیقح  وحن  هب  دـشاب - هتـشادن  هقالع  هنیرق و  هب  زاین  هک  مینک  انعم  يوحن  هب  ار  هلمج  میناوتیم 
زایتما تسه و  ابراض » ناک  يذلا  ءاج  ، » براّضلا ءاج  هلمج  زا  دوصقم  میئوگیم  هکلب  تسا  هنیرق  جاتحم  زاجم و  شلامعتـسا  میئوگب  هک 

. دراد حیجرت  يزاجم  يانعم  رب  یقیقح  يانعم  تسا و  تقیقح  هک  تسا  نیا  روکذم ، يانعم 
هک دومن  هیجوت  ناوتیمن  ار  یمری » ادـسا  تیأر   » هلمج الثم  میئامن  لـمح  يزاـجم ، ياـنعم  رب  ار  هلمج  هک  میرادـن  ياهراـچ  یهاـگ  يرآ 

مینک قیبطت  یقیقح  يانعم  رب  ار  نآ  دراد  ناکما  هک  براّضلا » ءاج   » هلمج ثحب و  ّلحم  فالخ  هب  دشاب  یقیقح  يانعم  رد  دسا  لامعتـسا 
. تسا يزاجم  براض »  » لامعتسا میئوگب  هک  میرادن  یعاد  اذل 

تلاصا  هک  زاجم  تقیقح و  نیب  رما ، نارود  تسا : نیا  هب  هراشا  [. 273 «] مهفاف  » هلوق
307 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریغف ادیقم ، دیرأ  نإ  و  دیدس ، ریغف  اقلطم ، هتحص  بلّسلا  ۀّحصب  دیرأ  نإ  ّهنإ  هلصاح : امب  بلّسلا ، ۀّحصب  لالدتسالا  یلع  دروأ  امبر  ّهنإ  مث 
[. 1  ] قلطملا بلّسلا  ۀّحص  یه  زاجملا  ۀمالع  ّنأل  دیفم ؛

______________________________

یمّدقت تقیقح ، تسا ، حضاو  مّلکتم  دارم  هک  يدروم  رد  اّما  دشاب  كوکشم  مّلکتم ، دارم  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  دراد ، مّدقت  ۀقیقحلا 
. درادن زاجم  رب 

، سّبلتم صوصخ  رد  قتـشم  هک  میدومن  هماقا  دعاق - مئاق و  نیب  داضت  زاکترا  بلـس و  تّحـص  ردابت ، هجو - هس  ای  لیلد  هس  رکذـت : [- 1]
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. تسا تقیقح 
امش هبلاس  هّیضق  دشاب ، قلطم  بلس  بلس ، تّحص  زا  ناتدوصقم  رگا  هک : هدش  يداریا  بلس 274 -] تّحص  مّود - لیلد  هب  تبسن  لاکشا :

«. دیفم ریغف   » دشاب دّیقم  هبلاس ، هّیضق  هچنانچ  و  دیدس - ریغ  تسا - بذک 
سیل دـیز  دـنیوگب  قالطا  وحن  هب  رگا  [ 275 «] براضب سیل  دیز   » دـنیوگیم زورما  هدوب ، برـض  هب  سّبلتم  زورید ، دـیز ، کلذ : حیـضوت 

وحن هب  رگا  اذل  برّضلا ، هنع  یضقنا  زورما  هدوب و  برـض  هب  سّبلتم  دیز ، زورید ، رگید ، ترابع  هب  تسا  بذک  روکذم ، هّیـضق  براضب ،
الثم دیئامن  دّیقم  ار  هبلاس  هّیـضق  دیهاوخب  رگا  اّما  تسا  بذـک  هکلب  تسین  حیحـص  روکذـم ، هّیـضق  براضب » سیل  دـیز   » دـنیوگب قالطا 
هکلب درادن  ّتیبراض  ناونع  دیز ، زورما ، نوچ  دیفم » ریغ   » اّما تسا  قداص  امـش  هّیـضق  تروص ، نیا  رد  نآلا » براضب  سیل  دیز   » دیئوگب

نیا هدـشن - رداـص  وا  زا  یبرـض  نوچ  تشادـن - ّتیبراـض  ناونع  دـیز ، زورما  رگا  هجیتن  رد  هدوب و  زورید  برـض  رطاـخ  هب  وا  ّتیبراـض 
هب  هک  تسین  نآرب  لیلد  بلطم ،

308 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمالع نکت  مل  نإ  هبلس و  ۀّحصف  حضاو - وه  امک  قلطملا - بلس  نم  ّمعأ  هبلـس  نوکی  يذلا  بولـسملا  دییقت  دییقّتلاب ، دیرأ  نا  ّهنإ  هیف : و 

یلع قلطملا  قدص  ةرورض  ۀمالع ، اهنوکب  رئاض  ریغف  بلّـسلا ، دییقت  دیرأ  نإ  و  عونمم 276 ،] هدییقت  نأ  الإ  هیف ، ازاجم  قلطملا  نوک  یلع 
هبلـس ّحـصیف  ّقتـشملا ، اهیلع  يراجلا  تاّذـلا  فرط  یف  ءاضقنالا  لاـح  ظـحلی  نأـب  اـضیأ ، هدـییقت  عنم  ناـکمإ  عم  لاـح ، ّلـک  یلع  هدارفأ 

[277] اقلطم
______________________________

. دشاب هتشادن  ّتیبراض  ناونع  زورید ، برض ، ببس 
ناویحب سیل  دوجوملا  اذه   » دیئوگب رگا  دشاب  هدش  بلس  مه  قلطم  هک  تسین  نیا  شموهفم  میدرک ، بلـس  دروم ، کی  زا  ار  يدّیقم  رگا 

، دّیقم تسا  نکمم  تسا  قلطم  بلس  زا  ّمعا  دّیقم ، بلـس  یلمع  حالطـصا  هب  درادن و  مه  ار  ّتیناویح  لصا  هک  تسین  نیا  شیانعم  قطان »
ناونع لصا  دـقاف  دوجوم ، نآ  هک  درادـن  یتافانم  قطان » ناویحب  سیل  دوجوملا  اذـه   » هلمج رد  دـشاب و  یقاب  قلطم ، ناونع  اـّما  دوش  بلس 

. دشاب هتشادن  ار  ّتیقطان  فصو  یلو  دشاب  ناویح »  » ناونع ياراد  هکنیا  ای  دشاب و  ّتیناویح 
قتشم لامعتسا  دیئوگیم  دینادیم و  زاجم  تمالع  ار  بلس  تّحص  و  یلعف - برـضب  براضب  سیل  دیز  دیئوگیم  هک  مه  ثحب  ّلحم  رد 
زورید وا  اریز  دـشاب - قداص  دـیز ، رب  زورید  برـض  رطاخ  هب  براـض »  » ناونع هک  درادـن  یتاـفانم  تسا - زاـجم  أدـبملا  هنع  یـضقنم  رد 

. دنک ادیپ  ّتیبراض  ناونع  مه  زورما  و  هدوب - برض  هب  سّبلتم 
میرادن و لوبق  ار  هّیضق  تّحص  لصا  دشاب ، قلطم  هبلاس ، هیضق  رگا  لاکشا : هصالخ 

309 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اّدج ّربدتف  سّبّلتلا ، لاح  ظاحلب  هبلس  حصی  امک ال  لاحلا 278 ،] اذه  ظاحلب 

______________________________

تّحص هکلب  تسین  ّتیزاجم  رب  لیلد  هدّیقم ، هبلاس  هّیـضق  اریز  درادن  امـش  يارب  ياهدئاف  دشاب ، دّیقم  هبلاس ، هّیـضق  هچنانچ  تسا و  بذک 
. تسا ّتیزاجم  رب  لیلد  قلطم ، بلس 

یضقنم رد  قتشم  لامعتـسا  ینعی  دشاب  مه  زاجم  تمالع  لاحنیعرد  هک  میئامنیم  ریوصت  امـش  يارب  هدّیقم  هبلاس  هّیـضق  ام  باوج : [- 1]
. دشاب تقیقح  سّبلتم ، رد  زاجم و 

. مینکیمن تیاعر  دناهدروآ ، نتم  رد  فّنصم  هک  یبیترت  هب  ار  بلطم  نایب  رّکذت :
. میراد بولسم - لومحم - بلس و  فرح  عوضوم ، براضب » سیل  دیز   » هبلاس هیضق  رد  يروآدای :
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؟ تسا بلس  فرح  ای  بولسم و  ای  عوضوم  هب  طوبرم  دیق »  » روکذم هبلاس  هّیضق  رد  لاؤس :
هّیضق ناوتیم  مینیبب  ات  دومن  ثحب  روکذم ، روص  زا  کیره  هرابرد  دیاب  اذل  دشاب  بلس  فرح  ای  بولسم  عوضوم ، هب  طوبرم  دراد  ناکما 
ناونع نآ ، زا  میئامن و  ریوصت  قلطم  بلـس  تّحـص  ینعی  دـشاب . مه  ّتیزاجم  رب  لیلد  روکذـم ، هّیـضق  لاحنیعرد ، دومن و  رّوصت  هبلاس ،

. هن ای  مینک  هدافتسا  یضقنم  هب  تبسن  ار  قتشم  ّتیزاجم 
 ...«. قتشملا اهیلع  يراجلا  تاّذلا »  » فرط یف  ءاضقنالا  لاح  ظحلی  ناب  اضیا  بلّسلا  دییقت  يا   ] هدییقت عنم  ناکما  عم  : » هلوق فلا :

دیز  » هک تسا  نیا  براـضب » سیل  دـیز   » هلمج ياـنعم  میئوگب  میئاـمن و  ذـخا  عوـضوم ، هیحاـن  رد  ار  دـیق  تسا  نکمم  هبلاـس ، هّیـضق  رد 
«. براضب سیل  برّضلا  هنع  یضقنملا 

؟ دنکیمن ّتیزاجم  رب  تلالد  میدرک  ذخا  نآ ، عوضوم  هیحان  رد  ار  برّضلا - هنع  یضقنا  دیق - هک  روکذم  هبلاس  هّیضق  ایآ 
310 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد براض - قتشم - رگا  اریز  تسا  ّتیزاجم  رب  لاد  حیحص و  هّیضق ، نآ  تسین ، براض  هدش ، یضقنم  وا  زا  برض  هک  يدیز  میتفگ  رگا 
«. ابراض ناک   » مه برضلا » هنع  یضقنملا  دیز   » تروص نیا  رد  دشاب  تقیقح  معا ،

دیز  » دـیوگب دـناوتیمن  معا  هب  لـئاق  نوچ  دـنکیم  مه  ّتیزاـجم  رب  تلـالد  تسا  دـّیقم  هک  لاـحنیعرد  هبلاـس  هّیـضق  رگید ، تراـبع  هب 
داریا اذل  دراد  ّتیبراض  ناونع  اتقیقح  هدش  یـضقنم  وا  زا  برـض  هک  يدـیز  معا ، هب  لئاق  دزن  اریز  براضب » سیل  برّـضلا  هنع  یـضقنملا 

ریوصت هبلاس ، هّیـضق  ام  نیاربانب  تسین . دراو  دـنکیمن - ّتیزاجم  تابثا  و  دـیفم » ریغ   » دـشاب هدـّیقم  هبلاـس ، هّیـضق  رگا  دـیتفگ  هک  اـمش -
. تقیقح هن  تسا  زاجم  أدبملا  هنع  یضقنم  رد  براض  لامعتسا  میتفرگ ، هجیتن  نآ  زا  میدومن و 

 ...«. ۀمالع اهنوکب  رئاض  ریغف  بلّسلا  دییقت  دیرا  نا  و   » هلوق ب :
دـیز و ینعی  میئامنیم  جراخ  قالطا  زا  ار  بلـس  فرح  مینادیم و  بلـس  فرح  هب  طوبرم  ار  دـیق  براـضب » سیل  دـیز   » هبلاـس هّیـضق  رد 

مدـع دـیز ، يارب  ینعی  براضب » ءاضقنالا  لاـح  یف  سیل  دـیز  : » بیترت نیا  هب  تسا  دـیقم  هّیـضق ، بلـس  فرح  اـّما  تسا  قلطم  براـض ،
. تسا قّقحتم  ءاضقنا ، لاح  رد  ّتیبراض 

یضقنم رد  قتشم  ّتیزاجم  رب  لیلد  مه  حیحص و  بلـس ، تّحـص  مه  هک  میدومن  ریوصت  هدّیقم ، هبلاس  هّیـضق  ام  هک  دیدومن  هدهاشم  امش 
: اریز تسا 

لاح اب  ءاضقنا  لاح  معا ، هب  لوق  رب  انب  نوچ  براضب » ءاضقنالا  لاـح  یف  سیل  دـیز   » تفگ ناوتیمن  دـشاب ، تقیقح  معا ، رد  قتـشم  رگا 
. تسا تقیقح  ود  ره  هب  تبسن  قتشم  درادن و  یتوافت  سّبلت ،

- تسا زاجم  تمالع  بلس  تّحص  تسا - تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتشم  هک  میریگیم  هجیتن  هدّیقم ، هبلاس  هّیضق  هب  هّجوت  اب  سپ 
311 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دشاب هتشاد  ّتیبراض  ناونع  لاح 279 ،] ره  رد  دیز  دیاب  تسا ، تقیقح  معا ، رد  قتشم  دیئوگیم  هک  لکشتسم - امـش - رگید ، ترابع  هب 
بلـس دـیز ، زا  ار  ّتیبراض  ناونع  لاح ، کی  رد  میتسناوت  هک  اـم  نیارباـنب  براـضب » ءاـضقنالا  لاـح  یف  سیل  دـیز   » تفگ ناوتب  دـیابن  و 

. تسه ّتیمعا  مدع  رب  لیلد  بلطم ، نیمه  میئامن ،
 ...«. نوکی يذلا  بولسملا  دییقت  دییقّتلاب  دیرا  نا  هنا  هلوق ...«  ج :

نایب هک  روطنامه  اریز  تسا  لکـشتسم - امـش - اب  قح  تروص ، نیا  رد  تسا ، لومحم - بولـسم - هب  طوبرم  دیق ، دـیئوگب  تسا  نکمم 
« قطان ناویحب  سیل  دوجوملا  اذه   » میئوگب هچنانچ  الثم  تسین  قلطم  بلس  رب  لیلد  دّیقم ، بلس  دش ، دّیقم  براض - بولسم - رگا  میدرک 
وا هک  تسین  نیا  شموهفم  نآلا » براضب  سیل  دیز   » میئوگب رگا  نینچمه  درادن و  قّقحت  نآ  رد  ّتیناویح  لصا  هک  تسین  نیا  شموهفم 

: هک تسا  نیا  امش  هب  ام  باوج  نکل  هدوبن ، براض  مه  زورید  برض  هب 
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. میوش لاکشا  راچد  ات  مینادب  بولسم  هب  طوبرم  ار  دیق  میرادن  یمازلا 
درادن یموزل  هک  دندومرف  هفاضا  اّما  تسا  لکشتسم  اب  قح  دشاب  بولـسم  هب  طوبرم  دیق ، رگا  هک  دنتفریذپ  یّلک  وحن  هب  فّنـصم  هصالخ :

. میدرک نایب  هکيوحنهب  تسناد  بلس  فرح  ای  عوضوم  هب  طوبرم  ار  دیق  ناوتیم  هکلب  مینادب  بولسم  هب  طوبرم  ار  دیق 
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  هک  دنراد  ینایب  باتک ، هیشاح  رد  ریخا  ثحب  رد  مه  ینیکشم  موحرم  رّکذت :

ود نآ  زا  کیره  هک  تسه  ياهّدام  تئیه و  ياراد  براض ، هملک  اریز  تسین  سیل - بلـس - فرح  عوضوم و  دـننام  براض - بولـسم -
رگا هک  دینک  نییعت  امش  دنراد . یئانعم 
312 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. نآ هّدام  هب  ای  دراد  طابترا  نآ  تئیه  هب  ایآ  تسا ، بولسم  هب  طوبرم  دیق ،
- برـض هّدام - هب  طوبرم  ای  دینکیم  ذـخا  براض - تئیه - بناج  رد  ار  دـیق  دـیهدیم  لیکـشت  هبلاس ، هّیـضق  هک  امـش  رگید ، ترابع  هب 

- تسا فلتخم  ود  نآ  هجیتن  دینادیم -؟
هب طوبرم  نآلا ، دیق  درادن - ّتیبراض  وا  هدـش ، یـضقنم  برـض ، دـیز ، زا  هک  نونکا  ینعی  نآلا » براضب  سیل  دـیز   » میئوگیم یهاگ  - 1

دنکیم یضقنم  هب  تبـسن  قتـشم ، ّتیزاجم  رب  تلالد  لاحنیعرد ، تسا ، دّیقم  بولـسم ، هک  نیا  اب  تروص  نیا  رد  تسا - براض  تئیه 
نونکا هک  دوشیم  ببس  زورید ، برض  ینعی  یلبق ، برضب  ول  و  نآلا » براض  دیز   » تفگ ناوتیم  دشاب  تقیقح  معا ، رد  قتشم  رگا  اریز 

. دشاب قداص  وا  رب  ّتیبراض  ناونع 
اّما تسا ، دـّیقم  هکنیا  اب  هبلاس  هّیـضق  تروص ، نیا  رد  مینادـب ، براض  بولـسم و  تئیه  هب  طوبرم  ار  دـیق  هبلاس ، هّیـضق  رد  رگا  هصـالخ :

فلا و ب. ضرف  دننام  دنکیم  ام  ياعّدم  رب  تلالد 
دیز ینعی  یلعفلا » برّـضلاب  براضب  سیل  دیز   » تسا نینچ  هّیـضق  تروص  ضرف ، نیا  رد  میتسناد  براض  هّدام  هب  طوبرم  ار  دـیق  رگا  - 2

. دشاب براض  زورید ، برض  هب  دیز  هک  درادن  یتافانم  بلطم ، نیا  تسین و  براض  یلعف ، برض  هب 
سیل دـیز   » هلمج هب  هجوت  اب  تفگیم  وا  اریز  تسا  دراو  دـشاب - براـض  هداـم  هب  طوبرم  دـیق ، هک  تروص - نیا  رد  لکـشتم  داریا  طـقف 

نایب رد  حورشم  وحن  هب  ار  ضرف  نیا  هک  دشاب  هتشاد  ّتیبراض  ناونع  زورید ، برض  ببسهب  دیز  هک  درادن  یتافانم  یلعف » برضب  براضب 
. میداد حیضوت  لکشتم ، داریا 

هک تروص - کی  رد  دوبن و  دراو  لکـشتسم ، داریا  تروص ، هس  رد  میدومن  ریوصت  هدـّیقم ، هبلاس  هّیـضق  يارب  تروص  راهچ  يدـنبعمج :
مینادب  بولسم  هب  طوبرم  ار  دیق  نآ  میرادن  یمازلا  دندومرف  فّنصم  نکل  دوب  دراو  وا  لاکشا  دشاب - براض  هّدام  هب  طوبرم  دیق ،

313 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
براّضلا بلس  ۀّحصل  [، 280] ایّدعتم هنوک  امزال و  ّقتشملا  نوک  نیب  أدبملا ، هنع  یضقنا  امع  بلّسلا  ۀّحـص  یف  توافتی  ّهنأ ال  یفخی  ّمث ال 

لاکـشإ الف  سّبّلتلا ، لاح  ظاحلب  ناک  ناف  لاحلا ، یف  هیلع  هقالطإ  اّمأ  و  اقباس ، هب  اـسّبلتم  ناـک  و  برّـضلاب ، سّبلتم  ریغ  ـالعف  نوکی  نّمع 
امک ال اهنم  ّمعأ  لامعتسالا  نوکل  ۀقیقحلا ، وحنب  هنوک  یلع  ۀلالد  ّهنأ ال  الإ  احیحـص  ناک  نإ  وهف و  لاحلا ، ظاحلب  ناک  نإ  و  تفرع ، امک 

[. 1  ] یفخی
______________________________

. بلس فرح  ای  تسا  عوضوم  هب  طوبرم  ای  روبزم  دیق  میئوگیم  هکلب 
نادجو هب  دـیاب  دـننکیم  بلـس  تّحـص  ای  ردابت  ياعّدا  نیفرط  زا  کیره  یتقو  دنتـسین  یناهرب  روما  زا  بلـس  تّحـص  ردابت و  يروآدای :

. تسه اهنآ  زا  کیمادک  اب  قح  هک  دوش  صّخشم  ات  دومن  هعجارم 
هّدام هب  هچنانچ  یلو  تسه  ام  عفن  هب  نآ  هجیتن  مه  زاب  دشاب  بولسم  تئیه  هب  طوبرم  دیق ، رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش  ربدتف .» : » هلوق
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. مینادب بولسم  هّدام  هب  طوبرم  ار  دیق  هک  میرادن  یمازلا  نکل  تسا  لکشتسم  اب  قح  تروص ، نیا  رد  دشاب  هتشاد  طابترا  بولسم ،
: هلمج زا  دنهدیم  دناهدش ، لئاق  یتالیصفت  قتشم ، ثحب  رد  هک  ار  یناسک  خساپ  بلس - تّحص  مّود - لیلد  اب  هر »  » فّنصم [- 1]

قتشم لامعتـسا  تروص ، نیا  رد  دوعق - مایق و  دننام  دشاب - مزال  رداصم  زا  قتـشم  أدبم  رگا  هک : دناهداد  تبـسن  لوصف ، بحاص  هب  فلا :
برض و دننام  دشاب - يّدعتم  قتشم ، ردصم  أدبم و  رگا  اّما  تسا  زاجم  أدبملا  هنع  یضقنم  رد  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  رد 

314 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نإ و  اضیأ - سّبّلتلا - مدع  عم  هتّحـص  حوضو  نم  تفرع  امل  هسّبلت ، مدع  أدبملا و  ّدضب  هسّبلت  نیب  هنع ، بلّـسلا  ۀّحـص  یف  توافتی  امک ال 

[. 1  ] لیصفتلا یلع  اهرکذب  لیطن  الف  لیصافّتلا ، نم  ریثک  لاح  رهظ  انرکذ  اّمم  و  حضوأ ، هعم  ناک 
______________________________

. تسا تقیقح  معا ، رد  قتشم  تروص ، نیا  رد  لتق -
هک یتاّقتشم  هب  تبسن  اّما  درادن و  یتوافت  امش  اب  ام  رظن  دناهدش ، ذخا  مزال ، ياهردصم  زا  هک  یتاقتشم  رد  هک : تسا  نیا  فّنـصم  خساپ 

: هک مینکیم  نایب  ار  امش  خساپ  بلس ، تّحص  ینعی  مّود  لیلد  اب  دناهدرک  ادیپ  قاقتشا ، يّدعتم  رداصم  زا 
یتافانم روکذم ، هّیضق  براضب - سیل  برّضلا  هنع  یضقنملا  دیز  تسین - براض  ءاضقنا ، لاح  رد  هدش ، یضقنم  وا  زا  برـض  هک  يدیز 

ثحب رد  ام  عازن  هکلب  تسین  قالطا  تّحـص  رد  ام  ثحب  هک  تسا  حـضاو  دوش و  قـالطا  براـض  ناونع  ازاـجم  دـیز ، رب  هکنیا  هب  درادـن 
وحن هب  نکل  مینکیم  قالطا  مه  عاجـش  لـجر  رب  ار  دـسا »  » ناونع ـالثم  تقیقح  اـی  تسا  زاـجم  وحن  هب  قـالطا  اـیآ  هک  تسا  نیا  قتـشم ،

ازاجم و براض  ینعی  براض » وه   » مینکیم هفاضا  مه  دعب  و  براضب » سیل  برّضلا  هنع  یضقنملا  دیز   » میئوگیم ثحب  لحم  رد  زاجم ،
رد قتـشم  لامعتـسا  نیاربانب  ابراض - ناک  يا  براـض - دـیز  تفگ  ناوتیم  اـتقیقح  سّبلت ، ناـمز  هب  هجوت  اـب  هتبلا  اـتقیقح  براـضب  سیل 

. يّدعتم ای  دشاب  مزال  اهنآ  رداصم  يدابم و  هاوخ  تسا  زاجم  یضقنم ، هب  تبسن  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ 
: تسا تروص  ود  ياراد  درادن ، أدبم  نآ  هب  سّبلت  العف  یلو  هدوب  یئدبم  هب  سّبلتم  هک  یتاذ  ب : [- 1]

نیا رد  هدرک ، ادـیپ  ضایب  هب  سّبلت  زورما ، یلو  هدوب  دوسا  زورید  مسج ، نـالف  هکنیا  لـثم  هدـش  أدـبم  نآ  ّدـض  هب  سّبلتم  نونکا  رگا  - 1
ضیبا مسجلا  اذه   » تفگ ناوتیمن  نونکا  ینعی  تسا  زاجم  یضقنم ، هب  تبسن  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتـشم  لامعتـسا  تروص ،

. هدرک ادیپ  یلبق  أدبم  ّدض  هب  سّبلت  اریز  دوسا » و 
315 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هوجو [ 281] طارتشالا مدعب  لوقلا  ۀّجح 
[. 1  ] سّبّلتلا لاح  صوصخ  وه  ردابتملا  ّنأ  تفرع  دق  و  ردابّتلا ، لّوألا :

______________________________

دیز زورید ، هکنیا  لـثم  تسا  تقیقح  معا ، رد  قتـشم  تروـص ، نیا  رد  هدرکن  ادـیپ  یلبق  أدـبم  دـض  هـب  سّبلت  تاذ ، نآ  هچناـنچ  اـّما  - 2
وا رب  اتقیقح  ار  براـض  ناونع  ناوتیم  نونکا  ضرف  نیا  رد  درادـن - يّداـضت  برـض ، اـب  دوعق  تسا - دـعاق »  » نونکا اـّما  هدوب  براـض » »

. دومن قالطا 
رد لاحنیعرد  اّما  تسا  رتحـضاو  بلـس ، تّحـص  هدرک ، ادـیپ  دـض ، هب  سّبلت  تاذ ، هک  يدروم  رد  هک : تسا  نینچ  لّصفم  هب  اـم  خـساپ 

دومن بلـس  وا  زا  ار  براض  ناونع  اتقیقح  ناوتیم  مه  ضرف  نیا  رد  تسا - دعاق  هکلب  هدرکن - ادیپ  یلبق  أدبم  دـض  هب  سّبلت  هک  يدروم 
. دنکیم ّتیزاجم  رب  تلالد  تسا و  حیحص  روکذم ، هبلاس  هّیضق  و  براّضلا » ناونع  هیلع  قبطنی  مویلا ال  اذه  یف   » تفگ و 

اّما دندومن  در  ار  تالیصفت  بلس ، تّحص  اب  تسا و  زاجم  یضقنم  رد  تقیقح و  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتـشم  هر :»  » فّنـصم رظن  هصالخ 
. دومن یسررب  ار  شاّهلدا  دیاب  تسا ، تقیقح  یضقنم  سّبلتم و  زا  معا  رد  قتشم  دیوگیم  تسه و  ام  فلاخم  تهج  رد  الماک  هک  یلوق 
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دننادیم تقیقح  معا »  » رد ار  قتشم  هک  یناسک  هّلدا 

هراشا

[- 1]

: ردابت : 1

. تسه یضقنم  سّبلتم و  لماش  هک  دنکیم  ادیپ  قابسنا  ناسنا ، نهذ  هب  یّماع  يانعم  میونشیم ، هنیرق  نودب  ار  یّقتشم  یتقو 
316 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. أدبملا هنع  یضقنا  نّمع  لوتقم ، بورضم و  یف  بلّسلا  ۀّحص  مدع  یناّثلا :
[. 282] ازاجم ول  و  لاحلا ، یف  ایقاب  هب  سّبّلتلا  نوکی  ینعم  أدبملا  نم  دیرأ  ّهنأ  لجأل  وه  اّمنإ  امهلثم ، یف  هتّحص  مدع  ّنإ  هیف : و 

ام فالتخا  ماربإلا ، ضقّنلا و  دروم  مالکلا و  ثحبلا و  لحم  یف  ّمهملا  وه  امیف  لاحلا  تواـفتی  ـال  ّهنأ  تامّدـقملا  ضعب  نم  حدـقنا  دـق  و 
امیف بلّـسلا  ّحصی  اّمنإف ال  لعافلا ، نع  ردص  اّمم  تاّذلا ، یلع  عقو  ام  سفن  هنم  دیرأ  ول  اّمأ  و  ازاجم ، وأ  ۀـقیقح  هنوک  یف  أدـبملا  نم  داری 

[. 1  ] ناک لب  نآلا  بورضمب  سیل  ّهنإ  لاقی : نأ  ۀّحص  حوضول  اضیأ ، لاحلا  ظاحلب  ال  تفرع - امک  عوقولا - سّبّلتلا و  لاح  ظاحلب  ناک  ول 
______________________________

يدیز صوصخ  نهذ ، هب  قبـسنم  ردابتم و  دننکیم ، قالطا  ار  براض » دیز   » هلمج هک  یماگنه  الثم  هک  میدرک  نایب  البق  فّنـصم : خـساپ 
. یضقنم سّبلتم و  زا  ّمعا  هن  دشاب  برض  أدبم  هب  سّبلتم  قالطا ، تبسن و  لاح  رد  هک  تسا 

بلس تّحص  ای  ردابت  ياعّدا  نیفرط ، زا  کیره  یتقو  تسین  یناهرب  روما  زا  بلـس  تّحـص  ردابت و  هک  میدرک  يروآدای  مه  اریخا  رّکذت :
. تسه اهنآ  زا  کیمادک  اب  قح ، هک  دوش  صّخشم  ات  دومن  هعجارم  نادجو ، هب  دیاب  دننکیم ،

[- 1]

: بلس تّحص  مدع  - 2

کی رگا  الثم  تسا . برـض  عوقو  لاح  نامه  هب  رـصحنم  ّتیلوتقم »  » ای ّتیبورـضم »  » ناونع ایآ  دـش ، عقاو  لوتقم  اـی  بورـضم  يدرف  رگا 
؟ درادن بورضم »  » ناونع صخش ، نآ  تشذگ ، برض »  » نآ زا  زور 

، دشاب هدش  عقاو  بورضم ، مه  لبق  لاس  هد  یسک  رگا  اضرف  دنیوگیم  معا  هب  نیلئاق 
317 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ای بلس و  تّحص  مدع  نیاربانب ، تسین  حیحص  وا  زا  روکذم  ناونع  بلـس  درک و  قالطا  وا  رب  ار  بورـضم »  » ناونع اتقیقح  ناوتیم  زورما 
. دشابیم تقیقح  مه  أدبملا  هنع  یضقنم  هب  تبسن  قتشم ، هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لمح ، تّحص  رگید ، ترابع  هب 

 ...«. هیف و   » هلوق
يدابم هب  طوبرم  هک  یتافالتخا  میتسه و  قتشم 283 ] تئیه  هل  عوضوم  نایب  ددص  رد  ام  هک  میاهتفگ  ارّرکم  هتشذگ ، ثحابم  رد  لاکـشا :

عازن و رد  يریثأت  دناهدومن ، هدارا  اهنآ  لاثما  ّتیلعف و  یخرب  زا  تعنص و  یضعب  زا  ّتینأش و  يدابم ، زا  یضعب  زا  هکنیا  تسه و  تاّقتشم 
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امـش میئوگیم : لدتـسم  هب  هتفرگ و  هجیتن  نآ  زا  یلعف  ثحب  رد  دیراذگن ، قتـشم  باسح  هب  ار  روکذم  تافالتخا  دراذـگیمن و  ام  ثحب 
. دینک نییعت  دنتسه ، بورضم  لوتقم و  ردصم  أدبم و  هک  ار  برض » لتق و   » يانعم

تایح حور ، قاهزا  زا  لبق  هظحل  کی  لوتقم  درف  هک  حور  قاـهزا  ینعی  دـشاب  هتـشاد  ار  شدوخ  يرهاـظ  ياـنعم  ناـمه  لـتق ، رگا  فلا :
، لبق لاس  هد  اضرف  هک  يدیز  میئوگیم  لدتسم  هب  تروص  نیا  رد  یثودح - يانعم  دنک - ادیپ  حور  قاهزا  لتاق  تسد  هب  اّما  دشاب  هتشاد 

نامز هب  طوبرم  مه  تبـسن  دـنکیم  تلالد  هک  ّناـک -»  » هملک هکنیا  رگم  درادـن  لوتقم  ناونع  و  ـالوتقم » نوکی  ـال   » نونکا هدـش ، لوتقم 
مویلا دیز   » دیئوگب رگا  اّما  دـنک  لبق  لاس  هد  نامه  رب  قیبطت  ات  الوتقم » ناک  دـیز   » میئوگب هدومن و  لامعتـسا  شهارمه  ار  تسا - هتـشذگ 
سیل مویلا  : » هکلب دـشاب  لوتقم  مویلا »  » وا هک  میریذـپیمن  امـش  زا  تروص  نیا  رد  دـشاب  قداص  نآرب  ّتیلوتقم  ناونع  زورما ، هک  لوتقم »

«. الوتقم ناک  لب  لوتقمب 
رد دینک  هدافتسا  يرودص  یثودح و  يانعم  بورضم ، لوتقم و  أدبم  زا  رگا  هصالخ :

318 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع َنیِِملاَّظلا  يِدْهَع  ُلانَی  هلوقب ال  رابخألا  نم  دحاو  ریغ  نع  امک  هیلع - هّللا  تاولص  ّیبّنلاب - ًایّسأت  مالّسلا - هیلع  مامإلا - لالدتسا  ثلاّثلا :

فّقوت حضاولا  نم  و  ةدیدم ، ةّدم  منّـصلا  دبع  نمم  اهل  يّدصت  نمب  اضیرعت  ۀفالخلا ، ۀمامإلا و  بصنمل  انثو  وأ  امنـص  دبع  نم  ۀقایل  مدـع 
يّدـصّتلا نـیح  منـّـصلل  مهتداـبع  ملظلاـب و  مهــسّبلت  ءاـضقنال  ضیرعّتلا ، ّحــص  اـمل  ـالإ  و  ّمعـألل ، اـعوضوم  ّقتــشملا  نوـک  یلع  کـلذ 

[، 284] ۀفالخلل
______________________________

. بلس تّحص  مدع  هن  تسا . حیحص  بلس ، تّحص  تروص ، نیا 
، نایرج کی  اب  شتایح  درادن و  تایح  هک  يدرف  ینعی  لوتقم » : » دیئوگب هدرک و  هدافتـسا  يرگید  يانعم  أدـبم ، زا  امـش  تسا  نکمم  ب :

نیب ّناک  دوشیمن و  هدنز  هک  هرابود  اریز  دراد  ّتیلوتقم »  » ناونع تمایق ، زور  ات  درف  نآ  تروص ، نیا  رد  هدرک ، ادـیپ  همتاخ  لتاق  طّسوت 
. هداتفا هلصاف  شدسج  حور و 

هن تسه  أدـبم  هب  سّبلتم  مه  نونکا  تاذ  نآ  تروص ، نیا  رد  تسا  يردـصم  لصاح  يردـصم و  مسا  يانعم  ناـمه  اـبیرقت  ریخا  ياـنعم 
. تسا أدبم  هب  سّبلتم  وا  تمایق ، زور  ات  لمع  هجیتن  ظاحل  هب  اّما  تسا  لمع  نآ  داجیا  رودص و  ظاحل  هب  ءاضقنا  أدبملا ، هنع  یضقنم 

میرادن  لوبق  ار  بلس  تّحص  مدع  الصا  ام  دینک  هدارا  ار  لّوا  يانعم  أدبم ، زا  رگا  هجیتن :
319 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. سّبلتملا صوصخل  اعوضوم  ناک  ول  لالدتسالا و  ّمتی  لب  کلذ ، یلع  فّقّوتلا  عنم  باوجلا  و 
[. 1  ] ماسقأ یلع  نوکت  ماکحألا ، تاعوضوم  یف  ذخؤت  یتلا  ۀّیناونعلا  فاصوألا  ّنإ  یه : و  ۀمّدقم ، دیهمت  یلع  فّقوتی  کلذ  حیضوت  و 

______________________________

زور ات  هکلب  تسین  أدبملا  هنع  یضقنم  تاذ ، نآ  تروص ، نیا  رد  دیئامن  هدارا  ار  ریخا  يانعم  هچنانچ  تسا و  حیحص  بلس ، تّحـص  هکلب 
. دراد أدبم  هب  سّبلت  تمایق ،

[- 1]

-: معالل قتشملا  عضو  معا - هب  نیلئاق  لیلد  نیمّوس  : 3

ٍتاِملَِکب ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  دناهدومن : هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  تیاور ، دـنچ  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) یبّنلاب ًایّـسات  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما
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[. 285 «] َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ال   » َلاق ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف 
اـضّرلا انالوم  نع  نویعلا  نع  و  اماما » نوکی  انثو ال  وا  امنـص  دـبع  نم  : » لاق ّهنا  مالّـسلا ) هیلع   ) قداّصلا نع  یفاکلا  یف  يور  : ] تیاور اـّما 

اهب و اهفرـش  ۀلیـضف  ۀثلاث و  ۀبترم  ۀّلخلا  ةوبّنلا و  دعب  لیلخلا  میهاربا  اهب  ّلج  ّزع و  هّللا  ّصخ  ۀـمامالا  ّنا   » لیوط ثیدـح  یف  مالّـسلا ) هیلع  )
يِدـْهَع ُلانَی  ال  ّلج : ّزع و  هّللا  لاق  یتّیرذ ؟ نم  و  اهب : ارورـس  لیلخلا  لاقف  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  ّلج : ّزع و  لاقف  هرکذ  ّلج  اـهب  راـشأ 

[. 286 «[] ةوفّصلا یف  تراص  ۀمایقلا و  موی  یلا  ملاظ  ّلک  ۀماما  ۀیآلا  هذه  تلطباف  َنیِِملاَّظلا 
هیآ هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح  هک  میدـیدن  یتیاور  دـناهدومرف : ینیکـشم - موحرم  هلمج  زا  نیّـشحم - زا  یـضعب  رّکذـت :
ماقم رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمغیپ دراد  توافت  ماما ، اب  ربمغیپ  نأش  اریز  تساهنآ  اب  قح  مه  ارهاظ  دنـشاب و  هدومرف  لالدتـسا  روکذم 

لح  شیارب  لئاسم  ریاس  تفریذپ  ار  ربمایپ  تّوبن  لیلد  هک  یسک  دندمآیمنرب و  تایآ  هب  لالدتسا 
320 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ... دندمآیمرب و لالدتسا  ماقم  رد  نیعمجا » مهیلع  هّللا  تاولص   » هّمئا اّما  تسا  هدش 
. درادن يریثأت  ام  عازن  رد  الالقتسا  هچ  دشاب  ایسأت  هچ  ثحب ، ّلحم  رد  لالدتسا  لاحرههب 
: تسا مالّسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  ناتساد  رد  تماما  تفالخ و  دروم  رد  روکذم  هیآ 

وا هب  دنوادخ  دـمآرب  شیامزآ  هدـهع  زا  یبوخ  هب  وا  دومزآ و  نوگانوگ  لئاسو  اب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) میهاربا لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه  »
هب نم  ناـمیپ  دوـمرف  دـنوادخ  هدـب ) رارق  یناـماما  زین   ) نم ناـمدود  زا  درک  ضرع  میهاربا  مداد  رارق  مدرم  ربـهر  ماـما و  ار  وـت  نم  دوـمرف 

« ملاظ  » ناونع هک  یناسک  ینعی  [ 287 «] دنماقم نیا  هتسیاش  دنشاب  موصعم  كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  هتـسد  نآ  اهنت  دسریمن و  ناراکمتس 
. دنوشیمن لئان  تفالخ  هب  تسا  قبطنم  اهنآ  رب 

دننام دناهدرک و  تدابع  ار  ناثوا  مانـصا و  دـندوب و  تسرپتب  یتّدـم  مالـسا ، ردـص  يافلخ  درادـن ، ار  يربهر  ّتیحالـص  ملاظ ، صخش 
[-. ٌمیِظَع 288 ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  تسه - كرش  زا  رتالاب  یملظ  هچ  دنتشاد و  تادابع  رد  كرش  ّتیلهاج ، مدرم 

دندوب تسرپتب  یتّدم  دندرک ، تزایح  ار  يربهر  ماقم  مالـسا ، ردـص  رد  هک  یناسک  دـناهدرک : لالدتـسا  نینچ  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما ّناک 
«. َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ال  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسا و  قبطنم  اهنآ  رب  ملاظ  ناونع  سپ 

هیلع  ) ماما اریز  دریذپب  ار  روکذم  لالدتـسا  دیاب  دنادیم  هدلاخ  هزجعم  ار  نآ  و  نّنـست - لها  یّتح  تسا - نآرق  هب  دقتعم  یـسکره  رّکذت :
. دناهدومن لالدتسا  يداقتعا  رما  کی  هب  تبسن  هکلب  تسا - هعیش  صوصخم  میئوگب  ات  دناهدوبن  يدّبعت  رما  کی  نایب  ماقم  رد  مالّسلا )

ءافلخ هک : دننک  يریگهجیتن  دناهتساوخ  مالّسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  زا  قتشم  ثحب  رد 
321 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد نیاربانب  هدوب  ناشمالـسا  زا  لبق  هب  طوبرم  یتسرپتب  ناونع  تسرپتب و  ّتیلهاـج ، ناـمز  رد  هدوبن ، تسرپتب  هک  تفـالخ  ناـمز  رد 
هجیتن سپ  دنتـشاد  یتسرپتب  هقباس  هکلب  دـندوبن  كرـشم  هتـشادن و  یملظ  تهج  نیا  زا  اـهنآ  و  أدـبملا » مهنع  یـضقنا   » تفـالخ ناـمز 

يراگزور رد  اهنآ  نوچ  اذل  تسا  قداص  وا  رب  قتشم  نآ  ناونع  تمایق ، زور  ات  دشاب  هتشاد  یئدبم  هب  سّبلت  هقباس  سکره  هک : میریگیم 
میتفگ هک  هچنآ  هب  هّجوت  اب  تسا  قبطنم  اهنآ  رب  اتقیقح »  » ملاظ ناونع  مه  تفـالخ  يّدـصت  نیح  ناـمه  رد  سپ  دـندوب  ملاـظ  كرـشم و 

. تسه یضقنم  سّبلتم و  زا  معا  رد  تقیقح  قتشم ، مالّسلا ) هیلع   ) ماما رظن  زا  هک : دش  مولعم 
تقیقح لاحلا ، یف  أدـبم  هب  سّبلتم  صوصخ  رد  اّما  تسا  قتـشم  ملاظ »  » هملک َنیِِملاَّظلا » يِدـْهَع  ُلاـنَی  ـال  هیآ ...«  رد  دـیوگب  یـسک  رگا 

، تروص نیا  رد  تسا  مامتان  مالّسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  سپ  دنتـشادن  تدابع  رد  كرـش  ملظ و  ناونع  تفالخ ، نامز  رد  ءافلخ  تسا و 
. تسا تقیقح  سّبلتم ، یضقنم و  رد  قتشم  میئوگیم  دشاب  مامت  مالّسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  هکنیا  يارب  دیوگیم  لدتسم 

، معا رد  قتشم  هک  هدوب  مّلسم  همه ، رظن  زا  دوشیم  مولعم  هدرکن ، یضارتعا  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما لالدتـسا  هب  یـسک  نوچ  رگید  ترابع  هب 
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. دشابیمن حیحص  مالّسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا  تقیقح 
تسا و تقیقح  سّبلتم ، صوصخ  رد  قتشم  مه  هک  دش  دهاوخ  حضاو  امـش  يارب  هتکن ، هس  ای  همّدقم  هس  نایب  اب  دناهدومرف  هر »  » فّنـصم

. تسا مامت  حیحص و  مالّسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  مه 
. تسا ّتیفیک  هچ  هب  ماکحا  تاعوضوم  رد  تاّقتشم - و  فاصوا - ذخا  هک : دومن  یسررب  دیاب  البق  رگید  ترابع  هب 

322 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هفاّصتال لخد  نود  نم  ناونعلا ، اذهب  هتّیدوهعمل  مکحلل ، عوضوم  ۀـقیقحلا  یف  وه  ام  یلإ  ةراشإلا  دّرجمل  ناونعلا  ذـخأ  نوکی  نأ  اهدـحأ :

[. 1  ] الصأ مکحلا  یف  هب 
[. 2  ] یضم امیف  ول  و  هیلع ، ّقتشملا  يرج  ۀّحص  دّرجم  ۀیافک  عم  مکحلل ، أدبملا  ۀّیّلع  یلإ  ةراشإلا  لجأل  نوکی  نأ  اهیناث :

______________________________

. تسا رّوصتم  مسق ، هس  رب  ماکحا  تاعوضوم  رد  نیوانع  فاصوا و  ذخا  [- 1]
عوضوم هب  هراشا  و  ریـشم »  » ناونع طقف  هکلب  درادـن  مکح  رد  یتلاخد  هنوگچـیه  اّما  دوشیم  عقاو  مکح ، عوضوم  رد  یفـصو  یهاـگ  - 1

. دراد مکح  یعقاو 
نالف رد  شلزنم  هک  یئاقآ   » نآ زا  میئوگیم  باوج  رد  میریگب  دای  یـسک  هچ  زا  ار  نید  ملاعم  لـئاسم و  هک  دـننکیم  لاؤس  اـم  زا  لاـثم :

هک تسا  درف  نآ  یملع  ماقم  هکلب  درادن  مکح  رد  یتلاخد  هنوگچیه  لحم ، نالف  رد  ملاع  نآ  لزنم  ندوب  روکذـم و  فصو  تسا » لحم 
مه تاـیاور  رد  لاؤس  نآ  هباـشم  هّتبلا  میاهدرک . یفّرعم  ار  درف  نآ  روکذـم ، فـصو  قـیرط  زا  اـم  مینک ، یفّرعم  وا  هب  ار  مدرم  هدـش  ببس 

[. تسه 289
. تسا مسق  ود  رب  مکح  رد  شتلاخد  هوحن  اما  دوشیم  ذخا  مکح ، عوضوم  رد  فصو  تاقوا ، زا  يرایسب  [- 2]

تسا یفاک  دورب - نیب  زا  مه  فصو  قتـشم و  ناونع  ول  و  دنک - ادیپ  أدبم  هب  سّبلت  هظحل  کی  تاذ ، رگا  هک  تسا  نینچنیا  یهاگ  فلا :
. دشاب هتشاد  مه  ءاقب  دوش و  ّبترتم  عوضوم ، رب  مکح  هک 

، عوضوم رب  هظحل  کی  رد  قتـشم  ناونع  ود ، نآ  نیب  طاـبترا  هجیتن  رد  هک  دوش  أدـبم  هب  سّبلتم  یتاذ ، هظحل ، کـی  رگا  رگید  تراـبع  هب 
يارب  مکح ، هک  تسا  یفاک  دشاب ، قداص 

323 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ءاقب اثودح و  هب  هفاّصتا  و  هیلع ، يرجلا  ۀّحص  رادم  ارئاد  مکحلا  ناک  لب  ۀیافکلا ، مدع  عم  کلذل  نوکی  نأ  اهثلاث :

مل ول  ّهنأ  ةرورـض  ریخألا ، وّحنلا  یلع  ۀفیرّـشلا  ۀیآلا  یف  ناونعلا  ذـخأ  ناک  ول  ّمتی ، اّمنإ  هجولا  اذـهب  لالدتـسالا  ّنإ  لوقنف : اذـه  تفرع  اذإ 
نم ۀـقیقح  يّدـصّتلا  نیح  نوکیل  ّمعألل ، نوکی  نأ  ّدـب  الف  يّدـصّتلا ، نیح  ارهاظ  ادـبملاب  سّبّلتلا  مدـع  دـعب  ّمت  امل  معألل ، ّقتـشملا  نکی 

. ملّظلاب سّبّلتلا  مهنع  یضقنا  ول  و  نیملاّظلا ،
یلع  ّهنأ  یلع  ۀنیرق  و ال  یفخی ، امک ال  [، 290] الف یناّثلا ، وّحنلا  یلع  ناک  اذإ  اّمأ  و 

______________________________

بوجو [ 291 «] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالاکَن  ابَـسَک  اِمب  ًءازَج  امُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا   » هفیرـش هیآ  دننام  دـشاب . تباث  هشیمه 
دـشاب هدش  قبطنم  وا  رب  قراس  ناونع  نآ  کی  رد  دـنک و  ادـیپ  طابترا  تقرـس - أدـبم - اب  هظحل  کی  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  دـی ، عطق 
ءارجا نیح  نآلا - قراس ، رب  هک  تسین  نیا  عبات  دـی ، عطق  بوجو  رگید ، ترابع  هب  دـشاب  هتـشادن  قراـس  ناونع  دـی ، عطق  نیح  رد  هچرگ 

. دشاب قداص  ّتیقراس ، ناونع  مه  مکح -
تباث مه  مکح  دشاب ، فصو  قتـشم و  هک  ینامز  ره  ات  تسا  فصو  ناونع و  ءاقب  ثودح و  عبات  مکح ، ءاقب  ثودـح و  یهاگ  ب : [- 1]
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. دوشیم یفتنم  مه  مکح  دش  لئاز  ناونع ، هک  یماگنه  تسا 
ره رد  دراد و  طابترا  داهتجا - أدبم - اب  هک  تسا  یـسک  دـهتجم » - » دـهتجملا دـّلق  ینک - دـیلقت  دـهتجم  زا  دـیاب  میئوگیم  يدرف  هب  الثم 

سپ دومن  دیلقت  وا  زا  ناوتیمن  یتّلع - ره  هب  داد - تسد  زا  ار  روکذـم  ناونع  هک  ياهظحل  نآ  تسا و  قداص  وا  رب  دـهتجم  ناونع  هظحل ،
 ... تسا و دهتجم  ناونع  ءاقب  عبات  دیلقت ، بوجو 

324 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و اهرطخ ، مظع  ۀفالخلا و  ۀمامإلا و  ردق  ۀلالج  نایب  ماقم  یف  ۀفیرّشلا  ۀیآلا  ّنإف  یناّثلا ، وّحنلا  یلع  اهضوهنب  لقن  مل  ول  لّوألا 292 ،] وّحنلا 

اـسّبلتم اهب  صّمقتملا  نوکی  نأ ال  وه  کلذـل ، بسانملا  ّنأ  مولعملا  نم  و  ۀـّیهلإلا ، بصاـنملا  نیب  نم  ۀّیـصوصخ  اـهل  ّنإ  و  اـهّلحم ، ۀـعفر 
[. 1  ] یفخی امک ال  الصأ ، ملّظلاب 

______________________________

مامت یتروص  رد  تسا - تقیقح  مه  أدبملا  هنع  یضقنم  رد  شلامعتـسا  هدش و  عضو  معا  يارب  قتـشم  هک  هفیرـش - هیآ  هب  لالدتـسا  [- 1]
فـصو ناونع و  ءاقب  ثودـح و  عبات  مکح ، ءاـقب  ثودـح و  ینعی  دـشاب  مّوس  وحن  هب  مکح  عوضوم  رد  َنیِِملاَّظلا  ناونع - ذـخا  هک  تسا 

- دشاب نآ  رادم  رئاد ، مکح ، مکح و  ّتلع  فصو ، دشاب -
؟ دشاب مّوس  وحن  هب  َنیِِملاَّظلا »  » ناونع ذخا  هک  تسا  مامت  یتروص  رد  هیآ  هب  لالدتسا  ارچ  لاؤس :

نا ّدب  الف  يدصّتلا  نیح  ارهاظ  ادبملاب  سّبلتلا  مدع  دـعب  مت  امل  ّمعالل  ّقتـشملا  نکی  مل  ول  ّهنا  ةرورـض  : » دـناهدومرف هر »  » فّنـصم باوج :
 ...«. نیملاّظلا نم  ۀقیقح  يدصّتلا  نیح  نوکیل  ّمعالل  نوکی 

، لالدتسا [- 293] دـشاب مکح  توـبث  يارب  یفاـک  فـصو ، توـبث  دّرجم  ینعی  دـشاب - مّود  مسق  وـحن  هب  َنیِِملاَّظلا  ناوـنع - ذـخا  رگا  اـّما 
. دشاب تقیقح  معا ، رد  قتشم  هک  تسین  نیا  رب  فوقوم 

يارب صخش  هک  تسا  یفاک  منـص ، تدابع  فرـص  تاذ و  کی  رد  ملظ  ثودح  دّرجم  هک  دشاب  نیا  هیآ ، رد  روظنم  رگا  کلذ : حیـضوت 
رد رگا  دشاب  تقیقح  معا ، رد  قتشم  هک  تسین  نیا  رب  فّقوتم  ماما ، لالدتـسا  تروص  نیا  رد  دشاب  مورحم  يربهر  ماقم  هب  لین  زا  هشیمه 

انآ ول  تفالخ و  نایّدصتم  اریز  دنکیم  تیافک  دشاب  تقیقح  مه  سّبلتم  صوصخ 
325 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نأ ّدب  الف  ازاجم ، ماقملا  ۀنیرقب  ال  اعـضو ، ناونعلا  رهاظ  ۀّیـضق  وه  امب  ّلدتـسا  اّمنإ  مالّـسلا - هیلع  مامإلا - ّنأ  رهاّظلا  ّنکل  و  معن ، تلق : نإ 
[. 1  ] ّمت امل  ّالإ  و  ّمعألل ، نوکی 

______________________________

. دنشاب مورحم  يربهر ، ماقم  زارحا  زا  هک  تسا  یفاک  رما ، نیمه  دناهدومن و  منص  تدابع  زور ، کی  رد  ول  و 
؟ هدش ذخا  روکذم ، وحن  ود  زا  کیمادک  هب  روکذم  ناونع  فصو و  هرخالاب  لاؤس :

تفـالخ و ماـقم  تمظع  تلـالج و  هکلب  دـشاب  هدـش  ذـخا  هفیرـش ، هیآ  رد  مّوس  وحن  هب  روبزم  فصو  هک  میرادـن  یلیلد  هنیرق و  باوج :
. دسریمن تماعز  تفالخ و  ماقم  هب  دشاب  ّتیملاظ »  » ناونع ياراد  ام  انآ  یسک  رگا  هکنیا  رب  تسا  يراکشآ  هنیرق  تماما ،

، لالدتـسا دـشاب ، تقیقح  مه  سّبلتم  صوصخ  رد  رگا  هکلب  دـشاب  تقیقح  معا ، رد  قتـشم  هک  تسین  نیا  رب  فّقوتم  لالدتـسا ، هصالخ :
رما نیمه  دـشاب ، هدرک  منـص  تدابع  هظحل ، کی  ای  زور  کی  یـسک  رگا  هک  تسا  میظع  سب  یماـقم  تماـما ، اریز  تسا  لـماک  ماـمت و 

 ... تسا و يربهر  ماقم  هب  لین  مدع  يارب  یفاک 
هب لالدتسا  هکنیا  هن  دناهدومن  لالدتسا  نآ  عضو  بسح  هب  هیآ ، رهاظ  هب  هک : تسا  نیا  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما لالدتـسا  رهاظ  لاکـشا : [- 1]

لالدتسا هنیرق ، هظحالم  هب  يزاجم  يانعم  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما دشاب و  هدش  لامعتـسا  ازاجم  نیملاظ ، ظفل  دشاب و  هّیماقم  هنیرق  هظحالم 
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. دنشاب هدومن 
ّتلع هکلب  امدع - ادوجو و  دشاب - نآ  رادم  رئاد ، مکح ، هک  دـشابن  همات  ّتلع  مکح ، ناونع  رد  ملظ »  » ذـخا هک  نیاربانب  رگید ، ترابع  هب 

هک یملاظ  رد  هدش  لامعتسا  ازاجم  ملاظ »  » ناونع دبال  سپ  اقباس - هظحل - کی  رد  ول  دشاب و  یفاک  شدوجو  دّرجم  هک  انعم  نیا  هب  دشاب 
: نیاربانب تسه  يزاجم  يانعم  نیا  رب  هّیماقم  هنیرق  هدوب و  ملظ  هب  سّبلتم  اقباس 

نیا  هدومن و  لالدتسا  تسا  ظفل  رهاظ  فالخ  هک  يزاجم  يانعم  هب  مالّسلا ) هیلع   ) ماما
326 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

امک سّبّلتلا - لاح  ظاحلب  ناک  ول  ۀـقیقح  نوکی  لب  ازاجم ، هنوک  یناـّثلا  وّحنلا  یلع  ّقتـشملا  يرج  مزلتـسی  نکی  مل  مّلـس ، ول  تلق 294 :]
ینعملا اذه  ةدارإ  ّنأ  حضاولا  نم  و  ادبأ ، يدهع  لانی  قباس ال  نامز  یف  انآ  ول  املاظ و  ناک  نم  ملاعلا : هّللا  و  ۀـیآلا ، ینعم  نوکیف  تفرع -

[. 1  ] سّبّلتلا لاح  ظاحلب  ال  لامعتسالا ، مزلتست  ال 
______________________________

. دناهدومن لالدتسا  هیآ  رهاظ  هب  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  مالّسلا ) هیلع   ) ماما نایب  اریز  تسین  مالّسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  رهاظ 
هب تقیقح و  سّبلت ، لاح  ظاحل  هب  تسا : وحن  ود  هب  أدـبملا  هنع  یـضقنا  اـم  رد  قتـشم  لامعتـسا  هک  میدرک  ناـیب  مه  اـقباس  باوج : [- 1]

لامعتـسا و  سّبلت - لاح  تسا - لّوا  لیبق  زا  هفیرـش  هیآ  رد  ملاـظ »  » لامعتـسا تسا و  زاـجم  قباـس ، سّبلت  هظحـالم  هب  نـآلا  يرج  ظاـحل 
ام دهع  زگره  ملاظ ، قباس - نامز  رد  ول  و  دشاب - هدوب  هک  یـسک  هک : تسا  نیا  ملاعلا - هّللا  و  هیآ - رهاظ  يانعم  تسین و  يزاجم  روکذم 

. دشاب لالدتسا  رهاظ  فالخ  ای  هیآ  رهاظ  فالخ  ات  تسین  يزاجم  روکذم ، لامعتسا  دسریمن و  وا  هب 
327 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

قراّسلا و ّدح  ۀیأب  لّوألا ، یف  طارتشالا  مدع  رایتخاب  هب  موکحملا  هیلع و  موکحملا  نیب  لیـصفّتلا  یلع  لالدتـسالا  یف  ام  حدـقنا  دـق  هنم  و 
ول و  اقلطم ، دـلجلا  عطقلا و  توبث  یلع  اهتلالد  سّبّلتلا  لاح  صوصخ  ةدارإ  یفانی  ـال  ّهنأ  رهظ  ثیح  کـلذ  و  ۀـیناّزلا ، یناّزلا و  و  ۀـقراّسلا ،

. یفخی امک ال  هب ، وأ  هیلع  اموکحم  هعوقو  بسح  عضولا ، دّدعت  نالطب  حوضو  یلإ  افاضم  أدبملا ، ءاضقنا  دعب 
نم و  اهلیـصفتل ، لاجملا  عسی  و ال  لالدتـسالا ، نم  اهل  رکذ  ام  و  لاوقألا ، رئاس  لاح  رهظ  تامّدقملا - یف  انهاه و  انرکذ - ام  يواطم  نم  و 

[. 1  ] تالّوطملاب هیلعف  اهیلع  عالّطالا  دارأ 
______________________________

. دش حضاو  قتشم ، باب  رد  لاوقا  تالیصفت و  زا  رگید  یکی  فعض  ثلاث - هجو  ّدر  ام - تانایب  زا  [- 1]
تسا تقیقح  یضقنم ، سّبلتم و  زا  ّمعا  رد  تروص  نیا  رد  دوش  عقاو  هیلع  موکحم  ءادتبم و  قتشم ، رگا  دناهتفگ : یـضعب  کلذ : حیـضوت 

هب تبـسن  تقیقح و  أدبم ، هب  سّبلتم  صوصخ  رد  براض » دیز   » دننام دریگ  رارق  هب  موکحم  ربخ و  قتـشم ، رگا  اّما  دیز » براّضلا   » دـننام
. تسا زاجم  یضقنم ،

: دناهدومن کّسمت  هیآ ، ود  هب  نیلّصفم 
[. 295  ...«] امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  : » فلا

َو ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَْـفأَر  امِِهب  ْمُکْذُـخَْأت  َو ال  ٍةَدـْلَج  َۀـَئاِم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُـک  اوُدـِلْجاَف  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِـیناَّزلا  : » ب
[. 296 «] َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْشَْیل 

تقرـس و هب  سّبلتم  دی ، عطق  و  دلج »  » نیح رد  اهنآ  امّلـسم  دـناهدش و  عقاو  هیلع  موکحم  هیناز ، یناز و  هقراس ، قراس ، روکذـم ، تایآ  رد 
ءاضقنا زا  دعب  اهنآ  رگا  دنتسین و  انز 

328 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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[297] اهسّبلت رابتعاب  تاّذلا - نع  عزتنم  طیسب  هیشاوح :- ضعب  یف  فیرّـشلا  قّقحملا  هقّقح  ام  یلع  ّقتـشملا - موهفم  ّنإ  لّوألا : رومأ : یقب 
بّکرم  ریغ  هب - اهفاّصتا  ادبملاب و 

______________________________

دنشاب أدبم  هب  سّبلتم  اتقیقح  مکح ، يارجا  ماگنه  رد  دیاب  هکلب  دومن  يراج  ار  یهلا  مکح  ناوتیمن  دنـشابن ، یناز  قراس و  اتقیقح  أدبم ،
. دوش يراج  اهنآ  هب  تبسن  یهلا  مکح  ات  دشاب  تقیقح  وحن  هب  اهنآ  رب  یناز  قراس و  قالطا  و 

: اریز تسا  دودرم  روبزم ، لیصفت 
عطق بجی  نامز  یف  ول  ایناز و  اقراس و  ناک  نم   » ینعی دـناهدش  لامعتـسا  سّبلت ، لاح  هظحالم  هب  یـضقنا » نم   » رد روکذـم  فاصوا  الّوا :
يارب ام  انآ  ول  تاذ و  رد  فصو  ثودح  هک  تسا  یناث  مسق  لیبق  زا  تاعوضوم  رد  روکذم  فاصوا  ذخا  هوالعهب  و  امهدلج » امهیدیا و 

. دنکیم تیافک  مکح ، توبث 
معا يارب  دوشیم  عقاو  هیلع  موکحم  هک  یّقتشم  ینعی  دشاب  عضو  دّدعت  قتشم ، تئیه  رد  هک  تسا  نیا  روکذم ، لیصفت  همزال  [: 298] ایناث

دوجو عضو  دّدعت  قتـشم ، رد  میراد  نیقی  هکیلاحرد  هدش  عضو  سّبلتم ، صوصخ  يارب  دریگ  رارق  هب  موکحم  هک  یّقتـشم  هدـش و  عضو 
. درادن

329 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام هیف  ربتعا  ول  و  لصفلا ، یف  الخاد  ّماعلا  ضرعلا  ناکل  الإ  و  الثم ، قطاّنلا  موهفم  یف  ربتعی  ءیّـشلا ال  موهفم  ّنأ  کلذ : هجو  یف  دافأ  دـق  و 

. يرورض هسفنل  ءیّـشلا  توبث  و  ناسنإلا ، وه  کحّـضلا  هل  يذلا  ءیّـشلا  ّنإف  ةرورـض ، ّصاخلا  ناکمإلا  ةّدام  تبلقنا  ءیّـشلا ، هیلع  قدص 
[. 1  ] مظاعألا ضعب  هصّخل  ام  یلع  فیرّشلا ، هدافأ  ام  صّخلم  اذه 

______________________________

:[ رمأ دنچ  نایب  ]

« هر [ » فیرش 299 قّقحم  مالک  یسررب  دقن و  بّکرم  ای  تسا  طیسب  قتشم ، موهفم  ایآ  لّوا  رما 

هراشا

نیا روکذم ، عازن  ثحب و  أشنم  بّکرم و  ای  تسا  طیسب  قتشم ، موهفم  ایآ  هک  دناهدومن  عورش  ار  یلّصفم  قیقد و  ثحب  هر »  » فّنصم [- 1]
: هک تسا 

، ناسنا هک  تسا  نیا  رکف ، لوهجم » رما  لیـصحتل  ۀمولعم  روما  بیترت  وه  رکفلا  : » دناهدرک فیرعت  نینچ  ار  رکف  قطنم - ملع  رد  روهـشم -
. دیامن فشک  ار  یلوهجم  روما »  » نآ زا  دنک و  ّبترم  ار  مولعم  رما  دنچ 

ار یلوهجم  رما  نآ ، زا  ات  میهد  رارق  رگیدکی  رانک  رد  ار  ءیـش  ود  و  رما »  » ود لقا ، ّدح  دیاب  اذل  تسا  اتود  یقطنم  عمج  ّلقا  هک  دینادیم 
. مینک فشک 

330 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نآ مینکیم و  فشک  ار  یلوهجم  رما ، کی  زا  یهاگ  هکلب  میربب  یپ  یلوهجم  هب  ات  میئامن  ّبترم  ار  رما  ود  لقا  ّدـح  تسین  مزال  لاکـشا :

: هکنیا زا  تسا  ترابع 
هک يدروـم  رد  قطاـن » ناـسنالا   » تفگ درک و  رکذ  ار  بیرق  لـصف  ءیـش ، کـی  فـیرعت  رد  ناوـتیم  هک  دـیاهدرک  هظحـالم  قـطنم ، رد 
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هکلب میرادن  رما  ود  روکذم ، لاثم  رد  تخانش  ار  نآ  دش و  انـشآ  ناسنا »  » اب ناوتیم  بیرق  لصف  قیرط  زا  اهنت  تسه ، قطان »  » ام فّرعم » »
. لوهجم رما  لیصحتل  ۀمولعم  روما »  » بیترت وه  دیتفگ  رکف  فیرعت  رد  امش  ارچ  سپ  میدرک  یفّرعم  ار  ناسنا  قطان - رما - کی  اب 

. تسین دراو  روبزم  لاکشا  دناهدومرف  هدرک و  عافد  روهشم ، زا  علاطم  حراش  باوج :
ءیش و ود  عقاو ، رد  یلو  تسا  رما  کی  ارهاظ  اتروص و  قطان ، ظفل  ینعی  تسا  بّکرم  انعم  رظن  زا  قتـشم و  قطان »  » هملک کلذ : حیـضوت 

تاذ ب: ءیش و  فلا : هدش : بّکرم  رما  ود  زا  قطان  سپ  تسا  قطّنلا » هل  تاذ  قطّنلا و  هل  ءیش   » قطان يانعم  تسا  رما  ود 
. ّتیقطان

«. دحاو رما   » زا هن  میدربیپ  یبلطم  هب  نارما »  » روما و زا  مه  امش  ضقن  هّدام  روکذم و  لاثم  رد  سپ 
: دناهدومن در  وحن ، نیا  هب  ار  علاطم  حراش  نایب  علاطم ، حرش  رب  هیشاح  بحاص  فیرش ، قّقحم  لاکشا :

. دشابیمن قطّنلا » هل  تاذ  ای  ءیش   » قطان يانعم  بّکرم . هن  تسا  طیسب  تاّقتشم ، ریاس  قطان و  يانعم 
ءیش و موهفم  دیدومن ، ذخا  قتشم ، موهفم  رد  هک  ار  يرما  ایآ  قطّنلا » هل  ءیش   » ینعی قطان  دیدومرف  علاطم - حراش  امش - کلذ : حیـضوت 

. ءیش قادصم  ای  تسا  ءیش  ناونع 
331 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیا رد  دینک ، فیرعت  قطان ، هلیـسو  هب  ار  ناسنا »  » دیهاوخب رگا  الثم  تسا  توافتم  دراوم ، بسح  هب  ءیـش  قادصم  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا 
. تسا ناسنا  نامه  ءیش  قادصم  تروص ،

؟ ار نآ  قادصم  ای  دینکیم  ذخا  قتشم ، يانعم  رد  ار  ءیش »  » موهفم ایآ  هصالخ :
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسین  تسرد  شمادکچیه 

: اریز دوش  لصف  رد  لخاد  ماع ، ضرع  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب ، ذوخأم  قطان ، يانعم  رد  تاذ - موهفم  ءیش -»  » موهفم رگا  فلا :
تسا یموهفم  ّتیئیش »  » هدش ذخا  ءیش »  » موهفم قطان  يانعم  رد  دیئوگیم  هک  امش  دننادیم  ناسنا  یتاذ  لصف و  ار  قطان »  » قطنم ملع  رد 

« ءیـش  » ناونع ياراد  یتّیهام  دوجوم و  ره  صاـخ و  ضرع  هن  تسا  ماـع  ضرع  مهنآ  ضارعا ، ءزج  هکلب  تسین  ءایـشا  ّتیهاـم  ءزج  هک 
هکنیا نودب  تسا  قداص  تاّیهام ، ءایشا و  مامت  رب  هک  تسا  ماع  ضرع  ءیـش »  » سپ ءیـش » دامجلا  « » ءیـش رقبلا  « » ءیـش ناسنالا   » تسه

ار قطان  قطنم ، رد  هک  دینادیم  امـش  دـشاب - ذوخأم  قطان ، يانعم  رد  ءیـش »  » ناونع رگا  لاح  دـشاب . هتفرگ  رارق  یتّیهام  ود  ّتیهام ، ءزج 
ریاس زا  ناسنا  ّزیمم  ناسنا و  ّتیهاـم  ءزج  اـهنت  هک  تسا  نینچ  تسا ، ناـسنا  لـصف  قطاـن ، هکنیا  ياـنعم  دـناهدرک و  یفّرعم  ناـسنا  لـصف 

: سپ تسا  ضورع  لباق  لمح و  لباق  يواسم ، وحن  هب  ءایشا  مامت  رد  درادن و  ناسنا  هب  صاصتخا  دشابیم - تاّیهام 
هک يزیچ  دوشیم ، لصف  رد  لخاد  ماع ، ضرع  هک  تسا  نیا  شدـساف  یلاـت  دـینادیم ، ذوخأـم  قطاـن ، ياـنعم  رد  ار  ءیـش »  » موهفم رگا 

. دش مزتلم  نآ  هب  ناوتیمن  دوشیم و  ّتیهام  رد  لخاد  تسا  ّتیهام  زا  جراخ  هک  يرما  دوشیم و  تاذ  لخاد  تسا  تاذ  زا  جراخ 
هب هّصاخ  هنکمم  هّیضق  هک  تسا  نیا  شدساف  یلات  دیروایب ، ار  ءیش  قادصم  هکلب  دینکن  ذخا  ار  ءیش »  » موهفم قتشم ، يانعم  رد  رگا  ب :

. دنکیم ادیپ  بالقنا ، هّیرورض ،
332 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هّیـضق موهفم  دـشاب ، ذوخأم  نآ  يانعم  رد  ءیـش  قادـصم  رگا  تسا - قتـشم  کحاض ، هملک  کحاض -» ناسنالا   » هّیـضق رد  کلذ : ناـیب 
؟ تسیچ روکذم 

قبط تسا و  ناسنا  دوخ  ءیـش ، قادصم  روکذم ، لاثم  رد  اریز  کحّـضلا » هل  ناسنا  ناسنالا  : » تسا نینچ  روکذـم  هّیـضق  يانعم  لیلحت و 
يایاضق قطنم ، رد  دیدرک و  ذخا  نآ  رد  ار  ءیـش  قادصم  هکلب  دـیدومنن  ذـخا  ار  ءیـش  موهفم  قتـشم ، يانعم  رد  امـش  ب - مّود - ضرف 

 ... هقلطم و هّیتقو و  هّیرورض ، هنکمم ، هّیضق  هلمج ، زا  میراد  یفلتخم 
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؟» ةرورّضلاب کحاض  ناسنالا   » هک تسا  نیا  دوصقم ، ایآ  دراد  یتهج  هّدام و  هچ  کحاض » ناسنالا   » هّیضق لاؤس :
، ماـع ناـکما  صاـخ ب  ناـکما  فـلا : تسا  مسق  ود  رب  ناـکما  هک  دـینادیم  و  ناـکمالاب .» کـحاض  ناـسنالا   » دـنیوگیم نیّیقطنم  ریخ !
، صاخ ناکما  زا  دوصقم  دراد - مان  هّصاخ  هنکمم  دشاب ، هتـشادن  ترورـض  مادکچیه  شمدـع ، بناج  هن  دوجو و  فرط  هن  هک  ياهّیـضق 

ذوخأم قتشم ، يانعم  رد  ءیش  قادصم  رگا  امش  نایب  قبط  لاح ، نآ - بلس  هن  دراد  ترورض  ناسنا ، يارب  کحض  توبث  هن  هک  تسا  نیا 
هکلب تسین  هنکمم »  » امـش هّیـضق  تروص  نیا  رد  کحّـضلا » هل  ناسنا  ناـسنالا ،  » هک تسا  نیا  کـحاض » ناـسنالا   » هّیـضق ياـنعم  دـشاب ،

ناـسنالا  » تسا امـش  عوضوم  ناـمه  ماـگنه  نیا  رد  امـش  دوصقم  و  تسا - يرورـض  ناـسنا ، يارب  ّتیناـسنا  توـبث  نوـچ  تسا  هّیرورض 
«- کحضلا هل  ناسنا  ناسنالا ،  » ینعی کحاض »

، هّیرورـض هب  هّصاخ  هنکمم  هّیـضق  هک  تسا  نیا  شدـساف  یلات  دـینک  ذـخا  ار  ءیـش  قادـصم  کحاض - قتـشم - يانعم  رد  رگا  هصـالخ :
شدوجو بناج  هن  هک  صاخ  ناکما  مهنآ  تسا - ترورض  لباقم  هطقن  ناکما ، دوب - ناکما  شاهّدام  هک  ياهّیـضق  دنکیم ، ادیپ  بالقنا 

بلقنم  دوجو - بناج  زا  هّیرورض - هّیضق  کی  هب  مدع ، بناج  هن  دراد  ترورض 
333 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

فرع یلع  ّینبم  الـصف ، ـالثم - قطاـّنلا - نوک  ّنأـب  لاکـشإلا  عفدـی  و  لّوـألا ، ّقّشلا  راـتخی  نأ  نکمی  ّهنأـب  لوـصفلا ، یف  هیلع  دروأ  دـق  و 
[. 1  ] کلذک ۀغل  هعضو  بجوی  کلذ ال  و  تاّذلا ، موهفم  نع  ادّرجم  هوربتعا  ثیح  نیّیقطنملا ،

______________________________

: دناهدومرف فیرش  قّقحم  اذل  دوشیم  ادیپ  فالتخا  ود ، نآ  نیب  همه  نیا  دوشیم و 
. هدشن ذخا  قتشم ، يانعم  رد  مادکچیه  ءیش  قادصم  هن  ءیش و  موهفم  هن  بّکرم ، هن  تسا  طیسب  قتشم ، يانعم 

قّقحت يارب  هّتبلا  تسا  طیـسب  ناونع  کی  هک  هدـننز ، ینعی  براض ، تسه . ود  نآ  یـسراف  يانعم  نامه  دـننام  براض  کحاض و  ياـنعم 
ناونع کی  دش ، مهارف  شتامّدقم  هکنیا  زا  دعب  اّما  دنک  ادیپ  قّقحت  روکذم  ناونع  ات  دشاب  یبورضم  و  برض ، دیز ، دیاب  ّتیبراض »  » ناونع

. میراد کحاض  ای  براض  مان  هب  یعازتنا  طیسب » »

فیرش قّقحم  هب  لوصف  بحاص  خساپ 

: هک داد  باوج  ناوتیم  فیرش  قّقحم  مالک  ّقش  ود  ره  زا  دناهدومرف  هر »  » لوصف بحاص  [- 1]
: هک میهدیم  باوج  مه  ار  لصف  رد  ماع  ضرع  لوخد  لاکشا  دوش و  ذخا  قطان ، يانعم  رد  ءیش »  » موهفم هک  درادن  یعنام  فلا :

هدـش ذـخا  نآ ، موهفم  رد  ّتیئیـش  تسا و  قطّنلا » هل  ءیـش   » تغل رظن  زا  قطان  يانعم  تسا . توافتم  قطنم ، تغل و  بسح  هب  قطان  يانعم 
نآ ءیش »  » موهفم ءاقلا  اب  ینعی  هدرک  فذح  ار  نآ  ّتیئیش  دناهداد ، رارق  ناسنا ، لصف  ار  قطان  هک  نییقطنم  اّما  تسا  بّکرم  شیانعم  سپ 

يانعم اب  قتـشم  عازن  رد  نیّیلوصا - ام - دراد و  توافت  نآ  یقطنم  يانعم  اب  تغل  رظن  زا  قطان  يانعم  نیاربانب  دـناهداد  رارق  ناسنا  لـصف  ار 
: سپ میتسه  قتشم  هل  عوضوم  نییعت  ددص  رد  هکلب  میرادن  يراک  نآ  یقطنم 

334 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. یفخی امک ال  ینعملا ، نم  هلامب  لب  الصأ ، هانعم  یف  فّرصت  الب  الصف  ربتعا  دق  قطانلا  لثم  ّنأ  عوطقملا  نم  ّهنإ  هیف : و 

اّیقطنم اّیروهـشم  الـصف  نوکی  اّمنإ  و  هّصاوخ ، رهظأ  لصفلا و  وه  ام  مزـال  لـب  یقیقح ، لـصفب  سیل  قطاـّنلا  لـثم  ّنإ  لاـقی  نأ  قیقّحتلا  و 
[. 1  ] هّلحم یف  قّقح  امک  ملعی ، داکی  لب ال  هسفن ، ملعی  مل  اذإ  هناکم  عضوی 

______________________________

مه لصف  رد  ماع  ضرع  لوخد  لاکـشا  دناهدومن و  فذـح  نآ  زا  ار  ءیـش »  » ناونع قطنم ، رد  اّما  تسا  بّکرم  تغل ، رظن  زا  قطان  يانعم 
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. دشابیم عفدنم 

لوصف بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

: اریز تسا  تسردان  افاصنا  لوصف  بحاص  باوج  ای  لاکشا  [- 1]
هب ناسنا  لصف  ناونع  هب  ار  نآ  سپس  فذح  ار  يوغل  يانعم  زا  یتمـسق  هدرک و  فّرـصت  قطان ، يانعم  رد  نیّیقطنم  هک  تفریذپ  ناوتیمن 

: هک تسا  نیا  رهاظ ، هکلب  تسا  رهاظ  فالخ  روکذم ، نایب  دناهدرک و  یفّرعم  امش  نم و 
ام یلو  تسین  لوبق  لباق  لوصف ، بحاـص  باوج  اذـل  هدـش  یفّرعم  ناـسنا ، لـصف  ناونع  هب  قطنم  ملع  رد  يوغل  ياـنعم  ناـمه  اـب  قطاـن » »

: هک میهدب  فیرش  قّقحم  هب  یباوج  میناوتیم 
ساسا نیا  رب  روکذم  مالک  میئوگیم  ام  دوشیم ، لصف  لخاد  ماع ، ضرع  دشاب ، ذوخأم  قطان ، يانعم  رد  ءیش  موهفم  رگا  دیدومرف  امش 

رد لوصف - بحاص  امـش - لاکـشا  رگید ، ترابع  هب  تسا  ناسنا  لـصف  نآ ، هک  میرادـن  لوبق  یلو  دـشاب  ناـسنا  لـصف  قطاـن »  » هک تسا 
. دشاب ناسنا  لصف  قطان »  » هک میریذپیمن  ام  یلو  دشاب  ناسنا  لصف  قطان »  » هک تسا  دراو  یتروص 

: دناهتفگ نینچ  نیّشحم  زا  یضعب  یلو  دناهدرکن  نایب  ار  دوخ  لیلد  فّنصم ،
335 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: اریز تسین  ناسنا  تاّیتاذ  ءزج  دشاب ، ود  نآ  زا  کیره  دشابیم ؟ ینطاب  كاردا  روظنم ، ای  تسا  يرهاظ  قطن  قطن ،»  » زا دوصقم  ایآ 
هّیـضرع تالوقم  زا  ضارعا و  زا  فیک  دشابیم و  ندینـش  لباق  هک  یفیک  مهنآ  تسا  فیک  هلوقم  زا  نیّیقطنم  حالطـصا  هب  يرهاظ  قطن 

. تاّیتاذ زا  هن  تسا 
رد دـنک - كرد  ار  تاـّیّلک  دـناوتیم  هک  یـسک  ملاـع و  ینعی  قطاـن  دـشاب - ملع »  » حالطـصا هب  تاـّیّلک و  كرد  قطن ، زا  دوصقم  رگا  و 

: دناهتفگ یضعب  دناهدرک  ثحب  ملع  ّتیهام 
هفاـضا هیلوقم  زا  ملع  ّتیهاـم  ب : دـیآیم - شیپ  ناـسنا ، نهذ  يارب  هک  تسا  یتّیـصوصخ  عون  کـی  تسا - فیک  هلوـقم  زا  ملع  فـلا :

يارب هک  تسا  يّرثأت  تلاح  نآ  تسا - لاـعفنا  هلوقم  زا  ملع  ّتیهاـم  ج : تسا - حرطم  مولعم  ملع و  نیب  هک  یطاـبترا  هظحـالم  هب  تسا -
- دهدیم خر  ناسنا ، سفن  نهذ و 

دناوتیمن ناسنا  تاّیتاذ  ءزج  تسا و  هّیضرع  تالوقم  زا  شمامت  دشاب ، لاعفنا  هلوقم  زا  هچ  هفاضا و  هچ  فیک ، هلوقم  زا  هچ  ملع ، ّتیهام 
. تسین ناسنا  لصف  دینک  انعم  وحن ، ره  هب  ار  قطان  هملک  نیاربانب ، دوش  عقاو 

؟ دناهدرک یفّرعم  ناسنا  لصف  ناونع  هب  ار  قطان »  » قطنم رد  ارچ  لاؤس :
ار ءایشا  لوصف  دناوتیمن  سکچیه  دنادیمن و  یسک  تسا ، ءایـشا  قلاخ  هک  بویغلا  مالع  دنوادخ  زا  ریغ  ار  ءایـشا  یقیقح  لصف  باوج :
دنکیم و ادیپ  ّتیئیـش  ءیـش ، تروص ، نآ  هب  هک  تسا  یتروص  نآ  ءایـشا » ءایـشالا  هب  ام   » زا تسا  ترابع  ءایـشا  لوصف  اریز  دنک  كرد 
هک ار  يزیچ  درک ، كرد  ار  یقیقح  لصف  ناوتیمن  هک  دـناهدرک  هظحـالم  نوچ  اذـل  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  رـصحنم  نآ  یعقاو  كرد 

یقطنم لصف  کی  قطان »  » نیاربانب دـناهداد  رارق  لـصف  نیـشناج  تسا ، یقیقح  لـصف  ّصاوخ  رهظا  زا  دـنکیم و  یقیقح  لـصف  هب  هراـشا 
. تسین كرد  لباق  ام  يارب  یقیقح  لصف  اریز  یفسلف  یقیقح  لصف  هن  تسا  فورعم 

336 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
موهفم ذخأب  سأب  الف  هیلع  و  ناویحلا ، یف  ةدارإلاب  كّرحتملا  ساّسحلاک و  هیلإ ، ۀبـسّنلا  يواستم  اناک  اذإ  هناکم  نامز  لعجی ال  امبر  اذل  و 

رهظأ نم  ناک  هب  هفاّصتا  قطّنلاب و  هدـییقت  دـعب  ّهنأ  الإ  ناسنإلل ، امّوقم  الـصف  ال  اّماع ، اضرع  ناک  نإ  ّهنإـف و  قطاّنلا 300 ،] لثم  یف  ءیّشلا 
[. 1  ] هّصاوخ
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______________________________

: تسین یقیقح  لصف  نآ ، لاثما  قطان و  هک  هدومن  هماقا  يدهاش  هر »  » فّنصم [- 1]
«. ةدارالاب كّرحتم  ساّسح  ناویحلا   » دننام دننکیم  رکذ  ار  لصف  ود  تاّیهام ، زا  یضعب  فیرعت  رد  یهاگ 

؟ دشاب هتشاد  لصف  ود  ّتیهام ، کی  هک  تسا  لوبق  لباق  ایآ 
مادکچیه هک  مینکیم  فشک  دـناهدرک  رکذ  ناویح ، فیرعت  رد  ار  ود  نآ  هکنیا  زا  دـشاب  هتـشاد  بیرق  لصف  ود  دـناوتیمن  ّتیهام  کی 

هدوبن اهنآ  نیب  يرّخأت  مّدقت و  دناهدش و  عقاو  فیدر  کی  رد  دعب  برق و  رظن  زا  اهتنم  دنتسه  ناویح  ّتیهام  مزال  اهنآ  هکلب  دنتسین  لصف 
. دناهدرک رکذ  ناویح ، ّتیهام  رد  ار  ود  ره  اذل 

 ...«. قطاّنلا لثم  یف  ءیّشلا  موهفم  ذخاب  سأب  الف  هیلع  و  : » هلوق
هچرگا ءیش  موهفم  دوش و  ذخا  ءیش  موهفم  قطان ، يانعم  رد  هک  درادن  یعنام  دنتسین - هک  دنـشابن - لصف  نآ ، لاثما  قطان و  هک  نیاربانب 

ضرع کی  دـش ، قطن  هب  فصّتم  دـّیقم و  هکنیا  زا  دـعب  ءیـش  موهفم  نامه  اّما  دوشیم  بوسحم  ماع ، ضرع  ءایـشا ، مامت  ناـسنا و  يارب 
ناونع میدومن ، دّیقم  یتقو  ار  ماع  ضرع  نامه  رگید ، ترابعهب  دشاب  طیـسب  هک  درادن  یموزل  صاخ ، ضرع  دـیآیم و  باسح  هب  صاخ 

. دنکیم ادیپ  صاخ  ضرع 
- ناسنا يارب  دوشیم - صاخ  ضرع  دش  هفاضا  نآ  هب  هک  قطّنلا » هل   » تسا و ماع  ضرع  ءیش » »

337 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّیقیقحلا لصفلا  یف  ال  یضرعلا ، نم  یه  یتلا  ۀّصاخلا  یف  ضرعلا  لوخد  الإ  ّقتشملا ، ینعم  یف  ءیّـشلا  موهفم  ذخأ  نم  مزلی  ۀلمجلاب ال  و 

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  یتاّذلا ، نم  وه  يذلا 
______________________________

ضرع لخاد  ماع ، ضرع  دیئوگب : امش  هکنیا  رگم  درادن  يدساف  یلات  هنوگچیه  مینک  ذخا  قتـشم ، يانعم  رد  ار  ءیـش »  » موهفم رگا  [- 1]
تسین نیا  دوصقم ، دوشیم ، صاخ  ضرع  لخاد  ماع ، ضرع  هکنیا  دنتسه - فیدر  کی  رد  ماع  ضرع  اب  صاخ  ضرع  دوشیم ، صاخ 

- تسین رّوصتم  نآ  يارب  یعنام  و  اّصاخ » اضرع  ریصی   » دیق کی  اب  ماع  ضرع  هکلب  تسا  ماع  ضرع  رب  لمتشم  صاخ ، ضرع  هک 
ناسنا تاذ  هب  صاصتخا  دـش ، نآ  همیمـض  قطان »  » یتقو اّما  تسا  معا  هک  ناویح  قطان » ناویح   » دـیئوگیم ناسنا  فیرعت  رد  امـش  روطچ 
ّصاخ ضرع  شعومجم  نآ و  تفـص  قطّنلا » هل   » تسا و ماع  ضرع  ءیـش ، قطّنلا » هل  ءیـش   » ینعی قطان  مه  ثحب  ّلحم  رد  دنکیم  ادیپ 

، تاذ زا  جراخ  تاذ و  زا  جراخ  ماع ، ضرع  تسا و  ناسنا  یتاذ  لصف ، هک  دوشیمن - لصف  رد  لخاد  ماـع  ضرع  نیارباـنب  تسه  ناـسنا 
 ...- دوشب و تاذ  رد  لخاد 

لـصف قطان »  » میئوگیم دوشیم  لخاد  لصف ، رد  ماع  ضرع  دیدومرف  هک : میهدیم  باوج  نینچ  فیرـش  قّقحم  هب  لّوا 301 ] ّقش  هجیتن 
صاخ ضرع  لخاد  ماع ، ضرع  هک  درادـن  یعنام  تسا و  صاخ  ضرع  قطان ، هکلب  دوش  لصف  لخاد  ماع ، ضرع  هکنیا  ات  تسین  یقیقح 

تسا و ناسنا  هّصاـخ  مزاول  زا  صاـخ و  ضرع  شعومجم  دوش ، هفاـضا  نآ  هب  هک  قطّنلا » هل   » تسا و ماـع  ضرع  ءیـش » : » نیارباـنب دوش 
. تسین يدساف  یلات  هنوگچیه  مزلتسم 

338 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
سیل و  فصولاب ، ادّیقم  لب  اقلطم ، تاّذلا  ءیّشلا و  قادصم  سیل  لومحملا  ّهنأب  باجی  و  اضیأ ، یناّثلا  هجولا  راتخی  نأ  نکمی  ّهنإ  لاق : مث 

[. 1  ] یهتنا اّیرورض . دیقلا  توبث  نوکی  نأ ال  زاوجل  ةرورّضلاب ، ذئنیح  عوضوملل  هتوبث 
______________________________

فیرش ققحم  مالک  مّود  قش  زا  لوصف  بحاص  باوج 
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یبالقنا دساف و  یلات  هنوگچیه  میئامن و  ذخا  قتشم ، يانعم  رد  ار  ءیش »  » قادصم هک  تسا  نکمم  [: 302] دناهدومرف لوصف  بحاص  [- 1]
: مینکیم رکذ  همّدقم ، ود  نآ ، نایب  يارب  هک  دریگن  تروص 

نینچ بتاک  ناسنالا   ] کحاض و ناسنالا  هّیـضق  يانعم  میئامن ، ذخا  قتـشم  يانعم  رد  ار  ءیـش  قادـصم  رگا  دـندومرف  فیرـش  قّقحم  - 1
: دناهدومرف لوصف  بحاص  دوشیم ، بلقنم  هّیرورض ، هب  هّصاخ  هنکمم  هّیضق  هجیتن ، رد  و  کحّضلا » هل  ناسنا  ناسنالا   » دوشیم

دّیقم هک  تسا  لومحم  ءیش  قادصم  هکلب  تسین 303 ] قلطم  ءیش  قادصم  و  ناسنا »  » طقف هّیضق ، لومحم  نآ ، لاثما  روکذم و  هّیضق  رد 
قادصم هّیـضق ، لومحم  نیاربانب ، تسا  لومحم  تباتک  هب  دّیقم  ناسنا  کحـض و  هب  دّیقم  ناسنا  ینعی  تسا  فصو  هب  فوصوم  دیق و  هب 

هب  دّیقم  ءیش  قادصم  ام  لومحم  هکلب  تسین  قالطا  وحن  هب  یّلک و  روطهب  ءیش 
339 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا فصو  هب  فوصوم  دیق و 
اّما دراد  ترورض  ناسنا ، يارب  ّتیقطان  توبث  تروص ، نیا  رد  دشاب ، ّتیقطان  لیبق  زا  دیق  رگا  مینک  هظحالم  ار  فصو  دیق و  نآ  دیاب  - 2

دناوتیم ناـسنا  ینعی  [ 304] دـنرادن ترورـض  ناسنا ، يارب  اـهنآ  تروص ، نیا  رد  دـشاب ، تباـتک  کحـض و  لـیبق  زا  دـیق  فصو و  رگا 
. دراد ترورض  ناسنا  يارب  هک  ّتیناسنا  فالخهب  درادن . مه  یترورض  ناسنا  يارب  کحض  تباتک و  یلو  دشاب  بتاک  کحاض و 

: مینکیم لاؤس  فیرش ، قّقحم  امش - زا  روکذم  همّدقم  ود  ظفح  اب 
مینک و ذخا  کحاض  يانعم  رد  ار  ءیـش  قادصم  ام  رگا  لاح  تسا ، صاخ  ناکما  کحاض » ناسنالا   » هّیـضق تهج  هّدام و  دیدومرف  امش 

؟ دوشیم بلقنم  ترورض  هب  صاخ  ناکما  زا  روکذم  هّیضق  تهج  ایآ  کحّضلا » هل  ناسنا  ناسنالا   » دیآرد تروص  نیا  هب  هّیضق 
حـضاو اما  کحّـضلا » هل  ناسنا  ناسنالا   » زا تسا  ترابع  کحاض » ناسنالا   » يانعم هتفرگن  تروص  یبالقنا  هنوگچـیه  هک  دـینیبیم  اـمش 

. تباتک کحض و  هب  فوصوم  دّیقم و  ناسنا  هن  دراد  ترورض  ناسنا ، يارب  ّتیناسنا ، سفن  هک  تسا 
مه زاب  هدـش  ذـخا  قتـشم ، يانعم  رد  تاذ  ءیـش و  قادـصم  هک  مه  نونکا  دوب  صاخ  ناکما  هّیـضق ، هّدام  تهج و  ـالبق  رگید  تراـبع  هب 

. بالقنا قّقحت  نودب  تسا  صاخ  ناکما  شاهّدام 
تروص یبالقنا  چیه  مینک و  رایتخا  ار  قتشم - يانعم  رد  ءیـش  قادصم  ذخا  مّود - هجو  ام  هک  دراد  ناکما  لوصف : بحاص  نایب  هصالخ 

. تسیچ هراب  نیا  رد  هر »  » فّنصم رظن  مینیبب  دیاب  نونکا  میدرک . نایب  ار  لوصف  بحاص  شیامرف  اجنیا  ات  میدرک  نایب  هکيوحنهب  دریگن 
340 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اجراخ دیقلا  ناک  دّیقملا و  تاذ  ناک  نإ  لومحملا  ّنإف  بالقنالا ، يوعدب  رضی  اّیرورض ال  دیقلا  توبث  نوک  مدع  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  و 
ادّیقم نوکی  يذلا  ناسنإلا  توبث  ۀّیرورض  [ 305] ةرورض ۀّیرورض ، نوکت  ۀلاحم  ۀّیـضقلاف ال  یفرح ، ینعم  وه  امب  الخاد  دّیقتلا  ناک  نإ  و 

[. 1  ] ناسنإلل قطّنلاب 306 ]
______________________________

لوصف بحاص  مالک  رب  فّنصم  لاکشا 

: هک دناهدومن  نایب  دوشیم ، طبترم  مه  دراوم  ریاس  هب  هک  یّلک  بلطم  کی  فّنصم ، [- 1]
، عوضوم رب  ناوتیم  وحن  ود  هب  ار  نآ  مینکیم - لـمح  یعوضوم  رب  ار  یتفـص  فوـصوم و  تسا - [ 307] دّیقم لومحم ، هک  يدراوم  رد 

. داد لیکشت  ناوتیم  هّیلمح  هّیضق  عون  ود  دومن و  لمح 
درادن و یتلاخد  یلومحم  هبنج  رد  دیق  و  تسا - لومحم  دـّیقم ، تاذ  تسا - دـّیقم  تاذ  دوخ  عقاو ، بسح  هب  دـّیقم  لومحم  یهاگ  فلا :
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رد طئارـش  دننام  تسا  لومحم  هرئاد  لخاد  تسا ، یعبت  یفاضا و  يانعم  کی  هک  دیق  هب  لومحم  دـّیقت  هکلب  تسا  لومحم  هرئاد  زا  جراخ 
فوصوم طئارش و  هب  دّیقت  نکل  تسا  زامن  هرئاد  زا  جراخ  طئارش ، ءازجا و  دینک  یفّرعم  ار  زامن  ّتیهام  دیهاوخب  امـش  رگا  الثم  زامن  باب 

تسا و دّیقم  تاذ  نآ ، میراد و  لومحم  کی  طقف  نطاب  رد  تروص  نیا  رد  دراد ، زامن  هب  هفاضا  طابترا و  طئارش ، هب  ندوب 
341 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناسنإلا  ) ۀّیضق امهادحإ  نیتّیضق  یلا  ۀقیقحلا  یف  ّلحنت  قطان ) ناسنإلا   ) ۀّیضقف الخاد ، دیقلا  نوکی  نأ  یلع  دّیقم  وه  امب  دّیقملا  ناک  نا  و 
[. 1  ] ۀنکمم یه  و  قطّنلا ) هل  ناسنإلا   ) ۀّیضق يرخألا  و  ۀّیرورض ، یه  و  ناسنإ )

______________________________

. تسا لومحم  هرئاد  زا  جراخ  نآ ، هکلب  دشاب  هتشاد  یلومحم  ناونع  دّیقم ، فیدر  رد  مه  دیق  هک  تسین  نینچ  نیا 
: دیآیمرد تروص  نیا  هب  کحاض 308 »] ناسنالا   » هّیلمح هّیضق  روکذم ، ضرف  رد 

« ناسنا  » زا تسا  ترابع  لومحم ، تسا ، لومحم  هرئاد  زا  جراخ  کحّـضلا - هل  روکذم - فصو  دیق و  نکل  کحّـضلا » هل  ناسنا  ناسنالا  »
لومحم زا  جراخ  ۀباتکلا - هل  ای  کحّـضلا  هل  دیق - اما  تسا  لومحم  هرئاد  رد  لخاد  یلآ و  یعبت و  رما  کی  کحـض ، هب  ناسنا  دّیقت  هّتبلا 

. تسا
ادیپ بالقنا  هّیرورض ، هب  هّصاخ  هنکمم  هّیضق  اریز  تسا  فیرـش  قّقحم  اب  قح  مینک ، رّوصت  روکذم ، وحن  هب  ار  هّیـضق  لومحم  رگا  هجیتن :

میدرک ذخا  قتشم  يانعم  رد  ار  ءیش  قادصم  یتقو  اّما  دوب  ناکما »  » قطنم رظن  زا  روبزم  لیلحت  هیزجت و  زا  لبق  هّیـضق ، هّدام  نوچ  دنکیم 
هرئاد زا  جراخ  ار  کحّضلا » هل   » دیق میداد و  رارق  ناسنا »  » ار لومحم  و  تسا » کحّضلا  هل  ناسنا  کحاض  ناسنالا   » هّیضق يانعم  میتفگ  و 

رتحضاو ياهّیرورض  هّیضق  تسا و  هّیرورـض  ریخا ، هّیـضق  هک  دوشیم  بلقنم  ناسنا » ناسنالا   » هب روبزم  هّیـضق  میدروآ  باسح  هب  لومحم 
اب قح  روکذم ، ضرف  رد  هک  هدش  لمح  شدوخ  رب  ءیش  تسه و  لومحم  نیع  عوضوم ، روبزم ، هّیضق  رد  اریز  میرادن  ناسنا » ناسنالا   » زا

تـسا نیا  دنکیم  قیبطت  ّتیعقاو  اب  هک  يزیچ  هکلب  دنکیمن  قیبطت  ّتیعقاو  اب  تسا و  ضرف  فرـص  روبزم ، نایب  اّما  تسا  فیرـش  قّقحم 
. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  نونکا  هک 

، عوضوم رب  دیق  مه  لومحم و  تاذ  مه  هک : دشاب  نینچ  دّیقم  لومحم  رگا  ب : [- 1]
342 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دقع ّنأ  امک  ۀّیـضقلا ، یلإ  ّلحنی  لمحلا  دـقعف  افاصوأ ، نوکت  اهب  ملعلا  دـعب  رابخألا  ّنأ  امک  رابخأ  اهب  ملعلا  لبق  فاصوألا  ّنأل  کـلذ  و 
[309 [.] 1  ] لّمأتف یبارافلا ، دنع  ۀنکمم  ۀّیضق  و  خیّشلا ، دنع  ۀّماع  ۀقلطم  ۀّیضق  یلإ  ّلحنی  عضولا 

ص342 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
______________________________

لاثما کحاض و  يانعم  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسا  لومحم  ود  ياراد  هّیـضق ، عوضوم  هک  بتاک » رعاش  دیز   » هلمج دننام  دشاب - هدش  لمح 
« کحّضلا هل  - » ّتیناسنا 2 لصا  - 1 تسا . ّتیثیح  ود  تهج و  ود  ياراد  هّیضق ، لومحم  اذل  کحـضلا » هل  ناسنا   » ینعی تسا  بّکرم  نآ ،

: رتنشور ترابع  هب 
توافتم رگیدکی  اب  هّیضق  ود  تهج  هّدام و  هک  تسا  حضاو  هّتبلا  کحـضلا  هل  ناسنالا  ناسنا ب : ناسنالا  فلا : میراد  هّیلمح  هّیـضق  ود  ام 

، لومحم ود  دوجو  رابتعا  هب  کحاض » ناسنالا   » هّیـضق سپ  دـشابیم  صاخ  ناکما  مّود ، هّیـضق  هّدام  ترورـض و  لّوا ، هّیـضق  هّداـم  تسا 
. تشگ فلتخم  هّدام  ود  تهج و  ود  ياراد 

هن  ای  تسا  حیحص  فیرش ، قّقحم  مالک  مینیبب  نونکا 
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: هک وحن  نیا  هب  تسا  لاکشا  زا  یلاخ  حیحص و  رییغت ، یمک  اب  ناشیا  نایب 
ءیـش و قادـصم  رگا  اّما  تسه  ناکما  شاهّدام  کحاض » ناسنالا   » هّیـضق قطنم ، رظن  زا  دـنیامرفب : نینچ  هک  دوب  بسانم  فیرـش ، قّقحم 

ترورـض هبئاش  چیه  دوب و  ناکما - هّدام - کی  ياراد  هک  روکذم  هّیـضق  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب ، هدش  ذخا  قتـشم ، يانعم  رد  تاذ 
- دوشیمن بلقنم  هضحم ، هّیرورض  هب  و  تسه - ناکما  يرگید  هّدام  ترورض و  اهنآ  زا  یکی  هّدام  هک  دوش  بلقنم  هّیـضق  ود  هب  تشادن ،

. دوش هنکمم  هّیرورض و  هب  بلقنم  هک  تشادن  یموزل  یهجو و  دوب  هضحم  هنکمم  هک  ياهّیضق  ینعی  تسا  دساف  یلات  کی  دوخ  نیا  و 
. دندومن دییأت  ار  فیرش  قّقحم  مالک  يرییغت  رصتخم  اب  فّنصم  هجیتن :

، میراد هّیضق  کی  رهاظ ، رد  تسا و  دّیقم  لومحم ، هک  یتروص  رد  ارچ  لاؤس : [- 1]
343 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

- تسیچ لالحنا  ّتلع  دینکیم - لحنم  هّیضق ، ود  هب  ار  نآ  امش 
: هتکن ود  رطاخ  هب  باوج :

ینءاج  » دیتفگ ناتتسود  هب  امش  رگا  دننکیم  ادیپ  هّیضق  تروص  يربخ و  هبنج  دنشاب ، لوهجم  عمتسم  بطاخم و  رظن  زا  فاصوا  رگا  - 1
فـصو ناونع  هب  ار  ملاعلا »  » هملک رهاظ  بسح  هب  امـش  تروص ، نیا  رد  تسه ، یملع  ماقم  ياراد  دیز ، هک  تسنادیمن  وا  و  ملاعلا » دیز 

« ملاعلا دیز   » سپ دیز  ّتیملاع  يرگید  دیز و  ءیجم  یکی  دیاهدرک  نایب  دوخ  تسود  يارب  ار  بلطم  ود  ربخ و  ود  ّناک  اّما  دیاهدرک  رکذ 
دیز و ینءاج   » دیاهتفگ نینچ  دوخ  تسود  هب  تقیقح  رد  تسا و  هّیـضق  کی  عقاو ، رد  اّما  تسا  فوصوم  تفـص و  یبدا  رظن  زا  هکنیا  اب 
هب ار  نآ  امـش  و  دوب - علطم  ربخ  نآ  هب  تبـسن  بطاخم ، هکنیا  ّتلع  هب  دوبن - هدیاف  دـیفم  بطاخم ، يارب  يربخ  رگا  هکنیا  امک  ملاع » وه 

امـش هّیـضق  هک  لاح  نیع  رد  ینعی  تسا  فصو  انطاب  اّما  تسا  هّیـضق  ارهاظ  هکنیا  اـب  تروص  نیا  رد  دـیدرک  ناـیب  هّیـضق ، کـی  تروص 
تروص هب  مه  امـش  تسا ، ملاع  دـیز ، هک  تسنادیم  ناتتـسود  ـالثم  تسا  فوصوم  تفـص و  تقیقح ، رد  یلو  دراد  لومحم  عوضوم و 
فیرعت نینچ  ار  ربخ  اریز  تسه  ملاـعلا - دـیز  فوصوم - تفـص و  تروص  هب  عقاو  رد  روکذـم  هّیـضق  ملاـع » دـیز   » دـیتفگ هّیربخ  هلمج 

وا هب  تبـسن  اتقیقح  روکذم  هّیـضق  تروص ، نیا  رد  تسا  دیز  ّتیملاع  هب  هاگآ  عمتـسم ، رگا  لاح  ۀّمات » ةدئاف  عمتـسملا  دافا  ام   » دـناهدرک
. دنکیمن ادیپ  ربخ  ناونع 

: هک تسه  یباراف 311 ] و  سیئّرلا 310 ] خیش  نیب  یفالتخا  ایاضق ، عوضوم - عضولا - دقع  هب  عجار  قطنم ، رد  رگید : هتکن  - 2
344 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

عقاو رد  اّما  درادن  یقاقتـشا  ناونع  تسه و  دماج  هکنیا  اب  روبزم  هّیـضق  عوضوم  دیدرک  نایب  کحاض » ناسنالا   » تروص هب  ار  يربخ  امش 
. دوشیم هّیضق  کی  هب  لّدبم  ینعی  تسه  ۀّیناسنالا » هل  تبث  يذلا  دوجوملا  «، » ناسنالا  » يانعم تسا  هّیضق  کی 

: هک تسا  تهج  نیا  رد  ناشفالتخا  هکلب  درادن  دوجو  راوگرزب  ود  نآ  نیب  یفالتخا  تسا  هّیضق  کی  دوخ  عضولا ، دقع  هکنیا  رد 
؟ تسیچ روکذم  هّیضق  هّدام 

هل تبث  يذـلا  دوـجوملا   » خیـش رظن  هب  ناـسنالا »  » ياـنعم سپ  تسا  هّماـع  هقلطم  روکذـم ، هّیـضق  هّداـم  تهج و  دـناهدومرف  سیئّرلا  خـیش 
. تسا ناکما  روبزم ، هّیضق  هّدام  هدومرف ، یباراف  اّما  دشابیم  لعفلاب » ۀّیناسنالا 

شاهّدام تهج و  رد  اهتنم  دوشیم  هّیـضق  کی  هب  لحنم  تسه ، دماج  مه  اعون  هملک و  کی  هکنیا  اب  عضولا  دقع  هّیـضق و  عوضوم  هجیتن :
. تسه فالتخا  ود  نآ  نیب 

عقاو رد  کحّضلا » هل  ناسنا  ناسنالا   » هّیـضق میئوگب  مینادب و  يراج  ار  روکذم  مالک  مه  لمحلا  دقع  لومحم و  رد  ام  هک  دراد  یعنام  ایآ 
: فلا تسا : نینچ  هّیضق  ود  نآ  زا  کیره  تروص  و  کحّـضلا » هل   » رگید هّیـضق  لومحم  و  ناسنا » ، » هّیـضق کی  لومحم  تسا  هّیـضق  ود 

. تسه ناکما  يرگید  هّدام  ترورض و  یکی  هّدام  اهتنم  کحّضلا  هل  ناسنالا  ناسنا ب : ناسنالا 
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: میئوگیم نینچ  لوصف  بحاص  باوج  رد  سپ 
345 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

قدص اعقاو  هب  ةدـّیقم  تناک  نإ  العف ، وأ  ةّوق  فصولاب  ةدـّیقم  ةذوخاملا  تاّذـلا  ّنأل  رظن  هیف  و  : » هلوقب هدافأ  امیف  رّظنت  هّرـس ) سّدـق   ) هّنکل
لعفلاب وأ  ةّوقلاب  بتاکلا   ] دیز قدصی  نکل  ةرورّـضلاب  بتاک  دـیز  قدـصی  ال  الثم : ةرورّـضلاب ، بلّـسلا  قدـص  الإ  ةرورّـضلاب و  باجیإلا 

. یهتنا ةرورّضلاب » بتاک 
قدص ةرورض  ۀیرورّضلا ، یلإ  بالقنالا  يوعد  حّحصی  اعقاو ال  هب  ادّیقم  هنوک  طرـشب  ةرورّـضلاب ، باجیإلا  قدص  ّنأ  کیلع  بهذی  و ال 

بلّسلا  قدص  اهب  ّرضی  داکی  امک ال  ۀنکمم ، تناک  ول  ۀّیضق و  ّلک  یف  لومحملا  طرشب  ةرورّضلاب  باجیإلا 
______________________________

ناسنالا يایاضق  رد  کحـض - تباتک و  دنکیمن ، ادیپ  قّقحت  یبالقنا  هنوگچـیه  دـشابن ، يرورـض  دـیق ، توبث  رگا  هک  دـینکن  لایخ  امش 
دوشیم و لـحنم  هّیـضق ، ود  هب  هطوبرم  ياـیاضق  زا  کـیره  کـلذ  عم  درادـن  ناـسنا  يارب  یترورـض  چـیه  کـحاض - ناـسنالا  بتاـک و 

نایب احورشم  هک  تسا  يدساف  یلات  کی  دوخ ، نیا  تسا و  ناکما  يرگید  هّدام  ترورض و  هّیضق ، کی  هّدام  اهتنم  دراد  قّقحت  بالقنا ،» »
. میدرک

. میاهدومن دییأت  هتفریذپ و  ار  فیرش  ققحم  نایب  هدومن و  در  ار  لوصف  بحاص  مالک  نونکات  هجیتن :
[«. لّمأتف 312  » هلوق

346 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه اّمنإ  ایاضقلا ، ّداوم  تاهجلا و  یف  طانملا  ّنأ  حوضول  کلذ  و  طرّشلا ، اذهب  بلّسلا  ةرورضل  اعقاو ، هب  ادّیقم  هنوک  مدع  طرشب  کلذک ،

اعقاو هل  اهتوبث  ۀظحالمب  ال  ۀقداص ، اهسفن  یف  اهنم  ۀّیأ  عم  و  اهنم ، ۀهج  ّيأب  ۀهّجوم  عوضوملا  کلذ  یلإ  لومحملا  اذه  ۀبسن  ّنأ  ۀظحالمب 
اعقاو همدع - توبّثلا و  ظاحلب  بلّسلا - وأ  باجیإلا  ةروریـص  ةرورـض  ةرورّـضلاب ، ةرـصحنم  ۀهجلا  تناک  ّالإ  و  کلذک ، هل  اهتوبث  مدع  وأ 

. لومحملا طرشب  ةرورّضلا  باب  نم  نوکی  و  اّیرورض ،
[. 1  ] ناکمالا ریغ  طرش  الب  هسفن و  یف  اعقاو  هتّدام  تسیل  امیف  ةرورّضلاب ، ناکمإلا  ةّدام  بالقنا  وه  يوعّدلا  ۀلمجلاب : و 

______________________________

دناهدومن رّظنت  دوخ  مالک  رد  لوصف  بحاص 

: مینکیم رارکت  ار  لبق  ثحابم  زا  یتمسق  هصالخ  ۀمّدقم  روکذم ، ترابع  حیضوت  يارب  [- 1]
يانعم رد  ءیش  قادصم  رگا  دوشیم و  لصف  لخاد  ماع ، ضرع  دشاب ، ذوخأم  قتشم  يانعم  رد  ءیـش  موهفم  رگا  دندومرف  فیرـش  قّقحم 

. بّکرم هن  تسا  طیسب  قتشم  يانعم  سپ  دنکیم  ادیپ  بالقنا  هّیرورض ، هب  هنکمم  هّیضق  دشاب ، هدش  ذخا  قتشم 
: هکنیا هلمج  زا  دنداد  باوج  فیرش  قّقحم  مالک  ّقش  ود  زا  لوصف  بحاص 

یلات مزلتـسم  لاـحنیعرد  هک  دومن  باـختنا  ار  قتـشم - موهفم  رد  تاذ  ءیـش و  قادـصم  ذـخا  مّود - ّقش  ناوتیم  [ 313] دندومرف ناشیا 
لومحم نآ ، لاثما  و  بتاـک » ناـسنالا   » و [ 314 «] کحاض ناسنالا   » هّیـضق رد  اریز  دشابن  مه  هّیرورـض - هب  هنکمم  هّیـضق  بالقنا  دـساف -

، هّیضق
347 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نآ دیاب  دشاب  هّیرورض  دهاوخب  هّیـضق  رگا  تسا  دّیقم  لومحم ، هک  یتروص  رد  دّیقم و  لومحم ، هکلب  تسین  دیق - نودب  ءیـش - قادصم 
، دّیقم لومحم  هک  دوشیمن  ببس  هجیتن ، رد  تباتک - کحض و  دننام  دشابن - يرورـض  شفـصو  دیق و  هچنانچ  دشاب و  يرورـض  مه  دیق 
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مه زاب  قتـشم  موهفم  رد  ءیـش  قادصم  ذخا  زا  دعب  تشاد ، هک  ار  یناکما  نامه  يرورـض ، ریغ  دیق  هب  دّیقم  لومحم  ینعی  دشاب  يرورض 
[. هّیرورض 315 هن  تسا  هنکمم  کحّضلا » هل  ناسنا  ناسنالا   » و کحاض » ناسنالا   » هّیضق هّدام  تهج و  سپ  تسا  هنکمم  هّیضق 

. تسا حیحص  ناشیا  شیامرف  تسه و  رظن »  » فیرش قّقحم  هب  ام  باوج  رد  دناهدومرف  هدومن و  رّظنت  دوخ  مالک  رد  لوصف  بحاص 
: هک میزادرپیم  نتم  حیضوت  هب  لبق  بلاطم  زا  یضعب  هصالخ  رکذ  زا  دعب  رّکذت :

 ...- فصولاب ةدـّیقم  ةذوخأـملا  تاّذـلا  ّنـال  رظن -» هیف   » رد هک  یتراـبع  زا  لوصف  بحاـص  دوصقم  روظنم و  هک  تسا  نیا  اـم  یلعف  ثحب 
. تسیچ هدروآ 

بحاص روظنم  هک  تفگ  دیاب  یلو  هدش  لوصف  بحاص  هّجوتم  یّمهم  لاکـشا  هک  هدرک  انعم  يوحن  هب  ار  لوصف  بحاص  مالک  فّنـصم ،
يرگید زیچ  لوصف ، بحاص  یعقاو  دوصقم  دناهدرک . تشادرب  هدافتـسا و  ناشیا  مالک  زا  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  تسین  یبلطم  لوصف ،

. داد میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  هک  تسا 
؟ هدوب هچ  روکذم  هابتشا  أشنم  لاؤس :

رکذ ربخ ، نودب  یئادتبم  لاثم ، نآ  رد  هدـش ، رکذ  اهابتـشا  اههخـسن  رد  لاثم  نآ  هک  تسه  لوصف  بحاص  مالک 316 ] رد  یلاثم  باوج :
رد دنوخآ  ياقآ  موحرم  هجیتن ، رد  هدش و 

348 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یبلطم نکل  دناهدرک  انعم  یّـصاخ  زرط  هب  ار  ۀمحّرلا » هیلع   » لوصف بحاص  ترابع  تسا و  ءیـش  نالف  ءادتبم ، نآ  ربخ  هک  هدوب  ناشنهذ 

مّهوت باتک ، خسان  هدنـسیون و  هدـش و  رکذ  رّرکم ، ياهملک  لوصف ، ترابع  رد  هک  هدوب  نیا  هدـش ، فذـح  لوصف ، بحاص  مالک  زا  هک 
. تسا راوتسا  نآرب  ثحب  ساسا  هدوبن و  رّرکم  ظفل ، نآ  هک  یلاح  رد  هدرک  فذح  ار  نآ  اذل  تسا  دئاز  رّرکم ، هملک  نآ  هک  هدرک 

هّیـضق هب  بتاک » ناـسنالا  کـحاض و  ناـسنالا   » لـیبق زا  یئاـیاضق  دـندومرف  لوصف  بحاـص  لوصف : بحاـص  مـالک  زا  فّنـصم  تشادرب 
لومحم عومجم  تسا و  يرورـض  ریغ  دـّیقم ، لومحم  دـیق  [« 317] ۀـباتکلا هل  ناسنا  ناسنالا   » هّیـضق رد  اریز  دـنوشیمن  بلقنم  هّیرورض ،

- ناسنالا ینعی  هّیضق - عوضوم  يارب  تلاح  هس  هک : داد  حیضوت  دیاب  ار  رظن  هجو  رظن .» هیف   » دناهدومرف سپس  دوشیم  يرورض  ریغ  دّیقم ،
. تسا رّوصتم 

عوضوم رد  بتاکلا »  » دـیق هک  ۀـباتکلا » هل  ناسنا  بتاکلا  ناسنالا   » میئوگب هکنیا  لثم  تسا  عوضوم  تباتک ، فصو  هب  دـّیقم  ناـسنا  فلا :
ناسنا  » دوشیمن بتاکلا » ناسنالا   » اریز تسا  ترورض  روکذم ، هّیضق  تهج  هّدام و  قطنم ، ملع  رظن  زا  هک  تسا  حضاو  هدش ، رکذ  هّیضق ،

، دـیدومن تباتک  فصو  هب  دـّیقم  ار  هّیـضق  عوضوم  امـش  رگا  سپ  دـشابن  ملعلا » هل  ناسنا   » دوشیمن ملاعلا » ناسنالا   » دـشابن و ۀـباتکلا » هل 
- دراد ترورض  شباجیا  دوشیم - هّیرورض  روکذم ، هّیضق 

و بتاکلا ،» ریغلا  ناسنالا   » دیئوگب دیهد و  رارق  عوضوم  رد  دیق  ار  تباتک  مدع  رگا  تسا : تباتک  ریغ  هب  دـیقم  ناسنا  هّیـضق ، عوضوم  ب :
ریغلا ناسنالا   » دننام هّیرورض - هبلاس  دشاب - هبلاس  امش  هّیضق  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب ، ۀباتکلا » هل  ناسنا   » شلومحم

349 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشاب ۀباتکلا » هل  ناسنا   » دناوتیمن تباتک  مدع  هب  دّیقم  ناسنا  ینعی  ةرورّضلاب » ۀباتکلا  هل  ناسناب  سیل  بتاکلا 

فصو مدع  هب  دّیقم  عوضوم ، هچنانچ  دراد و  ترورـض  شباجیا  بناج  دشاب ، دیق  فصو و  دوجو  هب  دّیقم  هّیـضق ، عوضوم  رگا  هصالخ :
. دراد ترورض  شبلس  بناج  دش ،

. فصو مدع  هب  دّیقم  هن  تسا  فصو  هب  دّیقم  هن  هدش ، هظحالم  قالطا  وحن  هب  عوضوم  ینعی  تسا  قلطم  ناسنا  هّیضق ، عوضوم  ج :
. هدشن ریخا  ضرف  هب  ياهراشا  لوصف ، بحاص  مالک  رد  رّکذت :

لوصف بحاص  نایب  هب  تبسن  فّنصم  داریا 
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: هک دناهدومن  لوصف  بحاص  هب  یّمهم  لاکشا  اذل  هدرک و  انعم  روکذم  ّتیفیک  هب  ار  لوصف  بحاص  ترابع  دنوخآ ، ياقآ  موحرم 
رد دوب - ناکما  اتاذ  شاهّدام  هک  ياهّیضق  هک  تسا  نیا  فیرش  قّقحم  رظن  اریز  درادن  فیرش  قّقحم  نایب  اب  یطابترا  هنوگچیه  امـش  مالک 

. دوشیم بلقنم  هّیرورض  هب  قتشم - موهفم  رد  تاذ  ءیش و  قادصم  ذخا  تروص 
ادیپ هّیرورـض  هب  بالقنا  دـشاب ، [ 318 «] ۀـباتکلا هل  ناسنا  ناسنالا   » شیانعم رگا  بتاک » ناسنالا   » هنکمم هّیـضق  دـناهدومرف  فیرـش  قّقحم 

ناسنا بتاکلا  ناسنالا   » دیتفگ هدومن و  فّرصت  هّیضق ، عوضوم  رد  هّیرورض  هب  هنکمم  بالقنا  نایب  رد  لوصف - بحاص  امش - اّما  دنکیم 
تلاخد فّرـصت و  هّیـضق ، عوضوم  رد  یـسک  هک  دوبن  يدروم  رد  ام ، ثحب  ۀـباتکلا » هل  ناسناب  سیل  بتاکلا  ریغلا  ناسنالا   » ای ۀـباتکلا » هل 

هک  تسا  يدروم  رد  ثحب  هکلب  دیامن 
350 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشاب قالطا  وحن  هب  عوضوم 
مامت رد  اهنآ  لاثما  هّیتقو و  هنکمم ، هّیرورـض ، هلمج  زا  دـنراد  یفلتخم  تاهج  داوم و  هک  میراد  یئاـیاضق  قطنم  ملع  رد  رگید  تراـبع  هب 

ناوـنع لوـمحم ، هب  دـّیقت  اـب  عوـضوم  رگا  اریز  ار  لوـمحم  فـصو  اـب  عوـضوم  هن  هـتفرگ  رظن  رد  ار  عوـضوم  سفن  روکذـم ، تامیـسقت 
دیز «، » ملاع دیز   » هّیـضق زا  دوصقم  رگا  الثم  میرادن  هنکمم  هّیـضق  رگید  دوشیم و  ترورـض »  » ایاضق مامت  تهج  دنک ، ادـیپ  ّتیعوضوم 
 ... هک کحاض » کحاّضلا  ناسنالا   » رد نینچمه  تسا و  لومحم  طرش  هب  هّیرورض  شمان  تسا و  هّیرورض  هّیضق ، نآ  دشاب ، ملاع » ملاعلا 

«. ةرورّضلاب بتاکب  سیل  بتاکلا  ریغلا  ناسنالا   » دننام دنکیم  ادیپ  بلس ، ترورض  دوش ، لومحم  مدع  هب  دّیقم  هّیضق ، عوضوم  رگا  و 
. دنکیم ادیپ  بلس  ترورض  دشاب ، دّیقم  لومحم  مدع  هب  رگا  باجیا و  ترورض  دوش ، دّیقم  لومحم ، هب  هّیضق  عوضوم  رگا  هصالخ :

: اریز دومن  حیحصت  ار  فیرش  قّقحم  مالک  ناوتیمن  لوصف - بحاص  امش - نایب  اب 
هب دّیقت  تسا - قلطم  شعوضوم  ناکما و  شتهج  هک  ياهّیضق  دشاب ، ذوخأم  قتشم  يانعم  رد  ءیش  قادصم  رگا  دناهدومرف  فیرش  قّقحم 

دّیقم ار  هّیـضق  عوضوم  فیرـش ، قّقحم  مالک  هیجوت  ماقم  رد  امـش  اّما  دوشیم  بلقنم  هّیرورـض  هّیـضق  هب  درادـن - فصو  مدـع  اـی  دوجو 
هل ناسنا  بتاکلا  ناسنالا   » تسا لکش  نیا  هب  هبجوم  هّیـضق  تروص  تسا و  بتاکلا » ناسنالا  «، » ناسنا  » هملک زا  روظنم  دیدومرف  هدومن و 

نیب تسا - ترورـض  هّیـضق ، ود  ره  تهج  و  ۀباتکلا -» هل  ناسناب  سیل  بتاکلا  ریغلا  ناسنالا   » تسا وحن  نیا  هب  شاهبلاس  هّیـضق  و  ۀباتکلا »
. تسا حیحص  ریغ  امش  هیجوت  سپ  دراد  دوجو  یّلک  هلصاف  فالتخا و  فیرش ، قّقحم  نایب  امش و  مالک 

351 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. میدرک نایب  ار  لوصف  بحاص  مالک  زا  فّنصم  هدافتسا  تشادرب و  اجنیا  ات  رّکذت :

تسا تسردان  لوصف  بحاص  مالک  زا  فّنصم  تشادرب 

رد یفّرصت  هدومرفن و  ار  یبلطم  نانچ  الصا  لوصف  بحاص  نکل  میدرک  نایب  لوصف ، بحاص  مالک  زا  ار  فّنصم  ریسفت  تشادرب و  هتکن :
. دناهدومنن هّیضق  عوضوم 

« تاذ  » زا دوصقم  هکلب  دـشاب  هّیـضق  عوضوم  رد  هک  تسین  یتاذ  نآ  هدـش ، ذـخا  لوصف ، بحاص  ترابع  رد  هک  تاذ »  » هملک کلذ : نایب 
هّیضق عوضوم  رد  یفّرـصت  ناشیا  و  هدش 319 ] ذـخا  بتاک ، کحاض و  و  قتـشم - رد  لومحم - بناج  رد  هک  تسا  تاذ  قادـصم  نامه 

عازن و بتاک » ناسنالا   » اـضرف هّیـضق  رد  [: 320] دـنیامرفب دناهتـساوخ  لوصف  بحاص  تسه ، قلطم  ناسنا »  » ناـمه عوضوم ، هکلب  هدومنن 
ناشیا الـصا  هن و  ای  تسا  ذوخأم  دـشاب ، ناسنا  هک  تاذ  قادـصم  بتاک ، قتـشم و  ياـنعم  رد  اـیآ  هک  تسا  هّیـضق  لومحم »  » رد اـم  ثحب 

هّیضق بالقنا  فیرش و  ققحم  مالک  دناهتساوخ  هجیتن  رد  تسا و  یقاب  شدوخ  قالطا  رب  عوضوم  هکلب  هدومنن  هّیـضق  عوضوم  رد  یتلاخد 
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نایب  نیا  هب  ار  هّیرورض  هب  هنکمم 
352 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[: هک 321 دنیامن  حیحصت 
: تسین جراخ  لاح ، ود  زا  ۀباتکلا » هل   » ناونع هب  ناسنا  فیصوت  دّیقت و 

دـشاب ۀباتکلا » هل   » ناونع هب  فوصوم  وا  تباث و  ناسنا  يارب  مه  رمالا  سفن  بسحهب  عقاو و  رد  روکذم  فیـصوت  دّیقت و  تسا  نکمم  - 1
یعقاو دـّیقت  نینچ  رگا  هک  دـندقتعم  لوصف  بحاص  دنتـسه . ۀـباتکلا » هل   » ناونع هب  فصّتم  هّوقلاب  ول  اهناسنا و  ماـمت  تروص  نیا  رد  سپ 
ضرف و  ۀـباتکلا » هل  ناسنا  ناسنالا   » تسا نینچ  نآ  يانعم  اریز  تسا  هّیرورـض  بتاک - ناسنالا  روکذـم - هّیـضق  دـشاب  تباث  ناسنا ، يارب 

هب هنکمم  هّیـضق  بالقنا  روکذـم ، ضرف  رد  نیاربانب  تسا  تباـث  عقاو  رد  ناـسنا  يارب  هّوقلاـب  ول  تباـتک و  هک  تسا  يدروم  رد  اـم  ثحب 
: اریز تسا  حیحص  فیرش ، قّقحم  شیامرف  دراد و  قّقحت  هّیرورض 

. دش بلقنم  هّیرورض ، هّیضق  هب  نآ  لومحم  رد  قتشم  قادصم  ذخا  زا  دعب  دوب ، هنکمم  ءادتبا ، هک  ياهّیضق 
رد یلو  دـینکیم  ۀـباتکلا » هل   » ناونع هب  دـّیقم  ار  ناسنا  امـش  تسین ، تباث  ناـسنا ، يارب  يدـّیقت  عقاو ، بسحهب  هک  میدرک  ضرف  رگا  - 2

اهتنم تسا  هّیرورـض  اـم  هّیـضق  دراد و  قّقحت  بـالقنا ، هک  دـندقتعم  لوصف  بحاـص  مه  ضرف  نیا  رد  تسین ، تباـث  يدـّیقت  نینچ  عقاو ،
«. ۀباتکلا هل  ناسناب  سیل  ناسنالا   » تفگ دیاب  دراد و  ترورض  هّیضق ، بلس  بناج 

قتشم و هب  طوبرم  ناشیا  مالک  هکلب  دناهدرکن  نایب  ار  لومحم  طرـشب  هّیـضق  هدومنن و  هّیـضق  عوضوم  رد  یفّرـصت  لوصف ، بحاص  هجیتن :
، فوصوم رگا  دراد  تروص  ود  مینک  لیلحت  هیزجت و  یتقو  نآ  لاثما  و  بتاک » دیز   » هّیضق رد  هک  تسا  بتاک - لومحم - سفن 

353 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دراد ترورض  شبلس  بناج  درادن ، یعقاو  فاّصتا  هچنانچ  دراد و  ترورض  هّیضق ، باجیا  بناج  دراد ، تفص  هب  یعقاو  فاّصتا 

باتک زا  ار  ناشیا  مالک  نتم  انمض  دناهدروآ  لاثم  ود  تسا  حیحص  فیرش ، قّقحم  نایب  هکنیا  دوخ و  مالک  حیضوت  يارب  لوصف  بحاص 
. دوش نشور  مه  هر »  » فّنصم حیحصان  تشادرب  أشنم  ات  مینکیم  لقن  لوصف 322 ]

موهفم رد  ءیش  قادصم  دشاب و  بّکرم  ریغ  بتاک »  » يانعم هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  بذاک  ةرورّضلاب » بتاک  دیز   » هیـضق فلا :
. تسه قداص  هّیضق  کی  ناکمالاب » بتاک  دیز   » هّتبلا دشاب  هدشن  ذخا  بتاک ،

ذخا ار  دنک - ادیپ  رّرکت  دیز »  » هملک دیاب  تسا و  دـیز  نامه  هک  ءیـش - قادـصم  بتاک - قتـشم - موهفم  رد  روکذـم  هّیـضق  رد  رگا  ب :
مه فیرـش  قّقحم  مالک  تسا و  هّیرورـض  هکلب  تسین  هنکمم  رگید  ریخا ، هّیـضق  هک  بتاکلا » دـیز  دـیز   » تسا نینچ  نآ ، تروص  مینک ،

. دشابیم حیحص 
، ود نآ  زا  یکی  هک  هدرک  مّهوت  لوصف ، باتک  هدنـسیون  خسان و  هدش ، رکذ  هعفد  ود  بتاکلا » دیز  دیز   » لاثم رد  دیز  هملک  نوچ  رّکذـت :

هظحالم امـش  میدروآ و  ار  لوصف  تراـبع  نتم  باـتک ، هیـشاح  رد  هک  روطناـمه  هدومن و  فذـح  ار  امهدـحا  اذـل  تسا  دـئاز  هابتـشا و 
. هدش پاچ  لوصف ، باتک  رد  بتاکلا » دیز   » تروص هب  طلغ و  لاثم ، نآ  نونکا  دیدومن ،

354 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسیچ بتاکلا » دیز   » ترابع ربخ  لاؤس :

بتاکلا دـیز   » تروص هب  ۀـمحّرلا » هیلع   » لوصف بحاـص  هک  دـناهدرک  لاـیخ  فیرّـشلا » هماـقم  هّللا  یلعا   » دـنوخآ ياـقآ  موحرم  باوج :
دوصقم هکیلاحرد  تسا - لومحم  طرـش  هب  هّیرورـض  هّیـضق ، و  دـناهدروآ - عوضوم  هیحاـن  رد  ار  بتاـکلا »  » ناونع هدز و  لاـثم  بتاـک »

فذح اذل  تسا  دئاز  ود  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  مّهوت  خـسان ، هدـش ، رّرکم  دـیز ، هملک  نوچ  هدوب و  بتاکلا » دـیز  دـیز   » لوصف بحاص 
: میدرک رکذ  هک  هچنآ  هب  هّجوت  اب  هدومن 
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. تسا لاثم  نامه  لوصف ، بحاص  مالک  ریسفت  رد  لاکشا  أشنم 
ذخا قتـشم ، موهفم  رد  تاذ  قادصم  هکنیا  نودب  لیلحت و  هیزجت و  نودب  بتاک » دیز   » هّیـضق تهج  دـیق و  لوصف : بحاص  نایب  هصالخ 

هک دیآیمرد  ةّوقلاب » بتاکلا  دیز  دیز   » تروص هب  روکذم  هّیـضق  دوش ، ذخا  قتـشم  موهفم  رد  ءیـش  قادـصم  رگا  اّما  تسا  ناکما  دوش ،
هنکمم هّیضق  سپ  تسا  تباث  دیز ، يارب  یفصو  نینچ  عقاو و  اب  قباطم  دیز ، يارب  هّوقلاب  تباتک  توبث  تسا و  ترورض  شاهّدام  تهج و 

قیرط زا  هدوب - فیرش  قّقحم  مالک  حیحصت  دییأت و  لوصف  بحاص  دوصقم  هک  دش  حضاو  امش  يارب  دنکیم و  ادیپ  بالقنا  هّیرورض ، هب 
ذخا عوضوم ، هیحان  رد  لوصف  بحاص  مالک  رد  دیق  فصو و  هک  دناهدرک  لایخ  فّنصم ، اّما  تفص - فوصوم و  دّیقم و  لومحم  ظاحل 

 ... ةرات و دوشیم  دّیقم  لومحم ، دوجو  هب  عوضوم  هدش و 
؟ هن ای  تسه  ناشیا  رب ، يداریا  میدرک ، لوصف  بحاص  مالک  زا  ام  هک  يریسفت  قبط  ایآ  لاؤس :

دـشاب هتـشاد  دـیق  فصو و  هب  دـّیقت  عقاو ، بسحهب  لومحم  تسا  نکمم  اریز  تسه  هشقانم  دروم  لوصف ، بحاص  شیاـمرف  هتبلا  باوج :
تسا  نکمم  دشاب  يرورض  دیاب  امتح  تشاد ، يدّیقت  عقاو ، بسحهب  رگا  هک  تسین  نینچ  نیا  دشابن  يرورض  شدّیقت  نکل 

355 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تاّذلا ءیّـشلا و  موهفم  قوحل  ّنإف  هّرـس ،) سّدق   ) همعز امک  لّوألا ، هجولا  لاطبإب  هّللا ) همحر   ) هدافأ ام  ضوهن  مدع  کلذب  حدـقنا  دـق  و 

دق و  اضیأ ، هب  قیداصملا  دـّیقت  طرـشب  ـالإ  [ 325] دـیقّتلا عم  ول  و  [، 324] اقلطم ال  [، 323] امهقالطإ عم  اّیرورـض  نوکی  اّمنإ  اـمهقیداصمل ،
[. 1  ] مهفاف طرّشلا ، لاح  تفرع 

______________________________

. دشاب ناکما »  » شتهج
 ...«. ناکمالا ةّدام  بالقنا  وه  يوعّدلا  ۀلمجلاب  و   » هلوق

ریغ طرش  الب  هسفن و  یف  اعقاو  هتّدام  تسیل   » هک تسا  يدروم  رد  هّیرورض - هب  هنکمم  بالقنا  فیرش - قّقحم  ياعّدا  دناهدومرف  فّنـصم 
مدـع ای  دوجو  هب  دـّیقم  ار  هّیـضق  عوضوم  هک  دـیدرک  حیحـصت  ّتیفیک  نیا  هب  ار  روکذـم  بالقنا  لوصف - بحاص  امـش - یلو  ناـکمالا »

. درادن فیرش  قّقحم  مالک  هب  یطابترا  هک  دیداد  رارق  لومحم 
لصف و لخاد  ماع ، ضرع  دوش ، ذخا  قتشم ، يانعم  رد  ءیش  موهفم  رگا  دندومرف  هر »  » فیرـش قّقحم  لبق : بلاطم  هصالخ  رارکت و  [- 1]

بّکرم ار  قتـشم  موهفم  اذـل  دوشیم  بلقنم  هّیرورـض ، هب  هنکمم  هیـضق  دوش ، ذوخأـم  قتـشم  ياـنعم  رد  تاذ - ءیـش - قادـصم  هچناـنچ 
رد سپـس  دـنداد  باوج  فیرـش  ققحم  مالک  ّقش  ود  زا  ءادـتبا  هر »  » لوصف بحاص  تسا . طیـسب  یموهفم  ياراد  قتـشم ، هکلب  مینادیمن 

فیرش قّقحم  اب  قح  دندومرف  هدومن و  رّظنت  قتشم - يانعم  رد  تاذ  ءیـش و  قادصم  ذخا  فیرـش - ققحم  مالک  مّود  ّقش  زا  دوخ  باوج 
[: هک 326 دناهداهن  رتارف  اپ  نونکا  اّما  تسا .

356 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
يانعم رد  ءیـش  موهفم  ذـخا  لّوا - ّقش  دـساف  یلات  دوب ، هّیرورـض  هب  هنکمم  هّیـضق  بالقنا  مّود ، ّقش  باختنا  دـساف  یلاـت  هک  روطناـمه 

. تسا هّیرورض  هب  هنکمم  بالقنا  مه  قتشم -
هنکمم هّیضق  بالقنا  شدساف  یلات  تروصرهرد ، ار  ءیش  قادصم  هچ  مینک و  ذخا  قتشم ، يانعم  رد  ار  ءیش  موهفم  هچ  رگید : ترابعهب 

: هکنیا الامجا  میدرک و  نایب  رظن » هیف   » رد هک  تسا  نامه  شتّلع  تسا و  هّیرورض  هب 
هب دّیقت  رگا  دراد و  ترورـض  هّیـضق  باجیا  بناج  دراد ، دیق  هب  دّیقت  دّیقم ، لومحم  رگا  درادن  ای  دراد  دیق  هب  دّیقت  اعقاو  ای  دّیقم  لومحم 

تاذ ءیـش و  قادصم  لومحم ، هکنیا  ای  دشاب  تاذ  ءیـش و  موهفم  هّیـضق ، لومحم  هاوخ  دراد  ترورـض  هّیـضق ، بلـس  بناج  درادن ، دیق 
. دشاب
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، مّود ّقش  رد  دـشیم و  ذـخا  قتـشم ، ياـنعم  رد  ءیـش  موهفم  لّوا ، ّقش  رد  هک : دوب  نیا  تشاد  دوجو  هلئـسم  تروص ، رد  هک  یقرف  اـهتنم 
. دیدرگیم ذخا  قتشم  يانعم  رد  تاذ  ءیش و  قادصم 

، تروص ود  ره  رد  دوشیم و  مه  لّوا  ّقش  لـماش  مّود ، ّقش  رب  هوـالع  دـندرک ، ناـیب  رظن » هیف   » رد لوـصف  بحاـص  هک  ار  یتـلع  بلطم و 
. دراد قّقحت  بالقنا ،

. هن ای  تسا  حیحص  هر »  » لوصف بحاص  مالک  ایآ  هک  مینک  یسررب  دیاب  هر :»  » فّنصم
«. قطّنلا هل  ءیش  ناسنالا   » تروص نیا  هب  دشیم  لمح  ناسنا »  » رب ءیش  ناونع  موهفم و  قطان » ناسنالا   » هّیضق رد  و  لّوا 327 ] ّقش  رد 

، دنکیم ادیپ  ترورض  ام  هّیضق  مه  لّوا  قش  رد  دناهدومرف  هک  لوصف  بحاص  لاؤس :
357 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دراد ترورض  دیق  هب  دّیقم  ءیش  ای  دراد  ترورض  عوضوم ، يارب  یئاهنت  هب  ءیش »  » ناونع سفن  ایآ 
ره يارب  درادـن  یلاکـشا  میئوگیم  تروص  نیا  رد  تسا ، يرورـض  رما  عوـضوم ، يارب  یئاـهنت  هب  ءیـش  موـهفم  سفن  هک  دـنیامرفب  رگا 

تسا دّیقم  هّیضق ، لومحم  هکلب  تسین  یئاهنت  هب  ءیش  موهفم  ام  هّیضق  لومحم  نکل  دراد  ترورض  تاذ »  » ناونع و  ءیـش »  » ناونع يزیچ 
ای قطّنلا » هل  ءیـش  ناـسنالا   » تفگ تفرگ و  رظن  رد  شدـیق  اـب  ار  نآ  دـیاب  سپ  دـینک  هظحـالم  یئاـهنت  هب  ار  ءیـش »  » دـیناوتیمن امـش  و 

توبث نوکی  نا ال  زاوجل  : » دیدومرف لوصف - بحاص  امش - دوخ  دشابن و  يرورض  اسبهچ  دّیقم  وه  امب  دّیقم  و  ۀباتکلا » هل  ءیـش  ناسنالا  »
هک دراد - لومحم  دوجو  هب  دّیقت  هّیضق  عوضوم  تسا - لومحم  طرش  هب  هّیرورض  ام  هّیضق  دیئوگب  امش  هکنیا  رگم  یهتنا .» اّیرورـض  دیقلا 
اّما تسا  هّیرورـض  روبزم ، هّیـضق  و  ۀـباتکلا » هل  ءیـش  ۀـباتکلا  هل  ءیـش  وه  يذـلا  ناسنالا   » تسا نینچ  هّیـضق  تروص  روکذـم ، ضرف  رد 
هن دوش  هظحالم  عوضوم ، تاذ 328 ] دـیاب  ایاضق  ّداوم  رد  تسه و  ام  ثحب  زا  جراخ  روکذـم ، ضرف  میدرک ، نایب  مه  البق  هک  روطنامه 

. دوشیم هّیرورض  هب  رصحنم  ایاضق  مامت  ّداوم  الا  لومحم و  طرش  هب  عوضوم 
چیه دشاب و  ناسنا  تاذ  دـیاب  عوضوم  اریز  دـیهد  رارق  ۀـباتکلا » هل  ءیـش  وه  يذـلا  ناسنالا   » ار هّیـضق  عوضوم  دـیناوتیمن  امـش  هصالخ :
ماقم رد  لوصف - بحاـص  امـش - هک  ار  یناـیب  ناـمه  دـشاب ، ناـسنا  تاذ  هّیـضق ، عوضوم  رگا  هجیتن  رد  دـشاب  هتـشادن  لومحم  هب  يدـّیقت 

: هک دنکیم  ادیپ  نایرج  مه  اجنیا  دیدرک ، رکذ  مّود ، قش  هب  لاکشا 
« ءیش  » طقف هّیضق  لومحم  نکل  دراد  ترورض  ناسنا ، يارب  ءیش »  » توبث هّتبلا 

358 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
قیلأ ناک  ناسنإلا ، وه  قطّنلا  هل  يذلا  ءیّـشلا  قادصم  ّنأ  ةرورـض  لصفلا ؛ یف  عّونلا  ذخأ  موزل  ۀـیناّثلا  ۀّیطرّـشلا  یف  یلاّتلا  لعج  ول  ّهنإ  ّمث 

، هتصاخ همزال و  یف  ءیّشلا  ذخأ  نالطب  ةرورـض  یقیقح ، لصفب  قطاّنلا  لثم  نکی  مل  ول  و  اقلطم ، هداسفل  یلوأ  ناک  لب  یلوألا ، ۀّیطرّـشلاب 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف 

______________________________

. درادن یترورض  ناسنا  يارب  مه  دّیقم  لومحم  توبث  درادن ، ترورض  دیق ، نوچ  تسه و  ۀباتکلا » هل  ءیش  ، » لومحم هکلب  تسین 
«. مهفاف : » هلوق

میدرک نایب  احورـشم  هدومن و  رّوصت  تروص ، ود  دـّیقم ، لومحم  رد  ام  یلو  تسا  ناشیا  دوخ  يانبم  قبط  لوصف  بحاـص  هب  اـم  لاکـشا 
: هک

رب دـیق  مه  لومحم و  تاذ  مه  ب : درکیم . ادـیپ  بالقنا  هّیرورـض ، هب  هنکمم  هّیـضق  تروص ، نیا  رد  هک  دوب  دـّیقم  تاذ  لومحم ، فلا :
. تشگیم بلقنم  هّیرورض  هنکمم و  هّیضق  ود  هب  هنکمم  هّیضق  تروص  نیا  رد  هک  دشیم  لمح  عوضوم 

« امهّرس سّدق   » فیرش قّقحم  مالک  هرابرد  فّنصم  رظن 
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یلات تسا و  لصف  رد  ماـع  ضرع  لوخد  قتـشم 329 -] يانعم  رد  ءیـش  موهفم  ذخا  لّوا - قش  دساف  یلات  دندومرف  فیرـش  قّقحم  [- 1]
دندوب روبجم  ناشیا  هوالعهب  تسا . هّیرورض 331 ] هب  هنکمم  هّیـضق  بالقنا  قتشم 330 -] موهفم  رد  ءیـش  قادصم  ذخا  مّود - ّقش  دساف 

ّقـش ود  لاثم  مه  هک  مینکیم  یط  ار  یقیرط  قتـشم ، موهفم  تطاسب  نایب  يارب  ام  یلو  دـننک  رکذ  فلتخم ، هلثما  قش ، ود  زا  کیره  يارب 
، قش ود  ره  دساف  یلات  مه  دنکن و  رییغت  روکذم ،

359 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دشاب رگیدکی  هب  کیدزن  بسانتم و 

لخاد ماع ، ضرع  دـشاب ، ذوخأم  قتـشم ، يانعم  رد  تاذ  ءیـش و  موهفم  رگا  دـندومرف ، مه  فیرـش  قّقحم  هک  روطنامه  کلذ : حیـضوت 
.- دنتسین یقیقح  لصف  نآ ، لاثما  قطان و  هک  ام  لاکشا  زا  رظن  عطق  اب  هّتبلا  دوشیم - لصف 

قطان يانعم  قطان -» ناسنالا   » لاثم نامه  رد  میهدیمن ، رییغت  ار  لاثم  ام  دوش -، ذخا  قتـشم ، يانعم  رد  تاذ  ءیـش و  قادـصم  هچنانچ  اّما 
«. قطنلا هل  يذلا  ناسنالا  : » دوشیم نینچ 

؟ دومن ذخا  ار  ناسنا »  » قطان يانعم  رد  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
کی تسا ، بّکرم  لصف ، سنج و  زا  دوخ  هک  ار  یعون  ناوتیمن  تسا و  لصف  سنج و  زا  بّکرم  عون ، و  عون ، ناسنا ، اریز  ریخ ! باوج :

. داد رارق  قطان  لصف و  يانعم  ءزج 
انعم ماگنه  هدومن و  ذخا  قطان ، قتـشم و  يانعم  رد  ار  تاذ  ءیـش و  قادـصم  امـش  اّما ، تسا  ناسنا  لصف  یئاهنت  هب  قطان  رگید : ترابعهب 

سنج و هعومجم  هک  ار  یعون  تسا ، بّکرم  لصف ، سنج و  زا  شدوخ  ناسنا ، هک  تسا  یناسنا  قطان ، يانعم  ءزج  کی  دیئوگیم  ندرک 
. تسا عنتمم  رما ، نیا  دیداد و  رارق  لصف  يانعم  ءزج  امش  تسا  لصف 

لصف و يانعم  رد  ار  عون  و  قطّنلا » هل  يذلا  ناسنالا   » دینک انعم  نینچ  ار  نآ  دیابن  امش  دنک ، لاؤس  ار  قطان  يانعم  امـش  زا  یـسک  رگا  الثم 
دوب بسانت  دساف ، یلات  ود  نیب  مه  تسنادیم  لصف  رد  عون  لوخد  ار  مّود  قش  دساف  یلات  فیرـش ، قّقحم  رگا  اذل  دـیهد  رارق  لصف  ءزج 

. دشیمن ادیپ  لاثم ، رییغت  ضیوعت و  هب  يزاین  مه  و 
ءزج تسا  لصف  سنج و  زا  بّکرم  هک  يزیچ  دوشیم و  لصف  لخاد  عون ، قتـشم ، ياـنعم  رد  ءیـش  قادـصم  ذـخا  تروص  رد  هصـالخ :

«. عنتمم اذه  و   » دهدیم لیکشت  ار  لصف  زا  یمین  دریگیم و  رارق  لصف 
360 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

اقادصم ءیّشلا  ذخأ  و  بکّرتلا ، نم  هموزل  و  بتاکلا ، دیز  لثم  یف  فوصوملا  ررکت  مدع  ةرورضب  ۀطاسبلا ، یلع  ّلدتسی  نأ  نکمی  ّهنإ  ّمث 
[. 1  ] هموهفم یف  اموهفم  وأ 

______________________________

ام نایب  قبط  تسا - ناسنا  مزال  ناسنا و  ّصاـخ  ضرع  میئوگب  هکلب  مینادن 332 ] مه  لصف  ار  قطان  رگا  دناهدومرف : دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
: اریز تسا  عنتمم  قتشم ، موهفم  رد  ءیش  قادصم  ذخا  مه -

يذلا ناسنالا   » دیاهتفگ وا  خساپ  رد  هدرک و  لاؤس  امـش  زا  ار  قطان  يانعم  یـسک  هک  دینک  ضرف  امـش  تسا و  ناسنا  ّصاخ  ضرع  قطان ،
قطان و ضورعم  ناسنا ، نوچ  دـیاهدرک  ضرع  لخاد  ار  ضورعم  هدروآ و  ضرع  ياـنعم  رد  ار  ضورعم  امـش ، تروص  نیا  رد  قطّنلا » هل 

. دشابیم فصو  زا  يادج  فوصوم ، دومن ، ذخا  ار  فوصوم  ضورعم و  ناوتیمن  قطان  يانعم  رد  تسا و  قطن  فصو  هب  فوصوم 
ضرع يرگید  رهوج و  اـهنآ  زا  یکی  اـسبهچ  درک و  ذـخا  مزـال ، رد  ار  موزلم  ناوتیمن  دنتـسه  ءزج  ود  موزلم ، مزـال و  رگید ، تراـبعهب 

. دشاب لخاد  ضرع ، يانعم  رد  رهوج  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب و 
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لخاد ضورعم ، دـینادب ، صاخ  ضرع  ار  قطان  ام ، لثم  رگا  دوشیم و  لصف  رد  لخاد  عون ، دـینادب ، ناسنا  لـصف  ار  قطاـن  رگا  هصـالخ :
. تسا لاحم  ود  ره  دوشیم و  ضرع 

قتشم موهفم  تطاسب  رب  فّنصم  لیلد 

رب رـصتخم  هداس و  ینادـجو ، لیلد  کی  اـم  یلو  دـندرک  ناـیب  قتـشم  موهفم  تطاـسب  رد  ار  یلّـصفم  ثحب  لـیلد و  فیرـش ، قّقحم  [- 1]
: هک میراد  قتشم  تطاسب 

361 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و نائیش ، دحاو ال  ءیـش  ّالإ  هرّوصت  دنع  رّوصتی  ثیحب ال  ارّوصت ، اکاردإ و  هتدحو  موهفملا - بسحب  ۀطاسبلا - ینعم  ّنأ  یفخی  ال  داشرإ :
. امهموهفم ۀطاسب  حوضو  عم  ۀّیرجّشلا ، وأ  ۀّیرجحلا  هل  ءیش  یلإ  رجحلا  رجّشلا و  موهفم  لالحناک  نیئیش ، یلإ  لقعلا  نم  لّمعتب  ّلحنا  نإ 

لامجإلا عجری  کلذ  یلإ  و  یفخی ، امک ال  موهفملا ، ۀطاسب  ینعملا و  ةدحو  یلقعلا - لّمعّتلاب  ۀّینینثالا - یلإ  لالحنالاب  ملثنی  ال  ۀلمجلاب : و 
نیب  ناقرافلا  لیصفّتلا  و 

______________________________

. دیراد بتاکلا - دیز  فوصوم - تفص و  تروص  هب  یئادتبم  امش  اضرف 
؟ هبترم کی  ای  هدش  رکذ  هبترم  ود  امش  فوصوم  روکذم ، لاثم  رد  لاؤس :

هک تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـیز ،»  » وه هدـش و  رکذ  هبترم  کی  طقف  فوصوم  روکذـم ، لاثم  رد  ّتیبدا  رظن  زا  هک  تسا  یهیدـب  باوج :
دیز دـیز   » تروص هب  هدـش و  رّرکم  امـش  فوصوم  تروـص ، نیا  رد  دـشاب ، بّکرم  نآ  ياـنعم  رگا  اـّما  دـشاب . طیـسب  بتاـکلا »  » ياـنعم
ذخا تروص  رد  و  ۀـباتکلا » هل  دـیز  دـیز   » تروص هب  بتاـک  ياـنعم  رد  ءیـش  قادـصم  ذـخا  تروص  رد  هتبلا  [ 333] دیآیمرد بتاکلا »
ءیش قادصم  ای  ءیش  موهفم  رگید ، فوصوم  و  دیز »  » امش فوصوم  کی  هک  دیآیم  رد  ۀباتکلا » هل  ءیش  دیز   » تروص هب  ءیـش  موهفم 

. تسا
رظن زا  هکیلاحرد  دـشاب  هدـش  رکذ  رّرکم  فوصوم ، دـیاب  نآ  لاثما  و  بتاکلا » دـیز   » لاثم رد  دـشاب  بّکرم  قتـشم ، يانعم  رگا  هصالخ :

يانعم هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسین و  حرطم  يرّرکت  هدش و  رکذ  هبترم  کی  فوصوم ، لاثم ، نآ  رد  هک  تسا  یهیدب  فرع  ّتیبدا و 
- تسا تهادب  ترورض و  فالخ  رارکت ، رارکت و  مزلتسم  دشاب ، بّکرم  رگا  بّکرم - هن  دشاب  طیسب  قتشم ،

362 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ادـحاو ارمأ  ناک  ام  دـعب  لصف ، سنج و  یلإ  هلّـصفی  و  عّونلا ، لّلحی  لّمعّتلاب  لقعلاف  اتاذ ، داحتالا  نم  هیلع  امه  اـم  عم  دـحلا ، دودـحملا و 

[. 1  ] قتّرلا عمجلا و  نم  هیلع  وه  ام  قتف  بجوی  لیلّحتلاف  ارّوصت ، ادراف  ائیش  و  اکاردإ ،
______________________________

؟ تسیچ قتشم  تطاسب  زا  دوصقم 

؟ تسا یملاع  هچ  هب  طوبرم  قتشم ، تطاسب  رگید ، ترابع  هب  تسیچ ؟ قتشم  تطاسب  يانعم  [- 1]
براض و ظفل  ندینش  اب  انعم ، کی  ای  دوشیم  كاردا  رّوصت و  انعم  ود  قتـشم »  » ندینـش رّوصت و  اب  مینیبب  هک  تسا  نیا  دوصقم ، كالم و 

؟ تسا طیسب  هکنیا  ای  دراد  ءزج  ود  رّوصتم ، يانعم  لتاق ،
«. هدننز  » ینعی براض » ، » دوش رّوصتم  ناسنا ، نهذ  رد  انعم  کی  طقف  قتشم  ندینش  اب  هک  تسا  نیا  قتشم ، تطاسب  يانعم 

، بلطم نیا  دوـشیم و  ءازجا  بحاـص  یلقع ، لـیلحت  هیزجت و  رد  میهد ، هـئارا  لـقع ، هـب  ار  طیـسب  ياـنعم  ناـمه  رگا  هـک  تـسا  یهیدـب 
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رد انعم  کی  اهنآ  ندینـش  زا  ناسنا  دنتـسه و  دماوج  زا  رجـش  رجح و  هملک  الثم  دراد  نایرـس  مه  دـماوج  رد  درادـن  قتـشم  هب  صاصتخا 
« ءیـش  » موهفم نکل  دنادیم  ۀـّیرجحلا » هل  ءیـش   » ار نآ  يانعم  لقع  مینکیم ، هئارا  لقع  هب  ار  رجح  ظفل  یتقو  اّما  ددـنبیم  شقن  شنهذ 

: نیاربانب دینکیمن  ادیپ  ءیش »  » هب لاقتنا  رجح ، هملک  ندینش  اب  امش  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدشن و  ذخا  رجح ، يانعم  رد 
اب یتافانم  روبزم ، بّکرت  دـننکیم و  ادـیپ  بّکرت  یلقع ، لّمعت  رکف و  اب  اّما  دنتـسه  یطیـسب  موهفم  ياراد  هکنیا  اب  رجـش  رجح و  تاـملک 

: هک تسا  نیا  تطاسب  زا  دوصقم  سپ  درادن  اهنآ  تطاسب 
لیصفت  لامجا و  شرگید ، دهاش  دوشیم و  رّوصت  نهذ ، رد  انعم  کی  ظفل ، ندینش  اب 

363 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
امه امل  هیلع ، يرجلا  نع  یـصعی  و ال  ادبملاب ، سّبلت  ام  یلع  لمحلا  نع  یبأی  هموهفمب ال  ّهنأ  اموهفم ، هئدـبم  ّقتـشملا و  نیب  قرفلا  یناّثلا :

و وه ، وه  ال  هریغ ، ناک  هیلإ  بسن  سیق و  اذإ  لب  کلذ ، نع  یبأـی  هاـنعمب  ّهنإـف  أدـبملا ، فـالخب  داـّحتالا ، نم  [ 335] وحن نم  هیلع 334 ]
ّقتـشملا ّنأ  نم  امهنیب ، قرفلا  یف  لوقعملا  لهأ  هرکذ  ام  عجری  اذـه  یلإ  و  ۀـّبوهوهلا ، داّحتالا و  نم  وحن  وه  اّمنإ  يرجلا  لمحلا و  كالم 

طرشب نوکی ال 
______________________________

: هک تسا  فّرعم - فّرعم و  دودحم - ّدح و  نیب  قراف  هک  تسا 
. ریخ دنکیم ؟ روطخ  ناتنهذ  هب  یبّکرم  يانعم  ناسنا ، ظفل  ندینش  اب  امش  ایآ  اّما  لصف  سنج و  زا  تسا  بّکرم  عون - ناسنا -

حرطم اب  قطنم  ملع  ثحابم  رد  يرآ  دوشیمن  رّوصتم  ناسنا  نهذ  رد  لصف  سنج و  نآ ، ندینـش  اب  تسا و  یطیـسب  يانعم  ياراد  ناسنا ،
« ناسنا ینءاج   » دـیوگب یـسک  رگا  یلو  دوشیم . رّوصت  ناسنا  نهذ  رد  قطان - ناویح و  لـصف -» سنج و  « » ناـسنا  » موهفم ظـفل و  ندـش 
هب ام  هک  عون  مان  هب  یکی  دنکیم  ادیپ  ءزج  ود  یلقع ، لیلحت  هیزجت و  اب  طیـسب  يانعم  نامه  اّما  ددنبیمن  شقن  ام  نهذ  رد  قطان  ناویح و 

هیزجت و لاحنیعرد ، اّما  تسا  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  زایتمالا  هب  ام  هک  لصف  مان  هب  يرگید  تسا و  تاناویح  ریاس  اـب  ناـسنا  كارتشـالا 
. دنکیمن دراو  ناسنا  موهفم  تطاسب  هب  ياهمطل  روکذم ، لیلحت 

اب یتافانم  بلطم ، نیا  دـنکیم و  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  انعم  کـی  طـقف  نآ  ندینـش  اـب  هک  تسا  نیا  قتـشم  تطاـسب  زا  اـم  دوصقم  هجیتن :
. درادن یلقع  لیلحت  هیزجت و 

364 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هنع اّیبآ  نوکی  أدبملا  موهفم  و  لمحلا ، نع  بآ  ریغ  ّقتشملا  موهفم  نوکی  يأ  طرشب ال ، نوکی  أدبملا  و 

______________________________

« قتشم أدبم  قتشم و  نایم  توافت   » مّود رما 

هراشا

؟ دراد دوجو  یتوافت  اموهفم  تسا  قتشم  أدبم  هک  یبرض  براض و  نیب  ایآ  [- 1]
تفگ داد و  لیکـشت  هّیلمح  هّیـضق  ناوتیم  تسه و  تاذ  رب  يرج  تاذ و  رب  لـمح  لـباق  هک  تسا  یموـهفم  اـنعم و  ياراد  قتـشم ، يرآ !

اب لومحم  عوضوم و  هک  تسا  نیا  لـمح ، كـالم  و  درک - میهاوخ  ناـیب  ار  هیلمح  هّیـضق  كـالم  مّوـس ، رما  رد  يدوزب  براـض -» دـیز  »
لاثما تباتک و  برـض و  زا  تسا  ترابع  هک  قتـشم - أدبم  فالخهب  دومن  قبطنم  عوضوم  رب  ار  لومحم  ناوتیم  دنراد و  داّحتا  رگیدـکی 

الثم دشاب  تاذ  شعوضوم  أدبم و  زا  ترابع  شلومحم  هک  داد  لیکشت  ياهیلمح  هّیضق  ناوتیمن  درادن و  ار  تاذ  رب  لمح  ّتیلباق  هکنآ -
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زاجم هحماسم و  باب  زا  لدع » دیز   » دنیوگیم یهاگ  رگا  تسین و  حیحص  تقیقح »  » وحن هب  روکذم  هّیضق  برـض » دیز   » تفگ ناوتیمن 
یجراخ یناسنا  دوجوم  کی  دـیز  اریز  تسا  ریاغتم  ناشموهفم  ود  نآ  نوچ  دومن  لمح  دـیز  رب  ناوتیمن  ار  تلادـع  لدـع و  ـالا  تسا و 

: هک تسا  نیا  لدع  لداع و  قرف  سپ  دنک  ادـیپ  داّحتا  لدـع ، اب  دـیز  دوشیمن  تسا و  یناسفن  یقالخا و  تلیـضف  کی  تلادـع  اّما  تسا 
اهنت هن  لداع »  » عازتنا رد  هدـش و  عازتنا  تلادـع  هب  تاذ  سّبلت  زا  لداع  هکنیا  ظاحل  هب  تسه  تاذ  رب  لمح  لـباق  هاـنعم  هموهفمب و  لداـع 

هب تسا - تاذ  دوخ  يارب  یعازتنا  فصو  کی  اذـل  هدـش  هظحالم  مه  تلادـع  هب  تاذ  سّبلت  فاّصتا و  هکلب  میدرک  هظحالم  ار  تلادـع 
-. أدبم هب  سّبلت  رابتعا 

365 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّیجراخلا ضراوعلا  ئراوطلا و  ظاحلب  نیرابتعالا ، نیذـهب  ۀـقرفتلا  نایب  وه  اّمنإ  مهدارم  ّنأ  مهوت  ثیح  هّللا -) همحر   ) لوصفلا بحاص  و 

یلع  ۀکرحلا  ملعلا و  لمح  عانتما  لجأل  کلذب ، قرفلا  ۀماقتسا  مدعب  مهیلع  دروأ  دحاو - موهفم  ظفح  عم 
______________________________

. درادن لمح  ّتیلباق  نآ  أدبم  یلو  تسه  تاذ  رب  لمح  لباق  قتشم ، هصالخ :
؟ دراد ربتعم  رابتعا  هب  زاین  تسا و  يرابتعا  هکنیا  ای  تسا  یقیقح  یعقاو و  شأدبم  قتشم و  نیب  توافت  ایآ  لاؤس :

طابترا ظحال ، ظاحل  هب  تسین و  يربتعم  رابتعا  رادـم  رئاد  روکذـم ، توافت  دراد و  دوجو  روبزم  قرف  شأدـبم  قتـشم و  نیب  اعقاو  باوج :
. تسین مّلکتم  رایتخا  رد  درادن و 

أدـبم و  طرـشب » ال   » قتـشم هک : تسه  ام  مالک  هب  رظان  هک  دـنراد  ینایب  نآ ، أدـبم  قتـشم و  نیب  قرف  رد  لوقعم  لها  دـناهدومرف : فّنـصم 
. تسه طرشب ال » »

؟ تسه طرشب ال  رظن  هچ  زا  أدبم  طرشب و  تهج ال  هچ  زا  قتشم  لاؤس :
رب لمح  دنک و  ادیپ  تاذ  رب  يرج  هک  درادن  یئابا  عانتما و  هنوگچیه  قتشم  هک  تسا  تاذ  رب  قیبطت  لمح و  هب  تبسن  یطرشب  ال  دوصقم ،

. تسا طرشب  ال  لمح ، رظن  زا  ینعی  دوش  تاذ 
: هک مینکیم  هدافتسا  ار  بلطم  ود  لوقعم  لها  مالک  زا  نیاربانب  دراد . لمح  زا  عانتما  ءابا و  تسا و  لمح  زا  يال  طرش  هب  قتشم  أدبم  اّما 

. دننکیم هظحالم  لمح  هب  تبسن  ار  یئال  طرشب  یطرشب و  ال  - 1
هک تسین  نینچنیا  درادن و  ربتعم  رابتعا  ظحال و  ظاحل ، هب  طابترا  هک  تسا  یتقیقح  کی  أدبم ، قتشم و  رد  یئال  طرشب  یطرشب و  ال  - 2

. ار نآ  سکع  هبترم ، کی  دنک و  رّوصت  طرشب ال ، ار  أدبم  طرشب و  ار ال  قتشم  هبترم ، کی  دناوتب  مّلکتم  اضرف 
. تسا ریذپانرییغت  ّتیعقاو  کی  أدبم ، قتشم و  یئال  طرشب  یطرشب و  ال 

366 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةّداملا و نیب  و  لـصفلا ، سنجلا و  نیب  قرفلا  ناـیب  نم  مهنم  رهظی  اـمک  اـنرکذ ، اـم  دارملا  ّنأ  نع  لـفغ  و  طرـشب ، ـال  ربتعا  نإ  و  تاّذـلا ،

[. 1  ] عجارف ةروصلا ،
______________________________

لوصف 336] بحاص  مالک  رب  فّنصم  داریا 

. دناهدمآرب اهنآ  هب  ضارتعا  ماقم  رد  اذل  دناهدرک  تشادرب  يرگید  وحن  هب  ار  لوقعم  لها  دارم  هر »  » لوصف بحاص  [- 1]
لمح ظاحل  هب  هّیجراخ ، ضراوع  ظاحل  هب  مهنآ  و  یعقاو - هن  تسا  يرابتعا  رما  ود  یئال  طرـشب  یطرـشب و  هک ال  دـناهدرک  لایخ  ناشیا 
یکی ملاع  ملع و  يانعم  دینک ، رابتعا  ار  نآ  دیناوتیم  وحن  ود  هب  امـش  اهتنم  درادن  یقرف  ملع  ملاع و  یعقاو  يانعم  ندشن - لمح  ندـش و 
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. درادن لمح  ّتیلباق  دینک  ظاحل  طرشب ال  هچنانچ  تسا و  لمح  لباق  دیدرک ، هظحالم  طرشب  ار ال  نآ  رگا  نکل  تسا 
طرـشب ال ار  نآ  دشاب  لیام  هچنانچ  دـنکیم و  رابتعا  طرـشب  ار ال  نآ  دـهاوخب  رگا  تسا  ربتعم  ناسنا و  تسد  هب  شرایتخا  هکنیا  هصالخ 

: هک هتفرگ  داریا  لوقعم  لها  رب  لوصف  بحاص  اذل  دنکیم  رابتعا 
تسین لمح  لباق  مینک ، ضرف  مه  طرشب  ار ال  أدبم  ام  رگا  اریز : تسین  یحیحص  تسرد و  توافت  کی  تاذ - قتشم و  نیب  امش - توافت 

رارق طرشب  ار ال  قتشم  لوقعم - لها  امش - ارچ  سپ  دنتسه  یحیحص  ریغ  لطاب و  هّیلمح  يایاضق  ۀکرح » دیز   » و ملع » دیز  »
367 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیمن لح  ار  یلکشم  یطرشب » ال   » دیداد
تـسین يدحاو  موهفم  ملع ، ملاع و  نیب  دـناهتفگ  اهنآ  دـناهدومنن ، هّجوت  لوقعم  لها  مالک  هب  هر »  » لوصف بحاص  دـنوخآ : ياقآ  موحرم 
درادـن ار  تاذ  رب  لمح  ّتیلباق  أدـبم  ینعی  رگید  يانعم  تسا و  لمح  لباق  انعم  کی  هک  تسا  حرطم  یعقاو  ياـنعم  ود  موهفم و  ود  هکلب 

هب طوبرم  هک  تسه  یعقاو  رما  کی  یطرـشب  یئال و ال  طرـشب  میدرک  نایب  هک  روطنامه  دـنراد  انعم  کـی  ملاـع ، ملع و  دـناهتفگن  اـهنآ 
 ... میداد و حیضوت  هک  تسا  نامه  لوقعم  لها  دوصقم  تسین و  امش  نم و  رابتعا 

: دناهدومن هماقا  دوخ  عفن  هب  يدّیؤم  فّنصم ،
مان هب  تسا  يوهام  يازجا  ياراد  ناسنا ، هک : دنراد  مه  يرگید  دروم  رد  یئال - طرـشب  یطرـشب و  ال  يریبعت - نینچ  لوقعم ، لها  دهاش :

و تسا . نآ  لصف  قطان ، سنج و  ناویح ، قطان » ناویح  ناـسنالا   » هّیـضق رد  دـننکیم  ریبعت  ّتیهاـملا  ءازجا  هب  اـهنآ  زا  هک  لـصف  سنج و 
. تسه تروص  هّدام و  مان  هب  یجراخ  يازجا  ياراد  ناسنا ، نینچمه 

؟ دراد دوجو  تروص ) هّدام و   ) نیب و  لصف ) سنج و   ) نیب یتوافت  هچ  لاؤس :
، ود نآ  زا  لوقعم  لها  دوصقم  دنـشابیم و  طرـشب ال  ود  ره  تروص  هّدام و  اّما  دنتـسه  طرـشب  ود ال  ره  لصف  سنج و  دـناهتفگ  باوج :
هدومن و لمح  ناسنا ، رب  ار  ّتیهام  يازجا  دـیناوتیم  امـش  تسا - ّتیعقاو  هب  طوبرم  مهنآ  تسا - لمح  زا  يالطرـشب  طرـشب و  نامه ال 

هنوگچیه دنتسه و  طرشب  ال  لمح ، هب  تبسن  لصف  سنج و  اریز  تسا  حیحص  هرّوصتم  ایاضق  و  قطان » ناسنالا  ای  ناویح  ناسنالا   » دییوگب
. هّیجراخ يازجا  فالخهب  دنرادن  ّتیهام  رب  لمح  زا  یعانتما  ءابا و 

ای ندـب » ناسنالا   » تفگ نهذ - هب  بیرقت  يارب  و  الثم - داد و  لیکـشت  هّیلمح  هّیـضق  ناوتیمن  تروص  هّداـم و  ماـن  هب  هّیجراـخ  يازجا  رد 
لطاب و روبزم ، هّیضق  ود  حور » ناسنالا  »

368 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تاّقتـشملا و نیب  نوـکی  اـمک  رخآ ، هجو  نم  ةریاـغملا  و  هجو ، نم  داـّحتالا  ۀـّبوهوهلا و  وـه  هیلإ - انرـشأ  اـمک  لـمحلا - كـالم  ثلاـّثلا :

ظاحل نوکی  لب  ادـحاو ، کلذـک - وه  امب  امهعومجم - نوک  رابتعا  و  نیریاـغتملا ، نیب  بیکّرتلا 337 ] ۀـظحالم  هعم  ربتعی  و ال  تاوّذـلا ،
. ۀّیّلکلا ۀّیئزجلاب و  ةریاغملا  همازلتسال  الخم ؛ کلذ 

تادـیدّحتلا و یف  کلذ  ظاحل  مدـع  حوضو  عم  لومحملا ، عوضوملا و  نیب  [ 338] داحتالا وحنب  ظاحل  لمحلا  كالم  ّنأ  حـضاولا  نم  و 
فرط  یف  لاحلا  وه  امک  اهیناعم ، سفن  الإ  اهفرط  یف  ظحلی  لب ال  تاعوضوملا ، فرط  یف  ایاضقلا  رئاس 

______________________________

. داد رارق  لومحم  ار  نآ  ءزج  عوضوم و  ار  یبّکرم  ناوتیمن  هّیجراخ  تابّکرم  رد  اریز  تسا  حیحص  ریغ 
قاتا هناخ ، نالف  تفگ  هیلمح  هّیـضق  تروص  هب  ناوتیمن  اّما  هدـش  لیکـشت  هطوبرم  لئاسو  ریاس  طایح و  قاتا ، زا  هناـخ  هک  تسا  حـضاو 

- تسا ناسنا  زا  یئزج  ناسنا ، حور  نینچمه  و  ناسنا - ّهنا  ال  تسا - ناسنا  زا  یئزج  مه  ناسنا  ندب  تسا ، راّدلا  نم  ءزج  قاتا  هکلب  تسا .
- ناسنا ّهنا  ال 
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هّدام و  ) و لصف ) سنج و   ) نیب لوقعم  لها  هک  یقرف  دنراد و  لمح  ّتیلباق  ّتیهام  يازجا  اّما  دنتسین  لمح  لباق  هّیجراخ ، يازجا  هصالخ :
: هک تسا  نیا  دناهدرک  رکذ  تروص )

هب تبـسن  یئال ، طرـشب  یطرـشب و  زا ال  ناشدوصقم  دنتـسه و  لمح  زا  يالطرـشب  تروص  هّدام و  اّما  لـمح  زا  طرـشب  ـال  لـصف  سنج و 
یعقاو قرف  کی  میدرک - نایب  هکيوحنهب  أدبم - قتشم و  نیب  قرف  هکنیا  رب  تسا  يدّیؤم  دوخ ، مه  نیا  سپ  تسا  هّیلمح  هّیـضق  لیکـشت 

. تسین ظحال  ظاحل  ربتعم و  رابتعا  هب  طوبرم  تسا و 
369 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. رابتعالا نم  وحنب  ول  ةریاغملا و  نم  هیلع  امه  ام  عم  داّحتالا ، نم  وحن  نم  هیلع  امه  ام  ۀظحالمب  الإ  اهیلع  اهلمح  نوکی  و ال  تالومحملا ،
[. 1  ] رظّنلا ناعمإ  لمّأتلاب و  رهظت  رظّنلل  دراوم  همالک  یف  و  ماقملل . اقیقحت  لوصفلا  یف  هلعج  ام  داسف  کلذب  حدقناف 

______________________________

تسیچ هّیلمح  يایاضق  رد  لمح  تّحص  كالم  مّوس  رما 

دیز  » هّیـضق دراد و  لمح  زا  ءابا  أدـبم ، یلو  درادـن  لمح  زا  یعانتما  قتـشم ، هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ ، أدـبم  اـب  قتـشم  قرف  میتفگ  [- 1]
. تسا حیحص  ریغ  لدع » دیز   » هّیضق اّما  تسا  حیحص  لداع »

؟ تسیچ لمح  تّحص  كالم  لاؤس :
. دشاب رارقرب  مه  يرابتعا  تریاغم  کی  لاحنیعرد  و  ّتیوه - وه  یقیقح - داّحتا  لومحم ، عوضوم و  نیب  دیاب  باوج :

براض کی  دیز و  کی  جراخ ، رد  هک  تسین  نینچ  نیا  هدوبن و  یئادج  لومحم ، عوضوم و  نیب  جراخ ، رد  براض » دیز   » هّیـضق رد  الثم 
میهدیم و تبسن  عوضوم ، هب  ار  لومحم  هّیلمح ، هّیضق  رد  هکنیا  باب  زا  اّما  تسه  یقیقح  یعقاو و  داّحتا  ود ، نآ  نیب  هکلب  میـشاب  هتـشاد 
، فرط ود  نآ  نیب  رگا  میهد ، تبـسن  يرگید  هب  ار  یکی  هک  بستنم - ود  دـشاب - هتـشاد  دوجو  فرط ، ود  هک  تسا  يدروـم  رد  باـستنا 

يریاغت هنوگچیه  رگا  و  میهد . تبـسن  عوضوم ، هب  ار  لومحم  ام  هک  درادن  یموهفم  يرابتعا - ریاغت  کی  ول  و  دشابن - يریاغت  هنوگچـیه 
. دومن لمح  شدوخ  رب  ار  ءیش  ناوتیمن  دشابن ، لومحم  عوضوم و  نیب 

روکذم هّیضق  ناسنا » ناسنالا   » دیئوگیم هدومن و  لمح  شدوخ  رب  ار  ناسنا  امش  رگا 
370 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءیّشلا بلـس  دومن و  بلـس  ناسنا ، زا  ار  ّتیناسنا  ناوتیم  هک  هدوب  شنهذ  رد  یـسک  الثم  هدش  لیکـشت  تامّهوت  زا  یـضعب  عفد  ماقم  رد 
«. ناسنا ناسنالا   » دوشیم هتفگ  روکذم  مّهوت  عفد  رد  اذل  تسا  زئاج  هسفن  نع 

. دشاب يرابتعا  ریاغت  لاحنیعرد  یقیقح و  داّحتا  لومحم ، عوضوم و  نیب  هک  تسا  نیا  لمح ، تّحص  كالم  هصالخ :
اب یقیقح  يدوجو و  ریاغت  تسین و  ناـشنیب  يداـّحتا  هنوگچـیه  هک  ءیـش  ود  زا  دـناهدومرف  ناـشیا  لوصف 339 :] بحاص  مـالک  صّخلم 

: هک تروص  نیا  هب  داد  بیترت  هّیلمح ، هّیضق  کی  ناوتیم  ملع  دیز و  زا  الثم  داد  لیکشت  هّیلمح  هّیضق  ناوتیم  دنراد ، رگیدکی 
371 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّناک میهدیم  رارق  هّیلمح  هّیضق  عوضوم  ار  هعومجم  نآ  و  ملع » دیز و   » مان هب  هداد  لیکـشت  بّکرم  يرابتعا  هعومجم  کی  ملع ، دیز و  زا 
عوضوم رب  ملع »  » زا تسا  ترابع  هک  ار  لومحم  سپـس  هداد  رارق  عوضوم  ارابتعا  ار  بّکرم  هعومجم  نآ  هدش و  عقاو  عوضوم  ملع  دیز و 

ینعی دیهد  لیکشت  روکذم  تروص  هب  ار  هّیلمح  هّیـضق  هک  درادن  یعنام  دیآیمرد و  ملع ) ملع  دیز و   ) تروص هب  هک  هدومن  لمح  هّیـضق 
ار نآ  هداد و  لیکـشت  یـضرف  هعومجم  کی  مینکیم و  رّوصت  يرابتعا  داّحتا  کی  اـهنآ  يارب  دنتـسه ، تقیقح  ود  ملع ، دـیز و  هکنیا  اـب 
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هکلب هتـشاد  یقیقح  داّحتا  لومحم ، عوضوم و  هک  تسین  مزال  نیاربانب  تسه  ملع »  » هملک مه  شلومحم  هک  میهدیم  رارق  هیـضق  عوضوم 
. داد بیترت  حیحص ، هّیلمح  هّیضق  ناوتیم  ظاحل »  » و رابتعا »  » اب دنشاب  هتشاد  مه  یعقاو  ریاغت  رگا 

ار امش  ياعّدا  تسین و  شخبهجیتن  دشاب ، هتـشاد  یجراخ  تروص  امـش  نایب  هک  ضرفرب  - 1 لوصف : بحاص  مالک  رب  فّنصم  تالاکـشا 
باختنا هّیـضق  عوضوم  ناونع  هب  ار  لک »  » هک تسا  نیا  شموهفم  دیداد ، رارق  عوضوم  ار  بّکرم  هعومجم  امـش  رگا  اریز  دـنکیمن  تباث 

، لک هکلب  تسا  ءزج  نامه  لک »  » تفگ ناوتیمن  تسین و  لک  رب  لمح  لـباق  ءزج ، هکیلاـحرد  تسا  ءزج  هک  مه  امـش  لومحم  هدرک و 
: رگید ترابع  هب  تسا  ءزج  رب  لمتشم  ءزج و  زا  بّکرم 

ال ملع » دیز و   » يرابتعا بّکرم  هعومجم  اریز  تسین  تسرد  مه  ملع » ملع  دیز و   » هّیـضق تسین ، حیحـص  ملع » دیز   » هّیـضق هک  روطنامه 
ملعلا  یلع  المتشم  نوکی  لب  املع  نوکی 

لمح لک  رب  ناوتیمن  ار  ءزج  اریز  تسین  هّیلمح  هّیضق  لیکـشت  زاوج  شاهجیتن  میریذپب ، ار  امـش  مالک  هک  ضرفرب  لّوا : لاکـشا  هصالخ 
. دومن

هلوادـتم هّیلمح  يایاضق  كالم  ناـیب  ددـص  رد  هکنیا  اـی  دـیهد  بیترت  یـضرف  بلطم  کـی  دـیهاوخیم  لوصف - بحاـص  امـش - اـیآ  - 2
؟ دیتسه

372 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ملاعلا ، لثم : تافّـصلا - قدصف  اجراخ ، انیع و  ادـّحتا  نإ  و  اموهفم ، هیلع  ّقتـشملا  يرجی  ام  عم  أدـبملا  ةریاغم  ۀـیافک  یف  بیر  ال  عباّرلا :

ۀّینیع نم  ّقحلا  لـهأ  هیلإ  بهذ  اـم  یلع  یلاـعت ، هیلع  لالجلا 340 -] لاـمکلا و  تافـص  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  میرکلا  و  میحّرلا ، و  رداـقلا ،
. اموهفم یلاعت  هتاذ  ریغ  هنأ  الإ  اجراخ ، یلاعت  هتاذ  نیع  ناک  نإ  اهیف و  أدبملا  ّنإف  ۀقیقحلا ، یلع  نوکی  هتافص ،

مدعل ۀـّینیعلا ، نم  قحلا  یلع  ءانب  یلاعت ، هیلع  ۀـیراجلا  تافّـصلا  ظافلأ  یف  زوّجتلا  وأ  لقّنلاب  مازتلالا  نم  لوصفلا ، یف  ام  حدـقنا  دـق  هنم  و 
یلع قافتالا  لوصحب  لقن  مل  نإ  اهریغ ، رابتعا  یلع  قاّفتا  و ال  اموهفم ، ةریاغملا  ۀـیافک  نم  تفرع  امل  کلذ  و  قاّفتالاب ، ةربتعملا  ةریاغملا 

[. 1  ] تافّصلا ئدابم  تاّذلا و  نیب  کلذک  ةریاغملا  توبث  تفرع  دق  و  یفخی ، امک ال  هرابتعا ، مدع 
______________________________

؟ هداد رارق  لومحم  زا  بّکرم  ار  عوضوم  هّیلمح ، يایاضق  رد  فیراعت و  رد  یسک  هچ 
. دوشیم ظاحل  لومحم  تاذ  لومحم  هیحان  رد  هک  روطنامه  دوشیم  هظحالم  عوضوم  تاذ  طقف  عوضوم  بناج  رد 

[ ...« 341] رظنلل دراوم  همالک  یف  ماقملل و  اقیقحت  لوصفلا  یف  هلعج  ام  داسف  کلذب  حدقناف  : » هلوق

تسا مزال  يریاغت  عون  هچ  تافص  يدابم  تاذ و  نیب  مراهچ  رما 

دیز  » دیئوگیم هدومن و  قالطا  دیز  رب  ار  لداع  ای  براض  ناونع  امش  یتقو  [- 1]
373 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسه تلادع  ای  برض  هب  سّبلتم  هک  دراد  دوجو  يدیز  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  لداع » دیز   » ای براض »
تریاغم ود  نآ  نیب  تسا  مزال  ایآ  دشاب  دیاب  یتریاغم  هچ  رگید  ریبعت  هب  یطابترا و  هچ  تاذ 342 ] و  تلادع - برض و  أدبم - نیب  لاؤس :

دوجوم کی  دیز  ینعی  تسه  یقیقح  ریاغت  برـض ، دـیز و  نیب  لداع » دـیز   » و براض » دـیز   » لاثم رد  هکنیا  امک  دـشاب  یقیقح  یعقاو و 
یناسفن یقالخا و  تفـص  کـی  يرگید  لـعف و  هلوقم  زا  یکی  دـنراد - ياهناگادـج  تقیقح  مادـکره  تلادـع  برـض و  تسا و  یناـسنا 

سّبلت و دـشابن ، يریاغت  رگا  تسه و  يریاغت  ود  نآ  نیب  هک  مینکیم  هدافتـسا  أدـبم  هب  تاذ  سّبلت  سفن  زا  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا  تسا -
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، تلادع دـیز و  نیب  دـیاب  اتدـعاق  دـینک  عازتنا  ار  لداع »  » ناونع تلادـع ، هب  دـیز  سّبلت  زا  دـیهاوخیم  هک  امـش  درادـن و  موهفم  فاّصتا 
: هک تسا  نیا  ام  یلعف  ثحب  دشاب ، یتریاغم 

اجراـخ هچرگ  دـنکیم - تیاـفک  مه  یموـهفم  تریاـغم  هکنیا  اـی  تسا  مزـال  یقیقح  ینیع و  یجراـخ ، تریاـغم  تاذ ، أدـبم و  نیب  اـیآ 
- دشابن ود  نآ  نیب  يریاغت  هنوگچیه 

. هدوب هچ  عازن  ثحب و  نآ  شیادیپ  ّتلع  مینیبب  روکذم  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق 
و هدش ، لمح  یلاعت  يراب  تاذ  رب  نآ  لاثما  تردق و  ملع ، دننام  ياهّیلامک  تافص 

374 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دناهدومرف یهلا  هفـسلف  مالک و  ملع  رد  نیقّقحم  مینیبیم  یفرط  زا  و  رداـق » هلـالج  ّلـج  هّللا   » اـی ملاـع » یلاـعت  كراـبت و  هّللا   » دـنیوگیم

. تسین وا  تاذ  رب  دئاز  تردق ، ملع و  تسوا و  تاذ  نیع  دنوادخ ، هّیتوبث  هّیلامج و  تافص 
لها بهذم  هکلب  دشاب  تاذ  رب  دئاز  تفـص ، نآ  هک  دشاب  هتـشاد  قّقحت  یفـصو  دشاب ، یتاذ  هک  تسین  تانکمم  دننام  ناهج ، راگدرورپ 

يالوم مالک  نآ  رد  و  درادن - قّقحت  یجراخ  ءازابام  ود ، ینعی  تاذ - رب  دئاز  هن  تسه  وا  تاذ  نیع  دنوادخ ، تافـص  هک  تسا  نیا  قح ،
[. 343  ...«] هنع تافصلا  یفن  هل  صالخالا  امک  و  هدمآ ...« : نینچ  مالّسلا » ةالّصلا و  هیلع   » یلع نایقتم 

ریاغت هنوگچـیه  ملع - ینعی  وا - تفـص  تاذ و  نیب  یفرط  زا  دوشیم و  قالطا  ناهج  راگدرورپ  رب  رداق  ملاـع و  ناونع  یفرط  زا  نیارباـنب 
: هک هدمآ  شیپ  ثحب  نیا  اذل  درادن  دوجو  یقیقح  یجراخ و 

رب تقیقح  وحن  هب  ملاع  ناونع  ایآ  دـشاب  هتـشادن  تاذ  اب  یجراخ  تریاغم  رگا  نآ - لاثما  و  ملع - زا  تسا  تراـبع  أدـبم ، هک  يدروم  رد 
لیبس یلع  ملاع  ناونع  ملاع » دیز   » هّیـضق رد  هّتبلا  دوشیمن  لمح  راگدرورپ  تاذ  رب  تقیقح  وحن  هب  قتـشم  هکنیا  ای  دوشیم ، لمح  تاذ ،
هدرک ادیپ  قّقحت  ملاع  ناونع  هجیتن ، رد  دراد  قّقحت  ملع  هب  دیز  فاّصتا  ملاع و  دیز ، روکذم ، هّیضق  رد  اریز  هدش  قبطنم  دیز  رب  تقیقحلا 

. هدش تاذ  رب  لمح  و 
تقیقح مه  زاب  دـشابن  زاجم  رگا  ینعی  دراد  قّقحت  یلقن  هکنیا  ای  زاجم و  ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  دـنوادخ  رب  ملاع  قـالطا  اـیآ  هصـالخ :

؟ هدش هداد  لقن  يرگید  يانعم  هب  شیلّوا  يانعم  زا  ملاع  هملک  قتشم و  ایآ  تسا و  حرطم 
375 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ای  لاعتم  دـنوادخ  رب  نآ  هابـشا  رداق و  ملاع و  نیوانع  قـالطا  هک : دـناهدرک  راـیتخا  نینچ  فیرّـشلا » هماـقم  هّللا  یلعا   » لوصف بحاـص 
اب دیابن  الا  هدـش و  لصاح  لقن 344 ] رثا  رد  هک  تسا  ياهّیوناث  تقیقح  وحن  هب  دـشاب ، تقیقح  تروص  هب  رگا  اـی  تسا و  زاـجم  تروص 

ّلحم رد  دشاب و  تریاغم  تاذ ، أدـبم و  نیب  هک  تسا  مزال  قتـشم ، قدـص  رد  اریز  دوش  قالطا  دـنوادخ  رب  روکذـم  ظافلا  هّیلّوا ، تقیقح 
تریاغم أدبم ) تاذ و   ) نیب دیاب  هک  هدش  مئاق  قاّفتا  درادـن و  دوجو  یتریاغم  هنوگچـیه  تسه و  وا  تاذ  نیع  راگدرورپ ، تافـص  ثحب ،

ای دشاب  هتـشاد  زاجم  ناونع  ای  لاعتم  دنوادخ  رب  روکذم  تافـص  قالطا  درک و  رظن  فرـص  هّیلّوا  تقیقح  زا  دیاب  اذـل  دـشاب  هتـشاد  دوجو 
. لقن ناونع 

[ ...«. 346] زّوجتلا وا  لقّنلاب  مازتلالا  نم  لوصفلا  یف  [ 345] ام حدقنا  دق  هنم  و  : » هلوق
: هک دش  نشور  لوصف  بحاص  مالک  داسف  ام  نایب  زا  دناهدومرف  هر »  » فّنصم

. تسین حرطم  مه  یلقن  زاجم و  هنوگچیه  هک  دناهدومن  قالطا  هّیلّوا  تقیقح  وحن  هب  لاعتم  دنوادخ  رب  ار  رداق  ملاع و  دننام  ینیوانع 
یجراخ یقیقح و  تریاغم  ریاغت ، زا  امـش  دوصقم  رگا  دشاب ، تریاغم  أدبم  تاذ و  نیب  دـیاب  هک  هدـش  مئاق  قاّفتا  دـنیوگیم  هکنیا  لاؤس :

. درادن دوجو  نآرب  مه  یلیلد  میرادن و  لوبق  ار  بلطم  نیا  تسه ،
376 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


تاذ و نیب  دیاب  دـنیوگیم  اهنآ  هکلب  تسین  یجراخ  یقیقح و  ریاغت  زا  يرکذ  ناشمالک  رد  دـناهدرک  تریاغم  موزل  رب  قاّفتا  هک  یناسک 
دنکیم تیافک  دشاب  یموهفم  تریاغم  ول  هک و  تسا  نیا  دوصقم  هک  مینکیم  انعم  امـش  يارب  ار  ریاغت »  » ام دشاب و  تریاغم  قتـشم ، أدبم 

ینعی دراد  دوجو  تریاغم  موهفم ، رظن  زا  هّللا  ظفل  ملع و  نیب  ملاـع » رداـق و  یلاـعت  كراـبت و  هّللا   » هلمج لاـعتم و  راـگدرورپ  دروم  رد  و 
نیمه دنتـسه و  انعم  ود  ياراد  روکذم ، ظفل  ود  سکعلاب . دـنکیمن و  روطخ  ناتنهذ  هب  ملع »  » دیونـشیم ار  هّللا »  » هلالج ظفل  امـش  یتقو 
یفاک مه  یموهفم  ریاغت  هکلب  دـشاب  یعقاو  ریاغت  مه  تاذ  تقیقح  ملع و  تقیقح  نیب  اـجراخ  هک  درادـن  یموزل  تسا و  یفاـک  تریاـغم 

. تسا
تیاـفک مه  یموهفم  اـی  تسا  یقیقح  ریاـغت  اـیآ  تسا ، ربـتعم  أدـبم  تاذ و  نیب  هک  یتریاـغم  نآ  لوصف : بحاـص  هب  اـم  خـساپ  هصـالخ 

؟ دنکیم
هّللا و نیب  ثحب  ّلحم  رد  دـشاب ، یموهفم  ول  و  تریاغم ، ناتدوصقم  رگا  هدـشن و  مئاـق  نآرب  یلیلد  دـشاب ، یقیقح  ریاـغت  ناـتدوصقم  رگا 

قالطا دـنوادخ  رب  شاهّیلّوا  تقیقح  نامه  اب  روکذـم  تافـص  نیاربانب  تسین  یتریاـغم  اـجراخ  هچرگ  دراد  قّقحت  ریاـغت ، اـموهفم  ملاـع ،
. تسین حرطم  مه  یلقن  زاجم و  هنوگچیه  دوشیم و 

«. یفخی امک ال  هرابتعا  مدع  یلع  قاّفتالا  لوصحب  لقن  مل  نا  و  : » هلوق
: هک مینک  قاّفتا  ياعّدا  قیرط  نیا  هب  لوصف  بحاص  نایب  ربارب  رد  ام  هک  تسا  نکمم 

هب هکلب  هّیوناث  تقیقح  قیرط  هب  هن  تسا و  زاجم  وحن  هب  هن  لاعتم  دنوادخ  هرابرد  رداق و -...  ملاع ، روکذم ، فاصوا  هک  هدش  مئاق  قاّفتا ،
قیرط زا  سپ  تسا  یموهفم  ریاغت  نامه  تسا ، ربتعم  قتـشم ، قدص  رد  هک  یتریاغم  نآ  هک  مینکیم  فشک  اذـل  تسا  هّیلّوا  تقیقح  وحن 
یقیقح ریاغت  تافـص ، يدابم  تاوذ و  نیب  تسین  مزال  درادـن و  رابتعا  يزیچ  یموهفم  ریاغت  زا  شیب  هک  مینکیم  فشک  روکذـم ، قاـّفتا 

. تسا یفاک  یموهفم  تریاغم  هکلب  دشاب 
377 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هب أدبملا  مایق  رابتعا  یف  ّقتـشملا ، هیلع  يرجی  ام  أدبملا و  نیب  تفرع - امک  ةریاغملا - رابتعا  یلع  قاّفتالا  دـعب  فالخلا  عقو  ّهنإ  سماخلا :
بورـضملاب و ملألا  برـضلا و  مایق  عم  ملؤملا ، براّضلا و  قدـصب  رابتعالا ، مدـعب  لاـق  نم  ّلدتـسا  دـق  و  ۀـقیقحلا ، وحن  یلع  هقدـص  یف 

[. 1 - ] حتفلاب ملؤملا -
______________________________

تسا هنوگچ  تاذ  أدبم و  نیب  هفاضا  طابترا و  مجنپ  رما 

هراشا

: هک دناهدرک  حرطم  القتسم  ار  نآ  فّنصم  یلو  تسا  مراهچ  رما  همادا  تقیقح ، رد  مه  مجنپ  رما  رّکذت : [- 1]
، مجنپ رما  رد  تسا . یفاک  دـشاب ، مه  یموهفم  ود  نآ  نیب  ریاغت  رگا  هک  میتفگ  دـشاب و  تریاغم  تاذ ، أدـبم و  نیب  دـیاب  هک  هدـش  قاـّفتا 

: هک مینکیم  هفاضا 
دراد دوجو  یفلتخم  لاوقا  هنیمز  نیا  رد  هک  دومن  لمح  تاذ ، رب  ار  قتـشم  ناوتب  ات  دشاب  رارقرب  ياهفاضا  طابترا و  تاذ ، أدبم و  نیب  دـیاب 

میهاوخ لاوقا  نامه  حیـضوت  هب  کنیا  ام  هدومن و  نایب  الّـصفم  ینیکـشم  موحرم  اّما  هتخادرپن  لاوقا  مامت  نایب  رکذ و  هب  هر »  » فّنـصم هک 
. تخادرپ

یلولح مه  شمایق  هوحن  دشاب و  هتشاد  تاذ  هب  مایق  أدبم ، هک  دشاب  طابترا  وحن ، نیا  هب  أدبم  تاذ و  نیب  قتـشم ، ناونع  قدص  رد  دیاب  - 1
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: هک هرعاشا  روهشم  مالک  يارب  هدش  أشنم  بلطم  نیا  دشاب و 
. دناهتسناد یلاعت  يراب  تاذ  هب  مئاق  میدق  ءیش  کی  ار  یسفن  مالک  هدش و  لئاق  یسفن »  » مالک هب  اهنآ 

« مّلکتم  » ناونع اهتعیرش  عیارش و  رد  هک  دناهدرک  هظحالم  هرعاشا  کلذ : حیضوت 
378 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دناهتفگ اهنآ  تسا  مّلکتم  ناونع  دوشیم  لمح  ناهج ، راگدرورپ  رب  هک  یتاّقتـشم  نیوانع و  زا  یکی  ینعی  هدش  قیبطت  لاعتم  دـنوادخ  رب 
رما نآ  تسا و  یثداـح  رما  کـی  یظفل  مـالک  دـشاب ، یظفل  مـالک  مـالک ، زا  دوصقم  رگا  تسا  مّلکت  مـالک و  ظـفل  مّلکتم »  » هملک أدـبم 
رما کی  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  تسا و  میدق  یلاعت  يراب  تاذ  نوچ  دشاب  هتـشاد  هلالج  ّلج  يراب  تاذ  هب  یلولح  مایق  دوشیمن  ثداح 

زا هک  تسا  يرگید  بلطم  روظنم ، هکلب  تسین  یظفل  مالک  مالک ، زا  دوصقم  دناهتفگ  اذل  دشاب  هتـشاد  میدق  تاذ  هب  یلولح  مایق  ثداح ،
دناوتیم ندوب  میدق  رطاخ  هب  تسا  میدق  رما  کی  هکلب  تسین  ثداح  یظفل ، مالک  دننام  یسفن  مالک  دوشیم و  ریبعت  یـسفن  مالک  هب  نآ 

: هک هدش  نایب  قتشم ، رد  هک  تسا  یبلطم  نیمه  یسفن  مالک  هب  هراشا  مازتلا  ّتلع  سپ  دشاب  هتشاد  میدق  دنوادخ  هب  یلولح  مایق 
. دشاب یلولح  شمایق  هوحن  دشاب و  هتشاد  تاذ  هب  مایق  أدبم ، دیاب  قتشم  ناونع  قدص  رد 

: دناهدومرف هدومن و  تقفاوم  لّوا  لوق  اب  يّدح  ات  هر »  » لوصف بحاص  - 2
اّما تسا  یفاک  دشاب  هتـشاد  مه  يرودص  مایق  رگا  هکلب  دـشاب  یلولح  شمایق  هک  درادـن  یموزل  اّما  دـشاب  هتـشاد  تاذ  هب  مایق  أدـبم ، دـیاب 
هک یـسک  ینعی  رماـت  تسا - تاذ  زا  تراـبع  شاهّداـم  هک  نبـال 348 ] و  [ 347] رمات لـثم  رد  هک  دـناهدومن  ءانثتـسا  مه  ار  يدروم  ناـشیا 

مسا اهنآ  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  تاذ  هب  مایق  هک  تسین  یلعف  امرخ  نبل و  دراد ، راکورـس  نبل  اب  هک  یـسک  ینعی  نبال  دراد و  امرخ  اب  طابترا 
دنرادـن تاذ  هبنج  هک  يدابم  نآ  رد  اّما  دـنکیم  تیافک  هفاضا  طابترا و  فرـص  دـشاب و  نیب  رد  یماـیق  هک  درادـن  یموزل  دنتـسه - تاذ 

رد دیاب  دومن - لمح  تاذ  رب  تقیقح  وحن  هب  ار  قتشم  ناوتب  ات  دشاب  يرودص  ای  یلولح  مایق  دیاب  امتح  دنتـسه  یفـصو  هبنج  ياراد  هکلب 
- دشاب هتشاد  تاذ  هب  مایق  أدبم  قتشم ، ناونع  قدص 

379 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
سّبّلتلا نم  اـهیلع ، هیرج  تاّذـلا و  یلع  ّقتـشملا  قدـص  یف  ربتعی  ّهنأ  یف  باـبلألا ، یلوأ  نم  ناـک  نم  باـتری  نأ  یغبنی  ـال  ّهنإ  قیقّحتلا : و 

وأ الولح  وأ  ارودـص  مایقلا  نم  يرخأ ، تائیهلا  فالتخا  و  ةرات ، ّداوملا  فالتخا  نم  ۀئـشاّنلا  هئاـحنأ  فـالتخا  یلع  صاـخ ، وحنب  ادـبملاب 
الإ قّقحت  مدـع  عم  وأ  افنآ ، هیلإ  انرـشأ  ام  یلع  یلاعت ، هتافـص  یف  امک  اجراخ ، هعم  هداـحتا  عم  اـموهفم  هنع  هعازتنا  وأ  هیف ، وأ  هیلع  اـعوقو 

عزتنملل 
______________________________

: هکنیا زا  تسا  ترابع  اهنآ  لیلد  دشاب ، هتشاد  تاذ  هب  مایق  أدبم ، هک  درادن  یموزل  دناهتفگ  هدرک و  راکنا  ار  بلطم  لصا  ياهّدع  - 3
ار مایق  مّوس ، لوق  نیلئاق  بورضم ؟ هب  ای  دراد  مایق  براض  هب  برض  ایآ  رگید  ترابع  هب  دینکیم  انعم  هنوگچ  ار  براض  هملک  امش  فلا :

؟ بورضم هب  طوبرم  ای  تسا  براض  هب  طوبرم  برض ، یلولح  مایق  دناهتفگ  هدرک و  انعم  یلولح  مایق  ناونع  هب  طقف 
زا جراخ  يرودص  مایق  دراد و  يرودص  مایق  هکلب  درادـن  دوجو  یلولح  مایق  براض ، رد  اّما  هدرک  رثا  برـض ، نآ  رد  هک  تسا  بورـضم 

تاّقتشم حضوا  زا  براض  هملک  نوچ  تسین  ربتعم  مه  یلولح  مایق  دناهتفگ  هداد و  رارق  یلولح  مایق  ار  كالم  اهنآ  سپ  تسا  ثحب  ّلحم 
«. ملوم  » هملک رد  نینچمه  درادن و  براض  رد  یلولح  مایق  برض »  » الصا تسا و 
؟» ملوم  » هب ای  دراد  ملوم »  » هب یلولح  مایق  درد ، ایآ  درد ، هدنروآ  دراو  ینعی  ملوم 

لمح تاوذ  رب  ار  ملوم  براـض و  نیواـنع  امـش  لاـحنیعرد ، اـّما  ملوم  هب  طوبرم  هن  تسا  ملوم  هب  طوبرم  نآ  یلولح  ماـیق  لاکـشا ، ـالب 
. تسین ربتعم  تاّقتشم  باب  رد  یلولح  مایق  هک  مینکیم  فشک  اجنیا  زا  سپ  دینکیم 
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فیکف تسه  وا  تاذ  نیع  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  رب  رداق  ملاع و  لـیبق  زا  یتافـص  قـالطا  هلمج ، زا  دـنراد  يرگید  ّهلدا  اـهنآ  هّتبلا  ب :
. داد میهاوخ  حیضوت  احورشم  يدوزب  میاهدرک و  ثحب  هنیمز ، نیا  رد  ام  هک  مایقلا ؟ رّوصتی 

380 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ال لومحملا ، جراـخلا  نم  نوکت  و  ءیـش ، جراـخلا  یف  اهئاذـحب  نوکی  ـال  و  اـهل ، قّقحت  ـال  یتـلا  تاراـبتعالا  تاـفاضإلا و  یف  اـمک  هنع ،

[. 1  ] ۀمیمّضلاب لومحملا 
______________________________

« هر  » فّنصم راتخم 

نیب طابترا  نامه  دشاب و  یطابترا » هفاضا و  سّبلت ،  » أدبم تاذ و  نیب  دیاب  هکلب  تسین  ربتعم  مایق »  » قتـشم ناونع  قدص  رد  الـصا  : 4 [- 1]
تهج ود  زا  شیب  هکلب  تهج  ود  زا  شقرف  دـنکیم و  توافت  دراوم ، رابتعا  هب  روبزم  هفاضا  طابترا و  هّتبلا  دـنکیم  تیاـفک  أدـبم  تاذ و 

. تسا
، داوس ضایب و  رد  تسا ، يرودص  شطابترا  لتق  برـض و  دننام  يدابم  زا  یـضعب  رد  تسا  يدابم  فالتخا  رابتعا  هب  شقرف  یهاگ  فلا :
دراد و فالتخا  ضایب  داوس و  لتق ، اب  برـض  هّدام  تسا ، فلتخم  داوم ، روکذم ، هلثما  رد  دـیدرک  هدـهاشم  هک  روطنامه  تسا - یلولح 

...-
براـض برـض و  طاـبترا  دـیریگب ، رظن  رد  ار  براـض  ناوـنع  رگا  تسا  ّداوـم  زا  یکی  برـض  ـالثم  تـسا  تواـفتم  تاـئیه ، یهاـگ  ب :

سّبلت و هوحن  یهاگ  تسا و  [ 350 «] هیلع اعوقو   » نآ سّبلت  طابترا و  دینک ، هسیاقم  بورـضم  اب  ار  برـض  رگا  اّما  تسا  [ 349 «] يرودص »
تـسا ناکم  مسا  هک  دجـسم  دننام  تسا  هیف » اعوقو   » سّبلت هوحن  ینامز  دنکیم و  لولح  مسج  رد  هک  ضایب  دننام  تسا  یلولح »  » طابترا

دراد و داـّحتا »  » شتافـص اـب  تاذ  هک  دـشاب  شاهّیلاـمج  تافـص  اـب  یلاـعت  يراـب  تاذ  سّبلت  دـننام  سّبلت  طاـبترا و  عوـن  تسا  نکمم  و 
: هک تسا  نینچ  أدبم  تاذ و  نیب  طابترا  هوحن  تاقوا  زا  یضعب  دراد و  قّقحت  یموهفم  تریاغم  تافص ، تاذ و  نیب  لاحنیعرد ،

381 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ۀّینینثا ، كانه  نوکی  نأب  ال  مایقلا ، نم  وحنب  هّنکل  انیع ، هب  امئاق  و  اموهفم ، یلاعت  هل  اریاغم  أدبملا  نوکی  یلاعت  هیلع  ۀیراجلا  هتافـص  یفف 

رومألا نم  سّبّلتلا  اذه  لثم  یلع  فرعلا  عالّطا  مدع  و  تاّذلا ، نیع  هئاذحب  ام  ناک  و  ۀّینیعلا ، داّحتالا و  وحنب  لب  تاّذلا  ریغ  هئاذحب  ام  ناک 
و لقعلا . نم  لّمعت  لّمأتب و  ول  و  ۀـقیقح ، یلاعت  هیلع  قداص  موهفم  اهل  ناک  اذإ  ۀـقیقحلا ، وحن  یلع  یلاـعت  هیلع  اهقدـصب  ّرـضی  ـال  ۀـّیفخلا 

[. 1  ] اهقیداصم یلع  اهقیبطت  یف  ال  میهافملا ، نییعت  یف  اعجرم  نوکی  امنإ  فرعلا 
______________________________

ینیع سوسحم و  قتـشم ، أدبم  یهاگ  یلو  دنتـسه  هّیعقاو  روما  زا  داوس  ضایب و  لتق ، برـض ، الثم  درادن  یلّـصأت  ّتیعقاو و  قتـشم ، أدـبم 
باتک نالف  یتقو  امش  ّتیکلم ، ّتیجوز و  ّتیّرح ، دننام  هدومن  دییأت  سّدقم  عراش  رابتعا و  ار  نآ  ءالقع  ینعی  تسا  يرابتعا  هکلب  تسین 

دننکیم رابتعا  ار  یتّیکلم  هفاضا و  کی  عیبم ، يرتشم و  نیب  ءالقع  هلماعم ، زا  دعب  ینعی  دینکیم  ادـیپ  ّتیکلم  هب  سّبلت  دـیدومن ، عایتبا  ار 
ربارب رد  دننکیم  ریبعت  [ 351 «] لومحم جراخ   » هب ریخا  عون  زا  فّنـصم  هک  دـنکیم  قیبطت  يرتشم  رب  کلام »  » قتـشم و ناونع  هجیتن  رد  و 

. همیمّضلاب لومحم 
هب سّبلت  هوحن  اهتنم  دـشاب  یطابترا  هفاضا و  سّبلت ، أدـبم ، تاذ و  نیب  دـیاب  هکلب  تسین  ربتعم  مایق ، ناونع  قتـشم ، قدـص  رد  يدـنبعمج :

ینعی تسا  تاـئیه  فـالتخا  هب  طوـبرم  یناـمز  تسا و  داوـم  فـالتخا  هـب  طوـبرم  یهاـگ  ناـشفالتخا  تـسا و  فـلتخم  دراوـم ، بـسح 
شمایق مینک ، هسیاقم  براض  اب  رگا  ار  برـض  الثم  تسا  توافتم  يدابم ، نآ  تاّقتـشم  نکل  میتسه  هجاوم  أدـبم ، کی  اب  هک  لاحنیعرد 
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. تسا هیلع » اعوقو   » فّنصم ریبعت  هب  یلولح و  شمایق  دوش  هدیجنس  بورضم  اب  هچنانچ  تسا و  يرودص 
تافص  هب  عجار  یثحب  فّنصم  تفریذپ . نایاپ  سّبلت  ءاحنا  هرابرد  ام  ثحب  [- 1]

382 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دنراد  هّیلامج - تافص  اب  یلاعت  يراب  تاذ  سّبلت  لاعتم - دنوادخ 

ود نیا  نیب  هنوگچ  دشاب . أدبم  هب  سّبلتم  دیاب  تاذ  دیئوگیم  یفرط  زا  هتسناد و  وا  تاذ  نیع  ار  راگدرورپ  هّیلامج  تافص  امـش  لاکـشا :
. تسا ملع  تفص  هب  سّبلتم  دنوادخ  میئوگب  لاحنیعرد  میوش و  ّتینیع  هب  لئاق  مه  هک  دینکیم  عمج  بلطم ،

. تسا مایق  سّبلت و  ءاحنا  زا  یعون  مه  روکذم  سّبلت  باوج :
قّقحت یملع  دـشاب و  یتاذ  جراخ ، رد  هک  يوحن  هب  دـشاب  یجراخ  تریاغم  أدـبم - تفـص - تاذ و  نیب  امتح  هک  تسین  نیا  مایق ، ياـنعم 

. دشاب ملع  هب  سّبلتم  تاذ  نآ  هک  دشاب  هتشاد 
هّیضق رد  تسا  سّبلت  مایق و  یعون  دوخ ، مه  نیا  دشاب ، هتشادن  تاذ  اب  يریاغت  جراخ  نیع و  رظن  زا  دشاب و  تاذ  نیع  یتفـص  هکنیا  سفن 
هّیضق رد  تسه و  وا  تاذ  نیع  راگدرورپ ، تافص  لاحنیعرد ، دراد و  ریاغت  هّللا  اب  موهفم  رظن  زا  ملع - أدبم - ملاع » یلاعت  كرابت و  هّللا  »

. تسا تردق  ملع و  نیع  تاذ ، نامه  هک  مینکیم  هراشا  تاذ  کی  هب  هکلب  تسین  هیلا  راشم  ود  هب  یموزل  روکذم 
یئادج تاذ  أدبم و  نیب  دیاب  دـیوگیم  وا  یئدـبم ، هب  سّبلت  تسه و  یتاذ  میئوگب  هداد و  هئارا  فرع ، هب  ار  روکذـم  هّیـضق  رگا  لاکـشا :

. دراذگیمن مایق  سّبلت و  ار  نآ  مان  فرع  دش ، تاذ  نیع  أدبم ، رگا  اّما  دشاب 
سّبلت تاذ و  دیاب  دیوگیم  وا  تسا  مزال  زیچ  هچ  قتشم  قدص  رد  فرعلا  اهّیا  میئوگیم  هدومن  عوجر  فرع  هب  هّیضق  ياربک  رد  باوج :

يارغص  اّما  دشاب  هتشاد  قّقحت  أدبم  هب 
383 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دحاو و موهفمب  امهیلع  ۀیراج  هریغ - یلع  یلاعت و  هیلع  ۀـیراجلا  تافّـصلا  نم  امهریغ - و  لداعلا 352 ،] و  ملاعلا ، لثم  نوکی  ۀـلمجلاب : و 
وأ لولحلا  وحنب  و  یلاعت ، هیف  ۀـّینیعلا  وحنب  ّهنأ  ثیح  ادـبملاب ، سّبّلتلا  ۀـّیفیک  و  داّحتالا ، نم  يرجلا  یف  ربتعی  امیف  افلتخا  نإ  و  دراـف ، ینعم 

؛ یفخی امک ال  ینعملا ، نم  اهیلع  یه  اّمع  یلاـعت  هیلع  ۀـیراجلا  تافّـصلا  لـقن  نم  لوصفلا ، یف  هب  مزتلا  اـمل  هجو  ـالف  هریغ ، یف  رودّـصلا 
ۀّماعلا میهافملا  کلت  ریغ  ّنإف  ینعم ، الب  اظافلأ  ناسللا و  ۀـقلقل  فرـص  تناک  یلاعت  هیلع  ۀـیراج  ۀـّماعلا  اـهیناعم  ریغب  تناـک  ول  و  فیک ؟
هیدـل فشکنی  نم  ّهنأ  ینعن  نأ  اّمإ  ملاع ، یلاعت  هنإ  انلق : اذإ  ام  لثم  یفف  اهلباقی ، امب  ـالإ  مولعم  ـال  موهفم و  ریغ  یلاـعت  هریغ  یلع  ۀـیراجلا 

امک نوکتف  ائیـش ، ینعن  نأ ال  اّمإ  و  اریبک ، اّولع  کلذ  نع  یلاعتف  ینعملا ، كاذ  لباقی  امل  قادصم  ّهنأ  وأ  ماعلا ، ینعملا  كاذ  وهف  ءیّـشلا 
. یفخی امک ال  ینعم ، الب  اهنوک  و  ۀقلقللا ، فرص  اهنوک  نم  هانلق 

نیبناجلا و نم  لدتـسا  امیف  للخلا  رهظ  انرکذ ، امیف  لمّأتلاب  يرت و  امک  وه  هریغ و  ّقح  یف  اهقدـص  مدـعل  ۀـّلع  کـلذ  لـعج  ّهنأ  بجعلا  و 
[. 1  ] لّمأتف نیفرّطلا  نیب  ۀمکاحملا 

______________________________

هک میتفایرد  یلقع  لّمعت  رکف و  اب  یتقو  درادـن  فرع  هب  یطاـبترا  درادـن ، قّقحت  سّبلت  دروم ، هچ  رد  تسه و  سّبلت  اـجک  هکنیا  هّیـضق و 
نیمه تسین  شتفـص  تاذ و  نیب  یجراخ  تریاغم  هنوگچـیه  هک  تسا  تاذ  نیع  شـسّبلت ، اهتنم  دراد  ملع  هب  سّبلت  مه  لاـعتم  دـنوادخ 

میرادن و فرع  هب  يزاین  قیداصم  رب  میهافم  قیبطت  رد  اّما  میریگیم  کمک  فرع  زا  قتـشم  میهافم  نییعت  رد  ام  نیاربانب  دنکیم  تیافک 
. دنزیمن لاعتم  دنوادخ  رب  تقیقح - وحن  هب  تافص - قیبطت  قدص و  هب  يررض  هّیفخ ، روما  كرد  رد  فرع  مهف  حطس  ندوب  نیئاپ 

ره رد  ملاع  يانعم  دوشیم  لمح  وا  ریغ  لاعتم و  دنوادخ  رب  ملاع  لیبق  زا  یتافص  [- 1]
384 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. زاجم باکترا  ای  هّیوناث  تقیقح  هن  تسا  هّیلّوا  تقیقح  وحن  هب  دنوشیم و  قبطنم  تاوذ  رب  موهفم  کی  اب  تسا ، یکی  دروم ، ود 
؟ تسیچ هّیضق  ود  نآ  توافت  لاؤس :

تمحز اب  وا  تسین  ّتینیع  وحن  هب  ملع  هب  دیز  سّبلت  اّما  تسا  ّتینیع  وحن  هب  ملع  هب  دنوادخ  سّبلت  تسا . سّبلت  هوحن  رد  ناشقرف  باوج :
رب قالطا  رد  ملاـع - هملک  میئوگب  هک  تسین  لوصف  بحاـص  مـالک  هب  مازتلا  يارب  یهجو  نیارباـنب ، هدومن  ملع  بسک  ندـناوخ ، سرد  و 

. تسا يوناث  تقیقح  ياراد  هدرک و  ادیپ  لقن  شیلّوا  تقیقح  زا  راگدرورپ -
، دوش قالطا  دنوادخ  رب  شّماع  يانعم  ریغ  هب  نآ  لاثما  ملاع و  تافـص  رگا  هکیلاحرد  تفریذـپ  ار  لوصف  بحاص  نایب  ناوتیم  هنوگچ 

. دوب دهاوخ  ناسل  هقلقل  فرص  میئامن ، لمح  وا  تاذ  رب  مینادیمن  ار  شدافم  تسا و  لمجم  هک  یئانعم  هب  رگا 
؟ تسیچ ملاع » یلاعت  كرابت و  هّللا   » هلمج يانعم  هرخالاب 

: مینکیم رکذ  نآ  يارب  لامتحا  هس 
«. ءیشلا هیدل  فشکنی  نم  ّهنا   » ینعی میئوگیم  ملاع » دیز   » هلمج رد  هک  تسا  نامه  ملاع »  » هملک زا  دوصقم  فلا :

هلمج ود  قرف  اهنت  تسین  حرطم  مه  انعم  رییغت  زّوجت و  لقن ، و  تسا . تباث  مه  ام  ياعّدم  سپ  تسه  امش  لوبق  دروم  روکذم ، يانعم  رگا 
ّتینیع مدـع  ّتینیع و  رد  قرف  سپ  هدرک  بسک  مّلعت ، اب  ار  ملع  دـیز ، یلو  تسه  شتاذ  نیع  لاعتم  راگدرورپ  ملع  هک  تسا  نیا  روبزم ،

ود نیا  زا  یکی  دیاب  دـیریذپن  ار  انعم  بلطم و  نآ  هچنانچ  تسه و  شاهّیلّوا  تقیقح  تروص  هب  هلمج  ود  ره  رد  ملاع »  » موهفم الا  تسا و 
: دینک لوبق  ار  انعم 

؟» ءیشلا هیدل  فشکنی  نم ال   » ینعی ملاع »  » تسین و ءیشلا » هیدل  فشکنی  نم  « » ملاع هّللا   » هّیضق يانعم  ب :
385 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دش مزتلم  ناوتیمن  روکذم  يانعم  هب  سپ  هدرک ؟ انعم  نانچ  لاعتم  دنوادخ  هرابرد  ار  ملاع »  » هملک یسک  هّللاب  ذوعن  ایآ 
. مینادیمن ار  شیانعم  تسا و  هباشتم  ظافلا  زا  راگدرورپ  دروم  رد  روبزم  هّیضق  رد  ملاع  هملک  ج :

؟ دینکیم لامعتسا  ار  نآ  ارچ  سپ  لاؤس :
ناسل هقلقل  نآ  لامعتـسا  ظّفلت و  مینکیمن و  كرد  ار  شیانعم  اّما  میربیم  راک  هب  ار  نآ  مه  ام  هدـمآ ، تایاور  تایآ و  رد  نوچ  باوج :

. تسا
! ریخ دش ؟ مزتلم  نآ  هب  ناوتیم  ایآ 

، نآ موهفم  و  ءیـشلا » هیدـل  فشکنی  نم   » ینعی هدـش  لامعتـسا  شیقیقح  يانعم  نامه  رد  ملاـع »  » میئوگب هکنیا  زج  تسین  ياهراـچ  سپ 
. تسین لوبق  لباق  دراد  قّقحت  یلقن  نآ - لاثما  و  ملاع -»  » هملک يانعم  رد  هدومرف  لوصف  بحاص  هکنیا  تسا و  صّخشم  نّیبم و 

[«. يرت 353 امک  وه  هریغ و  ّقح  یف  اهقدص  مدعل  ۀّلع  کلذ  لعج  ّهنا  بجعلا  و  : » دناهدومرف ثحب  نیا  نایاپ  رد  فّنصم 
: لاقی نأ  الا  مهللا  هلوق :

ياراد روکذـم ، هلمج  رد  ملاـع  هملک  هک  هدومن  هدارا  ملاـع » هّللا   » هلمج زا  یمراـهچ  ياـنعم  ناـشیا  هر :»  » لوـصف بحاـص  زا  عافد 354 ]
: هک هدرک  ادیپ  قّقحت  اجنآ  رد  یلقن  تسا و  هیوناث  تقیقح 

ینعی  تسا  یفاضا  دیق  کی  صاخ و  يانعم  ياراد  دنوادخ ، هب  تبسن  ملاع »  » هملک
386 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هّللا  » هلمج توافت  دناهدومرف : هدرک و  لقن  ياعّدا  روکذم ، ّتیـصوصخ  قبط  اذل  هتاذ » نیع  فاشکنالا  ناک  ءیّـشلا و  هیدـل  فشکنی  نم  »
نم  » ینعی ملاع » هّللا   » يانعم اّما  ءیّـشلا -» هیدـل  فشکنی  نم   » ینعی تسا - ملاع  دـیز ، هک  تسا  نیا  ملاع » دـیز   » و ملاع » یلاعت  كرابت و 

هک دـنراد  یترابع  مالک ، نآ  لابند  رد  لوصف  بحاص  هک  تسا  نیا  مه  شدـهاش  و  هتاذ » نیع  فاشکنالا  ناـک  ءیّـشلا و  هیدـل  فشکنی 
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دینک لامعتـسا  دنوادخ  ریغ  هرابرد  روکذم  يانعم  هب  ار  ملاع  هملک  دیهاوخب  رگا  ینعی  هریغ -» قح  یف  قدصی  اذهل ال  و  تسا ...« - نینچ 
هکلب تسین  قداص  دـنوادخ ، ریغ  رب  دـشاب - تاذ  نیع  فاشکنا  هک  هیلا - لوقنم  يانعم  هب  ملاـع  قـالطا  رگید ، تراـبع  هب  تسین  قداـص 

- تسا یلاعت  يراب  تاذ  هب  رصحنم 
«. لّمأتف نیفرّطلا  نیب  [ 357] ۀمکاحملا و  نیبناجلا 356 ] نم  ّلدتسا  امیف  للخلا  رهظ  [ 355] انرکذ امیف  لمّأتلاب  و  : » هلوق
: هک دنناشکب  حلاصت  هب  ار  لاوقا  نیب  فالتخا  هلئسم و  رد  عازن  هک  دنتسه  ددص  رد  دوخ  تاقیقحت  اب  هر »  » فّنصم

مزال برض  هب  سّبلت  الصا  درادن و  یقرف  چیه  تسین  براض »  » هک يورمع  اب  هدش  برض  لمع  بکترم  هک  يدیز  هک  هدرکن  اعّدا  یـسک 
. ریخ تسا ؟ ناسکی  ورمع  زا  شرودص  مدع  دیز و  زا  برض  رودص  ایآ  تسین و 

تسا  نیا  ناشدوصقم  تسین ، ربتعم  قتشم - رد  تاذ - هب  أدبم  مایق  دناهتفگ  هک  یناسک 
387 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

امک ضورعلا 358 ،] یف  ۀطـساو  الب  ۀقیقح و  ادبملاب  سّبّلتلا  ۀقیقح ، تاّذلا  یلع  هیرج  ّقتـشملا و  قدـص  یف  ربتعی  ّهنأ ال  رهاّظلا  سداّسلا :
نإ و  بازیملا ، یلإ  نایرجلا  دانـساف  يراجلا ، بازیملا  یف  امک  ۀطـساولا ، هذـه  عم  و  ازاجم ، ول  هب و  سّبّلتلا  یفکی  لب  يراـجلا ، ءاـملا  یف 

هانعم یف  لمعتسا  دق  ّقتشم  وه  امب  لاثملا ، لثم  یف  ّقتـشملاف  ۀملکلا ، یف  ال  دانـسإلا ، یف  هنأ  الإ  زاجملاب ، هل و  وه  ام  ریغ  یلإ  ادانـسإ  ناک 
لب لوصفلا  رهاظ  نکل  و  یفخی ، امک ال  الـصأ ، امهنیب  ةاـفانم  ـال  و  يزاـجملا ، دانـسإلاب  بازیملا  یلإ  ادنـسم  هؤدـبم  ناـک  نإ  و  یقیقحلا ،

- اذهل و  ۀملکلا ، یف  زاجملا  دانسإلا و  یف  زاجملا  نیب  طلخلا  باب  نم  ّهنأک  و  ۀقیقح ، ّقتـشملا  قدص  یف  یقیقحلا  دانـسإلا  رابتعا  هحیرص ،
[. 1  ] ماتخ ریخ  وه  و  هّلل ، دمحلا  و  مالعألا ، نیب  مالکلا  ّلحم  انهاه -

______________________________

هن تسا  یظفل  روکذم ، ثحب  رد  عازن  ّناک  تسیفاک و  دشاب ، مه  ینیع  يرودـص و  مایق  رگا  هکلب  درادـن  رابتعا  یلولح  مایق  صوصخ  هک 
دیاب دنیوگیم  هرعاشا  نوچ  دومن  رارقرب  یحلاصت  نیفرط ، نیب  ناوتیمن  ینعی  لّمأتف »  » دناهدومرف رما  نیمه  نایاپ  رد  فّنصم  نکل  يونعم 

. دینک هحلاصم  هرعاشا  اب  دیناوتیم  هنوگچ  امش  هاگنآ  دناهدش  یسفن  مالک  هب  مزتلم  اذل  دشاب و  یلولح  تاذ ، هب  أدبم  مایق  هوحن 

مشش رما 

ۀطـساو الب  و  تقیقح - وحن  هب  أدبم  هب  تاذ  سّبلت  دوش ، لامعتـسا  شایعقاو  يانعم  رد  دشاب و  قداص  تاذ ، رب  دهاوخب  قتـشم  رگا  [- 1]
نادوان  بازیم و  سّبلت  هک  راج » بازیملا  ای  يراجلا  بازیملا   » دننام دشاب  مه  هطساولا  عم  سّبلت  رگا  هکلب  تسین  ربتعم  ضورعلا - یف 

388 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب نآ  دانـسا  هچرگ  تسا  تقیقح  يراجلا »  » ظفل زاـب  تسا  بآ  ناـیرج  ّلـحم  بازیم  اریز  تسا  بآ  ینعی  هطـساو ، هظحـالم  هب  يرج  هب 
هب یهاگ  قتشم  سپ  یمری - ادسا  تیأر  دننام  هملک - رد  زاجم  هن  لقبلا » عیبّرلا  تبنا   » دننام تسا  دانسا  رد  زاجم  نکل  دشاب  زاجم  بازیم ،

و يراجلا » ءاـملا   » دـننام هدـش  لامعتـسا  اـتقیقح  شدوخ  ياـنعم  رد  قتـشم  مه  تسا و  یقیقح  دانـسا ، مه  هک  دوشیم  هداد  تبـسن  تاذ ،
هب نایرج  دانـسا  هک  [ 359 «] يراجلا بازیملا   » دـننام یقیقح  هن  يزاـجم  دانـسا  هب  نکل  دوشیم  هداد  تبـسن  تاذ ، کـی  هب  قتـشم  یهاـگ 

هدش لامعتـسا  دشابیم ، يرجلا  هل  تبث  تاذ  اضرف  هک  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  يراج »  » ظفل نکل  تسا  هل  وه  ام  ریغ  یلا  زاجم و  بازیم ،
: هک تسا  نیا  فّنصم ، مالک  لّصحم  سپ 

يانعم رد  قتشم  ظفل  دشاب ، مه  زاجم  شدانـسا  رگا  هکلب  دشاب  تقیقح  مه  تاذ  هب  نآ  دانـسا  هک  تسین  طرـش  قتـشم ، ندوب  تقیقح  رد 
زاجم دوشن و  لامعتـسا  دوخ ، يانعم  رد  هک  دوشیم  زاجم  یماگنه  تسا و  تقیقح  هدش و  لامعتـسا  دشاب ، يرجلا  هل  تبث  تاذ  هک  دوخ 
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. دانسا رد  زاجم  هن  دشاب  هملک  رد 
رب طورشم  دوش ، لامعتـسا  دوخ ، یقیقح  يانعم  رد  دهاوخب  قتـشم ، رگا  هک  تسا  نیا  هر »  » لوصف بحاص  مالک  حیرـص  هکلب  رهاظ  نکل 
ریغ رد  يراجلا » بازیملا  ای  راج  بازیملا   » لاثم رد  قتشم  هک  تسا  نیا  ناشیا  مالک  زا  دافتـسم  دشابن ، يزاجم  مه  شدانـسا  هک  تسا  نیا 

هملک رد  زاجم  ایآ  تسه ، يزاجم  عون ، هچ  ثحب  ّلحم  رد  هکنیا  اّما  هتـشاد  هّجوت  زاجم ، لصا  هب  ناـشیا  هّتبلا  هدـش  لامعتـسا  هل  عضو  اـم 
قّقحت هملک ، رد  زاجم  هکیلاحرد  هتفرگ  رظن  رد  قتـشم  ظفل  هب  تبـسن  ار  زاجم  دـناهدومنن و  هّجوت  نآ  هب  دانـسا ، رد  زاجم  ای  دراد  قّقحت 

اذهل تسا  لقبلا » عیبّرلا  تبنا   » دننام دانسا و  هب  طوبرم  روکذم ، زاجم  هکلب  درادن ،
389 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دناهدومن طلخ  زاجم ، ود  نیب 
دراد و ققحت  قتـشم - تئیه  رد  زاجم  هملک - رد  زاجم  راج » بازیملا   » لاثم رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  لوصف  بحاص  مالک  زا  يدـنبعمج :

مه يزاجم  و  هدـشن ، یفّرـصت  هنوگچـیه  قتـشم ، تئیه  رد  هک  تسا  نیا  فّنـصم ، رظن  اّما  هدـش  لامعتـسا  هل  عضو  ام  ریغ  رد  راج »  » ظـفل
هک لدع » دیز   » هلمج دننام  هتـشگ  لیکـشت  هحماسم ، اب  ازاجم و  اّما  داد  لیکـشت  ار  روکذم  هّیلمح  هّیـضق  تسیابیمن  اضرف  درادن و  قّقحت 

ار لدع  تسا و  هل  وه  ام  ریغ  یلع  دـیز  یلا  لدـعلا  دانـسا  نکل  هدـش  لامعتـسا  دوخ  هل  عوضوم  رد  مه  لدـع »  » شدوخ و يانعم  رد  دـیز 
، دانسا رد  زاجم  يراجلا » بازیملا   » فیـصوت ای  راج » بازیملا   » هّیـضق رد  مه  ثحب  ّلحم  رد  داد  تبـسن  دیز ، هب  تقیقح  وحن  هب  ناوتیمن 

. هدشن تیاعر  يزاجم  هنوگچیه  لومحم ) عوضوم و   ) و تفص ) فوصوم و   ) رد الا  دراد و  قّقحت 
[: قتشم 360 ثحب  هرمث 

391 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
رماوألا لّوالا  دصقملا 

393 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناعم رمألا  ظفلل  رکذ  دـق  ّهنإ  یلوألا : ةدـیدع : یه  و  تاهجلا ، نم  رمألا  ةّدامب  ّقلعتی  امیف  لّوألا : لوصف : هیف  رماوالا و  یف  لّوألا : دـصقملا 

َنْوَعِْرف ُْرمَأ  ام  َو  یلاعت : هلوق  یف  امک  لعفلا  اهنم  اذـک و  رمأ  هلغـش  لاقی : امک  نأّشلا  اهنم  و  اذـکب . هرمأ  لاقی : اـمک  بلطلا ، اـهنم  ةدّدـعتم ،
اهنم ۀثداحلا و  اهنم  ابیجع و  ارمأ  مویلا  تیار  لوقت : امک  ءیّـشلا  اهنم  و  انُْرمَأ * َءاج  اَّمَلَف  یلاعت : هلوق  یف  امک  بیجعلا  لعفلا  اهنم  ٍدیِـشَِرب و 

[. 1  ] اذک رمأل  دیز  ءاج  لوقت : امک  ضرغلا 
______________________________

« رماوا رد   » ّلوا دصقم 

-« ءار میم و  فلا ، رما - هّدام  رد   » لّوا لصف 

هراشا

. مینکیم عورش  ار  رماوا - رد  لّوا - دصقم  هلمج  زا  باتک  دصاقم  رد  ثحب  نونکا  تفریذپ  نایاپ  تامّدقم ، هرابرد  ام  ثحب  [- 1]
هداد صاصتخا  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  هب  ار  نآ  لّوا  لصف  هکنیا  هلمج  زا  هدومن  ّبترم  ار  ینوگانوگ  لوصف  لّوا ، دصقم  رد  فّنصم 

. دناهدومن ثحب  یفلتخم  تاهج  زا  نآ  رد  و 

فرع تغل و  رظن  زا  ءار - میم و  فلا ، رما -»  » ظفل یناعم  لّوا  تهج 
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هراشا

: هدش لامعتسا  یناعم  نآ  رد  یظفل  كارتشا  وحن  هب  روکذم  ظفل  هک  تسا  نیا  شرهاظ  هدش و  رکذ  يدّدعتم  یناعم  رما »  » ظفل يارب 
394 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشابیم اذک  کنم  بلطا  شیانعم  اذکب » كرما  ، » میئوگیم یتقو  نینچمه  اذک و  هنم  بلط  يا  اذکب » هرما   » دننام بلط :» - » 1
خساپ رد  دیدماین  اجنیا  هب  دوهعم  هدعو  قبط  ارچ  هک  دننکیم  لاؤس  امش  زا  یهاگ  اذک .» رما  ینلغش   » ای اذک » رما  هلغـش   » دننام نأش :» - » 2

، هدـعو قبط  متـسناوتن  اذـل  درک  لوغـشم  ارم  نأش ، نالف  لاح و  نالف  ّتیـصوصخ ، نالف  ینعی  درک  لاغـشا  ارم  تقو  رما ، نالف  دـیئوگیم 
- تسا نأش »  » زا ترابع  روکذم ، لاثم  رد  رما  هملک  يانعم  میامن - لمع 

اوُعَبَّتاَف ِِهئاَلَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ   » یلاعت هلوق  دننام  دوشیم  لامعتسا  يوحن - هن  يوغل  لعف  لعف -» راک و   » يانعم هب  رما »  » ظفل یهاگ  لعف :» - » 3
. هنالقاع هن  دوب  هناهیفس  نوعرف ، لعف  راک و  ینعی  [ 361 «] ٍدیِشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  َو  َنْوَعِْرف  َْرمَأ 

اْنلَعَج انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف  : » فلا لاـعتم : دـنوادخ  لوق  دـننام  دوشیم  لامعتـسا  بیجع ، لـعف  ياـنعم  هب  رما »  » هملک یهاـگ  بیجع :» لـعف  - » 4
[. 362 «] ٍدوُْضنَم ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع 

اَّلِإ ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  َنَمآ  ْنَم  َو  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَـس  ْنَم  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ْلِمْحا  اَْنُلق  ُروُّنَّتلا  َراف  َو  اـنُْرمَأ  َءاـج  اذِإ  یَّتَح  : » ب
زا میتفگ  حون ) هب   ) تفرگ ندیـشوج  رونت  دیـسر و  ارف  ام ] بیجع  لعف  راک و   ] ام نامرف  ات  تفاـی ) همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  [: ) 363 «] ٌلِیلَق

هداد نانآ  كاله  هدعو  البق  هک  اهنآ  رگم  ار  تنادـناخ  نینچمه  نک  لمح  یتشک )  ) نآ رد  جوز  کی  هدام ) رن و   ) تاناویح زا  یتفج  ره 
[364 .] دندرواین نامیا  وا  هب  یمک  هّدع  زج  اّما  ار  نانمؤم  نینچمه  و  شنادنزرف ) زا  یکی  حون و  رسمه   ) هدش

395 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ینعم یف  لمعتـسا  ام  اذـک ) رمأل  دـیز  ءاج   ) یف رمألا  ّنأ  ةرورـض  موهفملاب ؛ قادـصملا  هابتـشا  نم  هیناـعم  نم  اهـضعب  ّدـع  ّنأ  یفخی  ـال  و 

[. 1 [ ] مهفاف 365 هقادصم ، هلوخدم  نوکی  معن  ضرغلا ، یلع  ّلد  دق  ماللا  لب  ضرغلا ،
______________________________

. ابیجع ائیش  يا  ابیجع » ارما  مویلا  تیأر   » دننام ءیش :» - » 5
«. ایاضقلا مظعا  نم  البرک  رما   » دننام هثداح :» - » 6

. دمآ فده  ضرغ و  نالف  يارب  دیز  ینعی  اذک » رمال  دیز  ءاج   » دننام ضرغ :» - » 7
، روکذم یناعم  رد  یظفل  كارتشا  وحن  هب  رما  ظفل  هک  تسا  نیا  رهاظ ، اذل  دوشیمن  رّوصت ، روکذم  یناعم  نیب  یعماج  ردق  نوچ  رّکذـت :

. هدش لامعتسا 
هب قادصم  هابتشا  رما »  » يانعم موهفم و  ناونع  هب  روکذم  یناعم  زا  یضعب  ندرمش  هک  تسین  هدیشوپ  روکذم : یناعم  رب  فّنصم  داریا  [- 1]

: هلمج زا  تسا  موهفم 
. اذک رمال  کتئج  دننام  فده » ضرغ و   » زا تسا  ترابع  رما »  » یناعم زا  یکی  هدش  هتفگ  فلا :

هملک هکنیا  هن  مینکیم ، هدافتسا  ار  ضرغ »  » مال فرح  زا  هکلب  هدشن  لامعتسا  ضرغ »  » موهفم رد  رما »  » ظفل نآ ، هابشا  روکذم و  لاثم  رد 
ضرغ قادصم » ، » نآ هک  هدش  لامعتـسا  يزیچ  رد  رما »  » هک میریذـپیم  ار  بلطم  نیا  نکل  دـشاب  هدـش  لامعتـسا  ضرغ  موهفم  رد  رما » »

. تسا
هدـش لامعتـسا  ضرغ  موهفم  رد  رما »  » هک تسا  نیا  امـش  ياعّدـم  هدـش ، قادـصم  موهفم و  نیب  یطلخ  ثحب ، ّلحم  رد  رگید : ترابع  هب 

هب  رما  هکلب  هدشن  لامعتسا  ضرغ  موهفم  انعم و  هب  رما  دینکیم و  هدافتسا  مال »  » هملک زا  ار  ضرغ  موهفم  امش  میئوگیم  ام  یلو 
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396 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ياج هب  امش  رگا  الثم  دنکیم . ضرغ  رب  تلالد  مال  فرح  هک  تسه  ضرغ  يارب  زا  موهفم  هک  ءیش  اهتنم  هدش  لامعتـسا  ءیـش »  » يانعم

قادصم امـش  یقیقح  ضرغ  تروص ، نیا  رد  کترایزل » کتئج   » دیئوگب هدرک و  رکذ  ار  دوخ  فده  ضرغ و  نامه  رما ، هملک  لامعتـسا 
. هدش لامعتسا  شدوخ  يانعم  رد  ترایز  ظفل  هکلب  هدشن  لامعتسا  ضرغ »  » رد ترایز  هملک  اّما  تسا  ضرغ  موهفم 

؟ تسا ضرغ  قادصم  ضرغ و  ترایز »  » هک دیوشیم  هّجوتم  اجک  زا  لاؤس :
یـضرغ کتئج و   » میئوگب هدرک و  لامعتـسا  ار  ضرغ »  » هملک مال »  » ياـج هب  هکنیا  لـثم  مینکیم  هدافتـسا  ار  نآ  مـال »  » فرح زا  باوج :
دیئوگب هدرب و  راک  هب  ار  مال  یـضرغ »  » هملک ياج  هب  امـش  رگا  لاح  دوب  امـش  ترایز  مفدـه  مدـمآ و  امـش  يوس  هب  نم  ینعی  کـترایز »

؟ هدش لامعتسا  ضرغ  موهفم  رد  رما »  » ریخا لاثم  رد  ایآ  کترایزل » کتئج  »
تـسا ضرغ  قیداـصم  زا  رما » : » هکنیا زا  تسا  تراـبع  تسا  مّلـسم  هک  هچنآ  نکل  مینکیم  هدافتـسا  مـال  فرح  زا  ار  ضرغ  موهفم  ریخ !

دریگیم و رارق  ضرغ  قادـصم  دـش ، عقاو  مال ، لوخدـم  هکنآ  زا  دـعب  اّما  تسا  یّلقتـسم  يانعم  ياراد  شدوخ  هک  ترایز »  » هملک دـننام 
. دوشیم ضرغ  قادصم  هدش ، عقاو  مال »  » لوخدم هک  رما »  » هملک نینچمه 

«. مهفاف : » هلوق
ضرغل کتئج   » میئوگب هدرک و  لامعتـسا  ار  ضرغ »  » ظفل رما »  » هملک ياج  هب  اذـک » رمال  کـتئج   » لاـثم رد  رگا  هک : تسا  نیا  هب  هراـشا 

هلمج رد  هک  روطنامه  هدش  لامعتسا  ضرغ  موهفم  رد  رما »  » هک تسا  نیا  زا  فشاک  بلطم ، نیمه  تسا و  یحیحـص  لاثم  مه  زاب  اذک »
ثحب ّلحم  رد  دوب ، حیحـص  هلمج ، نآ  يانعم  مینک و  لامعتـسا  ار  ءیـش »  » ظفل رما »  » هملک ياج  هب  میتسناوتیم  ابیجع » ارما  مویلا  تیأر  »

کتئج   » هلمج فالخهب  اذک » ضرغل  کتئج   » تفگ درک و  لامعتسا  ار  ضرغ  هملک  رما »  » ياج هب  ناوتیم  مه 
397 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. نأشلا ۀثداحلا و  یف  اذک  و  هموهفم ، یف  المعتسم  ال  بجعّتلل ، اقادصم  نوکی  انُْرمَأ * َءاج  اَّمَلَف  یلاعت  هلوق  یف  لاحلا  اذکه  و 
یف بلّطلا  یف  ۀـقیقح  هنوک  يوعد  دـعبی  ـال  و  نیلّوـألا ، نیینعملا  یف  ۀـقیقح  رمـألا  ظـفل  نوک  نم  لوصفلا ، يوعد  یف  اـم  رهظ  کلذـب  و 

[. 1  ] ۀغللا فرعلا و  بسحب  اذه  ءیّشلا ، ۀلمجلا و 
______________________________

نآ قادـصم  تراـیز ، هک  تسا  یموهفم  ضرغ ، اریز  دومن  لامعتـسا  ار  ضرغ »  » ظـفل تراـیز ، هملک  ياـج  هب  ناوـتیمن  هک  کـترایزل »
تفگ درب و  راک  هب  ار  ضرغ  هملک  رما  ظفل  ياج  هب  ناوتیم  اّما  درک  لامعتـسا  ار  ضرغ  ظفل  ترایز »  » هملک ياـج  هب  ناوتیمن  تسه و 

. تسین حرطم  قادصم ، هلأسم  تسا و  رما  هملک  دافم  ضرغ »  » هک تفرگ  هجیتن  ناوتیم  روکذم  تاحیضوت  اب  اذک  ضرغل  دیز  ءاج 
« رما  » مه روکذم  دروم  رد  انرما » ءاج  املف   » دننام دناهدرک  رکذ  بیجع » لعف   » و لعف »  » ار رما »  » لامعتسا دراوم  یناعم و  هلمج  زا  ب : [- 1]
تسا و بّجعت  قادصم  هک  ءیش  هکلب  ءیـش  قلطم  هن  اهتنم  هدش  لامعتـسا  ءیـش »  » يانعم رد  هکلب  هدشن  لامعتـسا  بیجع  لعف  موهفم  رد 

. دشاب هدش  لامعتسا  بیجع  لعف  بّجعت و  موهفم  رد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نآرب ، بّجعت  ناونع  قدص 
هتفر راک  هب  ءیش »  » يانعم رد  رما  ینعی  تسا  لیبق  نیا  زا  هدش  لامعتـسا  نأش »  » و هثداح »  » يانعم رد  رما »  » دیتفگ هک  مه  ار  يدراوم  ج د :

. دشابیم مه  نأش  ای  هثداح  ناونع  ياراد  تسه ، ءیش  قادصم  هک  نیا  رب  هوالع  هک  یّصاخ  ءیش  اهتنم 
: اریز تسین  مامت  هر »  » فّنصم شیامرف  ارهاظ  رّکذت :

: دندومرف ناشیا  اذک - رمال  دیز  ءاج  هلمج  رد  ضرغ - موهفم  رد  رما »  » لامعتسا رد 
رگید یناعم  رد  اّما  میریذپیم  ار  روکذم  نایب  ام  دـنکیم ، ضرغ  رب  تلالد  مال »  » ضرغ و هن  هدـش ، لامعتـسا  ءیـش  موهفم  رد  رما »  » ظفل

البرک رما  دننام  هثداح -»  » هلمج زا  رما » »
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398 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هدش لامعتسا  ءیـش  يانعم  رد  رما »  » دیدومرف فّنـصم - امـش - هتـشگ  لامعتـسا  هثداح  موهفم  رد  رما  هدش  هتفگ  هک  ایاضقلا -» مظعا  نم 

: هک تسا  نیا  امش  زا  ام  لاؤس  نونکا 
قادصم ناونع  ایاضقلا - مظعا  نم  البرک  رما  ریخا - لاثم  رد  اّما  میدرکیم  هدافتـسا  مال  فرح  زا  ار  ضرغ » ، » اذک رمال  دیز  ءاج  لاثم  رد 

- تسا تسرد  حیحـص و  هلمج ، موهفم  مینادب  هثداح  ار  رما »  » يانعم رگا  دراوم  هنوگنیا  رد  دینکیم  هدافتـسا  زیچ  هچ  زا  ار  ندوب  هثداح 
يانعم داد ، رارق  ار  ءیـش  موهفم  دیاب  نآ  ياج  هب  هکلب  تسین  حرطم  هثداح  ناونع  دیوگب  یـسک  رگا  اّما  ایاضقلا - مظعا  نم  البرک  ۀثداح 

. تسین حیحص  روکذم  هلمج 
لاکـشا تسا ، هثداح  قادصم  ام  دوصقم  دیئوگب  هچنانچ  تسا و  طلغ  شیانعم  دوش ، هفاضا  البرک  هب  دـشاب و  ءیـش »  » يانعم هب  رما »  » رگا

. دیامن قادصم  رب  تلالد  هک  درادن  دوجو  یظفل  دنکیم ؟ هثداح  قادصم  رب  تلالد  ياهملک  هچ  هک  تسا  نیا  امش  هب  ام 
ار ناشیا  مالک  داریا و  ناوتیمن  اّما  حیحـص  اذـک » رمال  دـیز  ءاج   » هلمج ضرغ و  ياـنعم  هب  رما  لامعتـسا  رد  فّنـصم  شیاـمرف  هصـالخ :

. داد تیارس  یناعم  مامت  هب  تبسن 
. تسه لوبق  دروم  رما  ظفل  يارب  انعم  ود  طقف  روکذم  یناعم  زا  يدنبعمج :

. اذکب اورمع  دیز  رما  دننام  دوشیم  لامعتسا  دراد ، یقاقتشا 367 ] يانعم  هک  [- 366] ۀلمجلا یف  یثدح - بلط  يانعم  هب  رما  یهاگ  - 1
دننام تسه  یقاقتـشا  ریغ  يانعم  ياراد  دـماج و  ءیـش »  » ظفل هک  تسا  یهیدـب  هّتبلا  دوشیم  لامعتـسا  ءیـش »  » ياـنعم هب  مه  یهاـگ  - 2
مامت رد  رما  ظفل  هکلب  تسین  رما  یناعم  زا  نآ  لاثما  هثداح و  ضرغ ، بیجع ، لعف  لعف ، نأش ، اّما  ابیجع ، ائیـش  يا  اـبیجع  ارما  مویلا  تیأر 

قادصم  هک  ءیش  صاخ و  ءیش  اهتنم  هدش ، لامعتسا  ءیش »  » يانعم هب  روکذم  دراوم 
399 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنم نکمی  هیلع ال  ّهنأ  یفخی  و ال  هریغ ، یف  زاجم  صوصخملا و  لوقلا  یف  ۀـقیقح  ّهنأ  یلع  قاـّفتالا  لـقن  دـقف  حالطـصالا ، بسحب  اـّمأ  و 
ال مهنیب ، هیلع  حلطـصملا  ینعملا  کلذـب  نوکت  ارهاظ - هنم - تاقاقتـشالا  ّنأ  عم  ایثدـح ، ینعم  نوکی  ال  ذـئنیح - هاـنعم - ّنإـف  قاقتـشالا ،

[. 1  ] ّربدتف رخآلا ، ینعملاب 
______________________________

یناـعم نآ  رد  یظفل  كرتـشم  تروص  هب  رما  ظـفل  دـناهتفگ  یـضعب  هکنیا  تسه و  نآ  لاـثما  ضرغ و  قادـصم  هثداـح ، قادـصم  نأـش ،
هدش لامعتسا  میهافم  نآ  رد  رما  ظفل  دناهدومن  لایخ  هدرک و  طلخ  هابتشا و  موهفم  اب  ار  قادصم  اهنآ  هکلب  تسین  حیحص  هدش ، لامعتـسا 

. دناهتفر راک  هب  اهنآ  قیداصم  رد  هکلب  هدشن  لامعتسا  روکذم  یناعم  رد  رما  ظفل  هکیلاحرد 
بحاص هدش . لامعتسا  ود ، نآ  رد  یظفل  كرتشم  وحن  هب  هک  تسا  نیا  رهاظ ، دشابیم و  ءیش - بلط و  انعم - ود  ياراد  رما ، ظفل  هجیتن :

. نأش بلط ب : فلا : دناهدرک : رکذ  انعم  ود  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  يارب  هر »  » لوصف
هدشن لامعتـسا  نأش »  » يانعم رد  رما  هملک  تسین و  حیحـص  مه  لوصف  بحاص  مالک  هک  دـش  حـضاو  ام  نایب  زا  دـناهدومرف  هر »  » فّنـصم
لوصف بحاص  و  هداد - خر  موهفم ، هب  قادصم  هابتشا  تسه - مه  نأش  قادصم  هک  ءیـش  اهتنم  هدش  لامعتـسا  ءیـش  موهفم  رد  رما  هکلب 

رمال دیز  ءاج  دننام  مهنآ  لاثما  اذک و  نأش - رما - ینلغـش  هکیلاحرد  دوشیم  لامعتـسا  مه  نأش  يانعم  رد  رما  ظفل  هک  دـناهدرک  لایخ 
. هتفر راک  هب  ضرغ  قادصم  رد  هکلب  هدشن  لامعتسا  ضرغ  موهفم  رد  رما  هک  تسه  اذک 

. ءیش بلط 2 - - 1 تسه : انعم  ود  ياراد  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  فرع ، تغل و  رظن  زا  فّنصم  رظن  هب  يدنبعمج :

- ءار میم و  فلا ، رما - ظفل  یحالطصا  يانعم 
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ینعی  تسا  تقیقح  لعفا - هغیص  صوصخم - لوق  رد  رما »  » هک هدش  قاّفتا  لقن  [- 1]
400 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

دارأ اذإ  رمـألا - ۀغیـص  يأ  صوصخملا - لوقلا  معن  هیلع ، ّلدـی  اـمب  هنع  اریبـعت  هسفن  ـال  لوقلاـب  بلّطلا  وه  هب  مهدارم  نوکی  نأ  نکمی  و 
[. 1  ] صوصخم وأ  قلطم  بلط  وه  امب  هّنکل  رمألا ، قیداصم  نم  نوکی  بلّطلا  اهب  یلاعلا 

______________________________

. تسا لعفا  هغیص  نامه  رما ، زا  دارم  نیّیلوصا ، حالطصا  رد 
قتـشم نآ  لاثما  لعاف و  مسا  عراضم ، یـضام ، لعف  نآ  زا  تسین و  قاقتـشا  لباق  اـنعم  نآ  دـشاب ، لـعفا  هغیـص  رما »  » ياـنعم رگا  لاکـشا :

قاقتـشا لباق  مقأ » لعفا و  برـضا ،  » ینعی تسه  لعفا  هغیـص  قیداصم  تسا ، قاقتـشا  لـباق  هک  تسه  امـش  نهذ  رد  هک  هچنآ  دوشیمن و 
. دشابیمن قاقتشا  لباق  یثدح و  يانعم  کی  یّلک  ناونع  نآ  لعفا و  ۀغیص  موهفم  سفن  اّما  دنشابیم 

؟ دشابن قاقتشا  لباق  لعفا  هغیص  هک  دراد  یلاکشا  عنام و  ایآ 
، یحالطـصا يانعم  رگا  هاگنآ  يوغل  یفرع و  يانعم  هن  تسه  یحالطـصا  ياـنعم  ناـمه  رما »  » هّداـم قاقتـشا  ياـنبم  هک  تسا  نیا  رهاـظ ،

. دوش لصاح  یتاقاقتشا  یحالطصا  يانعم  زا  دراد  ناکما  هنوگچ  دشن ، یقاقتشا  یثدح و 
«. ّربدتف : » هلوق

هک تسین  دیعب  دـشاب و  یحالطـصا  يانعم  هب  یکّتم  تاقاقتـشا ، هک  درادـن  یلیلد  دـیدرک ، فشک  ار  روکذـم  روهظ »  » یقیرط هچ  زا  امش 
ار یحالطـصا  ياـنعم  ناوتیم  لاـحنیعرد  تسا و  ناـمه  مه  يوق  لاـمتحا  دـشاب و  بلط - رما - يوغل  یفرع و  ياـنعم  قـبط  تاقاقتـشا ،

. تخادرپ میهاوخ  نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دومن  هیجوت 
تسه لعفا  هغیص  هب  بلط  هکلب  تسین  لعفا » هغیص   » سفن یحالطـصا ، يانعم  هک : دناهدمآرب  هیجوت  ددص  رد  هر »  » فّنـصم باوج : [- 1]

، رما یحالطـصا  يانعم  سپ  دشاب  دیاب  لعفا  هغیـص  نامه  بلط ، هلیـسو  تلآ و  اهتنم  دراد  ّتیلخدم  یحالطـصا  يانعم  رد  بلط  ناونع  و 
، دش رما  يانعم  بلط ، رگا  و  لعفا » ۀغیصب  بلطلا  وه  رمالا  : » تسا نینچ 

401 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف هیلع  لمحیل  ۀغل ، افرع و  هانعم  وه  ام  نایب  مهملا  امنإ  و  حالطـصالا ، یف  ۀـحاشم  و ال  لقّنلا 368 ،] تبث  ول  لهـس  رمألاف  ناک ، فیک  و 

وأ یظفللا  كارتشالا  وحن  یلع  ّهنأ  یلع  ۀّـجح  ـال  و  ۀنـسلا ، باـتکلا و  یف  یناـعملا  نم  دـحاو  ریغ  یف  لمعتـسا  دـق  و  ۀـنیرق ، ـالب  درو  اذإ 
. زاجملا ۀقیقحلا و  وأ  يونعملا 

______________________________

. تسا بولطم » بلاط و  بلطا ، بلطی ، بلط ،  » نآ تاقاقتشا  هلمج  زا  دشابیم و  یقاقتشا  یثدح و  يانعم  ياراد  بلط »  » هک تسا  یهیدب 
؟ هدشن رکذ  یحالطصا  يانعم  رد  بلط »  » ظفل ارچ  لاؤس :

دناهتساوخیم عقاو  رد  هداد و  رارق  لولدم  ياج  هب  ار  لاد  فیرعت ، ماقم  رد  اذل  تسه  بلط  زا  فشاک  بلط و  رب  ّلاد  لعفا  هغیص  باوج :
ار لعفا  هغیص  نامه  هدرکن و  رکذ  ار  بلط  هملک  هدرکیم ، بلط  رب  تلالد  لعفا  هغیص  نوچ  نکل  لعفا » ۀغیـصب  بلطلا  وه  رمالا   » دنیوگب

. دناهدومن یفّرعم  رما »  » یحالطصا يانعم  ناونع  هب 
 ...«. بلّطلا اهب  یلاعلا  دارا  اذا  رمالا  ۀغیص  يا  صوصخملا  لوقلا  معن  : » هلوق

. دنتسه ریاغتم  زیچ  ود  فوشکم » فشاک و   » و لولدم » ّلاد و   » هک تسا  یهیدب  تسه ، بلط  زا  فشاک  بلط و  رب  ّلاد  لعفا  هغیص  دیتفگ 
: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا 
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؟ درک ضرف  بلط  سفن  ار  لعفا  هغیص  ناوتیم  ایآ 
رد دوش و  رداص  یلاع  درف  زا  دیاب  رما  لعفا و  هغیص  هک  تفگ  میهاوخ  هکنیا  لثم  دشاب - اّیهم  طیارـش ، ریاس  رگا  دناهدومرف  هر »  » فّنـصم
زا ناوتیم  دـشابیم  يونعم  یعقاو و  رما  کی  بلط ، تسا و  ظفل  لعفا ، هغیـص  هک  لاحنیعرد  مه  ثحب  ّلحم  رد  دراد - راـبتعا  ولع ، نآ 

هّتبلا دنک - ادیپ  رما  ناونع  هجیتن  رد  ات  درک  ضرف  بلط  قیداصم  زا  ار  لعفا  هغیص  تسه ، انعم  ظفل و  نیب  هک  یطابترا  تّدش  داّحتا و  باب 
و يوغل - يانعم  هب  رما 

402 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم ضراعّتلا  عم  ّدـب  الف  هب ، حـیجّرتلا  یلع  لیلد  الف  هلثمب ، ضراعی  مل  و  مّلـس ، ول  لاوحـألا ، هذـه  ضراـعت  دـنع  حـیجّرتلا ، یف  رکذ  اـم  و 
نإ و  هیلع ، لمحیلف  قالطإلا ، نم  قابـسنالل  ناک  هنأ  لمتحا  ول  و  هیناعم ، دحأ  یف  هروهظ  ملع  ول  معن  لمعلا ، ماقم  یف  لصألا  یلإ  عوجّرلا 

[. 1  ] لّوألا ینعملا  یف  کلذک  نوکی  نأ  دعبی  امک ال  هّمعی ، امیف  وأ  صوصخلاب ، هیف  ۀقیقح  ّهنأ  ملعی  مل 
______________________________

. دوب صوصخم  هغیص  هب  بلط  يانعم  هب  حالطصا  رد  بلط و  قلطم  يانعم  هب  فرع  تغل و  رد  رما  هک  تسا  یهیدب 
. داد نآ  هب  رما  بلط و  ناونع  ناوتیم  تسا ، ظفل »  » هکنیا اب  لعفا  هغیص  هصالخ :

باتک و رد  رگا  رما »  » ظفل تسین و  ّبترتم  نآرب  ياهدئاف  مینک و  ثحب  یحالطـصا  يانعم  هرابرد  نیا  زا  شیب  درادن  یموزل  رّکذـت : [- 1]
حالطـصا ياراد  رما ، ظـفل  هب  تبـسن  نیّیلوصا ، رگا  یحالطـصا و  ياـنعم  هن  دوش  لـمح  یفرع  يوـغل و  ياـنعم  هب  دـیاب  دوـش  دراو  ّتنس 

یفرع يوغل و  يانعم  دیاب  هکلب  تسین  مهم  نادنچ  رما »  » یحالطصا يانعم  رد  ثحب  اذل  درادن  ّتنس  باتک و  هب  یطابترا  دنـشاب ، یّـصاخ 
همادا رما »  » یفرع يوغل و  يانعم  يور  ار  ثحب  سپ  نیا  زا  فّنصم  اذل  تسیچ  ّتنـس  باتک و  رد  نآ  موهفم  مینادب  ات  دوش  صّخـشم  نآ 

. دنهدیم
زا میدرک  رکذ  ار  نآ  رما ، يوغل  يانعم  ناـیب  رد  هک  هدـش  لامعتـسا  یفلتخم  یناـعم  رد  ءار - میم و  فلا ، رما - ظـفل  ّتنـس ، باـتک و  رد 
ْنَأ ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  و ...«  [ 370 «] اهَِلفاس اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف  [ » 369 «] ٍدیِشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  َو  یلاعت ...«  هلوق  هلمج 

 ... و [ 371 «] ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف  ْمُهَبیُِصت 
403 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

مامت هک  یتروص  رد  دشابیم و  زاجم  تروص  هب  هّیقب  تقیقح و  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  روکذم  تالامعتـسا  مامت  ایآ 
كرتشم هک  نیع  ظفل  دـننام  دراد  يدّدـعتم  هّیقیقح  یناعم  رما ، هّدام  ینعی  تسا - یظفل  كارتشا  وحن  هب  ایآ  دـشاب ، تقیقح  وحن  هب  اـهنآ 

هک تسا  رّوصتم  يدحاو  موهفم  عماج و  ردـق  کی  ینعی  تسا  يونعم  كرتشم  تروص  هب  هکنیا  ای  تسا - یفلتخم  یناعم  ياراد  یظفل و 
؟ تسه یناعم  نآ  مامت  رب  لمتشم  رما  ظفل 

، هدرک رکذ  یتاحّجرم  زاجم ) تقیقح و   ) يونعم و یظفل و  كرتشم  نیب  رما ، نارود  لاوحا و  ضراـعت  رد  نیّیلوصا  هک  میدرک  ناـیب  ـالبق 
كرتشم رب  يونعم  كرتشم  هک  دناهتفگ  یهورگ  دنراد و  داقتعا  نآ  سکع  هب  ياهّدع  دراد و  حیجرت  كارتشا ، رب  زاجم  دناهتفگ  یـضعب 

: هک تسا  نیا  ام  یلامجا  خساپ  اّما  دناهدرک  رکذ  دوخ  يارب  یتاحّجرم  مادکره  تسا و  مّدقم  یظفل 
ياراد هک  دوشیمن  یهتنم  يزیچ  هب  تانایب  تاحّجرم و  نآ  اریز  دنکیمن  لح  ار  یلکـشم  درادـن و  ياهدـئاف  اهنآ  تاحّجرم  زا  کیچـیه 

رتشیب و یظفل  كارتشا  زا  زاجم  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  دراد  حـیجرت  تقیقح ، رب  زاجم  دـناهتفگ  هک  ياهّدـع  ـالثم  دـشاب  راـبتعا  ّتیّجح و 
. بلغالا ّمعالاب  ءیّشلا  قحلی  نّظلا  دشابیم و  یظفل  كارتشا  اب  هبلغ 

. دشاب لماک  شتلالد  ات  دوش  تباث  ود  ره  دیاب  دراد و  همّدقم  ود  ای  ءزج  ود  اهنآ  لیلد 
ءیـشلا قحلی  نّظلا  هلمج   » ایآ دراد  يرثا  هچ  توبث  ضرفرب  دننک و  تباث  ار  نآ  دـیاب  دراد  هبلغ  یظفل  كارتشا  رب  زاجم  دـنیوگیم  هکنیا 
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هک دـینادیم  دراد و  زاین  هناوتـشپ  هب  رابتعا  ّتیّجح و  يارب  هّنظم  نآ  لصا  تسا ؟ یمکحم  لیلد  کـی  اـی  تیاور و  هیآ ، بلغـالا » معـالاب 
. درادن يرثا  بلغالا » معالاب  ءیّشلا  قحلی  نّظلا   » دناهتفگ هکنیا  فرص  تسا و  نآ  هب  لمع  تمرح  ّتیّجح و  مدع  نونظ ، رد  یلّوا  لصا 

404 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن ياهدئاف  رثا و  هنوگچیه  اهنآ  هحّجرم  هوجو  ّهلدا و  هصالخ :

؟ تسیچ ام  هفیظو  تروص  نیا  رد  دوش  صّخشم  ام  يارب  شیانعم  ات  دوبن  ياهنیرق  و  دش ، دراو  ّتنس  باتک و  رد  رما  ظفل  رگا  لاؤس :
؟ مینک هچ  لاوحا  ضراعت  رد  سپ  دیتفریذپن  دناهدرک  رکذ  لاوحا  ضراعت  رد  هک  ار  یهوجو  ّهلدا و  فّنصم - امش - رگید ، ترابع  هب 

، رما رگا  رگید  ترابع  هب  هن  ای  تسا  حرطم  یبلط  ایآ  هک  دیدرک  ادـیپ  دـیدرت  هدومن و  دروخرب  رما  ظفل  هب  ّتنـس  باتک و  رد  رگا  باوج :
کش هجیتن  رد  دراد و  يرگید  موهفم  هکنیا  ای  تسا  بلط  يانعم  هب  رما  نآ  ایآ  هک  دشن  راکشآ  امـش  يارب  دش و  رداص  يزیچ  هب  تبـسن 

رب ار  رما »  » ناوتیمن ظفل  رظن  زا  اّما  دـیئامن  عوجر  تئارب  لصا  هب  دـیناوتیم  لمع »  » رظن زا  هن ، اـی  هدـش  ّقلعتم  ءیـش  هب  یبلط  هک  دـیدرک 
. دومن لمح  بلط  ریغ  ای  بلط 

تـسا یئالقع  ربتعم  ّمهم  لصا  کی  روهّظلا  تلاصا  دراد و  رابتعا  رب  لیلد  روهظ  سفن  دـنک ، ادـیپ  روهظ »  » یئانعم رد  رما  ظـفل  رگا  يرآ 
. يزاجم هاوخ  دشاب  ظفل  یقیقح  يانعم  موهفم و  رهاظ ، يانعم  نآ  هاوخ 

اهتنم دراد  روهظ  عاجـش ، لجر  رد  یمری » ادسا  تیأر   » هلمج رد  دسا  هملک  الثم  دراد  ّتیّجح  روهّظلا  تلاصا  مه  يزاجم  تالامعتـسا  رد 
. درادن يرثا  هحّجرم  هوجو  ّهلدا و  نآ  درکن  ادیپ  روهظ  یئانعم  رد  رما  ظفل  رگا  هکنیا  هصالخ  تسه  هنیرق  هب  دنتسم  نآ  روهظ 

؟ دیدومرفن نایب  ار  هلئسم  خساپ  احیرص  ارچ  دیدرک  نایب  ار  یّلک  هدعاق  کی  فّنصم - امش -
هل عوضوم  هک  دشاب  نیا  روهظ ، أشنم  هاوخ  هّتبلا  دشاب  هتـشاد  نتـساوخ  و  بلط »  » رد روهظ  يوغل - یناعم  نیب  زا  رما - ظفل  هک  تسین  دیعب 

مه  یعنام  نینچمه  دشاب و  بلط »  » رما ظفل 
405 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ۀـیانعلا نم  وحنب  ناک  هیلع  قلطأ  ول  و  ارمأ ، يواسملا  وأ  لفاّسلا  نم  بلّطلا  نوکی  الف  رمألا ، ینعم  یف  ّولعلا  راـبتعا  رهاّـظلا  ۀـیناّثلا : ۀـهجلا 
[. 1  ] هحانجب  ] هحانجل اضفختسم  ناک  ول  ارمأ و  یلاعلا  نم  بلّطلا  نوکیف  ءالعتسالا ، رابتعا  مدع  رهاّظلا  نأ  امک 

______________________________

روهظ سفن  دراد ، رابتعا  روهظ  باب  رد  هک  يزیچ  دـنک و  ادـیپ  يدرف  هب  فارـصنا  دـشاب و  یّماع  يانعم  کی  ظفل ، هل  عوضوم  هک  درادـن 
. دراد ّتیّجح  ءالقع  رظن  زا  درک  ادیپ  روهظ  یئانعم  رد  دش و  قالطا  ظفل  هکنیمه  مینک  زارحا  ار  روهظ  أشنم  ام  تسین  مزال  تسا و 

دراو ّتنـس  باتک و  رد  رما »  » رگا اذل  تسا  بلط  يانعم  نامه  قالطالا - دنع  رما - ظفل  زا  یفرع  رهاظ  ردابتم و  دـناهدومرف  هر »  » فّنـصم
يزایتما یناعم ، ریاس  دومن و  لمح  روکذم  يانعم  رب  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ار  بلط »  » رب لمح  ناکما  دـشاب و  هتـشادن  ياهنیرق  دوش و 

. دنشاب هنیرق  ياراد  هکنیا  رگم  دنرادن 
ۀـلمجلا و یف  بلّطلا  یف  ۀـقیقح  هنوک  يوعد  دـعبی  و ال  ناـشیا - یلبق  شیاـمرف  اـب  بلط - رد  رما  روهظ  هر -»  » فّنـصم ریخا  ناـیب  رّکذـت :

روهظ لّوالا -» ینعملا  یف  کلذک  نوکی  نا  دعبی  ال  : » دـناهدومرف هدومن و  لودـع  یلبق  هدـیقع  زا  ناشیا  ّناک  دراد و  ضراعت  ءیّـشلا -... 
- بلط يانعم  رد 

تسا ربتعم  ولع »  » رما رد  مّود  تهج 

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا  دراد  روهظ »  » بلط رد  رما »  » دیتفگ [- 1]
؟ دشاب ضافختسا  مدع  اب  ولع  هکنیا  ای  و  ءالعتسا » ولع و   » ای ءالعتسا  ای  ولع »  » ياراد بلاط ، دیاب  هکنیا  ای  تسه  بلط  قلطم  دوصقم ، ایآ 
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406 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه امنإ  هرمأت ، مل  ّکنإ  لثمب : هخیبوت  و  هیلع ، یلعتسملا 372 ] یلاعلا  نم  لفاسلا  بلاّطلا  حیبقت  و  فیعـضف ، امهدحأ  رابتعا  لامتحا  اّمأ  و 

یفف ناک ، فیک  و  هئالعتسا ، ۀیـضق  وه  ام  بسحب  هبلط  یلع  رمألا  قالطإ  نوکی  اّمنإ  و  هئالعتـسا ، دعب  ۀقیقح  هرمأ  یلع  ال  هئالعتـسا ، یلع 
[. 1  ] ۀیافک ایلعتسم  ناک  ول  و  لفاّسلا ، بلط  نع  رمألا  بلس  ۀّحص 

______________________________

، درک یبلط  یلاع  درف  زا  مه  یلفاس  رگا  هکنیا  ای  دـنک  ادـیپ  قّقحت  لفاس  هب  تبـسن  یلاع  صخـش  زا  بلط  دـیاب  امتح  ایآ  رگید  تراـبع  هب 
بلط و دنتـسه ، تسود  رگیدکی  اب  دنرادن و  يّولع  يرگید  رب  مادکچیه  هک  يواسم - رفن - ود  زا  رگا  نینچمه  دنکیم و  ادیپ  رما  ناونع 

؟ هدش قّقحم  رما  قادصم  درک ، ادیپ  قّقحت  یشهاوخ 
زا درک ، یـشهاوخ  بلط و  ناسنا  زا  يریقف  ای  رگید  تسود  زا  یتسود  رگا  اّما  دوش  رداـص  یلاـع  درف  زا  هک  تسه  یبلط  هب  صتخم  رما » »

، دناهداد رما  ناونع  نآ  هب  هک  دیونـشیم  یهاگ  رگا  دیامنیمن و  قدص  نآرب  رما  ناونع  دوشیمن و  قالطا  رما »  » نآ هب  فرع  تغل و  رظن 
. تسه زاجم  هحماسم و  اب 

ریبعت ءالعتسا  هب  نآ  زا  هک  دهدیم  رارق  شیوخ  بلط  ياکّتم  ار  دوخ  ولع  ماقم  یهاگ  دنکیم ، بلط  لفاس  زا  ار  یبلطم  هک  یلاع  صخش 
. دبلطیم لفاس  زا  ار  ءیش  عوضخ ، لامک  اب  یهاگ  دوشیم و 
؟ هن ای  دیامن  ءالعتسا  دیاب  بلط  ماگنه  رد  یلاع  درف  ایآ  لاؤس :

، رما ناونع  وا  ياضاقت  رب  درک ، اضاقت  ار  یبلطم  دومن و  حانج  ضفخ  رگا  هکلب  دیامن  ءاّکتا  دوخ  ّولع  ماقم  رب  وا  هک  درادن  یموزل  باوج :
. تسین ربتعم  ءالعتسا  رما ، بلط و  رد  سپ  تسا  قداص 

هچنانچ  ای  دشاب و  یلاع  درف  بلاط ، دیاب  ای  رما »  » ناونع قدص  رد  دناهتفگ  یضعب  [- 1]
407 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

کمک ياضاقت  ام  زا  هنارمآ  نحل  اب  يریقف  رگا  اهنآ  نایب  قبط  هک  دـیامن  ضرف  ولع ، ماقم  دوخ  يارب  هدومن و  ءالعتـسا  دـیاب  تسین  یلاع 
. ءالعتسا یضرف و  ولع  ای  تسا و  ربتعم  یقیقح  ولع  ای  رما  ناونع  قدص  رد  سپ  دراد . قّقحت  رما »  » ناونع مه  تروص  نیا  رد  دیامن ،

: دناهدومن نایب  ار  اهنآ  باوج  مّهوت ، عفد  تروص  هب  فّنصم  هک  دنراد  یلیلد  روکذم ، هورگ 
خیبوت ماقم  رد  ءالقع  تروص ، نیا  رد  دنک  کمک  ياضاقت  وا  زا  هنارمآ  نحل  اب  دیامن و  عوجر  یگرزب  صخش  کی  هب  يریقف  رگا  لیلد :

ار روبزم  هلمج  خـیبوت ، عقوم  رد  ءـالقع  هکنیا  زا  يدرک  رما  ارچ  یتشادـن و  رما  رودـص  ّقـح  وـت  ینعی  هرمأـت » مل   » دـنیوگیم هدـمآرب ، وا 
هلمج ءالقع  ارچ  سپ  تشادیمن  رما »  » ناونع رگا  تسه و  رما »  » ناونع ياراد  مه  ریقف  نآ  بلط  هک  مینکیم  فشک  دـننکیم ، لامعتـسا 

؟ دندرک لامعتسا  ار  هرمأت » مل  »
هب طوبرم  اهنآ  شنزرـس  هکلب  تسین  رما »  » رطاخ هب  ءالقع  خـیبوت  هک  دـینادب  دـینکیم ، کّسمت  ءالقع  خـیبوت  لـصا  هب  امـش  رگا  باوج :
وت ّولع  هک  دنتسه  نیا  نایب  ماقم  رد  ّناک  اهنآ  ياهدرک  ضرف  یلایخ  ّولع  دوخ ، يارب  هدومن و  ءالعتسا  وت  ارچ  هک  تسا  رما  هشیر  ساسا و 
وا هرابرد  ار  هرمأت » مل   » ترابع خـیبوت  ماقم  رد  ءـالقع  ارچ  دـیئوگیم  رگا  ياهدرک و  رّوصت  یلاـع  ار  دوخ  تهجیب  درادـن و  ياهناوتـشپ 

: هک تسا  نیا  امش  باوج  دناهدرک ، لامعتسا 
هداد بیترت  يرما »  » دوخ يارب  هک  لفاس  رظن  دانتـسا  هب  خیبوت ، ماقم  رد  ءالقع  اذـل  هدومن  رّوصت  یـضرف  ّولع  دوخ  يارب  ءالعتـسا و  لفاس ،
هلمج نآ  رمآ ، يانبم  يور  ءالقع  درادن و  یتّیعقاو  روکذم ، ترابع  تقیقح ، رد  هرمأت » مل   » دنیوگیم وا  هب  تسه  یلایخ  ّولع  شیانبم  هک 

. دننکیم نایب  ار 
: هک دناهدومن  هماقا  دوخ  ياعّدم  رب  يدهاش  لیلد و  هر »  » فّنصم
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408 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هقالطإ دنع  هنع  هقابسنال  بوجولا ، یف  ۀقیقح  رمألا  ظفل  نوک  دعبی  ال  ۀثلاّثلا : ۀهجلا 

______________________________

بلط اذه  : » تفگ الثم  دومن و  بلس  بلط ، نآ  زا  ار  رما  ناونع  ناوتیم  دیامن ، یبلط  یلاع  صخـش  زا  دیامن - ءالعتـسا  ول  و  یلفاس - رگا 
: هک میریگیم  هجیتن  هدومن و  حضاو  ام  يارب  ار  هلئسم  بلس ، تّحص  سپ  يرما » بلطب  سیل  و 

یبلط رما و  هچنانچ  یلاع  ریغ  ینعی  دـشابن  اـی  دـشاب  مه  ءالعتـسا  هاوخ  تسا  یعقاو  ّولع  ناـمه  دراد ، تلاـخد  رما »  » ياـنعم رد  هک  يزیچ 
. دشابن ای  دشاب  مه  یلعتسم  هاوخ  درادن  رما  ناونع  اتقیقح  دیامن 

تسا بوجو  رد  تقیقح  ءار - میم و  فلا ، رما - ظفل  مّوس  تهج 

هراشا

. دراد روهظ  بلط  رد  فرع  تغل و  بسحهب  رما »  » میتفگ [- 1]
شکرت هک  یبـلط  نآ  ینعی  تسه  یموزل  بـلط  رما »  » زا دارم  هـکنیا  اـی  تـسا  بلط 373 ] قـلطم  بلط ، رما و  نآ  زا  دوـصقم  اـیآ  لاؤـس :

. دوشیم تبوقع  قاقحتسا  بجوم 
رکذ دوخ  ياعّدم  رب  دّیؤم  دنچ  لیلد و  کی  فّنـصم ، هّتبلا  دشاب ، یبوجو  یموزل و  بلط  تسه ، رما  دافم  هک  یبلط  تسین ، دـیعب  باوج :

: زا تسا  ترابع  ناشلیلد  هک  دناهدومن 
ردابت تسا و  یموزل  بلط  نامه  نهذ ، هب  ردابتم  دوشیم ، قالطا  هنیرق ، نودب  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  هک  یماگنه  ردابت :- قابـسنا -

تسا  تقیقح  تمالع  مه 
409 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ِهِْرمَأ ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت  هلوق  هدّیؤی 374 ] و 
______________________________

. دشابیم یموزل  بلط  رما »  » یفرع يانعم  هل و  عوضوم  سپ 
هک تسا  نیا  دـیاش  دـناهدرکن ، بوسحم  ّهلدا  ءزج  ار  اهنآ  هکنیا  ّتلع  هدومن و  رکذ  دوخ ، عفن  هب  دـیؤم  راهچ  هر »  » فّنـصم رّکذـت : [- 1]

: میزادرپیم اهنآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسه  هشقانم  لباق  اهنآ  مامت  ای  یضعب 
[. 375 «] ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت ...« : هلوق  لّوا : دّیؤم 

هک هدـش  تباث  شدوخ  ّلحم  رد  هدـش و  لامعتـسا  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  مه  و  بئاغ - رما  ینعی  لـعفا - هغیـص  مه  روکذـم  هیآ  رد 
: هک تسا  نینچ  هیآ ، دافم  ّناک  دنکیم و  مازلا  بوجو و  رب  تلالد  بئاغ ، رما  لعفا و  هغیص 

ار اهنآ  نابیرگ  میلا  باذـع  ای  هنتف  هکنیا  زا  دـننک  رذـح  دـیاب  اموزل  دـننکیم  تفلاخم  وا - لوسر  ای  لاـعتم - دـنوادخ  رما  زا  هک  یناـسک 
میلا باذع  ای  هنتف  يارب  ّتیضرعم  رذح و  بوجو  شتفلاخم  درک ، ادیپ  قّقحت  رما  ناونع  اجکره  هک  تسا  نیا  هفیرـش ، هیآ  رهاظ  دریگب و 

هک میریگیم  هجیتن  سپ  دشاب ؟ میلا  باذع  ای  هنتف  ضرعم  رد  دـیاب  رما  اب  هدـننکتفلاخم  ارچ  درکیمن  بوجو  رب  تلالد  رما »  » رگا دراد ،
. تسا هنتف  رد  ّتیضرعم  رذح و  بوجو  شرثا  رما ، تفلاخم  سفن  درک ، ادیپ  قّقحت  رما »  » اجکره

ره هن  دشاب  رثا  نآ  ياراد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  ای  لاعتم  دنوادخ  رما  اب  تفلاخم  هک  دهد  لامتحا  یسک  تسا  نکمم  هشقانم :
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هب  ناوتیمن  ار  روکذم  هیآ  اذل  درادن  یمارگ  ربمایپ  ای  لاعتم  راگدرورپ  رماوا  هب  یصاصتخا  فرع ، تغل و  رظن  زا  رما »  » يرما و
410 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 ( ] كاوّسلاب مهترمأل  یتّمأ  یلع  ّقشأ  نأ  ول ال  : ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  و 
[. 2  ] کلذ ریغ  یلإ  عفاش ) انأ  اّمنإ  لب  ال ، ( :-؟ هّللا لوسر  ای  ینرمأت  أ  هلوق : دعب  ةریربل  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  و 

______________________________

نآ ياراد  رما ، تفلاخم  سفن  هک  تسا  نیا  هیآ ، رهاظ  درک و  رکذ  دـّیؤم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  یلو  دومن  هئارا  لیلد  کی  ناونع 
. درادن تهج  نآ  رد  یتّیلخدم  هّللا  لوسر  ای  راگدرورپ  هب  نآ  تبسن  هفاضا و  تسه و  رثا 

«. ةالص ّلک  عم  كاوّسلاب  مهترمال  یتّما  یلع  ّقشا  نا  ول ال  هلآ :) هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  لاق  مّود ...« : دّیؤم  [- 1]
رد ناسنا  هک  درکیمن  یموزل  بلط  رب  تلالد  رما  رگا  دهدیم و  رارق  تّقـشم  رد  ار  ناسنا  رما »  » هک دوشیم  هدافتـسا  روکذم ، ثیدـح  زا 
هک ار  يزیچ  هدـش و  رداص  ناوارف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  زا  كاوس  هب  تبـسن  یبابحتـسا  رما  هوالعهب  دـشیمن ، عقاو  تقـشم 

دشابیم روآتّقشم  رما »  » هک تسا  نیا  تیاور ، نآ  رهاظ  سپ  تسه  كاوس  هب  تبسن  یبوجو  رما  تسه ، شیفن  ددص  رد  روبزم  ثیدح 
یبابحتـسا بلط  اریز  دنک  تلالد  یبوجو  بلط  رب  رما »  » هک تسا  یتروص  رد  بلطم ، نیا  دهدیم و  رارق  تمحز  تفلک و  رد  ار  ناسنا  و 

. تسین نیرفآ  تفلک  هک 
« ّقـشا نا  ـال  وـل   » هملک هنیرق  نآ  تسا و  یموزل  بلط  رما »  » زا دوـصقم  دـنکیم  تلـالد  هک  تسه  روکذـم  تـیاور  رد  ياهـنیرق  هشقاـنم :

دیعب روکذم ، لامتحا  هّتبلا  دنکیمن . بوجو  رب  تلالد  رما »  » دـیوگب یـسک  تشاد  ناکما  دوبیمن ، نآ  رد  روکذـم  هنیرق  رگا  دـشابیم و 
. دریگ رارق  تادّیؤم  زا  یکی  دناوتیم  روبزم  ثیدح  لاحرههب ، دشابیم و 

جوز  ّنا  سابع : نبا  يور  یلآللا : یلاوع  (: » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  [ ) هلوق 376 مّوس : دّیؤم  [- 2]
411 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

اَّلَأ َکَعَنَم  ام  یلاعت  هلوق  یف  اـمک  هتفلاـخم ، درجم  یلع  هخیبوت  و  هرمأ ، ۀـفلاخم  دّرجمب  هتذـخاؤم  دـبعلا و  یلع  جاـجتحالا  [ 377] ۀّحص و 
[. 1  ] َُکتْرَمَأ ْذِإ  َدُجْسَت 

______________________________

( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ّیبّنلا لاقف  هتیحل ، یلع  يرجت  هعومد  یکبی و  اهفلخ  فوطی  هیلا  رظنا  ّیناک  ثیغم ، هل : لاقی  دوسأ  ادبع  ناک  ةریرب 
وبا ّهناف  هتعجار ) ول  (: ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ّیبّنلا اهل  لاقف  اثیغم ؟! ةریرب  ضغب  نم  ةریرب و  ثیغم  بح  نم  بجعت  الا  ساّبع ، ای  : » ساـّبعلل

«. هیف یل  ۀجاح  ال  تلاقف : عیفش » انا  اّمنا  ال  : » لاق ینرمأت ؟ أ  هّللا ، لوسر  ای  تلاقف : كدلو »
لوسر ای  ینرمأت  أ  موش - تعاطا  هب  روبجم  نم  هک  دـینکیم  رما  نم  هب  هّللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  هریرب  دـینکیم  هدـهاشم  هک  روطناـمه 

. منکیم تعافش  هکلب  مرادن  يرما »  » نم ریخ »  » دندومرف یمارگ  ربمایپ  هّللا -
 ... سپ تشادیمن  دوجو  هریرب  يارب  تفلاخم  ّقح  رگید  دوبیم ، ربمایپ  هیحان  زا  يرما »  » رگا هک  تسا  نیا  تیاور ، زا  دافتسم 

تّمذـم و ار  وا  هدومن و  جاجتحا  یـصاع  دـبع  اب  ءالقع  دـیامن ، تفلاخم  نآ  اب  دـبع  دوش و  رداص  الوم  زا  يرما  رگا  مراـهچ : دـیؤم  [- 1]
تفلاخم هدومن و  بلـس  ناسنا  زا  ار  تفلاخم  ّقح  رما »  » دوجو هک  دوشیم  مولعم  سپ  يدرک  تفلاخم  الوم  رما  اب  ارچ  هک  دننکیم  خیبوت 

. تسه تمذم  قاقحتسا  بجوم  نآ ، اب 
َْمل َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث  تسا ...« : هدومرف  نینچ  مدآ  رب  سیلبا  ندرکن  هدجـس  هّیـضق  رد  مه  لاعتم  دنوادخ 
رما ار  وت  هکنیا  اب  ینعی  [. 378 «] ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  َُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْـسَت  اَّلَأ  َکَعَنَم  ام  َلاق  َنیِدِجاَّسلا  َنِم  ْنُکَی 

هدجس  هب 
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412 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّمعأ ینعم  یف  لامعتسالا  ۀّحص  و  همیسقت ، ماقم  یف  هنم  ّمعألا  ینعملا  ةدارإ  یلع  ۀنیرق  نوکی  اّمنإ  بابحتـسالا ، باجیإلا و  یلإ  همیـسقت  و 
مزل امهنیب  كرتشملا  ردقلل  اعوضوم  نکی  مل  ولف  تباث ، امهیف  لامعتسالا  ّنأ  نم  دیفأ  ام  اّمأ  و  یفخی ، امک ال  ۀقیقحلا ، وحن  یلع  هنوک  نم 

[. 1  ] عجارف لاوحألا ، ضراعت  یف  و  یلوألا ، ۀهجلا  یف  هیلإ  ةراشإلا  تّرم  امل  دیفم ، ریغ  وهف  زاجملا ، وأ  كارتشالا 
______________________________

دومن تفلاخم  دیابن  دش ، قّقحم  رما »  » ناونع اجکره  هک  تسا  نیا  هیآ ، رهاظ  ینکن و  هدجس  مدآ  ربارب  رد  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  میدومن 
دشاب و یموزل  بلط  بوجو و  يارب  رما »  » هک تسا  یتروص  رد  بلطم  نیا  دـنکیم و  مهارف  ار  تّمذـم  خـیبوت و  هنیمز  رما ، اب  تفلاخم  و 

. درادن فّنصم  ياعّدم  رب  يدییأت  تلالد و  دشاب ، بابحتسا  بوجو و  زا  ّمعا  يارب  رما  هچنانچ 

- يونعم كارتشا  هب  نیلئاق  هّلدا  هدش - عضو  بلط  قلطم  يارب  [ 379] رما دنیوگیم  هک  یناسک  هّلدا 

: تفگ داد و  رارق  نآ  ماسقا  زا  ار  بابحتسا  بوجو و  مسقم و  ار  رما »  » ناوتیم ینعی  بابحتسا : بوجو و  هب  رما  میـسقت  تّحـص  : 1 [- 1]
نآ هک  هدش  عضو  یعماج  ردق  ماع و  يانعم  يارب  رما »  » هک مینکیم  فشک  میسقت  تّحـص  زا  سپ  بابحتـسالل » اّما  بوجولل و  اّما  رمالا  »

. تسه بوجو - بابحتسا و  بلط - قلطم 
نکل هدش  لامعتـسا  یّماع  يانعم  رد  مسقم  هک  مینکیم  فشک  دیدرک ، نایب  مسق  ود  نآ  يارب  هداد و  رارق  مسقم  ار  رما  هکنیا  زا  لاکـشا :

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس 
[380 [؟ دراد تقیقح  هبنج  كرتشم ، ردق  ماع و  يانعم  نآ  رد  رما »  » لامعتسا لیلد ، هچ  هب 

ص412 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
413 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هانعم هب  رومأملا  نم  دـیرأ  ول  يربکلا ، عنم  نم  یفخی  ام ال  هیف  هب ، رومأملا  لعف  وهف  ۀـعاط  ّلک  و  ۀـعاط ، بودـنملا  لعف  ّنأب  لالدتـسالا  و 
[. 1  ] یعّدملا دیفی  الإ ال  و  یقیقحلا ،

______________________________

زا ّمعا  ار  لامعتـسا  مه  روهـشم  هّتبلا  دـینادیمن  تقیقح  ار  لامعتـسا  رد  لـصا  فیرـشلا » هماـقم  هّللا  یلعا   » یـضترم دّیـس  دـننام  هک  اـمش 
اما رمـالا   » دـیتفگ هداد و  رارق  مسقم  ار  رما »  » هکنیا زا  دـنکیمن و  تـقیقح  رب  تلـالد  یئاـهنت  هـب  لامعتـسا  دـننادیم و  زاـجم  تـقیقح و 

يزاجم ای  یقیقح  رب  یتلالد  اّما  عماجلا » ردقلا  وه  يذلا  ینعملا  یف  لمعتـسا  رمالا   » هک مینکیم  فشک  طقف  بابحتـسالل » اما  بوجولل و 
. درادن لامعتسا  ندوب 

: هک میتسه  دّدرم  ام  اما  تسا  راکنا  لباق  ریغ  مّلسم و  یبدن ، یبوجو و  بلط  رد  رما »  » لامعتسا لصا  - 2
، رما ظـفل  اـیآ  ج : تسا ؟ بابحتـسا  بوجو و  نیب  یظفل  كرتـشم  اـیآ  ب : تسا ؟ بدـن  رد  زاـجم  بوجو و  رد  تقیقح  رما »  » اـیآ فلا :

؟ تسا بدن  بوجو و  نیب  يونعم  كرتشم 
نیب رما ، نارود  لاوحا و  ضراـعت  رد  تسه و  يونعم  كرتشم  یظفل و  كرتشم  زاـجم ،» تقیقح و   » نیب رئاد  رما ، میتفگ  هک  هچنآ  رب  اـنب 
. تسا بابحتسا  بوجو و  نیب  يونعم  كرتشم  رما ، ظفل  سپ  دراد  حیجرت  زاجم » تقیقح و   » یظفل و كرتشم  رب  يونعم  كرتشم  اهنآ 

. تسا دراو  يونعم  كارتشا  هب  نیلئاق  لالدتسا  رب  میدرک  نایب  لّوا » تهج   » رخاوا رد  هک  ار  يداریا  نامه  لاکشا :
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. هّینظ تاحّجرم  هن  تسه  ظفل  يارب  روهظ »  » شیادیپ طانم ، كالم و  لاوحا ، ضراعت  رد  هک  دوش  صّخشم  هکنیا  ات  عجارف » »
بّکرم  هدش  عضو  بلط  قلطم  يارب  رما »  » دنیوگیم هک  یناسک  لیلد  نیمّوس  : 3 [- 1]

414 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
«. هب رومأملا  لعف  بودنملاف  هب ، رومأملا  لعف  وهف  ۀعاط  ّلک  و  ۀعاط ، بودنملا  لعف  ّنا  : » هک تسه  یئاربک  ارغص و  زا 

هجیتن اربک ، ارغـص و  زا  اذـل  درادـن  هب  رومأم  ناونع  بودـنم ، لعف  ماـجنا  دـشاب ، تقیقح  بوجو »  » صوصخ رد  رما »  » رگا دـناهتفگ  اـهنآ 
بدـن بوجو و  نیب  عماـج  ردـق  يارب  تسا و  يونعم  كرتشم  رما ، سپ  تسه  هب  رومأـم  ناونع  ياراد  مه  بودـنملا  لـعف  هک  دـناهتفرگ 

. هدش عضو 
«. یفخی ام ال  هیفف  : » هلوق

: هک دناهداد  رارق  هشقانم  دروم  ار  هّیضق  ياربک  ّتیّلک  هر »  » فّنصم لاکشا :
؟ تسه یقیقح  هب  رومأم  یتعاط  ره  ایآ  هب » رومأملا  لعف  وهف  ۀعاط  ّلک   » دیئوگیم هکنیا 

ناسنا هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  دنتـسه و  یقیقح  هب  رومأم  تاعاط ، زا  یـضعب  هکلب  دـشاب  یقیقح  هب  رومأـم  یتعاـط  ره  هک  میرادـن  لوبق 
. دنک نایتا  ار  بجاو  لامعا 

اربک ّتیّلک  روکذـم ، ضرف  رد  زاجم ، ای  دـشاب  تقیقح  هاوخ  تسه  هب  رومأم  یتعاط  ره  هک  تسا  نیا  هّیـضق ، ياربک  زا  ناتدوصقم  رگا  و 
رومأم مه  بودنملا  لعف  هک : دشابیم  نینچ  سایق  هجیتن  تروص ، نیا  رد  اریز  تسین  امش  ياعّدم  رب  یلیلد  هّیضق ، هجیتن  اّما  میریذپیم  ار 

عفن هب  ياهجیتن  روبزم ، هّیـضق  لیکـشت  زا  دیتسناوتن  امـش  سپ  میرادـن  یتفلاخم  امـش  اب  روکذـم  ضرف  رد  مه  ام  هک  ازاجم  ول  تسه و  هب 
. دیریگب دوخ 

: هک تسا  نیا  رهاظ ، دوب و  لطاب  تسه - بابحتسا  بوجو و  نیب  يونعم  كرتشم  رما ، هک  معا - هب  نیلئاق  هناگهس  ّهلدا  هصالخ :
. تسه یبوجو  یموزل و  بلط  رما ، دافم 

415 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
، یعانّصلا عئاّشلا  لمحلاب  ابلط  نوکی 381 ] يذلا  یقیقحلا  بلّطلا  وه  سیل  رمألا ، ینعم  وه  نوکی  يذلا  بلّطلا  ّنأ  رهاّظلا  ۀـعباّرلا : ۀـهجلا 
وأ رمألا ، ةّدامب  وأ  بلّطلا ، ةّدامب  وأ  لعفا ، ۀغیـصب  ئـشنأ  ءاوس  اّیئاشنا ، ابلط  لب  اقلطم ، ابلط  لمحلا  اذهب  نوکی  يذلا ال  یئاشنإلا  بلّطلا  لب 

[. 1  ] اهریغب
______________________________

؟ یئاشنا بلط  ای  تسا  یقیقح  بلط  رما »  » يانعم مراهچ  تهج 

هراشا

هب یفاو  لماک و  وحن  هب  ار  هطوبرم  بلاطم  مامت  دناوتب  هدنراگن  تسا  دیما  هک  دناهدومن  حرطم  ار  یقیقد  رایسب  ثحب  هر »  » فّنـصم رّکذت :
. دروآرد ریرحت  هتشر 

رما یقیقح  ياـنعم  هک  تسا  مّلـسم  ـالامجا  سپ  بلط  زا  تسا  تراـبع  فرع ، تغل و  رظن  زا  ءار - میم و  فلا ، رما - ياـنعم  میتـفگ  [- 1]
. درادن ام  ثحب  هب  یطابترا  العف  هن  ای  دراد  تقیقح  ناونع  مه  رما »  » یناعم ریاس  هکنیا  اّما  دشابیم  بلط » »

؟ یئاشنا بلط  ای  تسا  یقیقح  بلط  رما ، يانعم  ایآ  لاؤس :
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یئاشنا  یقیقح و  بلط  حیضوت  هب  البق  روکذم ، لاؤس  هب  خساپ  يارب  باوج :
416 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میزادرپیم
نالف ـالثم  تسا . ناـسنا  سفن  هّیقیقح  فاـصوا  زا  یعقاو و  تساوخ  نآ  دـشابیم و  ناـسنا  سفن  هب  مئاـق  هک  تسا  یتفـص  یقیقح : بلط 

نیاربانب دـیتسه  دـنمهقالع  نآ  هب  امـش  هتفرگ و  ّقلعت  باتک ، نآ  هب  امـش  یقیقح  ینطاب و  بلط  ینعی  تسه  امـش  یقیقح  بولطم  باتک ،
دوجو هب  زاین  هکنیا  نودـب  دراد  قّقحت  یقیقح  بلط  کی  روکذـم ، لاثم  رد  سپ  دـشابیم  امـش  بولطم  باتک ، نآ  بلّطلا و  دـجاو  امش 
هتفرگ هجیتن  میتفگ  هک  هچنآ  رب  انب  دـینک  نایب  یـسک  يارب  ربخ  تروص  هب  ار  بلطم  نآ  امـش  درادـن  یموزل  دـشاب و  مه  یمـالک  ظـفل و 

: هک دوشیم 
، ناسنا درادـن  یموزل  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  ّتیعقاو  کی  و  تسین - يراـبتعا  رما  دراد - سفن  هب  ماـیق  هک  تسا  یتفـص  یقیقح ، بلط 

. دنک هدهاشم  نیعلاب  ار  تاّیعقاو  مامت 
، بلط دـننام  دریگ  ّقلعت  اهنآ  هب  ءاشنا  هک  دـنراد  ار  نآ  ّتیلباـق  ینعی  [ 382] دنتـسه یئاشنا  دوجو  ياراد  میهافم ، زا  یـضعب  یئاشنا : بلط 

: میراد یّجرت  یّنمت و  عون ، ود  هک  دینادیم  اضرف  اهنآ  لاثما  یّجرت و  یّنمت ،
. یبلق ینطاب و  دیما  لیم ، هقالع ، زا  تسا  ترابع  الثم  هک  یقیقح  یّجرت  ینمت و  فلا :

. دوشیم داجیا  هطوبرم  ظافلا  هلیسو  هب  هک  یئاشنا  یّجرت  ینمت و  ب :
الثم ای  دـینکیم و  داجیا  ءاشنا و  تسا ، يرابتعا  رما  کی  هک  ار  ّتیجوز  هقلع  تلبق ، تحکنا و  هلیـسو  هب  امـش  حاکن  باب  رد  لاثم : کـی 

تسا حضاورپ  دینکیم . ءاشنا  داجیا و  ار  عیب  یـصوصخم  هغیـص  هلیـسو  هب  دش  اّیهم  هلماعم ، ماجنا  طئارـش  تامّدقم و  یتقو  عیب ، دروم  رد 
هغیص  هلیسو  هب  امش  هکلب  تسین  یجراخ  دوجو  ياراد  دیز »  » دننام عیب »  » هک

417 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنکیم ادیپ  یئاشنا  دوجو  عیب ، اذل  دینکیم  ءاشنا  ار  عیب  موهفم  یّصاخ 

نآ یظفل  هلیسو  هب  دیناوتیمن  امش  الثم  ناسنا »  » دننام دنرادن  یئاشنا  دوجو  اّما  دنراد  یقیقح  یجراخ و  دوجو  میهافم ، زا  یـضعب  رّکذت :
نکل دنتـسه  هّیقیقح  تادوجو  ياراد  هک  لاحنیعرد  میهافم  زا  یخرب  الباقتم  دیراذگب . یئاشنا  دوجو  ار  شمان  هدرک و  داجیا  ءاشنا و  ار 

. تسه ام  ثحب  ّلحم  نونکا  هک  یبلط  دننام  دنشابیم - مه  یئاشنا  دوجو  ياراد  دومن - رّوصت  ناوتیم  اهنآ  هرابرد  مه  هیئاشنا  تادوجو 
رد الوم  هک  يدراوم  رد  الثم  دـشاب  هتـشاد  یئاشنا  بلط  یظفل  هلیـسو  هب  اّما  دـشاب  هتـشادن  یقیقح  بلط  ناسنا ، تسا  نکمم  یهاـگ  هّتبلا 
اب روکذم  ضرف  رد  دنک  ادیپ  قّقحت  جراخ ، رد  هب  رومأم  دهاوخیمن  هکیلاحرد  دنکیم  رداص  ياهّیرما  تسه ، دوخ  دبع  ناحتما ، ددـص 

دوجو یقیقح  بلط  الـصا  روبزم ، لاثم  رد  دنکیم  ادـیپ  قّقحت  جراخ ، رد  یئاشنا  بلط  داجیا و  ار  بلط  موهفم  نآ ، لاثما  و  لعفا »  » هملک
هک دراد  قّقحت  یئاـشنا - یقیقح و  بلط - عون  ود  ره  هرداـص  رماوا  بلغا  رد  هک  تسا  یهیدـب  هدـش و  قّـقحم  یئاـشنا  بلط  نکل  درادـن 

لاثما ةاکّزلا و  اوتآ  ةالّصلا و  اومیقا  هلیـسو  هب  اضرف  مه  یئاشنا  بلط  تسا و  ناسنا  یعقاو  تساوخ  نآ  دراد و  سفن  هب  مایق  یقیقح  بلط 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  اهنآ 

: میراد بلط  عون  ود  الامجا  هصالخ :
. دنکن ادیپ  دوجو  نآ  يارب  يرعشم  زربم و  اسبهچ  تسا و  مئاق  ناسنا ، سفن  هب  هک  یقیقح  بلط  فلا :

نیب هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دنک . ادیپ  قّقحت  یظفل  هلیـسو  هب  نمـض و  رد  بلط  موهفم  هک  دـنکیم  هدارا  يدرف  الثم  هک  یئاشنا  بلط  ب :
ار دوخ  دبع  ءام » ینقسا   » هلمج اب  الوم  اضرف  دراد  قّقحت  یئاشنا  بلط  طقف  یناحتما  رماوا  رد  الثم  تسین  ياهمزالم  روکذم  بلط  مسق  ود 

. درادن یقیقح  بلط  هنوگچیه  دنکیم و  ناحتما 
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418 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ یئاشنا بلط  ای  تسا  یقیقح  بلط  رما ، يانعم  ایآ  لاؤس :

بلط هن  دـشابیم  یئاـشنا  بلط  ناـمه  تسا ، رما  ياـنعم  تغل ، بسحهب  هک  یبـلط  نآ  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، دـناهدومرف : فّنـصم  باوج :
. یقیقح

: زا تسا  ترابع  شلیلد  اّما  دناهدرکن  نایب  دوخ  مالک  رب  یلیلد  ناشیا 
بلطم نیا  و  اذکب » هدبع  یلوملا  رما   » دیئوگیم نآ  ندینش  دّرجم  هب  امش  هدومن  ءاشنا  یبلط  هدرک و  رداص  يرما  الوم  هک  یماگنه  ردابت :

امـش تسا و  هدوب  يرگید  زیچ  رما ، زا  شـضرغ  هکنیا  ای  هدوب  مه  الوم  یعقاو  بولطم  هدرک ، رما  وا  هک  ار  یبلطم  ایآ  هک  تسین  نآ  عباـت 
: سپ دیرادن  یقیقح - بلط  الوم - سفن  هب  مئاق  تفص  نآ  فاشکتسا  يارب  یهار  هتشادن و  وا  یعقاو  بلط  هب  یهّجوت  يراک و 

ادـیپ قّقحت  ءاشنا ، هک  يدّرجم  هب  تسه و  یئاشنا  بلط  رما ، موهفم  هکلب  تسین  یقیقح  بلط  يانعم  هب  رما »  » هک تسا  نآرب  لـیلد  رداـبت ،
. دوشیم قّقحم  مه  رما  ناونع  درک ،

نایب اب  کنیا  هک  دـناهدرک  رکذ  یقراف  رگید ، ترابع  هب  اـی  یتّیـصوصخ و  یقیقح  یئاـشنا و  بلط  زا  کـیره  يارب  هر »  » فّنـصم رّکذـت :
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  ياهمّدقم 

دیاـب هک  تسا  نیا  یعانـص  عیاـش  لـمح  كـالم  تسا و  یعانـص 383 ] عیاـش  لـمح  ياراد  هک  تسا  ياهّیـضق  مئاـق » دـیز   » هلمج فلا :
دـشابیم نآ  یجراخ  یعقاو و  قادصم  مه  دـیز »  » یعیبط و یّلک  ناسنا »  » روکذـم لاثم  رد  دـشاب  لومحم  هّیقیقح  دارفا  زا  یکی  عوضوم ،

. تسه یعانص  عیاش  لمح  شلمح ، سپ 
هّیـضق دـیهد  رارق  لومحم  ار  بلط  موهفم  عوضوم و  ار  دراد - ناـسنا  سفن  هب  ماـیق  هک  یقیقح - یعقاو و  بلط  امـش  رگا  ثحب  لـحم  رد 

لمح  ياراد  هک  دوشیم  لیکشت  ياهّیلمح 
419 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشابیم ناسنا » دیز   » هّیلمح هّیضق  دننام  انیع  تسا و  یعانص  عیاش 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  ناسنا ، يارب  ینهذ  دوجو  کی  امش  رّوصت  اب  دینک  رّوصت  ار  ناسنا  موهفم  امش  رگا  ب :

؟] تسه 384 دشابیم - دیز  زا  ترابع  هک  ناسنا - یجراخ  دوجو  دننام  روکذم ، ینهذ  دوجو  ایآ  لاؤس :
« ناسنا  » موهفم ار  نآ  لومحم  عوضوم و  ار  تسه - ناسنا  موهفم  زا  ینهذ  درف  کی  هک  امش - نهذ  رد  رّوصتم  ناسنا  رگا  رگید  ترابعهب 

یحالطـصا یعانـص  عیاش  لمح  ياراد  هلـصاح ، هّیـضق  هکنیا  ای  تسه  یعانـص  عیاش  لمح  شلمح ، ناسنا » دیز   » هّیـضق دننام  میهد  رارق 
؟ تسین

درف هّیـضق ، عوضوم  دـیاب  عیاش  لمح  رد  میتفگ  هک  روطنامه  اریز  تسین  یحالطـصا  یعانـص  عیاـش  لـمح  ياراد  روبزم ، هّیـضق  باوج :
ادیپ ققحت  یعانص  عیاش  لمح  تروص  نیا  رد  ینهذ - درف  دننام  دش - یقیقح  ریغ  درف  عوضوم ، رگا  اّما  دشاب  لومحم  یجراخ  یقیقح و 

: نیاربانب دنکیمن 
ناسنا تسه و  ناسنا  موهفم  دارفا  زا  یکی  دیز ، ینعی  درادـن  یقرف  ّتیدرف ، رظن  زا  نهذ  رد  رّوصتم  ناسنا  اب  یجراخ  دـیز  هک  لاحنیعرد 

یجراخ و درف  هّیـضق ، عوضوم  دـیاب  عیاش  لمح  رد  اریز  تسا  توافتم  اهنآ  هّیلمح  هیـضق  نکل  تسه  ناسنا  موهفم  درف  مه  ینهذ  رّوصتم 
. ینهذ درف  لاثما  ینهذ و  درف  هن  دشاب  لومحم  یقیقح 

عیاش لـمح  اـب  هّیلمح  هّیـضق  کـی  دـیهد ، رارق  بلط  موهفم  ار  لومحم  عوضوم و  ار  یقیقح  بلط  امـش  رگا  ثحب  ّلـحم  رد  يدـنبعمج :
بلط  رگا  اّما  دنکیم  ادیپ  قّقحت  یعانص 

420 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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و اضیأ ، بلّطلا  ظفل  یف  لاحلا  وه  امک  هقالطإ  دـنع  هنم  یئاشنإلا  یلإ  افرـصنم  هنوک  نم  ّلقأ  الف  بلّطلل  اعوضوم  هنوک  نع  الإ  تیبأ  ول  و 
، بلّطلا ظفل  سکع  یلع  ةدارإلا  ظفل  یف  [ 385] رمألا ّنأ  امک  یئاشنإلا ، بلّطلا  یف  لامعتسالا  ةرثکل  کلذ 

______________________________

یحالطـصا یعانـص  عیاـش  لـمح  ياراد  هلـصاح  هّیـضق  دـیهد ، رارق  لومحم  ار  قـلطم - بلط  بلط - موـهفم  عوـضوم و  ار  یئاشنا 386 ]
. دشابیمن

دشاب لومحم  هّیقیقح  قیداصم  زا  هّیضق  عوضوم  دیاب  یعانص  عیاش  لمح  رد  هک  دنراد  یحالطـصا  نینچ  نیّهلأتملا ، ردص  دناهتفگ  رّکذت :
. دوشیمن فورعم  یعانص  عیاش  لمح  ياراد  شاهّیلمح ، هّیضق  دشاب ، یئاشنا  دوجو  ای  ینهذ  قادصم  عوضوم ، رگا  اّما 

وا لعفا  ۀغیـصب  أشنا  ءاوس  اّیئاشنا  ابلط  لب  اقلطم  ابلط  لمحلا  اذـهب  نوکی  يذـلا ال  یئاشنالا  بلّطلا  لـب  : » هلوق تراـبع : هب  عجار  یحیـضوت 
«. اهریغب وا  رمالا  ةّدامب  وا  بلّطلا  ةّدامب 

؟ تسیچ شهار  مینک  رّوصت  یعانص  عیاش  لمح  میهاوخب  رگا  لاؤس :
هغیص هک  تسا  یهیدب  دنکیم و  ادیپ  ققحت  یعانص  عیاش  لمح  دیهد ، رارق  لومحم  ار  قلطم - بلط  هن  ءاشنا - هب  دّیقم  بلط  رگا  باوج :
لاثما و  اوموص » ةاکّزلا و  اوتآ  ةالّصلا ، اومیقا   » تسا و یئاشنا  بلط  موهفم  یعقاو ، قادصم  هکلب  تسین  بلط  موهفم  یعقاو  قادصم  لعفا ،

«. یئاشنا بلط  ةالّصلا  اومیقا   » تفگ ناوتیم  اذل  دشابیم  یئاشنا  بلط  هّیعقاو  قیداصم  زا  اهنآ 
كرما رما - هّدام  ای  اذـک - کنم  بلطا  بلط - هّدام  اب  ناوتیم  هکلب  دوش  ءاـشنا  لـعفا »  » هغیـص هب  یئاـشنا  بلط  هک  درادـن  یموزل  رّکذـت :

. دومن ءاشنا  اهنآ  لاثما 387 ] و  اذکب -
421 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ةرعاشألا ، هیلإ  بهذ  ام  یلإ  لیملا  یلإ  انباحصأ  ضعب  أجلأ  کلذ  یف  امهفالتخا  ۀیقیقحلا و  ةدارإلا  وه  اهقالطإ  دنع  اهنع  فرـصنملا  و 
یف ّقحلا  وه  ام  نایب  یلإ  مالکلا  نانع  فرـصب  سأب  الف  امهداّحتا ، نم  ۀلزتعملا ، ّقحلا و  لهأ  ۀـبطاقل  افالخ  ةدارإلا ، بلّطلا و  نیب  ةریاغملا 
ناک ةدافإ ، ـال  ةدـئاف و  ـالب  تسیل  ةداـعإلا  و  ۀـیلاخ ، روذـحملا  نع  نکت  مل  اـمل  ۀـلاوحلا  ّنأ  ـالإ  اندـئاوف  ضعب  یف  هاـنقّقح  نإ  و  ماـقملا ،

[. 1  ] اضیأ انهاه  ضرعّتلا  وه  بسانملا 
______________________________

: میئوگیم هدش  عضو  بلط ، موهفم  يارب  رما  هک  دیشاب  هتشاد  رارصا  امش  رگا  هک  هدومن  یتاشامم  هر »  » فّنصم [- 1]
« بلط  » هملک تسه و  بلط  موـهفم  نآ ، ياـنعم  هکلب  یئاـشنا  بلط  هن  تسا و  یقیقح  بلط  هن  رما »  » ياـنعم هک  دوـش  هتفگ  تسا  نـکمم 

: هک مینک  نایب  ار  ياهتکن  تسا  مزال  اهتنم  یئاشنا  بلط  اب  مه  تسا و  راگزاس  یقیقح  بلط  اب  مه  هک  هدش  عضو  یئانعم  يارب 
نآ اـهنت  هن  دراد و  فارـصنا  یئاـشنا  بلط  هب  دوش ، رکذ  هنیرق ، نودـب  یتقو  اـّما  هدـش  عضو  بلط  قلطم  يارب  هک  لاـحنیعرد  رما »  » ظـفل

بلط ظفل  اّما  دوشیم  یئاشنا  یقیقح و  بلط  لماش  تسه و  ماع  هک  لاحنیعرد  مه  بلط  يانعم  هکلب  تسه  رما »  » هملک رد  ّتیـصوصخ 
« اذکب هدـبع  یلوملا  بلط   » هلمج بلط و  هملک  ندینـش  دّرجم  هب  ناسنا  هدرک و  ادـیپ  فارـصنا ، یئاشنا  بلط  رد  لامعتـسا ، ترثک  رثا  رد 

. دوشیم رّوصتم  شنهذ  رد  یئاشنا  بلط  اروف 
 ...«. ۀّیقیقحلا ةدارالا  وه  اهقالطا  دنع  اهنع  فرصنملا  بلّطلا و  ظفل  سکع  یلع  ةدارالا  ظفل  یف  نأشلا  يا   ] رمالا ّنا  امک  هلوق :

؟ تسه یتوافت  بلط ، هدارا و  نیب  ایآ  لاؤس :
: هک تسه  یتوافت  فدارتم  ظفل  ود  نآ  نیب  لاحنیعرد  اّما  تسین  ود  نآ  نیب  یقرف  هنوگچیه  تغل  رظن  زا 

422 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
موهفم ءازإب  ناعوضوم  امهیظفل  ّنأ  ینعمب  ةدارإلا ، بلّطلا و  داّحتا  وه  ةرعاشألل - افالخ  ۀـلزتعملل و  اقافو  هلهأ - هیلع  امک  ّقحلا  ّنأ  ملعاف ،
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نادـّحتم امه  ۀـلمجلاب  و  ۀـّیئاشنإلا ، ةدارالا  نیع  هریغب  وأ  هظفلب  أشنملا  بلّطلا  و  رخآلا ، ءازإب  نوکی  جراخلا  یف  امهدـحأ  ءازإب  ام  دـحاو و 
فرـصنی یتلا  ۀّیقیقحلا  ةدارإلا  عم  دّحتم  تفرع - امک  هقالطإ - هیلإ  فرـصنملا  وه  يذلا  یئاشنإلا  بلّطلا  ّنأ  ال  اجراخ ، ءاشنإ و  اموهفم و 

یفف داّحتالا ، ۀّینیعلا و  ثیدح  نم  دارملا  تفرع  اذإف  سمألا ، نم  نیبأ  سمّشلا و  نم  رهظأ  امهنیب  ةریاغملا  ّنأ  ةرورض  اضیأ ، اهقالطإ  اهیلإ 
ةدارإلا ریغ  دجی  ناسنإلا ال  ّنإف  ناهرب ، ۀـماقإ  نایب و  دـیزم  یلإ  جاتحی  الف  ۀـیافک ، ۀـقیقح  هب  رمألا  ءیـش و  بلط  دـنع  نادـجولا  ۀـعجارم 

ناجیه  لیملا و  ءیّشلا و  روطخ  دنع  اهقّقحت ، ۀمّدقم  وه  ام  يوس  اهریغ ، بلّطلا  وه  نوکی  اهب ، ۀمئاق  يرخأ  ۀفص  سفنلاب  ۀمئاقلا 
______________________________

یقیقح هدارا  بلط و  هب  لامعتـسا  ترثک  ّتلع  هب  هدارا »  » ظفل اّما  هدرک  ادـیپ  فارـصنا  یئاشنا  بلط  هب  لامعتـسا  ترثک  رثا  رب  بلط  ظـفل 
اریز دنراد  رگیدکی  اب  یتوافت  فارـصنا ، رظن  زا  اّما  تسه  دـّحتم  بلط » هدارا و   » هل عوضوم  انعم و  هک  لاحنیعرد  سپ  تسه . فرـصنم 

هک دناهدرک  رّوصت  یضعب  اذل  دنتسه  فرصنم  زیچ  ود  هب  لامعتـسا  ترثک  رطاخ  هب  ظفل  ود  نآ  تسه و  لامعتـسا  ترثک  عبات  فارـصنا ،
هکلب تسین  اهنآ  هل  عوضوم  رد  ود  نآ  نایم  توافت  هک  دناهدومنن  یهّجوت  دنتـسه و  ریاغتم  هل  عوضوم  ود  انعم و  ود  ياراد  هدارا ، بلط و 

: دناهدومرف فیرّشلا » هماقم  هّللا  یلعا   » دنوخآ ياقآ  موحرم  اذل  دشابیم  ناشفارصنا  ماقم  هب  طوبرم 
هیـشاح اب  هارمه  هک  دئاوف - باتک  رد  هچرگ  مینک  ثحب  اهنآ  هرابرد  يرادقم  هک  درادن  یعنام  دیـسر  هدارا  بلط و  هب  ام  ثحب  هک  نونکا 

ةدئاف و ال الب  تسیل  ةداعالا  ۀیلاخ و  روذحملا  نع  نکت  مل  اّمل  ۀلاوحلا  ّنا  الا   » میدرک ثحب  الّصفم  هدش  پاچ  هر »  » مظعا خیش  لئاسر  رب 
«. اضیا انهاه  ضّرعّتلا  وه  بسانملا  ناک  ةدافا 

423 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. اهلجأل هبلط  نع  هفّقوت  بجوی  ام  عفدب  مزجلا  وه  و  هتدئافل ، قیدصّتلا  و  هیلإ ، ۀبغّرلا 

داّحتا نع  الإ ]  ] صیحم الف  بلّطلا ، وه  نوکی  اهب  ۀـمئاق  يرخأ  ۀفـص  كانه  ةدارإلا  ۀـفورعملا و  تافّـصلا  ریغ  نوکی  داکی  ال  ۀـلمجلاب : و 
امیف هب  هدیبع  رمأل  عبتتسملا  وأ  ةرشابملاب ، هلعف  ةدارإ  یف  تالضعلا  کیرحتل  عبتتسملا  دّکؤملا  قوّشلا  كاذ  نوکی  نأ  و  بلّطلا ، ةدارإلا و 

[. 1  ] یفخی امک ال  يرخأ ، اهب  ةرات و  هب  ربعی  امک  ةدارإلا  بلّطلاب و  یّمسم  کلذک ، هدارأ ال  ول 
______________________________

؟ تسه یتوافت  هدارا ، بلط و  نیب  ایآ 

یئاشنا 388] بلط  هب  بلط »  » ظفل ینعی  دنراد  فالتخا  فارـصنا ، ماقم  رد  ود  نآ  اّما  تسا  دـّحتم  هدارا ، بلط و  هل  عوضوم  میتفگ  [- 1]
: هک هدش  یفالتخا  أشنم  فارصنا ، رد  توافت  دراد و  هّیقیقح  هدارا  هب  فارصنا  هدارا »  » اّما تسه  فرصنم 

اّما تسا  دّحتم  اهنآ  هل  عوضوم  هک  دنتـسه  یظفل  ود  هدارا ، بلط و  هک  دناهدش  دقتعم  هلزتعم  و  یـضعب - يانثتـسا  هب  ۀـبطاق - هّیماما  ءاملع 
. هدش عضو  يرگید  يانعم  يارب  هدارا »  » هملک انعم و  کی  يازا  هب  بلط »  » ظفل هک  دناهدرک  لایخ  هّیماما ، زا  یضعب  هرعاشا و 

: هک دناهدرک  رکذ  دوخ  عفن  هب  مه  يدهاش  لیلد و  هر »  » فّنصم
نآ تامّدقم  هدارا و  زا  ریغ  هک  درک  دیهاوخ  هدهاشم  دینک ، هعجارم  دوخ  نادجو  هب  هتفرگ  ّقلعت  ءیـش  هب  امـش  هدارا  بلط و  هک  یماگنه 

امش سفن  رد  يرگید  ّتیصوصخ  [ 389
424 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناسنا رگا  تامّدقم  هدارا و  زا  دعب  اهتنم  هدش  عضو  یناسفن  تلاح  ّتیصوصخ و  نآ  ربارب  رد  مه  بلط  ظفل  تفگ  ناوتب  هک  درادن  قّقحت 
. دنیامن نایتا  ار  نآ  ات  دهدیم  نامرف  شنارازگراک  هب  الا  دوشیم و  ّتیلاعف  لوغشم  شدوخ  دیامن  داجیا  ار  بولطم  اترشابم  دهاوخب ،
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دنتسه ناسکی  فارـصنا - هلحرم  ماقم و  زج  هب  لحارم - مامت  رد  هدارا » بلط و   » هک مینکیم  فشک  نادجو ، هب  هعجارم  زا  هکنیا  هصالخ 
اهتنم دنـشابیم  دـّحتم  ینهذ » یجراخ و  یئاـشنا ،  » تادوجو رظن  زا  دـنرادن و  یتواـفت  موهفم »  » يوغل و ياـنعم  رظن  زا  ظـفل  ود  نآ  ینعی 

، ناسنا تسا و  سوسحم  دهاشم و  ناسنا ، دارفا  ّتیجراخ  تادوجو و  هک  تسا 390 ] نیا  دراد  ناسنا »  » لثم اب  هدارا » بلط و   » هک یتوافت 
یبلطم هب  تبـسن  امـش  هک  یماگنه  الثم  تسین  سوسحم  دهاشم و  بلط ، یقیقح  یجراخ و  دوجو  اّما  دـنیبیم  جراخ  رد  ار  ورمع  دـیز و 
یقیقح دوجو  تسین . یـسوسحم  رما  اّما  هدش  ادـیپ  امـش  سفن  رد  هک  تسا  یتقیقح  ناعذا ، قیدـصت و  ملع و  امّلـسم  دـیدرک ، ادـیپ  نیقی 

. دنکیم ادیپ  قّقحت  فلتخم ، روما  هب  تبسن  ناسنا ، سفن  رد  هک  تسا  يدّکؤم  قوش  بلط و  تساوخ ، نامه  مه  هدارا  بلط و 
425 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

- دنتـسه یئاشنا  دوجو  ياراد  هدارا » بلط و   » اّما تسین  یئاـشنا  دوجو  ياراد  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  ناـسنا »  » اـب هدارا » بلط و   » رگید قرف 
- نآ لاثما  لعفا و  هغیص  هب  بلط  ءاشنا  ینعی 

زا دـعب  امـش  دراد  یئانعم  هچ  هدارا  بلط و  دـننکیم  لاؤس  امـش  زا  هک  یماگنه  ـالثم  دنتـسه  یناـسکی  ینهذ  دوجو  ياراد  هدارا  بلط و 
. دشابیم ینهذ  دوجو  يانعم  ینهذ ، هّجوت  سپ  دینکیم  نایب  ار  اهنآ  يانعم  ظفل ، ود  نآ  هب  ینهذ  تافتلا  هّجوت و 
. تسا ناسکی  مه  هدارا  بلط و  ینهذ  دوجو  تسا ، دّحتم  رشب » ناسنا و   » ینهذ دوجو  هک  روطنامه  هکنیا  هصالخ 

ّتیلباق هدارا ، بلط و  اّما  تسین  یئاشنا  دوجو  ياراد  ناسنا  موهفم  هک  تسا  نیا  دراد ، ناسنا  هب  تبـسن  هدارا » بلط و   » هک يزایتما  هجیتن :
. دنراد ءاشنا 

هدارا هملک  ینامز  بلط و  ظفل  یهاگ  اهتنم  دنتسه  دّحتم  ینهذ » یقیقح و  یئاشنا ،  » تادوجو موهفم و  رظن  زا  هدارا » بلط و  : » يدنبعمج
. دننکیم لامعتسا  ار 

عامتسا اب  اّما  دوشیم  رّوصتم  نهذ  رد  یئاشنا  بلط  بلط ، ظفل  ندینـش  دّرجم  هب  ینعی  تسه  فالتخا  اهنآ  نیب  فارـصنا ، ماقم  رظن  زا  اّما 
فارـصنا ماقم  رظن  زا  اّما  دننک  یفّرعم  ار  تقیقح  کی  ظفل ، ود  هک  درادن  یعنام  چیه  دنکیم و  روطخ  نهذ  هب  یقیقح  هدارا  هدارا ، هملک 

. دنراد ریاغت  رگیدکی  اب  هدارا  بلط و  دنیوگب  هرعاشا  هک  هدش  بجوم  فارصنا ، رد  فالتخا  نیمه  دنشاب و  توافتم 
. دنراد فارصنا  بلطم  کی  هب  مه  فارصنا  ماقم  رظن  زا  میئوگیمن  مینادیم ، دّحتم  ار  هدارا  بلط و  هک  ام  فلا : رّکذت :

دنتـسه و رما  ود  بلطم و  ود  یقیقح  بلط  اـب  یئاـشنا  بلط  میئوگیم  هکلب  میتسین  یقیقح  هدارا  اـب  یئاـشنا  بلط  داـّحتا  هب  لـئاق  اـم  ب :
بلط  هک  دنک  هّوفت  دناوتیمن  سکچیه 

426 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یّنمّتلا و یّجّرتلا و  نم  سفّنلاب ، ۀمئاقلا  ۀفورعملا  تافّـصلا  ریغ  نوکی  ّهنإف ال  ۀـّیربخلا ، لمجلا  و  ۀـّیئاشنإلا ، غیّـصلا  رئاس  یف  لاحلا  اذـک  و 

: لیق امک  اهیلع ، ظفللا  ّلد  دق  سفّنلاب و  ۀمئاق  تناک  يرخأ  ۀفص  کلذ ، ریغ  یلإ  ملعلا 
الیلد  داؤفلا  یلع  ناسللا  لعجاّمنإ  داؤفلا و  یفل  مالکلا  ّنإ 

، للخلا نم  راذتعالا  رابتخالا و  یتروص  یف  امک  ةدارالا ، مدع  عم  رمألاب  ةریاغملا  یلع  ةرعاشألا  لالدتـسا  یف  ام  هانقّقح ، اّمم  حدقنا  دـق  و 
یئاشنإلا  بلّطلا  وه  اّمنإ  امهیف  نوکی  يذلا  و  امهیف ، کلذک  بلط  ال  نیتروّصلا ، یف  ۀقیقح  ةدارإ  امک ال  ّهنإف 

______________________________

نم نیبا  سمّـشلا و  نم  رهظا  امهنیب  ةریاغملا  نا  ةرورـض   » دـنراد لماک  تریاغم  رگیدـکی  اب  ود  نآ  هکلب  تسا  یقیقح  هدارا  نیع  یئاشنا ،
«. سمالا

: هک تسا  نیا  هدارا  بلط و  داّحتا  زا  ام  دوصقم 
. تسه هدارا  موهفم  نامه  بلط ، موهفم  فلا :
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. دشابیم هدارا  یقیقح  دوجو  نامه  بلط ، یقیقح  دوجو  ب :
[. تسه 391 هدارا  یئاشنا  دوجو  نامه  بلط  یئاشنا  دوجو  ج :

. دشابیم هدارا  ینهذ  دوجو  نامه  بلط  ینهذ  دوجو  د :
هدارا اب  یئاشنا  بلط  تفگ  ناوتیمن  درک و  هسیاـقم  شدوخ  عون  خنـس و  اـب  دـیاب  ار  هدارا  بلط و  تادوجو  زا  کـیره  هکنیا  هصـالخ  و 

. تسه دّحتم  یقیقح 
427 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ۀّیئاشنإلا ةدارإلا  عم  هتریاغم  لالدتسالا  یف  انّیبم  انّیب و ال  نکی  مل  و  ةّداملا ، وأ  ۀغیّصلا  لولدم  وه  يذلا  یعاقیإلا ،
اّمم ال وه  و  امهتریاغم . نع  فشاکلا  ۀغیّـصلاب  أشنملا  بلّطلا  و  ۀّیقیقحلا ، ةدارإلا  نیب  كاکفنالا  الإ  سیل  لیلّدلا ، هلّفکتی  يذلا  ۀلمجلاب : و 
یقیقحلا و بلّطلا  نیب  كاکفنالا  ةریاغملا و  هذـه  ناـکمل  الـصأ ، داـّحتالا  يوعدـب  ّرـضی  ـال  هّنکل  و  تفرع ، اـمک  هب  مازتلـالا  نع  صیحم 

[. 1  ] یفخی امک ال  یئاشنإلا ،
______________________________

یبلطم هب  ار  امـش  هّجوت  البق  تسیچ . هدارا  بلط و  هرابرد  هرخالاب  هّیربخ و  لمج  هّیئاشنا ، غیـص  هراـبرد  هرعاـشا  مـالک  مینیبب  نونکا  [- 1]
: هک میدرک  رکذ  ار  نآ  مه  قتشم 392 ] ثحب  رد  هک  مینکیم  بلج 

. دناهتسناد یلاعت  يراب  تاذ  هب  مئاق  میدق  ءیش  کی  ار  یسفن  مالک  دنتسه و  لئاق  یسفن  مالک  هب  هرعاشا 
نیوانع و زا  یکی  ینعی  هدش  قیبطت  لاعتم  دنوادخ  رب  مّلکتم »  » ناونع اهتعیرش  عیارش و  رد  هک  دناهدرک  هظحالم  هرعاشا ، کلذ : حیضوت 

رگا تسا  مّلکت  مـالک و  ظـفل  مّلکتم ، هملک  أدـبم  دـناهتفگ  اـهنآ  تسا  مّلکتم  ناونع  دوشیم  لـمح  ناـهج ، راـگدرورپ  رب  هک  یتاّقتـشم 
هتـشاد یلاعت  يراب  تاذ  هب  یلولح  مایق  دوشیمن  ثداح  رما  نآ  تسا و  ثداح  رما  کی  یظفل  مالک  دشاب ، یظفل  مالک  مالک ، زا  دوصقم 

زا دوصقم  دناهتفگ  اذل  دشاب  هتـشاد  میدق  تاذ  هب  یلولح  مایق  ثداح ، رما  کی  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  تسا و  میدق  وا  تاذ  نوچ  دـشاب 
، یظفل مالک  دـننام  یـسفن  مالک  دوشیم و  ریبعت  یـسفن  مالک  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرگید  بلطم  روظنم ، هکلب  تسین  یظفل  مـالک  مـالک ،

میدقلاب  میدقلا  مایق  اهنآ  هدیقع  هب  دشابیم و  میدق  مه  مالک  نآ  تسا  میدق  یلاعت  يراب  تاذ  هک  روطنامه  هکلب  تسین  ثداح 
428 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن یعنام 
مالک مه  ام  دروم  رد  هکلب  تسا  تباث  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  یـسفن  مالک  اهنت  هن  دـناهتفگ  هداد و  هعـسوت  ار  یـسفن  مالک  هرئاد  هرعاشا ،

: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسه  یّصاخ  لکش  کی  هب  دروم  ره  رد  اهتنم  دراد  قّقحت  یسفن 
هک تسه  ناسنا  رد  يرگید  یناسفن  تفـص  کی  نآ  تامّدقم  هدارا و  زا  ریغ  یهاون - رماوا و  دننام  هّیبلط - هّیئاشنا  ياههلمج  رد  دناهتفگ 

. درک رکذ  ناوتیم  نآ  يارب  مان ، مسا و  ود 
لمج رد  دوجوم  یـسفن  مالک  ّصاـخ  مسا  بلط »  » نیارباـنب دراد  ماـن  بلط » ، » شّـصاخ مسا  تسا ب : یـسفن  مـالک  نآ ، ماـع  مسا  فلا :

. دراد تریاغم  هدارا »  » اب دراد و  ناسنا  سفن  هب  مایق  هک  تسا  یتقیقح  بلط »  » دناهتفگ دشابیم و  یسفن  مالک  زا  ياهبعش  هّیبلط و  هّیئاشنا 
: دیوگیم هک  یسک  الثم  دنراد . رییغت  يرصتخم  اب  ار  نایب  نامه  مهنآ  لاثما  یّجرت و  یّنمت ، هّیئاشنا  لمج  هّیئاشنا و  غیص  رد  اهنآ 

یّنمت رب  هوالع  وا  سفن  رد  هعفر » دق  رهّدلا  اموی و  عکرت  نا  کّلع  ریقفلا  نیهت  ال   » ای و  بیشملا » لعف  امب  هربخاف  دوعی  انل  بابّشلا  تیل  ایف  »
تفـص نآ  ّصاخ  مان  هک  تسا  نیا  هّیبلط ، هّیئاشنا  لمج  اب  شقرف  اهتنم  دراد  دوجو  مه  يرگید  هّیناـسفن  تفـص  ّتیعقاو و  کـی  یّجرت ، و 

مالک یّلک  مسا  هکلب  درادـن  یّـصاخ  مسا  نآ ، لاـثما  یّجرت و  ینمت و  هّیئاـشنا  غیـص  لـمج و  رد  یلو  دوب  بلط »  » رماوا باـب  رد  یناـسفن 
. مینکیم قیبطت  نآرب ، ار  یسفن 
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زا ریغ  اّما  تسه  تبسن  هب  ناعذا  ملع و  امـش  سفن  رد  مئاق » دیز   » دیئوگیم هدرک و  رابخا  امـش  هک  یماگنه  هّیربخ ، لمج  رد  نینچمه  و 
صاخ مسا  نآ  هکلب  درادن  یّصاخ  مسا  اجنیا  رد  تسا و  یـسفن  مالک  شّماع  مان  هک  دراد  قّقحت  مه  يرگید  ّتیعقاو  کی  ناعذا ، ملع و 

. دننکیم ریبعت  بلط »  » نآ زا  هک  تسه  یهاون  رماوا و  باب  رد  طقف 
429 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ روکذم  ياعّدم  رب  هرعاشا  لیلد  لاؤس :
: دناهدرک لالدتسا  بلطم ، ود  هب  اهنآ  باوج :

: فلا
[ 393] الیلد داؤفلا  یلع  ناسللا  لعجاّمنا  داؤفلا و  یفل  مالکلا  ّنا 

دـشابیم یـسفن  مالک  نآرب  لیلد  هکلب  تسین  مالک  یظفل ، مّلکت  نابز و  تسه و  ناسنا  سفن  بلق و  رد  مالک  تقیقح  تسا  هتفگ  رعاـش 
. تسه ناسنا  سفن  بلق و  هب  مئاق  مالک ، تقیقح  رعاش ، هدیقع  هب  سپ 

. هدشن رداص  نیموصعم  زا  تسین و  روثأم  اریز  درادن  يرابتعا  روکذم ، رعش  الّوا  باوج :
؟ دینکیم اعّدا  هرعاشا - امش - هک  تسا  یبلطم  نامه  رعاش ، دوصقم  لیلد ، هچ  هب  ایناث 

تفـص کـی  یّجرت ، یّنمت و  زا  ریغ  هدارا و  تفـص  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا ، ناـسنا  سفن  رد  مـالک  تقیقح  هتفگ  هک  رعاـش 
؟ دینکیم يراذگمان  تشادرب و  ار  رگید  تفص  نآ  اجک  زا  امش  اّما  دراد  قّقحت  مه  رگید 

تیل اـیف   » هناوتـشپ نینچمه  تسه و  هدارا  شاهناوتـشپ  دراد و  ياهناوتـشپ  کـی  هکلب  تسین  ظاـفلا  نیا  مـالک ، هک : هدوب  نیا  ددـص  رد  وا 
ود هک  دوشیمن  هدافتـسا  روکذم ، رعـش  زا  اّما  دشابیم  تبـسن  هب  ناعذا  قیدصت و  مئاق » دیز   » هناوتـشپ تسا و  یّنمت  دوعی »...  انل  بابّـشلا 

 ... تسا و حرطم  تقیقح ، ود  تفص و 
: هک تسا  نیا  هدارا ، بلط و  نیب  تریاغم  رب  هرعاشا  رتمهم  لیلد  ب :

تـسا نیا  شروظنم  هکلب  دوش ، نایتا  جراخ ، رد  هب  رومأم  هک  تسین  نیا  شفدـه  اّما  دـنکیم  رداص  يرما  ـالوم  یناحتما 394 ،] رماوا  رد 
عیطم  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ار  دوخ  دبع  هک 

430 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
درادن دوجو  ياهدارا  اّما  دراد  قّقحت  بلط »  » امّلـسم رماوا ، هنوگنیا  رد  دشابن . مه  الوم  بوبحم  هب  رومأم  نایتا  اسبهچ  یـصاع و  ای  تسه 

. دنتسه ریاغم  رگیدکی  اب  هدارا  بلط و  هک  تسا  نآرب  لیلد  بلطم ، نیا  و 
تسا نیا  الوم  فده  اّما  دنکیمن  نایتا  ار  نآ  دبع  دنادیم  هکیلاحرد  [ 395] دنکیم رداص  ياهّیرما  هّیراذتعا ، رماوا  رد  الوم  نینچمه  و 

. تسین حرطم  هّیقیقح ، هدارا  اّما  دراد  قّقحت  بلط ، مه  رماوا  هنوگنیا  رد  دنک . ادیپ  دبع ، تبوقع  بیدأت و  يارب  یئالقع  زّوجم  کی  هک 
. تسه ریاغتم  هدارا ، اب  بلط  سپ  دراد  دوجو  ینشور  حضاو و  كاکفنا  هدارا ، بلط و  نیب  يراذتعا ، یناحتما و  رماوا  رد  هجیتن :

: هرعاشا مالک  هب  ام  باوج 
ایآ تسه و  یبلط  عون  هچ  بلط ، زا  ناتدوصقم  درادن ، دوجو  هدارا ، اّما  تسه  بلط  يراذتعا ، یناحتما و  رماوا  رد  دیتفگ  هک  امش  لاؤس :

؟ یئاشنا بلط  ای  تسه  امش  روظنم  یقیقح  بلط 
: هک تسا  حضاو  لاؤس  باوج  هرعاشا ، دوخ  یّتح  فّنصم و  رظن  هب  باوج :

رتارف اپ  فّنصم - ام - یلو  درادن  قّقحت  هّیقیقح ، هدارا  دیئوگیم  هرعاشا - امش - دراد و  دوجو  یئاشنا  بلط  يراذتعا ، یناحتما و  رماوا  رد 
یئاشنا بلط  طقف  يراذـتعا  یناـحتما و  رماوا  رد  هکلب  درادـن  دوجو  مه  هّیقیقح  بلط  هک  میتسه  لـئاق  مه  رگید  هلحرم  کـی  هب  هداـهن و 

لیلد نیا  تسین و  هّیقیقح  هدارا  اّما  دراد  قّقحت  یئاشنا  بلط  روکذـم ، رماوا  رد  هک  تسا  نیا  هرعاشا - امـش - لـیلد  داـفم  تیاـغ  تسه و 
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اب یئاشنا  بلط  هک  تسا  نآرب 
431 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀّینیعلا نم  تفرع  ام  داّحتالا  ثیدحب  دارملا  نوکی  نأب  نیبلا ، یف  عازن  نکی  مل  و  نیفرّطلا ، نیب  حلّصلا  عقی  نأ  هانقّقح - امم  نکمی - ّهنإ  ّمث 
قالطإ نم  داری  ام  اریثک  وه  امک  بلّطلا ، نم  یئاشنإلا  ۀـّینینثا  وه  ۀـّینینثالا  ةریاغملاب و  دارملا  نوکی  و  اّیئاشنإ ، اـّیقیقح و  ادوجو  اـموهفم و 

[. 1  ] اّیظفل عاّزنلا  عجریف  اهقالطإ ، نیح  اهنم  ابلاغ  دارملا  وه  امک  ةدارإلا ، نم  یقیقحلا  و  هظفل ،
______________________________

تـسا دـّحتم  یقیقح  هدارا  اب  یئاشنا  بلط  هک  هدرکن  اعّدا  یـسک  هک  میدرک  نایب  ثحب ، نیمه  لیاوا  رد  ام  تسا و  توافتم  یقیقح  هدارا 
خنـس اب  دیاب  ار  هدارا  بلط و  تادوجو  زا  کیره  تسه و  دـّحتم  یقیقح  هدارا  اب  یقیقح  بلط  یئاشنا ، هدارا  اب  یئاشنا  بلط  میتفگ  هکلب 
حرطم ار  هدارا »  » ثحب هک  دراد  یموزل  هچ  دومن ، هسیاقم  یقیقح  بلط  اب  ار  یئاشنا  بلط  دـشاب  انب  رگا  الا  درک و  هسیاـقم  شدوخ  عون  و 

اّما دشابیم  دیز »  » دننام اضرف  یقیقح  بلط  دراد و  ریاغت  یقیقح  بلط  اب  یئاشنا  بلط  ینعی  تسه  تریاغم  بلط ،»  » ماسقا نیب  هکلب  مینک 
بلط یئاشنا و  بلط  نیب  دـناوتیمن  یـسکچیه  دوشیم و  داجیا  ءاشنا و  نآ ، لاثما  لعفا و  هغیـص  اـب  تسا و  ظـفل  هلوقم  زا  یئاـشنا  بلط 

. دنک داّحتا  ياعّدا  یقیقح 
هکلب هدـشن  رکنم  یـسک  ار  بلطم  نیا  تسا و  یقیقح  هدارا  زا  ریغ  یئاشنا ، بلط  هک  دـنک  تلالد  دـناوتیم ، طقف  هرعاشا  لیلد  هصـالخ :

: هک هدوب  نیا  ثحب 
وحن هب  اریخا  ام  هن و  ای  دراد  ریاغت  تواـفت و  یقیقح  هدارا  اـب  یقیقح  بلط  اـیآ  هن و  اـی  دراد  تریاـغم  یئاـشنا  هدارا  اـب  یئاـشنا  بلط  اـیآ 

. میدرک نایب  ار  نآ  خساپ  حورشم 

هدارا بلط و  يانعم  رد  هرعاشا  اب  هلزتعم » هّیماما و   » نیب هحلاصم 

. یقیقح يونعم و  هن  دشاب  یظفل  هدارا ، بلط و  ثحب  رد  هرعاشا »  » اب هلزتعم » هّیماما و   » نیب عازن  تسا  نکمم  [- 1]
432 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناونع و کـی  يور  رب  یفن  هکلب  هدـشن  عـقاو  عوـضوم  کـی  يور  رب  تاـبثا  یفن و  روکذـم - عازن  هدارا و  بلط و  ثحب  رد  کـلذ : ناـیب 
: اریز دنراد  لوبق  ار  بلطم  ود  ره  فرط  ود  ره  تسا و  رگید  ناونع  يور  تابثا ،

دّحتم یقیقح ، هدارا  اب  یئاشنا  بلط  هک  تسا  نیا  ناـشدوصقم  دـننکیم - داـّحتا  یفن  تسا - ریاـغم  هدارا ، اـب  بلط  دـناهتفگ  هک  هرعاـشا 
: هک میدرک  نایب  هک  تسا  نامه  بلطم ، نیا  ّتلع  تسین و 

رگا هدارا  هملک  اریز  دناهدرک  هیکت  هدارا - بلط و  ود - نآ  فارـصنا  ماقم  يور  هدرک و  رظنفرـص  یئاشنا  یقیقح و  هملک  دیق و  زا  اهنآ 
هب لامعتسا  ترثک  رطاخ  هب  بلط »  » اّما دراد  فارصنا  یقیقح ، هدارا  هب  لامعتـسا  ترثک  رطاخ  هب  دشابن - شهارمه  ياهنیرق  دوش - قالطا 

تسا و ریاغم  هدارا ، اب  بلط  دـناهتفگ  هدرکن و  یهّجوت  یقیقح - یئاشنا و  دـیق - ود  نآ  هب  هرعاشا  اذـل  هدرک  ادـیپ  فارـصنا  یئاشنا  بلط 
. میرادن یفالتخا  اهنآ  اب  بلطم  نیا  رد  مه  ام  تسا و  یقیقح  هدارا  یئاشنا و  بلط  هرعاشا ، یفن  عوضوم  سپ  درادن  يداّحتا 

. تسه هرعاشا  یفن  عوضوم  زا  ریغ  ناشتابثا  عوضوم  دنتسه ، لئاق  هدارا ، اب  بلط  داّحتا  هب  هک  هلزتعم  هّیماما و  اما 
: دناهتفگ هدرک و  هسیاقم  شدوخ  عون  خنس و  اب  ار  هدارا  بلط و  زا  کیره  ریخا  هورگ 

مه ام  تسین و  اهنآ  نیب  يریاغت  تسه و  دـّحتم  هدارا ، موهفم  اب  بلط  موهفم  یئاشنا ، هدارا  اب  یئاشنا  بلط  یقیقح ، هدارا  اب  یقیقح  بلط 
نایب ۀـعباّرلا - ۀـهجلا  رد  اریخا - لاـحنیعرد  تسا و  ریاـغم  یقیقح  هدارا  اـب  یئاـشنا  هدارا  یقیقح ، بلط  اـب  یئاـشنا  بلط  هک  میراد  لوبق 
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هّیقیقح هدارا  هب  هدارا »  » هملک دراد و  فارـصنا  یئاشنا  بلط  هب  بلط ، ظفل  ینعی  تسا  فلتخم  هدارا ، اـب  بلط  فارـصنا  ماـقم  هک  میدرک 
. دشابیم فرصنم 

433 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] مهفاف 396

سفنلاب ۀمئاق  يرخأ  ۀفص  سیل  ّهنأ  و  ةروهشملا ، تافّـصلا  ریغ  یفن  نم  ۀلزتعملا ، باحـصألا و  ضرغ  سیل  ّهنأ  یفخی  ال  مهو 397 :] عفد 
[. 2  ] مالکلل تالولدم  ةروهشملا  تافّصلا  هذه  ّنإ  ةرعاشألا ، هب  لوقی  امک  یظفللا ، مالکلل  الولدم  اّیسفن  امالک  تناک 

______________________________

، هرعاشا لیلد  هب  امـش  تسین و  حیحـص  هلزتعم » هّیماما و   » و هرعاشا »  » نیب حـلاصت  ناکما  هک  دـننک  هراـشا  دناهتـساوخ ، هر »  » فّنـصم [- 1]
ریغ هّیبلط و  هّیئاشنا  هّیربخ ، لمج - مامت  هب  تبـسن  هدرک و  عورـش  لاعتم  دنوادخ  زا  هدش و  لئاق  یـسفن  مالک  هب  اهنآ  اریز  دـینکن  یهّجوت 

لئاق نآ  يارب  یّـصاخ  مسا  دراوم ، ریاس  رد  هتـشاذگ و  بلط »  » ار یـسفن  مالک  مسا  هّیبلط ، هّیئاشنا  لمج  رد  اهتنم  دناهداد  تیارـس  هّیبلط -
. تسا یقیقح  ریغ  یظفل و  هرعاشا ، ام و  نیب  عازن  تفگ  ناوتیمن  اذل  هدشن 

مّهوت عفد 

ربخم سفن  رد  هک  ملع - تفص  زا  ریغ  هّیربخ ، لمج  رد  میتفگ  لبق  ثحب  رد  [- 2]
434 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ ۀلزتعملا باحصألا و  دنع  هیلع  الولدم  نوکی  اذ  امف  تلق : نإ 
. بتاک وأ  عون  ناسنإلاک  جراخ ، وأ  نهذ  نم  رمألا  سفن  یف  اهیفن  وأ  اهیفرط ، نیب  ۀبسّنلا  توبث  یلع  ّۀلاد  یهف  ۀیربخلا ، لمجلا  اما  تلق :

اهقّقحت اهیناعم و  توبث  دصق  يأ  رمألا ، سفن  یف  اهیناعمل  ةدـجوم  [- 398] اندئاوف ضعب  یف  هانقّقح  ام  یلع  یهف - ۀّیئاشنإلا ، غیّـصلا  اما  و 
و [ 399] دوقعلا غیص  یف  لاحلا  وه  امک  راثآ ، افرع  اعرش و  هیلع  بترتم  رابتعا  عازتنال  أشنم  اذه  نوکی  امبر  و  دوجولا ، نم  وحن  اذه  و  اهب ،

[. 1  ] تاعاقیإلا
______________________________

رد نینچمه  درادن و  دوجو  ربخم ، سفن  رد  انادجو  تشاذگ ، یـسفن  مالک  ار  شمـسا  ناوتب  هک  يرگید  یناسفن  تلاح  تفـص و  تسه -
. اهنآ لاثما  ّلعل و  تیل و  دننام  ياهّیئاشنا  غیص 

کی یّنمت ، تفص  زا  ریغ  دنک  هعجارم  دوخ ، سفن  هب  یتقو  بیـشملا » لعف  امب  هربخاف  دوعی  انل  بابّـشلا  تیل  ایف   » دیوگیم هک  یـسک  الثم 
. تشاذگ یسفن  مالک  ار  نآ  مان  ناوتب  هک  درادن  قّقحت  وا  رد  يرگید  هّیعقاو  تفص 

دناهتفگ و  هلزتعم - هّیماما و  هدرک - یفن  ار  یـسفن  مالک  هک  یناسک  هک  دینکن  لایخ  امـش  دناهدومرف : مّهوت  عفد  ناونع  هب  نونکا  فّنـصم 
دـشابیم ملع »  » هّیربخ لمج  لولدم  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  درادن ، دوجو  مّلکتم  سفن  رد  يزیچ  ملع ، تفـص  زا  ریغ  هّیربخ ، لمج  رد 

هک تسین  نیا  ناشدوصقم  تسین ، مّلکتم  سفن  رد  يزیچ  یقیقح ، یّجرت  یّنمت و  زا  ریغ  هّیئاشنا ، غیـص  رد  دناهتفگ  هک  اهنامه  نینچمه  و 
. تسا هدش  عضو  یناسفن  یّجرت  یّنمت و  يارب  ّلعل  تیل و 

دننام هّیبلط - ریغ  هّیئاشنا  هّیربخ و  لمج  لولدم  هلزتعم ، هّیماما و  رظن  هب  لاکشا : [- 1]
435 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ اهنآ - لاثما  ماهفتسا و  یّجرت ، یّنمت ،
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: هک تسا  حضاو  هّیربخ ، لمج  باب  رد  روکذم  لاؤس  خساپ  باوج :
: هکلب هدومنن  عضو  تسه ، ربخم  سفن  رد  هک  یملع  يارب  ار  نآ  لاثما  مئاق و  دیز  هّیربخ  هلمج  تئیه  عضاو ،

يارب ار  ربخ  نآ  دیراد  میمصت  امش  تسا و  مایق  هب  فصّتم  جراخ ، عقاو و  رد  دیز  الثم  دینک ، تیاکح  ار  یتّیعقاو  کی  دیهاوخب  امش  رگا 
هّیربخ هلمج  تئیه  سپ  دینکیم . نایب  وا  يارب  ار  بلطم  نآ  مئاق » دیز   » هلمج هلیـسو  هب  امـش  تروص ، نیا  رد  دـینک ، نایب  دوخ ، بطاخم 

. تسا هدش  عضو  مئاق  دیز و  نیب  عقاو - رد  تبسن - توبث  زا  تلالد  يارب  مئاق  دیز 
. هدش عضو  لومحم ، عوضوم و  نیب  یتبسن  توبث  رب  تلالد  عقاو و  زا  تیاکح  يارب  هّیربخ  لمج 

تـسا حضاو  یّلک » ناسنالا   » ای عون » ناسنالا   » دیوگیم هکنیا  لثم  دنکیم ، تیاکح  هّینهذ ، روما  زا  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 
توبث فرظ  امـش  نهذ  هکلب  تسین  جراخ  رد  تبـسن  توبث  فرظ  اـهتنم  دـنکیم . تبـسن  توبث  رب  تلـالد  مه  روکذـم  هّیربخ  لـمج  هک 

. دشابیم یتّیعقاو  دوخ ، مهنآ  تسه و 
. دشابیم رمالا - سفن  یف  لومحم - عوضوم و  نیب  تبسن  توبث  زا  تیاکح  هّیربخ ، لمج  دافم  هصالخ :

؟ دیدرک حرطم  ار  ملع »  » هلأسم هرعاشا - مالک  یسررب  دقن و  ریخا - تانایب  رد  امش  ارچ  سپ  لاؤس :
رد نهذ - عقاو و  زا  رظن  فرـص  دنک - هعجارم  دوخ  سفن  هب  رگا  مئاق » دیز   » دـیوگیم هک  یـصخش  هک : میدوب  نیا  ددـص  رد  ام  باوج :

يزیچ  ملع ، تفص  تلاح و  زج  دوخ ، سفن 
436 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هدوبن و ددـص  رد  میدرک ، حرطم  ار  یناسفن  تفـص  هلئـسم  هک  ام  هکنیا  هصالخ ، داهن و  مان  یـسفن » مـالک   » ار نآ  ناوتب  هک  درادـن  قّقحت 
: هکلب دناهدش  عضو  ملع »  » يارب هّیربخ  لمج  میئوگب  هک  میتسین 

. دناهدش عضو  هبلاس - ياههلمج  رد  تبسن - مدع  و  هبجوم - لمج  رد  تبسن - توبث  زا  تیاکح  يارب  هّیربخ  لمج 
یناسفن یّجرت  یّنمت و  يارب  نآ  لاثما  ّلعل و  تیل و  دننام  هّیئاشنا  غیص  هک  میاهدینش  ام  هّیئاشنا :- غیص  هّیبلط - ریغ  هّیئاشنا  لمج  لولدم  اّما 

هّیئاشنا غیـص  لولدـم  هک  دـینک  نییعت  تسا  مزال  اذـل  دـیدرک  راکنا  ار  بلطم  نیا  هتـشذگ ، تاـنایب  رد  فّنـصم - امـش - دـناهدش و  عضو 
؟ تسیچ

، رماوا باب  رد  هک  روطنامه  [ 400] دنتسه یئاشنا  تادوجو  هدننکداجیا  دجوم و  اهنآ  لاثما  ماهفتـسا و  یّجرت ، ینمت ، دننام  یئاشنا  غیص 
، یئاشنا یّنمت  يارب  مه  هیماهفتـسا و -...  له  ّلعل ، تیل ، ینعی  روکذـم - غیـص  هدـش ، عضو  یئاشنا - بلط  بلط - ءاشنا  يارب  لـعفا  هغیص 

اهتنم دشوپب  دوجو  سابل  یّنمت ، موهفم  دینک ، هدارا  امـش  هک  هدـش  عضو  نیا  يارب  تیل »  » اضرف دـناهدش  عضو  اهنآ  لاثما  یئاشنا و  یّجرت 
هابشا لعفا و  هغیـص  هلیـسو  هب  ناسنا  الثم  درک  هسیاقم  ینهذ  ای  یقیقح  دوجو  اب  ار  یئاشنا  دوجو  دیابن  هاگچیه  و  ینهذ ، هن  یئاشنا  دوجو 
ياراد ءالقع  عراش و  رظن  زا  دوشیم و  قّقحم  یئاشنا - بلط  یئاشنا - دوجو  هجیتن ، رد  دـنک و  ادـیپ  دوجو  بلط ، هک  دـنکیم  دـصق  نآ ،

باب رد  ای  دومن و  تعباتم  نآ  اب  دـیاب  دـنیوگیم  ءالقع  درک ، ادـیپ  قّقحت  یئاشنا ، بلط  یتقو  رماوا ، باب  رد  لاثم  ناونع  هب  تسه  يراثآ 
کلم  عیبم ، تفگ ، تروص  هطوبرم  طئارش  اب  یئاشنا  یتقو  عیب - دننام  تالماعم -

437 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
، ۀقیقح تافّـصلا  هذه  توبث  یلع  ۀّیمازتلالا - ۀلالّدلاب  ینمّتلا - یجّرتلا و  ماهفتـسالا و  بلّطلا و  ۀغیـص  لثم  ۀلالد  یف  [ 401] ۀقیاضم معن ال 

نکت مل  ولف  ةروّصلا ، هذـه  یلإ  اهقالطإ  فارـصنا  وأ  تافّـصلا ، هذـه  توبث  هیلإ  یعاّدـلا  ناک  اذإ  اـمیف  [، 402] اهعاقیإل اهعـضو  لجأل  اّمإ 
وأ [ 403] اعـضو سفّنلاب  امهریغ  ماهفتـسالا و  بلّطلا و  نوک  لجأل  اهتغیـصب ، امهریغ  وأ  ماهفتـسالا  وأ  بلّطلا  ءاـشنإ  ناـک  ۀـنیرق ، كاـنه 

[. 1 [ ] 404] اقالطإ
______________________________
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لـصاح ّتیجوز  هقلع  دـش ، ءاـشنا  ّتیجوز ، صوصخم ، ظاـفلا  طئارـش و  اـب  هک  یماـگنه  نینچمه  دوـشیم و  عیاـب  يارب  نمث  يرتـشم و 
 ... تفرگ و هدیدان  الصا  دیاب  ار  یقیقح  یّجرت  یّنمت و  بلط ، ایآ  لاؤس : [- 1 - ] دنتسه يرابتعا  روما  زا  اهنیا  هّتبلا  دوشیم -

: هک مینکیم  تقفاوم  امش  اب  بلطم  ود  زا  یکی  رد  دناهدومرف  فّنصم  باوج :
هکنیا رب  طورشم  هدرک  عضو  یئاشنا  یّجرت  یّنمت و  يارب  ار  اهنآ - لاثما  بلط و  یّجرت - یّنمت و  غیص  عضاو »  » میئوگب تسا  نکمم  فلا :

اهنآ دافم  هکلب  تسین  ّلعل  ای  تیل  هل  عوضوم  دافم و  یقیقح ، یّجرت  ای  یّنمت  اّما  دشاب  هتشاد  یقیقح  یّجرت  یّنمت و  دوخ ، سفن  رد  ناسنا 
: نیاربانب هّیبلط - هّیئاشنا  لمج  رد  اذک  و  تسه - یئاشنا  یّجرت  ای  یّنمت 

یّجرت یّنمت و  رب  تلالد  مازتلالاب  یلو  تسه  اهنآ  لاثما  یّجرت و  موهفم  ءاشنا  یّنمت ، موهفم  ءاشنا  روکذم ، غیـص  ظافلا و  یقباطم  لولدم 
. دنراد مه  یقیقح 

هدرک عضو  ود ، نآ  زا  یئاشنا  يارب  ار  ّلعل  تیل و  وا  هتـشادن  یقیقح - بلط  و  یقیقح - یّجرت  یّنمت و  رد  یتلاخد  فّرـصت و  عضاو ، ب :
تیل و لامعتسا  ترثک  فارصنا و  نکل 

438 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف نایـصعلا  لهأ  قلطم  لب  نامیإلاب ، راّـفکلا  فیلکت  یف  ةدارـإلا ، بلّطلا و  داـّحتا  یلع  ءاـنب  مزلی  ّهنإ  وهف  لاکـشإلا ، اـّمأ  عفد : لاکـشإ و 
یف هرابتعا  و  یقیقح ، بلط  ذـئنیح  نوکی  هنأ ال  ثیح  ةدارإ ، كانه  نکی  مل  نإ  يّدـج ، فیلکت  كانه  نوکی  نأ ال  اّمإ  ناکرألاب ، لمعلا 

لوقی ائیـش  هّللا  دارأ  اذإ  فّلختت ، داکت  و ال  دارملا ؟ نع  فّلختت  فیکف  ةدارإ ، كانه  ناک  نإ  و  یهیدبلا ، نم  نوکی  امبر  يّدـجلا  بلّطلا 
. نوکیف نک  هل :

، ۀّیعیرشّتلا ةدارإلا  نود  ّماّتلا ، لماکلا  وّحنلا  یلع  ماظّنلاب  ملعلا  وه  ۀّینیوکّتلا و  ةدارإلا  یف  نوکت  اّمنإ  فّلّختلا  ۀلاحتـسا  ّنإ  وهف  عفّدلا ، اّمأ  و 
ّدب الف  اتقفاوت  اذإف  ۀّینیوکّتلا ، ۀّیعیرـشّتلا ال  ةدارإلا  هذه  وه  اّمنإ  فیلکّتلا  یف  هنع  صیحم  ام ال  و  فلکملا . لعف  یف  ۀحلـصملاب  ملعلا  وه  و 

. نایصعلا رفکلا و  راتخی  نأ  نع  صیحم  الف  اتفلاخت ، اذإ  و  نامیإلا ، ۀعاطإلا و  نم 
، فیلکّتلا اهب  ّقلعتی  نأ  ّحصی  الف  دارملا ، نع  فّلختت  داکت  یتلا ال  یلاعت  هتدارإب  نامیالا ، ۀعاطالا و  نایصعلا و  رفکلا و  ناک  اذإ  تلق : نإ 

. القع هیف  ربتعملا  رایتخالا  نع  ۀجراخ  اهنوکل 
______________________________

ناسنا نهذ  هب  بلطم  نیا  [، 405] دوش هدینش  ّلعل  تیل و  هک  نامز  ره  هک  هدش  ببـس  هدوب - یقیقح  یّجرت  یّنمت و  هک  يدراوم  رد  ّلعل -
: سپ تسا  یقیقح  یّجرت  یّنمت و  نآ  دراد و  ياهناوتشپ  هشیر و  یئاشنا  یّجرت  یّنمت و  هک  دنکیم  روطخ 

ره هک  هدرک  داـجیا  ار  تلاـح  نیا  هدوب - یقیقح  یّجرت  یّنمت و  هک  يدراوم  رد  یئاـشنا - یّجرت  یّنمت و  رد  ّلـعل  تیل و  لامعتـسا  ترثک 
. دراد قّقحت  یقیقح ، یّجرت  یّنمت و  مه  تسا و  حرطم  یئاشنا  یّجرت  یّنمت و  مه  دونشیم ، ار  ّلعل  تیل و  ناسنا ، نامز 

439 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
و رایتخالاب ، اهرودص  نم  ّدب  الف  الإ  و  ۀّیرایتخالا ، اهتامّدـقمب  ۀقوبـسم  اهب  ةدارإلا  ّقلعت  نکی  مل  ول  رایتخالا ، نع  کلذـب  جرخی  اّمنإ  تلق :

. اریبک اّولع  کلذ  نع  یلاعت  هدارم ، نع  هتدارإ  فّلخت  مزل  الإ 
دق و  فیک ؟ رایتخالاب ، ام ال  یلإ  نایهتنم  امّهنأ  ـالإ  اـمهتدارإب ، نیقوبـسم  اـناک  ول  یـصاعلا و  رفاـکلا و  نم  نایـصعلا  رفکلا و  ّنإ  تلق : نإ 

.؟ رایتخا الب  ةرخألاب  نوکی  ام  یلع  ةذخاؤملا  ّحصت  فیک  هعم  و  ۀّیهلإلا ، ۀّیشملا  ۀّیلزألا و  ةدارإلا  امهقبس 
، امهتاذ صوصخل  ۀمزاللا  ۀیتاّذلا  امهتواقـش  نع  ۀئـشاّنلا  هتامّدقم ، نع  ئـشاّنلا  رایتخالل  نیعباّتلا  نایـصعلا  رفکلا و  عبتی  اّمنإ  باقعلا  تلق :
یتاّذلا ال و  ربخلا ، یف  امک  ۀّضفلا ،) بهّذـلا و  نداعمک  نداعم  ساّنلا   ) و هّمأ ) نطب  یف  ّیقـش  ّیقّـشلا  و  هّمأ ، نطب  یف  دیعـس  دیعّـسلا   ) ّنإف

هّللا امهدجوأ  اّمنإ  و  کلذک ، ّیقش  ّیقّشلا  هسفنب و  دیعـس  دیعّـسلا  ّنإف  اّیقـش ؟ ّیقّـشلا  ادیعـس و  دیعّـسلا  لعج  مل  ّهنإ  لاؤس : عطقناف  لّلعی ،
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هب ۀیادهلا و  دشّرلا و  هّللا  نم  و  ماهفألا ، نم  ریثک  هعسی  امبر ال  ام  یلإ  ماقملا  یف  مالکلا  یهتنا  دق  تسکشب ،) رـس  دیـسر  اجنیا  ملق   ) یلاعت
. ماصتعالا

نوک بلّطلا - نیع  نوکت  نأ  یلع  ءانب  مزل - لعفلا ، حالـصب  هملع  نیع  یلاعت  هنم  ۀّیعیرـشّتلا  ةدارإلا  تناـک  اذإ  لوقت : کـّلعل  عفد : مهو و 
. نالطبلا نم  ناکمب  وه  و  ملعلا ، وه  ۀّیهلإلا  تاباطخلا  یف  ۀغیّصلاب  أشنملا 

بلّطلا ال  موهفملا ، الإ  سیل  أشنملا  ّنأ  تفرع  دق  و  اموهفم ، اجراخ ال  نوکی  اّمنإ  حالـصلاب ، ملعلا  عم  ةدارإلا  داّحتا  نأ  نع  تلفغ  کّنکل 
هتاذ یلإ  تافّصلا  عوجرل  یلاعت ؛ هتافـص  عیمج  یف  هنع  صیحم  لب ال  اجراخ ، انیع و  ملعلا  ةدارإلا و  داّحتا  یف  الـصأ  ورغ  و ال  یجراخلا ،

(. هنع تافّصلا  یفن  هل  صالخإلا  لامک  و  هل ، صالخإلا  هدیحوت  لامک  و  : ) هیلع همالس  هّللا و  تاولص  نینمؤملا  ریمأ  لاق  ۀسّدقملا ،
______________________________

تداعس و ضیوفت ، ربج ، هلأسم  نایب  هدارا و  بلط و  ثحب  همادا  هب  نونکا  رّکذت : [- 1]
440 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ثحاـبم حیـضوت  نمـض  تسا  دـیما  دومن  میهاوخ  يراددوخ  روکذـم  تاراـبع  هناگادـج  حیـضوت  زا  و  تخادرپ 406 ] میهاوخ  تواـقش 
. دوش نشور  ترابع  نآ  زا  مه  هر »  » فّنصم دوصقم  روکذم ،

هدارا بلط و  تریاغم  رب  هرعاشا  مّوس  لیلد 

: هک دوب  یفالتخا  هلزتعم » هّیماما و   » و هرعاشا »  » نیب هدارا ، بلط و  باب  رد  رّکذت :
دّحتم هدارا ، بلط و  يانعم  هک  دندقتعم  هلزتعم  هّیماما و  هبطاق  اّما  دنتـسه  توافتم  يانعم  ود  ياراد  هدارا ، بلط و  هک  دندوب  لئاق  هرعاشا ،

. تسا
رکذ هب  کنیا  میدرک و  نایب  ب »  » و فلا »  » ناونع تحت  ۀعبارلا - ۀـهجلا  رد  اریخا - ار  ود  نآ  هک  هدرک  کّسمت  لیلد ، ود  هب  ابیرقت  هرعاشا 

موحرم تسه و  دودرم  لطاب و  ناشلیلد  تقیقح ، رد  یلو  دـشابیم  اهنآ  لیلد  نیرتهب  رهاـظ  بسح  هب  هک  میزادرپیم  هرعاـشا  مّوس  لـیلد 
هک هدـش  یبلاـطم  هب  رجنم  هک  دـناهدومیپ  ار  يریـسم  هرعاـشا ، مّوس  لـیلد  زا  باوـج  ماـقم  رد  فیرّـشلا » هماـقم  هّللا  یلعا   » دـنوخآ ياـقآ 
هب ام  باوج  ات  مینک  نایب  ار  یتامّدـقم  دـیاب  نآ  هب  خـساپ  يارب  اّما  میزادرپیم  مّوس  لیلد  رکذ  هب  ءادـتبا  اذـل  دـش  مزتلم  اـهنآ  هب  ناوتیمن 

. دوش صّخشم  الماک  هرعاشا 
لاعتم دنوادخ  تاروتسد  اب  تفلاخم  نایـصع و  راتفرگ  مدرم  زا  ياهّدع  و  رفک »  » راتفرگ يدارفا  هک  تسا  یهیدب  هرعاشا - مّوس  لیلد  ج -:

. دنتسه
. هن ای  تسه  لاعتم  دنوادخ  بولطم  نایصعلا  كرت  رفکلا و  كرت  ایآ  لاؤس :

نیا  رد  دشابیم و  ناهج  راگدرورپ  بولطم  نایصع ، رفک و  كرت  امّلسم  باوج :
441 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاعتم دـنوادخ  یگدـنب  تعاطا و  دـیحوت و  هب  توعد  ضیرحت و  ار  مدرم  يدّدـعتم  تاـیاور  تاـیآ و  اریز  درک  هشقاـنم  ناوتیمن  بلطم 
 ... و [ 407  ...«] ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرش هیآ  دننام  دناهدومن 

- نایصعلا كرت  اذک  و  یلاعت - كرابت و  هّلل  بولطم  رفکلا  كرت  تفگ  ناوتیم  دیدرت  نودب  نیاربانب ،
: هک دنیوگیم  نینچ  ام  هب  هرعاشا  ّناک 

دنوادـخ بولطم  نایـصعلا  كرت  دراد و  قّقحت  بلط »  » هک روکذـم  لاثم  رد  دـیتسه ، هدارا  بلط و  يانعم  داّحتا  هب  لئاق  هک  هّیماما - امش -
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: هک دیوش  مزتلم  دیاب  تسه ، لاعتم 
مه رفکلا  كرت  هب  راگدرورپ  هدارا  ینعی  دـشابیم  مه  وا  دارم »  » تسه هلالج » ّلج   » يراب ترـضح  بولطم »  » رفکلا كرت  هک  روطنامه 

. دشاب مه  وا  دارم  دیاب  تسه  دنوادخ  بولطم  نایصعلا  كرت  هک  روطنامه  هدش و  ّقلعتم 
: هک تسه  يدساف  یلات  مزلتسم  دیوش ، لئاق  یبلطم  نانچ  هب  رگا  دناهتفگ  هرعاشا 

، لقن لقع و  رظن  زا  تسین و  یکاکفنا  دـنوادخ ، دارم  هدارا و  نیب  هدـشن ، لـصاح  شدارم  اـما  هدرک  ادـیپ  قّقحت  یلاـعت  قح  هدارا  هنوگچ 
[- ُنوُکَیَف 408 ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  تسا - لیحتسم  دنوادخ ، هرابرد  هدارا  زا  دارم  فّلخت 

ار نایـصعلا  كرت  وا  نینچمه  دـشاب و  یقاب  شرفک  رب  رفاک  لاحنیعرد ، دـنک و  هدارا  ار  رفک  كرت  دـنوادخ ، هک  دوشیم  رّوصت  هنوگچ 
ادیپ قّقحت  يرفک  الـصا  تفرگیم  رارق  ادخ  هدارا  ّقلعتم  رفک ، كرت  رگا  دـهد و  همادا  دوخ  تیـصعم  هب  تبـسن  یـصاع  اّما  دـیامن  هدارا 

الا هتفرگ و  ّقلعت  نایصع  كرت  رفک و  كرت  رب  هّللا  ةدارا  هک  تفگ  ناوتیمن  سپ : درکیمن 
442 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک مینکیم  فشک  بلطم ، نیا  زا  اذل  دوبیمن  ریذپناکما  كاکفنا ، فّلخت و 
فّلخت اّما  تسا  لیحتـسم  هدارا ، زا  دارم  فّلخت  هک  دـنکیم  تلالد  لیلد ، دنتـسه و  تقیقح  ود  اهنآ  تسه و  تریاـغم  بلط  هدارا و  نیب 

. دنکیمن نآ  ّتیلاحم  رب  تلالد  یلقن  لقع و  درادن و  ياهلاحتسا  هنوگچیه  بلط  زا  بولطم 

هرعاشا مّوس  لیلد  هب  تبسن  فّنصم ، خساپ 

: تسا عون  ود  رب  هدارا  دناهدومرف : اریز  تسا  بسانم  بوخ و  فّنصم ، خساپ  يادتبا 
. ینیوکت ب : یعیرشت 409 ] فلا :

هدارا هک  دـهد  ماـجنا  ار  یلمع  شدوـخ  راـیتخا  هب  دـبع  هک  دـهاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  دـنکیم  بلط  هب  تشگزاـب  یعیرـشت  هدارا 
نایـصع كرت  رفک و  كرت  دروم  رد  دوشیم و  هدهاشم  راکـشآ  وحن  هب  ةاکّزلا - اوتآ  ةالّـصلا و  اومیقا  ناوارف - ّهلدا  نمـض  رد  هّیعیرـشت  ]

. تسا بلط  اب  قواسم  دراد و  قّقحت  یعیرشت  هدارا 
443 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

« ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی   » دیامرفیم هک  تسا  نیا  مه  شدـهاش  تسا و  رظان  نآ  هب  َدارَأ -...  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  هفیرـش - هیآ  هک  ینیوکت  هدارا  اّما 
دارم دوجو  عنام  دناوتیمن  زیچچیه  دوشن و  دوجوم  ءیش ، نآ  هک  درادن  ناکما  تفرگ ، ّقلعت  يزیچ  هب  دنوادخ  ینیوکت  هدارا  یتقو  ینعی 

. دوش وا 
: هک دناهدش  ثحب  نیا  دراو  هرعاشا ، مالک  یسررب  تبسانم  هب  فّنصم  رّکذت :

هن ای  دراد  طابترا  یلاعت  قح  هّینیوکت  هدارا  اب  هرخالاب  رفک - رایتخا  تیـصعم و  باکترا  هلمج ، زا  دـنهدیم - ماجنا  مدرم  هک  ار  یلاعفا  ایآ 
: هک مینک  یسررب  دیاب  ادتبا  اذل  دناهدومیپ  ار  یحیحص  ریغ  ریسم  هّرس » سّدق   » دنوخآ ياقآ  موحرم  هک  تسه  اجنیمه  زا  و 

ناسنا رایتخا  رد  دـصرددص  لامعا ، نآ  ایآ  مینکیم - ریبعت  يرایتخا  لمع  ناونع  هب  اهنآ  زا  ام  هک  دوشیم - رداص  اـهناسنا  زا  هک  یلاـعفا 
فلتخم ثحابم  لوصف و  رد  تسا و  مهم  رایسب  روکذم ، ثحب  انمض  تسا  يرایتخا  ریغ  يرارطـضا و  اهنآ  ساسا  هشیر و  هکنیا  ای  تسه 

ار هرعاشا  مّوس  لیلد  باوج  نایاپ ، رد  داد و  میهاوخ  همادا  افیک - اّمک و  طّسوتم - ّدح  رد  ار  ثحب  نآ  ام  اذل  تفرگ  هجیتن  نآ  زا  ناوتیم 
. تفگ میهاوخ 

445 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ضیوفت  ربج و 
447 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضیوفت ربج و 

هراشا

هتـشاد ینارادفرط  لوق  ره  هدوب و  حرطم  نیعمجا » مهیلع  هّللا  تاولـص   » نیموصعم هّمئا  نامز  رد  یّتح  هقباسرپ و  ثحابم  زا  روکذم  ثحب 
هفیظو دـیاش  هک  هدوب  يوحن  هب  مالّـسلا » مهیلع   » هّمئا طیحم  نامز و  هدـش و  عقاو  رّکذـت  ضّرعت و  دروم  مه  تایاور  ناسل  رد  هکيوحنهب 

هدشیم يراج  یعرـش  روما  اههبنج و  رد  هدوب و  زور  هلأسم  نوچ  نکل  دنیامن  نایب  مدرم  يارب  ار  روکذـم  ثحابم  تقیقح  هک  هدوبن  اهنآ 
نیرما نیب  رما  لـب  ضیوـفت  ـال  ربـج و  ـال   » تسا هدـمآ  نینچ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هدرک و  ناوـنع  ار  نآ  مالّـسلا » مهیلع   » نید هّمئا  اذـل 

هب يدوزب  هک  تسه  ود  نآ  ناـیم  خزرب  ناوـنع  کـی  رما ، تقیقح  هکلب  درادـن  ّتیعقاو  مادـکچیه  ضیوـفت  هن  ربـج و  هـن  ینعی  [ 410 ...«]
. تخادرپ میهاوخ  نآ  حیضوت 

هب لئاق  رب  هدش و  ریبعت  كرـشم  ۀّمالا و  هذه  دوهی  هب  ضیوفت  هب  لئاق  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  يرتدیدش  تاریبعت  تایاور  زا  یـضعب  رد 
. درک میهاوخ  نایب  هدنیآ  ثحابم  نمض  رد  هک  تسا  ياهتکن  ياراد  شمادکره  هک  هدرک  قبطنم  رفاک  ۀمالا و  هذه  سوجم  ناونع  ربج ،

448 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
، دراد لوق  نالف  هب  داشرا  تلالد و  تایاور ، نوچ  دیوگب  یـسک  هک  تسین  يدـّبعت  روما  زا  ضیوفت  ربج و  ثحب  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 
هب لوق  دیاب  همّلسم  دعاوق  قبط  القع و  اعقاو ، ایآ  هک  دوش  صّخـشم  ات  دومن  هظحالم  ار  نآ  لقع  قطنم و  اب  دیاب  هکلب  تفریذپ  ار  نآ  دیاب 
. تسا قبطنم  مه  قطنم  لقع و  اب  هک  دناهدرک  داشرا  نآ  هب  ار  ام  مالّسلا » مهیلع   » هّمئا هک  ار  نامه  ای  ضیوفت و  هب  لوق  ای  تفریذپ  ار  ربج 

هّیربج مالک  لّصحم 

عیـسو یّلک و  رایـسب  ثحب ، عوضوم  هّتبلا  دـشابیم  اهنآ  هابـشا  هعلاطم و  برـش ، لکا ، لیبق  زا  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هرابرد  ثحب  عوضوم 
ثحب هرمث  دشابیم و  اهنآ  زا  یکی  ناسنا  لاعفا  هک  دوشیم  تادوجوم  ریاس  ناویح و  ناسنا ، زا  معا  ملاع ، تادوجوم  مامت  لماش  هدوب و 

: هک دوشیم  رهاظ  ناسنا »  » لامعا لاعفا و  رد 
: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا  دنتسه . یّصاوخ  راثآ و  ياراد  تادوجوم ، همه  هک  دینادیم 

ران و نیب  ةّراح » راّنلا   » دـیئوگیم هکنیا  ایآ  هن و  ای  دراد  دوجو  یتّیّلع  ّرثأت و  ریثأـت ، طاـبترا ، ناشّـصاوخ » راـثآ و   » و تادوجوم »  » نیب اـیآ 
نیا ّتیّلع ، يانعم  هک  تسا  یهیدب  تسا و  ترارح  ّتلع  ران ، دیئوگیم  یعطق  مّلسم و  روط  هب  هک  تسه  يّرثأت  ریثأت و  طابترا ، ترارح ،

- تسین ام  ثحب  دروم  العف  تسه  هصقان  ای  هّمات  ّتلع  هکنیا  اّما  دنکیم - ریثأت  لولعم ، لوصح  توبث و  رد  ّتلع  هک  تسا 
؟ دراد ّتیعقاو  قّقحت و  ناشّصاوخ  تادوجوم و  نیب  ّرثأت ، ریثأت و  لصا  ایآ  هصالخ :

سمّـشلا «، » ةّراح راّنلا   » دـینک ریبعت  دـیناوتیمن  امـش  تسین و  یطابترا  هنوگچـیه  ناشّـصاوخ  راـثآ و  تادوجوم و  نیب  دـناهتفگ  نّویربج 
. قارشا رد  ار  سمش  دینادب و  ّرثؤم  تدورب  رد  ار  ءام »  » هکيوحنهب دراب » ءاملا   » ای و  ۀقرشم »

449 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب یطابترا  یخلت ، ینیریـش و  تسه ، خلت  ای  نیریـش  معط  ياراد  هویم ، نالف  هک  دـینک  ریبعت  تسین 411 ] حیحـص  دیناوتیمن و  نینچمه  و 

ناهایگ هب  تابنا  دانسا  هک  دیاهدناوخ  لّوطم  باتک  رد  هک  روطنامه  تسا ، يزاجم  روکذم ، ياهدانسا  مامت  هکنیا  هصالخ  و  درادن . هویم 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


، تقیقح رد  هکلب  درادـن  راهب  لـصف  هب  یطاـبترا  ناـهایگ  تاـبنا  تقیقح و  هن  تسا  زاـجم  وحن  هب  لـقبلا - عیبّرلا  تبنا  هلمج  رد  راـهب - و 
. میهدیم تبسن  عیبر ، هب  ار  نآ  ازاجم  یلو  دنایوریم  ار  اهنآ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ 

هرابرد طقف  یقیقح  دانسا  دینادب و  يراس  يراج و  ناشّصاوخ » راثآ و   » تادوجوم و مامت  نیب  ار  روکذم  يزاجم  دانـسا  دناهتفگ  نّویربج 
، بآ درادن و  ران  هب  یطابترا  ترارح ، الثم  دنرادن  صاوخ  راثآ و  ّبترت  رد  یـشقن  هنوگچـیه  تادوجوم  تسا و  تباث  ناهج ، راگدرورپ 

. درادن تدورب  رد  يریثأت 
. دوشیمن سح  ترارح ، بآ ، لابند  هب  اّما  دنکیم  ادیپ  قّقحت  ترارح ، ران ، لابند  هب  ارچ  لاؤس :

نیا رب  لاعتم  دـنوادخ  تداع  هک  تسا  نیا  دراد  شتآ  هک  يزایتما  طقف  تسین  ّرثأت  ریثأت و  رب  لـیلد  راـن ، لاـبند  هب  ترارح  دوجو  باوج :
« ران  » لابند هب  هک  هدـش  يراج  نیا  رب  هّللا  ةداع  سپ  دـنکیم  داجیا  ار  ترارح  راـن ، لاـبند  هب  همّدـقم  نودـب  امیقتـسم و  هک  هدـش  يراـج 

لاعتم دنوادخ  یهاگ  هک  تسین - اهنآ  مالک  رد  بلطم  نیا  لامتحا و  نیا  هّتبلا  دیاش - دـیامن و  داجیا  ار  تدورب  ءام »  » لابند هب  ترارح و 
شتآ لابند  رد  داتفا و  قاّفتا  ياهلأسم  نینچ  مالّسلا » هیلع   » میهاربا ترـضح  ناتـساد  رد  هکنیا  امک  دیامنن  داجیا  ار  ترارح  ران ، لابند  رد 

[- میهاربا 412 یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق  دمآ - دوجوب  تدورب  هکلب  درکن  ادیپ  دوجو  ترارح ، اهنت  هن 
: هک دناهتفگ  هداهن و  رتارف  اپ  نّویربج ،

450 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
- ثداح ملاعلاف  ثداح  ّریغتم  ّلک  ّریغتم و  ملاعلا  تسا - جاتنالا  یهیدب  لّوا  لکش  دیاهدومن ، دروخرب  هعبرا  لاکشا  هب  قطنم  رد 

هب طوبرم  هّیضق ، هجیتن  هب  امش  ملع  هکلب  دنرادن  یتّیصاخ  رثا و  ود ، نآ  تسین و  اربک  ارغص و  رثا  ملاع ، ثودح  رب  امش  ملع  دناهتفگ  اهنآ 
ملع هشیر  ساسا و  دینک و  ادـیپ  هجیتن  هب  ملع  هّیـضق ، لیکـشت  لابند  رد  امـش  هک  هدـش  يراج  نیا  رب  هّللا  ةداع  هک  تسه  دـنوادخ  تداع 

. درادن يرثا  لّوا ، لکش  الا  تسا و  هّللا  ةداع  ءانب و  روکذم ،
: دناهتفگ هدش ، يرایتخا  لاعفا  زا  ثحب  دراو  یتقو  نّویربج 

دینکیم و لزنم  زا  جورخ  هدارا  هک  امـش  الثم  دنکیم  ادیپ  قّقحت  ناتدارم  هدارا ، لابند  رد  هدرک و  هدارا  ناتدوخ  هک  دـینکیم  لایخ  امش 
هک دینکیم  لایخ  امش  رتالاب  هکلب  تسه و  يّرثأت  ریثأت و  طابترا ، ناتدارم  هدارا و  نیب  هک  دینکیم  لایخ  دیوشیم ، جراخ  هناخ  زا  سپس 

: دناهتفگ تسا و  تالّیخت  بلاطم ، نیا  مامت  اهنآ  هدیقع  هب  دیاهدرک  داجیا  ار  هدارا  ناتدوخ 
داجیا ار  دارم  شدوخ  دـشاب - یطابترا  دارم ، هدارا و  نیب  هکنیا  نودـب  هدارا - لاـبند  رد  دـنکیم و  هدارا  داـجیا  امیقتـسم  لاـعتم  دـنوادخ 

. دراد قّقحت  هدارا ، لصا  ناسنا و  نیب  یطابترا  هن  تسه  دارم  هدارا و  نیب  یطاـبترا  هن  نیارباـنب  دـناشوپیم  نآ  هب  دوجو  ساـبل  دـنکیم و 
جیاتن ایاضق و  لیکشت  رد  یّتح  و  دشابیم - دامج  هایگ و  ناویح ، ناسنا ، زا  ّمعا  تادوجوم ، مامت  رد  یّلک و  هدعاق  کی  بلطم ، نیا  سپ 

- تسه يراج  اهنآ  زا  هلصاح 
درب راک  هب  ار  صاوخ  راثآ و  هملک  دـیابن  الـصا  تسین و  يّرثأت  ریثأت و  طابترا و  هنوگچـیه  ناشّـصاوخ  راثآ و  تادوجوم و  نیب  هصالخ :

. دراد ّرثأت  ریثأت و  ّتیخنس و  طابترا ، رب  تلالد  راثآ »  » ظفل نوچ 
. دومن یسررب  دقن و  ار  لوق  ود  نآ  ناوتب  رتهب  دیاش  ات  مینکیم  نایب  مه  ار  هضّوفم  مالک  لّصحم  هّیربج ، هب  خساپ  نایب  زا  لبق  رّکذت :

451 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هضّوفم مالک  لّصحم 

اهنت هن  تسه و  ّرثأت » ریثأت و   » طابترا و اهنت  هن  ناشّصاوخ » راثآ و   » تادوجوم و نیب  دناهتفگ : هتشاد و  رارق  هّیربج  لباقم  هطقن  رد  هضّوفم 
هب اهنآ  ّرثأت  ریثأت و  راثآ و  صاوخ ، ینعی  دـنراد  لالقتـسا  ریثأت ، رد  تادوجوم  رتـالاب ، هکلب  تسا  رارقرب  ّتیخنـس  یلولعم  ّتلع و  ره  نیب 
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نیرتمک روکذم ، راثآ  رد  لاعتم - دنوادخ  ول  و  يرگید - دوجوم  چیه  دنتسه و  لقتسم »  » ریثأت رد  لاحنیعرد  تسا و  ظوفحم  دوخ  ياج 
. درادن یتلاخد  شقن و 

تادوجوم هب  طوبرم  شدعب  لحارم  اّما  هدومن  شنت  رب  دوجو  سابل  داجیا و  ار  یتسه  ناهج  تقلخ ، ماقم  رد  لاعتم  دنوادخ  دناهتفگ  اهنآ 
: هک دناهدوزفا  ریظنت  هیبشت و  باب  زا  تسه و 

. تسه اّنب  هدنزاس و  اب  نامتخاس » انب و   » طابترا دننام  ّناک  لاعتم  راگدرورپ  اب  یتسه  ناهج  تبسن  طابترا و 
تسا و لقتـسم  اّنب  زا  ثودـح  دوجو و  زا  دـعب  نامتخاس  نآ  یلو  دـنکیم  ثادـحا  نّیعم  ياهشقن  اب  ار  یترامع  نامتخاس ، کی  هدـنزاس 

ياههناوتـسا رب  نامتخاس  نآ  اّما  هدومن  توف  سپـس  هتخاس و  ار  یئانب  يرامعم  لبق ، نایلاس  الثم  درادن  شیوخ  رامعم  هدنزاس و  هب  يزاین 
رد اّما  هتـشاد  ریثأت  ّتیلخدم و  ملاع  ثودح  رد  هک  تسین  نیا  زا  شیب  مه  لاعتم  قلاخ  اب  ناهج  طابترا  هک  دناهتفگ  اهنآ  تسا  یقاب  دوخ 

. درادن یلاعت  يراب  هب  یطابترا  هنوگچیه  شراثآ  صاوخ و  ّرثأت ، ریثأت ، ءاقب ،
هدـش و لئاق  تادوجوم  ّرثأت  ریثأـت و  لـصا  هب  هداـهن و  رتارف  اـپ  اـهنآ و  لـباقم  رد  هضّوفم  دـندوب و  رکنم  ار  ّرثأـت  ریثأـت و  نّویربج ، هجیتن :

. دنراد ریثأت  رد  لالقتسا »  » تادوجوم دناهتفگ 
هدومن و نایب  هضّوفم  هدیقع  هب  تبسن  ار  دوخ  خساپ  ءادتبا  اذل  تسه  نشور  حضاو و  ناشباوج  رـصتخم و  هضّوفم ، مالک  نوچ  يروآدای :

. میزادرپیم نّویربج  هب  باوج  ّهلدا و  رکذ  هب  سپس 
452 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

هضّوفم مالک  یسررب  دقن و 

هراشا

: دوش راکشآ  هضوفم  لوق  نالطب  ات  میهد  حیضوت  ار  بلطم  ود  تسا  مزال  يروآدای :
. تسه قلاخ  دجوم و  ّتلع ، هب  جاتحم  یتسه  ناهج  ارچ  - 1

. دشابیم ّتلع  جاتحم  مه  ءاقب  هکنیا  ای  تسه  ّتلع  هب  زاین  ثودح ، رد  طقف  ایآ  تسیچ و  ّتلع  هب  زاین  هجو  - 2
مدع هک  دوجولا  عنتمم  ب : دراد . موزل  ترورض و  وا  يارب  دوجو  هک  دوجولا  بجاو  فلا : [: 413] دننادیم مسق  هس  رب  ار  موهفم  هفسالف ،

هن دراد و  ترورـض  شیارب  دوجو  بناـج  هن  تسا  يواـسم  مدـع  دوـجو و  هب  نآ  تبـسن  هک  دوـجولا : نکمم  ج : دراد . ترورـض  شیارب 
ّقـش تسا و  یلقع  روکذم ، میـسقت  دراد و  تمئالم  دوجو  اب  مه  تسا و  راگزاس  مدع  اب  مه  هک  تسا  یتقیقح  ياراد  ینعی  مدـع ، بناج 

[. 414] درک رّوصت  ناوتیمن  نآ  يارب  یعبار 
، دوجو نیب  وا و  نیب  یکاکفنا  و  هضوفم - امـش ، لوق  هب  [- 415] دراد ترورض  وا  يارب  دوجو  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  روبزم ، میـسقت  رثا 

رگید دنتـسه ، موزلم  مزال و  اهنآ  هک  دیوشیم  هّجوتم  دریگیم ، رظن  رد  ار  دوجو  ات  دـینکیم و  هظحالم  ار  نآ  امـش  ات  دوشیمن و  رّوصت 
- تسا تباث  يرورض و  وا  يارب  دوجو  هک  تسا  نیا  ضرف  دراد - ّتلع  هب  زاین  زیچ  هچ  رد 

تمئـالم و هنوگچـیه  میجنـسیم ، دوـجو  اـب  ار  موـهفم  نآ  ءیـش و  نآ  یتـقو  ینعی  تسا  روـطنیمه  مه  دوـجولا  عـنتمم  رد  هکنیا  اـمک 
نآ  يارب  مدع  تسین و  ود  نآ  نیب  يراگزاس 

453 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دراد ّتلع  هب  يزاین  هچ  رگید  تشاد ، ترورض  يزیچ  يارب  مدع  هک  یماگنه  دراد و  ترورض 

؟ دراد ّتلع  هب  زاین  مدع ، رد  ایآ 
. تسا يرورض  وا  يارب  مدع  هک  تسا  نیا  ضرف ،
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؟ تسا ّتلع  هب  جاتحم  دوجو ، رد  ایآ 
. دنک ادیپ  دوجو  وا  هک  درادن  ناکما 

عنتمم رد  دوجو - ترورض  رطاخ  هب  دوشیمن - رّوصت  نآ ، رد  ّتلع  هب  يزاین  ام  ثحب  رظن  زا  دوجولا  بجاو  هک  روطنامه  میئوگیم  اذل 
رد ار  نآ  هچناـنچ  هک : مینک  ضرف  نینچ  ار  يدوجوم  رگا  لاـح  مدـع - ترورـض  رطاـخ  هب  دوشیمن - رّوصت  ّتلع  هب  يزاـین  مه  دوجولا 

بناج هب  یلیامت  هن  دوشیم  هدـید  دوجو  فرط  هب  یلیاـمت  هن  هک  مینکیم  هدـهاشم  هداد ، رارق  رگید  هّفک  رد  ار  دوجو  وزارت و  هّفک  کـی 
يواستم و نیفرط ، اب  ءیـش  نآ  تبـسن  میئوگیم  تروص  نیا  رد  تسا ، راگزاس  مدـع ، اب  مه  دراد و  تمئـالم  دوجو  اـب  مه  ینعی  مدـع ،

رگا سپ  مدـع ، بناـج  هن  دراد  ترورـض  شدوجو  بناـج  هن  درادـن  یّـصاخ  طاـبترا  نیفرط ، زا  کیچـیه  اـب  اریز  تسا  ّتلع  هب  جاـتحم 
فرط هب  دهاوخب  هچنانچ  دشوپب و  دوجو  سابل  ات  دریگب  ار  شتـسد  دنک و  تیاده  ار  وا  یـسک  دیاب  دریگ  رارق  دوجو ، ریـسم  رد  دهاوخب 

- یئاـهنت هب  اـتاذ - شدوخ  دراد و  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ّریحتم  درف  دـننام  هشیمه  ّناـک  دراد و  ریگتـسد  هب  زاـین  دـنک ، ادـیپ  لـیامت  مدـع ،
سپ دـهد  رارق  نیفرط  زا  یکی  رد  ار  وا  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  شیارب  جراخ  زا  ياهحّجرم  ّتلع  کـی  هکنیا  رگم  دورب  یبناـج  هب  دـناوتیمن 

: هکنیا هصالخ 
. دشابیم دوجولا » نکمم   » وا هک  تسا  نیا  ّتلع ، هب  وا  زاین  كالم 

تقیقح دوجولا  نکمم  نآ  تروص ، نیا  رد  داد ، رارق  دوجو  ریسم  رد  ار  وا  دومن و  دوجوم  ار  دوجولا  نکمم  دش و  ادیپ  یتّلع  رگا  لاؤس :
دوجولا نکمم  مه  زاب  یقاب و  شدوخ  تفص  رب  وا  مه  دوجو  زا  دعب  هکنیا  ای  دوشیم  دوجولا  بجاو  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 

454 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسا

وا رب  ار  دوجو  سابل  درک و  ادیپ  قّقحت  ياهحّجرم  ّتلع  هکنآ  زا  دعب  دناهدش - هابتشا  راچد  هضّوفم  هک  تساجنیمه  ثحب  هتکن  باوج -:
زا هفـسالف  یهاگ  هکنیا  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیهام  ءیـش ، کی  هک  درادـن  انعم  تسا و  دوجولا  نکمم  ءیـش ، نآ  مه  زاب  دـناشوپ ،

« ریغلاـب دوجولا  بجاو   » دـناهتفگ هدوزفا و  نآرب  مه  يدـیق  اـهنآ  دـناهدرک ، ریبعت  دوجولا » بجاو   » هب هدـش ، دوجوم  هک  يدوجولا  نکمم 
ار شتقیقح  تاذ و  ناسنا ، رگا  الا  هدش و  دوجولا  یمتح  ّتلع ، هضافا  ببسهب  هدرک ، ادیپ  دوجو  بوجو  ّتلع  هطـساو  هب  هک  يزیچ  ینعی 

: سپ تسه  دوجولا  نکمم  دشاب ، مودعم  هک  یتلاح  رد  هچ  دوجو و  تلاح  رد  هچ  هک  دوشیم  هّجوتم  دنک ، هظحالم 
. تسا ّریغتم  ریغ  تباث و  هثالث ، ماسقا  مامت  تقیقح  تسا و  مسق  ود  نآ  ربارب  رد  مه  دوجولا - نکمم  مّوس - مسق 

: روکذم تامّدقم  هب  هجوت  اب 
؟ درادن ّتلع  هب  يزاین  ءاقب  رد  اّما  تسا  ّتلع  هب  جاتحم  شثودح  رد  دوجولا  نکمم  تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :

: رگید ترابع  هب  تسا و  یقرف  هچ  ءاقب  ثودح و  نیب  باوج :
. دوب دوجولا  نکمم  نوچ  تشاد ؟ ّتلع  هب  زاین  ثودح ، رد  وا  ارچ 

؟ تسین دوجولا  نکمم  شیاقب  رد  ایآ 
ریذپرییغت رگید ، مسق 416 ] ود  تقیقح  هک  روطنامه  تسین  ریذپرییغت  میهافم ، ءایـشا و  تقیقح  اریز  تسا  تبثم  روکذـم ، لاؤس  خـساپ 

رد دوجولا  نکمم  اذل  تسه  هیوّسلایلع  مدع  دوجو و  هب  وا  تبسن  اریز  تسین  رییغت  لباق  مه  دوجولا - نکمم  مّوس - مسق  ّتیعقاو  تسین ،
یقرف  نیرتکچوک  ءاقب ، ثودح و  نیب  دشابیم و  ّتلع  هب  جاتحم  هظحل  ره 

455 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نامه تسا ، ّتلع  هب  زاین  كالم  هک  يزیچ  میدرک  نایب  هک  روطنامه  و  درادن - یتّیلخدم  ّتیعوضوم و  ثودح ، وه  امب  ثودح  تسین -

دوشیم بلس  وا  زا  مه  ّتلع  هب  زاین  تقونآ  دینک ، بلس  دوجولا ، نکمم  زا  ار  دوجو  ناکما  دیتسناوت  امش  رگا  يرآ  تسا . دوجو  ناکما 
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. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  تقیقح  ءیش  هک  تسا  لیحتسم  بلطم ، نیا  و 
[. 417 «] ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هدومرف  نینچ  هفیرش  هیآ  رد  مه  لاعتم  دنوادخ 

نیع نکمم ، دوجو  الـصا  رتیلاع  الاب و  رظن  دـید و  اب  هّتبلا  دیـشابیم - مه  هّللا  یلا  ءارقف  دـیتسه  دـنوادخ  بطاخم  دوجوم و  هکیلاحرد 
. درادن ّتلع  هب  يزاین  ءاقب ، رد  اّما  تسه  ّتلع  هب  جاتحم  شثودح  رد  نکمم »  » هک دوش  رّوصت  دیابن  سپ  تسا - یلاعت  يراب  هب  ّقلعت 

تسا حیحص  هضّوفم ، هیبشت 418 ] ریظنت و  ایآ 

هک دراد  تلـالد  لـیلد ، مادـک  دـیدرک ، ناـیب  هیبشت  تروص  هب  ار  دوخ  ياعّدـم  نیع  دـیرادن و  یلیلد  روکذـم ، ریظنت  رب  امـش  [: 419] الّوا
 ... تسه و ءاّنب  نامتخاس و  دننام  یتسه  ناهج  تقلخ 

: هک میهد  هئارا  امش  هب  یلاثم  نینچ  مه  ام  تسا  نکمم 
. تسا سمش  هب  تبسن  دیشروخ ، رون  عاعش و  دننام  لاعتم  قلاخ  اب  یتسه  ناهج  طابترا 

؟ دنک ادیپ  ققحت  دیشروخ  نودب  سمش  عاعش  رون و  هک  دراد  ناکما  ایآ 
، رامعم اّنب و  ایآ  دـیاهدرک و  هیبشت  نامتخاس  رامعم و  هب  ار  یتسه  ناهج  قلاخ و  تهجیب  تسا و  دودرم  لطاب و  امـش  هیبشت  الـصا  اـیناث :

؟ تسه نامتخاس  هدجوم  ّتلع 
، دناوتب دیاب  دشاب ، هدجوم  ّتلع  اّنب ، رگا  اریز  تسین  هدجوم  ّتلع  وا  هک  تسا  حضاو 

456 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دیآ دوجوب  نامتخاس  دنک و  هدارا 

وحن هب  شرثا  یهاگ  دـنکیم ، رثا  رگید ، ءیـش  رد  هک  يزیچ  دـیتسه  انـشآ  الماک  عناملا  مدـع  طرـش و  یـضتقم ، لیبق  زا  ینیوانع  اب  امش 
هک میراد  دـعم »  » مان هب  مه  یمراهچ  ناونع  انمـض  دـشاب  دوقفم  عناوم ، دوجوم و  طئارـش ، دـیاب  هّتبلا  ترارح  رد  ران  دـننام  تسا  یـضتقم 

لولعم بناج  هب  ار  ّتلع  ایوگ  دـعم »  » دـنکیم داجیا  حلـص  یتشآ و  رفن  ود  نیب  هک  تسا  یحلـصم  دـننام  ّناـک  و  درادـن . یـشقن  نادـنچ 
هبتر رد  دراد ، رثا  ءیش ، لوصح  لولعم و  رد  هچنآ  اریز  دشابیم  ءیش  کی  لوصح  رد  نیوانع  ءایشا و  نیرتشزرامک  دنکیم و  تیاده 

. درادن یشقن  یئاراک و  نادنچ  دعم »  » سفن اّما  تسا . دعم  نایاپ ، رد  عناملا و  مدع  نآ  زا  دعب  طرش و  سپس  یضتقم و  لّوا ،
: ینعی دراد  ار  یشقن  نانچ  مه  نامتخاس  هب  تبسن  ءاّنب ،

دوجو ناکم ، کی  تمسق و  کی  رد  شمادکره  هک  دراد  اهنآ  لاثما  نامیس و  نهآ  رجآ ، لیبق ، زا  یئایـشا  داوم و  هب  زاین  نامتخاس ، کی 
. دیامنیم لّکشتم  ار  نامتخاس  هدرک و  رارقرب  تبسن  طابترا و  اهنآ  نیب  یّصاخ  حرط  اب  هدرک و  يروآدرگ  ار  هقرفتم  ءایشا  ءاّنب ، دراد ،

، تسه نامتخاس  نالف  قلاخ  رامعم ، نالف  هدومن و  قلخ  ار  یتسه  ناهج  دنوادخ ، دیوگب  یسک  هچنانچ  تسین و  نامتخاس  قلاخ  الـصا  وا 
. دننکیم مه  حیبقت  دنریذپیمن و  ار  بلطم  نیا  فرع ، ءالقع و 

. تفریذپ ار  هضّوفم  هیبشت  ریظنت و  ناوتیمن  هک  دش  صّخشم  امش  يارب  روکذم  تاحیضوت  اب 
يارب يواسم و  مدـع ، دوجو و  اـب  دوجولا  نکمم  تبـسن  دنتـسه و  دوجولا  نکمم  یتسه - قلاـخ  زا  ریغ  ناـهج - تادوجوم  ماـمت  هجیتن :

دوشیمن رّوصت  اهنآ  يارب  ءاقب  ثودـح و  نیب  یقرف  دراد و  ّتلع  هب  زاین  ياهظحل  ره  رد  تسا و  تباث  شدوجو  ناکما  تقیقح و  هشیمه 
، سمش رون  دیشروخ و  اب  ار  یتسه  ناهج  دنوادخ و  ناوتیم  ریظنت  ماقم  رد  و 

457 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
«. نامتخاس اّنب و   » اب هن  دومن  هسیاقم 

هضّوفم 420] مالک  زا  يرگید  تمسق  یسررب  دنراد  لالقتسا »  » راثآ داجیا  رد  ناهج  تادوجوم  ایآ 
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تسا نیا  ریثأت ، هلماک  هلحرم  دنتسه ب : ّرثؤم  دوخ  ّصاوخ  راثآ و  رد  ناهج  تادوجوم  فلا : تسه : هلحرم  ود  ياراد  ریثأت  رد  لالقتـسا 
. دنشاب لالقتسا  ياراد  دوخ  صاوخ  راثآ و  هب  تبسن  ءایشا ، هک 

لالقتـسا صاوخ ، راثآ و  داجیا  ریثأت و  رد  دراد ، ّتلع  هب  زاین  شدوجو  لصا  هک  [ 421 «] نکمم  » دوجوم کی  هک  دراد  ناکما  اـیآ  لاؤس :
؟ درادن ناکما  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد 

عناوم عفر  رثا و  يدوجو  طئارـش  یـضتقم ، هک  يوحن  هب  دـیامن  داجیا  ار  رثا  دـناوتب ، ّرثؤم  هک  تسا  نیا  ریثأت ، رد  لالقتـسا  يانعم  باوج :
. دشاب شرایتخا  رد  نآ  يدوجو 

. منک اّیهم  مناوتیم  ار  نامتخاس  يدوجو  طئارش  مامت  هک  تسا  نیا  شیانعم  میامن ، داجیا  مناوتیم  ار  ینامتخاس  دیئوگیم  هک  امش  لاثم :
ناوتیم ایآ  دینک ، اّیهم  ار  طرش  کی  دیتسناوتن  اّما  دیدرک  داجیا  ار  نآ  طرش  هن  دون و  امش  دشاب و  هتشاد  طرـش  دص  هب  زاین  یترامع  رگا 

- تسه امش  رایتخا  رد  ار  نآ  طرش  هن  دون و  هکنیا  ّتلع  هب  دیتسه - لقتسم  نامتخاس ، داجیا  رد  امش  تفگ 
هک درادـن  ناکما  دوشن ، قّقحم  جراخ ، رد  يدوجو  طئارـش  ماـمت  هک  یتقو  اـت  هک  تسا  نیا  طئارـش ، ّتیلخدـم  ّتیطرـش و  ياـنعم  الـصا 

ءانب نآ  دوجو  طئارش  مامت  دیاب  دنک ، نامتخاس  داجیا  رد  لالقتسا  ياعّدا  دهاوخب  یسک  رگا  نیاربانب  دنک ، ادیپ  قّقحت  نامتخاس ،
458 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

- دنکیم عنم  ار  رثا  لوصح  شدوجو  هک  تسا  يزیچ  عنام ، عناوم - عفر  هب  تبسن  نینچمه  دشاب و  وا  رایتخا  هدارا و  تحت 
لالقتسا امـش  هک  تفگ  ناوتیم  مه  زاب  دوبن ، امـش  رایتخا  رد  عنام  کی  عفر  اّما  دیدرک  فرطرب  ار  عنام  هن  عنام ، هد  نایم  زا  امـش  رگا  ایآ 

؟ دیراد رثا  نآ  قّقحت  لوصح و  رد 
- درادن ياهدیاف  عناوم ، رثکا  ندرک  فرطرب  - 

: هک تسا  نیا  رثا ، داجیا  رد  لالقتسا  يانعم  نیاربانب ،
. دومن دیدرت  نآ  رد  ناوتیمن  تسا و  تاّیهیدب  زا  بلطم ، نیا  دشاب و  امش  تردق  تحت  رایتخا و  رد  عناوم  مامت  عفر  طئارش و  مامت  داجیا 

هتـشاد ریثأـت  رد  لالقتـسا  دـنناوتیم  روطچ  هنوگچ و  هنکمم  تادوجوم  هک : تسا  نیا  اـهنآ  هب  اـم  لاکـشا  هضّوفم و  زا  اـم  لاؤس  نوـنکا 
- دوشیم رهاظ  ناسنا  يدارا  لاعفا  رد  ام  ثحب  هرمث  دنشاب -

، دینکیم مایق  هدارا  دینکیم ، قّقحم  ار  سولج  هلـصافالب  دـینکیم  سولج  هدارا  امـش  الثم  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  امـش  هدارا  اب  يدارا  لمع 
هک تسا  نیا  ام  ثحب  اّما  دیتسه  ّرثؤم  سولج  لوصح  رد  امش  دشابیم و  ّرثؤم  دارم  لوصح  رد  هدارا ، يرآ  دیشخبیم  قّقحت  ار  مایق  اروف 

؟ دیراد ریثأت  رد  لالقتسا  امش  ایآ 
داجیا ار  یترامع  دیهاوخب  رگا  الثم  دوش ، قّقحم  جراخ  رد  دهاوخب  يدارا  لعف  نالف  رگا  اریز  تسین  حرطم  ریثأت  رد  لالقتسا  هلأسم  ریخ !
رتمهم طئارـش ، همه  زا  هک  يدوجو - طرـش  کی  رگا  دشاب  امـش  رایتخا  تحت  عناوم ، عفر  يدوجو و  طئارـش  مامت  یـضتقم ، دـیاب  دـیئامن 

؟ دینک داجیا  ار  ءانب  نآ  دیناوتیم  دشابن ، امش  رایتخا  رد  لعاف - یتسه  دوجو و  تسه - امش  دوخ  دوجو  زا  ترابع  نآ  و  تسا -
؟ تسه نکمم  دوخ  رایتخا  رد  دوجولا - نکمم  رد  لعاف - یتسه  دوجو و  ایآ 

ره هجیتن  رد  دـنکیم و  ءاقبا  ار  ام  هک  تسا  ّتلع  هضاـفا  میراد و  ّتلع  هب  زاـین  هظحل ، ره  رد  تاـنکمم  ماـمت  اـم و  هک  میدرک  ناـیب  اریخا 
سپ  میتسه  دوجو  هب  فصّتم  هظحل 
459 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: نیاربانب
راثآ و داجیا  رد  هک  دـینک  اعّدا  دـیناوتیم ، روطچ  دـیتسه ، لاعتم  قلاخ  هیحان  زا  هضافا  هب  دـنمزاین  ّتلع و  هب  جاـتحم  نآره ، رد  هک  اـمش 
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- لعاف امش - دوخ  دوجو  زا  رتالاب  یطرش  هچ  دشاب و  ناسنا  رایتخا  رد  طئارش  مامت  هک  تسا  نیا  لالقتـسا  يانعم  دیراد  لالقتـسا  صاوخ 
. تسا ّتلع  هب  دنمزاین  شدوجو  لصا  رد  وا  اریز  تسین  لعاف  رایتخا  رد  الصا  لعاف  دوجو  قّقحت و  تسه .

. تسا يدودرم  هدیقع  مالک و  دنراد ، لالقتسا  راثآ  صاوخ و  داجیا  رد  تادوجوم  دناهتفگ  هضّوفم  هکنیا  هجیتن :

بلاطم هصالخ 

تقراـفم دوـجولا  نکمم  زا  هک  تسا  يرما  يدوـجو ، ناـکما  تسا و  يدوـجو  ناـکما  دوـجولا ، نکمم  رد  ّتلع  هـب  جاـیتحا  كـالم  - 1
تـسد زا  ار  شیدوجو  ناکما  ثودح ، زا  دعب  هک  تسین  لوقعم  مودعم و  ای  دشاب  دوجوم  هاوخ  تسه  ناکما »  » نکمم ّتیهام  دنکیمن و 

ار ریغلاب »  » دیق اّما  دنیوگیم  دوجولا  بجاو  هدیشوپ ، دوجو  سابل  هدرک و  ادیپ  قّقحت  شیارب  يدوجو  ّتلع  هک  ینکمم  هب  میتفگ  دهدب و 
. هدرک ادیپ  قّقحت  یتسه ، قلاخ  هضافا  ّتلع و  دوجو  رطاخ  هب  ینعی  ریغلاب » بجاو   » دنیوگیم هدروآ و  نآ  هارمه  مه 

لـصا مه  لاح  نامه  رد  تسه ، لـعف  ماـجنا  لوغـشم  هکیلاـحرد  لـعاف  ینعی  دنـشابیم  ّتلع  دـنمزاین  ءاـقب  اثودـح و  تاـنکمم ، هجیتن :
. هدش هضافا  وا  هب  لاعتم  قلاخ  فرط  زا  هک  دراد  ّتلع  هب  زاین  شدوجو 

: هک میدرک  نایب  ام  یلو  دنتسه  لالقتسا  ياراد  صاوخ ، راثآ و  داجیا  رد  ناهج  تادوجوم  هک  دندرک  اعّدا  هضّوفم ، - 2
قلاخ هیحان  زا  هضافا  هب  لعاف  صخـش  زاین  اـب  لالقتـسا  دـشاب و  هتـشاد  ریثأـت  رد  لالقتـسا »  » هک تسین  لوقعم  ناـکما  فصو  اـب  نکمم » »

لصا  اریز  درادن  تمئالم  لاعتم ،
460 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوق روکذم ، بلاطم  هب  هّجوت  اب  اذـل  دراد  یلاعت  قح  هضافا  هب  زاین  هظحل ، ره  رد  ناسنا  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  رایتخا  رد  تانکمم  یتسه 
. تسا یهیدب  شنالطب  لطاب و  ضیوفت ، هب 

هّیربج 422] مالک  یسررب  دقن و 

هاوخ ءالقع - لقع و  نادجو ، رظن  زا  اهنآ  ّهلدا  زا  رظن  فرص  ایآ  دوش ، صّخشم  ات  مینکیم  رکذ  ياهمّدقم  هّیربج ، ّهلدا  نایب  زا  لبق  رّکذت :
؟ دودرم ای  تسا  لوبقم  هّیربج ، هدیقع  دشابن - ای  دشاب  ینید  هب  نّیدتم 

نآ دـنکب ، اهنآ  هیوست  هب  مکح  دـهاوخب  لقع  رگا  هکيوحنهب  تسا  توافتم  الماک  هک  دوشیم  رداص  ناسنا ، زا  یلاعفا  لامعا و  همّدـقم :
. دنکیمن هیوست  هب  مکح  مه  لقع  اذل  تسا  لوبق  لباق  ریغ  مکح ،

شتـسد هدارا ، اب  وا  دشاب  شدوخ  رایتخا  رد  نآ  تکرح  ملاس و  ءاضعا  ریاس  دننام  مه  شتـسد  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یملاس  ناسنا  لاثم :
. دنیوگیم دیلا » ۀکرح   » ار لمع  نآ  دنادرگیم ، تسار  پچ و  نیئاپ ، الاب ، فرط  هب  ار 

نودب  شتسد  تسه و  دی  شاعترا  راتفرگ  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  يرگید  درف  نونکا 
461 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا تکرح  رد  امئاد  تلاسک ، ّتلع  هب  رایتخا و 
؟ تسه فلتخم  توافتم و  تکرح  ود  هکنیا  ای  تسه  هنوگ  کی  تکرح ، ود  نآ  لقع  نادجو و  رظن  زا  ایآ  لاؤس :

اب دریگیم  تروص  هدارا ، اـب  هک  راـتخم  ملاـس و  صخـش  تسد  تکرح  میئوگب  دـیاب  هلاـحم  ـال  میریذـپب ، ار  ربـج »  » هب لوق  رگا  باوـج :
دنتسه و هنوگ  ود  توافتم و  تکرح ، ود  نآ  انادجو  هکیلاحرد  تسا 423 ] تکرح  عون ، کی  شعترم ، رامیب و  صخش  تسد  تکرح 

: هک تسا  نیا  مه  شدهاش 
دروم تروـص  نیا  رد  دـیهد  رارق  برـض  دروـم  ار  وا  هدروآ و  دورف  یمیتـی  هرهچ  رب  ار  نآ  هدرک و  دـنلب  ار  دوـخ  تسد  امـش  رگا  فـلا :
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تروص درف ، نآ  هب  تبـسن  یخیبوت  هنوگچیه  دوش ، هتخاون  یمیتی  تروص  رب  شعترم  دی  نامه  رگا  اّما  دیریگیم  رارق  خـیبوت  ضارتعا و 
شرگید رثا  امـش و  هب  طوبرم  يدارا و  شرثا  کی  دراد  فلتخم  رثا  ود  تسه و  لـمع  ود  تکرح ، ود  نآ  دوشیم  مولعم  سپ  دریگیمن 

. تسه توافت  تکرح ، ود  نآ  نیب  هک  میوشیم  هّجوتم  نادجو ، هب  هعجارم  اب  اذل  دشابیم  شعترم  صخش  دی  هب  طوبرم  يدارا و  ریغ 
. مینکیم هماقا  دوخ ، ياعّدم  رب  رگید  دهاش  ود 

. دننکیم هرادا  ار  دوخ  روشک  طباوض ، نآ  هلیسو  هب  هک  دنتسه  ینیناوق  ياراد  نّیدتم ، ریغ  نّیدتم و  زا  ّمعا  ملاع ، ءالقع  ب :
ياهدیاف هچ  نوناق ، بیوصت  لعج و  دـشاب ، يرایتخا  لمع  هدارا و  دـقاف  ناسنا ، رگا  تسا ؟ یـساسا  هچ  رب  روظنم و  هچ  هب  روکذـم  نیناوق 

؟ دراد یئانعم  موهفم و  هچ  نوناق  اب  تفلاخم  دراد و 
حبق نسح و  رگید  دشابن ، ام  رایتخا  رد  تلادع  ملظ و  ناسحا ، رگا  تسا  ملظ  حبق  لدع و  نسح  هّیلقع ، تالقتسم  تامّلسم و  هلمج  زا  ج :

ناوتیم  هنوگچ  دراد و  یموهفم  هچ 
462 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسناد حبق  هب  موکحم  ار  يرگید  نسح و  هب  موکحم  ار  لمع  کی 
روطهب حبق  نسح و  هلأسم  درادن و  وا  هب  یطابترا  راکوکین ، ناسحا  تسین و  وا  رایتخا  رد  ملاظ  ملظ  میئوگب  دیاب  میوش ، ربج »  » هب لئاق  رگا 

نع شرودص  أشنم  دشاب و  لعاف  هب  دنتـسم  يرایتخا و  روکذم ، نیوانع  عوضوم  دیاب  هک  تسین  يدیدرت  هکیلاحرد  دوشیم  یفتنم  یّلک 
هک روطنامه  دنکیمن  حیبقت  ار  وا  ناسنا  دوش ، رداص  یـسک  زا  یتشز  لمع  کی  هدارا ، دصق و  نودب  رگا  الا  دـشاب و  رایتخا  نع  ةدارا و 

. درادن نسح  دوش  رداص  هدارا ، نودب  يدرف  زا  یکین  لمع  رگا 
ءزج مّلـسم و  تباث ، تاعوضوم ، زا  یـضعب  هب  تبـسن  روکذـم ، مکح  ود  هک  تسا  مّلـسم  تسا و  يدارا  لعف  حـیبقت ، نیـسحت و  عوضوم 

- عرّشلا هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  امّلک  هک  تسا  یهیدب  هّتبلا  درادن - عرش  هب  یطابترا  تسا و  هّیلقع  تالقتسم 
زا هک  میریگیم  هجیتن  هریغ - یئازج و  نیناوق  عضو  ظاحل  هب  ءالقع - و  هّیلقع - تالقتـسم  ظاحل  هب  لقع - نادـجو و  هب  هعجارم  اب  هجیتن :

: اهنآ رظن 
. تسا هدش  هتخانش  مّلسم ، لئاسم  ءزج  ناسنا ، لاعفا  ندوب  يرایتخا 

. میزادرپب اهنآ  لطاب  هدیقع  خساپ  هب  سپس  مینک و  نایب  ار  هّیربج  ّهلدا  هک  هدیسر  نآ  نامز  نونکا  تفریذپ ، نایاپ  دوهعم ، همّدقم 

نآ یسررب  دقن و  هّیربج و  تاهبش - هّلدا -

: لّوا لیلد 

: هک دیدرک  ریسفت  نینچ  ار  دوجولا » نکمم   » و دوجولا » بجاو  ، » هضّوفم لیلد  زا  باوج  رد  امش  هک : دنیوگیم  ام  هب  ربج  هب  نیلئاق  ّناک 
رد تاّذلاب و  ریقف  دوجولا ، نکمم  هک  دیتفگ  الباقتم  درادـن و  ریغ  هب  زاین ، نوئـش  زا  ینأش  چـیه  رد  تسا و  تاّذـلاب  ّینغ  دوجولا ، بجاو 
هب شدوجو  ینعی  تسا  ریغ  هب  دنمزاین  مه  ءاقب  يارب  نینچمه  تسا و  ریغ  هب  جاتحم  ثودح ، لاح  رد  ینعی  دراد  ریغ  هب  زاین  نوئـش ، مامت 

ای دشابیم -. ّتلع  هب  جاتحم  مه  مدع  هب  لیامت  رد  تسا و  دنمزاین  ّتلع » »
463 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

[- 424] ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 
ار وا  ناوتیم  روطچ  دش و  لئاق  ياهدارا  رثا و  ناسنا - دننام  تانکمم - يارب  ناوتیم  هنوگچ  دوجولا  بجاو  زا  روکذم  ریـسفت  هب  هّجوت  اب 

. تسناد هدارالاب  لعاف 
یتسه زا  ياهرهب  تسا و  ضحم  رقف  شدوخ  هک  يزیچ  هنوگچ  دـنکیم و  ادـیپ  ّرثؤم »  » ناونع دـشاب ، هدارـالاب  لـعاف  دوجولا ، نکمم  رگا 
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- دنکیم ادیپ  ّتیدوجوم  ّتیقلاخ و  ناونع  ّناک  و  دیامن - دوخ  زا  ریغ  رد  ای  دوخ  رد  یّتح  دوجو  هضافا  دناوتیم  درادن ،
. میاهدش لئاق  یکیرش  لاعتم  دنوادخ  يارب  ّناک  میوش  لئاق  ّتیّرثؤم »  » ناونع دوجولا ، نکمم  يارب  رگا  یفرط  زا 

؟ دیاهدینشن ار  هّللا » ّالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  ال   » مّلسم هدعاق  ترابع و  هلمج ، نیا  ایآ  کلذ : حیضوت 
تبسن دیهاوخب  امش  رگا  تسین و  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  يّرثؤم  چیه  یتسه  ناهج  دوجو و  ملاع  رد  هک  تسا  نیا  روکذم ، ترابع  موهفم 
یکیرش ابیرقت  هتسناد و  ّرثؤم  کی  ناهج ، راگدرورپ  ربارب  رد  مه  ار  رشب  ّناک  دینادب  ّرثؤم  ار  وا  دوخ  ناسنا ، يرایتخا  رهاظ - هب  لاعفا - هب 

ار ءایـشا  رد  ّتیّرثؤم  دـنکیم و  ار  ّتیّرثؤم  تقیقح  یفن  سنج و  یفن  هّللا » ـالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  ـال   » هکیلاـحرد دـیاهدش  لـئاق  وا  يارب 
هب تبـسن  مه  ناسنا ، درادن و  دـنوادخ  هب  صاصتخا  ّتیّرثؤم  هک  تسا  نیا  امـش ، مالک  همزال  اّما  دـهدیم  یلاعت  يراب  تاذ  هب  صاصتخا 
هب مینادیم  دـنوادخ  هب  دنتـسم  شتاّیـصوصخ  مامت  اب  ار  یتسه  ناهج  مامت  هک  هّیربج - ام - اّما  تسه  ّرثؤم  دوخ ، يرایتخا  لامعا  لاعفا و 

. میاهدشن لئاق  وا  يارب  یکیرش  هنوگچیه  یهلا  تردق  تنطلس و  هدارا  رد  هدوب و  دقتعم  صلاخ  دیحوت 
لئاق ّتیّرثؤم  لاعتم ، دـنوادخ  ضرع  رد  ناسنا  ءایـشا و  يارب  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  هّیربج - امـش - لـیلد  همزـال  هّیربج : لّوا  لـیلد  باوج 

همّلسم  هدعاق  اب  تروص  نیا  رد  میوش ،
464 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیا رد  دـشاب ، یهلا  ریثأـت  نوئـش  زا  یهلا و  ریثأـت  لوط  رد  هک  میوش  لـئاق  یتـّیّرثؤم  ناـسنا ، يارب  رگا  اـّما  هدومن  تفلاـخم  ّرثؤـم »...  ـال  »
. تسه مهنآ  دّیؤم  هکلب  درادن  یتفلاخم  دوجولا »...  یف  ّرثؤم  ال   » اب اهنت  هن  تروص 

چیه يارب  تسا ، مّلسم  تباث و  لاعتم ، دنوادخ  يارب  هک  ياهبتر  رد  یلالقتسا  ریثأت  هک  تسا  نیا  روکذم ، ترابع  يانعم  رگید : ترابع  هب 
. تسین تباث  يرگید  دوجوم 

. دشاب هتشاد  تافانم  دیحوت  اب  هک  میتسین  لئاق  ناسنا ، يارب  یتّیّرثؤم  هنوگچیه  یهلا  تالیکشت  ربارب  رد  هاگچیه  ام 
: تسا هنوگ  ود  رب  ناسنا  لاعفا  لامعا و  رابتعا ، کی  هب  لاعتم  دنوادخ  ّتیقلاخ  ربج و  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لاثم :

قوش هلحرم  هب  درک و  ادیپ  قّقحت  هدارا ، هک  يدّرجم  هب  درادن . رازبا  تلآ و  هطساو ، هب  يزاین  يدارا ، ياهراک  زا  یضعب  نداد  ماجنا  فلا :
تـسد امـش  و  دشوپیم . لمع  هماج  دّکؤم ، قوش  هدارا و  اب  هک  دیلا » کیرحت   » دننام دنکیم  ادیپ  قّقحت  يدارا ، لمع  نآ  دیـسر ، دّـکؤم 

. دیهدیم تکرح  ار  دوخ 
. تسه رازبا  هلیسو و  هب  زاین  يدارا ، لامعا  لاعفا و  زا  یضعب  نداد  ماجنا  يارب  ب :

دوشیمن و قّقحم  لتق ، لـمع ، نآ  هب  تبـسن  دّـکؤم  قوش  هدارا و  دّرجم  هب  دوش ، سفن  لـتق  بکترم  دـهاوخب  یـسک  هچناـنچ  هّللاـب  ذوعن 
هلحرم هب  لتق  هب  تبسن  مه  لتاق  هدارا  دشاب و  هتشاد  دوجو  ریشمش  دننام  ياهلاّتق  تلآ  دیاب  هکلب  تسین  دیلا » کیرحت   » دننام لتقلا » ةدارا  »

. دنک ادیپ  قّقحت  درادن ، ناکما  هطساو ، نودب  ناسنا  يرایتخا  لامعا  زا  یضعب  نیاربانب  دوش  قّقحم  لتق ، ات  [ 425] دسرب دّکؤم  قوش 
: هک تسا  نیا  ام  شسرپ  نونکا  تشک ، ار  دیز  یصخش  دش و  قّقحم  ریشمش ، هلیسو  هب  یلتق  اضرف 

465 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ هن ای  تسا  هتشاد  دیز  لتق  رد  يریثأت  ریشمش ، ایآ 

؟ تسویپن عوقو  هب  لتق  درک ، هدارا  لتاق ، ردق ، ره  ریشمش  نودب  ارچ  سپ  میئوگیم  هدوبن ، ّرثؤم  دیئوگب  رگا  باوج :
هدرک و رکذ  ریشمش  يارب  ّتیببـس  ناونع  هب  ار  یفاصوا  هک  تسا  نیا  مه  شدهاش  و  لتقلا » یف  اّرثؤم  فیّـسلا  ناک   » امّلـسم لاکـشا و  الب 

«. عطاقلا فیّسلا  ای  فیّسلا  عطق   » دنیوگیم
. هدوب ّرثؤم  لتق ، قّقحت  رد  ریشمش  نیاربانب 

؟ تسا هدوب  ّرثؤم  نآ  رد  مه  لتاق  هدارا  هکنیا  ای  هدوب  ّرثؤم  دیز ، لتق  رد  یئاهنت  هب  ریشمش  ایآ  رگید : لاؤس 
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. هدوب ّرثؤم  دیز ، نتشک  رد  مه  لتاق  هک  تسا  حضاو 
: هک تسا  نیا  میهدیم ، خساپ  هّیربج ، هب  هجیتن  رد  هدرک و  روکذم  لاثم  زا  هک  یتشادرب  هجیتن :

؟ دینکیم رّوصت  ّرثؤم  ود  هنوگچ  روکذم  ینادجو  حضاو و  لاثم  رد  امش 
لاثم زا  اذـل  دـیاهتفگ  نخـس  تهادـب  فالخ  هتـشادن ، نآ  رد  يریثأت  نیرتکچوک  ریـشمش ، هدوب و  ّرثؤم  لتق ، رد  لتاق  اهنت  دـیئوگب  رگا 

: هک میریگیم  هجیتن  روبزم ،
رگیدـکی اب  یتافانم  مه و  ضرع  رد  هن  دنتـسه  رگیدـکی  لوط  رد  ّرثؤم  ود  نآ  اّما  دـناهدوب  ّرثؤم  لتق »  » داـجیا رد  لـتاق  مه  ریـشمش و  مه 

: ینعی تسا  لّوا  ّتیّرثؤم  زا  رّخأتم  هبتر  رد  لّوا و  ّتیّرثؤم  نوئش  زا  مّود  ّتیّرثؤم  دنکیم و  دییأت  ار  يرگید  مادکره  دنرادن و 
هّجوت اب  نیاربانب  هتسویپ  عوقو  هب  لتق » ، » جراخ رد  نآ  زا  هدافتسا  اب  هدرک و  اّیهم  ریـشمش  هلاّتق و  تلآ  نآ ، لابند  هب  هدومن  لتق  هدارا  دیز ،

: هک دش  حضاو  روکذم ، ینادجو  هداس و  لاثم  هب 
، روبزم لاثم  رد  نیّرثؤم  تافانم  مدـع  هک  نونکا  دنـشابیمن و  رگیدـکی  ضرع  رد  اریز  دـنرادن  مه  اب  يّداضت  ّتیعنام و  نیّرثؤم ، عامتجا 

هّیربج  لیلد  زا  باوج  همادا  هب  دش  حضاو 
466 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک میزادرپیم 
؟ تسا هدوب  زیچ  هچ  لّوا  ّرثؤم 

لعافلا  ةدارا 
، لعاف يارب  يدوجو  ءاقب  تشادیمن و  دوجو  یلعاف  رگا  و  هدوب ، ّرثؤم  روکذـم  لتق  رد  لعاف  دوجو  لعاف ، هدارا  زا  لـبق  میئوگیم  سپس 
زا لبق  نیاربانب ، ددنویپ  عوقو  هب  لتق  ریـشمش ، هلیـسو  هب  نآ  لابند  هب  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  هدارا ، هک  تشاد  ناکما  هنوگچ  دـشیمن ، رّوصت 
هک میوشیم  هّجوتم  مینکیم ، هظحالم  ار  لعاف  دوجو  ءاقب  هک  یماـگنه  هدوب و  ّرثؤم  لـتق ، قّقحت  رد  وا  دوجو  لـعاف و  ءاـقب  لـعاف ، هدارا 

ّتلع رثا  لعاف ، ءاقب  هکلب  دشاب  شدوخ  هدارا  هب  طوبرم  شیاقب  هک  تسین  نینچنیا  درادن و  يرایتخا  هنوگچـیه  شدوجو ، ءاقب  رد  لعاف ،
: تفگ ناوتیم  سپ  هدش  ّتلع  هیحان  زا  هک  تسا  ياهضافا  شیاقب  تسه و  هیقبم  هّرثؤم و 

دنتسه تاّرثؤم  اهنآ  مامت  هدش ، لتق  بکترم  ریشمش »  » هطـساو هب  هدومن و  هدارا  وا »  » هجیتن رد  هدومن و  هضافا  لعاف ، هب  ار  ءاقب  هک  یتّلع » »
هدوب و حرطم  ّرثؤم  ود  راـتخم ، لـعاف  رد  دـنیوگیم  هکنیا  تداهـش  هب  دـنراد  عاـمتجا  ناـکما  هک  یتاّرثؤم  هّداـضتم و  ریغ  تاّرثؤم  اـهتنم 

هّجوتم مینک ، هّجوت  لـعاف ، یتسه  ءاـقب و  ساـسا  هشیر ، هب  یتقو  دـیدرک ، ریوصت  ّرثؤم  ود  شلمع  لـعاف و  دوخ  هب  تبـسن  هک  روطناـمه 
: هک میریگیم  هجیتن  تسا و  ّرثؤم  لعاف ، ءاقب  دوجو و  رد  هّیلّوا ، ّرثؤم  هک  میوشیم 

اب یتفلاخم  داـضت و  هنوگچـیه  اـهنآ  هدومن و  ریثأـت  نآ  رد  فلتخم  تاّرثؤم  اـّما  تسه ، دـحاو  لـعف  هک  لاـحنیعرد  یجراـخ  لـمع  نآ 
. دناهدش عقاو  فلتخم  ياههبتر  رد  مه و  لوط  رد  هکلب  دنتسین  فیدر  کی  رد  فص و  کی  رد  اریز  دنرادن  رگیدکی 

یلو دندش  ّرثؤم  ود  نیب  تیّدض  هب  لئاق  مه  یفرط  زا  هدومن و  کّسمت  هّللا » الا  دوجولا  یف  رثؤم  ال   » همّلـسم هدعاق  هب  نّویربج  يدنبعمج :
دوجو یلالقتسا  ّرثؤم  لاعتم ، دنوادخ  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  روبزم ، ترابع  يانعم  هک  میدرک  تابثا  راکشآ ، یهیدب و  لاثم  کی  اب  ام 

467 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میتفگ ضیوفت  هب  نیلئاق  باوج  رد  هک  روطنامه  مینادیمن ، ریثأت  رد  ّلقتسم  ار  تانکمم  الصا  درادن و 

رد لالقتـسا  هک  تسا  درادن - هّرثؤم  ّتلع  هدجوم و  ّتلع  هب  زاین  شدوجو  هک  تاّذلاب - ّینع  طقف  دـنرادن و  ریثأت  رد  لالقتـسا  تانکمم ،
ریثأت رد  لالقتـسا  دـنکیم ، ادـیپ  قّقحت  اـهنآ  هدارا  اـب  يراـثآ  لاـمعا و  لاـعفا ، هکنیا  نیع  رد  ّتیّرثؤم و  نیع  رد  تاـنکمم  دراد و  ریثأـت 

. دنرادن
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نکل دوب  تسرد  هّیربج  لّوا  لیلد  میدشیم ، لئاق  ّتیّرثؤم  یهلا  تردق  تنطلس و  هاگتسد  لباقم  رد  ناسنا ، يارب  ام  رگا  باوج : هصالخ 
ثحابم رد  هکلب  درادـن  كرـش  ياضتقا  اهنت  هن  بلطم  نیا  میتسه و  ّرثأت  ریثأت و  هب  لئاق  لاعتم ، دـنوادخ  ّتیّرثؤم  هدودـحم  هرئاد و  رد  اـم 

تاقولخم هب  ّتیقاّلخ  هّوق  هک  تسا  گرزب  ردـقنآ  وا  هک  دـنکیم  قلاخ  تمظع  لامک  رب  تلالد  دوخ  رما ، نیا  هک  تفگ  میهاوخ  هدـنیآ 
لاـحرههب اـّما  دـنناشوپب  دوجو  ساـبل  ار  دوخ  دارم  دـنیامن و  قلخ  هدارا »  » یهلا ّتیـشم  تیاـنع و  هب  شتاـقولخم  هک  هدرک  تیاـنع  دوـخ ،

دنوادخ و ّتیّرثؤم  هاگچیه  دنراد و  وا  هیحان  زا  دوجو  هضافا  هب  زاین  هظحل ، ره  رد  شتاقولخم  تسا و  ّتیدحا  سدـقا  تاذ  اهنآ  هناوتـشپ 
 ... دنتسین و رگیدکی  ضرع  رد  لباقم و  رد  تاقولخم 

ار ریسم  نامه  ناشباوج  رد  مه  ام  اذل  دنتشاد  هّجوت  دوجولا »...  یف  ّرثؤم  ال   » هب دنتشاد و  تیانع  ّرثأت  ریثأت و  هب  لّوا  لیلد  رد  هّیربج  رّکذت :
. میدرک نایب  ار  ناشخساپ  هدرک و  یط 

: هّیربج مّود  لیلد 

هراشا

: میزادرپیم ینالوط  همّدقم  کی  رکذ  هب  نآ  نایب  زا  لبق 
. دنکیم لاعتم  دنوادخ  [ 427 «] تردق  » و [ 426 «] ملع  » رب تلالد  یلقن  یلقع و  لیلد  همّدقم :

هوالع دشاب و  هّیلامک  تافص  ياراد  دیاب  تسه و  قلطم  لماک  دوجولا ، بجاو  هک  دنکیم  تلالد  مه  لقع  ّتنس ، باتک و  زا  رظن  عطق  اب 
هّیلامک  تافص  لماک  هبترم  دجاو  نآرب 

468 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
- دشاب دودحم  ریغ  شتردق  مه  دشاب و  تردق  لصا  ياراد  دیاب  مه  لاعتم  دنوادخ  سپ  دوشن  رّوصت  نآ ، قوف  ام  هک  ياهبترم  ینعی  دشاب 

- وا ملع  دروم  رد  نینچمه  و 
؟ هن ای  دریگ  ّقلعت  نیضیقن - عامتجا  دننام  تاعنتمم - هب  لاعتم  دنوادخ  تردق  تسا  نکمم  ایآ  لاؤس :

ار بولطم  هجیتن  اهنآ  زا  ناوتیمن  دوشن ، همیمـض  اهنآ  هب  نیـضیقن  عامتجا  هلاحتـسا  ات  تاسایق  نیهارب و  ایاضق ، ماـمت  جـیاتن  رد  دـینادیم 
. تفرگ

«. ثداح ملاعلاف  ثداح  ّریغتم  ّلک  ّریغتم و  ملاعلا  : » دنیوگیم لّوا  لکش  رد  لاثم :
مه دشاب و  ثداح  مه  ناهج ، هک  دراد  یعنام  هچ  اّما  دیتفرگ ، هجیتن  ار  ملاع » ثودح   » روکذم هّیـضق  زا  امـش  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

؟ دشابن ثداح 
هجیتن نیـضیقن - عامتجا  هلاحتـسا  هّیلقع - هّیـضق  ندش  همیمـض  اب  اّما  تسا  ملاع  ثودـح  روکذـم ، سایق  هجیتن  يرآ  میئوگیم  خـساپ  رد 
بلطم نآ ، لابند  رد  ّناک  ثداح » ملاعلاف   » هک میریگیم  هجیتن  لّوا ، لکـش  زا  هک  یماگنه  ینعی  دوشیم  هتفرگ  ملاع - ثودح  بولطم -

. تسا ثداح  طقف  یتسه  ناهج  سپ  [ 428] دشابن ثداح  مه  دشاب و  ثداح  ملاع ، مه  درادن  ناکما  نوچ  هک : تسه  مه  يرگید 
اّما تسا  دوجوم  یلاعت » كرابت و  هّللا   » هک مینکیم  تباث  ام  دراد و  دوجو  یمکحم  نیهارب  ّهلدا و  عناص ، دوجو  تاـبثا  يارب  رگید : لاـثم 

هّیـضق میتسه ، روبجم  ام  هک  تسا  اـجنیا  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  مه  دـشاب و  دوجوم  دـنوادخ ، مه  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـیوگب  یـسک  رگا 
 ... میهد و هئارا  ار  نیضیقن - عامتجا  هلاحتسا  هّیلقع -

. میریگیم ار  بولطم  هجیتن  ام  دوشیم و  همیمض  ایاضق  مامت  هجیتن  هب  نیضیقن  عامتجا  هلاحتسا 
تردق  هدودحم  زا  دنکیم  ادیپ  هار  ایاضق  مامت  جیاتن  هب  هک  نیضیقن  عامتجا  هلاحتسا  ایآ 

469 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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؟ هن ای  تسا  جراخ  دنوادخ 
؟ هن ای  دریگب  ّقلعت  نیضیقن - عامتجا  دننام  تاعنتمم - هب  لاعتم  دنوادخ  تردق  تسا  نکمم  ایآ  رگید : ترابع  هب 

: لاکشا باوج  يارب  دوش  ياهمّدقم  ات  مینکیم  ریوصت  نآ  يارب  ضرف  ود  باوج :
یلقع یلقن و  ّهلدا  هکیلاـحرد  دـشاب  دودـحم  وا  تردـق  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  تسا ، جراـخ  یهلا  تردـق  هطیح  زا  دـیئوگب  رگا  فلا :

. دنکیم دنوادخ  تردق  ّتیدودحم  مدع  رب  تلالد 
هک تسا  نیا  شیانعم  دیامن ، نکمم  ار  لاحم  دناوتیم  وا  دریگ و  ّقلعت  نیضیقن  عامتجا  هب  راگدرورپ  تردق  دراد  ناکما  دیئوگب  رگا  ب :

ادیپ ّتیمومع  روکذم ، یلقع  هدـعاق  رگا  هجیتن  رد  درادـن و  ّتیمومع  تسه و  رادربصیـصخت  نیـضیقن - عامتجا  هلاحتـسا  هّیلقع - هدـعاق 
: هک تسا  نیا  روکذم ، یلقع  هدعاق  ندوب  صیصخت  لباق  يانعم  دیریگب و  ایاضق  تاسایق و  زا  ياهجیتن  دیناوتیمن  الصا  امش  درکن ،

دیامن و عمج  ود  نآ  نیب  هک  درادن  یعنام  چیه  تسه ، هقلطم  تردق  بحاص  هک  لاعتم  قلاخ  اّما  دیامن  عمج  نیضیقن  نیب  دناوتیمن  رـشب 
اـیاضق و زا  ناوتیمن  ار  ياهجیتن  چـیه  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  دـناوتب  دـنوادخ - ینعی  فرط - کـی  زا  ول  نیـضیقن و  عاـمتجا  یتقو  هجیتـن  رد 

: روکذم لاثم  ود  هب  هّجوت  اب  ینعی  تفرگ  تاسایق 
. دشاب هتشادن  دوجو  مه  دشاب و  هتشاد  دوجو  مه  ءیش  نالف  دشابن و  ثداح  دراد ، ناکما  مه  دشاب و  ثداح  ملاع ، تسا  نکمم  مه 
هچنانچ تسا و  لاعتم  دـنوادخ  تردـق  ّتیدودـحم  شاهمزال  دـشاب ، جراخ  یهلا  تردـق  هرئاد  زا  نیـضیقن  عامتجا  رگا  لاکـشا : هصالخ 

لباق نیـضیقن - عامتجا  هلاحتـسا  هّیلقع - هدعاق  اریز  دوشیم  هدئاف  نودب  نیهارب ، زا  هلـصاح  جـیاتن  دریگ ، رارق  یهلا  تردـق  ّقلعتم  دـناوتب 
 ... دوشیم و صیصخت 

عامتجا  هلأسم  مه  تسا و  دودحم  ریغ  قلطم و  لاعتم ، دنوادخ  تردق  مه  باوج :
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. تسا نوریب  وا  تردق  هرئاد  زا  نیضیقن 
ریغ تسا ، ناهج  راگدرورپ  تردق  ّتیدودحم  شاهمزال  دیتفگ  هکنیا  تسین و  یهلا  تردق  هرئاد  لخاد  نیـضیقن  عامتجا  کلذ : حیـضوت 

: هک میهدیم  خساپ  روکذم ، لاکشا  هب  تسا و  لوبق  لباق 
؟ دنریگ رارق  دنوادخ ، تردق  ّقلعتم  دنناوتیم  روما ، مامت  هک  دینکیم  تباث  یقیرط  هچ  زا  هّیربج - امش -

ایآ هک  دوشیمن  مه  ثحب  اذـل  دنتـسه و  جراخ  تردـق  هرئاد  زا  الـصا  تسه - اـهنآ  دوخ  رد  هک  یتاذ - روصق  رطاـخ  هب  روما  زا  یـضعب 
. هن ای  دریگیم  ّقلعت  اهنآ  هب  لاعتم  راگدرورپ  تردق 

- هن ای  دراد  ّتیخنـس  تردق ، ّقلعت  اب  ءیـش  نآ  ایآ  دوش  صّخـشم  هک  درک  یـسررب  ار  تردق  ّقلعتم  ءیـش  نآ  دیاب  لّوا  رگید : ترابع  هب 
- تسا رتمک  هکنیا  ای  تسه  هجرددص  اضرف  وا  تردق  تفگ  ناوتیمن  درادن و  یتّیدودحم  دنوادخ ، تردق 

کیرش  » دیئوگیمن امش  ایآ  تسه  يرابلا » کیرـش   » تاعنتمم زا  یکی  تسه  لیبق  نیا  زا  مه  تاعنتمم - ریاس  و  نیـضیقن - عامتجا  هلأسم 
؟» عنتمم يرابلا 

، درادن تردق  دیئوگب  رگا  هن ، ای  دـنک  داجیا  یکیرـش  شدوخ  يارب  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  هک  دـنک  لاؤس  یـسک  رگا  مه  هیف  نحن  ام  رد 
دناوتیم دـنوادخ  هکلب  تسین  عنتمم  يرابلا  کیرـش  سپ  دراد  تردـق  دـیئوگب  هچنانچ  تسا و  راگدرورپ  تردـق  ّتیدودـحم  شاهمزال 

. دیامن داجیا  یکیرش  شدوخ  يارب 
ّقلعت دناوتیمن  دریگیمن و  ّقلعت  يرابلا  کیرش  داجیا  هب  مه  دنوادخ  تردق  تسا و  عنتمم  يرابلا » کیرـش  : » هک تسا  نیا  لاؤس ، خساپ 

زا الـصا  هک  دراد  یتّیـصوصخ  يرابلا  کیرـش  هکلب  تسین  دنوادخ  تردق  ّتیدودحم  تردق و  فعـض  هب  طوبرم  تردق ، مدع  دریگب و 
تانکمم ریاس  دـننام  دوب و  تردـق  ّقلعت  ریـسم  رد  رگا  الا  دوشیمن و  عقاو  تردـق  ّقلعت  ریـسم  رد  هاگچـیه  تسا و  جراـخ  تردـق  هرئاد 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


دریگ رارق  تردق  ریسم  رد  تسناوتیم 
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: نیاربانب دشیم  تردق  ّقلعتم 
هک دشاب  یموهفم  رد  ءیـش و  رد  یلاکـشا 429 ] هکنیا  نیب  و  تسا - تردق  لامک  مدع  فعـض و  شیانعم  هک  تردق - ّتیدودـحم  نیب 

تسا رگید  زیچ  ًاریِدَق - [ 430] ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  هفیرـش ... - هیآ  زا  دوصقم  میئوگیم  اذل  تسه  توافت  دریگ ، رارق  تردق  ّقلعتم  دناوتن 
. میدرک هراشا  نآ  هب  هک 

عامتجا عاـنتما  هدـعاق  مه  دراد و  قـالطا  ّتیمومع و  دـنوادخ ، تردـق  مه  هک  مینکیم  باـختنا  ار  فلا - لّوا - ّقش  ناـمه  اـم  هصـالخ :
. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  نیضیقن 

: میزادرپیم هّیربج  مّود  لیلد  نایب  هب  نونکا  تفریذپ ، نایاپ  ینالوط ، همّدقم  ثحب و  زا  جراخ  حیضوت 
یلقن و لیلد  هک  روطنامه  تسه  ّتیمومع  قالطا و  ياراد  مه  وا  ملع  دراد ، قالطا  ّتیمومع و  ناهج ، راگدرورپ  تردـق  هک  روطنامه 

مه هک  تسا  هّیلامک  تافص  زا  یکی  دنوادخ ، ملع  دنکیم و  مه  وا  ملع  قالطا  رب  تلالد  درکیم ، وا  تردق  ندوب  قلطم  رب  تلالد  یلقع 
ءایـشا و مامت  لماش  تسا و  دودـحم  ریغ  قلطم و  راگدرورپ ، ملع  اذـل  شاهلماک ، هبترم  مه  دـشاب و  تباث  دـنوادخ ، يارب  دـیاب  نآ  لـصا 

: هک دناهتفرگ  هجیتن  بلطم ، نیا  زا  هّیربج  دوشیم و  تامولعم 
 ...- اهلتق و اهدوعق ، اهمایق ، دننام  تسه - ناگدنب  يدارا  يرایتخا و  تروص ، هب  لامعا  هتفرگ  رارق  یهلا  ملع  ّقلعتم  هک  یئایشا  هلمج : زا 

. دنک ادیپ  ّقلعت  اهنآ  هب  دنوادخ  ملع  هک  درادن  یلاکشا  چیه  و 
قّقحت رگا  دنک و  ادـیپ  قّقحت  ارارطـضا  دابع ، لامعا  دـیاب  هک  تسین  ياهراچ  سپ  دـش  دابع  لاعفا  ّقلعتم  راگدرورپ ، ملع  رگا  هجیتن  رد  و 

. دشاب لهج  وا  ملع  هّللاب  ذوعن  دشابن و  عقاو  قباطم  دنوادخ ، ملع  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنکن ، ادیپ 
472 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

امتح سپ  دیوشیم  ضیوفت - ربج و  ثحب - نیا  هعلاطم  تئارق و  لوغـشم  نونکا  امـش  هک  دوب  ملاع  لاعتم ، دنوادخ  رگا  رگید : ترابع  هب 
. دشابن عقاو  قباطم  وا  ملع  هک  تسا  نیا  شاهمزال  الا  دنک و  ادیپ  قّقحت  امش  هعلاطم  دیاب 

دیاب هرورّـضلاب  امتح و  درادـن ، هار  لهج  هک  ّتیدـحا  سدـقا  تاذ  هرابرد  اّما  تسین  سایق  لباق  نامتامولعم  هب  تبـسن  ام  تالوهجم  يرآ 
. دنکن ادیپ  لهج  هب  لّدبت  دشاب و  ظوفحم  ادخ ، ملع  تقیقح  هکنیا  ات  دیوشب  ثحب  نیا  هعلاطم  لوغشم  امش 

هّیربج مّود  لیلد  یسررب  دقن و 

لامعا هب  تبـسن  هکنیا  ای  تسا  ملاع  ام  يرایتخا  تروص ، هب  لامعا  هب  تبـسن  طقف  لاعتم  دـنوادخ  ایآ  لاؤس : یضقن 431 :] باوج  فلا :
؟ تسا ملاع  مه  شدوخ 

دوشیم حور  ضبق  رگید ، هام  کی  نمؤم ، نالف  هک  دنادیم  وا  الثم  تسه  ملاع  مه  شدوخ  لامعا  هب  تبـسن  وا  هک  تسا  حضاو  باوج :
. دهدیم خر  نامز ، نالف  رد  هثداح  نالف  ای 

لوبق ار  مالک  نیا  قح ، ترضح  سدقا  تاذ  هرابرد  ارچ  سپ  دنکیم  رایتخا  هدارا و  بلس  ملع ، ّقلعت  دیئوگیم  هّیربج - امش - رگا  لاؤس :
؟ هن ای  دنکیم  تردق  بلس  وا  زا  دنوادخ  ملع  ایآ  دش ، دهاوخ  حور  ضبق  نمؤم ، نالف  هقیقد ، نالف  رد  دنادیم  هک  وا  دیرادن 

امّلسم دراد ، دوجو  لاثم - هنومن و  ناونع  هب  يرایتخا - يدارا و  لعف  دروم ، مادک  رد  اجک و  رد  دننک  لاؤس  هّیربج - امش - زا  رگا  باوج :
هئارا امـش  هیلع  ار  دوخ  ضقن  هّدام  ماگنه  نیا  رد  ام  دراد . راصحنا  وا  هب  بلطم  نیا  دشابیم و  يدارا  دـنوادخ ، لاعفا  هک  تفگ  دـیهاوخ 

: هک میهدیم 
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شدوخ لامعا  هب  ّقلعتم  رگا  اّما  دنکیم  رایتخا  هدارا و  بلـس  ام  زا  دـشاب ، ام  يدارا  تروص  هب  لامعا  هب  ّقلعتم  لاعتم  راگدرورپ  ملع  رگا 

؟ دنکیمن وا  زا  هدارا  بلس  دشاب 
کی هّللاب - ذوعن  نم - دنادب  وا  هکنیا  نیب  دوشیم و  حور  ضبق  نمؤم ، نالف  رگید ، هام  کی  هک  دنادب  دنوادخ  هکنیا : نیب  تسا  یقرف  هچ 
لمع هب  تبسن  دنوادخ ، ملع  اّما  دنکیم  هدارا  بلس  نم - زا  نم - لمع  هب  ّقلعتم  ملع 432 ] ارچ  روطچ و  منزیم . ینالف  تروص  هب  یلیس 

؟ دنکیمن رایتخا  هدارا و  بلس  وا  زا  شدوخ 
: میزادرپیم یّلح  باوج  نایب  هب  کنیا  دوب و  یضقن 433 ] خساپ  روکذم ، باوج 

نیفّلکم زا  تردق  هدارا و  بلس  بجوم  ار  دابع  لامعا  هب  تبسن  لاعتم ، دنوادخ  ملع  یساسا  هچ  رب  هّیربج - امش - یّلح : باوج 434 ] ب :
؟ تسا لامتحا  ود  نیا  زا  کی  مادک  قبط  امش  مالک  یساسا  ساّسح و  هطقن  دینادیم و  اهناسنا  و 

هّماـت ّتلع  ملع ، نآ  تسه ، وا  تاذ  اـب  دـّحتم  وا و  تاذ  نیع  دـنوادخ ، ملع  نوـچ  هک  دـشاب  نیا  هّیربـج - امـش - رظن  تسا  نکمم  فـلا :
. میرادن لامعا  نآ  رد  يریثأت  هنوگچیه  امش  نم و  دوشیم و  رداص  دابع  زا  هک  تسا  يرایتخا - رهاظ  هب  لامعا -

: اریز دشابیم  امش  ياعّدم  نیع  توافت ، يرصتخم  اب  روبزم  لامتحا  زا : تسا  ترابع  نآ ، خساپ 
دیاب تسه و  ناگدـنب  لامعا  هّمات  ّتلع  ملع ، هک  تسا  نیا  ناتلیلد  اّما  تسا  لاـعفا  هّماـت  ّتلع  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دوب  نیا  امـش  ياعّدـم 
دیتفگ دوخ  ياعّدـم  رد  امـش  اریز  تسا  رتتسـس  ناتیاعّدـم  زا  امـش  لیلد  هکلب  دـیئامن و  هماـقا  ناـهرب  دوخ ، ياعّدـم  لـیلد و  هب  تبـسن 

رد اّما  تسه  یمالک  فرح و  رهاظ ، بسحهب  هک  تسا  لاعفا  هّمات  ّتلع  ناهج  راگدرورپ 
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دوخ ياعّدم  رد  تسه - دابع  لاعفا  هّمات  ّتلع  سپ  تسا  دـّحتم  وا  تاذ  اب  دـنوادخ  ملع  نوچ  هک  دـیئوگب  دـیهاوخیم  لیلد  هماقا  ماگنه 
يرایتخا رهاظ  هب  لاعفا  هّمات  ّتلع  تسا ، تاذ  اب  دـّحتم  ملع ، نوچ  دـیئوگیم  لیلد  هماقا  رد  دـیدرک  یفّرعم  دابع  لاعفا  هّمات  ّتلع  ار  تاذ 

- تسه ام 
یفرح نینچ  اهنآ  هّتبلا  میدرک  نایب  ار  نآ  تالامتحا  مامت  رکذ  باب  زا  دوب و  اهنآ  مالک  رد  لامتحا  کـی  فرـص  روکذـم ، بلطم  رّکذـت :

. دناهدزن
يرایتخا رهاظ  هب  لمع  هب  تبـسن  وا  رگا  سپ  تسه  عقاو  اـب  قباـطم  لـماک ، روط  هب  دـصرددص و  لاـعتم ، دـنوادخ  ملع  هشیمه  نوچ  ب :

تسا نیا  مزلتـسم  دوشن ، قّقحم  رگا  دنک و  ادیپ  قّقحت  لمع  نآ  دیاب  امتح  دش  ملاع  ثحب - نیا  هب  تبـسن  امـش  یلعف  هعلاطم  دننام  امش -
ثحب نیا  هب  تبـسن  امـش  هعلاطم  هب  ناهج  راگدرورپ  ملع  نوچ  نیاربانب  دشاب  لهج  هکلب  دـشابن  عقاو  قباطم  دـنوادخ ، ملع  هّللاب  ذوعن  هک 

هک دراذـگیمن  هدرب و  نوریب  امـش  رایتخا  هریاد  زا  ار  ناگدـنب - يرایتخا  رهاظ  هب  لامعا  ریاس  و  امـش - هعلاطم  دـشاب ، عقاو  اب  قباطم  دـیاب 
. دشاب عقاو  اب  قباطم  دصرددص ، دنوادخ  ملع  ات  دنک  ادیپ  قّقحت  هعلاطم ، دیاب  سپ  دوشن  قّقحم 

: هک تسا  نیا  هّیربج - امش - هب  ام  خساپ  تسا  ریخا  يانبم  رب  امش  لالدتسا  ساسا  رگا 
، سّبلت زا  یعون  أدبم ، تاذ و  نیب  دیاب  تاذ ، رب  قتشم  قیبطت  رد  هک : دندش  بلطم  نیا  رّکذتم  مه  قتـشم »  » ثحب رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

دیز رب  ار  نآ  مه  و  ملاع - یلاعت  هّللا  مینکیم - لمح  دنوادخ ، رب  مه  ار  قتشم - ملاع - هملک  میتفگ  دشاب و  هتـشاد  قّقحت  هفاضا  طابترا و 
: هک تسا  نیا  ام  شسرپ  یلو  ملاع - دیز  میئامنیم - قالطا 

؟ تسا یکی  لاثم  ود  ره  رد  شموهفم  هکنیا  ای  تسه  توافتم  يانعم  ود  ياراد  روکذم ، لاثم  ود  رد  ملاع  ظفل  ایآ 
ار موهفم  نامه  مینکیم  هدارا  ملاع » هّللا   » هلمج رد  ملاع  هملک  زا  هک  ار  یئانعم  نامه  تسا . دـّحتم  لاثم ، ود  ره  رد  ملاع »  » يانعم باوج :

« ملاع دیز   » ترابع رد  ملاع  ظفل  زا 
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475 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم «، » ملاع هّللا   » هّیـضق يانعم  هّللاب  ذوعن   » هک تسا  نیا  رگید ، لامتحا  دناهدومرف  قتـشم  ثحب  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  مینکیم  هدافتـسا 

- اریبک اّولع  کلذ  نع  یلاعتف  تسا - ءیّشلا » هیدل  فشکنی  نم ال  «، » ملاع  » يانعم هکلب  تسین  ءیّشلا » هیدل  فشکنی 
یلاعت هّللا   » میئوگیم ناـسل  هقلقل  ناونع  هب  تسین و  صّخـشم  اـم  يارب  دـنوادخ  هراـبرد  ملاـع  ياـنعم  الـصا  هک  تسا  نیا  مّوس ، لاـمتحا 

«. ملاع
؟ تسا ناسل  هقلقل  طقف  رداق » ای  ملاع ، ای   » مینکیم باطخ  لاعتم ، دنوادخ  هب  یتقو  ایآ  لاؤس :

هب یطابترا  هک  دنراد  یجراخ  قرف  ود  هّتبلا  تسا  دّحتم  روکذم ، هّیـضق  ود  ره  رد  ملاع »  » هملک يانعم  هکلب  تسین  نانچ  هک  تسا  حـضاو 
: درادن موهفم  ملاع 

ّنا  » تفگ ناوتیمن  تسه و  ءایشا  زا  یضعب  هب  تبـسن  دودحم و  دیز ، ملع  اّما  درادن  یتّیدودحم  تسا و  قلطم  ناهج ، راگدرورپ  ملع  - 1
«. میلع ءیش  ّلکب  ادیز 

هک دنوادخ  فالخهب  تسین  شتاذ  نیع  وا  ملع  دورب و  داتسا  رـضحم  هب  دشکب و  تمحز  دناوخب ، سرد  دیاب  ملع  لیـصحت  يارب  دیز  - 2
. تسه شتاذ  نیع  شملع 

ترفاسم رگید  زور  ود  دیز ، هک  دـیتسه  علّطم  مه  امـش  اضرف  دـنکیم و  ترفاسم  رگید  زور  ود  دـیز ، هک  دـنادیم  لاعتم  دـنوادخ  لاثم :
هک نیا  رگم  تسین  دـیز  ملع  لاعتم و  دـنوادخ  ملع  نیب  یقرف  چـیه  یئزج ، هثداح  نآ  هب  تبـسن  ملع ، تقیقح  ّتیهام و  رظن  زا  دـنکیم ،

تـسه شتاذ  نیع  شملع  تسه و  ملاع  ایاضق  مامت  هب  تبـسن  ناهج ، راگدرورپ  اّما  دشابیم  هاگآ  علّطم و  هّیـضق ، دـنچ  هب  تبـسن  دـیز ،
. هدش لصاح  هعلاطم  تمحز و  اب  هک  دیز  ملع  فالخهب 

: هک مینکب  یلیلحت  هیزجت و  تسا  مزال  روکذم ، هداس  لاثم  هب  هّجوت  اب  نونکا 
دـصرددص هک  نم  ملع  اـیآ  درک ، ادـیپ  قّـقحت  ترفاـسم  نآ  مه  ادـعب  دـنکیم و  ترفاـسم  رگید  زور  ود  دـیز ، هک  مدـش  ملاـع  نم  رگا 

؟ دشاب يرایتخا  دناوتیمن  وا  ترفاسم  دنکیم و  رایتخا  هدارا و  بلس  دیز  زا  دراد  عقاو  اب  تقباطم » »
476 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

، دیز هکیلاحرد  دـنک  بلـس  دـیز ، زا  ار  رایتخا  هدارا و  دـناوتیم  روطچ  عقاو  اب  تقباطم  هب  نم  داقتعا  عالطا و  ملع ، ایآ  رگید  ترابع  هب 
، هداد حیجرت  ار  ترفاسم  بناج  هدرک ، ادیپ  قّقحت  وا  رد  هدارا  تامّدقم  هدرک ، رّوصت  شدوخ  دیامن  ترفاسم  دهاوخیم  هک  دـعب  زور  ود 

ادـیپ عالّطا »  » البق وا  ترفاـسم  هب  تبـسن  طـقف  نم  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  ترفاـسم  شدوخ  راـیتخا  هب  هدـش و  لـصاح  شیارب  دّـکؤم  قوش 
. ماهدرک

قیوـشت ترفاـسم  هـب  تبـسن  ار  وا  نـینچمه  ماهدرکن و  تاـقالم  ار  وا  هتـشادن ، ار  يرثا  نیرتـمک  وا  هدارا  تامّدـقم  رد  نـم  هـکنیا  اـب  اـیآ 
؟ دیامن بلس  ار  رایتخا  هدارا و  وا  زا  دناوتیم  نم  عالّطا  ملع و  هنوگچ  ماهدومنن ،

[435] درادـن ام  ملع  اب  یقرف  چـیه  ملع ، ّتیهام  تقیقح و  رظن  زا  دـیز - ترفاسم  یئزج - هعقاو  نآ  هب  تبـسن  مه  ناـهج  راـگدرورپ  ملع 
رایتخا هدارا و  بلـس  دیز  زا  عقاو  اب  تقباطم  نآ  دراد ، عقاو  اب  تقباطم  نم  ملع  متـسه و  ملاع  دیز ، ترفاسم  هب  تبـسن  نم  هک  روطنامه 

نآ نیب  یقرف  چیه  ملع ، تقیقح  ّتیهام و  رظن  زا  رفاسیـس » ادیز  ناب  ملاع  یلاعت  هّللا   » تسا روطنیمه  مه  لاعتم  راگدرورپ  ملع  دنکیمن ،
. دوشیمن اهنآ  زا  هدارا  بلس  ثعاب  ناگدنب  لامعا  هب  تبسن  دنوادخ  ملع  تسین و  ملع  ود 

نینمؤملا ریما  الثم  دنتسنادیم  ار  ایاضق  نآ  هدوب و  ملاع  امّلـسم  هدمآیم  شیپ  ناشیارب  هک  یثداوح  هب  تبـسن  مالّـسلا » مهیلع   » هّمئا لاثم :
زا هدوب و  ملاع  نآ ، هب  تبـسن  مه  لاعتم  راگدرورپ  دهدیم ، خر  شیارب  هثداح  نآ  ناضمر ، هام  بش 19  رد  هک  هتسنادیم  مالّسلا » هیلع  »

هیحان زا  نانمؤم  ریما  ملع  هّتبلا  تسین - یقرف  مالّـسلا » هیلع   » یلع و  لاعتم »  » دنوادخ ملع  نیب  روکذـم ، هثداح  عوقو  هب  ملع  ّقلعت  سفن  رظن 
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- هدش یشان  دنوادخ ،
؟ دنکیمن هدارا  بلس  یقش ، نآ  زا  نانمؤم  ریما  ملع  اّما  دنکیم  هدارا  بلس  مجلم ، نبا  زا  دنوادخ  ملع  هنوگچ  روطچ و  لاؤس :

477 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
تیانج هثداـح و  نآ  رد  يراـیتخا  رگید ، مجلم ، نبا  سپ  هدوب  ملاـع  هثداـح ، نآ  هب  تبـسن  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ 

؟ هتشادن
ناهج راگدرورپ  ملع  هدرکن ، هدارا  بلـس  مجلم ، نبا  زا  مالّـسلا » هیلع   » یلع ملع  هک  روطنامه  و  تسین 436 ] ملع  ود  نآ  نیب  یقرف  چـیه 

هدارا و بلـس  ثعاب  دـناوتیمن  شناگدـنب  لامعا  هب  دـنوادخ  ملع  ّقلعت  اذـل  هدومنن  رایتخا  هدارا و  بلـس  الـصا  هثداـح  نآ  هب  تبـسن  مه 
. دوشب اهنآ  زا  تردق 

نامه هلیـسو  هب  نونکا  ام  دـننک ، تابثا  ار  دابع  لاـمعا  ندوب  يدارا  ریغ  دنتـساوخ  عقاو  اـب  دـنوادخ  ملع  تقباـطم  قیرط  زا  هّیربج  رّکذـت :
[437 :] هک مینکیم  کّسمت  لالدتسا و  ناشدوخ  هیلع  لیلد ،

ص477 1 ؛  جنتم ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
امـش يارب  عقاو  نآ  تاّیـصوصخ  ءادتبا ، دـیابن  ایآ  دراد و  عقاو  اب  تقباطم  ملع ، هک  دـینادیم  اجک  زا  یقیرط و  هچ  زا  هّیربج - امـش - لا :

؟ دشاب صّخشم 
، هن ای  دراد  تقباطم  عقاو ، اب  ملع  نآ  دیوشیم  هّجوتم  یقیرط  هچ  زا  امـش  دنکیم  ادیپ  تافتلا  عالّطا و  یبلطم  هب  تبـسن  يدرف  نآلا  اضرف 

؟ دیراد عقاو  تاّیصوصخ  یسررب  زا  ریغ  یهار  ایآ 
ياراد دوب ، عقاو  اب  قباطم  رگا  هن  ای  تسه  عقاو  اب  قباطم  ملع ، نآ  دینیبب  سپس  دینک  لیلحت  هیزجت و  ار  عقاو »  » دیاب ءادتبا  هک  تسا  حضاو 

. تسه لهج  شناونع  الا  ملع و  ناونع 
نتخاون لاح  رد  هک  دینکیم  هدـهاشم  ار  یـصخش  لزنم ، زا  جورخ  ماگنه  رد  امـش  اضرف  هک : میزادرپیم  یلاثم  رکذ  هب  همّدـقم  ناونع  هب 

دّرجم هب  ایآ  دیوش و  هّجوتم  ار  هّیضق  ّتیعقاو  دیناوتیم  عضو  نآ  هدهاشم  اب  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا  يدرف  هرهچ  رب  یلیس 
478 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هدش عقاو  مولظم  بورضم ، صخش  تسا و  یملاظ  درف  کی  براض ، هک  دیهد  صیخشت  دیناوتیم  هثداح  نآ  هدهاشم 
ای بیدأت  ناونع  هب  تبرض  نآ  رگا  اّما  دراد  قّقحت  مولظم  ملاظ و  ناونع  دشاب ، درف  نآ  هب  تناها  ءاذیا و  ناونع  هب  یلیس  نتخاون  رگا  ریخ !

امـش يارب  هعقاو ، تاّیـصوصخ  دـیاب  سپ  دراد . قّقحت  بیدأت ، ناونع  هکلب  تسین  قبطنم  لمع  نآرب  ملظ  ناونع  رگید  دـشاب  رکنم  زا  یهن 
هب تبسن  نم  دیئوگب  دیناوتیمن  برض »  » ناونع قّقحت  دّرجم  هب  دوش و  قبطنم  هّیضق ، نآرب  عقاو  اب  تقباطم  ملع و  ناونع  ات  دوش  صّخـشم 

. متسه ملاع  هّیضق ، نآ 
مّلـسم بلطم  کی  تروص  هب  ار  یعوضوم  هّیربج ، ّهلدا  هرابرد  ثحب  زا  لبق  هک : میهدیم  نایرج  ثحب ، ّلحم  رد  ار  روکذـم  لاثم  نونکا 

: هک میدرک  نایب  ینادجو  و 
هب التبم  ناسنا  کی  زا  هک  یتکرح  نیب  و  دیلا - کیرحت  دهدیم - ماجنا  دوخ  تسد  هب  تبسن  راتخم ، ملاس و  ناسنا  کی  هک  یتکرح  نیب 

. تسین هشقانم  لباق  قرف ، نآ  تسه و  توافت  انادجو  دوشیم  هدهاشم  وا - تسد  هب  تبسن  شاعترا -
: هک مینکیم  لالدتسا  هّیربج ، هیلع  عقاو  اب  تقباطم  ملع و  قیرط  زا  ام  نونکا 

ملاع شعترم ، ناسنا  تسد  تکرح  هب  تبـسن  روطنامه  دراد ، ملاس  ناسنا  دـی  يرایتخا  تکرح  هب  ملع  لاعتم ، راگدرورپ  هک  روطناـمه 
ملع ود  نآ  دـنکیم و  تکرح  شاعترا ، هب  ـالتبم  ناـسنا  تسد  هک  تسا  علّطم  مه  مهدیم و  تکرح  ار  متـسد  نم  هک  دـنادیم  مه  تسا 
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انادـجو ام  میدرک - لیلحت  هیزجت و  ار  عقاو  اـب  تقباـطم  ياـنعم  و  تسه - عقاو  اـب  قباـطم  مه  ود  ره  دراد و  قّقحت  لاـعتم  دـنوادخ  يارب 
هدارا اب  ملاس  راتخم و  ناسنا  اّما  دنکیم  تکرح  شتسد  رابجا ، رارطضا و  تروص  هب  شاعترا  هب  التبم  ناسنا  هک  میدرک  یسررب  ار  عقاو » »

: هک میریگیم  هجیتن  ام  هک  تسا  اجنیا  دهدیم  تکرح  ار  دوخ  تسد  رایتخا  و 
داجیا رایتخا و  هدارا و  بلـس  ملع ، دـیئوگیم  هک  امـش  تسه  توافتم  ود ، نآ  رد  رما  ّتیعقاو  تسه ، عقاو  اـب  قباـطم  دـنوادخ ، ملع  رگا 

- هّیربج امش - هب  ام  دوشیم  یکی  ملع »  » رثا رد  يدارا ، تکرح  اب  شعترم  دی  تکرح  دیئوگیم  هک  امش  دنکیم و  رارطضا 
479 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یتقو ام  دوشب  فشکنم  عقاو  وه  امب  عقاو  دهدب و  ناشن  ار  عقاو  نامه  دیاب  دشاب ، هتشاد  عقاو  اب  تقباطم  دهاوخب  ملع ، رگا  هک : میئوگیم 
نیب ّتیعقاو ، رظن  زا  ینعی  تسه ، توافت  ود ، نآ  نیب  میدـید  دوش ، یـسررب  تقباطم ، مدـع  تقباطم و  ات  میدومن  لیلحت  هیزجت و  ار  عقاو 
عقاو اب  قباطم  دـهاوخب  هّیـضق ، ود  ره  رد  ملع  رگا  سپ  تسه  توافت  شعترم ، دـی  تکرح  نیب  راتخم و  لعاف  يراـیتخا  يدارا و  تکرح 

زا تسا  تراـبع  هک  دـهد  هئارا  ار  عـقاو  ناـمه  شعترم ، دـی  تکرح  هب  قـّلعتم  ملع  هک  تسا  نـیا  عـقاو ، اـب  مـلع  تقباـطم  همزـال  دـشاب ،
هچنانچ تسه و  دی  يدارا  يرایتخا و  تکرح  زا  ترابع  هک  دـهدب  ناشن  ار  شعقاو  رایتخا ، نع  دـی  تکرح  هب  ّقلعتم  ملع  ّتیرارطـضا و 

عقاو تآرم  هنیئآ و  دیاب  دشاب  عقاو  اب  قباطم  دـهاوخب  رگا  ملع  ملعب .» سیل  اذـه   » میئامنن یهّجوت  راتخم  لعاف  رایتخا ، هدارا و  هب  دـشاب  انب 
ّقلعتم دهاوخب  ملع  رگا  سپ  تسه  توافت  تکرح ، ود  نآ  نیب  الماک - و  انادجو - هک  دش  حضاو  میدرک ، یسررب  ار  عقاو  البق  ام  دشاب و 

تقونآ دیامن  داجیا  ار  رارطـضا »  » ناونع دوش و  هدارا  عنام  دهاوخب  هچنانچ  دیامن و  هدارا  تیبثت  دییأت و  دیاب  دشاب ، نم  يرایتخا  لمع  هب 
: نیاربانب دنکیمن  ادیپ  قّقحت  ملع ، دوشیم و  لهج  لاعتم ، دنوادخ  ملع  هّللاب » ذوعن  »

لیلد سپ  دنکب  رایتخا  بلـس  رارطـضا و  داجیا  هکنیا  هن  تسا  ّتیدارا  ّتیرایتخا و  هلأسم  تادّیؤم  زا  عقاو  اب  تقباطم  قیرط  زا  ملع  هلأسم 
. دشاب هّیربج  هیلع  یمکحم  لیلد  دناوتیم  هکلب  دنکیمن  تباث  ار  اهنآ  مالک  اهنت  هن  هّیربج  مّود 

میتفرگ هجیتن  تقباطم - زارحا  يارب  عقاو ، یـسررب  همیمـض  هب  عقاو - اب  وا  ملع  تقباطم  لاعتم و  دـنوادخ  یملع  هطاحا  هار  زا  ام  هصالخ :
تکرح رد  اّما  دنکیم  تکرح  داجیا  رارطضا ، تسا و  مکاح  رارطضا ، شعترم ، دی  تکرح  رد  دشاب  هتشاد  قرف  دیاب  تکرح  ود  نآ  هک 

: نیاربانب تسا  ّرثؤم  دیلا  کیرحت  رد  رایتخا  هدارا و  هکلب  درادن  دوجو  رارطضا  الصا  راتخم  ملاس و  ناسنا  تسد 
هیلع  ام  هکلب  دنتفرگن  نآ  زا  ياهرهب  اهنآ  اهنت  هن  داد و  سوکعم  هجیتن  هّیربج ، مّود  لیلد 

480 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. میدرک کّسمت  نآ ، هب  هّیربج 

: هّیربج مّوس  لیلد 

اب تفلاخم  يّدـح  ات  هدومن و  لّزنت  مّوس  لیلد  رد  اذـل  دوب  لقع  تهادـب  نادـجو و  اب  فلاـخم  حیرـص ، روط  هب  اـهنآ  یلبق  تاهبـش  ّهلدا و 
: هک دناهتفگ  هداهن و  رانک  ار  نادجو 

، تکرح ود  نآ  نیب  هکلب  تشاذـگ  رانک  ار  نادـجو  ناوتیمن  تسه و  هدارا  هب  دنتـسم  راتخم ، لعاف  دـی  تکرح  هک  میریذـپیم  امـش  زا 
: هک تسا  نیا  امش  زا  ام  لاؤس  نکل  تسه  ریاغت  فلاخت و  لامک 

؟ تسیچ هدارا  نآ  أشنم  دیئوگب  امش  اّما  دوشیم  قّقحم  دی ، تکرح  دنکیم  هدارا  راتخم ، لعاف  ناسنا و  هّیربج - مّوس  لیلد  - 
؟ هدش یشان  اجک  زا  هدوب  مدع  هب  قوبسم  یناسفن  ثداح  رما  کی  هک  هدارا 

ادیپ قّقحت  هک  دوخهبدوخ  هدش ، ادـیپ  اجک  زا  هک  مینکیم  مّود  هدارا  رد  مالک  لقن  هدوب ، يرگید  هدارا  هب  دنتـسم  هدارا ، نآ  دـیئوگب  رگا 
لسلـستی و نأ  یلا  هدوب  هچ  مّوس  هدارا  أشنم  میئوگیم  هدرک و  هدارا  نآ  رد  مالک  لقن  ادّدجم  دـینک  حرطم  ار  یمّوس  هدارا  رگا  دـنکیمن 
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. تسا ملسم  شنالطب  لقا  ای ال  لاحم و  لسلست 
؟ تسیچ لح  هار 

: تسا هدنام  یقاب  هار  ود  نیا  زا  یکی  امش  يارب  طقف  دنیوگیم 
قّقحت هدارا ، مان  هب  يرارطـضا  رما  کی  ءادتبا  ینعی  تسا  يرایتخا  ریغ  هدارا ، نآ  سفن  هتفرگ ، ّقلعت  دـی ، تکرح  هب  هک  امـش  هدارا  فلا :

، هدارا رگا  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  تسا و  يدارا  ریغ  هک  شعترم  تسد  تکرح  دننام  دوشیم  قّقحم  دارم ، مه  شلابند  هب  دنکیم و  ادیپ 
لمع نآ  هرخـالاب  اریز  تسا  لـعف  أـشنم  هک  ار  هدارا »  » اـی دـینادب  يراـیتخا  ریغ  ار  لـعف »  » امـش هک  دـنکیمن  یقرف  رگید  دـش ، يرارطـضا 

. دوشیم يرارطضا  رما  کی  اتاذ  یجراخ 
مینک  هظحالم  ار  للع  نآ  ام  یتقو  تسا  یئاههشیر  للع و  ياراد  امش  نم و  هدارا  ب :

481 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هّیلزا هدارا  یلـصا ، أشنم  رگا  نیاربانب  تسا  یلاعت  قح  هدارا  نامه  ناسنا ، هدارا  یلـصا  أشنم  ینعی  دوشیم  یهتنم  یلاعت  قح  هّیلزا  هدارا  هب 
تسا يرارطضا  ام  هدارا  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  درادن و  فّلخت  ناکما  دوشب  ام  هدارا  هب  ّقلعتم  هّللا  ةدارا  هچنانچ  هک  تسا  حضاو  دشاب 

و تسا . دیفم  شخبهجیتن و  ام  يارب  دینک  باختنا  ار  روکذم  قش  ود  زا  کیره  امـش  دـیوگیم  ربج  هب  لئاق  تسین و  نامدوخ  رایتخا  هب  و 
. دشاب مّوس  لیلد  نیمه  هّیربج  لیلد  نیرتهب  دیاش 

میهاوخ اهخساپ  نآ  حیـضوت  هب  کنیا  هک  تسین  لوبق  لباق  الـصا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدش  هداد  مّوس  ههبـش  ای  لیلد  هب  تبـسن  یئاهخساپ 
. مینکیم نایب  ار  لوبق  لباق  باوج  نایاپ ، رد  تخادرپ و 

هب فصّتم  هدش ، رداص  راتخم  لعاف  زا  هک  یتکرح  نآ  یجراخ و  لمع  دیهاوخیم  امـش  یتقو  هک  هدش  هداد  خـساپ  هّیربج  هب  لّوا : باوج 
، شعترم تسد  تکرح  هک  تسا  نیا  شعترم  دـی  تکرح  اـب  تـکرح  نآ  قرف  اریز  ةدارـالاب  قوبـسم  ّهنـال  دـیئوگیم : دـینک  ّتیراـیتخا 

: سپ هدمآ  دوجوب  هدارا  ریثأت  اب  يرگید  اّما  تسین  هدارا  هب  قوبسم 
دیئوگب دـیناوتیمن  امـش  مینکیم  هّجوـت  هدارا »  » سفن هب  هک  سپـس  راـیتخالا .» ةدارـالاب و  ۀقوبـسم  اـهنال  ۀـیرایتخا  ۀـیرایتخالا ، ۀـکرحلا  »

هب فاـّصتا  یجراـخ ، لـعف  هک  تسا  نیا  أـشنم  تسه و  شدوـخ  هـب  هدارا  ّتیراـیتخا  هـکلب  تـسیچ  هـب  هدارا  تـّیدارا  هدارا و  ّتیراـیتخا 
ببـسهب یجراـخ  لـمع  ّتیراـیتخا  سپ  درادـن : ّتلع  هب  يزاـین  دوش  راـیتخا  هب  فصّتم  شدوـخ  هکنیا  يارب  اـّما  دـشاب  هتـشاد  ّتیراـیتخا 

دراد دوجو  یفرع  ریغ  یفرع و  ياهلاثم  نآ  يارب  هک  تسه  هدارا  سفن  تاذ و  هب  طوبرم و  هدارا ، ّتیرایتخا  اّما  تسه  هدارا  هب  ّتیقوبسم 
: دننام

؟ تسیچ هب  دوجو  سفن  قّقحت  اّما  تسا  دوجو  هب  ّتیهام  قّقحت  توبث و  نیاربانب ، دوجولاب » وه  اّمنا  ۀّیهاملا  قّقحت   » دیئوگیم امش  فلا :
هب  طابترا  دوجو ، قّقحت  تسا و  دوجو  دوخ  يارب  تلاصا  تسا و  قّقحم  اتاذ  دوجو 
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. هسفنب قّقحتم  دوجولا  اّما  دوجولاب  ۀقّقحتم  ۀّیهاملا  سپ  درادن  يرگید  ءیش 

اّما دوش  رّونم  یناملظ ، ياضف  ات  دنک  ادیپ  دوجو  نآ  لاثما  ای  دیـشروخ و  ای  غارچ و  دیاب  دوش  فرطرب  یکیرات  تملظ و  دشاب  انب  رگا  ب :
؟ تسیچ هب  غارچ  سمش و  ّتینارون  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 

. دشابیم اهنآ  تاذ  هب  طوبرم  ءایشا  ریاس  رون  تسه و  ینارون  اتاذ  دیشروخ  الثم  تسا  یتاذ  اهنآ  ّتینارون 
؟ تسیچ زا  نغور  یبرچ  اّما  تسا  نغور  زا  زیچ  ره  یبرچ  تسا : جیار  مه  مدرم  نیب  هک  یفورعم  هداس و  لاثم  ج :

. درادن ریغ  هب  یطابترا  ّتیزم ، نیا  تسه و  نآ  تاذ  هب  طوبرم  شدوخ و  رطاخ  هب  نغور  یبرچ 
؟ تسه هدننکعناق  هّیربج  مّوس  لیلد  ای  ههبش  هب  تبسن  روکذم ، خساپ  ایآ  لاؤس :
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. هدش فرحنم  لیلد ، ریسم  زا  باوج  نآ  هتفرگ و  تروص  یطلخ  هطلاغم و  هکلب  ریخ ! باوج :
نآ ّتیدارا  دوـش  هتفگ  هکنیا  اـت  تسا  زیچ  هچ  هب  هدارا  ّتیدارا  هک  تسین  نیا  لـیلد  نآ  رد  هّیربـج  رظن  لدتـسم و  ثحب  کـلذ : حیـضوت 

 ... تسه و شدوخ  هب  طوبرم 
لوق هب  هک  هدارا  نیمه  تسه و  هدـجوم  ّتلع  هب  دـنمزاین  ثداح  رما  تسا و  ثداح  رما  کی  هدارا ، دـیدرت ، الب  امّلـسم و  دـناهتفگ  هّیربج 

: هک تسا  نینچ  بلطم  مه  روکذم  هلثما  رد  تسیچ و  شثودح  أشنم  هدش و  ثداح  اجک  زا  تسه  شدوخ  هب  شتّیدارا  امش 
اّما تسه  شدوخ  هب  دـیئوگیم  امـش  تسیچ  هب  دوجو  قّقحت  دـنک  لاؤس  یـسک  رگا  تسا و  قّقحتم  دوـجو ، هب  ّتیهاـم ، دـیئوگیم  اـمش 

قّقحت اجک  زا  تسا  مدع  هب  قوبسم  ثداح و  رما  کی  هک  نکمم  دوجو  نآ  هدش ، یشان  اجک  زا  دوجو  نآ  هک  دنک  لاؤس  یـسک  هچنانچ 
؟ تسا هدوهیب  لطاب و  شلاؤس  ایآ  هدرک ، ادیپ 

، تسه شدوخ  تاذ  هب  طوبرم  نغور  یبرچ  دیئوگیم  امش  فورعم : لاثم  نامه  رد 
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زا مدع  هب  قوبـسم  ثداح  رما  نآ  هدمآ و  اجک  زا  نغور  هک : تسا  نیا  لاؤس ، تسه  شدوخ  ریغ  ببـسهب  نغور  یبرچ  هک  هتفگن  یـسک 
؟ تسیچ نآ  هدجوم  ّتلع  هدرک و  ادیپ  قّقحت  یقیرط  هچ  هب  اجک و 

. تسین حیحص  هّیربج  مّوس  لیلد  ههبش و  زا  لّوا  خساپ  هصالخ :
[: هک 438 دشابیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هب  طوبرم  مّود : باوج 

دریگ رارق  تافتلا  دروم  دوش و  رّوصت  دارم ، ءیـش  دیاب  ءادتبا  دراد ، تامّدقم  يدابم و  هب  زاین  هکلب  دوشیمن  لصاح  همّدقم ، نودب  هدارا ،
مان هب  دّکؤم  قوش  مه  دعب  دوش و  قّقحم  تبغر  ناجیه و  لیم ، نآ ، لابند  هب  درک و  نآ  هدیاف  هب  قیدـصت  صاوخ و  راثآ ، هب  هّجوت  سپس 

. دوش لصاح  هدارا 
. تسه ناسنا  دوخ  رایتخا  رد  اهنآ  زا  یضعب  هکلب  دنک  ادیپ  قّقحت  رارطضا ، تروص  هب  هدارا  تامّدقم  مامت  هک  تسین  نینچنیا 

هکنیا ای  دـینکب  نآ  هدـیاف  هب  قیدـصت  تسا - يراـیتخا  ریغ  شرّوصت  مه  یهاـگ  هک  ءیـش - نـالف  رّوصت  لاـبند  رد  دـیناوتیم  امـش  ـالثم 
. دیئامنن نآ  صاوخ  هدیاف و  هب  قیدصت 

زا هک  دـینک  هظحالم  ار  نآ  فلتخم  تاهج  قیدـصت ، ماقم  رد  دـیناوتیم  امـش  دـش ، رّوصت  امـش  نهذ  رد  مّرحم  عوضوم  نالف  یتقو  الثم 
نآ يورخا  تابوقع  هّجوتم  ار  دوخ  نهذ  رگید ، فرط  زا  تسا و  رذـگدوز  ياهیـشوخ  یناویح و  تاذـل  ياراد  لمع ، نآ  فرط ، کـی 

تـسا نیا  هب  رظان  هک  دیئامن  هّجوت  [ 440 «] ُهَرَی ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف   » هیآ نیا  هب  ـالثم  و  [ 439] دینک
. دنیبیم ار  لمع  نآ  سفن  دهد ، ماجنا  هّرذ »  » ینیگنس هزادنا  هب  ار  يدب  ای  کین  لمع  ناسنا ، رگا  هک 

رما کی  مه  هدارا  هجیتن ، رد  هک  تسین  يدارا  ریغ  هدارا ، تامّدقم  يدابم و  مامت  سپ 
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يدارا يرایتخا و  رما  کی  نآ ، يدابم  لیمکت  مدـع  ای  يدابم  لیمکت  راـتخم و  لـعاف  ّتیلخدـم  ظاـحل  هب  هدارا  هکلب  دـشاب  يراـیتخا  ریغ 
. مینک يرایتخا  ریغ  يرارطضا و  رما  هب  دنتسم  ار  نآ  هک  تسین  يزاین  تسه و 

: اریز تسین  هتفریذپ  هّیربج ، مّوس  ههبش  ای  لیلد  هب  تبسن  مه  دنوخآ  ياقآ  موحرم  خساپ 
هکنیا ای  دـنک  لیمکت  ار  يدابم  دـناوتیم  ناسنا  هکلب  دـشاب  يرایتخا  ریغ  هدارا ، يدابم  مامت  هک  تسین  نینچنیا  دـناهدومرف  هر »  » فّنـصم

. دیامنن هدیاف  هب  قیدصت  رّوصت ، زا  دعب  الثم 
مه دـهدب و  حـیجرت  ار  لمع  نآ  لعف  بناج  سپـس  دـنکب و  هدـیاف  هب  قیدـصت  دـناوتیم  ناسنا  دـش ، رّوصت  مارح  لـعف  نـالف  یتقو  ـالثم 

 ... دیامنن و قیدصت  دناوتیم 
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کی دوخ ، هدارا  اب  دیناوتب  امش  هک  هدش  ببس  هچ  رگید  ترابع  هب  تسیچ  امـش  تردق  نتـسناوت و  أشنم  هشیر و  هک  تسا  نیا  ام  لاکـشا 
میئوگیم اذـل  دوشیم  امـش  باختنا  تلع  أشنم و  رد  مالک  لقن  دوشیم و  حرطم  اجنیا  هّیربج ، ههبـش  لیلد و  اذـل  دـینک  باختنا  ار  فرط 

. دشاب هّیربج  مّوس  ههبش  لیلد و  هب  تبسن  یلماک  خساپ  دناوتیمن  مه  فّنصم  باوج 
: هک دناهدرک  نایب  رافسا  باتک  رد  نیّهلأتملا  ردص  موحرم  مه  یخساپ  مّوس : باوج 

رگیدـکی اب  ار  ود  نآ  دـیابن  هاگچـیه  دومن و  یـسررب  ار  اهنآ  دـیاب  رظن  ود  زا  تسه و  تهج  ود  ياراد  ناـسنا ، يراـیتخا  يدارا و  لاـعفا 
: دومن طولخم 

باوث مذ ، حدم ، نوناق ، نآ  يارب  هتـشاد و  تیانع  هّجوت و  يرایتخا ، لاعفا  هب  سّدـقم  عراش  ءالقع و  هک  مینیبیم  ام  یئالقع : تهج  فلا :
رد سکچـیه  تسا و  حرطم  تبوثم  تبوقع و  قاقحتـسا  یلمع  عوضوم و  ره  تقفاوم  تفلاخم و  ربارب  رد  دـناهتفرگ و  رظن  رد  باـقع ، و 

طولخم رگیدـکی  اب  ار  تهج  ود  نآ  دـیابن  درادـن و  ثحب  یفـسلف  هبنج  هب  یطابترا  روکذـم ، تهج  دـنک - هشقانم  دـناوتیمن  بلطم  نیا 
: زا تسا  ترابع  داد ، رارق  ّتقد  دروم  دیاب  هک  ار  يزیچ  دومن -
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دید دیاب  هکلب  تسین - باقع  باوث و  ءالقع  مدرم ، هب  یهّجوت  تهج  نیا  رد  هک  یـسانشعقاو  ینیبعقاو و  تهج  ینعی  یفـسلف : تهج  ب :

. تسیچ يدارا  لعف  ّتیصوصخ  ّتیعقاو و  هک 
یتسه ناهج  قئاقح  هب  ندرب  یپ  تاّیعقاو و  فشک  يارب  مه  هفـسلف  هدوب و  یتسه  ناهج  تاّیعقاو  زا  ّتیعقاو  کی  ناـسنا ، يراـیتخا  لـعف 

. دشابیم
ياراد یّلیخت و  يرابتعا و  رما  کی  هن  تسا  یعقاو  یناسفن و  تفص  کی  لاکـشا  الب  امّلـسم و  دراد  قّقحت  يرایتخا  لاعفا  رد  هک  ياهدارا 
هدارا اـب  طـبترم  ار  دوخ  ثحب  سپـس  مینکیم  نآ  تاـهباشم  هراـبرد  یـشهوژپ  هدارا ، هراـبرد  قیقحت  زا  لـبق  تسه  مه  یهابـشا  لاـثما و 

. درک میهاوخ 
اب یطابترا  لاـحنیعرد ، تسه و  ناـسنا  سفن  هب  مئاـق  هک  تسا  نیا  شتّیـصوصخ  هک  تسا  بح »  » تفـص هدارا »  » نارقا لاـثما و  زا  یکی 

اهبوبحم هّتبلا  درکیمن  ادیپ  قّقحت  بح »  » تفص دوبیمن  ملاع  رد  یبوبحم  ءیش  الصا  هچنانچ  دراد  بوبحم  ءیـش  ینعی  شدوخ  ّقلعتم 
هب تبـسن  لیلحت ، هیزجت و  هب  هّجوت  اب  تسا  يورخا  تشهب ، دـننام  یـضعب  و  ماقم - لوپ و  تسایر ، دـننام  يویند - یـضعب  تسا  تواـفتم 

: میوشیم رما  هس  هّجوتم  بح ، یناسفن  تفص 
، نآ هب  یتـسود  بح و  هک  بوبحم  - 3 بح .»  » یناسفن تفـص  - 2 تسه . وا  سفن  هب  مئاـق  بح ، تفـص  هک  یـصخش  ینعی  بحم » - » 1

. میرادن يرگید  ّتیعقاو  روکذم ، هثالث  نیوانع  زا  ریغ  هتفرگ و  ّقلعت 
؟ هن ای  تسه  امش  بوبحم  مه  امش  ّبح »  » هک دنک  لاؤس  یسک  تسا  حیحص  ایآ  لاؤس :

ناسنا بوبحم  مه  بح »  » سفن هک  درادن  انعم  میرادن و  یمراهچ  ءیش  اریز  تسین  روکذم  شسرپ  يارب  یهجو  يدروم و  الـصا  باوج :
. دشاب

هـس اـب  مه  دروـم  نیا  رد  تسا  ناـسنا  سفن  هب  مئاـق  یناـسفن و  ّتیعقاو   » کـی هک  تسا  ملع  تفـص  هدارا »  » نارقا لاـثما و  زا  رگید  یکی 
ملاع 3- ملع 2 - - 1 میتسه : هجاوم  ناونع ،

486 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
، دشابن یمولعم  ءیـش  ات  تسه  ۀفاضإلا  تاذ  فاصوا  زا  ملع  اریز  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  ملع  دشابن ، ملاع  رد  یمولعم  چیه  هچنانچ  مولعم و 

. دنکیمن ادیپ  قّقحت  ملع ،
؟ املاع صخّشلا  اذه  نوکی  مل  لاؤس :
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. تسه ملع  یناسفن  تفص  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  لاؤس ، خساپ 
؟ امولعم ءیشلا  اذه  نوکی  مل 

. تسا هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  ملع  نوچ 
؟ هن ای  تسه  امش  مولعم  مه  امش  ملع  سفن  هک  دومن  شسرپ  ناوتیم  ایآ  رگید : لاؤس 

. هن ای  تسه  مه  امش  مولعم  دراد ، یملع  ناونع  هکنیا  رب  هوالع  ایآ  تسه ، امش  تاذ  هب  مئاق  یناسفن  تفص  ملع ، رگید ، ترابع  هب 
هک نونکا  ملاع - مولعم و  ملع ، میدوب - هجاوم  ناونع ، هس  اب  طقف  ام  تسین و  روکذم  شسرپ  يارب  یلاجم  الصا  دناهدومرف  ناشیا  باوج :

: هک میهدیم  همادا  هدارا »  » اب هطبار  رد  ار  ثحب  میدومن ، بح » ملع و   » تفص ود  هرابرد  یقیقحت  رصتخم 
: هک دیهد  نایرج  مه  هدارا »  » دروم رد  امش  میدرک ، نایب  بح » ملع و   » یناسفن تفص  ود  دروم  رد  هک  ار  یبلاطم  مامت 

ماهدرک هدارا  نم  دیئوگب  دیناوتیمن  امـش  ینعی  تسه  هفاضا  تاذ  فاصوا  زا  یعقاو و  یناسفن  تفـص  کی  مه  هدارا  هک  تسین  يدـیدرت 
نبا ّیلع  دـقرم  ترایز  هب  اضرف  هتفرگ  میمـصت  هک  یـسک  دروم  رد  دوشیمن . رّوصت  دارم ، هب  طابترا  نودـب  هدارا ، اریز  مرادـن  يدارم  اـّما 

هک ياهدارا  دیرم 2 - صخش  میتسه 1 - هجاوم  ناونع  هس  اب  ارارک - هللا  ءاش  نإ  مکاـیا  هّللا و  ینقزر  دورب - مالّـسلا » هیلع   » اـضرلا یـسوم 
یـسک هک  میرادـن  یمراهچ  ناونع  بلطم ، تقیقح  ّتیعقاو و  رظن  زا  و  تسا . ترایز  نامه  هک  دارم  تسا 3 - دـیرم  سفن  تاذ و  هب  مئاق 
هدارا ّقلعتم  تسا ، یناسفن  تفـص  کی  هک  مه  امـش  هدارا  سفن  هدوب ، امـش  دارم  ترـضح ، ترایز  هک  روطنامه  ایآ  دـنک . لاؤس  دـناوتب 

؟ تسا هدوب  امش 
تسین  روکذم ، لاؤس  يارب  یهجو  میدرک ، نایب  بح ، ملع و  باب  رد  هک  روطنامه 

487 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
بح و  » نیب رگید ، ترابع  هب  تسا . وحن  نیمه  هب  بلطم  مه  هدارا »  » باب رد  مینک . ناـیب  نآ  خـساپ  رد  هک  میرادـن  یمراـهچ  ناونع  اریز 

. تسین یقرف  هدارا »  » و ملع »
دنک لاؤس  دناوتیمن  یـسک  میتسه و  هجاوم  هدارا » دارم و  دـیرم ،  » ناونع هس  اب  هدارا  دروم  رد  رما  ینیبعقاو  هبنج  یفـسلف و  رظن  زا  هجیتن :

. هن ای  هتفرگ  ّقلعت  هدارا  مه  امش  هدارا  هب  ایآ 
دناهدرک نایب  ار  هّیربج  خساپ  دصرد  تصـش  ابیرقت  هداد و  ماجنا  یبوخ  قیقحت  ناشیا  هر :»  » نیّهلاتملا ردـص  شیامرف  دروم  رد  رظن  راهظا 

: اریز تسین  لماک  ناشیا  شیامرف  اّما 
نیا ياـج  اـّما  هن  اـی  هتفرگ  رارق  هدارا  ّقلعتم  مه  هدارا  اـیآ  مینک  لاؤـس  هک  تسین  حیحـص  هک : دـنیوگب  نینچ  ربـج  هب  نیلئاـق  تسا  نکمم 

: هک تسه  شسرپ 
تفـص کی  ترایز ، هب  نتفر  هدارا  میمـصت و  تسا و  یثداـح  رما  کـی  امّلـسم  تسا و  دـیرم  سفن  هب  مئاـق  یناـسفن  تفـص  کـی  هدارا ،

روکذـم هدارا  هشیر  أـشنم و  ساـسا ، اـّما  دریگیم  تراـیز  رب  میمـصت  فلتخم ، بناوج  یـسررب  زا  دـعب  ناـسنا  هکلب  تسین  هّیلزا  هّیناـسفن 
؟ تسیچ

؟ تسا هدوب  يرارطضا  هکنیا  ای  هدوب  امش  رایتخا  هدودحم  رد  هدارا  أشنم  ایآ 
هّیربج لاکشا  دومن و  شسرپ  ناوتیم  ریخا  وحن  هب  اّما  تسین و  دناهدرک ، حرطم  هر »  » نیّهلأتملا ردص  هکيوحنهب  لاؤس  يارب  یهجو  سپ 

، باوج نآ  اّما  دناهدرک  یط  ار  هّیربج  ههبـش  خساپ  ریـسم  زا  دصرد  تصـش  ابیرقت  نیّهلأتملا  ردص  میئوگیم  هک  تسا  اذل  داد . نایرـس  ار 
: تسه ياهدننکعناق  لماک و  باوج  هک  میزادرپیم  هّیربج  مّوس  ههبش  لیلد و  هب  تبسن  مراهچ  خساپ  نایب  هب  کنیا  تسین و  لماک 

لمع عون ، ود  ياراد  ناسنا ، هک : دراذگب  یقاب  ناسنا  يارب  يدیدرت  هکنیا  نودب  تسا  نهربم  ینادـجو و  روکذـم ، خـساپ  مراهچ : باوج 
. دشابیم
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، برـش لکأ ، لیبق  زا  ناسنا  لاعفا  رثکا  دـننام  دـشابیم  حراوج - ءاـضعا و  هب  طوبرم  و  ناـسنا - سفن  زا  جراـخ  لاـمعا ، زا  یـضعب  فلا :
هدارا  ردق ، ره  الثم  اهنآ  لاثما  لتق و  برض ،

488 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دوشیمن قّقحم  لتق ، دشابن  دوجوم  یتلآ  ات  دوش  لتق 

دینکیم و هدارا  امش  الثم  دیلا  تکرح  دننام  درادن  تلآ  هب  جایتحا  یخرب  دنراد و  زاین  رازبا  هطـساو و  هب  لتق  دننام  لامعا  زا  یـضعب  هّتبلا 
. دیشاب هتشاد  رازبا  هب  يزاین  هکنیا  نودب  دیهدیم  تکرح  ار  دوخ  تسد 

تـسا نیا  رد  شقرف  تسه و  توافت  ملاس  صخـش  تسد  تکرح  شاعترا و  راتفرگ  ناسنا  دی  تکرح  نیب  میاهتفگ  ارّرکم  هک  روطنامه 
دنکیم مدع  هدارا  وا  اسبهچ  تسا و  يرارطضا  شعترم ، تسد  تکرح  اّما  دشابیم  وا  هدارا  هب  قوبسم  ملاس ، صخـش  تسد  تکرح  هک 

اّما دنکیم  تکرح  هفنال  امغر  تسد  نآ  تسین و  وا  رایتخا  رد  اّما  دشاب  هتشادن  یتکرح  نانچ  شتـسد  هک  دهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  و 
. دنکیم تکرح  ناسنا ، رایتخا  هب  تسه و  هدارا  هب  قوبسم  دصرددص ، ناسنا ، يرایتخا  تکرح 

. درادن يرهظم  جراخ ، رد  تسه و  ناسنا  سفن  هرئاد  هب  طوبرم  مه  لامعا  زا  یخرب  ب :
؟ دنراد توافت  هکنیا  ای  دنتسه  فیدر  کی  رد  یناسفن  یجراخ و  لامعا  ایآ  لاؤس :

رّوصت دّرجم  هب  تسه . رّوصتم  ءیـش  هب  تبـسن  ینهذ  هّجوت  تافتلا و  رّوصت ، يانعم  دشابیم  رّوصت »  » ناسنا یناسفن  لامعا  زا  یکی  لاثم :
. دوشیم رّوصتم  امش  نهذ  رد  ناسنا  موهفم  ناسنا » »

ادیپ قّقحت  رّوصتم ،»  » و رّوصتم »  » ناونع امش  لمع  اب  تسه و  امـش  هب  طوبرم  رّوصت ، امّلـسم  هن ؟ ای  دراد  امـش  هب  یطابترا  امـش  رّوصت  ایآ 
. دشاب سفن  هرئاد  زا  جراخ  هک  تسین  یلعف  رّوصت ، نآ  اّما  دنکیم 

؟ ارارطضا ای  دنکیم  ادیپ  قّقحت  ارایتخا  تسه  هّیناسفن  لامعا  زا  یکی  هک  عوضوم - نالف  هرابرد  رکف  رّوصت و  دننام  امش - رّوصت  ایآ 
. تسا يرایتخا  دی ، تکرح  دننام  مه  رّوصت  اتهادب  امّلسم و 

هک روطنامه  ایآ  تسا و  دـی  تکرح  ندوب  يرایتخا  دـننام  رّوصت ، ندوب  يراـیتخا  اـیآ  تسیچ و  رّوصت »  » ندوب يراـیتخا  كـالم  لاؤس :
تسا  نیا  هب  تسد  تکرح  ّتیرایتخا 

489 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دشاب هدارا  هب  قوبسم  هک  تسا  نیا  هب  مه  رّوصت  ّتیدارا  دشاب ، هدارا  هب  قوبسم  هک 

، لیم هدیاف ، هب  قیدصت  دارم ، رّوصت  دننام  دوش  قّقحم  دیاب  همّدقم  نیدـنچ  دـنک  تکرح  شتـسد  هک  دـنکیم  هدارا »  » یـسک هک  یماگنه 
. دّکؤم قوش  مزع و  ناجیه ،

ادیپ رّوصت  هب  تبـسن  تبغر ، لیم و  دعب ، دومن ، رّوصت  هدئاف  هب  قیدصت  سپـس  دومن ، رّوصت  ار  رّوصت »  » دیاب ءادـتبا  مه  رّوصت  باب  رد  ایآ 
 ... دوش و

رّوصت رد  مالک  لقن  یـسک  هاگنآ  ات  دنکیمن  رّوصت  ار  شرّوصت »  » البق هجوچـیههب  ناسنا  اریز  دـشابیم  یفنم  باوج ، هک  تسا  حـضاو 
. ددرگ رارطضا  ای  لسلست  مزلتسم  دوش و  هدیشک  یهانتم  ریغ  تارّوصت  هب  هجیتن  رد  دنک و  مّود 

نودـب دوشیم  رّوصت  لوغـشم  دنیـشنیم و  ياهشوگ  رد  الومعم  دـنک  رّوصت  ار  يزیچ  دـهاوخیم  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  بلطم ، عقاو 
. دشاب هتشاد  روکذم  تامّدقم  هب  يزاین  هکنیا 

. درادن توافت  راتخم  درف  تسد  تکرح  دننام  یجراخ  لامعا  اب  رّوصت  دننام  یناسفن  يرایتخا  لامعا  ایآ 
هدارا امـش  یتقو  دـشابیم  هدارا  هب  قوبـسم  هک  تسا  نیا  هب  راـتخم  لـعاف  یجراـخ  لـمع  ّتیراـیتخا  هک  تسا  نیا  هب  ود  نآ  نیب  تواـفت 

لمع هماج  دارم  ءیـش  دوشیم و  قّقحم  هدارا  هناگجنپ ، ای  راهچ  تامّدقم  زا  دعب  دیجنـسیم و  ار  نآ  بناوج  دیئامنیم  ار  تسد  تکرح 
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یموزل الصا  درادن و  روکذم  تامّدقم  هب  يزاین  دنکب  ینهذ  تافتلا  و  رّوصت »  » يرما هب  تبسن  دهاوخیم  ناسنا  هک  یماگنه  اّما  دشوپیم 
 ... دنک و نآ  هدیاف  هب  قیدصت  سپس  دیامن  رّوصت  ار  رّوصت »  » ءادتبا هک  درادن 

: هکلب تسین  مزال  الصا  یناسفن  لامعا  رد  تسا  مزال  یجراخ  لمع  قّقحت  رد  هک  یتامّدقم  لحارم و  نآ  انادجو 
ّتیدحا سدقا  تاذ  تردـق ، هدـنهد  ینعی  دـیامن  قّقحم  ار  یناسفن  لمع  نآ  دـناوتیم  هک  هدرک  تیانع  ناسنا  هب  یتردـق  لاعتم  دـنوادخ 

داجیا و هک  دیتسه  امش  ردتقم  اّما  تسا 
490 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک تسا  روطنامه  بلطم  مه  هدیاف  هب  قیدصت »  » رد دشاب و  مزال  نآ  تامّدقم  هدارا و  رگید  هکنیا  نودب  دینکیم ، رّوصت  قلخ 
قیدصت رد  نم  دیوگب  یسک  هچنانچ  درادن و  رارطضا  الصا  یناسفن  تفـص  نآ  قّقحت  رد  ناسنا  تسا و  سفن  ناعذا  زا  ترابع  قیدصت » »

دازآ مه  شتاقیدـصت  رد  تسه  راـتخم  شتارّوصت  رد  ناـسنا  هک  روطناـمه  تسین  لوبقم  عومـسم و  شمـالک  مدوـب ، روـبجم  هدـئاف ، هب 
هب قیدصت  ءادتبا  ناسنا ، هک  درادـن  یئانعم  موزل و  ینعی  درادـن  هناگجـنپ  ای  راهچ  تامّدـقم  هدارا و  هب  يزاین  قیدـصت ، قّقحت  دـشابیم و 

 ... دوش و ادیپ  شیارب  تبغر  ناجیه و  شلابند  هب  دیامن و  قیدصت  هدیاف  هب  قیدصت  سپس  دنک ، رّوصت  ار  هدیاف 
نآ تامّدقم  هدارا و  هب  يزاین  یناسفن  هّیرایتخا  لامعا  رد  اّما  تسا  مزال  نآ  تامّدـقم  و  هدارا » ، » هّیجراخ هّیرایتخا  لامعا  قّقحت  رد  هجیتن :

، ناسنا یحور - نم  هیف  تخفن  و  هدرک - تیانع  ناسنا ، سفن  هب  لاعتم  قلاـخ  هک  یتردـق  ناـمه  یهلا و  تردـق  ناـمه  رب  اـنب  هکلب  تسین 
. دراد ار  یناسفن  هّیرایتخا  لامعا  داجیا  قیدصت و  رّوصت ، داجیا  ّتیقلاخ ، تردق 

هب يرارطـضا  وا ، تسا و  ناسنا  يرایتخا  لمع  رّوصت ، لاکـشا ، ـالب  - 1 میریگیم : هجیتن  ود  رّوصت ، هرابرد  روکذـم  یـسررب  هب  هّجوت  اـب 
نآ تامّدـقم  هدارا و  هب  قوبـسم  هک  تسین  نیا  ّتیرایتخا ، يانعم  اّما  تسه  يرایتخا  یناسفن  لـمع  نآ  هک  لاـحنیعرد  درادن 2 - رّوصت 

. دشاب
: هک میزادرپیم  هدارا »  » هرابرد ثحب  همادا  هب  دش  صّخشم  امش  يارب  قیدصت  رّوصت و  دننام  یناسفن  لامعا  هرابرد  رما  تقیقح  هک  نونکا 

. تسا يرایتخا  یناسفن  لمع  کی  مه  هدارا  دنتسه ، یناسفن  روما  زا  قیدصت » رّوصت و   » هک روطنامه 
سپ دـشاب -. هدـش  قّقحم  ياهدارا  نآ ، زا  لبق  دـشاب و  هدارا  هب  قوبـسم  يرایتخا ، رما  نآ  دـیاب  سپ  تسه  يراـیتخا  رما  کـی  هدارا ، رگا 

- تسه اجهب  حیحص و  هّیربج  مّوس  لیلد  ای  ههبش 
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يرایتخا لامعا  ءزج  هدـش و  عقاو  فص ، کی  رد  یگمه  تسه و  قیدـصت » رّوصت و   » دـننام هدارا »  » میدرک هراشا  هک  روطناـمه  باوج :
هب بلطم  مه  هدارا  باب  رد  دشاب ، هناگجنپ  تامّدـقم  هدارا و  هب  قوبـسم  قیدـصت »  » هک تشادـن  یموزل  هک  روطنامه  ینعی  تسا  یناسفن 

قّقحم نآ و -...  هب  تغر  ناجیه و  لیم و  دارم ، هدیاف  هب  قیدـصت  دارم ، ءیـش  رّوصت  نآ - يدابم  هدارا و  یتقو  ینعی  تسا  ّتیفیک  نامه 
يرگید هدارا  نآ ، زا  لبق  هک  درادـن  یموزل  دـنکیم و  هدارا  قلخ  یهلا ، تبهوم  ّتلع  هب  یناسنا  سفن  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  هدارا ، دـش ،

- دنتفگیم هّیربج  هکيروطهب  دیآ - مزال  رارطضا ، ای  لسلست  لاکشا  ات  دشاب 
. دشاب هدارا  هب  قوبسم  دیاب  يرایتخا  لعف  ره  لاکشا :

؟ دیراد روکذم  هدعاق  ّتیّلک  رب  یلیلد  هچ  باوج :
لوبق مه  ام  دشاب ، هدارا  هب  قوبـسم  دیاب  تسه  حراوج  ءاضعا و  هب  طوبرم  هک  هّیجراخ  يرایتخا  لاعفا  مامت  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  رگا 
هدارا هب  قوبـسم  دـیاب  هّیناسفن  هّیجراخ و  زا  ّمعا  لاعفا ، مامت  هک  تسا  نیا  ناـتدوصقم  هچناـنچ  میداد و  حیـضوت  لاـثم  اـب  ار  نآ  میراد و 

دیناوتیمن برش  لکأ و  دوعق ، مایق ، دننام  هّیجراخ  لامعا  هظحالم  دّرجم  هب  امش  میریذپب  ام  ات  دینک  هماقا  لیلد  نآ ، هب  تبـسن  دیاب  دنـشاب 
. دنشاب هدارا  هب  قوبسم  دیاب  هدارا » قیدصت و  رّوصت ،  » دننام مه  یناسفن  لامعا  هک  دیئوگب 
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: هک تسا  نویّدام  هنوگهطلغم  مالک  نامه  ریظن  ریخا ، لاکشا 
: مینک لاؤس  اهنآ  زا  ام  هک  تسه  نیا  ياج  اّما  دراد  ّتلع  هب  زاین  يدوجوم  ره  دنیوگیم 

جاتحم تانکمم »  » هک میراد  لوبق  مه  ام  تسه  هنکمم » تادوجوم   » ناتدوصقم رگا  دنراد  ّتلع  هب  زاین  تادوجوم ، مامت  دیئوگیم  هکنیا 
اریز دـینک  هماقا  نآرب  ربتعم  لیلد  دـیاب  تسه  ّتلع  هب  جاـتحم  مه  دوجولا » بجاو   » هک دـشاب  نیا  ناـتدوصقم  هچناـنچ  دنتـسه و  ّتلع  هب 

. تسین ّتلع  هب  قوبسم  وا  درادن و  ّتلع  هب  يزاین  وا  هک  تسا  نیا  دوجولا  بجاو  موهفم 
دشاب هدارا  هب  قوبسم  هک  درادن  یموزل  تسا و  یناسفن  يرایتخا  رما  کی  هدارا ، هجیتن :
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. دیایب مزال  رارطضا ، ای  لسلست  هجیتن ، رد  ات  دینک  هدارا  نآ  رد  مالک  لقن  هّیربج - امش - هک 

؟ دراد هدارا  تیقاّلخ  تردق  ناسنا ، سفن  هنوگچ 
رب وا  دنک  حرط  ناتیارب  دشاب ، يراکتبا  هک  يریظنیب  دیدج و  هشقن  هک  دـینکیم  اضاقت  وا  زا  دـینکیم و  هعجارم  یـسدنهم  هب  امـش  لاثم :

، هشقن ّتیقاّلخ  تردق  اهتنم  هدشن  رّوصت  شنهذ  رد  البق  تسا و  ریظنیب  هک  دنکیم  هدامآ  امش  يارب  ياهشقن  هبرجت ، تمحز و  سرد ، رثا 
یناسفن لامعا  دناوتیم  هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  یتردق  مه  لاعتم  دنوادخ  هدـش . لصاح  ندـناوخ ، سرد  تمحز و  اب  سدـنهم  نآ  يارب 

تسه و ناسنا  سفن  هناخراک  هاگراک و  هب  طوبرم  هدارا ، نیاربانب  دـیامن  داـجیا  تمحز ، هب  زاـین  نودـب  ار  هدارا  قیدـصت و  رّوصت ، دـننام 
. تسا هدرک  تیانع  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتردق  نآ ، أشنم 

، نآ دـصرد  لهچ  هب  دـناهدرک و  نایب  ار  هّیربج  مّوس  ههبـش  باوج  زا  دـص  رد  تصـش  هر »  » نیّهلأتملا ردـص  میتفگ  مّوس  باوج  رد  هکنیا 
: هک هدش  حضاو  امش  يارب  دناهدومنن  هّجوت 

؟ هدش یشان  اجک  زا  ناسنا  هدارا 
، هدومن قلخ  ار  یتسه  ناهج  هک  يراگدرورپ  نامه  هک  دـش  صّخـشم  ام  تاحیـضوت  اب  یلو  دـناهدومنن  نآ  هب  ياهراشا  نیّهلأتملا ، ردـص 

. دشاب نایم  رد  يرارطضا  هکنیا  نودب  دیامن  قلخ  هدارا ، قیدصت و  رّوصت ، دناوتب  هک  هدومن  تیانع  ناسنا  هب  یتردق 
، نآ ساسا  هشیر و  هکلب  دیآ  مزال  رارطضا ، ای  لسلست  ات  تسین  هدارا  هب  قوبسم  لاحنیعرد ، تسا و  یناسفن  يرایتخا  رما  هدارا ، هصالخ :

. هدومن تیانع  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتردق 
تسا و نالطب  هب  موکحم  ضیوفت - ربج و  لوق - ود  نآ  هک  میدرک  تباث  ناـیب و  اـهنآ  ّهلدا  اـب  ار  هّیربج  هضّوفم و  مـالک  نونکاـت  رّکذـت :
« نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولـص   » هّمئا تاداـشرا  بّصعت و  زا  رظن  عطق  اـب  یملع و  رظن  زا  مینیبـب  اـت  میزادرپـب  مّوس  لوق  ناـیب  هب  دـیاب  کـنیا 

. تسین يدّبعت  رما  کی  ثحب ، دروم  هلأسم  اریز  تسیچ  رما  ّتیعقاو 
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: هک دوشیم  نیا  هجیتن ، تسا و  نالطب  هب  موکحم  ضیوفت  هب  لوق  ربج و  هب  لوق  هک  میدرک  تباث  ام 

نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال 

نآ دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  ناسنا ، هدارا  اب  هک  نیا  نیع  رد  تسه  ّبترتم  اهنآ  رب  یماـکحا  هک  ناـسنا  یجراـخ  لاـمعا  يراـیتخا و  لاـمعا 
تیانع اب  ناسنا  سفن  هکلب  دوشیمن - ناسنا  يارب  لالقتسا  ثعاب  میتفگ - هضّوفم  خساپ  رد  هک  روطنامه  تسه - هدارا  هب  قوبسم  لامعا 

: هک میدرک  نایب  ار  لالقتسا  يانعم  درادن و  ریثأت  رد  لالقتسا  رشب ، و  دشابیم - هدارا  ّتیقالخ  تردق  ياراد  لاعتم ، دنوادخ 
هک يزیچ  ره  دیامن و  فرطرب  ار  داجیا  عناوم  مامت  دنک و  لرتنک  دوشیم  لعف »  » قّقحت مدـع  بجوم  هک  ار  یئاههار  مامت  دـناوتیم  ناسنا 

رّوصت دوجولا » نکمم   » رد قلطم  یّلک و  روط  هب  رما  نیا  لاحنیعرد ، دربب و  نیب  زا  ار  اهنآ  دـناوتب  ناسنا  دوش ، لـعف  قّقحت  عناـم  دـهاوخب 
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تـسه ّتلع  هضاـفا  جاـتحم  ياهظحل  ره  رد  تسه و  ّتلع  هب  دـنمزاین  ءاـقب  اثودـح و  شدوجو  لـصا  هک  يدوجولا  نکمم  اریز  دوشیمن 
. متسه لقتسم  دصرددص  رثا ، لعف و  داجیا  رد  نم  دیوگب  هضّوفم  دننام  دنک و  لالقتسا  ياعّدا  دناوتیم  هنوگچ 

مدع دوبن و  دناوتیمن  لعاف - ناسنا - تسه ، لعاف  سفن  ندوبن  زا  ترابع  دوشیم ، لعف  قّقحت  مدع  بجوم  هک  یئاهزیچ  قرط و  زا  یکی 
داجیا ریثأت و  رد  لالقتـسا  ياعّدا  دـناوتیمن  راتخم  لعاف  ناسنا و  اذـل  تسین  لعاف  دوخ  رایتخا  رد  لعاف  مدـع  دوجو و  دوش  عنام  ار  دوخ 

. دشاب هتشاد 
دـصرددص ناسنا ، لاعفا  هک  مینکیم  اـعّدا  مه  اـم  دومن  طولخم  مه  اـب  ار  نآ  ّتیراـیتخا »  » لـعف و رد  لالقتـسا »  » دـیابن هاگچـیه  رّکذـت :

اّما دوشیمن  رّوصت  نآ  رد  یـصقن  هنوگچـیه  تسه و  ناسنا  یناـسفن  تردـق  هب  طوبرم  هدارا ، مه  دـشابیم و  هدارا  زا  یـشان  يراـیتخا و 
. تسین تباث  ناسنا ، يارب  مه  ریثأت  رد  لالقتسا  لاحنیعرد ،
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یفن انعم  مامت  هب  هکلب  لالقتـسا  تابثا  هن  میدومن  ّتیراـیتخا  تاـبثا  ناـسنا ، يارب  اـم  یلو  دـندرکیم  ریثأـت  رد  لالقتـسا  ياـعّدا  هضّوفم ،

. مینکیم لالقتسا 
نالف الثم  هک  دینکیم  تکرـش  ياعّدا  یجراخ  لامعا  رد  وا  يارب  دـبال  دـینکیم  ریثأت - رد  لالقتـسا - یفن  ناسنا ، يارب  امـش  رگا  لاؤس :

؟ تسه كارتشالاب  لعاف ، ود  ياراد  هدش ، قّقحم  جراخ ، رد  هک  لمع 
رفن ود  هکنیا  لثم  دنـشاب  ّرثؤم  رثا ، کی  داجیا  رد  دـحاو  هبتر  ضرع و  رد  لماع  ود  رفن و  ود  هک  تسا  نیا  كارتشا ، يانعم  ریخ ! باوج :

، يرایتخا لامعا  باب  رد  ام  دنـشابیم . ّرثؤم  نیمز ، زا  گنـس  نتـشادرب  رد  مه  ضرع  رد  ود  نآ  هک  دنرادیمرب  نیمز  زا  ار  یگنـس  مه  اب 
لمع کـی  داـجیا  رد  هک  یئورین  ود  لـماع و  ود  میئوگیم  هکلب  مینکیمن  حرطم  ار  تکرـش  هلأـسم  الـصا  هدوبن و  لـئاق  ار  یبلطم  ناـنچ 
هجیتن رد  هدوب و  لـعاف  تردـق  دوجو و  ّتلع  یکی  هک  بیترت  نیا  هب  دنتـسه  ّرثؤم  هبتر ، ود  رد  رگیدـکی و  لوط  رد  هدوب ، ّرثؤم  يراـیتخا 

ار لعاف  وا  هکلب  درادـن  طابترا  یجراخ  لمع  لعف و  اـب  امیقتـسم  هّیلّوا ، ّتلع  سپ  دنتـسه  ّرثؤم  لـعف ، لوصح  رد  نآ » تردـق   » و لـعاف » »
هدارا قلخ  تسناوتیمن  رگا  تشادیمن و  تردـق  دوبیمن و  لـعاف  رگا  هکيوـحنهب  هدرک  تیاـنع  تردـق ، وا  هب  هدوـمن و  ءاـقبا  داـجیا و 

. تسه كارتشالاب - هن  ةرشابملاب  ناسنا - دوخ  یجراخ ، لمع  لعاف  نیاربانب  درکیمن  ادیپ  قّقحت  یجراخ ، لمع  نآ  دیامن ،
رگا درادن ، یتاناکما  هنوگچیه  سدنهم ، صّصختم و  نآ  اّما  تسه  یجاّسن  تعنص  رد  صّـصخت  ياراد  هک  تسا  يدرف  هداس : لاثم  کی 

رایـسب ّتیلوط  هلأسم  تروص ، نیا  رد  دـنکیم ، دـیلوت  هچراپ ، پوت  رازه  يزور  اضرف  وا  دراذـگب  وا  رایتخا  رد  ار  تاـناکما  ماـمت  یـسک 
ار هناخراک  هک  تسه  سدنهم  نامه  ةرشابملاب ، لعاف  هکلب  میرادن  ةرـشابملاب  لعاف  ود  هچراپ ، دیلوت  یجاسن و  نآ  رد  ام  هک  تسا  نشور 
نآ وا  رگا  هدوب و  ّرثؤم  لمع  نآ  رد  هداد  رارق  سدـنهم  رایتخا  رد  ار  تاناکما  هک  يدرف  نآ  لاـحنیعرد  اـّما  دـنکیم  هرادا  يزادـناهار و 

نآ  سپ  دشیمن  دیلوت  هچراپ  پوت  رازه  هنازور  درکیمن ، مهارف  ار  تاناکما 
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. هدرک يرادربهرهب  تردق ، زا  مه  سدنهم  نآ  هدومن و  تردق  ءاطعا  درف ،
 ... میئامن و داجیا  ار  یلاعفا  لامعا و  دوخ ، تردق  اب  میناوتب  ات  هدرک  تیانع  یتردق  ام  هب  لاعتم  دنوادخ  ثحب ، ّلحم  رد 

دوعق مایق و  ینعی  دـعقا » موقا و  هتّوق  هّللا و  لوحب   » میناوخیم مه  زامن  رد  هک  تسا  نامه  عقاو ، اب  قباطم  بلاج و  رایـسب  تاریبعت  زا  یکی 
ةرـشابملاب لعاف  رگید ، ترابع  هب  مزیخیمرب  منیـشنیم و  یهلا  يورین  ببـسهب  میئوگیم  لاح  نیعرد  اّما  میهدیم  تبـسن  ناـمدوخ  هب  ار 

نآ نکل  متـسه  نم  دوعق  مایق و  لعاف  میامنیم و  دوعق  مایق و  نم  میئوگیم  هکلب  مایقلا » قّقحتی  هّللا  لوحب   » میئوگیمن میتسه و  نامدوخ 
. دراد یهلا  هّوق  لوح و  هب  دانتسا  لامعا 

ال  » هک دـناهدومرف  دوخ  نامز  رد  مه  نیعمجا » مهیلع  هّللا  تاولـص   » نید هّمئا  هک  دـنکیم  دـییأت  ار  انعم  نیا  یفـسلف  رظن  نیرتقیقد  هجیتن :
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ار لاـمعا  دـصرددص  هن  تفگیم و  ضیوفت  هب  لـئاق  هک  میراد  ریثأـت  رد  یلالقتـسا  هن  ینعی  [ 441 «] نیرما نیب  رما  لـب  ضیوفت  ـال  ربج و 
ضیوفت هب  لوق  زا  ام  سپ  دندوب  دقتعم  هّیربج  هک  میشاب  هتـشادن  اهنآ  رد  یـشقن  امـش  نم و  هکيوحنهب  میهدیم  لاعتم  دنوادخ  هب  دانـسا 

حضاو  امش  يارب  ود  نآ  فذح  اب  میدومن و  فذح  ار  نامدوخ - هب  طابترا  نودب  دنوادخ - هب  دانسا »  » هّیربج مالک  زا  ار و  لالقتسا » »
496 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال  : » هک دش 
. دناهدرک ریبعت  كرشم »  » ضیوفت هب  لئاق  زا  و  رفاک »  » ربج هب  لئاق  زا  تایاور  زا  یضعب  رد  دیدرک  هدهاشم  هک  روطنامه 

؟ هدش ریبعت  كرشم  هب  هضّوفم  زا  ارچ  لاؤس :
« دوجولا بجاو   » میدـقتعم اـم  هکیلاـحرد  هدرک  ضرف  ریثأـت  رد  لقتـسم  لاـعتم ، راـگدرورپ  دـننام  ار  دوجولا » نکمم   » وا نوـچ  باوـج :

. دوجولا نکمم  هن  دراد  ریثأت  رد  لالقتسا 
ءاقب رد  نکمم  هک  تسا  نیا  ناشرظن  ّناک  هدرک ، ضرف  لقتـسم  ار  وا  هتـسناد و  ّتلع  هب  جاتحم  ریغ  ءاـقب ، رد  ار  نکمم »  » هضّوفم هکنیا  و 
ّناک دـنوادخ  يارب  لالقتـسا ، هلأسم  رد  وا  اذـل  درادـن  دـنوادخ  هب  یطابترا  چـیه  شلاـمعا  تسه و  ریثأـت  رد  لقتـسم  و  دوجولا » بجاو  »

«. القتسم نوکی  یلاعت  هّللا  ّنا  امک  القتسم  هّللا  ریغ  لعج  و  - » كرشم وه  و  هدش - لئاق  یکیرش 
؟ هدش ریبعت  رفاک »  » ربج هب  لئاق  زا  ارچ  لاؤس :

، لامعا رد  وحن  چیه  هب  ار  اهناسنا  هدارا  دنهدیم و  دانـسا  دنوادخ ، هب  امیقتـسم  ار  لامعا  مامت  هّیربج ، هک  دـشاب  نیا  شتّلع  دـیاش  باوج :
ار لامعا  مامت  امیقتـسم  اهنآ  هکنیا  هصالخ  دنرادن  ناشّـصاوخ  رد  يریثأت  هنوگچیه  ءایـشا ، دنتفگیم  اهنآ  رتالاب ، یّتح  دننادیمن و  ّرثؤم 

: هک دیآیم  شیپ  لاکشا ، لاؤس و  نیا  ياج  اذل  دننادیم  دنوادخ  هب  طبترم 
مالک همزال  اهنآ و  رظن  هب  درک  ادـیپ  قّقحت  تسا ، یجراخ  لمع  کی  هک  ملظ  رگا  لاـح  دـشابیم  یحیبق  لـعف  کـی  لـقع ، رظن  زا  ملظ » »

ملظ و هک  یماگنه  سپ  دـنکیم  ادـیپ  ناهج  راگدرورپ  هب  دانتـسا  امیقتـسم  تسین و  ملاظ »  » هب دنتـسم  ملظ ، نآ  الـصا  هک  تسا  نیا  اـهنآ 
رگا هک  تسا  یهیدب  درادـن و  اهناسنا  امـش و  نم و  هب  یطابترا  تسا و  ناهج  راگدرورپ  نآ ، لعاف  هّللاب  ذوعن  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  یمتس 

. تسا رفک  هب  موکحم  دوش ، لئاق  ار  یبلطم  نانچ  یسک 
«. ۀّمالا هذه  دوهی  یضیوفتلا   » هدمآ نینچ  تایاور  زا  یضعب  رد 

497 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوهی هرابرد  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دـنکیم  تشگرب  نآ  هب  ابیرقت  مه  ضیوفت  هب  لوق  هک  هدومن  نایب  دوهی ، هرابرد  میرک  نآرق  ار  ياهتکن 

[. 442  ...«] ْمِهیِْدیَأ ْتَّلُغ  ٌَۀلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  : » تسا هدومرف  نینچ 
میرادن و دنوادخ  هب  يزاین  ناهج ، ءاقب  رد  اّما  درک و  ثادحا  ار  ملاع  دـنوادخ ، دـیوگیم  هک  تسا  لئاق  ار  انعم  نآ  هباشم  مه  یـضیوفت 

. درادن ملاع  ءاقب  رد  یتردق  تسا و  راکیب  وا  ّناک 
نآ همادا  رد  دـنوادخ  هّتبلا  تسا  لئاق  رما ، نامه  هباشم  هب  مه  یـضیوفت  هدرک ، نایب  دوهی  هرابرد  میرک  نآرق  هک  دـی  ّتیلولغم  نامه  سپ 

[. 443  ...«] ُءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  : » تسا هدومرف  نینچ  هیآ 
«. ۀّمالا هذه  سوجم  يربجلا  : » تسا هدمآ  نینچ  تایاور  زا  یضعب  رد 

ار ریخ  لامعا  مامت  ینعی  نادزی  يرگید  نمیرها و  یکی  تسا  ّرثؤم  ملاع ، رد  زیچ  ود  یّلک  روط  هب  دنتـسه  دقتعم  اهیـسوجم  هک  دینادیم 
ناشلامعا رد  ار  اهناسنا  هک  دنتسه  لئاق  یبلطم  نانچ  هب  هّیربج  ّناک  دننادیم  نمیرها  هب  دنتسم  ار  رش  لامعا  دنوادخ و  هب  طوبرم  امیقتسم 

 ... هکلب دننادیمن  راتخم 

تسه ناسنا  تاّیتاذ  زا  تواقش  تداعس و  ایآ 
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نایب مه  ار  يرگید  بلطم  دناهدومن  حرطم  ار  هدارا  بلط و  ثحب  هک  یتبـسانم  هب  مّود - دلج  رد  و  باتک - لّوا  دـلج  رد  فّنـصم  موحرم 
: زا تسا  ترابع  باتک ، دلج  ود  رد  ناشیا  نایب  هصالخ  هک  تسین  قبطنم  نیزاوم ، اب  الصا  هک  دناهدرک 

یلصا هشیر  هک  دوشیم  هّجوتم  دنک ، ّتقد  ناسنا  رگا  دنکیم  ادیپ  قّقحت  یصاع  صخـش  زا  تیـصعم  شلابند  هب  ۀیـصعملا و  ةدارا  ءادتبا 
هریرس و ءوس  هب  طوبرم  تیصعم ، هدارا 

498 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
رد هک  تسا  یهیدب  هدز و  رس  هانگ  وا  زا  شلابند  هب  هدرک و  ادیپ  لیامت  تیصعم  هب  هریرـس  ءوس  ّتلع  هب  وا  تسا و  یـصاع  یتاذ  تواقش 

تسه هدارا  هب  قوبسم  دوشیم ، قّقحم  يدرف  زا  هک  یتعاط  نینچمه  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  تبوقع ، باذع و  قاقحتسا  مه  تیصعم  لابند 
، هریرس نسح  تداعس و  تسا و  دوجوم  صخش  نآ  رد  هک  تسا  ياهریرس  نسح  تداعـس و  زا  ترابع  نآ  یلـصا  ّتلع  هدارا و  هشیر  اّما 

. دشابیم یتاذ  رما  کی  درف ، نآ  يارب 
راگدرورپ تعاطا  هب  لیامت  دشابیم ، هریرس  نسح  ياراد  هک  یصخش  تیصعم و  هب  لیامت  تسه ، هریرس  ءوس  ياراد  هک  یـسک  هصالخ :

. دنکیم ادیپ 
: ددرگ حضاو  مهنآ  باوج  ات  دوش  نشور  ناشیا  نایب  دیاب  ءادتبا  هک  هدومن  یلخد  عفد  سپس  فّنصم 

ناسنالا لعج  مل   » مینک شـسرپ  هک  تسا  نیا  هیبش  روکذم ، لاؤس  اریز  اّیقـش » یقّـشلا  ادیعـس و  دیعّـسلا  لعج  مل   » دنک لاؤس  دیابن  یـسک 
« لّلعی یتاّذلا ال   » درادن و انعم  یتاذ »  » زا لاؤس  مه  ثحب  ّلحم  رد  درادن  یموهفم  ناسنا ، یتاذ  هرابرد  ّتلع  زا  لاؤس  هک  روطنامه  اناسنا »

: هلمج زا  دنکیم  دییأت  ار  بلطم  نیا  مه  تایاور  زا  یضعب  درادن و  ّتلع  هب  يزاین  تسین و  لیلعت  لباق  یتاذ  ینعی 
هکنیا زا  لبق  لّوا و  نامه  زا  تسا  دیعس  هک  یسک  ینعی  [ 444  ...«] همأ نطب  یف  دعس  نم  دیعسلا  هّما و  نطب  یف  یقش  نم  یقّشلا  فلا ...« :

. دشابیم وا  هارمه  تواقش  تدالو ، زا  لبق  ردام و  نطب  رد  تسه ، یقش  هک  یسک  تسه و  وا  هارمه  تداعس ، دراذگب  ناهج  نیا  هب  اپ 
مالسالا 445] یف  هلف  لصا  ۀّیلهاجلا  یف  هل  ناک  نمف  ۀّضفلا  بهّذلا و  نداعمک  نداعم  ساّنلا  لاق : مالّـسلا ) هیلع   ) هّللا دبع  یبا  نع  ب ...« :

«. لصا
499 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لامعا و هطـساو  هب  نامز و  رورم  هب  دراد و  دوجو  اـهنآ  رد  یلـصا  يـالط  هیاـم و  ینعی  دـننامیم  هرقن  ـالط و  نداـعم  هلزنم  هب  مدرم  ینعی 
. دوشیم جارختسا  نآ  ینطاب  ياههیام  نامز  رورم  هب  هک  یندعم  دننام  دوشیم  رهاظ  لاعفا ،

. درادن یموهفم  اهنآ  دروم  رد  مه  ّتلع  زا  لاؤس  تسا و  یتاذ  لئاسم  زا  تواقش  تداعس و  فّنصم ، رظن  هب  هجیتن :
لاسرا بتک و  لازنا  فّنـصم - امـش - يانبم  يور  هک  دنک  لاؤس  یـسک  رگا  هک : دناهدرک  هفاضا  ار  یبلطم  مّود  دـلج  رد  فّنـصم  موحرم 

: هک داد  میهاوخ  باوج  تسیچ  شاهدیاف  لسر 
َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  دراد - رّکذـت »  » ناونع دنتـسه ، یتاذ  تداعـس  ياراد  هک  یناسک  هب  تبـسن  لسر ، لاسرا  بتک و  لازنا 

ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  دشابیم ... - تّجح  مامتا  دنشابیم ، یتاذ  تواقش  ياراد  هک  یناسک  يارب  و  [- 446
[- ٌمِیلَع 447 ٌعیِمََسل  َهَّللا  َّنِإ  َو 

. هن ای  تسا  حیحص  ناشیا  نایب  دوش  صّخشم  ات  دومن  قیقحت  فیرّشلا  هماقم  هّللا  یلعا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  شیامرف  هرابرد  دیاب  رّکذت :
اـسبهچ دـشاب و  لاق » ام  یلا  رظنا   » هّجوتم دـیاب  هکلب  دـنک  یهّجوت  لاق » نم  یلا  رظنا   » هب هک  تسین  نیا  هبلط ، يانبم  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا 

شربارب  رد  ناگمه  هک  یگرزب  صخش 
500 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
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زواجت رفن  هدراهچ  هریاد  زا  مهنآ  و  یلاعت » هّللا  همـصع  نم  الا  موصعملا  سیل  و   » دـشاب هدرک  هابتـشا  یبلطم  هب  تبـسن  اّما  دنتـسه  عضاخ 
. دشاب هدش  هابتشا  راچد  بلطم ، کی  هب  تبسن  یملع ، تمظع  لامک  اب  يدرف  تسا  نکمم  سپ  دنکیمن 

دوشیم و لصاح  سفن ، تردـق  ّتیقاّلخ و  اب  مه  هدارا  دـشابیم و  وا  هدارا  هب  طوبرم  ناسنا ، يرایتخا  لاـعفا  هک  میاهدرک  تباـث  نونکاـت 
رد یـسک  هک  تسین  نینچنیا  تسا و  هّیوسلایلع  نیفرط ، هب  تردـق  تبـسن  دـشابیم و  لعفی » مل  ءاش  نا  لعف و  ءاـش  نا   » تردـق ياـنعم 

. تدابع تعاطا و  ای  دشاب  تیصعم  لمع ، نآ  هاوخ  دشاب  روبجم  یلعف ، راک و  هدارا 
: هک دومن  یسررب  دقن و  دیاب  ار  ناشیا  مالک  تاهج  تاکن و  زا  یضعب  اّما  میاهدرک  نایب  ار  فّنصم  خساپ  زا  یتمسق  تقیقح ، رد 

هب رظان  مه  ار  تایاور  زا  یضعب  دندرک 3 - نایب  لّلعی » یتاّذلا ال   » ار شلیلد  تسه 2 - یتاذ  تواقش ، تداعس و  - 1 هک : دندومرف  ناشیا 
تیاور ود  نآ  يانعم  هجیتن  رد  هک  میهد  حیـضوت  ار  لّلعی » یتاّذلا ال   » تواقـش و تداعـس ، يانعم  دیاب  اذل  دنتـسناد  دوخ  هدیقع  بلطم و 

. ددرگ حضاو  مه  دانتسا  دروم 
: تسه مّلسم  یلقع و  بلطم  کی  هکلب  هدشن  دراو  لّلعی » یتاّذلا ال   » هدعاق قبطرب  یتیاور  هیآ و 

؟ تسیچ یتاذ  زا  دوصقم  لاؤس :
: هدش لامعتسا  دروم  ود  رد  قطنم  حالطصا  رد  یتاذ » »

ود یتاذ و  عون - لصف و  سنج ، سمخ - تاّیّلک  زا  مسق  هس  دینادیم  دـناهدرک ، لامعتـسا  سمخ ، تاّیّلک  رد  ار  یتاذ  ناونع  یهاگ  فلا :
جراخ ءیش  هک  یضرع  لباقم  رد  دشابیم -. ّتیهام  ءازجا  ّتیهام و  سمخ - تاّیّلک  باب  رد  یتاذ - زا  دوصقم  تسا و  یـضرع  شمـسق 

- ماع ضرع  صاخ و  ضرع  ینعی  تسا  مسق  ود  رب  مهنآ  هک  تسا  ّتیهام  زا 
اهمامتب و ّتیهام  نیاربانب  تسا  ناسنا  یتاذ  تسا ، عون  زا  ترابع  هک  قطاـن » ناویح   » عومجم دـشابیم  ناـسنا  یتاذ  قطاـن ، ناویح و  ـالثم 

ءازجا نم  ءزج  ّلک  روطنیمه 
501 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

زواجت ّتیهام  ءازجا  ّتیهاـم و  هریاد  زا  دـینکیم  رکذ  ار  یتاذ  امـش  هک  سمخ  تاـّیّلک  رد  سپ  تسه  ءیـش  یتاذ  زا  تراـبع  ّتیهاـملا ،
. دوشیمن

، ّتیهام يازجا  ّتیهام و  رب  هوالع  دنکیم و  ادیپ  يرتعیسو  يانعم  دوش  لامعتـسا  ناهرب  باب  رد  قطنم  رد  یتاذ  ناونع  هملک و  یتقو  ب :
. هعبرا هب  تبسن  ّتیجوز ، دننام  دنکیم  ادیپ  یتاذ  ناونع  مه  ّتیهام  مزاول 

کی ناونع  هب  مه  ّتیجوز  دینکیم ، رّوصت  ار  هعبرا  یتقو  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا ، هعبرا  ّتیهام  همزال  ّتیجوز ، دیئوگیم  هک  امش 
. دشابیم نآ  ّتیهام  همزال  هکلب  تسین  هعبرا  ّتیهام  ّتیجوز ، اّما  تسه  هعبرا  اب  مزالم  کفنی ، مزال ال 

. تسا قبطنم  یتاذ  ناونع  ّتیهام ، مزاول  ّتیهام و  يازجا  ّتیهام ، رب  سپ 
. درادن ّتلع  هب  زاین  یتاذ  ارچ  رگید  ترابع  هب  تسیچ  لّلعی » یتاّذلا ال   » يانعم موهفم و  لاؤس :

: هک میاهدومن  نایب  ار  نآ  حورشم ، وحن  هب  مه  البق  هک  میزادرپیم  ياهمّدقم  رکذ  هب  ءادتبا  روکذم ، لاؤس  هب  خساپ  يارب 
: تسین جراخ  تروص ، هس  زا  دننکیم  تباث  عوضوم  کی  يارب  هک  ار  یلومحم  ره 

یهاگ و  - 3 تسا . يرورض  عوضوم  يارب  لومحم  مدع  بناج  یهاگ  - 2 دراد . ترورض  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  بناج  یهاگ  - 1
. نآ مدع  اب  مه  تسا و  راگزاس  لومحم ، دوجو  اب  مه  عوضوم  ینعی  مدع ، بناج  هن  دراد و  ترورض  دوجو  بناج  هن 

؟ تسا ّتلع  هب  دنمزاین  شمادک  روکذم  تروص  هس  زا 
دوجو ّتلع  هب  يزاین  تروص ، نیا  رد  دـشابن  اـهنآ  نیب  كاـکفنا ، ناـکما  هکيوحنهب  دـشاب  توبّثلا  يرورـض  عوضوم  يارب  لومحم  رگا 

یتقو امـش  تسا  توبّثلا  يرورـض  لومحم ، اریز  تسا  تباث  عوضوم  نآ  يارب  لومحم  نآ  ارچ  دنک  لاؤس  یـسک  هک  درادن  انعم  درادن و 
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، هّیـضق نآ  تفگ  دـیهاوخ  تسیچ  روکذـم  هیـضق  تئیه  هّدام و  دوش  لاؤس  امـش  زا  رگا  ناویح » ناسنالا   » ای ناـسنا » ناـسنالا   » دـیئوگیم
ناسنا  يارب  ّتیناویح  توبث  ینعی  تسا  هّیرورض 

502 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّتلع زا  یسک  ات  تسین  ّتیناویح  زا  كاکفنا  لباق  ّتیناسنا ، اناویح » ناسنالا  لعج  مل   » دنک لاؤس  یـسک  درادن  یهجو  اذل  تسا  يرورض 

نینچمه تسا و  جراخ  ّتلع  زا  لاؤس  ّتلع و  هریاد  زا  هبجوم  هّیرورـض  هّیـضق  سپ  قطاـن - ناـسنالا  هّیـضق  رد  نینچمه  دـنک و  لاؤس  نآ 
یموهفم ّتیرجح ، مدع  ای  ّتیرجح  هرابرد  ّتلع  زا  لاؤس  تروص ، نیا  رد  ةرورّضلاب » رجحب  سیل  ناسنالا   » دیئوگیم یتقو  هبلاس ، هّیـضق 

. دشاب هدروآ  دوجوب  ار  نآ  ّتلع ، هک  تسین  يدیدج  هزات و  بلطم  نیا  تسا و  ّتیرجح  مدع  اب  مزالم  هشیمه  ناسنا  درادن و 
، عوضوم يارب  ار  لومحم  امش  هچنانچ  دراد  ترورض  شمدع  هن  تسا و  يرورـض  لومحم  توبث  هن  هک  یئاج  نآ  ینعی  مّوس  مسق  رد  اّما 
، عوضوم يارب  لومحم  توبث  مدـع  توبث و  بناج  دـنک  شـسرپ  یـسک  هک  تسه  ّتلع  زا  لاؤس  ياـج  تروص ، نیا  رد  دـیدرک ، تباـث 
رد اذل  درک - ادـیپ  ناحجر  توبث ، مدـع  بناج  هک  دـش  ببـس  هچ  ای  و  درک - ادـیپ  ناحجر  توبث ، بناج  هک  دـش  هچ  اّما  دوب  هیوّسلایلع 

. دومن لاؤس  ّتلع  زا  ناوتیم  دوجولا  نکمم  تاّیهام  باب 
« لّلعی یتاّذلا ال   » تفگ ناوتیمن  تهجیب  هک  دش  حضاو  صّخـشم و  لیلعت  زاین  مدع  كالم  لّلعی » یتاّذـلا ال   » هّیـضق رد  - 1 يدنبعمج :

دوجو دروـم  راـهچ  رد  روکذـم  كـالم  تسا 3 - لوـمحم  ندوـب  مدـعلا  يرورـض  اـی  توـبّثلا  يرورـض  ّتلع ، هب  زاـین  مدـع  كـالم  - 2
[. 448] دراد

توبّثلا و يرورـض  هلئـسم  هک  روکذم  دراوم  زا  ریغ  رد  ّتیهاملا و  مزال  ّتیهاملا 4 - لصف  ّتیهاملا 3 - سنج  ّتیهاملا 2 - عومجم  - 1
مل  » تفگ ناوتیم  اّما  اناسنا » ناسنالا  لعج  مل   » هک درک  لاؤس  ناوتیمن  ـالثم  دومن  لاؤس  ّتلع ، زا  ناوتیم  هدوبن  حرطم  مدـعلا ، يرورض 

، مدـع دوجو و  هب  تبـسن  ناسنا ، ّتیهام  درادـن ، ترورـض  وا  يارب  دوجو ، اّما  تسا  يرورـض  ناسنا ، يارب  ّتیناسنا  نوچ  ناسنالا » دـجو 
. دشاب هتشاد  ترورض  وا  يارب  نیفرط  زا  یکی  هک  تسین  نینچنیا  تسا و  يواستم 

503 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
بلطم لصا  هب  هک  هدیـسر  نآ  نامز  نونکا  دش . نایب  مه  ّتلع  هب  یتاذ  زاین  مدع  هتکن  ب : دـش . صّخـشم  یتاذ »  » زا دوصقم  فلا : هجیتن :

: میزادرپب
. درادن نآ  هب  یطبر  هکنیا  ای  تسا  لّلعی  تاّیتاذ ال  ءزج  تواقش  تداعس و  ایآ  تسیچ 2 - تواقش  تداعس و  يانعم  - 1

تواقش تداعس و  يانعم 

زاتمم ار  انعم  فادـها ، نآ  تسا ، فلتخم  ضارغا ، نوچ  اّما  تسا  دـّحتم  عرـش ، طیحم  رد  ءالقع و  طیحم  رد  تواقـش  تداعـس و  موهفم 
. دنکیم

نیمأت ار  دوخ  فادها  اههتساوخ و  دناوتن  هک  تسا  یسک  یقش »  » دسرب و دوخ  دصاقم  لامآ و  هب  هک  تسا  یسک  دیعس » : » کلذ حیـضوت 
. دیامن

زا ّمعا  یگدنز  روما  لئاسم و  مامت  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشابیم  يّدام  روما  هب  ناشهّجوت  مامت  هک  یمدرم  رظن  دید و  زا  دیعس »  » موهفم
، دیعـس یـسک  هب  عرـش  طیحم  رد  دوشیم و  هتفگ  دیعـس »  » يدرف نانچ  هب  يّدام  يالقع  رظن  زا  دوش و  لئان  تاّذـل  تاعّتمت و  ماقم ، هاـج ،

تسا یسک  یقش »  » دشاب و هتشاد  تشهب  يوس  هب  یهار  هدرک و  هّیهت  ياهشوت  داز و  ترخآ ، ملاع  يارب  دشاب  هتسناوت  هک  دوشیم  قالطا 
تاـیاور و رد  اذـل  دوـشیم و  یهتنم  خزود ، هب  هک  هدرک  باـختنا  ار  يریـسم  هکلب  دـنک  مهارف  تشهب  هب  یهار  دوـخ  يارب  هتـسناوتن  هـک 

ٌقیِهَش َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌدیِعَس  َو  ٌّیِقَـش  ْمُْهنِمَف  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال  َمْوَی  : » تسا هدمآ  نینچ  نآرق  نینچمه 
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[. 449  ...«] ِۀَّنَْجلا یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ... 
طیحم رد  تداعس  تسا ، فلتخم  ضارغا ، نوچ  اّما  تسا  دحاو  ءالقع ، رظن  زا  عرش و  طیحم  رد  تواقش  تداعس و  موهفم  لصا  هصالخ :

. میدرک نایب  هک  دراد  يرگید  يانعم  ءالقع ، طیحم  رد  تداعس  و  تشهب - هب  لوصح  انعم - کی  عرش ،
504 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّتیهام مزاول  هب  طوبرم  ای  ناسنا  ّتیهاـم  هب  طوبرم  ود ، نآ  تفگ  ناوتیم  تواقـش  تداعـس و  ياـنعم  هب  هّجوت  حیـضوت و  اـب  اـیآ  لاؤس :
ات تسه  ّتلع  هب  دـنمزاین  شدوجو  لصا  رد  ناسنا  هک  دـشابیم  ناسنا  يدوجو  راثآ  زا  هکنیا  ای  تسه ؟ ناسنا  ّتیهام  يازجا  زا  ای  ناسنا 

. دوشیم لصاح  ناسنا ، دوجو  عبت  هب  هک  يروما  يدوجو و  راثآ  هب  دسر  هچ 
تواقش تداعس و  هلأسم  ناسنا ، ّتیهام  رّوصت  ماگنه  دوشیم ، رّوصتم  مه  ّتیجوز  دینکیم ، رّوصت  ار  هعبرا  یتقو  امش  هک  روطنامه  ایآ 

؟ ددنبیم شقن  نهذ ، رد 
؟ تسا تاّیتاذ  زا  دشاب - خزود  رد  دورو  نینچمه  تشهب و  هب  لوصح  شاهجیتن  هک  انعم  نیا  هب  تواقش - تداعس و  رگید : ترابع  هب 

: هک میهدیم  خساپ  دشاب ، ّتیهام  مزال  تسا ، نکمم  دیوگب ، یسک  رگا 
ادیپ نآ  مزال  هب  لاقتنا  ّتیهام ، هب  لاقتنا  زا  دنکیم  رّوصت  ار  ّتیهام  ناسنا ، یتقو  هک  تسا  نیا  ّتیهام ، همزال  ّتیـصوصخ  یگژیو و  - 1

. دنک ادیپ  مزال  رّوصت  هب  لاقتنا  ّتیهام ، رّوصت  زا  دنک ،
، درکن ادیپ  مه  دوجو  ملاع ، رد  الـصا  ّتیهام  نآ  و  دـش ، ّتیهام  مزال  يزیچ  رگا  تسین  ّتیهام  دوجو  هب  طوبرم  ّتیهام ، مزال  الـصا  - 2

هعبرا اضرف  رگا  تسه - ّتیجوز  موزلم  هعبرا ، تسه - هعبرا  ّتیهام  همزال  ّتیجوز ، دیئوگیم  هک  امـش  تسا  تباث  ّتیهام  يارب  مزال  نآ 
قّقحت ّتیهام  مزال  رد  ّتیـصوصخ  ود  سپ  درادـن  شدوجو  هب  یطابترا  تسا و  نآ  همزال  ّتیجوز ، زاـب  دـنکن  ادـیپ  مه  دوجو  ملاـع ، رد 

. درادن دوجو  هب  یطابترا  ّتیهام ، مزال  الصا  ب : دوشیم . ادیپ  مزال  هب  لاقتنا  موزلم ، هب  لاقتنا  موزلم و  رّوصت  زا  فلا : دراد :
. تسا موزلم  ّتیهام  همزال  نآ ، دنکن ، ای  دنکب  ادیپ  ینهذ  ای  یجراخ  دوجو  موزلم ،

دیدرک رّوصت  ار  ناسنا  ّتیهام  امش  یتقو  ایآ  دش و  لئاق  ار  یبلطم  نانچ  ناوتیم  ناسنا  هب  تبسن  تواقش ، تداعس و  دروم  رد  ایآ  لاؤس :
ایآ دیاهدرک و  ادـیپ  لاقتنا  تواقـش ، تداعـس و  هب  ناسنا  ّتیهام  رّوصت  زا  دـیوش - یلعف  ثحب  دراو  هکنآ  زا  لبق  هبترم - کی  يارب  یّتح 

؟ دناشک تواقش  تداعس و  هلئسم  هب  ار  امش  ناسنا ، ّتیهام 
505 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

ای لاس  کی  اضرف  ناسنا  هک  دوشیم  هنوگچ  الا  درادن و  ناسنا  ّتیهام  هب  یطابترا  هنوگچیه  تواقش  تداعس و  دوشیم  مولعم  سپ  ریخ !
: سپ دنکن  ادیپ  تواقش  تداعس و  هب  لاقتنا  مه  هبترم  کی  یّتح  یلو  دنک ، ثحب  ناسنا  ّتیهام  رد  دناوخب و  هفسلف  قطنم و  رتشیب 

. دنکیمن مزال  رّوصت  هب  لقتنم  ار  امش  موزلم ، رّوصت  الّوا ،
یتسه سابل  وا  هب  دـنوادخ  درکن و  ادـیپ  دوجو  مه  یناسنا  رگا  هک  تسا  ناسنا  ّتیهاـم  هب  طوبرم  تواقـش ، تداعـس و  هلئـسم  اـیآ  اـیناث :

وا هتفرگن ، رارق  فیلکت  هریاد  رد  هدشن و  قلخ  هک  یناسنا  دوجوم و  ریغ  ناسنا  ایآ  تسا و  حرطم  خزود  تشهب و  تبقاع  مه  زاب  دـناشوپن 
. تسا حرطم  شیارب  خزود  تشهب و  هلئسم  مه 

تداعـس و رگا  ناـسنا و  ّتیهاـم  تبقاـع  هن  تسا  دوـجوم  ياـهناسنا  تبقاـع  خزود ، هب  دورو  تشهب و  هـب  لوـصح  هـک  تـسا  حـضاورپ 
دوجوم هک  یناسنا  اهدرایلم  دشابن و  ناسنا  دوجو  عبات  تشهب ، خزود و  هلئـسم  دـیاب  سپ  تسه  ناسنا  ّتیهام  تاذ و  هب  طوبرم  تواقش ،

، ناسنا رثا  خزود ، هب  دورو  تشهب و  هب  لوصح  تواقش ، تداعس ، هک  تسا  یهیدب  دنشاب . خزود  تشهب و  تشونرس  ياراد  دیاب  دناهدشن 
ْنَم اَّمَأ  َو  : » هدـمآ نینچ  تسا  هیآ  نامه  حراش  رّـسفم و  ابیرقت  هک  رگید  هیآ  رد  میرک  نآرق  رد  هک  تسوا  يرایتخا  لامعا  ناسنا و  دوجو 
دینک اوُدِعُس -...  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  لبق - هیآ  همیمـض  ار  ریخا  هیآ  رگا  [ 450  ] يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاـخ 
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لعف فاخ »  » و دـشابیم ، يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  بر  ماقم  زا  فوخ  زا  تراـبع  تداعـس ، هک : تسا  نیا  شیاـنعم  هک  دـیوشیم  هجوتم 
فوخ بر ، ماقم  هب  تبسن  رایتخا  هدارا و  اب  هک  سکره  ینعی  دراد  ّتیرایتخا  ّتیدارا و  رد  روهظ  هدش و  هداد  تبسن  صخـش ، هب  تسا و 

لمع ود  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  بر  ماـقم  زا  فوخ  تسا و  دنمتداعـس  تشادزاـب  یناـسفن  ياـهشهاوخ  زا  ار  دوخ  سفن  درک و  ادـیپ 
مه  ناسنا  ّتیهام  ایآ  تسا  ناسنا  دوجو  عبات  يرایتخا  لعف  ود  يدوجو و 

506 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هدش انعم  مه  تواقش  يوْأَْملا 451 »] َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدلا  َةایَْحلا  ََرثآ  َو  یغَط  ْنَم  اَّمَأَف   » هیآ رد  و  دنکیم . ادـیپ  يوهلا » نع  سفّنلا  یهن  »

َیِه َمیِحَْجلا  َّنِإَف   » دنیزگرب ار  ایند  هیامورف  یگدنز  رایتخا ، باختنا و  ماقم  رد  دیامن و  ار  لاعتم  دنوادخ  ینامرفان  نایغط و  هک  یسک  ینعی 
 . يوْأَْملا

: هک دوشیم  هتفرگ  هجیتن  میئامن  اوُقَش »...  َنیِذَّلا  اَّمَأَف   » هیآ همیمض  ار  روکذم  هیآ  یتقو 
هک ایند  باختنا  تسا و  ناسنا  يدوجو  لمع  هک  يرایتخا  نایغط  ینعی  تسا - ترخآ  رب  ایند  تایح  رایتخا  ناـیغط و  زا  تراـبع  تواـقش ،

- دشابیم ناسنا  يدوجو  لمع 
هب یطابترا  دناوتیمن  درادن و  ناسنا  مزاول  تاذ و  ّتیهام ، هب  یطابترا  تسا و  يدارا  يرایتخا و  رما  ود  تواقـش ، تداعـس و  يدـنبعمج :

ّتیناویح و هلئسم  اب  ار  تواقش  تداعس و  ناوتیمن  سپ  دنتسه  ّتلع  هب  جاتحم  هدوب و  هثداح  روما  زا  هکلب  دشاب  هتـشاد  لّلعی » یتاّذلا ال  »
. دومن هسیاقم  ّتیقطان ،

مل  » زا لاؤس  دننام  اّیقـش » یقّـشلا  لعج  مل  ادیعـس و  دیعّـسلا  لعج  مل   » زا لاؤس  هک  دـناهدومرف  تحارـص  هب  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  هنوگچ 
. تسه اقطان » وا  اناویح  ناسنالا  لعج  مل  اناسنا و  ناسنالا  لعج 

نونکاـت اـم  هک  هچنآ  اـیآ  میدوـمنن - تیاور  رد  یقیقحت  هّتبلا  هدـش - دراو  نومـضم  نآ  اـب  يربـتعم  تیاور  مینکیم  ضرف  یئاور : ثحب 
. هن ای  تسا  راگزاس  روکذم ، تایاور  اب  میتفگ  تواقش  تداعس و  هرابرد 

رد ارچ  دشاب  ناسنا  ّتیهام  هب  طوبرم  تواقش ، تداعس و  رگا  اریز  دنکیم  یفن  ار  تاّیهام  مزاول  تاّیتاذ و  یتاذ ، هلئـسم  روکذم  تایاور 
ملاع هب  یطابترا  جوز ، ۀـعبرالا  ای  قطان  ناسنالا  ای  ناویح  ناـسنالا  اـیآ  دوش و  يریبعت  ناـنچ  دـیابن  هدـش و  هّما » نطب  یف   » هب ریبعت  تیاور 

. تسا یفنم  لاؤس  خساپ  هک  میدرک  نایب  البق  دراد ؟ دوجو 
507 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

حرطم تسا  دوجو  لحارم  زا  یکی  هک  ار  ما  نطب  هلئـسم  تیاور ، ارچ  هدوب  تاـیتاذ  تاذ و  هب  طوبرم  مه  تواقـش  تداعـس و  هلئـسم  رگا 
رگا تسا و  هعبرا  همزال  هک  ّتیجوز  دننام  دراذگن  ما  نطب  هب  مدق  الصا  هچرگ  هتّیهام » ملاع  یف  دیعس  دیعّسلا   » تفگیم دیاب  هکلب  هدومن 

. تسه نآ  همزال  ّتیجوز ، دنکن  ادیپ  مه  دوجو  هعبرا 
تاـّیتاذ تاذ و  هلئـسم  رگا  اریز  تسا  هر »  » فّنـصم هیلع  يدـهاش  هدرک  حرطم  ار  ما - نطب  یف  دوجو - هلئـسم  هک  روکذـم  تیاور  هجیتن :

هتـشاد قّقحت  دوجو ، زا  لبق  یّتح  ملاوع  مامت  رد  طابترا  همزالم و  نآ  تسیابیم  تشادیمن و  دوجو  ملاـع  هب  یطاـبترا  الـصا  دوب  حرطم 
«. الّوا اذه  . » دشابیم هعبرا  اب  مزالم  ّتیجوز ، هک  روطنامه  دشاب ،

تبقاع هک  یسک  هب  هک : تسا  نینچ  نآ  يانعم  هکلب  دیآیم  امـش  نم و  ناهذا  هب  رظن  ودب  رد  هک  تسین  نآ  ترابع ، يانعم  الـصا  ایناث : و 
تواقش تبسن  ناوتیم  شاهدنیآ  دب  تشونرس  ظاحل  هب  دشابیم  ردام  مکش  رد  هک  یماگنه  زا  تسا  خزود  هب  یهتنم  شراک  ماجنارـس  و 

. داد
وا تواقش  تداعس و  هدنیآ و  هب  تبسن  شردپ  دوریم و  هسردم  هب  نونکا  ياهّچب  دینک  ضرف  يویند : تواقش  تداعس و  هب  تبسن  یلاثم 

، دش دهاوخ  رازگتمدخ  صّصختم  کشزپ  کی  الثم  لاس  جنپ  تسیب و  زا  دعب  امش  دنزرف  هک  داد  ربخ  وا  هب  یقداص  ربخم  اّما  دنکیم  رکف 
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جنپ تسیب و  دیاب  هکنیا  اب  دنیبیم  دنمتداعـس  ار  وا  درک و  دهاوخ  رییغت  شدـنزرف  اب  هدـنیآ - تداعـس  ظاحل  هب  ردـپ - نآ  راتفر  نونکا  زا 
دوب دهاوخن  دیفم  عامتجا  يارب  هدـنیآ  رد  دـنزرف  نآ  دـیوگب  یقداص  ربخم  رگا  سکعرب  دـسرب و  ماقم  نآ  هب  دـنزرف  نآ  ات  درذـگب  لاس 

دنادیم و تخبدب  یقـش و  ار  وا  هدـنیآ ، ظاحل  هب  نونکا  زا  ناسنا  تروص ، نیا  رد  دوشیم ، دوخ  هعماج  يارب  يّرـضم  رـصنع  کی  هکلب 
لاـس جـنپ  تسیب و  زوـنه  تسین  یقرف  ّتیلعف ، رظن  زا  درف  ود  نآ  لاـثم و  ود  نآ  نیب  هکنیا  اـب  تسا  یّـصاخ  زرط  هب  وا  اـب  شراـتفر  هوـحن 

تبقاع ظاحل  هب  ناسنا  اّما  تسین  حرطم  لیصحت  مدع  لیـصحت و  تفلاخم ، مدع  تفلاخم ، هلئـسم  هدشن ، بکترم  یهانگ  هّچب  هتـشذگن و 
ار ود  نآ  زا  یکی  نآلا  قداص ، ربخم  ءاّکتا  هب  ینعی 

508 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنادیم تخبدب  یقش و  ار  يرگید  تخبشوخ و 

يربخ شیارب  یقداص  ربخم  دـنک و  ساسحا  ناـسنا ، رگا  هک : تسا  نینچ  بلطم ، مه  يورخا  تواقـش  تداعـس و  يویند و  ياـههبنج  رد 
دشاب دنمتداعس  دیابن  نونکا  زا  هکیلاحرد  مینادیم  دنمتداعس  ار  وا  ام  نآلا  تسه ، اوُدِعُـس »...  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو   » هورگ ءزج  ینالف  هک  دروایب 

، يزیچ نیا  دوب و  هنادنمتداعس  یگدنز  ياراد  ینالف  ینعی  ادیعس » شاع   » دیئوگیم امش  اّما  هدرکن  ادیپ  قّقحت  تشهب  هب  دورو  زونه  نوچ 
دناهتفرگ رارق  وا  لباقم  رد  هک  ار  يدارفا  دنمتداعس و  ار  ناملس  ایند  نیمه  رد  امـش  رگا  اضرف  تسین  راک  ماجنارـس  تبقاع و  ظاحل  هب  زج 

هلحرم نیلّوا  ما ، نطب  تسه - ردام  مکش  رد  ناملـس  ایند و  رد  ناملـس  نیب  یتوافت  هچ  سپ  دیراذگیم  قرف  ود  نآ  نیب  دینادیم و  یقش 
، ناملس میئوگیم  نآلا »  » راک ماجنارس  تبقاع و  ظاحل  هب  هک  تسا  حضاو  هدشن  قّقحم  تشهب  هب  دورو  هک  زونه  تسا - ناملـس  يدوجو 

مدـنزرف تفگیم  تسا  نینچ  وا  تبقاع  هک  تسنادیم 452 ] شردام  دوب ، ردام  مکـش  رد  ناملـس  هک  یماگنه  رد  رگا  تسا و  دنمتداعس 
. تسا دنمتداعس 

هعقاو زا  لبق  اهلاس  هک : هدـمآ  نینچ  هر »  » دـیفم داشرا  باتک  رد  رگید  لاـثم  تسین . ناـسنا  ّتیهاـم  هب  طوبرم  تواقـش  تداعـس و  هجیتن :
لها ام - تنوکـس  ّلحم  مدرم  هک : درک  ضرع  وا  هب  دـید و  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  هنیدـم ، رد  دعـس  رمع  يزور  ـالبرک ،
رگم ایآ  دنتسه و  رّفنتم  نم  هب  تبسن  نونکا  تهج ، نیا  يور  دوب و  مهاوخ  امش  لتاق  نم  هک  دناهدرک  لایخ  دنتسه و  ینادان  دارفا  قارع -

: هک دندومرف  وا  هب  لقن  قبط  مالّسلا ) هیلع   ) ماما دریذپ  ماجنا  نم  هلیسو  هب  امش  لتق  دراد  ناکما 
ادـیپ قّقحت  ادـعب  هک  یتیانج  ظاحل  هب  ینعی  تسه  عقاو  اب  قباطم  ناشیا  هدـیقع  دنتـسه و  انـشآ  عقاو ، هب  تبـسن  هکلب  دنتـسین  ناداـن  اـهنآ 
تسا و هاتوک  رایسب  نم  لتق  زا  دعب  وت  یگدنز  دندومرف  وا  هب  مالّسلا ) هیلع   ) ماما سپس  دننک  شنزرس  ار  وت  نآلا  دنراد  قح  دنکیم ،

509 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
دندـش دـقتعم  یعمج  یتقو  تسا  یئالقع  هلأسم  کی  بلطم ، نیا  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  تشاد . یهاوخ  ير »  » مدـنگ زا  یمک  بیـصن 

تواقـش و هلأسم  دننکیم و  ّبترتم  وا  رب  ار  تواقـش  راثآ  دنتـسه و  رّفنتم  وا  زا  نآلا  دنکیم  ادـیپ  قّقحت  يدرف  زا  یتیانج  هدـنیآ ، رد  هک 
بکترم ار  یتیاـنج  نینچ  ناـیاپ ، رد  هک  نیا  ظاـحل  هب  هدوب  رداـم  نطب  رد  یتـقو  دعـس  رمع  هک  تسا  روـطنیمه  مه  ما  نطب  رد  تداـعس 

يانعم دـّیؤم  تسین و  حرطم  ّتیهام  مزاول  ّتیهاـم و  هلأـسم  تواقـش ، تداعـس و  رد  سپ  تسا  هدوب  یقـش »  » ناونع ياراد  دـش ، دـهاوخ 
: هک تسا  رگید  تیاور  روکذم ،

نم یقّـشلا  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » هّللا لوسر  لوق  ینعم  نع  مالّـسلا » امهیلع   » رفعج نب  یـسوم  نسحلا  ابا  تلأس  لاـق  ریمع  یبا  نبا  نع  »
نم دیعسلا  ءایقشالا و  لامعا  لمعیـس  ّهنا  هّما  نطب  یف  وه  هّللا و  ملع  نم  یقّـشلا  لاقف  هّما ، نطب  یف  دعـس  نم  دیعّـسلا  هّما و  نطب  یف  یقش 

[. 453 «] ءادعّسلا لامعا  لمعیس  هنا  هّما  نطب  یف  وه  هّللا و  ملع 
ماجنا ار  ءایقـشا  لمع  دوخ ، رایتخا  هب  هدـنیآ  رد  وا  هک  دـنادیم  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، ردام  مکـش  رد  هک  یماگنه  هک  تسا  یـسک  یقش 
ّتیهام هب  طابترا  دوشیم و  ءادعس  ایقشا و  لمع  راتفرگ  هدنیآ  رد  درف  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  ما  نطب  رد  تواقش  تداعس و  سپ  دهدیم 
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. درادن نآ  هابشا  ّتیهام و  مزاول  و 
مه دـعب  دـنراد و  يریاخذ  هک  نداـعم  دـننام  تسا  دوجوم  یئاـههیام  اـهناسنا  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نداـعم :»...  ساـّنلا  : » تیاور اـّما 

. دنوشیم جارختسا 
هب تسا . يرایتخا  ریغ  دریگیم و  همـشچرس  اـههیام  نآ  زا  دوشیم  رداـص  اـهناسنا  زا  هک  یلاـمعا  هک  تسین  نیا  روکذـم ، تیاور  ياـنعم 

. تسا ناشیا  هدیقع  زا  فشاک  اهنآ و  رّکفت  زرط  رگنایب  مدرم ، لامعا  رگید ، ترابع 
لامعا  هن  ای  تسه  عقاو  اب  قباطم  حیحص و  ینالف  رکف  زرط  هک  میمهفیم  یقیرط  هچ  زا 

510 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسین حیحص  وا  رکف  زرط  هک  تسا  نیا  رگنایب  یقش ، صخش  لامعا  تسه و  وا  رّکفت  زرط  هدنهدناشن  هک  تسه  ناسنا 

هب ار  ناسنا  لماوع ، للع و  زا  یـضعب  اّما  تسا  يرایتخا  دصرددص  هک  لاحنیعرد  تواقـش  تداعـس و  هب  ندیـسر  ناسنا و  لامعا  رّکذت :
. دنکیم رود  تداعس  زا  ار  ناسنا  اهنآ  زا  یضعب  کیدزن و  تداعس 

زا يّدـح  ات  ار  ناسنا  هک  للع  نآ  دـنکیمن و  يرایتخا  ریغ  ار  تداعـس  هب  لین  دـنکیم ، کیدزن  تداعـس  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  نآ  اـّما 
. دنک داجیا  ناسنا ، يارب  يرابجا  رارطضا و  هک  تسین  نینچنیا  دنکیم  رود  تداعس ،

هب هتفای  تیبرت  نّیدتم ، ردپ  کی  ناماد  رد  مه  دعب  هدش  دقعنم  هّیعرش ، ننس  بادآ و  مامت  تیاعر  اب  لالح و  زا  شاهفطن  هک  یـسک  لاثم :
دشاب هدشن  تیاعر  یعرش  ننـس  بادآ و  وا  هفطن  داقعنا  رد  هدش و  لیکـشت  مارح  ياذغ  زا  شاهفطن  هک  يدرف  تسا و  رتکیدزن  تداعس 

. هدشن رایتخا  هدارا و  بلس  مادکچیه  زا  اّما  تسا  رود  يرادقم  تداعس ، هب  لین  زا  هتفای  شرورپ  یبهذم  ریغ  هداوناخ  کی  رد  مه  دعب  و 
لامعالا لضفا   » كالم نامه  رطاخ  هب  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  شزرا  دوشیم  لئان  تداعـس ، هب  رتشیب  تمحز  اب  هک  یـسک  نآ  اـسبهچ  هّتبلا 

[. 454 «] اهزمحا
يرایتخا ریغ  رما  هب  اهنآ  زا  مادکچیه  لاحرههب  اّما  هدش  لئان  تداعس  هب  ات  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یناوارف  تالکـشم  دایز و  هلـصاف  وا  اریز 

. دنک ادیپ  دناوتیمن  ّتیهام  مزاول  ّتیهام و  تاذ ، هب  یطابترا  دوشیمن و  رجنم 
. تفریذپ نایاپ  تواقش  تداعس و  هدارا ، بلط ، هرابرد  ام  ثحب 
«. يرمق يرجه  هنس 1414  ناضمر  مکی  تسیب و  هلیل  خیرات  هب  »

. نیرهاّطلا نیبّیّطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و 
511 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعوضوملا سرهفلا 

ۀحفصلا عوضوملا 
رومأ 11 نایب  یف  ۀمدقملا 

لوالا 11 رمألا 
ملعلا 11 عوضوم  فیرعت 

ضارغألا 26 زیامتب  مولعلا  زیامت 
لوصالا 29 ملع  عوضوم 
لوصالا 37 ملع  فیرعت 

یناثلا 42 رمألا 
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عضولا 42 فیرعت 
عضولا 45 ماسقا 
ثلاثلا 71 رمألا 

عضولاب 71 وأ  عبطلاب  يزاجملا  لامعتسالا 
عبارلا 75 رمألا 

هلثم 75 وأ  هفنص  وأ  هعون  ةدارإ  ظفللا و  قالطإ 
هصخش 78 ةدارإ  ظفللا و  قالطإ 

سماخلا 88 رمألا 
ةدارم 88 یه  امب  ۀیعقاولا ال  یناعملل  ظافلألا  عضو 

512 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
95 یسوطلا ) ققحملا  سیئرلا و  خیشلا   ) نیملعلا نع  یکح  ام  هیجوت 

سداسلا 99 رمألا 
تابکرملا 99 عضو 

عباسلا 103 رمألا 
103 زاجملا ) ۀقیقحلا و  مئالع   ) عضولا تارامأ 

ردابتلا 103
بلسلا 107 ۀحص  مدع 

دارطالا 115
نماثلا 119 رمألا 

اهضراعت 119 ظفللا و  لاوحأ 
عساتلا 121 رمألا 

ۀیعرشلا 121 ۀقیقحلا 
ۀیعرشلا 133 ۀقیقحلا  یف  نیلوقلا  ةرمث 

رشاعلا 140 رمألا 
معألا 140 حیحصلا و 

حیحصلاب 150 لوقلا  یلع  عماجلا  ردقلا 
معألاب 160 لوقلا  یلع  عماجلا  ریوصت 

ناماع 172 تادابعلا  یف  هل  عوضوملا  عضولا و 
معألاب 173 لوقلا  حیحصلاب و  لوقلا  نیب  عازنلا  ةرمث 

حیحصلاب 180 لوقلا  هوجو 
اهدرو 189 معألاب  لوقلا  هوجو 

معألا 203 حیحصلاب و  ۀقلعتملا  رومألا 
معألا 203 وأ  حیحصلل  ۀعوضوم  تالماعملا  ءامسأ  لّوالا :
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اهلامجا 206 بجوی  حیحصلل ال  تالماعملا  ظافلأ  نوک  یناثلا :
هب 210 رومأملا  یف  ءیشلا  لخد  ماسقأ  ثلاثلا :

رشع 218 يداحلا  رمألا 
یظفللا 218 كارتشالا 

هعفد 220 كارتشالا و  ۀلاحتسا  لیلد 
513 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

نآرقلا 221 یف  كارتشالا  عوقو 
رشع 226 یناثلا  رمألا 

ینعم 226 نم  رثکا  یف  ظفللا  لامعتسا  یف  لاوقألا 
لامعتسالا 227 ۀقیقح 

ماقملا 231 یف  لیصفتلا  در 
كارتشالا 239 عوقو  یلع  نآرقلا  نوطبب  لالدتسالا  در 

رشع 241 ثلاثلا  رمألا 
قتشملا 241

صاصتخالا 246 یف  ۀلجألا  ضعب  معز  لاطبإ 
عازنلا 250 لحم  ریرحت 

عاضرلا 251 ۀلأسم  یف  حاضیإلا  مالک 
نامزلا 255 ءامسا  یف  لاکشإلا  بیرقت 

عازنلا 257 میرح  نع  لاعفألا  اهیف و  دیزملا  رداصملا  جورخ 
نامزلا 259 یلع  لعفلا  ۀلالد  مدع 

امازتلا 262 نامزلا  یلع  عراضملا  یضاملا و  ۀلالد 
یفرحلا 268 یمسالا و  ینعملا  نیب  قرفلا 

هتیئزج 273 ینعملا و  ۀیلک  نیب  قیفوتلا 
ۀئیهلا 273 یف  افالتخا  بجوی  ئدابملا ال  فالتخا 

ناونعلا 276 یف  لاحلاب  دارملا 
قتشملا 283 ۀلأسم  یف  یظفل  لصأ  مدع 

قتشملا 288 یف  یلمعلا  لصألا 
ۀلأسملا 291 یف  راتخملا  ۀلدا 

داضتلا 294 ناهرب 
قالطإلا 304 یلا  ردابتلا  دانتسا  مدع 

معالل 315 قتشملا  عضو  ۀلدا 
هنع 318 باوجلا  معالل و  عضولا  ۀلدأ  ثلاث 

هدر 327 هب و  موکحملا  هیلع و  موکحملا  نیب  لیصفتلا 
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328 اهیلع و ...  ناهربلا  قتشملا و  موهفم  ۀطاسب 
514 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

اموهفم 361 ۀطاسبلا  ینعم 
هئدبم 364 قتشملا و  نیب  قرفلا 

لوصفلا 365 مالک 
لمحلا 368 كالم 

اموهفم 372 ةریاغملا  لمحلا  یف  یفکی 
تاذلاب 377 أدبملا  مایق  ءاحنأ 

ۀقیقح 387 قتشملا  هیلع  يرجی  امب  أدبملا  مایق  رابتعا  مدع  یف 
لوصف 393 هیف  رماوالا و  یف  لّوالا  دصقملا 
رمألا 393 ةدامب  قلعتی  ام  یف  لّوالا  لصفلا 

رمألا 393 ظفل  یناعم 
رمألا 405 ینعم  یف  ولعلا  رابتعا 
بوجولل 408 رمالا  نوک  ۀلدأ 

422 ةدارإلا و ...  بلطلا و 
515 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

باتک یعوضوم  تسرهف 

هحفص  عوضوم 
هدنراگن 7 همّدقم 

رّکذت 8 دنچ 
فّنصم 11 همّدقم 

لّوا 12 رما 
دراد 12 دوجو  ملع  یّلک  عوضوم  نیب  لئاسم و  تاعوضوم  نیب  یتبسن  هچ 

تسیچ 26 هب  مولع  زیامت 
تسیچ 29 لوصا  ملع  عوضوم 

42 ظافلا - عضو  مّود - رما 
تسا 42 ظافلا  عضاو  یسک  هچ 

عضو 45 ماسقا 
عضو 45 ماسقا  نایب 

تسیچ 72 لامعتسا  تّحص  كالم  مّوس - رما 
مراهچ 75 رما 

89 تسا - یناعم  تاوذ  ظافلا ، هل  عوضوم  مجنپ - رما 
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یسوط 95 نیدلا  ریصن  هجاوخ  سیئرلا و  خیش  نیملع ، نیموحرم  مالک  یسررب  دقن و 
سیئّرلا 95 خیش  همانیگدنز  زا  يرصتخم 

516 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
یسوط 95 نیدلا  ریصن  هجاوخ  تالاح  زا  ياهمش 

تابّکرم 99 عضو » - » مشش رما 
103 یقیقح - يانعم  صیخشت  ياههار  متفه - رما 

ردابت 103 - 1
108 بلس - تّحص  مدع  لمح - تّحص  - 2

دارّطا 116 - 3
119 لاوحا -» ضراعت  - » ظفل لاوحا  رد  متشه - رما 

122 هّیعرش - تقیقح  مهن - رما 
نآ 133 توبث  مدع  هّیعرش و  تقیقح  توبث  هرمث 

140 معا - حیحص و  رد  مهد - رما 
لّوا 141 بلطم 

ینالقاب 146 مالک 
ینالقاب 146 تالاح  زا  يرصتخم 
148 تّحص - يانعم  مّود - بلطم 

151 یحیحص - لوق  رب  انب  عماج  ردق  نییعت  مّوس - بلطم 
یّمعا 160 لوق  رب  انب  عماج  ردق  نییعت 

172 تسا - ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و  مراهچ - بلطم 
174 یّمعا - حیحص و  نیب  عازن  هرمث  مجنپ - بلطم 

اهیحیحص 180 ّهلدا 
ردابت 180 - 1

بلس 182 تّحص  - 2
رابخا 183 - 3

ظافلا 187 عضو  رد  نیعضاو  شور  - 4
اهیّمعا 189 ّهلدا 

ردابت 189 - 1
بلس 190 تّحص  مدع 

دساف 191 حیحص و  هب  تادابع  میسقت  تّحص  - 3
رابخا 193 - 4

517 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
معا 204 حیحص و  رد  رما  دنچ  نایب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


لّوا 204 رما 
مّود 206 رما 
مّوس 210 رما 

218 یظفل - كارتشا  مهدزای - رما 
226 انعم - زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مهدزاود - رما 

نیناوق 229 ملاعم و  بحاص  نیملع  نیموحرم  مالک  یسررب  دقن و 
انعم 232 زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  رد  ملاعم  بحاص  لیصفت 

241 قتشم - مهدزیس - رما 
241 ةدئاف - هتکن -

243 قتشم - يانعم  لّوا - رما 
یهقف 251 عرف  کی 

یلوصا 254 قتشم  يارب  یّلک  هطباض 
مّود 255 رما 
مّوس 258 رما 

ههبش 259 کی  عفر 
مراهچ 274 رما 

مجنپ 276 رما 
مشش 283 رما 

296 هّرس » سّدق   » یتشر هّللا  بیبح  ازریم  جاح  تالاح  زا  يرصتخم 
دننادیم 315 تقیقح  معا »  » رد ار  قتشم  هک  یناسک  ّهلدا 

ردابت 315 - 1
بلس 316 تّحص  مدع  - 2

هفیرش 318 هیآ  هب  لالدتسا  - 3
329 رما : دنچ  نایب 

329 فیرش » ققحم  مالک  یسررب  دقن و   » بکرم ای  تسا  طیسب  قتشم  موهفم  ایآ  لّوا - رما 
329 هر »  » فیرش ققحم  تالاح  زا  یکدنا 

فیرش 333 ققحم  هب  لوصف  بحاص  خساپ 
518 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوصف 334 بحاص  مالک  یسررب  دقن و 
فیرش 338 ققحم  مالک  مّود  قش  زا  لوصف  بحاص  باوج 

لوصف 340 بحاص  مالک  رب  فّنصم  لاکشا 
یباراف 343 همانیگدنز  زا  ياهّمش 

دناهدومن 346 رّظنت  دوخ ، مالک  رد  لوصف  بحاص 
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لوصف 349 بحاص  نایب  هب  تبسن  فّنصم ، داریا 
تسا 351 تسردان  لوصف ، بحاص  مالک  زا  فّنصم  تشادرب 

358 امهرس ) سّدق   ) فیرش قّقحم  مالک  هرابرد  فّنصم  رظن 
قتشم 360 موهفم  تطاسب  رب  فّنصم ، لیلد 

362 تسیچ ؟ قتشم  تطاسب  زا  دوصقم 
364 قتشم - أدبم  قتشم و  نایم  توافت  مّود - رما 

لوصف 366 بحاص  مالک  رب  فّنصم  داریا 
لوصف 366 بحاص  همانیگدنز  زا  يرصتخم 

369 تسیچ - هّیلمح  يایاضق  رد  لمح  تّحص  كالم  مّوس - رما 
372 تسا - مزال  يریاغت  عون  هچ  تافص  يدابم  تاذ و  نیب  مراهچ - رما 

377 تسا - هنوگچ  تاذ ، أدبم و  نیب  هفاضا  طابترا و  مجنپ - رما 
مشش 387 رما 

قتشم 389 ثحب  هرمث 
لّوا  دصقم 

393 ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  رد  لّوا ، لصف 
فرع 393 تغل و  رظن  زا  ءار - میم و  فلا ، رما -»  » ظفل یناعم  لّوا ، تهج 

399 ءار - میم و  فلا ، رما - ظفل  یحالطصا  يانعم 
405 تسا - ربتعم  ولع »  » رما رد  مّود - تهج 

408 تسا - بوجو  رد  تقیقح  رما ، ظفل  مّوس - تهج 
412 يونعم - كارتشا  هب  نیلئاق  ّهلدا  هدش - عضو  بلط ، قلطم  يارب  رما »  » دنیوگیم هک  یناسک  هلدا 

415 یئاشنا ؟ بلط  ای  تسا  یقیقح  بلط  رما »  » يانعم مراهچ - تهج 
تسه 423 یتوافت  هدارا ، بلط و  نیب  ایآ 

519 ص : ، 1 جنتم ۀیافکلا ، حاضیإ 
هدارا 431 بلط و  يانعم  رد  هرعاشا  اب  هلزتعم » هّیماما و   » نیب هحلاصم 

هدارا 440 بلط و  تریاغم  رب  هرعاشا  مّوس  لیلد 
هرعاشا 442 مّوس  لیلد  هب  تبسن  فنصم ، خساپ 

ضیوفت  ربج و 
هّیربج 448 مالک  لّصحم 

هضّوفم 451 مالک  لّصحم 
هضّوفم 452 مالک  یسررب  دقن و 

دنراد 457 لالقتسا »  » راثآ داجیا  رد  ناهج  تادوجوم  ایآ 
هّیربج 460 مالک  یسررب  دقن و 

نآ 462 یسررب  دقن و  هّیربج و  تاهبش - ّهلدا -

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


لّوا 462 لیلد 
لّوا 463 لیلد  باوج 

مّود 467 لیلد 
هّیربج 472 مّود  لیلد  یسررب  دقن و 

مّوس 480 لیلد 
481 لّوا - باوج  مّوس - لیلد  خساپ 

مّود 483 باوج 
مّوس 484 باوج 

مراهچ 487 باوج 
نیرمالا 493 نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال 

تسه 497 ناسنا  تایتاذ  زا  تواقش  تداعس و  ایآ 
تواقش 503 تداعس و  يانعم 

1 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ رشان نخس  ]

: دیامنیم میدقت  حون  تاراشتنا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
. دوشیم یمارگ  ناگدنناوخ  میدقت  تادلجم ، عومجم  تسرهف  ۀیافکلا ، حاضیا  باتک  مشش  دلج  عبط  اب  نامزمه 

: رکذت دنچ 
نایب بیترت  هب  سپـس  هدش  صخـشم  ابفلا  فورح  بیترت  هب  باتک  تادـلجم  یلـصا  نیوانع  ادـتبا  تسرهف : زا  هدافتـسا  میظنت و  هوحن  - 1

، باتک هحفـص  هرامـش و  رکذ  اب  ناونع  نامه  تحت  ثحب ، نآ  یلـصا  ریغ  نیواـنع  بلاـطم و  تاحفـص - بیترت  هب  باتک 455 -] حراش 
لاثم ناونع  هب  هدـیدرگ . جرد  تسا  طوبرم  ثحب ، نآ  هب  يوحن  هب  هک  یبلاـطم  ماـمت  [ 456 «] عامتجا  » هملک ناونع  تحت  الثم  هدـش . جرد 
ناونع رد  مه  ار  هسمخ » ماکحا  داضت   » ثحب سردآ  لاحنیعرد ، هدـش و  صخـشم  یهن ، رما و  عاـمتجا  ثحب  رد  هسمخ » ماـکحا  داـضت  »

. تفای ناوتیم  ماکحا »  » ناونع رد  مه  و  داضت » »
شدوخ صوصخم  ثحبم  زا  ریغ  رد  هک  ار  ناونع  نآ  هب  طوبرم  بلاـطم  رثـکا  سردآ  یلـصا ، ناونع  ره  لـئاسم  بلاـطم و  ناـیاپ  رد  - 2

زا دـعب  هیلمع - لوصا  ثحب  نایاپ  رد  هّللا  همحر  فنـصم  ـالثم  میاهدرک  رکذ  حراـش ، هّرـس و  سّدـق  فنـصم  ناـیب  بیترت  هب  هدـش  حرطم 
نایاپ رد  مه  و  طایتحالا » تلاصا   » ناونع رد  مه  ار  نآ  سردآ  ام  هک  دناهدومن  نایب  ار  تئارب 457 ] لصا  نایرج  طرش  طایتحالا - تلاصا 

. میاهدرک رکذ  طرش »  » هملک ناونع  تحت  مه  و  تئارب »  » لصا ناونع 
2 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. هدش 458 رکذ  باتک  تاحفص  حراش و  نایب  بیترت  هب  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  یلصا ، ناونع  ره  تحت  رد  هکنیا  هصالخ ، - 3
.*** دش دهاوخ  لیمکت  باتک ، ددجم  پاچ  رد  روبزم  تسرهف  یمارگ ، ناگدنناوخ  تاداهنشیپ  تاداقتنا و  اب  هک  میراد  قثاو  ءاجر  - 4

حون  تاراشتنا 
3 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ۀیافکلا حاضیا  تادلجم  یلیصفت  تسرهف 

یهن  رما و  عامتجا  عامتجا 
4 / 3 فک ؟ ای  تسا  كرت »  » یهن قلعتم 

7 / 3 تسا ؟ رارکت  رب  لاد  یهن ، هغیص  ایآ 
10 / 3 تسیچ ؟ دحاو »  » هملک زا  دوصقم 

13 / 3 تادابع » رد  یهن   » اب یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  نیب  قرف 
16 هلئسم 3 / ود  توافت  رد  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

16 تسین 3 / حرطم  تالماعم ، رد  یهن  رما و  عامتجا  ثحب 
19 تسا 3 / لوصا  ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم 
22 / 3 یظفل ؟ ای  تسا  یلقع  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  ایآ 

26 / 3 دوشیم ؟ میرحت  باجیا و  ماسقا  مامت  لماش  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  ایآ 
29 / 3 تسا ؟ ربتعم  هحودنم ، دوجو  یهن ، رما و  عامتجا  رد  ایآ 

32 درادن 3 / دارفا  ای  عیابط  هب  ماکحا  قلعت  هلأسم  هب  یطابترا  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب 
[459]36 یعامتجا 3 / هدام  رد  یهن  رما و  طانم  رابتعا 

ص3 1 ؛  جتسرهف ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
39 / 3 دوشیم ؟ زارحا  هنوگچ  عامتجا ، هدام  رد  یهن  رما و  طا 

44 زاوج 3 / هب  لوق  رب  انب  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  هرمث 
45 عانتما 3 / هب  لوق  رب  انب  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  هرمث 

52 یهن 3 / رما و  عامتجا  ثحب  اب  ضراعت  باب  قرف 
55 هسمخ 3 / ماکحا  داضت 

57 / 3 تسیچ ؟ ماکحا  قلعتم 
60 دوشیمن 3 / نونعم  ددعت  ثعاب  ناونع ، ددعت 

66 عانتما 3 / لیلد  ریرقت 
67 - 103 نآ 3 / در  عامتجا و  زاوج  هب  نیلئاق  هلدا 

79 تسا 3 / مسق  هس  رب  ههورکم  تادابع 
80 هورکم 3 / تادابع  ماکحا 

107 / 3 تسیچ ؟ تمرح  عفار  رارطضا  كالم 
110 رایتخا 3 / ءوس  هب  رارطضا  مکح 

139 یبصغ 3 / راد  زا  جورخ  هلأسم  هرمث 
151 نآ 3 / دقن  رما و  رب  یهن  حیجرت  هوجو 

173 تاهج 3 / ددعت  هب  تافاضا  ددعت  قاحلا 
4 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
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داهتجا
323 داهتجا 6 / يوغل  يانعم 

324 داهتجا 6 / یحالطصا  يانعم 
331 داهتجا 6 / رد  يزجت  قالطا و 

333 / 6 قلطم : داهتجا  ماکحا 
333 نآ 6 / یعوقو  ناکما  - 1

335 شدوخ 6 / لمع  يارب  قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 2
335 شنیدلقم 6 / هب  تبسن  یحاتفنا  قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 3

336 / 6 تسا ؟ هنوگچ  تموکح - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  لهاج  درف  دیلقت 
339 / 6 تسا ؟ هنوگچ  فشک - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  دیلقت 

345 یحاتفنا 6 / قلطم  دهتجم  ءاضق  ذوفن  - 4
351 / 6 داهتجا : رد  يزجت  ماکحا 

351 داهتجا 6 / رد  يزجت  یعوقو  ناکما  - 1
356 شدوخ 6 / لمع  يارب  يزجتم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 2

357 / 6 تسا ؟ هنوگچ  يزجتم ، دهتجم  زا  دیلقت  - 3
359 يزجتم 6 / دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن  - 4

361 داهتجا 6 / تامدقم  ای  يدابم 
365 بیوصت 6 / هئطخت و 
373 دهتجم 6 / يأر  لدبت 

ما ال» ءازجإلا  یضتقی  له  ههجو  یلع  هب  رومأملاب  نایتإلا   » ءازجا
107 / 2 تسیچ ؟ ههجو » یلع   » ناونع زا  دوصقم 

110 تسیچ 2 / ءاضتقا »  » هملک زا  دوصقم 
117 / 2 تسیچ ؟ ءازجا »  » هملک زا  دوصقم 

119 / 2 تسه ؟ رارکت » هرم و   » ثحب و  ءازجا »  » ثحب نیب  یتوافت  هچ 
120 / 2 تسیچ ؟ ءادالل » ءاضق  تیعبت   » ثحب اب  ءازجا »  » هلأسم قرف 

122 ءازجا 2 / رظن  زا  شدوخ  رما  هب  تبسن  هب ، رومأم  ره  سایق 
127 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 

134 / 2 تسه ؟ ءازجا »  » يرارطضا رماوا  هلدا  رهاوظ  ياضتقم  ایآ 
138 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 

146 ءازجا 2 / ثحب  رد  یلوصا  عرف  کی 
155 / 2 ءازجا - رظن  زا  عطق - ياطخ  مکح 

5 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
159 / 2 تسا ؟ بیوصت  ءازجا »  » هب لوق  همزال  ایآ 
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عامجا 
244 لوقنم 4 / عامجا 

244 لوقنم 4 / عامجا  تیجح  كالم 
245 عامجا 4 / ماسقا 

245 یلوخد 4 / عامجا  - 1
245 یفطل 4 / عامجا  - 2

246 یسدح 4 / عامجا  - 3
249 یفرشت 4 / عامجا  - 4

249 تسا 4 / فلتخم  عامجا ، زا  یکاح  ظافلا 
252 / 4 تسا ؟ تجح  تاعامجا ، زا  مسق  مادک 
261 موصعم 4 / يأر  زارحا  قرط  یسررب  دقن و 

265 تاعامجا 4 / ضراعت 
طایتحا

13 طایتحالا 5 / تلاصا 
15 یلالقتسا 5 / رثکا  لقا و 
15 یطابترا 5 / رثکا  لقا و 

17 نینیابتم 5 / نیب  رما ، نارود 
31 تسین 5 / فیلکت  تیلعف  عنام  رارطضا ،

38 تسین 5 / تیلعف  عنام  التبا ، مدع 
41 التبا 5 / كالم 

42 التبا 5 / رد  کش 
44 دوشیمن 5 / یلامجا  ملع  زجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص 

47 هروصحم 5 / ریغ  هروصحم و  ههبش  هطباض 
48 یلامجا 5 / ملع  فارطا  زا  یضعب  اب  یقالم  ماکحا 

57 یطابترا 5 / رثکا  لقا و  نیب  رما  نارود 
58 دوشیمن 5 / يراج  یطابترا ، رثکا  لقا و  رد  یلقع  تئارب 

78 / 5 دوشیم ؟ يراج  یطابترا ، رثکا  لقا و  رد  یعرش  تئارب  ایآ 
85 اهنآ 5 / رد  یلقع  تئارب  نایرج  مدع  و  دیقم » قلطم و  «، » ماع صاخ و  «، » قلطم طورشم و   » نیب رما  نارود 

91 طرش 5 / ای  ءزج  یسان  مکح 
6 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

94 / 5 تسا ؟ نکمم  یسان ، هب  باطخ  هجوت  ایآ 
96 یمدع 5 / طرش  ءزج و  رد  تئارب  نایرج 

99 يدمع 5 / هدایز  مکح 
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104 تیطرش 5 / ای  تیئزج  قالطا  رد  کش 
107 بوجو 5 / باحصتسا 

131 / 5 تسیچ ؟ طایتحا  نایرج  طرش 
147 / 4 تسا ؟ زئاج  یلامجا - یملع  لاثتما  طایتحا - ایآ  یلیصفت  یملع  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 

154 / 4 هن ؟ ای  تسا  زئاج  یلامجا - یملع  لاثتما  طایتحا - ایآ  یلیصفت  ینظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 
481 نآ 4 / دقن  هیمکح و  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نیثدحم  هلدا 

516 القع 4 / اعرش و  طایتحا  نسح 
526 درادن 4 / غلب » نم   » رابخا هب  يزاین  تادابع ، رد  طایتحا  نایرج 

537 / 4 تسا ؟ مزال  طایتحا »  » یعوضوم ههبش  رد  ایآ 
541 میرادن 4 / فیلکت  یفن  رب  یلیلد  هک  يدراوم  رد  طایتحا  نسح 

541 تسا 4 / ماظن  لالتخا  مدع  هب  دیقم  طایتحا ، نسح 
ماکحا 

322 ماکحا 1 / تاعوضوم  رد  نیوانع  فاصوا و  ذخا 
55 هناگجنپ 3 / ماکحا  داضت 
57 / 3 تسیچ ؟ ماکحا  قلعتم 

576 تسین 3 / یفیلکت  ماکحا  صتخم  دیقم ، رب  قلطم  لمح 
188 هیلوا 5 / ماکحا  هلدا  اب  ررض  هدعاق ال  تبسن 

193 يوناث 5 / ماکحا  هلدا  اب  ررض  هدعاق ال  تبسن 
212 یئزج 5 / ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا 
212 یلک 5 / ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا 

311 یفیلکت 5 / ماکحا  دادعت 
311 یعضو 5 / ماکحا 

311 / 5 تسه ؟ یتبسن  هچ  یفیلکت  یعضو و  ماکحا  نیب 
314 یعضو 5 / ماکحا  دادعت 
316 یعضو 5 / ماکحا  ماسقا 

338 / 5 دوشیم ؟ يراج  یعضو ، ماکحا  رد  باحصتسا  ایآ 
407 / 5 دوشیم ؟ يراج  یقیلعت ، ماکحا  رد  باحصتسا  ایآ 

7 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
لاوحا 

119 / 1 ظفل - لاوحا  لاوحا - ضراعت 
رابخا

531 / 4 غلب »...  نم   » رابخا
177 / 6 هیجالع : رابخا 
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178 رییخت 6 / رابخا  - 1
181 فقوت 6 / رابخا  - 2

181 طایتحا 6 / رابخا  - 3
182 حیجرت 6 / رابخا  - 4

185 هلظنح 6 / نب  رمع  هلوبقم  فلا :
186 هرارز 6 / هعوفرم  ب :

229 / 6 هن ؟ ای  دوشیم  مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع  رابخا  ایآ 
ذخا

383 تابجاو 2 / رب  ترجا  ذخا 
هدارا 

دوش 33 هعجارم  بلط »  » هملک هب  بلط : هدارا و 
یطابترا 

15 یطابترا 5 / بجاو 
15 یطابترا 5 / ریغ  بجاو 

15 یطابترا 5 / ریغ  مارح 
16 یطابترا 5 / مارح 

57 یطابترا 5 / رثکا  لقا و  نیب  رما ، نارود 
58 دوشیمن 5 / يراج  یطابترا ، رثکا  لقا و  رد  یلقع  تئارب 

78 / 5 دوشیم ؟ يراج  یطابترا ، رثکا  لقا و  رد  یعرش  تئارب  ایآ 
یلزا 

412 ، 418 / 3 - 512 16 و 4 / یلزا 6 / مدع  باحصتسا 
8 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءانثتسا
332 ءانثتسا 3 / موهفم 

337 / 3 یموهفم ؟ ای  تسه  یقوطنم  ینثتسم ، مکح 
339 رصح 3 / تاودا 

487 ددعتم 3 / لمج  بیقع  يانثتسا 
« يراط کش   » باحصتسا

201 باحصتسا 5 / يوغل  يانعم 
202 باحصتسا 5 / رد  لاوقا 
202 باحصتسا 5 / فیرعت 

203 باحصتسا 5 / رابتعا  هلدا  یلامجا  نایب 
207 / 5 یهقف ؟ دعاوق  زا  ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ 
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210 هکوکشم 5 / هنقیتم و  هیضق  داحتا 
211 یعوضوم 5 / باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا 

212 یئزج 5 / ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا 
212 یلک 5 / باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا 

227 باحصتسا 5 / تیجح  هلدا 
227 القع 5 / ءانب  - 1

231 نظ 5 / - 2
232 عامجا 5 / - 3

234 اهنآ 5 / یسررب  دقن و  و  رابخا - - 4
235 هرارز 5 / لوا  هحیحص  فلا :

241 تسین 5 / وضو  باب  صوصخم  هرارز ، هحیحص 
246 عفار 5 / رد  کش  مه  تسا  تجح  یضتقم  رد  کش  رد  مه  باحصتسا 

261 هیعوضوم 5 / هیمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج 
262 هرارز 5 / مود  هحیحص  ب :
287 هرارز 5 / موس  هحیحص  ج :

293 لاصخ 5 / تیاور  هب  لالدتسا  د :
297 یناساق 5 / هبتاکم  ه :

300 ّتیلح 5 / رابخا  هب  لالدتسا  و :
308 باحصتسا 5 / رب  لاد  رابخا  اب  هطبار  رد  فنصم  رظن  هصالخ 

338 / 5 دوشیم ؟ يراج  یعضو  ماکحا  رد  باحصتسا  ایآ 
9 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

347 باحصتسا 5 / تاهیبنت 
348 تسا 5 / ربتعم  یلعف ، کش  نیقی و  باحصتسا ، نایرج  رد 

355 / 5 تسه ؟ یفاک  توبثلا  ریدقت  یلع  ءاقب ، رد  کش  باحصتسا ، رد  ایآ 
357 / 5 دوشیم ؟ يراج  تاراما ، تایدؤم  رد  باحصتسا  ایآ 

362 یلک 5 / باحصتسا  ماسقا 
363 لوا 5 / مسق  یلک  باحصتسا  - 1
364 مود 5 / مسق  یلک  باحصتسا  - 2

373 ثلاث 5 / مسق  یلک  باحصتسا  - 3
363 عبار 5 / مسق  یلک  باحصتسا  - 4

379 هیجیردت 5 / روما  باحصتسا 
384 نامز 5 / سفن  باحصتسا 

385 / 5 ینامز »  » باحصتسا
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387 هیجیردت 5 / روما  رد  باحصتسا  فلتخم  ماسقا  نایرج 
390 نامز 5 / هب  دیقم  لعف  باحصتسا 

406 یقیلعت 5 / باحصتسا 
407 / 5 تسا ؟ باحصتسا  لباق  یقیلعت ، ماکحا  ایآ 

408 یقیلعت 5 / باحصتسا  نایرج  تالاکشا 
418 هقباس 5 / عیارش  ماکحا  باحصتسا 

427 هقباس 5 / عیارش  ماکحا  باحصتسا  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک 
434 تبثم 5 / لصا 

434 / 5 تسیچ ؟ باحصتسا  تیجح  رب  لاد  رابخا  ياضتقم 
436 نقیتم 5 / یلقع  یعرش و  راثآ  بیترت  موزل 

437 / 5 هن ؟ ای  تسا  تجح  تبثم ، باحصتسا  ایآ 
441 / 5 تسیچ ؟ تبثم  باحصتسا  تیجح  مدع  ای  تیجح  رد  لاکشا  أشنم 

446 دروم 5 / ود  رد  رگم  تسین  تجح  تبثم ، لصا 
450 تسا 5 / تجح  قرط ، تاراما و  تاتبثم 

463 باحصتسا 5 / رد  یعرش  ریغ  راثآ  زا  یضعب  بترت 
5 ثداح 6 / رخأت  تلاصا 

35 نیتلاح 6 / بقاعت 
39 يداقتعا 6 / روما  باحصتسا 

55 صصخم 6 / مکح  باحصتسا 
65 / 6 تسیچ ؟ باحصتسا  باب  رد  کش  زا  دوصقم 

68 ثحب 6 / لحم  رد  مظعا  خیش  مالک 
10 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

74 تسا 6 / ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد 
78 باحصتسا 6 / رد  نیتیضق  داحتا 

85 / 6 تسیچ ؟ باحصتسا  رب  هراما  مدقت  تلع 
95 / 6 تسا ؟ دراو  هیلمع ، لوصا  رئاس  رب  باحصتسا  ایآ 

97 نیباحصتسا 6 / محازت 
99 یببسم 6 / یببس و  لصا 

107 نیباحصتسا 6 / ضراعت 
114 / 6 تسه ؟ یتبسن  هچ  دوشیم ، يراج  هیعوضوم ، تاهبش  رد  هک  يدعاوق  باحصتسا و  نیب 

118 هعرق 6 / رب  باحصتسا  مدقت 
412 ، 418 / 3 - 512 16 و 4 / یلزا 6 / مدع  باحصتسا 

416 ، 418 تیشرق 3 / مدع  باحصتسا 
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97 / 4 دوشیم ؟ یعوضوم  عطق  نیشناج  باحصتسا ، ایآ 
512 هیکذت 4 / مدع  باحصتسا 

107 بوجو 5 / باحصتسا 
338 / 5 دوشیم ؟ يراج  یعضو ، ماکحا  رد  باحصتسا  ایآ 

لامعتسا 
72 / 1 تسیچ ؟ لامعتسا  تحص  كالم 

135 لامعتسا 1 / رخأت  تلاصا 
226 انعم 1 / زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا 

229 ثحب 1 / لحم  رد  نیناوق  بحاص  ملاعم و  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 
232 ثحب 1 / لحم  رد  ملاعم  بحاص  لیصفت 

229 / 2 زاجم ؟ ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم  بجاو  رد  رما  هغیص  لامعتسا 
31 لامعتسا 2 / هبلغ 

یلالقتسا 
15 یلالقتسا 5 / رثکا  لقا و 

سنج  مسا 
527 سنج 3 / مسا 

كارتشا 
218 يونعم 1 / كارتشا 
218 یظفل 1 / كارتشا 

11 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
تلاصا 

13 طایتحالا 5 / تلاصا 
439 تئاربلا 4 / تلاصا 
545 رییختلا 4 / تلاصا 
161 تهجلا 6 / تلاصا 

162 دنسلا 6 / تلاصا 
115 ریغلا 6 / لمع  یف  ۀحصلا  تلاصا 

161 روهظلا 6 / تلاصا 
431 مومعلا 3 / تلاصا 

135 لامعتسا 1 / رخأت  تلاصا 
5 ثداح 6 / رخأت  تلاصا 

284 تیصوصخ 1 / هظحالم  مدع  تلاصا 
لصا 
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312 / 3 تسیچ ؟ لخادت  ثحب  رد  لصا  ياضتقم 
412 یعوضوم 3 / لصا  هلیسو  هب  هبتشم  زارحا 

196 / 4 تیجح ؟ مدع  ای  تسا  تیجح  تاراما ، رد  یلوا  لصا 
509 دوشیمن 4 / يراج  تئارب ، یعوضوم ، لصا  دوجو  اب 

434 تبثم 5 / لصا 
446 دروم 5 / ود  رد  رگم  تسین  تجح  تبثم ، لصا 

5 ثداح 6 / رخأت  لصا 
99 یببسم 6 / یببس و  لصا 

17 دوش 6 / عوجر  تئارب »  » هملک هب  تئارب : لصا 
یلصا 

368 یلصا 2 / بجاو 
لوصا 

29 / 1 ، 279 لوصا 4 / ملع  عوضوم 
38 لوصا 1 / ملع  فیرعت 

165 هقف 2 / هن  تسا  لوصا  لئاسم  زا  بجاو  همدقم  ثحب 
19 تسا 3 / لوصا  ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب 

440 / 3 تسیچ ؟ هیلمع  لوصا  باب  رد  صحف  اب  صاخ  ماع و  ثحب  رد  صحف  توافت 
12 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

32 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  ءزج  عطق ، ثحابم  ایآ 
34 لوصا 4 / ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 

93 / 4 دوشیم ؟ عطق  نیشناج  لوصا ، ایآ 
121 / 4 دوش ؟ یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  يارجا  عنام  دناوتیم  هیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  ایآ 

121 / 4 ، 108 / 6 دوشیم ؟ يراج  هیلمع  لوصا  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  ایآ 
126 / 4 دوش ؟ هیمازتلا  تقفاوم  عنام  دناوتیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  يارجا  ایآ 

277 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب  ایآ 
436 / 4 تسا ؟ لصا  راهچ  هب  رصحنم  هیلمع ، لوصا  ایآ 

207 / 5 هقف ؟ دعاوق  زا  ای  تسا  لوصا  لئاسم  زا  باحصتسا 
95 / 6 تسا ؟ دراو  هیلمع ، لوصا  رئاس  رب  باحصتسا  ایآ 

139 لوصا 6 / رب  تاراما  مدقت  هجو 
یلوصا 

33 یلوصا 4 / هلأسم  فیرعت 
رارطضا

126 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 
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134 / 2 دشابیم ؟ ءازجا »  » يرارطضا رماوا  هلدا  رهاوظ  ياضتقم  ایآ 
107 / 3 تسیچ ؟ تمرح  عفار  رارطضا  كالم 

110 رایتخا 3 / ءوس  هب  رارطضا  مکح 
31 تسین 5 / فیلکت  تیلعف  عنام  رارطضا ،

دارطا
116 دارطا 1 /

قالطا 
75 نآ 1 / عون  هدارا  ظفل و  قالطا 
76 نآ 1 / لثم  هدارا  ظفل و  قالطا 

77 نآ 1 / فنص  هدارا  ظفل و  قالطا 
78 نآ 1 / صخش  هدارا  ظفل و  قالطا 

55 تسین 2 / حیحص  تیلصوت ، تابثا  يارب  یظفل  قالطا  هب  کسمت 
55 / 2 درک ؟ کسمت  قالطا  هب  ناوتیم  تبرق  دصق  رابتعا  یفن  يارب  ایآ 

13 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
69 / 2 تسا ؟ یبجاو  عون  هچ  رما ، هغیص  قالطا  ياضتقم 

227 / 2 يزاجم ؟ ای  تسا  یقیقح  طورشم » بجاو   » رب بجاو  ناونع  قالطا 
268 هدام 2 / هب  تبسن  تئیه ، قالطا  حیجرت  رد  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

317 دشابیم 2 / همدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همدقم  بوجو 
104 تیطرش 5 / ای  تیئزج  قالطا  رد  کش 

242 قالطا 6 / رب  مومع  حیجرت 
331 داهتجا 6 / رد  يزجت  قالطا و 

رهظا
150 رهظا 6 / رب  رهاظ  لمح 

403 ملعا 6 / زا  دیلقت 
406 هدش 6 / لالدتسا  نآ  هب  ملعا ، ریغ  زا  دیلقت  زاوج  رب  هک  یهوجو 

410 ملعا 6 / دیلقت  بوجو  هلدا 
« حیحص معا و  « » معا »
140 معا 1 / حیحص و 

146 ثحب 1 / لحم  رد  ینالقاب  مالک 
151 یحیحص 1 / لوق  رب  انب  عماج ، ردق  نییعت 

160 یمعا 1 / لوق  رب  انب  عماج ، ردق  نییعت 
172 تسا 1 / ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و 

174 ، 206 یمعا 1 / یحیحص و  نیب  عازن  هرمث 
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180 / 1 اهیحیحص : هلدا 
180 ردابت 1 / - 1

182 بلس 1 / تحص  - 2
183 رابخا 1 / - 3

187 ظافلا 1 / عضو  رد  نیعضاو  شور  - 4
189 / 1 اهیمعا : هلدا 

189 ردابت 1 / - 1
190 بلس 1 / تحص  مدع  - 2

191 دساف 1 / حیحص و  هب  تادابع  میسقت  تحص  - 3
14 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

193 رابخا 1 / - 4
204 تسین 1 / حرطم  تالماعم ، ظافلا  رد  هیعرش  تقیقح  ثحب 

204 / 1 دراد ؟ نایرج  مه  تالماعم  ظافلا  رد  معا  حیحص و  ثحب  ایآ 
217 فنصم 1 / راتخم 

رثکا لقا و 
15 یلالقتسا 5 / رثکا  لقا و 
15 یطابترا 5 / رثکا  لقا و 

58 دوشیمن 5 / يراج  یطابترا ، رثکا  لقا و  رد  یلقع  تئارب 
57 یطابترا 5 / رثکا  لقا و  نیب  رما  نارود 

78 / 5 دوشیم ؟ يراج  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  یعرش  تئارب  ایآ 
تاراما 

31 هراما 4 / فیرعت 
85 / 4 دنوشیم ؟ ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  تاراما ، ایآ 

86 / 4 دنوشیم ؟ یعوضوم  عطق  هناگراهچ  ماسقا  ماقم  مئاق  یعرش ، هربتعم  تاراما  ایآ 
156 / 4 هینظ - تاراما  هیملع - ریغ  تاراما 
157 تسین 4 / یتاذ  هینظ ، تاراما  تیجح 

160 / 4 دراد ؟ یعوقو  ناکما  هینظ ، تاراما  يارب  تیجح  لعج  ایآ 
165 هینظ 4 / تاراما  هب  دبعت  تاروذحم 

169 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج 
185 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  مظعا  خیش  شور 

193 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  یکراشف  موحرم  شور 
196 / 4 تیجح ؟ مدع  ای  تسا  تیجح  تاراما ، رد  یلوا  لصا 
357 / 5 دوشیم ؟ يراج  تاراما ، تایدؤم  رد  باحصتسا  ایآ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


450 تسا 5 / تجح  قرط ، تاراما و  تاتبثم 
85 / 6 تسیچ ؟ باحصتسا  رب  هراما  مدقت  تلع 

139 لوصا 6 / رب  تاراما  مدقت  هجو 
عانتما 

دوش 3 هعجارم  عامتجا »  » هملک هب  یهن : رما و  عامتجا »  » ای عانتما » »
15 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

رمآ رما  رما 
473 تسا 2 / هنوگچ  شطرش  ءافتنا  هب  ملع  اب  رمآ  رما 

رما زا  دعب  رما 
516 رما 2 / زا  دعب  رما 

رما هب  رما 
514 رما 2 / هب  رما 

يرهاظ  رما 
126 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 

138 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 
رما هغیص 

9 / 2 لعفا »  » تئیه يانعم  رما - هغیص  يانعم 
17 / 2 تسا ؟ بوجو  رد  تقیقح  رما ، هغیص  ایآ 

18 ثحب 2 / لحم  رد  ملاعم  بحاص  مالک 
22 / 2 تسیچ ؟ رد  ناشروهظ  دنوشیم ، لامعتسا  بلط ، رد  هک  ياهیربخ  لمج 

31 / 2 هن ؟ ای  دراد  بوجو  رد  روهظ »  » رما هغیص  ایآ 
دوش 52 عوجر  بجاو »  » هملک هب  یلصوت : يدبعت و  بجاو 

69 / 2 تسا ؟ یبجاو  عون  هچ  رما ، هغیص  قالطا  ياضتقم 
72 ملسم 2 / رظح  بیقع  رما ، عوقو 

73 مهوتم 2 / رظح  بیقع  رما ، عوقو 
دوش 24 عوجر  رارکت »  » هملک هب  رارکت : و  هرم » »

98 / 2 یخارت »  » و روف » »
99 / 2 مادکچیه ؟ ای  یخارت »  » ای تسا  روف »  » رب لاد  رما ، هغیص 

229 / 2 زاجم ؟ ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم ، بجاو  رد  رما  هغیص  لامعتسا 
« ءار میم و  فلا ،  » رما هدام 

393 فرع 1 / تغل و  رظن  زا  رما »  » ظفل یناعم 
395 رما 1 / ظفل  یناعم  رب  فنصم  داریا 

399 رما 1 / ظفل  یحالطصا  يانعم 
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405 / 1 تسا ؟ ربتعم  ولع »  » رما رد  ایآ 
408 تسا 1 / بوجو  رد  تقیقح  رما ، ظفل 

412 هدش 1 / عضو  بلط ، قلطم  يارب  ءار » میم و  فلا ،  » دنیوگیم هک  یناسک  هلدا 
415 / 1 یئاشنا ؟ ای  تسا  یقیقح  بلط  رما »  » يانعم

16 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
423 / 1 تسا ؟ توافت  هدارا ، بلط و  نیب  ایآ 

دوش 33 عوجر  بلط »  » هملک هب  هدارا : بلط و 
دوش 3 عوجر  عامتجا »  » هملک هب  یهن : رما و  عامتجا 

دادسنا
385 دادسنا 4 / لیلد  هناگجنپ  تامدقم 

388 دادسنا 4 / لیلد  تامدقم  یسررب  دقن و 
ءاشنا

66 ربخ 1 / ءاشنا و  فیرعت 
فارصنا 

557 فارصنا 3 / ماسقا 
557 يودب 3 / فارصنا  - 1
558 ینقیت 3 / فارصنا  - 2

558 يروهظ 3 / فارصنا  - 3
بالقنا 

254 تبسن 6 / بالقنا 
دایقنا

دوش 18 عوجر  يرجت »  » هملک هب  يرجت : دایقنا و 
رماوا

479 / 2 دارفا ؟ ای  تسا  قلعتم  عیابط ، هب  یهاون  رماوا و  ایآ 
یلّوا 

126 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 
188 یلوا 5 / ماکحا  هلدا  اب  ررض  هدعاق ال  تبسن 

156 / 6 تسیچ ؟ تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق 
160 / 6 تسیچ ؟ تیببس  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق 

ءادب
518 ءادب 3 /

17 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
« تئارب لصا   » تئارب
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439 تئارب 4 / لصا 
439 فیلکت 4 / رد  کش 

442 / 4 تئارب : لصا  رابتعا  هلدا 
442 ینآرق 4 / لیلد  - 1
446 / 4 یئاور : لیلد  - 2

446 عفر 4 / ثیدح  فلا :
460 بجح 4 / ثیدح  ب :

462 لح 4 / ثیدح  ج :
464 هعس 4 / ثیدح  د :

467 قودص 4 / هلسرم  ه :
472 عامجا 4 / - 3

473 یلقع 4 / لیلد  - 4
481 / 4 نآ : دقن  هیمکح و  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نیثدحم  هلدا 

481 ینآرق 4 / لیلد  - 1
484 یئاور 4 / لیلد  - 2
494 یلقع 4 / لیلد  - 3

509 دوشیمن 4 / يراج  تئارب  یعوضوم ، لصا  دوجو  اب 
516 القع 4 / اعرش و  طایتحا  نسح 

526 درادن 4 / غلب » نم   » رابخا هب  يزاین  تادابع ، رد  طایتحا  نایرج 
531 ننس 4 / هلدا  رد  حماست 

537 / 4 تسا ؟ مزال  طایتحا ، هیعوضوم ، تاهبش  رد  ایآ 
541 میراد 4 / فیلکت  یفن  رب  لیلد  هک  يدراوم  رد  طایتحا  نسح 

541 تسا 4 / ماظن  لالتخا  مدع  هب  دیقم  طایتحا ، نسح 
58 دوشیمن 5 / يراج  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  یلقع  تئارب 

78 / 5 دوشیم ؟ يراج  یطابترا ، رثکا » لقا و   » رد یعرش  تئارب  ایآ 
85 اهنآ 5 / رد  یلقع  تئارب  نایرج  مدع  و  دیقم » قلطم و  «، » ماع صاخ و  «، » قلطم طورشم و   » نیب رما  نارود 

96 یمدع 5 / طرش  ءزج و  رد  تئارب  نایرج 
135 یلقع 5 / تئارب  نایرج  طرش 
136 یلقن 5 / تئارب  نایرج  طرش 

145 صحف 5 / زا  لبق  تئارب ، لصا  هب  کسمت  راثآ  ماکحا و 
18 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

165 تئارب 5 / لصا  نایرج  طئارش  رد  ینوت  لضاف  مالک  یسررب  دقن و 
رخأت
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135 لامعتسا 1 / رخأت  تلاصا 
5 ثداح 6 / رخأت  تلاصا 

ردابت
103 ردابت 1 /

لدبت 
373 دهتجم 6 / يأر  لدبت 

یعبت 
369 یعبت 2 / بجاو 

181 يریغ 3 / یعبت و  یهن 
زواجت

115 زواجت 6 / هدعاق 
يّرجت 

52 دایقنا 4 / يرجت و 
52 نایصع 4 / تعاطا و 

54 / 4 تسا ؟ باوث  باقع و  بجوم  دایقنا ، يرجت و  ایآ 
55 دایقنا 4 / يرجت و  تقیقح 

يّزجت 
332 داهتجا 6 / رد  يزجت 

351 داهتجا 6 / رد  يزجت  ماکحا 
هیمیرحت 

440 هیمیرحت 4 / ههبش 
19 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

صیصخت 
419 / 3 درک ؟ کسمت  ماع ، هب  ناوتیم  صیصخت  دراوم  زا  ریغ  رد  ایآ 

481 فلاخم 3 / موهفم  هب  ماع  صیصخت 
495 ربتعم 3 / دحاو  ربخ  هب  یباتک  ماع  صیصخت 

523 خسن 3 / صیصخت و  نیب  هرمث 
246 خسن 6 / صیصخت و  نیب  رما  نارود 

250 تنس 6 / باتک و  تامومع  صیصخت 
هئطخت 

دوش 21 عوجر  بیوصت »  » هملک هب  بیوصت : هئطخت و 
« رییختلا تلاصا   » رییخت
545 رییختلا 4 / تلاصا 
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546 هلئسم 4 / رد  هوجو 
547 ثحب 4 / ّلحم  رد  فنصم  لیلد  راتخم و 

143 رییختلا 5 / تلاصا  نایرج  طرش 
رییخت

206 نیضراعتم 6 / نیربخ  نیب  رییخت  راثآ 
209 / 6 يرارمتسا ؟ ای  تسه  يودب  نیربخ ، نیب  رییخت  ایآ 

يرییخت 
71 يرییخت 2 / بجاو 

492 يرییخت 2 / بوجو 
498 يرییخت 2 / بوجو  تایصوصخ 

لخادت 
289 تاببسم 3 / لخادت  مدع  ای  لخادت 

291 لخادت 3 / ثحب  رد  لاوقا 
292 لخادت 3 / ثحب  رد  فنصم  راتخم  قیقحت و 

305 لخادت 3 / هلأسم  رد  نیققحملا  رخف  مالک  یسررب  دقن و 
309 لخادت 3 / ثحب  رد  هّللا  همحر  یلح  همالع  لیصفت  یسررب  دقن و 

20 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
311 لخادت 3 / ثحب  رد  عازن  لحم  نییعت 

312 لخادت 3 / ثحب  رد  لصا  ياضتقم 
یخارت 

98 - 106 روفو 2 / یخارت 
بترت 

455 بترت 2 /
حیجرت 

126 حیجرت 6 / يوغل  يانعم 
126 / 6 حیجارت ؟» لداعت و   » ای حیجرت » لداعت و  »

182 حیجرت 6 / رابخا 
185 هلظنح 6 / نب  رمع  هلوبقم  فلا :

186 هرارز 6 / هعوفرم  ب :
195 حیجرت 6 / رابخا  رئاس  ج :

200 / 6 هدش : لالدتسا  حیجرت ، بوجو  رب  يرگید  هوجو  اب 
200 عامجا 6 / - 1

202 تسا 6 / حیبق  لقع ، مکح  هب  حوجرم  رب  حجار  حیجرت  - 2
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206 نیضراعتم 6 / نیربخ  نیب  رییخت  راثآ 
213 / 6 دوشیم ؟ افتکا  صوصنم  تاحجرم  هب  طقف  حیجرت  بوجو  رب  انب  ایآ 

242 قالطا 6 / رب  مومع  حیجرت 
151 رما 3 / رب  یهن  حیجرت  هوجو 

هیجیردت 460]

ص20 1 ؛  جتسرهف ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
379 هیجیردت 5 / روما  باحصت 

387 هیجیردت 5 / روما  رد  باحصتسا  فلتخم  ماسقا  نایرج 
محازت 

145 / 3 ، 127 محازت 6 / ضراعت و  باب  قرف 
97 نیباحصتسا 6 / محازت 

21 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
حماست 

531 ننس 4 / هلدا  رد  حماست 
بیوصت 

159 / 2 تسا ؟ بیوصت  ءازجا »  » هب لوق  همزال  ایآ 
365 هئطخت 6 / بیوصت و 

368 بیوصت 6 / ماسقا 
داضت

55 هسمخ 3 / ماکحا  داضت 
لداعت 

126 لداعت 6 / يانعم 
126 / 6 حیجرت ؟» لداعت و   » ای حیجارت » لداعت و  »

ضراعت 
127 ضراعت 6 / يوغل  يانعم 

128 ضراعت 6 / یحالطصا  يانعم 
133 / 6 تسین : ققحم  ضراعت ، هک  يدراوم 

133 موکحم 6 / مکاح و  - 1
135 یفرع 6 / قیفوت  - 2

150 رهظا 6 / رب  رهاظ  لمح  - 3
154 تسا 6 / ققحم  ضراعت ، هک  يدراوم 

156 / 6 تسیچ ؟ تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


158 نیضراعتم 6 / هلیسو  هب  ثلاث  یفن 
160 / 6 تسیچ ؟ تیببس  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم 

170 / 6 دراد ؟ یلیلد  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هدعاق ایآ 
175 / 6 تسیچ ؟ نیضراعتم  نیربخ  رد  یعرش  يوناث  هدعاق  ياضتقم 

177 / 6 هیجالع : رابخا 
177 رییخت 6 / رابخا  فلا :
181 فقوت 6 / رابخا  ب :
181 طایتحا 6 / رابخا  ج :
182 / 6 حیجرت : رابخا  د :

22 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
185 هلظنح 6 / نب  رمع  هلوبقم  - 1

186 هرارز 6 / هعوفرم  - 2
187 هعوفرم 6 / هلوبقم و  یسررب  دقن و 

195 حیجرت 6 / رابخا  رئاس  - 3
200 / 6 هدش : لالدتسا  حیجرت ، بوجو  رب  يرگید  هوجو  اب 

200 عامجا 6 / - 1
202 تسا 6 / حیبق  لقع ، مکح  هب  حوجرم  رب  حجار  حیجرت  - 2

206 نیضراعتم 6 / نیربخ  نیب  رییخت  راثآ 
209 / 6 يرارمتسا ؟ ای  تسه  يودب  نیربخ ، نیب  رییخت  ایآ 

213 / 6 دوشیم ؟ افتکا  صوصنم ، تاحجرم  هب  طقف  حیجرت  بوجو  رب  انب  ایآ 
229 / 6 دوشیم ؟ مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع  رابخا  ایآ 

240 هیلالد 6 / هیعون  تاحجرم 
242 قالطا 6 / رب  مومع  حیجرت 

246 خسن 6 / صیصخت و  نیب  رما ، نارود 
250 تنس 6 / باتک و  تامومع  صیصخت 

254 تبسن 6 / بالقنا 
271 تسا 6 / تیاور  دنس  هب  تاحجرم  مامت  عوجر 

274 / 6 دومن ؟ تیاعر  ار  بیترت  تاحجرم ، نیب  تسا  مزال  ایآ 
278 ثحب 6 / لحم  رد  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

287 ثحب 6 / لحم  رد  یتشر  ققحم  مالک  یسررب  دقن و 
299 هیلخاد 6 / تاحجرم 

299 / 6 هیجراخ : تاحجرم 
300 میرادن 6 / شرابتعا  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  تاحجرم  - 1

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


307 میراد 6 / شرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  تاحجرم  - 2
310 تسا 6 / نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  تاحجرم  - 3

318 تسین 6 / نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  تاحجرم  - 4
119 لاوحا 1 / ضراعت 

36 ، 52 یهن 3 / رما و  عامتجا  ثحب  اب  ضراعت  باب  قرف 
145 محازت 3 / ضراعت و  باب  قرف 

504 صاخ 3 / ماع و  ضراعت 
265 تاعامجا 4 / ضراعت 

195 نیررض 5 / ضراعت 
107 نیباحصتسا 6 / ضراعت 

23 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
بقاعت 

35 نیتلاح 6 / بقاعت 
يدبعت 

دوش 52 عوجر  بجاو »  » هملک هب  يدبعت : بجاو 
59 / 2 تسیچ ؟ لقع  مکح  بجاو ، تیلصوت  تیدبعت و  رد  کش  تروص  رد 

ددعت
60 دوشیمن 3 / نونعم  ددعت  ثعاب  ناونع ، ددعت 

173 تاهج 3 / ددعت  هب  تافاضا  ددعت  قاحلا 
281 ازج 3 / تدحو  طرش و  ددعت 

بقعت 
472 ریمض 3 / هب  ماع  بقعت 

یقیلعت 
406 یقیلعت 5 / باحصتسا 

407 / 5 تسه ؟ باحصتسا  لباق  یقیلعت ، ماکحا  ایآ 
408 یقیلعت 5 / باحصتسا  نایرج  تالاکشا 

ینییعت 
71 ینییعت 2 / بجاو 

ضیوفت 
447 ربج 1 / ضیوفت و 

448 هیربج 1 / مالک  لصحم 
451 ضیوفت 1 / هب  نیلئاق  مالک  لصحم 

452 ضیوفت 1 / هب  نیلئاق  مالک  یسررب  دقن و 
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457 / 1 دنراد ؟ لالقتسا  راثآ ، داجیا  رد  ناهج  تادوجوم  ایآ 
460 هیربج 1 / مالک  یسررب  دقن و 

462 نآ 1 / یسررب  دقن و  هیربج و  تاهبش - هلدا -
493 ، 495 / 1 نیرما » نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  «ال 

497 / 1 تسا ؟ تایتاذ  زا  تواقش  تداعس و  ایآ 
24 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

503 تواقش 1 / تداعس و  يانعم 
509 / 1 همأ »...  نطب  یف  دعس  نم  دیعسلا  »

مدقت 
85 / 6 تسیچ ؟ باحصتسا  رب  هراما  مدقت  تلع 

139 لوصا 6 / رب  تاراما  مدقت  هجو 
118 هعرق 6 / رب  باحصتسا  مدقت 

دیلقت
385 دیلقت 6 / يوغل  يانعم 

385 دیلقت 6 / یحالطصا  يانعم 
387 دیلقت 6 / زاوج  هلدا 

399 دیلقت 6 / تمرح  هب  نیلئاق 
400 هدش 6 / کسمت  نآ  هب  دیلقت  زاوج  مدع  رب  هک  یهوجو 

403 ملعا 6 / زا  دیلقت 
406 هدش 6 / لالدتسا  نآ  هب  ملعا  ریغ  زا  دیلقت  زاوج  رب  هک  یهوجو 

410 ملعا 6 / دیلقت  بوجو  هلدا 
418 تیم 6 / دیلقت 

418 هلئسم 6 / رد  لاوقا 
420 تیم 6 / دیلقت  زاوج  هلدا 

428 تیم 6 / دیلقت  رب  ءاقب 
336 / 6 تسا ؟ هنوگچ  تموکح - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  لهاج  درف  دیلقت 

339 / 6 تسا ؟ هنوگچ  فشک ، رب  انب  يدادسنا  دهتجم  زا  دیلقت 
رارکت

76 هرم 2 / رارکت و 
83 / 2 دارفا ؟ درف و  ای  تسا  تاعفد » هعفد و   » رارکت هرم و  زا  دوصقم 

91 / 2 تسا ؟ هنوگچ  لاثتما ، تیفیک  هرم »  » هب لوق  رب  انب 
92 / 2 تسا ؟ هنوگچ  لاثتما ، تیفیک  رارکت »  » هب لوق  رب  انب 

119 / 2 تسه ؟ رارکت  هرم و  ثحب  ءازجا و  ثحب  نیب  یتوافت  هچ 
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فیلکت 
439 فیلکت 4 / رد  کش 

25 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
یفیلکت 

576 تسین 3 / یفیلکت  ماکحا  صتخم  دیقم ، رب  قلطم  لمح 
311 یفیلکت 5 / مکح 

311 یعضو 5 / یفیلکت و  مکح  نیب  تبسن 
زیامت

26 / 1 تسیچ ؟ هب  مولع  زیامت 
زیمت

62 زیمت 2 / دصق 
رتاوت

287 رتاوت 4 / ماسقا 
دراوت

193 يوناث 5 / لیلد  ود  دراوت 
لصوت 

59 / 2 تسیچ ؟ لقع  مکح  بجاو ، ندوب  یلصوت  يدبعت و  رد  کش  تروص  رد 
320 لصوت 2 / دصق 

325 یهقف 2 / عرف  کی  نایب  لصوت و  دصق 
یلصوت 

دوش 52 عوجر  بجاو »  » هملک هب  یلصوت : بجاو 
قیفوت 

135 یفرع 6 / قیفوت 
يوناث 

193 يوناث 5 / ماکحا  هلدا  اب  ررض  لیلد ال  تبسن 
193 يوناث 5 / لیلد  ود  دراوت 

175 نیضراعتم 6 / نیربخ  رد  یعرش  يوناث  هدعاق  ياضتقم 
26 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

هرمث 
44 / 3 یهن » رما و  عامتجا   » ثحب هرمث 

133 نآ 1 / توبث  مدع  و  هیعرش » تقیقح   » توبث هرمث 
139 یبصغ 3 / راد  زا  جورخ »  » هلأسم هرمث 

460 نآ 3 / رد  هشقانم  و  هیهفاشم » تاباطخ   » هرمث
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174 / 1 یمعا » یحیحص و   » نیب عازن  هرمث 
452 / 2 دض »  » هلأسم هرمث 

81 عوضوملا 4 / ءزج  عوضوملا و  مامت  عطق  نیب  هرمث 
389 / 1 قتشم »  » ثحب هرمث 

360 / 2 هلصوم » همدقم   » شریذپ هیلمع  هرمث 
377 / 2 بجاو » همدقم   » ثحب هرمث 

523 / 3 صیصخت » خسن و   » نیب هرمث 
ربج

دوش 23 عوجر  ضیوفت »  » هملک هب  ضیوفت : ربج و 
عمج 

169 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج 
185 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  مظعا  خیش  شور 

193 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  یکراشف  موحرم  شور 
135 یفرع 6 / عمج 

170 / 6 دراد ؟ یلیلد  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هدعاق ایآ 
229 / 6 دوشیم ؟ یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  ایآ 

سنج 
527 سنج 3 / مسا 

528 سنج 3 / مسا  هل  عوضوم 
531 سنج 3 / ملع 

مکاح 
133 تسین 6 / ضراعت  موکحم ، مکاح و  نیب 

27 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
تیجح 

44 تیجح 4 / يانعم 
143 تسا 4 / تیجح  یضتقم  یلامجا ، ملع 

157 تسین 4 / یتاذ  هینظ ، تاراما  تیجح 
196 / 4 تیجح ؟ مدع  ای  تسا  تیجح  تاراما ، رد  یلوا  لصا 

277 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب  ایآ 
446 عفر 4 / ثیدح  ثیدح 

460 بجح 4 / ثیدح 
462 لح 4 / ثیدح 
464 هعس 4 / ثیدح 
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15 ، 16 یطابترا 5 / ریغ  یطابترا و  مارح  مارح 
216 یعیرشت 3 / یتاذ و  تمرح  تمرح 

399 دیلقت 6 / تمرح  هب  نیلئاق 
65 دوش 6 / هعجارم  یقیقح »  » هملک هب  زاجم : زا  تقیقح  صیخشت  قرط  تقیقح 

122 هیعرش 1 / تقیقح 
133 نآ 1 / توبث  مدع  هیعرش و  تقیقح  توبث  هرمث 

408 تسا 1 / بوجو  رد  تقیقح  ءار - میم ، فلا ، رما - ظفل 
17 / 2 تسا ؟ بوجو  رد  تقیقح  رما ، هغیص  ایآ 

103 / 1 یقیقح : يانعم  صیخشت  قرط  یقیقح 
103 ردابت 1 / - 1

108 لمح 1 / تحص  - 2
116 دارطا 1 / - 3

28 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
112 يرهاظ 2 / مکح  مکح 

112 یلوا 2 / یعقاو  مکح 
112 يوناث 2 / یعقاو  مکح 

49 ، 182 مکح 4 / هناگراهچ  لحارم 
169 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج 

185 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  مظعا  خیش  شور 
193 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  یکراشف  موحرم  شور 

311 یفیلکت 5 / مکح 
311 یعضو 5 / مکح 

311 یفیلکت 5 / مکح  یعضو و  مکح  نیب  تبسن 
313 مکح 5 / يانعم 

314 ، 316 یعضو 5 / مکح  ماسقا 
55 صصخم 6 / مکح  باحصتسا 

436 هیمکح 4 / ههبش  فیرعت  هیمکح 
481 نآ 4 / دقن  هیمکح و  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نیثدحم  هلدا 

137 هیمکح 5 / تاهبش  رد  صحف  بوجو  هلدا 
261 هیعوضوم 5 / هیمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج 

131 دورو 6 / تموکح و  فیرعت  تموکح 
369 / 1 تسیچ ؟ هیلمح  يایاضق  رد  لمح  تحص  كالم  لمح 

565 دیقم 3 / رب  قلطم  لمح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


576 تسین 3 / یفیلکت  ماکحا  صتخم  دیقم ، رب  قلطم  لمح 
150 رهظا 6 / رب  رهاظ  لمح 
150 صن 6 / رب  رهاظ  لمح 

دوش 35 عوجر  ماع »  » هملک هب  ماع : صاخ و  صاخ 
29 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

66 ءاشنا 1 / ربخ و  فیرعت  ربخ 
22 / 2 تسیچ ؟ رد  ناشروهظ  دنوشیم ، لامعتسا  بلط  رد  هک  يربخ  لمج 

277 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب  ایآ  دحاو  ربخ 
279 ، 280 ثحب 4 / لحم  رد  لوصف  بحاص  مظعا و  خیش  مالک 
285 و 283 نآ 4 / دقن  دحاو و  ربخ  تیجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا 

291 / 4 دحاو : ربخ  تیجح  هلدا 
291 / 4 ینآرق : لیلد  - 1

291 أبن 4 / هیآ  فلا :
294 ثحب 4 / لحم  رد  مظعا  خیش  مالک 

295 أبن 4 / هیآ  هب  فنصم  لالدتسا 
297 أبن 4 / هیآ  هب  لالدتسا  تالاکشا 
310 ، 316 نآ 4 / دقن  رفن و  هیآ  ب :

323 ، 324 نآ 4 / دقن  نامتک و  هیآ  ج :
326 - 330 نآ 4 / دقن  لاؤس و  هیآ  د :

330 ، 332 نآ 4 / دقن  نذا و  هیآ  ه :
334 هماسق 4 /

337 ، 338 نآ 4 / دقن  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  لاد  رابخا  - 2
341 ، 342 نآ 4 / دقن  عامجا و  - 3

353 ، 369 نآ 4 / دقن  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  لاد  هیلقع  هوجو  - 4
495 ربتعم 3 / دحاو  ربخ  هب  یباتک  ماع  صیصخت 

57 یطابترا 4 / رثکا  لقا و  نیب  رما ، نارود  نارود 
17 نینیابتم 5 / نیب  رما ، نارود 

85 اهنآ 5 / رد  یلقع  تئارب  نایرج  مدع  و  دیقم » قلطم و  «، » ماع صاخ و  «، » قلطم طورشم و   » نیب رما ، نارود 
129 / 5 تیئزج و ...  نیب  رما ، نارود 

129 / 5 تیطرش و ...  نیب  رما ، نارود 
246 خسن 6 / صیصخت و  نیب  رما ، نارود 

30 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
384 نامز 5 / سفن  باحصتسا  نامز 
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385 ینامز 5 / باحصتسا 
390 نامز 5 / هب  دیقم  لعف  باحصتسا 

160 / 6 تسیچ ؟ تیببس  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم  تیببس 
497 / 1 تسا ؟ تایتاذ  زا  تواقش  تداعس و  ایآ  تداعس 

509 / 1 همأ »...  نطب  یف  دعس  نم  دیعسلا  »
68 / 4 تسیچ ؟ تداعس  تقیقح 

271 تسا 6 / تیاور  دنس  هب  تاحجرم  مامت  عوجر  دنس 
387 / 3 تسا ؟ هنوگچ  صصخم ، هیموهفم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت  ههبش 

394 / 3 تسا ؟ هنوگچ  صصخم ، هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت 
436 هیمکح 4 / ههبش 

436 هیعوضوم 4 / ههبش 
440 هیمیرحت 4 / ههبش 
440 هیبوجو 4 / ههبش 

481 نآ 4 / دقن  هیمکح و  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نیثدحم  هلدا 
537 / 4 تسا ؟ مزال  طایتحا » ، » یعوضوم ههبش  رد  ایآ 

44 دوشیمن 5 / یلامجا  ملع  زجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص 
47 هروصحم 5 / ریغ  هروصحم و  ههبش  هطباض 
137 هیمکح 5 / ههبش  رد  صحف  بوجو  هلدا 

261 یمکح 5 / یعوضوم و  ههبش  رد  باحصتسا  نایرج 
114 / 6 تسه ؟ یتبسن  هچ  دوشیم ، يراج  هیعوضوم ، تاهبش  رد  هک  يدعاوق  باحصتسا و  نیب 

131 طایتحا 5 / نایرج  طرش  هیلمع  لوصا  نایرج  طیارش 
31 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

135 یلقع 5 / تئارب  نایرج  طرش 
136 یلقن 5 / تئارب  نایرج  طرش 

143 / 5 رییختلا - تلاصا  رییخت - نایرج  طرش 
165 تئارب 5 / لصا  نایرج  طیارش  رد  ینوت  لضاف  مالک  یسررب  دقن و 

418 هقباس 5 / عیارش  ماکحا  باحصتسا  عیارش 
427 هقباس 5 / عیارش  ماکحا  باحصتسا  رد  مظعا  خیش  مالک 

211 ۀیهاملا 1 / طرش  طرش 
212 درفلا 1 / طرش 

212 / 1 - 186 رخأتم 2 / طرش 
212 / 1 - 186 مدقتم 2 / طرش 
212 / 1 - 186 نراقم 2 / طرش 
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131 طایتحالا 5 / تلاصا  نایرج  طرش 
135 یلقع 5 / تئارب  نایرج  طرش 
136 یلقن 5 / تئارب  نایرج  طرش 

143 رییختلا 5 / تلاصا  نایرج  طرش 
236 موهفم 3 / فیرعت  طرش  موهفم 

241 نآ 3 / تیجح  رد  هن  تسا  موهفم  دوجو  لصا  رد  موهفم  باب  رد  عازن 
242 طرش 3 / موهفم 

247 / 3 نآ : دقن  طرش و  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  هلدا 
247 ردابت 3 / فلا :

248 فارصنا 3 / ب :
250 تمکح 3 / تامدقم  هب  کسمت  ج :

260 نآ 3 / دقن  طرش و  موهفم  نیرکنم  هلدا 
266 موهفم 3 / تابثا  ذخا و  هطباض 

274 ثحب 3 / لحم  رد  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 
281 ازج 3 / تدحو  طرش و  ددعت 

289 لخادت 3 /
289 تاببسم 3 / لخادت  مدع  ای  لخادت 

32 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
291 لخادت 3 / ثحب  رد  لاوقا 

292 لخادت 3 / ثحب  رد  فنصم  راتخم  قیقحت و 
305 ، 309 لخادت 3 / ثحب  رد  امهّرس  سّدق  همالع  نیققحملا و  رخف  مالک 

311 لخادت 3 / ثحب  رد  عازن  لحم  نییعت 
497 / 1 تسا ؟ تایتاذ  زا  تداعس  تواقش و  ایآ  تواقش 

509 / 1 همأ »...  نطب  یف  یقش  نم  یقشلا  : » يانعم
68 تواقش 4 / تقیقح 

232 هنیرق 4 / دوجو  رد  کش  کش 
233 دوجوم 4 / تینیرق  رد  کش 

439 فیلکت 4 / رد  کش 
13 هب 5 / فلکم  رد  کش 

42 التبا 5 / رد  کش 
104 تیطرش 5 / ای  تیئزج  قالطا  رد  کش 

246 / 5 عفار »  » رد کش  مه  تسا و  تجح  یضتقم »  » رد کش  رد  مه  باحصتسا 
294 نیقی 5 / هدعاق  ای  يراس  کش 
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348 تسا 5 / ربتعم  یلعف ، کش  نیقی و  باحصتسا ، نایرج  رد 
355 / 5 تسه ؟ یفاک  توبثلا » ریدقت  یلع   » ءاقب رد  کش  باحصتسا ، رد  ایآ 

65 / 6 تسیچ ؟ باحصتسا  باب  رد  کش  زا  دوصقم 
دوش 8 عوجر  باحصتسا »  » هملک هب  باحصتسا : ای  يراط  کش 

271 یئاوتف 4 / ترهش  ترهش 
273 یئاور 4 / ترهش 

108 لمح 1 / تحص  تحص 
148 تحص 1 / يانعم 

189 ، 195 ، 196 داسف 3 / تحص و  يانعم 
194 / 3 هیرابتعا ؟ ای  هیلقع  ای  تسا  هیعرش  ماکحا  زا  داسف  تحص و 

33 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
369 / 1 تسیچ ؟ هیلمح  يایاضق  رد  تحص  كالم 

دوش 13 عوجر  معا »  » هملک هب  معا : حیحص و  معا  حیحص و  حیحص 
235 هرارز 5 / لوا  هحیحص  هحیحص 

262 هرارز 5 / مود  هحیحص 
287 هرارز 5 / موس  هحیحص 

421 دض 2 / ثحب  رد  لاوقا  وا ال ؟ هدض  نع  یهنلا  یضتقی  له  ءیشلاب  رمالا  دض 
422 / 2 تسیچ ؟ اضتقا »  » زا دوصقم 

423 / 2 تسیچ ؟ دض »  » هملک زا  دوصقم 
448 / 2 تسا ؟ ماع  دض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  ایآ 

451 دض 2 / ثحب  رد  فنصم  رظن  هصالخ 
452 دض 2 / هلأسم  هرمث 

453 دض 2 / هلئسم  هرمث  رد  یئاهب  خیش  مالک  یسررب  دقن و 
455 بترت 2 /

195 نیررض 5 / ضراعت  ررض 
156 / 6 تسیچ ؟ تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم  تیقیرط 

416 یقیقح 1 / بلط  بلط 
416 یئاشنا 1 / بلط 

423 / 1 تسه ؟ یتوافت  هدارا »  » و بلط »  » نیب ایآ 
431 هدارا 1 / بلط و  يانعم  رد  هرعاشا  اب  هلزتعم » هیماما و   » نیب هحلاصم 

34 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
440 هدارا 1 / بلط و  تریاغم  رب  هرعاشا  لیلد 
442 هرعاشا 1 / لیلد  هب  تبسن  فنصم  خساپ 
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22 / 2 تسیچ ؟ رد  ناشروهظ  دنوشیم ، لامعتسا  بلط  رد  هک  ياهیربخ  لمج 
150 رهظا 6 / رب  رهاظ  لمح  رهاظ 

150 صن 6 / رب  رهاظ  لمح 
112 يرهاظ 2 / مکح  يرهاظ 

138 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 
169 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج 

109 یعوضوم 4 / نظ  نظ 
154 / 4 تسا ؟ زئاج  طایتحا »  » ایآ ینظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 

204 / 4 یلعف - نظ  یصخش - نظ 
204 یعون 4 / نظ 
204 صاخ 4 / نظ 
204 قلطم 4 / نظ 

205 تسین 4 / یصخش  نظ  لوصح  هب  دیقم  رهاوظ ، تیجح 
205 تسین 4 / فالخهب  نظ  لوصح  مدع  هب  دیقم  رهاوظ ، تیجح 

372 - 418 نآ 4 / دقن  و  نظ - قلطم  تیجح  هوجو  نظ - قلطم  تیجح  هلدا 
دوش 14 عوجر  تاراما »  » هملک هب  ینظ : تاراما  ینظ 

154 / 4 تسا ؟ زئاج  یلامجا - یملع  لاثتما  طایتحا - ایآ  یلیصفت  ینظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 
203 / 4 تسا ؟ تجح  ظافلا ، رهاوظ  ارچ  رهاوظ 

205 تسین 4 / یصخش  نظ  لوصح  هب  دیقم  رهاوظ ، تیجح 
205 تسین 4 / فالخهب  نظ  لوصح  مدع  هب  دیقم  رهاوظ ، تیجح 

35 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
206 دنتسین 4 / ماهفا  هب  دوصقم  هک  یناسک  هب  تبسن  ظافلا ، رهاوظ  تیجح 

207 رهاوظ 4 / تیجح  رد  نیثدحم  زا  یضعب  لیصفت 
212 و 208 نآ 4 / دقن  رهاوظ و  تیجح  مدع  رب  نیثدحم  هلدا 

231 / 4 درک ؟ زارحا  ار  مالک  روهظ »  » ناوتیم یقیرط  هچ  زا  روهظ 
161 روهظلا 6 / تلاصا 

351 ماع 3 / فیرعت  صاخ  ماع و  ماع 
355 / 3 ماع : ماسقا 

355 یقارغتسا 3 / ماع  - 1
355 یعومجم 3 / ماع  - 2

356 یلدب 3 / ماع  - 3
359 / 3 تسا ؟ ماع  دارفا  زا  ددع  ءامسا  ایآ 

360 / 3 تسه ؟ یصاخ  ظفل  ياراد  مومع »  » ایآ
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364 مومع 3 / رب  لاد  ظافلا 
371 / 3 دراد ؟ تیجح  یقاب »  » هب تبسن  صصخم ، ماع  ایآ 

372 لصتم 3 / صصخم  فیرعت 
372 لصفنم 3 / صصخم  فیرعت 

387 / 3 هن ؟ ای  دنکیم  تیارس  ماع  هب  صصخم  لامجا  ایآ 
387 لمجم 3 / صصخم 

387 / 3 تسا ؟ هنوگچ  صصخم ، هیموهفم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت 
394 تسا 3 / زئاج  لصتم ، صصخم  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت  ایآ 

396 تسا 3 / زئاج  لصفنم ، صصخم  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت  ایآ 
412 یعوضوم 3 / لصا  هلیسو  هب  هبتشم  زارحا 

420 / 3 دومن ؟ کسمت  ماع  هب  ناوتیم  صیصخت  دراوم  زا  ریغ  رد  ایآ 
425 رفس 3 / رد  مایص  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  رذن 

431 / 3 تسا ؟ تجح  یتروص  هچ  رد  مومعلا  تلاصا 
434 / 3 درک ؟ لمع  ماع »  » هب ناوتیم  صصخم  زا  صحف  زا  لبق  ایآ 

440 هیلمع 3 / لوصا  باب  رد  صحف  اب  ثحب  لحم  رد  صحف  توافت 
442 / 3 هن ؟ ای  دوشیم  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  هیهافش ، تاباطخ  ایآ 

36 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
460 نآ 3 / رد  هشقانم  هیهفاشم و  تاباطخ  هرمث 

472 ریمض 3 / هب  ماع  بقعت 
481 فلاخم 3 / موهفم  هب  ماع  صیصخت 

487 ددعتم 3 / لمج  بیقع  ءانثتسا 
495 ربتعم 3 / دحاو  ربخ  هب  یباتک  ماع  صیصخت 

504 صاخ 3 / ماع و  ضراعت 
512 خسن 3 /
518 ءادب 3 /

523 صیصخت 3 / خسن و  نیب  هرمث 
246 خسن 6 / صیصخت و  نیب  رما ، نارود 

250 تنس 6 / باتک و  تامومع  صیصخت 
89 تسه 1 / یناعم  تاوذ  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  تادابع 

172 تسا 1 / ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و 
79 تسا 3 / مسق  هس  رب  هورکم  تادابع 

80 هورکم 3 / تادابع  ماکحا 
184 233 و 232 ، تدابع 3 / فیرعت  تدابع 
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204 تدابع 3 / هب  یهن  قلعت  ماسقا 
214 تسا 3 / داسف  یضتقم  تدابع ، رد  یهن 

301 يدابع 2 / تامدقم  رد  لاکشا  ود  نایب  يدابع 
349 ددع 3 / موهفم  ددع 

359 / 3 تسا ؟ ماع  دارفا  زا  ددع  ءامسا  ایآ 
177 هیجالع 6 / رابخا  هیجالع 

37 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
29 / 1 ، 279 لوصا 4 / ملع  عوضوم  ملع 

38 لوصا 1 / ملع  فیرعت 
19 تسا 3 / لوصا  ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب 

32 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  ءزج  عطق ، ثحابم  ایآ 
34 لوصا 4 / ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 
34 مالک 4 / ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 

121 / 4 ، 108 / 6 دوشیم ؟ يراج  هیلمع ، لوصا  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  ایآ 
121 / 4 دوش ؟ یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  يارجا  عنام  دناوتیم  هیمازتلا  تقفاوم  هلأسم  ایآ 

126 / 4 دوش ؟ هیمازتلا  تقفاوم  عنام  دناوتیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  يارجا  ایآ 
136 / 4 تسا ؟ فیلکت  زجنت  يارب  همات  تلع  یلیصفت ، ملع  دننام  یلامجا ، ملع  ایآ 

143 / 4 تسا ؟ تیجح  یضتقم  یلامجا ، ملع 
147 / 4 تسا ؟ زئاج  یلامجا - یملع  لاثتما  طایتحا - ایآ  یلیصفت ، یملع  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 

154 / 4 تسا ؟ زئاج  یلامجا - یملع  لاثتما  طایتحا - ایآ  یلیصفت  ینظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 
277 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ایآ 

44 دوشیمن 5 / یلامجا  ملع  زجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص 
48 یلامجا 5 / ملع  فارطا  زا  یضعب  اب  یقالم  ماکحا 
360 / 3 تسه ؟ یصاخ  ظفل  ياراد  مومع »  » ایآ مومع 

364 مومع 3 / رب  لاد  ظافلا 
431 / 3 تسا ؟ تجح  دروم  هچ  رد  مومعلا  تلاصا 

242 قالطا 6 / رب  مومع  حیجرت 
250 تنس 6 / باتک و  مومع  صیصخت 

327 تیاغ 3 / موهفم  تیاغ 
327 تیاغ 3 / موهفم  رد  عازن  لحم 

328 تسا 3 / مسق  ود  رب  هیئاغ  يایاضق 
330 / 3 تسه ؟ ایغم  لخاد  تیاغ ، ایآ 
38 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
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دوش 53 عوجر  بجاو »  » هملک هب  يریغ : بجاو  يریغ 
44 یسفن 2 / يریغ و  بوجو 

181 یسفن 3 / يریغ و  یهن 
434 / 3 درک ؟ لمع  ماع »  » هب ناوتیم  صصخم  زا  صحف  زا  لبق  ایآ  صحف 

440 هیلمع 3 / لوصا  باب  رد  صحف  اب  صاخ » ماع و   » ثحب رد  صحف  توافت 
137 هیمکح 5 / تاهبش  رد  صحف  بوجو  هلدا 

145 صحف 5 / زا  لبق  تئارب ، لصا  هب  کسمت  راثآ  ماکحا و 
145 تقوم 5 / طورشم و  تابجاو  باب  رد  صحف  ملعت و  كرت  لاکشا 

115 غارف 6 / هدعاق  غارف 
189 تحص 3 / داسف و  يانعم  داسف 

194 / 3 هیرابتعا ؟ ای  هیلقع  ای  تسا  هیعرش  ماکحا  زا  تحص »  » و داسف » »
259 لعف 1 / يانعم  لعف 

49 تسا 4 / رثا  أشنم  یلعف ، مکح  هب  عطق  یلعف 
348 تسا 5 / ربتعم  یلعف ، کش  نیقی و  باحصتسا ، نایرج  رد 

112 هیقیلعت 4 / تیلعف  تیلعف 
112 هیمتح 4 / تیلعف 

31 تسین 5 / فیلکت  تیلعف  عنام  رارطضا ،
38 تسین 5 / فیلکت  تیلعف  عنام  التبا ، مدع 

39 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
98 - 106 یخارت 2 / روف و  روف 

110 روسیم 5 / هدعاق  هدعاق 
175 / 5 ررض » ال   » هدعاق

177 ررض 5 / هدعاق ال  دنس  یسررب  دقن و 
179 ررض 5 / هدعاق ال  دافم  یسررب  دقن و 

179 / 5 ررض »  » يانعم
180 / 5 رارض »  » يانعم

182 ررض 5 / هدعاق ال  هیبیکرت  تئیه  یسررب 
186 ررض 5 / هدعاق ال  دروم  رد  فنصم  رظن  هصالخ 

188 هیلوا 5 / ماکحا  هلدا  اب  ررض  هدعاق ال  تبسن 
193 يوناث 5 / لیلد  ود  دراوت 

193 هیوناث 5 / ماکحا  هلدا  اب  ررض  لیلد ال  تبسن 
195 نیررض 5 / ضراعت 

294 يراس 5 / کش  ای  نیقی  هدعاق 
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115 زواجت 6 / هدعاق 
115 غارف 6 / هدعاق 

116 دی 6 / هدعاق 
170 / 6 حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هدعاق

208 نآرق 4 / رهاوظ  تیجح  مدع  رب  نیثدحم  هلدا  نآرق 
219 / 4 تسین ؟ دیعب  نآرق ، فیرحت  ياعدا  ایآ 

226 نآرق 4 / تائارق  فالتخا 
118 هعرق 6 / رب  باحصتسا  مدقت  هعرق 

232 هنیرق 4 / دوجو  رد  کش  هنیرق 
40 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

233 دوجوم 4 / تینیرق  رد  کش  تینیرق 
334 - 335 هماسق 4 / هماسق 

37 ، 53 تبرق 2 / دصق  يانعم  دصق 
39 هب 2 / رومأم  رد  تبرق  دصق  رابتعا  تیفیک 

55 / 2 درک ؟ کسمت  قالطا  هب  ناوتیم  تبرق  دصق  رابتعا  یفن  يارب  ایآ 
55 / 2 تسین ؟ حیحص  تیلصوت »  » تابثا يارب  یظفل  قالطا  هب  کسمت 

62 زیمت 2 / دصق 
57 ، 63 هجو 2 / دصق 
320 لصوت 2 / دصق 

325 یهقف 2 / عرف  کی  نایب  لصوت و  دصق 
31 هراما 4 / فیرعت  عطق 

32 / 4 تسا ؟ لوصا  ملع  ءزج  عطق ، ثحابم  ایآ 
34 لوصا 4 / ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 
34 مالک 4 / ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 

43 عطق 4 / راثآ  ماکحا و 
43 عطق 4 / قبط  تقفاوم  موزل  - 1

44 عطق 4 / تیجح  - 2
44 تیجح 4 / يانعم 

45 تسا 4 / یتاذ  نآ ، تعباتم  موزل  عطق و  تیجح 
49 تسا 4 / رثا  أشنم  یلعف ، مکح  هب  عطق 

78 ، 84 عطق 4 / ماسقا 
[461]81 عوضوملا 4 / ءزج  عوضوملا و  مامت  عطق  نیب  هرمث 
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ص40 1 ؛  جتسرهف ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
85 / 4 دنوشیم ؟ ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  تاراما ، ا 

86 / 4 دنوشیم ؟ یعوضوم  عطق  هناگراهچ  ماسقا  ماقم  مئاق  یعرش  هربتعم  تاراما  ایآ 
93 / 4 دنوشیم ؟ عطق  نیشناج  لوصا ، ایآ 

97 / 4 دوشیم ؟ عطق  نیشناج  باحصتسا ، ایآ 
41 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
106 یعوضوم 4 / عطق  لامعتسا  هوحن 

127 عطق 4 / ماسقا  تیجح 
128 / 4 یقیرط ) عطق   ) یلقع یعوضوم  عطق 

128 یعوضوم 4 / عطق  یقیرط و  عطق  نیب  قرف 
345 یحاتفنا 6 / قلطم  دهتجم  ءاضق  ذوفن  ءاضق 
359 يزجتم 6 / دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن 

507 یئافک 2 / بوجو  یئافک 
507 یئافک 2 / بوجو  تایصوصخ 

229 انعم 1 / زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا »  » رد ملاعم  بحاص  مالک  مالک 
229 انعم 1 / زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا »  » رد نیناوق  بحاص  مالک 

165 هینظ 4 / تاراما »  » رد هبق  نبا  مالک 
305 / 3 لخادت »  » ثحب رد  نیققحملا  رخف  مالک 

309 / 3 لخادت »  » ثحب رد  یلح  همالع  مالک 
269 هدام 2 / هب  تبسن  تئیه ، قالطا  حیجرت »  » رد مظعا  خیش  مالک 

185 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج »  » رد مظعا  خیش  مالک 
207 / 4 رهاوظ » تیجح   » رد نیثدحم  زا  یضعب  مالک 

146 / 1 هیعرش » تقیقح   » ثحب رد  ینالقاب  مالک 
165 / 5 تئارب » لصا  نایرج  طئارش   » رد ینوت  لضاف  مالک 

427 هقباس 5 / عیارش »  » ماکحا باحصتسا  رد  مظعا  خیش  مالک 
453 نآ 2 / دقن  و  دض »  » هلأسم هرمث  رد  یئاهب  خیش  مالک 

77 / 2 رارکت » هرم و   » ثحب رد  لوصف  بحاص  مالک 
404 نآ 2 / دقن  و  بجاو » همدقم   » ثحب رد  يرصب  نسحلا  وبا  مالک 

329 / 1 قتشم »  » ثحب رد  فیرش  ققحم  مالک 
333 / 1 قتشم »  » ثحب رد  لوصف  بحاص  مالک 

377 ، 427 / 1 یظفل »  » مالک و  یسفن »  » مالک
289 بجاو 2 / تیریغ  تیسفن و  رد  کش  رد  مظعا  خیش  مالک 

206 / 2 طورشم » بجاو   » رد مظعا  خیش  مالک 
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42 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
240 نآ 2 / دقن  و  قلعم » بجاو   » رد يدنواهن  ققحم  مالک 

212 یلک 5 / ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا  یلک 
363 لوا 5 / مسق  یلک  باحصتسا 
364 مود 5 / مسق  یلک  باحصتسا 

373 / 5 ثلاث - موس - مسق  یلک  باحصتسا 
363 عبار 5 / مسق  یلک  باحصتسا 

دوش 39 عوجر  هدعاق »  » هملک هب  ررض : هدعاق ال  ررض  ال 
241 تغل 4 / باتک  هب  عوجر  هدئاف  تغل 

236 / 4 تسا ؟ تجح  يوغل  لوق  ایآ  يوغل 
348 / 3 تسیچ ؟ بقل ، زا  دوصقم  بقل 
348 / 3 تسا ؟ موهفم  رب  لاد  بقل ، ایآ 

582 نیبم 3 / فیرعت  لمجم  نّیبم و  نّیبم 
582 لمجم 3 / فیرعت 

549 ماهبا 3 / لامجا و  قرف 
583 نیبم 3 / لمجم و  قیداصم 

356 شدوخ 6 / لمع  يارب  يزجتم  دهتجم  ءارآ  تیجح  يزجتم 
357 / 6 تسا ؟ هنوگچ  يزجتم  دهتجم  زا  دیلقت 
359 يزجتم 6 / دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن 

43 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
57 / 3 تسیچ ؟ ماکحا  قلعتم  قلعتم 

434 تبثم 5 / لصا  تبثم 
437 / 5 هن ؟ ای  دراد  تیجح  تبثم  لصا  تسا - تجح  تبثم ، باحصتسا  ایآ 

441 / 5 تسیچ ؟ تبثم  باحصتسا  تیجح  مدع  ای  تیجح  رد  لاکشا  أشنم 
446 دروم 5 / ود  رد  رگم  تسین  تجح  تبثم ، لصا 

450 تسا 5 / تجح  قرط ، تاراما و  تاتبثم 
دوش 27 هعجارم  یقیقح »  » هملک هب  زاجم : زا  تقیقح  صیخشت  قرط  زاجم 

335 شدوخ 6 / لمع  يارب  قلطم ، دهتجم  ءارآ  تیجح  دهتجم 
335 نیدلقم 6 / هب  تبسن  یحاتفنا ، دهتجم  ءارآ  تیجح 

336 / 6 تسا ؟ هنوگچ  تموکح - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  لهاج  درف  دیلقت 
339 / 6 تسا ؟ هنوگچ  فشک - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  لهاج  دیلقت 

345 یحاتفنا 6 / قلطم  دهتجم  ءاضق  ذوفن 
357 / 6 تسا ؟ هنوگچ  يزجتم ، دهتجم  زا  دیلقت 
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356 شدوخ 6 / لمع  يارب  يزجتم  دهتجم  ءارآ  تیجح 
359 يزجتم 6 / دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن 

373 دهتجم 6 / يأر  لدبت 
دوش 42 عوجر  نیبم »  » هملک هب  نیبم : لمجم و  لمجم 

297 / 2 تسا ؟ باوث  ای  باقع  قاقحتسا  بجوم  يریغ ، رما  اب  تقفاوم  ای  تفلاخم  ایآ  تفلاخم 
371 / 3 هن ؟ ای  دراد  تیجح  یقاب »  » هب تبسن  صصخم ، ماع  ایآ  صصخم 

372 لصتم 3 / صصخم  فیرعت 
44 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

372 لصفنم 3 / صصخم  فیرعت 
387 لمجم 3 / صصخم 

387 / 3 هن ؟ ای  دنکیم  تیارس  ماع »  » هب صصخم  لامجا  ایآ 
434 / 3 درک ؟ لمع  ماع  هب  ناوتیم  صصخم  زا  صحف  زا  لبق  ایآ 

55 صصخم 6 / مکح  باحصتسا 
299 / 6 حجرم : ماسقا  حجرم 

299 یلخاد 6 / حجرم  - 1
299 / 6 یجراخ : حجرم  - 2

300 میرادن 6 / شرابتعا  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  فلا :
307 میراد 6 / شرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  ب :

310 تسا 6 / نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  حجرم  ج :
318 تسین 6 / نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  حجرم  د :

240 هیلالد 6 / هیعون  تاحجرم 
271 تسا 6 / تیاور  دنس  هب  تاحجرم  مامت  عوجر 

186 - 187 نآ 6 / دقن  هرارز و  هعوفرم  هعوفرم 
دوش 24 عوجر  رارکت »  » هملک هب  رارکت : هرم و  هّرم 

243 يوحن 1 / قتشم  قتشم 
244 یلوصا 1 / قتشم 

251 یهقف 1 / عرف  کی 
254 یلوصا 1 / قتشم  يارب  یلک  هطباض 

259 لعف 1 / يانعم  هرابرد  یقیقحت 
274 قتشم 1 / ثحب  رد  لیصفت 

276 / 1 تسیچ ؟ لاح »  » هملک زا  دوصقم 
284 / 1 دراد ؟ دوجو  یظفل  لصا  ای  هدعاق  قتشم ، ثحب  رد  ایآ 

291 قتشم 1 / ثحب  رد  لاوقا 
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45 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
292 نآ 1 / هلدا  قتشم و  ثحب  رد  فنصم  راتخم 

315 قتشم 1 / ثحب  رد  فنصم  رظن  هصالخ 
315 دننادیم 1 / تقیقح  معا »  » رد ار  قتشم  هک  یناسک  هلدا 

313 قتشم 1 / ثحب  رد  تالیصفت  زا  یضعب 
329 / 1 بکرم ؟ ای  تسا  طیسب  قتشم ، موهفم 

329 ثحب 1 / لحم  رد  فیرش  ققحم  مالک  یسررب  دقن و 
334 ثحب 1 / لحم  رد  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

360 قتشم 1 / تطاسب  رب  فنصم  لیلد 
362 / 1 تسیچ ؟ قتشم  تطاسب  زا  دوصقم 

364 قتشم 1 / أدبم  قتشم و  نایم  توافت 
369 / 1 تسیچ ؟ هیلمح  يایاضق  رد  لمح  تحص  كالم 

372 / 1 تسا ؟ مزال  يریاغت ، عون  هچ  تافص ، يدابم  تاذ و  نیب 
377 / 1 تسا ؟ هنوگچ  تاذ ، أدبم و  نیب  هفاضا  طابترا و 

389 قتشم 1 / ثحب  هرمث 
دوش 52 عوجر  بجاو »  » هملک هب  طورشم : بجاو  طورشم 

273 هجیدخ 4 / یبا  هروهشم  هروهشم 
394 / 3 تسا ؟ هنوگچ  لصتم ، صصخم  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت  هیقادصم 

396 / 3 تسا ؟ هنوگچ  لصفنم ، صصخم  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کسمت 
509 قیضم 2 / بجاو  قیضم 

525 قلطم 3 / فیرعت  دیقم  قلطم و  قلطم 
46 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

527 / 3 قلطم :»  » هملک قیداصم 
527 سنج 3 / مسا  - 1

528 سنج 3 / مسا  هل  عوضوم 
531 سنج 3 / ملع  - 2

534 مال 3 / هب  فرعم  درفم  - 3
541 هرکن 3 / - 4

548 تمکح 3 / تامدقم 
549 لامها 3 / لامجا و  قرف 

550 تسا 3 / هنوگ  ود  رب  نقیتم  ردق 
555 لصا 3 / سیسأت 

557 فارصنا 3 / ماسقا 
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563 / 3 دومن ؟ کسمت  نآ  هب  ناوتیم  دشاب ، ددعتم  تاهج  ياراد  قلطم ، رگا  ایآ 
565 دیقم 3 / رب  قلطم  لمح 

576 تسین 3 / یفیلکت  ماکحا  صتخم  دیقم ، رب  قلطم  لمح 
577 تسا 3 / فلتخم  تمکح ، تامدقم  هجیتن 
دوش 52 عوجر  بجاو »  » هملک هب  قلطم : بجاو 

204 تسین 1 / حرطم  تالماعم ، ظافلا  رد  هیعرش  تقیقح  ثحب  تالماعم 
204 / 1 دراد ؟ نایرج  تالماعم  ظافلا  رد  معا  حیحص و  ثحب  ایآ 

213 هلماعم 3 / هب  یهن  قلعت  ماسقا  هلماعم 
222 / 3 تسا ؟ داسف  یضتقم  هلماعم ، رد  یهن  ایآ 

دوش 52 عوجر  بجاو »  » هملک هب  قلعم : بجاو  قلعم 
241 نآ 3 / ّتیجح  رد  هن  تسا  موهفم  دوجو  لصا  رد  میهافم  باب  رد  عازن  میهافم 

47 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوش 31 عوجر  طرش - موهفم  طرش - هملک  هب  موهفم : موهفم 

دوش 8 عوجر  ءانثتسا »  » هملک هب  انثتسا : موهفم 
دوش 31 عوجر  طرش »  » هملک هب  طرش : موهفم 

دوش 36 عوجر  ددع »  » هملک هب  ددع : موهفم 
دوش 37 عوجر  تیاغ »  » هملک هب  تیاغ : موهفم 

دوش 42 عوجر  بقل »  » هملک هب  بقل : موهفم 
دوش 55 عوجر  فصو »  » هملک هب  فصو : موهفم 

273 / 4 187 و 185 - هلظنح 6 / نب  رمع  هلوبقم  هلوبقم 
251 / 2 تسیچ ؟ هیدوجو  تامدقم  یلعف  يریغ  بوجو  كالم  تامدقم 

259 تقو 2 / زا  لبق  تامدقم ، نایتا  بوجو 
548 تمکح 3 / تامدقم 

577 تسا 3 / فلتخم  تمکح ، تامدقم  هجیتن 
301 يدابع 2 / تامدقم  رد  لاکشا  ود  نایب 

385 دادسنا 4 / تامدقم 
361 / 6 داهتجا - يدابم  داهتجا - تامدقم 

417 مارح 2 / همدقم  همدقم 1 -
168 ، 178 هیجراخ 2 / همدقم  - 2

168 هیلخاد 2 / همدقم  - 3
179 هیعرش 2 / همدقم  - 4
182 تحص 2 / همدقم  - 5
180 هیداع 2 / همدقم  - 6
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178 هیلقع 2 / همدقم  - 7
184 هیملع 2 / همدقم  - 8

186 هرخأتم 2 / همدقم  - 9
48 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

186 همدقتم 2 / همدقم  - 10
416 بحتسم 2 / همدقم  - 11

186 هنراقم 2 / همدقم  - 12
417 هورکم 2 / همدقم  - 13
332 هلصوم 2 / همدقم  - 14

341 هلصوم 2 / همدقم  صوصخ  بوجو  رب  لوصف  بحاص  هلدا 
344 لوصف 2 / بحاص  هلدا  هب  تبسن  فنصم ، خساپ 

356 هلصوم 2 / همدقم  صوصخ  بوجو  رب  رگید  لیلد 
360 / 2 تسیچ ؟ هلصوم  همدقم  شریذپ  هرمث 

165 بجاو 2 / همدقم  - 15
165 یهقف 2 / هن  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  بجاو  همدقم  ثحب 

166 / 2 یلقع ؟ ای  تسا  یظفل  بجاو ، همدقم  ثحب 
169 هن 2 / ای  دنراد  تیمدقم  ناونع  ازجا ، ایآ 
377 بجاو 2 / همدقم  ثحب  تارمث  ای  هرمث 

385 تابجاو 2 / رب  ترجا  ذخا  رد  لاکشا  لح 
393 لصا 2 / سیسأت 

401 همزالم 2 / تابثا  رب  فنصم  هلدا 
404 همزالم 2 / رب  يرصب  نسحلا  وبا  لیلد  یسررب  دقن و 

411 همدقم 2 / بوجو  رد  لیصافت  زا  یضعب 
416 همدقم 2 / بوجو  مدع  ای  بوجو  رد  فنصم  یئاهن  رظن 

259 تقو 2 / زا  لبق  تامدقم - ای  همدقم - نایتا  بوجو 
301 يدابع 2 / همدقم  رد  لاکشا  ود  نایب 

317 تسا 2 / همدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همدقم  بوجو 
دوش 45 عوجر  قلطم »  » هملک هب  قلطم : دیقم و  دیقم 

13 هب 5 / فلکم  رد  کش  هب  فلکم 
49 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوش 53 عوجر  بجاو »  » هملک هب  زجنم : بجاو  زجنم 
297 / 2 تسا ؟ باقع  ای  باوث  قاقحتسا  بجوم  يریغ ، رما  اب  تفلاخم  ای  تقفاوم  ایآ  تقفاوم 

114 ، 115 هیمازتلا 4 / تقفاوم 
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115 هیمازتلا 4 / تقفاوم  بوجو  مدع 
116 تسین 4 / همزالم  هیلمع ، تقفاوم  هیمازتلا و  تقفاوم  نیب 

118 تسین 4 / نکمم  هیمازتلا ، تقفاوم  یهاگ 
121 / 4 دوش ؟ یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  نایرج  عنام  دناوتیم  هیمازتلا  تقفاوم  هلأسم  ایآ 

126 / 4 دوش ؟ هیمازتلا  تقفاوم  عنام  دناوتیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  يارجا  ایآ 
509 عسوم 2 / بجاو  عسوم 

12 / 1 دراد ؟ دوجو  ملع  یلک  عوضوم  نیب  لئاسم و  تاعوضوم  نیب  یتبسن  هچ  عوضوم 
29 لوصا 1 / ملع  عوضوم 

67 یئاشنا 1 / يربخ و  هلمج  هل  عوضوم 
69 ریامض 1 / هراشا و  مسا  هل  عوضوم 

89 دشابیم 1 / یناعم  تاوذ  ظافلا ، هل  عوضوم 
172 تسا 1 / ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و 

322 ماکحا 1 / تاعوضوم  رد  نیوانع  فاصوا و  ذخا 
412 یعوضوم 3 / لصا  هلیسو  هب  هبتشم  زارحا 

104 یعوضوم 4 / عطق  لامعتسا  هوحن 
109 یعوضوم 4 / نظ 

128 یعوضوم 4 / عطق  یقیرط و  عطق  نیب  قرف 
128 / 4 یقیرط - عطق  یلقع - یعوضوم  عطق 

436 یعوضوم 4 / ههبش  فیرعت 
509 دوشیمن 4 / يراج  تئارب  یعوضوم ، لصا  دوجو  اب 

537 / 4 تسا ؟ مزال  طایتحا »  » یعوضوم تاهبش  رد  ایآ 
50 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

210 یعوضوم 5 / باحصتسا  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  داحتا 
261 یعوضوم 5 / یمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج 

74 تسا 6 / ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد 
114 / 6 تسا ؟ یتبسن  هچ  دوشیم ، يراج  یعوضوم ، تاهبش  رد  هک  يدعاوق  باحصتسا و  نیب 

دوش 53 عوجر  بجاو »  » هملک هب  تقوم : بجاو  تقوم 
418 تیم 6 / دیلقت  تیم 
418 هلئسم 6 / رد  لاوقا 

420 تیم 6 / دیلقت  زاوج  هلدا 
428 تیم 6 / دیلقت  رب  ءاقب 

دوش 39 عوجر  هدعاق »  » هملک هب  روسیم : هدعاق  روسیم 
425 رفس 3 / رد  مایص  تاقیم و  زا  لبق  مارحا ، رذن  رذن 
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487 بوجو 2 / خسن  خسن 
512 خسن 3 /
518 ءادب 3 /

523 صیصخت 3 / خسن و  نیب  هرمث 
246 خسن 6 / صیصخت و  نیب  رما  نارود 

377 ، 427 / 1 یسفن »  » مالک یسفن 
44 یسفن 2 / بوجو 

دوش 53 عوجر  بجاو »  » هملک هب  یسفن : بجاو 
51 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

158 نیضراعتم 6 / هلیسو  هب  ثلاث  یفن  یفن 
541 هرکن 3 / هرکن 

479 / 2 دارفا ؟ ای  تسا  قلعتم  عیابط ، هب  رماوا  یهاون و  ایآ  یهاون 
3 یهاون 3 /

دوش 3 عوجر  یهن » رما و  عامتجا   » هملک هب  یهن : یهن 
175 / 3 هن ؟ ای  تسه  ءیش  نآ  داسف  یضتقم  ءیش ، رد  یهن  ایآ  ما ال ؟ هداسف  یضتقی  له  ءیشلا  نع  یهنلا 

175 / 3 تسیچ ؟ یهن  رما و  عامتجا  ثحب  اب  یلعف  ثحب  قرف 
177 تسه 3 / ظافلا  ثحابم  زا  یلعف  ثحب 

179 دوشیم 3 / مه  یهیزنت  یهن  لماش  ثحب ، كالم 
181 / 3 هن ؟ ای  تسه  ثحب  لحم  لخاد  مه  يریغ  یهن  ایآ 

183 / 3 هن ؟ ای  تسه  عازن  لحم  لخاد  مه  یعبت  یهن  ایآ 
184 تدابع 3 / يانعم 

188 / 3 تسیچ ؟ ثحب  ناونع  رد  ءیش »  » زا دوصقم 
189 ، 193 ، 196 داسف 3 / تحص و  يانعم 

194 / 3 هیرابتعا ؟ ای  هیلقع  ای  تسه  هیعرش  ماکحا  زا  داسف  تحص و 
202 لصا 3 / سیسأت 

204 تدابع 3 / هب  یهن  قلعت  ماسقا 
213 هلماعم 3 / هب  یهن  قلعت  ماسقا 

214 تسا 3 / داسف  یضتقم  تدابع ، رد  یهن 
222 / 3 تسا ؟ داسف  یضتقم  هلماعم ، رد  یهن  ایآ 

229 / 3 دنکیم ؟ تلالد  دوخ  قلعتم  تحص  رب  یهن  ایآ 
52 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

15 یطابترا 5 / ریغ  یطابترا و  بجاو  بجاو 1 -
368 یلصا 2 / بجاو  - 2

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com


369 یعبت 2 / بجاو  - 3
71 ، 492 يرییخت 2 / بجاو  - 4

35 / 2 یلصوت - و  يدبعت - بجاو  - 5
36 یلصوت 2 / يدبعت و  بجاو  يانعم 

37 ، 53 تبرق 2 / دصق  يانعم 
55 / 2 درک ؟ کسمت  قالطا  هب  ناوتیم  تبرق  دصق  رابتعا  یفن  يارب  ایآ 

59 / 2 تسیچ ؟ لقع ، مکح  بجاو ، تیلصوت  تیدبعت و  رد  کش  تروص  رد 
71 ینییعت 2 / بجاو  - 6

127 دوش 6 / عوجر  يدبعت » بجاو   » هب یلصوت : بجاو  - 7
130 دوش 6 / عوجر  یسفن » بجاو   » هب يریغ : بجاو  - 8

507 یئافک 2 / بجاو  - 9
201 / 2 قلطم - و  طورشم - بجاو  - 10

206 طورشم 2 / بجاو  رد  مظعا  خیش  هیرظن  یسررب  دقن و 
219 طورشم 2 / بوجو  ياشنا  هدئاف 

227 / 2 يزاجم ؟ ای  تسا  یقیقح  طورشم ، بجاو  رب  بجاو »  » ناونع قالطا  ایآ 
229 / 2 زاجم ؟ ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم  بجاو  رد  رما  هغیص  لامعتسا  ایآ 

145 تقوم 5 / طورشم و  بجاو  نیب  تبسن 
145 تقوم 5 / طورشم و  تابجاو  رد  صحفت  ملعت و  كرت  لاکشا 

509 قیضم 2 / بجاو  - 11
128 دوش 6 / عوجر  طورشم  بجاو  هب  قلطم : بجاو  - 12

232 / 2 زجنم - و  قلعم - بجاو  - 13
236 زجنم 2 / قلعم و  هب  بجاو  میسقت  رب  فنصم  تالاکشا 

240 نآ 2 / دقن  قلعم و  بجاو  رد  يدنواهن  ققحم  مالک 
245 قلعم 2 / بجاو  رب  رگید  لاکشا  ود 

251 / 2 تسیچ ؟ هیدوجو  تامدقم  یلعف  يریغ  بوجو  كالم 
259 تقو 2 / زا  لبق  تامدقم ، نایتا  بوجو 

266 لیصحت 2 / موزل  مدع  ای  لیصحت  موزل  رد  دویق  فالتخا 
268 هدام 2 / هب  تبسن  تئیه ، قالطا  حیجرت  رد  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

53 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوش 52 عوجر  قلعم  بجاو  هب  زجنم : بجاو  - 14

509 عسوم 2 / بجاو  - 15
145 تقوم 5 / بجاو  - 16

145 طورشم 5 / تقوم و  بجاو  نیب  تبسن 
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145 تقوم 5 / طورشم و  تابجاو  رد  صحفت  ملعت و  كرت  لاکشا 
281 / 2 ، 181 / 3 يریغ - و  یسفن - بجاو  - 17

287 بجاو 2 / تیریغ  تیسفن و  رد  کش 
289 بجاو 2 / تیریغ  تیسفن و  رد  کش  تروص  رد  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

292 مظعا 2 / خیش  مالک  رب  فنصم  داریا 
297 / 2 تسا ؟ باوث  ای  باقع  قاقحتسا  بجوم  يریغ ، رما  اب  تقفاوم  ای  تفلاخم  ایآ 

301 يدابع 2 / تامدقم  رد  لاکشا  ود  نایب 
303 ، 306 مظعا 2 / خیش  فنصم و  رظن  هب  لاکشا  عفد  قیرط 

317 تسا 2 / همدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همدقم  بوجو 
320 لصوت 2 / دصق 

دوش 47 عوجر  همدقم »  » هملک هب  هلصوم : همدقم 
383 تابجاو 2 / رب  ترجا  ذخا  تابجاو 

دوش 29 عوجر  ربخ »  » هملک هب  دحاو : ربخ  دحاو 
95 / 6 تسا ؟ دراو  هیلمع ، لوصا  رئاس  رب  باحصتسا ، ایآ  دراو 

42 / 1 تسیک ؟ ظافلا  عضاو  عضاو 
187 ظافلا 1 / عضو  رد  نیعضاو  شور 

112 یلوا 2 / یعقاو  مکح  یعقاو 
54 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 

113 يوناث 2 / یعقاو  مکح 
127 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 

138 / 2 تسه ؟ یلوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ 
169 يرهاظ 4 / یعقاو و  مکح  نیب  عمج 

408 تسا 1 / بوجو  رد  تقیقح  ءار - میم ، فلا ، رما - ظفل  بوجو 
31 / 2 هن ؟ ای  دراد  بوجو  رد  روهظ »  » رما هغیص  ایآ 

44 یسفن 2 / بوجو 
44 يریغ 2 / بوجو 

219 طورشم 2 / بوجو  ءاشنا  هدیاف 
251 / 2 تسیچ ؟ هیدوجو  تامدقم  یلعف  يریغ  بوجو  كالم 

259 تقو 2 / زا  لبق  تامدقم ، نایتا  بوجو 
317 تسا 2 / همدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همدقم  بوجو 

487 بوجو 2 / خسن 
492 يرییخت 2 / بوجو 

498 يرییخت 2 / بوجو  تایصوصخ 
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507 یئافک 2 / بوجو 
507 یئافک 2 / بوجو  تایصوصخ 

481 - 507 نآ 4 / دقن  هیمکح و  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نیثدحم  هلدا 
440 هیبوجو 4 / ههبش 

107 بوجو 5 / باحصتسا 
137 هیمکح 5 / تاهبش  رد  صحف  بوجو  هلدا 

57 ، 63 هجو 2 / دصق  هجو 
131 دورو 6 / فیرعت  دورو 

55 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
313 فصو 3 / موهفم  فصو 

313 / 3 تسیچ ؟ فصو  زا  دوصقم 
316 میرادن 3 / فصو  موهفم  توبث  رب  یلیلد 

322 فصو 3 / موهفم  رد  عازن  لحم  نییعت 
43 عضو 1 / فیرعت  عضو 

44 ینییعت 1 / عضو 
44 ینیعت 1 / عضو 
45 عضو 1 / ماسقا 

54 فورح 1 / عضو 
69 ریامض 2 / هراشا و  ءامسا  عضو 

72 یصخش 1 / عضو 
72 یعون 1 / عضو 

99 تابکرم 1 / عضو 
172 تسا 1 / ماع  تادابع ، ظافلا  هل  عوضوم  عضو و 

187 ظافلا 1 / عضو  رد  نیعضاو  شور 
204 / 1 معا ؟ ای  هدش  عضو  حیحص ، صوصخ  يارب  تالماعم  ظافلا 

311 یعضو 5 / ماکحا  یعضو 
311 / 5 تسه ؟ یتبسن  هچ  یفیلکت  یعضو و  ماکحا  نیب 

314 یعضو 5 / ماکحا  دادعت 
316 یعضو 5 / ماکحا  ماسقا 

338 / 5 دوشیم ؟ يراج  یعضو ، ماکحا  رد  باحصتسا  ایآ 
72 ملسم 2 / رظح  بیقع  رما ، عوقو  عوقو 

72 مهوتم 2 / رظح  بیقع  رما ، عوقو 
56 ص : ، 1 جتسرهف ۀیافکلا ، حاضیإ 
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294 يراس 5 / کش  ای  نیقی  هدعاق  نیقی 
348 تسا 5 / ربتعم  یلعف ، کش  نیقی و  باحصتسا ، نایرج  رد 

116 دی 6 / هدعاق 
[462]

________________________________________

ریرحت يداتسا  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسلا و  ۀّجح  ترضح  هزوح ، ردقیلاع  داتسا  طّسوت  ياهلاقم  ّیط  فّنصم ، لاح  حرـش  (- 1 [ ) 1]
. هدش جرد  ۀیافکلا  حاضیا  باتک  مراهچ  دلج  يادتبا  رد  و 

. هدش جرد  مراهچ  دلج  يادتبا  هل  مظعم  رمثرپ  یناگدنز  زا  ياهمش  (- 2 [ ) 2]
. دناهدرک سیردت  مرتحم  بالط  زا  رفن  دص  تفه  دودح  يارب  (- 3 [ ) 3]

. دشابیم تسه - تایتاذ  تاذ و  لصف ، سنج ، لباقم  رد  هک  ضرع - هرابرد  ام  ثحب  هک  تسا  دیکأت  هب  مزال  (- 1 [ ) 4]
. دوشیم میسقت  مسق ، هس  هب  دوخ  هک  (- 2 [ ) 5]

. دوشیم ثحب  شضراوع  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  عوضوم ، (- 3 [ ) 6]
. ددرگیم مسقنم  مسق ، شش  هب  اعمج  هک  (- 4 [ ) 7]

. دوشیم میسقت  عون ، راهچ  هب  هک  (- 1 [ ) 8]
. درک میهاوخ  نایب  يدوز  هب  هک  دناهدمآرب  هابتشا  طلخ و  عفد  ماقم  رد  فّنصم  موحرم  (- 1 [ ) 9]

. هدش هراشا  مه  روکذم  هتکن  هب  هتبلا  (- 1 [ ) 10]
. دشاب ملع  یّلک  عوضوم  عوضوم ، هک  یتروص  رد  هّتبلا  (- 1 [ ) 11]

- دناهدومن رایتخا  ار  نآ  مه  هر » یمق « قّقحم  هدش و  هداد  تبسن  روهشم ، هب  روبزم  لوق  (- 1 [ ) 12]
. دشابیم هر » لوصف « بحاص  راتخم  روکذم ، لوق  (- 2 [ ) 13]

ربخلا ۀیجح  نع -- ثحبلا  نا  هحیـضوت : لوصالا  ملعل  اهتیلیلد  فصوب  ۀلدالا و  تاوذ  ۀـیعوضوم  امه : نیرمالا و  یفنل  لیلعت  (- 3 [ ) 14]
اثحب سیل  اذـک  و  اهتیلیلد ، فصوب  ما  اعوضوم  اهتاوذـب  تناک  ءاوس  حـضاو  وه  امک  لقعلا  عامجالا و  باـتکلا و  ضراوع  نع  اـثحب  سیل 
سفن ربخلا  سیل  ذا  هریرقت ، وا  هلعف  وا  مالّـسلا » هیلع  موصعملا « لوق  سفن  نم  مهدـنع  حلطـصملا  وه  اـم  اـهب  دـیرا  نا  ۀنـسلا  ضراوع  نع 
تناک ءاوس  حلطـصملا  اهانعمب  ۀنـسلا  ضراوع  یلا  ربخلا  ۀیجح  عجری  الف  اهنع ، كاح  ربخلا  لب  اهـضراوع ، نم  هتیجح  نوکت  یتح  ۀنـسلا 

.16 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك : ر . هتیاغ . حضاو  وه  امک  اهتیلیلد  فصوب  ما  اعوضوم  اهتاذب  ۀنسلا 
. تسا مالّسلا » هیلع  موصعم « ریرقت  لوق و  لعف ، ّتنس ، باب  رد  فورعم  حلطصم و  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  (- 1 [ ) 15]

لوصالا 67. دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 16]
. میداد مه  حیضوت  هک  دوب  لّوا  لاکشا  هب  طوبرم  اهنآ  (- 1 [ ) 17]

لوصح درجمل  ۀّیظفل  فیراعت  اررکم  فّنـصملا  نم  یتأیـس  امک  فیراعتلا  هذه  لاثما  نا  ۀـیولوالاب  ریبعتلا  هجو  لعل  و  فلا : (-] 1 [ ) 18]
اهیف مالکلا  ۀلاطا  یغبنی  الف  درطلا  سکعلا و  اهل  ۀـعنام  ۀـعماج  نوکت  نأ  بجت  الف  تبن  اهناب  ۀنادعـسلا  فیرعت  لیبق  نم  ۀـلمجلا  یف  زیملا 

لوصالا ۀیانع  ك : ر . ةراشالا ...  هنم  یتأتـس  امک  اهقئاقح  ءایـشالا و  هنکب  ملاعلا  هّللا  الا  اهفرعی  ۀیقیقحلا ال  فیراعتلا  لب  ماربالا  ضقنلاب و 
دنع روهـشملا  فیرعت  داسفل   E «* \ ٍضْعَِبب یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اُولوُأ  َو  » i یلاعت هلوق  یف  ۀـیولوالاک  ۀـینییعت  ۀـیولوالا  هذـه  12 ب : / 1
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[. 21 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . هوجو ...  نم  فّنصملا 
هیقفلا اهیلا  لکتی  لیلدلا -- نع  یلاخلا  لمعلا  ماکحال  ۀلفکتملا  ۀیلمعلا  لوصالا  ۀموکحلا و  یلع  نظلا  ۀیجح  ۀلأسم  نا  ثیح  (- 2 [ ) 19]

فیرعتف الـصا  مکح  طابنتـسا  قیرط  یف  ذـخؤی  نا  نود  نم  هیلع  اهقیبطتب  هب  رفظلا  نع  سأیلا  مکحلا و  كردـم  یف  عسولا  غارفتـسا  دـعب 
فنصملا فیرعت  فالخب  دارطتسالا  یلا  ریـصملا  نم  ّدب  الف  ۀیلمعلا  لوصالا  ۀموکحلا و  یلع  نظلا  ۀیجح  لمـشی  نأ  نع  رـصاق  روهـشملا 

حرش ك : ر . مهتارواحم . عبتت  نمل  کلذ  رهظی  امک  تاکلملا  تاعانصلل و  یماسا  اهنوک  ۀنودملا  مولعلا  یماسأ  نم  رهاظلا  نا  یلا  افاضم 
.9 فجن 1 / عبط  یتشر ، نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

. هدش روهشم  فیرعت  هب  تبسن  ناشیا  فیرعت  زایتما  ثعاب  رما ، نیمه  (- 1 [ ) 20]
» دنکیم مکح  هک  روطنامه  دراد - ّتیّجح  هّنظم ، هک  دنکیم  مکح  یّصاخ  طئارـش  رد  لقع  هک  تسا  نیا  تموکح ، يانعم  (- 1 [ ) 21]

- تسا ّتیّجح  ياراد  قالطا ، وحن  هب  عطق »
یلا اهب  لصوتی  هناف ال  ۀیمکحلا  تاهبشلا  یف  رییختلا  لاغتشالا و  ةءاربلاک و  ۀیلقعلا  ۀیلمعلا  لوصالا  لئاسم  یف  لاحلا  اذک  و  (- ... 1 [ ) 22]

نا مازلالا و  یفن  ناف  ۀـحابالل  لعج  الب  مازلالا  یفن  دّرجم  هئاضتقا  یلع  ءانب  عفرلا  ثیدـحک  ۀیعرـشلا  لوصـالا  ضعب  لـب و  یعرـش ، مکح 
ملع یف  لخدت  اهلک  هذه  و  همعی ، ام  انه  مکحلا  نم  داری  نا  الا  ۀسمخ  ةرشع ال  ماکحالا  تناک  الا  ایعرش و  امکح  سیل  هنا  الا  ایعرش  ناک 

.17 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لمعلا . ماقم  یف  فلکملا  اهیلا  یهتنی  اهنال  هر » فّنصملا « فیرعت  یلع  لوصالا 
قلخب وا  یحولاـب  اـهیلع  هداـبع  ملعف  ۀـعامج  يرعـشألا و  نسحلا  یبأ  یلا  بسن  اـمک  یلاـعت  هّللا  وه  عـضاولا  ّنا  نییعت  نا  ّمث  (- 1 [ ) 23]

i یلاعت هلوقب  نیجتحم  ۀعامج  وا  دحاو  یف  يرورض  ملع  قلخب  وا  ۀعامج  وا  ادحاو  مسجلا  کلذ  عامسا  مسج و  یف  فورحلا  تاوصألا و 
ّهنا وا  عضولا ، عرف  میلعّتلا  اهیناعمل و  ۀمالع  اهنوکل  ظافلألا  لمـشی  اهمومعب  تامالعلا  اهب  دارملا  ءامـسألا  ّناف   E\ اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 
i یلاعت هلوقب  نیلدتسم  مشاه  یبا  باحصا  یلا  بسن  امک  نئارقلاب  دیدرتلا  ةراشإلاب و  لصح  فیرعّتلا  ّنا  وا  رثکا ، وا  ناک  ادحاو  رشبلا  وه 

اهیلع لاسرالا  مدقتل  یلاعت  هّللا  وه  عضاولا  ناک  ولف  لاسرالا  یلع  ۀغللا  قبس  یلع  ّلد  ثیح   E ِهِمْوَق ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر   E-\i ْنِم اْنلَسْرَأ  ام  َو 
امک رـشبلا  وه  یقابلا  یف  یلاـعت و  هّللا  وه  حالطـصالا  لـعجلا و  یلع  هیبنتلا  یف  هیلا  جاـتحملا  ضعبلا  یف  هنا  وا  لـمأتف ، هیلع  ناـیبلا  فّقوتل 

وا رادل  رشبلا  وه  هلک  ناک  لب  یلاعت  هّللا  وه  نکی  مل  ول  هیلا  جاتحملا  ضعبلا  یف  عضاولا  ّنا  یلا  ادنتسم  ینیئارفسالا  قاحسا  یبا  یلا  بسن 
یلا جایتحالا  ةرورضلا و  ّنا  ققحملا  اّمنا  هنییعت و  یلا  قیرط  انل  سیل  مهتدهع و  یلا  لوکوم  رما  ربدتف ، رخآ  حالطصا  یلع  هفقوتل  لسلست 

.10 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصألا  ۀیافکلا  حرش  ك : ر . ۀثداحملا . ۀملاکملا و  یلا  ایعاد  راص  ریمضلا  یف  امع  بارعالا 
یناثلا یف  نوکی  صاخلا  ماعلا و  ظاحل  رمالا  ۀیاغ  ینیعتلا  عضولا  ینییعتلا و  عضولا  نیب  ماسقالا  ءیجم  یف  قرفلا  مدـع  رهاظلا  (- 1 [ ) 24]

هوجو ضعبب  ایلامجا  نوکی  يرخا  ایلیـصفت و  نوکی  ةرات  هل  عوضوملا  ظاحل  ّنا  ّمث  عضولا . رابتعال  ححـصملا  وه  يّذلا  لامعتـسالا  لجال 
لوصالا قئاقح  ك : ر . ۀلمجلا . یف  هیلا  ارظن  هیلا  رظنلا  نوکی  هادع و  اّمع  هجوملل  ازیمم  هظاحل  نوکی  ام  ءیـشلا  هجوب  دارملا  ۀـظوحلملا و 

.20 / 1
ار روکذـم  لاـثم  صاـخ - هن  تسا  ماـع  فورح  هـیف  لمعتـسم  هـل و  عوـضوم  عـضو ، هـک  دـننکیم  ناـیب  ادـعب  هر » فّنـصم « (- 1 [ ) 25]

- دنریذپیمن
. تسا صاخ  هل  عوضوم  ماع و  عضو  هک  یمسق  رد  (- 1 [ ) 26]

. تسا ماع  مه  هل  عوضوم  ماع و  عضو  هک  یمسق  رد  (- 2 [ ) 27]
.12 یّشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك  ر . (- 3 [ ) 28]

ۀیارّدلا 1/ یهتنم  ك  ر . امهریغ . تالوصوملا و  تاراشالا و  ءامساک  ۀیونعم  وا  ۀیعضو  وا  ۀّیراقتفا  ۀهابـش  فورحلل  ۀهباشملا  (- 1 [ ) 29]
.28
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.21 لوصالا 1 / ۀیانع  ك  زین ر . و  (- 1 [ ) 30]
. درک میهاوخ  ثحب  مه  رئامض  هراشا و  ءامسا  هب  عجار  ثحبم  نیمه  نایاپ  رد  میهدیم و  همادا  فورح  هرابرد  ار  ثحب  العف  (- 2 [ ) 31]

. دوشیمن دوجوم  دنکن  ادیپ  صخشت  ات  (- 1 [ ) 32]
«. ۀفوکلا یلا  ةرصبلا  نم  ریسا  دیئوگب « هدنیآ  زا  رابخا  ماقم  رد  ای  (- 1 [ ) 33]

.40 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  اضیا ر . لیق  ام  یلع  لوصفلا  بحاص  وا  لیق  ام  یلع  ۀیشاحلا  بحاص  یقتلا  قّقحملا  وه  و  (- 1 [ ) 34]
نم فنـصملا  هدافا  ام  یلا  رمالا  عجریف  یفاضالا ، یئزجلا  یف  دوجوم  نیریثکلا  یلع  قاـبطنالا  ۀـیلباق  وه  ۀـیلکلا و  طاـنم  نـال  (- 2 [ ) 35]

.40 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك  ر . ماعلا . هل  عوضوملا  ماعلا و  عضولاب  ۀعوضوم  فورحلا  نوک 
میداد حیـضوت  اریخا  هک  روطنامه  دوشیم و  ادـیپ  رگید  ینهذ  دوجو  کی  مینک  روصت  اددـجم  ار  ینهذ  ياـنعم  ناـمه  رگا  (- 1 [ ) 36]

ادیپ ققحت  فلتخم  ینهذ  دوجو  دص  دیامن ، نآ  هب  تبـسن  رّوصت ، دص  دـحاو ، رّوصتم  ظحال و  رگا  تسا و  روصت  هب  موقتم  ینهذ  دوجو 
. دنکیم

یف نیدوجوم  اناک  نإ  نیظاحللا  ناب  ایناث  الـصا و  ۀیانع  الب  دحاو  ظاحلب  اهیناعم  یف  فورحلل  لامعتـسالا  قّقحت  ۀهج  نم  الّوا  (- 1 [ ) 37]
وحنلاب یفرحلا  ینعملل  ظاحل  یلامعتـسالا ال  ظاحللا  نآ  یفف  نینآ  یف  نیدوجوم  اناک  نا  و  عنتمم - وه  و  نیلثملا - عامتجا  مزل  دـحاو  نآ 

.25 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . مسالا ...  نع  هل  زیمملا 
هدوجو دـیقب  نوکی  ـال  ناـک  ول  اـیعیبط و  اـیلک  سیل  هسفن  یف  یفرحلا  ینعملا  نـال  ینهّذـلا ، یئزجلا  لوقی : نا  یلوـالا  ناـک  (- 1 [ ) 38]

قئاقح ك  ر . ظحالف . ۀـیلکلا  فصو  ریغ  ظاـحللاب  هدـییقت  ۀـیلکلا و  فصوب  دـیقملا  یعیبطلا  وه  یلقعلا  یلکلا  نـال  اـیلقع  اـیلک  ینهذـلا 
.26 لوصالا 1 /

تیبلا 11. لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا ، ۀیافک  ك : ر . ءاقلا . ب :» یف « (- 2 [ ) 39]
 ... ءاهتنا و و  یلا » هملک « نینچمه  و  (- 1 [ ) 40]

 ...- ینعملا ظاحل  سیل  ّهنا  عم  فّنصم - موحرم  لوق  حیضوت  رد  (- 1 [ ) 41]
. هقباطت وا ال  هقباطت  جراخ  هتبسنل  نوکی  يذلا  مالکلا  وه  حالطصالا  یف  ربخلا  (- 2 [ ) 42]

.27 لوصالا 1 / قئاقح  ك  کلذک ر . جراخ  هتبسنل  سیل  مالک  ءاشنالا  و  (- 3 [ ) 43]
. میاهداد حیضوت  حورشم ، وحن  هب  یناث - رما  رد  البق - هراب  نیا  رد  (- 1 [ ) 44]

ۀیافک هیشاح  ك  هر ر . ینیکشم  لاثملا ، یف  دیزک  لاقی  نا  حیحصلا  خساّنلا و  نم  وا  ملقلا  نم  وهس  برضک » هلوق « ّنا  رهاّظلا  (- 1 [ ) 45]
.20 لوصالا 1 /

ك: ر . ربدتف . هتحص » الا  هنـسحل  ینعم  و ال  لاقی «: نأ  یلوالاف  هنـسحب ، نادجولا  ةداهـش  هتحـص  یلع  ناهربلا  ناک  اّمل  ّهنإ  مث  (- 2 [ ) 46]
.55 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

. مّود هن  دریگ  رارق  دیاب  مّوس  فیدر  رد  روکذم  مسق  فّنصم ، ترابع  بیترت  قبط  (- 1 [ ) 47]
افاضم ۀلالّدلا  هذه  یف  ظافلالا  عیمج  كارتشال  عوضوملا  لمهملا و  یلا  ظفللا  میسقت  ۀّحص  مدع  ضرفلا و  فالخ  همازلتسال  (- 1 [ ) 48]

.16 یتشر 1 / موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : مهفاف ر . ۀکرتشم  ۀعوضوملا  ظافلالا  عیمج  نوک  مزلی  ّهنا  یلا 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 49]

نع ۀیـضقلا  ولخ  وه  مزاللا و  وه  ام  مزالب و  سیلف  عقاولا  بسحب  عوضوملا  نع  ۀیـضقلا  ولخ  وه  لاحملا و  وه  اـم  نا  هلـصاح  (- 1 [ ) 50]
«. هلظ ماد  هنم  هبسحب « وه  امنا  ءیش  لک  عقاو  ناف  لاحمب  سیلف  یعقاولا  عوضوملا  نع  یکاحلا  وه  یعانصلا و  عوضوملا 

نیـسحلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك  تاعانّـصلا ر . مولعلا و  یف  ۀلمعتـسملا  ۀـفراعتملا  ایاضقلا  یف  امک  (- 2 [ ) 51]
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-. فجن عبط  - 17 یتشر 1 /
. دراد روکذم  ضرف  هب  هراشا  ءیشب » ظفللا  لامعتسا  باب  نم  سیل  اذه  یلع  و  ترابع « (- 1 [ ) 52]

. میداد رارق  ثحب  دروم  ار  هر » لوصف « بحاص  مالک  میدرک و  ثحب  الّصفم  ضرف  نیا  دروم  رد  (- 1 [ ) 53]
. تسا روکذم  ضرف  هب  طوبرم  ینعملا » یف  ظفللا  لامعتسا  لیبق  نم  ناک  هلثم  رخآ  درف  هب  دیرا  اذا  امیف  معن  ترابع « (- 2 [ ) 54]

لباقم رد  عون » نیا « درادن و  یتّیـصوصخ  عون ، هک  تسا  حـضاو  اّما  دـناهدومن  نایب  عون  دروم  رد  ار  دوخ  مالک  هر » فّنـصم « (- 1 [ ) 55]
. تسا يراج  مه  فنص  رد  ناشیا  نایب  تسا و  لاثم  باب  زا  هکلب  تسین  فنص 

 ...«. هقادصم هیلک و  درف  وه  امب  هیلع  مکحیل  قلطا  نا  و  هلوق « (- 1 [ ) 56]
موحرم لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  هسفن ر . یلع  ءیشلا  مدقت  مزلتسی  هیف  لمعتـسملا  یف  لامعتـسالا  سفنب  ثدحی  ام  رابتعا  نال  (- 1 [ ) 57]

.19 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش 
مایقلا و سفن  وه  الثم  دـیز  برـض  یف  هیلا  دنـسملا  مئاق و  دـیز  یف  دـیز  یلع  لومحملا  نا  ۀـهادب  قباّسلا  هلوقب  طوبرم  اذـه  (- 1 [ ) 58]

ظفاّلل دارم  وه  امب  وه ال  وه  امب  دیز  سفن  وه  عوضوملا  نوکیف  يا  عوضوملا  فرط  یف  لاحلا  اذکه  لوقیف و  نادارم  امه  امب  برّـضلا ال 
.39 لوصالا 1 / ۀیانع  ك  ر . ثلاّثلا . لیلّدلا  رکذ  لبق  یناّثلا  لیلّدلا  لیذ  کلذ  رکذ  ناک  یلوالا  و 

«. یفخی امک ال  ظافلالا ...  ۀماع  عضو  نوک  مزلی  ّهنا  عم  هلوق « (- 1 [ ) 59]
دراوم عیمج  یف  اـماع  هل  عوضوملا  نوک  همازلتـسال  اـّما  و  نیملکتملاـب ، ۀـمئاقلا  ۀـیقیقحلا  تادارـالا  یه  رداـبتملا  نوکل  اـّما  (- 1 [ ) 60]

.2 ۀیارّدلا 67 / یهتنم  ك  ر . يرت . امک  وه  عضولا و  ۀّیمومع 
رکذ لّوا  ار  لیلد  نیا  تسیابیم  باتک  نتم  بیترت  قبط  لامعتـسالا »...  تاـمّوقم  نم  هئاـحنا  یلع  ینعملا  دـصق  ّنا  نم  هلوق « (- 2 [ ) 61]

. میدرکیم
.60 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : ر . (- 3 [ ) 62]

مّود ار  لیلد  نیا  تسیابیم  باتک  نتم  بیترت  قبط  نادارم » امه  امب  دانسالا ...  لمحلا و  ۀحـص  ةرورـض  یلا  افاضم  اذه  هلوق « (- 1 [ ) 63]
. میدرکیم رکذ 

نم ۀـیرقب  ۀنس 370 ه  دلو  نیملـسملا  ۀفـسالف  دحا  روهـشملا ، میکحلا  انیـس  نب  هّللا  دبع  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  سیئرلا  خیـشلا  (- 1 [ ) 64]
اهرساب مولعلا  لیصحت  نم  غرف  دق  الا و  هرمع  نم  ۀنس  ةرشع  ینامث  لمکتـسی  مل  هفیناصت  هئاکذ و  هملع و  یف  هرـصع  ةردان  يراخب ، عایض 
ۀعمجلا موی  نادمهب  یفوت  رعـش ، هل  و  فنـصم ، ۀـئام  براقی  امم  کلذ  ریغ  و  نوناقلا » و « تاراشالا » و « ةاّجنلا » و « ءافّـشلا » باتک « فنص 

(. مقر 190  157 نایعالا 2 / تایفو  اهب ( نفد  ناضمر 428 ه و  رهش  نم 
یف سرد  ماع 597 ه ، سوط  یف  دلو  فوسلیفلا  میکحلا  یـسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  ققحملا  (- 2 [ ) 65]

رشاب هقوفت ، هغوبن و  رهظ  ةرتف  اهیف  یضق  روباشین و  یلا  رفاس  هبابش  علطم  یف  لازی  ناک ال  تایضایرلا و  مولع  نقتا  مولعلا و  فلتخم  هرغص 
یف افلؤم  زهانی 184  ام  بتک  وکالوه ، ۀبحصب  ءاحیفلا  رازام  دنع  یلحلا  ققحملا  سرد -- رضح  ۀغارم ، ۀبتکم  سسأ  ۀغارم و  دشرم  ءاشنا 

تیبلا لآ  ۀسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  [ 414 ۀعیشلا 9 / نایعا  مالّسلا (» هیلع  مظاکلا « یسوم  مامالا  راوج  یف  نفد  یفوت 682 ه و  یتش  نونف 
.16 / 1

نومـضم نع  ایبنجا  انعم  دارا  هناف ح  رهاوجلا  باتک  رعـس  نع  ۀیانک  الثم  نیرانیدب  ۀـیافکلا  باتک  رعـسب  هرابخا  ناک  اذا  امک  (- 1 [ ) 66]
.72 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  ر . هل . ادارم  هنومضم  نم  ءیش  نوکی  ثیحب ال  همالک 

. تابّکرملا يا  (- 1 [ ) 67]
. تابّکرملا تادرفم  يا  (- 2 [ ) 68]
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ال لعفا ) ۀغیـص ( نم  ینییعتلا  ینیعلا  یـسفنلا  بوجولا  مهف  نأ  رهظی  هنم ) و  ۀـمکحلا ( تامّدـقم  تناـک  ول  ۀـیلاح و  وا  ۀـیلاقم  (- 1 [ ) 69]
.42 لوصالا 1 / قئاقح  ك  یلاعت ر . هللا  ءاش  نإ  هنایب  یتأیس  امک  ۀمکحلا  تامّدقم  ۀطساوب  کلذ  مهف  نال  هیف  ۀقیقح  اهنوک  یضتقی 

.13 لوصالا / نیناوق  ك : ر . (- 1 [ ) 70]
هریغ یف  وا  روهشملا - وه  امک  ۀملکلا - یف  امإ  ۀلمجلا  یف  ازاجم  هنوک  ۀمالع  بلـسلا  ۀّحـص  ینعی  ازاجم » هلوقب « ّقلعتم  فلا : (- 1 [ ) 71]
تسا نآ  زا  دعب  رطـس  دنچ  ترابع  لباقم  رد  ۀلمجلا » یف  هلوق « ب : .-- 44 لوصالا 1 / قئاقح  ك  هلیصفت ر . یتأی  یکاکّـسلا و  هاری  امک 

وحن هب  ار  ترابع  رگا  تسا و  هداد  حیـضوت  الیـصفت  سپـس  هدومن و  ناـیب  ـالامجا  ار  بلطم  ءادـتبا ، فّنـصم ، لیـصفّتلا -» و  هلوق « ینعی -
. تسا یناعم  ریاس  زا  رتهب  مینک  نایب  روکذم 

. هرس سدق  هنم  یفخی . امک ال  امهریغ  وا  نییواستم  نییلک  اناک  اذا  امیف  ادرف ال  ایلک و  هیلع  لومحملا  لومحملا و  ناک  اذا  امیف  (- 1 [ ) 72]
.28 یّشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  باتک  هیشاح  ك  ر .

. میدرک نایب  هکيوحنهب  دشاب - يوهام  ای  یموهفم  داّحتا  لومحم  عوضوم و  نیب  هک  يدراوم  رد  ینعی  (- 1 [ ) 73]
. میداد حیضوت  ردابت » ثحب « رد  هکيوحنهب  (- 1 [ ) 74]

الثم هک  يدراوم  رد  هن  ضیبا » مسجلا  اذه  دـننام « دنـشاب  درف  یّلک و  عوضوم - هیلع - لومحم  لومحم و  هک  يدراوم  رد  هتبلا  (- 1 [ ) 75]
ضیبا مسج و  نیب  تبـسن  تروص  نیا  رد  ضیبا » مسجلا  میئوـگب « میهد و  رارق  عوـضوم  ار  یّلک  مسج  اـم  رگا  اـضرف  دنـشاب  یّلک  ود  ره 
ضیبا ریغ  ماسجا  ام  اریز  تسا  ضیبا  یقیقح  قادصم  مسج ، هک  تسین  نیا  روکذـم  هّیـضق  يانعم  دـشابیم و  هجو  نم  صوصخ  مومع و 

. دشاب رارقرب  يداّحتا  دناوتیم  ود  نآ  نیب  هک  تسا  نیا  شموهفم  هکلب  میراد  مه 
.86 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  ر . بلسلا ...  تّحص  مدع  یف  ردابّتلا و ال  یف  ال  نیباوجلا ، نیذه  ۀّیمامت  مدع  یلا  ةراشا  هّلعل  (- 1 [ ) 76]

ناف دارطالا  فیرعت  یف  ۀقیقحلا  هجو  یلع  دـیق  ةدایز  وأ  لیوأت  ریغ  نم  دـیق  ةدایزب  لاکـشالا  اذـه  نع  مهـضعب  صّلخت  دـق  و  (- 1 [ ) 77]
الصا و زاجملا  یف  دجوی  ۀقیقحلاب و ال  اصوصخم  دارطالا  ریـصی  حف  ۀنیرقلا  یلع  دامتعالا  لیوأتلاب و  وه  اّمنا  زاجملا  یف  روکذملا  دارطالا 
هل هیلع  افوقوم  دارطالا و  یلع  امدقم  نوکی  ۀقیقحلاب ح  ملعلا  ناف  روّدلا  همازلتسال  ۀقیقحلا  ۀمالع  ریصی  نا  لیحتسی  ّهناب ح  مهـضعب  هفّعض 

ۀّحـص ردابتلا و  یف  هانرکذ  ام  لثمب  هنع  یـصفتلا  نکمی  رودـلا و ال  وه  اذـه  امدـقم و  نوکی  ۀـلاحم  الف  هیلا  ایّدؤم  اقیرط  دارطالا  ناک  ولف 
نئمطی ۀقیقحلا  جهن  یلع  لامعتـسالا  نوکب  ملعلا  عم  هنا  ةرورـض  لیـصفتلا  لامجالاب و  هیلع  فوقوملا  فوقوملا و  نیب  ریاغّتلا  نم  بلـسلا 

راشا هیلا  لصاحلا و  بلط  مولعملا و  لاح  مالعتـسا  الا  اذـه  له  هریغب و  وأ  دارطـالاب  لامعتـسالا  لاـح  مالعتـسال  لاـجم  یقبی  ـال  سفنلا و 
.25 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . دیق »...  ةدایز  و  هلوقب « ققحملا  ذاتسالا 

. یکاکسلا بهذم  یلا  ةراشا  وهف  ۀملکلا  یف  ۀقیقح  ناک  نا  ینعی و  (- 2 [ ) 78]
.46 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . روهشملا ] بهذم  ظاحلب  وهف  ۀملکلا  یف  ینعی  (- 3 [ ) 79]

ۀقیقحلا ۀفرعم  یلع  فقوتی  دارّطالاف ح  ۀـقیقحلا  مزلتـسی  لیوأت  ریغ  نم  دارطالا  نالف  لّوالا  یلع  اّما  حـضاوف و  یناّثلا  یلع  اّما  (- 4 [ ) 80]
.25 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : هلظ ر . ماد  هنم  رودیف . هیلع  فقوتی  اهنا  ضرفلا  مازتلالاب و 

.103 ردابت 1 / ثحب  ۀیافکلا  حاضیا  ك  ر . 5 و 6 -) [ ) 81]

.103 ردابت 1 / ثحب  ۀیافکلا  حاضیا  ك  ر . 5 و 6 -) [ ) 82]
. یلعف ثحب  لحم  فالخ  هب  دوب  حرطم  ملعتسم ) ملاع و  و ( یلیصفت ) يزاکترا و  ملع ( هلأسم  ردابت ، رد  (- 1 [ ) 83]

دنچ رد  ار  نآ  فّنـصم ، اّما  هدش  حرطم  الّـصفم  روکذم  ثحب  نیناوق » و « لوصف » هلمج « زا  یلوصا  بتک  زا  یـضعب  رد  فلا : (- 1 [ ) 84]
. دناهدرک نایب  رطس 

ای هدـش  لامعتـسا  ازاجم  اـی  دـشاب  هصوصخم  ناـکرا  هک  دارم  ینعم  نیا  يوسب  تسا  هدـش  لـقن  ةالـص  ظـفل  نیا  اـب  هک  میتسنادـن  و  ب «:
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دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  هیاـفک  حرـش  ك  ر . تـالامتحا .» یقاـب  نینچمه  هصوصخم و  ناـکرا  اـعد و  ناـیم  تسا  یظفل  كرتشم 
.28 ینیئوخ 1 / میرکلا 

ةریثکلا ظافلالا  نیب  لیـصفتلا  اـهعبار  ۀـیناثلا و  یف  یفنلا  یلوـالا و  یف  توبّثلاـب  تـالماعملا  تاداـبعلا و  نیب  لیـصفّتلا  اـهثلاث  (- 1 [ ) 85]
ۀلماعم و وا  تناک  ةدابع  یلوالا  یف  توبثلاب  ۀباثملا  هذهب  سیل  ام  نیب  اهوحن و  موصلا و  لسغلا و  ءوضولا و  ةاکزلا و  ةالـصلاک و  نارودلا 
یناثلا و یف  توبثلا  لوالا و  یف  یفنلا  یف  هدعب  ام  نیقداّصلا ع و  رصع  نیب  یبنلا و  رصع  نیب  لیصفتلا  اهسماخ  کلذک و  ۀیناثلا  یف  یفنلاب 

یف اهادع  امیف  و  امیف ] اهمدـعب  یبنلا ص و  رـصع  یف  نارودـلا  ةریثکلا  ظافلالا  یف  اهتوبثب  لیقف  نامزالا  ظافلالا و  نیب  لیـصفتلا  اهـسداس 
ۀقیقحلا یف  لیـصفتلا  یلا  هعجرم  سماـخلا  لوقلا  نا  اـمک  عـبارلا  لوـقلا  یلا  عـجار  ۀـقیقحلا  یف  وـه  امهدـعب و  نم  نیقداـصلا ع و  رـصع 

.29 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  اهتوبث ر . أدبم  نایب  ۀعرشتملا و 
-- ریثک حضاو  رما  اذـه  هب و  یعدـی  مسا  هل  نّیعت  مل  ادـیدج و  هل  دـلو  اذا  ادـیز  يدـلو  ینولوان  دـحا  لاق  اذا  ام  لثم  کلذ  و  (- 1 [ ) 86]

.29 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  عبطلا ر . نم  ریکن  الب  عوقولا 
معا همیلست  ریدقت  یلع  ّهنا  ایناث  ۀعّرشتملا و  تارواحم  یف  کلذ  قّقحت  وه  ینیقیلا  ردقلا  هتارواحم و  یف  ردابّتلا  عنم  الّوا  هیف  و  (- 1 [ ) 87]

ك ر . هرس » سدق  ینیکشم  ۀلمجلا « یف  ۀّیعضولا  ۀقلعلا  توبث  یلع  ّلدی  امنا  هدارم و  وه  امک  لامعتسالاب  أشنملا  ینییعّتلا  عضولا  توبث  نم 
.32 یّشحم 1 / لوصالا  هیافک  باتک  هیشاح 

ۀلادعلا و قسفلا و  ةراهطلاک و  تالماعملا  ظافلا  ضعب  اذکه  اهوحن و  جحلا و  ةاکزلا و  ةالصلاک و  تادابعلا  ظافلا  نا  ینعمب  (- 2 [ ) 88]
.52 لوصالا 1 / ۀیانع  ك  ر . کلذ ...  وحن  ةارابملا و  علخلا و 

. لامعتسالا سفنب  ققحتملا  ینییعتلا  عضولا  يا  (- 1 [ ) 89]
.183 هرقب ، هروس  (- 1 [ ) 90]

هیلع دـمحم  اـنیبن  هب  بطاـخملا  نا  یناـثلا  و  مالّـسلا ... ) هیلع  میهاربا ( هنا  امهدـحا  نیلوق  یلع  هب  بطاـخملا  یف  فلتخا  و  (- ... 2 [ ) 91]
.80 نایبلا 7 / عمجم  ك  ر . تاولّصلا ...  لضفا 

.27 هرقب ، هروس  (- 3 [ ) 92]
. تسا مالّسلا ) هیلع  یسیع ( ترضح  هب  طوبرم  (- 1 [ ) 93]

میرم 31. هروس  (- 2 [ ) 94]
.33 یّشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  باتک  هیشاح  ك  ر . (- 3 [ ) 95]

» هلوق ناک  ینییعتلا و  عضولا  مدـع  یلع  ءانبلا  دـعب  عونمم  وه  اهلمعتـسی  یتلا  ظافلالا  صوصخ  یف  ینیعتلا  عضولا  توبث  ینعی  (- 1 [ ) 96]
يّدؤی امم  ۀنس  نیرشع  براقت  ةدم  یف  یناعملا  کلت  یف  ظافلالا  کلت  عراشلا  لامعتسا  ناف  روکذملا  عنملا  یف  لاکـشا  یلا  ةراشا  لمأتف »

.51 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . ینیعتلا . عضولا  لوصح  یلا 
زا یلامعتـسا  اـب  میدـش و  هّیعرـش  تقیقح  توبث  هب  لـئاق  رگا  هک : تسا  نیا  هلئـسم ، ضرف  میدرک  ناـیب  ـالبق  هک  روطناـمه  (- 1 [ ) 97]

تقیقح توبث  زا  لبق  ّلـص » باـطخ « هک  میتسنادـن  ینعی  دوب  لوهجم  اـم  يارب  لامعتـسا  خـیرات  یلو  میدومن  دروخرب  عراـش  تالامعتـسا 
؟ تسیچ هفیظو  تروص ، نیا  رد  توبث ، زا  دعب  ای  هدوب  هّیعرش 

. دناهدومن حرطم  رما  نیمه  نایاپ  رد  ار  تالماعم  ثحب  فّنصم ، موحرم  تسا  تادابع  ظافلا  هرابرد  طقف  ام  یلعف  ثحب  (- 1 [ ) 98]
فرتعا و  اضیا ، ۀحیحّصلا  یف  ازاجم  اهلامعتسا  ۀّحصب  معالا - یف  ازاجم  اهلمعتـسا  عراّشلا  نا  هیدل  تبث  ول  یّمعالا - فارتعال  (- 1 [ ) 99]

عازن امهنیب  رّوصتی ح  الف  اضیا ، ةدسافلا  یف  يزاجملا  لامعتسالا  ۀّحصب  حیحّصلا - یف  ازاجم  اهلمعتسا  ّهنا  هیدل  تبث  ول  اضیا  ّیحیحّـصلا -
. هریوصت ناکماب  لیق  کلذ  عم  نکل  و 
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مدع یلع  ءانب  عاّزنلا - بیرقت  یف  هّرـس » سّدق  يراصنالا « مظعالا  انخیـش  یلا  بوسنملا  ّنا  هحیـضوت : فالخلا ، ریوصت  يا : (- 2 [ ) 100]
تلمعتسا ّمث  ۀحیحّـصلا ، ۀّیعرّـشلا  یناعملا  نیب  ۀّیوغللا و  یناعملا  نیب  ءادتبا  تربتعا  له  ۀّیزاجملا  ۀقالعلا  ّنا  وه  ۀّیعرّـشلا - ۀقیقحلا  توبث 

ۀّیعرّشلا یناعملا  نیب  اهنیب و  ءادتبا  تربتعا  ما  زاجم ؟ یف  زاجم  کبـس  لیبق  نم  نوکیل  ۀبـسانملا  عبّتلاب و  ةدسافلا  معی  امیف  تادابعلا  ظافلا 
؟ ةدسافلا ۀحیحّصلا و  نیب  ۀعماجلا 

لمحت یناّثلا  یلع  و  ۀحیحّصلا ، یلع  نیینعملا  دحال  ۀنّیعم  ۀنیرق  مدع  ۀّیوغللا و  یناعملا  نع  ۀفراّصلا  ۀنیرقلا  عم  ظافلالا  لمحت  لّوالا  یلعف 
.103 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  ر . معالا ]. یلع  کلذک 

. داد میهاوخ  یتاحیضوت  وا  کلسم  هرابرد  يدوز  هب  (- 1 [ ) 101]
. دشاب یمعا  تسا  نکمم  و  (- 1 [ ) 102]

باوجلا ۀعرس  ةرظانملاب و  اروهشم  ناک  ملکتملا  یلوصالا  یکلاملا  يدادغبلا  يرصبلا  بیطلا  نب  دمحم  رکب  وبا  یضاقلا  وه  (- 1 [ ) 103]
.23 مالّسلا ) مهیلع  تیبلا ( لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ك : ر ،  ...( 55 / 2 باقلالا : ینکلا و  دادغبب «، ۀنس 403 ه  یفوت 

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 104]
تسا ءادا  زا  ّمعا  ءاضق  (- 1 [ ) 105]

یتح كرتشم  ردق  ۀظحالم  نم  ّدب  الف  دساوفلا  نم  اهنم و  معالا  نیب  وا  حاحصلا  نیب  یظفللا  كارتشالا  مدعب  عطقلل  کلذ  و  (- 1 [ ) 106]
هل عوضوملا  ماعلا و  عضولا  لیبق  نم  ریـصیل  هتاّیـصوصخ  ءازاب  وا  ماـعلا  هل  عوضوملا  ماـعلا و  عضولا  لـیبق  نم  ریـصیل  هئازاـب  ظـفللا  عضوی 

.33 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  ر . صاخلا .
. داد میهاوخ  حیضوت  داسف  تّحص و  هرابرد  طوسبم  وحن  هب  تالماعم » تادابع و  زا  یهن  ثحب « رد  (- 2 [ ) 107]

. دندرکیم نایب  اجنیمه  ار  همّدقم  نآ  هک  دوب  بسانم  رایسب  و  (- 1 [ ) 108]
. روهشم بهذم  رب  انب  (- 2 [ ) 109]

ردق تادابع ، ظافلا  يارب  دـیاب  دـنادب ، صاخ  مه  ار  هل  عوضوم  یـسک  رگا  درک و  میهاوخ  نایب  هحفـص 172  رد  ار  شلیلد  (- 3 [ ) 110]
. دنک رّوصت  یّلک  يانعم  کی  دیاب  اذل  دنادیم  ماع  ار  ظافلا  عضو » مه « درف  نامه  اریز  دنک  رّوصت  یعماج 

« لاکشالا 56 ب «: لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . هّرـس » سّدق  مظعالا « انخیـش  سرد  تاریرقت  یف  روکذم  لاکـشالا  اذه  فلا : (-] 1 [ ) 111]
.[. دمآ دهاوخ  عوفدم - نآ - ربخ  رطس ، هد  زا  دعب  تسا و  ادتبم 

. دنکیم نایب  لاکشا  هس  ینعی  (- 1 [ ) 112]
. یقت ّلک  نابرق  نمؤم ج : جارعم  رکنم ب : ءاشحف و  زا  یهان  فلا : (- 1 [ ) 113]

ّببـسم ببـس و  هّینطاب و  تراهط  هلأسم  دنتـسه و  هب  رومأم  ناشدوخ  زاـمن ، دـننام  ءوضو  لـسغ و  هک  تسا  نیا  رگید ، رظن  (- 1 [ ) 114]
. دومن قیقحت  ار  بلطم  نیا  دیاب  هقف  رد  هّتبلا  تسین . حرطم 

یتالص تروص  هک  يزامن  یلو  دنادیم  زامن  مه  ار  دساف  زامن  وا  هچرگ  درادن  قّقحت  مه  یّمعا  دزن  تالـص  ناونع  یّتح  و  (- 1 [ ) 115]
. تسین قبطنم  نآرب  تالص  ناونع  مه  وا  دزن  دشاب  هتشادن 

تناک ال اذا  اّما  و  ةامسملا ، یه  اهعم  ءیش  مامضنا  مدعب  ةدیقم  ناکرالا  نوک  یلع  ءانب  مزلت  امنا  ۀّیزاجملا  ّنا  یلا  ةراشا  هّلعل  (- 1 [ ) 116]
.118 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك  ر . لمأتف . دیقملا  یلع  قلطملا  قابطناک  اهب ، رومأملا  ةالّصلا  یلع  ۀقبطنم  نوکتف  طرشب ،

ك ر . اهماهفا . یف  ربتعم  هب  ملعلا  هل و  عوضوملا  نیعت  ّناف  ضارغالا ، ماهفا  یه  عضولا و  ۀمکح  فالخ  لهجلا  ددّرتلا و  ّنال  (- 1 [ ) 117]
.120 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

. هملک رد  زاجم  (- 1 [ ) 118]
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. تسا حیحص  زامن  هیبش  لکش ، تروص و  رد  تسه  ءازجا  زا  یضعب  دقاف  هک  يدساف  زامن  (- 1 [ ) 119]
. تسا كرتشم  رفاسم  صخش  یئزج  تفه  زامن  رثا  اب  رضاح  درف  یئزجهد  زامن  رثا  (- 2 [ ) 120]

. یکاکس مالک  قبط  (- 3 [ ) 121]
 ...«. هتروریص يوعد  نکمی  لب  هلوق « یف  فّنصم  نایب  قبط  (- 4 [ ) 122]

. هایملا یف  لصف  یقثولا : ةورع  ك  ر . الاقثم - نونامث  ناتئام و  یه  و  لوبمالسالا - ۀقحب  (- ... 1 [ ) 123]
. دجنملا ك : ر . لاطرا . ۀثالث  نانبل  یلاها  دنع  و  نزو ...  نم  ةّرملا  ۀنزولا : (- 2 [ ) 124]

رد یلو  دـیوگب  ـالامجا  ار  شدارم  هک  هتفرگ  قـّلعت  نیا  هب  مّلکتم  ضرغ  لاـمجا ، رد  هک  تـسا  نـیا  لاـمها  لاـمجا و  قرف  (- 1 [ ) 125]
. تسا نایبلا  مدع  هب  ّقلعتم  شضرغ  هن  دنک و  نایب  هک  هدش  ّقلعتم  شضرغ  هن  درادن ، یضرغ  الوم  لامها ،

. دراد رابتعا  زامن  هیمست  رد  هک  دشاب  یطئارش  ءازجا و  هب  تبسن  دیابن  شزامن  داسف  هّتبلا  (- 1 [ ) 126]
رمالا نوکی  همدع  عم  ءافولاب و  اعرـش  رما  ءربلا ال  عمف  یعرّـشلا  مکحلا  یلا  وه  ءربلا  مدع  ءربلا و  عجرم  نا  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 1 [ ) 127]
ۀیانع ك  ۀـلیلجلا ر . ۀـلأسملا  اذـه  لثم  اهلجال  دـقعی  وحن  یلع  ۀـمهم  ةرمثب  یه  تسیل  کلذ  عم  اهنا  فاصنالا  نا  ـالا  هلاـح  یلع  اـیقاب  هب 

.83 لوصالا 1 /
هک دشاب  یطئارش  ای  ءازجا  هب  تبـسن  دیابن  لالخا  هّتبلا  هدش ، دراو  لالخا  نآ  طئارـش  ای  ءازجا  زا  یـضعب  هب  هک  يزامن  ینعی  (- 1 [ ) 128]

. دراد بلس  تّحص  مه  یّمعا  لوق  رب  انب  دوش  دراو  نکر  هب  لالخا  رگا  اضرف  دراد  رابتعا  زامن  هیمست  رد 
عوضوملا نوک  کلذ  مزال  ۀـقیقحلا و  ۀـلاصا  ناـکمل  کـلذ  یف  ةرهاـظ  تناـک  نا  راـثآلل و  ۀـتبثملا  راـبخالا  نا  یلا  ةراـشا  (- 1 [ ) 129]

هنا یف  دارملا ال  تابثا  یف  ءالقعلا  اهئارجال  یفخی  امک ال  اهتلاصاب  تبث  هنا ال  الا  هب  راثآلا  کلت  صاصتخا  ةرورض  حیحـصلا  وه  ءامـسالل 
.72 لوصالا 1 / قئاقح  ك : هرس ر . سدق  نتاملا  نم  ادیج . لمأتف  زاجملا  وا  ۀقیقحلا  وحن  یلع 

ۀیفرعلا و تابکرملا  عاضوا  عبتت  ام  دعب  هنادـجو  عجار  اذا  فنـصملا  ناف  عنملل » ۀـلباق  اهنا  الا  هلوق « فعـض  یلا  ةراشا  هلعل  و  (- 1 [ ) 130]
وه اـمل  عضولا  نع  یطختلا  مدـع  عضولا  ماـقم  یف  هسفن  نم  دـجی  بکرم  عرتـخم  ینعمل  ظـفللا  عضاو  هسفن  ضرف  اهأرقتـسا و  ۀـیداعلا و 

.90 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . عنملل .» ۀلباق  اهنا  الا  هلوقل « هجو  یقبی  الف  هیلع  تاریرقتلا و  بحاص  رکذ  امک  ماتلا  بکرملا 
«. ةالصب تسیل  ضئاحلا  ةالصک  ةدسافلا  ةالّصلا  میئوگب « تسین  حیحص  (- 1 [ ) 131]

،4 / 82 یلآللا 1 : یلاوع  ۀسمخلا ، باب   21 / 277 لاصخلا : رفکلا ، نامیالا و  باتک  نم  مالـسالا  مئاعد  باب   18 یفاکلا 2 / (-» 1 [ ) 132]
«. ۀیالولاب الا  لامعالا  لبقت  هنا ال  باب   207 راحبلا 2 : عجار  اهنومـضمب ، ةریثک  ثیداحا  دجوت  هیلت و  یتلا  ۀمتّتلا  هیف  ثیدح  یلع  رثعن  مل  و 

«-: هر ینیکشم « هیشاح  هب  یشحم - لوصالا  ۀیافک  ك : ر .
190 / 1 مق » ۀمکحلا « راد  تاروشنم  عبط :

- ۀضاحتسملا ضئاحلا و  یف  عماج  باب  - 88 یفاک 3 / (- 1 [ ) 133]
. تسین تاملسم  زا  انبم  نآ  هچرگ  میداد  حیضوت  هک  یئانبم  قبط  (- 1 [ ) 134]

. ةالصلا لعفب  يا  (- 1 [ ) 135]
. تسین رضم  تالص  ناونع  هب  افرع  هک  دیامن  لالخا  يروما  هب  زامن  نآ  رد  هچرگ  (- 2 [ ) 136]

یف یلابب  وه  ام  یلع  فّنـصملا  هراتخا  امک  ضئاحلا  یلع  ةدابعلل  ۀیتاذلا  ۀـمرحلاب  مازتلالا  یف  روذـحم  هنا ال  یلا : ةراشا  هلعل  (- 3 [ ) 137]
، ۀیعناملا یف  کئارقا » مایا  ةالّصلا  یعد  باطخ « روهظ  يوعد  یه : ۀیاورلا  هذهب  لالدتسالا  نع  باوجلا  یف  ةدمعلاف  ةرصبتلا ، حرـش  هباتک 

.149 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : یهنلا ر . اذه  لاثما  یف  کلذ  تبث  امک 
. تسا باوث  ّتیّلقا  تدابع ، رد  تهارک  زا  دوصقم  هک  میناوخیم  يدعب  ثحابم  رد  (- 1 [ ) 138]
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نیلاکـشالا مزلتـسی  ناـک  نا  حیحـصلاب و  رذـنلا  قـّلعت  ّنا  وـه : لالدتـسالا  اذـه  نع  هدـق » فّنـصملا « باوـج  لـصاح  و  (- ... 1 [ ) 139]
ةالـصلا صوصخ  رذاّنلا  دـصق  هل و  ظفللا  عضو  ضرف  ول  ذا  یعدـملا ، وه  امک  معـالل  اعرـش  ظـفللا  عضو  هاـضتقم  سیل  نکل  نیمدـقتملا 

تابثا لدتـسملا  ضرغ  ناک  نا  الـصا و  حیحـصلل  عضولا  نع  فشکی  ۀحیحـصلا ال  ةالـصلا  رذن  عانتماف  اضیا  رذنلا  دـقعنی  مل  ۀحیحـصلا 
معا لامعتسالا  ّنا  نم  ارارم  رم  ام  هیفف  ۀقیقحلا ، لامعتسالا  یف  لصالا  نوک  یلا  ادانتسا  رذنلا  باب  یف  هیف  لامعتسالا  ببـسل  معالل  عضولا 

ك: ۀقیقحلا ر . نم 
.151 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

. رذن زا  دعب  ماّمح ، رد  زامن  ندناوخ  ینعی  (- 2 [ ) 140]
مولعملا نم  رذنلا و  ول ال  حیحصلاب  ّقلعت  دق  رذنلا  نا  هلـصحم ) و  نیتم ( باوج  وه  لاحملا و  موزل  صوصخ  نع  باوج  اذه  (- 1 [ ) 141]

دوجو ضرف  نم  مزلی  الف  دحاو  لاح  یف  دحاو و  ءیـش  یف  ناعمتجی  لب  رذـنلا . ول ال  حیحـصلا  یفانی  رذـنلا ال  لبق  نم  یـشانلا  داسفلا  نا 
. رذنلا دعب  یتح  قاب  رذنلا  هب  قلعت  يذلا  حیحصلا  ناف  حیحصلا  مدع  حیحصلا 

کلذ نع  باوجلا  حدـقنی  لاحملا  موزل  باوج  یف  انرکذ  امم  يا و  حیحـصلا  یلع  ثنحلا  مدـع  صوصخ  نع  باوج  اذـه  (- 2 [ ) 142]
حیحصلا ۀحیحـص و  تناکل  هورکملا  ناکملا  کلذ  یف  اهکرتب  رذنلا  قلعت  ول ال  ةالـصب  يا  رذنلا  ول ال  حیحـصلاب  قلعت  دق  رذنلا  ناف  اضیا 

هب لصحیف  دحاو  لاح  یف  دحاو و  ءیـش  یف  رذنلا  لبق  نم  یـشانلا  داسفلا  عم  هعامتجا  نم  تفرع  امل  رذنلا  دعب  یتح  روسیم  رما  یئاذکلا 
.97 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ثنحلا ر .

سدق نتاملا  نم  ادیج «. لماتف  ۀبولطم  ۀحیحـص  هعم  ةالـصلا  نوک  مدعل  لکـشم  کلذـک  هتحـص  نکل  رذـنلا و  عم  ول  يا و  (- 3 [ ) 143]
.79 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هرس »

ریغ اذـه -- فرعلا و  عرـشلا و  دـنع  نیبم  موهفم  كانه  نوکی  نا  یلع  ینبم  قادـصملا  یف  فـالتخالا  نا  یلا : ةراـشا  هلعل  (- 1 [ ) 144]
. ربدتف قادصملا  یف  ۀئطختلل  لاجم ح  الف  موهفملا  سفن  یف  امهنیب  فالتخالا  نوک  لامتحا  ةّوقل  رهاظ ،

.156 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر .
. دیئامن عوجر  هحفص 174  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 145]

. هن ای  دراد  ّتیطرش  هب  رومأم  يارب  ایآ  هک  میئامن  دیدرت  یطرش  دروم  رد  رگا  نینچمه  و  (- 2 [ ) 146]
کـش رگا  الثم  دشاب  یفاضا  دیق  کی  رد  ام  دیدرت  دشاب و  زرحم  قلطم ، ناونع  هک  تسا  نیا  قالطا ، هب  کّسمت  طرـش  اریز  (- 1 [ ) 147]

. درادن تیلخدم  هبقر  رد  نامیا  دیق  تفگ  دومن و  کّسمت  ۀبقر » قتعا  قالطا « هب  ناوتیم  هن  ای  تسا  ربتعم  نامیا  دیق  قتع ، رد  هک  مینک 
. میدومن نایب  هحفص 175  رد  هک  (- 2 [ ) 148]

هیآ 275. هرقب ، هروس  (- 1 [ ) 149]
. مینادیم حیحص  صوصخ  ار  تالماعم  ظافلا  هل  عوضوم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  (- 2 [ ) 150]

تقیقح ياراد  هک  تالـص  موص و  دـننام  تادابع  ظافلا  فالخهب  تسین  حرطم  هّیعرـش ، تقیقح  تالماعم ، ظافلا  باب  رد  (- 3 [ ) 151]
. دنتسه هّیعرش 

رما اذل  هلعل  داسفلا و  یلع  یهنلا  ۀلالد  یف  یتأیس  امک  روکذملا  لصالا  یلع  مدقم  اهرثکا  رخا  هوجوب  نکمی  لصالا  ریرقت  و  (- 1 [ ) 152]
.50 لوصالا 1 / ۀیافک  باتک  هیشاح  ك : ر . هر » ینیکشم « لّمأتلاب 

. دناهدومن نایب  ثحب ، نایاپ  رد  هر » فّنصم « هک  تسا  رّوصتم  مه  یمجنپ  مسق  انمض  (- 1 [ ) 153]
. اقوبسم هب  رومأملا  ذخا  اذا  امک  ینعی  هب ، رومأملا  وه  ءیشلاب  دارملا  (- 1 [ ) 154]

. هب رومأملا  ۀیهام  نع  جراخلا  ءیشلاب  يا  (- 2 [ ) 155]
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.162 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  هب ر . رومأملا  ۀّیهام  نع  جراخلا  ءیشلا  کلذل  انراقم  هب  رومأملا  ذخا  اذا  امک  ینعی  (- 3 [ ) 156]
. تادابع ءازجا  ریاس  نینچمه  و  (- 4 [ ) 157]

. طرش رد  نینچمه  و  (- 5 [ ) 158]
.101 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . موصلا . یف  ۀصوصخملا  كورتلاک  ایمدع  وا  (- ... 6 [ ) 159]

«. رمالل اقلعتم  هل  انراقم  وا  هب  اقوحلم  وا  اقوبسم  ءیش  ذخا  اذا  امک  هلوق « یف  (- 1 [ ) 160]
. دوشیم میسقت  مسق  ود  هب  مّوس  قش  (- 2 [ ) 161]

. هناخ رد  زامن  ندناوخ  دننام  درادن  هب  رومأم  يارب  یصقن  ای  ّتیزم  هنوگچیه  یهاگ  و  (- 1 [ ) 162]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 163]

مارحالا و یبوث  سبلک  بجاو  یف  ابجاو  ءیش  نوکی  دق  هنا  هحیضوت : طرـشلا ، ءزجلا و  ّزیح  نع  ۀجراخ  ۀسماخ  ةروص  هذه  (- 1 [ ) 164]
اهبوجو نوک  یلع  ءانب  ۀعامجلا  ةالص  یف  ۀعباتملا  بوجوک  و  مارحالا ، وه  بجاو و  یف  نییسفن  نیبجاو  امهنوک  یلع  ءانب  مارحالا  كورت 

اذا ادـمع  ول  هب و  لالخالاب  ةالـصلا  نالطب  مدـع  بوجولا  اذـه  مزال  و  ضعب - یلا  بسن  امک  ایطرـش - ال  روهـشملا ، یلا  بسن  امک  ایـسفن 
ۀهج نم  اهنالطب  مزلتـسا  اذا  الا  ةالـصلا  لطبی  و ال  مثالا ، بجوی  هب  لالخالا  معن  ةالّـصلا . هفرظ  ناک  نا  القتـسم و  اـبجاو  هنوک  ضورفملا 

ةالصلا لطبتف  هنع  ایهنم  هنوکل  هب  یتأی  ام  لطبی  ةالـصلاب  لاغتـشالا  هکرت و  ناف  هدض  نع  یهنلل  ءیـشلاب  رمالا  ءاضتقاب  انلق  اذا  امک  يرخا ،
یف ابحتـسم  نوکی  دـق  ۀـبجاولا و  تاولـصلا  یف  راکذالا  ریرکت  تونقلاک و  بجاو  یف  ایـسفن  ابحتـسم  ءیـش  نوکی  دـق  یهنلا و  ۀـهج  نم 

. ۀبودنملا تاولصلا  یف  تونقلا  بابحتساک  بحتسم 
لخد ةالصلل  یسفن و  اهبوجو  ناف  ۀعامجلا  ةالص  یف  ۀعباتملاک  یـشلا  کلذ  ۀّیبولطم  یف  افرظ  الخد  هب  رومأملل  نا  ینعی : (- ... 2 [ ) 165]

. اهتیبولطم یف  یفرظ 
ایسفن يا  (- 3 [ ) 166]

. هنم اءزج  امهنوک  مدع  یلع  ءانب  بحتسملا  بجاولا و  ءوضولا  لبق  قاشنتسالا  ۀضمضملاک و  بحتسملا  بجاولا و  يا : (- 4 [ ) 167]
امب ابحتـسم  وا  ابجاو  هفرظ  لعج  يذلا  یـسفنلا  بولطملا  هیبشت  هدق :) فنـصملا ( ضرغ  لصحم  و  امهدـحا ، دـعب  وا  ینعی : (- 5 [ ) 168]

بحتـسملا وا  یـسفنلا  بجاولا  ۀیبولطم  نیب  طبر  امکف ال  طابترالا ، مدـع  یف  امهدـحا  دـعب  وا  بحتـسم  وا  بجاو  لبق  بحتـسا  وا  بجو 
ایـسفن ابولطم  اضیا  وه  نوکی  يذلا  هفرظ  نیب  یـسفنلا و  بولطملا  نیب  طبر  کلذکف ال  امهدحا ، دعب  وا  بحتـسم  وا  بجاو  لبق  کلذـک 

.166 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك  ر . بحتسم ]. وا  بجاو  نم 
. تسا مجنپ  مسق  نامه  نیا  و  (- 1 [ ) 169]

دننام تشادن  هب  رومأم  اب  یطابترا  چیه  ءیش  نآ  دوب و  یّبحتـسم  ای  بجاو  کی  نآ  فرظ  یلو  یـسفن  بحتـسم  ءیـش  هک  (- 1 [ ) 170]
. تونق

اهطئارش و وا  اهئازجا  ضعبب  لالخالاب  ةدسافلا  نع  الثم  ةالـصلا  بلـس  ۀحـص  رکذ  ّهنإ  ثیح  حیحـصلاب  نیلئافلا  ۀلدا  یف  يا  (- 2 [ ) 171]
. ظحالف اعم  طئارشلا  ءازجالل و  عماجلا  وه  حیحصلا  نوک  یف  ةرهاظلا  راثآلا  ضعبل  ۀتبثملا  رابخالا 

.169 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  ر .
ك هدارفا ر . لک  یلع  قداصلا  ناسنالا  ظـفلک  دـحاولا  ظـفلل  دـحاولا  یقیقحلا  ینعملا  دارفا  دّدـعت  وه  يونعملا  كارتشـالا  (- 1 [ ) 172]

طابنتسالا 50. لوصا 
امهعافترا نیضیقنلا و  عامتجاک  ۀیتاذلا  ۀلاحتـسالا  یه  ۀلاحتـسالاب  دارملا  سیل  و  هلاحا ، نمب  رفظا  مل  ۀیلـصو و  نا - ۀملک - (- 1 [ ) 173]

. یتآلا ۀلاحتسالا  لیلد  نم  رهظی  امک  یعوقولا ، ناکمالا  نع  ۀعناملا  ۀّیضرعلا  ۀلاحتسالا  اهب  دارملا  لب 
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.171 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك  ر . خلا ]» الّوا ...  لالخالا  عنمل  دساف  هنکل  اذکه «: نوکت  نأ  یضتقی  ةرابعلا  قوس  (- ... 2 [ ) 174]
هیآ 228. هرقب ، هروس  (- 3 [ ) 175]

- دنراد انعم  ود  زا  شیب  هک  یظافلا  رد  انعم - ود  زا  شیب  نینچمه  و  (- 4 [ ) 176]
ر. هر » ینیکـشم  هعم « ملکتلا  یف  بغری  نمم  بطاخملا  ناک  اذا  امک  ضرغلل  اقفاوم  نوکی  دـق  لیوطتلا  سفن  ّنا  یلا  افاضم  (- 1 [ ) 177]

.53 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك 
. کئرق مت  له  ضئاحلل  لاق  ول  امک  (- 1 [ ) 178]

ۀنیرقب ۀـیراجلا  نیعلا  دارملا  ناف   E«\ ًاْنیَع َةَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  » i هلوق \»E و  ِهَّللا ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  » i یلاعت هلوقک  (- 2 [ ) 179]
.184 لوصالا 1 / ۀیافک  یلا  لوصولا  ك : ر . رخآ ]. عادل  امهب  یتا  امهنا  عم  ترجفنا  برشی و 

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  (- 3 [ ) 180]
.42 ۀیافکلا 1 / حاضیا  هب  دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 181]

ك: ملعأ ر . هناحبس  هّللا  و  یناعملا ، عیمج  یف  لامعتسالل  ۀحّحصملا  ۀبسانملا  رسیت  مدع  يوعد  یلا  ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 182]
.88 لوصالا 1 / قئاقح 

فالخ ۀـلاطالاب  یلتبا  کلذ و  ةدافا  یف  ۀفیرـشلا  هتاملک  برطـضا  دـق  یلقعلا و  عانتمالا  وه  فّنـصملا و  هراتخا  ام  لوـالا ) (-) 1 [ ) 183]
 ... ازاجم ۀقیقح و ال  زاوجلا ال  مدع  نم  یمقلا  قّقحملا  هراتخا  ام  یناثلا ) لوقلا  هتداع (...  هندید و 

. ازاجم درفملا  یف  ۀقیقح و  عمجلا  ۀینثتلا و  یف  زوجیف  لیصفتلا  نم  ملاعملا  بحاص  هراتخا  ام  ثلاثلا ) لوقلا  ) 
.110 / 1 لوصالا : ۀیانع  ك  ر .

73 و 72 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : زین ر . و  (- 2 [ ) 184]
نیدلا 32. ملاعم  ك  ر . (- 1 [ ) 185]

.67 لوصالا 1 / نیناوق  ك : ر . (- 2 [ ) 186]
. داد میهاوخ  حیضوت  يدعب  نتم  اب  هارمه  فّنصم ، تالاکشا  اب  هارمه  ار  عمج  هینثت و  هب  تبسن  ملاعم  بحاص  نایب  (- 1 [ ) 187]

لوبق ضرف  ینعی  دنتفریذپ  کلذ »...  نع  انلزنت  ول  ترابع « رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  تسه : فّنصم  مالک  رد  هک  ياهحماسم  (- 1 [ ) 188]
الا ۀعوضوم  نوکت  ظافلالا ال  نا  حوضول  دندومرف « ترابع  نامه  دعب  تمـسق  رد  اّما  دراد  ّتیلخدم  عوضوم  رد  تدحو  دـیق  هک  دـندرک 

لوبق ضرف  زا  دعب  هکنیا  هصالخ  دـندرک  راکنا  هل  عوضوم  رد  ار  تدـحو  دـیق  ّتیلخدـم  و  ةدـحولا »...  دـیق  ۀـظحالم  الب  یناعملا  سفنل 
. دننک راکنا  ار  نآ  هک  درادن  یموهفم 

. انعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  زا  دعب  (- 1 [ ) 189]
. دشاب يزاجم  شلامعتسا  و  (- 2 [ ) 190]

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  نونکا  ام  یلو  هدمآ  فّنصم  یلبق  ترابع  رد  ملاعم  بحاص  لیلد  (- 1 [ ) 191]
. تسب عمج  هینثت و  ار  اهنآ  ناوتیم  روکذم  رابتعا  هب  دنراد و  رارق  ناسنا » یّلک « ناونع  تحت  اهنآ  هتبلا  (- 1 [ ) 192]

- هدنراگن میهدیم - ملاعم  بحاص  هب  یتبسن  نینچ  لاکشا ، نایب  ماقم  رد  (- 1 [ ) 193]
نایعالا نم  ۀعامج  عم  هّرـس ) سّدق  یلع  حتف  الم  دنوخآلا ( لزنم  اموی  رـضح  هنا  هدییأت - ماد  مظاعالا  ضعب  ثدح  ةدـئاف :» (-» 1 [ ) 194]

هلوق هر » دـنوخآلا « ـالتف  هلظ  ماد  ردـصلا  نسح  دیـسلا  و  هر » كردتـسملا « بحاـص  يرونلا  جاـحلا  و  هر » ردـصلا « لیعامـسا  دیـسلا  مهنم 
یف عرـش  مث  ۀیآلا »  E  ... \ َناـمیِْإلا ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُِّتنََعل  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍرِیثَـک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  ْوـَل  ِهَّللا  َلوُـسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُـمَلْعا  َو  » i:\ یلاعت

مهلاقتنا مدع  نم  اوبرغتسا  هوحضوتسا و  هنم  هوعمس  اّمل  ینعمب  اهرسف  لیوط  نایب  دعب  ۀیآلا و   E  ... \ ُمُْکَیلِإ َبَّبَح   i:\ اهیف یلاعت  هلوق  ریسفت 
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لبق هیلا  مهلاقتنا  مدـع  نم  اوبجعت  اضیا و  هوحـضوتساف  لوالا  ریغ  رخآ  ینعمب  اهرـسفف  یناثلا  مویلا  یف  هدـنع  اورـضحف  مهل ، هنایب  لبق  هیلا 
رکذ اموی  هدنع  اورـضح  املک  لاحلا  هذـه  یلع  اولازی  مل  نیلوالا و  نیمویلا  یف  ناک  ام  لثم  ناکف  ثلاثلا  مویلا  یف  هدـنع  اورـضح  مث  هنایب ،
اذهل تاقثلا  لقن  دق  و  هوحـضوتسا ، ینعم  هنم  اوعمـس  املک  ینعم و  نیثالث  نم  برقی  ام  اهل  رکذف  اموی  نیثالث  نم  برقی  ام  یلا  ینعم  اهل 

ك: ر . هحور ، هّللا  سدق  تامارک  رسفملا 
.95 لوصالا 1 / قئاقح 
ۀبسنلا لاح  يا  (- 1 [ ) 195]

نوکیف لاحلا  یف  سبلتملا  صوصخل  قتـشملا  عضوب  انلق  ناف  لاحلا  یف  أدـبملا  هنع  یـضقنا  هب و  سبلت  امیف  فالخلا  اّمنا  (- ... 2 [ ) 196]
الئاز وا  ایقاب  هسّبلت  ناک  ءاوس  اقلطم  سّبلت -- امل  يا  أدـبملا  هنع  یـضقنا  ام  لاحلا و  یف  سّبلتملا  نم  معـالل  هعـضوب  اـنلق  نا  هیف و  ازاـجم 
یلا ةراشالا  یتأتـس  ةدیدع  رخا  لیـصافت  اهیف  یمقلا و  ققحملا  هب  حرـص  ام  یلع  ۀلأسملا  یف  ناروهـشم  نالوقلا  اذه  هیف و  ۀـقیقح  نوکیف 
ۀیانع ك : ر . لاـحلا . یف  سّبلتملا  صوصخل  قتـشملا  عضوب  لوقلا  وه  راـتخملا و  ۀـلدا  یف  عورـشلا  لـیبق  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  اـهنم  ۀـلمج 

.116 لوصالا 1 /
ۀغلابملا غیـص  صوصخ  یلا  ۀبـسنلاب  رییغتلا  هضرغ  نا  لاقی : نا  الا  لب ... - ۀـملکب - نایتالا  بولـسالا و  رییغتل  هجو  رهظی  مل  (- 1 [ ) 197]
تعـضو اهنا  ثیح  ۀـغلابملا  غیـص  نأش  وه  امک  هب  سّبلتلا  ةرثک  نود  ضرعلاب  سّبلتلا  درجم  لفکتی  امب  قتـشملا  عازن  صاصتخا  لاـمتحال 

ك: یفخی ر . امک ال  اریثک  لعافلا  نع  لعفلا  عوقو  یلع  ۀلالدلل 
.198 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

لوصالا 245. تاحالطصا  ك : ر . (- 2 [ ) 198]
نا ءاوس  هریغ و  ما  ایوحن  اقتشم  ناک  ءاوس  يدابملا ، نم  إدبمب  اهفاصتا  رابتعاب  تاذلا  یلع  قلطا  ظفل  لک  حالطصالا  یف  وه  (- 1 [ ) 199]

.244 لوصالا 1 / تاحالطصا  ك : اهنع ر . اهعازتنا  وا  اهنم  اهرودص  وا  اهیف  ۀفصلا  لولح  رابتعاب  ۀفصلا  کلتب  تاذلا  فاّصتا 
ناک ام  داجیالاب  دارملا  لتقلا و  رـسکلا و  لثم  هنم  ارداص  ناک  نا  لـعافلا و  ریغب  اـمئاق  هیف  أدـبملا  ناـک  اـم  ارهاـظ  هب  دارملا  (- 1 [ ) 200]

.96 لوصالا 1 / قئاقح  ك : لکألا ر . سولجلا و  لثم  لعافلاب  امئاق  هیف  أدبملا 
. داد میهاوخ  حیضوت  مّود  رما  رد  هک  هدش  یلاکشا  نامز  مسا  دروم  رد  (- 2 [ ) 201]

ءیـشلا اذـه  میئوگیم « هک  یماگنه  دراد و  داـحتا  ناـکم  نآ  اـب  ّتیدجـسم  دجـسم » ناـکملا  اذـه  میئوگیم « یتقو  ـالثم  (- 3 [ ) 202]
. دراد داحتا  ءیش  نآ  اب  ّتیضارقم  ضارقم »

وه اّمنا  کلذ  یف  مهتاناونع  روهظ  اهل و  اناونع  نوکی  تاذـلا و  یلع  يرجی  قتـشم  لکل  لماشلا  اهیف  قتـشملا  ظفل  قالط  ـال  (- 4 [ ) 203]
. لاعفالاک تاذلا  یلع  رجی  مل  نا  يوحنلا و  قتشملا  غیص  عیمج  لمشی  قتشملا  ظفل  رهاظف  الا  تاذلا و  یلع  قتشملا  قابطنا  ۀظحالمب 

مساک تافصلا  نم  تاقتـشملا  نوک  یف  ارهاظ  فالخ  ال  ةرـشع : ۀیناثلا  ملاعملا «: یلع  هتیـشاح  یف  هدق » یقتلا « ققحملا  لاق  (- 5 [ ) 204]
ققحملا حیرـصت  تاناونعلا و  رهاظ  ۀّیـضق -- عئادـبلا «: یف  لاق  یهتنا و  لاحلا » یف  ۀـقیقح  اهوحن  ۀهبـشملا و  ۀفـصلا  لوعفملا و  لـعافلا و 

ر. یهتنا ]...  اهضعب » یف  ۀسوسو  مهضعبل  نا  الا  صیصختلل  اهب  لثمملا  ۀلثمالا  ۀیحالـص  مدعل  تاقتـشملا ، رئاسل  عاّزنلا  مومع  هدق » یمقلا «
.198 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك :

: یناثلا تاجاجتحالا  فیعاضت  یف  لعافلا  مساب  لیثمتلا  لوالا  نیهجوب : هیلع  لدتسا  لوصفلا و  بحاص  وه  (- 1 [ ) 205]
يرج دـق  هنال  هل  حـلاص  ریغ  لیثمتلا  نا  لوالا  یلع  دری  ءامـسالا و  ۀـّیقب  قـالطا  نود  لـعافلا  مسا  قـالطاب  معـالا  یلع  مهـضعب  جاـجتحا 

ۀـلالدلا ال ضرف  یلع  هنا  یلا  افاضم  کلذ  یلع  هل  ۀـلالد  روکذـملا ال  جاجتحالا  نا  یناثلا  یلع  قیداصملا و  ضعبب  لیثمتلا  یلع  مهندـید 
.58 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر » ینیکشم « ضعبلا . اذه  لوق  یف  ۀیجح 
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ك: ر . هر » ینیکشم « امهالک  وا  يدادغبک  ۀبسنلا  باب  وا  لعافلا  مسا  ینعمب  ۀلمعتسملا  رداصملا  هنم  دارملا  (- 2 [ ) 206]
58 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک 

اذـه لاقی : امک  أدـبملا  ۀـینأشب  فصنملا  هب  داری  قتـشملا و  قلطی  دـق  هنا  رکذ  هناف  لوصفلاـب  رخآ  ضیرعت  هنا  رهاـظلا  فلا : (- 1 [ ) 207]
ۀیکلملا ۀینأشلا و  لوصح  نیماقملا  یف  ربتعی  و  لاق : مث  ۀعانـص . ۀفرح و  هذاختاب  أدبملا و  ۀکلمب  فصنملا  هب  داری  قلطی و  دق  عفان و  ءاودلا 

 ... هرابتعاب تاذلا  یلع  قتشملا  قلطا  يذلا  نامزلا  یف  ۀفرح  ذاختالا  و 
لوعفملا مسا  ینعم  یف  هرکذ  امب  ضیرعتلا  ةدارا  لمتحی  و  لمأتف ، لاحلا  نامز  رابتعا  یلع  قافتالا  خلا  ربتعی ...  و  هلوق : یـضتقی  دق  ذا  خلا 

.97 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ینازاتفتلاب . ضیرعتلا  و 
نا بسانملا ح  ذا  دـیعب  هنا  الا  یناّثلا  داریالل  ضرعت ح  الف  يرت  امک  هلوقل  اـهجو  هنوک  لـمتحی  داریـالا و  نم  لوـالا  قشلا  یلا  ةراـشا  ب :

.59 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر » ینیکشم « خلا .» فالتخالا  ذا  لاقی «
نییقطنملا حالطـصا  فالخب  اذه  ۀیجوزلاک و  ۀـیرابتعالا  يدابملا  یناثلا  نم  ضایبلاک و  ۀلّـصأتملا  يدابملا  لوالا  نم  هدارم  (- 1 [ ) 208]

.59 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر » ینیکشم « قتشملا . یلع  یناثلا  أدبملا و  سفن  یلع  لوالا  نوقلطی  مهنا  ثیح 
. میدرک نایب  هکيوحنهب  (- 1 [ ) 209]

. حاکنلا باتک  ، 379 کلاسم 1 / (- 1 [ ) 210]
. میداد حیضوت  لوا  رما  يادتبا  رد  هکيوحنهب  (- 1 [ ) 211]

. هّیمسا هلمج  دننام  (- 1 [ ) 212]
تاوذ و رب  اهنآ  يرج  دشاب  حیحـص  هکنیا  ات  دـنکیمن  أدـبم  هب  سّبلتم  تاذ  رب  تلالد  مادـکچیه  لاعفا ، هّدام  هن  تئیه و  هن  (- 2 [ ) 213]

. دشاب قتشم  ثحب  لخاد  لعاف ، مسا  دننام 
دشابیم اهنیا  زا  ریغ  یهاگ  و  (- 3 [ ) 214]

ۀجاتحملا تاینامزلا  نم  هیلا  دنسملا  نوک  امهیناث  و  مالکلا ، قالطا  امهدحا  نیطرشب  نوکت  امنا  ۀلالدلا  نا  ینعی  ۀیعملل  واولا  (- 1 [ ) 215]
ناک وا  هلاثم  یتأیس  امک  نامزلا  یلع  ۀلالد  نکت  مل  قالطالا  عفترا  ولف  تادرجملا  نم  هوحن  هسفن و  نامزلا  لثم  نامزلا ال  یلا  اهدوجو  یف 

هتمزـالم لـجال  ناـمزلا  مهف  نوک  ناـکمال  اـضیا  ناـمزلا ح  یلع  ۀـلالدلا  عنم  نکمی  نکل  اذـه و  کلذـکف . یناـمزلا  ریغ  نم  هیلا  دنـسملا 
.101 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . یتأیس . امک  نیلعفلا  نم  ۀموهفملا  ۀّیصوصخلل 

لاثم رد  ورمع  دـیز و  لثم  تادوجوم  رثکا  دـننام  تسا  اهنآ  دوجو  فرظ  ناـمز  هک  تسا  یئاـهزیچ  تاـّینامز  زا  دوصقم  و  (- 1 [ ) 216]
. نامز سفن  یلاعت و  يراب  تاذ  دننام  تسه  نامز  زا  تادرجم  تاّینامز ، لباقم  ورمع و  سلج  دیز و  برض 

. درادن نامز  رب  یتلالد  یهن  رما و  لعف  هّتبلا  (- 1 [ ) 217]
. نامز زا  ریغ  یتّیصوصخ  (- 2 [ ) 218]

. دوشیم قبطنم  یضام  نامز  رب  روکذم ، ناونع  لعاف و  لعف و  نیب  تبسن  قّقحت  (- 3 [ ) 219]
- تاّینامز هب  دانسا  رد  تسا - لابقتسا  ای  لاح  نامز  اب  مزالم  روکذم ، ّتیصوصخ  لعاف و  لعف و  نیب  تبسن ، ّبقرت  (- 4 [ ) 220]

عوضوم هنا  امهنم ال  لک  یلع  هقابطنا  حص  دـق  ینعم  عراضملل  نوکی  نأ  الا  امهنیب  ایونعم  هکارتشال  ینعم  هنا ال  دـییأتلا  هجو  (- 1 [ ) 221]
نیب ایونعم  عراضملا  كارتشا  نا  ملعی  مل  هنا  هسأرب  الیلد  کلذ  لعج  مدع  هجو  نا  رهاظلا ) و  امهنیب ( عمجی  نامز  ذا ال  امهنیب  عماج  نامزل 

نع کلذ  یکح  امک  یظفللا  كارتشـالا  یعدـی  نم  ۀـلأسملا  یف  لـعل  هب و  لدتـسی  یک  ةاـحنلا  نیب  هیلع  ملاـستم  رما  لابقتـسالا  لاـحلا و 
ةاحنلا نیب  اروهشم  ارما  يونعملا  كارتشالا  نوکی  ثیح  هلک  کلذ  عم  نکل  يرخا و  لابقتسالل  ةرات و  لاحلل  عراضملا  عضو  ناب  مهـضعب 

.126 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . دییأت . نع  ولخی  امم ال  وهف 
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- هدنراگن اموهفم - هن  اقادصم  (- 1 [ ) 222]
الصفم عضولا  ثحب  لیذ  یف  فورحلا  یف  مالکلا  مّدقت  ام  دعب  تقولا  فالتا  رمعلا و  عییضت  نم  هیف  امل  سأبلا  لامک  هیف  لب  (- 1 [ ) 223]

.127 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر .
ام یضاملا  لعفلا  هیلع  لدی  يذلا  یضاملا  نامزلا  نم  دارملا  نوک  يوعد  ناکمال  دییأتلا  فعـض  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 2 [ ) 224]

لولدملاف ناک  فیک  هفالخ و  یلع  ۀنیرق  موقت  دق  قطنلا و  نامز  یلا  ۀـفاضالاب  هنوک  یـضتقی  هقالطا  نکل  هریغ  یلا  ۀـفاضالاب  ایـضام  ناک 
أدـبملا و یلع  هتدامب  لاد  عراضملا  یـضاملا و  لعفلا  نم  الک  نا  صخلتف  عراضملا  یف  مـالکلا  اذـک  نیلاـحلا و  یف  یـضاملا  ناـمزلا  وه 

رمالا هنم و  نامزلا  مهف  أشنم  یه  ۀّیصوصخلا  کلت  نا  جرخی و  وا  دوجولا  یلا  مدعلا  نم  جراخ  إدبمب  ۀمئاقلا  ینعا  ۀصاخ  ۀبسن  یلع  هتئیهب 
. لهس

.103 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .
. ۀثالثلا ۀنمزالا  دحاب  ۀنرتقم  ریغ  هسفن  یف  انعم  یلع  لدت  ۀملک  مسالا  (- 1 [ ) 225]

. مینک لامعتسا  یلالقتسا  يانعم  رد  ار  نم  هملک  ای  یلآ  يانعم  رد  ار  ءادتبالا » ظفل « ینعی  (- 1 [ ) 226]
. اّیجراخ ما  اّینهذ  ادوجو  ناک  ءاوس  دجوی  مل  صخشتی  مل  ام  ءیشلا  نا  لّوالا : نیرما : میدقتب  طونم  هحیضوت  (- 1 [ ) 227]

نم هنوکل  سفنلا  صخـشتب  ظاحللا  صخـشت  نوکی  ۀلاحم  الف  هریغ  اهرّوصت ال  سفنلا و  ظاحل  سفن  ناک  اّمل  ینهذـلا  دوجولا  نا  یناثلا :
جراخلا یف  ام  یلع  قابطنالا  قدـصلا و  ینعمب  هسفن ال  یف  ایلک  هنوک  نیب  اینهذ و  ایئزج  ءیـشلا  نوک  نیب  ةافانم  نوکی ح  ـال  اهـضراوع و 
ةافانملا مدع  کل : رهظی  نیرمالا  نیذه  تفرع  اذا  جراخلا . یف  نیریثکلا  نع  ۀیاکحلا  ینعمب  لب  هیلع  نهذـلا  یف  ام  قدـص  مدـع  حوضول 

سفنلل و اظوحلم  هنوک  رابتعاب  هتیئزج  جراخلا و  یف  نیریثکلا  یلع  هتیاکح  ینعمب  هتیلک  ذا  اینهذ  ایئزج  هنوک  نیب  ایلک و  ینعملا  نوک  نیب 
.247 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . سفنلا . ظاحل  الا  سیل  ینهذلا  دوجولا  و  اهب ، امئاق 

يانعم زا  لامعتسا ، نیح  رد  نیمّلکتم  نیلمعتسم و  اهتنم  دناهدش  عضو  ءادتبا  یّلک  يارب  ود  ره  نم » و « ءادتبالا » هملک « ینعی  (- 2 [ ) 228]
، ریـس نیب  طابترا  يارب  ار  نم  هملک  هک  ۀفوکلا  یلا  ةرـصبلا  نم  ترـس  دـننام  دـننکیم  دـصق  ّتیلالقتـسا ، مسا ، يانعم  زا  ّتیلآ و  فرح ،

 ... دناهدومن و لامعتسا  هفوک  هرصب و 
الا هل  نطوم  ظاحللاب ال  دیقملا  نا  امکف  ظاحللا  يا  دصقلا  هیف  ربتعملا  ءاهتنالا  وا  ءادتبالاب  ۀفوکلا  ةرصبلا و  ریسلا و  دیقتل  يا  (- 1 [ ) 229]

.128 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : نهذلا ر . یف  الا  هل  نطوم  ظاحللاب ال  دیق  امب  دیقملا  کلذکف  نهذلا  یف 
ایعیبط و هضورعم  ایقطنم و  ایلک  یمـسی  یلکلا  موهفم  لیق «: امک  ضورعملا  ضراعلا و  عومجم  وه  احالطـصا  یلقعلا  یلکلا  (- 2 [ ) 230]

ریغ ینهذ  رماب  دـیقم  یلک  ینعم  یلع  یلقعلا  یلکلا  قلطی  دـق  و  ضراعلا ، وه  هئزج و  ظاحلب  یه  امنا  ۀـیلکلاب  هتیمـست  و  اـیلقع » عومجملا 
قالطا لقعلا و  امهنم  لک  نطوم  نوک  یف  حلطصملا  یلقعلا  یلکلا  نیب  هنیب و  ۀهباشملا  ۀقالعب  نوکت  امنا  ۀیمستلا  هذه  ةروکذملا و  ۀیلکلا 

یف امک  یلآلا - ظاحللاب  و  یمـسالا - ینعملا  یف  امک  یلالقتـسالا - ظاحللاب  ةدیقملا  ۀـیلکلا  یناعملا  یلع  یلقعلا  یلکلا  هدـق » فّنـصملا «
.246 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك : ر . بابلا . اذه  نم  نوکی  یفرحلا - ینعملا 

«. ۀفوکلا یلا  ةرصبلا  نم  ترس  هلمج « رد  (- 1 [ ) 231]
یلک یلآ  ظوحلم  یفرح و  ینعم  وه  امب  وا  یلالقتـسا  ظوحلم  یمـسا و  ینعم  وه  امب  ینعملا  نا  انرکذ  امب  حدقنا  دق  ّهنإ  مث  (- 1 [ ) 232]

هخـسن هب ( یجراخ و  یئزج  وا  یعیبط  یلک  نیظاحللا  دـحا  الب  يا  وه  وه  اـمب  کلذـک و  یئزج  اـهیف  ۀیـصخّشلا و  مـالعالا  ریغ  یف  یلقع 
.106 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لدب .)

مدـع ناک  ثیحب  ای  رثکا  فاصتالا  ناـک  اذا  اـم  نیب  باحـصالا  ضعب  لیـصفت  یلع  درلا  وه  رمـالا  اذـه  دـقع  نم  دوصقملا  (- 2 [ ) 233]
مل ام  نیب  ملاعلا و  ءانبلا و  راجنلا و  یف  امک  ۀـقیقح  قتـشملا  قدـص  یف  لاحلا  یف  سّبلتلا  هیف  ربتعی  الف  سّبلتلا  بنج  یف  الحمـضم  سّبلتلا 
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دق کلذ و  ریغ  یلا  دـعاقلا  مئاقلا و  براضلا و  یف  امک  ۀـقیقح  قتـشملا  قدـص  یف  لاحلا  یف  سّبلتلا  هیف  طرتشیف  ایرثکا  فاـصتالا  نکی 
ۀیانع ك  ر . هّللا ...  همحر  ینوتلا  لضافلل  وه  لیصفتلا  اذه  نا  عئادبلا  یف  حرص  لب  هماقم  هّللا  یلعا  یمقلا  ققحملا  لیـصفتلا  اذهل  ضّرعت 

.129 لوصالا 1 /
. یضقنم سّبلتم و  زا  ّمعا  ای  هدش  عضو  ادبملاب  سّبلتم  صوصخ  يارب  قتشم  تئیه  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  (- 1 [ ) 234]

. تعنص هفرح و  ای  ّتیلعف ، ای  دوش  هدارا  هکلم  أدبم ، زا  هاوخ  (- 1 [ ) 235]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 236]

. لیوأت فّرصت و  هب  زاین  نودب  (- 1 [ ) 237]
. روکذملا رابتعالاب  نیلاثملا  یف  ۀقیقح  يرجلا  نوک  يا  (- 1 [ ) 238]

. فالخ الب  و  (- 2 ، 1 [ ) 239]

. فالخ الب  و  (- 2 ، 1 [ ) 240]
. يزاجم هن  تسا  یقیقح  قتشم ، لامعتسا  ینعی  (- 1 [ ) 241]

ابراض دـیز  ناک  لثم  نا  ةرورـض  هک « دوب  نیا  ناشلیلد  تسا و  سّبلت  لاح  لاح » هملک « زا  دارم  دـندومرف  مجنپ  رما  يادـتبا  (- 2 [ ) 242]
 ...«. ۀقیقح ابراض  ادغ  نوکیس  وا  سما 

. دشاب لابقتسا  ای  لاح  يانعم  هب  هک  دهدیم  بصن  لوعفم ، هب  دریگیم و  لوعفم  یتروص  رد  براض  الثم  (- 1 [ ) 243]
اوقّفتا مهنا  عم  ۀـنیرقلاب ؟ هیلع  امهتلالد  نینامزلا  دـحا  یلع  لوعفملا  لعافلا و  یمـسا  ۀـلالدب  مهدارم  نوکی  ـال  فیک  ینعی : (- 2 [ ) 244]

ر. هل . هتافانمل  لاجم  ۀـیزاجملا  یلع  قاّفتالل  نکی  مل  قتـشملا  موهفم  یف  الخاد  نامزلا  ناک  ولف  لبقتـسملا ، یف  ازاـجم  قتـشملا  نوک  یلع 
.261 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك :

. تسا عضو  هب  دنتسم  هک  یقاحلا  ردابت  هن  تسا  لامعتسا  ترثک  هب  دنتسم  هک  یقالطا  ردابت  (- 1 [ ) 245]
. دنکیم نییعت  ار  كاش  صخش  هفیظو  هک  (- 1 [ ) 246]

. تسا تساجن  يارب  عوضوم  مد » تمرح و « يارب  عوضوم ، رمخ » الثم « (- 1 [ ) 247]
. هدارفا لک  یلع  قداصلا  ناسنالا  ظفلک  دحاولا  ظفلل  دحاولا  یقیقحلا  ینعملا  دارفا  ددعت  وه  يونعملا  كارتشالا  (- 2 [ ) 248]

طابنتسالا 50. لوصا  ك  ر .
مرکا لاق  اذا  أدـبملا  هنع  یـضقنا  نم  مارکا  بوجو  نع  ةءاربلاک  یمکحلا  صوصخ  وه  ماقملا  یف  یلمعلا  لصالا  نم  هدارم  (- 1 [ ) 249]

اما و  باجیالا ( دـعب  ءاضقنالا  ناک  اذا  أدـبملا  هنع  یـضقنا  نم  مارکا  بوجو  باحـصتساک  باجیالا و  لـبق  ءاـضقنالا  ناـک  ملاـع و  لـک 
لـصالا یلع  همدـقت  یف  لاکـشا  الف  أدـبملا  هنع  یـضقنا  اـمیف  وا  لاـحلا  یف  سّبلتملا  یف  كوکـشملا  جردـی  يذـلا  یعوضوملا ) لـصالا 

أدبملا و هنع  یـضقنا  نمم  ناک  اذا  هنا  امک  همارکا  بجی  سّبلتلا و  بحـصتسیف  هنع  هسّبلت  لاوز  یف  کش  املاع و  دـیز  ناک  اذاف  یمکحلا 
.135 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . لاحلا . یف  سّبلتملل  قتشملا  نوکب  لوقلا  یلع  همارکا  بجی  همدع و ال  بحصتسیف  ایناث  هب  هسبلت  یف  کش 

.266 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  فیلکتلا ر . ثودح  یف  هیف  کشلا  نوکی  امم  (- 2 [ ) 250]
دیدرت وا  مارکا  بوجو  رد  هدـش  لئاز  نایـسن ، ضورع  ببـسهب  شملع  هک  نونکا  تشاد  مارکا  بوجو  ملاع » هنا  امب  دـیز « (- 1 [ ) 251]

. میئامنیم باحصتسا  ار  مارکا  بوجو  نامه  میراد ،
ۀبسّنلا لاح  يا  (- 1 [ ) 252]

. دوشیم ضراع  قتشم  رب  هک  یتالاح  رابتعا  هب  لوق  کی  قتشم و  يدابم  رابتعا  هب  لوق  جنپ  (- 1 [ ) 253]
. هنیرق دیق و  نودب  (- 1 [ ) 254]
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.269 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  ر . امهریغ ...  دغلا و  سمالاب و  قتشملا  دییقتک  هانعم  نع  هفرص  بجوی  دیق  الب  يا  (- 2 [ ) 255]
هنع قتشملا  بلـس  ّحص  امم  وه  أدبملا  هنع  یـضقنا  ام  نا  ینعمب  افنآ  اهیلا  ریـشا  یتلا  لیـصافتلا  عیمج  نالطب  یلا  اقلطم » هلوقب « راشا  دق  و 

ك: ر . هب ]. اموکحم  وا  هیلع  اموکحم  ناک  ما ال  أدبملا  دـضب  اسّبلتم  ایدـعتم  وا  امزال  قتـشملا  ناک  ما ال  ایرثکا  فاصتالا  ناک  ءاوس  اقلطم 
.137 لوصالا 1 / ۀیانع 

ةداضم یف  بیر  هنا ال  هلـصاح ) و  عئادبلا ( هرکذ  امک  يدضعلا  نم  هلـصا  راتخملل و  هب  لدتـسا  يذلا  ثلاثلا  هجولا  وه  اذـه  (- 1 [ ) 256]
ۀلباقتملا يدابملا  نم  ةذوخأملا  تافـصلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  دـعاقلا  مئاقلا و  رفاکلا و  ملـسملا و  لـهاجلا و  ملاـعلاک و  ۀـلباقتملا  تافـصلا 

وا رفاکلا  ملـسملا و  وا  لهاجلا  ملاعلا و  لثم  نیب  ناک  اـمل  لاـحلا  یف  سّبلتملا  صوصخل  اـعوضوم  قتـشملا  نکی  مل  ولف  ضعب  عم  اهـضعب 
قدـص ریظن  قباسلا  سّبلتلا  ظاحلب  رخـآلا  یلعفلا و  سّبلتلا  ظاـحلب  امهدـحا  دـحاو  لاـح  یف  نیقداـص  اـناک  لـب  ةداـضم  دـعاقلا  مئاـقلا و 

.138 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . امهوحن . ضیبالا و  نابجلا  رمسالا و  عاجشلاک  دحاو  نآ  یف  نیفلاختملا  نیناونعلا 
. تسه دعاق  العف  (- 2 [ ) 257]

. تسه داضت  مه  ضیبا  دوسا و  نیب  دنّداضتم ، داوس  ضایب و  هکروطنامه  (- 1 [ ) 258]
اذـه هلوقب و  راـتخملل  ثلاـثلا  هجولا  نم  يدـضعلا  هرکذ  اـم  یلع  دروا  دـق  عئادـبلا و  بحاـص  وـه  ۀـلجالا  ضعب  نم  دارملا  (- 1 [ ) 259]

طارتشا مدع  يا  طارتشالا  مدعب  لوقلا  یلع  داضت  هنا ال  کلذ  هجو  یف  هدافا ) ام  لصاح  و  داسفلا ( ۀـیاهن  طوقـسلا و  ۀـیاغ  یف  لالدتـسالا 
یضتقمب داضتلا  یلع  اینبم  طارتشالاب  لوقلا  ناک  ولف  طارتشالاب  لوقلا  یلع  ینبم  داضتلا  نا  تلق  تئش  نا  قتشملا و  قدص  یف  أدبملا  ءاقب 

بهذم نود  بهذم  لوق و  نود  لوق  یلع  اینبم  سیل  ۀلباقتملا  تافصلا  نیب  داضتلا  نا  داریالا  نع  باوجلا ) لصاح  و  رادل ( هب  لالدتـسالا 
) انیع ۀلباقتملا  يدابملا  سفن  نیب  داضتلاک  الـصا  هراکنال  لاجم  لکلا ال  دنع  هیلع  ملاستم  نادـجولاب  زرحم  ناهذالا  یف  زوکرم  رما  وه  لب 
اتوبث و طارتشالا  یلا  دنتـسم  داضتلا  زاکترا  ناف  اضیا  روّدـلا  نع  باوجلا  رهظی ) انه  نم  و  طارتشالا ( فرعی  داـضتلا  زاـکترا  نمف  هیلع ) و 

طارتشالا وه  داضتلا و  یلع  فوقوملا  عم  اتوبث  طارتشالا  وه  داضتلا و  هیلع  فوقوملا  فلتخیف  داضتلا  زاـکترا  یلا  دنتـسی  اـتابثا  طارتشـالا 
.139 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . رود . الف  اتابثا 

رهاوجلا و بحاص  ثحب  رضح  ماع 1234 ه . دلو  یتشرلا ، یناچوقلا  ناخ  یلع  دّمحم  ازریملا  نب  هّللا  بیبح  ازریملا  خیـشلا  (- 2 [ ) 260]
، هوجولل دصتی  مل  يوتفلا و  یف  هعروت  ةدشل  دحا  هدلقی  نأ  ضری  مل  ۀسائرلا و  نع  ضرعا  هرصع  ءاملع  رباکا  نم  ناک  يراصنالا ، خیـشلا 

ماع ج 2  سیمخلا 14 / ۀـلیل  یفوت  اهریغ  و  مالکلا » ملع  یف  مالظلا  فشاک  و « عئارـشلا » حرـش  و « لوصالا » عئادـب  اهنم « ةریثک  فیناصت  هل 
لآ هسـسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ك : زین ر . و  مقر 719 )  357 رشبلا 1 / ءابقن  ۀعیشلا ، مالعا  تاقبط  فرـشالا (. فجنلا  یف  نفد  1312 ه و 

.46 مالّسلا ) هیلع  تیبلا (
نم لعل  ةداضملا  زاکترا  نا  لاکشالا  صخلمف  ۀلمجلاب  عضولا و  بسحب  قتشملا  قدص  یف  اطرـش  سّبلتلا  نوک  لجال  يا ال  (- 1 [ ) 261]

.66 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا ، ۀیافک  حرش  ك : ر . ظفللا . قاح  نم  یقالطالا ال  قابسنالا 
- دشاب هدش  یضقنم  ای  دشاب  یقاب  سّبلت  هاوخ  تسین - طرش  أدبم  ءاقب  قتشم ، ناونع  قدص  رد  ینعی  (- 2 [ ) 262]

«. ضیبا دوسا و  و « دعاق » مئاق و  نیب « داضت  (- 1 [ ) 263]
. لامعتسا ترثک  تروص  رد  (- 1 [ ) 264]

 ... ءاضقنا دراوم  رد  قتشم  لامعتسا  تیرثکا  تروص  رد  (- 2 [ ) 265]
هانعم یف  هلامعتـسا  نم  رثکا  صاخ  يزاـجم  ینعم  یف  ظـفللا  لامعتـسا  نوکی  نا  قفتی  دـق  هنا  ملـس  ول  هنا  یلا  ةراـشا  هلعل  و  (- 3 [ ) 266]
لجـال رثکا  وا  اریثک  ءاـضقنالا  دراوم  یف  قتـشملا  لامعتـسا  نوکیف  لـیبقلا  اذـه  نم  ماـقملا  نکیلف  هنع  ریبعتلا  یلا  ۀـجاحلا  ةرثکل  یقیقحلا 

.141 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . عضولا . ۀمکح  عم  ۀمءالملا  مدع  دعب و ال  الف  کلذ 
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. أدبملا هنع  یضقنملا  یف  هلامعتسا  نع  ۀئشانلا  زاجملا  ۀبلغ  وه  هیلا  راشملا  (- 1 [ ) 267]
کلذـک ناک  ول  ذا  هنع ، أدـبملا  ءاضقنا  ضرف  عم  ۀبـسنلا  يرجلل و  اـفرظ  ءیجملا  ناـمز  نوکی  ثیحب  ءیجملا  نیح  ـال  يا  (- 2 [ ) 268]

.278 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك  سّبلتلا ر . يرجلا و  ینامز  ةریاغمل  ازاجم ، ناکل 
. ءاضقنالا لاح  يا  (- 3 [ ) 269]

. براشلا ءاج  و  (- 4 [ ) 270]
 ...«. قابسنا يوعد  نع  عنمت  هلوقل « لیلعت  (- 1 [ ) 271]

لامعتسا درف ، کی  صوصخ  رد  هدش  عضو  ماع ، يانعم  کی  يارب  هک  یظفل  رگا  هک  تسه  یثحب  يونعم  كرتشم  دروم  رد  (- 2 [ ) 272]
دیهد دروم  رب  قیبطت  ار  نآ  ادعب  دینک  لامعتـسا  ماع  رد  ار  ظفل  ینعی  دشاب  حرطم  قابـسنا  هلأسم  دیاب  تسا و  يزاجم  لامعتـسا  نآ  دینک ،

هل عوضوم  رد  ناسنا  رگا  اّما  تسا  زاجم  دیئامن ، لامعتـسا  ندوب  دیز  ّتیـصوصخ  هب  دیز  رد  ار  روکذم  ظفل  امـش  رگا  ناسنا ، هملک  دننام 
. تسا یقیقح  شلامعتسا  دوش ، قبطنم  دیز  رب  ادعب  یلو  دوش  لامعتسا  شدوخ 

دیب لامعتـسالا  رما  ناف  ۀـیانعلاب »...  ازاجم و  تاذـلا  یلع  هیرج  هلامعتـسال و  هجو  الف  هلوق « فعـض  یلا  ةراشا  هلعل  و  فلا : (-] 1 [ ) 273]
ایزاجم نوکیف  ءاضقنالا  لاح  وه  رضاحلا و  لاحلا  اذه  ظحال  ءاش  نا  ایقیقح و  لامعتـسالا  نوکیف  سّبلتلا  لاح  ظحال  ءاش  ناف  لمعتـسملا 
ۀیانعلاب ازاجم و  تاذلا  یلع  هیرج  هلامعتسال و  هجو  هنا ال  لاقی  یک  هنع  اعونمم  ارما  یقیقحلا  نم  نکمتلا  عم  يزاجملا  لامعتسالا  سیل  و 

ر. مدـقت . امک  تازاجم  تارواحملا  رثکا  نا  وا  عساو  زاجملا  باب  لیق  یتح  ةرواحملا  لـها  دـنع  فراـعتم  عیاـش  هیف  صوخرم  رما  وه  لـب 
ك:

يزاجملا لامعتـسالا  نع  اهیف  لامعتـسالا  جرخی  ءاضقنالا  دراوم  یف  سّبلتلا  لاح  ظاحل  نا  یلا : ةراـشا  هلعل  ب : .- 143 لوصالا 1 / ۀیانع 
[. 283 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . هل . عوضوملا  ینعملا  یف  المعتسم  هنوکل ح 

 ...«. لابقتسالا یف  هب  سّبلتملاک  هنع  یضقنا  امع  اقلطم  بلسلا  تحص  هلوق « (- 1 [ ) 274]
. ۀنمزالا نم  ءیش  یف  براضب  سیل  دیز  يا  (- 2 [ ) 275]

. ۀیزاجملا ۀمالع  بلسلا  ۀحص  نوک  یلع  لاکشالا  مزلی  یتح  هیلا  دیقلا  عوجر  یلع  لیلدلا  مدعل  (- 1 [ ) 276]
)*( ۀنمزالا عیمج  یف  اقلطم  قتشملا  بلس  يا  (- 2 [ ) 277]

حوضو عم  برـضلاب  الثم  سمالا  یف  ۀفـصتم  تاذ  نع  ۀنمزالا  عیمج  یف  ۀیبراضلا  بلـس  ۀحـص  روصتی  ذا ال  ضومغلا ، ۀیاغ  یف  اذـه  )*( 
. لمأتف افنآ  رم  امک  ۀمالع  نوکی  بلسلا ال  اذه  لثم  اقلطم و  ادیقم ال  اهنع  هبلس  نوکی  نا  دب  الف  سمالا  ظاحلب  هیلع  براضلا  لمح  ۀحص 

.287 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك : ر . بولسملا ]. یف  بلسلا و ال  یف  عوضوملا ال  یف  ادیق  ذوخأملا  ءاضقنالا  لاح  يا  (- 1 [ ) 278]
. زاجم ای  تسا  تقیقح  هک  میداد  حیضوت  البق  لبقتسم ، نامز  هب  تبسن  (- 1 [ ) 279]

ناک املف  يدعتملا  اما  ازاجم و  نوکیف  هبلـس  حصی  یـضقنا  ولف  ۀـقیقحلا  ماقم  یف  سّبلتلا  همزلی  امزال  هنوکل  مزاللا  نا  مهوتب  (- 1 [ ) 280]
ققحتل أدبملا  هنع  یـضقنا  ول  لعافلا و  نع  هبلـس  حصی  الف  لوعفملا  یلا  هلاصیا  وه  هیف  ۀـقیقحلا  كالمف  موزللا  مدـع  يدـعتلا و  هنأش  نم 

.68 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . دساف . مهوت  کلذ  كالملا و 
تـسا نیا  شتّلع  و  طارتشا » مدع  هب  نیلئاق  دننکیم « ریبعت  نینچ  دـننادیم  تقیقح  معا » رد « ار  قتـشم  هک  یناسک  زا  یهاگ  (- 1 [ ) 281]

رب قتشم  ناونع  هشیمه ، يارب  دوش ، أدبم  هب  سّبلتم  هظحل ، کی  یتاذ ، هچنانچ  دننادیمن و  طرش  قتشم ، رد  ار  أدبم  هب  سّبلت  ءاقب  اهنآ  هک 
. تسا قداص  وا 

یف فرـصتلا  مزلتـسی  فرـصتلا ال  اذه  قطنلا و  لاح  یف  ایقاب  هب  سّبلتلا  نوکی  ینعم  نع  ةرابع  هلعجب  أدـبملا  یف  فرـصتلاب  (- 1 [ ) 282]
ازاجم ول  قاب و  رما  ادبملاب  دارملا  ناب  هدراوم  یف  بلسلا  ۀحـص  مدع  هجوت  نا  کل  و  عئادبلا «: یف  لاق  ثحبلا ، لحم  وه  يذلا  ۀئیهلا  ینعم 
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.292 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . ۀکلملا .» یثدحلا ال  ینعملا  وه  امنا  یضقنملا  نال  ذئنیح ، هدراوم  نع  جرخیف  تاعانصلا ، یف  امک 
 ... هغلابم و هغیص  تئیه  لوعفم ، تئیه  لعاف ، تئیه  دننام  (- 1 [ ) 283]

لاح اناک  لاقیف  نیرفاک  اناک  رمع  رکب و  ابأ  نا  اهدـحا  ۀـثالث : هوجوب  هریـسفت  یف  لالدتـسالا  اذـه  يزارلا  ماـمالا  ررق  دـق  و  (- 1 [ ) 284]
ناحلـصی امهنا ال  تبثف  تاقوالا  نم  ءیـش  یف  ۀتبلا و ال  ۀمامالا  نالانی  امهنا ال  ۀلاحلا  کلت  یف  امهیلع  قدصی  نا  بجوف  نیملاظ  امهرفک 

انطاب ارهاظ و  نیبنذـملا  نیملاظلا  ریغ  نم  اناک  امهنا  فرعن  مل  ام  نذإف  نیملاـظلا  نم  ناـک  نطاـبلا  یف  ابنذـم  ناـک  نم  نا  یناـثلا : ۀـمامالل 
. ۀـتبلا امهتمامإ  ققحتت  نا ال  بجو  قافتالاب  نیموصعم  انوکی  مل  امل  هتمـصع و  تبث  نمیف  تبثی  امنا  کلذ  امهتماماب و  مکحن  نا ال  بجو 

اما قافتالابف و  لوالا  اما  ۀمامالا  دهع  اولانی  نأ ال  بجوف  ۀـمامالا  دـهع  لانی  ملاظلا ال  ملاظ و  كرـشم  لک  نیکرـشم و  اوناک  مهنا  ثلاثلا :
/1 فجن - عبط  یتشر - نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : E ر .  ... \ ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ   i:\ یلاعت هلوقلف  یناثلا 

.69
.124 هرقب ، هروس  (- 1 [ ) 285]

.294 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . (- 2 [ ) 286]
.435 هنومن 1 / ریسفت  (- 1 [ ) 287]

.13 نامقل ، هروس  (- 2 [ ) 288]
اذهب کیلعف « انثیدح  تدرا  اذاف  ثیدح : یف  راتخملا  نب  ضیفلل  لاق  مالّـسلا ) هیلع  هّللا ( دبع  ابا  نا  رمع ، نب  لضفملا  نع  (- ... 1 [ ) 289]

ك: ر . نیعأ . نب  ةرارز  اولاقف : هنع ، انباحصا  تلأسف  هباحصا ، نم  لجر  یلا  یموأ  و  سلاجلا »
یضاق 104. تافص  باوبا  باب 11  ۀعیشلا 18 / لئاسو 

. معالل قتشملا  عضو  یلع  ۀفیرشلا  ۀیآ  الاب  لالدتسالا  متی  الف  يا  (- 1 [ ) 290]
.38 هدئام ، هروس  (- 2 [ ) 291]

. ۀمدقملا یف  ثلاثلا  وحنلا  وه  باوجلا و  یف  روکذملا  (- 1 [ ) 292]
.E  ...« \ امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  » i هیآ دننام  (- 2 [ ) 293]

ةالصلا و هیلع  مامالا  لالدتـسا  ءانتبا  عنم  نکمی  هنا  لّوالا  هنع : باوجلا  یف  ناهجو  همالک  نم  دافتـسی  و  لاکـشالا ، عفد  اذه  (- 1 [ ) 294]
اهنوک دعب  ۀیآلا  نال  ماقملا  یف  امک  ۀنیرقلا  ۀنوعمب  ناک  ول  ءالقعلا و  دنع  هب  دتعملا  یفرعلا  روهظلا  ۀـیافکل  یعـضولا  روهظلا  یلع  مالـسلا 
اذهب لالدتـسالا  حـصی  ادـبا و  ۀـمامالل  هب  سّبلت  نم  لین  مدـعل  هئاضقنا  دـعب  ول  ملظلا و  ۀـّیّلع  یف  ةرهاظ  ۀـمامالا  بصنم  ولع  نایبل  ۀـقوسم 

یلع اینبم  لالدتسالا  نوک  میلست  دعب  هنا  یناثلا : معالل . قتشملا  عضو  یلع  ۀیآلاب  لالدتـسالا  فقوتی  الف  ازاجم ، ناک  نا  و  یفرعلا ، روهظلا 
ازاجم مزلتسی  ال  تاذلا - نع  یضقنا  نا  ارمتـسم و  مکحلل  أدبملا  ۀّیّلع  وه  و  یناثلا - وحنلا  یلع  قتـشملا  يرج  نا  لوقن : یعـضولا  روهظلا 

لالدتـسالا فقوتی  الف  هظاحلب  نکی  مل  نا  ازاجم  سّبلتلا و  لاح  ظاحلب  ناـک  نا  ۀـقیقحلا  وحن  یلع  هیرج  نوک  نم  ةرم  ریغ  ّرم  اـمل  الـصا 
ۀقایل مدع  وه  هجولا  اذه  یلع  ۀیآلا  ینعمف  ادبملاب ، سّبلتملا  صوصخل  عضولا  یلع  ءانب  زاجم  باکترا  یلع  معالل و ال  قتشملا  عضو  یلع 

و زاجم ، هیلع  ءانبلا  مدـع  نم  مزلی  یتح  معالل  قتـشملا  عضو  یلع  هفقوت  نود  نم  دـبالا  یلا  ۀـمامالا  بصنمل  نآ  یف  ول  ملظلاب و  سّبلتملا 
ۀـیاردلا 1/ یهتنم  ك  معالل ر . هعـضو  یلا  ئجتلن  یتح  یعـضولا  روهظلا  یلع  هءانب  هرهاظ  نوکل  لالدتـسالا ، رهاظ  فالخ  هنا  هیلع : دری 

.300
38 هدئام ، هروس  (- 1 [ ) 295]

2 رون ، هروس  (- 2 [ ) 296]
عضولا بسحب  هموهفم  یف  اذوخأم  تاذلا  سیل  یجراخلا و  دوجولا  یف  اهعم  دحتم  تاذلا  نیوانع  نم  ناونع  يرخا  ةرابعب  و  (- 1 [ ) 297]
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نوک نا  ةرورض  کلذک  سیل  هیف و  اذوخأم  اهنوک  مهوتی  دقف  یجراخلا  دوجولا  یف  تاذلا  نع  کفنم  ریغ  ناونعلا  کلذ  ناک  امل  نکل  و 
لطاب وه  اهنیع و  وا  تاذـلا  ءزج  اما  امئاد  نونعملا  نوک  همازلتـسال  ناونعلا  موهفم  یف  الخاد  نونعملا  نوک  یـضتقی  ءیـشل ال  اناونع  ءیش 

اهنع و ناونعلا  كاکفنا  مدـع  رمالا  ۀـیاغ  ناسنالل  اناونع  یـشاملا  وا  کحاضلا  وا  بتاکلا  لعج  اذا  امک  اهنع  اجراخ  ارما  نوکی  نا  زاوجل 
دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . هلظ » ماد  هنم  ناسنالا « هل  عوضوم  یف  الخاد  نیوانعلا  هذـه  نوک  مزلتـسی  ـال  کـلذ 

.71 یتشر 1 / نیسحلا 
تقیقح رب  لیلد  لامعتسا ، دّرجم  تسا و  أدبملا  هنع  یضقنا  ام  رد  لامعتسا  دّرجم  دوشیم ، هدافتسا  تایآ  نیا  زا  هچنآ  ایناث  (-» 2 [ ) 298]
میرکلا دـبع  خیـش  جاـح  موحرم  هیاـفک  حرـش  ك  ر . تسین .» لامعتـسا  رکنم  یـسک  تسا و  زاـجم  تقیقح و  زا  ّمعا  لامعتـسا ، تسین و 

.79 ینیئوخ 1 /
، اعراب املکتم  ناک  ناجرجب و  ۀنس 740 ه  فیرشلا  ققحملا  دلو  يدابارتسالا ، ینیـسحلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  دیـس  ریملا  (- 1 [ ) 299]

حرـش علاطملا و  حرـش  هل  روکذملا ، ۀمالعلا  هنم  ذخا  و  يزارلا ، نیدلا  بطق  ۀمالعلا  مهنم  ۀـعامج  نع  يور  ۀـیبرعلا ، ۀـمکحلا و  یف  ارهاب 
ۀنـس زاریـش  یف  یفوت  اهئاملع و  ۀعیـشلا و  ءامکح  نم  هّللا  رون  یـضاقلا  هّدع  مالکلا ، لوصا  ملع  یف  یجیالا  دـضع  یـضاقلا  فقاوم  یلع 

تیبلا 51. لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ك : زین ر . و  ( 358 باقلالا 2 / ینکلا و  816 ه (.
ضرعلا نع  سنجلا  ۀصاخلا و ال  نع  اهنم  لصفلا  ّزیمتی  یتلا ال  تاقتشملا  عیمج  یف  راج  وه  لب  قطانلاب  صتخی  لاکشالا ال  (- 1 [ ) 300]

.121 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . لمأتف . لامجالا  یلع  لب  لیصفتلا  یلع  لاکشالا ال  عجریف  ماعلا 
. دوش ذخا  قطان - قتشم - يانعم  رد  ءیش  موهفم  هک  (- 1 [ ) 301]

هچنانچ دوشیم و  لصف  رد  لخاد  ماع ، ضرع  مینک  ذـخا  قتـشم ، يانعم  رد  ار  ءیـش  موهفم  رگا  دـندومرف : فیرـش  قّقحم  (- 1 [ ) 302]
موهفم میئوگیم  اذل  دوشیم  بلقنم  هّیرورض ، هّیضق  هب  کحاض » ناسنالا  هنکمم « هّیضق  مینادب  ذوخأم  قتشم  موهفم  رد  ار  ءیـش  قادصم 

. بّکرم هن  تسا  طیسب  قتشم ،
احورشم ار  نآ  هک  دیاین  شیپ  يدساف  یلات  چیه  مینک و  ذخا  قتـشم ، يانعم  رد  ار  ءیـش  موهفم  هک  دراد  ناکما  دندومرف : لوصف  بحاص 
یبالقنا هنوگچیه  مینک و  ذخا  قتـشم ، يانعم  رد  ار  ءیـش  قادصم  دراد  ناکما  دناهدومرف : باتک - نتم  روکذم - ترابع  رد  میدرک  نایب 

. دریگن تروص 
هب بلقنم  تسا  هّصاخ  هنکمم  هک  کحاض » ناسنالا  هّیـضق « تروص ، نیا  رد  دـشاب  یئاهنت  هب  ناسنا » کحاض « ياـنعم  رگا  (- 2 [ ) 303]

. دوشیم ناسنا » ناسنالا  هیرورض « هّیضق 
ترورـض ناسنا ، يارب  ناشتوبث  هک  بتاک  کحاض و  دـننام  دـشابن  يرورـض  دـیق ، هک  تسا  یئاـج  یناـث  ّقش  دروم  الـصا  (- 1 [ ) 304]

. درادن
. ۀهادب يا  (- 1 [ ) 305]

ناسنالا هن « دوب  نآ  لاثما  و  کحاض » ناسنالا  قتـشم «- يانعم  رد  ءیـش  قادصم  ذـخا  مّود - ضرف  رد  فیرـش  قّقحم  لاثم  (- 2 [ ) 306]
« قطان ناسنالا  هّیـضق « هکیلاحرد  دـناهداد  همادا  ریخا  لاـثم  يور  ار  ثحب  دـندومنن و  لاـثم  هب  یهّجوت  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  اـّما  قطاـن »

- ار ءیش  موهفم  ای  دننک  ذخا  قتشم  يانعم  رد  ار  ءیش  قادصم  هاوخ  تسا - هّیرورض 
. درادن ام  ثحب  هب  یطابترا  دشاب ، يدّیقم  ریغ  ءیش  لومحم ، رگا  (- 3 [ ) 307]

« قطان ناسنالا  هن « دوب  بتاک » ای  کحاض  ناسنالا  هّیضق « فیرش  قّقحم  لاثم  روبزم  ضرف  رد  (- 1 [ ) 308]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 309]

. میدرک نایب  باتک ، تامّدقم  زا  مجنپ  رما  رد  ار  وا  لاوحا  زا  يرصتخم  (- 1 [ ) 310]
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یقیسوملا و قطنملا و  ۀفسلفلا و  یف  فیناصتلا  بحاص  روهـشملا ، میکحلا  غلزوأ  نب  ناخرط  نب  دمحم  نب  دمحم  رـصن  وبا  (- 2 [ ) 311]
قشمد و یلا  داع  مث  رـصم  یلا  مث  قشمد  یلا - رفاس  مث  دادغب  یلا  عجر  مث  ناّرح  ۀنیدم  یلا  لحترا  مث  ۀهرب  دادغبب  ماقا  مولعلا ، نم  اهریغ 
، سانلا سلاجی  هسفنب ال  ادرفنم  ناک  هعضو و  نم  نوناقلا » ةامسملا « ۀلآلا  نا  یکحی  و  نادمح ، نب  ۀلودلا  فیس  ذئموی  اهناطلـس  اهب و  ماقا 

تایفو قشمد (. رهاظب  نفد  ۀلودلا و  فیـس  هیلع  یلـص  ۀنـس و  نینامث  زهان  دـق  قشمدـب و  ماع 339  یفوت  قیلاـعت ، لوصف و  هفیناـصت  رثکأ 
(. مقر 701  153 نایعالا 5 /

هدافا ام  فعـض  و  ۀیرورـضلا ، یلا  ۀنکمملا  بالقنا  نع  عنام  دیقلا  ۀیرورـض  مدع  نا  نم  لوصفلا  مالک  ۀناتم  یلا  ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 312]
« ناـسنا ناـسنالا  اـنلوق «: یه  ۀیرورـض و  ۀیـضق  یلا  لـالحنالا  يوعد  نا  کـلذ : بیرقت  بـالقنالا ، يوـعد  ۀحـص  نم  ّهدر  یف  فّنـصملا 

نیتمدقملا سخال  ۀجیتنلا  ۀیعبت  یـضتقم  نا  مولعملا : نم  و  قلطملا ، ناسنالا  ۀباتکلاب ال  دیقملا  ناسنالا  وه  لومحملا  نا  ةرورـض  ۀعوفدم ،
ۀّیـضق یلا  عضولا  دقع  لالحنا  نا  امک  ۀنکمم ، ۀّیـضقلا  ةروریـصل  بجوم  اذه  و  ۀباتکلاک ، دیقلا  ۀیرورـض  مدعل  ۀنکمم ، ۀّیـضقلا  نوک  وه 

انه و  يدـییقت ، صقان  بکرم  یلا  نوکی  امنا  كانه  لالحنالا  نال  هب ، هریظنت  یغبنی  و ال  ماقملا ، نع  یبنجا  ۀـماع  ۀـنکمم  وا  ۀـماع  ۀـقلطم 
ك: ر . اهلحم . یف  دیقلا  ناکما  یلا  ارظن  بالقنالا  مدعل  لوصفلا  يوعدـف  حـضاو  وه  امک  يربخ  مات  بکرم  یلا  نوکی  امنا  هریدـقت  یلع 

.312 ۀیاردلا 1 / یهتنم 
 ...«. باجی اضیا و  یناثلا  هجولا  راتخی  نأ  نکمی  لاق  مث  (-» 1 [ ) 313]

ترورـض ناسنا  يارب  کحـض  فصو  توبث  دوب - کحاض » ناسنالا  فیرـش « قّقحم  لاـثم  میداد  حیـضوت  هک  روطناـمه  (- 2 [ ) 314]
- درادن

نأ نکمی  و  هلوق « یف  دندومن - شودخم  ار  لوصف  بحاص  مالک  فّنصم ، هّتبلا  میدرک . نایب  ار  نآ  حورشم  وحن  هب  البق  هک  (- 1 [ ) 315]
 ...«- اّیرورض دیقلا  توبث  نوک  مدع  نا  لاقی 

. میاهدروآ باتک  نیمه  هحفص 353  رد  ار  لوصف  باتک  نتم  انمض  (- 2 [ ) 316]
. دشاب هدش  ذخا  قتشم  يانعم  رد  تاذ  ءیش و  قادصم  هک  (- 1 [ ) 317]

. مینک ذخا  قتشم  يانعم  رد  ار  تاذ  ءیش و  قادصم  هک  یتروص  رد  ینعی  (- 1 [ ) 318]
ود ره  رد  تاذ » هملک « زا  دوصقم  هک  تسا  لـبق  تراـبع  هلاـبند  روکذـم ، تراـبع  رد  تاذ  هملک  هک  تسا  نیا  شدـهاش  و  (- 1 [ ) 319]

يدوزب مه  لوصف  باتک  زا  ار  روکذـم  ترابع  نیع  هک  تسه  عازن  لحم  ذوخأم و  کحاض - قتـشم - رد  هک  تسا  یتاذ  ناـمه  تراـبع ،
لومحملا ناب  باجی  اضیا و  یناثلا  هجولا  راتخی  نأ  نکمی  لاق  مث  فلا : دـناهدروآ : یلبق  نتم  رد  ار  نآ  مه  فّنـصم  و  درک . میهاوخ  لقن 

» نال رظن  هیف  هلوقب و  هدافا  اـمیف  رظنت  هّرـس  سدـق  هنکل  دـناهدروآ : نینچ  نآ  لاـبند  رد  و  ب : اـقلطم ...  تاذـلا » ءیـشلا و « قادـصم  سیل 
 ...- فصولاب ةدّیقم  ةذوخأملا  تاذلا »

« هر فّنـصم « تشادرب  دـننام  هک  تسین  نینچنیا  یلو  تسا  يرگید  ثحب  تسا ، تسردان  ای  حیحـص  ناـشیا  شیاـمرف  هّتبلا  (- 2 [ ) 320]
. دشاب داسفلا  حضاو 

یثحب لوصف  بحاص  ارچ  هک : تسا  نیا  دشابیم ، دراو  لوصف  بحاص  مالک  رب  فّنصم  ریسفت  قبط  هک  یتالاکـشا  زا  یکی  (- 1 [ ) 321]
هک تسا  رّوصتم  تروص  ود  طقف  هکلب  دوشیمن  رّوصت  یمّوس  قش  الـصا  ناشیا  مالک  زا  ام  ریـسفت  قبط  اـّما  دـناهدومنن  ج - مّوس - قش  زا 

. میدرک نایب  1 و 2 » ناونع « تحت 
فصولاب و ادـیقم  لب  اقلطم  تاذـلا  ءیـشلا و  قادـصم  سیل  لومحملا  ناب  باجی  اضیا و  یناـثلا  هجولا  راـتخی  نأ  نکمی  و  (- 1 [ ) 322]

العف وا  ةوق  فصولاب  ةدیقم  ةذوخأملا  تاذلا  نال  رظن » هیف  و  ایرورـض « دیقلا  توبث  نوکی  نأ ال  زاوجل  ةرورـضلاب  عوضوملل  هتوبث ح  سیل 
دیز قدصی « نکل  ةرورضلاب  بتاک  دیز  قدصی  الثم ال  ةرورضلاب  بلسلا  قدص  الا  ةرورـضلاب و  باجیالا  قدص  اعقاو  هب  ةدیقم  تناک  نا 
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قوحل نال  اضیا  لّوالا  هجولا  لاطبا  یلع  روکذـملا  نایبلاب  کسمتلا  نکمی  هنا  کیلع  بهذـی  و ال  ةرورـضلاب » ةوقلاـب  وا  لـعفلاب  بتاـکلا 
لوصف 63. ك  ر . یناثلا ...  هجولاب  هصیصختل  هجو  يرورض و ال  اضیا  امهقیداصمل  ءیشلا  وا  تاذلا  موهفم 

. دویقلا نم  دیق  عم  نیذوخأم  ریغ  يا  (- 1 [ ) 323]
. لاوحالا عیمج  یف  و  (- 2 [ ) 324]

امناف ۀـباتکلا  هل  ءیـش  اندرا  بتاک و  دـیز  انلق  اذاف  رداصملا  نم  کـلذ  ریغ  یـشملا و  کحـضلا و  قطنلاـک و  صاـخ  دـیقب  (- 3 [ ) 325]
موحرم لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  حضاو ر . وه  دیقلا و  ۀیرورض  مدعل  ۀباتکلاب  ةدیقملا  ۀیئیشلا  ۀقلطملا ال  ۀیئیشلا  وه  دیزل  هتوبث  يرورـضلا 

.76 فجن 1 / عبط  یتشر . نیسحلا  دبع  خیش  جاح 
. میاهدومن جرد  هحفص 353  رد  ار  لوصف  باتک  ترابع  نتم  (- 4 [ ) 326]

. قتشم يانعم  رد  تاذ  ءیش و  موهفم  ذخا  (- 1 [ ) 327]
. نآ مدع  ای  لومحم  دوجو  هب  دّیقت  نودب  (- 1 [ ) 328]

«. قطان ناسنالا  هّیضق « رد  (- 1 [ ) 329]
«. کحاض ناسنالا  هّیضق « رد  (- 2 [ ) 330]

. بکرم هن  تسا  طیسب  قتشم  موهفم  اذل  (- 3 [ ) 331]
. دنادیم ار  ءایشا  یقیقح  لصف  لاعتم ، دنوادخ  تسین و  صّخشم  ام  يارب  ءایشا  یقیقح  لصف  نوچ  (- 1 [ ) 332]

. دشابیمن هلمج  کی  هّیربخ و  هّیضق  تروص  هب  هّتبلا  (- 1 [ ) 333]
عجار هیلع - ریمـض - و  هب ، سّبلت  ام  أدبملا و  یلا  عجار  امه - ریمـضف - هب ، سّبلت  ام  أدـبملا و  هیلع  نوکی  يذـلا  داحتالل  يا  (- 1 [ ) 334]

لمحلا ۀحص  طرش  دوجول  ادبملاب ، سّبلتملا  یلع  لمحلا  نع  قتشملا  ءابا  مدعل  لیلعت  امل » هلوقف «: داحتالا ، اهب  دارملا  ۀلوصوملا  ام - یلا -
.325 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . داحتالا . وه  و 

. نآ لاثما  یعازتنا و  یلولح ، يرودص ، دننام  (- 2 [ ) 335]
مث نارهط  یف  مولعلا  تامدقم  ذخا  فیک ،» ناویا  یف « دـلو  يرئاحلا ، ینارهطلا  میحر  دـمحم  نب  نیـسح  دـمحم  خیـشلا  وه  (- 1 [ ) 336]
ناک ءالبرک  نکـسف  قارعلا  یلا  رجاه  مث  ناهفـصا ، یف  نیدشرتسملا » ۀیاده  بحاص « یناهفـصالا  یقت  دمحم  ۀجحلا  هقیقـش  نم  بستکا 

» اهرهـشا راـثآ  هل  ۀنـس 1254 ه و  هبر  یعاد  باجا  ءاملعلا  راـبک  نم  عمج  هدـهعم  نم  جّرخت  دـق  و  دـیلقتلا ، سیردـتلا و  یف  اـماع  اـعجرم 
(. مقر 795  390 ةرربلا 1 / مارکلا  ۀعیشلا  مالعا  تاقبط  لوصالا ( یف  ۀیورغلا » لوصفلا 

، همالک لقن  یتأی  امک  دوجولا ، يریاغتم  یف  اهتیافک  لوصفلا » یف « یعدا  معن  اهرابتعا ، دحا  عّدـی  مل  ذا  شاشتغا  ةرابعلا  یف  (- 1 [ ) 337]
. هرخآ یلا  بیکرتلا »...  ۀظحالم  یفکی  و ال  اذکه «: ةرابعلا  قحف 

.84 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر » ینیکشم « داحتالا ]» نم  وحن  اذکه « اهقح  شاشتغا و  اضیا - اهیف - (- 2 [ ) 338]
داحتا و  لمحلا ، ظاحل  یف  نهذـلا  رابتعاب  ةریاغم  امهنیب  نوکی  نا  یعدتـسی  ءیـشلا  یلع  ءیـشلا  لمح  نا  ماقملا : قیقحت  و  (-» 1 [ ) 339]

- دـیز اذـه  کلوقک -: ایقیقح  داحتالا  ایرابتعا و  نوکی  دـق  ریاغتلا  مث  جراخ ، وا  نهذ  نم  هیلا  سایقلاب  لمحلا  ربتعی  يذـلا  فرظلا  رابتعاب 
نم اهتظحالم  دـحاو و  ءیـش  ۀـلزنم  ةریاغتملا  ءایـشالا  لیزنتب  کلذ  و  ایرابتعا ، داحتالا  ایقیقح و  ریاغتلا  نوکی  دـق  و  ساـسح - قطاـنلا  و -

لمح و  هیلع ، طرـشب  ةذوخأملا ال  هئازجا  نم  ءزج  لک  لمح  حصیف  ۀـیرابتعا ، ةدـحو  رابتعالا  کلذـب  هقحلیف  ۀـلمجلاب  و  عومجملا . ثیح 
ۀقیقح جراخلا  یف  بکرم  ناسنالا  ناف  قطان - وأ  مسج  ناسنالا  کلوقک -: هیف  امهداحتا  یلا  ارظن  هیلا  سایقلاب  رخآلا  یلع  اهنم  دحاو  لک 

وه امک  طرـشب ال - ناءزجلا  ذخا  ناف  رابتعالاب ، ول  ادـحاو و  ائیـش  هنوک  ثیح  نم  عومجملا  ءازاب  عضو  امنا  ظفللا  نکل  سفن ، ندـب و  نم 
وه امک  طرـشباللا - ذخا  نا  امهنیب و  داحتالا  ءافتنال  ناسنالا ، یلع  امهلمح  رخآلا و  یلع  امهدحا  لمح  عنتما  سفنلا - ندـبلا و  ظفل  دافم 
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نا انررق  امم  ققحت  دقف  لمحلل . حّحـصملا  داحتالا  ققحتل  ناسنالا ، یلع  امهلمح  رخآلا و  یلع  امهدحا  لمح  حص  قطانلا - مسجلا و  دافم 
و عومجملا ، ثیح  نم  عومجملا  ذـخا  ۀـثالث : طورـشب  الا  حـصی  ریاغتلا ال  فرظ  یلا  سایقلاب  رخآلا  یلع  دوجولاب  نیریاغتملا  دـحا  لـمح 
طرـشب ال ضرعلا ال  ذخا  لوقنف : اذه  كدنع  نیبت  اذا  عومجملا ، ثیح  نم  عومجملا  یلا  ۀبـسنلاب  لمحلا  رابتعا  طرـشب و  ءازجالا ال  ذـخا 

:- انلق اذا  ّانا  یف  ءافخ  و ال  هیلا ، سایقلاب  لمحلا  ربتعی  و  ادـحاو ، ائیـش  اـمهنم  بکرملا  عومجملا  ربتعی  مل  اـم  هعوضوم  یلع  هلمح  ححـصی 
ملعلا و لمح  عنتمیف  اهدـحو  تاذـلا  هب  دـیرن  امنا  و  ۀـکرحلا ، وا  ملعلا  ۀفـص  تاذـلا و  نم  بکرملا  دـیزب  درن  مل  كرحتم - وا  ملاـع  دـیز 

نا لاملا  ّنا  امکف  لام ، وذ  انلوق : ضایب و  وذ  انلوق : نیب  قرف  و ال  وذ ، دافم  ۀـئیهلا  دافم  نا  قیقحتلا : لب  طرـشب . ربتعا ال  نا  هیلع و  ۀـکرحلا 
لوصف 62. ك  ر . ضایبلا .» کلذک  هبحاص  یلع  هلمح  حصی  طرشب ال  ربتعا ال 

ام هنم  دارملا  سیل  لامکلل و  ریسفت  هنا  رهاظلاف  تاذلا  نیع  تسیل  یه  ۀّیبلـسلا و  تافـصلا  یه  لالجلا  تافـص  نا  یفخی  ال  (- 1 [ ) 340]
.85 یّشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر » ینیکشم « حلطصملا . وه 

موهفملا بسحب  امهنیب  ریاغتلا  نا  عم  ۀـقیقح  نیدـحتملا  ارابتعا  نیریاغتملا  لیبق  نم  ساسحلا  قطاـنلا و  هلعج  اهدـحا ) لـعل ( (- 2 [ ) 341]
نم امهنا  عم  ارابتعا  نیدـحتملا  ۀـقیقح  نیریاـغتملا -- نیب  لـمحلا  نم  لـکلا  یلع  ءازجـالا  نم  دـحاو  لـک  لـمح  هلعج  اـهیناث ) و  لـمأتف (

دحا همهوتی  مل  ّهنإ  لیق  دـق  سفنلا و  ندـبلا و  نم  ابکرم  ناـسنالا  نوک  هاوعد  اـهثلاث ) و  هرکذ ( يذـلا  بیرقتلاـب  اـضیا  ۀـقیقح  نیدـحتملا 
نا عم  طرـشب ال  و  طرـشب ، رابتعاب ال  الا  قطانلا ، سفنلا و  نیب  ندـبلا و  مسجلا و  نیب  قرفلا  مدـع  نم  همالک  نم  رهظی  ام  اهعبار ) و  لمأتف (

.135 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لماتف . اموهفم  رخآلا  نم  معا  نییلوالا 
أدـبم تاذ و  هرابرد  ام  ثحب  نونکا  دوب و  برـض - براض و  أدـبم - قتـشم و  توافت  هرابرد  یناث - رما  رد  اـم - یلبق  ثحب  (- 1 [ ) 342]

. تسا
. لّوا هبطخ  ۀغالبلا ، جهن  (- 1 [ ) 343]

هّللا ریغ  یف  تاقتـشملا  نم  امهوحن  رداقلا و  ملاعلا و  ۀـئیه  نا  ظافلالا  کلت  یف  لـقنلا  عوقوب  مازتلـالا  نم  هضرغ  نا  لوقا ) (-) 1 [ ) 344]
اذهب رداقلا  ملاعلا و  نا  مولعملا  نم  أدبملا و  عم  ةدحتملا  تاّذلا  یلا  اهنم  لقن  یلاعت  هّللا  یف  أدبملا و  عم  ةریاغملا  تاذلا  یف  ۀـقیقح  یلاعت 

لوصالا ۀیانع  ك : ر . هریغ . الع و  لج و  يرابلا  یلا  ۀبـسنلاب  تاقتـشملا  یف  ۀـئیهلا  ینعم  فلتخی  اذاف  هریغ  قح  یف  قدـصی  امم ال  ینعملا 
.168 / 1

.85 یّشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر » ینیکشم « ام » ۀملک « لبق  ملقلا  نم  طقاس  داسف » ظفل « نا  رهاظلا  و  (- 2 [ ) 345]
.169 لوصالا 1 / ۀیانع  ك  ر . هل . ۀقیقح  امم ال  هیلا  زّوجتلا  دانساف  رثا  نیع و ال  زوجتلا  نم  لوصفلا  مالک  یف  سیل  (- 3 [ ) 346]

. رمت هدنع  يذلا  وا  رمتلا  ریثکلا  رماتلا : (- 1 [ ) 347]
[. دجنملا ك : ر . نبللا . وذ  نبا : ول  تانبال و  ج  ۀنبال ، اف ) نباللا ( (- 2 [ ) 348]

. براّضلا نم  ردص  برضلا  يا  (- 1 [ ) 349]
. بورضملا یلع  عقو  برّضلا  يا  (- 2 [ ) 350]

وه لومحملا  جراـخلاب  دارملا  نا  فیرـشلا «: هسرد  یف  نتاـملا  لاـق  هنا  امهدـق ) فّنـصملا ( ةذـمالت  ۀـلجا  ضعب  یکح  دـق  (- 1 [ ) 351]
جراخلاب لّوالا  ۀیمـست  هجو  و  ضایبلا ، و  داوسلاک -- لصأتملا  ضراعلا  ۀمیمّـضلاب : لومحملاب  و  اهوحن ، ۀـیجوزک و  يراـبتعالا  ضراـعلا 

لمحک ءیـش  یلع  ۀمیمـض  مضب  الومحم  هنوکل  ۀمیمـضلاب  لومحملاب  یناـثلا  و  هیلع ، ـالومحم  ءیـشلا و  نع  اـجراخ  هنوک  وه  لومحملا 
.346 ۀیارّدلا 1 / یهتنم  ك : ر . داوس .» وذ  مسجلا  لاقیف : ۀمیمض  مضب  الا  هیلع  لمحی  هناف ال  هریغ  یلع  داوسلا 

تافـص نود  تافـصلا  هذه  یف  نیرمالا  دـحاب  مزتلم  لوصفلا » اهل و « انیع  نوکی  الف  تاذـلا ، تافـص  نم  سیل  هنا  یفخی  ال  (- 1 [ ) 352]
.87 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك  ر . هر » ینیکشم « لعفلا .
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.138 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . اضیا . هریغ  قح  یف  قدصت  اهنا  حوضول  ینعی  (- 1 [ ) 353]
. دناهدرکن نایب  ار  نآ  فّنصم ، هّتبلا  (- 2 [ ) 354]

. ۀقیقحلا وحن  یلع  قتشملا  قدص  یف  هئاحنا  دحاب  تاذلاب  أدبملا  مایق  رابتعا  نم  (- 1 [ ) 355]
، کلذل نیفانلا  و  ۀقیقحلا ، وحن  یلع  قتشملا  قدص  یف  ضورعلا  یف  ۀطساو  نود  نم  تاذلاب  أدبملا  مایق  رابتعال  نیتبثملا  يا  (- 2 [ ) 356]

«. خلا بابلالا ...  یلوا  ناک  نم  باتری  نا  یغبنی  هنا ال  قیقحتلا  و  هلوقب «: فنصملا  هدافا  يذلا  قیقحتلا  نم  نیفرطلا  ۀلدا  للخ  رهظ  دق  و 
.351 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . ایظفل ]...  عازنلا  نوکی  وحنب  ۀمکاحملا  بیرقت  للخلا - یلع - فوطعم  (- 3 [ ) 357]

. دشاب توبث  رد  هطساو  تسه ، هطساو  رگا  دشابن ب : نایم  رد  ياهطساو  الصا  فلا : تسا : تروص  ود  ياراد  (- 1 [ ) 358]
. تسا دانسا  نّمضتم  مه  فیصوت  هک  تسا  حضاو  (- 1 [ ) 359]

: دراوم یف  قتشملا  ثحب  یلع  ةرمثلا  بترتب  لیق  هنا  هلصحمف : یناثلا ) رمالا  اما  و  (-) 1 [ ) 360]
هورکم و معالل  قتـشملا  عضو  یلع  ءانب  هناف  کلذ ، لبق  ةرمث  تاذ  اهنوک  عم  العف  اـهل  ةرمث  ـال  یتلا  ةرجـشلا  تحت  لوبلا  ۀـهارک  اهدـحا :

 ... هورکم ریغ  صخالل  هعضوب  لوقلا  یلع 
دعب ۀهارکلاب  مکحلا  ناف  هتدورب ، دـعب  نخـسملا  ءاملاب  تیملا  لسغ  ۀـهارک  هدرب و  دـعب  سمـشملا  ءاملاب  لسغلا  ءوضولا و  ۀـهارک  اهیناث :

. قتشملا قدص  یف  أدبملا  ءاقب  طارتشا  مدع  معالل و  قتشملا  عضو  یلع  ینبم  ۀنوخسلا  عافترا 
زاوج ناف  ۀسردملا ، وا  ةدلبلا  کلت  نع  اوضرعا  و  اذک ، ۀسردم  بالط  وا  اذک  ةدلب  ناکـسک  هیلع  افوقوم  صاخ  ناونع  لعج  اذا  ام  اهثلاث :

. قتشملا ثحب  یلع  ینبم  همدع  ۀفوقوملا و  دئاوع  نم  مهئاطعا ح 
عـضو یلع  ءاـنب  همکح  ءاـقب  یف  عازنلا  نکمی  لـلجلا  ناونع  هنع  لاز  اذا  هناـف  محللا ، لوکأـملا  ناویحلل  ضراـعلا  لـالجلا  ناوـنع  اـهعبار :

لک یف  ۀطوبضملا  ةدملا  یف  لالجلا  ناویحلا  ءاربتسا  نوک  عامجالا  صنلاب و  تبث  نکل  صخالل  هعضو  یلع  ءانب  همدع  و  معالل ، قتـشملا 
.358 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . و ...  یضرف . لاثملا  اذهف  هللج  لبق  هل  ۀتباثلا  ماکحالا  دوع  و  هنع ، للجلا  مکح  لاوزل  ابجوم  ناویح 

.97 دوه : هروس  (- 1 [ ) 361]

.82 دوه : هروس  (- 2 [ ) 362]

.40 دوه : هروس  (- 3 [ ) 363]
.96 / 9 هنومن : ریسفت  ك : ر . (- 4 [ ) 364]

هقادصم یلا  فاضملا  موهفملا  سفن  یلع  لخدت  دق  قادصملا و  سفن  یلع  لخدت  دـق  ماللا  نا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 365]
، رمال کتئج  کلوق : معن  اذـک ) یلا ( هتفاضا  ۀـنیرقب  ضرغلا  ظـفل  لامعتـسا  لمعتـسم  ماـقملا  یف  رمـالاف  اذـک  ضرغل  کـتئج  لوقت  اـمک 

.141 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . لمأتف . قادصملا  یف  لمعتسم 
.142 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ۀیتآلا . تاهجلا  یف  اهنع  ثوحبملا  تاّیصوصخلاب  صوصخملا  ینعی  (- 1 [ ) 366]

. دوشیم قتشم  نآ  زا  هب  رومأم  رومأم و  رمأ ، (- 2 [ ) 367]
تسا و لهـس  رما  هدـش ، هداد  لقن  لعفا - هغیـص  صوصخم - لوق  هب  یفرع  يوغل و  ياـنعم  زا  رما  ظـفل  هک  دوش  تباـث  رگا  (- 1 [ ) 368]

. میرادن یلکشم 
.97 دوه : هروس  (- 1 [ ) 369]
.82 دوه : هروس  (- 2 [ ) 370]
.63 رون : هروس  (- 3 [ ) 371]

. لفاّسلل ۀفص  (- 1 [ ) 372]

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


. بابحتسا بوجو و  زا  ّمعا  (- 1 [ ) 373]
بوجولا یف  رمالا  لامعتسا  الا  سیل  ذا  تابثالل  اهتیحالـص  مدع  ۀهج  نم  هلعل  ۀلدا  تادیؤم ال  تاروکذملا  فّنـصملا  لعج  (- 1 [ ) 374]

. ۀعافـشلاب هتلباقم  یلا  ثلاثلا  یف  و  ۀقـشملا ، یلا  یناثلا ، رذـحلا و  ةّدام  یلا  دنتـسم  لّوالا  یف  همهف  لعل  و  ۀـقیقحلا ، نم  معا  لامعتـسالا  و 
.144 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . لمأتف .

.63 رون : هروس  (- 2 [ ) 375]
یلـآللا ج 3 ص 349 ح یلاوع  و  ءامالا ح 3 - دـیبعلا و  حاکن  باوبا  زا  باب 36  حاکنلا  باـتک  لئاسولا ج 15  كردتـسم  (- 1 [ ) 376]

.284
نا لمتحی  و  تادّیؤملا ، نم  هریغک  نوکیف  - E\ ِرَذْحَْیلَف  i یلاعت هلوق  هلوق -: یلع  افوطعم  هنوک  قایسلا  یضتقمب  رهاظلا  فلا : (- 1 [ ) 377]

ب: . 374 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك  ر . ادیؤم ...  الیلد ال  نوکیل  هقابسنا » هلوق «: یلع  افوطعم  نوکی 
.144 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . قابسنالا . یلع  فوطعم 

12 و 11. فارعا : هروس  (- 2 [ ) 378]
. ءار میم و  فلا ، (- 1 [ ) 379]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 380]
تفرع امل  یئاشنالا  بلطلا  ظفلب  هنع  ربعملا  يرابتعالا  بلطلا  لباقم  اـقلطم  بلطلا  ظـفلب  هنع  ربعملا  لوقی : نأ  یلوـالا  ناـک  (- 1 [ ) 381]

هیلع لمحی  يذـلا  امنا  عئاشلا و  لمحلاب  هیلع  لـمحی  هنا  ـال  بلطلا  نیع  یقیقحلا  بلطلاـف  بلطلا  يوحن  نیب  كرتشم  بلطلا  ظـفل  نا  نم 
یقیقحلا و بلطلا  نیب  قرفلا  ذا  خـلا » نوکی ...  يذـلا ال  هلوق « یف  لاـحلا  اذـکه  یقیقحلا و  یجراـخلا  بلطلا  وه  عئاـشلا  لـمحلاب  بلطلا 

نوکیف نیوحنلا  نیب  عماجلل  اعوضوم  بلطلا  ظفل  نوک  ةرابعلا  رهاـظ  نکل  فاـضملا ، قلطملا و  ءاـملا  نیب  قرفلا  وه  يراـبتعالا  یئاـشنالا 
ول اما  یقیقحلا  بلطلا  لابق  یف  بلطلا  ءاحنا  نم  رخآ  اوحن  یئاشنالا  بلطلا  نوک  یلع  ءانب  اذـه  رهاظ . ریغ  وه  ایظفل و  ـال  اـیونعم  اـکرتشم 

ر. هاوس . بلطلل  رخآ  وحن  كانه  سیل  ذا  ریغ  یقیقحلا ال  بلطلل  ـالا  اـعوضوم  سیل  بلطلا  ظـفلف  ءاـعدا  ءاـشنا  یقیقحلا  بلطلا  وه  ناـک 
.145 لوصالا 1 / قئاقح  ك :

. اهنآ لاثما  ینهذ و  یئاشنا ، یجراخ ، دوجو  هلمج  زا  تسه  یماسقا  ياراد  دوجو ، هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 382]
.379 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك  ر . یموهفملا ...  ریاغتلا  يدوجولا و  داحتالا  هلحم  یف  تبث  ام  هکالم  يذلا  (- 1 [ ) 383]

؟ تسه یعانص  عیاش  شلمح  میهد ، لیکشت  هّیلمح  هّیضق  کی  رگا  هک  تسوا  دننام  تهج ، نیا  زا  (- 1 [ ) 384]
. لاحلا نأشلا و  نا  امک  يا  (- 1 [ ) 385]

، تسا رما » يانعم « تغل ، بسح  هب  هک  یبلط  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  فّنـصم : رظن  هب  هک  میدرک  ناـیب  ثحب ، نیمه  يادـتبا  (- 2 [ ) 386]
. یقیقح بلط  هن  تسا  یئاشنا  بلط  نامه 

. دوشیم هتفگ  بلط  ماقم  رد  هک  ياهّیربخ  لمج  دننام  (- 3 [ ) 387]
. میداد حیضوت  ار  یقیقح  یئاشنا و  بلط  مراهچ - تهج  ثحب - نیمه  يادتبا  (- 1 [ ) 388]

هک دنکیم  یسررب  ار  شاهجیتن  سپـس  رّوصت  ار  يزیچ  ناسنا ، ءادتبا ، دوشیم . عورـش  دارم  رّوصت  هلحرم  زا  هدارا  تامّدقم  (- 2 [ ) 389]
هدش ادیپ  وا  سفن  رد  یناجیه  نآ ، لابند  هب  دنکیم و  ادیپ  لیامت  نآ  هب  تبـسن  هدئاف ، هب  قیدصت  زا  دعب  هن  ای  دراد  یتحلـصم  هدئاف و  ایآ 
ادـیپ قّقحت  ناسنا ، يارب  هدارا  مان  هب  ياهّیناسفن  تلاح  نایاپ ، رد  دـنک و  فرطرب  ار  نآ  عناوم  داـجیا و  ار  شطئارـش  دریگیم  میمـصت  هک 
قوش هارمه  لابند و  هب  هکلب  دراذـگیمن  تحار  ار  ناسنا  هک  یلماک  قاـیتشا  نآ  ینعی  دـناهدومن  ریبعت  دّـکؤم » قوش  نآ « زا  هک  دـنکیم 

، دیبع هلیـسو  هب  دهاوخب  هچنانچ  و  دشخب - ققحت  ار  نآ  هرـشابملاب  دهاوخب  هک  یتروص  رد  دـنکیم - داجیا  جراخ  رد  ار -- دارم  دّـکؤم ،
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هک تسا  رکذت  هب  مزال  دنیامن  نایتا  ار  بولطم  دارم و  اهنآ  ات  دنکیم  رداص  دوخ  نارازگراک  هب  تبسن  ياهیرما  دنک ، ادیپ  ققحت  شدارم 
. دوشیم ریبعت  هدارا  هب  یهاگ  بلط و  هب  یهاگ  یناسفن  تلاح  نآ  دّکؤم و  قوش  زا 

لیم و هدـیاف ، هب  قیدـصت  دارم ، رّوصت  دـننام  تامّدـقم - ریاـس  هدومن و  رکذ  ار  هدارا  رخآ  همّدـقم  طـقف  باـتک  تراـبع  رد  فّنـصم  هّتبلا 
» هب دنک  دوجوم  ار  طئارـش  فرطرب و  ار  عناوم  ات  دزیگنایمرب  ار  ناسنا  هک  همّدـقم  نیرخآ  زا  هدومن و  ضرف  همّدـقملا  ۀـمّدقم  ار  ناجیه -

. دناهدرک ریبعت  مزج »
. دشابیم یئاشنا » ینهذ و  یقیقح ، دوجو « ياراد  هدارا » بلط و  اّما « تسه  ینهذ » یقیقح و  دوجو « ياراد  ناسنا » (-» 1 [ ) 390]

، نآ هابـشا  لعفا و  هغیـص  هلیـسو  هب  ناسنا  الثم  درک  هسیاقم  ینهذ  ای  یقیقح  دوجو  اب  ار  یئاشنا  دوجو  دیابن  هاگچیه  رّکذت : (- 1 [ ) 391]
يراثآ ياراد  ءالقع ، عراش و  رظن  زا  دوشیم و  قّقحم  یئاشنا - بلط  یئاشنا - دوجو  هجیتن ، رد  دنک و  ادیپ  دوجو  بلط  هک  دنکیم  دصق 

باب رد  اـی  دومن و  تعباـتم  نآ  اـب  دـیاب  دـنیوگیم  ءـالقع  درک  ادـیپ  قّقحت  یئاـشنا  بلط  یتقو  رماوا ، باـب  رد  لاـثم  ناونع  هب  تسه  مه 
اب یتقو  نینچمه  دوشیم و  عیاب  يارب  نمث  يرتشم و  کلم  عیبم ، تفرگ  تروص  هطوبرم  طئارـش  اب  یئاـشنا  یتقو  عیب - دـننام  تـالماعم -
- دنتسه يرابتعا  روما  زا  اهنیا  هّتبلا  دوشیم - لئاز  یلبق  تنونیب  لصاح و  ّتیجوز  هقلع  دش ، ءاشنا  ّتیجوز ، صوصخم ، ظافلا  طئارش و 

«. سماخلا روما «...  یقب  ناونع  رد  (- 1 [ ) 392]
.388 / 1 یهتنم : ك  ر . هنأش ...  یلاعت  هملکت  ثحبم  یف  قراوشلا  یف  امک  رعاشلا  لطخالا  وه  لئاقلا  (- 1 [ ) 393]

«. مالّسلا هیلع  لیعامسا « ترضح  حبذ  هب  رما  دننام  (- 2 [ ) 394]
. دوش نایتا  هب  رومأم  هک  تسین  مه  لیام  و  (- 1 [ ) 395]

نم دارملا  یف  فالخلا  امنا  ملکتم و  هناحبس  هنا  یف  ارهاظ  فالخ  هنا ال  هحیـضوت : ایظفل و  عازنلا  نوک  عانتما  یلا  ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 396]
هریغب مئاق  هنا  یف  اوفلتخا  نا  فورح و  تاوصا و  همالک  نا  ۀیمارکلا  ۀلبانحلا و  ۀـلزتعملا و  نع  یکحملاف  میدـق  وا  ثداح  هنا  یف  همالک و 

لب فورحلا  تاوصالا و  سنج  نم  سیل  همالک  نا  ةرعاشالا  نع  ۀـیمارکلا و  ۀـلبانحلا و  لوقی  امک  هتاذـب  وا  ۀـلزتعملا  لوقی  امک  هتاذـب  ال 
بهذـمف میدـق  هنا  ۀـلبانحلا  ةرعاشالا و  نع  ثداح و  هنا  ۀـیمارکلا  ۀـلزتعملا و  نع  ّیکحملا  مث  یـسفنلا  مالکلا  یمـسی  هتاذـب  مئاـق  ینعم 

تسیل اهنا  ةرورـض  اهوحن  ۀهارکلا و  ةدارالا و  ملعلاب و  هریـسفت  مهیلع  رذعت  ثیح  میدق و  یلاعت  هتاذب  مئاق  ینعم  هنا  مالکلا  یف  ةرعاشالا 
الف میدق  هناحبس  هتاذب  ۀمئاق  ۀفـص  مهدنع  بلطلاف  امهوحن  عنملا و  بلطلاب و  ءاشنالا  یف  ۀبـسنلاب و  ربخلا  یف  هریـسفت  یلا  اورطـضا  امالک 

.149 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . میدق . وه  سفنلا و ال  تافص  نم  وه  سیل  ذا  یئاشنالا  بلطلا  هب  اودیری  نال  لاجم 
ۀیاـفک ك --: ر . تاعومـسملا . نع  ثحبلا  دـنع  ، 246 یجـشوقلل / دئاقعلا  دـیرّجتلا  حرـش  عجار  یجـشوقلا ، وه  مهوتملا  (- 2 [ ) 397]

تیبلا 66. لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا ،
تیبلا 66. لآ  هسّسؤم  عبط  لوصالا ، ۀیافک  ك : 285 ر . دئاوفلا / باتک  دئارفلا ، یلع  فّنصملا  ۀقیلعت  (- 1 [ ) 398]

.98 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك  ر . هر » ینیکشم  یهاونلا «. رماوالا و  باب  یف  اذک  و  (- 2 [ ) 399]
مادکره هک  یجراخ و ...  یقیقح و  ینهذ ، یئاشنا ، دوجو  هلمج ، زا  تسه  یماسقا  ياراد  دوجو » هک « میاهدرک  نایب  اررکم  (- 1 [ ) 400]

. میاهداد حیضوت  ثحب  نیمه  رد  ار 
. اهلئاقل ملعلا  لوصح  یلع  مازتلالاب  ۀلاد  اضیا - ۀیربخلا - ۀلمجلا  نال  روکذملا ، رصحلل  هجو  ال  (- 1 [ ) 401]

رهاّظلا ادیق و  ۀیلالقتسالا  ۀّیلآلا و  نوک  فرحلا  ثحبم  یف  هرهاظ  فارـصنالا و  نیب  عضولل و  ادیق  اهنوک  نیب  ددّرتلا  هرهاظ  و  (- 2 [ ) 402]
.98 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک  ك  ر . هر ]- ینیکشم  لمأتف - نیماقملا ، نیب  قرفلا  مدع 

. اهعضو لجال  (- 3 [ ) 403]
. فارصنالل (- 4 [ ) 404]

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابن نآ  هارمه  ياهنیرق  و  (- 1 [ ) 405]
. دناهدومن نایب  سرد ، هسلج  هدزیس  ّیط  ابیرقت  مظعم  داتسا  هک  تسا  یبلاطم  روکذم ، ثحابم  (- 1 [ ) 406]

.59 ءاسن : هروس  (- 1 [ ) 407]
.82 سی : هروس  (- 2 [ ) 408]

تـسا ترابع  نآ  سپ  ینیوکت  اما  یعیرـشت و  ینیوکت و  تسا  مسق  ود  رب  هدارا  هکنآ  عفد ، لّصحم  سپ  مهوت  نیا  عفد  اما  (-» 1 [ ) 409]
وا زا  فیلکت  هچنآ  فلکم و  لعف  رد  تحلـصم  هب  ملع  زا  تسا  تراـبع  وا  سپ  یعیرـشت  اـّما  ماـتلا و  لـماکلا  وّحنلا  یلع  ماـظن  هب  ملع  زا 

هدارا سپ  تسا  ینیوکت  هدارا  نآ  دیامنن ، دارم  زا  فلخت  هچنآ  تسین و  ءایـشا  ّتلع  وا  هک  تسا  یعیرـشت  هدارا  نآ  دوب ، دناوتیمن  یلاخ 
هدارا تسا  مزال  فیلاکت  رد  هچنآ  فیلاکت و  قبطرب  دـشاب  هدـش  ینیوکت  هدارا  هک  فیلاـکت  رد  تسین  مزـال  یلو  درادـن  فّلخت  ینیوکت 
لوصو زا  تسا  دبال  یتدابع  يرما و  رد  دومن  قفاوت  یعیرـشت  هدارا  اب  ینیوکت  هدارا  رگا  سپ  دراد  دارم  زا  فلخت  نآ  هک  تسا  یعیرـشت 

هب دـش  ّقلعتم  ینیوکت  هدارا  ینعی  دـندومن  فلاـخت  رگا  دارم و  لولعم و  زا  درادـن  فّلخت  هک  دـش  مولعم  ینیوکت  هدارا  هک  اریز  دوـجو  و 
تسا و ینیوکت  هدارا  ّقلعتم  هک  ار  هچنآ  دـبع  دـنکیم  رایتخا  دـبال  سپ  ناـمیا  تعاـطا و  هب  دـش  ّقلعتم  یعیرـشت  هدارا  رفک و  نایـصع و 

حرـش ك : ر . تسا » لولعم  دوجو  ّتلع  هک  تسا  ینیوکت  هدارا  هظحالم  هب  ول  ندوب و  باقع  قحتـسم  ندوب و  نایـصع  اب  درادـن  تاـفانم 
.104 ینیئوخ 1 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

- درک میهاوخ  نایب  يدوز  هب  ار  ثیدح  لماک  نتم  - 124 اضرلا 1 / رابخالا  نویع  ك  ر . (- 1 [ ) 410]
. زاجم هن  تقیقح  وحن  هب  (- 1 [ ) 411]

ءایبنا 69. هروس  (- 2 [ ) 412]
وه عنتمی و  وا  بجاولا  وهف  هل  بجی  نا  اماف  دوجولا  یلا  سیق  اذا  موهفم  لک  اـهیف : اـهراصحنا  ثـالثلا و  داوملا  فیرعت  یف  (- 1 [ ) 413]

یناّثلا و وه  اّیرورض و  هل  مدعلا  نوکی  وا  لّوالا  وه  ایرورض و  هل  دوجولا  نوکی  نا  اما  هناف  نکمملا  وه  عنتمی و  هل و ال  بجی  وا ال  عنتمملا 
. ثلاثلا وه  اّیرورض و  هل  امهنم  ءیش  نوکی  نا ال  اّما 

ۀمکحلا 41. ۀیادب  ك : ر . تافتلا ...  ینداب  عفترمف  نییرورض  امهیلک  مدعلا  دوجولا و  نوک  لامتحا  اّما  و 
. تسین عناص  تابثا  هرابرد  ام  یلعف  ثحب  رّکذت : (- 2 [ ) 414]

. یضرف دوجو  (- 3 [ ) 415]
. دوجولا عنتمم  دوجولا و  بجاو  (- 1 [ ) 416]

.15 رطاف : هروس  (- 1 [ ) 417]
. تسه ءاّنب  اب  ترامع  طابترا  دننام  لاعتم ، قلاخ  اب  یتسه  ناهج  تبسن  هک  دناهدومن  يریظنت  هضّوفم  (- 2 [ ) 418]

. یضقن باوج  (- 3 [ ) 419]
تـسه ّرثأت » ریثأت و  طابترا و « اـهنت  هن  ناشـصاوخ  راـثآ و  تادوجوم و  نیب  هک  دـندقتعم  هضّوفم  هک : میداد  حیـضوت  اریخا  (- 1 [ ) 420]

. دنراد ریثأت  رد  لالقتسا » ناهج « تادوجوم  هکلب 
. دوجولا نکمم  (- 2 [ ) 421]

هدارا و نیب  هکنیا  نودـب  هدارا - لابند  رد  دـنکیم و  هدارا  داجیا  امیقتـسم  لاعتم  دـنوادخ  هک : دوب  نیا  هّیربج  مالک  لصحم  (- 1 [ ) 422]
هن تسه و  دارم  هدارا و  نیب  یطاـبترا  هن  نیارباـنب  دـناشوپیم  نآ  هب  دوجو  ساـبل  هدرک و  داـجیا  ار  دارم  شدوـخ  دـشاب - یطاـبترا  دارم ،

دامج هایگ و  ناویح ، ناسنا ، زا  معا  تادوجوم ، مامت  رد  یلک و  هدـعاق  کی  بلطم ، نیا  و  دراد . قّقحت  هدارا ، لصا  ناسنا و  نیب  یطابترا 
- میدرک نایب  حورشم  وحن  هب  البق  هک  دراد  نایرج  اهنآ  زا  هلصاح  جیاتن  ایاضق و  لیکشت  رد  یتح  و  دشابیم - يراج 
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درک لامعتـسا  ار  صاوخ  و  راثآ » هملک « دـیابن  الـصا  تسین  يّرثأت  ریثأت و  طابترا ، هنوگچـیه  ناشـصاوخ  راثآ  تادوجوم و  نیب  هصالخ :
اّما تسا  حرطم  يدوجو  نراـقت  کـی  طـقف  ترارح  راـن و  نیب  ـالثم  دراد  ّرثأـت  ریثأـت و  ّتیخنـس ، طاـبترا ، رب  تلـالد  راـثآ » ظـفل « نوـچ 

دیامنیم داجیا  امیقتـسم  مه  ار  ترارح  دـنکیم ، داجیا  ار  شتآ  لاعتم ، دـنوادخ  هک  روطنامه  دـنرادن  رگیدـکی  هب  یطابترا  هنوگچـیه 
شدانـسا ةراح » رانلا  میئوگب « هچنانچ  دـنکیم و  داجیا  ار  ترارح  ران ، لابند  رد  هک  هدـش  يراج  نیا  رب  ناـهج  راـگدرورپ  تداـع  اـهتنم 

. دوشیم رهاظ  ناسنا  يدارا  لاعفا  رد  روکذم ، ثحب  مهم  هرمث  میتفگ  یقیقح . هن  تسا  يزاجم 
. دشاب یطابترا  دارم ، هدارا و  نیب  هکنیا  نودب  دنکیم ، هدارا  داجیا  لاعتم ، دنوادخ  دنیوگیم  هّیربج  اریز  (- 1 [ ) 423]

رطاف 15. هروس  (- 1 [ ) 424]
. دشاب دوقفم  عناوم ، و  (- 1 [ ) 425]

.282 هرقب » » E.\ ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو   ... i (- \1 [ ) 426]
.27 بازحا » » E\ ًاریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو   ... i (- \2 [ ) 427]

. تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا  اریز  (- 1 [ ) 428]
. یتاذ هلاحتسا  ینعی  (- 1 [ ) 429]

. ةردقلا ریسم  یف  عقاو  ءیش  ةردقلا ، هب  ّقلعتی  نا  نکمی  ءیش  يا  (- 2 [ ) 430]
. هن ای  دنکیم  هدارا  بلس  ءیش ، هب  دنوادخ  ملع  ّقلعت  ایآ  هک  میتسین  بلطم  نیا  یقیقحت  یسررب و  ددص  رد  العف  فلا : (-] 1 [ ) 431]

[. دنک راکنا  دیابن  دناوتیمن و  مصخ  هک  تسا  یخساپ  یضقن ، باوج  ب :
. ام لامعا  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  ملع  ینعی  (- 1 [ ) 432]
. ام لامعا  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  ملع  ینعی  (- 1 [ ) 433]

ملع تسه و  ملاع  مایق - سولج و  دننام  ام - يرایتخا  تروص ، هب  لامعا  هب  تبسن  لاعتم ، دنوادخ  هّیربج : مّود  لیلد  هصالخ  (- 2 [ ) 434]
، ناهج راگدرورپ  ملع  هک  تسا  نیا  شاهمزال  الا  دنک و  ادیپ  قّقحت  ارارطـضا  لامعا ، نآ  دیاب  هلاحم  سپ ال  دشاب  قباطم  عقاو ، اب  دـیاب  وا 

- تسا لهج  مزلتسم  دشابن - عقاو  اب  قباطم 
دئاز ام  ملع  یلو  دشابیم  وا  تاذ  نیع  دنوادخ ، ملع  تسا ، دودـحم  ام  ملع  یلو  تسین  دودـحم  لاعتم  راگدرورپ  ملع  هتبلا  (- 1 [ ) 435]

 ... تسه و ام  تاذ  رب 
اّما دراد  قالطا  راگدرورپ ، ملع  یلع ، ترـضح  ملع  فـالخهب  تسه  شتاذ  نیع  دـنوادخ  ملع  هک  مینکیم  رارکت  اددـجم  (- 1 [ ) 436]

 ... تسا و لاعتم  دنوادخ  مالّسلا » هیلع  یلع « ملع  أشنم  اّما  تسین  یباستکا  دنوادخ  ملع  تسین ، قلطم  انعم  نآ  هب  نانمؤم  ریما  ملع 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 437]

.63 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : زین ر . یناث و  رما  مشش ، دصقم  لوصالا ج 2 ، ۀیافک  ك : ر . (- 1 [ ) 438]
. دیئامنن نآ  تارثا  صاوخ و  هب  تبسن  قیدصت  دیناوتیم  و  (- 2 [ ) 439]

8 و 7. لازلز : هروس  (- 3 [ ) 440]
امهیلع دّـمحم « نب  رفعج  قداصلا  نع  انل  يور  هّللا  لوسر  نب  ای  هل  تلقف  ورمب ، اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلع  تلخد  لاـق  (- ... 1 [ ) 441]

و ربجلاب ، لاق  دقف  اهیلع ، انبذـعی  مث  انلاعفا  لعفی  هّللا  نا  معز  نم  لاق : هانعم ؟ امف  نیرما » نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  هنا ال  لاق «: مالّـسلا »
لئاـقلا رفاـک و  ربجلاـب  لـئاقلا  و  ضیوفتلاـب «، لاـق  دـقف  مالّـسلا » مهیلع  هججح « یلا  قزرلا  قلخلا و  رما  ضوف  لـج  زع و  هّللا  نا  معز  نم 

هّللا لوسر  نبا  ای  هل : تلقف  الثم ] لیطعتلاک  رخآ  بورض  هل  ضیوفتلا و  نم  برـض  وه  ۀّیبوبرلا و  یف  هّللا  عم  هکارـشال  كرـشم  ضیوفتلاب 
؟ کلذ یف  ةدارا  ۀیـشم و  لج  ّزع و  هّلل  لهف  هل : تلقف  هنع ، اوهن  ام  كرت  و  هب ، اورما  ام  نایتا  یلا  لیبسلا  دوجو  لاـقف : نیرما ؟ نیب  رما  اـمف 
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اهل طخسلا  اهنع و  یهنلا  یصاعملا  یف  هتیشم  هتدارا و  اهیلع و  ۀنواعملا  اهل و  اضرلا  اهب و  رمالا  اهیف  هتیشم  هّللا و  ةداراف  تاعاطلا  اماف  لاقف :
اذـه ینعم  ام  تلق  ءاضق ، هیف  هّلل  الا و  رـش  وا  ریخ  نم  دابعلا  هلعفی  لـعف  نم  اـم  معن  لاـق  ءاـضقلا ؟ اـهیف  هّلل  لـهف  تلق : اـهیلع ، نالذـخلا  و 

ج 1 ص اضرلا ، رابخا  نویع  ك : ر . ةرخآلا . ایندـلا و  یف  باقعلا  باوثلا و  نم  مهلاعفا  یلع  هنوقحتـسی  اـمب  مهیلع  مکحلا  لاـق : ءاـضقلا ؟
.124

.64 هدئام : هروس  (- 1 [ ) 442]

.64 هدئام : هروس  (- 2 [ ) 443]
. درک میهاوخ  لقن  يدوز  هب  ار  روکذم  ثیدح  لماک  نتم  تواقش - تداعس و  باب  ج 3 ، راحب ، ك  ر . (- 1 [ ) 444]

ۀیلهاجلا یف  مهرایخ  ۀضفلا  بهذلا و  نداعمک  نداعم  سانلا  اذکه « هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا « نع  ربخلا  اذه  ۀماعلا  يور  (- 2 [ ) 445]
مهتاـیلباق و مهتادادعتـسا و  بسحب  نوفلتخم -- ساـنلا  نا  دارملا  نوکی  نا  امهدـحا  نیهجو  لـمتحی  و  اوهقفت » اذا  مالـسالا  یف  مهراـیخ 

مالسالا یفف  امهف  القاع  قلخلا  نسح  اّریخ  ۀیلهاجلا  یف  ناک  نمف  ۀضف  اهضعب  بهذ و  اهضعب  ناف  نداعملا  فالتخاک  مهلوقع  مهقالخا و 
ساـنلا نا  دارملا  نوکی  نا  یناـثلا  اـهب و  ملعلا  دـعب  لاـمعالا  يواـسم  بنتجی  قـالخالا و  یلاـعمب  فصتی  قحلا و  لوـبق  یلا  عرـسی  اـضیا 

ریصی اضیا  مالسالا  یف  وهف  ۀعفر  فرـش و  تیب  لها  نم  ۀیلهاجلا  یف  ناک  نمف  نداعملا  فالتخاک  بسحلا  بسنلا و  ۀفارـش  یف  نوفلتخم 
یف نوکی  امب  ۀیلهاجلا  یف  مهنوک  دنع  مالّسلا » هیلع  مههبشف « قالخالا  مراکمب  فاصتالا  قحلا و  دایقنا  نیدلا و  ۀعباتمب  فرـشلا  لها  نم 

ك: ر . تآ .) هیف ( لمعلا  دـعب  هصقن  ندـعملا و  نم  جرخی  ام  لامک  نم  رهظی  اـمب  مالـسالا  یف  مهلوخد  دـنع  هجارختـسا و  لـبق  ندـعملا 
یفاک 177. هضور 

.55 تایراذ : هروس  (- 1 [ ) 446]
.42 لافنا : هروس  (- 2 [ ) 447]

. مینکیم یتاذ  هب  ریبعت  دراوم ، نآ  رد  ام  و  (- 1 [ ) 448]
108 و 106. دوه : هروس  (- 1 [ ) 449]
41 و 40. تاعزان : هروس  (- 1 [ ) 450]

39 و 38 و 37. تاعزان : هروس  (- 1 [ ) 451]
. قداص ربخم  رابخا  ظاحل  هب  (- 1 [ ) 452]

. تواقش تداعس و  باب  راحب ج 3 ، ك  ر . (- 1 [ ) 453]
.16 نیرحبلا 4 / عمجم  ك : ر . اهاوقا . اهنتمأ و  اهقشا و  يا  اهزمحا » لامعالا  لضفا  سابع « نبا  ثیدح  یف  (- 1 [ ) 454]

. ابفلا فورح  بیترت  هب  هن  (- 1 [ ) 455]
. یهن رما و  عامتجا  (- 2 [ ) 456]

. طایتحالا تلاصا  و  (- 3 [ ) 457]
. هدش صخشم  ابفلا  فورح  بیترت  هب  اترورض  هک  دودحم  دروم  دنچ  رد  رگم  (- 1 [ ) 458]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 459]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 460]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 461]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 462]

مود دلج 
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مود دلج 

: همّدقم

هراشا

کلملا تاولـص  مهیلع   » شنیموصعم تیب  لها  ناربمایپ و  متاخ  كاـنبات  ناور  هب  ناوارف  دورد  ناـّنم و  دزیا  هاـگرد  هب  نارکیب  ساپـس  اـب 
دالیم هناتسآ  رد  مه  ار  نآ  مّود  دلج  ۀیافکلا ، حاضیا  باتک  مجنپ  مراهچ و  لّوا ، دلج  میدقت  لابند  هب  داهن  ّتنم  ریقح ، نیا  رب  هک  ناّنملا »

دیما میامن  هضرع  ءادفلا » هل  نیملاعلا  حاورا   » هّللا ۀّیقب  ترضح  بتکم  نادرگاش  هب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » تبترم یمتخ  ترضح  دوعـسم 
هیلع  » یناسارخ دـنوخآ  موحرم  ریبک ، قّقحم  مظعا و  داتـسا  لوصالا  ۀـیافک  باـتک  بلاـطم  هب  نتفاـی  تسد  يارب  زیچاـن  رثا  نیا  هک  تسا 

هجرف یلاعت  هّللا  لّـجع   » ترـضح نآ  بتکم  نادرگاـش  رامـش  رد  دـناوتب  هار  نیا  زا  ریقح  نیا  دوش و  عقاو  دـیفم  ّرثؤم و  يراـبلا » ناوضر 
. دریگ رارق  فیرّشلا »

: رّکذت دنچ 

هلـسلس زا  هرود  نیمـشش  رد  هک  تسه  لوصـالا  ۀـیافک  نتم  قـیقحت  سیردـت و  باـتک ، ياوـتحم  مدـش ، رّکذـتم  ـالبق  هک  روطناـمه  - 1
. هدش ماجنا  یلاعلا » هّلظّدم   » ینارکنل لضاف  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  طّسوت  هیافک ، ياهثحب 

هضرع راتشون  تروص  هب  ناوت  ّدح  رد  ار  نآ  ماهدومن  یعس  هک  هدش  نایب  يراتفگ  هویش  هب  بلاطم  دیآیمرب ، باتک  نتم  زا  هک  روطنامه 
. میامن

8 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوریم دـیما  اذـل  ریقح  نیا  زا  هژیوهب  تسا  مک  رایـسب  هابتـشا ، زا  يرثا  ره  ندـنام  نوصم  ناـکما  هک  اـجنآ  زا  تساوـخرد : شزوـپ و  - 2

. ددرگ حالصا  دعب ، ياهپاچ  رد  ات  دیهد  رّکذت  هتشاذگ و  ّتنم  هدنسیون ، رب  دیدومن  دروخرب  یهابتشا  هب  هچنانچ 
زا دـلج  نیا  رد  فلتخم  قرط  هب  هک  ینازیزع  تاـمحز  زا  منادیم  مزـال  دوخ ، رب  قلاـخلا » رکـشی  مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » باـب زا  - 3

. میامن رّکشت  دناهتشاد  هنامیمص  يراکمه  بناجنیا ، اب  باتک 
.« هتاضافا تماد   » تسودرشب نیسحمالغ  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسالا ، ۀّجح  ترضح  افواب  تسود  مّظعم و  قیدص  فلا :

.« هتاضافا تماد   » ینیسح یلع  دّیس  ياقآ  بانج  مالسالا  ۀّجح  ترضح  نابرهم ، ردارب  ب :
.« هتاقیفوت تماد   » يدشار سدنهم  ياقآ  بانج  یقّتم ، مّظعم و  رورس  ج :

. دناهدومن يراکمه  ریقح ، اب  رما ، نیا  رد  هتسویپ  هک  هتادییأت » تماد   » نایدّحوم ياقآ  بانج  مّظعم  قیدص  د :
. دیئامرفن شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  نازیزع  ریاس  ریقح و  تباجتسا ، ّناظم  هعلاطم و  ماگنه  رد  هک  تسا  دیما 

نیحلاّصلا  هّللا  دابع  یلع  مالّسلا  میظعلا و  ّیلعلا  هّللاب  الا  ةّوق  لوح و ال  و ال 
یمق  ینیسح  دّمحم  دّیس 

9 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یناّثلا  لصفلا 

، دیدهّتلا و  ینمّتلا ، و  یجّرتلا ، اهنم : ّدع  دق  و  اهیف ، تلمعتسا  دق  ناعم  ۀغیّصلل  رکذی  امبر  ّهنإ  لّوألا : ثحابم : هیف  رمألا و  ۀغیـصب  ّقلعتی  امیف 
، اهنم دحاو  یف  تلمعتسا  ام  ۀغیّصلا  ّنأ  ةرورـض  يرت ، امک  اذه  و  کلذ ، ریغ  یلإ  ریخـسّتلا ، و  زیجعّتلا ، و  راقتحالا ، و  ۀناهإلا ، و  راذنإلا ، و 

نوکی یعقاولا ، بولطملا  وحن  کیرحتلا  ثعبلا و  وه  ةرات  نوکی  امک  کلذ ، یلإ  یعاّدـلا  ّنأ  ـالإ  بلّطلا ، ءاـشنإ  یف  ـالإ  لمعتـست  مل  لـب 
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[. 1  ] یفخی امک ال  رومألا ، هذه  دحأ  يرخأ 
______________________________

«[ رماوا رد   » ّلوا دصقم  همتت  ]

-« لعفا تئیه  رما - هغیص  رد   » مّود لصف 

هراشا

تاـهج زا  لـعفا - تئیه  رما - هغیـص  هراـبرد  مّود  لـصف  رد  اـّما  دوب  ءار - میم و  فلا ، رما - هّداـم  هب  عجار  لّوا ، لـصف  رد  اـم ، ثحب  [- 1]
. مینکیم ثحب  يدّدعتم 

- لعفا تئیه  رما - هغیص  یناعم  لّوا  ثحبم 

هراشا

يانعم ياراد  رما ، تئیه  نینچمه  دنتسه و  دوخ  هب  صوصخم  یعـضو »  » انعم و ياراد  مادکره  عراضم ، یـضام و  تئیه  هک  تسا  یهیدب 
. دشابیم دوخ  هب  صوصخم 

ضرفرب  دراد و  دّدعتم  یناعم  هکنیا  ای  تسا  يدحاو  يانعم  ياراد  لعفا ، تئیه  ایآ  لاؤس :
10 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وحن هب  یناعم  نآ  رد  رما  تئیه  لامعتـسا  هک  يوحن  هب  دنتـسه  رما  هغیـص  هل  عوضوم  اهنآ  مامت  اـیآ  دـشاب ، يّرثکتم  یناـعم  ياراد  هکنآ 
؟ تسا تقیقح 

. هدش رکذ  نآ  يارب  انعم  هدزناپ  ملاعم ، باتک  هیشاح  رد  هک  يوحن  هب  دوشیم  هدید  رما  هغیص  يارب  يدّدعتم  یناعم  نیّیلوصا ، تاملک  رد 

: زا دنترابع  رما  هغیص  یناعم  زا  یضعب 

: یّنمت - 1

نیب زا  بش  یکیرات  هک  دنکیم  یّنمت  رعاش  هدش و  لامعتـسا  یّنمت  رد  رما  تئیه  روکذم ، لاثم  رد  یلجنا » الا  لیوّطلا  لیللا  اهّیا  الا   » دننام
. دورب

: دیدهت - 2

: تسا هدومرف  هک  تلّصف  هروس  ملهچ  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  لوق  دننام 
.« ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِش  ام  اُولَمْعا  »... 

.« نکب یهاوخیم  يراک  ره   » دیوگیم یسک  هب  دیدهت  ماقم  رد  ناسنا  یهاگ  مه  یسراف  نابز  رد 
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: راذنا - 3

ِیف اوُعَّتَمَت  َلاقَف  اهوُرَقَعَف   » تسا هدش  لامعتـسا  راذنا ، ماقم  رد  دناهتفگ : هک  دوه  هروس  جنپ  تصـش و  هیآ  رد  لاعتم  راگدرورپ  مالک  هیبش 
زور هس  هدش ) مامت  امـش  تلهم  : ) تفگ اهنآ  هب  وا  دندروآرد و  ياپ  زا  ار  نآ  اهنآ  : » ینعی ٍبوُذْکَم » ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ  ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  ْمُکِراد 

[.« 1] دوب دهاوخن  غورد  هک  تسا  ياهدعو  نیا  دیسر ) دهاوخ  ارف  یهلا  باذع  نآ  زا  دعب  و   ) دیدرگ عّتمتم  ناتیاههناخ  رد 

: تناها - 4

َْتنَأ َکَّنِإ  ْقُذ  ِمیِمَْحلا  ِباذَع  ْنِم  ِهِسْأَر  َقْوَف  اوُّبُـص  َُّمث  : » دـناهدز لاثم  ناخد - هروس  تشه  لهچ و  هیآ  لاعتم - دـنوادخ  لوق  هب  نآ  يارب 
.« ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا 

: راقتحا - 5

نارحاس هک  یماگنه  : » ینعی َنوُْقُلم » ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یـسُوم  ْمَُهل  َلاق  ُةَرَحَّسلا  َءاج  اَّمَلَف  : » دـناهدز لاـثم  سنوی ، هروس  داتـشه  هیآ  هب  نآ  يارب 
اهنآ هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دندمآ 
11 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 2] دینکفیب دینکفیب ، دیناوتیم  رحس ) لئاسو  زا   ) هچنآ تفگ :

: زیجعت - 6

رد اوتأف - لعفا - تئیه  دناهتفگ  هس - تسیب و  هیآ  هرقب ، هروس  ِِهْلثِم -»...  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِدـْبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو   » دـننام
. دیروایب نآرق  دننام  ياهروس  هک  دیتسه  زجاع  امش  ینعی  هدش  لامعتسا  زیجعت 

: ریخست - 7

، عطق روطهب  : » ینعی جنپ - تصـش و  هیآ  هرقب  هروس  َنِیئِـساخ -» ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف  ِْتبَّسلا  ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََـقل  َو   » دـننام
ياهدـشدرط ياـههنیزوب  تروـص  هب  میتـفگ  اـهنآ  هـب  اـم  دـیتسناد ، دـندرک ، هاـنگ  یناـمرفان و  هبنـش  زور  رد  هـک  امـش  زا  یناـسک  لاـح 

[.« 3] دیئآرد
[. 4] دناهدرک رکذ  انعم ، راهچ  تسیب و  ات  هکلب  انعم  هدزناپ  رما ، تئیه  يارب  میدرک  هراشا  هک  روطنامه 

روکذـم یناـعم  رد  لـعفا  تئیه  اـیآ  هک  دوش  موـلعم  دـیاب  لّوا  هک : میزادرپیم  میدرک  حرطم  اریخا  هک  ار  یلاؤـس  خـساپ  ناـیب  هب  نوـنکا 
؟ زاجم ای  هتفر  راکب  یناعم  نآ  رد  تقیقح  وحن  هب  ایآ  لامعتسا  ضرفرب  هک  مینک  نییعت  سپس  هدش ، لامعتسا » »

هدشن و لامعتسا  یناعم  نآ  رد  لعفا  تئیه  الصا  هک  دندقتعم  هّللا  همحر  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
12 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مینک ثحب  هکنیا  ات  هدشن  لامعتسا  دیدهت  ای  راقتحا  یّنمت ، رد  لعفا  تئیه  الثم  تسین  رما  تئیه  هیف  لمعتسم  روکذم ، یناعم  زا  مادکچیه 
. هدش لامعتسا  یناعم  نآ  رد  رما  تئیه  هک  تسا  نیا  روهشم ، مالک  رهاظ  هکیلاحرد  يزاجم - ای  تسا  یقیقح  شلامعتسا  ایآ 

. تسا یئاشنا  بلط  رما ، تئیه  هیف  لمعتسم  روکذم ، دراوم  مامت  رد  دندقتعم  فّنصم 
[. میدرک 5 نایب  الّصفم  ۀیافکلا  حاضیا  باتک  لّوا  دلج  رد  هک  روطنامه  کلذ : حیضوت 

: هک دشابیم  یئاشنا  دوجو  و  ینهذ 6 ] دوجو  یقیقح ، دوجو  یّلک ، موهفم  ياراد  بلط » »
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: هک دشابیم  یئاشنا  دوجو  و  ینهذ 6 ] دوجو  یقیقح ، دوجو  یّلک ، موهفم  ياراد  بلط » »
نالف الثم  تسه  ناـسنا  سفن  هیقیقح  فاـصوا  زا  یعقاو و  تساوخ  نآ  دـشابیم و  ناـسنا  سفن  هب  مئاـق  هک  تسا  یتفـص  یقیقح : بلط 

. دشابن نآ  يارب  يرعشم  زربم و  اسبهچ  هتفرگ و  ّقلعت  نآ  هب  امش  یعقاو  ینطاب و  بلط  ینعی  دشابیم  امش  یقیقح  بولطم  باتک ،
، یّنمت بلط ، دـننام  دریگ  ّقلعت  اهنآ  هب  اشنا  هک  دـنراد  ار  نآ  ّتیلباق  ینعی  دنتـسه  یئاشنا  دوجو  ياراد  میهافم  زا  یـضعب  یئاـشنا : بلط 

. اهنآ لاثما  یّجرت و 
. دنکیم داجیا  ءاشنا و  تسا ، يرابتعا  يرما  هک  ار  ّتیجوز  هقلع  تلبق ، تحکنا و  هلیسو  هب  ناسنا  حاکن ، دروم  رد  الثم 

، ناسنا هک  تسا  نیا  یئاشنا  بلط  يانعم  هدـش و  لامعتـسا  یئاشنا  بلط  رد  هناگهدزناپ  دراوم  ماـمت  رد  رما  هغیـص  هک  دـندقتعم  فّنـصم ،
. دنک ادیپ  قّقحت  لعفا ، هغیص  هلیسو  هب  بلط  ّتیهام  موهفم و  دنک و  هدارا 

، زیجعت رد  دناهتفگ  هک  مه  ار  ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف   » هدش و لامعتـسا  یئاشنا  بلط  رد  َةاکَّزلا *» اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ   » رد رما  هغیـص  الثم 
«* َنِیئِساخ ًةَدَِرق  اُونوُک  هفیرش ...«  هیآ  رد  رما  هغیص  هیف  لمعتسم  نینچمه  هتشگ و  لامعتسا  یئاشنا  بلط  رد  فّنصم  رظن  هب  هدش  لامعتسا 

13 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، اهنم رخآ  عادـب  ال  کیرحتلا ، ثعبلا و  یعادـب  ناک  اذإ  امیف  بلّطلا ، ءاشنإل  ۀـعوضوم  ۀغیّـصلا  نوکت  نأ  یعدـی ، نأ  نکمی  ام  يراصق  و 

[. 1  ] لفغت الف  هریغ ، دیدهّتلا و  یف  ۀلمعتسم  اهنوک  ریغ  اذه  و  ازاجم ، ادیدهت  اهب  هؤاشنإ  و  ۀقیقح ، اثعب  اهب  بلّطلا  ءاشنإ  نوکیف 
______________________________

 ... زیجعت و هن  تسا  یئاشنا  بلط 
اب یتوافت  هنوگچیه  دراوم - ریاس  و  َنِیئِساخ -*» ًةَدَِرق  اُونوُک   » و ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  «*، » َةالَّصلا اوُمِیقَأ   » رد رما  هغیص  هیف  لمعتسم  لاؤس :

؟ دنرادن رگیدکی 
الثم تسا  توافتم  اهنآ  فادها  یعاود و  هک  تسا  نیا  ناشقرف  اهنت  هدش و  لامعتسا  یئاشنا  بلط  رد  دراوم ، مامت  رد  رما  هغیـص  باوج :
اُوتآ  » رد یئاشنا  بلط  زا  یعاد  تسا و  زامن  ندناوخ  هب  فلکم  ثعب  جراخ و  رد  زامن  قّقحت  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » رد یئاشنا  بلط  زا  فده 

زا امـش  هک  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  رد  یئاشنا  بلط  زا  فدـه  دـشابیم و  تاکز  ءاتیا  هب  فلکم  کیرحت  َةاـکَّزلا *»
نایتالا نم  نوزجاع  متنا  : » دشاب نینچ  شیانعم  دشاب و  هدش  لامعتسا  زیجعت  رد  رما  هغیص  هکنیا  هن  دیتسه  ناوتان  زجاع و  نآرق ، لثم  نایتا 

ياج هب  دومن و  فذـح  ار  اوتأف »  » ناوتب هک  تسا  نیا  ناشمالک  همزال  هدـش  لامعتـسا  زیجعت  رد  اوتأف »  » دـنیوگیم هک  یناسک  اریز  هلثمب »
. داد رارق  ار  نوزجاع » متنا   » نآ

اهتنم تسا  یئاشنا  بلط  نامه  دراوم ، ریاس  و  ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  «*، » َةالَّصلا اوُمِیقَأ   » رد رما  هغیص  هیف  لمعتـسم  فّنـصم ، رظن  هب  هجیتن :
. تسا توافتم  اهنآ  زا  ضارغا  فادها و 

: هک تسا  نیا  دریذپب ، ار  شیاعّدا  دناوتب  ناسنا  دنک و  اعّدا  یسک  تسا  نکمم  هک  يزیچ  تیاهن  [- 1]
تقیقح هبنج  اهنآ  مامت  اّما  تسا - یئاشنا  بلط  ینعی  دـشابیم - ناـسکی  هناـگهدزناپ - یناـعم  دراوم - ماـمت  رد  رما  هغیـص  هیف  لمعتـسم 

. دراد ققحت  تقیقح ، ناونع  ود ، نآ  لاثما  ةاکّزلا و  اوتآ  ةالصلا ، اومیقا  رد  طقف  هکلب  درادن 
هب  مه  يدیق  نکل  هدرک  عضو  یئاشنا  بلط  يارب  ار  لعفا  تئیه  عضاو ، کلذ : حیضوت 

14 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ یجرتلا  وأ  ینمّتلا  ءاشنإ  یلإ  یعاّدـلا  نوکی  امکف  ۀـّیئاشنإلا ، غیّـصلا  رئاس  یف  راـج  رمـألا ، ۀغیـص  یف  هاـنرکذ  اـم  ّنأ  یفخی  ـال  ظاـقیإ :

اهلامعتسا و  اهنع ، اهغیص  خالسناب  مازتلالل  هجو  الف  يرخأ ، اهریغ  یعادلا  نوکی  ۀقیقح ، تافّصلا  هذه  توبث  وه  ةرات  اهغیـصب ، ماهفتـسالا 
هجو ّهنأ ال  و  لهجلا ، وأ  زجعلا  همزال  اّمم  یلاعت ، كرابت و  هّقح  یف  یناعملا  هذـه  لثم  ۀلاحتـسال  یلاعت ، همـالک  یف  تعقو  اذإ  اـهریغ ، یف 

یلاعت همالک  یفف  تفرع ، امک  ۀغیّصلاب ، هلوصح  دصق  دّرجمب  نوکی  يذلا  یعاقیإلا ، یئاشنإلا  اهنم ال  یقیقحلا  وه  اّمنإ  لیحتسملا  ّنإف  هل ،
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وأ ۀّبحملا  راهظإ  نم  لاحلا  هیـضتقی  ام  بسح  رخآ  رمأل  لب  ۀـقیقح ، اهتوبث  راهظإل  ال  اضیأ ، ۀـّیئاشنإلا  ۀـّیعاقیإلا  اهیناعم  یف  تلمعتـسا  دـق 
[. 1  ] اضیأ یغبنی  امک  سیل  ماهفتسالا  ۀغیصل  ةریثکلا  یناعملا  نم  رکذ  ام  ّنأ  رهظ  هنم  و  کلذ ، ریغ  یلإ  ریرقّتلا  وأ  راکنإلا 

______________________________

: تسا هتفگ  هدومن و  هفاضا  نآ 
دـشاب جراخ  رد  هب  رومأم  ماجنا  ثعب و  نآ ، زا  امـش  كّرحم  یعاد و  هک  يدراوم  رد  اهتنم  دینک  لامعتـسا  یئاشنا  بلط  رد  ار  لعفا  تئیه 
هتـشاد رما  هغیـص  زا  يرگید  ضرغ  فده و  رمآ ، رگا  هجیتن  رد  تسا  هداد  ّتیلخدم  هل  عوضوم  رد  عضو  ماقم  رد  ار  یّـصاخ  یعاد  ینعی 

، عضاو هک  ار  يدـیق  نآ  هک  تسا  نیا  ّتیزاجم ، ّتلع  هکلب  تسا  هدـش  ضوع  هیف ، لمعتـسم  هکنیا  تهج  زا  هن  اـهتنم  تسا  زاـجم  دـشاب ،
اُولَمْعا  » رد اّما  دراد  قّقحت  َةاکَّزلا *» اُوتآ   » و َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » لثم رد  دیق  نآ  هک  تسا  یهیدب  درادـن و  دوجو  نونکا  دوب  هداد  ّتیلخدـم 

دوجو اهنآ  لاثما  و  ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف   » و َنِیئِـساخ *» ًةَدَِرق  اُونوُک   » و هدـش - لامعتـسا  دـیدهت  يانعم  رد  رما  دـناهتفگ : هک  ُْمْتئِـش -» اـم 
. درادن

ياراد الثم  رما  هغیص  میئوگب : لّوا  زا  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  روکذم ، ياعّدا  اّما  مینکیم  تقفاوم  وا  اب  دنکب  یئاعّدا  نانچ  یسک  رگا  هجیتن :
. میداد حیضوت  هک  يوحن  هب  تسا  یئاشنا  بلط  نامه  رما ، هغیص  هیف  لمعتسم  دراوم ، مامت  رد  هکلب  تسا  هیف  لمعتسم  انعم و  هدزناپ 

ات هک  دنریگیم  ياهجیتن  هدومن و  رتعیسو  ار  ثحب  هدودحم  نونکا  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
15 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشابیم يراج  مه  هّیئاشنا  غیص  ریاس  رد  میدرک  نایب  رما  هغیص  رد  هک  ار  هچنآ  تسا : زاسراک  مه  ریسفت  ملع  رد  يّدح 
ماهفتـسا لاعتم ، دـنوادخ  ّتیفیک  هچ  هب  هنوگچ و  تسا و  تروص  هچ  هب  هدـمآ  فیرـش  نآرق  رد  هک  یتایّنمت  تاماهفتـسا و  کلذ : ناـیب 

؟...  دنکیم و
، لاعتم دنوادخ  هرابرد  زجع  لهج و  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دشاب  زجاع  ای  لهاج و  هک  دنکیم  نآ - لاثما  و  یّنمت - ماهفتـسا و  یـسک  دینادیم 

َیِه َلاق  یـسُوم  ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو  : » فلا هلمج : زا  تسا  هدومن  ناوارف  تاماهفتـسا  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  هنوگچ  سپ  درادـن ، هار 
ُرَّکَذَـتَی ُهَّلََعل »  » ًانَِّیل ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  : » ب يرْخُأ 7 ».] ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو  یِمَنَغ  یلَع  اِهب  ُّشُهَأ  َو  اْهیَلَع  اُؤَّکََوتَأ  َياـصَع 

[.« یشْخَی 8 َْوأ 
لامعتسا دوخ ، هل  عوضوم  رد  غیـص  نآ  دنراد و  ّتیزاجم  هبنج  ینآرق  ياهیّجرت  تایّنمت و  تاماهفتـسا ، دناهدومرف : نیرّـسفم  زا  یـضعب 

غیـص دـناهتفگ : هدـش و  خالـسنا  هب  لئاق  اذـل  دـیامن ، ماهفتـسا  يزیچ  زا  تقیقح  وحن  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسین  حیحـص  اریز  دـناهدشن 
. دش زاجم  هب  مزتلم  دیاب  اذل  دناهدش  جراخ  دوخ ، یناعم  زا  یّجرت  یّنمت و  ماهفتسا ،

نایب ینآرق  تاماهفتسا  یئاشنا و  غیص  هرابرد  میدرک  رکذ  لعفا  هغیص  رما و  تئیه  هرابرد  هک  ار  هچنآ  ریظن  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
: هک مینکیم 

تسا لهاج  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  یقیقح  ماهفتسا  هک  تسا  یهیدب  تسین و  یقیقح  ماهفتسا  ینآرق ، تاماهفتسا  هیف  لمعتـسم  الـصا 
اهنآ هل  عوضوم  هکلب  تسین  یقیقح  ماهفتـسا  ماهفتـسا ، تاودا  هل  عوضوم  الـصا  یلو  دـیآیمرب  لـهج  عـفر  بلط  شـسرپ و  ماـقم  رد  و 
هغیـص ناسنا ، الثم  هک  تسا  نیا  یئاشنا ، ماهفتـسا  يانعم  و  تسا - یئاشنا  یّنمت  مه  یّنمت  غیـص  هل  عوضوم  نینچمه  و  یئاـشنا - ماهفتـسا 

ماهفتسا  موهفم  هک : دنک  هدارا  لامعتسا و  ار  ماهفتسا 
16 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکلب دـشاب - لیحتـسم  دـنوادخ ، هرابرد  هک  تسین  زجع  لهج و  یئاشنا ، یّنمت  ماهفتـسا و  همزـال  دـنک و  ادـیپ  ققحت  ظـفل ، نآ  هلیـسو  هب 
دروم رد  ضارغا  یعاود و  هّتبلا  یئاشنا ، ماهفتـسا  یئاـشنا و  دوجو  هن  تسا - لیحتـسم  دـنوادخ ، هراـبرد  ماهفتـسا  موهفم  یعقاو  قادـصم 
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. تسا توافتم  یئاشنا ، ماهفتسا 
هک دـشاب  نیا  یئاشنا ، ماهفتـسا  رب  یعاد  الثم  رگا  اـّما  تسا  لـهج  اـب  مزـالم  نیا  دـشاب ، یقیقح  ماهفتـسا  یئاـشنا ، ماهفتـسا  رب  یعاد  رگا 
ای َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  : » هک دیامنیم  لاؤس  وا  زا  اذل  دنک  ّتبحم  فطل و  راهظا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  دهاوخیم  دنوادخ 
هب لئاق  هدـش و  خلـسنم  دوخ  يانعم  زا  ماهفتـسا  هغیـص  میئوگب : هک  درادـن  یموزل  دوب و  دـهاوخن  لـهج  مزلتـسم  تروص ، نیا  رد  یـسُوم 

. میوش ّتیزاجم 
نآ لاثما  و  َنِینَْبلِاب -» ْمُکُّبَر  ْمُکافْـصَأَف  َأ   » دـننام راکنا - ای  َكَرْدَـص -» ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ  - » ریرقت راـهظا  یئاـشنا  ماهفتـسا  رب  یعاد  یهاـگ 

.« َّلِّظلا َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ  - » بّجعت راهظا  دننام  تسه 
، ماهفتـسا اهنآ  هل  عوضوم  هکلب  تسین  یقیقح  یّجرت  یّنمت و  ماهفتـسا ، یّجرت ، یّنمت و  ماهفتـسا ، غیـص  هل  عوضوم  هک : دش  حـضاو  سپ 

دروم رد  یئاشنا  یّجرت  یّنمت و  ماهفتـسا ، زا  ضرغ  هاگچیه  تسا و  توافتم  اهنآ  یعاود  فادها و  نکل  دشابیم  یئاشنا  یّجرت  یّنمت و 
: هک میریگیم  هجیتن  نیاربانب  دناهدشن  خلسنم  دوخ ، یناعم  زا  روکذم  غیص  تسین و  یقیقح  یّجرت  یّنمت و  ماهفتسا ، لاعتم ، دنوادخ 

رب یعاود  یناـعم ، نآ  هـکلب  تـسین ، اـهنآ  يارب  یهجو  دـناهدرک ، رکذ  يوـحن ، بـتک  رد  ماهفتـسا  غیـص  يارب  هـک  ياهناگدـنچ  یناـعم 
یّجرت یّنمت و  ماهفتسا ، لاعتم - دنوادخ  مالک  رد  عقاو  یئاشنا - یّجرت  یّنمت و  ماهفتـسا ، رب  یعاد  هاگچیه  دنتـسه و  یئاشنا  تاماهفتـسا 

. دشابیمن یقیقح 
17 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ردابت دـعبی  ال  لاوقأ ، لب  هوجو  اـمهنیب ، كرتشملا  یف  وأ  اـمهیف ، وأ  بدـنلا ، یف  وأ  بوجولا ، یف  ۀـقیقح  ۀغیّـصلا  نأ  یف  یناـّثلا : ثحبملا 
لاحب هیلع  هتلالد  مدعب  فارتعالا  عم  بدّنلا ، ةدارإ  لامتحاب  ۀفلاخملا  نع  راذتعالا  ۀحص  مدع  هدّیؤی  و  ۀنیرق ، الب  اهلامعتـسا  دنع  بوجولا 

[. 1  ] لاقم وأ 
______________________________

؟ تسا بوجو  رد  تقیقح  رما ، هغیص  ایآ  مّود  ثحبم 

هراشا

ثعب و نآ ، زا  یعاد  ضرغ و  هک  یبـلط  اـهتنم  تسا - یئاـشنا  بلط  لـعفا ، تـئیه  هـیف  لمعتـسم  هـک  مـیدرک  ناـیب  لّوا ، ثـحبم  رد  [- 1]
صوصخ ایآ  تسه ، لعفا  هغیـص  دافم  هک  یئاـشنا  بلط  نآ  هک : مینکیم  ثحب  تهج ، نیا  رد  یلعف  ثحبم  رد  دـشاب - فّلکم  کـیرحت 

. تسا يرگید  زیچ  ای  دراد - یماسقا  دارفا و  بلط ، هک  تسا  یهیدب  دشابیم -؟ یبوجو  بلط 
: دناهدرک نایب  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  لاوقا  ملاعم ، بحاص  نکل  دناهدومن ، هراشا  لوق  راهچ  هکلب  هجو  راهچ  هب  هّللا  همحر  فّنصم 

. تسا بوجو  رد  تقیقح  تسا - یبوجو  بلط  صوصخ  رما ، هغیص  دافم  - 1
. تسا بدن  رد  تقیقح  تسا - یبابحتسا  بلط  صوصخ  رما ، هغیص  دافم  - 2

: دوشیم رّوصت  نآ ، يارب  تروص  ود  اهتنم  تسه  رما  هغیص  هل  عوضوم  دافم و  ود - ره  یبدن - بلط  مه  یبوجو و  بلط  مه  - 3
راب دناهدرک و  عضو  یبوجو  بلط  يارب  ار  رما  هغیـص  هبترم  کی  ینعی  دش ، عضو  دّدعت  هب  لئاق  دـیاب  هک  یظفل  كرتشم  تروص  هب  فلا :

. یبدن بلط  يارب  رگید 
دوشیم یبوجو  بلط  لماش  مه  هک  دـناهدرک  عضو  یئاـشنا ، بلط  یّلک  قلطم و  يارب  ار  رما  تئیه  ینعی  يونعم ، كرتشم  تروص  هب  ب :
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. زاجم هن  تسا  تقیقح  تروص  هب  ود  ره  ددرگیم و  یبدن  بلط  لماش  مه  و 
؟ تسیچ شلیلد  تسه و  حیجرت  ياراد  روکذم ، لاوقا  زا  کیمادک 

تئیه  رگا  ینعی  تسا  یبوجو  یئاشنا  بلط  رما ، هغیص  دافم  میئوگب : هک  لّوا  لوق  نامه 
18 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اضیأ بوجولا  یف  هلامعتسا  ةرثکل  هیلع ، هلمح  وأ  هیلإ  هلقن  بجوت  امهریغ ال  ۀّنّسلا و  باتکلا و  یف  هیف  لامعتسالا  ةرثک  و 
______________________________

: هک دـمآ  یتیاور  رد  رگا  اضرف  دراد ، بوجو  رد  روهظ  میئوگیم  میتفاین ، فالخرب  ياهنیرق  میدرک و  هدـهاشم  یتیاور  ای  هیآ  رد  ار  لعفا 
«. ۀعمجلا لسغ  بجی   » ینعی دراد  یبوجو  بلط  رد  روهظ  میئوگیم  دومنن ، بابحتسا  رب  تلالد  ياهنیرق  و  ۀعمجلل » لستغا  »

؟ دراد یبوجو  بلط  رد  روهظ  رما ، هغیص  لیلد  هچ  هب 
وحن هب  وا  هک  تسا  نیا  فرع ، مدرم و  نهذ  هب  ردابتم  دـیامنیم ، لامعتـسا  ار  يرما  هغیـص  الوم  هک  یماـگنه  ینعی : تسا  رداـبت »  » شلیلد

. دیامن نایتا  جراخ  رد  ار  هب  رومأم  دیاب  دبع  هدومن و  بلط  ءاشنا  یبوجو ، بلط 
ار هب  رومأم  ارچ  هک  دنک  لاؤس  وا  زا  الوم  سپـس  دـیامن  تفلاخم  نآ  اب  دـبع  دـنک و  رداص  يرما  یئالوم  رگا  هک : تسا  نیا  ردابت ، دـّیؤم 

هدوب یبابحتـسا  هکلب  هدوبن  یبوجو  امـش  بلط »  » هک مدادیم  لامتحا  نم  دیوگب  دیآرب و  یهاوخرذع  ماقم  رد  دـبع  هچنانچ  يدرکن  نایتا 
- دـننادیمن روذـعم  ار  وا  تسین و  هتفریذـپ  دـبع ، راذـتعا  ـالقع ، رظن  زا  مدرک ، تفلاـخم  نآ ، ندوب  یبابحتـسا  لاـمتحا  رطاـخ  هب  تسا و 

: سپ تسا - هتشادن  دوجو  بابحتسا  رب  ياهنیرق  هک  تسا  فرتعم  مه  دبع  هکیلاحرد 
. درادن دوجو  تفلاخم  ّقح  دشابن ، حرطم  فالخرب  ياهنیرق  یتقو  ات  تسا و  یبوجو  بلط  رما ، هغیص  زا  ردابتم 

هّللا همحر  ملاعم 9 ] بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

: هک دناهدرک  نایب  ار  یبلطم  سپس  تسا  بوجو  رد  تقیقح  فرع ، تغل و  رظن  زا  رما  هغیص  هک  دناهدرک  تباث  ادتبا  ملاعم ، بحاص  [- 1]
زاجم ناونع  هدش و  لامعتسا  بدن - یبوجو - بلط  زا  ریغ  رد  رما  هغیص  هک  هدمآ  رایسب  دیبع ، یلاوم و  نیب  تارواحم  رابخا و  نآرق ، رد 

19 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوش لامعتسا  هل  عوضوم  يانعم  ریغ  رد  ياهزادنا  هب  ظفل  هک : تسا  نآ  روهشم ، زاجم  هک  تسا  یهیدب  هدرک ، ادیپ  روهشم  زاجم  ای  حجار 

دنادن دوشب و  ادیپ  شیارب  دیدرت  تلاح  دونـشب ، هنیرق  نودب  ار  ظفل  ناسنا ، یتقو  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  دنک و  ادـیپ  لامعتـسا  ترهـش  هک 
. روهشم يزاجم  يانعم  ای  هدش  هدارا  یقیقح  يانعم  ایآ  هک 

ای تسا  بوجو  نآ ، زا  دوصقم  هک  مینادـن  دوش و  رداص  يرما  رگا  هک  هدـش  لامعتـسا  بابحتـسا ، رد  تاـیاور  رد  ردـقنآ  مه  رما  تئیه 
نیا ملاعم ، بحاص  مـالک  هجیتن  و  دومن ، لـمح  بوجو  رب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا ، بوجو  رما ، هغیـص  ياـنعم  هکنیا  فرـص  هب  بابحتـسا ،

: هک دوشیم 
هب جاتحم  دیامن ، هدافا  ار  بوجو  دهاوخب  رگا  دـنک و  ادـیپ  دـناوتیمن  یلمع  رثا  نکل  تسا  بوجو  رد  تقیقح  هک  لاحنیعرد  رما  هغیص 

. دوش روهشم  يزاجم  يانعم  عنام  ات  تسا  هنیرق 
: دناهدرک نایب  ملاعم  بحاص  مالک  ربارب  رد  باوج  ود  هّللا  همحر  فّنصم 

لامعتسا ترثک  بوجو ، رد  رما  هغیص  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  ایآ  دراد  بدن  رد  لامعتسا  ترثک  رما ، هغیـص  دیئوگیم  امـش  هکنیا  فلا :
؟ دراد لامعتسا  ترثک  بوجو  رد  مه  بدن و  رد  مه  هک  تسا  نیا  دوصقم ، هکنیا  ای  درادن 
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رد رما  هغیـص  دـیئوگب  هک  دـیتسه  ماقم  نیا  رد  ایآ  دیـشابیم ، بدـن  رد  رما  هغیـص  لامعتـسا  تابثا  ددـص  رد  هک  امـش  رگید ، تراـبع  هب 
؟ هن ای  دراد  لامعتسا  ّتلق  بوجو ،

رد لامعتسا  ترثک  مه  رما ، هغیص  هکلب  میریذپیمن  امش  زا  ار  اعّدا  نیا  دراد ، لامعتسا  ّتلق  بوجو ، رد  رما  تئیه  لامعتـسا  دیئامرفب  رگا 
تسا بدن  رد  نآ  تالامعتسا  زا  دصرد  هاجنپ  هدش و  لامعتسا  بوجو ، رد  دصرد  هاجنپ  لعفا ، هغیص  ینعی  بدن ، رد  مه  دراد و  بوجو 

: هک تسا  نیا  ام  خساپ  دشاب  يزیچ  نینچ  رگا  و 
، رما نیا  دنکیمن و  دراو  بوجو - یقیقح - يانعمهب  ياهبرض  لامعتسا ، ترثک  نینچ 

20 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتروریص بجوت  يزاجملا ال  ینعملا  یف  کلذک  لامعتـسالا  ةرثک  و  ۀبوحـصملا ، ۀنیرقلا  عم  ناک  ّهنأ  الإ  هیف ، رثک  نإ  لامعتـسالا و  ّنأ  عم 

ّماع نم  ام  : ) لیق یّتح  ّصاخلا ، یف  ّماعلا  لامعتـسا  رثک  دق  و  فیک ؟ روهـشملا ، زاجملا  یف  فالخلا  یلع  فّقوتی ، وأ  حّجریل  هیف ، اروهـشم 
[. 1 [ ] صوصخلا 10 ةدارإ  یلع  صوصخلاب  ۀنیرق  مقت  مل  ام  هیلع  لمحی  لب  مومعلا ، یف  هروهظ  هب  ملثنی  مل  و  ّصخ ) دق  الإ و 

______________________________

- بدن يدـیدج - یقیقح  يانعم  کی  دور و  رانک  بوجو - یقیقح - يانعم  هک  يوحن  هب  دـنک  ادـیپ  قّقحت  یلقن 11 ] هک  دوشیمن  ببس 
اریز دومن  لمح  حجار - روهـشم و  زاجم  يزاجم - يانعم  رب  ار  رما  هغیـص  هک  دوشیمن  ببـس  لامعتـسا ، ترثک  نآ  نینچمه  دوش و  ادـیپ 

دصرد داتشه  رما ، هغیص  ظفل و  الثم  دشاب  هتشاد  ّتلق  یقیقح ، يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  روهـشم ، زاجم  رب  لمح 
هتـشاد لامعتـسا  ترثک  انعم  ود  ره  هک  يدراوم  رد  اّما  دور ، راـک  هب  یقیقح  ياـنعم  رد  دـصرد  تسیب  دوش و  لامعتـسا  يزاـجم  اـنعم  رد 

دیابن الـصا  و  يزاجم ، يانعم  رب  لمح  هن  تسا و  حیحـص  لقن ، هلأسم  هن  نیاربانب ، دومن  لمح  يزاجم ، يانعم  رب  ار  ظفل  ناوتیمن  دـشاب ،
«. الّوا اذه  - » دومن لمح  یقیقح ، يانعم  رب  ار  ظفل  دیاب  هکلب  دومن ، يدیدرت  فّقوت و 

، یبدـن بلط  رد  داتـشه  يدـص  وحن  هب  الثم  لعفا  تئیه  هک  مینک  لوبق  میوش و  میلـست  ملاعم ، بحاص  مـالک  ربارب  رد  رگا  اـیناث  ب : [- 1]
. دراد قّقحت  روهشم ، زاجم  ثحب ، ّلحم  رد  میئوگب  هک  دوشیمن  ببس  مه  زاب  هدش ، لامعتسا 

21 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوشیم و فّقوتم  دّدرم و  ناـسنا ، روهـشم ، زاـجم  قّقحت  اـب  هک : دـندقتعم  یـضعب  تسه . رظن  ود  روهـشم ، زاـجم  دروـم  رد  کـلذ : ناـیب 
: هک دـندقتعم  یـضعب  یلو  دـیامن  لمح  يزاجم ، يانعم  رب  ار  نآ  دـناوتیمن  نینچمه  دـنک و  لمح  یقیقح ، يانعم  رب  ار  ظـفل  دـناوتیمن 

. دومن لمح  يزاجم ، يانعم  رب  ار  ظفل  دیاب  دراد و  حیجرت  یقیقح ، يانعم  رب  يزاجم  يانعم  الصا 
اّما دشاب  هلصفنم  هنیرق  اب  دیاب  يزاجم ، يانعم  رد  لامعتسا  ترثک  هک  تسا  نیا  روهشم ، زاجم  ّتیصوصخ  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 
رگا الثم  ددرگیمن  روهشم  زاجم  قّقحت  داجیا و  ببس  دشاب ، هارمه  هبوحصم - هنیرق  هلـصّتم - هنیرق  اب  اهنآ  رثکا  ای  تالامعتـسا  مامت  رگا 

دوشیمن روهشم  زاجم  قّقحت  ثعاب  مینک ، لامعتسا  یمری - هلـصّتم - هنیرق  اب  عاجـش - لجر  يزاجم - يانعم  رد  ار  دسا  هملک  هبترم ، رازه 
«، دسا  » زا دوصقم  هک  میوش  هّجوتم  هلصفنم ، هنیرق  اب  اّما  میرواین  نآ  هارمه  هلـصّتم ، هنیرق  هنوگچیه  و  ادسا » تیأر   » میئوگب نآلا  رگا  هکلب 

، یقیقح رب  يزاجم  يانعم  ددرگیم و  روهـشم  زاـجم  شیادـیپ  بجوم  دـشاب - هتـشاد  ّرثکت  رّرکت و  لامعتـسا  نآ  و  تسا - عاجـش  لـجر 
نایب هک  یفالتخا  نامه  قبط  دومن - فّقوت  دیاب  دریگیم و  رارق  يزاجم  يانعم  ضرع  رد  یقیقح  يانعم  لقاال  ای  دـنکیم و  ادـیپ  ناحجر 
دیاب ای  دراد  تقیقح  رب  حیجرت  میئوگب  ات  درادن  قّقحت  يروهشم ، زاجم  الصا  تسا  حرطم  هلـصّتم ، هنیرق  نوچ  ام  ثحب  ّلحم  رد  میدرک -

. دومن فّقوت 
تالامعتسا دصرددص  رگا  یتح  داتشه ، يدص  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  دشاب  هلـصّتم  هنیرق  اب  هارمه  يزاجم ، تالامعتـسا  مامت  رگا  هجیتن :

رد انعم  ود  ره  هکنیا  ای  دنک و  ادیپ  ناحجر  یقیقح ، يانعم  رب  يزاجم  يانعم  هک  دوشیمن  روهـشم  زاجم  قّقحت  ثعاب  دـشاب ، يزاجم  مه 
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. ددرگ فقوت  ثعاب  دنشاب و  مه  ضرع 
نم ام  دناهدروخ - صیصخت  تامومع ، رثکا  دنیوگیم  دیاهدینـش  امـش  هک : دناهدومن  هماقا  دوخ  ياعّدم  رب  مه  يدهاش  فّنـصم ، موحرم 

هتشادن دوجو  صیصخت  رب  مه  ياهنیرق  دوش و  دراو  یّماع  رگا  لاح  دناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یلّوا  یقیقح  يانعم  و  ّصخ - دق  الا و  ّماع 
؟ تسیچ هفیظو  دشاب ،

22 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: لثم ثعبلا - بلطلا و  ماقم  یف  لمعتست  یتلا  ۀّیربخلا  لمجلا  له  ثلاّثلا : ثحبملا 

نم اهانعم  یلع  اهلمح  رّذـعت  دـعب  اهاوقأب ، بوجولا  سیل  و  اهیف ، تازاجملا  ددـعتل  وأ ال ؟ بوجولا  یف  ةرهاظ  دـیعی - و  أّضوتی ، و  لستغی ،
ۀّیربخلا لمجلا  تسیل  ّهنأ  یفخی  هّنکل ال  و  ۀغیّـصلا ، نم  رهظأ  نوکی  لب  لّوألا ، رهاّـظلا  [ 12] اهعوقو نع  ۀیاکحلا  ۀبـسّنلا و  توبثب  رابخألا ،

ثعبلا یعادـب  لب  مالعإلا ، یعادـب  سیل  ّهنأ  الإ  هیف ، ۀلمعتـسم  نوکت  لب  اهانعم ، ریغ  یف  ۀلمعتـسم  بلّطلا - يأ  ماقملا - کـلذ  یف  ۀـعقاولا 
وه امک  ۀغیّـصلا ، نم  ثعبلا  یف  دـکآ  نوکیف  هعوقوب ، الإ  یـضری  ّهنأب ال  اراهظإ  هبلط ، ماـقم  یف  هبولطم  عوقوب  ربخأ  ّهنأ  ثیح  دـکآ ، وحنب 

[. 1  ] ّرم امک  رخأ ، یعاودب  نکل  ۀّیعاقیإلا  اهیناعم  یف  لمعتست  ادبأ  اّهنأ  نم  تفرع  ام  یلع  ۀّیئاشنإلا ، غیّصلا  یف  لاحلا 
______________________________

؟ دومن فّقوت  دیاب  هدروخ  صیصخت  تامومع ، رثکا  نوچ  دیئوگیم  هکنیا  ای  دومن  لمح  شمومع ، رب  ار  ماع  نآ  دیاب  ایآ 
رثکا و هچرگا  دوشیم  شمومع  رب  لمح  مومعلا ، تلاصا  ياضتقم  هب  لاکـشا  الب  دـشابن ، شهارمه  صیـصخت ، رب  ياهنیرق  هک  یّماـع  ره 

نآ تسا : نیا  شاهتکن  دوشیمن و  مومع  رد  ماع  روهظ  عنام  تامومع ، صیصخت  ترثک  دنشاب و  هدروخ  صیصخت  تامومع ، دصرد  دون 
، هّیجراخ نئارق  اب  دوب و  لصفنم  تاصّصخم ، رگا  تسا و  هلصّتم  تاصّصخم  تاصیصخت و  تسا ، ماع  رد  زّوجت  مزلتسم  هک  یتاصیـصخت 

لمح مومع ، رب  ار  نآ  ءاملعلا » مرکا   » دـننام یّماع  ندینـش  اب  میتسناوتیمن  ام  تقونآ  دادیم ، تسد  زا  ار  شرهاظ  يانعم  تاـمومع ، عون 
 ... میوشب و فقوتم  دیاب  هکلب  مینک 

؟ تسیچ رد  ناشروهظ »  » دنوشیم لامعتسا  بلط  رد  هک  ياهیربخ  لمج  مّوس  ثحبم 

زا یهاگ  هدش - دراو  تادابع  باب  رد  هک  يرابخا  اصوصخم  تایاور - رد  مینیبیم  [- 1]
23 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم هک  دـنکیم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  یلئاس  الثم  دـناهدرب ، راک  هب  عراضم  لعف  دـننک ، لامعتـسا  ار  لعفا  تئیه  هکنیا  ياج  هب  تاقوا 
لعف رما ، هغیـص  لعفا و  تئیه  ياج  هب  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  نم  زامن  ایآ  مدـناوخ ، ّتیفیک  نـالف  اـب  ار  مزاـمن 

«، لستغی : » دـناهدومرف یهاگ  دراوم ، ریاس  رد  ای  و  ینکیم - هداعا  ار  تزاـمن  کتالـص -» دـیعت  : » دـناهدومرف هدومن و  لامعتـسا  عراـضم ،
«. ّجحی  » و أّضوتی » »

؟ هن ای  دنراد  بوجو  رد  روهظ » ، » دناهدش لامعتسا  بلط  رد  هک  ياهیربخ  لمج  ایآ  لاؤس :
: تسا حرطم  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  هلئسم ، رد  باوج :

: اریز تسین  لسغ  بوجو  لستغی »  » يانعم دننکیمن و  بوجو  رب  تلالد  روکذم ، غیص  لمج و  فلا :
هب رابخا  زا  ترابع  نآ  و  تبـسن - عوقو  زا  تیاکح  تبـسن و  توبث  هب  رابخا  تسه - یقیقح  يانعم  کـی  ياراد  نآ - لاـثما  و  لـستغی -» »
رب لمح  سپ  [، 13] دنـشابیمن ندرک  لسغ  هب  رابخا  ددـص  رد  دراوم  هنوگنیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  حـضاو  تسا . ندرک  لسغ 

. تسین دارم  یقیقح  يانعم  اذل  دراد ، رّذعت  یقیقح ، يانعم 
وحن هب  اـی  تسا  بوـجو  وـحن  هب  نآ  ّتیبوـلطم  اـیآ  یلو  تسه . ّتیبوـبحم  ياراد  لـسغ ،» : » هک تسا  نـیا  لـستغی »  » يزاـجم ياـنعم  اـّما 
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، تسا دّـکؤم  شبلط  بوجو »  » هکنیا فرـص  و  هدـش - هدارا  يزاجم  يانعم  ود  نآ  زا  کیمادـک  هک  تسین  صّخـشم  ام  يارب  بابحتـسا ؟
يرگید رب  يزاجم  یناعم  زا  یکی  نییعت  رب  مه  ياهنیرق  تسا و  دّدعتم  يزاجم ، يانعم  نوچ  اذل  دـنکیمن - تسرد  ام  يارب  اوقا  ّتیزاجم 

رب یتلالد  هنوگچیه  دراد و  لسغ  ّتیبولطم  رب  تلالد  لستغی »  » هّیربخ هلمج  میئوگیم  تسین ، حرطم  مه  یحیجرت  میرادن و 
24 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن بوجو 
تلالد زا  بوجو  رب  ناشتلالد  دـنراد و  بوجو  رد  روهظ  روکذـم ، هّیربخ  لمج  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  ب :

. تسا رتدّکؤم  رتالاب و  بوجو  رب  لعفا  تئیه 
؟ هدش عضو  بلط ، ءاشنا  يارب  عراضم  لعف  تئیه  هّیربخ و  لمج  ایآ  لاؤس :

يانعم دنکیم ، ادیپ  قّقحت  هدـنیآ ، ای  لاح  نامز  رد  تبـسن  نالف  هک  دـیئامن  رابخا  امـش  هک  هدـش  عضو  عراضم ، لعف  تئیه  ریخ ، باوج :
فّنصم دش و  دهاوخ  قّقحم  هدنیآ ، ای  لاح  نامز  رد  برض  دیز و  نیب  تبسن  هک  دینکیم  رابخا  امـش  هک  تسا  نیا  دیز » برـضی   » هلمج

نیا روظنم ، هک  دوشن  لایخ  دنراد ، بوجو  رد  روهظ  هّیربخ  لمج  دناهدومرف  هکنیا  هدومنن و  راکنا  یـسک  دنراد و  لوبق  ار  بلطم  نیا  مه 
هتشگ لامعتـسا  هل  عوضوم  يانعم  ریغ  رد  هدش  لامعتـسا  بلط  رد  هک  ياهّیربخ  هلمج  دشابیم و  لستغا » «، » لستغی  » يانعم الثم  هک  تسا 

امـش بطاخم  یهاگ  الثم  تسا . فلتخم  یعاود ، نکل  هدـش  لامعتـسا  ناـشدوخ  هل  عوضوم  اـنعم و  رد  نآ  لاـثما  روکذـم و  لـمج  هکلب 
لامعتـسا ار  عراضم  لعف  ناسنا ، مه  یهاگ  و  رفّـسلا » نم  دـیز  ءیجی   » دـیئوگیم هدومن ، راـبخا  مـالعا و  وا  هب  امـش  دـنادیمن ، ار  یبلطم 

دیعی «، » لستغی : » دیوگیم اذـل  دزیگنارب ، ندرک ، لسغ  هب  تبـسن  ار  فّلکم  دـهاوخیم  تسا و  کیرحت  ثعب و  نآ  زا  یعاد  اّما  دـنکیم 
«. أّضوتی  » ای ةالّصلا »

؟ دننکیم لامعتسا  ار  هّیربخ  لمج  بلط ، ماقم  رد  یهاگ  ارچ  لاؤس :
هب تسه ، اّنمت  اضاقت و  ياهوحن  ّنأک  رما ، تئیه  رد  دنتسه  لعفا  هغیص  زا  دکآ  رتيوق و  کیرحت ، ثعب و  يارب  هّیربخ  لمج  اریز  باوج :

دوشیمن یضار  مبلق  الـصا  نم  هک : تسا  نیا  دوشیم ، لامعتـسا  بلط  ماقم  رد  هک  أّضوتی ،» لستغی و   » يانعم الثم  روکذم ، لمج  فالخ 
. دناشوپ لاعفا  نآرب  لمع  هماج  دیاب  منیبب و  اهنآ  زا  یلاخ  ار  عقاو  هحفص  هک 

دیوگیم ورمع  هب  لعفا ، هغیص  اب  دیز  هدمآ ، مق  هب  ترایز  يارب  اضرف  هک  دنتـسه  یکرتشم  تسود  کی  ياراد  ورمع ، دیز و  یفرع : لاثم 
بیترت  یتفایض  تسود ، نآ  مارتحا  هب 

25 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مارتحا هب  اتدعاق  امـش  دـنک : ریبعت  نینچ  دـیز ، تسا  نکمم  دروم ، نیمه  رد  اّما  نک  یئاریذـپ  مارتحا و  وا  زا  هک : تسا  نیا  شیانعم  هدـب ،

دهاوخیمن تسین و  یـضار  الـصا  مّلکتم  دـیز و  هک : تسا  نیا  ریباـعت ، هنوـگنیا ، موـهفم  دـیهدیم ، بیترت  تفایـض ، کـی  تسود ، نآ 
لاثم اب  نیاربانب  دوش . قّقحم  جراـخ ، رد  دـیاب  تسا و  مزـال  مهم و  یلیخ  تفایـض ، نآ  ینعی  دـنیبب ، یلاـخ  یناـمهم  نآ  زا  ار  عقاو  هحفص 

: هک دش  حضاو  روکذم ،
لعفا هغیـص  اب  اریز  تسه  هدـعاقلا  یلع  مهنآ  ثعب  کـیرحت و  دـنکیم و  کـیرحت  زاـمن ، هماـقا  هب  ار  فّلکم  َةـالَّصلا ،*» اوُمِیقَأ   » هلمج

ادیپ قّقحت  امتح  شدوخ  فرظ  رد  لمع  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ةالّصلا » دیعی   » ای لستغی » «، » أّضوتی  » دومرف الوم  رگا  اّما  هتفرگ  تروص 
هک نآرب  هوالع  هیربخ ، لمج  سپ  دنیبب  یلاخ  لمع ، نآ  زا  ار  عقاو  هحفـص  هک  دوشیمن  یـضار  ّنأک  نآ ، رمآ  هدنیوگ و  درک و  دـهاوخ 

. دشابیم رما  تئیه  لعفا و  هغیص  زا  دکآ  رتيوق و  مه  اهنآ  کیرحت  ثعب و  دنکیم ، بوجو  رب  تلالد 
زا یعاد  اّما  هل - عوضوم  ریغ  رد  هن  هدـش - لامعتـسا  دوخ  هل  عوضوم  اـنعم و  رد  دـنوشیم  لامعتـسا  بلط ، رد  هک  ياهّیربخ  لـمج  هجیتن :

. بطاخم زا  لهج  عفر  مالعا و  هن  تسا ، فّلکم  کیرحت  ثعب و  اهنآ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک میتفگ  ار  بلطم  نیمه  مه  ماهفتسا - یّجرت و  یّنمت ، غیص  و  لعفا - تئیه  رد  ام  هک  تسا  یهیدب 
کیرحت ثعب و  یعاد ، یهاگ  تسا ، فلتخم  نآ ، یعاود  اّما  دوشیم  لامعتـسا  یئاشنا  بلط  بلط و  عاقیا  رد  دراوم  یمامت  رد  رما  هغیص 

[14  ...] تسا و بطاخم  زیجعت  یعاد ، یهاگ  تسا و  فّلکم  یعقاو 
26 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اریبک اّولع  کلذ  نع  هؤایلوأ  هّللا و  یلاعت  جراخلا ، یف  کلذک  بولطملا  عوقو  مدع  ةرثکل  اریثک ، بذکلا  مزلی  و  فیک ؟ لاقی : ال 
، تایانکلا بلاغ  یف  بذـکلا  مزلی  الإ  و  فیک ؟ ثعبلا ، یعادـل  ال  مالعإلا ، رابخإلا و  یعادـب  اهب  یتأ  اذإ  بذـکلا ، مزلی  اـّمنإ  لاـقی : ّهنإـف 

اّمنإ و  الـصأ ، لیـصف  وأ  دامر  هل  نکی  مل  ول  و  هدوج ، نع  ۀـیانک  لیق  اذإ  ابذـک ، نوکی  ال  لیـصفلا ) لوزهم   ) وأ داـمّرلا ) ریثک  دـیز   ) لـثمف
[. 2  ] لاحلا یضتقمب  لاقم  ّهنإف  غلبأ ، دیکّأتلا  ماقم  یف  ربخلاب  بلّطلا  نوکیف  داوجب ، نکی  مل  اذإ  ابذک  نوکی 

______________________________

توبث عوقو و  زا  تیاکح  دوخ - هل  عوضوم  رد  دنوشیم ، لامعتسا  بلط  رد  هک  ياهّیربخ  لمج  دیدومرف : فّنصم - امـش - لاکـشا : [- 1]
هشیمه دیوگیم : لکشتسم  نونکا  تسا ، هدنیآ  ای  لاح  نامز  رد  لسغ  عوقو  زا  تیاکح  لستغی ،»  » يانعم الثم  دناهدش ، لامعتسا  تبـسن -

فـالخرب وا  رگا  اـّما  میرادـن  یثـحب  هک  دـشاب  رادربناـمرف  عیطم و  فّلکم ، رگا  يرآ  دـنکیمن ، ادـیپ  قّقحت  عوـضوم ، نآ  ّتیعقاو و  نآ 
تبسن و نایب  زا  تیاکح  هلمج ، نآ  دیئوگیم  هنوگچ  فّنصم - امـش - تروص ، نیا  رد  دزاسن ، وضو  ای  دیامنن  لسغ  دنک و  راتفر  هفیظو ،

راهطا هّمئا  ای  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  ناوتیم  ایآ  تسا و  بذـک  مزلتـسم  هّللاب  ذوعن  و  تسیچ ؟ لستغی »  » ياـنعم و  دـنکیم ؟ لـسغ  قّقحت 
« اریبک اولع  کلذ  نع  هؤایلوا  هّللا و  یلاعت  « ؟ داد ار  یلامتحا  نینچ  مالّسلا  مهیلع 

هتشگ و لامعتسا  يزاجم ، يانعم  رد  هکلب  هدشن  لامعتسا  یعقاو ، يانعم  رد  نآ  لاثما  لستغی و  هلمج  الصا  هک : تسا  نیا  لکـشتسم ، رظن 
بذـک مزلتـسم  دراوم ، زا  یـضعب  رد  هکنیا  ات  تسین  ّتیعقاو  زا  تیاکح  تبـسن و  نایب  ماقم  رد  دـشابیم و  لستغا » «، » لستغی  » زا دوصقم 

. دشاب
الثم دشاب  بطاخم  هب  یبلطم  مالعا  رابخا و  ماقم  رد  ربخم  هک  تسه  ياهّیربخ  ياههلمج  هب  طوبرم  بذـک ، قدـص و  الوصا  باوج : [- 2]

.« رفّسلا نم  دیز  ءیجی  : » دیوگیم امش  تسود  دیرادن ، ربخ  وا  تعجارم  دیز و  ترفاسم  زا  امش 
27 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوشیم و رداص  فّلکم  کیرحت  ثعب و  ماقم  رد  روکذـم  لمج  هکلب  دـشابیمن  رابخا  ماقم  رد  یـسک  ثحب ، ّلحم  هّیربخ  لـمج  رد  اـّما 
. دشابیم لستغا »  » نامه لستغی »  » يربخ هلمج  يانعم  تسین و  حرطم  اهنآ  رد  یبذک  قدص و  الصا 

درادن دوجو  بذک ، قدص و  رّوصت  يارب  یّلحم  یئاشنا ، هلمج  رد  اریز  دنکیمن  رّوصت  بذک ، قدـص و  یـسک  لستغا ،»  » يرما هلمج  رد 
رگا تسیچ  يربخ  هلمج  نآ  زا  یعاد  دید  دیاب  هکلب  دـباییمن  هار  نآ ، رد  بذـک  قدـص و  ناونع  تسا ، يربخ  ياهلمج  هکنیا  فرـص  و 
ّلحم دـننام  رگا  اما  رفّـسلا » نم  دـیز  ءیجی   » هلمج دـننام  دـباییم  هار  هلمج  نآ  رد  بذـک  قدـص و  دـشاب ، رابخا  مالعا و  نآ ، زا  هزیگنا 

رماوا و و  هّیئاـشنا ، لـمج  هیبـش  تسین ، حرطم  بذـک  قدـص و  نآ  رد  دـشاب ، فّلکم  کـیرحت  ثعب و  يربـخ ، هلمج  نآ  زا  یعاد  ثحب ،
. دوشیم لامعتسا  هّیفرع  تارواحم  رد  هک  یهاون  رماوا و  دننام  نینچمه  ّتنس و  باتک و  رد  هدراو  یهاون 

 ...« تایانکلا بلاغ  یف  بذکلا  مزلی  الا  و  فیک 15 ] : » هلوق
دروم رد  الثم  دـننکیم  لامعتـسا  ار  یئانک  تالمج  يدرف ، تواخـس  دوج و  نایب  يارب  یهاگ  هک : دـناهدومن  يریظنت  هّللا  همحر  فّنـصم 

تالمج بلکلا » نابج  دـیز   » اـی داـمّرلا » ریثک  دـیز  «، » لیـصفلا لوزهم  دـیز  : » دـنیوگیم نینچ  تسه ، شـشخب  دوج و  ياراد  هک  یـسک 
رد نامهم  دایز ، هک  يدرف  هک  تسا  یهیدـب  دراد و  يدایز  ياهنامهم  تسه و  يدنمتواخـس  درف  دـیز ، هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  روکذـم ،

. دراد ناوارف  رتسکاخ  تسا و  رئاد  وا  لزنم  هناخزپشآ  دنکیم ، دمآ  تفر و  شلزنم 
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رد روکذم  هیـضق  دشاب ، هتـشادن  هناخ  رد  يرتسکاخ  رگا  یّتح  ای  دشابن و  دایز  مه  شلزنم  رتسکاخ  دشاب و  یخـس  اعقاو  دیز ، رگا  لاؤس :
؟ تسا بذاک  دیز  دروم 

، نآ مزال  اهتنم  هتشگ  لامعتسا  دوخ ، یقباطم  يانعم  رد  روکذم  هلمج  ریخ ، باوج :
28 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهروهظل ۀبجوم  نکت  مل  نإ  ۀتکّنلا  کلت  ّنإف  بوجولا ، یلع  اهلمحل  ۀیـضتقم  ۀمکحلا  تامّدـقمف  نایبلا ، ماقم  یف  اهب  یتأ  اذإ  ّهنأ  عم  اذـه 
هتدارإ نّیعتل  ۀبجوم  بوجولا ، عم  عوقولاب  رابخإلا  ۀبسانم  ةّدش  ّنإف  هددصب ، وه  ام  تالمتحم  نیب  نم  هنیعتل  ۀبجوم  اهنوک  نم  ّلقأ  الف  هیف ،

[. 1  ] هریغ یلع  ۀّصاخ  ۀنیرق  بصن  مدع  عم  نایبلا ، ددصب  ناک  اذإ 
______________________________

« دامّرلا ریثک  دیز  : » تفگ ناوتیم  دـشاب ، هدنـشخب  دـیز ، رگا  ینعی  تسا  یئانک  يانعم  روحم  رب  هّیـضق  نآ  بذـک  قدـص و  هدـش و  هدارا 
يانبم رب  هّیـضق  بذک  قدص و  نیاربانب ، تسا  بذک  روکذم ، یئانک  هلمج  دـشابن ، یخـس  وا  رگا  دـشابن و  وا  لزنم  رد  يرتسکاخ  هچرگ 

: هک درادن  یعنام  سپ  هن  ای  تسا  دایز  وا  لزنم  رتسکاخ  ایآ  مینیبب  هک  ظفل  هیف  لمعتسم  يانعم  قبط  هن  تسا  یئانک  يانعم 
فده نامه  بذک ، قدص و  طانم  هکلب  دشابن  هلمج  بذک  قدص و  كالم  هیف ، لمعتـسم  يانعم  نآ  اّما  دوش  لامعتـسا  یئانعم  رد  یظفل 

: هک تسا  نیا  تایانک ، باب  اب  هیف  نحن  ام  توافت  هک  دش  حضاو  سپ  دشاب  هلمج  نآ  زا  روظنم  و 
لستغی و  » يربخ هلمج  زا  دوصقم  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  دراد  بذک  قدص و  لامتحا  يربخ و  هبنج  دوصقم ، يانعم  روکذم ، یئانک  لاثم  رد 

مه یکارتشا  هجو  نکل  دشابیمن  بذک  قدـص و  لمتحم  و  بطاخم - هب  یبلطم  مالعا  رابخا و  هن  تسا - فّلکم  کیرحت  ثعب و  أّضوتی »
. تسا هتفرگن  رارق  يربخ  هلمج  بذک  قدص و  رد  كالم  الصا  هّیربخ ، هلمج  هیف  لمعتسم  يانعم  هک : تسه  لاثم  ود  نآ  نیب 

اوقا لعفا ،»  » هغیـص تلالد  زا  بوجو  رب  ناشتلالد  دنکیم و  بوجو  رب  تلالد  دوشیم ، لامعتـسا  بلط »  » رد هک  ياهّیربخ  تالمج  هجیتن :
. میداد حیضوت  لصف  نیمه  رد  مه  ار  ّتیئاوقا  هجو  میدرک و  نایب  احورشم  هک  يوحن  هب  دشابیم 

تلالد زا  بوجو  رب  ناشتلالد  دـنراد و  بوجو  رد  روهظ  روکذـم ، هّیربخ  لمج  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، دـندومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
: دنیامرفیم نونکا  تسا ، دکآ  بوجو ، رب  لعفا  هغیص 

رب تلالد  هّیربخ ، لمج  هک  درک  میهاوخ  نایب  رگید ، قیرط  زا  دریذپن ، ار  ام  نایب  یسک  رگا 
29 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنراد بوجو 
« لستغی  » هلمج اریز  دننکیمن  بوجو  رب  تلالد  روکذم ، غیـص  لمج و  هک  دوب  نیا  هیف  نحن  ام  رد  لوق  کی  ای  هجو  کی  کلذ : حیـضوت 

لسغ زا  رابخا  زا : ترابع  نآ  و  تبـسن - عوقو  زا  تیاکح  هب و  تبـسن  توبث  هب  رابخا  دنـشابیم - یقیقح  يانعم  کی  ياراد  نآ ، لاثما  و 
نیا لستغی »  » يزاجم يانعم  تسا و  رّذعتم  یقیقح ، يانعم  رب  لمح  سپ  دناهدوبن  رابخا  ددـص  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  املـسم  تسا و  ندرک 
اذل بابحتـسا »  » وحن هب  ای  تسا  بوجو »  » وحن هب  ّتیبولطم  نآ  هک  تسین  صّخـشم  ام  يارب  یلو  تسه  ّتیبوبحم  ياراد  لسغ ، هک : تسا 

ّتیبولطم رب  تلالد  روکذم ، هلمج  میئوگیم : تسین ، حرطم  مه  یحیجرت  میرادن و  نییعت  رب  ياهنیرق  تسا و  دّدعتم  يزاجم ، يانعم  نوچ 
. لسغ بوجو »  » هن دراد  لسغ 

يانعم رد  هکلب  هدشن  لامعتسا  یقیقح  يانعم  رد  نآ - ریاظن  و  لستغی -»  » هلمج هک  میریذپیم  امش  زا  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  ّنأک 
اّما تسا - رگید  يزاجم  يانعم  مه  بابحتـسا  يزاجم و  يانعم  کی  بوجو ، تسه - دّدـعتم  مه  يزاجم  یناـعم  هتفر و  راـک  هب  يزاـجم 

: هک میهدیم  هئارا  زایتما  بوجو »  » يارب هکلب  دشابیمن  ام  لوبق  دروم  تسین ، زایتما  ياراد  بوجو »  » دیتفگ هکنیا 
تامّدقم تسا و  فّلکم  هب  دوخ  ضرغ  میهفت  ماقم  رد  الوم  اتقیقح  لامها و  لامجا و  ماقم  رد  هن  هدش  رداص  نایب  ماقم  رد  روکذـم  لمج 
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. دنامب دّدرم  دناوتیمن  فّلکم  هدومنن و  هماقا  بابحتسا ، رب  ياهنیرق  اریز  تسا  بوجو »  » فّلکم دارم  امتح  هک  دنکیم  اضتقا  تمکح ،
؟ بابحتسا ای  تسا  بوجو  ایآ  دراد  تبسانم  یقیقح  يانعم  اب  هک  يزاجم  يانعم  نآ  افاصنا  انادجو و  رگید : ترابع  هب 

بلطم نیا  رب  مه  یعنام  تسین و  دارم  انعم ، نآ  دـیتفگ  امـش  دـنکیم و  ّتیعقاو  زا  تیاکح  روکذـم ، هلمج  هک  تسا  نیا  یقیقح ، يانعم 
وحن هب  ّتیبوـلطم  اـی  تسا  بوـجو  وـحن  هب  لـسغ  ّتیبوـلطم  اـیآ  دراد  بساـنت  یقیقح  ياـنعم  اـب  هک  لـسغ  ّتیبوـلطم  نآ  اـّما  مـینیبیمن 

؟ بابحتسا
30 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] مهفاف 16
______________________________

یبلط نامه  یقیقح ، يانعم  اب  بسانم  يزاجم  يانعم  دشاب ، هدش  لامعتـسا  مه  يزاجم  يانعم  رد  لستغی - ظفل - نآ  رگا  هک  تسا  یهیدب 
یبوجو کیرحت  ثعب و  درادـن و  لسغ  كرت  اب  یتافانم  هک  یبلط  اّما  دـهد  ماجنا  جراخ  رد  ار  لسغ »  » دـنکیم راداو  ار  فّلکم  هک  تسا 

ام ياعدم  مالک و  رگا  میدرک  رکذ  نونکا  هک  ار  ياهتکن  اذل  درادن  ّتیعقاو  زا  تیاکح  لسغ و  ّتیعقاو  اب  یتبـسانم  نادنچ  تسین  نآ  رد 
يزاجم یناعم  نیب  زا  ار  بوجو » : » هک دراد  ار  شزرا  نیا  روکذـم ، هتکن  لـقاال  دـسرب ، زاـجم  دّدـعت  هب  تبون  هجیتن  رد  دـنکن و  تباـث  ار 

نیا هجیتن ، دـنک و  ادـیپ  نّیعت  يزاجم ، یناعم  نیب  زا  بوجو  هک  دوشیم  ببـس  ّتیعقاو ، نایب  اب  بوجو  تبـسانم  تّدـش  دـنک و  باـختنا 
وحن هب  ای  [ 17] دـشاب تقیقح  تروص  هب  هاوخ  دراد  لسغ  وضو و  بوجو  رب  تلالد  لاح ، ّيأ  یلع  أّضوتی »  » و لستغی »  » هلمج هک  دوشیم 

. زاجم
اب هک  یبلاطم  رد  نکل  دـشابیم  دنـسپلقع  لـقع  یقوذ و  هتکن  کـی  میدرک ، رکذ  اـم  هک  ار  ياهتکن  هک : تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیاش  [- 1]

هیربخ هلمج  تروص ، نیا  رد  دیدنـسپ  ار  هتکن  نآ  مه  فرع  رگا  هن ، ای  تسا  لوبقم  فرع ، رظن  زا  هتکن  نآ  دید  دـیاب  تسا  طبترم  فرع 
و لستغی » »

31 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀبلغل اّمإ  هیف ، اهروهظب  لیق  نوکت ؟ وأ  اضیأ  هیف  ةرهاظ  نوکت  له ال  بوجولا ، یف  ۀقیقح  نوکت  ۀغیّصلا ال  ّنأ  مّلـس  اذإ  ّهنإ  عبارلا : ثحبملا 

[. 1  ] هتّیلمکأ وأ  هدوجو  ۀبلغل  وأ  هیف ، لامعتسالا 
______________________________

درادن یـشزرا  روکذـم ، هتکن  میریگیم  هجیتن  تفریذـپن ، ار  هتکن  نآ  فرع  رگا  یلو  مینکیم  لمح  بوجو ، رب  ار  اهنآ  لاثما  و  أّضوتی » »
. دوشیم اقلا  فرع  هب  هک  تسا  یظافلا  لیلادم  زا  جراخ  تاّیقوذ ، تاّیلقع و  اریز 

»؟ هن ای  دراد  بوجو  رد  روهظ  رما ، هغیص  ایآ   » مراهچ ثحبم 

مینک اعّدا  هکلب  تسا  بوجو  صوصخ  رد  تقیقح  لعفا  هغیص  هک  میوشن  لئاق  مینک و  رظنفرص  دوخ ، يانبم  زا  فّنصم - ام - رگا  [- 1]
- ددرگ یبابحتـسا  بلط  لـماش  مه  دوش و  یبوجو  بلط  لـماش  مه  هک  تسا  بلط  قلطم  رد  تقیقح  تغل ، و  عضو »  » رظن زا  لـعفا  هغیص 

نودب ار  لعفا  تئیه  رگا  هک  يوحن  هب  دراد  یبوجو  بلط  صوصخ  رد  روهظ  لعفا  هغیص  تفگ  ناوتیم  ایآ  دشاب - معا  رد  تقیقح  ینعی 
؟ هن ای  دراد  یبوجو  بلط  هب  فارصنا  میئوگب  هدومن و  یبوجو  بلط  رب  لمح  ار  نآ  میدینش ، هنیرق 

بلط رد  روهظ  فارصنا ، ببس  هب  نکل  تسا  بلط  قلطم  نآ ، يوغل  يانعم  هک  لاح  نیع  رد  ینعی  درادن ، یعنام  دناهتفگ : یضعب  باوج :
: دناهدرک نایب  فارصنا  أشنم  يارب  هجو  هس  ای  لیلد  هس  دراد و  یبوجو 

فارـصنا ثعاب  بوجو ، رد  لامعتـسا  ترثک  هبلغ و  تسا و  یبوجو  بلط  رد  لعفا  تئیه  تالامعتـسا  رثکا  دـناهتفگ : لامعتـسا : هبلغ  - 1
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. تسا هدش  بوجو  هب  لعفا  هغیص 
زا شیب  تاـبجاو ، دادـعت  ینعی  تسا  یبابحتـسا  بلط  هب  ياـهبولطم  زا  شیب  یبوـجو  بلط  هب  ياـهبولطم  دـناهتفگ : دوـجو : هـبلغ  - 2

. دنک ادیپ  فارصنا  دوجولا ، بلاغ  هب  لعفا  تئیه  هک  دوشیم  ببس  بجاو ، دارفا  ترثک  دوجو و  هبلغ  دشابیم و  تابحتسم 
32 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ذإ روهّظلل ، ۀبجوم  ریغف  ۀیلمکألا  اما  و  رثکأب . نکی  مل  ول  لقأب  سیل  هدوجو ، اذـک  بدـّنلا و  یف  لامعتـسالا  ّنا  ةرورـض  يرت ، امک  ّلکلا  و 
[. 1  ] یفخی امک ال  هبجوی ، ۀّیلمکألا ال  دّرجم  و  هل ، اهجو  ریصی  ثیحب  ینعملاب ، ظفللا  سنأ  ةّدشل  الإ  نوکی  داکی  روهّظلا ال 

______________________________

اریز تسا - یبوجو  بلط  نآ ، رتـالاب  رتلـماک و  هبترم  نکل  تسا  بلط  بتارم  زا  یکی  بابحتـسا ، دـناهتفگ : بوـجو : هبترم  ّتیلمکا  - 3
، بلط قلطم  يارب  هک  يرما  هغیص  دنکیم ، اضتقا  بوجو ، هبترم  ّتیلمکا  نیمه  و  دشابیم - فیعـض  بلط  بدن ، دیدش و  بلط  بوجو ،

. دنک ادیپ  یبوجو  بلط  هب  فارصنا  هدش  عضو 
هب بیترت  هب  کـنیا  هک  تسا  تواـفتم  اـهنآ  نـالطب  كـالم  اـّما  تسا  لـطاب  روکذـم ، هجو  هس  ره  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

: میزادرپیم بلطم  حیضوت 
. تسا حیحص  نآ  ياربک  عونمم و  هیضق ، يارغص  لامعتسا : هبلغ  زا  باوج  - 1

نآ رگا  دوشیم و  فارـصنا  بجوم  روکذـم ، هبلغ  دـنک ، ادـیپ  لامعتـسا  هبلغ  قیداصم ، زا  یـضعب  هب  تبـسن  یقلطم  رگا  کلذ : حیـضوت 
دوشیم فارـصنا  بجوم  لامعتـسا ، هبلغ  هک  میراد  لوبق  سپ  دوشیم  لمح  لامعتـسالا  بلاغ  درف  رب  دوش  قالطا  هنیرق ، زا  يراع  قلطم ،
شیامرف امش  ایآ  دراد  بوجو  رد  لامعتسا  هبلغ  لعفا ، هغیص  میریذپب  هک  درادن  یلیلد  تسا ، عونمم  هیضق ، يارغـص  ثحب ، ّلحم  رد  نکل 

مالک فّنـصم - ام - نکل  دراد  یبابحتـسا  بلط  رد  لامعتـسا  هبلغ  لعفا  تئیه  هک : دـندرکیم  اعّدا  هک  دـیدرک  شومارف  ار  ملاعم  بحاص 
بلط رد  لامعتـسا  هبلغ  رما ، هغیـص  میئوگب  هدـش و  ناشیا  مالک  لباقم  هطقن  هب  دـقتعم  هک  تسین  نینچنیا  اـّما  میریذـپیمن  مه  ار  ناـشیا 

. دراد یبوجو 
رد لامعتسا  هبلغ  لعفا  هغیص  هک  میریذپیمن  امش  زا  نکل  تسا - لوبقم  هّیـضق ، ياربک  دوشیم - فارـصنا  بجوم  لامعتـسا ، هبلغ  هجیتن :

. تسا دودرم  هّیضق ، يارغص  دشاب ، هتشاد  یبوجو  بلط 
عونمم ود  ره  اربک  ارغـص و  تفگ  دیاب  نکل  دـننکیم  در  ار  هّیـضق  يارغـص  شخب ، نیا  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  دوجو : هبلغ  زا  خـساپ  - 2

: تسا
33 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دیدّحتلا و نایب  ۀنوئم  یلإ  جاتحی  هنأک  بدّنلا  ّنإف  بوجولا ، یلع  لمحلا  وه  ۀمکحلا  تامّدـقم  ۀّیـضقف  نایبلا ، ددـصب  رمآلا  ناک  امیف  معن 
یف قلطملا  نوک  عم  هدییقت  مدع  ظفللا و  قالطإف  دییقت ، بلّطلل و ال  هیف  دیدحت  ّهنإف ال  بوجولا ، فالخب  كّرتلا ، نم  عنملا  مدعب  دـییقّتلا 

[. 1  ] هنایب یف  فاک  نایبلا ، ماقم 
______________________________

ياملع زا  شیب  دّیـس ، ریغ  ياملع  دادعت  اّما  ءاملعلا » مرکا   » دومرف الوم  رگا  الثم  دوش  فارـصنا  بجوم  دوجو ، هبلغ  هک  میرادـن  لوبق  الّوا 
؟ دراد فارصنا  تاداس ، ریغ  هب  روکذم  ّماع  سپ  تسه  تاداس  زا  شیب  تاداس ، ریغ  دادعت  نوچ  دیئوگیم  تروص  نیا  رد  دوب  دّیس 
اسبهچ دشاب  تاّبحتـسم  زا  شیب  تابجاو  دادعت  هک  میرادن  لوبق  ار  هّیـضق  يارغـص  دوش  فارـصنا  بجوم  يدوجو ، هبلغ  هک  ضرفرب  ایناث 
تسا دایز  تاّبحتسم ، دادعت  ردقنآ  تسا و  تابجاو  زا  شیب  تاّبحتـسم  دادعت  دیوگب  هدومن و  اعّدا  ار  هّیـضق  سکع  ناسنا ، تسا  نکمم 

. دشاب تاّبحتسم  زا  رتمک  بتارم  هب  دیاش  تابجاو  دادعت  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  دناوتیمن  ناسنا  هک 
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. اربک مه  تسا و  عونمم  ارغص  مه  نکل  دندومن  در  ار  ارغص  طقف  لدتسم ، مّود  لالدتسا  ّدر  رد  فّنصم  هجیتن :
لمکا و بابحتسا  زا  بوجو  ینعی : تسا  حیحص  هّیضق ، يارغص  بابحتسا : هب  تبسن  بوجو  هبترم  ّتیلمکا  هب  تبسن  فّنصم ، باوج  - 3

انعم اب  ظفل  سنا  تلـالد و  ملاـع  هب  طوبرم  روهظ »  » اریز دوشیمن  فارـصنا  بجوم  ّتیلمکا ، نکل  دـشابیم  بلط  لـماک  دـیدش و  هبترم 
رگا ایآ  دوشب . یئانعم  رد  ظفل  روهظ  ببـس  هک  درادـن  انعم  ظفل و  ملاع  هب  یطابترا  تسا و  یجراـخ  هلأـسم  کـی  ّتیلمکا ، اـّما  دـشابیم 

؟ تسا لمکا  درف  نوچ  دراد  فارصنا  دوجولا  بجاو  هب  دیئوگیم  امش  دنک  قالطا  ار  دوجو »  » هملک یسک 
. دوشیمن ظفل  روهظ  فارصنا و  بجوم  ّتیلمکا ، اّما  میراد  لوبق  ار  ّتیلمکا  هجیتن :

رد رما  هغیـص  روهظ   » يارب شیوخ - رظن  دروم  هار  لیلد و  نایب  هب  کـنیا  هدومن و  لاـطبا  ار  لـبق  هناـگهس  هوجو  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
: هک دناهتخادرپ  یبوجو » بلط 
34 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دارم ناـیب  ماـقم  رد  وا  هک  میدرک  زارحا  درک و  لامعتـسا  ار  لـعفا  تئیه  یملکتم  رمآ و  رگا  هک : تسا  نیا  تـمکح ، تامّدـقم  ياـضتقم 
زا یبابحتـسا و  ای  تسا  یبوجو  بلط ، نآ  هک  دوشن  هّجوتم  دوخ  بطاـخم  هک  دـنک  یئوگلاـمجا  ماـهبا و  دـهاوخیمن  ینعی  تسه  دوخ 
نآ هب  عجار  البق  ینعی  تشادن  دوجو  مه  بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  نینچمه  هدومنن و  هماقا  بابحتـسا  ای  بوجو  رب  مه  ياهنیرق  یفرط 

ام هک  تسا  نیا  شاهمزال  تسا ، ماـمت  تمکح ، تامّدـقم  نوچ  تروص  نیا  رد  دـمهفب ، ار  مّلکتم  دوصقم  فّلکم ، اـت  دوب  هدومنن  یثحب 
. میئامن لمح  بوجو ، رب  ار  هغیص  نآ 

؟ مینک لمح  بوجو »  » رب ار  لعفا  هغیص  ارچ  تسه  بلط  زا  عون  کی  مه  بابحتسا  بلط و  زا  مسق  کی  بوجو ، هکیلاحرد  لاؤس :
مینیبیم ّنأک  مینک  هدایپ  بلط  بتارم  لحارم و  يور  ار  ود  نآ  میهاوخیم  هتـشاذگ و  مه  راـنک  ار  بابحتـسا  بوجو و  اـم  یتقو  باوج :

. درادن مزال  ار  هدئاز  هنوئم  نآ  دیق و  نآ  بوجو ، هک  دراد  يدیق  هب  زاین  بابحتسا ، هک 
هنوئم دیق و  کی  كرتلا - زیوجت  روکذـم - دـیق  تسه و  كرتلا » زیوجت  عم  لعفلا  بلط   » بابحتـسا اّما  دوشیم  قالطا  بلط  بوجو »  » رب

زا عنم  دیق - نآ  هب  يزاین  تسه  كرتلا » نم  عنملا  عم  لعفلا  بلط   » زا ترابع  بوجو ، دنیوگیم  هک  مه  بوجو  باب  رد  هتبلا  تسا  هدئاز 
دیق رگا  یلو  تسا  بابحتـسا  دارم ، دـشاب ، نآ  هارمه  كرتلا » زیوجت   » دـیق رگا  اـهتنم  لـعفلا  بلط  ینعی  بوجو »  » الـصا تسین و  كرت -

. تسا بوجو  نامه  روظنم ، میئوگیم : دشابن ، نآ  هارمه  روکذم ،
ياضتقم میئوگیم  اذـل  دـشابیم  یفاضا  هنوئم  هب  جاتحم  هک  تسا  بابحتـسا  یلو  درادـن  هدـئاز  هنوئم  دـیق و  هب  يزاین  بوجو ، هصـالخ :

. دینک لمح  یبوجو  بلط  رب  ار  نآ  لعفا  هغیص  ندینش  اب  امش  هک  تسا  نیا  تمکح ، تامّدقم 
هدئاز  هنوئم  دیق و  هک  تسا  بابحتسا  تسا و  بلط  قلطم  نامه  بوجو ، هجیتن :

35 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] مهفاف 18

نم دب  الف  وأ ال ؟ ۀبرقلا ، دصق  نودب  ول  و  اقلطم ، هنایتإ  يزجیف  اّیلصوت ، بوجولا  نوک  یـضتقی  له  ۀغیّـصلا  قالطإ  ّنإ  سماخلا : ثحبملا 
[. 2 : ] تامّدقم دیهمت  نم  کلذ  قیقحت  یف  دب  ال  لصألا . یلإ  هتّیلّصوت  هتّیدّبعت و  یف  ّکش  امیف  عوجّرلا 

______________________________

ار نآ  لعفا ، هغیص  ندید  ندینـش و  اب  امـش  هک  تسا  نیا  تمکح ، تامّدقم  ياضتقم  هدرکن ، نایب  ار  دئاز  دیق  نآ  الوم  نوچ  دراد و  مزال 
. دندرک تباث  ار  دوخ  ياعّدم  روکذم ، شور  هب  هّللا  همحر  فّنصم  سپ  دیئامن  لمح  بوجو  رب 

هتشاد دیق  دیاب  دش  بلط  زا  یمسق  رگا  دشابیم ؟ بلط  زا  یمـسق  کی  ای  تسه  بلط  یّلک  هرخالاب  بوجو ، هک : تسا  نیا  هب  هراشا  [- 1]
« بوجو ، » دوشیم هنوگچ  تسا  راگزاس  ود  ره  اب  هبقّرلا  قلطم  تسا و  رفک  شدـیق  هرفاک ، هبقر  تسا و  نامیا  شدـیق  هنمؤم . هبقر  دـشاب ،
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ناوتیمن دشاب و  هتـشاد  دیق  دیاب  مسق  اّما  تسا  بلط  قلطم  مسقم ، تسا و  مسقم  درادـن  دـیق  هک  هچنآ  دـشاب ؟ هتـشادن  يدـیق  هنوگچـیه 
تباث ار  ام  بلطم  اعّدم و  دناوتیمن  روکذم  نایب  اذل  هدئاز ، هنوئم  نودـب  دـیق و  نودـب  تسا  بلط  قلطم  زا  ترابع  بوجو ، يانعم  تفگ 

. دنک

« یلّصوت يدّبعت و  بجاو   » مجنپ ثحبم 

هراشا

. تسا يدّبعت  یلّصوت و  بجاو  ثحب  یلوصا ، قیقد  مهم و  ثحابم  زا  یکی  [- 2]
تبرق دصق  هک  تسا  نیا  هغیص ، قالطا  ياضتقم  ایآ  دومنن ، تبرق  دصق  زا  یتبحص  درک و  رداص  قالطا ، وحن  هب  ار  لعفا  هغیـص  الوم  رگا 

دراد و ّتیلّصوت  ياضتقا  هن  درادن - یئاضتقا  چیه  هغیص ، قالطا  هکنیا  ای  تسا  یلّصوت  بجاو ، نآ  تسین و  ربتعم  بجاو ، نایتا  ماگنه  رد 
. ّتیدّبعت ياضتقا  هن 

36 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّنإف يدـّبعّتلا ، فالخب  هدوجو ، درجمب  طقـسی  و  بجاولا ، لوصح  دّرجمب  لـصحی  هنم  ضرغلا  ناـک  اـم  وه  یلّـصّوتلا ، بوجولا  اهادـحإ :

[. 1  ] یلاعت هنم  هب  ابّرقتم  هب  نایتإلا  نم  هضرغ - لوصح  هطوقس و  یف  دب - لب ال  کلذب ، لصحی  داکی  هنم ال  ضرغلا 
______________________________

: دومرف الثم  درک ، دبع  هّجوتم  قالطا ، وحن  هب  ار  لعفا  هغیص  سّدقم ، عراش  رگا  لاثم :
هکنیا ای  تسین  تبرق  دـصق  تیاعر  هب  يزاین  نایتا ، ماقم  رد  تسا و  یلّـصوت  بجاو  کی  تاکز »  » ایآ هک  مینادیمن  نکل  َةاـکَّزلا *» اُوتآ  »
نایتا ار  بجاو  نآ  تبرق ، دـصق  نودـب  رگا  هک  يوحن  هب  دومن  تیاعر  ار  تبرق  دـصق  دـیاب  نآ  نایتا  ماگنه  تسا و  يدـّبعت  بجاو  کی 

: هک تسا  نیا  ام  ثحب  سپ  تسین  يزجم  هدشن و  عقاو  جراخ ، رد  هب  رومأم  الصا  مینک 
ّتیدّبعت ای  ّتیلّصوت  درادن و  یئاضتقا  هنوگچیه  رما ، هغیص  قالطا  هکنیا  ای  دشاب  یلّصوت  بجاو ، هک  دنکیم  اضتقا  َةاکَّزلا *» اُوتآ   » قالطا

[19 .] دومن کّسمت  هّیلمع  لوصا  هب  دیاب  میشاب  هتشادن  مه  یلیلد  رگا  دومن - هدافتسا  جراخ ، لیلد  زا  دیاب  ار  بجاو 
ایآ هک  تسا  نیا  ثحب ، هکلب  دـنکیم  بجاو  ّتیدـّبعت  رب  تلالد  هغیـص ، قالطا  هک  تسا  هدادـن  لاـمتحا  هدرکن و  اـعّدا  یـسک  هصـالخ :

؟ درادن یئاضتقا  هنوگچیه  الصا  هک  نیا  ای  دراد  ّتیلّصوت  ءاضتقا  رما ، هغیص  قالطا 
نآ نایب  هب  کـنیا  ددرگ و  صخـشم  لاؤس ، باوج  ثحب ، ناـیاپ  رد  اـت  مینک  ناـیب  ار  یتامّدـقم  ـالبق  دـیاب  روکذـم  لاؤس  هب  خـساپ  يارب 

. میزادرپیم تامّدقم 

« یلّصوت يدّبعت و  بجاو  يانعم   » لوا همّدقم 

رد يدصق - هزیگنا و  ره  هب  هب - رومأم  تاذ  نایتا  هک : تسا  نآ  یلّصوت  بجاو  [- 1]
37 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ال القع ، ۀعاّطلا  یف  ربتعی  اّمم  ناک  هرمأ ، یعادب  بجاولاب  نایتإلا  لاثتمالا و  دـصق  ینعمب  ناک  نإ  يدـّبعّتلا ، یف  ربتعملا  برقّتلا  ّنإ  اهتیناث :
وأ اطرـش  اقلطم  رمالا  كاذ  ّقلعتم  یف  ءیـشب  رمألا  لبق  نم  الإ  ّیتأتی  داکی  ام ال  ذخأ  ۀلاحتـسال  کلذ  و  اعرـش ، ةدابعلا  سفن  یف  ذخأ  اّمم 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1  ] اهرمأ لاثتما  دصقب  اهنایتإ  نکمی  داکی  ال  رمألل ، ۀقّلعتم  ةالّصلا  سفن  نکت  مل  امف  ارطش ،
______________________________

ره هب  نئاد  هب  نید  تخادرپ  ینعی  تسا  یلّـصوت  بجاو  کی  هک  نید  يادا  دننام  دنکیم  تیافک  فیلکت ، طوقـس  الوم و  ضرغ  لوصح 
نایتا هک  تسا  نآ  يدـّبعت ، بجاو  اّما  دـشاب . ربتعم  نآ  رد  تبرق  دـصق  هکنیا  نودـب  تسا  هّمذ  طقـسم  دـنکیم و  تیافک  ءاـیر  ول  یتّین و 

هب رومأم  نایتا  رب  فّلکم  كّرحم  یعاد و  دـیاب  دومن و  نایتا  تبرق ، دـصق  اـب  ار  هب  رومأـم  دـیاب  هکلب  تسین  يزجم  یئاـهنت  هب  لـمع  تاذ 
هدش لصاح  الوم  ضرغ  هن  دنک  ادیپ  قّقحت  تبرق  دصق  نودب  بجاو ، رگا  هک  يوحن  هب  دشاب  لاعتم  دنوادخ  هب  بّرقت  الوم و  رما  تعاطا 

یـشزرا هنوگچیه  دوش  هدناوخ  يرگید  روظنم  هب  ای  ءایر و  رگا  دوش و  نایتا  تبرق  دصق  اب  دیاب  هک  زامن  دـننام  دوشیم  طقاس  وا  رما  هن  و 
. درادن

« تبرق دصق  يانعم   » مّود همّدقم 

. دناهدومن یسررب  دقن و  ار  نآ  مه  هّللا  همحر  فّنصم  هک  تسا  یلوصا  قیقد  مهم و  ثحابم  زا  یکی  روکذم  همّدقم  [- 1]
ازجا و ریاس  دننام  هکنیا  ای  هدرک  ربتعم  ار  نآ  سّدقم  عراش  طیارـش ، ازجا و  ریاس  دننام  تسا  ربتعم  يدّبعت  تابجاو  رد  هک  یتبرق  دصق  ایآ 

. دنادیم لیخد  ربتعم و  هب  رومأم  رد  ار  نآ  لقع ، هکلب  دنک  رابتعا  ار  نآ  عراش ، هک  تسین  طئارش 
دصق رابتعا  هب  مکح  وا  تسه ، اهنآ  لاثما  تراهط و  دوجس ، عوکر ، ياراد  زامن ، تسا : هدومرف  عراش  هک  روطنامه  ایآ  رگید  ترابع  هب 

هکنیا  ای  تسا  هدومن  زامن  رد  تبرق 
38 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا ربتعم  تبرق  دصق  زامن ، رد  هک  دنکیم  مکح  لقع ،
. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  درک  نایب  ار  تبرق  دصق  يانعم  دیاب  ادتبا  روکذم ، لاؤس  هب  خساپ  يارب 

. دنراد توافت  رگیدکی  اب  مکح  رظن  زا  تالامتحا  نآ  هک  تسا  لامتحا  دنچ  تبرق ، دصق  يانعم  رد 
دـصق يانعم  دـهد و  ماجنا  لاـثتما  دـصق  هب  ار  هب  رومأـم  فّلکم ، هک  تسا  نیا  تبرق ، دـصق  لّوا 20 -] لامتحا  تبرق - دـصق  لّوا  ياـنعم 
خـساپ رد  یناوخیم  زامن  ارچ  هک  دننک  لاؤس  فّلکم ، زا  رگا  اضرف  هرما » یعادب  بجاولاب - هب - رومأملاب  نایتالا   » زا تسا  ترابع  لاثتما ،

. تسا هدش  دراو  ّتنس  باتک و  رد  هک  تسا  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » رما الوم و  رما  تالص ، نایتا  رب  نم  كّرحم  دیوگیم 
. یناعم ریاس  هن  تسا  لّوا  يانعم  نامه  نامدوصقم  مینکیم  رکذ  ار  تبرق » دصق   » هملک ارّرکم  رگا  رّکذت :

رد هک  تبرق - دصق  ایآ  هدومن ، رابتعا  ار  هلبق - تراهط و  دوجـس ، عوکر ، مارحالا ، ةریبکت  دننام  زامن - طئارـش  ازجا و  سّدقم ، عراش  الثم 
تسین لوقعم  الصا  هکنیا  ای  دنک  نایب  ار  نآ  رابتعا  دیاب  سّدقم  عراش  تسا و  طئارـش  ازجا و  فیدر  رد  مه  تسا - ربتعم  يدّبعت  تابجاو 

نایب ار  تبرق  دصق  رابتعا  دناوتب  عراش  هک  تسا  لیحتـسم  دـنک و  نایب  ار  بلطم  نیا  لقع ، دـیاب  يرآ  دـیامن  نایب  ار  نآ  دـناوتب  عراش  هک 
. دیامن

عراش هک  دراد  یتّیـصوصخ  هچ  تبرق  دصق  رگید ، ترابع  هب  دنک ، ربتعم  هب  رومأم  رد  ار  تبرق  دصق  دناوتب  عراش  هک  تسا  لیحتـسم  ارچ 
نآ  طئارش ، ازجا و  ریاس  دننام  دناوتیمن 

39 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دنک نایب  ار 

نکل دناهدرک  نایب  هلئسم  باوج  يارب  لیلد  کی  هک  تسا  نیا  فّنـصم ، ترابع  رهاظ  هک : میوشیم  رّکذتم  هلئـسم ، خساپ  زا  لبق  باوج :
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: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  لیلد  ود  بلطم و  ود  رگنایب  ترابع ، لیذ  ردص و 
دنتسه يروما  تبرق - دصق  يانثتسا  هب  يدابع - تابجاو  طئارـش  ازجا و  دشابیم - الوم »  » عضو هب  طوبرم  هک  ياهلاحتـسا  نایب  لّوا - لیلد 

رما رب  فّقوتم  اهنآ  قّقحت  لصا  هک  دنتـسه  يروما  زا  مارحالا  ةریبکت  لابقتـسا و  دوجـس ، عوکر ، الثم  دنتـسین  رما  عبات  قّقحت ، رظن  زا  هک 
هدـشن ّقلعتم  زامن  هب  يرما  الـصا  رگا  نکل  هتـسناد - ربتعم  هب  رومأم  رد  ّتیئزج  ای  ّتیطرـش  تروص  هب  ار  اهنآ  عراش  هّتبلا  تسین - عراـش 

- رما یعاد  هب  لمع  نایتا  ینعی  لّوا ، يانعمهب  تبرق - دصق  دروم  رد  اّما  دنک  ادیپ  قّقحت  تسناوتیم  مه  زاب  مارحالا  ةریبکت  دوجـس و  دوب ،
هب ار  زامن  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب  هدـشن  ّقلعتم  زامن ، هب  يرما  هچنانچ  داد و  ماجنا  رما  یعاد  هب  ار  لـمع  ناوتیم  هنوگچ  دـشابن  يرما  رگا 
هب يزاین  طئارـش ، ازجا و  ریاس  دوجو  قّقحت و  رد  هک  تسا  نیا  طئارـش ، ازجا و  ریاس  اب  تبرق  دـصق  قرف  نیاربانب  درک  نایتا  رما ، ّتیوعاد 
زا هک  يزیچ  تسا و  رما  عباوت  زا  تبرق  دـصق  سپ  تسین  ریذـپناکما  رما ، قّقحت  نودـب  لّوا ، ياـنعمهب  تبرق  دـصق  اـّما  تسین  عراـش  رما 

ار يزیچ  دـیامن ؟ ذـخا  هب ، رومأـم  رد  ار  نآ  دـناوتیم  ـالوم  هنوگچ  تقونآ  دـنکیمن  ادـیپ  قّقحت  زیچ  نآ  دـشابن ، رما  اـت  تسا  رما  عباوت 
: رتحضاو ترابع  هب  دشاب  هتشاد  قّقحت  ناکما  رما ، زا  رظنعطق  اب  هک  درک  ذخا  هب  رومأم  رد  ناوتیم 

، دیاین مکح  ات  دوش  يدیق  کی  هب  دّیقم  دهاوخب  عوضوم  رگا  تقونآ  دراد  مکح  رب  مّدقت  عوضوم ، دراد ، رما  رب  مّدقت  رما ، ّقلعتم  هشیمه 
؟ دوش ذخا  عوضوم  هیحان  رد  يدیق  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  ثحب ، ّلحم  رد  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  ناکما  دیق ، نآ 

، نیارباـنب دوشیم ، قّقحم  مکح ، قّـقحت  زا  دـعب  مکحلا  یعاد  هک  مکحلا  یعاد  دـیق  هب  دـشاب  دـّیقم  دوـشیمن  مکح ، رب  مّدـقتم  عوـضوم 
رد دراد و  رما  زا  رّخأت  هک  يزیچ  تسا  لیحتسم 

40 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مه یقرف  دنیامن و  ذخا  رما  ّقلعتم  رد  دنروایب و  رما  زا  لبق  هبتر ، کی  رد  ار  نآ  دوش ، ذخا  رما  عوضوم  رد  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  رما ، لابند 

. ّتیئزج ّتیرطش و  وحن  هب  ای  دنیامن  ذخا  ّتیطرش  تروصهب  ار  نآ  هک  درادن 
، عوضوم رد  هک  تسا  لیحتـسم  دنراد ، مکح  زا  رّخأت  هک  یئاهزیچ  دراد و  مکح  رب  مّدـقت  عوضوم ، دراد ، رما  رب  مّدـقت  هب  رومأم  هصالخ :

: انمض دنوش  ذخا 
. دشابیم وا  عضو  الوم و  هب  طوبرم  هدش  رکذ  لّوا  لیلد  رد  هک  ياهلاحتسا 

 ...«. ۀقّلعتم ةالّصلا  سفن  نکت  مل  امف  هلوق  : » مّود لیلد 
: هک تسناد  رگید  لیلد  ار  نآ  ناوتیم  اّما  تسا  لّوا  لیلد  نامه  هلابند  لبق و  ترابع  همادا  هک  تسا  نیا  روکذم ، ترابع  رهاظ 

تسا لیحتسم  هلئسم ، نیا  مه  فّلکم  رظن  زا  هکلب  دنک  ذخا  دوخ  رما  ّقلعتم  رد  تسا ، رما  زا  رّخأتم  هک  ار  یئاهزیچ  دناوتیمن  الوم  اهنت  هن 
: اریز

. دنک نایتا  شرما  یعاد  هب  ار  زامن  دناوتیمن  فّلکم  الصا  دنکن  ادیپ  قّقحت  رما »  » هک یتقو  ات 
رودـقم هدـشن و  ّقلعتم  رمالا  یعادـب  زامن  هب  يرما  زونه  دریگیم ، رظن  رد  ار  رمـالا  یعادـب  زاـمن  ـالوم  هک  نونکا  ـالثم  رگید : تراـبع  هب 

؟ دهد ماجنا  شرما  یعاد  هب  ار  زامن  دناوتیم  فّلکم  هنوگچ  دنکن  ادیپ  قّقحت  رما ، ات  اریز  تسین  فّلکم 
هتکن ود  ثحب  ّلحم  رد  سپ  دنک  نایتا  شرما  لاثتما  دـصق  هب  ار  زامن  دـناوتیم  فّلکم  روطچ  دوشن  هب  رومأم  زامن ، رگا  رگید : ترابع  هب 

: تسه لاکشا  ود  و 
. تسا فّلکم  هب  طوبرم  رگید  لاکشا  الوم و  رما  هب  طوبرم  لاکشا  کی 

هب ار  زامن  هکنیا  رب  فّلکم  تردـق  مدـع  ظاحل  زا  فّلکم - لاثتما  هیحان  رد  مه  تسه و  رما - ماقم  الوم - هیحاـن  رد  مه  لاکـشا  هصـالخ :
. دوش ّقلعتم  نآ  هب  رما  هکنآ  زا  لبق  دنک ، نایتا  رما  یعاد 

41 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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و ةدّیقم ، اهب  رمألا  رّوصت  ناکمإ  ةرورـض  یعاّدـلا ، اذـهب  اهب  نایتالا  ناکمإ  و  رمألا ، یعادـب  ةالّـصلا  لعفب  رمألا  ّقلعت  ناکمإ  مهوت 21 ] و 
رمألا لاح  لاثتمالا ال  لاح  یف  وه  اّمنإ  رمألا  ۀّحص  یف  القع  ةربتعملا  ةردقلا  نم  ربتعملا  و  اهب ، رمألا  ّقلعت  دعب  کلذک ، اهنایتإ  نم  نکمّتلا 

[. 1]
______________________________

. دهد باوج  ار  لاکشا  ود  ره  هک  تسا  ددصرد  لکشتسم  مّهوتم و  مّهوت : [- 1]
رما زونه  الوم  دینک  ضرف  هک : تسا  نیا  شباوج  دیامن ، ذخا  هب  رومأم  رد  ار  تبرق  دصق  دناوتیمن  الوم  دـیتفگ  هکنیا  اّما  کلذ : حیـضوت 

تـسه انب  هک  ار  یئاهزیچ  اضرف  درادن  ياهنوئم  نادنچ  هک  رّوصت  ماقم  دـنک ؟ رّوصت »  » ار رمالا  یعادـب  تالـص  دـناوتیمن  وا  ایآ  هدومنن ،
- تراهط لابقتسا و  دوجـس ، عوکر ، طئارـش - ازجا و  زامن ، الوم  نآلا  دینک ، رّوصت  نونکا  دیناوتیم  امـش  دنک ، ادیپ  قّقحت  دعب  لاس  رازه 
زا یکی  هک  دـباییمرد  لـّمأت  زا  دـعب  هدادـن ، رارق  هب  رومأـم  ار  نآ  مه  زونه  تسین  اـهنآ  رّوصت  زا  یعناـم  چـیه  دریگیم و  رظنرد  ار  نآ 

- رّوصت ماقم  رد  ایآ  درادن  يرثا  دوشن  قّقحم  رما ، یعاد  هب  رگا  دوش و  نایتا  شرما  یعاد  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  بجاو ، نآ  تاّیـصوصخ 
دنک رّوصت  ار  طئارـش  ازجا و  ریاس  الوم  هک  درادن  یعنام  ریخ ، دـیامن ؟ رّوصت  ار  یئانعم  نینچ  تسا  لاحم  وا  يارب  هدرکن - رداص  يرما  ات 

يزیچ الوم  رّوصت »  » زا شیب  رما ، ماقم  رد  دـیامن و  رّوصت  ازجا ، طئارـش و  نآ  فیدر  رد  مه  ار  روکذـم  ياـنعمهب  تبرق  دـصق  نینچمه  و 
. دریگ رارق  الوم  رّوصتم  تاّیصوصخ ، مامت  اب  هب  رومأم  دیاب  میرادن و  مزال 

: هک تسا  نیا  شخساپ  دنک ، لاثتما  تبرق ، دصق  اب  ار  هب  رومأم  درادن  تردق  فّلکم  دیتفگ  هکنیا  اّما 
؟ تسه تقو  هچ  وا  تردق  مدع  فرظ  درادن و  تردق  وا  ینامز  هچ 

، لمع فرظ  رد  هکلب  تسین  طرـش  لاح ، نآ  رد  تردق  یلو  دنک  نایتا  ار  رما  درادن  تردـق  رما ، ّقلعت  زا  لبق  رما و  لاح  رد  فّلکم  يرآ 
دعب و هام  کی  دیاب  دبع  نآ  هدب ، ماجنا  ار  لمع  نالف  دعب ، هام  کی  هک  دهد  يروتـسد  شدبع  هب  یئالوم  رگا  تسا  طرـش  فّلکم  تردق 

ماگنه 
42 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـعل اهرمأ ؛ یعادـب  اهب  نایتإلا  نکمی  داکی  ّهنأ ال  الإ  ناکمإلا ، نم  ناکمب  کلذـک  اهرّوصت  ناک  نإ  ّهنأ و  ةرورـض  داسفلا ؛ حضاو 22 ]
[. 1  ] هریغ یلا  ال  هب ، ّقلعت  ام  یلإ  الإ  رمألا  وعدی  داکی  و ال  رمألا ، یعادب  ةدّیقم  اهب  ّقلعت  ضرفلا  بسح  رمألا  ّنإف  اهب ، رمألا 

______________________________

یعاد هب  ار  هب  رومأم  هک  درادن  تردق  رما ، لاح  رد  فّلکم  دیئوگیم  امش  رما ، لاح  رد  هن  دشاب  هتشاد  ار  هب  رومأم  ماجنا  رب  تردق  لمع ،
دراد تردق  وا  دیـسرارف  رهظ  اضرف  و  درک ، رما  الوم  هکنآ  زا  دعب  درادن  یلکـشم  هک  میهدیم  خساپ  تسین - يرما  نوچ  دـنک - نایتا  رما 
هکلب دـشابیمن  رما  لاـح  رد  تردـق  تسا  ربتعم  فیلکت ، هّجوت  رد  هک  یتردـق  اریز  دـنک  لاـثتما  شرما  یعاد  هب  ار  زاـمن  هب و  رومأـم  هک 

: دیوگیم مهوتم  نیاربانب  تسا  ربتعم  لاثتما  لاح  رد  تردق 
- فّنـصم امـش - ارچ  دراد و  دوجو  یلکـشم  لاـثتما  رب  وا  تردـق  فّلکم و  تقفاوم  رظن  زا  هن  تسه و  یلاکـشا  ـالوم  رّوصت  ماـقم  رد  هن 

. دیزرویم رارصا  دوخ  رظن  رب  ردقنیا 
شرما یعاد  هب  ار  هب  رومأم  ادعب - ول  و  درادن - تردق  فّلکم ، نکل  میتسه  قفاوم  مهوتم - امش - اب  رّوصت  ماقم  رظن  زا  ام  مّهوت : عفد  [- 1]

. دنک نایتا 
یعاد هب  ار  زیچ  هچ  دیامن  نایتا  ار  زامن  دهاوخیم  فّلکم ، یتقو  هک : دـنراد  رارـصا  هتکن ، کی  هب  تبـسن  هّللا  همحر  فّنـصم  کلذ : نایب 

. دهدیم ماجنا  رما  یعاد  هب  ار  زامن  دنکیم ؟ نایتا  شرما 
. دوش نایتا  شرما  یعاد  هب  ات  درادن  رما  هک  یئاهنت  هب  زامن  دشاب ، لیخد  هب  رومأم  رد  تبرق  دصق  رگا 
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امـش يانبم  يور  تبرق - دصق  زا  رظن  عطق  اب  طرـش  ءزج و  هد  الثم  دنکیم - نایتا  جراخ  رد  فّلکم  هک  ار  یلمع  نآ  رتحضاو : ترابع  هب 
ّقلعت تبرق ، دصق  اب  ءزج  هد  هب  رما  هکلب  هدشن  ّقلعتم  طرـش ، ءزج و  هد  هب  طقف  رما  اریز  دنک  لاثتما  شرما  یعاد  هب  فلکم  ات  درادـن  يرما 

ار نآ  ءزج  هد  طرش ، ءزج و  هدزای  زا  فّلکم  هدش و  ّقلعتم  طرش  ءزج و  هدزای  هب  رما  تقیقح ، رد  هتفرگ 
43 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ةدّیقم اهب  رمألاب  اهب  ةرومأم  تراص  اضیأ  ةالّصلا  سفن  نکل  و  معن ، تلق : نإ 
______________________________

نایتا شرما  یعاد  هب  ار  نآ  فّلکم  ات  تسین  هب  رومأم  طرـش ، ءزج و  هد  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  تقونآ  دـنکیم . نایتا  رما  یعاد  هب 
مه يدیق  کی  اهتنم  تسه  تالـص  زامن و  طرـش ، ءزج و  هد  نآ  تسین ، هب  رومأم  طرـش  ءزج و  هد  نآ  ارچ  هک  دینک  لاکـشا  امـش  دـنک ،

. تسا تبرق  دصق  زا  ترابع  نآ  دراد و 
؟ تسین هب  رومأم  دّیقم ، تاذ  ایآ  دش ، عقاو  هب  رومأم  يدیق  کی  هب  دّیقم  رگا 

هک تسا  نیا  دـّیقم ، بّکرم و  نیب  قرف  یجراخ و  ءزج  ود  هن  دنتـسه  یلقع  ءزج  ود  دـیق  دـّیقم و  اریز  تسین  هب  رومأـم  دـّیقم ، تاذ  ریخ ،
بّکرم ءازجا  ینعی  دـشابیم و -...  رگید  ءزج  دوجـس  تسا و  زاـمن  ءزج  کـی  عوـکر  تسا - هّیجراـخ  هّیدوـجو و  ءازجا  بّکرم ، يازجا 

ود نآ  اّما  تسا  رگید  ءزج  مه  دّیقت  تسا و  ءزج  کی  دّیقم  تاذ  دینکیم ، رّوصت  ار  ازجا  هک  دّیقم  رد  اّما  دنراد  لقتـسم  ّتیثیح  مادکره 
یلقع یلیلحت و  ءزج  ود  اهنآ  هکلب  تسا  دّیقت  مه  نیا  تسا و  دّیقم  تاذ  نآ ، دیئوگب  دیهد و  ناشن  دیناوتب  امش  هک  دنتـسین  يزیچ  ءزج ،

، عومجم نآ  هک  تسا  نیا  شموـهفم  هکلب  تسا  هب  رومأـم  ءزج ، ره  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دـش  عـقاو  هب  رومأـم  ءزج ، ود  رگا  دنتـسه و 
دـش عقاو  هب  رومأم  ۀبرقلا  دصقب  ادّیقم  زامن ، سپ  دنک  ادیپ  هب  رومأم  ناونع  دناوتیمن  یلقع  یلیلحت و  ءزج  ود  زا  کیره  تسا و  هب  رومأم 

نایتا رما ، یعاد  هب  امـش  ات  تسین  هب  رومأم  زامن ، هک  تسا  نیا  ام  مالک  دـینکیم و  نایتا  رما  یعاد  هب  ار  زاـمن  اـجراخ  امـش  هک  یلاـح  رد 
هب رومأم  ناونع  ءازجا  زا  مادکره  هک  تسین  نینچ  یلقع ، بّکرم  رد  تسا و  حرطم  یلقع  بّکرت  و  دیق ) دـّیقم و   ) هلئـسم اجنیا  اریز  دـینک 

. تسا هب  رومأم  تبرق  دصق  اب  زامن  هکلب  تسین  هب  رومأم  هک  زامن  دینکیم ، نایتا  رما  یعاد  هب  ار  زامن  هنوگچ  امش  سپ  دنک  ادیپ 
رارق رما  ّقلعتم  رمالا ، یعادب  تالـص  تسا و  هب  رومأم  دـّیقم ، میراد  لوبق  هک : تسا  مّهوتم  مالک  دـییأت  ماقم  رد  لکـشتسم  لاکـشا : [- 1]

زامن لماش  رما ، هرئاد  حالطصا  هب  تسا و  هب  رومأم  مه  تالص  سفن  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش  رما  ّقلعتم  دّیقم ، رگا  نکل  هتفرگ 
44 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بجاو دحاو  دوجو  الإ  سیل  ّهنإف  الصأ ، بوجولاب  فصّتی  یلقعلا ال  یلیلّحتلا  ءزجلا  ّنإف  اهب ، ارومأم  نوکت  دّیقملا ال  تاذ  ّنأل  اّلک ؛ تلق :
[. 1  ] ۀمّدقملا باب  یف  یتأی  امبر  امک  یسفّنلا ، بوجولاب 

، دصقلا اذه  عم  هب  بوجولا  ّقلعت  يذلا  لعفلا  سفن  ۀـلاحم  الف  ارطـش ، ذـخأ  اذإ  اّمأ  و  اطرـش ، لاثتمالا  دـصق  ذـخأ  اذإ  هّنکل  معن ، تلق : نإ 
یعادـب هب  یتؤی  نأ  ّحـصی  و  ّلکلاب ، هقّلعت  نیعب  ّلکب  هقّلعت  نوکی  و  رـسألاب ، ءازجألا  سفن  ـالإ  سیل  بّکرملا  ذإ  بوجولل ، اـقّلعتم  نوکی 

[. 2  ] هبوجو یعادب  بجاولا  ءازجأب  نایتإلا  ۀّحص  ةرورض  بوجولا ؛ كاذ 
______________________________

، دـش هب  رومأم  رمالا  یعادـب  زامن  تشگ ، رما  ّقلعتم  يدـّیقم  رگا  ةدـّیقم - ةالّـصلاب  رمالاب  تسا -، هب  رومأـم  مه  تالـص  سپ  دوشیم  مه 
. تسا هدش  رما  ّقلعتم  مه  دّیقم  تاذ  تسا ، دّیقم  تاذ  مه  نیا  تسا ، هب  رومأم  مه  تالص  سفن  تفگ  ناوتیم 

- دیق ای  دّیقت - دّیقم و  اریز : تسین  هب  رومأم  تالـص ، سفن  الـصا  تسین و  دیئوگیم  لکـشتسم - امـش - هکنانچنآ  بلطم  باوج : [- 1]
هیزجت اب  ناشبّکرت  رگید ، ریبعت  هب  دنشابیم و  یلقع  ءزج  ود  هکلب  دنتسین  یفرع  ّلقتسم  دوجو  ود  ّتیعقاو و  ود  اّما  دنتـسه  ءزج  ود  هچرگ 

زامن تسه ، هب  رومأم  مه  شئازجا  هک  تسین  نیا  شموهفم  دـش ، هب  رومأم  یلقع ، بّکرم  رگا  رتحـضاو : ترابع  هب  تسا  یلقع  لـیلحت  و 
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هک دراد  دحاو  یـسفن 23 ] بوجو  کی  دوجو و  کی  طقف  تسه و  هب  رومأم  دـّیقم ، زاـمن  ناـمه  و  تسا ، زیچ  کـی  رما ، یعاد  هب  دـّیقم 
مه تالص  سفن  هک  دیئامرفن  لکشتسم - امـش - و  دشابیمن - حرطم  ّتیمدقم ، هلئـسم  تسا - رما  یعاد  هب  دّیقم  تالـص  نامه  هب  طوبرم 

.« رمالا یعادب  ةدّیقملا  ةالّصلا  وه  و   » تسا زیچ  کی  هب  رومأم  هکلب  درادن  هب  رومأم  ناونع  زامن ، الصا  دشابیم ، هب  رومأم 
نکل  میتفریذپ  دّیقم  دیق و  باب  رد  ار  امش  مالک  ام  دیوگیم : لکشتسم  لاکشا : [- 2]

45 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک مینکیم  نایب  تروص  نیا  هب  هدرک ، ضوع  ار  دوخ  لاکشا  تروص 

دـیق و دـشابیمن و  هب  رومأم  یلقع - بّکرم  رما - یعاد  هب  دـّیقم  زامن  هدـشن ، ذـخا  زامن - هب - رومأـم  رد  ّتیطرـش  تروصهب  تبرق  دـصق 
دـصق تالـص ب : فلا : دـشابیم : ءزج  ود  ياراد  هک  تسا  یفرع  یعقاو و  بّکرم  کی  زا  تراـبع  هب  رومأـم  هکلب  تسین  حرطم  يدـّیقم 

. دوش ادیپ  یلقع  یلیلحت  ءزج  ود  هکنیا  ات  تسین  هب  رومأم  تبرق ، دصق  هب  دّیقم  تالص  رمالا - یعاد  ینعی  تبرق 
؟ تسا هب  رومأم  یئاهنت  هب  تالص  تفگ : ناوتیم  تروص  نیا  رد  ایآ  لاؤس :

کی یئاهنت  هب  زامن  لاثم ، ناونعهب  دـیراذگب  رانک  ار  رمالا  یعاد  هلأسم  العف  تسا  نینچ  بلطم  یفرع  یجراخ و  تابّکرم  باـب  رد  يرآ ،
؟ دهد ماجنا  زامن  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  عوکر  دناوتیم  یسک  ایآ  تسا ، نآ  لاثما  دّهشت و  دوجس ، عوکر ، نآ ، ءازجا  تسا و  بّکرم 

، دـش نایتا  روکذـم  ءازجا  جراخ ، رد  یتقو  هک  تسین  نینچنیا  تسین و  روکذـم  ءازجا  زا  ریغ  یتّیعقاو  تالـص ، اریز  درادـن  یعناـم  يرآ 
بجاو همّدـقم  ثحب  رد  تسه و  هروکذـم  ءازجا  ناـمه  تالـص  دوش . لـصاح  ازجا  نآ  لاـبند  هب  دـشاب و  يرگید  ناوـنع  کـی  تـالص 

دوجـس و عوکر و  هکلب  تسا  يریغ  ناشبوجو  دنراد و  تیمّدقم  زامن ، يارب  ءازجا ، ریاس  دوجـس و  عوکر ، دوشن  مّهوت  هک  تفگ  میهاوخ 
، دنراد توافت  طئارش ، اب  اهنآ  و  تسا 24 ] دوجس  بوجو  عوکر و  بوجو  يارخا  ةرابع  زامن  هب  ّقلعتم  بوجو  تسا و  زامن  نامه  ازجا ،

. تسا نینچنیا  بلطم ، ازجا ، باب  رد  اّما  تسا  یمّدقم  طئارش ، بوجو 
هب ار  عوکر  الثم  دناوتیم  فّلکم  تسه و  مه  ازجا  هب  ّقلعتم  ّناک  هدش  یبّکرم  کی  هب  ّقلعتم  هک  يرما  هک : دش  حضاو  میتفگ  هچنآ  رب  انب 
رما تسا و  زامن  هب  قلعتم  رما  نامه  عوکر ، هب  قلعتم  رما  درادـن ، یقرف  چـیه  دـیامن ، نایتا  عوکر ، هب  ّقلعتم  رما  ای  زاـمن  هب  ّقلعتم  رما  یعاد 
ازجا زا  یضعب  ناوتیم  هّیفرع  هّیجراخ و  تابّکرم  باب  رد  سپ  ءازجا - ریاس  رد  اذک  و  تسا - عوکر  هب  ّقلعتم  رما  نامه  تالص ، هب  ّقلعتم 

لک  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار 
46 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- هتدارإ ّنأ  الإ  اّیرایتخا ، ةدارإلاب  ناک  نإ  لعفلا و  ّنإف  يراـیتخا ، ریغ  رمأـب  بوجولا  ّقلعت  بجوی  ّهنإـف  کلذـک ، هراـبتعا  عاـنتما  عم  تلق :
یف هبوجو  یعادب  بجاولا  ءزجب  نایتإلا 25 ] حـصی  اّمنإ  یفخی . امک ال  ۀـّیرایتخاب ، تسیل  تلـسلستل - الإ  و  يرخأ ، ةدارإب  نوکت  ثیح ال 

[. 1  ] هرمأ لاثتما  یعادب  لاثتمالا ، دصق  نم  بّکرملاب  نایتإلا  نکمی  داکی  و ال  یعاّدلا ، اذهب  هنایتإ  نمض 
______________________________

دیق و هلأسم  و  تبرق - دـصق  زامن ب : فلا : دراد - ءزج  ود  هب  رومأم  میئوگیم  ینعی : تسا  روطنیمه  تبرق ، دـصق  رد  هلئـسم  داد . ماجنا 
هب تسا  هب  رومأملا  ضعب  هکنیا  اب  ار  زامن  دناوتیم  فّلکم  دشابیم و  حرطم  هّیعقاو ، بّکرت  ّتیئزج و  هلأسم  هکلب  تسین  حرطم  مه  دـّیقم 

تسین نایم  رد  یعنام  دیامن و  نایتا  زامن ، هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  عوکر  تسناوتیم  هک  روطنامه  دنک  نایتا  عومجم  هب  ّقلعتم  رما  یعاد 
 ... درادن و ناکما  يزیچ  نینچ  دیتفگ  لکشتسم - امش - ارچ  و 

هن هدش  ّقلعتم  تبرق ، دصق  زامن و  هب  رما ، میوگب  میئامن و  ذـخا  هب  رومأم  رد  ّتیئزج  ناونعهب  ار  تبرق  دـصق  ام  هک  درادـن  یعنام  هصالخ :
.« ۀبرقلا دصقب  ةدّیقملا  ةالّصلاب  »

: دناهدرک نایب  روکذم ، لاکشا  زا  باوج  ود  هّللا  همحر  فّنصم  باوج : [- 1]
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ناوـنع هدارا ، ببـسهب  یجراـخ  لـمع  هّتبلا  تـسا - يراـیتخا  ریغ  رما  کـی  هدارا »  » سفن هـک : میتـفگ  مـه  ضیوـفت  ربـج و  ثـحب  رد  - 1
نآ رد  مالک  لقن  سپـس  دشاب ، يرگید  هدارا  کی  هدارا ، نآ  زا  لبق  دیاب  دـشاب  يرایتخا  دـهاوخب  هدارا  رگا  اّما  دـنکیم - ادـیپ  ّتیرایتخا 

رد تسا  لسلست  مزلتسم  رخآ و  یلا  روطنیمه  دشاب  هدارا  کی  شلبق  دیاب  مهنآ  مینکیم ، هدارا 
47 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رومأملا ءزج  ار  تبرق  دصق  دیتسه  ددص  رد  هک  امـش  تسه و  هدارا  خنـس  زا  دصق  تسا و  تبرق  دصق  يانعمهب  ۀـبرقلا  یعاد  ثحب ، ّلحم 
رارق رما  فیلکت و  ّقلعتم  دوشیمن  هدارا  هک  میدرک  نایب  البق  یلو  دوش  ّقلعتم  مه  تبرق  دصق  هب  رما  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیهد ، رارق  هب 

[. 26] دوش عقاو  فیلکت ، ّقلعتم  درادن  ناکما  تسا ، يرایتخا  ریغ  هک  يزیچ  تسا و  يرایتخا  ریغ  رما  کی  هدارا ، اریز  دریگ 
: هک میراد  يرگید  لاکشا  نکل  مینکیم  رظنفرص  ندوب  يرایتخا  ریغ  هلئسم  زا  ام  - 2

: دـیتفگ هداد و  بیترت  رمالا - یعاد  يانعمهب  تبرق  دـصق  تالـص ب : فلا : ءزج - ود  هب  رومأم  يارب  یعقاو  بّکرم  ریوصت  قیرط  زا  اـمش 
هب ار  هب  رومأم  ضعب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـینک  نایتا  شرما  یعاد  هب  دـیهاوخیم  هک  ار  یتالـص  امـش  نکل  تسا  هب  رومأم  مه  تـالص 

دشابیم هب  رومأملا  ضعب  زامن ، هکیلاحرد  دینکیم  نایتا  رما  یعاد  هب  ار  زامن  امـش  اریز  درادن  ياهدیاف  نیا  دیئامنیم و  نایتا  رما ، یعاد 
نایتا شرما  یعاد  هب  یبّکرم  ءزج  کی  رگا  دینکیمن و  نایتا  رما  یعاد  هب  ار  عومجم  امش  تسا و  تبرق  دصق  زا  ترابع  شرگید  ضعب  و 

. دوشیمن بترتم  نآرب  يرثا  چیه  دوشن  نایتا  ازجا ، ریاس  دوش و 
لاحم هلئسم ، نیا  هک : تسا  نیا  ام  خساپ  تروص ، نیا  رد  میروآیم  رما  یعاد  هب  مه  ار  شرگید  ءزج  هک  دیهد  باوج  امش  تسا  نکمم 

دومن و نایتا  رما ، یعاد  هب  ناوتیمن  تسا ، رما  یعاد  شیاـنعم  هک  ار  تبرق  دـصق  اـّما  داد  ماـجنا  رما  یعاد  هب  ناوتیم  ار  زاـمن  اریز  تسا 
زامن فّلکم ، هک  تسا  نیا  دشابیم ، لوقعم  هک  هچنآ  دیامن و  نایتا  رما ، یعاد  هب  ار  رما  یعاد  ناسنا  هک  تسین  لوقعم  يراک  نینچ  الصا 

تسین  هب  رومأملا  مامت  مهنآ  دنک و  نایتا  رما  یعاد  هب  ار 
48 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امهیناث و  لعفلا ، تاذـب  امهدـحأ  ّقلعت  نیرمأب : ناک  اذإ  اما  و  دـحاو ، رمأـب  هب  رومأـملا  یف  هراـبتعا  ناـک  اذإ  هّلک  اذـه  نکل  معن ، تلق : نإ 
[. 1 [ ] 27] ۀعنم الب  هدصقم ، هضرغ و  مامت  یلإ  ۀلصولا  یف  کلذب  لّسوتی  نأ  رمآللف  یفخی . امک ال  الصأ ، روذحم  الف  هرمأ ، یعادب  هنایتإب 

______________________________

. تسا رثا  دقاف  لک ، هب  رما  یعاد  هب  هب ، رومأملا  ضعب  نایتا  دشابیم و  هب  رومأملا  ضعب  هکلب 
؟ دومن نایتا  زامن  هب  رما  یعاد  هب  ار  دّهشت  ای  عوکر  ناوتیمن  دوشیمن و  لاثم  ناونعهب  ایآ  لاؤس :

دنهاوخب ار  ءازجا  همه  هک  تسا  یتروص  رد  داد  ماجنا  لک  هب  رما  یعاد  هب  ناوتیم  ار  هب  رومأم  ءازجا  دیاهدینـش  امـش  هکنیا  ریخ ، باوج :
هب عوکر  نایتا  تسا . رثایب  دهد ، ماجنا  زامن  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  دّهـشت  ای  عوکر  زامن ، زا  دهاوخب  یـسک  اضرف  رگا  اّما  دـنیامن  نایتا 

. دوش عقاو  میلست  دّهشت و  مه  شدعب  و  ازجا - ریاس  و  مارحالا - ةریبکت  شلبق  هک  تسا  دیفم  یتروص  رد  تالص  هب  رما  یعاد 
تـسا نیا  دـشابیم ، لوقعم  شنایتا  هچنآ  هکلب  دومن  نایتا  رما  یعاد  هب  ار  رمالا  یعاد  تالـص و  عومجم  ناوتیمن  ثحب  ّلحم  رد  هجیتن :

ناوتیمن و الـصا  ار  رمالا  یعاد  تالـص و  اّما  هب ، رومأملا  ماـمت  هن  دـشابیم  هب  رومأـملا  ضعب  هک  داد  ماـجنا  رما  یعاد  هب  ار  تالـص  هک 
: سپ داد  ماجنا  رما  یعاد  هب  تسین  لوقعم 

هب رومأم  رد  ّتیطرش  ای  ّتیئزج  ای  ّتیدیق  تروص  هب  ناوتیمن  ار  رمالا  یعاد  دش و  رثایب  دّیقت  دییقت و  دننام  مه  ّتیئزج  بیکرت و  هلأسم 
. دومن ذخا 

دیامن رثایب  ار  فّنصم - امـش - نایب  هک  میهدیم  هئارا  يرگید  هار  نکل  میتفریذپ  ار  امـش  مالک  دیوگیم : لکـشتسم  ّنأک  لاکـشا : [- 1]
: هک
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ار یئاهنت  هب  تالص  ادتبا ، هک : دیامن  رداص  بیترت  نیا  هب  رما  ود  الوم  هک  دراد  یعنام  هچ 
49 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاثتمالا رادم  رودی  [ 28] رمألا ۀـیاغ  تاّبحتـسملا ، تابجاولا و  نم  اهریغک  دـحاو ، رمأ  الإ  تادابعلا  یف  سیل  ّهنأـب  عطقلا  یلإ  اـفاضم  تلق :
ۀعاّطلا كرت  یلع  ۀّبترتمف  ۀبوقعلا  اّمأ  و  تابوثملا ، صوصخ  هیف  رودیف  [، 29] اهادع ام  فالخب  تابوقعلا ، تابوثملا و  اهیف  امدع  ادوجو و 

[. 1  ] ۀقفاوملا قلطم  و 
______________________________

ار يزامن  نآ  فّلکملا ، اهّیا  دیوگب : دیامن و  رداص  يرگید  رما  سپس  دیامن  تبرق  دصق  زا  یتبحص  هکنیا  نودب  دهد  رارق  دوخ  رما  ّقلعتم 
هدش و ّقلعتم  تالـص  تاذ  هب  لّوا  رما  هک  میراد  هب  رومأم  ود  رما و  ود  نیاربانب ، یئامن  نایتا  شرما  یعاد  هب  دـیاب  مداد ، رارق  هب  رومأم  هک 

. دومن نایتا  شرما  یعاد  هب  دیاب  ار  زامن  نآ  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  مّود ، رما 
ادتبا رد  الوم  اریز : هدومن  لاثتما  تقفاوم و  رما ، ود  ره  اب  دناوخب  تالص  سفن  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  زامن  فّلکم ، رگا  تروص  نیا  رد 

لاثتما مه  فّلکم  ناوخب ، شرما  یعاد  هب  ار  زاـمن  نآ  داد  روتـسد  ـالوم  مّود ، رما  رد  دومن ، ناـیتا  ار  تالـص  وا  ناوخب ، زاـمن  دوب  هدومرف 
. دنامیمن یقاب  یلاکشا  رما » دّدعت   » اب اذل  داد  ماجنا  شرما  یعاد  هب  ار  لّوا  رما  هب  هب  رومأم  زامن  ینعی  دومن 

نامه هدمع ، تسین و  ّمهم  نادنچ  لّوا ، باوج  هک  دناهدرک  نایب  روکذم ، لاکـشا  يارب  خساپ  ود  ابیرقت  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج : [- 1]
: میزادرپیم خساپ  ود  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسا  مّود  باوج 

، دنک نایب  رما ، ود  هلیسوهب  ار  دوخ  ضرغ  دهاوخب  الوم  رگا  دشابیم ، ضرف  کی  فرـص  رما - دّدعت  درک - نایب  لکـشتسم  ار  هچنآ  فلا :
هک تسین  نینچ  درادـن و  دوجو  رما  کی  زا  شیب  دروم ، ره  رد  تابحتـسم - تابجاو و  تادابع ، رد  مینیبیم - اـجراخ  نکل  دراد ، ناـکما 
نآ هک  دـشاب  نیا  هب  طوبرم  يرگید  تدابع و  تاذ  هب  ّقلعتم  نآ ، رما  کـی  هک  دـشاب  هدـش  رداـص  ـالوم  هیحاـن  زا  رما  ود  یتداـبع  ره  رد 

یّتح  دومن  نایتا  شرما  یعاد  هب  دیاب  ار  تدابع 
50 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشاب هدرک  نایب  ماع ، یّلک و  تروصهب  ار  مّود  رما  نآ  الوم  هک  هدشن  هدهاشم  تایاور ، رد 
: هک دناهدومن  نایب  تسه  تایلّصوت  تادابع و  نیب  هک  یفورعم  حضاو و  قرف  روکذم ، ترابع  رد  هّللا  همحر  فّنصم  انمض 

تبرق دـصق  هچنانچ  هتـشگ و  لصاح  باوث ، قاقحتـسا  مه  هدـش و  الوم  رما  لاثتما  مه  دوش  تیاعر  تبرق ، دـصق  رگا  يدابع  تابجاو  رد 
دوجو عبات  تادابع ، رد  باقع  باوث و  قاقحتـسا  سپ  تسا  حرطم  مه  تبوقع  قاقحتـسا  هلأسم  هدـشن و  لاـثتما  ـالوم  رما  دوشن ، تیاـعر 

دوش شبیـصن  باوث ، دهاوخب  یـسک  رگا  ینعی : تسین  نینچ  یلّـصوت ، تاّبحتـسم  تابجاو و  رد  اّما  تسا  تبرق  دصق  مدع  تبرق و  دـصق 
يادا دننام  درادن  مه  یباقع  اّما  تسین  باوث  قحتسم  دیامنن ، تبرق  دصق  یسک  هچنانچ  دنک و  نایتا  تبرق  دصق  اب  ار  یلّصوت  بجاو  دیاب 

، تخادرپ ار  دوخ  نید  تبرق  دصق  نودب  هچنانچ  دشابیم و  مه  باوث  ّقحتـسم  دنک  ادا  تبرق ، دصق  اب  ار  دوخ  نید  نویدم ، رگا  هک  نید 
: تسا روصتم  تلاح  هس  یلّصوت ، تابجاو  رد  نیاربانب  هدش  تقفاوم  الوم  رما  نکل  تسین  باقع  قحتسم 

. تسا تبوثم  قاقحتسا  رما و  لاثتما  بجوم  تبرق ، دصق  اب  بجاو  ماجنا  - 1
. درادن یباقع  باوث و  اّما  دشابیم  الوم  رما  لاثتما  بجوم  تبرق ، دصق  نودب  بجاو  ماجنا  - 2

. تسا باقع  قاقحتسا  بجوم  یلّصوت ، بجاو  اب  تفلاخم  - 3
: تسا روصتم  تلاح  ود  يدّبعت ، تابجاو  رد 

. ددرگیم لصاح  باوث  قاقحتسا  هتشگ و  لصاح  الوم  رما  تقفاوم  درک ، ادیپ  قّقحت  تبرق ، دصق  رگا  - 1
. تسا هدش  لصاح  مه  تبوقع  قاقحتسا  هدرک و  ادیپ  قّقحت  الوم  رما  تفلاخم  دوشن ، تیاعر  تبرق ، دصق  هچنانچ  - 2
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51 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم یناّثلا  ۀـقفاومل  لاجم  یقبی  الف  یناثلا ، رمألا  ۀّیـضق  وه  امک  لاثتمالا ، هب  دـصقی  مل  ول  و  هتقفاوم ، دّرجمب  طقـسی  ناک  نإ  لوألا  رمألا  ّنأ 
هل نوکی  داکی  الف  کلذب ، طقـسی  دکی  مل  نإ  و  ۀلیـسولا ، ۀـلیحلا و  هذـهب  هضرغ  یلإ  رمآلا  لّسوتی  الف  هلاثتما ، دـصق  نودـب  لّوألا  ۀـقفاوم 
یف ۀجاح  الف  هیلع  و  هثودحل ، ابجوم  ناک  امل  الإ  و  هلوصح ، مدع  عم  هطوقـس  ۀلاحتـسال  هرمأ ؛ نم  کلذـب  هضرغ  لوصح  مدـع  الإ  هجو ،
یلع ۀقفاوملا  بوجوب  رمألا  ۀـقفاوم  دّرجمب  رمآلا  ضرغ  لوصح  مدـع  عم  لقعلا ، لالقتـسال  رمألا ، دّدـعت  ۀلیـسو  یلإ  هضرغ  یلإ  لوصولا 

[. 1  ] لاثتمالا دصق  ینعمب  ةدابعلا  یف  ربتعملا  برقّتلا  ناک  اذإ  هّلک  اذه  هرمأ . طقسیف  هضرغ ، هب  لصحی  وحن 
______________________________

رما کی  دیتفگ : هدرک  کّسمت  رما ، دّدعت  هب  لکشتسم - امش - هک : تسا  نیا  روکذم ، لاکشا  زا  هّللا  همحر  فّنصم  یلصا  خساپ  ب : [- 1]
تسا نیا  ام  لاؤس  دومن ، نایتا  رما ، یعاد  هب  ار  لّوا  رما  هب  هب  رومأم  دیاب  هک  تسا  نیا  رگید ، رما  هتفرگ و  ّقلعت  تالص - تدابع - تاذ  هب 

؟ تسه قرف  ود ، نآ  نیب  هکنیا  ای  يدّبعت و  ای  دنتسه  یلّصوت  ود  ره  رما  ود  نآ  ایآ  هک :
یتقو هک  درادن  یموزل  ینعی : تسا  یلّصوت  املسم  لاکـشا و  الب  دینک ، نایتا  شرما  یعاد  هب  ار  لّوا  رما  هب  هب  رومأم  دیوگیم  هک  مّود  رما 
دیاب دوبیم  يدـّبعت  مّود ، رما  رگا  دـیئامن و  نایتا  مّود ، رما  یعاد  هب  مه  ار  نآ  عومجم  دـینکیم ، نایتا  لّوا ، رما  یعاد  هب  ار  هب  رومأم  امش 

هتـشاد تیوعاد  تسین  مزال  مّود ، رما  هکیلاحرد  دشاب  هتـشاد  قّقحت  ناکما  تبرق ، دصق  نودب  دیابن  دشاب ، ربتعم  شقّلعتم  رد  تبرق  دصق 
رما کی  لاکـشا ، ـالب  مّود ، رما  سپ  دـیئامن  ناـیتا  شدوخ  رما  یعاد  هب  ار  لّوا  رما  هب  هب  رومأـم  هک  دـنکیم  تلـالد  طـقف  مّود  رما  دـشاب ،

. تسا یلّصوت 
: میزادرپیم لکشتسم  داریا  خساپ  هب  تسا  یلّصوت  مّود  رما  دش  صّخشم  هک  نونکا 

رگا لاـح  هدـش ، قـّلعتم  تالـص  تاذ  هب  لّوا  رما  رگید ، تراـبع  هب  یلّـصوت  اـی  تسا  يدـّبعت  هتـشگ ، تالـص  تاذ  هب  قـّلعتم  هک  لّوا  رما 
؟ هن ای  دوشیم  طقاس  لّوا  رما  ایآ  دیامن ، نایتا  تبرق ، دصق  نودب  ار  تالص  تاذ  فّلکم ،

52 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، دوشن لصاح  الوم  رمآ و  ضرغ  رگا  اریز  هدـش  لـصاح  ـالوم  ضرغ  هک  تسا  نیا  مه  رما  طوقـس  ياـنعم  دوشیم ، طـقاس  لّوا ، رما  رگا 

دوش طقاس  رما ، هک  درادن  انعم  دوشن ، لصاح  رما  زا  الوم  ضرغ  هک  یتقو  ات  تسا : نیا  یّلک ، هدـعاق  الـصا  درادـن و  یموهفم  رما ، طوقس 
: هک میریگیم  هجیتن  روکذم  همّدقم  هب  هّجوت  اب  دوشیم  رداص  ضرغ  لیصحت  يارب  رما  اریز 

ار تالـص  فّلکم ، دش ، لاثتما  هدشن - تبرق  دـصق  زا  یتبحـص  رما ، نآ  رد  امـش  لوق  هب  و  هتفرگ - ّقلعت  تالـص  تاذ  هب  هک  لّوا  رما  رگا 
نآ يارب  ياهنیمز  دراد و  یـشقن  هچ  مّود  رما  سپ  هدـش  لصاح  نیمأت و  الوم  ضرغ  رگا  تروص  نیا  رد  داد ، ماـجنا  تبرق ، دـصق  نودـب 

. دنامیمن یقاب 
تسا یلّـصوت  مّود ، رما  دننام  مه  لّوا  رما  رگا  دنکیم ، نیمأت  لیـصحت و  ار  الوم  ضرغ  تبرق ، دصق  نودب  زامن  رگا  رتحضاو : ترابع  هب 

. دنامیمن یقاب  مّود ، رما  يارب  ياهنیمز  هجو و  چیه  رگید  درادن ، ّتیلخدم  الوم  ضرغ  لوصح  رد  تبرق  دصق  و 
تـسا نیا  فّنـصم - ام - خساپ  تروص ، نیا  رد  دوشیمن  لصاح  لّوا  رما  زا  الوم  ضرغ  تبرق ، دصق  نودب  زامن  نایتا  اب  دیئوگب : رگا  اّما 

رد میراد و  مّود  رما  هب  يزاین  هچ  تروص  نیا  رد  دوش  لصاح  تسناوتن  تبرق  دـصق  نودـب  زامن  لّوا و  رما  هلیـسوهب  ـالوم  ضرغ  رگا  هک 
، تبرق دـصق  نودـب  زامن  هک  دـینادیم  رگا  میئامن ، لیـصحت  ار  ـالوم  ضرغ  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح  لالقتـسا ، روطهب  لـقع  تلاـح ، نیا 

ضرغ لوصح  هب  نیقی  دـیاب  ضرف  نیا  رد  هن  ای  تسه  الوم  ضرغ  لّصحم  زامن ، نآ  هک  دـینادیمن  یتح  ای  تسین و  الوم  ضرغ  لّـصحم 
مکح سپ  دیامن  نایتا  رما »  » دصق هب  ار  شزامن  فّلکم ، هک  دنکیم  ادیپ  قّقحت  یتروص  رد  الوم  ضرغ  لوصح  هب  نیقی  دینک و  ادیپ  الوم 

. دشابیمن مّود  رما  هب  يزاین  هدومن و  صخشم  ار  ام  هفیظو  لقع ،
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رد دیئوگب : امش  رگا  لاح  تسا  یلّصوت  لاکشا ، الب  مّود  رما  میتفگ  ام  دیدرک ، رّوصت  رما  ود  لکشتسم - امـش - فّنـصم : باوج  هصالخ 
رد تسین  ربتعم  تبرق ، دصق  مه  لّوا  رما 

53 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم ناـکمب  ناـک  نإ  رمـألا و  قلعتم  یف  هراـبتعاف  یلاـعت  هل  وأ  ۀحلـصم  اذ  هنوک  وأ  هنـسح ، یعادـب  لـعفلاب  ناـیتإلا  ینعمب  ناـک  اذإ  اـّمأ  و 

هانرکذ امیف  لّمأت  ۀهیدب  هیف  هذخأ  ناکمإ  مدع  تفرع  يذلا  لاثتمالا ، دصق  یلع  راصتقالا  ۀیافکل  [، 30] اعطق هیف  ربتعم  ریغ  هنأ  الإ  ناکمإلا ،
[. 1  ] مالعألا ضعب  هابتشالا  نم  هیف  عقو  امیف  عقت  یک ال  مارملا ، ۀقیقح  فرعت  ماقملا ، یف 

______________________________

نیا رد  دوشیمن  لـصاح  رما ، زا  ـالوم  ضرغ  تبرق ، دـصق  مدـع  اـب  دـیئوگب  رگا  دـنامیمن و  یقاـب  یناـث  رما  يارب  ياهنیمز  تروص ، نیا 
. دشابیمن مّود  رما  هب  يزاین  تسا و  مّود  رما  نیشناج  لقع ، تروص ،

ازجا و ریاس  فیدر  رد  دناوتیمن  هلئسم  نیا  دشاب ، رما  یعاد  هب  هب  رومأم  نایتا  لاثتما و  دصق  يانعمهب  تبرق  دصق  رگا  لبق : ثحابم  هجیتن 
. دوش ذخا  رما  ّقلعتم  هب و  رومأم  رد  طئارش 

: مینکیم هراشا  هنیمز ، نیا  رد  رگید  يانعم  هس  هب  تبرق : دصق  یناعم  ریاس  [- 1]
. دشابیم یئوکین  نسح و  رما  کی  هکنیا  رطاخ  هب  مینکیم  نایتا  ار  زامن  تدابع و  هکنیا  فلا :

. تسه لماک  تحلصم  ياراد  زامن ، الصا  هک  تسا  نیا  ام ، هزیگنا  مینکیم و  نایتا  ار  تدابع  ب :
54 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میهدیم ماجنا  وا  يدونشوخ  تیاضر و  يارب  دراد ، لاعتم  دنوادخ  هب  طابترا  هفاضا و  يدابع ، لمع  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  تدابع  نایتا  ج :
تاذ ةالّـصلا  نوک  یعادب  لص   » دـیوگب الوم  هک  درادـن  یعنام  هّتبلا  تسین - حرطم  ّتیوعاد »  » هلأسم روکذـم ، يانعم  هس  زا  کیچـیه  رد 

هک دراد  ناکما  دـشاب . یناعم  نآ  هب  رگا  تبرق  دـصق  و  یلاعت -» كرابت و  هّلل  لـص   » اـی ۀنـسح » ةالّـصلا  نوک  یعادـب  لـص   » اـی ۀحلـصم »
، میدرک نایب  حورشم ، وحن  هب  مود  همّدقم  رد  هک  یتالاکـشا  ای  هلاحتـسا  مزلتـسم  دوش و  ذخا  رما ، ّقلعتم  رد  ّتیدیق  ای  ّتیطرـش  تروصهب 

: اریز درادن  ياهدیاف  تسین و  زاسراک  یناعم ، نآ  هب  رما  ّقلعتم  رد  تبرق  دصق  ذخا  نکل  [ 31] دشابیمن
هلأسم دـنهد و  ماجنا  ناشرما  یعاد  هب  ار  تادابع  نیفّلکم  رگا  هک  هدرکن  تفلاخم  هلئـسم ، نیا  رد  سکچـیه  تسا و  مّلـسم  اـهقف ، رظن  زا 
دـصق روکذم ، وحن  هب  درادن و  یلاکـشا  چیه  دنریگب ، هدیدان  ار  یلاعت  كرابت و  هّللا  هب  هفاضا  طابترا و  ای  ندوب  نسح  ای  تحلـصم  دجاو 

اریز درادـن  رابتعا  تادابع ، ّقلعتم  رد  ریخا  هناگهس  تالامتحا  هک : تسا  نیا  رب  لـیلد  روکذـم ، تیاـفک  دـنکیم و  تیاـفک  ندومن  تبرق 
رد اریز  دینک  نایتا  رما ، یعاد  هب  ار  زامن  دیتسناوتیمن  امـش  دوب ، هدش  ذخا  ّقلعتم ، رد  تحلـصم  ّتیدجاو  يانعمهب  تبرق  دصق  رگا  اضرف 

شرما یعاد  هب  ار  زامن  امـش  هکیلاحرد  دوب  هب  رومأم  ۀحلـصم ، تاذ  اهنوک  عم  تالـص  هکلب  دوبن  هب  رومأم  یئاهنت  هب  زاـمن  تروص ، نیا 
دومن نایتا  اهنآ  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  زامن  هلمج ، زا  تادابع و  ناوتیم  هک : هدش  مئاق  مه  عامجا  تسه و  مه  يزجم  دینکیم و  نایتا 

: تسین ربتعم  رما  ّقلعتم  رد  روکذم  هناگهس  یناعم  هب  تبرق  دصق  هک  مینکیم  فشک  بلطم ، نیا  زا  ام  اذل 
، رما یعاد  هب  نایتا  تسا و  يزجم  یفاک و  شرما  یعاد  هب  تدابع  نایتا  يدنبعمج :

55 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک ول  و  هقالطإب - لالدتـسالل  لاجم  الف  الـصأ ، هب  رومأملا  یف  لاثتمالا  دصق  ذـخأ  ناکمإ  مدـع  هیلع ، دـیزم  امب ال  تفرع  اذإ  ّهنإ  اهتثلاث :

[. 1  ] هیف هرابتعا  نکمی  امیف  الإ  هب  کسمّتلا  ّحصی  داکی  الف  یفخی ، نأ  نم  حضوأ  وه  امک  هرابتعا ، مدع  یلع  نایبلا - ماقم  یف  اقوسم 
______________________________

-. ّتیئزج تروصهب  هن  ّتیطرش و  تروصهب  هن  دوش - ذخا  رما  ّقلعتم  رد  دوشیمن 
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نم هیف  عقو  امیف  عقت  یک ال  مارملا  ۀقیقح  فرعت  ماقملا  یف  هانرکذ  امیف  لّمأت  : » دناهدومرف نینچ  مود  همّدـقم  نایاپ  رد  هّللا  همحر  فّنـصم 
[32 .«] مالعالا ضعب  هابتشالا 

امـش اّما  دوش  ذـخا  هب  رومأم  ّقلعتم  رد  دوشیم  لاثتما  دـصق  يانعمهب  ول  و  دـشاب - یئاـنعم  ره  هب  تبرق  دـصق  هک  دـناهدرک  لاـیخ  یـضعب 
. تسین نینچ  هک  دیدرک  هظحالم 

»؟ درک کّسمت  قالطا ، هب  ناوتیم  تبرق  دصق  رابتعا  یفن  يارب  ایآ  « » مّوس همدقم  »

هراشا

رومأم نایتا  ینعی  تسا - يزجم  یفاک و  املسم  هک  یئانعم  نآ  هب  تبرق  دصق  هک  دناهدرک  تباث  مّود ، همّدقم  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
- موس همدـقم  یلعف - ثحب  رد  نونکا  دومن  ذـخا  هب  رومأم  رد  ناوتب  طئارـش ، ازجا و  ریاس  فیدر  رد  هک  تسین  یناونع  رمـالا - یعادـب  هب 

: هک دنریگیم  نآ  زا  یّمهم  هرمث  هجیتن و 
و َةاکَّزلا *» اُوتآ   » دومرف الثم  درک و  دبع  هّجوتم  قلطم ، وحن  هب  ار  يرما  الوم  رگا  لاؤس :

56 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلّـصوت بجاو  تاکز ، هک  دنادیمن  دبع  رگید ، ترابع  هب  هن ، ای  تسا  ربتعم  تبرق  دصق  تالـص ، دننام  مه  تاکز  رد  هک  دنادیمن  دـبع 

درک و کّسمت  لیلد ، قالطا  هب  ناوتیم  هدـشن  تبرق  دـصق  زا  یثحب  لیلد ، نآ  رد  هکنیا  ظاـحل  هب  اـیآ  تروص  نیا  رد  يدـّبعت ، اـی  تسا 
؟ هن ای  تسا  یلّصوت  بجاو  کی  تاکز ، تفگ 

لابقتـسا تراهط و  عوکر ، دننام  دومن - ذخا  رما ، ّقلعتم  هب و  رومأم  رد  طئارـش ، ازجا و  ریاس  فیدر  رد  ناوتب  ار  تبرق  دـصق  رگا  باوج :
: تفگ درک و  کّسمت  باطخ ، قالطا  هب  ناوتیم  هدوب ، نایب  ماقم  رد  هدرکن و  تبرق  دصق  زا  یثحب  الوم  نوچ  مه  ثحب  ّلحم  رد  هلبق -

رد طئارـش  ازجا و  ریاس  فیدر  رد  ناوتب  هک  تسین  يروما  زا  تبرق  دصق  میتفگ  فّنـصم - ام - نکل  تسین  ربتعم  تاکز ، رد  تبرق  دـصق 
. تسین حیحص  مه  قالطا  هب  کّسمت  لاؤس ، ضرف  رد  میئوگیم  اذل  دومن ، ذخا  رما ، ّقلعتم 

دیناوتیم دیئامن ، نامیا  دیق  رابتعا  رد  کش  امـش  و  ۀبقر » قتعا   » دـیوگب تمکح - تامّدـقم  ّتیمامت  نایب - ماقم  رد  یئالوم  رگا  لاکـشا :
دیق سپ  هدومنن ، هراشا  روکذم ، دیق  هب  هدوب و  نایب  ماقم  رد  الوم  نوچ  دـیئوگب  دـیئامن و  کّسمت  باطخ ، قالطا  هب  دـیق  رابتعا  یفن  يارب 

ات دـینکیمن  کّسمت  َةاـکَّزلا *» اُوتآ   » قـالطا هب  ثحب  ّلـحم  رد  ارچ  سپ  تسا ، يزجم  یفکم و  هبقر ، قلطم  قتع  درادـن و  راـبتعا  ناـمیا 
؟ تسین ربتعم  هب  رومأم  رد  تبرق  دصق  دیئوگب 

ناـکما هک  درک  کّـسمت  قـالطا  هب  نآ  یفن  يارب  ناوتیم  يدروم  رد  تسا ، ربـتعم  هب  رومأـم  رد  میهدیم  لاـمتحا  هک  ار  يدـیق  باوج :
« نامیا  » هب دیقم  ار  هبقر  قتع  دناوتیم  الوم  ینعی : ۀبقر - قتعا  روکذم - لاثم  دننام  دـنک  دـیق  نآ  هب  دـّیقم  ار  هب  رومأم  الوم ، دـشاب ، هتـشاد 

مه ام  دروم ، نیا  رد  دیامن ، ذخا  رما ، ّقلعتم  رد  ار  نآ  تسناوتیمن  مه  الوم  دوخ  یّتح  هک  دوب  يدویق  زا  دیق  رگا  اّما  دیامنن  دّیقم  ای  دنکب 
مولعم سپ  هدومنن  دـّیقم  ار  هب  رومأـم  وا  نوچ  تفگ : درک و  کّـسمت  ـالوم  مـالک  قـالطا  هب  ناوتیمن  میرادـن و  قـالطا  هب  کّـسمت  ّقح 

میدرک  تباث  ام  هک : تسا  نینچنیا  بلطم ، مه  ثحب  ّلحم  رد  درادن . هب  رومأم  رد  یتّیلخدم  دیق ، نآ  هک  دوشیم 
57 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لبق نم  ئـشان  وه  امم  هجولا  لثم  رابتعا  مدع  راهظتـسال  و ال  اهتدامب ، ۀغیّـصلا  قالطإ  نم  ۀّیلـصّوتلا  راهظتـسال  هجو  ّهنأ ال  کلذب  حدقناف 
[. 1  ] اهیف هرابتعا  یف  ّکش  ول  ةدابعلا  یف  ةّداملا  قالطإ  نم  رمالا ،

______________________________
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ذخا رما ، ّقلعتم  رد  رمالا » یعاد   » تسا عنتمم  میتفگ  دـیامن و  ذـخا  رما ، ّقلعتم  رد  ار  نآ  دـناوتب  الوم  هک  تسین  يروما  زا  تبرق  دـصق  هک 
. نآ لاثما  و  ۀبقر » قتعا   » لاثم فالخ  هب  تسین  حیحص  تبرق ، دصق  رابتعا  یفن  يارب  قالطا  هب  کّسمت  اذل  دوشب 

، هغیـص قالطا  هب  کّسمت  قیرط  زا  دناوتیمن  یـسک  ّتیلّـصوت ، ّتیدّبعت و  رد  کش  اب  هک  دش  حـضاو  ریخا ، تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  [- 1]
. دیامن راهظتسا  ار  ّتیلّصوت 

ناوتیمن هک  تسا  مولعم  دنکیم و  ادیپ  هّدام ، هب  طابترا  تبرق ، دصق  هلأسم  تسه و  ياهّدام  تئیه و  ياراد  رما ، هغیـص  هک  تسا  یهیدـب 
، هغیـص قـالطا  هب  سپ  هدـشن  تبرق  دـصق  هب  ياهراـشا  دوشیم - ریبـعت  هّداـم  هب  نآ  زا  هک  تاـکز  ءاـتیا  ینعی  رما - ّقلعتم  رد  نوچ  تفگ 

. تسین ربتعم  بجاو ، نآ  رد  تبرق  دصق  میئوگیم  هدومن و  کّسمت 
بلطم دنتـسه ، رما  لابند  هب  رما و  زا  رّخأتم  تبرق ، دصق  دننام  هک  يرگید  روما  رد  هکلب  تسا  نینچ  بلطم  تبرق ، دـصق  دروم  رد  اهنت  هن 

. دشابیم رما  زا  رّخأتم  هک  تسا  یناونع  هجو 33 ،] دصق  لاثم  ناونع  هب  میدرک . نایب  هک  تسا  وحن  نامه  هب 
رما زا  رّخأت  رمالا » یعاد   » هک روطنامه  دنکیمن ، ادـیپ  بوجو ، ناونع  ءیـش ، نآ  دـنکن ، رداص  يرما  ءیـش ، کی  هب  تبـسن  الوم  ات  الثم 

«* َةاکَّزلا اُوتآ   » قالطا هب  دـناوتیمن  یـسک  اذـل  تسا  رما  زا  رّخأتم  رگید ، وحن  هب  ای  دـشاب  تیاـغ  تروص  هب  هچ  مه  بوجو  ناونع  دراد ،
هب  دّیقم  ار  هب  رومأم  هدرکن و  هجو  دصق  هب  ياهراشا  ثحب و  الوم  نوچ  دیوگب  دنک و  کسمت 

58 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف تکـس  هعم  و  هرمأ ، ّقلعتم  یف  لخد  هل  نکی  مل  نإ  و  هضرغ ، لوصح  یف  لخد  هل  اـم  ماـمت  ناـیب  ددـصب  ماـقم  یف  رمـآلا  ناـک  اذإ  معن 

هل و اضقن  هتوکس  ناکل  الإ  و  هضرغ ، یف  هلخد  مدع  یلع  ۀنیرق  اذه  ناک  هلوصح ، یف  لاثتمالا  دصق  لخد  یلع  ۀلالد  بصنی  مل  و  ماقملا ،
[. 1  ] لقعلا هب  ّلقتسی  لصألا و  هیضتقی  ام  یلإ  عوجّرلا  نم  ماقملا ، اذه  زارحإ  مدع  کّشلا و  دنع  دب  الف  ۀمکحلا ، فالخ 

______________________________

. تسین ربتعم  نآ  رد  هجو  دصق  سپ  هدومنن  بابحتسا  ای  بوجو 
هن تسا  زاسراک  تبرق ، دـصق  رابتعا  عفر  يارب  هن  قالطا  هب  کّسمت  سپ  دـنک  رکذ  هب  رومأم  رد  ار  يدـیق  نانچ  هتـسناوتیمن  الـصا  ـالوم 

. دنراد رما  زا  رّخأت  هجو ، دصق  تبرق و  دصق  دننام  هک  یئاهزیچ  نآ  يارب  هن  و  هجو - دصق  رابتعا  یفن  يارب 
« یظفل قالطا   » هب ناوتیمن  هب ، رومأم  ّتیلّـصوت  ّتیدّبعت و  رد  کش  تروص  رد  دیدومرف : فّنـصم - امـش - هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس : [- 1]

؟ درادن دوجو  لکشم ، لح  يارب  يرگید  هار  دومن ، ذخا  رما ، ّقلعتم  رد  ناوتیمن  ار  تبرق  دصق  الصا  دومن و  کّسمت 
، قالطا هب  نامیا »  » دـیق یفن  يارب  ناوتیم  میتفگ  هک  ۀـبقر » قتعا   » لاثم رد  میراد و  مه  یماـقم  قـالطا  یظفل ، قـالطا  لـباقم  رد  باوج :

ثحب ّلحم  رد  تمکح - تامّدـقم  ّتیمامت  تروص  رد  هتبلا  دوب - هبقر »  » ظفل قالطا  هب  کّسمت  ياج  هک  دوب  نیا  روظنم ، درک ، کّـسمت 
: ینعی درادن  یعنام  زارحا - تروص  رد  یماقم - قالطا  هب  کّسمت  اّما  دومن  کّسمت  ناوتیمن  یظفل  قالطا  هب  هچرگ 

- دراد ّتیلخدم  شفدـه  قّقحت  ضرغ و  لوصح  رد  هک  ار  يروما  مامت  دـهاوخیم  هک  تسه  یماقم  کی  رد  الوم  هک  میدرک  زارحا  رگا 
زا یثحب  لاحنیعرد  اّما  دـنک  نایب  دریگ - رارق  رما ، ّقلعتم  دـناوتن  هک  یئاـهزیچ  نآ  هچ  دوشب و  عقاو  رما ، ّقلعتم  دـناوتب  هک  يروما  نآ  هچ 
هک میدرک  زارحا  رگا  الثم  تسین . ربتعم  هب  رومأـم  رد  تبرق  دـصق  تفگ : درک و  کّـسمت  یماـقم  قـالطا  هب  ناوتیم  دومنن ، تبرق  دـصق 

طئارـش ازجا و  زا  مسق  مادک  هک  درادن  یتیانع  تسا و  نمؤم » جارعم   » و یقت » ّلک  نابرق   » هک دـنک  یفّرعم  ار  يزامن  تسا  ددـص  رد  الوم 
زامن

59 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نأل کلذ  و  نیّیطابترالا ، رثکألا  ّلقألا و  نیب  رمألا  راد  اذإ  امیف  ةءاربلا  ۀلاصأب  لیق  ول  و  لاغتـشالا ، ۀـلاصأل  الإ  انهاه - لاجم - ّهنأ ال  ملعاف :

مدـع کّشلا و  عم  باقعلا - نوکی  الف  اـهنع ، جورخلا  موزلب  لـقعلا  لالقتـسا  عم  مولعملا ، فیلکتلا  ةدـهع  نع  جورخلا  یف  اـنهاه  کّـشلا 
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جورخلا مدع  و  ۀفلاخملا ، یلع  ةذخاؤملا  ّحصت  فیلکّتلاب  ملعلاب  ّهنأ  ةرورـض  ناهرب ، الب  هیلع  ةذـخاؤملا  و  نایب ، الب  اباقع  جورخلا - زارحإ 
[. 1  ] ۀبرقلا دصق  الب  ۀقفاوملا  دّرجمب  اهنع  جورخلا  مدع  قّفتا  ول  ةدهعلا ، نع 

______________________________

هکیلاحرد درواین ، نایمهب  تبرق  دصق  زا  یتبحـص  دوش و  عقاو  رما ، ّقلعت  دروم  دناوتیمن  شمـسق  مادک  دوش و  عقاو  رما ، ّقلعتم  دناوتیم 
دومن و کّـسمت  ـالوم  یماـقم  قـالطا  هب  ناوتیم  تروـص  نیا  رد  [، 34] دوش ضرعتم  ار  تبرق  دـصق  هلأـسم  هک  تشادـن  یعناـم  وا  يارب 
، بجاو نآ  نایب  ماـقم  رد  هک  دوب  ـالوم  هفیظو  دوبیم  ربتعم  تبرق ، دـصق  رگا  تسین و  ربتعم  تبرق ، دـصق  لـمع ، نـالف  رد  اـضرف  تفگ :

. دروآ نایمهب  تبرق  دصق  زا  يرکذ 
وا یماقم  قالطا  هب  کّسمت  زا  یعنام  روکذم ، طئارش  قّقحت  اب  اما  تسا  هاتوک  الوم  مالک  یظفل  قالطا  هب  کّسمت  زا  ام  تسد  رگا  هجیتن :
رد هک  ار  يروما  ماـمت  هتـساوخیم  هدوب و  یتـیعقوم  ماـقم و  ناـنچ  رد  ـالوم  هک  دـیامن  زارحا  فّلکم ، هک  تسا  نیا  شطرـش  نکل  تسین 

دوخ هفیظو  ات  میئامن  هعجارم  لقع  هب  دیاب  میدومنن ، زارحا  ار  الوم  یماقم  ّتیعقوم  نانچ  رگا  اّما  دـنک  نایب  تسه ، ّرثؤم  شـضرغ  لوصح 
؟ تسیچ ّتیلّصوت  ّتیدّبعت و  رد  کش  دروم  رد  لقع  مکح  مینیبب  دیاب  کنیا  میئامن . صّخشم  ار 

؟ تسیچ لقع  مکح  تّیلصوت ، تّیدّبعت و  رد  کش  تروص  رد 

موزلب  لقتسی  لقعلا   » دوشب نآ  ّتیلصوت  ّتیدّبعت و  رد  کش  هک  یبجاو  ره  رد  [- 1]
60 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ...« ۀبرقلا دصق  ۀیاعر 
یطاـبترا رثکا  ّلـقا و  ناونع  تحت  یثـحب  مظعا - خیـش  لـئاسر  باـتک  رد  نینچمه  و  لوصالا 35 -] ۀـیافک  باتک  مود  دـلج  رد  همّدـقم :

؟ تسیچ شاهفیظو  دیامن ، دیدرت  هب  رومأم  يارب  ءیش  ّتیئزج  رد  فّلکم  رگا  الثم  هک : میتشاد 
؟ لاغتشا ای  دنکیم  تئارب  هب  مکح  لقع ، ایآ  هک  تسه  یفالتخا  نییلوصا ، نیب  میتفگ  ثحب  نآ  رد 

هک دـندقتعم  ياهّدـع  دـیامنیم و  لاغتـشا  هب  مکح  لقع ، هک  دنتـسه  لئاق  یـضعب  میئامن ، دـیدرت  زامن ، يارب  هروس  ّتیئزج  رد  رگا  اضرف 
. دوشیم يراج  یلقع  تئارب 

، لاغتـشالا تلاصا  دـیئوگب  هچ  دـیوش و  لئاق  تئارب ، لـصا  ناـیرج  هب  یطاـبترا  رثکا  ّلـقا و  ثحب  رد  هچ  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 
. دش لاغتشالا  تلاصا  نایرج  هب  لئاق  دیاب  تبرق - دصق  دروم  رد  ثحب - ّلحم  رد  دوشیم  يراج 

مه هب - رومأم  ّتیلّـصوت  ّتیدـّبعت و  رد  کش  تبرق - دـصق  رابتعا  رد  یلعف و  ثحب  رد  میدـش  لاغتـشا  هب  لـئاق  ثحب ، نآ  رد  رگا  لاؤس :
هب مکح  لقع ، زامن ، يارب  هروس  ّتیئزج  رد  ّکش  اـب  میتفگ : یطاـبترا ، رثکا  ّلـقا و  ثحب  رد  رگا  اـّما  مینکیم  يراـج  لاغتـشالا  تلاـصا 

ّتیدـّبعت و رد  ّکـش  تبرق - دـصق  دروم  رد  ارچ  یطاـبترا - رثـکا  ّلـقا و  رد  تئارب  لـصا  ناـیرج  روکذـم - ياـنبم  قبط  دـنکیم ، تئارب 
تیاعر دـیاب  تبرق  دـصق  تفگ  دومن و  يراج  ار  طایتحالا  تلاصا  دـیاب  دوشیمن و  يراج  تئارب  لصا  دـیئوگیم  هب - رومأـم  ّتیلّـصوت 

؟ دوش
هلأسم رد  اّما  دوشیم  يراج  تئارب 36 ،] دـیئوگیم  هروس  ّتیئزج  رد  ّکش  اب  ارچ  تسه و  هلئـسم  ود  نآ  نیب  یقرف  هچ  رگید  تراـبع  هب 

؟ دوشیم يراج  لاغتشا ، هب  رومأم  رد  تبرق  دصق  رابتعا  رد  کش 
61 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یئازجا نآ  زا  دشاب  زامن  ءزج  هروس  رگا  زامن ، يارب  هروس  ّتیئزج  رد  کش  اضرف  یطابترا و  رثکا  ّلقا و  رد  هک : تسا  نیا  شتّلع  باوج :
هروس هّجوتم  یتالـص ، رما  سفن  رگید : تراـبع  هب  دوشیم  مه  هروس  لـماش  تالـص ، هب  رما  ناـمه  ینعی  هدـش  عقاو  رما ، ّقلعتم  هک  تسا 
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هّجوتم رمالا  ضعب  اـیآ  هن ؟ اـی  هدـش  هروس  هب  ّقلعتم  یتالـص  رما  اـیآ  هک : تسا  نیا  شموهفم  هروس ، ّتیئزج  رد  امـش  ّکـش  اذـل  هدـش و 
ای دشاب  یّلک  فیلکت ، هاوخ  دینکیم  يراج  تئارب  لصا  اذل  دیراد  فیلکت  رد  کش  دیدرت و  رما ، ّقلعت  رد  امش  سپ  هن ؟ ای  هتـشگ  هروس ،
هک دینادیم  امش  دیرادن ، کش  رما ، ّقلعت  رد  امش  تسا و  صخشم  امش  يارب  هب  رومأم  هرئاد  هک : ثحب  ّلحم  فالخ  هب  دشاب  رمالا  ضعب 

دیرادن دیدرت  رما ، ّقلعت  فیلکت ، ّقلعت  رد  امش  سپ  دوش  عقاو  هب  رومأم  و  [ 37] دریگ رارق  رما  ّقلعتم  دناوتیمن  دشاب ، مه  ربتعم  تبرق  دصق 
: هک تسا  وحن  نیا  هب  تهج و  نیا  رد  امش  ّکش  هکلب 

هک دیراد  کش  لاحنیعرد ، اّما  تسین  لخاد  رما ، نآ  ّقلعتم  رد  تبرق  دصق  هک  دینادیم  هتفرگ و  ّقلعت  تاکز ، ءاتیا  هب  يرما  دیراد  نیقی 
سپ هن  ای  دوشیم  طقاس  رما ، نآ  دـیدومن ، تاکز  ءاـتیا  تبرق ، دـصق  نودـب  امـش  رگا  هتفرگ ، ّقلعت  تاـکز ، ءاـتیا  هب  هک  یمّلـسم  رما  نآ 

، دینادیم هکیلاحرد  هن  ای  دوشیم  طقاس  الوم  رما  تبرق ، دصق  تیاعر  مدع  هب و  رومأم  نایتا  اب  ایآ  هک  تسا  رما  طوقس  رد  امـش  ّکش » »
زا فیلکت  نآ  هک  دینک  لصاح  نیقی  دیاب  اذل  دیتسه  تاکز  ءاتیا  هب  فلکم  هک  دیراد  نیقی  امش  دراد . ینیقی  تئارب  هب  زاین  ینیقی  لاغتـشا 

تیاعر تبرق ، دصق  رگا  اذل  دوش  تیاعر  هب  رومأم  رد  تبرق  دصق  هک  تسا  يدروم  رد  فیلکت  طوقس  هب  نیقی  هدش و  طقاس  امـش  هدهع 
: سپ دشابیمن  نایب  الب  مه  شباقع  دیامن و  باقع  فیلکت ، هدهع  زا  فّلکم  جورخ  مدع  تفلاخم و  رب  دناوتیم  الوم  دوشن 

رثکا ّلقا و  رد  تسه : یقرف  هروس » ّتیئزج  یطابترا و  رثکا  ّلقا و   » و تبرق » دصق  نیب  »
62 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] زییمّتلا هجولاک و  هب  رومأملا  یف  هرابتعا  نکمی  اّمم ال  ةدهعلا ، نع  هب  جورخلا  و  ۀعاّطلا ، یف  هلخد  ّکش  ام  ّلک  یف  لاحلا  اذکه  و 
______________________________

ار طایتحالا  تلاصا  دیاب  اذل  دیراد  مّلسم  رما  کی  طوقس  رد  کش  امـش  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  دیراد  فیلکت  ّقلعت  رد  کش  امـش  یطابترا ،
. دیئامن يراج 

رد کش  دروم  رد  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  دیـسر ، لـقع  مکح  هب  هعجارم  تبون  دـشن و  زارحا  اـم  يارب  ـالوم  یماـقم  قـالطا  رگا  هجیتن :
. تسا ربتعم  هب  رومأم  رد  مه  تبرق  دصق  تیاعر  تفگ : دومن و  يراج  لاغتشالا ، تلاصا  دیاب  ّتیلّصوت  ّتیدّبعت و 

، لقع یلمع ، لصا  هب  هعجارم  ّتیلّـصوت و  ّتیدّبعت و  رد  ّکش  اب  میتفگ  هک : دـناهدروآ  دوخ  بلطم  رب  يدـهاش  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
. دنکیم تبرق  دصق  تیاعر  لاغتشا و  هب  مکح 

وحن هب  دوش - ذخا  هب  رومأم  رد  دـشاب - هتـشادن  ناکما  هک  يزیچ  ره  هکلب  درادـن  تبرق  دـصق  هب  صاصتخا  بلطم ، نیا  میئوگیم  نونکا 
: دننام تسا  مکح  نیمه  ياراد  هن ، ای  دراد  ّتیلخدم  الوم  ضرغ  لوصح  رد  هک  دشاب  هتشاد  کش  فّلکم ، و  تیئزج - ای  ّتیطرش 

. دشاب صّخشم  هب » رومأم  ّهنا  ناونعب   » هب رومأم  هک : تسا  نیا  شیانعم  هک  زیمت : دصق  - 1
؟ دیامن زیمت  دصق  دناوتیمن  فّلکم  تسین و  صّخشم  هب » رومأم  ّهنا  ناونعب   » هب رومأم  يدراوم  هچ  رد  لاؤس :

سابل ود  نآ  زا  یکی  دناوتیم  هدش و  هبتـشم  رگیدـکی  اب  اّما  تسه  كاپ  يرگید  سّجنتم و  یکی  هک  دراد  سابل  ود  یفّلکم  الثم  باوج :
راهچ حبـص - زامن  ود  اعمج  نم  تسه  راک  نیا  رب  یموزل  هچ  دیوگیم : اّما  دنک  لصاح  سابل  تراهط  هب  یلیـصفت  ملع  دیامن و  ریهطت  ار 

یـضعب دروم ، نیا  رد  هک  هدـش  عقاو  رهاـط ، ساـبل  رد  حبـص  زاـمن  منک  لـصاح  نیقی  اـت  مناوخیم  ساـبل  ود  نآ  زا  کـیره  رد  تعکر -
، زامن نآ  ایآ  دـنادیمن  دـنکیم ، تئارق  هک  ار  لّوا  زاـمن  فّلکم ، اریز  تسین 38 ] حیحـص  لمع ، نآ  زیمت »  » ندوب ربتعم  رظن  زا  دـناهتفگ :

هب  رومأم 
63 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بصن و  هنایب ، رمآلا  یلع  ناک  ۀّماعلل ، ابلاغ  هنع  لفغی 39 ] امم  ناک  رمأ  لاثتما  یف  هلخد  اودب  لمتحی  امبر  ام  ّلک  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  معن :
نکمی کلذـب  و  هلخد ، مدـع  نع  فشک  هلخد ؛ یلع  ۀـلالد  بصنی  مل  اذإ  اما  هضرغ و  هّمه و  وه  امب  ّلخأل  ّالإ  و  اـعقاو ، هلخد  یلع  ۀـنیرق 
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و ۀّماعلا ، هنع  لفغی  اّمم  اناک  و  راثآلا ، رابخألا و  یف  رثأ  نیع و ال  امهنم  سیل  ثیح  ةدابعلاب ، ۀـعاّطلا  یف  زییمّتلا  هجولا و  لخد  مدـعب  عطقلا 
[. 1  ] ادّیج ّربدتف  [، 40] ۀّصاخلا ضعب  هرابتعا  لمتحا  نإ 

______________________________

، روکذم قیرط  هب  طایتحا  رد  اذل  هن  ای  دشابیم  هب  رومأم  تالـص ، نآ  دنادیمن  مه  زاب  دـنکیم ، نایتا  ار  مّود  زامن  هک  دـعب  هن و  ای  تسه 
. هدشن تیاعر  زیمت »  » دصق سپ  تسین  صّخشم  هب » رومأم  ّهنا  ناونعب   » هب رومأم 

رما زا  رّخأتم  عراش و  رما  لابند  هب  تبرق  دصق  دننام  اریز  دوش  ذخا  رما ، ّقلعتم  رد  درادـن  ناکما  هک  تسا  يروما  زا  مه  زیمت  دـصق  هجیتن :
مکح القتـسم  لقع ، هن  ای  دراد  ّتیلخدم  الوم  ضرغ  لوصح  رد  زیمت  دصق  هک  دنادن  دیامن و  کش  فّلکم ، هک  یتروص  رد  اذل  دشابیم 

. دنکیم نآ  رابتعا  هجیتن ، رد  لاغتشا و  هب 
همّدقم نیمه  رد  ار  هجو  دصق  يانعم  تسا ، هیف  نحن  ام  يارب  لاثم  دهاش و  هک  تسا  يروما  زا  یکی  زیمت  دـصق  دـننام  مه  هجو  دـصق  - 2

. دوش تیاعر  طایتحا  دیاب  لقع ، هب  هعجارم  نآ و  رد  کش  اب  میدرک و  نایب 
دصق دننام  دراوم - ریاس  فرط و  کی  زا  تبرق  دصق  نیب  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
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زاـیتما هک  دـننادیم  مه  ماوع  تسه و  مدرم  هدوت  موـمع و  هّجوـت  دروـم  هک  تسا  یعوـضوم  تبرق  دـصق  هک : تسه  یقرف  زیمت - هجو و 

فده و دیامنن ، تبرق  دصق  فّلکم ، ات  سمخ  زامن و  دننام  تابجاو  زا  یـضعب  رد  دننادیم  اهنآ  تسا ، تبرق  دـصق  هب  يدـّبعت  تابجاو 
ول تسین و  ربتعم  تبرق  دـصق  اهنآ  رد  دـننادیم  مه  ماوع  هک  نید  يادا  دـننام  یلّـصوت  تابجاو  فالخ  هب  دوشیمن  لصاح  الوم  ضرغ 

: نیاربانب دوشیم  لصاح  الوم  ضرغ  تسا و  یفاک  دوش ، ادا  نید ، نایتا و  هب  رومأم  ءایر 
سفن هب  الصا  مدرم  هدوت  هک  زیمت  هجو و  دصق  دننام  ینیوانع  فالخ  هب  دشابیم  مدرم  هدوت  هّجوت  دروم  هک  تسه  يروما  زا  تبرق  دصق 

. تسه حرطم  تادابع ، رد  مه  یهجو  دصق  هک  دننادیمن  دنرادن و  یهّجوت  تاعوضوم ، نیوانع و  نآ 
ناشیارب تبرق  دصق  دـننام  مه  ار  اهنآ  دـهاوخب  یئالوم  رگا  تسه  مدرم  هدوت  هنع  لوفغم  هک  زیمت  هجو و  دـصق  دـننام  روکذـم ، نیوانع 

نوچ دیامن - ذخا  دوخ ، رما  ّقلعتم  رد  هکنیا  هن  هّتبلا  دنک  نایب  مدرم ، يارب  هک  تسه  الوم  هفیظو  دوش ، لئاق  ضرغ ، لوصح  رد  یتّیلخدـم 
و اذک - مه  زیمت  و  دراد - ّتیلخدم  یتالـص ، ضرغ  رد  مه  هجو  دـصق  هک  دـنک  نایب  رابخا  مالعا و  تروصهب  دـیاب  هکلب  درادـن - ناکما 

نآ هک : مینکیم  فشک  بلطم ، نیا  زا  اذل  هدشن  زیمت  هجو و  دصق  هب  تبسن  يرکذ ، تبحـص و  الـصا  رابخا  تایاور و  رد  مینیبیم  نوچ 
: سپ هدشن  اهنآ  هب  ياهراشا  تیاور ، کی  رد  ارچ  دوبیم  ربتعم  رگا  دنتسین و  ربتعم  تادابع ، رد  ود 

هّجوت و مدرم ، هک  دنادیم  الوم  اریز  تسین  نینچ  بلطم ، تبرق ، دـصق  باب  رد  اّما  مینکیم  فشک  ار  ّتیلخدـم  مدـع  الوم ، نایب  مدـع  زا 
القتـسم ناشلقع  دـش ، لصاح  اهنآ  يارب  کش  مه  یتقو  هن و  ای  تسا  ربتعم  هب  رومأم  نالف  رد  تبرق  دـصق  هک  دـننکیم  کش  هجیتن ، رد 

. دیامن نایب  ار  تبرق  دصق  رابتعا  الوم  هک  درادن  یموزل  اذل  دوش  تیاعر  تبرق  دصق  دیاب  هک  دنکیم  مکح 
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حوضول رابتعالا ، وه  القع  لاغتشالا  ۀّیضق  ناک  نإ  و  رابتعالا ، مدعل  ۀیـضتقم  ۀّیعرّـشلا  ةءاربلا  ّۀلدأ  ّنإ  لوقت : مّهوتت و  نأ  کّنظأ  ّهنإ ال  ّمث 
لب یعرـشب ، سیل  ضرغلا  یف  اهوحن  ۀبرقلا و  دـصق  لخد  نإف  انهاه ، سیل  و  اعرـش ، عضولا  عفّرلل و  لباق  ءیـش  نم  اهمومع  یف  ّدـب  ّهنأ ال 

فـشکی الـصأ - ناک  ول  و  عفرلا - لیلدبف  اعرـش ، عفّرلا  عضولل و  نالباق  امّهنأ  الإ  کلذک ، ناک  نإ  هیف و  طرـشلا  ءزجلا و  لخد  و  یعقاو .
امک یلعفلا ، رمألا  توبثب  ملع  ّهنإف  ماقملا ، فالخب  القع ، هتدـهع  نع  جورخلا  بجی  كوکـشملا ، هیف  ربتعی  امب  یلعف  رمأ  كاـنه  سیل  ّهنأ 

[. 1  ] مهفاف تفرع ،
______________________________
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عقاو تافتلا  کش و  دروم  رگا  هک  هلئـسم  لصا  رد  اّما  دش  لئاق  ناوتیم  ار  روکذم  قرف  زیمت ) هجو و  دصق   ) نیب و  تبرق ) دصق   ) نیب سپ 
- یلقع مکح  رد  دنکیم و  لاغتشا  هب  مکح  القتـسم  لقع ، دیـسر ، لقع  مکح  هب  تبون  دوبن و  حرطم  مه  هّماع  دزن  ّتیلوفغم  تهج  دش و 

. دوشیمن هدید  اهنیا  تبرق و  دصق  نیب  یقرف  لاغتشا - هب  تبسن 
يراج لاغتشا  لقع ، رظن  زا  فلا : هدـش 41 :] عقاو  ثحب  ود  زامن ، يارب  هروس  ّتیئزج  رد  کش  اضرف  یطابترا و  رثکا  ّلقا و  باب  رد  [- 1]

كوکـشم هروس  دروم  رد  یطاـبترا و  رثـکا  ّلـقا و  رد  نآ - لاـثما  عفر و  ثیدـح  دـننام  یعرـش - تئارب  ّهلدا  اـیآ  ب : تئارب . اـی  دوشیم 
. درادن یلقع  لاغتشا  تئارب و  هب  یطابترا  مّود ، ثحب  هک  هن  ای  دوشیم  يراج  ۀیئزجلا ،

: ینعی تسا  حرطم  روکذم  ثحب  ود  تبرق  دصق  دروم  رد  ینعی  ثحب ، ّلحم  رد 
، یلمع لصا  هب  عوجر  و  نآ - مدـع  تبرق و  دـصق  رابتعا  رد  کش  ّتیلّـصوت - ّتیدـبعت و  رد  کش  اب  میاهتفگ  هدرک و  ثحب  نونکات  - 1

يراج نایب - الب  باقع  حـبق  هدـعاق  یلقع - تئارب  ثحب ، ّلحم  رد  رگید : ترابع  هب  دـنکیم  تبرق  دـصق  رابتعا  لاغتـشا و  هب  مکح  لقع 
. دوشیم لاغتشا  هب  مکح  لقع  رظن  زا  هکلب  دوشیمن 
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ایآ تبرق - دـصق  رابتعا  رد  کش  ّتیلّـصوت - ّتیدـّبعت و  رد  کش  اب  هکنیا : زا  تسا  ترابع  دـشابیم ، حرطم  اجنیا  هک  يرگید  ثحب  - 2

، عفر ثیدـح  هب  ناوتیم  ایآ  هن  ای  تسا  ربتعم  تبرق  دـصق  تاکز ، رد  هک  میدومن  دـیدرت  رگا  الثم  هن  ای  دوشیم  يراج  عفر 42 ،] ثیدح 
؟ هن ای  تسا  ربتعم  تاکز ، يادا  رد  تبرق  دصق  ایآ  هک  تسا  نیا  دنادیمن  تّما  هک  ار  یئاهزیچ  زا  یکی  تفگ  دومن و  کّسمت 

یعرـش تئارب  دوش و  عقاو  کش ، دروم  رگا  یطابترا - رثکا  ّلقا و  رد  هروس - ّتیئزج  دروم  رد  هکنیا  ول  و  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 
رد عفر  ثیدـح  اریز  تسین  ربـتعم  هب  رومأـم  رد  تبرق  دـصق  تفگ  درک و  يراـج  یعرـش  تئارب  ناوتیمن  ثحب  ّلـحم  رد  دوشب ، يراـج 
.- دیامن یفن  ار  نآ  دشاب  هتشاد  ّتیلباق  مه  دنک و  تابثا  ار  نآ  عراش ، دشاب  هتشاد  ّتیلباق  مه  كوکشم  ءیش  هک  دوشیم  يراج  يدروم 
وه امب  عراش  هک  دشاب  يزیچ  دیاب  نوملعی » ام ال   » ینعی عضو - ّتیلباق  مه  دشاب و  هتشاد  عفر  ّتیلباق  مه  كوکشم  ءیش  رگید : ترابع  هب 

عراش میدرک ، رکذ  ام  هک  یئانبم  قبط  تبرق ، دصق  باب  رد  اّما  دـیامن  عفر  ار  نآ  دـناوتب  مه  دـنک و  تباث  عضو و  ار  نآ  دـناوتب  مه  عراش 
شدوخ رایتخا  رد  مهنآ  عفر  هجیتن ، رد  ات  دنک  عضو  ار  تبرق  دـصق  دـناوتیمن  وا  دـیامن ، ذـخا  رما ، ّقلعتم  رد  ار  تبرق  دـصق  دـناوتیمن 

. تسا سّدقم  عراش  اب  شرایتخا  هک  هروس  ّتیئزج  فالخ  هب  دشاب 
، سّدقم عراش  هب  سپ  دراد  ّتیلخدم  یتالص ، ضرغ  رد  هروس  عقاو ، بسح  هب  رگا  اریز  تسین ، یقرف  هروس »  » تبرق و دصق  نیب  لاکـشا :

، نآ ّتیئزج  هروس و  ّتیلخدم  هلأسم  سپ  دنکیم  رکذ  هب  رومأم  رد  ار  نآ  عراش ، ارچ  سپ  درادن  ّتیلخدم  رگا  تسین و  طوبرم 
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، تسه زامن  ءزج  هروس ، رگا  دراد  تلاخد  ّتیجارعم ، رد  زیچ  هچ  اعقاو  دشاب ، نمؤم  جارعم  تالـص ، هک  تسه  انب  تسا ، یعقاو  رما  کی 
. تسا یعقاو  ّتیلخدم  شتّیلخدم ، دراد ، الوم  ضرغ  لوصح  رد  تلاخد  رگا  مه  تبرق  دصق  تسه و  یعقاو  ّتیلخدم  مهنآ  ّتیلخدم 

؟ تسه یتوافت  هچ  تلاخد  مدع  الوم و  ضرغ  لوصح  رد  یعقاو  تلاخد  رظن  زا  هروس  ّتیئزج  نیب  تبرق و  دصق  نیب  هصالخ :
نآ هب  تبـسن  دـینک ، لیـصحت  ار  الوم  ضرغ  دـیاب  میتفگ  امـش  هب  هکنیا  میتسین  الوم  یعقاو  ضرغ  راتفرگ  دـّیقم و  مه  ردـقنآ  ام  باوج :

لوصح رد  هک  ار  يزیچ  تسناوت  دوـب و  زاـب  ـالوم  تسد  يدروـم  رد  رگا  اـّما  درواـیب  رما  قـّلعتم  رد  دـناوتیمن  ـالوم  هک  تسا  یئاـهزیچ 
مالس دوجس و  عوکر ، مارحالا ، ةریبکت  شئازجا  ناکرا و  تسا و  هب  رومأم  زامن ، دیوگب : الثم  دروایب ، رما  ّقلعتم  رد  تسه  لیخد  شضرغ 

رد هدادن ، رارق  طیارش  ازجا و  ریاس  فیدر  رد  ار  نآ  هدومنن و  هروس  زا  یتبحص  عراش ، يدروم  رد  هک  میدرک  هدهاشم  کلذ  عم  اّما  تسا 
تلاخد کی  دشاب ، هتـشاد  تلاخد  هروس  رگا  هکنوچ  دوشیمن  يراج  درادن و  یتلالد  عفر ، ثیدح  میئوگب : هک  درادن  انعم  تروص ، نیا 

. دراد یعقاو 
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. دشاب هتشاد  یعقاو  تلاخد  درادن  یعنام 
؟ دومنن ذخا  رما  ّقلعتم  رد  ار  نآ  الوم  ارچ 

: میئوگیم دـنکیم و  ادـیپ  نایرج ، عفر ، ثیدـح  هن ، ای  تسه  هب  رومأم  ءزج  هروس ، ایآ  هک  مینادیمن  ام  تسین ، صّخـشم  ام  يارب  شتّلع 
هب یلعف  رما  نوملعی » ام ال  عفر   » دیوگیم عفر  ثیدح  هن ، ای  هدش  ّقلعتم  ةروّسلا  عم  تالـص  هب  یلعف  رما  الوم  هیحان  زا  ایآ  هک  میراد  کش 

هرئاد رد  تبرق  دصق  هدش ، ّقلعتم  تبرق  دصق  زا  ریغ  هب  یلعف  رما  مینادیم  ام  هک  تبرق  دصق  فالخ  هب  اّما  هدـشن  ّقلعتم  ةروّسلا  عم  تالص 
نیا رد  هن  ای  دوشیم  لصاح  تبرق ، دـصق  نودـب  زامن  اب  ـالوم  ضرغ  اـیآ  هک : تسا  نیا  نیا  اـم  ّکـش  اـهنت  تسین  رما  ّقلعتم  هب و  رومأـم 

تروص 
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. دومن يراج  یعرش ، تئارب  کسمت و  عفر ، ثیدح  هب  ناوتیمن 
دشاب و نآ  طرش  ای  هب  رومأم  ءزج  دوشیمن  رما  ّقلعت  ماقم  رد  تبرق  دصق  میتفگ  تسا و  رما  ّقلعت  هلئـسم  تسه ، الوم  هب  طوبرم  هک  هچنآ 

فیلکت ـالوم و  لـمع  هب  طوـبرم  وا  دـنکیمن ، ّتیعقاو  یفن  عـفر ، ثیدـح  تسا ، بلطم  ّتیعقاو  هک  تسین  ـالوم  هب  طوـبرم  هک  مه  هچنآ 
: سپ تسه  الوم  هیحان  زا  دبع  هب  هجوتم 

اّما دنراد  تلاخد  یعقاو  ضرغ  لوصح  رد  تسا و  یعقاو  ّتیلخدم  کی  ّتیلخدم - ضرفرب  ناشتّیلخدم - هکنیا  ول  هروس و  تبرق و  دصق 
ةروّسلا عم  تالـص  هب  یلعف  رما  تسین و  هب  رومأـم  ءزج  هروس ، هک  دـنکیم  مکح  دوشیم و  يراـج  هروس ، ّتیئزج  باـب  رد  عفر  ثیدـح 

 ... دوش و يراج  دناوتیمن  عفر  ثیدح  تبرق ، دصق  باب  رد  اّما  هدشن  ّقلعتم 
درادن و نایرج  یعرـش ، تئارب  ّهلدا  مه  دنکیم و  رابتعا  لاغتـشا و  هب  مکح  لقع ، مه  یلقع ، ثحب  رد  تبرق  دصق  رابتعا  دروم  رد  هجیتن :

. میرادن مه  یظفل  ّهلدا  هلیسوهب  تبرق  دصق  زا  صّلخت  رارف و  يارب  یهار  ابیرقت 
؟ درک ذخا  دیاب  ار  اهنآ  زا  کی  مادک  دومن  نآ  رابتعا  مدع  هب  مکح  یعرش  تئارب  لیلد  درک و  ءیش  رابتعا  هب  مکح  لقع  رگا  رّکذت :
تبرق دـصق  دـیوگب : عراش  رگا  اضرف  تسا  عراش  عفر  زا  رظنعطق  اب  رابتعا ، هب  لقع  مکح  اریز  دومن  ذـخا  ار  یعرـش  تئارب  لیلد  ناوتیم 

: هک تسا  نیا  یّلک ، هدعاق  سپ  دشاب  هتشاد  لاغتشا  هب  لالقتسا  لقع  هک  درادن  انعم  تسین ، ربتعم  لمع  نالف  رد 
ذخا ار  یعرـش  تئارب  ناوتیم  درک ، تئارب  هب  مکح  یعرـش ، تئارب  لیلد  شلباقم ، رد  نکل  دومن  لاغتـشا  هب  مکح  لـقع  يدروم  رد  رگا 

هک درادن  انعم  نوملعی » ام ال  عفر   » دومرف سّدقم  عراش  رگا  تسا  عراش  صیخرت  زیوجت و  زا  رظنعطق  اب  لاغتـشا  هب  لقع  مکح  نوچ  دومن 
. تسا نسح  لاح  ره  رد  طایتحا  هک  تسا  یهیدب  دنک ، لاغتشا  هب  مکح  لقع 

69 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قیضت بوجولا و  دییقت  هیف  نوکی  اهلباقی  اّمم  دحاو  ّلک  نوکل  اّینیع ، اّینیعت  اّیسفن  بوجولا  نوک  ۀغیصلا ، قالطإ  ۀّیـضق  سداّسلا : ثحبملا 
ءیشب یتأ  [، 43] الوأ رخآ  ءیـش  كانه  بجو  اقلطم ، هنوک  یـضتقت  ۀمکحلاف  هیلع ، ۀـنیرق  بصنی  مل  و  نایبلا ، ماقم  یف  ناک  اذإف  هترئاد ،

[. 1  ] یفخی حضاو ال  وه  امک  وأ ال[45 ] رخآ  هب  یتأ  وأ ال[44 ] رخآ 
______________________________

»؟ تسا یبجاو  عون  هچ  رما ، هغیص  قالطا  ياضتقم   » مشش ثحبم 

: دناهدرک هراشا  هتکن ، هس  هب  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
. دوشیم میسقت  يریغ  یسفن و  هب  بجاو  رابتعا ، کی  هب  هک : میوش  رّکذتم  البق  دیاب  - 1

یـسفن بوجو  ياراد  هک  زاـمن  دـننام  همّدـقملا - يذ  بوجو  رطاـخ  هب  هک  وـضو  بوـجو  زاـمن ، تامّدـقم  بوـجو  دـننام  يریغ ، بجاو 
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يارب وضو  لیـصحت  حبـص ، هدزای  تعاس  اضرف  دشاب  بجاو  همّدقملا ، يذ  هک  تسا  بجاو  وضو ، یتروص  رد  دراد و  بوجو  دـشابیم -
هب يریغ  بوجو  زامن ، بوجو  زا  دـش ، بجاو  زاـمن  دیـسرارف و  رهظ  یتقو  هدـشن ، بجاو  رهظ  زاـمن  زونه  اریز  تسین  بجاو  رهظ ، زاـمن 

. دوشیم حشرت  تراهط ، لیصحت 
هکنیا اـی  تسه  یلالقتـسا  یـسفن و  زاـمن ، بوجو  دـننام  شبوجو  هک  مینادـن  نکل  تسا  بجاو  ءیـش ، نـالف  مینادـب  ـالامجا  رگا  لاؤس :

؟ تسیچ صیخشت  هار  تسه ، همّدقملا  يذ  عبات  يریغ و  وضو ، بوجو  دننام  نآ ، بوجو 
؟ تسیچ نییعت  هار  دشن ، زارحا  نآ  ّتیریغ  ای  ّتیسفن  نکل  میدرک  زارحا  ار  بوجو  لصا  رگا  هصالخ :

70 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قالطا زا  تروص  نیا  رد  هدومنن ، هماقا  مه  ياهنیرق  هدوب ، مه  نایب  ماـقم  رد  تسا و  بجاو  ءیـش ، نـالف  دـشاب  هدومرف  ـالوم  رگا  باوج :
ناوتیم الثم  تسه  دیق  ياراد  يریغ ، بجاو  اّما  درادن  يدیق  یسفن ، بوجو  اریز : مینکیم  ّتیسفن  هدافتـسا  رما - هغیـص  قالطا  بوجو -

فـالخ هب  تسین  همّدـقملا  يذ  کـی  بوجو  رب  فّقوتم  تسین ، يرگید  بوجو  رب  فـّقوتم  شبوـجو  نوـچ  بجاو » ءیّـشلا  اذـه   » تفگ
رگا سپ : ۀبجاو » ۀمّدقملا  وذ  ناک  اذا  بجاو  ءیّـشلا  اذه   » تفگ دیاب  هکلب  بجاو » ءیّـشلا  اذـه   » تفگ ناوتیمن  اضرف  هک  يریغ  بجاو 

ّتیـسفن هدافتـسا  بوجو ، قالطا  زا  هدرکن  رکذ  نآ  يارب  يدـیق  هدوب و  مه  نایب  ماقم  رد  تسا ، بجاو  ءیـش ، نالف  دـشاب : هدومرف  ـالوم 
هدرکن ناـیب  نوچ  دومنیم و  ناـیب  ار  نآ  ـالوم  تسیاـب  دوب  مزـال  يدـیق ، رگا  اریز  يریغ  هن  تسا  یـسفن  بوجو ، نآ  میئوگیم  هدومن و 

. يریغ هن  تسا  یسفن  بجاو ، نآ  تسین و  حرطم  يدیق  هک  میباییمرد 
لصا رگا  لاح  دوشیم . میـسقت  ناملـسم - ّتیم  زیهجت  دننام  یئافک - و  زامن - دننام  ینیع - هب  بجاو  رابتعا ، کی  هب  هک  تسا  یهیدب  - 2

؟ تسیچ هلئسم  صیخشت  هار  دوبن  صخشم  ام  يارب  نآ  ّتیئافک  ای  ّتینیع  اّما  میدرک  زارحا  ار  ءیش  بوجو 
یئاـفک بجاو  اریز  دـشابن  یئاـفک  بجاو ، نآ  هک  تسا  نیا  تمکح - تامّدـقم  ّتیماـمت  تروص  رد  هّتبلا  رما - هغیـص  قـالطا  ياـضتقم 

. ینیع بجاو  فالخ  هب  تسه - دیق  ياراد 
، نارگید رگا  اـّما  دـننکن  مادـقا  رما ، نآرب  نارگید  هک  یتروـص  رد  تسا ؟ بـجاو  امـش  رب  ناملـسم  تـّیم  زیهجت  یتروـص  هـچ  رد  اـضرف 

زامن ندناوخ  الثم  تسا  مزال  دارفا ، کتکت  رب  هک  ینیع  بجاو  فالخ  هب  میئامن  مادقا  هک  درادن  یموزل  امـش  نم و  رب  دندش ، مدـقشیپ 
. دنناوخن ای  دنناوخب  زامن  نیملسم ، ریاس  هاوخ  تسا  بجاو  امش  رب  رهظ 

نآ هک  تسا  نیا  الوم ، مالک  تمکح - تامّدقم  ّتیمامت  تروص  رد  قالطا - ياضتقم  میئوگیم : ّتیئافک  ّتینیع و  رد  ّکش  اب  هصالخ :
. تسه دّیقم  هک  یئافک  بجاو  فالخ  هب  درادن  يدیق  ینیع ، بجاو  اریز  دشاب  ینیع  بجاو ،

71 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع همّهوت  ماقم  یف  وأ  رظحلا  بیقع  عقو  اذإ  امیف  اقالطإ  وأ  اعـضو  بوجولا  یف  رمألا  ۀغیـص  روهظب  نولئاقلا  فلتخا  ّهنإ  عباّسلا : ثحبملا 
ّقلع نإ  یهنلا ، لبق  امل  اـهتّیعبت  ضعب  یلإ  و  بوجولا ، یف  اـهروهظ  ۀـّماعلا  ضعب  یلإ  و  ۀـحابإلا . یف  اـهروهظ  روهـشملا  یلإ  بسن  لاوقأ :

[. 1  ] کلذ ریغ  یلإ  یهّنلا ، ۀّلع  لاوزب  رمألا 
______________________________

دش زارحا  ام  يارب  ءیـش  بوجو  لصا  رگا  لاح  دوشیم ، میـسقت  يرییخت 46 ] ینییعت و  هب  تابجاو  رابتعا ، کـی  هب  هک  تسا  حـضاو  - 3
؟ تسیچ صیخشت  هار  هفیظو و  دوبن  مولعم  ام  يارب  نآ  تیرییخت  تینییعت و  نکل 

بجاو اّما  تسه  دـیق  ياراد  يرییخت ، بجاو  اریز  مینکیم  ّتینییعت  هدافتـسا  الوم  مالک  قالطا  زا  تمکح  تامّدـقم  ّتیمامت  تروص  رد 
فرط رگا  دیـشاب و  هدرکن  نایتا  ار  رگید  لدع  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  لدع  نیلّوا  یتروص  رد  يرییخت  بجاو  رد  درادـن . يدـیق  ینییعت 

نیاربانب دـشاب  هدـشن  نایتا  شلدـع  هک  تسا  یتروص  رد  لّوا  فرط  بوجو  سپ  تسین  بجاو  امـش  رب  لّوا  لدـع  دـیدومن ، نایتا  ار  مّود 
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. درادن يدیق  هک  ینییعت  بجاو  فالخ  هب  تسا ، دّیقم  يرییخت ، بجاو  تفگ : ناوتیم 
. تسا ّتینییعت  قالطا ، ياضتقم  تمکح - تامدقم  ّتیمامت  و  ّتیرییخت - ّتینییعت و  نیب  رما ، نارود  رد  هجیتن :

. ریغ دشاب ال  ینیع  ینییعت  یسفن  بوجو ، هک  تسا  نیا  هغیص ، قالطا  ياضتقم  يدنبعمج :

« رظح بیقع  رما ، عوقو   » متفه ثحبم 

يدراوم  رد  هّتبلا  دراد - بوجو  رد  روهظ  رما ، هغیص  هک : دندش  لئاق  يریثک  هّدع  [- 1]
72 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یقیقح و يانعم  یبوجو ، بلط  هک : دـندوب  دـقتعم  روهـشم ، اهتنم  دوشیم  هدافتـسا  یبوجو  بلط  نآ ، زا  و  دـشابن - فالخرب  ياهنیرق  هک 
دراد فارـصنا  یبوجو ، بلط  هب  اـّما  تسا  بلط  قلطم  لـعفا ، هغیـص  هل  عوـضوم  دـناهتفگ  یـضعب  یلو  دـشابیم  لـعفا  تئیه  هل  عوـضوم 

: نیاربانب
دراد یعضو »  » روهظ دنتفگیم : روهـشم  اهتنم  دراد  بوجو  رد  روهظ »  » دشابن هنیرق  هارمه  رگا  رما  هغیـص  هک : دنتـسه  قفتم  هورگ ، ود  ره 

. دراد یفارصنا » یقالطا و   » روهظ دندوب  دقتعم  یضعب  یلو 
: هک دنراد  رظنفالتخا  هلئسم ، نیا  رد  دنتسه  لئاق  بوجو - رد  یقالطا - ای  یعضو  روهظ  رما ، هغیص  يارب  هک  روکذم  هورگ  ود 

یقاب شیارب  يروهظ  دوش ، لامعتـسا  رظح ، مّهوت 48 ] عفر  ماقم  رد  ای  مّلـسم - عنم  کی  لاـبند  رد  [- 47] رظح بیقع  لعفا  هغیـص  رگا  ایآ 
؟ دش لیصفت  هب  لئاق  دیاب  هکنیا  ای  هن و  ای  دنامیم 

عفر لـعفا ، هغیـص  اـب  دـندمآرب  نآ  عنم  رظح و  عفر  ددـص  رد  هک  ادـعب  نکل  هدوـب  مارح  ـالبق  ءادـتبا و  يزیچ  رگا  فـلا : کـلذ : حیـضوت 
؟ تسیچ لعفا  هغیص  دافم  دید  دیاب  تروص  نیا  رد  دندومن  ّتیعونمم 

73 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هغیص اب  ار  بلطم  مّهوت ، نآ  عفر  يارب  نونکا  نکل  هدشیم  رظح  مّهوت  نآ ، هرابرد  نکل  هدوبن  عونمم  روظحم و  ءیش  رگا  هکنیا  ای  و  ب :

. تسیچ لعفا  هغیص  دافم  هک  درک  یسررب  دیاب  لبق  ضرف  دننام  مه  تروص  نیا  رد  [ 49] دناهدرک نایب  لعفا 
: هک دناهدومن  هراشا  لوق  هس  هب  هّللا  همحر  فّنصم  نکل  تسا  حرطم  لوق ، هد  هک : هدش  هتفگ  هنیمز  نیا  رد 

رد روهظ  رما ، هغیـص  رظح - مّهوت  ماقم  رد  رما  عوقو  ای  رظح  بیقع  رما  عوقو  روکذم - ضرف  ود  رد  هک  هدـش  هداد  تبـسن  روهـشم  هب  - 1
. دراد هحابا 

هحابا رد  روهظ  رما ، هغیـص  دناهتفگ  روکذم  دروم  ود  رد  نکل  دراد  بوجو  رد  روهظ  رما  هغیـص  دندقتعم  هک  لاحنیعرد  روهـشم  رّکذـت :
: هک تسا  نیا  ناشدوصقم  هکلب  دشاب  هدرک  نایب  انثتسا ، ناونعهب  ار  روکذم  دروم  ود  عضاو ، هک  انعم  نیا  هب  هن  هّتبلا  دراد 

روهظ کی  دورب و  نیب  زا  رما  هغیـص  یقالطا  اـی  یعـضو  روهظ  نآ  هکنیا  رب  تسه  هّماـع  هنیرق  ود  رظح ، مّهوت  اـی  رظح  ماـقم  رد  رما  عوقو 
: هک میریگیم  هجیتن  سپ  دیآ  دوجوب  نآ  يارب  يوناث 

، تمرح نتشادرب  ماقم  رد  دنرادرب  ار  شتمرح  دنتساوخ  هک  دعب  دوب ، مارح  يزیچ  رگا 
74 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّتیعونمم تمرح و  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  هتشگ  بجاو  مارح ، نآ  هک  تسین  نیا  لمع ، نآ  موهفم  دندومن ، لامعتسا  ار  لعفا  هغیص 
. هتفرگ رارق  هحابا  شیاجهب  هتفر و  نیب  زا 

ار اذـغ  نالف  دـیوگیم  وا  دـنکیم  ادـیپ  دوبهب  رامیب ، هک  دـعب  روخن  ار  اذـغ  نالف  دـهدیم  روتـسد  رامیب ، هب  کشزپ  یهاگ  یفرع : ریظنت 
ّتلعهب هک  یتّیعونمم  نآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  هکلب  يروخب  ار  اذـغ  نآ  دـیاب  امتح  هک  تسین  انعم  نآ  هب  کـشزپ  ریخا  روتـسد  روخب ،
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. ینکب فرصم  اذغ  نآ  زا  یناوتیم  هدش و  فرطرب  نونکا  دوب ، هدمآ  شیپ  تلاسک ،
رد رما  هغیـص  روهظ  مه  روکذـم  ضرف  ود  رد  دراد و  بوجو  رد  روهظ  اج  همه  لعفا ، هغیـص  هک  دـناهداد  تبـسن  هّماـع ، زا  یـضعب  هب  - 2

. تسا ظوفحم  بوجو ،
[ ...«. کلذ 52 ریغ  یلا  یهّنلا  ۀّلع  لاوزب  رمالا  ّقلع  نا  یهّنلا  لبق  امل  [ 51] اهتیعبت ضعب 50 ] یلا  و   » هلوق - 3

تسه و نآ  هارمه  یطرـش  دیق و  یهاگ  دیآیم ، رظح  لابند  رد  هک  لعفا  هغیـص  هک : دناهدش  لئاق  هلئـسم  رد  یلیـصفت  نینچ  مه ، یـضعب 
هحابا بوجو ، ینعی  تسا - یهن  زا  لبق  مکح  عبات  رما ، هغیـص  تروص ، نیا  رد  دشابیم ، یهن  كالم  تمرح و  ّتلع  ندش  لئاز  شطرش 

. ود نآ  زا  ریغ  ای  و 
75 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عم و  ۀّیعبّتلا ، وأ  ۀحابإلا ، وأ  بوجولا ، یلع  ۀـنیرق  نع  ایلاخ  نوکی  اهنم  دروم  ّلق  ّهنإف  لامعتـسالا ، دراومب  ثبـشّتلل  لاجم  ّهنا ال  قیقّحتلا : و 
ریغ اهلامجإل ، ابجوم  نوکی  رمألا  ۀیاغ  هیف . ةرهاظ  نوکت  ام  ریغ  یف  اهروهظل  ابجوم  رظحلا  بیقع  نوک  دعب  رهظی  مل  اهنع ، دـیرّجتلا  ضرف 

[. 1  ] انرشأ امک  يرخأ ، ۀنیرقب  ّالإ  اهنم  دحاو  یف  ةرهاظ 
______________________________

ینعی دوخ - روهظ  رد  هغیـص  نآ  تروص ، نیا  رد  هدـیدرگن  یهن  كـالم  ّتلع و  ندـش  لـئاز  هب  قـّلعم  طورـشم و  لـعفا ، هغیـص  رگا  اـّما 
. تسا یقاب  بوجو -

- لیـصفت هب  نیلئاق  ای  هدش  هحابا  هب  لئاق  هک  روهـشم  دننام  روکذم - لاوقا  رد  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  هلئـسم : رد  راتخم  نایب  [- 1]
دراد دوجو  یئاههنیرق  هک  دش  دیهاوخ  هّجوتم  دینک ، هظحالم  ار  لامعتـسا  دراوم  دیهاوخب  مه  امـش  رگا  هدش و  هظحالم  لامعتـسا ، دراوم 
یهاگ تسا و  هحابا  رب  ّلاد  رما ، نآ  هک  دـنکیم  تلـالد  هّیـصخش ، هنیرق  یهاـگ  ـالثم  تسا  هدرک  لـح  ار  هلئـسم  بلطم و  نئارق ، نآ  هک 
ّلحم زا  ّنأک  اهنیا  دنک ، تلالد  مّوس - لوق  لیـصفت - رب  هنیرق  یهاگ  تسا  نکمم  دـنکیم و  هّیلّوا  بوجو  نامه  رب  تلالد  هّصاخ ، هنیرق 

نیا ام  ثحب  یّلک  ناونع  دـشابن و  لامعتـسا  دراوم  رد  هّیـصخش  هنیرق  هنوگچـیه  هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  هکلب  تسا  جراخ  ام  ثحب 
دوخ یئاهن  رظن  هّللا  همحر  فّنصم  اذل  دنکیم  يزیچ  هچ  رب  تلالد  مّهوتملا » رظحلا  وا  مّلسملا  رظحلا  بیقع  رمالا  ۀغیص  عوقو  : » هک تسا 

: هک دناهدرک  نایب  وحن  نیا  هب  ار 
- یلوا روهظ  نآ  هک  دوشیم  ببس  مّهوتم ، ای  مّلسم  رظح  لابند  هب  شعوقو  دوشیم ، عقاو  مّهوتم ، ای  مّلـسم  رظح  لابند  رد  هک  لعفا  هغیص 
لاـمجا 53] دراوم ، نیا  رد  هجیتن  رد  دـنک و  رپ  ار  لّوا  روهظ  ياـج  هک  دـنکیمن  ادـیپ  يرگید  روهظ  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  بوجو -
ار لیـصفت - مّوس - لوق  نآ  ناوتیمن  دراد و  هحاـبا  رد  روـهظ  تفگ  ناوـتیمن  دراد ، بوـجو  رد  روـهظ  تفگ  ناوـتیمن  دـنکیم ، ادـیپ 

. تفریذپ
76 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀعیبّطلا داجیإ  بلط  الإ  سیل  اهنع ، فرـصنملا 54 ] ّنإف  رارکّتلا ، ةّرملا و ال  یلع  اهل  ۀلالد  ال  اقلطم ، رمألا  ۀغیـص  ّنأ  ّقحلا  نماّثلا : ثحبملا 
، ۀعیبّطلاب رمألا  یف  اهب  لاثتمالا  لوصحل  وه  اّمنإف  ةّرملاب ، ءافتکالا  اّما ]  ] و اهتّدامب ، اهتئیهب و ال  ال  امهدـحأ ، یلع  اهل  ۀـلالد  الف  اهب ، رومأملا 

[. 1  ] یفخی امک ال 
______________________________

تلاح دوریم و  نیب  زا  مه  لعفا  هغیـص  هّیلّوا  روهظ  هک  تسا  نیا  شرثا  مّهوتم ، اـی  مّلـسم  رظح  بیقع  رما ، هغیـص  عوقو  فّنـصم : راـتخم 
ات دشاب  هّیـصخش  نئارق  دیاب  هک  لمجم  ظافلا  ریاس  دننام  تسا ، لمجم  هک  یکرتشم  دننام  دوشیم - هدیـشک  لامجا  تلاح  هب  ندوب  رهاظ 

. دنک نایب  ار  دارم 
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« رارکت هّرم و   » متشه ثحبم 

هراشا

هتفگ ّنأک  برـضا ،» : » دیوگیم یـسک  یتقو  الثم  هن 55 ؟] ای  دـنکیم  رارکت  ای  هّرم  رب  تلـالد  نآ - هّداـم  اـی  رما - تئیه  اـیآ  لاؤس : [- 1]
[56 [؟ دشابیم ارّرکم » برضا   » هلمج نآ  يانعم  هکنیا  ای  ةّرم » برضا  : » تسا

ص76 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
، دوشیم ردابتم  ناسنا ، نهذ  هب  رما  هغیـص  زا  هک  هچنآ  اریز  دننکیمن  رارکت  ای  هّرم  رب  تلالد  مادکچیه - نآ - هّدام  هن  رما و  تئیه  هن  با :

. تسا تعیبط  داجیا  بلط  طقف 
رب تلالد  هک  دشابیم  ءاب » ءار و  داض ،  » زا ترابع  برضا »  » هّدام اّما  تسه . ياهّدام  تئیه و  ياراد  برضا »  » دننام رما ، هغیـص  کلذ : نایب 
هک میاهدرک  نایب  مه  برـضا - و  لعفا - تئیه  دروم  رد  اّما  تسه و  برّـضلا  تعیبط  زا  ترابع  هّدام ، يانعم  هکلب  دـنکیمن  رارکت  ای  هّرم 

سپ دریگیم  رارق  یئاشنا  بلط  هب  الوم  دوصقم  لعفا ، تئیه  هلیـسوهب  تعیبط  نامه  ینعی  دـنکیم  یئاشنا  بلط  بلط و  ءاـشنا  رب  تلـالد 
تسا  ترابع  برضا »  » يانعم
77 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ال یکاکّـسلا - هاکح  ام  یلع  ۀـیهاملا - یلع  ّالإ  ّلدـی  ال  نیونّتلا ، ماللا و  نع  دّرجملا  ردـصملا  نأ  یلع  قاّفتالا  ّنأ  کـیلع : بهذـی  ـال  مث 
ةّدام ّنأ  یلع  قافتالا  بجوی  ال  کلذک ، ردصملا  نوک  ّنا  نع  لوهذ  ۀلفغ و  ّهنإف  لوصفلا - یف  امک  ۀئیهلا - یف  انهاه  عاّزنلا  نوک  بجوی 

[. 1  ] اهلثم ۀغیص  وه  لب  تاّقتشملا ، رئاسل  ةّدام  تسیل  ردصملا  ّنأ  ةرورض  ۀّیهاملا ، یلع  الإ  ّلدت  ۀغیّصلا ال 
______________________________

. تسین نآ  رد  رارکت  ای  هّرم  رب  یتلالد  هنوگچیه  هک  دینکیم  هظحالم  امش  سپ  برّضلا » ۀعیبط  کنم  بلطا   » زا
بآ هبترم  کی  هب  بآ و  فرظ  کی  هب  برـض ، هعفد ، کی  هب  دـبع  ءاـم ،» ینقـسا   » اـی برـضا »  » دـیوگیم ـالوم  یتقو  ارچ  سپ  لاکـشا :

؟ دنکیم افتکا  ندروآ ،
تـسا مزال  دوش ، مدعنم  تعیبط ، دـشاب  انب  رگا  اّما  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  مه  درف  کی  دوجو  هب  تعیبط  دوجو  هک  تسا  نیا  شتّلع  باوج :
دـشاب انب  هچنانچ  دوشیم و  لح  هلئـسم ، مه  ناسنا  کی  اب  دـشاب ، دوجوم  ناسنا  هناخ ، رد  دـشاب  انب  رگا  دـشاب  مدـعنم  نآ ، دارفا  ماـمت  هک 

. دشابن دوجوم  هناخ  رد  ناسنا  دارفا  زا  کیچیه  هک  تسا  مزال  دشابن ، هناخ  رد  ناسنا 
مـالک ّلـحم  ود ، ره  دوشیم  مولعم  دـننکیمن ، رارکت  اـی  هّرم  رب  تلـالد  مادـکچیه - رما - تئیه  هن  رمأ و  هّداـم  هن  میتفگ  هکنیا  زا  رّکذـت :

، لعفا هّدام  قیرط  زا  دراد  ناکما  دننک و  لالدتسا  لعفا ، تئیه  قیرط  زا  تسا  نکمم  دنتـسه ، رارکت  ای  هّرم  هب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  هدوب ،
. دنیامن نایب  ار  دوخ  ياعدم 

« هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و  »

هّرم رب  تلالد  ایآ  لعفا  هغیـص  هک  مینکیم  ثحب  نیّیلوصا ، ام  هکنیا  دـناهدومرف : نینچ  ّنأک  ناـشیا  هّللا : همحر  لوصف  بحاـص  ناـیب  [- 1]
درادن و ءاب - ءار و  داض ، هّدام - اب  یطابترا  چیه  تسه و  برـضا - و  لعفا - تئیه  هب  طوبرم  طقف  روکذم  ثحب  عازن و  رارکت ، ای  دـنکیم 
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: هک دناهدرک  هدافتسا  یکاّکس  مالک  زا  ار  دوخ  ياعّدم  دهاش  لیلد و 
78 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- تسا تعیبط  ّتیهام و  طقف  شدافم  دـشاب ، نیونت  مال و  زا  دّرجم  رگا  ردـصم  هک : هدرک  بدا - لـها  عاـمجا  قاـّفتا - ياـعدا  یکاّـکس ،
. درادن رارکت  هّرم و  رب  یتلالد 

. دشابیم دصقلا  تعیبط  دصق »  » يانعم برّضلا و  تعیبط  برض »  » يانعم
تـسین لعفا  هّدام  هب  طوبرم  رارکت ، هّرم و  باب  رد  نییلوصا  فالتخا  هک  هداد  رارق  هنیرق  ار  یکاّکـس  قاّفتا  ياعّدا  لوصف ، بحاص  سپس 

ّتیهام و طقف  نیونت  مـال و  زا  دّرجم  ردـصم  داـفم  هک  هدرک  قاـّفتا  ياـعّدا  نآ ، رد  یکاّکـس  هک  تسا - ردـصم  ناـمه  لـعفا ، هّداـم  اریز 
. درادن هّدام  هب  یطابترا  چیه  تسه و  لعفا  تئیه  هب  طوبرم  طقف  رارکت  هّرم و  باب  رد  نیّیلوصا  عازن  هجیتن ، رد  تسا - تعیبط 

ّتیهام طقف  نیونت  مال و  زا  درجم  ردصم »  » دافم هک  هدرک  قاّفتا  ياعّدا  ردصم ، هب  تبـسن  یکاّکـس ، هّللا : همحر  لوصف  بحاص  مالک  ّدر 
. درادن رارکت  هّرم و  رب  یتلالد  تسا و  تعیبط  و 

هّدام شدوخ  مه  ردصم  تسا  ردصم  زا  ریغ  لعفا ، هّدام  تسین 57 .] تاّقتـشم  هّدام  هک  ردصم  اریز  درادن  لعفا  هّدام  هب  یطابترا  وا  ياعّدا 
. دوشیم هتفگ  ردصم  ود . نآ  عومجم  هب  هک  دراد  یتئیه  و 

هّدام ياراد  القتسم  مه  برض » - » دوشیم هتفگ  یضام  هغیص  ود ، نآ  عومجم  هب  هک  تسه - تئیه  هّدام و  ياراد  برـض »  » هک روطنامه 
نیب اهتنم  دـشابیم  هّدام  تئیه و  ياراد  مه  ردـصم  دنتـسه  تئیه  هّدام و  ياراد  لوعفم ، مسا  لعاف و  مسا  هک  روطناـمه  تسه ، یتئیه  و 

هب تبـسن  ار  یعامجا  قاّفتا و  یکاّکـس ، دننام  يدرف  رگا  لاح  تسا . دوجوم  مه  ردـصم  رد  هّدام  نآ  هک  تسه  كرتشم  هّدام  کی  اهنآ 
هّدام هک  تسین  نیا  رب  ياهنیرق  لیلد و  نیا  رارکت - هّرم و  هن  دـنکیم - ّتیهام  تعیبط و  رب  تلـالد  طـقف  ردـصم  هک : دـیامن  اـعّدا  ردـصم 

قاّفتا  ياعّدا  رگید  ترابع  هب  درادن  رارکت  هّرم و  رب  تلالد  مه  تسا - كرتشم  ردصم ، هّدام  اب  هک  لعفا -
79 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يوعد نکمی  هیلعف  اهل ؟ ةّدام  نوکی  هانعمب  فیکف  ینعملا ، بسحب  تاّقتشملا  رئاس  ردصملا و  ۀنیابم  ّقتـشملا  باب  یف  تفرع  دق  و  فیک ؟
[. 1  ] یفخی امک ال  اهتّدام ، یف  رارکّتلا  وأ  ةّرملا  رابتعا 

______________________________

دوشیم و ریبعت  هغیص ، هب  نآ  زا  هک  تسه  یتئیه  هّدام و  ياراد  برـض - ردصم - تسا ، ردصم  تئیه  هّدام و  عومجم  هب  تبـسن  یکاّکس ،
تئیه یتقو  اّما  دنکب  رارکت  هّرم و  رب  تلالد  ءاب » ءار و  داض ،  » تسا نکمم » ، » دشابیم لعف »  » نآ تئیه  تسا و  ءاب » ءار و  داض ،  » نآ هّدام 

- تـسا حیحـص  یکاّکــس ، قاـّفتا  ياـعّدا  هجیتـن ، رد  دوـش و  بلــس  نآ  زا  رارکت  هّرم و  رب  تلـالد  درک ، ادـیپ  لـعف - تـئیه  يردـصم -
. هدوب رارکت  هّرم و  مه  لعفا  هّدام  رد  هکیلاحرد 

. لعفا هّدام  هن  تسا  تئیه  هب  طوبرم  نیّیلوصا ، عازن  هک  تسین  نآرب  لیلد  دنکن ، رارکت  هّرم و  رب  تلالد  ردصم ، رگا  هجیتن :
. تسین تاّقتشم  هّدام  ردصم ، هک : دناهدومن  هماقا  یبوخ  دهاش  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

: هک تسه  یقرف  براض »  » و برض »  » نیب میتفگ  قتشم  ثحب  رد  کلذ : حیضوت 
یئانعم ياراد  قتـشم - براض - اّما  [ 58 «] برـض دـیز  : » تفگ ناوـتیمن  تسا و  تاذ  رب  لـمح  زا  یبآ  هک  تسه  یئاـنعم  ياراد  برض ،
تـسا دیز  نامه  براض ، تسا و  براض  نامه  دیز ، ینعی  براض » دـیز  : » تفگ ناوتیم  تسه و  تاذ  رب  لمح  قیبطت و  لباق  هک  تسه 

برّـضلا ال . » تسا رارقرب  يونعم  نیابت  براض ، برـض و  نیب  سپ  برـض » دـیز   » فـالخ هب  تسه  ّتیوه  وه  داـّحتا و  ود ، نآ  نیب  ینعی 
«. لمحلل الباق  نوکی  براّضلا  لمحلل و  الباق  نوکی 

؟ دشاب براض  هّدام  يردصم  يانعمهب  برض »  » تفگ ناوتیم  هنوگچ  میریگیم : هجیتن  نونکا  میتشاد  قتشم  باب  رد  هک  یثحب  زا 
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زا یبآ  انعم ، رظن  زا  هک  برـض »  » دریگ رارق  ینیابم  يارب  هّدام »  » دـناوتیم هنوگچ  ینیابم  دراد ، تنیابم  براـض ، اـب  اـنعم  رظن  زا  برـض » »
، درادن تاذ  اب  داّحتا  ناکما  تسا و  لمح 

80 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسه مه  تاذ  رب  قیبطت  لمح و  لباق  براض ، هکیلاحرد  دشاب  براض »  » هّدام دناوتیم  هنوگچ 

ظوفحم هّدام ، يانعم  هکنیا : زا  تسا  ترابع  هّدام »  » موهفم تسین ، قتـشم  نآ  هّدام  ردـصم ، هک  تسا  نیا  رب  لیلد  قتـشم ، اب  ردـصم  نیابت 
- قتشم تروص - نآ  اب  انعم  رظن  زا  هّدام  هک  دوشیمن  اّما  دنکیم  ادیپ  مه  يدئاز  هفاضا و  يانعم  کی  دیدج ، تئیه  نمض  رد  اهتنم  دشاب 

. دشاب هتشاد  تنیابم 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  تسین ، تاقتشم  هّدام  ردصم ، هکنیا  رب  لیلد  سپ 

: سپ دریگ  رارق  رگید  نیابم  هّدام  دناوتیمن  نینیابتملا  دحا  تسا و  دوجوم  نیابت ، وحن  هب  يونعم  فالتخا  براض ، برض و  نیب 
ریاس دننام  هک  تسه  هغیص  کی  شدوخ  مه  ردصم  و  درادن - رما  هّدام  هب  یطابترا  و  تسا - ردصم  یکاّکس  قاّفتا - ياعّدا  قاّفتا - دقعم 

. دشابیم تئیه  هّدام و  ياراد  غیص ،
.« یفخی امک ال  اهتّدام  یف  رارکتلا  وا  ةّرملا  رابتعا  يوعد  نکمی  هیلعف 59 ] هلوق ...« :

بلج لوصالا  قئاقح  باتک  زا  یتارابع  هب  ار  امـش  هّجوت  دـش ، نایب  امهّرـس  سّدـق  لوصف  بحاـص  رب  فّنـصم  داریا  هکنآ  زا  دـعب  رّکذـت :
[. میئامنیم 60

81 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مالکلا یف  الصأ  ردصملا  نوک  نم  رهتشا  ام  ینعم  امف  تلق : نإ 

، هبسانت یتلا  غیـصلا  رئاس  اّیـصخش  وأ  اّیعون  عضو  هتظحالمب  مث  یـصخّشلا ، عضولاب  الّوأ  عضو  يذلا  نأ  هانعم  فالخلا ، ّلحم  ّهنأ  عم  تلق :
[. 2  ] مهفاف لعفلا ، وأ  ردصملا  وه  کلذک ، ینعم  ةروصب و  هنم ، اهنم و  ّلک  یف  ةرّوصتم  ظفل  ةّدام  هعم  هعمج  اّمم 

______________________________

هّدام ياراد  دوخ ، مه  ردصم  ینعی  یضاملا » ۀغیصک  ۀغیص  وه   » هکلب درادن  یتّیصوصخ  ردصم ، دیدومرف : فّنصم - امـش - لاکـشا : [- 1]
هب تبـسن  تسا و  مالک  لصا  ردـصم ، ینعی  مالکلا » یف  لـصا  ردـصملا   » میاهدـناوخ تاـّیبدا  رد  ادـتبا  زا  اـم  هکیلاـحرد  تسه  یتئیه  و 

فیدر رد  مه  ردصم  امـش ، نایب  قبط  اّما  دوش  ذخا  نآ  زا  تاّقتـشم  ریاس  ات  دنک  ادیپ  قّقحت  ردـصم ، ادـتبا ، دـیاب  دراد  تلاصا  تاّقتـشم ،
. تسه یتئیه  هّدام و  ياراد  تاّقتشم و  ریاس 

مالک لصا  ردصم ، هک  ضرفرب  دناهتـسناد ، مالک  لصا  ار  لعف  یـضعب  هکلب  دشاب  مالک  لصا  ردـصم ، هک  تسین  مّلـسم  الّوا  باوج : [- 2]
. تسا تاّقتشم  هّدام  ردصم ، هک : دیاهدرک  لایخ  امش  هک  تسین  نانچ  مالکلا » یف  لصا  ردصملا   » هلمج يانعم  دشاب ،

: هک تسا  نیا  روظنم ، هکلب  هدرکن  ادیپ  تلاصا  دشاب ، تاّقتشم  هّدام  هکنیا  رب  انب  ردصم 
يارب ار  تلاصا  دـنک - عضو  تغل  هتـساوخیم  برـض  تعیبط  ندز و  يارب  الثم  هدوب - تاغل  لعج  عضو و  ددـص  رد  عضاو  هک  یماـگنه 

یـصخش عضو  ياراد  دوخ ، هک  تسا  هدوب  ردـصم  هتفرگ ، رظن  رد  تاـغل  هیاـپ  ناونعهب  عـضاو  هک  ار  یتـغل  نیلّوا  ینعی  هداد  رارق  ردـصم 
عـضاو روظنم  شاهّدام  مه  هک  دـیز  ظفل  عضو  دـننام  هدـش  عقاو  هّجوت  دروم  نآ ، تئیه  مه  هدوب و  رظن  دروم  نآ  هّداـم  مه  اریز  دـشابیم 

اب بساـنتم  ار  تاقتـشم  ریاـس  هداد و  رارق  نازیم  راـیعم و  ار  نآ  سپـس  هدرک  عضو  ّتیفیک  نیا  هب  مه  ار  ردـصم  وا  نآ ، تئیه  مه  هدوب و 
ياراد  تاّقتشم ، هّدام  نکل  یصخش  عضو  ياراد  تئیه ، هک : تسا  نیا  فّنصم ، هدیقع  هّتبلا  هدومن - عضو  ردصم ،

82 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تاّقتـشم هّدام  تاّیـصوصخ ، مامت  اب  ردـصم  هکنیا  هن  تسا  تغل  لعج  ماقم  رد  تلاـصا  ردـصم ، تلاـصا  زا  دوصقم  تسه - یعون  عضو 
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یظفل هّدام  دنتـسه ، يونعم  هّدام  کی  یظفل و  هّدام  کی  ياراد  ناشمامت  هک  تسه  كرتشم  تهج ، نیا  رد  تاّقتـشم  اب  مه  ردصم  دشاب ،
هک تسا  نامه  اهنآ ، يونعم  هّدام  و  دراد - دوجو  تاّقتـشم  ریاس  رد  مه  ردـصم و  رد  مه  هک  تسه - ءاب » ءار و  داض ،  » زا ترابع  اـهنآ 

الثم دراد  ياهفاضا  انعم و  کی  قتشم ، ره  رد  نکل  تسا  ظوفحم  تاّقتـشم ، ظافلا و  مامت  رد  هک  دوشیم  هتفگ  کتک »  » یـسراف نابز  رد 
یماگنه دز ،» کتک   » دیئوگیم هدومن و  هفاضا  دز »  » ظفل کتک ،»  » هملک هب  دینک  انعم  ار  برـض - یـضام - لعف  دـیهاوخیم  هک  یماگنه 

ردصم دوخ  رد  یّتح  هدننز »  » دیئوگیم لعاف  مسا  نایب  ماقم  رد  و  دنزیم » کتک   » دیئوگیم دینکیم ، انعم  ار  برضی - عراضم - لعف  هک 
يدـئاز يردـصم  يانعم  ندز »  » هک دـشابیم  ندز » کتک   » نآ يانعم  هکلب  تسین  کـتک »  » شموهفم دراد و  ياهفاـضا  ياـنعم  کـی  مه 

: هک میریگیم  هجیتن  ریخا  تاحیضوت  هب  هّجوت  اب  دراد ، دوجو  کتک - هّدام - رد  هک  تسه 
موهفم رظن  زا  تسه و  ءاـب » ءار و  داـض ،  » زا تراـبع  دراد ، دوـجو  ظـفل ، رظن  زا  تاّقتـشم  ماـمت  رد  مه  ردـصم و  رد  مه  هک  ياهّداـم  نآ 

يزیچ هکنیا  قیرط  زا  يونعم  هفاضا  مه  تئیه و  رظن  زا  یظفل  هفاضا  مه  دنکیم - ادـیپ  ياهفاضا  اهنآ  مامت  رد  تسه و  کتک »  » يانعمهب
یـسراف رد  امـش  هک  تسا  نامه  هفاضا ، نیا  تسا و  دوجوم  هّداـم  ياـنعم  رب  ياهفاـضا  مه  ردـصم  دوخ  رد  یّتح  دوشیم و  هفاـضا  نآ  هب 

هّدام رب  هفاضا  هک  تسا  ردـصم  تئیه  هب  طوبرم  تمالع ، ود  نآ  هک  تسه  نون » ءات و   » ای نون » لاد و   » ردـصم يانعم  رخآ  رد  دـیئوگیم 
هک تسا  نیا  مالکلا » یف  لصا  ردصملا   » يانعم سپ  درادن  دوجو  الصا  نون » ءات و   » ای نون » لاد و   » يانعم هّدام ، رد  الا  دشابیم و  ردصم 

. هدومن عضو  ار  ار  تاقتشم  ریاس  ردصم ، هظحالم  هب  سپس  هدرک ، لعج  ار  ردصم  لوا ، عضو ، ماقم  رد  عضاو 
83 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دارفألا درفلا و  وأ  تاعفّدلا ؟ ۀعفّدلا و  وه  له  رارکّتلا ، ةّرملاب و  [ 61] دارملا مث 
[. 1  ] لّوألا ینعملا  یف  ارهاظ  امهظفل  ناک  نإ  و  عاّزنلا ، ّلحم  نیینعملا  الکب  [ 62] اعقی نأ  قیقّحتلا : و 

______________________________

وا ردصملا  وه  الّوا ...  عضو  يذلا  نا  هانعم  فالخلا  لحم  ّهنا  عم  تلق : : » دندومرف نینچ  دوخ ، ریخا  ترابع  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذت :
«. لعفلا

لـصا ردـصم  هک  میدرک  لوبق  دـندومرف : مّود  باوج  رد  سپـس  دـشاب  مالک  لصا  ردـصم ، تسین  مولعم  هک : دوب  نیا  ناشیا ، لّوا  باوج 
 ... تسا و مالک 

وا ردصملا  وه  الّوا ...  عضو  يذلا  ّنا  دنیامرفب : دیابن  ترابع  قایس  بسحهب  تسا ، مالک  لصا  ردصم ، هک  دنتفریذپ  فّنـصم  هک  یماگنه 
«. لعفلا »

[63 .«] مهفاف : » هلوق

؟» دارفا درف و   » ای تسا  تاعفد » هعفد و   » رارکت هّرم و  زا  دوصقم 

؟ رارکت ای  دنکیم  هّرم  رب  تلالد  رما  هغیص  ایآ  هک  دوب  نیا  ام ، یلبق  ثحب  [- 1]
، رارکت هّرم و  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  یلعف  ثحب  اّما  رارکت  رب  تلالد  هن  دراد و  هّرم  رب  تلالد  هن  رما  هغیـص  دندومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 

؟» دارفا درف و   » ای تسا  تاعفد » هعفد و  »
زا درف  کی  هّرم »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  فلا : دراد : دوجو  ثحب  ّلحم  رد  لامتحا  ود 

84 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا دّدعتم  دارفا  دحاو و  درف  رارکت » هّرم و   » زا دوصقم  ینعی  دشاب  تعیبط  دارفا  زا  درف  دنچ  رارکت »  » زا روظنم  تعیبط و  دارفا 
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دنچ رارکت »  » زا روظنم  و  درف - کی  هن  هبترم - کی  ینعی  هّرم » ، » دـشاب تاـعفد » و  هعفد 64 ] « » رارکت هّرم و   » زا دوصقم  تسا  لـمتحم  ب :
رد دیامن  رـضاح  بآ  فرظ  جنپ  هعفدکی ، وا  دروایب و  بآ  هک  دهد  روتـسد  شدـبع  هب  یئالوم  رگا  نیاربانب  درف - دـنچ  هن  دـشاب - هبترم 

ار رارکت  هّرم و  هچناـنچ  تسا و  رارکت  قیداـصم  زا  روکذـم  لاـثتما  دـشاب ، دارفا  درف و  ياـنعمهب  رارکت  هّرم و  هـکنیا  رب  اـنب  تروـص ، نـیا 
يالوم يارب  بآ  فرظ  دـنچ  هعفدکی  دـبع ، اریز  دوشیم  بوسحم  هّرم »  » بآ فرظ  جـنپ  ندروآ  مینک ، ضرف  تاعفد  هعفد و  ياـنعمهب 

. تسا هدروآ  دوخ 
؟ تسه عازن  ثحب و  دروم  روکذم ، لامتحا  ود  زا  کیمادک  هرخالاب  لاؤس :

نکل تسه  رهاظ  فالخ  دارفا » درف و   » رب اهنآ  لـمح  تسه و  تاـعفد  هعفد و  لّوا - ياـنعم  رد  روکذـم - ظـفل  ود  روهظ  هچرگ  باوج :
. دوش عقاو  ثحب  عازن و  ّلحم  دناوتیم  انعم  ود  ره  قبط  رارکت ، هّرم و  هک  تسا  نیا  بلطم ، ّقح 

«- تاعفد هعفد و   » و دارفا » درف و  - » انعم ود  نآ  زا  مادکچیه  رب  ینعی  دنکیمن ، رارکت  هّرم و  رب  تلالد  رما ، هغیص  میتفگ  هک  فّنصم - ام -
دنناوتیم انعم  ود  زا  کیره  هب  دـنکیم  رارکت  ای  هّرم  رب  تلالد  رما ، هغیـص  دـنیوگیم : هک  یناسک  اّما  میرادـن  یلکـشم  درادـن و  تلـالد 

. تسه نایرج  لباق  انعم  ود  ره  رد  عازن  دنیامن و  تلالد  ياعّدا 
85 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّقلعتی له  رمألا  ّنأ  نم  یتآلا ، ثحبملل  ۀّمتت  ثحبملا  اذـه  لعجی  نأ  مزاللا  لب  بسنألا 66 ،] ناکل  درفلا ، ةّرملاب  دیرأ  ول  ّهنأ  مّهوت 65 ] و 
؟ امهنم ائیش  یـضتقی  وأ ال  دّدعتملا ؟ وأ  دحاولا  درفلاب  ّقلعّتلا  یـضتقی  له  درفلاب ، هقّلعت  ریدقت  یلع  کلذ و  دنع  لاقیف  درفلاب ؟ وأ  ۀعیبّطلاب 

[. 1  ] یفخی امک ال  نیتلأسملا ، نیب  ۀقلع  الف  ۀعفّدلا ، اهب  دیرأ  ول  اّمأ  و  هولعف ، امک  ثحبلاب  امهنم  ّلک  دارفإ  یلإ  ّجتحی 67 ] مل  و 
______________________________

هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

کنیا هک  تسه  خساپ  ياراد  باوج و  لباق  ناشمالک  لاحنیعرد  دـناهدرک و  نایب  ار  یبوخ  دـیدج و  هتکن  افاصنا  لوصف ، بحاص  [- 1]
: مینکیم نایب  تاحیضوت ، اب  ار  ناشیا  شیامرف 

: دناهدومن رکذ  مه  لابند  هب  ابیرقت  ار  ثحب  ود  رماوا ، باب  رد  نییلوصا  مهوت :
. ام یلعف  ثحب  رارکت - ای  دنکیم  هّرم  رب  تلالد  رما ، هغیص  ایآ  - 1

دارفا اـی  تسا  برـض  تعیبط  وا  بولطم  اـیآ  برـضا »  » دـیوگیم ـالوم  یتقو  ـالثم  درف ؟ هب  اـی  دوشیم  ّقلعتم  تعیبط  هب  ـالوم  رما  اـیآ  - 2
. ام هدنیآ  ثحب  برض -

دنتسه و لقتـسم  مادکره ، دنرادن و  رگیدکی  هب  یطابترا  چیه  ود ، نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دندرک  حرطم  ادج ، ار  ثحب  ود  رگا  رّکذت :
نیا شرهاظ  دش ، ناونع  هلئـسم ، ود  یتقو  رتحـضاو : ترابع  هب  دـشاب  حرطم  ّتیعبت  تلاصا و  دـشاب و  يرگید  عبات  یکی  هک  تسین  نینچ 

باختنا ار  لّوا  لوق  یـسک  رگا  ینعی  دشاب  هتـشاد  تلاخد  مّود ، هلئـسم  رد  لاوقا  مامت  رد  دناوتیم  لّوا ، هلئـسم  رد  لاوقا  عیمج  هک : تسا 
هک  ار  لوق  ره  هک  تسا  راتخم  رگید ، هلئسم  رد  درک 

86 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. سکعلاب و  دنک - باختنا  دهاوخب 

ثحب ود  اـهنآ ، هک  تسا  نیا  شرهاـظ  دـناهدرک ، ناونع  ار  ثحب  ود  نآ  نییلوـصا ، هکنیا  دـناهدومرف : ّنأـک  هّللا  همحر  لوـصف  بحاـص 
- درف ای  تعیبط  هب  رما  ّقلعت  ثحب  مّود - ثحب  رد  لاوقا  زا  کیره  اب  رارکت - هّرم و  ثحب  لّوا - ثحب  رد  لاوقا  عیمج  ینعی  دنتسه  لقتسم 
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درف و هن  تسا  تاـعفد » هعفد و  «، » رارکت هّرم و   » زا دوصقم  هک : تسا  نیا  رب  هنیرق  ثحب ، ود  نتـشاد  لالقتـسا  هجیتن ، رد  تسا و  راـگزاس 
: اریز دارفا 

: هک ّتیفیک  نیا  هب  دریگ  رارق  مّود ، هلأسم  هلابند  ثحب ، ّلحم  هلأسم  دیاب  دشاب ، دارفا  درف و  رارکت ، هّرم و  زا  دوصقم  رگا  فلا :
رد تسا  ّقلعتم  عیابط  هب  رماوا  دـش  لئاق  یـسک  رگا  دارفا ؟ هب  ای  تسا  ّقلعتم  عیابط ، هب  رماوا  ایآ  هک : مینک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  دـیاب  ادـتبا 

ّلحم هلأسم  لوق ، نآ  لابند  هب  تسا ، ّقلعتم  دارفا  هب  رماوا  هک  دش  لئاق  یسک  رگا  یلو  دنک  تکرش  یلعف  ثحب  رد  دناوتیمن  تروص  نیا 
: هک دوشیم  حرطم  رارکت - هّرم و  ثحب -

هب نیلئاق  هک  دوشیم - ّقلعتم  دحاو  درف  هب  رما  هک  تسا  نیا  روظنم ، دوشیم ، دارفا  هب  ّقلعتم  هکلب  دریگیمن  ّقلعت  عیابط ، هب  رماوا  هک  لاح 
درف رب  تلـالد  دریگیم و  ّقلعت  درفلا ، قـلطم  هب  هکنیا  اـی  و  دـنیوگیم - رارکت  هب  نیلئاـق  هک  دریگیم - قـّلعت  دارفا  هب  اـی  دـنیوگیم - هّرم 

[. 68] درادن دارفا  ای  دحاو 
ای تعیبط  هب  رما  ّقلعت  هلأسم  عورف  زا  دـنکیمن ، ادـیپ  تلاـصا  رارکت ، هّرم و  ثحب  دـشاب  دارفا » درف و  «، » رارکت هّرم و   » زا دوصقم  رگا  سپ 
ار ثحب  نیا  رد  تکرـش  ّقح  دوشیم ، ّقلعتم  تعیبط ، هب  رما  دنیوگیم  هک  یناسک  ینعی  دـشاب  هتـشاد  لالقتـسا  دـناوتیمن  دوشیم و  درف 

دنیامن تکرش  یلعف  ثحب  رد  دنناوتیم  دوشیم ، قلعتم  دارفا ، هب  رماوا  دنلئاق  هک  اهنآ  یلو  دنرادن 
87 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میدرک نایب  هک  وحن  نامه  هب  - 
هکلب تسین  دارفا  درف و  زا  یثحب  هلئـسم ، نآ  رد  تسه  لقتـسم  هلأسم  کی  دـشاب ، تاعفد » هعفد و  «، » رارکت هّرم و   » زا دوصقم  هچنانچ  ب :
لوـق ود  ره  هب  نیلئاـق  تعیبـط و  اـب  مه  هلئـسم - نیا  رد  تسا - راـگزاس  درف ، اـب  مه  تاـعفد  هعفد و  تسه و  تاـعفد  هعفد و  زا  تـبحص 

: هک دننک  ثحب  دنناوتیم  تسا ، ّقلعتم  تعیبط ، هب  رما  دندقتعم  هک  یناسک  ینعی  دننک ، تکرش  ثحب ، نیا  رد  دنناوتیم 
هکنیا نودـب  تسا  رما  ّقلعتم  تعیبط ،»  » هکنیا ای  هتفرگ و  رارق  رما ، ّقلعتم  تاعفد ، هب  تعیبط  ای  تسا  رما  ّقلعتم  هدـحاو ، ۀـعفد  تعیبط ، ایآ 

. دشاب حرطم  تاعفد  هعفد و  ناونع 
ّقلعتم هدحاو » ۀعفد  ، » درف ایآ  دنیوگب  دنیامن و  تکرـش  دنناوتیم  ثحب  نیا  رد  تسه  درف  هب  ّقلعتم  رما ، دنیوگیم  هک  یناسک  نینچمه  و 

. درادن ّتیلخدم  رما ، ّقلعتم  رد  تاعفد  هعفد و  رگید  تسا ، رما  ّقلعتم  درف »  » هکنیا ای  تسا و  رما  ّقلعتم  تاعفد » هب   » درف هکنیا  ای  تسا  رما 
میریگب تاعفد  هعفد و  ار  ود  نآ  زا  دوصقم  هک  میتسه  روبجم  دشاب ، هتشاد  لالقتـسا  تلاصا و  دهاوخب  رارکت » هّرم و   » ثحب رگا  هصالخ :

قبط هّتبلا  دوشیم - درف  ای  تعیبط  هب  رما  ّقلعت  هلأسم  لاـبند  رد  رارکت  هّرم و  هلأـسم  مینادـب ، دارفا  درف و  ار  ود  نآ  زا  دوصقم  هچناـنچ  یلو 
هب طبترم  هکنیا  هن  دراد  لالقتـسا  روکذـم ، ثحب  هک  تسا  نیا  هّیـضق ، رهاظ  هکیلاحرد  میدرک - نایب  هک  هلئـسم  نآ  رد  لاوقا  زا  یـضعب 

.« دارفا درف و   » هن تسا  تاعفد » هعفد و  «، » رارکت هّرم و   » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  لوصف ، بحاص  رظن  سپ  دشاب  نآ  لابند  مّود و  ثحب 
88 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّنأ ةرورـض  جراخلا ، یف  اهدوجو  رابتعاب  اهب  ّقلعتی  اّمنإ  ۀعیبّطلاب  لوقلا  یلع  بلّطلا  ّنإف  اضیأ ، درفلا  اهب  دیرأ  ول  امهنیب  ۀقلعلا  مدعل  دـساف ،
ّحـصیف نیینعملا ، الکب  رارکّتلا  ةّرملا و  نیب  ةدّدرم  تناک  رابتعالا  اذهب  و  ۀبولطم ، ریغ  ۀبولطم و ال  ال  یه ، الإ  تسیل  یه  ثیح  نم  ۀـعیبّطلا 

. اهمدع نیینعملاب و  رارکّتلا  ةّرملا و  یلع  ۀغیّصلا  ۀلالد  یف  عاّزنلا 
[69] درفلاب ّربع  اّمنإ  و  تادوجو ، وأ  دحاو  دوجو  دارفألا  وأ  درفلا  نم  دارملا  ّنأ  حوضولف  یناّثلا  ینعملاب  اّمأ  و  حـضاوف ، لّوألا  ینعملاب  اّمأ 

جراخ بولطملا و  مزالی  عئابّطلاب  رمألا  ّقلعتب  لوقلا  یلع  هصّخشت  هتّیـصوصخ و  [ 70] رمألا ۀیاغ  درفلا ، وه  جراخلا  یف  ۀـعیبّطلا  دوجو  ّنأل 
[. 1  ] همّوقی اّمم  ّهنإف 72 ] دارفألاب ، هقّلعتب  لوقلا  فالخب  هنع 71 ،]

______________________________
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لوصف بحاص  ياعّدم  هب  فّنصم  خساپ 

مه هتکن  کی  و  رارکت » هّرم و   » هلأسم هب  عجار  هتکن ، کی  دـیاب  تسین و  مامت  لوصف ، بحاص  مالک  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
 ] ود ره  هب  رارکت  هّرم و  ثحب  تسا و  لطاب  لوصف ، بحاص  مّهوت  هک  دوش  صّخشم  ات  مینک  رکذ  درف » ای  تعیبط  هب  رما  ّقلعت   » هب عجار 

89 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشابیم عازن  ثحب و  لباق  [ 73] انعم

« یه یه  ثیح  نم   » تعیبط سفن  هب  رما  هک : تسا  نیا  ناـشدوصقم  دریگیم ، ّقلعت  تعیبـط  هب  رما  دـنیوگیم  هک  یناـسک  اـیآ  لّوا : هتکن 
؟ دشاب رما  ّقلعتم  تعیبط ، دوجو  یّتح  هکنیا  نودب  دریگیم  ّقلعت 

: دنرادن يروظنم  نانچ  اهنآ  تهج ، ود  هب 
دوصقم دـنک ، ادـیپ  قّقحت  دوجو و  جراـخ ، رد  تعیبط  هک : تسا  نیا  ناـشروظنم  تسه  رما  ّقلعتم  تعیبـط ، دـنیوگیم  هک  یناـسک  فلا :

. دنکن ادیپ  مه  دوجو  هکنیا  ول  یه و  یه  ثیح  نم  تعیبط  سفن  هن  تسا  جراخ  رد  تعیبط  دوجو  رمآ ، یعقاو 
، میریگیم رظنرد  ار  تعیبط  سفن  یتقو  ینعی  یه » الا  تسیل  یه  ثیح  نم  ۀـعیبّطلا  : » دـنیوگیم هک  دیاهدینـش  مه  لوقعم  ياـملع  زا  ب :

الا تسیل  یه  ثیح  نم  ۀـعیبّطلا  ّنا  - » تسه شدوخ  طقف  تعیبط  ملاع  رد  مینکیم  دوجو  زا  رظنفرـص  یجراخ و  تاـهج  زا  رظنفرص 
.« ۀمودعم ةدوجوم و ال  ۀبولطم ال  ریغ  ۀبولطم و ال  یه ال 

شدوخ زج ، هک  ۀعیبط  یه  امب  تعیبط  سفن  هن  تسا  تعیبط  دوجو  ناشدوصقم  تسا  ّقلعتم  تعیبط ، هب  رما  دـنیوگیم  هک  یناسک  هّجوت :
. تسین چیه 

هک امـش  درف ؟ هب  ای  تسا  ّقلعتم  تعیبط  هب  رما  هک  دـننکیم  ثحب  ارچ  سپ  تسا  تعیبط  دوجو  لوق - نآ  رد  اـهنآ - دوصقم  رگا  لاؤس :
. تسین دارفا  زا  ریغ  يزیچ  جراخ ، رد  تعیبط  دوجو  دینادیم ، ۀعیبطلا  دوجو  يانعمهب  ار  تعیبط 

: هک تسه  یتوافت  درف ، تعیبط و  دوجو  نیب  هک  دیوشیم  هّجوتم  دینک ، ّتقد  رگا  باوج :
تاّیصوصخ میئوگیم  اذل  ۀعیبّطلا ، دوجو  فالخ  هب  تسا  يدرف  تاصّخشت  تاّیصوصخ و  تافاضا ، يرـس  کی  اب  دوجو  زا  ترابع  درف ،

دوجو هب  رما  دندقتعم  هک  یناسک  هک : تسا  رّکذت  هب  مزال  درادن ، ّتیلخدم  ۀعیبّطلا  دوجو  رد  اّما  دراد  ّتیلخدم  ّتیدرف ، يانعم  رد  يدرف 
90 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا جراخ  یناکم ، ینامز و  تاّیـصوصخ  يدرف ، ضراوع  اّما  تسا  بلاط  ار  ناسنا  دوجو  ـالوم  اـضرف - دـنیوگیم - تسا ، ّقلعتم  تعیبط ،
، دـنیوگیم درف  هب  رما  قـّلعت  هب  نیلئاـق  اـّما  تسه - هّیدرف  تاّیـصوصخ  اـب  هارمه  هشیمه  ناـسنا ، دوـجو  هچرگ  تـسه - ـالوم  بـلط  هرئاد 

ّقلعتم هک  دراد  لوبق  درف ، هب  رما  ّقلعت  لئاق  مه  تعیبط و  هب  رما  ّقلعت  لئاق  مه  نیاربانب  دراد  ّتیلخدم  رما ، ّقلعتم  رد  روکذم  تاّیـصوصخ 
دوجو هارمه  هلاحم  هک ال  دوجو  رب  هدئاز  تاّیـصوصخ  ضراوع و  نآ  هک : تسا  نیا  رد  ناشعازن  یلو  تسا  تعیبط  دوجو  زا  ترابع  رما ،

[. میدرک 74 نایب  هک  يوحن  هب  درادن  ای  دراد  تلاخد  رما  ّقلعتم  رد  ایآ  تسه ، تعیبط 
تعیبط تاذ  تعیبط ، نآ  زا  ناشدوصقم  تعیبط ، هب  رما  ّقلعت  هب  نیلئاق  هک : تسا  نیا  دشاب ، رظن  دروم  دـیاب  هدـنیآ  هلئـسم  رد  هک  ياهتکن 

. تسا تعیبط  دوجو  روظنم ، هکلب  تسین 
دارفا درف و  زا  دوـصقم  مینادـب ، دارفا  درف و  ياـنعمهب  ار  رارکت  هّرم و  رگا  هک : تـسا  نـیا  میوـش ، رّکذـتم  دـیاب  هـک  ار  یبـلطم  مّود : هـتکن 

؟ تسیچ
روظنم و  دـحاو » دوجو   » ینعی ثحب ، ّلحم  رد  درف  زا  روظنم  هکلب  تسین  درف » اـی  تعیبط  هب  رما  ّقلعت   » هلأـسم رد  درف  نآ  درف ،»  » زا دوصقم 
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ایآ هک  تسا  نیا  ناشروظنم  تسا ، دارفا  درف و  رارکت ، هّرم و  زا  دوصقم  دنیوگیم  هک  یناسک  هجیتن ، رد  تسا  دّدعتم » تادوجو   » دارفا زا 
اب هارمه  دوـجو  ینعی  درف ، دـناهدرک و  درف  هب  ریبـعت  هچرگ  اـهنآ  دوـجو ، دـنچ  اـی  دـنک  ادـیپ  دوـجو  کـی  تعیبـط ، هک  دراد  اـضتقا  رما ،

« دارفا درف و   » زا ناشدوصقم  هکلب  تسین  هدنیآ - هلئـسم  رد  تعیبط - دوجو  لباقم  رد  درف  نآ  درف ، زا  ناشروظنم  نکل  هّیدرف  تاّیـصوصخ 
. تسا دّدعتم  تادوجو  دحاو و  دوجو 

و یه - یه  اـمب  تعیبـط  سفن  هن  تسا - تعیبـط  دوجو  تعیبـط ، زا  دوصقم  درف - اـی  تعیبـط  هب  رما  ّقلعت  هدـنیآ - هلأـسم  رد  يدـنبعمج :
- رارکت هّرم و  ثحب  رد  دارفا - درف و  زا  روظنم 

91 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم ّهنإف  لاثتمالا ، هب  اضیأ  نوکی  نأ  یلع  ایناث ، هب  رومأملاب  نایتالل  لاـجم  ـال  ّهنأ  و  لاـثتمالا ، یف  هّرملاـب  لوقلا  یلع  ءاـنب  لاکـشإ  ـال  هیبنت :

[. 1  ] لاثتمالا دعب  لاثتمالا 
______________________________

. تسه دّدعتم  تادوجو  دحاو و  دوجو 
: هک مینکیم  نایب  نینچ  ار  لوصف  بحاص  خساپ  دش ، صّخشم  امش  يارب  هتکن  ود  نآ  هک  لاح 

لالقتسا یلعف  ثحب  دشاب  دارفا » درف و  ، » رارکت هّرم و  زا  دوصقم  رگا  دیدومرف : لوصف - بحاص  امـش - تسا : لطاب  لوصف  بحاص  مهوت 
رد دارفا  درف و  ثحب - ّلحم  رد  دارفا - درف و  زا  دوصقم  دـیدرک  لایخ  امـش  هک : تسا  نیا  ام  خـساپ  تسا ، هدـنیآ  هلأـسم  لاـبند  درادـن و 

مامت تروص ، نیا  رد  هک  تسا  دّدـعتم  تادوجو  دـحاو و  دوجو  ثحب - ّلـحم  رد  دارفا - درف و  زا  روظنم  هکیلاـحرد  تسا  هدـنیآ  ثحب 
تسناوتیم درف  هب  رما  ّقلعت  هب  لئاق  هک  روطنامه  دننک ، تکرش  دنناوتیم  مه  یلعف  ثحب  رد  دندومن  تکرش  هلئـسم ، نآ  رد  هک  یناسک 

لئاق اریز : دنیامن  تکرـش  یلعف  ثحب  رد  دنناوتیم  مه  تعیبط  هب  رما  ّقلعت  هب  نیلئاق  تشاد - لوبق  مه  لوصف  بحاص  هک  دـنک - تکرش 
ایآ دیوگب ، دنک و  تکرـش  یلعف  ثحب  رد  دناوتیم  وا  اذـل  تسا  تعیبط  دوجو  تعیبط »  » زا نم  دوصقم  دـیوگیم : تعیبط  هب  رما  ّقلعت  هب 
هب لـئاق  هک  تسا - دّدـعتم  تادوجو  اـی  دـیوگیم - هّرم  هب  لـئاق  هک  تسا - تعیبط  دـحاو  دوجو  تسه  رما  ّقلعتم  هک  تعیبـط  دوجو  نیا 

ار رارکت  مه  هّرم و  مه  هک  یناسک  لوق  تسین - حرطم  دّدعت  تدحو و  هلئـسم  تسا و  تعیبط » دوجو   » طقف هن ، هکنیا  ای  دیوگیم - رارکت 
. دندرکیم یفن 

ثحب رد  دـنناوتیم  ثحب  نآ  رد  نیلئاق  لاوقا و  مامت  تسه و  یّلقتـسم  لیـصا و  ثحب  کی  دـشاب ، هک  یئاـنعم  ره  هب  رارکت  هّرم و  هجیتن :
. تسا دساف  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  مهوت  نیاربانب ، دننک  تکرش  یلعف 

؟ تسا هنوگچ  لاثتما  تّیفیک  هّرم ، هب  لوق  رب  انب 

رد هب  رومأم  زا  درف  کی  رگا  تروص  نیا  رد  هعفد - اـی  دـشاب  درف  هّرم »  » ياـنعم هاوخ  دـنکیم - هّرم  رب  تلـالد  رما ، میوش  لـئاق  رگا  [- 1]
هدش  الوم  رما  لاثتما  دنک ، ادیپ  قّقحت  جراخ 

92 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنچ نمـض  ای  دـشاب  درف  کی  نمـض  رد  هاوخ  دـنک  ادـیپ  قّقحت  هعفدکی ، هب ، رومأم  هچنانچ  و  دـشاب - درف  هّرم ، زا  دوصقم  هکنیا  رب  انب  - 

رد هک  دوب  نیا  ام  ضرف  اریز  هدرک  ادیپ  قّقحت  الوم  رما  اب  لاثتما  روکذـم ، ضرف  ود  رد  نیاربانب  هدـش  لصاح  الوم  رما  لاثتما  مه  زاب  درف ،
وا رما  هتشگ و  قّقحم  الوم  ضرغ  هدش ، لصاح  لاثتما ، اعطق  سپ  هدرک  ادیپ  قّقحت  روبزم ، ناونع  نوچ  تسا و  ربتعم  هّرم ، ناونع  هب  رومأم 

. تسا هدش  طقاس 
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، يوناث لاثتما  هتـشگ ، طقاس  وا  رما  هدـش و  لصاح  الوم  ضرغ  نوچ  هکنیا  ای  دومن  لاثتما  ار  الوم  رما  ناوتیم  مّود  هبترم  يارب  اـیآ  لاؤس :
؟ درادن یموهفم 

يرما درک و  ادـیپ  قّقحت  لّوا ، لاثتما  اب  هب  رومأم  اریز  تسین  الوم  رما  لاـثتما  يارب  یّلحم  رگید  دـش ، لـصاح  ةّرم - لاـثتما - یتقو  باوج :
. درادن يرّوصت  لقعت و  لاثتمالا ، دعب  لاثتما  هک  تسا  نیا  یّلک ، هدعاق  دوش و  يوناث  لاثتما  ات  درادن  دوجو 

. تسا صّخشم  لاثتما  ّتیفیک  هّرم ، هب  لوق  رب  انب  هجیتن :

؟ تسا هنوگچ  لاثتما  تّیفیک  رارکت ، هب  لوق  رب  انب 

؟ هن ای  تسا  یفاک  رارکت ، ياّمسم  ایآ  دنکیم  تیافک  رارکت ، رادقم ، هچ  ات  هک  درک  هظحالم  دیاب  [، 75] رارکت هب  لوق  رب  انب 
؟ هن ای  دنادیم  مزال  ار  رارکت  لقا  ّدح  رارکت ، هب  لئاق  ایآ  هک  دوش  صّخشم  دیاب  رگید  ترابع  هب 

: دیوگب رارکت  هب  لئاق  هچنانچ  اّما  دوشیم  لصاح  لاثتما  هب ، رومأم  نایتا  هبترم ، ود  اب  تروص  نیا  رد  دـنادب  یفاک  ار  رارکت  لقا  ّدـح  رگا 
دیاب ینعی  تسا  صّخـشم  لاثتما  عضو  مه  تروص  نیا  رد  تسا ، یفاک  دـیوگب  الوم  اـت  دـیامن  ناـیتا  ار  هب  رومأـم  ردـقنآ ، فّلکم ، دـیاب 

صیخرت  یتقو  ات  دسرب و  كرت  رد  صیخرت  الوم  هیحان  زا  ات  دوش  نایتا  هب ، رومأم  ردقنآ ،
93 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

كانه نوکی  نأ ال  اّمإ  لاحلا : ولخی  ـالف  رارکّتلا ، یلع  ـال  ةّرملا و  یلع  ۀـلالد  نود  نم  ۀـعیبّطلا  بلط  یلع  هتلـالد  نم  راـتخملا  یلع  اـّمأ  و 
[. 1  ] لصألا وه  عجرملاف  لامجإلا ، وأ  لامهإلا  ماقم  یف  لب  نایبلا ، ماقم  یف  ۀغیّصلا  قالطإ 

______________________________

. دوب هب  رومأم  نایتا  لاثتما و  لاح  رد  دیاب  هدماین 
. دومن افتکا  نامه  هب  تسیچ و  رارکت  هب  نیلئاق  روظنم  هک  دید  دیاب  هصالخ :

؟ تسا هنوگچ  لاثتما  تّیفیک  فّنصم ، راتخم  رب  انب 

دافم هکلب  اهتئیهب - اهتّدامب و ال  ال  تسا - رارکت  رب  ّلاد  هن  دنکیم و  هّرم  رب  تلالد  هن  رما  هغیص  دندومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذت : [- 1]
لاثتما کی  زا  شیب  ناوتیم  ایآ  تسا و  هنوگچ  لاثتما ، ّتیفیک  ناشیا ، راتخم  رب  انب  مینیبب  دیاب  لاح  تسا ، ّتیهام  بلط  زا  ترابع  هغیص ،

؟ هن ای  دومن 
نایب ددص  رد  الوم  ینعی  تسا  قالطا  دقاف  هدـش  عقاو  رما ، ماقم  رد  هک  لعفا  هغیـص  یهاگ  - 1 تسا : ضرف  ود  ياراد  هلئـسم ، کلذ : نایب 
يارب تروص  نیا  رد  تسین ، مامت  مه  تمکح  تامّدـقم  هدوب و  یئوگلامجا  و[78 ] لامها 77 ] ماقم  رد  هکلب  هدوبن  [ 76] دوخ دارم  مامت 

دوخ هفیظو  یلمع 79 ] لصا  هلیسوهب  ناوتیم  هکلب  درک  کّسمت  یظفل  قالطا  هب  ناوتیمن  یناث  لاثتما  زاوج 
94 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لاثتمالا یف  ةّرملاب  ءافتکالا  یف  لاکشإ  الف  ماقملا ، کلذ  یف  اهقالطإ  نوکی  نأ  اّمإ  و 
______________________________

: هک دومن  صخشم  ار 
ياضتقم میراد ، زاوج  مدع  زاوج و  رد  کش  هک  ضرف  نیا  رد  هن ، ای  تسا  زیاج  یناث  لاثتما  میدومن ، لاثتما  ار  الوم  رما  هکنیا  زا  دـعب  ایآ 
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. درادن دوجو  یناث  لاثتما  يارب  یتّیعونمم  هک  تسا  نیا  تئارب ، لصا 
قالطا دوجو  دـشاب - هدـش  دراو  نایب  ماقم  رد  لعفا  هغیـص  هدوب و  دوخ  دارم  تاّیـصوصخ  مامت  نایب  ددـص  رد  الوم  هچنانچ  اـّما  - 2 [- 1]

: درک ثحب  دیاب  ماقم  ود  رد  تروص  نیا  رد  یظفل -
؟ دنک لاثتما  هک  تسا  مزال  رادقم  هچ  فّلکم ، رب  فلا :

ار هب  رومأم  رگا  ینعی  هدش  لصاح  الوم  رما  لاثتما  دـنکب ، هّرم  هب  يافتکا  فّلکم ، رگا  هک  تسین  يدـیدرت  دـناهدومرف  هّللا  همحر  فّنـصم 
مه ضرع  رد  ار  درف  دـنچ  ای  دـیامن  نایتا  ار  درف  کی  هعفدکـی ، نآ  نمـض  رد  هاوخ  تسا  یفاـک  دـیامن ، ناـیتا  یتّیفیک  ره  هب  هعفدکـی 

درادن رارکت  يارب  یمزلم  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دـبع  نآ ، نایتا  اب  دـشابیم و  هعفد »  » كالم تروص ، نیا  رد  هرخالاب  دـیامن  داجیا 
. دومن نایتا  ار  نامه  مه  دبع  دوب و  هدرکن  رارکت  زا  یثحب  هدرک و  بلط  ار  هب  رومأم  تعیبط  الوم  اریز 

هب رومأم  زا  هبترم  کی  نایتا  هّرم ، هب  نیلئاق  هک  روطنامه  تسا ، دّحتم  هّرم ، هب  نیلئاق  هدیقع  اب  فّنـصم  رظن  روکذـم ، ضرف  رد  يروآدای :
هب رومأم  رد  دـیق  تروصهب  هّرم »  » ناونع هک  دوب  نیا  هّرم ، هب  نیلئاق  رظنهب  تیافک  ّتلع  اهتنم  مینادیم  یفکم  مه  ام  دنتـسنادیم  یفاـک  ار 

.« ام ٍدرف  دوجوب  دجوی  ۀعیبطلا   » دنکیم و تعیبط  ّتیهام و  رب  تلالد  رما  هغیص  هک  تسا  نیا  ام ، رظن  هب  تیافک  ّتلع  یلو  تسا  ذوخأم 
یفکم  زئاج و  لاکشا  الب  یضرع  درف  دنچ  ای  درف  کی  نمض  رد  هّرم  هب  يافتکا  هجیتن :

95 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع راصتقالا  موزل  ارارم ال  وأ  ةّرم  اهب  نایتإلا  وه  اهب ، رومأملا  ۀـعیبّطلا  قالطإ  مزال  ّنإـف  اـهیلع ، رـصتقی  ـال  نأ  زاوج  یف  لاکـشإلا  اـّمنإ  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  ةّرملا ،
، لاـثتمالا نم  اوحن  اهنمـض  یف  اـهداجیإ  نوکیف  دارفأ ، وأ  درف  نمـض  یف  ةّرم  اـهب  ناـیتإلا  زاوج  وـه  اـّمنإ  قـالطإلا  ۀّیـضق  ّنإ  قـیقّحتلا : و 

اذإ امیف  رمألا ، هب  طقسی  لاثتمالا و  لصحی  ۀلاحم  ةّرم ال  اهب  نایتإلا  عم  ّهنإف  تاّرم ، ةّرم و  اهب  نایتإلا  زاوج  ال  دحاولا ، نمـض  یف  اهداجیإک 
وأ رخآ ، لاثتما  یعادـب  ایناث  هنایتإل  لاجم  هعم  یقبی  الف  هدّرجمب ، لـصحی  ثیحب  یـصقألا ، ضرغلا  لوصحل  ۀـّمات  ۀـّلع  رمـألا  لاـثتما  ناـک 
الف هطوقـسب ، رمألا  طوقـس  و  اهعم ، ضرغلا  طوقـس  و  اهنایتإب ، ۀـقفاوملا  لوصح  نم  تفرع  امل  ادـحاو ، الاثتما  نانایتإلا  نوکی  نأ  یعادـب 

[. 2  ] الصأ هلاثتمال  لاجم  یقبی 
______________________________

. دوشیم لصاح  الوم  رما  اب  لاثتما  تسا و 
هک تسا  زئاج  وا  يارب  ایآ  رگید : ترابع  هب  دـنکن ، افتکا  لاثتما ، هبترم ، کی  هب  دـناوتیم  فّلکم  اـیآ  هک  تسا  نیا  مّود ، ضرف  ب : [- 1]

؟ هن ای  دنک  نایتا  لاثتما ، دصق  هب  ار  هب  رومأم  اثلاث  ایناث و 
، لاثتما دـصق  هب  ار  هب  رومأم  دـناوتیم  مه  تمایق  زور  ات  فّلکم  هک  تسا  نیا  الوم ، مالک  قالطا  همزـال  هک : دـسریم  رظن  هب  نینچ  اودـب 

. تسین ذوخأم  هب  رومأم  رد  هّرم »  » ناونع دیق و  هک  تسا  يدروم  رد  هلئسم  ضرف  اریز  مه - لوط  رد  دارفا  نایتا  دیامن - نایتا 
تروص ود  هدش و  لیـصفت  هب  لئاق  ۀّیـضق »...  ّنا  قیقحتلا  و   » ناونع تحت  ادعب  اّما  دناهدرک  زاربا  ار  روکذم  رظن  ءادتبا  هّللا  همحر  فّنـصم 

. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دناهدرک  رکذ  نآ  يارب 
رومأم هک  يدّرجم  هب  هک  تسا  نینچ  رماوا ، زا  یضعب  دروم  رد  دشابیم : یئاهن  ضرغ  لوصح  يارب  هّمات  ّتلع  رما ، لاثتما  درجم  - 1 [- 2]

الوم ضرغ  دش ، نایتا  جراخ  رد  هب 
96 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، العف أّضوتی  مل  وأ  برـشی  مل  و  هب ، یتأف  أّضوتی  وأ  برـشیل  ءاملاب  رمأ  اذإ  امک  ضرغلا 80 ،] لوصحل  ۀّمات  ۀـّلع  لاثتمالا  نکی  مل  اذإ  اّمإ  و 
[. 1  ] ءازجإلا یف  هنایب  یتأی  ام  یلع  هلبق ، کلذ  هل  ناک  امک  اقلطم ، لب  هنم ، نسحأ  رخآ  درف  نایتإب  لاثتمالا  لیدبت  ۀّحص  دعبی  الف 
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______________________________

. دنامیمن یقاب  مه  يراظتنا  تلاح  دوشیم و  لصاح 
الوم ضرغ  كدوک ، ندرک  باریـس  بآ و  ندروآ  اب  تروص  نیا  رد  نک  باریـس  ار  هّچب  نآ  هک  دـهدیم  روتـسد  شدـبع  هب  الوم  لاثم :

. دوشیم لصاح 
هب رومأم  ةّرم - هعفد - کی  طقف  دناوتیم  دـبع  هک  تسا  نآ  رما ، هغیـص  قالطا  ياضتقم  هک : تسا  نیا  بلطم ، قیقحت  روکذـم ، ضرف  رد 
اّما دروایب  مه  ضرع  رد  ار  [ 81] درف دنچ  هکنیا  ای  دنک  نایتا  ار  هب  رومأم  زا  درف  کی  هک  تسا  زئاج  هعفدکی ، نآ  رد  اهتنم  دیامن  نایتا  ار 

ال دش ، نایتا  هب  رومأم  ةّرم - هعفد - کی  یتقو  اریز  تسین  اعبار - اثلاث و  [- 82] ایناث هب  رومأم  نایتا  زاوج  الوم ، مالک  یظفل  قالطا  ياضتقم 
ّتیعورـشم لاثتمالا  دـعب  لاثتما  دـنامیمن و  یقاب  لاثتما ، يارب  یلاجم  دوشیم و  طقاس  وا  رما  هجیتن ، رد  لصاح و  الوم  رما  لاثتما  هلاـحم ،

. درادن
: همدقم تسین : الوم  یئاهن  ضرغ  لوصح  يارب  هّمات  ّتلع  رما ، لاثتما  دّرجم  - 2 [- 1]

. دوش کیدزن  دوخ  ضرغ  هب  هلحرم  کی  هبترم و  کی  الوم  هک  تسا  نیا  دوشیم ، الوم  رما  ثعاب  هک  يزیچ  نآ  تاقوا ، زا  یهاگ 
نیا  شفده  دنک و  رضاح  بآ  شیارب  هک  دهدیم  روتسد  دوخ ، دبع  هب  یئالوم  لاثم :

97 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: درک رّوصت  ضرغ ، ود  دیاب  روکذم  لاثم  رد  سپ  دریگب  وضو  نآ  اب  هک  تسا 

یئاهن فده  دنک ، رضاح  ار  بآ  الوم  يارب  دبع ، هکنیا  دّرجم  هب  تسا  یهیدب  دریگب ، وضو  نآ ، اب  هک  تسا  نیا  الوم ، یئاهن  ضرغ  فلا :
. دریگب وضو  بآ ، نآ  اب  الوم  هک  دوشیم  لصاح  یصقا  ضرغ  یتروص  رد  هکلب  دوشیمن  لصاح  الوم 

. تسین الوم  یلصا  فده  بآ ، زا  نّکمت  نکل  دنک  ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  هک  تسا  نیا  الوم ، رگید  ضرغ  ب :
رد ار  بآ  درک ، رما  لاـثتما  دـبع ، هک  یماـگنه  تسین - یـصقا  ضرغ  لوـصح  يارب  هّماـت  ّتلع  رما ، لاـثتما  دّرجم  هک  ریخا - تروـص  رد 

، هدـشن لصاح  ؤّضوت - الوم - یئاهن  ضرغ  تسا و  حرطم  راـظتنا  تلاـح  زونه  یلو  هدرک ، ادـیپ  بآ  زا  نّکمت  وا  داد و  رارق  ـالوم  راـیتخا 
درادرب هداد ، رارق  الوم  رایتخا  رد  هک  ار  یبآ  فرظ  نآ  دناوتیم  دبع  ّتیفیک : نیا  هب  رگید  درف  نایتا  هب  لاثتما  لیدبت  تّحـص  تسین  دـیعب 

کی دـناوتیم  اـم  رظن  هب  هکنیا  اـمک  دـشابن  رتهب  هاوخ  دـشاب  رتفیظن  رتهب و  مّود ، فرظ  بآ  هاوخ  دراذـگب ، وا  دزن  رگید  فرظ  کـی  و 
دوب و راتخم  لاـثتما ، زا  لـبق  دـبع ، نآ  هک  روطناـمه  دـهد ، رارق  دـحاو  لاـثتما  ار  نآ  عومجم  دـنک و  همیمـض  لّوا ، فرظ  هب  بآ  فرظ 

. دمآ دهاوخ  ءازجا  ثحب  رد  هلئسم  نیا  لیصفت  لیمکت و  دیامن - باختنا  ار  یفرظ  ره  تسناوتیم 
زئاج لاثتما ، لیدبت  هن  دوشیم  لصاح  الوم ، یئاهن  ضرغ  لّوا ، لاثتما  اب  رگا  تسه  قالطا  ياراد  الوم ، مالک  هک  یتروص  رد  يدنبعمج :
دعب لاثتما  لاثتما و  لیدـبت  تروص ، نیا  رد  دوشیمن  لصاح  لّوا  لاثتما  اب  الوم  یئاهن  ضرغ  هچنانچ  یلو  لاثتمالا  دـعب  لاـثتما  هن  تسا و 

. تسا زئاج  لاثتمالا 
؟ هن ای  هدش  لصاح  الوم  یئاهن  ضرغ  هک  میوشیم  هّجوتم  یقیرط  هچ  زا  لاؤس :

. تسا هّیضق  ياربک  رد  ام  ثحب  العف  تسا و  يورغص  روکذم ، ثحب  باوج :
98 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بلط ردابت  هیلع  لیلّدلا  و  یخاّرتلا ، زاوج  اهقالطإ  ۀّیـضق  معن  یخاّرتلا ، یلع  روفلا و ال  یلع  ال  ۀغیّـصلل ، ۀلالد  ّهنأ ال  ّقحلا  عساّتلا : ثحبملا 
[. 1  ] امهدحأب اهدییقت  یلع  ۀلالد  الب  اهنم ، ۀعیبّطلا  داجیإ 

______________________________
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« یخارت روف و   » مهن ثحبم 

؟ مادکچیه ای  یخارت  ای  دنکیم  روف  رب  تلالد  رما ، هغیص  ایآ  لاؤس : [- 1]
، نآ داجیا  تسه ، نم  بولطم  هک  یتعیبط  نآ  ینعی  دـشابیم  اروف ،» برّـضلا  کنم  بلطا   » شیانعم برـضا »  » دـیوگیم الوم  یتقو  ـالثم 

؟ دشابیم یخارت  ینعی  نآ ، لباقم  هطقن  هب  دّیقم  هکنیا  ای  تسا  ّتیروف  هب  دّیقم 
ای دـنک  رّخؤم  ار  هب  رومأم  نایتا  دـناوتیم  دـبع  تسا و  زئاج »  » یخارت هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  دنتـسه ، یخارت  هب  لئاق  هک  یناسک  ایآ  و 

. دشاب رما  هغیص  زا  رّخؤم  تقفاوم ، دیاب  امتح  تسا و  بجاو »  » یخارت هک  تسا  نیا  ناشروظنم ، هکنیا 
. دنرادن یخارت  ای  روف  رب  تلالد  مادکچیه ، نآ ، تئیه  هن  رما و  هغیص  هّدام  هن  هک  تسا  نیا  بلطم ، ّقح  باوج :

هن تسا  تعیبط  داجیا  بلط  نآ ، زا  ردابتم  میونشیم ، ار  لعفا  هغیص  یتقو  هک : تسا  نیا  یخارت » روف و   » رب رما  هغیص  تلالد  مدع  رب  لیلد 
. یخارت هن  تسا  حرطم  ّتیروف  دیق 

: هک دوشیم  هدافتسا  امهدحاب - اهدییقت  یلع  ۀلالد  الب  فّنصم - ترابع  زا  يروآدای :
کنم بلطا  ، » برضا يانعم  دیوگیم  ّتیروف  هب  لئاق  هک  روطنامه  ینعی : یخارت » زاوج   » هن تسا  یخارت » موزل   » یخارت هب  نیلئاق  روظنم 

رد فّنـصم - ام - نکل  دنادیم  یخارت  هب  دّیقم  ار  هغیـص  ینعی  تسه  ایخارتم » برـضا   » مه یخارت  هب  لئاق  دوصقم  تسه ، اروف » برّـضلا 
. تسین حرطم  يدییقت  هنوگچیه  میئوگیم ، اهنآ  لباقم 

.« یخارتلا زاوج  اهقالطا  ۀّیضق  معن  : » هلوق
تامّدقم  ّتیمامت  تروص  رد  لعفا - هغیص  قالطا  ياضتقم  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
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[. 1  ] ۀّیروفلا یلع  تایآلا  نم  دحاو  ریغ  ۀلالد  یعّدا  امک  يرخأ ، ۀلالد  نم  دییقّتلا  یف  دب  الف 

______________________________

. تسه یخارت  زاوج  تمکح -
قـالطا زا  اـم  یلو  دنتـسه  نآ  بوجو »  » هب دـقتعم  یخارت ، هب  نیلئاـق  اریز  دـنکیم  قرف  یخارت ، هب  لوق  اـب  یخارت  زاوج  هک  تسا  یهیدـب 

اروف برـض »  » هک درادـن  یموزل  دوب  مامت  تمکح ، تامّدـقم  برـضا و  تفگ  الوم  رگا  ینعی  مینکیم  هدافتـسا  ار  یخارت  زاوج » ، » هغیص
اّما دـهد  ماـجنا  ار  نآ  یخاّرتـلا  عم  دـناوتیم  مه  دـنک و  ناـیتا  ار  هب  رومأـم  هلـصافالب ، هک  تسا  ّریخم  مه  فّلکم  هکلب  دـنک  ادـیپ  قّقحت 

. تسین بولطم  ای  بلط و  ای  هب ، رومأم  رد  دیق  یخارت - ّتیروف و  مادکچیه -
هک تسا  یهیدـب  دـنکیم . تیروف  رب  تلالد  میرک ، نآرق  زا  یتایآ  نکل  دـنکیمن  ّتیروف  رب  تلالد  لعفا  هغیـص  دـناهتفگ : یـضعب  [- 1]

: زا تسا  ترابع  تایآ  نآ  دناهدرکن . یتشادرب  نانچ  لعفا - تئیه  هّدام و  عضو ، تغل ، لعفا - هغیص  تلالد  قیرط  زا  اهنآ 
[. 83 «] َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  : » فلا

تعراسم بوجو  رب  تلالد  اوعراس »  » ینعی رما ، لـعف  سپ  دراد  بوجو  رب  تلـالد  لـعفا ، تئیه  هک  میدرک  تباـث  ـالبق  لالدتـسا : بیرقت 
هتـشاد تعراسم  راگدرورپ ، لمع  هب  میناوتیمن  اـم  تسا و  لاـعتم  راـگدرورپ  لـعف  ترفغم ، مّکبر ، نم  ةرفغم »  » یلا اوعراـس  و  دـنکیم ،
تـسه لاـعتم  دـنوادخ  رماوا  لاـثتما  زا  رتمهم  يراـک  هچ  ترفغم  بجوم  يارب  تسه و  ترفغم » ببـس   » ترفغم زا  دوـصقم  سپ  میـشاب 
بجیف ةرفغملا  بابـسا  نم  هب  رومأملا  ناـیتا  ةرفغملا و  ببـس  یلا  ۀـعراسملا  بجی  : » تسا نینچ  ةرفغم » یلا  اوعراـس  و   » ياـنعم نیارباـنب ،

. دراد يروف  بوجو  تعراسم و  هب ، رومأم  نایتا  هفیرش ، هیآ  ياضتقم  هب  سپ  اهیلا » ۀعراسملا 
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یلإ ۀعراسملا  وحن  ثعبلا  وه  اّمنإ  ِتاْریَْخلا *» اوُِقبَتْـساَف   » ۀـیآ اذـک  و  ْمُکِّبَر » ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو   » ۀـیآ قایـس  ّنأ  ةرورـض  عنم ، هیف  و 
ثعبلا ناک  ّرشلا ، بضغلل و  اعبتتسم  ناک  ول  امهکرت  ّنأ  ةرورض  ّرشلا ، بضغلل و  امهکرت  عابتتـسا  نود  نم  ریخلا ، یلا  قابتـسالا  ةرفغملا و 

[. 1  ] مهفاف یفخی ، امک ال  بسنأ ، امهنع  ریذّحتلاب 
______________________________

[84 .] َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ِتاْریَْخلا » اوُِقبَتْساَف  ب ...« :
تاریخ ماـمت  لـماش  مـال و  فـلا و  هب  یّلحم  عـمج  مه  تاریخلا »  » هملک تسا و  بوـجو  رب  ّلاد  رما و  هغیـص  اوقبتـسا » : » لالدتـسا بیرقت 

یلا قابتـسالا  بجی   » ینعی ِتاْریَْخلا *» اوُِقبَتْـساَف   » يانعم اذل  دـشابیم  وا  تاروتـسد  ماجنا  الوم و  رما  لاثتما  زا  رتالاب  يزیچ  هچ  دوشیم و 
.« تاریخلا ۀلمج  نم  وه  يذلا  هب  رومأملاب  نایتالا  یلا  قابتسالا  بجی  : » سپ تسا  ریخ  هب  قابتسا  قیداصم  زا  هب  رومأم  نایتا  و  ریخ » ّلک 

. میوشب ود  نآ  تیروف »  » و قابتسا » تعراسم و  بوجو   » هب لئاق  تاّیعرش  رد  دیاب  روکذم  هیآ  ود  هب  هّجوت  اب  هجیتن :
: دناهدرک نایب  روکذم  لالدتسا  هب  تبسن  باوج  هس  تقیقح  رد  لاکشا و  هس  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

هدرک و نایب  ار  نآ  لعفا  تئیه  اب  هچرگ  دـشابیم و  قابتـسا »  » و تعراـسم »  » هب فلکم  کـیرحت  ماـقم  رد  روکذـم  تاـیآ  يرآ 85 ] - 1
« بجاو  » رما ود  قابتسا ، تعراسم و  رگا  اریز  دنکیمن  یبوجو  ثعب  رب  تلالد  تایآ ، نآ  قایس  نکل  دراد  بوجو  رد  روهظ » ، » رما هغیص 

باذـع نآ  هّجوتم  ار  نیفّلکم  ثعب ، ماـقم  رد  هک  دوب  بساـنم  دوـب ، حرطم  یباـقع  باذـع و  ناـشتفلاخم  كرت و  رب  هک  يوـحن  هب  دـندوب 
قحتسم  دیئامنن ، قابتسا  تعراسم و  رگا  دنیوگب : دنیامن و 
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قلطم وأ  بدّنلا  صوصخ  یلع  امهیف  ۀغیّصلا  لمح  نم  دب  الف  اهرثکأ ، لب  تابجاولا  نم  ریثک  و  تاّبحتسملا ، یف  هصیـصخت  ةرثک  موزل  عم 

[. 1  ] بلّطلا
______________________________

امیقتسم هدشن و  باذع  زا  یثحب  هکنیا  زا  اذل  قابتـسالا » ۀعراسملاب و  ّرـشلا  بضغلا و  نم  اورذحا   » دنیوگب نینچ  الثم  دوب  دیهاوخ  باذع 
تبوقع قاقحتـسا  شکرت  رب  هک  تسین  حرطم  یبوجو »  » ثعب هک  دوـشیم  هدافتـسا  ّنأـک  دـناهدومن  تعراـسم  قابتـسا و  هب  تبـسن  ثعب ،

. دنتسه یبابحتسا  مکح  کی  نایب  ددص  رد  هیآ  ود  نآ  هکلب  دوش  ّبترتم 
.« مهفاف : » هلوق

. تسا يراج  هدش  نایب  رما ، هغیص  اب  هک  هّیعرش  تابجاو  مامت  رد  روکذم  باوج - لاکشا - هک : تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش 
«، بلط  » زا روظنم  هک  دراد  دوجو  ياهنیرق  هک : میراد  تاـیآ  هب  نّیلدتـسم  ربارب  رد  مه  يرگید  خـساپ  لّوا ، باوج  زا  رظنعطق  اـب  : 2 [- 1]

ترفغم بابـسا  زا  مه  لیللا - ةالـص  دـننام  تاّبحتـسم - هکلب  درادـن  تابجاو  هب  صاـصتخا  هک  ترفغم » ببـس   » اریز تسین  یبوجو  بلط 
یـصاصتخا دوشیم و  تاریخ  مامت  لماش  تسه و  مال  فلا و  هب  یلحم  عمج  هک  هدش  لامعتـسا  تاریخلا »  » هملک مه  مّود  هیآ  رد  تسا و 

: تفگ ناوتیم  هنوگچ  دـش ، مه  تاّبحتـسم  لماش  هیآ ، ود  نآ  یتقو  هجیتن  رد  تسا ، تاریخ  زا  یکی  مه  بش  زاـمن  درادـن ، تاـبجاو  هب 
حرطم قابتسا  بوجو  تاّبحتسم ، رد  ایآ  تسا و  حرطم  تعراسم ، بوجو  تاّبحتـسم ، رد  ایآ  دراد  تعراسم  بوجو  رب  تلالد  اوعراس » »

؟ تسا
تعراسم و بوجو  مه  تاّبحتسم  هک  تسا  نیا  شاهمزال  مینک  لمح  ناشرهاظ  رب  ار  اوقبتـسا »  » و اوعراس »  » رگا دش  هتفگ  هک  هچنآ  رب  انب 
ای دراد  تعراسم  بوجو  تقو ، لّوا  رد  تسه  ضئارف  ّمها  زا  هک  زامن  ایآ  دنتـسین . نینچ  هک  میراد  یتاـبجاو  هکیلاـحرد  دـنراد  قابتـسا 

دیاب تقو  یگنت  باب  زا  دوش  قیض  تقو  رگا  يرآ  تسه ؟ تلیضف  ياراد  تقو ، لّوا  هک  نیا 
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یلإ اداشرإ  هوحن  ثعبلا  ماقم  یف  تایاوّرلا  تایآلا و  نم  درو  ام  ناک  و  قابتـسالا ، ۀـعراسملا و  نسحب  لـقعلا  لالقتـسا  يوعد  دـعبی  ـال  و 
كانه نکی  مل  ول  و  اهـسفنب ، ةّداملا  یلع  ّبترتی  امل  اهیف  رمألا  نوکیف  ۀـعاطإلا ، لصأ  یلع  ّثحلا  یف  ةدراولا  تایاوّرلا  تایآلاک و  کلذ ،

[. 1  ] ۀّیداشرإلا رماوألا  یف  نأّشلا  وه  امک  اهب ، رمأ 
______________________________

. دومن نایتا  اروف  ار  زامن 
دیاب ای  سپ  دشابیم  نجهتسم  رثکا  صیصخت  تسه و  رثکا  صیصخت  مزلتـسم  میئامن ، لمح  ناشرهاظ  رب  ار  رما  هغیـص  ود  نآ  رگا  هجیتن :

دشاب و ياهنیرق  لیلد و  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه  بلط  قلطم  رب  ّلاد  میئوگب  هکنیا  ای  میئامن و  بدـن »  » صوصخ رب  لمح  ار  اهنآ 
. تسا بجاو  قابتسا ، تعراسم و  دروم ، نالف  رد  هک  دنک  تلالد 

ای یبابحتسا  ای  تسا  یبوجو  يولوم ، مکح  نآ  ایآ  مینک  ثحب  ات  دنرادن  يولوم  مکح  رب  تلالد  قابتـسا ، تعراسم و  هیآ  الـصا  : 3 [- 1]
. دشابیم یبابحتسا  یبوجو و  زا  ّمعا 

؟ تسا يداشرا  دیئوگیم  یقیرط  هچ  هب  اجک و  زا  لاؤس :
، روکذم هیآ  تسه ، [ 86  ...«] ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » هفیرـش هیآ  خنـس  هیآ ، ود  نآ  باوج :

هیآ رد  هک  یکالم  نامه  دـیامنیم و  لاعتم  راگدرورپ  تعاطا  هب  مکح  القتـسم  لقع »  » هک یتعاـطا  ناـمه  هب  دـنکیم  داـشرا  ار  نیفّلکم 
. تسا دوجوم  تعراسم ، قابتسا و  هیآ  رد  دراد  دوجو  تعاطا ،

؟ تسیچ نآ  ياهیگژیو  و  رما »  » ندوب يداشرا  كالم  لاؤس :
نآرب مکاح  لالقتسا ، وحن  هب  لقع  دشابن ، مه  یعرش  لیلد  رگا  هک  يوحن  هب  دیامن  ءیش  نسح »  » هب مکح  القتـسم  لقع ، يدروم  رد  رگا 

عراش  زا  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، دروم 
103 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، عراش رما  زا  رظنعطق  اب  هک : تسا  نینچ  مه ، ثحب  ّلحم  رد  دراد  لـقع  مکح  هب  داـشرا  رد  روهظ  دوش ، رداـص  يرما  یمکح و  سّدـقم ،
مه َهَّللا *»...  اوُعیِطَأ   » هفیرـش هیآ  رگا  هک  هّللا  تعاطا  دننام  دنکیم ، يونعم  روما  هب  تعراسم  تاریخ و  هب  قابتـسا  هب  مکح  القتـسم  لقع 

دراد یمکح  القتـسم  لقع  هک  يدراوم  رد  میریگیم  هجیتن  ام  تسا و  مزال  لاعتم ، راـگدرورپ  تعاـطا  دـیوگیم : القتـسم  لـقع  دـشابن ،
تقفاوم و سفن  رب  دـنرادن ، ّتیعوضوم  تلاصا و  يداشرا ، رماوا  ماکحا و  هک  تسا  یهیدـب  دـشابیم . يداشرا  هک  تسا  نیا  شرهاـظ » »

کی نآ ، هیلا  دـشرم  رگا  تسه ، دوخ  هیلا  دـشرم  عبات  يداشرا  رما  یملع ، حالطـصا  هب  تسین و  حرطم  یباقع  باوث و  اهنآ  اب  تفلاـخم 
عبات مه  يداشرا  رما  دـشاب ، یبابحتـسا  مکح  نآ ، هیلا  دـشرم  رگا  دریگیم و  دوخ  هب  ار  هرهچ  نامه  مه  يداشرا  رما  دـشاب  یموزل  مکح 

دشابیم و هیلا - دـشرم  هّدام - هب  طوبرم  یلـصا  شقن  هکلب  دـنرادن  یـشقن  نادـنچ  ناشدوخ  يداشرا ، رماوا  رگید : ترابع  هب  تسا  نامه 
ّبترتم تعراسم » قابتسا و  تعاطا ،  » رب هک  يرثا  نآ  ینعی  دوشیم  ّبترتم  هّدام ، رب  هک  تسا  يرثا  نآ  يارب  روکذم  تایآ  مامت  رد  رما » »

یـسک رگا  هک  تسین  روـطنیا  یلو  دـنکیم  قابتـسا  تعراـسم و  نسح  هب  مکح  لـقع »  » هیآ ود  نآ  زا  رظنعـطق  اـب  ثحب  ّلـحم  رد  تسا 
. دشاب هدش  رداص  وا  زا  یباذع  بجوم  ای  دشاب  هدش  یحیبق  بکترم  دنک  كرت  ار  تعراسم 

هکلب بجاو  ای  تسا  بحتسم  قابتـسا ، تعراسم و  ایآ  مینک  ثحب  ات  تسین  يولوم  الـصا  ثحب ، ّلحم  هیآ  ود  رد  هدراو  رماوا  يدنبعمج :
موزل تعراسم ، قابتـسا و  رماوا ، نآ  زا  رظنعطق  اب  دـید  دـیاب  هکلب  دـنرادن  يرثا  يداـشرا ، رماوا  سفن  دنتـسه و  يداـشرا  روکذـم ، رماوا 

. دنکیم اهنآ  نسح »  » هب مکح  لقع  میتفگ  هن و  ای  دنراد 
. میرادن دنکب ، ّتیروف  رب  تلالد  هک  یلیلد  هصالخ :
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[. 1 [ ] مهفاف 87
______________________________

. دناهدومن بلطم  رد  ّتقد  هب  رما  - 1 دوشیم : هداد  مهف »  » هب رما  رد  لامتحا  ود  [- 1]
، دشاب هدومن  رداص  نآ  هب  تبـسن  يرما  ای  یهن  مه  عرـش  هدومن ، نایب  ار  یبلطم  یمکح و  القتـسم  لقع  هک  يدراوم  رد  دـشاب  انب  رگا  - 2

: هک دیآیم  شیپ  یلکشم  تسه ، يداشرا  عراش ، یهن  رما و  دیئوگب  امش 
امـش ایآ  دـناهدومن  ملظ  زا  یهن  یظیلغ  دـیدش و  نحل  اب  مه  تایاور  تاـیآ و  یفرط  زا  دـنکیم و  ملظ  حـبق  هب  مکح  القتـسم  لـقع  ـالثم 
هکلب دنرادن  یباقع  باوث و  ناشدوخ  تسه و  يداشرا  سّدقم ، عراش  فرط  زا  هرداص  رماوا  ماکحا و  نآ  مامت  هک  دیوش  مزتلم  دیناوتیم 

؟ دیوگیم هچ  لقع  دید  درک و  هعجارم  لقع  هب  دیاب 
. میئامن لمح  داشرا ، رب  ار  عراش  فرط  زا  هدراو  رماوا  ام  دوشیمن  ببس  دراد ، یمکح  يدروم  رد  لقع  هکنیا  فرص 

؟ دینکیم داشرا  رب  لمح  ار  تعاطا  هیآ  رد  رما »  » ارچ سپ  لاکشا :
لمح ار  نآ  رگا  هک : تسا  نیا  شتّلع  هکلب  دـنکیم ، تعاطا  بوجو  هب  مکح  القتـسم  لقع  هک  تسین  نیا  داشرا ، رب  لمح  ّتلع  باوج :

: دیوگب هک  دشاب  ددص  رد  َهَّللا *»...  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرش هیآ  رگا  اریز  تسا  لسلست  رود و  مزلتسم  مینکن ، داشرا  رب 
هیآ سفن  ایآ  دراد  بوجو  تعاطا ،» موزل   » دـیوگیم لـیلد  مادـک  تسا ، رما  کـی  اوعیطا ،»  » هملک سفن  هک  دـینادیم  هّللا » ۀـعاطا  بجی  »

هب تسه  يداشرا  هیآ ، نآ  رد  رما  میئوگب  میتسه  روبجم  دـشابن  رود  مزلتـسم  هکنیا  يارب  اذـل  ریخ ، دوشیم ؟ شدوخ  لـماش  اوُعیِطَأ *»...  »
تسین و حرطم  اهنآ  رد  یلکشم  نانچ  هک  اوُِقبَتْساَف *»...   » و اوُعِراس »...  َو   » هیآ فالخ 
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وأ یناّثلا ، نامّزلا  یف  اضیأ ، اروف  هب  نایتإلا  هیلع  بجول  یـصع  ول  ثیحب  اروفف  اروف  نایتإلا  رمألا  ۀّیـضق  لهف  روفلاب ، لوقلا  یلع  ءانب  ۀّـمتت :
امل ۀّیروفلا ، یلع  اهتلالدب  لیق  ول  ّهنأ  یفخی  و ال  هدّدعت ، وأ  بولطملا  ةدحو  وه  لوقلا ، اذه  یلع  ۀغیّـصلا  دافم  ّنأ  یلع  ناّینبم  ناهجو : ال ؟

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  هدّدعت ، وأ  هتدحو  نم  بولطملا  وحن  یلع  ۀلالد  اهل  ناک 
______________________________

. مینک داشرا  رب  لمح  هدومن و  رظنفرص  اهنآ  رهاظ »  » زا هک  درادن  یهجو 
ایآ تسیچ ؟ برـضا »  » هلمج يانعم  ّتیروف ، هب  نیلئاق  رظن  زا  هک : دناهدرک  نایب  ار  ياهتکن  ّتیروف ، هب  لوق  رب  انب  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

نامز رد  هکنیا  ای  تسه  وا  هّجوتم  برـضا »  » فیلکت مه  یناث ، نامز  رد  درکن  نایتا  ار  هب  رومأـم  اروف  فّلکم  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم 
رد رگا  نینچمه  و  تسین ؟ دبع  هّجوتم  یفیلکت  رگید  سپ  دشن  عقاو  هک  مهنآ  دوب و  يروف  برض »  » اریز تسین  برض »  » هب فّلکم  مّود ،

؟ هن ای  تسه  هب  رومأم  برض »  » مه مّوس  نامز  رد  درک ، تفلاخم  یناث  نامز 
کی هک  دراد  ضرغ  ود  بولطم و  ود  وا  ایآ  برـضا » : » دـیوگیم اضرف  دـنکیم و  رداص  ار  يرما  ـالوم  یتقو  تسه : هلئـسم  رد  هجو  ود 

تفلاـخم مّود ، بولطم  اـب  فّلکم  رگا  هک  يوحن  هب  تسه  لّوـالا  ناـمّزلا  یف  برّـضلا  عوقو  شمّود ، بولطم  برـض و  لـصا  وا  بولطم 
الوم هتـساوخ  تسه و  الوم  بولطم  اعومجم  دـیق ، دـّیقم و  ریخ ، هکنیا  اـی  تسا ، یقاـب  دوخ  تّوق  هب  برـض - لـصا  لّوا - هتـساوخ  درک ،

، نیاربانب تسین  وا  بلط  ّقلعتم  یئاهنت  هب  برض  لصا  درادن و  یبولطم  وا  رگید  دوش  تفلاخم  نآ ، دیق  اب  هچنانچ  تسه و  يروف » برض  »
دیاب لّوا ، هظحل  رد  تفلاخم  اب  دشاب  بولطم  دّدعت  هب  دقتعم  ّتیروف ، هب  لئاق  رگا  تسا ، بولطم  دّدعت  بولطم و  تدحو  رب  ینتبم  هلئسم ،

یبولطم الوم  يارب  رگید  لّوا ، نامز  رد  تفلاخم  اب  دشاب ، بولطم  تدحو  هب  دقتعم  وا  هچنانچ  دـیامن و  تقفاوم  الوم  رما  اب  مّود  نامز  رد 
. دوش نایتا  ات  درادن  دوجو 
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ثلاّثلا  لصفلا 
، ماربإلا ضقّنلا و  نایب  ماقملا و  لیـصفت  یف  ضوخلا  لبق  و  [، 89] ۀهبش الب  [ 88] ۀلمجلا یف  ءازجإلا  یضتقی  ههجو  یلع  هب  رومأملاب  نایتإلا 

[. 1 : ] رومأ میدقت  یغبنی 
______________________________

؟ تسیچ بولطم  تدحو  ای  دّدعت  صیخشت  هار  لاؤس :
ار نآ  یجراخ ، لیلد  هلیسوهب  دیاب  درک ، هدافتسا  رما ، هغیـص  زا  ناوتیمن  ار  روکذم  تهج  میوش ، ّتیروف  هب  لئاق  هک  یتروص  رد  باوج :

؟ دحاو ای  تسا  دّدعتم  الوم  بولطم  ایآ  هک  میهد  صیخشت 

« ءازجا ثحبم   » مّوس لصف 

هراشا

ار هب  رومأم  یـسک  رگا  ایآ  ینعی : ما ال » ءازجالا  یـضتقی  له  ههجو  یلع  هب  رومأملاب  نایتالا  : » هک تسا  نیا  یلوصا ، ثحابم  زا  یکی  [- 1]
؟ هن ای  تسه  تیافک  یضتقم  دیامن ، نایتا  شتاّیصوصخ  مامت  اب 

رما هب  تبسن  هچرگ  تسه  ازجا  یضتقم  شدوخ - رما  هب  تبـسن  ینعی : ۀلمجلا - یف  روکذم  هجو  هب  هب  رومأم  نایتا  هک  میئوگب  دیاب  الامجا 
. درک میهاوخ  نایب  یلعف  ثحب  نمض  ار  هلئسم  لیصفت  هّتبلا  دشابن - يزجم  یعقاو ،

: زا روظنم  الثم  هک  مینک  نایب  هب -...  رومأملاب  نایتالا  روکذم - ترابع  رد  هدراو  ظافلا  اب  هطبار  رد  ار  يروما  دیاب  ثحب  رد  عورـش  زا  لبق 
. میزادرپیم روما  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسیچ  ءازجا »  » و یضتقی » «، » ههجو یلع   » نیوانع
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هب یتؤی  نأ  لثم  القع ، اعرـش و  جهّنلا  كاذ  یلع  هب  یتؤی  نأ  یغبنی  يذلا  جـهّنلا  وه  ناونعلا - یف  ههجو -)  ) نم دارملا  ّنأ  رهاّظلا  اهدـحأ :

[. 1  ] ةدابعلا یف  برقّتلا  دصقب 
______________________________

؟ تسیچ ههجو » یلع   » ناونع زا  دوصقم  لّوا  رما 

جراخ رد  ار  هب  رومأم  فّلکم ، هک  تسا  نیا  روکذم ، هملک  زا  دوصقم  تسا و  حضاو  نایتالا »  » هملک يانعم  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  [- 1]
. دناشوپب نآ  هب  لمع  هماج  دروایب و 

: مینکیم رکذ  نآ ، هرابرد  لامتحا  هس  ای  انعم  هس  هک  تسه  ههجو » یلع   » ناونعهب عجار  لّوا ، رما  رد  یلصا  ثحب 
ترابع هب  دـشخب  قّقحت  تسا ، مزـال  هک  یجهن  نآ  هب  ّتیفیک و  نآ  هب  ار  هب  رومأـم  فّلکم ، هک  تسا  نیا  روکذـم ، ناونع  زا  دوصقم  - 1

. هدش ربتعم  لقع ، ای  عرش  فرط  زا  هک  دشاب  یتاّیصوصخ  دجاو  هب ، رومأم  دیاب  هک  تسا  نیا  دارم ، رگید :
هب هّتبلا  دشابیم ، هب  رومأم  رد  تبرق  دصق  تیاعر  رابتعا و  دننام  یلقع  ّتیصوصخ  هب و  رومأم  طئارـش  ازجا و  دننام  یعرـش ، تاّیـصوصخ 

عراش دشاب ، [ 90 «] رمالا یعاد   » يانعمهب تبرق  دـصق  رگا  میتفگ : هدرک و  ناـیب  شمود - همّدـقم  رد  مجنپ - ثحبم  رد  اـم  هک  یئاـنعم  نآ 
تعاطا نوئش  تاّیفیک و  زا  تبرق  دصق  هکلب  [، 91] دیامن ذخا  دوخ ، رما  ّقلعتم  رد  ّتیئزج  ای  ّتیطرـش  تروصهب  ار  نآ  دناوتیمن  سّدقم 

دوشیمن لصاح  تبرق ، دصق  نودب  الوم  ضرغ  هک  يدراوم  رد  هّتبلا  دـنکیم ، تبرق  دـصق  رابتعا  هب  مکح  لقع  تعاطا ، باب  رد  تسا و 
. میراد وا  ضرغ  لوصح  رد  کش  هک  يدراوم  رد  ای  و 
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تاّیدّبعّتلا جورخ  مزلی  ّهنأ  عم  دیعب ، وه  و  اّیحیضوت ، ادیق  ههجو ) یلع   ) نوکی هیلع  ّهنإف  اعرـش ، هب  رومأملا  یف  ةربتعملا  ۀّیفیکلا  صوصخ  ال 

[. 1  ] اعرش هب  رومأملا  دویق  نم  ال  القع ، ۀعاطإلا  تاّیفیک  نم  ۀبرقلا  دصق  ّنأ  نم  مّدقت  امک  راتخملا ، یلع  ءانب  عاّزنلا ، میرح  نع 
______________________________

. تسه هّیلقع »  » و هّیعرش »  » هربتعم تاّیصوصخ  مامت  ههجو » یلع   » ناونع زا  دوصقم  هصالخ :
نیا رد  هک  دـیامن  نایتا  هّیعرـش »  » هربتعم تاّیـصوصخ  نامه  اب  ار  هب  رومأم  فّلکم ، هک  تسا  نیا  ههجو ،» یلع   » ناونع زا  دوصقم  : 2 [- 1]

. تسین ههجو » یلع   » ناونع رد  لخاد  لماش و  هّیلقع »  » تاّیصوصخ تروص ،
: دراد روکذم  ریسفت  هب  لاکشا  ود  هّللا  همحر  فّنصم 

: هک تسا  نیا  شیانعم  هب » رومأملاب  نایتالا   » ناونع اریز  دشاب  یحیـضوت  دیق  کی  روکذـم ، دـیق  هک : تسا  نیا  روبزم ، ریـسفت  همزال  فلا :
زامن اضرف  هک  یسک  یلو  دنک  متخ  مالس  اب  عورش و  مارحالا  ةریبکت  اب  ار  زامن  الثم  دهد  ماجنا  طئارش  ازجا و  مامت  اب  ار  هب  رومأم  فّلکم ،

اب هب  رومأم  هک : تسا  نیا  هب » رومأملاب  نایتالا   » يانعم مّود ، ریـسفت  قبط  سپ  هب » رومأـملا  وه  اـمب  تأـی  مل   » وا دـناوخیم  عوکر  نودـب  ار 
دوـشیم بوـسحم  یحیـضوت  دـیق  کـی  تسین و  ّبترتـم  ههجو » یلع   » دـیق رب  ياهدـئاف  تروـص ، نیا  رد  دوـش  ماـجنا  شطئارـش  ازجا و 

. دنشابن یحیضوت  ثحب ، رد  هدراو  دویق  هک  تسا  نیا  رهاظ »  » هکیلاحرد
اب زامن  رگا  اریز : تسا  تادابع  هب  طوبرم  ازجا ، ثحب  هدمع  هکیلاحرد  دوش  جراخ  ازجا  ثحب  هرئاد  زا  تادابع »  » دـیاب ام  يانبم  قبط  ب :

دنکیم تادابع  رد  تبرق  دصق  رابتعا  هب  مکح  لقع ، ام  رظن  هب  هک  دشاب - تبرق  دصق  دقاف  یلو  دوش  هدناوخ  هّیعرـش  طئارـش  ازجا و  مامت 
تسین يزجم  امّلسم  تبرق ، دصق  نودب  زامن  تدابع و  اریز  هن  ای  تسه  ازجا  یضتقم  زامن ، نآ  ایآ  دنک  ثحب  دناوتیمن  یـسک  عرـش - هن 

زا یضعب  نکل  ۀّیعرشلا » هتاّیصوصخ  مامتب  هب  رومأملاب  یتا  ّهنا  قدصی  «: » ههجو یلع   » ناونع زا  مّود  ریسفت  قبط  هکیلاحرد 
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تادابعلا ال صوصخ  یف  ّالإ  هربتعا ، نم  دنع  هرابتعا  مدع  و  مظعملا ، دنع  هرابتعا  مدع  عم  ّهنإف - باحـصألا ، ضعب  دنع  ربتعملا  هجولا  و ال 
امک ال هانرکذ ، ام  وه  و  ینعملا ، نم  هیف  جردـنی  ام  ةدارإ  نم  ّدـب  الف  رابتعالا ، ریدـقت  یلع  رکّذـلاب  هصاصتخال  هجو  ـال  تاـبجاولا - قلطم 

[. 1  ] یفخی
______________________________

دیاب نیاربانب  تسین  ازجا  یضتقم  تبرق ، دصق  نودب  زامن  هک  تسا  یهیدب  هدشن و  تیاعر  نآ  رد  تبرق  دصق  هلمج  زا  هّیلقع  تاّیصوصخ 
هب طوبرم  ازجا ، ثحب  هدمع  هکیلاحرد  دوشیم  تاّیلّـصوت 92 ] لماش  طقف  روکذم  ثحب  تسه و  جراخ  ازجا ، ثحب  زا  تادابع  میئوگب 

. تاّیلّصوت هن  تسا  تایدّبعت 
: هک تسا  نیا  هدش ، هداد  ههجو » یلع   » ناونع هرابرد  هک  يرگید  لامتحا  : 3 [- 1]

، تسا هجو  دصق  هب  رظان  روکذم ، ناونع  ینعی  تسا - ربتعم  باحـصا ، زا  یـضعب  دزن  رد  هک  تسا - هجو 93 ] دصق  نامه  نآ ، زا  دوصقم 
؟ هن ای  تسه  ازجا ، یضتقم  ایآ  دنک  نایتا  هجو ، دصق  اب  ار  هب  رومأم  یسک  رگا 

. دنراد ههجو » یلع   » ناونع زا  مّوس  ریسفت  هب  تبسن  لاکشا ، هس  هّللا  همحر  فّنصم 
هلأـسم ناونع  هکیلاـحرد  دناهتـسناد  ربتعم  هب  رومأـم  رد  ار  نآ  تیاـعر  یـضعب  هکلب  تسین  ربـتعم  باحـصا ، ماـمت  دزن  هجو ، دـصق  فلا :
دنتـسین هجو  دـصق  رابتعا  هب  لـئاق  هک  یناـسک  دوشیم  هنوگچ  هتفرگ و  رارق  ماربا  ضقن و  ثحب و  دروم  باحـصا  همه  دزن  یلعف ، هّیلوصا 

. دنهد رارق  عازن  ّلحم  ناونع  رد  ار  نآ 
هب صاصتخا  هک  روطنامه  ام  ثحب  ناونع  دـننادیم و  ربتعم  تادابع ، رد  ار  نآ  طقف  دنتـسه  هجو  دـصق  راـبتعا  هب  لـئاق  هک  یناـسک  ب :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


مه  تاّیدبعت  هب  صاصتخا  درادن ، تاّیلّصوت 
110 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلإ نایتإلا ال  یلإ  بسن  اذـل  و  ۀـلالّدلا ، فشکلا و  وحنب  ال  ریثّأتلا ، ۀـّیّلعلا و  وحنب  ءاضتقالا  انهاه - ءاضتقالا - نم  دارملا  ّنأ  رهاّـظلا  اـهیناث :
[. 1  ] ۀغیّصلا

______________________________

رکذ ار  يدیق  ثحب ، یّلک  ناونع  رد  ناوتیم  هنوگچ  هاگنآ  دوشیم ، تاّیلّـصوت  تادابع و  لماش  هک  تسا  یّلک  ناونع  کی  هکلب  درادن ،
. هدشن نآ  رابتعا  هب  لئاق  یسک  تاّیلّصوت ، رد  دراد و  رابتعا  ناکما  تادابع ، هرابرد  اهنت  دیق  نآ  هک  دومن 

فیدر رد  دشاب ، ربتعم  هب  رومأم  رد  هجو  دصق  رگا  دوش ، رکذ  یلعف  ثحب  ناونع  رد  هک  تسا  یتّیـصوصخ  هچ  ياراد  هجو  دصق  رگم  ج :
، روکذم هتکن  زا  اذل  دناهدرک  رکذ  ثحب ، ناونع  رد  ار  هجو  دصق  هربتعم ، تاّیـصوصخ  مامت  نیب  زا  ارچ  تسا  ربتعم  هلئـسم ، رد  ازجا  رئاس 

: میئوگیم هجیتن  رد  تسین و  هجو  دصق  ههجو » یلع   » ناونع زا  دوصقم  هک  مینکیم  فشک 
دـصق رگا  هکنیا  ات  تسا  یّلک  ماع و  ناونع  کی  میدرک  رکذ  لّوا ، يانعم  لاـمتحا و  ناونعهب  هک  تسا  ناـمه  روکذـم ، ناونع  زا  دوصقم 

. دشاب هدش  یّلک  ناونع  نآ  رد  جردنم  تسه ، مه  ربتعم  هجو ،
. دیامن نایتا  هّیلقع  هّیعرش و  هربتعم  تاّیصوصخ  مامت  اب  ار  هب  رومأم  فّلکم ، هک  تسا  نیا  ههجو » یلع   » ناونع زا  روظنم  هصالخ :

؟ تسیچ اضتقا »  » هملک زا  دوصقم  مّود  رما 

: مینکیم رکذ  انعم  ود  اضتقا  هملک  يارب  [- 1]
، اضتقا ياـنعم  تروص ، نیا  رد  دـنکیم  رثا  ءیـش ، یعقاو  توبث  رد  یـضتقم  هک  دوشیم  لامعتـسا  يدروم  رد  اـضتقا »  » هملک یهاـگ  - 1
نم و یهاگآ  ملع و  هب  یطابترا  دراد و  یعقاو  ترارح  رد  یعقاو  ریثأـت  راـن ، ینعی  ةرارحلل » ضتقم  راـّنلا  : » لاـثم تسا  ّتیّلع »  » زا تراـبع 

هب  اضتقا  هملک  ضرف ، نیا  رد  اعقاو ، ترارح  توبث  يارب  اعقاو ، دراد  ّتیّلع  ران ، درادن ، امش 
111 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. هدش لامعتسا  ءیش ، یعقاو  توبث  رد  ریثأت  ّتیّلع و  يانعم 
هب ملع  عالّطا و  لولعم ، تسین ، ءیش  یعقاو  توبث  لولعم ، هک  دوشیم  لامعتسا  ءیـش ، توبث  هب  ملع  رد  ّتیّلع  رد  اضتقا  هملک  یهاگ  - 2

: دوشیم هتفگ  هکنیا  لثم  تسا  ءیش  نآ 
هک تسا  نیا  دوصقم ، دناهدرک ، لامعتسا  ار  اضتقا  هملک  هک  روکذم  لاثم  رد  هن ؟ ای  دراد  ار  هعمج  زامن  بوجو  ياضتقا  تیاور ، نالف  ایآ 

راّنلا  » لاثم رد  هک  اضتقا  هّدام  اب  هدـش  لامعتـسا  ریخا  لاثم  رد  هک  اضتقا  هّدام  هن ، اـی  ار  هعمج  زاـمن  بوجو  دـنکیم  اـضتقا  لـیلد ، نآ  اـیآ 
عبات هعمج ، زامن  یعقاو  بوجو  درادن ، ار  هعمج  زامن  یعقاو  بوجو  ياضتقا  هک  لیلد  اریز  دراد  توافت  هتـشگ  لامعتـسا  ةرارحلل » ضتقم 

رد ریثأت  هک  تسا  ظاـحل  نیا  هب  مّود  دروم  رد  اـضتقا  هملک  لامعتـسا  سپ  هرارز ، تیاور  هب  طوبرم  هن  تسا  شدوخ  حـلاصم  هب  طوبرم  و 
ملع دهتجم ، دوشیم  بجوم  لیلد ، نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  هن ، ای  تسا  بوجو  یـضتقم  لیلد ، نالف  هکنیا  يانعم  دنکیم و  امـش  نم و  ملع 

يانعم اضتقا - موهفم  سپ  هن  اـی  دـنکیم  بوجو  رب  تلـالد  بوجو و  زا  فشک  اـیآ  هن ، اـی  دـهدب  بوجو  هب  اوتف  دـنک و  ادـیپ  بوجو  هب 
. تسا عالّطا  ملع و  رد  ریثأت  يانعمهب  فشک و  زا  ترابع  مّود -

؟ تسیچ اضتقا  هملک  زا  روظنم  ما ال » ءازجالا  یضتقی  له  ههجو  یلع  هب  رومأملاب  نایتالا   » ترابع رد  لاؤس :
هغیـص اریز  تسا  تلالد » فشک و   » زا ترابع  ریخا ، لاثم  رد  اضتقا  يانعم  ما ال » ءازجالا  یـضتقت  ۀغیّـصلا  له  : » دنیوگیم یهاگ  باوج :
هملک نییلوصا ، تارابع  رد  اّما  تسا  تلالد  ّتیفـشاک و  شیانعم  دوش ، هداد  تبـسن  ظفل ، هب  اـضتقا  هملک  رگا  تسه و  ظـفل  هلوقم  زا  رما 
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- جراخ رد  هب  رومأم  نداد  ماجنا  زامن و  ندناوخ  هب  ینعی  هدش - هداد  تبسن  هب » رومأم  نایتا   » هب هکلب  هدشن  هداد  تبـسن  هغیـص ، هب  اضتقا » »
رد اضتقا »  » هّدام هملک و  يانعم  دننام  اضتقا »  » يانعم ثحب ، ّلحم  رد  تسین ، تلالد  فشک و  شیانعم  هب ، رومأم  نداد  ماجنا  ندناوخ و  و 

112 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يرهاّظلا وأ  يرارطـضالا  رمألاب  هب  رومأملاب  ناـیتإلاک  رخآ ، رمأ  یلإ  ۀبـسّنلاب  اـّمأ  و  هرمأ ، یلإ  ۀبـسّنلاب  کلذـک  نوکی  اـّمنإ  اذـه  تلق : نإ 

[. 1  ] هدیفی رخآ ال  وحنب  وأ  ءازجإلا ، دیفی  وحنب  هرابتعا ، یلع  امهلیلد  ۀلالد  یف  ۀقیقحلا  یف  عاّزنلاف  یعقاولا ، رمألا  یلإ  ۀبسّنلاب 
______________________________

- هن ای  دراد  مزال  اضق  هداعا و  ایآ  دراد -، تیافک  يارب  ّتیّلع  جراخ ، رد  هب  رومأم  نداد  ماجنا  ایآ  ینعی  تسه  ةرارحلل » ضتقم  راّنلا   » لاثم
يانعم هب  اضتقا  هملک  اذل  ددرگیمرب و  هب  رومأم  نایتا  هب  هک  تسا  يریمض  یضتقی »  » هملک لعاف  نوچ  نیاربانب  درادن ، ازجا  يارب  ّتیّلع  ای 

. تسا تاملک  ظافلا و  نوئش  زا  هک  تلالد  ّتیفشاک و  يانعمهب  هن  ةرارحلل ،» ضتقم  راّنلا   » دننام تسا  ریثأت  ّتیّلع و 
حیـضوت هب  کنیا  هک  میراد  هب  رومأم  مسق ، هس  هجیتن  رد  رما و  عون  هس  هک : مینک  نایب  ار  ياهمّدـقم  تسا  مزال  لاکـشا ، نایب  زا  لـبق  [- 1]

. میزادرپیم اهنآ 
تسا ظوحلم  نآ  رد  يرایتخا  یعقاو  نوئـش  دوشیم و  فّلکم  هّجوتم  يرما  هک  تسا  نآ  يرایتخا 94 :] یعقاو  رما  ای  یلّوا  یعقاو  رما  - 1
یعقاو نآ  هب  هکنیا  ّتلع  دـنیوگیم و  یلّوا  یعقاو  رما  نآ  هب  هک  هدـش  هّیئام  تراهط  اب  تالـص  نایتا  ناونعهب  نیفّلکم  هب  هک  يرما  دـننام 

نآ هب  هکنیا  ّتلع  هدش و  راب  مکح  نآ  عقاو ، يور  هکلب  هدشن  هظحالم  دـیدرت  کش و  تلاح  نآ ، رد  هکنیا : زا  تسا  ترابع  دـنیوگیم ،
: دنیوگیم يرایتخا »  » یعقاو ای  یلّوا »  » یعقاو

رارطـضا مدع  تلاح  هدوب و  ظوحلم  بآ ، هب  تبـسن  ّتیدجاو ، تلاح  نامه  ینعی  هدش  هتفرگ  رظن  رد  فّلکم  رایتخا  تلاح  هک  تسا  نیا 
. دوشیم يرایتخا  یعقاو  رما  ای  یلّوا  یعقاو  رما  هب  ریبعت  وضو ، اب  تالص  هب  ّقلعتم  رما  زا  اذل  هدش  ظاحل  نآ  رد 

113 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، نآ رد  رارطضا  تلاح  هکلب  هدشن  ظاحل  فّلکم ، لهج  کش و  تلاح  روکذم ، رما  رد  يرارطضا 95 :] یعقاو  رما  ای  يوناث  یعقاو  رما  - 2

رگا دـیدرکن ، ادـیپ  بآ  زا  نّکمت  رگا  ینعی  [ 96  ...«] ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءاـم  اوُدَِـجت  ْمَلَف  هفیرـش ...«  هیآ  رد  رما  دـننام : تسا  رظن  دروم 
رما هب  نآ  زا  تسا و  يرارطـضا  رما  کی  مّمیتلا ، عم  تالـص  هب  رما  سپ  دـیناوخب  مّمیت  اب  ار  زامن  دـمآ ، شیپ  امـش  يارب  رارطـضا  تلاـح 

. دوشیم ریبعت  يوناث  یعقاو 
، دینک کش  تراهط ، ءاقب  رد  امـش  رگا  هک  نیا  لثم  هدـش ، هظحالم  نآ  رد  عقاو  هب  لهج  دـیدرت و  کش ، تلاح  هک  يرهاظ 97 ] رما  - 3

زاـمن باحـصتسا ، ناـیرج  اـب  امـش  هجیتـن ، رد  دـهدیم و  بیترت  يرهاـظ ، يوـضو  امـش  يارب  کّـشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » باحـصتسا و
- دـیتسه عقاو  رد  ّكاش  هکلب  دـیراد  وضو ، هک  دـیرادن  نیقی  امـش  اریز  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم  تفگ  ناوتیم  زامن  نآ  هب  دـیناوخیم و 

تداهش دانتسا  هب  امـش  تسه  رهاط  امـش  سابل  هک  دوش  مئاق  هّیعرـش ، هنّیب  کی  رگا  لاح  دوب - یلمع  لصا  يارجا  دروم  رد  روکذم  لاثم 
. دیناوخب زامن  يرهاظ  رهاط  سابل  نآ  رد  دیناوتیم  نیلدع 

114 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّتیّلع يانعمهب  اضتقا »  » هملک تروص ، نیا  رد  میجنـسب  شدوخ  رما  هب  تبـسن  ار  هب  رومأم  ره  رگا  روکذم  هناگهس  دراوم  رد  لاکـشا : نایب 

اب زامن  ایآ  نینچمه  و  تسا - ّتیّلع  يانعمهب  شیاضتقا  و  هن - ای  دراد  ازجا  ءاضتقا  یعقاو ، يوضو  اب  زامن  ناـیتا  اـیآ  میئوگیم  ـالثم  تسا 
. تسا ّتیّلع  يانعمهب  اضتقا  مه  تروص  نیا  رد  هن  ای  دراد  مّمیتلا  عم  تالص  هب  تبسن  ازجا ، ءاضتقا  مّمیت ،

ایآ دش  بآ  زا  نّکمتم  سپـس  دومن  نایتا  مّمیتلا  عم  ار  زامن  دوب و  ءاملا  دقاف  هک  یـسک  الثم  هک : تسا  نیا  ازجا »  » باب رد  ام  ثحب  ساسا 
هکلب درادن ، یـصقن  هک  مّمیتلا  عم  زامن  تسیچ ، رد  زامن  دّدجم  ندناوخ  موزل  ساسا  هشیر و  هن ، ای  دـناوخب  ار  شزامن  ادّدـجم  تسا  مزال 
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تـسا نیا  شلولدم  ایآ  دراد  تلالد  رادقم  هچ  دوب ، مّمیتلا  عم  زامن  نایتا  زیوجت  رب  ّلاد  هک  یلیلد  نآ  هک : تسه  اجنیا  ام  ثحب  لاکـشا و 
؟ تسا یفکم  هشیمه  يارب  مّمیتلا  عم  تالص  هک  تسا  نیا  شدافم  هکنیا  ای  تسا  يزجم  شزامن  تسه  ءاملا  دقاف  فّلکم  یتقو  ات  هک 

ياـنعمهب دـیاب  هلاـحم  ـال  اـضتقا » هملک   » تروـص نیا  رد  مینک ، هظحـالم  یعقاو ، رما  هب  تبـسن  رگا  ار  يرارطـضا  رما  هب  هب  رومأـم  هجیتـن :
دوشیم حرطم  ثحب  ود  دیدومن  نایتا  یباحـصتسا  يوضو  اب  ار  زامن  امـش  یتقو  يرهاظ ، رما  دروم  رد  نینچمه  ّتیّلع و  هن  دشاب  تلالد » »

تسا ّتیّلع  نامه  اضتقا ، يانعم  تروص ، نیا  رد  هن  ای  تسه  ازجا  یضتقم  يرهاظ » رما   » سفن رظن  زا  یباحـصتسا  يوضو  اب  زامن  ایآ  هک :
ای دیناوخب  وضو ، اب  ار  زامن  تسا  بجاو  تروص ، نیا  رد  ایآ  دیتشادن ، تراهط  وضو و  هک  دش  فشک  امش  يارب  زامن ، نآ  زا  دعب  رگا  اّما 

فـشک و  یباحـصتسا - يوضو  اب  زاـمن  ناـیتا  اـیآ  هک  میجنـسیم  یلّوا  یعقاو  رما  هب  تبـسن  ار  يرهاـظ  رما  هب  هب  رومأـم  تقیقح ، رد  هن ،
ار باحـصتسا  لـیلد  دـیاب  هکلب  تسین  ّتیّلع  اـضتقا »  » ياـنعم مه  ضرف  نیا  رد  هن ؟ اـی  تسه  یعقاو  يوـضو  اـب  زاـمن  زا  یفکم  فـالخ -

ایآ هک  دومن  هظحالم 
115 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[، 99] امهیف فالتخالا  ببـس  یف  ةدـمعلا  ّنأ  هتیاغ  مّدـقتملا ، ینعملاب  ءاضتقالا  یف  ناک  [، 98] امهیف عاّزنلا  نوک  یفاـنی  ـال  هّنکل  معن ، تلق :
نوکی و  هتلالد ؟ مدـع  و  هیف ، ّرثؤی  ءازجإلل و  بجوم  هب  نایتإلا  ّنأب  لقعلا  ّلقتـسی  وحن  یلع  ّهنأ  له  اـمهلیلد ، ۀـلالد  یف  فـالخلا  وه  اـّمنإ 

نع لقن  امک  عازن ، كانه 101 ] ناک  ول  اّیوربک ، الإ  نوکی  ّهناف ال  هرمأ ، یلإ  ۀـفاضإلاب  ءازجإلا  یف  هفالخب 100 ] اضیأ ، اّیورغص  هیف  عاّزنلا 
[. 1  ] مهفاف ضعب .

______________________________

دش فالخ  فشک  یتقو  هکنیا  ای  تسه  دیفم  فالخ - فشک  زا  دعب  ول  و  هشیمه - يارب  یباحـصتسا  يوضو  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا 
هن مینادـب  تلالد »  » و فشک »  » ار اضتقا »  » هملک يانعم  دـیاب  ریخا  نایب  قبط  اذـل  درادـن  يرثا  هدـش ، هدـناوخ  نآ  اب  هک  يزاـمن  وضو و  نآ 

«. ّتیّلع »
شیانعم هکلب  تسین  ریثأت  ّتیّلع و  اـضتقا ،»  » هملک ياـنعم  تروص ، نیا  رد  دـش ، لـیلد  داـفم  هب  طوبرم  اـم ، عازن  ثحب و  رگا  يدـنبعمج :

 ... تسا و ردقچ  لیلد  نآ  ّتیفشاک »  » و تلالد »  » رادقم هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تسا و  تلالد » »
هن تسا  ّتیفـشاک  تلالد و  ماقم  رد  ثحب  عازن و  اجنآ  رد  هک  میتسین  روکذم  لاکـشا  رکنم  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  باوج : [- 1]
رد هک  تسه  مه  ّتیّلع  يانعمهب  اضتقا »  » هّدام هملک و  رد  يرارطضا - و  يرهاظ 102 ] رما  رد  عازن - میئوگب : هک  درادن  یعنام  نکل  ّتیّلع 
عم تالـصلا  نایتا  ایآ  درک  نایتا  مّمیت  اب  ار  شزامن  یفّلکم  رگا  هک  مینکیم  ثحب  ءادتبا  يرارطـضا - رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  تالص 

دنکیم ازجا  رد  ریثأت  مّمیتلا  عم  زامن  دـینکیم  ثحب  امـش  ارچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  اهتنم  هن  ای  دراد  ازجا  رد  ریثأت  ّتیّلع و  مّمیتلا ،
خساپ  هن ، ای 

116 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
سپ تسا  ردقچ  نآ  تلالد  نازیم  دافم و  هک  تسا  مّمیتلا  عم  تالص  ّتیعورـشم  لیلد  دافم  رد  روکذم  عازن  فالتخا و  ساسا  میهدیم :

له : » هک میئوگیم  نینچ  هلئـسم  حرط  ماگنه  ءادـتبا و  نکل  تسا  ّتیّلع  ریثأت و  يانعم  هب  اضتقا »  » ناـمه هب  تبـسن  لّوا ، عازن  تقیقح ، رد 
«. مأ ال ءازجالل - ۀّلع  ءازجالا - یف  ّرثؤم  مّمیتلا  عم  ةالّصلاب  نایتالا 

عازن کی  يورغص و  عازن  کی  هدش - عقاو  عازن  ثحب و  تهج  ود  رد  ّنأک  يرارطـضا ، يرهاظ و  رما  هب  هب  رومأم  رد  رتحضاو : ترابع  هب 
نآ تسه و  ثحب  تهج ، کی  رد  عازن و  کی  یلّوا ، یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  رد  اـّما  تسا  رگید  تهج  رب  ینتبم  تهج  کـی  هک  يوربک -

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  يوربک  طقف  مه  عازن 
لیلد نومـضم  دافم و  هب  یطابترا  هک  دراد  دوجو  يوربک  عازن  کـی  یلّوا 103 -] یعقاو  رما  هب  هب  رومأـم  ءوضولا - عم  تالـص  رد  فلا :
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: هک تسا  یلقع  مکح  اب  هطبار  رد  ثحب  نآ  درادن و 
مکح رد  ام  يوربک  عازن  نکل  تسین  مه  یصقن  زامن ، نآ  رد  و  درک ، لاثتما  مه  دبع  دیئامن ، نایتا  ار  ءوضولا  عم  تالص  دوب  هدومرف  الوم 

زا یضعب 104 ] زج  درادن و  یتّیّمها  نادنچ  روکذم  عازن  دوش و  رارکت  دیاب  هکنیا  ای  تسه  يزجم  یفاک و  تالص ، نآ  ایآ  هک  تسا  لقع 
. درادن دوجو  هلئسم  رد  یفلاخم  هّماع ،

: تسا حرطم  ثحب  ود  يرارطضا 105 -] رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  تالص  رد  ب :
يارب مّمیتلا  عم  زامن  ّتیعورـشم  رب  ّلاد  لیلد  دومن ، یـسررب  دـیاب  هک : تسه  مّمیتلا  عم  زامن  لیلد  دافم  ارغـص و  هب  طوبرم  عازن ، کی  - 1
تالص هزادنا  هب  هکنیا  ای  تسا  حلاصم  مامت  هب  یفاو  ءوضولا ، عم  تالص  دننام  مّمیتلا  عم  تالص  ایآ  تسا ؟ لئاق  شزرا  ردقچ  زامن ، نآ 

. تسا يورغص  روکذم ، عازن  هک  تسا  یهیدب  دنک  نیمأت  ار  همزلم  تحلصم  دناوتیمن  ءوضولا  عم 
117 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّیعقاولا رمألاب  هب  رومأملاب  نایتإلا  ّنإف  هنع ، یفکی  ام  فلتخی  ناک  نإ  و  ۀـیافکلا ، وه  و  ۀـغل ، هاـنعمب  اـنهاه - ءازجـإلا - ّنأ  رهاّـظلا  اـهثلاث :
ینعمب احالطـصا ، انهاه - نوکی - ّهنأ  ال  ءاضقلا ، هب  طقـسیف  یلعجلا ، يرهاّظلا  وأ  يرارطـضالا  رمألاب  و  ایناث ، هب  دـّبعّتلا  هب  طقـسیف  یفکی ،

[. 1  ] اّدج دیعب  ّهنإف  ءاضقلا ، وأ  دّبعّتلا  طاقسإ 
______________________________

يوربک ثحب  درادـن ، یـصقن  تسه و  ءوضولا  عم  تالـص  دـننام  مّمیتلا  عم  تالـص  الثم  هک  دـش  صّخـشم  لیلد ، دافم  هکنآ  زا  دـعب  - 2
باب رد  عازن  دننام  يوربک و  ریخا ، عازن  هک  هن  ای  دراد  ازجا  يارب  ّتیّلع »  » ءاضتقا تحلصم ، مامت  هب  یفاو  زامن  نآ  ایآ  هک : دوشیم  حرطم 

. دوشیم ءوضولا  عم  تالص 
[. 106 «] مهفاف : » هلوق

لباق رظن  ود  زا  ناونع  نآ  قیداصم  زا  یـضعب  نکل  دوش  عقاو  ثحب  دروم  ناونع ، کـی  هک  درادـن  یتاـفانم  هک : تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیاش 
یـضعب رد  دشاب و  حرطم  يوربک  عازن  طقف  نآ  تاهج  زا  یـضعب  رد  دشاب ، ثحب  لباق  تهج ، کی  زا  شقیداصم  زا  یـضعب  دشاب و  عازن 

دیاب تهج  کی  زا  طقف  ناونع  کی  قیداصم  مامت  رد  هک  میرادن  یلیلد  يوربک و  عازن  مه  دـشاب و  حرطم  يورغـص  عازن  مه  قیداصم ، زا 
. دشاب ثحب  عازن و 

؟ تسیچ ازجا »  » هملک زا  دوصقم  مّوس  رما 

هراشا

[- 1]

: دبعتلا طاقسا  - 1

. تسین مزال  يوناث ، دّبعت  هدومن و  جراخ  فیلکت ، زا  ار  فّلکم  هدهع  هک  تسا  يوحن  هب  هدشنایتا  لمع  ینعی 
118 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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: ءاضقلا طاقسا  - 2

. تسین مزال  تقو  زا  جراخ  رد  لمع  رارکت  دنکیم و  طقاس  ناسنا ، هدهع  زا  ار  اضق  هک : تسا  نیا  ازجا »  » يانعم دناهتفگ  رگید  یضعب 
رد تسا ، یفاک  ینعی  تسه  يزجم  لمع ، نالف  دـشابیم ، تیاـفک »  » زا تراـبع  تغل ، رظن  زا  ازجا  هملک  ياـنعم  هّللا : همحر  فّنـصم  رظن 

یفکی ام   » دید دـیاب  اهتنم  دـنکیم  تیافک  نآ  هب  لمع  ینعی  دـشابیم  يزجم  هلاسر ، نیا  هب  لمع  هدـش  هتـشون  مه  هّیملع  ياههلاسر  لّوا 
؟ تسیچ نآ  هنع »

. تسا فلتخم  قیداصم ، دراوم و  رابتعا  هب  هنع » یفکی  ام  »
نیا شیانعم  تسا ، یفاک  ءوضولا ، عم  تالص  دیتفگ  هدومن و  ثحب  یلّوا - یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  ءوضولا - عم  تالـص  هرابرد  امـش  رگا 
نیا ءوضولا ، عم  تالـص  تیافک  يانعم  سپ  تسین  امـش  ریگنابیرگ  ایناث  فیلکت ، نآ  دوش و  رارکت  ایناث  زامن ، نآ  تسین  مزال  هک  تسا 

.« ایناث هب  دّبعّتلا  نع  فاک  ءوضولا  عم  ةالّصلا  : » هک تسا 
دّدـجم نایتا  زا  یفاک  هک : تسین  نیا  شتیافک  يانعم  تسا  یفاـک  يرارطـضا 107 -] رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  تالـص  دـیتفگ  رگا  اّما 

: هک تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسا  مّمیتلا  عم  زامن 
یموزل دـیتشگ  ءاملا  دـجاو  تقو ، زا  جراخ  رگا  یّتح  تسا - تقو  زا  جراـخ  رد  ءوضولا  عم  تالـص  ناـیتا  زا  یفاـک  مّمیتلا ، عم  تـالص 

. دوش رارکت  اضق و  ءوضولا  عم  زامن  درادن 
طاقـسا يانعمهب  شتیافک  تسا ، یفاک  ءوضولا ، عم  تالـص  میتفگ  رگا  تسا  فلتخم  قیداصم ، دراوم و  رابتعا  هب  تیاـفک  ياـنعم  هجیتن :

ءاـملا دـجاو  یتقو  یّتح  درادـن  موزل  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  شتیاـفک  تسا  یفاـک  مّمیتلا  عم  تالـص  میئوگب  هچناـنچ  تسا و  یناـث  دـّبعت 
دراوم رد  هنع » یفکی  ام   » اهتنم تسا  تیافک  يانعمهب  دراوم  مامت  رد  ازجا  تغل  لصا  سپ  دـیئامن . اـضق  ار  نآ  تقو - جراـخ  رد  دـیدش -

. دنکیم توافت  فلتخم ،
119 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يزجی هب  رومأملا  وه  امب  نایتإلا  ّنأ  یف  انهاه - ثحبلا -، ّنإف  یفخی ، داکی  ال  رارکّتلا ، ةّرملا و  ۀـلأسم  و  ۀـلأسملا ، هذـه  نیب  قرفلا  اـهعبار :
معن يرخأ 109 .] [ 108] ۀلالدب وأ  اهـسفنب ، ۀغیّـصلا  ۀلالد  بسحب  اعرـش  هب  رومأملا  وه  ام  نییعت  یف  ّهنإف  ۀـلأسملا ، کلت  یف  هفالخب  القع ،

[. 1  ] هکالمب هّنکل ال  ءازجإلا  مدعل  اقفاوم  المع  رارکّتلا  ناک 
______________________________

؟ تسه رارکت » هّرم و  ثحب   » و ازجا »  » ثحب نیب  یتوافت  هچ  مراهچ  رما 

هراشا

؟ دنتسه هناگادج  لقتسم و  ثحب  مادکره  رارکت » هّرم و   » ثحب و  ازجا »  » ثحب ایآ  لاؤس : [- 1]
؟ مادکچیه ای  رارکت و  ای  دنکیم  هّرم  رب  تلالد  رما  هغیص  ایآ  هک  دوب  نیا  رارکت ، هّرم و  باب  رد  ام  ثحب 

نیا شروظنم  تسا ، یفکم  هب  رومأم  نایتا  دـیوگیم  هک  یـسک  ینعی : تسا  رارکت  هّرم و  ثحب  ناـمه  مه  ازجا  ثحب  تفگ  ناوتیم  اـیآ 
عقاو ارّرکم  ارمتـسم و  هب  رومأم  دـیاب  هک  تسا  نیا  شدارم  تسین ، يزجم  دـیوگیم  هک  یـسک  تسا و  یفاک  هبترم ، کی  ناـیتا  هک  تسا 

؟ دوش
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رد یعازن  ازجا ، ثحب  رد  اـّما  دوـب  رما  هغیـص  تلـالد  هب و  رومأـم  لـصا  صیخـشت  رد  رارکت » هّرم و   » رد اـم  ثحب  - 1 اریز : ریخ ، باوـج :
تسا  نّیعم  صّخشم و  هک  هب  رومأم  هب  نایتا  ایآ  مینکیم  ثحب  تسا و  صّخشم  هب  رومأم  هکلب  میرادن  هب  رومأم  صیخشت 

120 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هذه فالخب  اهمدع ، ۀّیعبّتلا و  یلع  ۀغیّـصلا  ۀلالد  یف  ۀلأسملا  کلت  یف  ثحبلا  ّنإف  ءادألل ، ءاضقلا  ۀّیعبت  ۀلأسم  نیب  اهنیب و  قرفلا  اذـکه  و 

ۀـلأسملا و نیب  ۀـقلع  الف  يزجی ، وأ ال  ءاضق ، وأ  ءادأ  ایناث  هنایتإ  نع  القع  يزجی  هب  رومأملاب  ناـیتإلا  ّنأ  یف  تفرع - اـمک  ّهنإـف - ۀـلأسملا ؛
[. 1  ] الصأ نیتلأسملا 

______________________________

. تسه ازجا  هلأسم  رب  مّدقتم  رما  کی  رد  عازن  رارکت ، هّرم و  باب  رد  ثحب  سپ : هن  ای  دنکیم  تیافک 
رومأم هب  نایتا  ایآ  هک  تسا  یلقع »  » رما رد  عازن  ازجا ، ثحب  رد  اّما  دوب - لعفا  تئیه  دافم  ظفل - هب  طوبرم  رارکت ، هّرم و  باب  رد  عازن  - 2

؟ هن ای  تسا  يزجم  لقع ، رظن  زا  هب 
دننام لـمع »  » رظن زا  دنتـسه  ازجا  مدـع  هب  لـئاق  یلعف ، ثحب  رد  هک  یناـسک  اـب  دـندش  رارکت  هب  لـئاق  لـبق ، هلأـسم  رد  هک  یناـسک  يرآ 
ناـنچ مه ، ازجا  مدـع  هب  لـئاق  دومن و  ناـیتا  ار  ءوضولا  عم  زاـمن  هتـسویپ ، دـیاب  تسا  دـقتعم  رارکت ، هب  لـئاق  اـضرف  دنـشابیم ، رگیدـکی 
ازجا مدع  هب  لئاق  میناوخیم ، ءوضولا  عم  زامن  هد  اضرف  تسا . فلتخم  ناشکالم  نکل  تسا  دـّحتم  ناشرهاظ  تروص  هک  دراد  ياهدـیقع 
دیاـب تسین  يزجم  هب  رومأـم  هب  ناـیتا  نکل  تسا  ءوضولا  عـم  زاـمن  هب ، رومأـم  تسا  دـقتعم  وا  هکلب  تسا  زاـمن  هد  هب ، رومأـم  دـیوگیمن 
رارکت رب  ّلاد  رما ، تئیه  تسا و  زاـمن  هد  هب  رومأـم  اریز  ناوخب  زاـمن  هد  دـیوگیم : رارکت  هب  لـئاق  اـّما  دوش  رارکت  ءوضولا ، عـم  تـالص 

. تسا
. درادن دوجو  ازجا »  » ثحب و  رارکت » هّرم و   » هلأسم نیب  یطابترا  چیه  هصالخ :

؟ تسیچ [ 110 «] ءادالل اضق  تّیعبت   » ثحب اب  ازجا »  » هلئسم قرف 

؟ تسه ادا  عبات  هکنیا  ای  دراد  دیدج  رما  هب  زاین  اضق ، ایآ  هک  تسا  حرطم  لوصا ، ای  هقف  رد  یثحب  [- 1]
121 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: نیعضوم یف  مالکلا  ثحبلا و  یعدتسی  ماقملا  قیقحتف  رومألا ، هذه  تفرع  اذإ 
ّهنأب ال لقعلا  لالقتسال  ایناث ؛ هب  دّبعّتلا  نع  يزجی  اضیأ - يرهاّظلا  وأ  يرارطـضالا  رمألاب  لب  یعقاولا - رمألاب  هب  رومأملاب  نایتإلا  ّنإ  لّوألا :

[. 1  ] ایناث هب  دّبعّتلا  هئاضتقال  ههجو ، یلع  هب  رومأملا  نایتإب  رمألا  ۀقفاوم  عم  لاجم 
______________________________

. دنکیم تقو  زا  جراخ  رد  اضق  موزل  رب  تلالد  ادا ، هب  رما  نامه  هک : تسا  نیا  ّتیعبت ، يانعم 
دوجو اضق  الـصا  دشابن ، اضق  باب  رد  يدیدج  رما  رگا  تسا و  دیدج  رما  هب  دنمزاین  هکلب  درادن  ادا  هب  یطابترا  اضق ، دـناهدومرف : یـضعب 

. درادن
؟ دشابیم ام  ثحب  ّلحم  نونکا  هک  تسه  ازجا  هلئسم  نیمه  نآ - ّتیعبت  مدع  ای  ءادالل - اضق ، ّتیعبت  هلأسم  ایآ 

: هک تسا  نیا  رد  فالتخا  تهج  هدمع  درادن و  رگیدکی  هب  یطابترا  هلئسم ، ود  نآ  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
هب طوبرم  عازن ، ّتیعبت ، هلأسم  رد  اّما  هن  ای  تسا  يزجم  لقع ، رظن  زا  هب  رومأم  هب  نایتا  ایآ  هک  تسا  یلقع  رما  کی  رد  عازن  ازجا  ثحب  رد 

ماـجنا شدوخ  فرظ  رد  ار  هب  رومأـم  فّلکم ، رگا  هک  دراد  یظفل  تلـالد  هدوـمن ، بجاو  ار  ادا  هک  يرما 111 ] نآ  ایآ  هک  تسا  ظـفل » »
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؟ درادن تلالد  ای  دهد  ماجنا  تقو  زا  جراخ  رد  دادن 
. درادن دوجو  ّتیعبت - مدع  ای  و  ءادالل -» اضق ، ّتیعبت   » و ازجا »  » هلئسم نیب  یطابترا  چیه  يدنبعمج :

ثحب عـضوم  ود  رد  میـشاب ، هدرک  ازجا  ثـحب  رد  یقیقحت  هـکنیا  يارب  کـنیا  مـیدرک ، ناـیب  ازجا ، ثـحب  رد  ار  یتامّدـقم  نونکاـت  [- 1]
. میهدیم همادا  ار  روکذم 

122 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عضوم ود  رد  ازجا ، ثحب  رد  یقیقحت  ]

ازجا رظن  زا  شدوخ  رما  هب  تبسن  هب 112 ،] رومأم  ره  سایق  لّوا  عضوم 

، هن ای  تسا  یفاک  یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ  میئوگیم : هدومن و  هسیاـقم  شدوخ  رما  هب  تبـسن  ار  هب  رومأـم  ره  شخب ، نیا  رد 
ءوضولا عم  زامن  ایناث  تسا  مزال  ایآ  دومن ، لاثتما  مه  فّلکم  دیناوخب و  هّیئام  تراهط  اب  ار  زامن  رایتخا ، تلاح  رد  دیامرفب  الوم  رگا  ینعی 

تسا و حرطم  راظتنا ، تلاح  مه  زاب  دش  نایتا  هربتعم ، طئارش  تاّیـصوصخ و  مامت  اب  هب  رومأم  یتقو  رگید : ترابع  هب  هن  ای  مینک  رارکت  ار 
؟ دنکیم تیافک  ءوضولا ، عم  زامن  نامه  ای  دناوخ  اددجم  ار  زامن  نامه  دیاب 

، بآ نادقف  تلاح  رد  دومرف : الوم  رگا  میئوگیم  هدیجنـس و  شدوخ  رما  هب  تبـسن  ار  يرارطـضا 113 ] رما  هب  هب  رومأم  نایتا  نینچمه  و 
یفاک نامه  ای  دوش  رارکت  تسا  مزال  زامن ، نامه  مه  زاب  دومن  نایتا  هربتعم ، تاّیصوصخ  اب  ار  زامن  مه  فّلکم  دیناوخب و  مّمیت  اب  ار  زامن 

؟ تسا
. مینکب شتیافک  ازجا و  رد  ثحب  میجنسب و  شدوخ  رما  هب  تبسن  ار  هب  رومأم  ره  هک  تسا  نیا  لّوا ، عضوم  رد  ام  ثحب  هصالخ :

طئارش اب  ار  هب  رومأم  هک  یـسک  اریز  هدومن  تیافک  ازجا و  هب  مکح  لالقتـسا ، وحن  هب  هدومن و  نایب  لقع  لّوا ، عضوم  رد  ار  هلئـسم  خساپ 
هتـشگ و طقاس  وا  رما  ضرغ ، لوصح  اب  هدش و  لصاح  الوم  ضرغ  نوچ  درادـن  دوجو  لمع  نآ  رارکت  يارب  یهجو  درک  نایتا  شاهربتعم 
وا هب  يرما  هک  تشاد  هب  رومأم  ناونع  ینامز  ات  ءوضولا  عم  تالص  الثم  دنامیمن  یقاب  ددجم  لاثتما  يارب  یموهفم  يرگید  رما ، طوقس  اب 

، فّلکم هک  یماگنه  یلو  دوب  هتفرگ  ّقلعت 
123 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلأسملا یف  هیلإ  انرـشأ  امک  هیلإ ، اّمـضنم  ال  الوأ ، هب  دبعّتلا  نع  الدب  ایناث ، هب  دبعّتلا  لاثتمالا و  لیدبت  دبعلل  نوکی  ّهنأب  لاقی : نأ  دعبی  معن ال 
هب رمأ  ءامب  یتأ  اذإ  امک  هب ، یفتکا  ول  هب  ایفاو  ناک  نإ  و  ضرغلا ، لوصحل  ۀّمات  ۀـّلع  نوکی  هلاثتما ال  دّرجم  ّنأ  ملع  امیف  کلذ  و  ۀـقباّسلا ،

، ایناث هنایتإ  هیلع  بجو  دبعلا ، هیلع  علّطا  ءاملا و  قرهأ  ول  اذل  و  دعب ، طقـسی  مل  هکالم  هتقیقحب و  رمألا  ّنإف  دعب ، هبرـشی  ملف  هبرـشیل ، هالوم 
رخآ ءامب  نایتإلا  هل  نوکی  ذئنیحف ، هثودح ، بجوأ  امل  الإ  و  هیلإ ، یعاّدلا  هضرغ  لصحی  مل  ام  هبلط  ءاقب  ةرورض  الّوأ ، هب  تأی  مل  اذإ  امک 

[. 1  ] هنع الدب  لّوألا  هنایتإ  لبق  هل  ناک  امک  رمألل ، قفاوم 
______________________________

تالص هکنیا  ات  درادن  دوجو  يرما »  » هجیتن رد  تشگ و  طقاس  وا  رما  دش و  لصاح  الوم  ضرغ  دومن ، نایتا  هربتعم ، طئارـش  اب  ار  هب  رومأم 
. دشاب هب  رومأم  ءوضولا ، عم 

دندرک نایب  وه »...  اّمنا  قالطالا  ۀّیضق  ّنا  قیقحتلا  و   » ناونع تحت  رارکت - هّرم و  ثحب  متشه - رما  رد  ار  یبلطم  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
: مینکیم نایب  نینچ  ام  هک  دناهدومن  رارکت  رگید ، تارابع  اب  کنیا  و 
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هک تسا  نیا  دوشیم ، الوم  رما  ثعاب  هک  يزیچ  نآ  تاقوا ، زا  یهاگ  تسین : ـالوم  ضرغ  لوصح  يارب  هّماـت  ّتلع  رما ، لاـثتما  دّرجم  - 1
دـنک و رـضاح  بآ  شیارب  هک  دـهدیم  روتـسد  دوخ  دـبع  هب  یئالوم  الثم  دوش  کیدزن  دوخ ، ضرغ  هب  هلحرم  کـی  هبترم و  کـی  ـالوم 

نایتا زا  یئاـهن  ضرغ  فلا : دوشیم : رّوصت  ـالوم  يارب  ضرغ  ود  روکذـم ، لاـثم  رد  دـشونب ، بآ  نآ  زا  هک  تسا  نیا  وا ، یئاـهن  فدـه 
لـصاح الوم  یئاهن  فده  دـنک ، رـضاح  الوم  يارب  ار  بآ  فرظ  دـبع ، هکنیا  دّرجم  هب  هک  تسا  یهیدـب  دـشابیم و  برـش »  » بآ فرظ 

دوب بآ  هب  یسرتسد  نّکمت و  الوم  رگید  ضرغ  ب : دشونب . بآ  نآ  زا  الوم  هک  دوشیم  لصاح  اصقا ، ضرغ  یتروص  رد  هکلب  دوشیمن 
. تسین یلصا  ضرغ  روکذم ، فده  نکل 

تسین دیعب  هدرکن ، هدافتسا  نآ ، زا  زونه  وا  یلو  داد  رارق  الوم  رایتخا  رد  ار  بآ  درک و  لاثتما  دبع ، هک  یماگنه  روکذم  ضرف  لاثم و  رد 
الوم رایتخا  رد  ار  يرگید  بآ  فرظ  و  دشاب - مزال  یناث ، لاثتما  هکنیا  نودب  دنکب - یناث  لاثتما  هب  لّدبم  ار  لّوا  لاثتما  دناوتب  دبع  هک 

124 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
كالم ءاقب  دهاش  تسا و  یقاب  زونه  الوم - شطع  عفر  رما - كالم  نکل  دـش  طقاس  الوم  رما  لّوا ، لاثتما  اب  هک  تسا  یهیدـب  دـهد . رارق 
هّیـضق رب  رظان  مه  دبع  دـیامن و  شطع  عفر  دـشن  ّقفوم  وا  تخیر و  نیمز  يور  بآ ، نآ  الوم ، شطع  عفر  زا  لبق  رگا  هک : تسا  نیا  رما ،
فّظوم دـبع ، تسا و  یقاب  لّوا ، رما  كالم  مه  زاب  هکنیا  ای  دـنک  شطع  عفر  ات  دوش  رداص  ـالوم  زا  يرگید  رما  هک  تسا  مزـال  اـیآ  دوب ،

؟ دنک رضاح  دوخ  يالوم  يارب  يرگید  بآ  فرظ  تسا 
نیمه دیامن و  رـضاح  وا  يارب  یمّود  فرظ  هدشن ، رداص  الوم  هیحان  زا  یناث  رما  هکنیا  اب  تسا  فّظوم  دبع  لقع ، رظن  زا  هک  تسا  یهیدب 

تقیقح كالم و  یلو  هدـش  طقاس  الوم  رما  لّوا ، فرظ  ندروآ  اب  هچرگ  هک  میریگیم  هجیتن  اذـل  تسا  رما  كالم  ءاـقب  رب  لـیلد  بلطم ،
. تسا یقاب  رما 

دنک لّدبم  یناث  لاثتما  هب  ار  لّوا  لاثتما  دناوتیم  دبع  تسین ، الوم  ضرغ  لوصح  يارب  هّمات  ّتلع  رما ، لاثتما  درجم  هک  يدراوم  رد  هجیتن :
: هک دناهدومنن  هراشا  نآ  هب  لبق  ثحب  رد  هک  دناهدرک  نایب  یلعف  ثحب  رد  فّنصم  ار  ياهتکن  نکل 

دهد رارق  لّوا  فرظ  رانک  رگید ، فرظ  کی  دناوتیمن  دبع  ینعی  تسین  زئاج  مامضنا »  » نکل تسا  زئاج  لاثتما ، لیدبت  روکذم ، ضرف  رد 
اریز درادن  دوجو  مامضنا ، لاثتما و  لیدبت  نیب  یقرف  مّظعم - داتسا  ام - رظنهب  نکل  [ 114] دوش هتخانش  دحاو  لاثتما  اعومجم  هک  يوحن  هب 

دحاو لاثتما  ار  نآ  عومجم  دراذـگب و  الوم  دزن  مه  ار  مّود  فرظ  دـناوتب  دـبع  هک  دراد  یعنام  هچ  تسه  یقاب  رما ، تقیقح  كالم و  رگا 
. دهد رارق  الوم  رایتخا  رد  بآ  فرظ  ود  فرظ ، کی  ياجهب  تسناوتیم  ادتبا  زا  هک  روطنامه  دهد ، رارق 

125 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مل ول  لب  هقرهأف ، هشطع  عفرل  همف  یف  ءاملا  قارهإب  رمأ  اذإ  امک  لیدـبّتلل ، عقوم  یقبی  الف  ضرغلا ، لوصحل  ۀـّمات  ۀـّلع  نایتإلا  ناک  امیف  معن 

باب یف  تایاوّرلا  نم  درو  ام  هیلع - ّلدی  لب  کلذ - دّیؤی  و  لیبس ، هیلإ  هلف  ۀّلع ، نوکی  نأ ال  لامتحاب  لیدبّتلا  هلف  لیبقلا ، ّيأ  نم  ّهنأ  ملعی 
[. 1  ] هیلإ امهّبحأ  راتخی  یلاعت  هّللا  ّنأ  و  ۀعامج ، يدارف  یّلص  نم  ةداعإ 

______________________________

رد بآ  ياهعرج  شطع ، عفر  يارب   » هک دوب  نیا  الوم ، رما  الثم  دـشابیم : یئاهن  ضرغ  لوصح  يارب  هّمات  ّتلع  رما ، لاثتما  دّرجم  : 2 [- 1]
. مامضنا يارب  هن  تسا  یقاب  لاثتما  لیدبت  يارب  یّلحم  هن  تروص ، نیا  رد  دومن  لاثتما  مه  دبع  و  زیرب » نم  ناهد 

لاثتما لیدـبت  تروص ، نیا  رد  هن  اـی  تسه  ـالوم  ضرغ  لوصح  يارب  هّماـت  ّتلع  رما ، لاـثتما  دّرجم  هک  دوبن  صّخـشم  دـبع ، يارب  رگا  : 3
.« لیبس هیلا  هلف  ۀّلع  نوکی  نا ال  لامتحاب  لیدبّتلا  هلف   » تسا زئاج 

لاثتما هک  تسه  نیا  نیب  رئاد  رما  اریز  دـنکیم  لاثتما  لیدـبت  زاوج  رد  تیاـفک  نیمه  هدـشن ، لـصاح  اـصقا  ضرغ  هکنیا  لاـمتحا  فرص 
رد دشاب و  هتـشاد  الوم  رما  تعاطا  يارب  ّتیحالـص  مه  یناث  لاثتما  هکنیا  ای  ددرگ - ّبترتم  نآرب  یئوس  رثا  هکنیا  نودب  دشاب - وغل  یناث ،
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. درادن دوجو  لاثتما  لیدبت  يارب  یعنام  لاثتما ، ّتیحالص  ّتیوغل و  نیب  نارود 
: هک دناهدرک  رکذ  لاثتما  لیدبت  يارب  یلیلد  هکلب  [ 115] دّیؤم لّوا ، عضوم  نایاپ  رد  هّللا  همحر  فّنصم  رّکذت :

سپس  دناوخ و  ادارف  ار  شزامن  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  تایاور 116 ،] یضعب  زا  دافتسم 
126 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رمألاب هب  رومأملاب  نایتإلا  نع  يزجی  لـه  يرارطـضالا ، رمـألاب  هب  رومأـملاب  ناـیتإلا  ّنأ  یف  لّوـألا : ماـقملا  ناـماقم : هیف  و  یناـّثلا : عضوملا 
هیف ملکّتلا  یعدتسی  هیف  مالکلا  قیقحت  يزجی ؟ وأ ال  ءاضق ، هجراخ  یف  و  ةداعإ ، تقولا  یف  رارطـضالا  عفر  دعب  [، 118 [] 117] ایناث یعقاولا 

ام نییعت  یف  يرخأ  و  همدع ، ءازجإلا و  نم  اهنم  ّلک  ۀّیضق  وه  ام  نایب  و  ءاحنألا ، نم  يرارطضالا  رمألا  هیلع  عقی  نأ  نکمی  ام  نایب  یف  ةرات 
[. 1  ] هیلع عقو 

______________________________

زامن ود  نآ  زا  مادکره  دناوخ  تعامج  هب  ار  زامن  هکنآ  زا  دعب  دناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  نامه  دناوتیم  دش ، لیکـشت  تعامج ، زامن 
بجع نآ ، رد  هکنیا  باب  زا  ادارف  زامن  هک  اسبهچ  دنکیم و  باختنا  ار  نامه  ناهج ، راگدرورپ  دشاب ، رتبوبحم  لاعتم ، دـنوادخ  دزن  هک 

. دشاب رتبوبحم  تسین ، ایر  و 

مّود عضوم 

هراشا

: مینکیم ثحب  ماقم ، ود  رد  مّود  عضوم  رد  [- 1]

؟ تسه یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  لّوا  ماقم 

هراشا

یعقاو رما  یلّوا - یعقاو  رما  هب  هب  رومأـم  ناـیتا  زا  تیاـفک  يرارطـضا ، رما  هب  هب  رومأـم  ناـیتا  اـیآ  هک : تسا  نیا  لّوا ، ماـقم  رد  اـم  ثـحب 
 ] دوب ءاملا  دقاف  هک  یسک  الثم  هن ؟ ای  دنکیم  يرایتخا -

127 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ۀحلـصملا ، مامتب  ایفاو  رایتخالا ، لاح  یف  يرایتخالا  فیلکّتلاک  رارطـضالا ، لاـح  یف  يرارطـضالا  فیلکّتلا  نوکی  نأ  نکمی  ّهنأ  ملعاـف 

ناک نکمأ  ام  و  نکمی . وأ ال  هؤافیتسا  نکمأ  ءیـش  هنم  یقبی  لب  کلذـک ، هب  ایفاو  نوکی  نأ ال  نکمی  و  ضرغلا ، ّمهملا و  وه  اـمیف  اـیفاک 
[. 1  ] ّبحتسی رادقمب  نوکی  وأ  هکرادت ، بجی  رادقمب 

______________________________

نایتا تقو - زا  جراخ  رد  ءاضق - ای  تقو - رد  ءادا - ار  ءوضولا  عم  زامن  تسا  مزال  ایآ  دش ، ءاملا  دجاو  سپس  دناوخ  مّمیت  اب  ار  شزامن  و 
؟ هن ای  دوشیم  اضق  هداعا و  عنام  مّمیتلا ، عم  تالص  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن ؟ ای  دنک 

توبث ماقم  رد  تهج  کی  مینک ، ثحب  تهج  ود  رد  هک  دراد  اعدتسا  لّوا ، ماقم  هرابرد  قیقحت  یـسررب و  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 
. تسا تابثا  ماقم  رد  رگید  ثحب  و 

دراد دوجو  يرارطـضا - رما  هب  هب  رومأـم  يرارطـضا - رما  هراـبرد  هک  یتارّوصت  تـالامتحا و  مینیبب  هک  تسا  نیا  یتوبث ، ماـقم  ثحب  - 1
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؟ تسیچ ازجا  مدع  و  ازجا »  » رظن زا  لامتحا  ره  هجیتن  تسا و  مادک 
. دنکیم قیبطت  تالامتحا ، نآ  زا  کیمادک  اب  يرارطضا  رما  ّهلدا  دافم  تلالد و  هک  دومن  دیاب  تابثا  ماقم  رد  مه  یثحب  - 2

: میزادرپیم لامتحا  راهچ  رکذ  هب  مّمیتلا 119 ] عم  تالص  يرارطضا و  رما  هب  هب  رومأم  هرابرد  [- 1]
ياراد ءوضولا ، عم  زاـمن  رگا  اـضرف  تسه ، ـالوم  ضرغ  تحلـصم و  ماـمت  هب  یفاو  ءوضولا ، عم  تالـص  دـننام  مّمیتـلا  عم  تالـص  فلا :

زامن مّمیت ، اب  تسه و  ءاملا  دـقاف  هک  یـسک  دراد و  ار  تحلـصم  نامه  مه ، مّمیتلا  عم  زامن  دـشاب ، ءاـفیتسالا  مزـال  تحلـصم  هجرددـص ،
. دشاب هتشاد  یناصقن  هکنیا  نودب  تسه  تحلصم  هجرددص ، ياراد  وا  لمع  دناوخیم ،

128 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: رگید ترابع  هب  دـشابن  یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  تحلـصم  مامت  هب  یفاو  يرارطـضا ، رما  هب  هب  رومأـم  هک  تسا  نیا  مّود ، لاـمتحا  ب :
- روکذم ضرف  هک  دنامیم  یقاب  نآ ، تحلصم  زا  یتمسق  هکلب  دشابن  همزلم  تحلـصم  مامت  هب  یفاو  مّمیتلا ، عم  تالـص  هک  تسا  لمتحم 

: دوشیم میسقت  مسق ، ود  هب  دوخ  ب -
، دـناوخ مّمیت  اب  ار  شزامن  دوب و  ءاملا  دـقاف  هک  یـسک  اضرف  تسین ، ناربج  كرادـت و  لباق  هدـنام ، یقاب  هک  یتحلـصم  زا  رادـقم  نآ  - 1

نایتا تروص ، نیا  رد  درک ، ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  تقو - رد  یّتح  ای  تقو - زا  جراخ  رد  سپس  دومن  افیتسا  ار  تحلـصم  زا  دصرد  هاجنپ 
هب شطع  عفر  يارب  روش  بآ  يرادقم  یلو  تسا  هنشت  هک  یسک  اضرف  دنکیمن . ناربج  ار  هدنامیقاب  تحلصم  نآ  ءوضولا ، عم  تالـصلا 

ندیـشون هب  یلیامت  الـصا  وا  یلو  دننک  رـضاح  اراوگ  بآ  وا  يارب  سپـس  تسا  هدرک  شطع  عفر  يرادقم  هدیـشون و  مه  وا  دناهداد و  وا 
. دوش كرادت  اراوگ  بآ  هلیسوهب  درف  نآ  ضرغ  هک  هدنامن  یقاب  یّلحم  تروص ، نیا  رد  دشاب ، هتشادن  بآ 

: تسا تروص  ود  ياراد  دوخ ، دشاب ، ناربج  كرادت و  لباق  هدنام ، یقاب  هک  یتحلصم  رادقم  نآ  رگا  - 2
افیتسا ار  تحلـصم  زا  دصرد  هاجنپ  دـناوخ و  مّمیت  اب  ار  زامن  یـسک  اضرف  هکنیا  لثم  تسه  ءافیتسالا  بجاو  هدـنامیقاب ، تحلـصم  فلا :

. دیامن افیتسا  ار  تحلصم  زا  هدنامیقاب  دصرد  هاجنپ  ءوضولا ، عم  تالص  نایتا  اب  دیاب  تروص  نیا  رد  دش  ءاملا  دجاو  سپس  دومن 
سپـس دومن  افیتسا  ار  تحلـصم  زا  دصرد  دون  دناوخ و  مّمیت  اب  ار  شزامن  یـسک  اضرف  تسین : ءافیتسالا  بجاو  هدنامیقاب  تحلـصم  ب :
. تسا بحتسم  هدنامیقاب ، تحلصم  ءافیتسا  هکلب  دیامن  افیتسا  ار  هدنامیقاب  تحلصم  دصرد ، هد  درادن  یموزل  دش ، ءاملا  دجاو  هک 

؟ تسیچ ازجا  مدع  ازجا و  رظن  زا  لامتحا  ره  هجیتن  دید  دیاب  کنیا  میاهدومن و  نایب  هلئسم ، رد  لامتحا  راهچ  نونکات 
129 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ةداعإ ءاضق و ال  ال  كرادّتلل ، الصأ  لاجم  یقبی  الف  يزجیف ، هب  ایفاو  ناک  نإ  ّهنأ  یفخی  و ال 
______________________________

؟ تسیچ ازجا  مدع  ازجا و  رظن  زا  روکذم  هناگراهچ  تالامتحا  هجیتن 

نادقف تلاح  رد  مه - دبع  دشاب و  الوم  ضرغ  تحلصم و  مامت  هب  یفاو  ءوضولا ، عم  تالص  دننام  مّمیتلا 120 ،] عم  تالص  رگا  : 1 [- 1]
یلاجم اذـل  درادـن  یـصقن  وا  زامن  هجیتن ، رد  هدومن و  افیتسا  ار  ءوضولا  عم  زامن  تحلـصم  هجرددـص  مامت و  وا  دـنک ، ناـیتا  ار  نآ  بآ -

. دنک ادیپ  بآ  زا  نّکمت  تقو ، زا  جراخ  ای  تقو  رد  هچرگ  درادن  دوجو  ازجا ، مدع  يارب 
هچنانچ دنک  ربص  تقو ، رخآ  ات  تسا  مزال  هکنیا  ای  دـیامن  مّمیتلا  عم  زامن  نایتا  هب  تردابم  دـبع ، هک  تسا  زیاج  تقو ، لّوا  رد  ایآ  لاؤس :

؟ دیامن هب  رومأم  نایتا  هب  تردابم  درکن ، ادیپ  بآ ، زا  نّکمت 
ةروّصلا یف  راظتنالا  باجیا  وا  رادبلا  غیوست  اما  و  : » هک دناهدرک  نایب  نینچ  رطس ، دنچ  زا  دعب  ار  هلئـسم  خساپ  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج :

.« ضرغلاب ایفاو  ۀحلصم و  اذ  رایتخالا  ورط  نع  سأیلا  عم  وا  راظتنالا  طرشب  وا  اقلطم  رارطضالا  دّرجمب  لمعلا  نوک  رادم  رودیف  یلوالا 
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: هک میزادرپیم  رادب - زاوج  مدع  ای  زاوج  روکذم - لاؤس  خساپ  نایب  هب  العف  مینکیمن و  تیاعر  ار  باتک  نتم  بیترت  رما ، تلوهس  يارب 
هچ ياراد  تسه ، ـالوم  ضرغ  تحلـصم و  ماـمت  هب  یفاو  هک  يرارطـضا - رما  هب  هب  رومأـم  مّمیتـلا - عم  تالـص  هک : دوـمن  یـسررب  دـیاب 

: دشابیم تروص  هس  ياراد  هلئسم ، هک  تسه  تحلصم  مامت  هب  یفاو  یلاح ، هچ  رد  تاّیصوصخ و 
مامت  هب  یفاو  یّلک ، روطهب  تسه  ءاملا  دقاف  یسک  هب  تبسن  مّمیتلا ، عم  تالص  فلا :

130 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضقن نم  هیف  امل  هیف ، تناک  ۀحلـصمل  الإ  ةروّصلا  هذه  یف  رادـبلا  هل  غوسی  داکی  و ال  هکرادـت ، نکمی  نکل ال  و  ایفاو ، نکی  مل  ول  اذـک  و 

. مهفاف مهألا ، نم  هیف  وه  ام  ةاعارم  ول ال  ۀحلصملا ، نم  رادقم  تیوفت  و  ضرغلا ،
. ءاضقلاب ضرغلا  ءافیتسا  ناکم  ال  راظتنالا ، طرشب  ول  هعیرشتل و  لاجم  الف  هیلع ، لاقی : ال 

[. 1  ] تقولا ۀحلصمب  ۀمحازملا  ول ال  کلذک ، اذه  لاقی : ّهنإف 
______________________________

وا يارب  تروص ، نیا  رد  تسین ، بآ  هب  یـسرتسد  زا  سویأم  دوشیم و  ءاملا  دجاو  دعب ، تعاس  کی  دنادب  هچرگ  ینعی  تسه  تحلـصم 
. تقو رد  لوخد  طرشهب  هتبلا  دیامن - مّمیتلا  عم  تالص  نایتا  هب  تردابم  هک  تسا  زئاج 

دنک و مّمیتلا  عم  زامن  هب  تردابم  تقونآ ، درکن  ادـیپ  بآ ، هب  یـسرتسد  رگا  دربب ، رـسب  راظتنا ، تلاح  رد  تقو  رخآ  ات  دـیاب  فّلکم  ب :
رومأم نایتا  هب  تسین  زئاج  تقو ، لّوا  رد  روکذم  ضرف  رد  هک  تسا  تحلـصم  مامت  هب  یفاو  وا  هب  تبـسن  روکذم ، وحن  هب  تالّـصلا  نایتا 

. تسا حرطم  راظتنا »  » بوجو رادب »  » زاوج ياجهب  دیامن ، تردابم  هب ،
، زاـمن تقو  ناـیاپ  اـت  یّتـح  هک  تسا  سویأـم  تقو ، لوخد  لّوا  زا  هکنیا  یکی  تسا : رّوـصتم  تلاـح  ود  فـّلکم ، يارب  تقو  لّوا  رد  ج :

تسا نیا  شرگید  ضرف  و  تسه . تحلصم  مامت  هب  یفاو  تقو ، لّوا  نامه  رد  مّمیتلا  عم  تالص  روکذم ، ضرف  رد  دوش ، بآ  زا  نّکمتم 
ناـیتا هب  ترداـبم  تقو ، لوا  رد  روـبزم  ضرف  رد  هک  دراد  ار  بآ  زا  نّکمت  ءاـجر  هکلب  تسین  سویأـم  بآ  هب  یـسرتسد  زا  فـّلکم  هک :

. تسین زئاج  زامن ،
. دوب تروص  راهچ  ياراد  اعمج  رادب »  » زاوج مدع  ای  زاوج  رظن  زا  لّوا  لامتحا  يدنبعمج :

تسین یلّوا - یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  ءوضولا - عم  تالص  تحلصم  مامت  هب  یفاو  يرارطضا - رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  تالـص  : 2 [- 1]
ءوضولا عم  ار  شزامن  تفرگ  میمـصت  درک و  ادـیپ  بآ  زا  نّکمت  فّلکم ، نآ ، زا  دـعب  دـش و  ناـیتا  مّمیتلا ، عم  تالـص  رگا  هک  يوحن  هب 

، دناوخب
131 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تحلـصم كرادـت  ناکما  يارب  یهار  اریز  میوشب  ازجا  هب  لئاق  دـیاب  مه  روکذـم  ضرف  رد  دـشابن ، افیتسا  لباق  هدـنامیقاب ، تحلـصم  نآ 
. دش ازجا  هب  لئاق  دیاب  مه  مّود  ضرف  رد  سپ  درادن  يرثا  مه  اضق  هداعا و  اذل  درادن  دوجو  هدنامیقاب ،

؟ تسیچ رادب »  » زاوج مدع  ای  زاوج  رظن  زا  هلئسم ، مکح  لاؤس :
ار تحلـصم  مامت  هن  دـناوخ ، مّمیت  اب  ار  زاـمن  رگا  اریز  دـنک  مّمیتلا  عم  زاـمن  ندـناوخ  هب  ترداـبم  هک  تسین  زئاـج  فّلکم ، يارب  باوج :

رخآ ات  هچنانچ  درب ، رـسب  راظتنا  تلاح  رد  دیاب  وا  اذـل  دراد  دوجو  هدـنامیقاب ، تحلـصم  كرادـت  افیتسا و  يارب  یهار  هن  هدومن و  افیتسا 
. دناوخب مّمیت  اب  ار  شزامن  درکن ، ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  تقو ،

ول ال ۀحلـصملا  نم  رادـقم  تیوفت  ضرغلا و  ضقن  نم  هیف  امل  هیف  تناـک  ۀحلـصمل  ـالا  ةروصلا  هذـه  یف  رادـبلا  هل  غوسی  داـکی  ـال  : » هلوق
[121 .«] مهفاف مهالا  نم  هیف  ام  تاعارم 

تحلـصم هک : دومن  هفاضا  نآ ، هب  مه  يدیق  دیاب  هتبلا  دشاب . تحلـصم  ياراد  رادـب »  » سفن هکنیا  رگم  تسین  زئاج  رادـب »  » مّود ضرف  رد 
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تـسین زئاج  رادب »  » دنک ناربج  ار  هدنامیقاب  تحلـصم  دناوتن  رادب  تحلـصم  رگا  الا  دیامن و  ناربج  ار  هدنامیقاب  تحلـصم  دـناوتب  رادـب 
. تقو رخآ  رد  رگم 

دیئوگیم امـش  اریز  درادن  ّتیعورـشم  تقو ، رخآ  رد  یّتح  مّمیتلا  عم  تالـص  هکلب  تسین  زئاج  رادـب ، اهنت  هن  مّود ، لامتحا  قبط  لاکـشا :
تالـص سّدقم ، عراش  ارچ  سپ  درادن  مه  افیتسا  ناکما  شاهدـنامیقاب  تحلـصم  نآ ، نایتا  اب  تسین و  ضرغ  مامت  هب  یفاو  تالـص ، نآ 

؟ هدومن عورشم  ار  مّمیتلا  عم 
132 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عم وأ  راظتنالا ، طرـشب  وأ  اقلطم ، رارطـضالا  دّرجمب  لمعلا - نوک  رادم  رودیف  یلوألا ، ةروّصلا  یف  راظتنالا  باجیإ  وأ  رادـبلا  غیوست  اّمأ  و 
[. 1  ] ضرغلاب ایفاو  ۀحلصم و  اذ  رایتخالا - ّورط  نع  سأیلا 

الف هکرادـت  بجی  اّمم  یقابلا  ناک  نإف  تقولا ، جراخ  ءاضقلاب  ول  اقلطم و  وأ  تقولا ، یف  یقابلا  كرادـت  نکمأ  دـق  و  ایفاو ، نکی  مل  نإ  و 
یلوألا ةروّصلا  یف  ّریختی  رمألا  ۀـیاغ  نیتروّصلا ، یف  رادـبلا  نع  عنام  و ال  يزجیف ، الإ  و  ءاضقلا ، وأ  ةداعإلا  باجیإ  نم  دـب  ـال  لـب  يزجی ،

ام نایتإب  راصتقالا  و  راظتنالا ، وأ  رارطـضالا  عفر  دعب  يرایتخالا  لمعلا  و  لاحلا ، اذه  یف  يرارطـضالا  لمعلا  نیلمعب : نایتإلا  رادـبلا و  نیب 
ّورط دعب  [ 122  ] هتداـعا رادـبلا و  بابحتـسا  هیلع  نّیعتی   ] هتداـعا بحتـسی  رادـبلا و  هیلع  نیعتی  ۀـیناّثلا  ةروّصلا  یف  و  راـتخملا ، فیلکت  وه 

[. 2  ] ءاحنألا نم  يرارطضالا  هیلع  عقی  نأ  نکمی  امیف  هّلک  اذه  رایتخالا 
______________________________

تحت ار  حلاصم  مامت  تقو ،»  » هلئسم اریز  دیئامنن  يرارطـضا - رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  زامن  هب  تبـسن  ار  تابـساحم  مامت  امـش  باوج :
. دنکیمن ادیپ  یموهفم  رارطضا ، عوضوم  الصا  دشابن ، حرطم  تقو »  » مان هب  ياهلأسم  رگا  دهدیم و  رارق  عاعشلا 

؟ دنک اضق  ار  دوخ  ياهزامن  مامت  دش ، ءاملا  دـجاو  هک  ادـعب  دـناوخن ، ار  شزامن  درادـن  بآ  زا  نّکمت  العف  هک  یـسک  تفگ  ناوتیم  ایآ 
، نایتا تروص  رد  تسین و  تحلصم  مامت  هب  یفاو  مّمیتلا ، عم  تالص  هکنیا  اب  سپ  تسا ، لئاسم  ّمها  زا  تقو  تیاعر  تحلصم  اریز  ریخ ،

يوحن هب  دناوخب  مّمیتلا  عم  ار  شزامن  تقو ، رد  هک  تسا  بجاو  فّلکم ، رب  کلذ  عم  درادـن  دوجو  هدـنامیقاب ، تحلـصم  ءافیتسا  ناکما 
. میدرک نایب  هک 

. میدرک نایب  هناگراهچ  تالامتحا  زا  لّوا  لامتحا  اب  هارمه  ار  روکذم  ترابع  حیضوت  رما ، تلوهس  يارب  [- 1]
دشابن تحلصم  مامت  هب  یفاو  مّمیتلا ، عم  تالص  هک  تسا  نیا  رگید ، ضرف  : 3 [- 2]

133 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم تالص  اضرف  تسه ، افیتسا  موزل »  » ياراد مه  دراد و  افیتسا  [ 123 «] ناکما  » مه هب - رومأم  نایتا  تروص  رد  هدنامیقاب - تحلصم  نکل 

. دراد افیتسا  موزل  ناکما و  هدنامیقاب ، تحلصم  هجرد ، هاجنپ  نکل  تسه  تحلصم  هجرد ، هاجنپ  ياراد  مّمیتلا ،
ءوضولا عم  ار  شزامن  تقو  زا  جراخ  ای  تقو  رد  فّلکم  هک  تسا  مزال  دش و  ازجا  مدع  هب  لئاق  دیاب  روکذـم  ضرف  رد  هک  تسا  یهیدـب 

. دناوخب
؟ تسیچ رادب »  » زاوج مدع  ای  زاوج  رظن  زا  هلئسم  مکح  لاؤس :

دیامن هداعا  ار  نآ  دش  ءاملا  دجاو  تقو ، رد  هچنانچ  دـناوخب ، مّمیتلا  عم  ار  شزامن  ءادـتبا  فلا : تسا : ّریخم  رما ، ود  نیب  فّلکم ، باوج :
رخآ ات  هکلب  دیامنن  مّمیتلا  عم  زامن  ندـناوخ  هب  تردابم  ءادـتبا  ب : دـیامن . اضق  ار  نآ  درک  ادـیپ  بآ  زا  نّکمت  تقو ، زا  جراخ  رد  رگا  و 

. دیامن نایتا  ار  زامن - کی  اضرف  هب - رومأم  طقف  دوش و  فرطرب  شرذع  ات  دنامب  رظتنم  تقو ،
دراد افیتسا  ناکما »  » هچرگ هدنامیقاب  تحلـصم  نکل  دشابن  تحلـصم  مامت  هب  یفاو  مّمیتلا ، عم  تالـص  هک : تسا  نیا  ضرف ، نیرخآ  : 4

نکمم هچرگ  شاهدنامیقاب  تحلـصم  اّما  دـنکیم  نیمأت  ار  تحلـصم  زا  دـصرد  دون  مّمیتلا ، عم  تالـص  اضرف  درادـن  افیتسا  موزل »  » نکل
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. درادن مه  افیتسا  بوجو  اّما  تسه  ءافیتسالا 
. تسین مزال  مه  اضق  هداعا و  دش  ءاملا  دجاو  ادعب  هچنانچ  درادن و  یناصقن  روکذم ، تالص  اریز  دش  ازجا  هب  لئاق  دیاب  روکذم  ضرف  رد 

؟ تسیچ رادب »  » زاوج مدع  ای  زاوج  رظن  زا  هلئسم  مکح  لاؤس :
هیلع  نیعتی   ] هتداعا ّبحتسی  رادبلا و  هیلع  نّیعتی  ۀیناثلا  ةروّصلا  یف  و  : » هلوق باوج :

134 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دحأ باّرتـلا  : ) مالّـسلا هیلع  هلوق  و  ًاـبِّیَط *» ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَـف  ًءاـم  اوُدَِـجت  ْمَلَف   » یلاـعت هلوـق  لـثم  هلیلد ، قـالطإ  رهاـظف  هیلع  عـقو  اـم  اـّمأ  و 
لیلد ۀـلالد  نم  ایناث  هب  نایتإلا  باجیإ  یف  ّدـب  و ال  ءاضقلا ، وأ  ةداعإلا  بوجو  مدـع  و  ءازجإلا ، وه  نینـس ) رـشع  کـیفکی  : ) و نیروهّطلا )

لـصأ یف  اّکـش  هنوکل  ةداعإلا ، باجیإ  نم  ةءاربلا  یـضتقی  وه  و  لصألاف ، ـالإ  و  ناـک ، ول  قـالطإلا  وه  عبّتملاـف  ۀـلمجلاب : و  صوصخلاـب .
[. 1  ] یلوأ قیرطب  ءاضقلا  باجیإ  نع  اذک  و  فیلکّتلا ،

______________________________

.« رایتخالا ّورط  دعب  هتداعا  رادبلا و  بابحتسا 124 ]
زامن رارکت  دش ، ءاملا  دـجاو  هکنآ  زا  دـعب  اهتنم  دـیامن  زامن  ندـناوخ  هب  تردابم  تقو ، لّوا  رد  هک  دوشیمن  رّوصت  فّلکم ، يارب  یعنام 

. تسا بحتسم  شیارب 
. تسا زئاج  رادب ، هکلب  تسه  نّیعتم  بجاو و  رادب »  » هک تسین  نیا  روکذم ، ترابع  رد  نّیعتی »  » هملک يانعم  رّکذت :

« رادـب  » زاوج مدـع  ای  زاوج  و  ازجا »  » رظن زا  تالامتحا  زا  کیره  نییعت  لامتحا و  راهچ  نایب  اب  توبث  ماـقم  رد  اـم  ثحب 125 ] يروآدای :
. تسیچ ّهلدا  ياضتقم  دوش ، صّخشم  ات  میهد  همادا  تابثا  ماقم  رد  ار  روکذم  ثحب  دیاب  نونکا  تفریذپ و  نایاپ 

؟ تسه ازجا »  » يرارطضا رماوا  هّلدا  رهاوظ  ياضتقم  ایآ 

ماقم رظن  زا  هن . ای  تسه  یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  نایتا  زا  يزجم  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ  هک : دوب  نیا  ام  یلبق  ثحب  [- 1]
مینک یـسررب  دیاب  تابثا  ماقم  رد  کنیا  دوب . فلتخم  ازجا »  » رظن زا  تالامتحا  نآ  هجیتن  میدومن و  رّوصت  نآ ، يارب  لامتحا  راهچ  توبث ،

: رگید ترابع  هب  هن . ای  تسه  ازجا  یضتقم  يرارطضا  رماوا  ّهلدا  رهاوظ  ایآ  هک :
135 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ازجا مدـع  یـضتقم  هکنیا  ای  دـشابن  مزال  اضق ، هداـعا و  هک  يوحن  هب  تسه  ازجا  یـضتقم  مّمیتلا ، عم  تالـص  ّتیعورـشم  ّهلدا  رهاوظ  اـیآ 
. تسه

: زا دنترابع  ّهلدا ، نآ  زا  یضعب  هک  درک  عوجر  مّمیت 126 ،] ّهلدا  تاقالطا  هب  دیاب  ءادتبا  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
[. 127  ...«] ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف   » ءاسّنلا متسمل  وا  طئاغلا  نم  مکنم  دحا  ءاج  وا  رفس  یلع  وا  یضرم  متنک  نا  و  - ... 1

[128 «.] نیروهّطلا دحا  مّمیتلا  ّنا  : » لاق مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 2
ءاملا دـقاف  مه  لاس  هد  اضرف  رگا  ینعی : [. 129 «] نینس رشع  دیعـصلا  کیفکی  رذ  ابا  ای  : » لاق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  - ... 3

. دراد ّتیروهط »  » ناونع بآ ، دننام  مه  كاخ  دیشاب 
نامه تشگ ، لّدبم  ءام ، ّتیدجاو  هب  ءام  نادقف  تلاح  دـش و  فرطرب  ناسنا  رذـع  یتقو  هک  تسا  نیا  روکذـم ، ّهلدا  ياضتقم  ایآ  لاؤس :

؟ تسین اضق  هداعا و  هب  يزاین  دشابیم و  یفاک  میدوب ، هدناوخ  هک  مّمیتلا  عم  تالص 
یثحب تسه و  مّمیتلا  عم  تالّصلا  نایتا  امش  هفیظو  دیدرکن ، ادیپ  بآ  زا  نّکمت  رگا  هک  تسا  نیا  هفیرش ، هیآ  قالطا 130 ] رهاظ  باوج :

هک دنرادن  یتلالد  [، 131] روکذم تایاور  نینچمه  تسا و  ءوضولا  عم  تالص  امش  هفیظو  دیدش ، ءاملا  دجاو  ادعب  رگا  هک  هدومنن  نیا  زا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


ادعب رگا 
136 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، روکذم ّهلدا  قالطا  زا  اذل  دوش  اضق  هداعا و  دیاب  تسین و  یفکم  هدش  نایتا  هّیبارت ، تراهط  اب  هک  یتالـص  نآ  دیدرک ، ادیپ  نآ  زا  نّکمت 
هدش دراو  نایب  ماقم  رد  روکذم  ّهلدا  هکنیا  اب  تسه ، مّمیتلا  عم  تالّصلا  نایتا  درادن ، بآ  هب  یـسرتسد  هک  يدرف  هفیظو  میریگیم : هجیتن 

اضق و هداعا و  تهج  زا  اهنآ  توکـس  قیرط  زا  اذـل  هدومنن  هداعا  اضق و  هب  ياهراشا  ثحب و  هدوب ، نیفّلکم  هفیظو  نایب  ددـص  رد  الوم  و 
.« ءاضقلا ءادالا و ال  مکیلع  بجی  ال  : » هک مینکیم  هدافتسا  مّمیتلا ، عم  تالص  نامه  هب  ندومن  افتکا 

رد هک  هدوب  نیفّلکم  یلعف  هفیظو  نایب  ماقم  رد  طقف  الوم  مّلکتم و  هک : دیامن  هشقانم  روکذم ، ّهلدا  قالطا  رد  یـسک  تسا  نکمم  لاکـشا :
رد هدوبن  شنایب  ددص  رد  تسین ، مزال  اضق  هداعا و  رذع ، عفر  زا  دعب  هکنیا  اّما  تسا  مّمیتلا  عم  تالّـصلا  نایتا  اهنآ  هفیظو  رذع ، تروص 

. درک کّسمت  روکذم ، تاقالطا  هب  ناوتیمن  هجیتن 
زامن دوب ، ءاملا  دـقاف  یـسک  اـضرف  میئاـمنیم ، عوجر  یلمع ، لـصا  هب  میئاـمن ، کّـسمت  تاـقالطا ، هّیظفل و  ّهلدا  هب  میتسناوتن  رگا  باوج :

وا رب  ءوضولا  عم  تالـص  هداعا  ایآ  هک  دومن  کش  هجیتن  رد  دش  ءاملا  دجاو  هدنام ، بورغ  هب  تعاس  کی  اّما  دـناوخ  مّمیت  اب  ار  شرـصع 
روطنامه هدومن و  فیلکت  لصا  رد  کش  وا  اریز  درادـن  دوجو  تئارب ، لصا  هب  کّسمت  زا  یعنام  روکذـم ، ضرف  رد  هن ؟ ای  تسا  بجاو 

هدومن عوجر  تئارب  لصا  هب  مه  ثحب  ّلحم  رد  مینک  عوجر  تئارب ، لصا  هب  میتسناوتیم  فیلکت  رد  کش  هّیبوجو و  تاهبش  رئاس  رد  هک 
. میرادن زامن - هداعا  ءوضولا - عم  تالص  هب  تبسن  یفیلکت  میئوگیم  و 

.« یلوا قیرطب  ءاضقلا  باجیا  نع  اذک  و  : » هلوق
نایتا اـضق - بوجو  یلوا 132 ،] قـیرط  هب  تئارب  لـصا  مه  تروـص  نیا  رد  درک ، ادـیپ  بآ  زا  نّـکمت  تـقو ، زا  جراـخ  رد  فـّلکم  رگا 

نکل  درادیمرب  ار  تقولا - جراخ  یف  ةالصلا 
137 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضرفلاب  ] ضرغلاب یتأ  نإ  و  هببـس ، قّقحتل  هیلع ، ابجاو  ءاضقلا  ناک  ۀـضیرف ، وه  نکی  مل  ول  و  عقاولا ، توف  هببـس  ّنأ  یلع  هلیلد  ّلد  ول  معن 
[. 1  ] ضرفلا دّرجم  هّنکل  [ 133]

______________________________

. تسه ناشیا  اب  مه  قح  میدیمهفن و  ار  ّتیولوا  هجو  [: 134] دناهدومرف ینیکشم  موحرم 
مه درادیمرب و  ار  هداعا  بوجو  مه  روکذـم ، لصا  میئامنیم و  عوجر  یلمع ، لصا  هب  مینک  کّسمت  هّیظفل ، ّهلدا  هب  میتسناوتن  رگا  هجیتن :

. ار اضق  بوجو 
. تسا ضرف  دّرجم  درادن و  یتّیعقاو  بلطم ، نیا  دناهدومرف : مه  نایاپ  رد  هدومن و  هراشا  یبلطم  هب  اضق  دروم  رد  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

؟ دینکیم انعم  هنوگچ  ار  تئاف »  » امش تاف ،» ام  ضقا  : » هدمآ نینچ  اضق  لیلد  رد  کلذ : نایب 
بجاو هکلب  هدشن  توف  فّلکم ، زا  یبجاو  ثحب  ّلحم  رد  دینک و  اضق  هدـش ، توف  امـش  زا  هک  یبجاو  نآ  هک : تسا  نیا  تاف ،» ام   » رهاظ

. تسا هدرک  لاثتما  مه  وا  دوب . مّمیتلا  عم  تالّصلا  نایتا  وا  هفیظو  و 
، دشاب هدش  توف  امش  زا  یعقاو »  » رگا هک : تسا  نیا  روظنم ، هکلب  تسین  حیحص  اضق ، لیلد  زا  روکذم  تشادرب  انعم و  دیوگب  یـسک  رگا 
، فّلکم زا  ءوضولا  عم  زامن  تفگ : دـیاب  تروص  نیا  رد  دـیئامن ، اـضق  ار  عقاو »  » نآ دـیاب  هدوبن ، امـش  هفیظو  بجاو و  عقاو ،»  » نآ هچرگ 

جراخ رد  اذل  هدوب ، ءوضولا ، عم  تالـص  وا  یلّوا  یعقاو  فیلکت  نوچ  نکل  هدوبن  ءوضولا  عم  تالّـصلا  نایتا  وا  هفیظو  هچرگ  هدـش  توف 
. دیامن اضق  وضو ، اب  ار  شزامن  دیاب  بآ  زا  نّکمت  تقو و  زا 

رد تسا  مزال  مینکب ، تاف » ام  ضقا   » هلمج زا  یئانعم  ضرف و  نانچ  رگا  يدنبعمج :
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138 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عوضوم وه  ام  حـیقنت  یف  يرجی  هنم  ناک  ام  ّنا  قیقّحتلا : و  همدـع . يرهاّـظلا و  رمـألاب  هب  رومأـملاب  ناـیتإلا  ءازجإ  یف  یناّثلا 135 :] ماقملا 

و يوق ، هجو  یف  امهباحـصتسا  لب و  ۀـّیّلحلا ، وأ  ةراهّطلا  ةدـعاقک  هرطـش ، وأ  هطرـش  وه  ام  قّقحت  ناسلب  ناک  و  هقّلعتم ، قیقحت  فیلکّتلا و 
ّهنأ و  طرّـشلا ، ةرئادـل  انّیبم  و  طارتشالا ، لیلد  یلع  امکاح  نوکی  هلیلد  ّنإف  يزجی ، ۀـّیّلحلا  وأ  ةراهطلاب  طرتشا  ام  ّلک  یلإ  ۀبـسّنلاب  اـهوحن 
نم نوکی  هیلإ  ۀبـسّنلاب  لب  هطرـشل ، لمعلا  نادقف  فاشکنال  ابجوم  نوکی  هیف ال  فالخلا  فاشکناف  ۀـّیرهاّظلا ، ۀـّیعقاولا و  ةراهّطلا  نم  ّمعأ 

[. 1  ] لهجلا عافترا  نیح  نم  هعافترا  لیبق 
______________________________

زا ياهدافتـسا  تشادرب و  نانچ  ناوتیمن  دـشابیم و  ضرف  دّرجم  بلطم ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  نکل  دومن  ءاضق  ار  لمع  تقو ، زا  جراخ 
. میدرک نایب  هک  تسا  نامه  شیانعم  هکلب  دومن  اضق  لیلد 

؟ تسه یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  مّود  ماقم 

هراشا

رومأم نایتا  زا  يزجم  يرهاظ »  » رما هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ  هک : تسا  نیا  هب  طوبرم  دشابیم - قیقد  رایـسب  هک  مّود - ماقم  رد  ام  ثحب  [- 1]
؟] هن 136 ای  تسه  یلوا  یعقاو  رما  هب  هب 

139 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تـّیّلح و هدـعاق  تراـهط 137 ،] هدـعاق  دـننام  هّیلمع ، لوـصا  هـب  طوـبرم  اـهنآ  هبعـش  کـی  هـک  دنتـسه  هبعـش  ود  ياراد  يرهاـظ ، رماوا 
رد ار  روکذم  ثحب  کنیا  هنّیب . دحاو و  ربخ  دننام  تسا  تاراما  هب  طوبرم  شرگید  هبعـش  دـشابیم و  ّتیّلح  تراهط و  باحصتسا 138 ]

: هک میهدیم  همادا  مّود  هبعش  رد  سپس  لّوا و  هبعش 
ناـیتا هک : تسا  نیا  هّللا  همحر  فّنـصم  رظن  تراـهط ، ّتیّلح و  باحـصتسا  ّتیّلح و  تراـهط ، هدـعاق  دـننام  هّیلمع ، لوصا  شخب  رد  - 1

زا جراخ  رد  اضق - و  تقو - رد  هداعا - ار  لمع  هک  درادن  یموزل  فالخ ، فشک  زا  دعب  ینعی : دراد  ازجا  ءاضتقا  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم 
. دومن تقو -

کی زا  دـعب  دـناوخ  زامن  سابل ، نامه  رد  دومن و  يراج  تراهط ، هدـعاق  ای  تراهط  باحـصتسا  دوخ ، ساـبل  هب  تبـسن  یـسک  رگا  ـالثم 
لـیلد و تسا و  يزجم 139 ] شلمع  تسین و  مزـال  وا  رب  اـضق  اـی  هداـعا  ضرف ، نیا  رد  هدوـب  سّجنتم  شـسابل  هک  دـش  هّجوـتم  تعاـس ،

: هک دناهدرک  نایب  نینچ  ار  شاهتکن 
شدافم هک  لالح » کل  ءیـش  ّلک   » نینچمه تسا و  تراهط  هدعاق  شدافم  هک  رذق » ّهنا  ملعت  یّتح  رهاط  ءیـش  لک   » دننام هّیلمع ، لوصا 

اهنآ مامت  دشابیم ، باحـصتسا  ّتیّجح  لیلد  باحـصتسا و  نامه  شدافم  هک  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » نینچمه تسا و  ّتیّلح  هدـعاق 
. دنراد هّیلوا  ّهلدا  هب  تبسن  يریسفت  یحیضوت و  هبنج  دنتسه و  هّیلّوا  ّهلدا  رب  رظان 

140 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ادیپ قّقحت  تالص  نآ ، نودب  تسه و  یعقاو  تراهط  زامن ، طرـش  هک  تسا  نیا  [ 140 «] روهطب الا  ةالص  ال   » دننام هّیلّوا ، ّهلدا  رهاظ  ینعی :

ال یلوا - لیلد  رب  تراظن  ّناک  تراهط ، هدعاق  مینیبیم  مینکیم ، هّجوت  نآ ، دـننام  ياّهلدا  تراهط و  هدـعاق  هب  نآ  زا  دـعب  نکل  دـنکیمن 
: هک تسا  نیا  هعسوت ، يانعم  تسه و  نآ  هعسوت  ددص  رد  دراد و  روهطب - الا  ةالص 

دهدیم ياهعسوت  رهاط - ءیش  ّلک  رّـسفم - مکاح و  لیلد  نکل  تسه  زامن  طرـش  یعقاو ، تراهط  هک  تسا  نیا  یلّوا ، لیلد  رهاظ  هچرگ 
تراهط زا  ّمعا  طرـش ، رگا  هجیتن  رد  تسا  طرـش  یعقاو ، يرهاظ و  تراهط  زا  ّمعا  هکلب  تسین  هّیعقاو  تراهط  صوصخ  زامن ، طرـش  هک 
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نایتا تراهط ، باحـصتسا  اب  ای  دیاهدناوخ  كوکـشم  سابل  هب  تبـسن  تراهط ، هدعاق  يارجا  اب  امـش  هک  ار  يزامن  دش ، یعقاو  يرهاظ و 
نوچ درادن  یناصقن  امـش  تالـص  هدش  عقاو  سابل  نآ  رد  زامن  هدوب و  سّجنتم  ناتـسابل  دیدش  هّجوتم  هک  نآلا  درادن ، یـصقن  دـیاهدومن ،

فشک اب  اذل  هدوب  طرش  دجاو  اتقیقح  امش  تالص  هدوب و  طرـش  یعقاو  يرهاظ و  زا  ّمعا  تراهط ، هکلب  هدوبن  یعقاو  تراهط  زامن ، طرش 
، روکذم ملع  هکلب  دـشاب  لطاب  امـش  زامن  هک  دوشیمن  ببـس  ملع ، نآ  هدوب ، سّجنتم  امـش  سابل  زامن ، لاح  رد  هکنیا  هب  ملع  اب  فالخ و 

. دیناوخب رهاط  سابل  رد  ار  دعب  ياهزامن  فالخ ، فشک  زا  دعب  دیاب  دراد و  رثا  دعب ، ياهزامن  هب  تبسن 
فـشک زامن  زا  دـعب  دـیناوخب و  زامن  نآ  اب  تسا و  رهاط  سابل ، نالف  دـیئوگب  تراـهط  هدـعاق  دـننام  هّیلمع ، لوصا  دانتـسا  هب  رگا  هجیتن :

سپـس دـیدناوخ  زامن  نآ  اب  تسا و  رهاط  سابل ، نآ  دـیتفگ  هنّیب  دـننام  ياهراما  دانتـسا  هب  رگا  اّما  تسا  يزجم  امـش  زاـمن  دوش ، فـالخ 
. تسین يزجم  امش  زامن  دش ، فالخ  فشک 

نایب 141] تروص  نیا  هب  ار  يدیق  باحصتسا ، هب  تبسن  باتک ، نتم  ترابع  رد  هّللا  همحر  فّنصم 

ص140 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
141 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنأ ناسلب  ناک  ثیح  هتّیّجح  لیلد  ّنإف  يزجی ، الف  تارامألا ، ناسل  وه  امک  اعقاو ، طرّـشلا  وه  ام  ّهنأ  ناسلب  اـهنم  ناـک  اـم  فـالخب  اذـه  و 
[. 1  ] ادقاف هطرشل  ناک  لب  کلذک ، نکی  مل  هنأ  فشکنی  لهجلا  عافترابف  یعقاولا ، هطرش  وه  امل  دجاو 

______________________________

[142 .«] يوق هجو  یف   » امهباحصتسا لب و  ۀّیّلحلا  وا  ةراهّطلا  ةدعاقک  هک ... : دندرک 
هکنیا ای  تسا  مکح  لعج  ماقم  رد  تراهط  هدعاق  دـننام  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  باحـصتسا - ایآ  تفگ  میهاوخ  باحـصتسا  ثحب  رد 

؟ تسین مکح  لعج  ددص  رد  دنکیم و  کش  هب  نیقی  ضقن  زا  یهن  طقف 
لعج ینعی  ۀعمجلا » ةالص  بجت  : » هک تسا  نیا  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » دافم ایآ  هن ، ای  تسا  بجاو  هعمج ، زامن  هک  دیراد  کش  اضرف 

. دنکیمن لعج  هعمج ، تالص  بوجو  مان  هب  ار  یمکح  دیامنیم و  کش  هب  نیقی  ضقن  زا  یهن  طقف  هکنیا  ای  دنکیم  لثامم  مکح 
هنیعب ار  بحصتسم  مکح  ینعی  دنکیم  مکح  لعج  ّتیّلح  تراهط و  هدعاق  دننام  ضقنت »...  ال  : » هک تسا  نیا  دنوخآ ، ياقآ  موحرم  رظن 
ةالـص بجت  : » هک تسا  نیا  هعمج  زاـمن  بوجو  رد  کـش  اـب  نآ  داـفم  سپ  دـیامنیم  لـعج  يرهاـظ  مکح  تروـصهب  کـش  ناـمز  رد 

.« ۀعمجلا
هب هب  رومأم  نایتا  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ایآ  هک : تسه  نیا  مّود  ماقم  رد  ام  ثحب  هک  میوشیم  رّکذـتم  اددـجم  : 2 [- 1]

؟] هن 143 ای  تسه  یلّوا  یعقاو  رما 
142 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مـسق و  میداد - حیـضوت  ار  نآ  هک  دـشابیم - هّیلمع  لوصا  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  مسق  کـی  دنتـسه  هبعـش  ود  ياراد  يرهاـظ ، رماوا  میتفگ 
: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسه  تاراما  هب  طوبرم  شرگید 

نآ ایآ  دش ، فالخ  فشک  سپـس  دـیدناوخ  زامن  سابل ، نآ  اب  امـش  تسا و  رهاط  سابل ، نالف  هک  دـش  مئاق  ياهراما - ياهنّیب - رگا  لاثم :
؟ هن ای  تسه  يزجم  زامن 

نکل تسا  لوصا  ماقم  زا  رتالاب  تاراما ، شزرا  ماقم و  هک  لاحنیعرد  ینعی  دندش  ازجا  مدع  هب  لئاق  تاراما ، باب  رد  هّللا  همحر  فّنصم 
: اریز تسا  سکعرب  هّیضق ، ازجا ، رظن  زا 

فـشک هک  یماگنه  دـنراد و  اـمنهار  ناونع  ّتیقیرط و  هبنج  تاراـما ، هکلب  دـنهدب  طرـش  لـیلد  رد  ياهعـسوت  تاراـما ، هک  تسین  نینچ 
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. دناهدرک هابتشا  هکلب  هتشادن  عقاو  هب  یئامنهار  تیاده و  هبنج  دوشیم  مولعم  دش ، فالخ 
ال : » دنکیم تلالد  يربخ  اضرف  دنتسین ، حیضوت  هعـسوت و  ماقم  رد  [ 144] دـحاو ربخ  ّتیّجح  لیلد  ای  هنّیب  ّتیّجح  لیلد  رگید : تراـبع  هب 

یئاـمنهار عقاو ، هب  ار  امـش  نم  هک  تسا  نیا  شداـفم  مه  هنّیب  تسا و  طرـش  هّیعقاو ، تراـهط  تالـص ، رد  ینعی  [: 145 «] روهطب الا  ةالص 
، دـش فالخ  فشک  هک  ادـعب  دـیدناوخ ، زامن  سابل ، نآ  اب  مه  امـش  دراد و  دوجو  هّیعقاو ، تراـهط  امـش  كوکـشم  ساـبل  رد  منکیم و 

اضق تقو ، زا  جراخ  رد  هداعا و  تقو ، رد  ار  نآ  دیاب  تسین و  يزجم  امش  لمع  اذل  هدوب  یعقاو  طرش  دقاف  زامن ، نآ  هک  دیوشیم  هّجوتم 
. دیئامن

. تسا ّتیقیرط  باب  زا  تاراما  ّتیّجح  دنیوگیم  هک : تسا  روهشم  يانبم  قبط  ازجا »  » مدع هلأسم  رّکذت :
143 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءاّدا ببسب  لمعلا  ّنأ  و  اهیلع ، ءانب  اّمأ  و  ۀّیببّـسلا ، وحنب  تسیل  اهتّیّجح  ّنأ  نم  تارامألا ، قرّطلا و  یف  يوقألا  رهظألا  وه  ام  یلع  [ 146] اذه
یف [- 148  ] هل [ ] هعم 147 دقافلا  ناک  ول  يزجیف  هدقاف ، هنوک  عم  هل ، دجاو  ّهنأک  احیحص  ۀقیقح  ریصی  هرطش ، وأ  هطرـش  نادجو  یلإ  ةرامأ 

- بجو نإ  یقابلا - ءافیتسال  دجاولاب  نایتإلا  بجی  و  کلذک ، نکی  مل  ول  يزجی  و ال  ضرغلا ، مامتب  ایفاو  هنوک  یف  دجاولاک  لاحلا - اذـه 
[. 1  ] يرارطضالا رمألا  یف  تفرع  امک  هنایتإل ، لاجم  الف  الإ  و  هئافیتسا ، ناکمإ  عم  اذه  ّبحتسال  الإ  و 

______________________________

تّجح ّتیقیرط ، باب  زا  ار  تاراما  هک : تسا  روهـشم  ياـنبم  قبط  میدرک ، ناـیب  اریخا  هک  ار  تاراـما - باـب  رد  ازجا - مدـع  هلأـسم  [- 1]
. ّتیببس باب  زا  هن  دننادیم 

: تسه [ 149] انبم ود  تاراما ، ّتیّجح  باب  رد  کلذ : نایب 
قبطرب رگا  هک : تسا  نیا  شاهمزال  هک  دنـشابیم  تّجح  ّتیفـشاک ، ّتیقیرط و  باـب  زا  تاراـما  هک  دـندقتعم  نیّیلوصا ، زا  روهـشم  فلا :

[. 150] دوشیمن ّبترتم  نآرب ، يرثا  نیرتمک  دومنن ، تیاده  عقاو  هب  ار  ام  ینعی  دش  فالخ  فشک  ادعب  میدرک و  لمع  ياهراما 
هداد نآ  رد  هک  یتالامتحا  تسیچ و  ّتیببس  يانعم  مینادب  تسا  مزال  اذل  دنادب  ّتیببس  باب  زا  ار  تاراما  ّتیّجح  یـسک  تسا  نکمم  ب :

: تسا مادک  هدش 
144 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ادـیپ قّـقحت  جراـخ ، رد  هراـما  زا  يوریپ  تعباـتم و  ناوـنعهب  هک  یلمع  هک : تسا  نیا  دـشابیم  اـم  ثـحب  دـهاش  هـک  یتـالامتحا  زا  یکی 
. دراد ار  هراما  زا  يوریپ  ياضتقا  تحلصم ، نآ  هک  تسه  ینسح  تحلصم و  ياراد  دشاب - مه  عقاو  اب  فلاخم  هراما ، نآ  هچرگ  دنکیم -

.« ضرغلا مامتب  ایفاو  هنوک  یف  دجاولاک  لاحلا  اذه  یف  هعم  دقافلا  ناک  ول  يزجیف  ۀّیببّسلا ... ] یلع  يا   ... ] اهیلع ءانب  اّما  : » هلوق
، تسه نازیم  هچ  هب  تحلـصم  نآ  هک  درک  یـسررب  دـیاب  اذـل  تسه  تحلـصم  ياراد  دـشاب  مه  عقاو  فلاخم  ياهراما  رگا  ّتیببـس  رب  اـنب 

تسا يراج  ثحب  ّلحم  رد  میدرک  نایب  يرارطضا - رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  تالص  رد  توبث  ماقم  بسحهب  هک  یلامتحا  راهچ  نامه 
: هک

نیا رد  تسه  تحلـصم  هجرددـص ، ياراد  ضرغ و  مامت  هب  یفاو  طرـش - ای  ءزج  دـقاف  لمع  هدـش - نایتا  هراـما ، قبطرب  هک  یلمع  فلا :
دشاب و عقاو  فالخ  هنّیب ، هچرگ  دـیدناوخ ، زامن  سابل ، نآ  اب  امـش  دـش و  مئاق  سابل ، تراهط  رب  ياهنّیب  اضرف  دـشابیم ، يزجم  تروص ،

یفاک یفاو و  تحلـصم  ياراد  هداد ، تداهـش  هنّیب  هک  ار  هچنآ  قبطرب  زامن  ندـناوخ  سفن  نکل  دـشاب  هتـشادن  یعقاو  تراهط  امـش  سابل 
دوجو فالخ - فشک  تروص  رد  اـضق - هداـعا و  يارب  یهجو  دـیاهدرک ، لیـصحت  ار  تحلـصم  ماـمت  نوچ  میئوگیم  اذـل  تسه 151 ]

. درادن
: تسا مسق  ود  ياراد  دوخ  هک  تسین  هّیعقاو  تراهط  اب  زامن  تحلصم  مامت  هب  یفاو  هراما 152 ،] قبطرب  لمع  ب :
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دش و ازجا  هب  لئاق  دیاب  تروص  نیا  رد  تسین : افیتسا  لباق  هدنامیقاب ، تحلصم  - 1
145 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فشکلا و وحنب  ۀـّیّجحلا  نأ  زرحأ  اذإ  اـمیف  اذـه  اـضیأ ، هتقفاومب  ءازتجـالا  وه  اذـه - یلع  ۀـّیّجحلا - لـیلد  قـالطإ  ۀّیـضق  ّنأ  یفخی  ـال  و 
[. 1  ] ۀیببسلا ۀّیعوضوملا و  وحنب  وأ  ۀّیقیرّطلا ،

______________________________

كالم نودب  وغل و  ددجم ، نایتا  اریز  تسین  لمع 153 ] ددجم  نایتا  يارب  یلاجم  تسه و  یفاک  هدش  نایتا  هراما ، قبطرب  هک  یلمع  نامه 
. درادن یموهفم  اضق  هداعا و  سپ  دشابیم 

: دشابیم قش  ود  ياراد  هک  تسه : افیتسا  لباق  هدنامیقاب ، تحلصم  - 2
فشک تروص  رد  تسا - مزال  طرش ، ءزج و  دجاو  لمع  ءاضق  هداعا و  تروص ، نیا  رد  دراد ، افیتسا  بوجو  هدنامیقاب ، تحلصم  فلا :

. فالخ
. تسا بحتسم  مه  طرش  ءزج و  دجاو  لمع  رارکت  روکذم ، ضرف  رد  دراد ، افیتسا  بابحتسا  هدنامیقاب ، تحلصم  ب :

[، تیاور 155 و  هیآ 154 ] قالطا  ياضتقم  تابثا ، ماقم  رظن  زا  میتفگ  مّمیتلا  عم  زامن  يرارطـضا و  رما  هب  هب  رومأم  رد  هک  روطنامه  [- 1]
زا دعب  هک  تسا  نیا  تاراما ، ّتیّجح  ّهلدا  قالطا  رهاظ  میوشب ، ّتیببس  باب  زا  تاراما  ّتیّجح  هب  لئاق  رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسه  ازجا 

. دومن اضق  تقو ، زا  جراخ  رد  هداعا و  تقو ، رد  ار  هب  رومأم  هک  درادن  یموزل  فالخ ، فشک  هراما و  زا  تعباتم 
و [ 157 «] ّتیببـس  » باب زا  ای  تسا  [ 156 «] ّتیقیرط  » باب زا  تاراما  ّتیّجح  هک  دوش  زرحم  هک  تسا  یتروص  رد  روکذـم  بلاـطم  رکذـت :

. میزادرپب زارحا - مدع  کش - تروص  حیضوت  هب  دیاب  کنیا 
146 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و تقولا ، یف  ةداعإلل  ۀیـضتقم  فیلکّتلا  هعم  طقـسی  امب  نایتإلا  مدـع  ۀـلاصأف  نیهجولا ، ّيأ  یلع  اـّهنأ  زرحی  مل  و  اـهیف ]  ] ّکـش اذإ  اـّمأ  و 
دق و  تبثملا ، لصألاب  لوقلا  یلع  الإ  اطقسم ، هب  یتأ  ام  نوک  تبثی  و ال  يدجی ، تقولا ال  یف  اّیلعف  عقاولاب  فیلکّتلا  نوک  مدع  باحصتسا 

[. 1  ] یتأملا کلذب  هنع  اهغارف  یف  ّکشی  امب  هتّمذ  لاغتشا  ملع 
______________________________

« یلوصا عرف  کی  »

؟ تسیچ هفیظو  ّتیعوضوم » ّتیببس و   » باب زا  ای  تسا  ّتیفشاک » ّتیقیرط و   » باب زا  تاراما  ّتیّجح  هک  دشن  زارحا  ام  يارب  رگا  [- 1]
مدـع شاهمزال  هکنیا  ات  تسا  تیقیرط  باب  زا  نآ  ّتیّجح  ایآ  هک  تسین  مولعم  ام  يارب  اـّما  تسا  تّجح  هنّیب ، مینادیم  رگید : تراـبع  هب 

؟ تسیچ هفیظو  [، 159] دشاب ازجا  شاهمزال  ات  تسا  ّتیببس  باب  زا  نآ  ّتیّجح  هکنیا  ای  [ 158] دشاب ازجا 
عجار فلا : میهدیم : همادا  شخب  ود  رد  ار  روکذم  ثحب  هک  میوش  رّکذتم  دیاب  انمض  مینکیم . هعجارم  هّیلمع ، لوصا  هب  هلئسم  ضرف  رد 
اهنآ نایب  هب  بیترت  هب  کنیا  هک  دنتسه  یّلقتسم  مکح  ياراد  ود ، نآ  زا  کیره  اریز  اضق ، موزل  هب  عجار  هداعا ب : موزل  مدع  ای  موزل  هب 

. میزادرپیم
بورغ هب  تعاس  کی  دومن ، نایتا  سابل ، نآ  رد  ار  شرهظ  زامن  فّلکم ، دـش و  مئاق  ساـبل ، نـالف  تراـهط  رب  ياهنّیب  لاـثم : فلا 160 :]
يزجم ام  زامن  ات  تسا  ّتیقیرط  باب  زا  هنّیب  ّتیّجح  ایآ  هک : دـشابن  زرحم  ام  يارب  رگا  تروص  نیا  رد  دـش ، فالخ 161 ] فشک  هدنام ،

رد هداعا  موزل  مدـع  دـشاب - يزجم  هدـشنایتا ، تالـص  هکنیا  ات  تسا  ّتیببـس  باب  زا  هنّیب  ّتیّجح  هکنیا  ای  تقو - رد  هداعا  موزل  دـشابن -
؟ تسیچ هفیظو  تقو -
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؟ هن ای  تسا  مزال  زامن ، هداعا  ایآ 
147 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میرادن لاغتشالا  تلاصا  هب  عوجر  زا  ریغ  ياهراچ 
هنّیب دانتـسا  هب  شـسابل  تراهط  ای  ّتیّلح  اّما  هدومن  نایتا  ار  تالـص  هک  یـسک  اریز : دومن  يراج  ار  تئارب  لـصا  ناوتیمن  یلعف  ثحب  رد 

؟ هن ای  تسا  هدوب  هب  رومأم  هداد ، ماجنا  هک  ار  یلمع  دنادیمن  هدش ، فالخ  فشک  شیارب  العف  هدوب و 
غارف هب  زاین  ینیقی ، لاغتشا  هک  دنکیم  مکح  لاغتـشالا ، تلاصا  اذل  هن  ای  هدوب  هّمذ  ئربم  یجراخ ، لمع  نآ  دنادیمن  وا  رگید : ترابع  هب 

. دوش هداعا  دیاب  تسا  هدنامیقاب  تالص  تقو  هک  زونه  دراد و  ینیقی 
سپس هدناوخ  هنّیب 162 ] دانتـسا  هب  ار  يزامن  هدش و  وا  هّجوتم  یفیلکت  هک  دراد  نیقی  سمـش ، لاوز  لّوا  فّلکم ، نآ  رتحضاو : ترابع  هب 

تیقیرط باب  زا  هنّیب  ّتیّجح  رگا  دـشاب و  ّتیقیرط  باب  زا  هنّیب  ّتیّجح  هک  دـهدیم  لامتحا  لاـحنیعرد ، هدـش و  فـالخ  فشک  شیارب 
؟ دراد يرثا  ناونع و  هچ  هدش  عقاو  هنّیب ، دانتسا  هب  هک  یجراخ  لمع  نآ  اذل  هدومنن  نایتا  ار  یعقاو  هب  رومأم  وا  دشاب ،

: دیوگیم طایتحالا  تلاصا  اذـل  هن  ای  تسه  هّمذ  ئربم  یجراخ ، لمع  نآ  هک  دراد  کش  هدـش و  وا  هّجوتم  یفیلکت  دـنادیم ، فّلکم  نآ 
. دیامن هداعا  تقو ، رد  ار  تالص  نآ  دیاب  دراد و  زاین  ینیقی  غارف  هب  ینیقی  لاغتشا 

: هک تسا  نیا  يرارطضا - رما  هب  هب  رومأم  مّمیتلا - عم  تالص  اب  یلعف  ثحب  قرف  هجیتن :
نحن ام  رد  اّما  هدش  ادیپ  دیدج ، هفیظو  لقتـسم و  فیلکت  رد  کش  یلو  دوب  هب  رومأم  اتقیقح  دوب  هدـش  نایتا  هک  یلمع  نآ  لبق ، ثحب  رد 

. میدرک نایب  هک  يوحن  هب  دومن  هداعا  ار  لمع  نآ  تقو ، رد  دیاب  اذل  میرادن  یلعف  فیلکت  رد  کش  هیف 
. تسین مزال  هداعا ، میئوگیم  هدومن و  يراج  باحصتسا  لاغتشالا ، تلاصا  يارجا  ياجهب  لاکشا :

148 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هک دـش  فالخ  فشک  شیارب  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  کی  دومن و  نایتا  ار  شرـصع  زامن  هنّیب ، دانتـسا  هب  یفّلکم  اضرف  کـلذ : حیـضوت 

. دیامن يراج  باحصتسا  دناوتیم  لاغتشالا  تلاصا  يارجا  ياجهب  وا  هدوبن ، حیحص  هنّیب - شسابل - تراهط  دنتسم 
: میئوگیم هدش ، فالخ  فشک  هدنام و  بورغ  هب  تعاس  کی  هک  یماگنه  کلذ : نایب 

ایآ رگید : ترابع  هب  هتشادن ، یعقاو  تراهط  اب  زامن  هب  تبـسن  یلعف »  » فیلکت هفیظو و  دوب ، هدنام  بورغ  هب  تعاس  ود  یتقو  فّلکم ، نآ 
؟ هدشن فالخ  فشک  زونه  هکیلاحرد  دناوخب  زامن  یعقاو  تراهط  اب  هک  هدوب  وا  یلعف  هفیظو 

بورغ هب  تعاس  کی  هک  نونکا  اّما  هتـشادن  ّتیلعف » ، » یعقاو فیلکت  نآ  هدـنام ، بورغ  هب  تعاس  ود  هک  یماگنه  لاکـشا ، الب  امّلـسم و 
؟ هن ای  درک  ادیپ  ّتیلعف  هدش ، فالخ  فشک  هک  نآلا  عقاو ، هب  فیلکت  ایآ  هک : دنکیم  کش  هدش ، فالخ  فشک  هدنام و 

ّتیلعف فیلکت ، نآ  اـنیقی  فـالخ - فشک  زا  لـبق  هدـنام - بورغ  هب  تعاـس  ود  میئوگیم : دوـشیم و  يراـج  ّتیلعف ، مدـع  باحـصتسا 
. دوشیم يراـج  یعقاو ، فیلکت  ّتیلعف  مدـع  باحـصتسا  میراد ، نآ  ّتیلعف  رد  کـش  هدـش و  فـالخ  فشک  هک  مه  نـآلا  سپ  هتـشادن 

مّدقت لاغتشا ، رب  باحصتسا  اریز  دنک  ادیپ  نایرج  دناوتیمن  لاغتشالا  تلاصا  دوش ، يراج  باحـصتسا ، يدروم  رد  رگا  هک  تسا  یهیدب 
. دراد

، فّلکم هّمذ  رهظ ، لّوا  اضرف  میتفگ : اریز  درادن  رابتعا  ّتیتبثم ، رظن  زا  باحـصتسا  نکل  دراد  مّدقت  لاغتـشا ، رب  باحـصتسا  يرآ  باوج :
رگا امش  هن ؟ ای  درک  داجیا  هّمذ  تئارب  دش ، عقاو  هنّیب ، دانتـسا  هب  هک  يزامن  نآ  میراد  کش  هدرک و  ادیپ  لاغتـشا  یعقاو  فیلکت  هب  تبـسن 

. دیرادن فالخ - فشک  تروص  رد  هداعا - هب  يزاین  تسا  هّمذ  ئربم  هدشنایتا ، زامن  دینک  تباث  دیناوتب 
نآ  هک  دنک  تباث  دناوتب  رگا  یعقاو - تالص  هب  تبسن  فیلکت - ّتیلعف  مدع  باحصتسا 

149 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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وأ ۀّیرارطـضالا  رماوألا  یف  امک  یلوألا ، یعقاولا  هب  رومأملا  وه  امع  يزجی  ّهنأ  یف  ّکش  و  اعقاو ، هب  رومأم  ّهنأ  ملع  اذإ  اـم  فـالخب  اذـه  و 
هب تلغتشا  امب  نایتالل  ةداعإلا ؛ بوجو  مدع  هیلا - انرشأ  امک  اهیف - لصألا  ۀّیضقف  ۀّیببّسلا ، وحن  یلع  ۀّیّجحلا  نوکی  نأ  یلع  ءانب  ۀّیرهاّظلا ،

[. 1  ] فالخلا فشک  رارطضالا و  عفر  دعب  یعقاولا  فیلکّتلا  ۀّیلعف  مدع  ۀلاصأ  و  انیقی ، ۀّمّذلا 
______________________________

زا هن  دهدب ، ار  ياهجیتن  نانچ  دناوتیمن  روکذم  باحـصتسا  هک  تسا  یهیدب  ابیرقت  ریخ و  الا  تسا و  زاسراک  دراد ، ّتیئربم  ناونع  زامن ،
- هنّیب دانتـسا  هب  هدـش - هدـناوخ  زامن  هک  تسا  نیا  یعقاو ، فیلکت  ّتیلعف  مدـع  همزال  هکلب  تسین ، ّتیلعف  مدـع  مزال  ّتیئربم ، هکنیا  باب 

: هک تسا  حرطم  یلاکشا  نکل  تسه  هّمذ  ئربم 
نایرج هک  ياهدودحم  نتم و  نامه  رد  دوخ و  يارجم  رد  طقف  باحـصتسا  هکلب  دیامن  تباث  ار  شمزاول  دناوتیمن  هاگچـیه  باحـصتسا 

، ثحب ّلحم  رد  دومن . تابثا  ار  بحصتسم  تامزالم  ای  تاموزلم  مزاول ، ناوتیمن  باحصتسا  هلیسوهب  اّما  دشاب  دیفم  دناوتیم  هدرک ، ادیپ 
باحـصتسا ار  یمزال  نینچ  دـشاب ، یلبق  زاـمن  نآ  ّتیئربم  ّتیلعف ، مدـع  همزـال  اـّما  درادـن ، ّتیلعف  یعقاو ، فیلکت  دـیوگیم  باحـصتسا 

، دیراد دیدناوخ ، هک  يزامن  نآ  ّتیئربم  رد  کش  لاغتـشا و  هب  نیقی  امـش  دشن ، تباث  مزال ، نآ  یتقو  هجیتن ، رد  دـنک و  تباث  دـناوتیمن 
. دیرادن لاغتشالا  تلاصا  يارجا  زا  ریغ  ياهراچ 

مه ار  بحصتسم  تامزالم  تاموزلم و  مزاول ، ناوتیم  باحصتسا  هلیـسوهب  تسا و  تّجح  تبثم ، لصا  هک  دوش  لئاق  یـسک  رگا  رّکذت :
[. تسا 163 قیقحت  فالخ  روکذم ، لوق  نکل  دنک  کّسمت  باحصتسا  هب  دناوتیم  مه  ثحب  ّلحم  رد  دومن ، تباث 

: هک مینکیم  نایب  باوج  لاکشا و  کی  تروصهب  ار  روکذم  ترابع  [- 1]
150 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، لصا ياضتقم  دـیتفگ : یلّوا - یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  نایتا  زا  يرارطـضا  رما  هب  هب  رومأم  نایتا  ازجا  مدـع  ای  ازجا  لبق - ثحب  رد  لاکـشا :
؟ میرادن هداعا ، موزل  لاغتشالا و  تلاصا  هب  عوجر  زا  ریغ  ياهراچ  دیدومرف : یلعف  ثحب  رد  ارچ  سپ  تسا 164 ،] هداعا  بوجو  زا  تئارب 

دننام اذـل  هن - ای  میراد  ءوضولا  عم  تالـص  هب  تبـسن  یفیلکت  ایآ  هکنیا  رد  کش  میتشاد - فیلکت  لصا  رد  کش  یلبق  ثحب  رد  باوج :
[. میئامن 165 عوجر  تئارب ، لصا  هب  میتسناوتیم  هّیبوجو  تاهبش  رئاس 

هدوب و هب  رومأم  اعقاو  هدناوخ ، مّمیت  اب  ءام  نادقف  لاح  رد  فّلکم  هک  ار  يزامن  نآ  يرارطضا ، رما  هب  هب  رومأم  دروم  رد  رگید : ترابع  هب 
یعقاو هفیظو  هدش ، عقاو  جراخ  رد  هک  یلمع  نیاربانب ، هدوب  زامن  نامه  شاهفیظو  هدشن  ءاملا  دجاو  هک  ینامز  ات  هک  تسین  يدیدرت  چـیه 

هب تبـسن  يوناث ، فیلکت  ایآ  هک  دنکیم  کش  هدش ، ءاملا  دجاو  هک  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  کی  اّما  يوناث - یعقاو  اهتنم  هدوب - فّلکم 
لـصا فّلکم ، مه  روکذـم  ضرف  رد  دوشیم  يراج  تئارب  لصا  هّیبوجو ، تاهبـش  رئاس  رد  هک  روطنامه  هن ، ای  دراد  ءوضولا  عم  تالص 

. تسین مزال  هداعا  مرادن - ءوضولا  عم  تالص  هب  تبسن  یعقاو ، فیلکت  دیوگیم  هدومن و  يراج  تئارب 
ّتیلعف مدع  تلاصا  فالخ ، فشک  زا  دعب  دشاب  ّتیببـس 166 ] باب  زا  تاراما  ّتیّجح  هکنیا  رب  انب  مه  هّیرهاظ  رماوا  رد  هک  تسا  یهیدب 

. دوشیم يراج  فیلکت 
151 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع الإ  نایتإلا ، مدـع  ۀـلاصأب  تبثی  هبوجو ال  هیلع  ّقلعملا  توفلا  ناـک  و  دـیدج ، ضرف  ّهنأ  یلع  ءاـنب  بجی  ـالف  [ 167  ] هب  ] ءاضقلا اـما  و 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  لّمأتملا ، یلع  یفخی  امک ال  بجاو ، وهف  الإ  و  تبثملا ، لصألاب  لوقلا 

______________________________

بورغ زا  دعب  دومن ، نایتا  سابل ، نآ  رد  ار  شرصع  رهظ و  زامن  فّلکم ، دش و  مئاق  سابل ، نالف  تراهط  رب  ياهنّیب  لاثم - ب 168 :] [- 1]
باب زا  هنّیب  تاراما و  ّتیّجح  ایآ  هک : دـشابن  زرحم  ام  يارب  رگا  تروص  نیا  رد  هدوبن  رهاـط  ساـبل ، نآ  هک  دـش  فـالخ  فشک  سمش ،
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مدع دـشاب - يزجم  ام  زامن  هجیتن ، رد  ات  تسا  ّتیببـس  باب  زا  هنّیب  ّتیّجح  هکنیا  ای  اضق - موزل  دـشابن - يزجم  ام  زامن  هک  تسا  ّتیقیرط 
؟ تسیچ هفیظو  اضق - موزل 

: هک دومن  اضق  لیلد  رد  یتّقد  دیاب 
؟ دشابیم ادا  عبات  اضق  هکنیا  ای  تسا  دیدج  رما  هب  اضق  ایآ  - 1

ندرواین نامه  یمدـع و  رما  توف »  » هکنیا ای  تسه  يدوجو  رما  ایآ  تاف - ام  ضقا  هدـش - ذـخا  اضق  لیلد  رد  هک  توف »  » هملک اـضرف  - 2
؟ تسا هب  رومأم 

کش حبص ، تشه  تعاس  یسک  رگا  اضرف  دوشیم  تباث  نایتا ، مدع  باحصتسا  هلیـسوهب  یمدع  رما  دشاب ، یمدع  رما  کی  توف ،»  » رگا
. دنکیم تباث  ار  توف »  » ناونع حبص ، تالص  نایتا  مدع  باحصتسا  هن  ای  هدناوخ  ار  شحبص  زامن  هک  دنک 

دناوتیم نایتا ، مدع  باحـصتسا  ایآ  هک  درک : ثحب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يدوجو  رما  توف »  » هک تسا  نیا  رگید ، لامتحا  نکل 
؟ دیامن تابثا  ار  نآ  دناوتیمن  تسا  تبثم  لصا  نوچ  هکنیا  ای  دنک  تباث  ار  يدوجو  رما 

لوقلا  یلع  الا  دیدج ...  ضرف  هنا  یلع  ءانب  بجی  الف  ءاضقلا  اّما  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
152 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[170 .«] بجاو وهف  الا  و   » تبثملا لصالاب 169 ]
کش امش  تروص  نیا  رد  دوشن و  تباث  مدع ، باحـصتسا  هلیـسوهب  يدوجو  رما  دشاب و  يدوجو  رما  مه  توف »  » دیدج و رما  هب  اضق  رگا 

بجاو اضق  میئوگیم  هجیتن  رد  دوشیم و  يراج  تئارب  لـصا  هن ؟ اـی  دوشیم  امـش  لـماش  اـضرف  تاـف » اـم  ضقا   » رما اـیآ  هک : دـینکیم 
. تسین

. تسا بجاو  اضق  دوبن ، دوجوم  روکذم ، طئارش  رگا  اما 
رد فالخ - فشک  زا  دعب  هک  روطنامه  تسا ، مزال  هداعا ، دننام  مه  اضق  تروص ، نیا  رد  دشاب ، ادا  عبات  اضق ، رگا  ینعی  کلذ : حیضوت 

ناونع نایتا ، مدع  باحـصتسا  هلیـسوهب  میتسناد ، یمدع  رما  ار  توف »  » رگا ای  تسا  مزال  اضق ، مه  تقو  زا  جراخ  رد  دوب ، مزال  ادا  تقو -
ادـیپ ققحت  توف  ناونع  هجیتـن ، رد  درک ، ادـیپ  ّتیجح  تبثم ، لـصا  نکل  میتـسناد  يدوجو  رما  ار  توـف  رگا  اـی  دوـشیم ، تباـث  توـف » »

. دومن اضق  ار  تالص  نآ  دیاب  دنکیم و 
[. 171] ادّیج لّمأتف  هلوق :

153 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، فیلکّتلا لصأ  تابثإ  یف  يرجی  ام  اما  و  ۀّیلمعلا ، لوصألا  ۀّیعرّشلا و  تارامألا  نم  فیلاکّتلا ، ّقلعتم  یف  يرجی  امیف  هّلک  [ 172] اذه ّنإ  ّمث 

الف اهنامز ، یف  رهّظلا  ةالص  بوجو  اهئادأ  دعب  فشکناف  ۀبیغلا ، نامز  یف  اهموی  ۀعمجلا  ةالـص  بوجو  یلع  لصألا  وأ  قیرّطلا  ماق  اذإ  امک 
یه ام  یلع  رهّظلا  ةالص  ءاقب  اذه  یفانی  و ال  کلذل ، ۀحلـصم  تاذ  اضیأ - اهیف - ۀعمجلا  ةالـص  ریـصت  نأ  رمألا  ۀیاغ  اقلطم ، اهئازجإل  هجو 

[. 1  ] دحاو موی  یف  نیتالص  بوجو  مدع  یلع  صوصخلاب  لیلد  موقی  نأ  الإ  یفخی ، امک ال  ۀحلصملا ، نم  هیلع 
______________________________

دشیم يراج  فیلکت  عوضوم  ّقلعتم و  طئارـش  ازجا و  رد  هک  دوب  یتاراما  لوصا و  هرابرد  نونکات  یناّثلا » ماقملا   » ءادتبا زا  ام  ثحب  [- 1]
باب زا  تاراما  ّتیجح  تاراما - دروم  رد  اّما  میدـش  ازجا  هب  لئاق  ّتیببـس - باب  زا  تاراما  ّتیجح  تاراما - هّیلمع و  لوصا  دروم  رد  هک 

: هک تسا  نیا  ام  یلعف  ثحب  نکل  میدش  ازجا  مدع  هب  لئاق  ّتیفشاک -
هلئـسم مکح  دش ، فالخ  فشک  سپـس  دومن  تباث  ار  یفیلکت  درک و  ادـیپ  نایرج  فیلکت ، سفن  هب  تبـسن  تاراما ، ای  هّیلمع  لوصا  رگا 

؟ هن ای  تسه  يزجم  هدشنایتا  لمع  ایآ  تسیچ و 
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رـصع رد  هعمج  زامن  تفگ : هجیتن  رد  هن ، اـی  تسا  بجاو  هعمج ، زاـمن  تبیغ ، ناـمز  رد  اـیآ  هک  درک  ادـیپ  دـیدرت  یفّلکم ، اـضرف  لاـثم :
مینکیم و تباث  ار  شبوجو  ءاقب  باحـصتسا ، هلیـسوهب  میراد  نآ  بوجو  رد  کش  تسا و  تبیغ  ناـمز  هک  نـآلا  هدوب و  بجاو  روضح ،

فالخ  فشک  وا  يارب  یتّدم  زا  دعب  نکل  میناوخیم  هعمج  تالص  رهظ ، زامن  ياجهب  هعمج  ياهزور 
154 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يزجم زامن ، نآ  ایآ  تروص  نیا  رد  دناوخب ، رهظ  زامن  دیاب  هکلب  تسین  هعمج  زامن  ندناوخ  تبیغ ، نامز  رد  شاهفیظو  هک  دـش  مولعم  و 
؟ هن ای  تسه 

سپس درک  لمع  نآ ، قبط  مه  فّلکم  دناوخ ، هعمج  زامن  دیاب  هعمج  زور  رد  تبیغ  رصع  رد  هک  دومن  تلالد  یتیاور  هراما و  رگید : لاثم 
؟ هن ای  تسه  يزجم  هدشنایتا ، زامن  ایآ  دش  فالخ  فشک 

زا ار  تاراما  ّتیّجح  هاوخ  هراما ، قیرط  زا  ای  دـشاب  لصا  قیرط  زا  هعمج  تالـص  بوجو  رب  لـیلد  ماـیق  هاوخ  دـشابیمن ، يزجم  زاـمن  نآ 
: اریز ّتیعوضوم  تیببس و  باب  زا  ای  دینادب  ّتیفشاک 173 ] باب 

تحلصم هجرددص ، دجاو  هعمج ، زامن  هراما 174 ،] مایق  اب  میئوگب : هک  تسا  نیا  ّتیعوضوم - ّتیببـس و  رب  انب  هراما - نآ  هدئاف  رثکا  ّدح 
تحلصم رهظ ، زامن  هک  تسین  نیا  شیانعم  هعمج ، زامن  رد  تحلـصم  هجرددص  دوجو  اریز  دوشیمن  ّبترتم  نآرب  ياهرمث  نکل  دوشیم 

. دیامن افیتسا  دیاب  اذل  هدش  توف  فّلکم ، نآ  زا  تسه و  هلماک  تحلصم  ياراد  رهظ ، زامن  هکلب  درادن 
.« صوصخلاب لیلد  موقی  نا  الا  : » هلوق

. تسین بجاو  هعمج - رهظ و  ینعی  زامن - ود  زور ، کی  رد  هک  دوش  مئاق  یصاخ ، لیلد  هکنیا  رگم 
يراـج فیلکت  عوضوم  ّقلعتم و  طئارـش  ازجا و  رد  دوب - فـیلکت  طئارـش  ازجا و  هب  طوـبرم  هک  یتاراـما  لوـصا و  دروـم  رد  يدـنبعمج :

. میدش ازجا  مدع  هب  لئاق  تسه  فیلکت » سفن   » اب هطبار  رد  هک  یتاراما  لوصا و  اّما  میدش  لیصفت  هب  لئاق  ازجا »  » رظن زا  دشیم -
155 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀقفاوم الب  رمألا  یقب  و  اهیف ، رمألل  ۀـقفاوم  نوکی  ّهنإف ال  أطخلا ، ةروص  یف  رمألاب  عطقلا  یف  ءازجـإلا  مّهوت  یغبنی  ـال  لّوألا 175 :] نابینذت :
[. 1  ] یفخی نأ  نم  حضوأ  وه  و  الصأ ،

______________________________

- ازجا رظن  زا  عطق - ياطخ  مکح 

ّتیجح ياراد  عطق ، اریز  دـنک  لمع  نآ  قبط  دـیاب  تسا ، هعمج  زامن  ندـناوخ  هعمج ، زور  رد  شاهفیظو  هک  دـش  عطاـق  یـسک  رگا  [- 1]
؟ تسیچ شاهفیظو  هدوبن ، هعمج  زامن  ندناوخ  شفیلکت  هک  دش  فالخ  فشک  ادعب  هچنانچ  اما  تسه 176 ] یتاذ 

؟ تسه يزجم  نآ  قبطرب  لمع  نایتا  عطق و  نآ  ایآ 
ادیپ هعمج  زامن  بوجو  هب  نیقی  امـش  دهدیمن  رییغت  هک  ار  عقاو  عطق ، اریز  دیامن  ازجا  مّهوت  روکذـم ، ضرف  رد  یـسک  هک  تسین  راوازس 

نآ هدوبن و  هب  رومأم  دیدومن ، نایتا  هک  ار  هچنآ  درادن  دوجو  ازجا  يارب  یهجو  دش ، فالخ  فشک  سپس  دیدومن ، نایتا  ار  نآ  دیدرک و 
. هدشن نایتا  جراخ  رد  هدوب  هب  رومأم  هک  یلمع 

لمع دراد ، یتاذ  ّتیّجح  هک  دوخ  عطق  قبطرب  هرخالاب  اریز  دنکیمن  هذخاؤم  یعقاو ، هب  رومأم  كرت  رب  ار  امش  الوم  هک  تسا  یهیدب  هتبلا 
. دیاهدرک

156 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم نکممریغ  لاحلا ، ریغ  یف  ول  و  اهنم ، رادـقم  یلع  وأ  لاحلا ، اذـه  یف  ۀحلـصملا  یلع  المتـشم  هب  ارومأم  هنوکب  عطق  ام  نوکی  اـمبر  معن 
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رمألا لاثتما  ءاضتقا  لجأل  سیل  ءازجإلاف  قرطلا ، یف  لاحلا  اذکه  و  یعقاولا ، رمألا  لاثتمال  لاجم  یقبی  هعم ال  هنم و  یقابلا  ءافیتسا  هئافیتسا 
[. 1  ] رهجلا تافخإلا و  و  رصقلا ، مامتإلا و  یف  امک  امهقّلعتم ، یف  ۀیقاّفتا  ۀّیصوصخل  وه  اّمنإ  لب  ءازجإلل - ّیقیرطلا  وأ  یعطقلا 

______________________________

: هک درک  یتارّوصت  نینچ  تسا  نکمم  [- 1]
تحلصم دقاف  هک  ار  ياهعمج  زامن  هک : دنک  ادیپ  ار  رثا  نیا  هدرک ، ادیپ  هعمج  تالـص  بوجو  هب  نیقی  هک  يدرف  عطق  هک  دراد  ناکما  - 1

، هجرددـص رب  لمتـشم  تسه  هب  رومأم  هدرک  ادـیپ  عطق  فّلکم ، هک  ار  ياهعمج  زامن  ینعی : دـیامن ، یفاو  لـماک و  تحلـصم  دـجاو  دوب ،
. دشاب عطق - لاح  رد  ینعی  لاح ، نیمه  رد  تحلصم -

هب تسه  تحلصم  هجرد  هاجنپ  ياراد  لاح 177 ،] ره  رد  سکره و  يارب  یّلک ، روطهب  هعمج  زامن  هک : درک  ضرف  نینچ  تسا  نکمم  - 2
. دشابن نکمم  شیارب  هدنامیقاب  تحلصم  يافیتسا  هجیتن ، رد  درک ، افیتسا  ار  تحلصم  هجرد  هاجنپ  نآ  یسک  رگا  هک  يوحن 

زاـمن هکنیا  اـی  تسه  تحلـصم  هجرددـص  ياراد  هک  دـناوخب  رهظ  زاـمن  فـّلکم ، هکنیا : نیب  دـشاب  رئاد  رما ، هـعمج ، زور  رهظ  لّوا  ـالثم 
بوجو هب  عطق  هک  یسک  یّتح  ینعی  دشابن  افیتسا  لباق  شاهدنامیقاب  تحلصم  تسه و  تحلصم  هجرد  هاجنپ  ياراد  هک  دناوخب  ياهعمج 
. دنک افیتسا  دناوتیمن  ار  شاهدنامیقاب  تحلصم  دوشیم و  وا  بیصن  تحلصم ، هجرد  هاجنپ  دناوخب  هعمج  زامن  رگا  دراد  رهظ  زامن 

سپس  دناوخ  ار  هعمج  زامن  یفّلکم  میدومن و  رّوصت  روکذم ، وحن  هب  ضرف 178 ] ود  ام  رگا 
157 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رهظ زامن  رگا  دنامیمن و  یقاب  رهظ ، زامن  ندناوخ  یعقاو و  رما  لاثتما  يارب  یلاجم  میوش و  ازجا  هب  لئاق  دیاب  دـش ، فالخ  فشک  شیارب 
ضرف رد  هدومن و  افیتسا  ار  تحلـصم  مامت  لّوا ، ضرف  رد  فّلکم  نآ  اهتنم  دش  ازجا  هب  لئاق  دیاب  هکلب  درادن  يرثا  دـنک ، اضق  ای  هداعا  ار 

. درادن افیتسا  ناکما  شاهّیقب  هدومن و  بسک  ار  تحلصم  زا  هجرد  هاجنپ  مّود ،
 ....« یقیرّطلا وا  یعطقلا  رمالا  لاثتما  ءاضتقا  لجال  سیل  ءازجالاف  قرطلا  یف  لاحلا  اذکه  و  : » هلوق

. میوش ازجا  هب  لئاق  دیاب  مینکب  یضرف 180 ] رّوصت و  نانچ  رگا  مه  قرط 179 ] تاراما و  دروم  رد 
؟ تسیچ روکذم  ضرف 181 ] رد  ازجا  ّتلع  لاؤس :

؟ تسه ازجا  یضتقم  یقیرط  رما  ای  یعطق  رما  لاثتما  ایآ 
- ثحب ّلحم  رد  هک  درادن  یتّیصوصخ  یقیرط ، رما  نینچمه  هدوب و  حرطم  یهابتشا  لّیخت و  فرـص  میرادن ، یعطق  رما  اریز  ریخ ، باوج :

. ءازجالا یضتقا  یقیرّطلا  رمالا  ای  ءازجالا  یعطقلا  رمالا  تفگ : ناوتیمن  دشاب و  ازجا  یضتقم  فالخ - فشک  و 
؟ تسیچ ازجا  ّتلع  هرخالاب 

عطق لاح  رد  هّمات  تحلصم  ّتیدجاو  ینعی  هداتفا - قاّفتا  یقیرط  یعطق و  رما  ّقلعتم  رد  هک  تسا  یتّیـصوصخ  نامه  رطاخ  هب  ازجا »  » ّتلع
. تحلصم هّیقب  يافیتسا  ناکما  مدع  تحلصم و  زا  يرادقم  ّتیدجاو  ای 

یعطق و رما  الا  هدش و  ادیپ  یقیرط  رما  یعطق و  رما  ّقلعتم »  » رد قافتا  فداصت و  بسحرب  هک  تسا  یتّیصوصخ  نامه  رطاخ  هب  ازجا  ّتلع 
. دنرادن ازجا  رد  یتّیلخدم  هنوگچیه  یقیرط 

158 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مّود دلج  رد  ار  لاثم  ود  نامه  ناشیا  هچرگ  میزادرپیم  نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدومن  هماقا  دوخ  عفن  هب  دهاش  ود  هّللا  همحر  فّنصم 

: هک میاهدروآ  ار  نآ  ۀیافکلا  حاضیا  باتک  مجنپ  دلج  رد  مه  ام  دندرک و  نایب  لوصالا  ۀیافک  باتک 
: دروم ود  رد  رگم  میرادن  طئارش  زا  یضعب  دقاف  صقان و  لمع  يازجا  تّحص و  رب  یلیلد 

، تروص نیا  رد  دـناوخ  مامت 183 ] ار  شزاـمن  [ 182] الهج اما  دـناوخب  هتـسکش  رـصق و  ار  شزامن  هک  دوب  نیا  شاهفیظو  یـسک  رگا  - 1
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. دشابیمن اضق  هداعا و  هب  یموزل  تسا و  حیحص  شلمع 
تسا و حیحـص  شزامن  مه  تروص  نیا  رد  دومن  تئارق  ارهج  ار  یتافخا  زامن  ای  دناوخ  اتافخا  ار  يرهج  زامن  [ 184] الهج یسک  رگا  - 2

. تسین مزال  نآ  هداعا 
ضارعا نآ  زا  هداد و  اوتف  تیاور  نآ  قبطرب  روهـشم  مه  دـنکیم و  لمع  تحـص  رب  تلالد  هحیحـص ، تیاور  مه  روکذـم ، ضرف  ود  رد 

[. تسه 185 مه  تبوقع  ّقحتسم  هدوب  يریصقت » ، » فّلکم لهج  رگا  ضرف  ود  نآ  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دناهدومنن 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  ود  رد  ازجا »  » هب مکح  ّتلع 

یتّیـصوصخ ياراد  هدـشنایتا ، لمع  هک  تسا  نیا  شتّلع  هکلب  تسه  یتّیـصوصخ  ياراد  ندوب  رّـصقم  لـهاج  هک  تسین  نیا  ازجا ، ّتلع 
رارکت اتافخا  ار  شزامن  هک  دنامیمن  یقاب  ياهنیمز  دـناوخ ، ارهج  ار  شرهظ  زامن  هک  یـسک  اضرف  دوش  كرادـت  درادـن  ناکما  هک  تسه 

 .... دیامن و افیتسا  ار  تحلصم  مامت  دنک و 
ازجا ثعاب  نتـشاد  فالخ  هب  عطق  ای  ندوب  رّـصقم  لهاج  هکنیا  هن  هدش  ازجا  ثعاب  تسه  فیلکت  ّقلعتم  رد  هک  یتّیـصوصخ  نآ  هصالخ :

. دشاب هدش 
159 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عمجملا بیوصّتلا  بجوی  ال  هلیـصفت ، تفرع  ام  یلع  تارامألا ، قرّطلا و  لوصألا و  دراوم  ضعب  یف  ءازجإلا  ّنأ  کیلع  بهذـی  ال  یناـّثلا :
تفتلملا و لهاجلا و  ملاعلا و  نیب  كرتشملا  مکحلا  ّنإف  اهیف ، ظوفحم  هتبترمب  یعقاولا  مکحلا  ّنإـف  دراوملا ، کـلت  یف  هنالطب 186 ] یلع 

نوکی ام  بسحب  ۀّیلّوألا ، اهنیوانعب  تاعوضوملل  ماکحألا  نایب  یلع  ۀلمتـشملا  تاباطخلاب  هیلع  لولدـملا  یئاشنإلا  مکحلا  الإ  سیل  لفاغلا ،
یفنم وه  و  ّیثعبلا ، ّیلعفلا  مکحلا  الإ  سیل  اهیف  یفنملا  اّمنإ  و  تارامألا ، دراوم  رئاسک  دراوملا  کلت  یف  تباث  وه  و  تایـضتقملا ، نم  اهیف 

و يرهاّظلا ، رمألا  ۀـقفاومب  عقاولاب  فیلکّتلا  طوقـس  یف  الإ  همدـع ، ءازجإلا و  نیب  قرف  الف  ءازجإلاب ، لقن  مل  نإ  و  ۀـباصإلا ، دراوم  ریغ  یف 
، هنالطب یلع  عمجملا  بیوصّتلا  ریغ  هلیصحت  ناکمإ  مدعل  وأ  هضرغ ، لوصحب  فیلکّتلا  طوقس  و  ۀباصالا ، مدع  فاشکنا  دعب  هطوقس  مدع 

[. 1  ] ةرامالا هیلإ  ّتدأ  ام  ریغ  مکحلا  نع  ۀعقاولا  ّولخ  وه  و 
______________________________

؟ تسا بیوصت »  » ازجا همزال  ایآ 

یضعب  رد  ازجا و  هب  لئاق  يدراوم ، رد  میتشاد  ازجا  هرابرد  یلّصفم  ثحب  نونکات  [- 1]
160 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک دنتسه  ههبش  کی  عفر  ددص  رد  دنوخآ ، ياقآ  موحرم  العف  نکل  تشذگ  شحرش  هک  میدش  ازجا  مدع  هب  لئاق  دراوم ، زا 
اب ینعی  تسا  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  یئانتعایب  ّنأک  فـالخ - فشک  تروص  رد  اـضق - هداـعا و  موزل  مدـع  و  [ 187] ازجا هب  لوق  مّهوت :

«. ءاضقلا ةداعالا و ال  بجت  ال   » دیئوگیم کلذ  عم  هدوب  عقاو  فالخ  رب  هراما  ای  لصا  نالف  هدش  مولعم  هکنیا 
مدع هب  لئاق  دیاب  اذل  هدش  مئاق  شنالطب  رب  عامجا  دشابن  مه  لاحم  رگا  بیوصت  تسا و  بیوصت  مزلتسم  روکذم ، ّتیفیک  هب  ازجا  هب  لوق 

. دش ازجا 
؟ هدش مئاق  شنالطب  رب  عامجا  بیوصت ، زا  مسق  مادک  هک  دوش  صخشم  دیاب  اتمّدقم  مّهوت : عفد 

ّتدأ ام  ریغ  مکحلا  نع  ۀعقاولا  ولخ  [ 188] وه هک ...« : تسا  نیا  هدش  مئاق  شنالطب  رب  عامجا  هک  یبیوصت  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
هکلب درادن  دوجو  یمکح  الصا  نیوانع ، عیاقو و  هب  تبسن  ظوفحم ، حول  رد  میـشاب ، هتـشادن  یمکح  الـصا  عقاو  رد  ینعی  ةرامالا »...  هیلا 

رگا دوشیم و  تبث  بوجو »  » مه ظوفحم  حول  رد  دـش ، مئاق  هعمج ، زامن  بوجو  رب  ياهراما  رگا  اضرف  تسا  لوصا  ای  تاراما  ماـیق  عباـت 
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اب فلاخم  هراما ، ایآ  هک : درک  ثحب  ناوتیمن  رگید  اذل  دوشیم  طبـض  مکح  نامه  مه  ظوفحم  حول  رد  دش  مئاق  بوجو ، مدـع  رب  هراما 
. تسه هراما  عبات  عقاو ،»  » هکلب دشاب  نآ  فلاخم  ای  قفاوم  هراما ، هکنیا  ات  تسین  حرطم  یعقاو »  » اریز قفاوم ، ای  تسه  عقاو 

دافم اریز  هدش  مئاق  روکذم  وحن  هب  بیوصت  نالطب  رب  عامجا  رتاوتم و  تایاور  رّکذت :
161 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لهج ملع ، تسه ، هّیعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  هدش و  تباث  هیلّوا ، نیوانع  يارب  هک  میراد  ياهّیعقاو  ماکحا  هک  تسا  نیا  رتاوتم ، تایاور 
تـسه یمکح  ياراد  تسه ، نآ  رد  هک  یتحلـصم  بسح  هب  هعمج  زامن  الثم  درادن  اهنآ  هب  تبـسن  یتّیلخدم  هنوگچیه  فّلکم  تلفغ  و 

ریبعت هب  دـنوشن و  نآ  هّجوتم  الـصا  هکنیا  ای  دـننک  ادـیپ  نآ  هب  یهّجوت  نیفّلکم  دوشن و  ای  دوشب  مئاـق  نآ ، قبطرب  ياهراـما  اـی  لـصا  هاوخ 
اهتنم هدش  صّخـشم  اهنآ  دودح  يراذـگنوناق ، لعج و  هلحرم  رد  هک  تسا  هّیئاشنا 189 ] ماکحا  زا  ترابع  هّیعقاو ، ماکحا  یحالطـصا ،
دوجو ياهراما  یهاگ  دـننکیم و  ادـیپ  هّجوت  مکح ، نآ  هب  دراد و  دوجو  نیفّلکم ، يارب  نآ  قبطرب  ياهراما  تاقوا ، زا  يرایـسب  ای  یهاـگ 

. تسا كرتشم  تاقبط  مومع  لهاج و  ملاع ، يارب  هّیعقاو  ماکحا  نیاربانب ، تسه  یئاشنا  مکح  یعقاو و  نوناق  نآ  فلاخم  هک  دراد 
مئاق نآ ، قبطرب  هراما  هک  ار  هچنآ  تسا و  تاراـما  ماـیق  عباـت  یعقاو ، مکح  هکلب  میرادـن  یعقاو  مکح  ناـنچ  هک  دوش  یعّدـم  یـسک  رگا 

رب عاـمجا  هک  تسا  یبیوصت  مزلتـسم  دوشن ، رّوصت  یعقاو  مکح  اـب  تفلاـخم  تقفاوم و  هلأـسم  هجیتـن ، رد  دـنکیم و  ادـیپ  ّتیعقاو  دوش ،
. هدش مئاق  شنالطب 

هدـش بیوصت  هب  لئاق  هک  تسا  نیا  شاهمزال  ایآ  تسه ، ازجا  بجوم  يرهاظ ، رما  لاثتما  میتفگ  و  هدش 190 ] ازجا  هب  لئاق  ام  رگا  لاؤس :
؟ میاهتشگ یعقاو  مکح  رکنم  و 

؟ درادن دوجو  یمکح  نوناق و  نینقت ، لعج و  ماقم  رد  میئوگب : هک  تسا  نیا  شاهمزال  ایآ  و 
[191] دشاب مکح  زا  یلاخ  ظوفحم ، حول  هک  تسین  نیا  ازجا ، هب  لوق  همزال  انعم و  باوج :

162 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اریز دـیئامن  اضق - ای  هداعا  لاثتما - ار  یظوفحم  حول  عقاو  نآ  تسین  مزال  هدـش  فالخ  فشک  هک  نونکا  هک  تسا  نیا  ازجا ، يانعم  هکلب 

 .... هدش و نیمأت  ضرغ ، نآ  تحلصم و  نآ  يرهاظ ، رما  لاثتما  اب  العف  هدوب و  تحلصم  هجرددص  يافیتسا  نآ ، زا  ضرغ 
تـسا نیا  شاهمزال  ایآ  دـشن ، یعقاو  مکح  هب  یهجوت  ضرغ ، لوصح  رطاخ  هب  درک و  ادـیپ  قّقحت  جراخ  رد  یعقاو  مکح  زا  فدـه  رگا 

؟ میرادن یعقاو  مکح  الصا  ام  هک 
. تسین لمع  هداعا  اضق و  هب  يزاین  هدش  لصاح  یعقاو ، مکح  زا  ضرغ  فده و  نوچ  میئوگیم  اریز  ریخ ،

، تحلـصم زا  دصرد  هاجنپ  اضرف  يرهاظ  رما  لاثتما  اب  هک  تسا  نیا  ازجا ، ّتلع  میتفگ  هدش ، [ 192] ازجا هب  لئاق  هک  یقوقش  زا  یضعب  رد 
يرثا دیامن  مه  اضق  هداعا و  ار  هدشنایتا  لمع  فّلکم ، رگا  درادن و  افیتسا  ناکما  هک  تسا  يوحن  هب  هدـنامیقاب  تحلـصم  هدـش و  نیمأت 

. درادن
شاهمزال میدش  ازجا  هب  لئاق  میدرک و  طقاس  هدنامیقاب ، تحلـصم  يافیتسا  مدع  تهج  هب  ار  یعقاو  فیلکت  هک  روکذم  ضرف  رد  ام  رگا 

؟ تسا یعقاو  مکح  راکنا  بیوصت و 
ادیپ ّتیلعف  هتـسناوتن ، هدـش ، عقاو  نآ ، فالخرب  هراما  نوچ  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  يراذـگنوناق  اشنا و  هلحرم  رد  یعقاو  مکح  ریخ ،

 ... دسرب و رجز  ثعب و  هلحرم  هب  دنک و 
مکح هک  میراد  مه  يرگید  دراوم  هکلب  دـنکیمن  ادـیپ  ّتیلعف  یعقاو ، مکح  ازجا - هب  لوق  ازجا - دروم  رد  طـقف  هک  دوشن  مّهوـت  رّکذـت :

: هلمج زا  دنکیمن  ادیپ  ّتیلعف  یعقاو 
یقاب دوخ  تّوق  هب  یئاـشنا  مکح  [، 193] دـشن فالخ  فشک  امـش  يارب  مه  تمایق  زور  ات  اضرف  دـش و  مئاق  عقاو ، فالخرب  ياهراما  رگا 
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بجاو  رهظ ، زامن  هکلب  هدوبن - بجاو  هعمج  زامن  هکیلاحرد  دوش  مئاق  هعمج  زامن  بوجو  رب  ياهراما  هکنیا  لثم  درادن  ّتیلعف  اّما  تسه 
163 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اهیف اظوفحم  هتبترمب  ّیعقاولا  مکحلا  نوکی  نأ  نم  دب  الف  اهعوضوم ، یف  اذوخأم  اهمکحب - وأ  اهّتیصوصخ  هب  اهب - لهجلا  ناک  و  فیک ؟
[. 1  ] یفخی امک ال 

______________________________

. هدرکن ادیپ  ّتیلعف  نکل  تسا  یقاب  دوخ ، تّوق  هب  رهظ  زامن  یئاشنا  مکح  تروص ، نیا  رد  هدوب -
هدیـسرن ّتیلعف  هلحرم  هب  یظوفحم  حول  یعقاو  مکح  تسین و  مزال  اضق  هداعا و  فالخ ، فشک  زا  دعب  دنیوگیم  ازجا  هب  نیلئاق  هصالخ :

. دوش اضق  ای  هداعا  دیاب  لمع  نآ  دنیوگیم  ازجا  مدع  هب  نیلئاق  و 
« ازجا  » تسه و یعقاو  مکح  راـکنا  هنـالطب - یلع  عمجملا  بیوصت - ياـنعم  اریز  تسین  بیوصت  مزلتـسم  ازجا ، هب  لوق  رگید : تراـبع  هب 

ّتلعهب دشابیم - یعقاو  مکح  طوقـس  و  اضق » هداعا و   » بوجو مدع  ازجا ، يانعم  هکلب  درادن  یعقاو  مکح  راکنا  اب  ياهمزالم  هنوگچـیه 
. هدنامیقاب تحلصم  يافیتسا  ناکما  مدع  رطاخ  هب  ای  ضرغ و  لوصح 

؟ تسا بیوصت  مزلتسم  ازجا ، هب  لوق  تفگ  دش و  یعقاو  مکح  رکنم  ناوتیم  هنوگچ  [- 1]
سپ هدـش  لعج  عقاو ، هب  لهاج  صخـش  يارب  هک  تسا  یمکح  نآ  میهدیم : باوج  تسیچ  يرهاظ  مکح  يانعم  دـننک  لاؤس  ام  زا  رگا 

باحـصتسا هراما و  هب  کّـسمت  تسه  بجاو  هعمج  زاـمن  هک  دـیتسنادیم  امـش  رگا  تسه  یعقاو  مکح  هب  لـهج  يرهاـظ  مکح  عوضوم 
؟ دیدرکیم

، دوش رّوصت  نآ  هب  لهج  ات  دـشاب  یعقاو  مکح  دـیاب  اذـل  دراد  یعقاو  مکح  هب  لهج  هک  دـنکیم  کّـسمت  لـصا ، هراـما و  هب  یـسک  ریخ ،
. دشابیم یعقاو  مکح  عرف  يرهاظ ، مکح  سپ  دیایب  شیپ  لصا  ای  هراما  هب  عوجر  هنیمز  سپس 

؟ دش یعقاو  مکح  رکنم  ناوتیم  هنوگچ  تسه  یعقاو  مکح  توبث  رب  عرفتم  يرهاظ ، مکح  هکنیا  اب 
یعقاو  مکح  هب  لهج  نینچمه  يرهاظ و  مکح  سپ  تسین  حرطم  یعقاو ، مکح  الصا  رگا 

164 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دراد یموهفم  هچ 

- لهاج صخـش  هب  طوبرم  اهنآ  مامت  درادن ، یموهفم  مه  هراما  ّتیّلح و  تراهط ، هدعاق  رگید  درادن  یموهفم  یعقاو  مکح  هب  لهج  رگا 
، نیفّلکم يارب  هجیتن  رد  دوش و  رّوصت  نآ  هب  لهج  ات  میـشاب  هتـشاد  یمّلـسم ، یعقاو  مکح  دـیاب  اذـل  دـشابیم  یعقاو  مکح  هب  ملاع - ریغ 

. دوش لعج  يرهاظ  مکح 
. هّیعوضوم تاهبش  رد  یهاگ  تسا و  حرطم  هّیمکح ، تاهبش  رد  یهاگ  يرهاظ ، مکح  هک  تسا  یهیدب  رّکذت :

تسا كوکشم  یجراخ ، عوضوم  نکل  تسا  صّخشم  یّلک ، مکح  ینعی  تسا  حرطم  هعقاو » ّتیصوصخ   » هب لهج  هّیعوضوم ، تاهبش  رد 
هب دـیناوتیم  اذـل  دـشاب ، لالح  هجیتن  رد  ات  تسا  ّلخ »  » هکنیا ای  دـشاب  مارح  هکنیا  ات  تسا  رمخ » ، » یجراخ عیاـم  نـالف  دـینادیمن  اـضرف 

. تسا حرطم  هعقاو » ّتیصوصخ   » هب لهج  هّیعوضوم ، تاهبش  رد  سپ  دینک  کّسمت  ّتیّلح ، هدعاق 
رد تمرح ، ای  تسا  تیلح  سّدقم ، تعیرش  رد  نتت  برش  مکح  دینادیمن  اضرف  تسا  حرطم  هعقاو » مکح   » هب لهج  هّیمکح ، تاهبـش  رد 

. يرهاظ مکح  هّتبلا  تسا . ّتیّلح  نتت ، برش  مکح  دیئوگب : دینک و  کّسمت  تئارب  لصا  هب  دیناوتیم  تروص  نیا 
.« یفخی امک ال  [، 194] اهیف اظوفحم  هتبترمب  یعقاولا  مکحلا  نوکی  نا  نم  دب  الف  هلوق ...« :

165 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بجاولا  ۀمّدقم  یف  لصف 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 449 

http://www.ghaemiyeh.com


بوجو نیب  ۀمزالملا  نع  ثحبلا  ۀلأسملا ، هذه  یف  هنع  ثوحبملا  مهملا  ّنأ  رهاّظلا  لّوألا : رومأ : مسر  یغبنی  دوصقملا ، یف  ضوخلا  لبق  و 
کلذ و  ۀّیعرف ، نوکت  یک  نیوانعلا ، ضعب  نم  مّهوتملا  وه  امک  اهبوجو ، سفن  نع  ال  ۀّیلوصأ ، ۀـلأسم  نوکتف  هتمّدـقم ، بوجو  ءیّـشلا و 

لئاسملا نم  نوکت  هجو  یلع  ثحبلا  نوکی  نأ  ناـکمإ  دـعب  هل ، هجو  ـال  دارطتـسالا  و  ّیلوصـالا ، بساـنی  ـال  کلذـک  ثحبلا  ّنأ  حوضول 
[. 1  ] ۀّیلوصألا

______________________________

بجاو همّدقم  مراهچ  لصف  ]

هراشا

. مینک نایب  ار  یتامّدقم  البق  تسا  مزال  بلطم ، لصا  نایب  يارب  تسا . بجاو  همّدقم  ثحب  لوصا ، ملع  لّصفم  ياهثحب  زا  یکی  [- 1]

« یهقف هن  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  بجاو  همّدقم  ثحب   » لّوا رما 

هراشا

؟» ما ال ۀبجاو  ۀمّدقملا  له  : » هک تسا  نینچ  ثحب ، ّلحم  ناونع  ایآ 
؟ هن ای  دراد  بوجو  بجاو ، همّدقم  ایآ  هک  تسا  لومحم  هرابرد  ام  عازن  تقیقح ، رد  ینعی 

هلئسم هن  دوشیم - یهقف 195 ] یعرف و  هلأسم  کی  روکذم ، ثحب  تروص ، نیا  رد  دشاب ، همّدـقم  بوجو  ناونع  سفن  ثحب ، ناونع  رگا 
رصع رد  هعمج  زامن  ایآ  دننکیم  ثحب  هقف ، رد  هکنیا  لثم  یلوصا ،

166 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثیح ملاعملا ، بحاص  نم  رهظی  امبر  امک  ۀّیظفل  ال  همدع ، ۀـمزالملاب و  لقعلا  لالقتـسا  یف  مالکلا  و  ۀـّیلقع ، ۀـلأسملا  ّنأ  اضیأ  رهاّظلا  ّمث 

بوجو نیب  ۀـمزالملا  سفن  ناک  اذإ  ّهنأ  ةرورـض  ظافلالا ، ثحابم  یف  اهرکذ  هنأ  یلإ  افاضم  ثالّثلا ، تالالّدـلا  ءافتناب  یفّنلا  یلع  لدتـسا 
امک ال ثالّثلا ، تالالّدـلا  يدـحإب  اهیلع  ۀـلالّدلا  تابثإلا و  یف  عاّزنلا  ریرحتل  لاجم  الف  لاکـشالا ، ّلحم  اـتوبث  هتمّدـقم  بوجو  ءیّـشلا و 

[. 1  ] یفخی
______________________________

. دناهدروآ یلوصا  بتک  رد  ار  نآ  ادارطتسا  نییلوصا ، تفگ : دیاب  هجیتن  رد  و  هن - ای  تسا  بجاو  تبیغ 
؟ دنشاب هدروآ  یلوصا  بتک  رد  ار  نآ  ادارطتسا  دشاب و  یهقف  ثحب  کی  بجاو ، همّدقم  ثحب  هک  دراد  یعنام  ایآ 

زا بجاو  همّدقم  ثحب  میئوگب  هک  میرادن  ياهزیگنا  دـشاب ، هّیلوصا  هلئـسم  کی  هک  درک  حرطم  يوحن  هب  ار  روکذـم  ثحب  ناوتیم  یتقو 
. دناهدروآ لوصا  ملع  رد  ادارطتسا  تسا و  یهقف  لئاسم 

ایآ درک  بجاو  ار  همّدـقملا  يذ  الوم  رگا  هن ،) ای  تسه  همزالم »  » همّدـقم همّدـقملا و  يذ  بوجو  نیب  ایآ  : ) هک تسا  نیا  اـم  ثحب  ناونع 
؟ هن ای  تسا  بجاو  مّلس ، بصن  اضرف  درک ، شدبع  هّجوتم  ار  حطّسلا » یلع  نک   » باطخ الوم  رگا  الثم  هن ؟ ای  تسا  بجاو  مه  همّدقم 

نیا یلوصا ، هلأسم  كالم  هک  میاهتفگ  ارّرکم  تسه و  یلوصا  هلأـسم  كـالم  ياراد  اریز  تسا  یلوصا  روکذـم ، ثحب  هک  تسا  یهیدـب 
. دریگیم رارق  سایق  نآ  ياربک  یلوصا ، هلأسم  دهدیم ، لیکشت  یسایق  هسمخ ، ماکحا  طابنتسا  يارب  يدهتجم  یتقو  هک : تسا 

.« هتامدقم بجت  ّجحلاف  : » هک میریگیم  هجیتن  سپ  هتامّدقم » بجت  بجاو  ّلک  و  «، » بجاو ّجحلا  : » لاثم
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؟ یلقع ای  تسا  یظفل  بجاو ، همدقم  ثحب 

باتک لّوا  دـلج  رد  هک  یبلاطم  رثکا  ای  مامت  دـننام  هّیظفل ، هّیلوصا  لئاسم  فلا : دنتـسه : مسق  ود  یلوصا ، ثحاـبم  هک  تسا  یهیدـب  [- 1]
نظ و عطق ، هب  طوبرم  هک  هیافک  باتک  مّود  دـلج  بلاطم  دـننام  هّیلقع ، هّیلوصا  لئاسم  ب : میناوخیم . ظافلا  ثحابم  ناونع  تحت  هیافک ،

. دشابیم اهنآ  لاثما 
167 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هّیلقع ای  تسا  لوصا  ملع  هّیظفل  ثحابم  زا  بجاو  همّدقم  ثحب  لاؤس :
: اریز دننادیم  ظافلا  ثحابم  ءزج  ار  بجاو  همّدقم  ثحب  ناشیا  هک  دوشیم  هدافتسا  ملاعم ، بحاص  مالک  [ 196] رهاظ زا  باوج :

تالالد زا  کیچـیه  هب  اریز  دـشاب  هتـشاد  بوجو  بجاو ، همّدـقم  هک  میرادـن  لوبق  دـناهدومرف : لالدتـسا  ماـقم  رد  ملاـعم  بحاـص  ـالوا 
. دوشیمن تباث  همّدقم  يارب  یبوجو  مازتلا - نّمضت و  هقباطم ، هناگهس -

ثحب ملاعم ، بحاص  رظنهب  هک  دوشیم  مولعم  دـناهدرک ، کّسمت  هّیظفل - تالالد  ثالث -، تالالد  هب  لالدتـسا  ماـقم  رد  ناـشیا  هکنیا  زا 
. هّیلقع هن  تسا  لوصا  ملع  هّیظفل  ثحابم  زا  یکی  بجاو ، همّدقم 

ظافلا ثحاـبم  زا  ار  بجاو  همّدـقم  ثحب  هک  دوشیم  مولعم  دـناهدرک  حرطم  ظاـفلا ، ثحاـبم  رد  ار  روکذـم  ثحب  ناـشیا ، هکنیا  زا  اـیناث 
. دنتسنادیم

ای دراد  همزالم  رد  لالقتـسا  لقع ، ایآ  هک  تسا  نیا  عازن ، دشابیم و  هّیلقع »  » ثحابم ءزج  روکذـم ، ثحب  دـناهدومرف  هّللا  همحر  فّنـصم 
؟ هن ای  تسه  همزالم  همّدقم ، همّدقملا و  يذ  بوجو  نیب  هک  دنکیم  مکح  لقع ، ایآ  هن ؟

؟ هّیظفل هن  تسا  هّیلقع  ثحابم  ءزج  بجاو ، همّدقم  ثحب  ارچ  لاؤس :
 ... هن و ای  دراد  قّقحت  هّیمازتلا  تلالد  ایآ  هک  درک  ثحب  نآ ، تابثا  ماقم  رد  ناوتیم  هنوگچ  تسین ، مّلسم  شتوبث  ماقم  هک  يرما  باوج :

ثحابم ءزج  ار  نآ  سپ  دـیاهدرک  حرطم  ظافلا  ثحابم  رد  ار  بجاو  همّدـقم  ثحب  ملاـعم ، بحاـص  دـننام  مه  فّنـصم - امـش - لاکـشا :
. دینادب ظافلا 

هّیلقع ثحابم  ءزج  بجاو ، همّدـقم  ثحب  دـینادب  هک  میاهداد  مه  رّکذـت  میدرک ، نایب  ظاـفلا  ثحاـبم  رد  ار  روکذـم  ثحب  هک  اـم  باوج :
. دناهدادن يرّکذت  نینچ  ملاعم  بحاص  اّما  تسا 

168 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 : ] تامیسقت یلإ  ۀمدقملا  مسقت  امبر  ّهنإ  یناّثلا : رمألا 

داکی اّمم ال  هتّیهام  نع  ۀجراخلا  رومألا  یه  ۀـّیجراخلا و  و  اهب ، رومأملا  ۀـّیهاملا  یف  ةذوخأملا  ءازجالا  یه  ۀـیلخاّدلا و  یلإ  اهمیـسقت  اهنم :
[. 2  ] هنودب دجوی 

______________________________

« همّدقم تامیسقت   » مّود رما 

هراشا
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: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  هدش  رکذ  یتامیسقت  همّدقم ، يارب  [- 1]

هّیجراخ هّیلخاد و  همدقم 

همدـقم طئارّـشلا ». نود  هب  رومأملا  اهنم  بّکرتی  یّتلا  ءازجالا  يا  هب - رومأملا  ۀـّیهاملا  یف  ةذوخأـملا  ءازجـالا  یه  و  : » هّیلخاد همّدـقم  [- 2]
. زامن يازجا  رئاس  دوجس و  عوکر ، دننام  دراد  ّتیلخدم  همّدقملا  يذ  هب و  رومأم  ّتیهام  لیکشت  رد  هک  تسه  یئازجا  زا  ترابع  هّیلخاد ،

. هنودب دجوی  داکی  اّمم ال  هب  رومأملا  ۀّیهام  نع  ۀجراخلا  رومالا  یه  و  هّیجراخ : همّدقم 
رومأم ّتیهام  دشاب  انب  رگا  لاحنیعرد  اّما  درادن  ّتیلخدم  هب  رومأم  ّتیهام  لیکشت  رد  هک  تسا  یئاهزیچ  نآ  زا  ترابع  هّیجراخ ، همّدقم 
تـسین نکمم  طئارـش ، نودب  تالـص ، الثم  هب ، رومأم  طئارـش  دننام  درادن  قّقحت  ناکما  همّدقم ، نآ  نودب  دنک ، ادیپ  قّقحت  جراخ ، رد  هب 

. دنک ادیپ  قّقحت  جراخ  رد 
الثم هدـشن ، یلاکـشا  بجاو » همّدـقم  ثحب  رد  ندوـب  لـخاد   » تهج زا  و  ّتیمّدـقم »  » ناوـنع رظن  زا  هّیجراـخ  تامّدـقم  هب  تبـسن  رّکذـت :

. دشابیم زامن  طرش  هک  تسا  تراهط  شزراب  قادصم  دش ، بجاو  بجاو » همّدقم   » رگا تسه ، زامن  همّدقم  تراهط ،
: هک تسه  ثحب  عازن و  تهج ، دنچ  زا  هّیلخاد  تامّدقم  هب  تبسن  اّما 

عوکر و تفگ : ناوتیم  اـیآ  دـنراد و  ّتیمّدـقم  ناونع  اـهنآ  تفگ  ناوتیم  اـیآ  دوجـس  عوکر و  دـننام  هّیلخاد ، تامّدـقم  هب  تبـسن  - 1
: رگید ترابع  هب  دنتسه  زامن  همّدقم  دوجس ،

؟ هن ای  تسا  حیحص  هب  رومأم  ءازجا  رب  ّتیمّدقم  ناونع  قالطا 
؟ هن ای  دنتسه  بجاو  همّدقم  ثحب  رد  لخاد  مه  ازجا  ایآ  میئامن  تباث  ار  ازجا  ّتیمّدقم  میتسناوت  هک  ضرفرب  - 2

169 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
سفن یه  ۀـمّدقملا  ّنا  ّلحلا : و  اهرـسأب . ءازجألا  سفن  الإ  سیل  بکرملا  ّنأـب  هیلع ، ۀـقباس  هل و  ۀـمّدقم  ءازجـألا  نوک  یف  لکـشی  اـمبر  و 

ذخأ ۀـّیئزجلا  رابتعا  یف  دـب  ّهنأ ال  رهظ  کلذـب  و  امهنیب ، ةریاغملا  لصحیف  عامتجالا ، طرـشب  ءازجـألا  وه  ۀـمّدقملا  وذ  و  رـسألاب ، ءازجـألا 
[. 1  ] عامتجالا طارتشا  رابتعا  نم  ۀّیّلکلا  رابتعا  یف  دب  امک ال  طرش ، الب  ءیّشلا 

______________________________

؟ هن ای  دنراد  تّیمّدقم  ناونع  ازجا »  » ایآ

، ازجا تسا و  هب  رومأم  رب  قباـس  هک  يزیچ  ینعی  اـم - ثحب  رد  همّدـقم - ناونع  هملک و  اریز  دـنرادن  ّتیمّدـقم  ناونع  ازجا ، لاکـشا : [- 1]
ترابع میهدیم ، باوج  تسیچ  زامن »  » دـننک لاؤس  ام  زا  رگا  اضرف  دنتـسه  هب  رومأم  نیع  لک و  نیع  ازجا ، دـنرادن ، هب  رومأم  رب  یمّدـقت 

: زا
هب رومأم  ناشدوخ  هکلب  دنرادن  هب  رومأم  هب  تبسن  یمّدقت  تقبس و  ناونع  الصا  ازجا  میئوگیم  اذل  تسا  میلـست  دوجـس و  عوکر ، ریبکت ،

. دنتسه همّدقملا » يذ   » رگید ترابع  هب  و 
. دنرادن ّتیمدقم  ناونع  ازجا ، میئوگیم  اذل  ریخ ، همّدقم ؟ مه  دنتسه و  همّدقملا  يذ  مه  ازجا ، تفگ : ناوتیم  ایآ 

يذ دشاب و  هتـشاد  دوجو ، کی  همّدقم ، هک  درادن  یموزل  دشاب ، یقیقح  يدوجو و  ریاغت  همّدـقم ، همّدـقملا و  يذ  نیب  تسین  مزال  باوج :
. دنکیم تیافک  دشاب  يرابتعا  ریاغت  ود ، نآ  نیب  هکنیمه  رگید ، دوجو  همّدقملا ،
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، دوجس عوکر ، سفن  اضرف  دنتسه ، طرش  نودب  دنراد ، ّتیمّدقم  ناونع  هک  یئازجا  تسه : يریاغت  نینچ  لک - ای  بّکرم - نیب  ازجا و  نیب 
دننام ازجا - زا  تسا  ترابع  همّدـقملا ، يذ  اّما  دـنرادن . ياهمیمـض  طرـش و  دنتـسه و  ّتیمّدـقم  ّتیئزج و  ناونع  ياراد  میلـست ، دّهـشت و 

يذ همّدقم و  نیب  قرف  سپ  دنکیم  تسرد  ار  همّدقملا  يذ  و  ّلک » ، » روکذم طرـش  و  عامتجا . مامـضنا و  طرـشهب  دوجـس و -...  عوکر و 
طرشهب ینعی  ءیش - طرشب  همّدقملا  يذ  یلو  دنتـسه  طرـش  نودب  ازجا ، هک : تسا  رابتعا  نیا  هب  هب ، رومأم  ّتیهام  ءازجا  باب  رد  همّدقملا 

ریاغت نامه  هکلب  دنشاب  یجراخ  دوجو  ود  ياراد  هک  درادن  یموزل  و  تسه - مامضنا 
170 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

سفن نیب  قرفلا  ماقم  یف  نوکی  اّمنإ  ّهنإف  کلذ ، یفانی  ال  طرـشب ، ةذوخأملا  ۀـّیهاملا  یه  ةروّصلا ، یلویهلاک و  ۀـّیجراخلا  ءازجـألا  نوک  و 
طرـشب تذخأ ال  اذإ  و  ةروص ، وأ  یلویه  نوکت  طرـشب ال  تذخأ  اذإ  ۀّیهاملا  ّنأ  و  لصفلا ، سنجلا و  نم  ۀـّیلیلّحتلا ، ۀـّیجراخلا و  ءازجألا 

[. 1  ] مهفاف بّکرملا ، یلإ  ۀفاضإلاب  ال  الصف ، وأ  اسنج  نوکت 
______________________________

. دنکیم تیافک  ءیش » طرشب   » و یطرشب » «ال 
، طئارش رئاس  اب  عامتجا  ظاحل  هب  اّما  تسه  ّتیمّدقم  ّتیئزج و  ناونع  ياراد  طئارش ، رئاس  اب  مامضنا  عامتجا و  ظاحل  نودب  عوکر ، هجیتن :

. تسه ّتیّلک  ناونع  ياراد  هکلب  درادن  ّتیئزج  ناونع 
رابتعا دـشاب  انب  ءزج »  » ناونعهب ءیـش  رگا  هک : دوشیم  صخـشم  ّتیّلک  ّتیئزج و  باـب  رد  هّیّلک  هدـعاق  کـی  هّللا  همحر  فّنـصم  ناـیب  زا 
رابتعا نم  ۀیّلکلا  رابتعا  یف  ّدب  امک ال  . » دوشن هدایپ  نآ  رد  عامتجا  مامـضنا و  ات  دـننک  ذـخا  طرـش ، دـیق و  نودـب  ار  ءیـش  نآ  دـیاب  دوش ،

.« عامتجالا طارتشا 
: هک هدش  دیلوت  یلاکشا  میدرک  رکذ  یطرشب » ال   » ار ّتیئزج  كالم  هکنیا  زا  [- 1]

: هک میدرک  هراشا  نآ  هب  مه  قتشم  ثحب  رد  هک  دنراد  یبلطم  لوقعم ، لها  همدقم :
هّیعقاو يازجا  ب : لـصف . سنج و  ماـن  هـب  هـیلقع ، هـّیلیلحت  يازجا  فـلا : تـسه : ءزج »  » وـحن ود  مـسق و  ود  ياراد  ازجا »  » رظن زا  ّتیهاــم 

. تروص الویه و  مان  هب  هّیجراخ 
اریز دنتـسه  هیلقع  هّیلیلحت  يازجا  زا  هک  دوشیم  رّوصت  قطاـن - ناویح و  لـصف - سنج و  ماـن  هب  ءزج  مسق  ود  ناـسنا ، ّتیهاـم  يارب  ـالثم 

تسا و كرتشم  تاناویح ، رئاس  ناسنا و  نیب  شئزج  کی  هک  دنکیم  میسقت  ءزج ، ود  هب  ار  ناسنا  ّتیهام  ّتقد ، لیلحت و  هیزجت ، اب  لقع 
. تسه ناسنا  هب  ّصتخم  شرگید  ءزج 

. مینکیم ریبعت  حور ، مسج و  هب  نآ  زا  اضرف  هک  تسه  تروص  الویه و  مان  هب  هّیجراخ  يازجا  ناسنا : يازجا  زا  رگید  مسق 
لوبق  دروم  هک  دنراد - یطرشب » ال   » ناونع هّیلقع ، هّیلیلحت  يازجا  دناهتفگ : لوقعم  لها 

171 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. طرشب هن ال  دنتسه - طرشب ال »  » ناونع ياراد  تروص ، الویه و  دننام  هّیجراخ ، يازجا  اّما  تسه - مه  فّنصم 

: دیاهدومرف هدرک و  نایب  یّلک  هطباض  کی  ّتیئزج ، نایب  ماقم  رد  فّنصم - امش - لاکشا :
الویه و دـننام  هّیجراخ ، يازجا  دـناهتفگ : نییلوقعم  ارچ  سپ  دـشاب  طرـشب  ـال  شناونع  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  قّقحت  ّتیئزج ، ناونع  اـجکره 

؟ دنتسه طرشب ال »  » ناونع ياراد  تروص ،
رکذ ار  یطرـشب » ال   » ناونع هّیلقع ، يازجا  رد  هک  روطناـمه  تسه  ّتیطرـشبال  زا  تراـبع  ّتیئزج ، كـالم  ماوق و  رگا  رگید : تراـبع  هب 

ناونع کی  هک  طرـشب ال »  » ناونع هّیجراخ ، يازجا  رد  هکیلاحرد  دـننک  نایب  ار  طرـشب  ـال  ناونع  دـیاب  مه  هّیجراـخ  يازجا  رد  دـناهدرک 
. تسین حیحص  ّتیئزج ، نایب  ماقم  رد  امش  یّلک  هطباض  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لوقعم ، لها  نایب  سپ  دناهدرک  تباث  ار  تسه  یمّوس 197 ]
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« مهفاف  » هلمج اب  دیاش  دـناهدرک و  نایب  قتـشم  ثحب  رد  يرتهب  باوج  نکل  تسین  بلاج  نادـنچ  هّللا  همحر  فّنـصم  یلعف  خـساپ  باوج :
. دنراد بلطم  نامه  هب  هراشا 

دیوش هّجوتم  ات  دـینک  ّتقد  هسیاقم ، شجنـس و  فرطهب  امـش  اریز  تسین  یتافانم  لوقعم ، لها  نایب  اب  ام  مـالک  نیب  فنـصم : یلعف  خـساپ 
. تسین ود  نآ  نیب  یتافانم 

دیق و نودـب  ار  نآ  دـیاب  دوش  رابتعا  دـشاب  انب  ءزج »  » ناونعهب ءیـش  رگا  میتفگ : هداد و  رارق  شجنـس  فرط  ود  ار  ّتیّلک »  » و ّتیئزج »  » ام
اب تسه  زامن  ءزج  هک  ار  عوکر  ینعی  دوش  رابتعا  عامتجا  طرشهب  ءیـش و  طرـشهب  دیاب  هک  ّتیّلک  فالخ  هب  دومن  ذخا  هظحالم و  طرش ،

طرـشب ـال  ّتیئزج  نکل  تسه  عاـمتجا  طرـشهب  ّتیّلک  هک  تسا  نیا  ّتیّلک ، تـیئزج و  نـیب  قرف  میتـفگ  هدرک و  هسیاـقم  زاـمن ، عوـمجم 
، لک هب  تبـسن  ار  هّیجراخ  يازجا  لوقعم ، لها  اّما  دوب  ّلک » بّکرم و   » سفن ّتیئزج ، باب  رد  ام  شجنـس  باسح و  فرط  سپ  دشابیم ،

زا مسق  ود  ینعی  دنتسه  هّیلیلحت  يازجا  اب  هّیجراخ  يازجا  سایق  ماقم  رد  اهنآ  دننکیمن  هظحالم 
172 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب دیابن  اذـل  دنـشاب  هدومن  هسیاقم  لک »  » اب ار  ازجا  هکنیا  هن  دـناهدومن  هسیاقم  مهاب  ار  هلیلحت 199 -] و  هّیجراخ 198 ] ّتیئزج  ّتیئزج -
. دهد خر  هابتشا  طلخ و  امش  يارب  ثحب ، ود  نآ 

حرطم ءیـش » طرـشب  ای  طرـشب ال  طرـشب ، ال   » نیوانع هک  يدروم  ره  رد  دـندرک : نایب  قتـشم ، ثحب  رد  فّنـصم  هک  ار  یبلاج  خـساپ  اـّما 
مادـک زا  يالطرـشب  ینعی  طرـشب ال »  » زا روظنم  هک  دوش  صّخـشم  دـیاب  تسیچ و  طرـشب » ال   » زا دوصقم  هک  دوش  هظحالم  دـیاب  دوشیم 

. تسیچ ءیش  طرشب  ناونع  رد  ءیش »  » هملک زا  روظنم  هک  دوش  هظحالم  دیاب  نینچمه  ناونع و 
هچنانچ دشاب و  دیفس  گنر  ياراد  یناسنا  ره  هک  تسین  مزال  اریز  تسا  طرشب » ال   » دینک هظحالم  ضایب »  » هب تبسن  رگا  ار  ناسنا » : » لاثم

ار ناسنا  رگا  دنک و  ادیپ  ّتیرجح  ناونع  دناوتیمن  ناسنا  نوچ  تسا  ّتیرجح  زا  يالطرشب »  » دینک هظحالم  ّتیرجح  هب  تبـسن  ار  ناسنا 
. دراد ءیش » طرشب   » ناونع دینک  هظحالم  قطن  هب  تبسن 

تسا نیا  روظنم ، دنتسه ، طرشب » ال   » هّیلیلحت يازجا  و  طرشب ال »  » هّیجراخ يازجا  میتفگ  هکنیا  هک : دش  صّخشم  روکذم ، هتکن  هب  هّجوتاب 
ای ناویح » ناسنالا   » تفگ ناوتیم  الثم  دنشابیم  لمح  زا  طرشب  ال  هّیلیلحت ، يازجا  یلو  دنتسه  لمح »  » زا يالطرشب  هّیجراخ ، يازجا  هک 
زا بّکرم  هکلب  تسین  ندب » ، » ناسنا اریز  ندب » ناسنالا   » تفگ ناوتیمن  تسین و  ناسنا  رب  لمح  لباق  هّیجراخ ، يازجا  اما  قطان » ناسنالا  »

. تسه رگید  ءیش  ندب و 
عامتجا مامـضنا و  ءیـش »  » هملک زا  نامدوصقم  تسه ، ءیـش  طرـشب  یطرـشب و  رد ال  لک  ءزج و  نیب  قرف  میئوگیم  هک  ثحب  ّلـحم  رد 

ریاس اب  مامـضنا  زا  طرـشب  رگا ال  دـنکیم و  ادـیپ  بّکرم ، ناونع  دـینک  هظحالم  ازجا ، ریاس  اب  عامتجا  طرـشهب  ار  عوکر  رگا  ینعی  تسه 
، ازجا

173 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب رومأملا  نیع  رـسألاب  ءازجألا  نوک  نم  تفرع  امل  کلذ  ضعب و  هب  حّرـص  امک  عاّزنلا ، لحم  نع  ءازجألا  جورخ  یغبنی  ّهنأ  یفخی  ـال  ّمث 

ۀبجاو نوکت  داکت  الف  هیلإ ، ثعابلا  رمألا  سفنب  اهیلإ  اـثوعبم  و  هبوجو ، نیعب  ۀـبجاو  نوکتف  اراـبتعا ، اـمهنیب  ةریاـغملا  تناـک  اـّمنإ  و  اـتاذ ،
بجاولا ّنأل  انهاه ؛ اهدّدعت  مدعل  هعم ، یهّنلا  رمألا و  عامتجا  زاوج  و  ۀهجلا ، دّدعت  ۀیافکب  لیق  ول  و  نیلثملا ، عامتجا  عانتمال  رخآ ، بوجوب 

اذـهب بجاولا  ّنأ  ةرورـض  هب ؛ رومأملا  بکرملا  یلإ  اهب  لّسّوتلا  اهتّیمدـقم و  ناونع  ال  ءازجـألا ، سفن  وه  اـّمنإ  ناـک  ول  يریغلا  بوجولاـب 
. نونعملا یلع  بوجولا  حّـشرتل  ۀـّلع  ناونعلا  اذـه  نوکی  معن  اهناونع ، ـال  هیلع ، فّقوتملا  ّهنـأل  ۀـمّدقم ، عئاّـشلا  لـمحلاب  ناـک  اـم  بوجولا 

لکلا نمـض  یف  هنوک  رابتعابف  نیرابتعاب ، يریغلا ، یـسفنلا و  بوجولاب  بجاولا  ءازجأ  نم  ءزج  ّلک  فاّصتا  مّهوت  داسف  کلذـب  حدـقناف 
[. 1  ] يریغ بجاو  ّلکلا  یلإ  هب  لّسوتی  امم  هنوک  رابتعاب  و  یسفن ، بجاو 
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______________________________

دیابن و  لمح ، هلأسم  اجنآ ، رد  یلو  تسا  حرطم  عامتجا  مامـضنا و  هلأسم  ثحب ، ّلحم  رد  سپ  دنکیم  ادیپ  ّتیئزج ، ناونع  دیئامن ، ظاحل 
. تسین مامضنا - عامتجا - هلأسم  لمح و  هلأسم  نیب  یطابترا  هنوگچیه  اریز  دوش  طلخ  مهاب  ثحب  ود  نآ 

ّتیمّدقم ناونع  ياراد  مه  ازجا  دنراد  ّتیمّدـقم  ناونع  طئارـش ، هک  روطنامه  هک : دـش  نیا  لّوا 200 ،] تهج  رد  ثحب  هجیتن  يروآداـی :
. دنشابیم

.« مهفاف : » هلوق
. میدرک نایب  هک  تسا  ریخا  باوج  هب  هراشا  دیاش 

دنتسه جراخ  بجاو ، همّدقم  ثحب  عازن و  زا  هّیلخاد 201 ] يازجا 

، هّیلخاد يازجا  هکنیا  اب  تسه : ثحب  ّلحم  مّود ، رما  رد  هک  يرگید  تهج  [- 1]
174 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب نیلئاق  همزالم - هب  نیلئاق  روکذـم ، ثحب  رد  اریز  [ 202] دنتسین بجاو  همّدقم  ثحب  عازن و  رد  لخاد  اّما  دنتـسه  ّتیمّدقم  ناونع  ياراد 
عامتجا شاهمزال  دنشاب ، هتشاد  مه  يریغ  بوجو  ازجا » ، » دشاب انب  رگا  دننکیم و  تباث  يریغ  بوجو  کی  همّدقم ، يارب  همّدقم - بوجو 
بوجو مه  تیمّدقم  باب  زا  دنهاوخب  رگا  دنـشابیم و  یـسفن  بوجو  ياراد  دنتـسه  همّدـقملا  يذ  هکنیا  تهج  زا  ازجا  اریز  تسه  نیلثم 

هب یسفن  بوجو  دنتسه  هب  رومأم  ّتیهام  ءزج  هکنیا  ناونعهب  دنشاب . بوجو  ود  ياراد  ازجا »  » هک تسا  نیا  شاهمزال  دنشاب ، هتشاد  يریغ 
. دنکیمن ادیپ  قّقحت  نیلثم  عامتجا  دروم ، کی  رد  هکیلاحرد  دناهدرک  ادیپ  يریغ  بوجو  هک  مه  تیمدـقم  ناونعهب  هتفرگ و  ّقلعت  اهنآ 
، همّدقم هک  دندقتعم  همّدقم ، بوجو  هب  نیلئاق  اّما  دنرادن  تهج  نیا  زا  یلکـشم  دـننادیمن  بجاو  ار  همّدـقم  هک  یناسک  رگید ، ترابع  هب 

. تسه يریغ  بوجو  ياراد 
عوکر و دنیوگب  دیاب  همّدقم  بوجو  هب  نیلئاق  دنشاب ، بجاو  همّدقم  ثحب  لخاد  مه  هّیلخاد - يازجا  دوجـس - عوکر و  دشاب  انب  رگا  لاح 

: مینکیم لاؤس  ام  هک  تسا  اجنیا  دنتسه و  يریغ  بوجو  ياراد  دوجس ،
؟ دنشاب يریغ  بوجو  ياراد  دوجس - عوکر و  دننام  ازجا - هک  دراد  یعنام  ایآ 

؟ تسیچ هب  طوبرم  یسفن ، بوجو  هک : مینکیم  حرطم  يرگید  لاؤس  روکذم ، لاؤس  خساپ  زا  لبق 
هب و رومأم  اـهنآ  سپ  دوشیم  اـهنآ  لـماش  [ 203 «*] َةالَّصلا اوُمِیقَأ   » رما دنتـسه و  یـسفن  بوجو  ياراد  دوجـس ، ناـمه  عوکر و  ناـمه 
، بوجو ود  ياراد  عوکر ، هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنشاب  هتشاد  مه  يریغ  بوجو  دشاب ، انب  رگا  هجیتن  رد  دنشابیم . یسفن  بوجو  ياراد 

مان  هب 
175 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیمن ادیپ  قّقحت  نیلثم ، عامتجا  دروم ، کی  رد  تسا و  نیلثم  عامتجا  نیا  دشاب و  يریغ  یسفن و 
رظن زا  هک  لاحنیعرد  یبصغ  راد  رد  زامن  الثم  تسه ، زئاج  یهن  رما و  عامتجا  میئوگیم  میتسه و  یهن  رما و  عامتجا  هب  لئاق  ام  لاکـشا :

موکحم ّتیبصغ ، تهج  زا  بوجو و  هب  موکحم  یتالـص ، رظن  زا  دشابیم . مکح  ود  ياراد  اّما  تسه  تقیقح  کی  دوجو و  کی  جراخ ،
ياراد لکلل ، ۀمّدقم  اّهنا  امب  دنراد و  یسفن  بوجو  لکلا ، یه  اّهنا  امب  دنتسه . ثیح  ود  ياراد  ازجا ، مه  ثحب  ّلحم  رد  تسا . تمرح  هب 

: نیاربانب دنشابیم  يریغ  بوجو 
اضرف دنوش و  عمج  دروم  کی  رد  مه  يریغ - یسفن و  بوجو - ود  هک  درادن  یعنام  دنوش  عمج  دروم ، کی  رد  دنتـسناوت  یهن  رما و  رگا 
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. يریغ بوجو  مه  دراد و  یسفن  بوجو  مه  عوکر ، میئوگب 
هب لئاق  هک  یـسک  هدـش ، راب  لقتـسم ، ناونع  ود  رب  مکح  اجنآ  رد  هک : تسه  یتوافت  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  ثحب و  ّلـحم  نیب  باوج :
راب نآرب ، بوجو  مکح  تسه و  لقتسم  یّلک و  ناونع  کی  تالـص ، الثم  هک : تسا  نیا  شمالک  ساسا  تسه ، یهن  رما و  عامتجا  زاوج 

دّحتم یجراـخ ، دوجو  کـی  رد  بصغ  تالـص و  اـهتنم  هدـش  بترتـم  نآرب  تمرح  مکح  هک  تسه  یّلک  ناونع  کـی  مه  بصغ  هدـش ،
. دنوش عمج  دروم ، کی  رد  مکح  ود  هک  دوشیمن  ببس  رما ، نیا  دناهدش و 

باب رد  عازن  لحم  یملع ، حالطـصا  هب  دـشاب و  هتـشاد  تلاصا  ناونع ، ود  هک  تسا  يدروم  رد  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رگید : ترابع  هب 
، دشاب هتـشاد  ّتیعوضوم  شدوخ  ناونع ، نآ  دشاب ، يدـییقت  ثیح  ناونع ، ود  نآ  ثیح و  ود  نآ  هک  تسا  يدروم  رد  یهن  رما و  عامتجا 
هک تالـص  ناونع  دننام  دنک ، تباث  رگید ، ءیـش  هب  تبـسن  دـنک و  تفایرد  ار  مکح  هکنیا  ات  دـشابن  ّتلع  دـشاب ، هتـشادن  هطـساو  ناونع 
ای ناونع  ود  ره  رگا  اـّما  تسه  تمرح  یهن و  يارب  عوضوم  شدوخ  هک  بصغ  ناونع  دـننام  نینچمه  هماـقا و  بوـجو  عوـضوم  شدوـخ 

زا یکی 
176 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لمأتف هقبسل ، یسفن  دحاو  بوجوب  ابجاو  ناک  نإ  و  نیبوجولا ، كالم  هیف  ّنأ  دیری  نأ  الإ  مهللا 
______________________________

ّلحم رد  لخاد  دناهتفگ  مه  عامتجا  باب  رد  یّتح  [- 204] دشاب یلیلعت  اهنآ  زا  یکی  هکلب  دشابن - يدییقت  ثیح  يدییقت و  ناونع  اهنآ ،
. دنتسه عانتما  هب  لئاق  همه  تسین و  ثحب 

: رگید ترابع  هب  دنکیمن  حطّـسلا » یلع  نوک   » رب رداق  ار  ناسنا  تیمّدقم ، تسین ، لیـصا  ناونع  کی  تیمّدقم ، ناونع  ثحب : ّلحم  رد  اما 
قّقحت حطّسلا » یلع  نوک   » نآ نودب  و  تسه ، هیلع ، فوقوم  هک  يزیچ  نآ  دشابیمن . حطّـسلا » یلع  نوک   » هیلع فوقوم  تیمّدقم ، ناونع 

الا تسه و  هّیجراخ  تراهط  دراد ، ّتیطرـش  تیمّدـقم و  زامن ، يارب  هک  يزیچ  نآ  نینچمه  تسا و  یجراخ  مّلـس  بصن  دـنکیمن ، ادـیپ 
تسه و یلیلعت  ثیح  تیمّدـقم ، ثیح  سپ  دـنکیمن  زامن  ماجنا  رب  رداق  ار  ناسنا  یجراخ ، تراهط  زا  رظنعطق  اـب  تیمّدـقم  ناونع  سفن 
و دننکیم - ادیپ  يریغ  بوجو  تراهط ، مّلس و  بصن  دوش - تباث  همّدقم ، قیداصم  هب  تبسن  يریغ  بوجو  هک  دوشیم  ببـس  تیمّدقم ،

تسا نامز  نآ  و  همّدقملا »  » ناونع هن  تسا  بجاو  شدوخ  دشاب ، هتـشاد  بوجو  ّتیمدقم ، ناونعهب  دشاب  انب  ءزج - عوکر - رگا  هجیتن  رد 
ناونع ود  اجنآ  رد  هک  یبصغ  راد  رد  زامن  فالخ  هب  اّما  لیحتسم  اذه  یـسفن و  بوجو  مه  دنکیم و  ادیپ  يریغ  بوجو  مه  شدوخ ، هک 

. تسا حرطم  لقتسم ، لیصا و 
ناوـنع نوـچ  دنتـسین  بجاو  همّدـقم  ثحب  عازن و  رد  لـخاد  اـّما  تسا  زرحم  ناشتیمدـقم  هکنیا  اـب  ازجا  هک  میدرک  ناـیب  نونکاـت  هجیتـن :

مه یلعف  ثحب  رد  دش  زاوج  هب  لئاق  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  رد  یـسک  رگا  هک  تسین  نینچنیا  دشابیم ، یلیلعت  ثیح  ياراد  تیمّدقم 
ياراد ناونع ، ود  هب  تبـسن  یلخاد - ءزج  عوکر - دیوگب  یـسک  هک  تسین  مّهوت  نیا  ياج  اذل  دـنک  تباث  ءزج ، يارب  ار  مکح  ود  دـناوتب 

. تسه يریغ - یسفن و  بوجو - ود 
ود ءزج »  » رد هک  دشاب  نینچ  مّهوتم  رظن  هکنیا  رگم  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

177 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قّقحتی داکی  ال  هقّقحت ، یف  لخد  هل  ناک  و  هب ، رومأملا  نع  اجراخ  ناک  ام  یهف  ۀّیجراخلا ، ۀمّدقملا  اّمأ  و  ۀّیلخاّدلا ، ۀـمّدقملا  یف  هّلک  اذـه 

[. 1  ] ماقملا یف  ّمهم  ریغ  ّهنأ  الإ  ماربالا ، ضقّنلاب و  اهدیدحت  یف  مالکلا  لیطأ  و  ماسقأ ، اهل  رکذ  دق  و  هنودب ،
______________________________

نامه هک  دراد  مکح  کی  اجراخ  اـّما  تسه  كـالم  ود  عوکر ، رد  اـضرف  یلعف ، بوجو  ود  مکح و  ود  هن  دراد  قّقحت  بوجو  كـالم » »
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، درادن یموهفم  يریغ  بوجو  دشابن ، یـسفن  بوجو  ات  دراد و  تقبـس  مّدقت و  يریغ  بوجو  رب  یـسفن  بوجو  اریز  تسا  یـسفن  بوجو 
یسفن و بوجو  ياراد  عوکر ، الثم  هک  تسا  نیا  مّهوتم ، رظن  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  سپ  تسا  یسفن  بوجو  زا  حّشرتم  يریغ ، بوجو 

. تسا تیمّدقم  يریغ ، بوجو  كالم  هّتبلا  دشابیم - يریغ  بوجو  كالم 
[205 .«] لّمأتف : » هلوق

. هدش هراشا  مه  بلطم  نیا  هب  هیشاح  رد  هک  تسین  لوبق  دروم  مه  روکذم  هیجوت 

هّیجراخ همّدقم  ماسقا 

هراشا

نادنچ لیـصافت  نآ  هک  دناهدرک  نایب  ماربا - ضقن و  اب  هارمه  هّیجراخ - همّدقم  ماسقا  يارب  یلـصفم  حرـش  میدـق ، یلوصا  بتک  رد  [- 1]
ماسقا ریاس  ای  عناملا - مدع  طرـش و  تروصهب  ای  دـشاب  یـضتقم  تروصهب  همّدـقم  نآ  هاوخ  تسا ، تیمّدـقم  كالم ، اریز  درادـن  یتّیّمها 

. هّیلخاد همّدقم 
178 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هنودب ۀمّدقملا  يذ  دوجو  اعقاو  لیحتسا  ام  یه  ۀّیلقعلاف  [: 206] ۀّیداعلا ۀّیعرّشلا و  ۀّیلقعلا و  یلإ  اهمیسقت  اهنم : و 
______________________________

[. مینکب 207 ياهراشا  هّیجراخ  همّدقم  ماسقا  فیرعت  نایب و  هب  هک  تسین  بسانتیب 
رومأم ّتیهام  دشاب  انب  رگا  لاحنیعرد  اّما  درادن  ّتیلخدم  هب  رومأم  ّتیهام  لیکـشت و  رد  هک  تسا  نآ  هّیجراخ ، همّدقم  هک  تسا  یهیدب 

. هب رومأم  طئارش  دننام  درادن  ققحت  ناکما  همّدقم ، نآ  نودب  دنک  ادیپ  قّقحت  جراخ ، رد  هب 

[ رابتعا کی  هب  تامیسقت  ]

هراشا

. دوشیم میسقت  هّیداع  هّیعرش و  هّیلقع ، هب  همّدقم  رابتعا ، کی  هب  [- 1]

هّیلقع همّدقم 

يذ هک  دـنک  شـالت  ناـسنا  ردـق ، ره  تسین و  ریذـپناکما  نآ ، نودـب  عقاو ، بسحهب  همّدـقملا  يذ  قّقحت  هک  تسا  يزیچ  هّیلقع : همّدـقم 
شیعس  دوش ، لصاح  نآ  نودب  همّدقملا ،

179 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
الیحتسم نوکی  داکی  ّهنأ ال  ةرورض  ۀّیلقعلا ؛ یلإ  ۀّیعرّشلا  عوجر  یفخی  هّنکل ال  و  اعرش ، هنودب  هدوجو  لیحتسا  ام  لیق : ام  یلع  ۀّیعرّـشلا  و 

[. 1 [ ] 208] اّیلقع نوکی  هدیق ، هطرش و  نودب  دیقملا  طورشملا و  ۀلاحتسا  و  ادیق ، اطرش و  هیف  ذخأ  اذإ  الإ  اعرش ، کلذ 
______________________________

نایب یلا  ۀـجاح  نود  نم  هیلع  ۀـمّدقملا  يذ  فّقوت  هسفنب  لقعلا  كردا  ام  یه  [ 209] ۀّیلقعلا ۀمّدقملا  : » رگید ترابع  هب  تسه و  هدـیافیب 
[210 .«] هل عراّشلا 
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هّیعرش همّدقم 

، تراهط دننام  دنک  ادیپ  دوجو  نآ ، نودـب  همّدـقملا ، يذ  تسا ، عنتمم  عرـش ، طیحم  رد  هک : تسا  نآ  هّیعرـش ، همّدـقم  هدـش ، هتفگ  [- 1]
. تسا یعرش  طرش  کی  هک  زامن - هب  تبسن 

: اریز دنکیم  ادیپ  تشگرب  هّیلقع ، همّدقم  هب  هّیعرش  همّدقم  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 
اّما تسا  تراهط  هب  طورـشم  زامن ، تسا : هدومرف  هدرک و  نایب  ار  هّیـضق  يارغـص  ةراهّطلا » عم  ّلص   » هلمج اب  سّدقم  عراش  لاثم ، ناونعهب 

: هک دنک  نایب  لقع ، دیاب  ار  هّیضق  ياربک 
یلقع رما  کی  طرش ، نودب  طورـشم ، قّقحت  هلاحتـسا  هک  تسا  یهیدب  دنک و  ادیپ  قّقحت  دیق ، طرـش و  نودب  دناوتیمن  دّیقم  طورـشم و 

. تسه
، دنکیم نایب  لقع  ار  طرش  نودب  طورشم ، قّقحت  مدع  ینعی : هّیضق ، ياربک  نوچ  هجیتن :

180 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نایتإلا یلع  ترج  ةداعلا  ّنأ  الإ  اهنودب ، اهیذ  قّقحت  نکمی  ثیحب  ةداعلا ، بسحب  اهیلع  فّقّوتلا  نوکی  نأ  ینعمب  تناک  نإف  ۀّیداعلا ، اما  و 
فقّوتلا ّنأ  ینعمب  تناک  نإ  و  عاّزنلا ، ّلحم  یف  اـهلوخد  مّهوت  یغبنی  ـال  ّهنأ  ـالإ  ۀـّیلقعلا ، یلإ  ۀـعجار  ریغ  تناـک  نإ  یهف و  اهتطـساوب ، هب 

اضیأ یهف  القع  نکمملا  ناریّطلا  نم  نکمّتلا  مدع  لجأل  ّهنأ  الإ  حطّسلا ، یلع  دوعّصلل  هوحن  مّلّسلا و  بصنک  ایعقاو ، العف  ناک  نإ  اهیلع و 
[. 1  ] مهفاف اتاذ ، انکمم  هناریط  ناک  نإ  و  العف ، رئاّطلا  ریغل  القع  بصّنلا  لثم  نودب  دوعّصلا  ۀلاحتسا  ةرورض  ۀّیلقعلا ؛ یلإ  ۀعجار 

______________________________

. دنکیم تشگرب  هّیلقع  تامّدقم  هب  هّیعرش  تامّدقم  میئوگیم  اذل 

هّیداع همّدقم 

: هدش هداد  لامتحا  ود  هّیداع ، همّدقم  يانعم  رد  [- 1]
هک هدـش  يراج  نیا  رب  مدرم  لـمع  تداـع و  نکل  تسه  همّدـقملا  يذ  قّقحت  ناـکما  دـشابن ، مه  رگا  هک  تسا  نآ  هّیداـع ، همّدـقم  فلا :

[. 211] دنیامنیم داجیا  جراخ  رد  ار  همّدقم - نآ  ءیش - نالف  البق  دننک ، نایتا  ار  همّدقملا  يذ  دنهاوخب  تقوره 
هک تسا  نآ  هّیلقع ، همّدقم  اریز  دـنکیمن  هّیلقع  همّدـقم  هب  تشگرب  هّیداع  همّدـقم  روکذـم ، لامتحا  قبط  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 

ار روکذم - يانعمهب  هّیداع - همّدقم  ناوتیمن  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  تسین . ریذـپناکما  نآ ، نودـب  عقاو ، بسحهب  همّدـقملا  يذ  قّقحت 
ّتیمّدقم عقاو ، بسحهب  هک  يزیچ  ایآ  دنک و  ادـیپ  يریغ  بوجو  دـناوتیمن  همّدـقم  نآ  اریز  تسناد  بجاو  همّدـقم  ثحب  رد  عازن  لخاد 

. ریخ دشاب ؟ بجاو  همّدقم  ثحب  رد  عازن  لخاد  دناوتیم  درادن 
181 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نکل درادن  دوجو  همّدـقملا  يذ  قّقحت  ناکما  همّدـقم ، نآ  نودـب  هّیلعف - ّتیـصوصخ  اب  یلعف - فصو  اب  هک  تسا  نآ  هّیداع ، همّدـقم  ب :
. دنک ادیپ  رییغت  تسا  نکمم  درادن و  یلقع  موزل  هّیلعف ، ّتیصوصخ  نآ  سفن 

ینعی تسا ، یلعف  فصو  کی  نتفرگ  رظن  رد  اب  شناکما  مدع  اّما  درادـن  دوجو  ماب  يالاب  رب  نتفر  ناکما  مّلـس ، بصن  نودـب  اضرف  لاثم :
یلقع هلأسم  کی  ناریط ، رب  تردق  مدع  هلأسم  اّما  درادن . دوجو  ماب  رب  دوعص  ناکما  مّلـس ، بصن  نودب  میرادن ، ناریط  رب  تردق  ام  نوچ 
هکلب دشاب  نیضیقن  عانتما  ای  عامتجا  مزلتـسم  دیآ ، شیپ  یلقع  لاحم  مینک ، ادیپ  ناریط  رب  تردق  اضرف  ام  رگا  هک  تسین  نینچنیا  تسین ،
ناریط دناوتب  یناسنا  اضرف  رگا  اّما  مینک  ناریط  میناوتیمن  اتداع  هک  میتسه  یطئارش  رد  نونکا  ینعی  دراد  تداع  هب  دانتـسا  ام  تردق  مدع 
نودب ماب ، رب  دوعـص  العف  تسا  لاحم  ناسنا ، يارب  ناریط  اتداع  هکنیا  هب  هّجوتاب  سپ  تسین  یلاحم  رما  ای  نیـضیقن  عامتجا  مزلتـسم  دـنک ،
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. یلقع لاحم  هن  تسا  يداع  لاحم  کی  زا  ترابع  شیانبم  همّدقم و  اّما  دراد  یلقع  عانتما  مّلس ، بصن 
. تسه هّیلقع  همّدقم  ماسقا  زا  هّیداع  همّدقم  ریخا ، لامتحا  قبط  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 

دوعـص درادن ، دوجو  ام  يارب  ناریط  تردـق  هک  یلعف  عضو  اب  مه  نونکا  تسا  عنتمم 212 ] تراهط ، نودب  تالـص ، قّقحت  هک  روطنامه 
هّیمدـقم هب  مّود - يانعم  قبط  هّیداع - هّیعرـش و  همّدـقم  هک : میریگیم  هجیتن  سپ  تسه . يداـع  لاـحم  مّلـس ، بصن  نودـب  حطّـسلا ، یلع 

. دنشاب هّیلقع - همّدقم  لباقم  رد  همّدقم - ماسقا  زا  مسق  ود  هّیداع ، هّیعرش و  همّدقم  هک  تسین  نینچ  دننکیم و  عوجر  هّیلقع ،
[213 .«] مهفاف : » هلوق

182 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمّدقم یلإ  ۀّحّـصلا  ۀمّدقم  عوجر  یفخی  ال  ملعلا . ۀمّدقم  و  بوجولا ، ۀـمّدقم  و  ۀّحّـصلا ، ۀـمّدقم  و  دوجولا ، ۀـمّدقم  یلإ  اهمیـسقت  اهنم : و 

، اهدحأب یّمسملا  ۀمّدقم  یف  ال  بجاولا 214 ،] ۀمّدقم  یف  مالکلا  ّنأ  ةرورـض  ّمعألل ؛ ۀـعوضوم  یماسألا  نوکب  لوقلا  یلع  ول  و  دوجولا ،
[. 1  ] یفخی امک ال 

______________________________

. تسا بلطم  رد  ّتقد  هب  هراشا 

[ رگید رابتعا  هب  تامیسقت  ]

هراشا

. هّیملع همّدقم  هیبوجو و  همّدقم  تّحص ، همّدقم  هّیدوجو ، همّدقم  ینعی : دوشیم  میسقت  مسق ، راهچ  هب  همّدقم  رابتعا ، کی  هب  [- 1]

هّیدوجو همّدقم 

، مّلـس بصن  الثم  دنکیمن  ادـیپ  دوجو  همّدـقملا ، يذ  دـنکن ، ادـیپ  قّقحت  رگا  تسه و  همّدـقملا  يذ  دوجو  همّدـقم  هنیمز و  يزیچ  یهاگ 
. دشابیم حطّسلا » یلع  نوک   » يدوجو همّدقم 

. تسین نکمم  اهنآ  نودب  همّدقملا  يذ  قّقحت  هک  تسه  هّیدوجو  تامّدقم  نامه  بجاو ، همّدقم  ثحب  عازن و  زا  مّلسم  ردق 

تّحص همّدقم 

تسه زامن  تّحص  همّدقم  وضو ، الثم  زامن ، طئارـش  دننام  دراد ، رابتعا  تحـص ، هب  همّدقملا  يذ  فاّصتا  رد  هک  تسا  نآ  تّحـص ، همّدقم 
. دوشیمن عقاو  احیحص  تالص ، دشابن ، تراهط  رگا 

؟ هن ای  تسه  بجاو  همّدقم  ثحب  رد  عازن  لخاد  تّحص ، همّدقم  ایآ  لاؤس :
183 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

حیحـص و زا  ّمعا  يارب  تادابع  یماـسا  ظاـفلا و  دـیئوگب  هچرگ  [، 215] دنکیم تشگرب  هّیدوجو ، همّدـقم  هب  مه  تّحـص  همّدـقم  باوج :
. هدش عضو  دساف 

حیحص و زا  ّمعا  يارب  ای  هدش  عضو  حیحـص ، تادابع  صوصخ  يارب  تادابع  یماسا  ایآ  میتفگ : معا  حیحـص و  ثحب  رد  کلذ : حیـضوت 
، دومن قالطا  ار  زامن  ناونع  ناوتیم  اتقیقح  مه  دساف  تالص  رب  هکنیا  ای  هدش  عضو  حیحص  زامن  صوصخ  يارب  تالـص  ظفل  ایآ  دساف -

. میدرک رکذ  هلئسم  رد  لوق  ود  البق 
يارب تالـص  رگا  اریز  دنکیمن  یتوافت  ام  ثحب  تهج  رد  دینک ، باختنا  ار  روکذم  لوق  ود  زا  مادـکره  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 
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يارب تالـص  رگا  اریز  دنکیمن  یتوافت  ام  ثحب  تهج  رد  دینک ، باختنا  ار  روکذم  لوق  ود  زا  مادـکره  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 
حیحـص نکل  تسه - تّحـص  همّدقم  هچرگ  تسه - زامن  يدوجو  همّدقم  تراهط ، تفگ  ناوتیم  دـشاب ، هدـش  عضو  حیحـص ، صوصخ 
بـصن دننام  مه  تراهط  سپ  دش ، حیحـص  زامن  تالـص ، يانعم  رگا  هجیتن ، رد  حیحـص ، زامن  ینعی  تالـص ،» . » دشابیم هل  عوضوم  مه 

و هدـش . عضو  حیحـص  زامن  يارب  تالـص  ظفل  اریز  دـنکیمن  ادـیپ  دوجو  زامن  دـشابن ، تراـهط  رگا  اریز  دوشیم  يدوجو  همّدـقم  مّلس ،
، تالـص ناونع  اتقیقح  مه  دـساف  زامن  رب  دـیئوگب  و  [ 216] دـشاب هدـش  عضو  دـساف ، حیحـص و  زا  ّمعا  يارب  تالـص  ظفل  رگا  روطنیمه 
رد ام  ثحب  هکلب  تسین  زامن  همّدقم  رد  ام  ثحب  هک : تسا  نیا  شاهتکن  دوشیم و  هّیدوجو  همّدقم  تراهط ، لاحنیعرد ، دوشیم ، قالطا 

. هتفرگ رارق  رما  ّقلعتم  هک  یهبرومأم  ینعی  تسه  بجاو  همّدقم 
؟ دوش عقاو  هب  رومأم  دناوتیم  تالص  مادک 

هک مه  یناسک  معا . يارب  هاوخ  دینادب  عوضوم  حیحص ، صوصخ  يارب  ار  تالـص  ظفل  امـش  هاوخ  تسا  حیحـص  زامن  رما ، ّقلعتم  تالص 
تالـص رما ، ّقلعتم  رد  اریز  دساف  ای  دشاب  حیحـص  هاوخ  دـیناوخب ، زامن  امـش  دـنیوگیمن  هدـش ، عضو  معا ، يارب  تادابع  ظافلا  دـندقتعم 

، حیحص
184 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذـک و  اهب ، طورـشملا  بوجولا  لبق  نم  بوجولاب  اهفاّصتا  مدـع  ۀـهادب  و  عاّزنلا ، ّلحم  نع  بوجولا  ۀـمّدقم  جورخ  یف  لاکـشإ  و ال 
ال زّجنملا ، بجاولا  ۀفلاخم  یلع  ۀبوقعلا  نم  نمؤیل  اداشرإ  ۀعاطإلا  بوجو  باب  نم  ّهنأ  الإ  اهبوجوب ، لقعلا  ّلقتـسا  نإ  و  ۀّیملعلا ، ۀـمّدقملا 

[. 1  ] ۀمّدقملا يذ  بوجو  لبق  نم  اهیلع  بوجولا  حّشرت  و  ۀمزالملا ، باب  نم  اّیولوم 
______________________________

همّدـقم مه  ریخا  يانبم  قبط  اذـل  هتفرگ ، رارق  رما  ّقلعتم  هک  تسا  یتداـبع  نآ  همّدـقم  دروم  رد  بجاو ، همّدـقم  رد  اـم  ثحب  هدـش و  ذـخا 
. تسه بجاو  همّدقم  ثحب  رد  عازن  لخاد  دنکیم و  تشگرب  هّیدوجو ، همّدقم  هب  تّحص 

هّیبوجو همّدقم 

ّقلعت رد  همّدقم  نآ  دنک ، ادیپ  بوجو  هب  فاّصتا  همّدقملا ، يذ  دشاب  انب  رگا  ینعی : تسه ، همّدقملا  يذ  بوجو  همّدقم  يرما  یهاگ  [- 1]
. جح هب  تبسن  تعاطتسا ، دننام  دراد  ّتیلخدم  بوجو ،

؟ هن ای  تسه  بجاو  همّدقم  ثحب  رد  عازن  لخاد  هّیبوجو ، همّدقم  ایآ  لاؤس :
، جح دوشن ، عیطتـسم  ناسنا ، اجراخ  دشابن و  هّیبوجو  همّدقم  ات  اریز  تسه  ام  ثحب  ّلحم  زا  جراخ  هّیبوجو ، همّدـقم  کش ، نودـب  باوج :
، جح بوجو  زا  مه  یمّدقم - يریغ و  بوجو  یبوجو - هک  درادن  یموهفم  دش ، بوجو  ياراد  جح ، هک  یماگنه  دنکیمن و  ادیپ  بوجو 

. دشخب يریغ  بوجو  ار  تعاطتسا  دنک و  ادیپ  حّشرت  همّدقم ، هب  تبسن 

هیملع همّدقم 

هب تبـسن  همّدقم ، نآ  اسبهچ  دنک و  تیاعر  ار  نآ  دیاب  دنک  ادیپ  هب  رومأم  قّقحت  هب  ملع  دهاوخب ، فّلکم  رگا  هک  تسا  نآ  هیملع ، همّدقم 
. دوش تیاعر  دیاب  همّدقملا  يذ  قّقحت  هب  فّلکم  ملع  يارب  نکل  درادن  یتلاخد  همّدقملا ، يذ  عقاو  تقیقح و 

185 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دینک ادیپ  ملع  هکنیا  ات  دینکیم  لسغ »  » مه ار  قفرم  يالاب  تمسق  دینک ، ادیپ  هب  رومأم  قّقحت  هب  نیقی  دیهاوخب  رگا  وضو  ماگنه  رد  لاثم :

. دیاهدرک نایتا  انیقی  ار  هب  رومأم  هجیتن ، رد  تقفاوم و  قفارملا »...  یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولسغاف  ةالّصلا  یلا  متمق  اذا   » رما اب  هک 
؟ هن ای  تسه  بجاو  همّدقم  ثحب  رد  عازن  لخاد  هّیملع ، همّدقم  ایآ 
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همّدـقم تیاعر  موزل  هب  مکح  القتـسم  لقع  و  تسه . بجاو  همّدـقم  رد  ثحب  عازن و  زا  جراـخ  هّیبوجو ، همّدـقم  دـننام  مه  هّیملع  همّدـقم 
تمـسق هب  رومأم  قّقحت  زا  نانیمطا  يارب  دـیاب  دـیئوشب  قفرم  ات  ار  دوخ  ياهتسد  وضو ، ماگنه  هداد  روتـسد  الوم  نوچ  هک : هدومن  هّیملع 

. دیئوشب مه  ار  قفرم  يالاب 
: تسا دوجوم  قرف  ود  بجاو ،» همّدقم  رد  بوجو   » اب هّیملع » همّدقم  بوجو   » نیب رّکذت :

دراد يولوم  بوجو  مه  تراـهط  تسه ، يولوم  بوجو  ياراد  زاـمن ، هک  روطناـمه  ینعی  تسا  يوـلوم  بجاو ، همّدـقم  بوـجو  فـلا :
. دراد يریغ  يولوم  بوجو  همّدقم ، اما  تسه  یسفن  يولوم  تالص ، بوجو  اهتنم 

هک دـیتسه  لیام  رگا  دـیوگیم  لقع  تسا و  يداشرا  شبوجو  نکل  دـنکیم  بوجو  هب  مکح  لقع ، هکنیا  اب  هّیملع  همّدـقم  دروم  رد  اـّما 
رد نآ  قّقحت  هب  ملع  هک  دـیهد  ماجنا  يوحن  هب  ار  هب  رومأـم  دـیاب  تسین  حرطم  هب  رومأـم  اـب  تفلاـخم  رب  یتبوقع  هک  دـینک  لـصاح  نیقی 

. دینک ادیپ  جراخ 
. تسا زاسراک  بجاو ، همّدقم  ثحابم  ریاس  رد  تسا و  یبوخ  قرف  اما  دناهدرکن  نایب  فّنصم  هچرگ  ار  مّود  قرف  ب :

مکح ود  نیب  همزالم  اهتنم  تسه ، یعرـش  هکلب  تسین  یلقع  همّدقم ، بوجو  اّما  دنکیم  همزالم  هب  مکح  لقع ، هچرگ  بجاو  همّدـقم  رد 
ار همزالم  مه  لقع  ةراهّطلا » ةالّـصلا  یف  طرتشی  و   » تسا بجاو  زامن ، دـیوگیم  الوم  رگید : تراـبع  هب  دـنکیم  كرد  لـقع ، ار  یعرش 

: هک تسا  نیا  لاؤس ، نکل  دنکیم  كرد 
؟ یعرش ای  تسا  یلقع  تراهط ، بوجو  ایآ 

186 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءازجأ نم  تناک  اـّهنا  ثیح  و  [، 217] ۀـمّدقملا يذ  یلإ  ۀـفاضإلاب  دوجولا  بسحب  رّخأتملا ، و  نراقملا ، و  مّدـقتملا ، یلإ  اهمیـسقت  اهنم : و 

ۀّحـص یف  ةربتعملا  ۀـیلیللا  لاسغألاک  ةرّخأتملا ، ۀـمّدقملا  یف  رمألا  لکـشأ  لولعملا  یلع  اـهئازجأ  عیمجب  [ 218] اهمّدقت نم  ّدـب  و ال  ۀـّلعلا ،
انامز طورشملا  یلع  مّدقتملا  یضتقملا  وأ  طرّشلا  یف  لب  کلذک ، فشکلا  یلع  دقعلا  ۀّحص  یف  ةزاجالا  و  ضعب ، دنع  ۀضاحتـسملا  موص 

ةرورـض عم  هریثأت ، نیح  اهمّرـصتل  هئازجأ ، بلاغ  یلإ  ۀبـسّنلاب  دقع  ّلک  یف  لب  ملّـسلا ، فرّـصلا و  ۀّیـصولا و  یف  دـقعلاک  هنیح ، مّرـصتملا 
ّمعی لب  ۀنسلألا - یف  رهتشا  امک  تاّیعرّـشلا - یف  رّخأتملا  طرّـشلاب  اّصتخم  ۀّیلقعلا  ةدعاقلا  مارخنا  لاکـشإ  سیلف  انامز ، هعم  اهتنراقم  رابتعا 

[. 1  ] رثألا نیح  نیمّرصتملا  نیمّدقتملا  یضتقملا  طرّشلا و 
______________________________

ار همّدقم  يریغ  بوجو  ام  اهتنم  هدومن  تراهط  لیـصحت  موزل  هب  مکح  يریغ ، بوجو  وحن  هب  عراش  ینعی : تسا  یعرـش  همّدـقم ، بوجو 
بوجو هب  ار  زامن  هک  یئالوم  نآ  هک : منکیم  كرد  نم  دیوگیم  لقع  اضرف  مینکیم ، فشک  همزالم ، هب  تبسن  لقع ، كاردا  قیرط  زا 

رد عازن  بجاو ، همّدـقم  رد  ثحب  هک  لاـحنیعرد  سپ  تسا  هدرک  بـجاو  يریغ ، بوـجو  هـب  مـه  ار  همّدـقم  وا  هدوـمن ، بـجاو  یـسفن ،
. یلقع هن  تسا  یعرش  همدقم ، بوجو  هک  دوشن  هابتشا  نکل  تسه  هّیلقع  همزالم 

هرخأتم هنراقم و  همّدقتم ، همّدقم 

ماربا  ضقن و  دروم  ینالوط و  رایسب  هدش و  همّدقم  يارب  هک  یتامیسقت  زا  یکی  [- 1]
187 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک تسا  روکذم  میسقت  دشابیم ،
دننام دنک  ادیپ  دوجو  همّدقملا ، يذ  زا  رتدوز  تعاس ، کی  دیاب  همّدقم  اضرف  دراد  ینامز  مّدقت  همّدـقملا  يذ  رب  همّدـقم  تاقوا ، زا  یهاگ 

. دنراد مّدقت  فاوط - ای  زامن  همّدقملا - يذ  رب  هک  لسغ 219 ] وضو و 
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« لابقتسا  » و رتس »  » دننام دننکیم  ادیپ  دوجو  مه  اب  نامز  رظن  زا  ود  ره  ینعی  دراد  ینامز  تنراقم  همّدقملا  يذ  اب  همّدقم  تاقوا ، زا  یضعب 
. زامن هب  تبسن 

هک دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  همّدـقم ، سپـس  دوشیم  دوجوم  همّدـقملا  يذ  ادـتبا ، دراد ، رّخأـت  همّدـقملا ، يذ  زا  همّدـقم  مه  تاـقوا  زا  یهاـگ 
. دراد دوجو  نآ  يارب  سّدقم  تعیرش  رد  مه  یئاهلاثم 

، تفرگ هزور  هبنـش ، زور  رد  ياهضاحتـسم  اـضرف  تسا ، ربتعم  لـبق ، زور  موص  تّحـص  رد  هک  هضاحتـسم  هّیلیل 220 ] لاسغا  دـننام  فلا :
تسا لیخد  هتشذگ ، موص  تّحص  رد  هدنیآ  بش  لسغ  دراد ، ّتیلخدم  هبنش ، زور  موص  تّحـص  رد  وا  هتـشذگ  بش  لسغ  هک  روطنامه 
یئاوتف نانچ  اهقف  زا  یـضعب  هّتبلا  دـشابیمن -. حیحـص  وا  هبنـش  زور  موص  دـهدن ، ماجنا  ار  دوخ  یلـسغ  هفیظو  هبنـشکی ، بش  رگا  ینعی 

. دناهداد
ای تسا  یقیقح  وحن  هب  شفـشک  دـشاب ، فشاـک  رگا  لـقان ، اـی  تسا  فشاـک  هزاـجا ، اـیآ  هک  تسه  یفـالتخا  یلوضف ، عیب  باـب  رد  ب :

؟ یمکح
: دنیوگیم نینچ  دننادیم ، یقیقح  مه  ار  شفشک  فشاک و  ار  هزاجا  هک  یناسک 

، لبق هام  کی  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  روکذـم ، هزاجا  دومن ، هزاجا  ار  نآ  زورما  کـلام ، نکل  دـش  عقاو  لـبق ، هاـم  کـی  یلوضف  عیب  رگا 
، تقیقح رد  هدرک ، ادیپ  قّقحت  ّتیکلم ، لاقتنا و  لقن و 

188 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لبق هام  کی  عیب  رد  ریثأت  يارب  رّخأتم  طرش  همّدقم و  هزاجا ، ینعی  دراد  هقحال  هزاجا  رب  فّقوت  عیبلا - ثودح  نیح  لبق - هام  کی  ّتیکلم 

. تسا
؟ دنک ادیپ  قّقحت  همّدقم ، زا  لبق  همّدقملا  يذ  هک  دومن  رّوصت  ناوتیم  هنوگچ  هکنیا  هصالخ ،

تامّدقم رد  هکلب  تسه  هرّخأتم  تامّدـقم  رد  داریا  نآ  اهنت  هن  دـناهدومرف : هدوب و  روکذـم  لاکـشا  هعـسوت  ددـص  رد  هّللا  همحر  فّنـصم 
. تسه دوجوم  مه  همّدقتم 

رگا لاح  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  دـنک  ریثأت  لولعم  رد  دـهاوخب  رگا  هّمات  ّتلع  تسه و  هّمات  ّتلع  يازجا  زا  یکی  همّدـقم ، کلذ : نایب 
ناگرزب هکیلاحرد  [، 221] دنک ادیپ  قّقحت  دناوتیم  لولعم  هنوگچ  دنامن ، یقاب  نآ ، زا  يرثا  دش و  یضقنم  درک و  ادیپ  قّقحت  هّمات ، ّتلع 

هنوگچ سپ  دراد - لولعم  رب  یبتر  مّدـقت  ّتلع ، هچرگ  دـشاب - هتـشاد  لولعم  اب  ینامز  تنراـقم  هّماـت ، ّتلع  دـیاب  دـناهدومرف : ناـقّقحم  و 
ياهلثما تسا و  هدش  لصاح  العف  شلولعم  نکل  هدش  یضقنم  هدرک و  ادیپ  قّقحت  لبق  تعاس  ود  ياهمّدقم  اضرف  هک : درک  رّوصت  ناوتیم 

. دراد دوجو  نآ  يارب  تاّیعرش  رد  مه 
، دومن توف  یصوم  هک  زورما  دیهدب ، دیز  هب  ار  هناخ  نالف  ملاوما  ثلث  زا  هک  هدومن  ّتیصو  دوخ ، توف  زا  لبق  لاس  هد  یسک  اضرف  فلا :

. دوشیم دیز  کلم  هناخ ، نآ 
« مدعنت دجوت و  ظافلالا  و   » تسا ظفل  هلوقم  زا  ّتیـصو  دقع  دیتخادنا ، هلـصاف  لاس - هد  اضرف  لولعم - ّتلع و  نیب  هنوگچ  امـش  لاکـشا :
، هتـشگ مدعنم  هدوب و  لبق  لاس  هد  هب  طوبرم  ّتیـصو ، دقع  روکذم ، لاثم  رد  دوشیم ، مدعنم  درک ، ادـیپ  دوجو  ظفل  هک  يدّرجم  هب  ینعی 

؟ دیهدیم قیبطت  هّیلقع ، دعاوق  اب  ار  نآ  هنوگچ  دنک و  ریثأت  هناخ ، نآ  هب  تبسن  دیز ، ّتیکلم  رد  دناوتیم  هنوگچ 
اضرف دراد  ضباقت  ضبق و  رب  فقوت  ّتیکلم ، دنیوگیم  فرص  ملس و  عیب  باب  رد  ب :

189 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اطرـش رّخاـتملا  وأ  مّدـقتملا  نوکی  اـمإ  ولخی  ـال  اـهیف ، ةدـعاقلا  مارخنا  مّهوت  یتلا  دراوملا  ّنإ  لاـقی : نأ  لاکـشإلا  اذـه  عفر  یف  قیقّحتلا  و 

[. 1  ] هب رومأملا  وأ  عضولا ، وأ  فیلکّتلل ،
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______________________________

رد هکیلاحرد  هدش  لصاح  نآلا ، زا  ّتیکلم  دیئوگیم  امـش  درک ، ادـیپ  ققحت  نآلا  ضبق ، نکل  دـش  عقاو  فرـص  دـقع  لبق ، تعاس  کی 
«. هدوجو دعب  مدعنا  ادوجوم و  راص   » عیب دقع  تسین ، حرطم  يدقع  ّتیکلم ، لوصح  نیح 

، روکذم لاکشا  [- 222] ازجا بلاغ  هب  تبسن  دوقع - ریاس  رد  دناهدومرف : هداد و  يرتشیب  هعسوت  ار  روکذم  لاکـشا  دنوخآ ، ياقآ  موحرم 
هملک هک  ینامز  ات  تسا  یهیدب  اّما  دننکیم  زاربا  ار  دوخ  دوصقم  تیرتشا ، تعب و  ظافلا  اب  يرتشم  عیاب و  عیب ، دقع  رد  اضرف  تسا . دراو 

، درک نایب  ار  تیرتشا »  » هلمج عیاـب ، خـساپ  رد  وا  هک  یماـگنه  هدـشن و  لـصاح  وا  يارب  یتّیکلم  هدـشن  جراـخ  لـباق ، ناـهد  زا  تیرتشا » »
هتـشاد دوجو  دـیاب  هّمات  تلع  نینچمه  و  دـنکیم . ّتیکلم  رد  ریثأت  [ 223 «] تیرتشا  » هنوگچ سپ  هدش  مدـعنم  هدرک و  ادـیپ  دوجو  تعب » »

دیئوگیم هنوگچ  سپ  دـیامن ، اضتقم  لولعم و  رد  يریثأت  دـناوتیمن  هک  مودـعم  دوش ، مدـعنم  دوجوم و  هکنیا  هن  دـنک  رثا  هکنیا  ات  دـشاب 
. دننکیم ریثأت  ّتیکلم ، رد  تیرتشا »  » و تعب » »

، هرّخاتم طئارش  هک  روطنامه  تسا و  عیسو  رایسب  لاکشا ، هرئاد  اّما  دناهدرک  نایب  رّخأتم  طرش  هب  تبـسن  ار  روکذم  لاکـشا  اعون  هصالخ :
، فرط ود  ره  هب  تبسن  ار  لاکشا  باوج  دیاب  اذل  دنتـسه  لاکـشا  نآ  داجیا  ثعاب  مه  همّدقتم  طئارـش  هدش ، روبزم  یلقع  لاکـشا  بجوم 

. درک نایب 
، هدش مّهوت  هک  مّدـقتم - رّخأتم و  طرـش  رد  يدراوم - هک : تسا  وحن  نیا  هب  لاکـشا  عفر  رد  قیقحت  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

نآ  هدروخ ، ياهبرض  همطل و  هّیلقع ، هدعاق  هب  تبسن 
190 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنراقی امب  هطارتشا  ّنأ  امکف  هنیعب ، نراقملا  طرّـشلاک  رمآلا ، فیلکت  یف  الخد  هظاحلل  ّنأ  ـالإ  سیل  هل ، اطرـش  امهدـحأ  نوکف  لّوـألا : اـّمأ 
. رّخأتملا وأ  مّدقتملا  کلذک  رمألا ، یلإ  یعاّدلا  هل  لصحی  داک  امل  هالول  ثیحب  هرمأ ، یف  الخد  هرّوصتل  نأ  الإ  سیل 

، هب رمألا  هبلط و  یف  بغریل  هفارطأب ، ءیّـشلا  رّوصت  کلذـک  وه  امب  هئدابم  نم  ناک  ۀـّیرایتخالا ، لاعفألا  نم  رمـألا  ناـک  ثیح  ۀـلمجلاب : و 
هتدارإ هیف و  ۀبغّرلا  لوصح  یف  لخد  اهرّوصتل  یتلا  فارطألا  هذه  نم  دحاو  ّلک  یّمـسیف  هراتخا ، هدارأ و  امل  هیف و  بغر  امل  هالول  ثیحب 

ۀقیقحلا یف  هظاحل  نوکی  نراقملا  یف  امکف  ارّخأتم ، وأ  امّدقتم  کلذک ، نکی  مل  وأ  هل  انراقم  ناک  هلوصح ، یف  هظاحل  لخد  لجأل  اطرش ،
[. 1  ] لاکشإ الف  کلذک ، امهیف  ناک  اطرش ،

______________________________

ياهناگادج ّلح  هار  اهنآ  زا  مّوس  مسق  تسه و  لاکشا  يارب  كرتشم  لح  هار  کی  اهنآ  زا  مسق  ود  رد  دنتسه  هنوگ  هس  رب  ابیرقت  دراوم 
. دراد

طرـش رگید ، ترابع  هب  تسه  یفیلکت  مکح  سفن  هب  طوبرم  یهاگ  رّخأتم - ای  مّدقتم  طرـش  همّدـقتم - ای  هرخأتم  همّدـقم  : 1 کلذ - نایب 
و [ 225] دراد یعــضو 224 ] مـکح  هـب  طاـبترا  یهاــگ  و  - 2 تـسه . ـالوم  مـکح  زا  تراــبع  شاهمّدــقملايذ  ینعی  دــشابیم  مـکح 

درادن یعـضو  ای  یفیلکت  مکح  هب  یطابترا  رّخأتم ، ای  مّدقتم  طرـش  مه  یهاگ  - 3 تسه . هناگجنپ  هّیفیلکت  ماکحا  زا  ریغ  شاهمّدـقملايذ 
[. تسه 226 هب  رومأم  بجاو و  هب  طوبرم  هکلب 

، تسه مکح  فیلکت و  سفن  هب  طوبرم  رّخأتم ، ای  مّدقتم  طرش  هک  يدراوم  رد  : 1 [- 1]
191 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک تسا  نیا  لاکشا ، ّلح  هار 

[. هدب 227 هقدص  زورما  يوریم  ترفاسم  هب  ادرف  رگا  رّخأتم - طرش  دروم  رد  لاثم -:
، زورما دیز ، رگا  ادغ ». همارکا  کیلع  بجی  مویلا  اذه  یف  دیز  كءاج  نإ  : » هتفگ نینچ  شدبع  هب  یئالوم  مّدقتم - طرش  دروم  رد  لاثم -:

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم ادرف  مارکا  بوجو  طرش  زورما ، رد  دیز  ءیجم  ینعی  نک . مارکا  ار  وا  ادرف  دمآ ، وت  دزن 
؟ دیئامنیم لح  هنوگچ  ار  لاکشا  نآ  دینکیم - رّوصت  یئادج  کیکفت و  [، 228] طورشم طرش و  نیب  هنوگچ  امش 

؟ تسه یسک  هچ  هب  طوبرم  مارکا ، باجیا  لاؤس :
لاعفا زا  یکی  مه  باجیا  و  مکح »  » سفن میتسه ، يرایتخا  لامعا  ياراد  امـش  نم و  هک  روطنامه  تسه ، الوم  يرایتخا  لاعفا  زا  باوج :

. دنکیمن ادیپ  قّقحت  يرایتخا  لمع  نآ  دوشن ، دوجوم  شتامّدقم  يدابم و  ات  تسه و  الوم  يرایتخا 
قیدصت سپـس  رّوصت ، ار  نآ  لّوا ، دهد ، ماجنا  ار  يرایتخا  لمع  کی  دنکیم  هدارا  ناسنا ، یتقو  هک  میدرک  نایب  الّـصفم  رماوا ، ثحب  رد 

ار دارم  ددرگیم و  لصاح  دّکؤم - قوش  هدارا - سپس  دوشیم و  لصاح  وا  رد  مزج  مزع و  دنکیم و  ادیپ  نآ  هب  تبغر  لیم و  هدئاف و  هب 
. دنکیم نایتا  جراخ ، رد 

، يرایتخا لامعا  ریاس  هک  روطنامه  هدوبن ، روبجم  مارکا  باجیا  رد  وا  تسه و  یلوم  يرایتخا  لاـمعا  زا  مارکا  باـجیا  هک  تسا  یهیدـب 
رد ار  نآ  تاّیـصوصخ  دنکن و  رّوصت  ار  دـیز  مارکا  الوم  ات  دراد ، یتامّدـقم  يدابم و  مه  باجیا  سفن  تسه ، تامّدـقم  يدابم و  ياراد 

يدابم  نآ  ایآ  هک  درک  یسررب  دیاب  نونکا  دنک . بجاو  ار  دیز  مارکا  هک  درادن  انعم  دریگن ، رظن 
192 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسه الوم  رّوصت »  » و ظاحل »  » زا ترابع  هکنیا  ای  تسه  هّیجراخ »  » روما زا  تامّدقم  و 
؟ دنکن ظاحل  رّوصت و  ار  نآ  الوم  هچرگ  دراد  ّتیلخدم  مارکا ، باجیا  رد  جراخ - رد  دیز - ءیجم  ایآ  رگید : ترابع  هب 

ءیجم هبترم ، رازه  رگا  الا  و  تسه 229 ] دیز  ءیجم  هب  تبسن  الوم  رّوصت  ظاحل و  دراد  ّتیلخدم  مارکا ، باجیا  رد  اعقاو  هک  هچنآ  ریخ ،
: سپ دنکیمن  ادیپ  قّقحت  مارکا ، هب  تبسن  الوم  هیحان  زا  یباجیا  دنکن ، ظاحل  رّوصت و  ار  نآ  الوم  اّما  دوش  ققحم  جراخ ، رد  دیز 

. دراد ّتیلخدم  مارکا ، باجیا  رد  تسه  الوم  يرایتخا  لامعا  زا  یکی  هک  دیز  ءیجم  ظاحل  رّوصت و 
هک تسین  نیا  دوصقم ، دشابیمن و  لّیخت  يانعمهب  رّوصت » ، » دراد ّتیلخدم  مارکا ، باجیا  رد  دیز  ءیجم  رّوصت »  » میئوگیم هکنیا  رّکذت :

درادن مارکا  باجیا  رد  یـشقن  یعقاو ، ءیجم  اما  دنکیم  رّوصت  ار  یعقاو  ءیجم  وا  هکلب  دنکیم  رّوصت  درادن  تیعقاو  هک  ار  یئیجم  الوم 
. تسه ّرثؤم  مارکا ، باجیا  رد  یعقاو  ءیجم  رّوصت  هکلب 

؟ دراد ياهلصاف  مارکا  باجیا  اب  یعقاو  یجراخ  ءیجم  رّوصت  ایآ  لاؤس :
ءیجم رّوصت  یلو  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  ادرف  مارکا ، بوجو  اـّما  دـیآیم  زورما  دـیز  دراد ، هلـصاف  مارکا ، بوجو  اـب  دـیز  ءیجم  باوـج :
یـسرک رب  الوم  هک  ياهظحل  نآ  ینعی : تسه  نآ  اب  نراقم  هکلب  درادـن  یکاـکفنا  هلـصاف و  هنوگچـیه  مارکا ، باـجیا  اـب  یعقاو  یجراـخ 
یئادـج كاکفنا و  دراد و  قّقحت  یعقاو ، یجراخ  ءیجم  رّوصت  ظاحل و  عقوم ، نامه  رد  دـنکیم ، باجیا  ار  دـیز  مارکا  هتـسشن و  لعج ،

. تسین ود  نآ  نیب 
، همّدـقملا يذ  نیب  نآ و  نیب  دـیدرک ، لاـیخ  امـش  هک  ار  هچنآ  هک : دـش  نیا  فیلکت ، هب  طوبرم  طئارـش  هب  عجار  فّنـصم ، ناـیب  هصـالخ 

دیز یجراخ  ءیجم  نآ  هداتفا ، هلصاف  یئادج و 
193 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک ام  الإ  سیل  هب ، مکاحلا  يدل  هعازتنا  هّحـص  هب و  مکحلا  یف  ءیـش  لخد  ّنإف  انراقم ، ناک  ول  اقلطم و  عضولا  طئارـش  یف  لاحلا  اذک  و 
نیأف نراقم ، وه  هظاحل و  هرّوصتب و  هریغ  نراقملا و  نم  ّلک  لخد  نوکیف  هدـنع ، هعارتخا  حـصی  داکی  هنودـب ال  و  هعازتنا ، ّحـصی  هظاـحلب 

[. 1  ] فرعت لّمأتف  نراقملا ؟ ریغ  یف  ۀّیلقعلا  ةدعاقلا  مارخنا 
______________________________

- تسا یعقاو  یجراخ  ءیجم  رّوصت  زا  ترابع  دراد ، ّتیمّدقم  هک  هچنآ  هکلب  درادن  فیلکت  يارب  ّتیمّدقم  دـیز ، یجراخ  ءیجم  تسا و 
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هنوگچـیه الوم ، مکح  نیب  ظاـحل و  نآ  نیب  تسه و  مارکا  باـجیا  هب  نورقم  رّوصت ، نآ  و  عقاو - فلاـخم  درومیب و  ظاـحل  رّوصت و  هن 
. تسین ینامز  هلصاف  یئادج و 

: هک تسا  يراج  بلاطم ، نامه  مه  نراقم  طرش  دروم  رد  هکلب  تسه  روکذم  تیفیک  هب  بلطم  رّخأتم ، مّدقتم و  طرـش  رد  اهنت  هن  رّکذت :
؟ هچ ینعی  تسا  رهظ  زامن  بوجو  هدنروآ  سمش ، لاوز  دوشیم  هتفگ  هکنیا  تسا . نراقم  طرش  رهظ ، زامن  باجیا  يارب  تقو »  » الثم

ینیوکت رما  کی  هک  رهظ  زامن  باجیا  دـنکیم ، ادـیپ  قّقحت  رهظ  زامن  باجیا  هنوگچ  سپ  دـنکن  ظاحل  ار  سمـش  لاوز  الـصا  ـالوم  رگا 
: هک تسا  نیا  شیانعم  تسه و  الوم  هب  طوبرم  هک  تسا  یلمع  هکلب  تسین 

دوجو مه  نراـقم  طئارـش  رد  هک  دـینکن  لاـیخ  سپ  دـنکیم  رهظ  زاـمن  بوجو  هب  مکح  نآ ، لاـبند  هب  و  ظاـحل »  » ار سمـش  لاوز  ـالوم 
. دراد ّتیلخدم  رهظ ، زامن  بوجو  هب  مکح  رد  یجراخ  دوجو  ظاحل »  » مه اجنآ  رد  هکلب  دراد  ّتیلخدم  یجراخ ،

- یعـضو مکح  طرـش  یعـضو - مکح  هب  طوبرم  هکلب  تسین  یفیلکت  مکح  هب  طوبرم  رّخأتم ، اـی  مّدـقتم  طرـش  هک  مه  يدراوم  رد  [- 1]
. دراد نایرج  روکذم ، نایب  تسه 

؟ تسیک هیحان  زا  یلوضف  عیب  باب  رد  تّحص  هب  مکح  لاثم :
، تسه وا  يرایتخا  لامعا  زا  یکی  الوم و  هب  طوبرم  تّحص ، هب  مکح  هک  تسا  یهیدب 

194 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هک تسه  یتامّدقم  يدابم و  هب  جاتحم  يرایتخا ، لمع  ره  دیامنن و  تّحص  هب  مکح  الصا  هکنیا  ای  دنکب و  تّحص  هب  مکح  دناوتیم  الوم 

. تسا کلام  هزاجا  دراد ، ّتیلخدم  تّحص ، هب  الوم  مکح  رد  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  میدرک و  نایب  اریخا 
هزاجا نآ  الوم  اّما  دیامن  هزاجا  ار  عیب  نآ  کلام ، رگا  هک  يوحن  هب  دراد  ّتیلخدم  تّحـص ، هب  مکح  رد  کلام  یجراخ  هزاجا  ایآ  لاؤس :

؟ تسا لیخد  تّحص ، هب  مکح  رد  یجراخ  هزاجا  دیئوگیم  مه  زاب  دنکن ، ظاحل  ار 
؟ دنکیم تّحص  هب  مکح  وا  زاب  ار  کلام  هزاجا  الوم  ظاحل  مدع  اب  ایآ  رگید : ترابع  هب 

. تسا هدرک  یلوضف  عیب  تّحص  هب  مکح  سپس  هدومن  رّوصت  ار  کلام  هزاجا  الوم  باوج :
. تسا یعقاو  یجراخ  هزاجا  رّوصت  روظنم  هکلب  تسین  یّلیخت  ظاحل  الوم ، ظاحل  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب 

؟ تسه یکاکفنا  هلصاف و  یلوضف ، عیب  تّحص  هب  مکح  نیب  هزاجا و  رّوصت  نیب  ایآ  لاؤس :
«، تّحـص هب  مکح   » و یعقاو » یجراخ  هزاجا  ظاحل   » نیب اّما  تسه  هلـصاف  هزاجا ، سفن  یلوضف و  عیب  سفن  نیب  هک  تسا  یهیدـب  باوج :
اب هدومن و  ظاحل  مه  ار  هزاجا  هظحل ، ناـمه  رد  دـنکیم  تّحـص  هب  مکح  ـالوم  هک  ياهظحل  ناـمه  رد  یّتح  تسین  ياهلـصاف  هنوگچـیه 

. تسا هدومن  تّحص  هب  مکح  هزاجا ، ظاحل 
اریز تسه  عفدنم  روکذم ، لاکـشا  تسا ، یفیلکت  مکح  سفن  ای  یعـضو  مکح  هب  طوبرم  مّدـقتم ، ای  رّخأتم  طرـش  هک  يدراوم  رد  هجیتن :

و [ 230] دـشابیم الوم  رّوصت  ظاحل و  زا  ترابع  دراد ، ّتیلخدـم  ـالوم ، مکح  رد  هک  هچنآ  تسا و  جراـخ  هب  طوبرم  رّخأـت ، مّدـقت و  نآ 
. هدشن دراو  هّیلقع ، هدعاق  هب  ياهمطل  يرّخأت و  هن  تسا  حرطم  یمّدقت  هن  تسه  وا  مکح  اب  نراقم  روکذم ، دراوم  مامت  رد  الوم  ظاحل 

195 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اقّلعتم وأ  انـسح  نوکی  هب  ناونع ، اهجو و  هیلإ  ۀـفاضإلاب  هب  رومأملا  تاذـل  لصحی  ام  الإ  سیل  هب  رومأملل  اطرـش  ءیـش  نوکف  یناّثلا : اّمأ  و 

نم ۀئــشاّنلا  تاراـبتعالا  هوـجولا و  فـالتخاب  ضرغلا  حـبقلا و  نـسحلا و  فـالتخا  و  کلذـک ، ناـک  اـمل  اـهالول  ثـیحب  ضرغلل 231 ،]
امک الـصأ ، توافت  الب  مّدقتملا ، وأ  رّخأتملا  یلإ  نوکت  نراقملا  یلإ  نوکت  امک  ۀفاضإلا  و  هیرتعی ، ّکش  هیف و ال  ۀهبـش  اّمم ال  تافاضإلا ،

، ضرغلل اقّلعتم  انسح و  ناونعلا  کلذب  نوکی  ناونعب ، انونعم  هنوکل  ابجوم  هل  نراقم  یلإ  ءیـش  ۀفاضا  نوکت  امکف  لمأتملا ، یلع  یفخی  ال 
امل هّلحم ، یف  رّخأتملا  ثودـح  ولف ال  اضیأ ، کلذ  بجوت  امبر  امهدـحأ  یلإ  ۀـفاضالا  ّنأ  ۀـهادب  مّدـقتم ؛ وأ  رّخأتم  یلإ  هتفاـضإ  کلذـک 
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طرّـشلا هیلع  قلطأ  کلذل  و  اضیأ ، نراقملا  یف  لاحلا  وه  امک  هب ، رمألا  هبلطل و  بجوملا  هنـسحل  ۀـبجوملا  ۀـفاضإلا  کلت  مّدـقتملل  تناک 
و نسحلل ، ۀبجوملا  ۀّیصوصخلل  ۀبجوملا  ۀفاضإلا  فرط  الإ  سیل  نراقملاک  رّخاتملا  وأ  مّدقتملا  ّنأل 232 ] الصأ ؛ ةدعاقلل  مارخنا  الب  هلثم ،

[. 1  ] تافاضإلاب نوکت  اّهنأ  حضاولا  نم  و  تارابتعالا ، هوجولاب و  ّهنأ  هّلحم  یف  قّقح  دق 
______________________________

، دشابیم بجاو - هب - رومأم  هب  طوبرم  مّدقتم ، ای  رّخأتم  طرش  هک  يدراوم  رد  [ 233 :] 2 [- 1]
196 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: تسا نینچ  لاکشا  ّلح  هار 
: هک تسین  تلاح  هس  نیا  زا  جراخ  حبق ، ای  نسح  هب  ایشا  فاّصتا  میزادرپیم : ياهمّدقم  رکذ  هب  البق 

تلادع و نسح  دننام  دنکیمن  رییغت  فلتخم ، تالاح  نیوانع و  ضورع  اب  دشابیم و  حـبق  ای  نسح  يارب  هّمات » ّتلع   » ءیـش یهاگ  فلا :
 .... نمؤم و ای  دشاب  رفاک  زا  هاوخ  تسا  نسح  دنزب  رس  یلاح ، ره  رد  یسکره و  زا  تلادع  الثم  ملظ . حبق 

رییغت توافتم ، نیوانع  تالاح و  ضورع  اب  تسا  نکمم  و  بذک - ای  قدص  دننام  تسا - حـبق  ای  نسح  يارب  یـضتقم »  » ءیـش یهاگ  ب :
یقدـص مالک  رگا  نینچمه  تسین و  حـیبق  تروص ، نیا  رد  ددرگ  یملاظ  ّرـش  زا  نمؤم  کـی  تاـجن  ثعاـب  یبذـک  رگا  ـالثم  دـنک . ادـیپ 

. داد تاجن  تکاله ، زا  ار  نمؤم  نآ  تسا  مزال  هکلب  درادن  ینسح  قدص ، نآ  تروص ، نیا  رد  دوش  ینمؤم  يراتفرگ  ای  تکاله  بجوم 
هوجو و اب  حبق  ای  نسح  هب  ءیـش  نآ  فاّصتا  هکلب  ود ، نآ  یـضتقم  هن  دـشاب و  حـبق » ای  نسح   » يارب هّمات  ّتلع  هن  ءیـش  تسا  نکمم  ج :

. دنک توافت  فلتخم ، تارابتعا 
تروص ینمؤم  هزانج  عییشت  ای  تجاح  ياضق  دننام  یحجار  لعف  دصق  هب  رگا  اّما  درادن  حبق  ای  نسح  هب  فاّصتا  هسفن  یف  نتفر  هار  لاثم :

ایـشا حـبق  نسح و  سپ  تسا  حـیبق  دوش ، ماجنا  تقرـس ، ای  مرتحم  سفن  لتق  دـننام  یحوجرم  لعف  دـصق  هب  هچناـنچ  تسا و  نسح  دریگ ،
اّما تسا  مارح  حـیبق و  بیذـعت »  » ناونعهب برـض »  » الثم دـشابیم  اهتبـسن  تافاضا و  زا  یـشان  هوجو ، نآ  تسا و  تارابتعالا  هوجولاب و 

. زاجم ّدح  رد  تسا - نسح  بیدأت »  » ناونعهب
197 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رکذ هب  نآ  زا  لبق  میزادرپیم و  دشابیم - بجاو  ینعی  هب  رومأم  هب  طوبرم  مّدقتم ، ای  رّخأتم  طرش  هک  يدروم  رد  لاکشا - ّلح  هب  نونکا 
. مینکیم افتکا  لاثم ، کی 

ادّدجم هبنـشکی ، بش  دیاب  نینچمه  دیامن و  لسغ 234 ] نآ ، لبق  بش  دیاب  دریگب  هزور  هبنش ، زور  دراد  میمـصت  هک  ياهریثک  هضاحتـسم 
[. 236] دشاب حیحص  وا  هبنش  زور  موص  هکنیا  ات  دیامن  لسغ 235 ]

هنوگچ رگید : ترابع  هب  رّخأتم - طرـش  رد  دنکیم - ادیپ  قّقحت  همّدقم ، زا  لبق  موص ، همّدقملا و  يذ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  لاکـشا :
؟ دیوشیم لئاق  كاکفنا  طورشم ، طرش و  نیب 

مه همّدقتم  طئارش  هب  ار  نآ  فّنصم ، نکل  دناهدرک  حرطم  رّخأتم ، طئارـش  تامّدقم و  رد  ار  روکذم  لاکـشا  اعون  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
[. میدرک 237 نایب  البق  هک  دنداد  تیارس 

، نآ زا  دـعب  هک  تسه  یموص  هزور ، نآ  دـنیوگیم : دـنکیم ، لسغ  هتـشذگ ، زور  موص  يارب  دـعب  بش  هضاحتـسم ، اضرف  یتقو  باوج :
، موص هک  دوشیم  ثعاب  تبسن ، هفاضا و  نامه  هدش و  یلیل  لسغ  هب  بوسنم  فاضم و  موص ، نآ  هدرک و  ادیپ  قّقحت  لسغ ،

198 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ادـیپ ار  ناونع  نآ  دوشن و  یلیل  لـسغ  هب  فاـضم  موص ، رگا  هک  يوحن  هب  دوش  عـقاو  ضرغ 239 ] ّقلعتم  اـی  نسح 238 ] ناونعهب  نوـنعم 
لـسغ هب  هزور - هب - رومأـم  هفاـضا »  » تسا ربتعم  موص ، تّحـص  رد  هک  هچنآ  سپ  ددرگیمن  عقاو  ضرغ  ّقلعتم  اـی  دوشیمن  نسح  دـنکن 
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. هدش عقاو  موص ، نآ  زا  دعب  هک  تسا  یلیل 
تسا و موص  هفاضا ، فرط  کی  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسه  هیلا - بوسنم  بوسنم و  فرط - ود  هب  مئاق  تبـسن ، هفاضا و  هک  تسا  یهیدـب 

. دشابیم لسغ  شرگید  فرط 
؟ دشابیم نآ  زا  رّخأتم  ای  تسا  موص  اب  نراقم  هفاضا »  » ایآ

، درک لسغ  دـعب  بش  هضاحتـسم ، هک  یماگنه  تسا  رّخأتم  هفاضا - فرط  یلیل - لسغ  یلو  تسا  موص - هب - رومأـم  اـب  نراـقم  هفاـضا ،» »
هدش عقاو  یکاکفنا  طورشم ، طرـش و  نیب  ایآ  تروص ، نیا  رد  میتسنادیمن . ام  یلو  هدوب  ادتبا  زا  تبـسن  هفاضا و  نآ  هک  مینکیم  فشک 

؟ هدش عقاو  هّیلقع ، هدعاق  هب  ياهبرض  و 
ادتبا زا  تالص  دیاب  تسا و  زامن  تّحص  نراقم  طرش  هلبق ، لابقتسا  الثم  هک : تسا  نراقم  طرش  دننام  مه  رّخأتم  مّدقتم و  طرش  اریز  ریخ ،

، ینالف زامن  دنیوگیم  الثم  تسا و  هلبق  لابقتسا  هب  تالـص  هفاضا  یقیقح ، ّرثؤم  مه  طرـش  نآ  رد  هک  دوش  نایتا  هلبقلا ، لبقتـسم  اهتنا ، ات 
زا رما  هدش و  عقاو  ضرغ  ّقلعتم  ای  هتشگ  نسح  هک  هدروآ  دوجو  هب  تالص  رد  ینـسح  تهج  کی  هفاضا ، نآ  دش و  عقاو  هلبقلا ، لبقتـسم 

، مه مّدـقتم  رّخأتم و  طرـش  رد  دراد  نسح  رد  تلاخد  تبـسن ،» هفاضا و   » نراقم طرـش  رد  هک  روطنامه  تسا . هتـشگ  طقاس  فّلکم  هّمذ 
. هدش هب  رومأم  هب  ضرغ  ّقلعت  بجوم  ای  هدش  هب  رومأم  نسح  بجوم  هفاضا ،»  » نامه

199 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
افرط هنوک  لجأل  نوکی  اّمنإ  نراقملا ، یلع  هقالطإک  هیف ، هیلع  هقالطإ  ّنأ  تفرع  دـق  و  رّخأتملا ، یلع  طرّـشلا  قالطإ  مارخنالا  مّهوت  أشنمف 
رئاس رّوصت  لخدک  هیف ، هرّوصت  لخد  لجأل  مکحلا  یف  ناک  امک  ابولطم ، ابوغرم و  هجولا  كاذب  نوکی  يذـلا  هجولل ، ۀـبجوملا  ۀـفاضإلل 

نم هانطـسب  ام  ۀصالخ  هذه  و  عضولا 240 .] هدنع  ّحـص  امل  وأ  فیلکّتلا ، یف  ۀـبغرلا  هل  لصح  امل  اهظاحل  ول ال  یتلا  دودـحلا ، فارطألا و 
[. 1  ] منتغا مهفاف و  ملعأ ، امیف  دحأ  هیلإ  ینقبسی 241 ] مل  و  اندئاوف ، ضعب  یف  لاکشإلا ، اذه  عفد  یف  لاقملا 

______________________________

- همدقملا يذ  زا  رخاتم  روما  زا  یـضعب  رب  دناهدید  هک  تسا  نیا  هدروخ ، هبرـض  هیلقع ، هدعاق  هب  دناهدرک ، مهوت  یـضعب  هکنیا  أشنم  [- 1]
طرـش و نیب  دیابن  هکنیا  اب  دوشیم  عقاو  همدقملا - يذ  موص - زا  دعب  لسغ  هکیلاحرد  هدش  قالطا  طرـش ، هضاحتـسم - یلیل  لسغ  دننام 
رد تلاخد  هّیلیل ، لاـسغا  هک : میدرک  ناـیب  اـم  تسه و  هیلقع  هدـعاق  مارخنا  بجوم  رما ، نیا  دـناهتفگ  اذـل  دوش  عقاو  كاـکفنا  طورـشم ،

 ] تّحص
200 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ذإ قباّسلا ، نراقملاک و  بوجولاب  قحـاللا  فصّتی  ۀـمزالملا  یلع  ءاـنب  و  عازنلا ، ّلـحم  یف  ۀـلخاد  اـهماسقأ  عیمجب 242 ] اـّهنأ  یفخی  ـال  و 
لوقلا یلع  لـیللا - یف  اـهلاستغا  ـال  وـلف  هناـیتإب ، یعارم  هب  طورـشملا  ناـیتإب  رمـألا  طوقـس  نوـکی  و  ۀـقفاوملا ، لـصحت  داـکت  ـال  هنودـب 

[. 1  ] مویلا یف  موّصلا  ّحص  امل  طارتشالاب -
______________________________

هفاضا فرط  کی  یلو  تسا  موص  اب  نراقم  مه  هفاضا  نآ  هک  دوشیم  يدانـسا  هفاضا و  بجوم  هضاحتـسم ، یلیل  لسغ  هکلب  درادن  موص 
ای ددرگ  نسح  ناونعهب  نونعم  موص ، دوشیم ، ثعاب  هفاضا ، نآ  میتفگ : انمـض  هفاضا ، سفن  هن  دـشابیم  موص  زا  رّخأتم  دـشاب ، لسغ  هک 

. دوش عقاو  ضرغ  ّقلعتم 
 ...« هیف هرّوصت  لخد  لجال  مکحلا  یف  ناک  امک  : » هلوق

دوجو هن  دراد ، مکح  رد  ّتیلخدم  طرـش ، هب  تبـسن  الوم  یعقاو  ظاحل  و  [ 243] رّوصت عضو  فیلکت و  طرـش  زا  ّمعا  مه  مکح  طرـش  رد 
. طرش یجراخ 
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لخاد بجاو - هب - رومأم  طئارـش  همّدقم و  ماسقا  عیمج  همّدقم ، بوجو  همّدـقملا و  يذ  بوجو  نیب  همزالم  رب  انب  هک : تسا  یهیدـب  [- 1]
، مّدـقتم نراقم و  همّدـقم  دـننام  هرّخأتم ، همّدـقم  الثم  دـشاب ، رّخأتم  ای  نراقم  ای  مّدـقتم  طرـش ، همّدـقم و  هاوخ  دـشابیم ، عازن  ثحب و  رد 

هّمذ زا  فیلکت  دوش و  تقفاوم  ـالوم  رما  هکنیا  اـت  دوش  قحلم  لـبق ، زور  موص  هب  هضاحتـسم  یلیل  لـسغ  دـیاب  تسا و  بوجو  هب  فـصتم 
[244 .] دشابیم ثحب  ّلحم  هلئسم ، اریز  اواتف ، زا  یضعب  قبط  ددرگ - طقاس  فّلکم ،

ص200 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
201 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ام بسحب  فلتخت  دودح ، تافیرعت و  امهنم  ّلکل  رکذ  دق  و  طورـشملا ، قلطملا و  یلإ  همیـسقت  اهنم : بجاولا  تامیـسقت  یف  ثلاّثلا : رمألا 
ۀّیظفل تافیرعت  یفخی - امک ال  اّهنأ - عم  سکعلا ، درّطلا و  یلع  ضقّنلا  یف  ماربإلا  ضقّنلاب و  مالکلا  لـیطأ  اـمبر  و  دویقلا ، نم  اـهیف  ذـخأ 
هلامب امهنم  ّلک  قلطی  لب  طورشملا ، قلطملا و  ظفل  یف  دیدج  حالطصا  مهل  سیل  ّهنأ  رهاّظلا  و  مسّرلاب ، ّدحلاب و ال  تسیل  و  مسالا ، حرشل 

[. 1  ] یفرعلا هانعم  نم 
______________________________

بجاو ماسقا  موس : رما 

طورشم قلطم و  بجاو 

هراشا

. دناهدومن میسقت  قلطم ، طورشم و  هب  ار  نآ  هکنیا  هلمج ، زا  دناهدرک  رکذ  يدّدعتم  تامیسقت  بجاو ،»  » يارب [- 1]
موحرم اـّما  هدـش  عقاو  ماربا ، ضقن و  دروم  فیراـعت ، نآ  هجیتن ، رد  هدـش و  رکذ  ود ، نآ  يارب  یفلتخم  فیراـعت 245 ] یلوصا ، بتک  رد 

باتک  فلتخم  ثحابم  رد  هتسویپ  دنوخآ ، ياقآ 
202 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بوجو طارتشا  ةرورض  قلطم ، بجاو  دجوی  دکی  مل  الإ  و  ناّیقیقح ، ناّیفاضإ ال  نافص  و  طارتشالا ، قالطإلا و  یفصو  ّنأ  رهاّظلا  ّنأ  امک 
ناک نإ  هعم ، ظحالی  ءیش  لک  عم  بجاولا  ّنإ  لاقی : نأ  ّيرحلاف  لقعلا . غولبلاک و  ۀّماعلا ، طئارّـشلا  نم  ّلقأ  ال  رومألا ، ضعبب  بجاو  ّلک 

[. 1  ] سکعلاب اناک  رخآ  ءیش  یلإ  سایقلاب  اناک  نإ  و  کلذک ، طورشمف  [ 246] الإ و  هیلإ ، ۀفاضإلاب  قلطم  وهف  هب ، طورشم  ریغ  هبوجو 
______________________________

: میئوگب باوج  رد  تسیچ ؟ هنادعـس » : » دـننک لاؤس  اـم  زا  هکنیا  لـثم  دراد ، مسـالا  حرـش  ناونع  یظفل و  نییلوصا ، فیراـعت  دـناهدومرف :
رایغا عنام  دارفا و  عماـج  هک  درک  لاکـشا  ّتقد و  دـیابن  یفیراـعت  نینچ  رد  اذـل  تسا  هاـیگ  یعون  هکلب  تسین  راوید  رادـج و  نآ  ياـنعم 

[. 247] دوش عقاو  ماربا ، ضقن و  دروم  هکنیا  ات  دشابیمن  مسر »  » و دح »  » هب فیرعت  اریز  تسین 
ود نآ  هکلب  درادن  دوجو  طورشم  قلطم و  بجاو  يارب  يدیدج  حالطـصا  املع ، نیب  هک  تسا  نیا  رهاظ » : » دناهدومرف هّللا  همحر  فّنـصم 
هک طورـشم  بجاو  فالخ  هب  تسین  يزیچ  هب  طونم  دراد و  قالطا  تسا ، دازآ  بوجو ، ینعی  دنتـسه  یقاب  دوخ  یفرع  ياـنعم  رد  ناونع 

. تسه یطرش  هب  طورشم  شبوجو 
؟ هّیفاضا ای  دنشابیم  هّیقیقح  فاصوا  زا  دنتسه ، بجاو  تافص  زا  تفص  ود  هک  طورشم »  » و قلطم »  » ایآ لاؤس : [- 1]
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يزیچ ره  هب  تبسن  دیاب  دشاب ، یقیقح  فصو  کی  بجاو ، يارب  قالطا »  » تفص رگا  یقیقح ، هن  دنتسه  یفاضا  فصو  ود  اهنآ  باوج :
هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب و  قلطم 

203 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنتسه فیلکت  هّماع 248 ] طئارش  هب  طورشم  لقاال ، تابجاو ، مامت  اریز  میشاب  هتشادن  قلطم  بجاو  الصا 

هب طورـشم  بجاو  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـشاب ، یبسن - هن  یقیقح - تفـص  کی  طورـشم ، بجاو  يارب  طارتشا  فصو  رگا  نینچمه  و 
دـشاب طورـشم  ایـشا ، مامت  هب  تبـسن  دیاب  تسا  طورـشم  بجاو  کی  هک  جـح  الثم  دـشاب  طورـشم  دـسریم ، ناسنا  رظن  هب  هک  يزیچ  ره 
روکذم فصو  ود  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  دشاب  ایشا  مامت  هب  طورـشم  هک  میرادن  یبجاو  سدقم ، تعیرـش  رد  تسا  یهیدب  هکیلاحرد 

تسین تراهط  هب  طورشم  تالص ، بوجو  ینعی : تسا  قلطم  بجاو  تراهط ، هب  تبـسن  زامن ، الثم  هّیقیقح ، هن  دنتـسه  هّیفاضا  فاصوا  زا 
فیرعت نینچ  ار  بجاو  ود  نآ  تسا  راوازـس  نیاربانب  تسا  طورـشم  بجاو  کی  سمـش ،» كولد   » تقو و هب  تبـسن  تالـص ، نامه  اّما 

: مینک
سایقلاب اناک  نا  کلذک و  طورشمف  الا  هیلا و  ۀفاضالاب  قلطم  وهف  هب  طورـشم  ریغ  هبوجو  ناک  نا  هعم  ظحالی  ءیـش  ّلک  عم  بجاولا  نا  »

.« سکعلاب اناک  رخآ  ءیش  یلا 
تسا و قلطم  بجاو  نآ ، هب  تبـسن  میئوگیم  دشابن  نآ  هب  طورـشم  شبوجو  رگا  دوش  هظحالم  وا  اب  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  بجاو ، ره 

تسین طورشم  تراهط ، هب  تبسن  تالص ، بوجو  الثم  تسا  طورشم  نآ ، هب  تبسن  میئوگیم  دشاب ، ءیش  نآ  هب  طورـشم  شبوجو  رگا 
، زامن هک  دوشیم  صّخـشم  مینک  هسیاقم  سمـش » كولد   » اب ار  تالـص  یتقو  اّما  تسا  قلطم  بجاو  تراـهط ، هب  تبـسن  زاـمن  نیارباـنب ،

. تسین بجاو  نآ  زا  لبق  تسا و  طورشم  بجاو  نآ ، هب  تبسن 
204 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لبق اعقاو  بلط  و ال  ۀقیقح ، بوجو  ثیحب ال  طرشلاب ، طورشم  هیف  بوجولا  سفن  هیلإ 249 ،] انرشأ  امک  طورشملا  بجاولا  ّنأ  رهاّظلا  ّمث 
ّنأ و  ۀئیهلا ، دویق  نم  طرّـشلا  نوک  همرکأف ) دیز  كءاج  نإ   ) باطخ رهاظ  ّنأ  ةرورـض  یقیلعّتلا ؛ باطخلا  رهاظ  وه  امک  طرّـشلا ، لوصح 

، اقلطم اّیلعف و  باطخلا  یف  باجیإلا  بلّطلا و  نوکی  ثیحب  هب ، ادیقم  نوکی  هیف  بجاولا  ّنأ  ال  ءیجملا ، یلع  ّقلعم  هباجیإ  مارکإلا و  بلط 
یلإ کلذ  بسن  امک  ۀـئیهلا ، ةّداملا ال  دویق  نم  طرّـشلا  نوکیف  ءیجملا ، ریدـقت  یلع  مارکإلا  وه  و  ادـّیقم ، اّصاخ و  نوکی  بجاولا  اّمنإ  و 

عم [، 252] اّبل ةّداملا  دویق  نم  هنوک  موزل 251 ] و  [، 250] اعقاو ۀئیهلا  دویق  نم  طرّـشلا  نوک  عانتمال  ایعدم  هماقم ، هّللا  یلعأ  ۀـمالعلا  انخیش 
[. 1  ] ارهاظ ۀئیهلا  دویق  نم  ّهنأ  ۀّیبرعلا  دعاوقلا  ۀّیضق  ّنأب  فارتعالا 

______________________________

ّتیلخدم ای  تسا  تئیه  دیق  طرش ، هّیطرش ، يایاضق  رد  ایآ  هک : دنتـسه  مظعا  خیـش  اب  ناشفالتخا  نایب  ددص  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
. بوجو تئیه و  دیق  هن  دشابیم  هب  رومأم  بجاو و  هّدام ، دیق  طرش ، دناهدومرف : خیش  موحرم  دراد ؟ هّدام  رد 

زا لبق  هک  يوحن  هب  تسا  طرش  لوصح  هب  طورشم  الوم  بلط  بوجو و  لصا  طورشم ، بجاو  رد  هک  دش  رهاظ  فّنصم ، هتشذگ  نایب  زا 
، مارکا بوجو »  » هک تسا  نیا  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » دننام هّیطرش  هّیقیلعت و  يایاضق  رهاظ  اریز  درادن  قّقحت  یلعف  بوجو  بلط و  نآ ،

. تسا دیز  ءیجم  هب  طورشم 
205 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ درادن قّقحت  یبوجو  طرش ، لوصح  زا  لبق  هک  تسا  نیا  هّیطرش ، هّیضق  رهاظ  ارچ  کلذ : حیضوت 
نا  » دننام دراد ، ّتیّلع  هبنج  ازج  هب  تبـسن  طرـش ، یهاگ  هک  دشاب  ياهقالع  طابترا و  ازج ، طرـش و  نیب  دـیاب  هّیطرـش  يایاضق  رد  باوج :

« ۀعلاط سمّشلاف  ادوجوم  راهّنلا  ناک  نا   » دننام دراد  ّتیّلع  هبنج  طرـش ، هب  تبـسن  ازج  مه  یهاگ  و  دوجوم » راهّنلاف  ۀعلاط  سمّـشلا  تناک 
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. دشاب ود  نآ  نیب  ياهطبار 253 ] دیاب  لاحرههب  اّما  سکعلاب - و  دشاب -. ازج  هرصحنم  هّمات و  ّتلع  طرش ، هک  درادن  یموزل  هتبلا 
نإ  » دـننام هّیطرـش  يایاضق  رد  یقیلعت  باـطخ  [ 254] رهاـظ میئوگیم : ازج ، طرـش و  نیب  طاـبترا ، موزل  هب  هّجوت  اـب  ثحب : ّلـحم  رد  اـّما 

: هک تسا  نیا  ّجحف - تعطتسا  نا  همرکاف -» دیز  كءاج 
- ازج مارکا - بوجو  طرـش ، لوصح  زا  لبق  دشابیم و  مارکا  بوجو  ببـس  دیز ، ءیجم  ّنأک  تسا و  مارکا  بوجو  طرـش  دـیز ، ءیجم 

. تسین حرطم 
، طرش هک  تسا  عنتمم  دشابیم و  هّدام  هب  طوبرم  دیق ، طورشم ، تابجاو  رد  فّنصم - روهشم و  رظن  فالخرب  خیش - موحرم  هدیقع  هب  اّما 

رظن قبط  نیاربانب ، هّدام  دیق  هن  دشاب  تئیه  دیق  طرـش ، هک  تسا  نیا  ّتیبرع ، دعاوق  ياضتقم  دنفرتعم ، ناشیا  هکیلاحرد  دـشاب  تئیه  دـیق 
: ینعی تسا  قلطم  درادن و  يدیق  بوجو ، اّما  تسا  مارکا  هّدام و  دیق  دیز ، ءیجم  ناشیا ،

. تسا طرش  هب  دّیقم  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  دیز ، ءیجم  زا  دعب  هب  رومأم  بجاو و  اّما  یلاح » ، » بوجو ءیجملا » دعب  مارکالا  بجی  »
206 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هدـییقتب لوقلا  ّحـصی  یّتح  ۀـئیهلاب ، أشنملا  لعفلاب  ّقلعتملا  بلّطلا  نم  دوجوملا  درفلا  یف  قالطإ  ّهنألف ال  ۀـئیهلا ، دویق  نم  هنوک  عانتما  اـّمأ 
[. 1  ] ةّداملا سفن  یلإ  عجار  قیقّحتلا  دنع  وهف  ۀئیهلا ، هیلع  ّلدی  يذلا  بلّطلا  یلإ  هعوجر  لمتحی  ام  ّلکف  هوحن ، طرشب و 

______________________________

طورشم بجاو  رد  مظعا  خیش  هّیرظن  یسررب  دقن و 

ای همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » دـننام هّیطرـش  يایاضق  رد  ایآ  هک : دوب  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  مظعا و  خیـش  نیب  عازن  رد  ام  ثحب 255 ] [- 1]
، مارکا بوجو »  » دوشن قّقحم  دیز ، ءیجم  ات  هکيوحنهب  تسا  بوجو »  » هب طوبرم  دویق ، نآ  رهّظلا » ةالـص  بجو  دقف  سمّـشلا  تلاز  اذا  »

دیز ءیجم  زا  لبق  درادن و  یطرـش  دـیق و  هنوگچـیه  بلط ، سفن  اّما  تسه  هب - رومأم  بجاو - هب  طوبرم  هکنیا  ای  دـنکیمن  ادـیپ  ّتیلعف ،
؟ دراد قّقحت  بوجو »  » مه

رهظ هب  تعاس  کی  ناشیا  هدیقع  قبط  اذـل  تئیه و  هن  دـننادیم  هّدام  رد  لیخد  ار  دویق  نآ ، مظعا  خیـش  هک : میدرک  هراشا  ثحب ، يادـتبا 
هب دّیقم  زامن ، و  هب » فّلکم   » یلو دوش - قّقحم  لاوز ، زا  دعب  تالص ، بوجو  هک  تسین  نینچ  تسه - رهظ  زامن  هب  فّلکم  ناسنا ، هدنام ،

. تسا تئیه  هب  طوبرم  هّیطرش ، يایاضق  دویق  فّنصم ، نینچمه  روهشم و  هدیقع  هب  اّما  تسا  سمش  لاوز 
اّما دنراد  هدـیقع  روهـشم ، هک  تسا  نامه  ّتیبرع ، دـعاوق  رظن  زا  هّیطرـش  يایاضق  رهاظ  دـندقتعم  خیـش ، موحرم  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 

. میزادرپیم هتکن  ود  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تئیه . هن  تسه  هّدام  هب  طوبرم  دویق ، میئوگیم : هتکن  ود  هب  هّجوتاب 
، دراد بوجو  رب  تلالد  مرکا »  » دـشابیم و لعفا  تئیه  زا  دافتـسم  بلط ، بوجو و  تئیه - هب  دـیق  طابترا  عاـنتما  مظعا - خیـش  لّوا  ناـیب 

هکنوچ مه  لـعفا  تئیه  دنتـسه ، تاـملک  و  تـالمج 256 ] ریاـس  عباـت  مّمتم و  دـنرادن ، یلالقتـسا  یلا - نم و  فورح - هـک  روطناـمه 
اذل تسه  یفرح  ناونع  ياراد  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت ، مارکا - هّدام - نودب  درادن ، لالقتسا 

207 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک مینک  نایب  ار  نامه  تئیه ، باب  رد  دیاب  مه  ام  دنراد  فورح  یناعم  باب  رد  روهشم  هک  ار  ینایب  نامه 

عـضو هّیّلک ، یناعم  يارب  اهنآ  هک  تسین  نینچ  دـشابیم و  صاخ  اهنآ  هل » عوضوم   » اّما تسه  ماـع  فورح ، عضو » : » دـندقتعم روهـشم ،
عـضو یّلک ، نآ  قیداصم  يارب  ار  ظفل  اّما  هتفرگ  رظنرد  ار  یّلک  يانعم  کی  عضاو ، اهتنم  دناهدش  عضو  تاّیئزج ، يارب  هکلب  دنـشاب  هدـش 
يارب هکلب  هدـشن  عضو  یّلک ، يارب  ظفل  هکنیا  ظاحل  هب  تسا و  ّماع  ناشعـضو  تسا ، روظنم  یّلک  ياـنعم  هکنیا  هب  هّجوتاـب  نیارباـنب  هدرک 

. تسا ّصاخ  اهنآ  هل  عوضوم  هدش ، عضو  یّلک  يانعم  قیداصم 
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لعفا تئیه  اّما  هتفرگ  رظنرد  ار  یبوجو  بلط  یّلک  عضاو ، مینادـب . يراج  مه  لعفا  تئیه  هرابرد  ار  بلطم  نیمه  دـیاب  مظعا  خیـش  رظن  هب 
درف کی  زا  ترابع  نآ ، هل  عوضوم  سپ  هدومن  عضو  یبوجو ، بلط  قیداـصم  دارفا و  يارب  هکلب  هدرکن  عضو  یبوجو  بلط  یّلک  يارب  ار 
اریز درادـن  دـییقت  ّتیلباق  دـش  قادـصم - کی  درف و  یئزج -، هل ، عوضوم  رگا  هجیتن  رد  تسه  یبوجو  بلط  زا  قادـصم  کی  بلط و  زا 

شدوخ هک  یئزج  اّما  دیئامن  نامیا  هب  دّیقم  ار  هبقر  یّلک  دـیناوتیم  امـش  دوشیم . لصاح  یّلک  يارب  هک  تسه  یـضراوع  زا  یکی  دـییقت ،
نآ هک : تسا  نیا  شیانعم  دینادب ، تئیه  دیق  ار  دیز  ءیجم  رگا  نیاربانب  دشابیمن  دییقت  لباق  تسه ، يدودـحم  صّخـشم و  دوجوم  کی 

. دومن دّیقم  دودحم و  ناوتیمن  ار  نیعم  صّخشم و  درف  هکیلاحرد  دیاهدومن  دّیقم  ار  تسا - تئیه  دافم  هک  یبوجو - بلط  درف 
هّدام هب  عاجرا  ار  دـیق  رگا  اـّما  دومن  دـیز  ءیجم  هب  دـّیقم  تسه ، یبوجو  بلط  زا  درف  کـی  هک  ار  تئیه  داـفم  ناوتیم  هنوگچ  هصـالخ :

هب دـّیقم  ار  دـیز  مارکا  ناوتیم  ینعی  تسه  دـییقت  لباق  یّلک و  هک  دـشابیم  هّدام  دـیز ، مارکا  هکلب  تسین  دـیز  زا  تراـبع  هّداـم  دـیئامن ،
، هرفاک هبقر  هکنیا  ات  دومن  نامیا  هب  دّیقم  ار  هبقر  ناوتیم  هکنیا  لثم  دوش  جراخ  ءیجملا  ریدـقت  ریغ  یلع  مارکا  هجیتن ، رد  ات  دومن  ءیجم 

. دوش جراخ 
208 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ال الـصأ ، هبلط  هب  ّقلعتی  وأ ال  هب ، هبلط  ّقلعتی  نأ  اّمإف  هیلإ ، تفتلا  ءیـش و  یلا  هّجوت  اذإ  لقاعلا  ّنألف  اّبل ، ةّداـملا  دویق  نم  هنوک  موزل  اـّمأ  و 
و صاخ ، ریدـقت  یلع  وأ  هئراوط ، فالتخا  یلع  اقلطم  هرمأ  هبلطل و  ادروم  ءیّـشلا  كاذ  نوکی  نأ  اّمإف  لّوـألا : یلع  و  یناـّثلا . یلع  مـالک 

نوکی دـق  ۀـّیرایتخالا ، رومألا  نم  ناک  اـم  و  کلذـک 258 ،] نوکی  ـال  يرخا  و  [، 257] ۀـّیرایتخالا رومألا  نم  نوکی  ةرات  ریدـقّتلا ، کلذ 
، هب رمألا  هبلط و  یلإ  ۀـیعاّدلا  ضارغألا  فـالتخا  یلع  کلذک 260 ،] نوکی  دـق ال  و  فیلکّتلل 259 ،] ادروم  نوکی  وحن  یلع  هیف  اذوخأـم 

ضعب هدافأ  امل  قفاوم  اذه  یفخی ، امک ال  ۀّیعبّتلا ، مدـعب  لوقلا  و  دـسافملا ، حـلاصملل و  ماکحألا  ۀـّیعبتب  لوقلا  نیب  کلذ  یف  قرف  ریغ  نم 
[. 1  ] توافت یندأب  هثحبل  رّرقملا  لضافألا 

______________________________

تروص ود  دهدیم ، رارق  تافتلا ، هّجوت و  دروم  ار  دیز - مارکا  دننام  ياهلأسم - ءیـش و  یتقو  لقاع  يالوم  خیـش : موحرم  مّود  نایب  [- 1]
: دراد

. دشابیم ثحب  زا  جراخ  ضرف ، نیا  دشابن ، الوم  هقالع  دروم  وا  مارکا  الصا  تسا  نکمم  - 1
: تسه تروص  ود  ياراد  ضرف  نیا  هک  دشاب  الوم  تبغر  هقالع و  دروم  دیز ، مارکا  تسا  نکمم  - 2

. تسه الوم  بوبحم  دیز ، مارکا  دیآ ، شیپ  یضراع  تلاح و  ّتیصوصخ ، ره  هک  تسه  الوم  بولطم  يّدح  هب  دیز  مارکا  یهاگ  فلا :
تلاـح کـی  اـب  هارمه  هک  تسه  وا  هقـالع  دروم  یمارکا  نآ  هکلب  دـشابن  ـالوم  بوبحم  عیـسو ، ّدـح  نآ  رد  دـیز  مارکا  تسا  نکمم  ب :

: تسه تروص  ود  ياراد  مه  ضرف  نیا  هک  دشاب  یّصاخ 
209 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک يدبع  رایتخا  تحت  هن  تسا  دیز  دوخ  تردق  تحت  دیز ، ءیجم  الثم  دشابن  فّلکم  دبع و  رایتخا  رد  ّتیصوصخ  نآ  تسا  نکمم  - 1
. تسه الوم  باطخ  دروم 

دبع هک  روطنامه  ینعی  دشاب  فّلکم  تردـق  تحت  يرایتخا و  روما  زا  مارکا  سفن  دـننام  تسا  نکمم  ّتیـصوصخ ، نآ  تلاح و  نآ  - 2
: تسا تروص  ود  ياراد  مه  ضرف  نیا  هک  تسا  رودقم  دبع ، يارب  مه  ّتیصوصخ  نآ  داجیا  ماجنا و  دیامن ، داجیا  ار  مارکا  دناوتیم 

نآ دبع ، دشاب ، مزال  هکنیا  هن  دوش  لصاح  یعیبط  روطهب  یگژیو  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  دیز  مارکا  رد  ّتیصوصخ  نآ  ّتیلخدم  فلا :
. دیامن داجیا  ار 

. دیامن داجیا  ار  نآ  دبع  دیاب  دوشن ، دوجوم  جراخ ، رد  مه  شدوخ  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  دیز  مارکا  رد  ّتیصوصخ  نآ  ّتیلخدم  ب :
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؟ تسیچ ادّیقم  یهاگ  تسا و  بوبحم  اقلطم  ءیش  یهاگ  هک  روکذم  تافالتخا  ببس  لاؤس :
، ّتیـصوصخ نالف  اب  یهاگ  دراد و  ّتیبولطم  طئارـش ، نالف  رد  ءیـش  یهاگ  هک  دشابیم  الوم  فادها  ضارغا و  فالتخا  شتّلع  باوج :

 ... دشابیم و الوم  هقالع  دروم 
ماکحا ّتیعبت  مدع  هب  لئاق  ای  دینادب  حـلاصم  دـسافم و  عبات  ار  ماکحا  امـش  هک  دـنکیمن  یتوافت  دـش ، نایب  هک  یفلتخم  روص  رد  رکذـت :

. میدرک نایب  هکيوحنهب  دوب  الوم  بولطم  ضرغ و  هب  تبسن  ام  هّجوت  مالک و  هتکن  هکلب  دیوش  دسافم  حلاصم و  هب  تبسن 
؟ دناهتفرگ روکذم  لّصفم  تامیسقت  زا  ياهجیتن  هچ  خیش ، موحرم  لاؤس :

هئارا ار  يدروم  دیناوتیمن  امـش  دوب و  دیز  مارکا  الوم و  بولطم  هب  طوبرم  تامیـسقت ، نآ  رد  روکذم  دویق  تاّیـصوصخ و  مامت  باوج :
. دنکیم ادیپ  هب  فّلکم  بجاو و  اب  طابترا  هرخالاب ، دیریگب  رظنرد  هک  ار  يدیق  ره  دشاب ، بلط  بوجو و  هب  طوبرم  دیق ، هک  دیهد 

210 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف هیف  لمعتـسملا  هل و  عوضوملا  نم  دـحاو  ّلک  ّنإ  اقباس ، هانقّقح  دـقف  ۀـئیهلا ، دافم  یف  قـالطإلا  مدـع  ثیدـح  اـّما  هیف . اـم  یفخی  ـال  و 
اهب دصقت  لمعتستل و  تعضو  اّهنأ  امهنیب  قرفلا  اّمنإ  و  ءامسألاک ، لامعتـسالا  لبق  نم  ۀّیـصوصخلا  اّمنإ  و  اهعـضوک ، اّماع  نوکی  فورحلا 

ظاحلک ۀـّیلآلا  ظاحلف  تاقّلعتملا ، یناـعمل  ۀـلاح  ۀـلآ و  یه  اـمب  اـهیناعم  اـهب  دـصقت  لمعتـستل و  تعـضو  فورحلا  و  وه ، وه  اـمب  ینعملا 
ۀئیهلا نم  دافملا  بلّطلاف  یهنلا . ۀیارّدلا و  یلوأ  یلع  یفخی  امک ال  لامعتـسالا ، تاصّخـشم  نم  لب  ینعملا ، ئراوط  نم  سیل  ۀّیلالقتـسالا 

[. 1  ] دّیقی نأل  لباق  قلطم ، هیف  ۀلمعتسملا 
______________________________

: دناهدرک نایب  خساپ  ود  مظعا ، خیش  لّوا  نایب  هب  تبسن  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
هباشم هک  مه  لـعفا  تئیه  باـب  رد  تسا ، صاـخ  یئزج و  فورح ، هل  عوضوم  هک  دوب  اـنبم  نیا  رب  خیـش - موحرم  امـش - شیاـمرف  فلا :

: هک میدومن  تابثا  هدرک و  نایب  ار  دوخ  تاقیقحت  فورح ، عضو  باب  رد  ام  نکل  دینادیم  یئزج  ار  هل  عوضوم  امش  دشابیم ، فورح 
لمعتـسم هل و  عوضوم  عضو ، مه  فورح  باب  رد  تسا  ّماع  هل ، عوضوم  عضو و  هئرم - لجر و  دـننام  سانجا - ءامـسا  رد  هک  روطناـمه 

ریبعت هب  تسا و  توافتم  اهنآ  لامعتـسا  دراوم  اّما  دـناهدش  عضو  اهتنا »  » و ادـتبا »  » یّلک يارب  یلا »  » و نم »  » هملک ـالثم  دـشابیم ، ماـع  هیف 
. تسا فلتخم  لامعتسا ، تاصّخشم  رگید ،

رد دیاب  هملک  ود  نآ  اضرف  هک  هتفرگ  رظنرد  یطرش  شلامعتسا  دراوم  يارب  اّما  هدرک  عضو  یّلک ، يارب  ار  ءاهتنالا  ءادتبالا و  هملک  عضاو ،
کی يارب  تلاح  فصو و  ناونعهب  هکنیا  هن  دنیامن ، ظاحل  ار  نیوانع  نآ  سفن  دشاب و  یلالقتسا  اهنآ  ظاحل  هک  دنوش  لامعتسا  يدروم 

یّلک موهفم  يدروم  رد  رگا  اّما  دینکیم  هظحالم  الالقتـسا  اتلاصا و  ار  ود  نآ  امـش  ءاهتنالا » نم  ریخ  ءادتبالا   » هلمج رد  الثم  رگید  يانعم 
ار ود  نآ  ّتیعبت ، ناونعهب  دراد و  هرـصب  ریـس و  هب  طابترا  هک  ناونع  نیا  هب  هکلب  لالقتـسا  تروص  هب  هن  اّما  دیتفرگ  رظنرد  ار  اهتنا  ادتبا و 
سانجا و ءامـسا  نیاربانب ، ار  ءاهتنالا »  » و ءادـتبالا »  » هن دـینکیم  لامعتـسا  ار  یلا  نم و  هملک  ود  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـیدرک  ظاـحل 

هکلب  دنرادن  هل  عوضوم  رد  یقرف  فورح ،
211 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و نّیلادب ، هیلع  ّلد  دق  رمألا  ۀیاغ  ادّیقم ، لّوألا  نم  ئـشنأ  اذإ  ام  ال  دّیقم ، ریغ  الّوأ  ئـشنأ  ول  دـیقتلا  نع  عنمی  اّمناف  درف ، ّهنأ  مّلـس  ول  ّهنأ  عم 
[. 1  ] مهفاف ایناث ، هدییقت  مث  الّوأ  هئاشنإ  ریغ  وه 

______________________________

دننادیم صاخ  ار  فورح  هل  عوضوم  ناشیا  اریز  تسا  توافتم  ام  يانبم  اب  مظعا  خیـش  يانبم  سپ  تسا  تواـفتم  اـهنآ  لامعتـسا  دراوم 
. تسا ماع  مه  فورح  هل  عوضوم  هک  میدرک  نایب  حورشم  وحن  هب  [ 261] البق هتفریذپن و  ار  انبم  لصا  ام  اّما 
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تـسا نیا  ام ، هدیقع  اّما  درادن  قالطا  هدرک و  عضو  یبوجو  بلط  زا  درف  کی  يارب  ار  لعفا  تئیه  عضاو ، دیاهدومرف : ثحب  ّلحم  رد  امش 
. تسه قییضت  دییقت و  لباق  هبقر ، یّلک  دننام  هدش و  عضو  یموزل  بلط  ّماع  موهفم  یبوجو و  بلط  یّلک  يارب  مه  لعفا  تئیه  هک :

ام اّما  تسا  هّدام  هب  طوبرم  دـیق ، و  تسین . دـییقت  لباق  تئیه  دـیدومرف  دوخ  يانبم  قبط  امـش  هک  دوب  نیا  فّنـصم ، خـساپ  نیلّوا  هصـالخ :
. میاهتفریذپن ار  انبم  نآ  لصا 

هک دـینادب  اّما  تسه  صاخ  یئزج و  تئیه ، هل  عوضوم  داـفم و  میتفگ  هدرک و  لوبق  ار  مظعا - خیـش  امـش - ياـنبم  دـینک  ضرف  ب : [- 1]
: تسا هنوگود  رب  دییقت 

، هدمآرب نآ  دییقت  ددص  رد  یتّدم  زا  دعب  اّما  ادـیز  مرکا  دـننام  دوشیم ، اشنا  یبوجو  بلط  زا  درف  کی  لعفا  تئیه  هلیـسوهب  یهاگ  فلا :
نآ دیئامرفب  امـش  تروص ، نیا  رد  مینکیم  شدـیقم  زورما  دـش ، نایب  لعفا  تئیه  هلیـسوهب  زورید  هک  یبوجو  بلط  زا  درف  نآ  میئوگیم 

ادّدـجم تسا  عنتمم  تسه و  ّقیـضم  شدوخ  درک - ادـیپ  بوجو  ادـیز » مرکا   » هلمج هلیـسوهب  هک  درف - نآ  اریز  تسین  دـییقت  لباق  بلط ،
. میدشن يدییقت  نانچ  بکترم  ام  یلو  تسا  امش  اب  قح  ضرف ، نیا  رد  دوش ، دّیقم 

ترابع کی  اب  ادیز » مرکا   » زا لبق  ار  نآ  دیق  یّتح  هدرک و  داجیا  اقّیضم  دنکیم ، نآرب  تلالد  ادیز » مرکا   » هک ار  یبوجو  ادتبا ، زا  ام  ب :
ادّیقم ادتبا ، زا  میدرک  اشنا  لعفا ، هغیص  هلیسوهب  هک  ار  يدرف  نآ  ینعی  همرکاف » دیز  كءاج  نإ  : » میتفگ هدومن و  نایب  تروص ، نیا  هب 

212 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. طرّشلا لوصح  لبق  بلط  ثیح ال  أشنملا ، نم  ءاشنإلا  کیکفت  مزلی  کلذ ، یلع  تلق : نإف 

رمأ ءاشنإ  و  هئاشنإ ، نع  فّلختل  الإ  و  ثعب ، بلط و  هلوصح  لبق  نوکی  نأ ال  ّدب  الف  هلوصح ، ریدقت  یلع  بلّطلا  وه  ناک  اذإ  أشنملا  تلق :
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  نادجولا ، هب  دهشی  امک  ناکمإلا ، نم  ناکمب  هب  رابخإلاک  ریدقت  یلع 

______________________________

، هجو چیه  هب  هلئـسم  نیا  دیقی ،» نا  نکمی  درفلا ال   » دیئوگیم امـش  مه  ضرف  نیا  رد  ایآ  دیز .» ءیجمب  دّیقملا  بوجولا  وه   » دش و داجیا 
، رما نیا  دـیئوگب  دـیتسناوتیم ، امـش  میدـمآیمرب  شدـییقت  ماـقم  رد  ادـعب  درکیم و  ادـیپ  قّقحت  ّتیدرف ، نآ  رگا  يرآ  درادـن . یعاـنتما 

. تسا لیحتسم 
: ینعی تسه  ۀیکّرلا » مف  ّقیض   » فورعم لاثم  نامه  هیبش  ام ، نایب  هب  لعفا  تئیه  دییقت 

. امن ّقیضم  سپس  هدب  هعسوت  ار  نآ  لوا ، هکنیا  هن  نک  ّقیضم  ادتبا ، زا  ار  هاچ  هناهد 
دّیقم بوجو  کی  ادتبا ، زا  دنکیم  نآرب  تلالد  مرکا »  » هک ار  یبوجو  نآ  و  همرکاف » دیز  كءاج  نإ  : » تسا هتفگ  ادـتبا  زا  الوم  هصالخ :

میدومن و اشنا  ادـّیقم  ار  درف  لّوا ، زا  هکلب  تسا  عنتمم  درف ، دـییقت  دـیئوگب  امـش  هکنیا  ات  میدومنن  دـّیقم  ار  درف  اـم  تسا و  دـیز  ءیجم  هب 
. درادن یعانتما  هلاحتسا و  هنوگچیه 

[.« مهفاف 262 : » هلوق
. ددرگن عقاو  یطلخ  دوش و  حضاو  روکذم ، تروص  ود  نیب  قرف  هکنیا  ات  دینک  ّتقد 

هک هّدام  دیق  هن  دشاب - تئیه  بوجو و  دیق  طرش ، هک  امش  هدیقع  رب  انب  هک : دنراد  فّنصم  هب  تبسن  يداریا  لکشتسم ، ّنأک  لاکشا : [- 1]
، أشنم اشنا و  نیب  دوب - مظعا  خیش  هدیقع 

213 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
«، همرکاف دیز  كءاج  نإ   » دیوگیم نونکا  هک  یئالوم  اضرف  دنکیم ، ادیپ  قّقحت  ياهلاحتـسا  ایوگ  دوشیم و  لصاح  کیکفت  یئادـج و 

« بوجو  » زا ترابع  هک  أـشنم » [ » 263] امـش نایب  قبط  اّما  دـنکیم  ءیجملا  ریدـقت  یلع  مارکا  باجیا  ءاشنا  دـیز - ءیجم  زا  لبق  نـآلا - وا 
اریز دـیآیمن  مزال  أشنم  اشنا و  نیب  یکیکفت  هنوگچـیه  مظعا 264 ] خیـش  رظن  قبط  اّما  دنکیم  ادیپ  قّقحت  دیز ، ءیجم  زا  دـعب  دـشابیم 
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. تسا دیز  ءیجم  دیق  بجاو ، اّما  دنکیم  ادیپ  قّقحت  نآلا  مه  بوجو  دنکیم ، بوجو  ءاشنا  الوم  هک  نونکا 
. دیآیم مزال  أشنم  اشنا و  نیب  کیکفت ، فّنصم ، هدیقع  هب  یلو  درادن  دوجو  أشنم  اشنا و  نیب  یکیکفت  مظعا ، خیش  نایب  قبط  هصالخ :

. دیآیم مزال  أشنم  اشنا و  نیب  کیکفت  يدراوم ، هچ  رد  دراد و  یتّیصوصخ  هچ  بوجو - أشنم -»  » هک دینک  ّتقد  تسا  مزال  باوج :
ءاشنا زا  دعب  هلـصافالب  هک : تسا  نینچ  أشنم  اشنا و  نیب  کیکفت  مدع  تروص ، نیا  رد  دشاب ، دـیق  نودـب  قلطم و  بوجو  کی  أشنم ، رگا 
قلطم بوجو  کی  أشنم  طورـشم - بجاو  ثحب - ّلحم  رد  اـّما  دـشابن  ود  نآ  نیب  یکیکفت  هنوگچـیه  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  بوجو ، ـالوم 

دیز كءاـج  نإ   » هلمج ـالوم  هک  يدّرجم  هب  هک  تسین  نیا  کـیکفت ، مدـع  ياـنعم  دـشابیم و  ءیجملا  ریدـقت  یلع  قـّلعم و  هکلب  تسین 
اـشنا ار  ءیجم  ریدـقت  یلع  بوجو  هکلب  هدرکن  اشنا  ار  قلطم  بوجو  وا  اریز  دـنک  ادـیپ  قّقحت  بوجو ، هلـصافالب ، درک ، نایب  ار  همرکاـف »

داـجیا أـشنم  اـشنا و  نیب  یکیکفت  دـیهاوخب  رگا  و  ءیجملا » یلع  ّقلعم  بوجولا  مارکـالا و  تبجوا  ّینا  : » تسا هتفگ  نینچ  ّنأـک  هدومن و 
ادـیپ قّقحت  بوجو ،» - » دـیز ءیجم  قّقحت  زا  لبق  ینعی  الوم - ءاشنا  زا  دـعب  رگا  اّما  دـنک  ادـیپ  قّقحت  ءیجملا ، دـعب  بوجو »  » دـیاب دوشن 

یلع  بوجو  وا  هکلب  هدومنن  اشنا  ار  یبوجو  نانچ  الوم  اریز  دیآیم  مزال  کیکفت  أشنم ، اشنا و  نیب  دنک ،
214 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[265] ۀحلـصملا نم  هیف  ام  بسحب  ضرغلل  اقفاوم  ناک  و  هیلإ ، هّجوت  اذإ  ءیـشلا  ّنإ  هیفف : اّبل  ةّداملا  یلإ  طرّـشلا  عوجر  موزل  ثیدح  اّمأ  و 
الابقتـسا هبلطی  و  اقّلعم ، هیلإ  ثعبی  نأ  نکمی  کلذـک ، هبلط  نع  عنام  مدـعل  الاح ؛ هبلطی  هیلإ و  العف  ثعبی  نأ  نکمی  امک  [، 266] اهریغ وأ 

ال هلوصحب ، اقّلعم  ثعبلا  بلّطلا و  الإ  هنم  ّحـصی  الف  هلوصح ، لبق  العف  ثعبلا  بلّطلا و  نع  عنام  لجأل  لوصحلا  عّقوتم  طرـش  ریدـقت  یلع 
دّیقملا مارکإلل  یلاحلا  قلطملا  بلّطلا  هنم  ّحـصی  و ال  دـیز ، ءیجم  دـعب  مارکإلا  بلط  هنم  ّحـصیف  ریدـقّتلا ، یلع  كاذـب  اقّلعتم  ول  اقلطم و 

[. 1  ] حوضولا ۀیاغ  یف  اهیف  حلاصمل  ماکحألا  ۀّیعبت  یلع  ءانب  اذه  ءیجملاب ،
______________________________

. هدرک اشنا  ار  ءیجملا  ریدقت 
دیاب اشنا  هکلب  دنک  اشنا  یقیلعت ، رما  یسک  دومن  رّوصت  ناوتیمن  رگید : ترابع  هب  مینک  رّوصت  يریدقت  أشنم  میناوتیمن  الصا  ام  لاکـشا :

. یقیلعت رما  هن  دوش  ّقلعتم  قلطم ، رما  هب 
ناوتیم هکروطنامه  اضرف  تسا ، لوادـتم  مه  یقیلعت  رما  ءاشنا  تسه  یلوادـتم  هلأسم  کـی  یقیلعت 267 ،] رابخا  هکروطناـمه  باوج :

هک دـنکیمن  یقرف  چـیه  هکنیا  هصالخ ، همرکاـف » دـیز  كءاـج  نإ   » تفگ ناوتیم  یقیلعت  رما  تروصهب  کتبرـض ،» ینتبرـض  نا   » تفگ
. دشاب طرش  رب  ّقلعم  يربخ ، هلمج  هکنیا  ای  دشاب  طرش  رب  ّقلعم  یئاشنا  رما  کی  يازج  هّیطرش ، هلمج 

: میئامنیم یسررب  دقن و  ار  هّدام - هب  دیق  عوجر  رد  مظعا - خیش  مّود  نایب  کنیا  [- 1]
- هّدام هب  طابترا  طئارش ، دویق و  مامت  هک  دوشیم  صّخـشم  دیئامن ، لیلحت  هیزجت و  ار  دویق  عضو  هچنانچ  هک : دوب  نیا  ناشیا  نایب  هصالخ 

. دراد دشابیم - الوم  ضرغ  ّقلعتم  هک  يزیچ  نامه  ینعی 
ود نآ  زا  کیره  قبط  دیاب  هک  تسا  حرطم  لامتحا  ود  هّیعرش ، ماکحا  هرابرد  رّکذت :

215 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میئامن نایب  ار  خیش  موحرم  خساپ  لامتحا 

هب یطابترا  تسا و  دوجوم  ماکحا ، نآ  سفن  رد  هک  دنتسه  یحلاصم »  » عبات یّلک  روطهب  یعرـش  ماکحا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  فلا :
هلأسم الـصا  تسا و  دوجوم  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  یتحلـصم  عبات  ماکحا ، مامت  ینعی  دنرادن ، هنع  یهنم  هب و  رومأم  رد  دسافم ) حلاصم و  )

. تسین حرطم  هدسفم ،
؟ تسا بوجو  ياراد  رهظ ، زامن  ارچ  لاؤس :
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. تسه تحلصم  ياراد  باجیا ، بوجو و  سفن  هکنیا  يارب 
؟ تسا مارح  رمخ  برش  ارچ 

[. تسین 268 حرطم  هدسفم  هلأسم  دراد و  تحلصم »  » میرحت سفن  هکنوچ 
نآ سفن  رد  هک  دنتـسه  یحلاصم  عبات  ماکحا ، مامت  اریز : تسا  حـضاو  الماک  مظعا  خیـش  نایب  هب  تبـسن  ام  خـساپ  روکذـم ، ياـنبم  قبط 
رگا اّما  درادن  یتحلـصم  دیامن ، باجیا  قلطم ، بجاو  وحن  هب  ار  دیز  مارکا  رگا  هک  هدومن  هظحالم  الوم  تسا  نکمم  دراد ، دوجو  ماکحا 

: ینعی تسه  تحلصم  ياراد  طورشم ، ّقلعم و  مکح  نآ  دنک  باجیا  طورشم ، بجاو  وحن  هب  ار  نآ 
. تسه تحلصم  ياراد  ءیجملا ، ریدقت  یلع  دیز ، مارکا  بوجو 

مارکا بجاو و  دـیق  ار  ءیجم - طرـش - دـنک و  نایب  قلطم ، بجاو  وحن  هب  ار  دـیز  مارکا  الوم  هک  دراد  یعنام  ضرف ، نیمه  رد  ایآ  لاؤس :
. دشاب هتشادن  یطرش  دیق و  بوجو »  » هجیتن رد  هک  دراد  بوجو  ءیجملا ، ریدقت  یلع  دیز ، مارکا  دیوگب : دنادب و 

؟ دشاب یقرف  تحلصم ، ظاحل  هب  تروص  ود  نآ  نیب  هک  درادن  ناکما  ایآ  رّوصت  رظن  زا  هک : تسا  نیا  ام  خساپ 
ار طرش  هکنیا  ول  دیامن و  نایب  قلطم ، بجاو  وحن  هب  ار  مکح  رگا  هک  هدومن  هظحالم  الوم 

216 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ماکحألا یف  نوکت  اّمنإ  کلذک ، ۀّیعبّتلا  ّنأ  ةرورـض  کلذـکف ؛ هنع  ّیهنملا  و  هب ، رومأملا  یف  دـسافملا  حـلاصملل و  اهتّیعبت  یلع  ءانب  اّمأ  و 

و اهفالخ ، یلع  تارامألا  لوصألا و  دراوم  یف  امک  زیزع ، ریغ  ماکحألا  کلت  ۀیلعف  نع  عنملا  ّنإف  ۀّیلعف ، یه  امب  ال  ۀّیعقاو ، یه  امب  ۀّیعقاولا 
یلإ لالح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لالح  ّنأ  عم  هجرف ، هّللا  لّجع  مئاقلا  مایق  موی  یلإ  لب  ۀـثعبلا ، لّوأ  یف  ماکحألا  ضعب  یف 
علطت نأ  یلإ  ماّیألا ، یلایللا و  ّرم  ایقاب  ماکحألا  ضعب  ۀّیلعف  نع  عناملا  نوکی  امبر  کلذ  عم  و  ۀمایقلا ، موی  یلإ  مارح  همارح  و  ۀـمایقلا ، موی 

[. 1  ] مالّسلا مهیلع  ۀّمئألا  نع  ۀّیورملا  رابخألا  نم  رهظی  امک  مالّظلا ، عفتری  ۀیادهلا و  سمش 
______________________________

، مکح نآ  دـنک ، نایب  ّقلعم  طورـشم و  بجاو  وحن  هب  ار  مکح  رگا  اّما  درادـن  یتحلـصم  هنوگچـیه  مکح ، نآ  دـهد ، رارق  هب  رومأـم  دـیق 
. تسه تحلصم  رب  لمتشم 

. هدش مئاق  نآ ، فالخرب  یلیلد  تسا و  لیحتسم  روکذم ، رّوصت  نایب و  ایآ 
تحلـصم زا  یلاخ  دـشاب ، دـّیقم  شقّلعتم  هچرگ  دـنک  نایب  قـالطا  وحن  هب  ار  یبوجو  مکح  رگا  هک  هدومن  هظحـالم  وا  رگید : تراـبع  هب 

مه هلئسم  ضرف  تسه و  تحلـصم  رب  لمتـشم  دهد ، رارق  بوجو ، سفن  دیق  ار  دیز  ءیجم  ینعی  دنادب  مکح  دیق  ار  طرـش  رگا  اّما  تسه 
هنع ّیهنم  هب و  رومأم  رد  هک  يدـسافم  حـلاصم و  هن  دراد  دوجو  اهنآ  سفن  رد  هک  دنـشاب  یحلاـصم  عباـت  ماـکحا ، هک  تسا  يدروم  رد 

. تسه
، لاوّزلا یلع  اقّلعم  نآ ، باجیا  اّما  درادـن  یتحلـصم  هنوگچـیه  لاوز ، زا  لبق  رهظ ، زامن  باجیا »  » هک هدومن  هظحالم  وا  رگید : تراـبع  هب 
هب تبسن  ام  خساپ  روکذم ، يانبم  قبط  نیاربانب ، تسه  تحلصم  زا  یلاخ  دشابن ، لاوز  رب  ّقلعم  باجیا ، رگا  ینعی : تسه  تحلصم  ياراد 

ۀحلصملا نع  لاخ  قلطملا  مکحلا   » الثم هک : دنادیم  تسا  قئاقح  مامت  هب  طیحم  هک  یئالوم  اریز  تسا ، حضاو  رایـسب  خیـش ، موحرم  نایب 
. تسه دوخ  سفن  رد  تحلصم  عبات  مه  مکح  و  ۀحلصملل » ادجاو  نوکی  طورشملا  دّیقملا و  مکحلا  ّنکل 

دنشاب يدسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا ، هک : تسا  نیا  رگید ، فورعم  لامتحا  ب : [- 1]
217 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

برش تمرح  تسه و  تالص  سفن  رد  هک  تسه  یئافیتسالا  مزال  تحلـصم  عبات  زامن ، بوجو  الثم  تسه ، اهنآ  تاقلعتم 269 ] رد  هک 
. دراد دوجو  نآ ، برش  رد  هک  دشابیم  یبانتجالا  مزال  هدسفم  عبات  رمخ ،
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ریذپانرییغت دوخ و  تاقّلعتم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  هّیعقاو ، ماکحا  هک : تسا  نیا  مظعا ، خیـش  نایب  هب  تبـسن  ام  خساپ  ریخا ، يانبم  قبط 
تمرح دشاب ، هتـشاد  بانتجالا  مزال  هّمات و  هدسفم  هچنانچ  یعقاو و  بوجو  دـشاب ، هّمات  تحلـصم  مکح ، ّقلعتم  رد  رگا  ینعی : دنـشابیم 

. دراد یعقاو 
؟ دنسریم زّجنت  ّتیلعف و  هلحرم  هب  دراوم  مامت  رد  دنتسه ، دوخ  تاقّلعتم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  هک  هّیعقاو  ماکحا  ایآ  لاؤس :

يارب زّجنت  ّتیلعف و  زا  عنام  تسا  نکمم  تقیقح ، رد  دنـسرن ، ّتیلعف  هلحرم  هب  ماکحا  نآ  فلتخم ، عناوم  لـلع و  هب  تسا  نکمم  باوج :
. تسا ظوفحم  یعقاو ، مکح  لصا  اّما  دیآ  شیپ  اهنآ 

؟ دنمادک عناوم  نآ  لاؤس :
رگا اضرف  دنکیمن  ادیپ  ّتیلعف  یعقاو  مکح  دـنوشیم ، مئاق  یعقاو ، ماکحا  فالخرب  تاراما  ای  لوصا  هک  يدراوم  رد  الثم  فلا : باوج :

ای و  دـسریمن . ّتیلعف  هلحرم  هب  شبوجو  تسه ، نآ  رد  هک  یتحلـصم  مامت  اب  تروص  نیا  رد  تسین  بجاو  زامن ، هک  دـش  مئاق  ياهراـما 
ّتیلعف یعقاو ، مکح  تروص ، نیا  رد  درک  ادـیپ  نایرج  عقاو ، فالخرب  اـقاّفتا  داد و  رارق  تّجح  ار  باحـصتسا  سّدـقم ، عراـش  رگا  ـالثم 

. دنکیمن ادیپ 
، لاس هس  تسیب و  فرظ  رد  اجیردت  هکلب  هدرکن  ادـیپ  ّتیلعف  هدـشن و  لزان  تثعب ، لّوا  زور  رد  هّیعرـش  ماکحا  مامت  هک  تسا  یهیدـب  ب :

ّتیلعف  هلحرم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی 
218 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. اّیلاح اثعب  و  اّیلعف ، ابلط  هب  أشنملا  نکی  مل  اذإ  ءاشنالا ؟ ةدئاف  امف  تلق : ناف 
، باطخلا نم  انّکمتم  العف  ناک  امل  هالول  ثیحب  رخآ ، باطخ  یلإ  ۀجاح  الب  طرّـشلا ، لوصح  دعب  اّیلعف  اثعب  ریـصی  ّهنأ  هل  ةدئاف  یفک  تلق :

دقافلا یلإ  ۀبسّنلاب  اّیریدقت  و  هیلإ ، ۀفاضإلاب  اّیلعف  اثعب  نوکیف  طرّـشلل ، دجاولا  یلإ  ۀبـسّنلاب  العف  باجیإلل  کلذک  باطخلا  لومـش  عم  اذه 
[. 1  ] ادّیج لّمأت  مهفاف و  هل ،

______________________________

یمکح نآ  نینچمه  هدومن و  عنام  هب  دروخرب  شتّیلعف  نآ ، زا  لبق  هدرک ، ادـیپ  ّتیلعف  مهد ، لاس  رد  هک  یماکحا  نیارباـنب ، تسا  هدیـسر 
هعجارم مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  هب  رگا  هدومن . یعنام  هب  دروخرب  شتّیلعف  نآ ، زا  لبق  هدرک  ادـیپ  ّتیلعف  تثعب ، رخآ  لاس  رد  هک 

هل انحاورا   » يدهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  هکلب  هدیسرن 270 ] ّتیلعف ، هلحرم  هب  مه  زونه  ماکحا  زا  یـضعب  هک  دوشیم  صخـشم  دوش ،
هک تسین  نینچ  یلو  دنتـسه  دوخ  تاقلعتم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  یعقاو ، ماکحا  هک  لاحنیعرد  نیاربانب  دنکیم . ادیپ  ّتیلعف  ءادـفلا »

. میدرک نایب  هک  يوحن  هب  دشاب  هدومنن  عنام  هب  دروخرب  اهنآ  ّتیلعف 
، نآ بوجو  دـشاب  انب  رگا  اّما  تسه  ءاـفیتسالا  مزـال  هّماـت  تحلـصم  ياراد  دـیز ، مارکا  میئوگب : نینچ  تسا  نکمم  ثحب ، ّلـحم  رد  اـّما 

. دوش قّقحم  دیز  ءیجم  دیاب  دنک  ادیپ  ّتیلعف 
یعناوم طئارـش و  اهنآ  ّتیلعف  اما  تسه  هّیعقاو  ماکحا  دـشابیم ، تاقّلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  هک  هچنآ  ریخا ، ياـنبم  قبط  هجیتن :

یلات هنوگچیه  و  طورـشم - بجاو  رد  دشاب - دـیز  مارکا  بوجو  هب  مکح  ّتیلعف  طئارـش  زا  یکی  دـیز ، ءیجم  تسا  نکمم  اضرف  دراد ،
. دوشیمن ّبترتم  نآرب  يدساف 

دعب طورشم و  بجاو  تروصهب  ار  دیز  مارکا  تسا  ددص  رد  هک  یئالوم  لاکشا : [- 1]
219 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، قلطم بجاو  تروصهب  ار  دیز  مارکا  عقوم ، نامه  دش ، قّقحم  دیز ، ءیجم  رگا  دـنک ، ربص  هک  دراد  یعنام  هچ  دـیامن ، بجاو  ءیجم ، زا 
؟ دنکیم نایب  ار  یمکح  طورشم ، ّقلعم و  تروصهب  وا  ارچ  سپ  تسین  حرطم  یمکح  هک  دشن  لصاح  شطرش  رگا  دنک و  نایب 
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اـضرف دشاب ، هتـشادن  دوخ  دـبع  هب  یـسرتسد  دـشابن و  دوجوم  مکح ، ياشنا  طئارـش  ماگنه ، نآ  رد  الوم  يارب  تسا  نکمم  فلا : باوج :
رگا دهدیم  روتـسد  دوخ ، دبع  هب  تروص  نیا  رد  دـنیایب ، وا  لزنم  هب  ییاهنامهم  ادرف  تسه  انب  اّما  دـشابیم  ترفاسم  هناتـسآ  رد  نونکا 

وا دنک ؟ نایب  قلطم ، بجاو  تروصهب  ار  دوخ  روتسد  دنک و  ربص  وا  دیئوگیم  مه  زاب  ایآ  نک . یئاریذپ  اهنآ  زا  دندمآ  نم  ناتسود  ادرف 
: دیوگب طورـشم  تروصهب  زورما  هکنیا  زج  درادن  ياهراچ  هکلب  دنک  رداص  يروتـسد  ات  درادـن  دـبع  هب  یـسرتسد  اهنامهم  دورو  ماگنه 

. نک یئاریذپ  اهنآ  زا  وت  دندمآ  اهنامهم  ادرف  رگا 
یضعب هب  تبسن  دشاب و  قّقحم  اهنآ  زا  یضعب  هب  تبـسن  طرـش ، تسا  نکمم  دشابیم ، يدّدعتم  دارفا  الوم ، بطاخم  هک  يدراوم  رد  ب :
تروص نیا  رد  دنوشیم  عیطتسم  ادعب  اهنآ  زا  يدادعت  دنتـسه و  عیطتـسم  نونکا  اهنآ  زا  یـضعب  الثم  دشاب ، هدرکن  ادیپ  قّقحت  اهنآ  زا 
مکیلع بجی  نیعیطتـسم  متنک  اذا  : » دیوگب طورـشم  بجاو  وحن  هب  دیامن و  لعج  مکح ، کی  الوم  هک  دراد  دوجو  نیا ، زا  رتهب  یهار  ایآ 

دعب دنوشیم ، عیطتسم  ادعب  هک  مه  یناسک  دراد و  ّتیلعف  دنتـسه ، عیطتـسم  لعفلاب  هک  یناسک  هرابرد  الوم  مکح  تروص ، نیا  رد  جحلا »
دنک رداص  مکح  ود  الوم  درادن  یموزل  هک  تسا  نیا  روکذم ، یئاشنا  باطخ  هجیتن  نیاربانب ، دوشیم ، بجاو  اهنآ  رب  جح  تعاطتسا ، زا 

. دنکیم نّیعم  ار  طرش  دقاف  دجاو و  هفیظو  هّیطرش ، هّیضق  کی  باطخ و  کی  اب  هکلب 
220 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀیاغ قلطملا ، بجاولا  تامّدـقمب  هصیـصختل  هجو  الف  اضیأ ، عاّزنلا  ّلحم  یف  طورـشملا ، بجاولل  ۀـّیدوجولا  تامّدـقملا  لوخد  رهاّظلا  ّمث 
[. 1  ] ۀمزالملا باب  نم  اهبوجو  یلع  ءانب  بوجولا  لصأک  ۀمّدقملا  يذل  ۀعبات  طارتشالا  قالطإلا و  یف  نوکت  رمألا 

______________________________

زا یـضعب  هن - ای  تسه  ياهمزالم  همّدقم ، همّدقملا و  يذ  بوجو  نیب  هن ، ای  دراد  بوجو  همّدـقم ، ایآ  هک  بجاو - همّدـقم  ثحب  رد  [- 1]
رهاظ تسه و  هقلطم  تابجاو  رد  اهنت  بجاو  همّدقم  باب  رد  عازن  دناهدومرف : هتـسناد و  قلطم  بجاو  هب  صتخم  ار  روکذم  عازن  نیّیلوصا ،

: هک تسا  نیا  صیصخت ، نآ 
باب رد  دـیابن  میتسناد ، طورـشم  بجاو  تعاطتـسا - هب  تبـسن  ار - جـح  ام  رگا  تسه ، عازن  ّلـحم  زا  جراـخ  طورـشم ، بجاو  تامّدـقم 

؟ هن ای  دراد  بوجو  ایآ  هک  مینک  ثحب  جح ، هّیدوجو  تامّدقم 
تامّدقم هب  تبسن  مه  طورشم  بجاو  رد  هکلب  دناهداد  صاصتخا  قلطم ، بجاو  هب  ار  عازن  تبسانم ، هچ  هب  دناهدومرف : هّللا  همحر  فّنصم 

. تسین حرطم  قلطم ، بجاو  اب  یقرف  هّیدوجو ،
وضو دیتفگ  هدش و  لئاق  ار  یبوجو  همّدقم - بوجو  هب  لوق  رب  انب  وضو - تراهط و  يارب  قلطم - بجاو  تالص - باب  رد  امش  رگا  لاثم :

؟ دیئوگیمن ار  بلطم  نامه  ارچ  هّیدوجو  تامّدقم  هب  تبسن  طورشم - بجاو  جح - باب  رد  دراد ، یمّدقم  يریغ و  بوجو  مه 
؟ دنک اّیهم  ار  همانرذگ و -...  ذخا  لئاسو ، هّیهت  لیبق  زا  جح - تامّدقم  هک  تسین  مزال  دش ، عیطتسم  یسک  رگا  ایآ 

؟ دوش توافتم  ود  نآ  هّیدوجو  تامّدقم  هک  دوشیم  ببس  روکذم ، توافت  تسا ، طورشم  جح ، قلطم و  بجاو  زامن ، نوچ  ایآ 
: هک تسا  نیا  درک ، رکذ  ود ، نآ  نیب  ناوتیم  هک  یقرف  اهنت  تسین ، اهنآ  نیب  تهج ، نیا  رد  یقرف  چیه 

221 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
روهـشملا و رهاظ  وه  ام  یلع  اّما  بایترا : و ال  هیف ، ۀهبـش  ـال  اّـمم  هجورخف  باـطخلا ، رهاـظ  یف  باـجیإلا  هیلع  ّقلعملا  [ 271] طرّشلا اّمأ  و 

[. 1  ] ۀّیبوجو ۀمّدقم  هنوکل  روصتملا ،
______________________________

دندوب همّدقملا  يذ  عبات  فوصوم - بوجو - لصا  رد  هک  روطنامه  دنتـسه ، همّدقملا  يذ  عبات  طارتشا ، قالطا و  فصو  ود  رد  تامّدقم 
شبوجو مه  وضو  تسا ، قلطم  بجاو  زاـمن ، هک  روطناـمه  [. 272] دـنراد همّدـقملا  يذ  يارب  ّتیعبت  مه  طارتشا  قالطا و  فصو  ود  رد 
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رب فقوتم  ناشبوجو  مهنآ  هّیدوجو  تامّدـقم  دراد ، تعاطتـسا  رب  فقوت  تسا و  طورـشم  بجاو  جـح ، هک  روطناـمه  دـشابیم ، قلطم 
، دش لصاح  تعاطتـسا ، هکنآ  زا  دعب  اّما  [ 273] دنک مهارف  ار  جح  تامّدقم  یسک  تسین  مزال  تعاطتـسا ، زا  لبق  ینعی  تسه  تعاطتـسا 

. همّدقم بوجو  هب  لوق  رب  انب  هّتبلا  درک - مهارف  ار  هّیدوجو  تامّدقم  مامت  دیاب  تالص  بوجو  دننام  درک  ادیپ  ّتیلعف  بوجو ،
- خیـش موحرم  دوخ و  نیب  فالتخا  هرمث  نایب  هب  تقیقح  رد  دناهدومن ، نایب  طورـشم ، تابجاو  هرابرد  ار  یبلطم  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

. دناهتخادرپ میدرک - ثحب  البق  هک 
هّللا یلعا   » مظعا خیش  فّنصم و  نیب  عازن  هرمث  هک  دوش  هظحالم  دیاب  دراد ، دوجو  همّدقم  وحن ، هس  طورـشم ، تابجاو  رد  کلذ : حیـضوت 

. دوشیم رهاظ  همّدقم ، هس  نآ  زا  کیمادک  رد  امهماقم »
ار لاثم  العف  اّما  دوب  مارکا  هب  تبسن  دیز ، ءیجم  هرابرد  لبق  ثحابم  رد  ام  لاثم  رکذت :

222 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
داکی وحن ال  یلع  ذخأ  ّهنأ  الإ  بجاولل ، ۀـّیدوجولا  تامّدـقملا  نم  ناک  نإ  هنألف و  هماقم - هّللا  یلعأ  ۀـمالعلا - انخیـشل  راتخملا  یلع  اما  و 

بوجولا و هیلع  حّـشرتی  فیک  هعمف 275 ] طرّـشلا ، كاذ  لوصح  ریدـقت  یلع  ابجاو  ءیّـشلا  لعج  هناف 274 ] هنم ، بوجولا  هیلع  حّـشرتی 
[. 1 [ ؟ لصاحلا بلط  الإ  وه  له  و  بلّطلا ؟ هب  ّقلعتی 

______________________________

رایتخا رد  هن  دـشابیم  وا  دوخ  رایتخا  رد  دـیز  ءیجم  اریز  دـشاب  يرایتخا  رما  کـی  همّدـقم ، هیلع و  ّقلعم  هک  مینک  ناـیب  يدروم  رد  دـیاب 
جـح و جـحلا ،» مکیلع  بجی  متعطتـسا  نا  : » تـسا هدوـمرف  ـالوم  ـالثم  هدـش -. وا  هجوـتم  فـیلکت ، باـطخ و  هـک  یـسک  ینعی  فـلکم -

خیـش فّنـصم و  نیب  عازن  هرمث  مینیبب  دـیاب  لاح  دوشیم . رّوصت  نآ ، رد  همّدـقم  عون  هس  تسه و  اـم  ثحب  يارب  یبوخ  لاـثم  تعاطتـسا ،
. دوشیم رهاظ  همّدقم ، هس  نآ  زا  کیمادک  رد  هّللا  همحر  مظعا 

هّدام هب  طوبرم  ار  نآ  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  هک  هدش  فّقوتم  ّقلعتم و  نآرب  جح  بوجو  لیلد ، رهاظ  رد  هک  تسا  نامه  همّدقم ، کی  - 1
. دننادیم تئیه  هب  طوبرم  ار  نآ  ام - و  روهشم - اّما 

. تسا تعاطتسا  زا  ترابع  نآ  هک 
رهاـظ ياهرمث  روهـشم ، هدـیقع  مظعا و  خیـش  رظن  نیب  هدـش ، ّقلعم  نآرب  باـطخ  لـیلد ، رهاـظ  رد  هک  طرـش - تعاطتـسا - سفن  رد  اـیآ 

؟ دوشیم
، تعاطتـسا مینادیم ، بوجو  هب  طوبرم  تئیه و  دـیق  ار  تعاطتـسا  هک  ام  يانبم  قبط  اریز : دوشیمن  رهاـظ  ياهرمث  تعاطتـسا ، هب  تبـسن 

تسه بجاو  همّدقم  باب  رد  عازن  زا  جراخ  امّلسم  هّیبوجو ، تامّدقم  هک  میتفگ  همّدقم  تامیـسقت  رد  مه  البق  تسا و  جح  هّیبوجو  همّدقم 
. دیامن لیصحت  ار  تعاطتسا  یسک  درادن  یموزل  و 

، ] دراد بوجو  جح  نآلا  دیوگب : یسک  تسا  نکمم  مظعا 276 ،] خیش  يانبم  قبط  اّما  [- 1]
223 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسا بجاو  جح ، مادک  اهتنم 

امـش تراهط ، هب  دـّیقم  زامن  رد  هک  روطنامه  تراهط ، هب  دـّیقم  زامن  دـننام  تسا  بجاو  تعاطتـسا ، هب  دـّیقم  ّجـح  ۀعاطتـسا ، نع  جـح ،
لیـصحت مظعا ، خیـش  يانبم  قبط  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مه  تعاطتـسا  هب  دـّیقم  ّجـح  رد  دـینک  لیـصحت  ار  تراهط  دـیتسه  فّظوم 

. تسه هب  فّلکم  هب و  رومأم  دیق  هدش و  ذخا  بجاو »  » رد ود  نآ  تسین و  تراهط  تعاطتسا و  نیب  یقرف  تسا و  بجاو  تعاطتسا ،
: هک هدش  هراشا  نآ  هب  مه  هّللا  همحر  خیش  مالک  رد  تسه و  قرف  ود ، نآ  نیب  هک : میئوگیم  نینچ  باوج ، رد 

: هک تسا  وحن  نیا  هب  یهاگ  دوشیم ، هداد  رارق  هب  فّلکم  يارب  دیق  هک  يرایتخا  رما  نآ 
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، تعاطتـسا دـیق و  رگا  هک  تسا  نـیا  وا ، روـظنم  هـکلب  [ 277] دـینک لیـصحت  جراـخ ، رد  ار  طرـش  دـیق و  امـش  هک  تسین  نیا  ـالوم ، رظن 
. دیئامن نایتا  ار  هب ، فلکم  امش  دش ، لصاح  دوخهبدوخ ،

ياراد بجاو ، همّدقم  باب  زا  هّیدوجو  تامّدقم  دراد و  هّیدوجو  همّدقم  هبنج  تراهط ، دـننام  تعاطتـسا ، هکنیا  اب  مظعا  خیـش  يانبم  رب  انب 
هک تراهط  فالخ  هب  تسین  لیـصّحتلا  بجاو  تعاطتـسا ، تسا و  توافتم  تراهط ، اب  تعاطتـسا  عضو  لاحنیعرد ، اـّما  دنتـسه  بوجو 

. تسا مزال  شلیصحت 
. تسین یتوافت  هنوگچیه  هّللا  همحر  خیش  هدیقع  ام و  رظن  نیب  تعاطتسا ، هب  تبسن  جح ، هلئسم  رد  هجیتن :

224 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوجو قاّفتا  ریدـقت  یلع  لاحلا  یف  بلّطلا  اهب  ّقلعتل  هبوجو ، اهیلع  ّقلعم  ریغ  هّیدوجو  تامّدـقم  هل  تناک  ول  هّرـس  سّدـق  هراتخم  یلع  معن 

، ّقلعملا بجاولا  یف  یتأی  امک  ّیلابقتـسا ، وه  اّمنإ  بجاولا  و  ّیلاح ، کلذ  یلع  ۀـّمدقملا  يذ  باجیإ  ّنأل  کلذ  و  لابقتـسالا ، یف  طرّـشلا 
نم مّلعّتلا  ۀـفرعملا و  ریغ  یف  اذـه  لفغت . الف  ّقلعملا ، نم  لوصفلا  بحاص  هیلع  حلطـصا  ام  هنیعب  وه  هراتخم ، یلع  طورـشملا  بجاولا  ّنإف 

[. 1  ] تامّدقملا
______________________________

نیب تامّدقم ، عون  نیا  رد  تسه . ترفاسم  لئاسو  هّیهت  جـح و  هّیدوجو  تامّدـقم  زا  ترابع  جـح ، تامّدـقم 278 ] زا  رگید  مسق  : 2 [- 1]
: هک دوشیم  رهاظ  ياهرمث  مظعا ، خیش  هدیقع  و  تسه - مه  ام  راتخم  هک  روهشم - رظن 

ّجحلا و   » دنک مهارف  ار  جح  تامّدقم  هک  درادن  یموزل  دوشیم ، عیطتسم  رگید ، هام  راهچ  هک  دنادیم  اّما  تسین  عیطتـسم  العف  یـسک  رگا 
«. ۀعاطتسالا دعب  الا  هیلع  ابجاو  نوکی  ال 

، تسه ۀعاطتـسا » نع  ّجح   » وا ّجح  هجیتن ، رد  دنکیم و  ادـیپ  تعاطتـسا ، رگید  هام  راهچ  دـنادب  یـسک  رگا  خیـش : موحرم  يانبم  قبط  اما 
، بوجو نآلا  تسین ، تعاطتـسا  رب  فّقوتم  بوجو ، دراد ، ّتیلعف  جح ، بوجو  اریز  دنک  هدامآ  ار  جـح  تامّدـقم  تسا  مزال  وا  رب  نونکا 

. تسا جح  مسوم  رد  یلابقتسا و  جح - بجاو - اّما  یلعف 279 ] بوجو ، ینعی  تسا  بجاو  ۀعاطتسا » نع  ّجح   » دراد و قّقحت 
يانبم قبط  تسه و  یلابقتـسا  بجاو ، اّما  یلعف  بوجو ، ّقلعم ، بجاو  رد  هک : تشاد  میهاوخ  ّقلعم  بجاو  هرابرد  یثحب  يدوزهب ، رّکذت :

. مینکیم حرطم  يدوزهب  هک  دراد  لّصفم  حیضوت  هب  زاین  بلطم ، نیا  تسا و  ّقلعم  بجاو  نامه  طورشم ، بجاو  مظعا ، خیش 
: هک دوشیم  رهاظ  مظعا ، خیش  رظن  ام و  لوق  نیب  ياهرمث  مه  تالص  لثم  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 

، لسغ وضو و  نآ  دیامن ، لسغ  ای  دریگب  وضو  دهاوخب  سمش  لاوز  زا  لبق  یسک  رگا 
225 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم لب  ۀمزالملاب ، هّنکل ال  هطرـش ، لوصح  لبق  راتخملا - ینعملاب  طورـشملا - بجاولا  یف  یّتح  اهبوجوب ، لوقلا  دـعبی  الف  ۀـفرعملا ، اّمأ  و 
ّلقتـسیف فیلکّتلا ، یلع  لیلّدـلاب  رفّظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  عم  الإ  اهلامتحا ، مایق  درجمب  مانألا  یلع  ماکحألا  زّجنتب  لقعلا  لالقتـسا  باـب 

[. 1 [ ] مهفاف 280 ناهرب ، الب  اهیلع  ةذخاؤملا  و  نایب ، ۀّجح و  الب  ۀفلاخملا  یلع  ۀبوقعلا  ّنإ  و  ةءاربلاب ، هدعب 
______________________________

تـسین بجاو  زامن ، دنکن ، ادیپ  قّقحت  لاوز  ات  تسه  زامن  یبوجو  همّدقم  سمـش ، لاوز  هدشن و  قّقحم  سمـش ، لاوز  اریز  تسین  بجاو 
نآ رد  هکنوچ  درادـن  یعنام  چـیه  دـیریگب ، وضو  بوجو ، ّتین  هب  دـیهاوخب  حبـص  هدزای  تعاس  امـش  رگا  خیـش  موحرم  يانبم  قبط  اـّما 

. دراد یلعف  بوجو  تالص ، عقوم ،
؟ تسا بجاو  فلکم ، رب  زیچ  هچ  هظحل ، نآ  رد  لاؤس :

ثحب نآ ، هرابرد  يدوزهب  هک  ّقلعم  بجاو  ریظن  دشابیم - یلابقتسا  بجاو ، اّما  تسه  یلعف  بوجو ، سپ  لاوز . هب  دّیقم  تالص  باوج :
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. درک میهاوخ 
ياهرمث مظعا ، خیـش  هدـیقع  فّنـصم و  لوق  نیب  هدـشن - ّقلعم  اهنآ  رب  بوجو  لیلد ، رهاـظ  رد  هک  تامّدـقم - زا  مّود  مسق  رد  هصـالخ :

. میدرک نایب  هک  دوشیم  رهاظ 
ادـیپ عوقو  یهلا  مکح  هک  تسا  نیا  زا  عنام  ملع ، مدـع  دـشابیم ، یهلا  ماکحا  مّلعت  تفرعم و  زا  ترابع  تامّدـقم ، زا  مّوس  مسق  : 3 [- 1]

. تسه تامّدقم  زا  یکی  مه  ملع  تفرعم و  ّنأک  سپ  دنک 
؟ هن ای  تسه  بجاو  همّدقم  باب  رد  عازن  لخاد  یهلا - ماکحا  مّلعت  يارب  همّدقم  کی  ناونعهب  ماکحا - تفرعم  ایآ  لاؤس :

226 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دش  رّکذتم  دیاب  اّما  تسا  بجاو  [، 281] طورشم تابجاو  رد  هچ  قلطم و  تابجاو  رد  هچ  یهلا  ماکحا  تفرعم  باوج :

يریغ و بوجو  همزالم ،»  » رطاخ هب  تفرعم  مّلعت و  اریز  تسا  جراـخ  بجاو ، همّدـقم  باـب  رد  عازن  زا  تفرعم »  » بوجو و  مکح »  » هب ملع 
هب تبسن  عبّتت ، صحف و  لابند  هب  هک  هدرک  فّظوم  ار  امش  نم و  و  هدومن ، تفرعم  موزل  هب  مکح  القتـسم  لقع  هکلب : دنکیمن  ادیپ  یعرش 

دـشن صّخـشم  ام  يارب  یمکح  یبلطم و  میدومن و  یـسررب  هچنانچ  میئاـمن و  لـمع  مّلعت و  ار  یهلا  ماـکحا  هکنیا  اـت  میورب  یهلا  ماـکحا 
میدرک ادـیپ  دـیدرت  کش و  هک  يدرجم  هب  هک  دوش  مّهوت  دـیابن  میئامن و  يراج  ار  نایبالب  باقع  حـبق  یلقع و  تئارب  میناوتیم  تقونآ 

. دومن يراج  یلقع  تئارب  ناوتیم  هن  ای  دراد  یمکح  هنیمز ، نالف  رد  سّدقم  عراش  ایآ  هک 
ارّرکم دـیامنیم و  ماکحا  مّلعت  موزل  هب  مکح  القتـسم  لقع ، هکلب  تسین  بجاو  همّدـقم ، باب  زا  ماکحا  تفرعم  مّلعت و  بوجو  هصـالخ :

، همزالم نیفرط  یلو  تسه  لقع  همزـالم ، هب  مکاـح  و  یعرـش 283 ] هکلب  تسین  یلقع  بوجو  کی  همّدـقم 282 ،] بوجو  هک : میاهتفگ 
هک تسا  هّیلقع  همزالم  نامه  تراهط ، بوجو  هدافتسا  هار  قیرط و  اّما  تسه  یعرش  ود  ره  تراهط ، تالـص و  بوجو  الثم  تسا  یعرش 

. میاهدرک ثحب 
.« مهفاف : » هلوق

مه امـش  تسا و  لقع  مکح  رد  عازن  بجاو ، همّدقم  باب  رد  هک  دنکن  لاکـشا  ام  هب  یـسک  میدرک : نایب  هک  تسا  ياهتکن  نامه  هب  هراشا 
. دنکیم تفرعم  لیصحت  موزل  هب  مکح  لقع ، دیئوگیم  ماکحا  مّلعت  تفرعم و  هلأسم  رد  هک 

اّما یلقع  هن  دراد  یعرش  بوجو  بجاو ، همّدقم  هک : تسه  یتوافت  هلئسم ، ود  نآ  نیب 
227 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لبق لاح  ظاحلب  اّمأ  و  اقلطم ، ۀـقیقحلا  یلع  طرّـشلا  لوصح  لاح  ظاحلب  طورـشملا ، بجاولا  یلع  بجاولا  قالطإ  ّنأ  یفخی  ـال  بینذـت :
هـسّبلت ّنأ  الإ  هیلع ، اّیلابقتـسا  ارمأ  ناک  نإ  بجاولا و  ّنأل  طورـشملا ؛ بجاولا  یف  هّرـس  سّدق  هراتخم  یلع  ۀقیقحلا  یلع  کلذکف  هلوصح 

ظفل ّنأـب  هحیرـصت  هّللا  همحر  یئاهبلا 284 ] نع  امک  هلبق ، هیلع  بوجولاـب  سّبلت  ـال  ثیح  راـتخملا ، یلع  زاـجم  و  لاـحلا ، یف  بوجولاـب 
[. 1  ] ۀفراشملا وأ  لوألا  ۀقالعب  طورشملا ، یف  زاجم  بجاولا 

______________________________

داـی ار  یهلا  ماـکحا  هک  هدرک  مزلم  ار  نیفّلکم  هدوـمن و  تفرعم  موزل  هب  مکح  القتـسم  لـقع  تفرعم ، باـب  رد  اـّما  تسه  هّیلقع  همزـالم ،
. دنریگب

؟ يزاجم ای  تسا  یقیقح  طورشم » بجاو   » رب بجاو »  » ناونع قالطا  ایآ 

« طورـشم بجاو   » رب بجاو »  » ناونع قالطا  اـیآ  هک : دـناهدرک  ناـیب  ار  ياهتکن  طورـشم ، بجاو  ثحب  لـیذ  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
؟ زاجم ای  تسا  تقیقح  تروصهب 
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تاقتـشم زا  یکی  هک  بجاو -»  » هملک قـالطا  اـیآ  بجاو » ّجـحلا  : » میئوگب رگا  لاـح  تسه  تعاطتـسا  رب  فـّقوتم  جـح ، بوـجو  لاـثم :
؟ زاجم ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم » بجاو   » رب تسه -

: هک میاهدرک  ثحب  الّصفم  هنیمز ، نیا  رد  قتشم  ثحب  رد  تسا و  قتشم  براض »  » ناونع دننام  مه  بجاو »  » هملک
228 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ام و يانبم  قبط  مه  دشاب ، تعاطتـسا  لوصح  زا  دعب  طرـش و  لوصح  زا  دـعب  لاح  ظاحل  هب  طورـشم  بجاو  رب  بجاو  ناونع  قالطا  رگا 
. يزاجم هن  تسا  یقیقح  قالطا ، نآ  طورشم - بجاو  هب  تبسن  خیش 285 -] موحرم  هدیقع  قبط  مه 

ناونع قیبطت  لاح  تبـسن و  لاح  تسا ، بجاو  جـح  تعاطتـسا ، لوصح  زا  دـعب  ینعی : بجاو ،» ّجـحلا   » میئوگیم یتقو  رگید : ترابع  هب 
ثحب رد  اریز  تسا  یقیقح 286 ] مه ، قالطا  اذل  تسا  تعاطتسا  طرش و  لوصح  زا  دعب  لاح  نامه  ظاحل  هب  طورـشم  بجاو  رب  روکذم 

. دشابیم يرج »  » لاح تبسن و  لاح  روظنم ، هکلب  تسین  مّلکت  قطن و  لاح  قتشم ، عازن  رد  لاح »  » هملک زا  دوصقم  هک  میتفگ  مه  قتشم 
، دشاب جح - هب  تبـسن  تعاطتـسا ، دـننام  طرـش - لوصح  زا  لبق  ظاحل  هب  طورـشم  بجاو  رب  بجاو »  » یقاقتـشا ناونع  قالطا  هچنانچ  اّما 

هّللا همحر  فّنـصم  خیـش و  مالک  نیب  ياهرمث  تروص ، نیا  رد  بجاو » ّجـحلا   » میئوگب اّما  هدـشن ، لـصاح  تعاطتـسا ، زونه  اـضرف  ینعی :
: هک دوشیم  رهاظ 

مه تعاطتسا  زا  لبق  و  بوجو - دیق  هن  تسه - هب  رومأم  بجاو و  دیق  تعاطتـسا ، اریز  تسا  یقیقح  قالطا ، نآ  مظعا ، خیـش  يانبم  قبط 
. زاجم هن  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم  بجاو  رب  بجاو  هملک  قالطا  اذل  تسه  تباث  بوجو ،» »

زا لبق  رگا  اذل  دراد  ّتیلخدم  جح  بوجو »  » رد تعاطتسا  اریز : دشابیم  يزاجم  قالطا ، نآ  تسه  مه  ام  راتخم  هک  روهشم  رظن  قبط  اّما 
و لابقتـسالا » یف  ادبملاب  سّبلتی  امیف   » هدش لامعتـسا  قتـشم ، هک  دوریم  رامـشب  يدراوم  زا  بجاو » ّجـحلا  : » دوش هتفگ  تعاطتـسا  قّقحت 

. یقیقح هن  تسا  يزاجم  لابقتسالا » یف  ادبملاب  سّبلتی  امیف   » قتشم لامعتسا 
229 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف راـتخملا  یلع  و  قلطملا 287 ،] بلطلا  یف  هّرـس  سّدـق  هراتخم  یلع  اهلامعتـسال  لاح  ّلک  یلع  ۀـقیقح  یهف  طرّـشلا ، عم  ۀغیّـصلا  اّما  و 
[. 1  ] مهفاف مسقملا  مهبملا  ال  دّیقملل ، لباقملا  قلطملا  اهنم  دیرأ  اذإ  امیف  لاحلا  وه  امک  لولدملا ، ّلادلا و  دّدعت  وحن  یلع  دّیقملا ، بلّطلا 

______________________________

تفراشم  » ای تسا  لوأ 288 »]  » ای يزاجم  لامعتسا  نآ  هقالع  دناهدومرف : هدرک و  حیرصت  نآ  هب  مه  یئاهب  خیـش  موحرم  هک  هدش  تیاکح 
. دنشاب مه  هب  کیدزن  هقالع  ود  تفراشم » لوا و   » هکنیا رب  انب  [«- 289

؟ زاجم ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم  بجاو  رد  رما  هغیص  لامعتسا  ایآ 

، لامعتـسا نآ  اـیآ  كءاـج ،» نإ  ادـیز  مرکا   » میتـفگ هدرک و  لامعتـسا  طورـشم ، بجاو  رد  ار  رما  تئیه  لـعفا و  هغیـص  رگا  لاؤس : [- 1]
؟ يزاجم ای  تسا  یقیقح 

بجاو اب  مه  هک  تسه  یبلط  یلّوا ، عضو  ياـضتقم  هب  لـعفا - تئیه  مرکا -»  » تئیه هل  عوضوم  اریز  تسه  یقیقح  لامعتـسا ، نآ  باوج :
دینکیم و لامعتسا  تسه ، طورشم  قلطم و  بجاو  مسقم  هک  بلط  قلطم  رد  ار  نآ  امش  طورـشم و  بجاو  اب  مه  تسا و  راگزاس  قلطم ،

. دینکیم هدافتسا  كءاج » نإ   » دیق زا  ار  طارتشا » »
تسه دیز  یبوجو  مارکا  بلط  مرکا »  » دافم مینکیمن ، لامعتسا  طورشم ، بجاو  رد  ار  مرکا »  » لعفا و تئیه  هاگچیه  ام  رگید : ترابع  هب 
هنیرق زا  هن  دوش  هدافتـسا  هّیظفل - اـی  هّیماـقم  هنیرق  يرگید - ّلاد  زا  دـیاب  طورـشم ،»  » اـی تسه  قلطم »  » یبوجو بلط  نآ  ناوـنع  هکنیا  اـّما 

هلیـسوهب ماسقا  زا  یـضعب  رب  مسقم  ندرک  قیبطت  اّما  درادـن  مسق  رب  یتلالد  هدـش و  لامعتـسا  مسقم ، رد  لعفا  تئیه  میئوگیم : اذـل  زاجم ،
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هکنیا  الثم  تسه . يرگید  ّلاود 
230 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تئیه رما و  هغیـص  هارمه  دـیق ، نآ  رگا  مینکیم و  هدافتـسا  ار  طارتشا  دـیق ، نآ  زا  هدـش  رکذ  كءاـج ،» نإ   » رما هغیـص  لاـبند  هب  مینیبیم 
. مینک هدافتسا  ار  طارتشا  میتسناوتیمن  دوبیمن ، مرکا » »

رد لعفا  تئیه  مه  تروص  نیا  رد  روکذم - دیق  نودب  دینک - هدارا  ار  قلطم  بجاو  نآ ، زا  قالطا و  ار  ادیز » مرکا   » هلمج امـش  رگا  هکلب 
اریز تسه  تواـفت  قلطملا » بجاولا   » و بجاولا » قلطم   » نیب هدـش و  لامعتـسا  بجاوـلا » قـلطم   » رد هکلب  هدـشن  لامعتـسا  قـلطم ، بجاو 

نوکی نا  اّما  اـقلطم و  نوکی  نا  اـّما  نامـسق  بجاولا   » هک تسا  یهیدـب  طورـشم و  بجاو  ربارب  رد  تسا  یمـسق  کـی  قلطملا ،» بجاولا  »
قلطم ، » ود نآ  مسقم  تسا و  بجاو  زا  یمـسق  مه  قلطم  بجاو  تسا ، بجاو  زا  یمـسق  طورـشم ، بجاو  هک  روطنامه  سپ  اطورـشم .»

ام دنکیم و  ادیپ  ققحت  طورـشم ، بجاو  نمـض  رد  یهاگ  تسه و  قلطم  بجاو  نمـض  رد  یهاگ  بجاولا  قلطم  هک  دـشابیم  بجاولا »
تئیه زا  ریغ  دوش  هدافتـسا  نآ  زا  طورـشم  بجاو  دـشاب  اـنب  رگا  دوشیم و  لامعتـسا  بجاولا  قلطم  رد  لـعفا  تئیه  هشیمه  هک  میدـقتعم 

يرگید ّلاد  هب  زاین  رما ، تئیه  زا  ریغ  مهنآ  میئاـمن ، هدارا  ار  قلطم  بجاو  مسقم ، نآ  زا  میهاوخب  رگا  تسا و  زاـین  يرگید  ّلاد  هب  لـعفا 
شهارمه يدیق  هچنانچ  دـنکیم و  طارتشا  رب  تلالد  دـیایب ، نآ  هارمه  كءاج ،» نإ   » دـننام يدـیق  رگا  تسه ، توافتم  لاود ، اهتنم  دراد 

. دنکیم ادیپ  قلطم  بجاو  رب  ّتینیرق  ءیجم » دیق  مدع   » اب اضرف  تسه  قلطم  بجاو  رب  ّلاد  دیق ، ندوبن  فرص  دشابن 
دوشیم و لامعتسا  مسقم - عماج - ردق  رد  هکلب  طورشم  بجاو  رد  هن  دوشیم و  لامعتسا  قلطم  بجاو  رد  هن  لعفا  تئیه  هکنیا  هصالخ ،

ّلاد هنیرق و  هب  زاین  طورـشم ، اـی  تسا  قلطم  بجاو  وحن  هب  شبلط  هکنیا  اـّما  دـشابیم  ـالوم  بولطم  مارکا ، هک : تسا  نیا  مرکا »  » ياـنعم
. دراد يرگید 

231 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع هلوصح  فّقوتی  و ال  فلکملاب ، هبوجو  ّقلعتی  ام  یلإ  رخآ  رابتعاب  مسقنی  ّهنإ  : » لوصفلا یف  لاق  زّجنملا ، ّقلعملا و  یلإ  همیـسقت  اهنم : و 

، ّجحلاک اقّلعم  ّمسیل  و  هل ، رودقم  ریغ  رمأ  یلع  هلوصح  فّقوتی  و  هب ، هبوجو  ّقلعتی  ام  یلإ  و  ازّجنم ، ّمسیل  و  ۀفرعملاک ، هل ، رودـقم  ریغ  رمأ 
نیب قرفلا  و  هل ، رودقم  ریغ  وه  و  هتقو ، ءیجم  یلع  هلعف  فّقوتی  و  ۀقفّرلا ، جورخ  وأ  ۀعاطتسالا ، نمز  لّوأ  نم  فّلکملاب  ّقلعتی  هبوجو  ّنإف 

[. 1  ] هماقم عفر  همالک  یهتنا  لعفلل ». انه  و  بوجولل ، كانه  فقّوتلا  ّنأ  وه  طورشملا  بجاولا  نیب  عّونلا و  اذه 
______________________________

قلطم  » رد لـعفا  تئیه  هکنیا  ظاـحل  هب  تسا - تقیقح  وحن  هب  طورـشم  بجاو  رد  هچ  قلطم و  بجاو  رد  هچ  رما  هغیـص  لامعتـسا  هجیتـن :
. درادن دوجو  لعفا  تئیه  لامعتسا  رظن  زا  طورشم  قلطم و  بجاو  نیب  یقرف  و  دوشیم - لامعتسا  بوجولا »

[.« مهفاف 290 : » هلوق
هغیص دراد و  یمسقم  ناونع  بجاولا » قلطم  ، » دوشن هابتـشا  طلخ و  قلطملا » بجاولا   » و بجاولا » قلطم   » نیب هک : تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش 

يدوـجو روـما  لاود ، نآ  تسا  نکمم  هک  درک  هدافتـسا  يرگید  ّلاود  زا  دـیاب  ار  ماـسقا  دوـشیم و  لامعتـسا  مسقم ، نآ  رد  هشیمه  رما ،
. یمدع ای  دنشاب 

« زّجنم قّلعم و  بجاو  »

هراشا

هب  دناهدومرف : ناشیا  تسا ، بجاو  تامیسقت  زا  یکی  رکتبم  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  [- 1]

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 482 

http://www.ghaemiyeh.com


232 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دوشیم میسقت  زّجنم  ّقلعم و  هب  بجاو  رابتعا ، کی 

، فّلکم يارب  نـآلا  مه  هب - رومأـم  بجاو - دراد ، ّتیلعف  هدرک و  ادـیپ  هّجوت  فـّلکم ، هب  نوـنکا  فـیلکت ، هک  تسا  نآ  زّجنم : بجاو  - 1
هاوخ تفرعم -»  » دننام دشابن  رودقم  فّلکم ، يارب  هک  تسین  يزیچ  رب  فقوتم  هب  رومأم  اریز  دنک  نایتا  ار  نآ  دناوتیم  وا  تسا و  رودقم 

، تفرعم دراد و  ققحت  نونکا  ینعی  تسا ، زّجنم  یلعف و  وحن  هب  شبوجو  هک  یعرف - یلمع و  لـئاسم  رد  هاوخ  دـشاب  يداـقتعا  لـئاسم  رد 
. تسین رودقم  ریغ  رما  رب  فّقوتم 

هک تسا  يرما  رب  فّقوتم  هب - فّلکم  بجاو - اّما  دراد  قّقحت  بوجو ، نـآلا  اـضرف  دراد ، ّتیلعف  شبوجو  هک  تسا  نآ  ّقلعم : بجاو  - 2
. تسین رودقم  فّلکم ، يارب  العف  رما  نآ 

دناوتیمن ار  بجاو  وا  اـّما  تسه  فّلکم  هّجوتم  بوـجو ، تعاطتـسا 291 ،] ماگنه  زا  هک  جح  دـننام  دراد ، نامز  تشذـگ  رب  فّقوت  الثم 
. دیامن نامز  قلخ  دناوتیمن ، هک  مه  فلکم  دوش و  ماجنا  یّصاخ ، مسوم  رد  دیاب  جح  کسانم  اریز  دنک  نایتا 

؟ تسه ّقلعم  طورشم و  بجاو  نیب  یتوافت  هچ  لاؤس :
« بوجو  » اـجنآ دراد ، طرـش  رب  فّقوت  لـعف » ، » قـّلعم بجاو  رد  اـّما  دراد  طرـش  رب  فـّقوت  بوـجو »  » سفن طورـشم ، بجاو  رد  باوـج :

یلو تسا  طورشم  فیلکت ، لصا  طورـشم ، بجاو  رد  رتحیرـص : ترابع  هب  تسا  طورـشم  هب  رومأم  ّقلعم  بجاو  رد  یلو  تسا  طورـشم 
.« یلابقتسا بجاولا  یلعف و  بوجولا  : » ّقلعم بجاو  رد  نیاربانب  تسا  طورشم  هب ، فّلکم  ّقلعم ، بجاو  رد 

233 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةّداملا دویق  نم  اموزل  طرّـشلا  لعج  و  ینعملا ، كاذ  طورـشملا  بجاولا  یف  راتخا  ثیح  هماـقم - هّللا  یلعأ  ۀـمالعلا - انخیـش  ّنأ  یفخی  ـال 

امک روهـشملا ، رهاظ  ۀـّیبرعلا و  دـعاوقلا  فالخ  یلع  اتوبث ، اتابثإ و  يأ  کلذـک ، ۀـئیهلا  دویق  نم  هنوک  عانتما  یعّدا  ثیح  اـتابثإ ، اـتوبث و 
نم هل  راتخا  امب  طورشملا  نم  نوکی  هرّـسف ، امب  ّقلعملا  ّنأ  ةرورـض  میـسقّتلا ، اذه  لوصفلا  یلع  رکنأ  یئاهبلا ، نع  افنآ  مّدقت  ام  هب  دهـشی 

حدقنا انه  نم  و  طورشملل . لباقملا  ّقلعملا  وه  ناک  لوقعم ، رخآ  ینعم  كانه  ذئنیح  نوکی  ثیح ال  حضاو ، وه  امک  کلذ ، یلع  ینعملا 
ریـسفّتلاب ّقلعملا  بجاولا  ال  ۀـّیبرعلا ، دـعاوقلا  و  روهـشملا ، رهاظ  وه  نوکی  يذـلا  ینعملاب  طورـشملا ، بجاولا  رکنأ  اّمنإ  ۀـقیقحلا  یف  ّهنأ 

نوکی الف  دعاوقلا ، رهاظ  روهـشملا و  رهاظ  وه  امک  ۀـئیهلا ، یلإ  طرّـشلا  عوجر  ناکما  هیلع - دـیزم  امب ال  تفرع - دـق  ثیح  و  روکذـملا .
[. 1  ] هیلع هراکنإل  لاجم 

______________________________

دیق و ناشیا  هک : تسا  نینچ  طورشم ، بجاو  رد  روهشم - فالخرب  مظعا - خیش  رظن  هک  میدرک  ثحب  حورـشم ، وحن  هب  البق  رّکذت : [- 1]
اتوبث و دشاب - تئیه  هب  طوبرم  دیق ، تسا  عنتمم  اریز  [- 292] اتابثا اتوبث و  دنتسنادیم - تئیه - هن  هّدام - هب  طوبرم  موزل ، وحن  هب  ار  طرش 

. تسا روهشم  رظن  فالخرب  یبرع و  دعاوق  فالخرب  اعّدا  نآ  هک  دنتشاد  لوبق  ناشیا  هکیلاحرد  [- 293] اتابثا
. دوب یلابقتسا  بجاو »  » یلو یلعف  بوجو »  » طورشم بجاو  رد  مظعا  خیش  رظن  هب  انمض 

234 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نایب هّللا  همحر  لوصف  بحاص  هک  تسا  یقّلعم  بجاو  نآ  هب  بیرق  کیدزن و  هدرک ، انعم  ریسفت و  خیـش  موحرم  هک  ار  یطورـشم  بجاو 

« فیلکت بوجو و   » اریز تسا  مظعا  خیش  طورشم  بجاو  زا  یمـسق  لوصف ، بحاص  ّقلعم  بجاو  هّللا  همحر  فّنـصم  ریبعت  هب  دناهدرک و 
. تسا قّقحم  تباث و  تعاطتسا ، زا  لبق  جح ، بوجو  ینعی  دراد  ّتیلعف  مه  مظعا  خیش  رظن  هب  طورشم ، بجاو  رد 

ّقلعم هک : تسا  نیا  دراد  دوجو  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  ّقلعم  بجاو  و  خیـش - موحرم  ریـسفت  قبط  طورـشم - بجاو  نیب  هک  یقرف  اهنت 
تسا نکمم  هیلع ، ّقلعم  مظعا ، خیش  طورـشم  بجاو  رد  اّما  جح  هب  تبـسن  نامز ، دننام  تسه  رودقم  ریغ  رما  کی  ّقلعم ، بجاو  رد  هیلع 
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. جح هب  تبسن  نامز ، دننام  دشاب  رودقم  ریغ  دراد  ناکما  جح و  هب  تبسن  تعاطتسا ، دننام  دشاب  رودقم  فّلکم ، يارب 
. تسا یلعف  بوجو  ياراد  جح  هدیـسرارف ، جـح  مسوم  هن  دراد و  قّقحت  تعاطتـسا ، هن  هک  یماگنه  مظعا ، خیـش  رظن  هب  رگید : ترابع  هب 
-1 دینک : نایتا  ار  بجاو  دیناوتیمن  امش  دوشن  لصاح  یگژیو  ود  نآ  ات  هک  تسا  حرطم  ّتیـصوصخ ، ود  جح ، رد  اهتنم  بجاو ،» جحلا  »

. جح کسانم  صاخ  نامز  تعاطتسا 2 -
هب تسه ، يرودـقم  رما  کی  تعاطتـسا ، هکیلاحرد  تسه  يواسم  ناـمز ، ّتیلخدـم  اـب  تعاطتـسا  ّتیلخدـم  خیـش ، موحرم  رظن  زا  سپ 

مادـک اما  تسا ، بجاو  جـح  العف  ناشیا  رظن  هب  میئوگیم  اذـل  دـیامن  نامز  قلخ  دـناوتیمن  وا  تسین و  فّلکم  رودـقم  هک  نامز  فـالخ 
؟ جح

رودقم و رما  تعاطتـسا ، هکنیا  ظاحل  هب  دندش  لئاق  قرف ، هلئـسم ، ود  نآ  نیب  لوصف ، بحاص  اّما  صاخ ،» نامز  یف  ۀعاطتـسا  نع  ّجـحلا  »
هلوصح فّقوتی  و  فّلکملاب - يا  هب - هبوجو  ّقلعتی  ام  : » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  ّقلعم  بجاو  ناشیا  تسا و  رودـقم  ریغ  رما  کی  نامز ،

مظعا خیش  يانبم  لوصف ، بحاص  رگا  الا  تسا و  رودقم  ریغ  رما  کی  هیلع ، ّقلعم  ناشیا ، رظن  هب  سپ  جحلاک ». هل ...  رودقم  ریغ  رما  یلع 
هب  تبسن  ار  جح  دنریذپب ، مه  ار 
235 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دننادیمن ّقلعم  بجاو  تعاطتسا ،
 ... ینعملا كاذ  طورشملا  بجاولا  یف  راتخا  ثیح  ۀمالعلا  انخیش  ّنا  یفخی  ال  : » هلوق

وه امک  کلذ  یلع  ینعملا  نم  هل  راتخا  امب  طورـشملا  نم )  ) نوکی هرّـسف  اـمب  ّقلعملا  ّنا  ةرورـض  میـسقّتلا  اذـه  لوصفلا  یلع  [ 294] رکنا
 ...« لوقعم رخآ  ینعم  كانه  نوکی ح  ال  ثیح 295 ] حضاو 

هچ ّقلعم  بجاو  هک  هدرک  راکنا  ار  لوصف  بحاص  ریسفت  هدرک ، ریـسفت  وحن  نآ  هب  ار  طورـشم  بجاو  هّللا  همحر  يراصنا  خیـش  هکنوچ 
. میدرک نایب  ام  هک  تسا  طورشم  بجاو  نامه  زا  مسق  کی  مهنآ  هکلب  تسا  ياهغیص 

یلوصف ّقلعم  بجاو  خیش ، موحرم  هک : داد  عاجرا  يرگید  رما  هب  ار  لوصف - بحاص  میسقت  هب  تبسن  مظعا - خیـش  راکنا  ناوتیم  رّکذت :
ماسقا زا  لوصف  بحاـص  ّقلعم  بجاو  رگید : تراـبع  هب  هداد ، هعـسوت  ار  نآ  هرئاد  هتفریذـپ و  ار  ّقلعم  بجاو  ناـشیا  دـناهدرکن ، راـکنا  ار 
مظعا خیـش  طورـشم  بجاو  ماسقا  زا  یلوصف  ّقلعم  بجاو  اّما  تسا  ماع  ناشیا ، طورـشم  بجاو  ینعی : تسا  مظعا  خیـش  طورـشم  بجاو 

. تسا
؟ هدرکن راکنا  ار  نآ  هدومنن و  تفلاخم  لوصف  بحاص  میسقت  اب  مظعا  خیش  ایآ  لاؤس :

بجاو ام  هک  دنیامرفب  روهـشم  هب  دـیاب  ناشیا  ّنأک  تسا ، هدرک  تفلاخم  روهـشم  اب  طورـشم  بجاو  دروم  رد  خیـش  موحرم  ریخ ، باوج :
ّقلعم بجاو  اریز  میریذپیمن  ار  امش  ّقلعم  بجاو  ام  دنیامرفب  لوصف  بحاص  هب  دیابن  اّما  میریذپیمن  دیدرک  ریسفت  امش  هک  ار  یطورـشم 

تفلاخم اهنت  دناهتفریذپ و  يرتعیسو  وحن  هب  ار  ّقلعم  بجاو  ناشیا  تقیقح ، رد  تسا و  مظعا  خیش  طورشم  بجاو  زا  مسق  کی  یلوصف ،
هن  تسا  روهشم  اب  خیش  موحرم 
236 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اّیلابقتـسا ال وأ  اّیلاح  هنوک  ۀّیـصوصخ  طورـشملل و  لباقملا  قلطملا  نم  هیمـسق  الکب  ّهنأل  میـسقّتلا ؛ اذـهل  عقو  ـال  ّهنإ  لاـقی : نأ  نکمی  معن 
بوجو نم  هیلع  هّبتر  ام  ّنإـف  هیف ، فـالتخا  ـال  و  تاّیـصوصخلا ، ةرثکل  هتامیـسقت  رثکل  ـالإ  و  ّمهملا ، یف  فـالتخالا  بجوت  مل  اـم  هبجوت 

[. 1 [ ] مهفاف 296 بجاولا ، ۀّیلابقتسا  نم  ال  هتّیلاح ، هبوجو و  قالطإ  رثأ  نم  وه  اّمنإ  یتأی - امک  العف - ۀمّدقملا 
______________________________

. هّللا همحر  لوصف  بحاص  اب 
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شیامرف لباقم  رد  دنتـسنادیم - تئیه  هب  طوبرم  ار  دیق  هک  طورـشم - بجاو  دروم  رد  روهـشم  مالک  هک  دراد  دوجو  ياهنیرق  هچ  لاؤس :
. دنتسنادیم هّدام  هب  طوبرم  ار  دیق  ناشیا  هک  تسه - مظعا  خیش 

. میدرک نایب  اریخا  هک  دشابیم  هّللا  همحر  یئاهب  خیش  شیامرف  شدهاش 297 ] باوج :
؟ هن ای  تسه  لوصف  بحاص  میسقت  رب  يداریا  طورشم ، بجاو  هب  تبسن  فّنصم - و  روهشم - ریسفت  قبط  ایآ  هک  مینیبب  دیاب  نونکا 

زّجنم قّلعم و  هب  بجاو ، میسقت  رب  فّنصم  تالاکشا 

. دنتسنادیم تئیه  هب  طوبرم  ار  طرش  دیق و  طورشم ، بجاو  رد  هّللا  همحر  فّنصم  نینچمه  روهشم و  [- 1]
؟ هن ای  تسا  حیحص  زّجنم  ّقلعم و  هب  ار  بجاو  لوصف ، بحاص  ندومن  میسقت  طورشم - بجاو  زا  فّنصم  ریسفت  قبط  ایآ - لاؤس :

237 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
« ّقلعم بجاو  رد  اـهتنم  تسا  یلعف »  » فیلکت ّقلعم ، زّجنم و  بجاو  رد  اریز  تسا  حیحـص  لوـقعم و  رهاـظ ، بسح  هب  میـسقت  نآ  باوـج :

اّما درک  راکنا  ار  یلوصف  میـسقت  ناوتیمن  فّنـصم  روهـشم و  يانبم  قبط  اذل  دـشابیم  یلاح » ، » زّجنم رد  اّما  تسه  یلابقتـسا  هب » فّلکم  »
. درادن ینادنچ  شزرا  ّتیعوضوم و  ناشیا  میسقت  تفگ  و  [ 298] دومن دراو  میسقت  نآ  هب  لاکشا  ود  تسا  نکمم  لاحنیعرد 

؟ تسه لقتسم  تامیسقت ، نآ  تفگ  ناوتیم  یتروص  هچ  رد  دندرک ، رکذ  دّدعتم  تامیسقت  ءیش  ای  یعوضوم  يارب  رگا  همّدقم : فلا :
. دشاب راگزاس  دروم - نآ  رد  رگید - میسقت  اب  شریداقت  عیمج  اب  هک  تسا  لقتسم  یمیسقت 

ریغ اّما  ضیبا و  اّما  ناسنالا  : » ب لهاج » اّما  ملاع و  اّما  ناسنالا  : » فلا هک : مینکیم  رکذ  بیترت  نیا  هب  میسقت  ود  ناسنا ، يارب  اضرف  لاثم :
.« ضیبا

ریغ ناسنا  نینچمه  و  دشاب . ملاع  ریغ  دـناوتب  مه  دـشاب و  ملاع  دـناوتب  مه  ضیبا  ناسنا  هک  تسا  لقتـسم  روکذـم ، تامیـسقت  یتروص  رد 
مه دشاب و  راگزاس  ّتیـضیبا  اب  مه  تیملاع » - » فلا لّوا - میـسقت  رد  نینچمه  و  دشاب . ملاع  ریغ  دناوتب  مه  دشاب و  ملاع  دناوتب  مه  ضیبا 

. ندوب لهاج  اذک  ّتیضیبا و  ریغ  اب 
ناسنا دوب و  ملاع  ناسنا  رد  طقف  ّتیـصوصخ  نآ  ضرف ، باب  زا  نکل  ضیبا » ریغ  اّما  ضیبا و  اـّما  ناـسنالا   » میتفگ رگا  لاـثم  ناونعهب  اـّما 

. تسا حیحص  ریغ  میسقت ، نآ  میئوگیم  تشادن ، ضیبا  ریغ  ضیبا و  ناونع  لهاج ،
زّجنم بجاو  لوصف ، بحاص  سپس  طورـشم » اّما  قلطم و  اّما  بجاولا  : » هک دناهدرک  رکذ  بجاو  يارب  یمیـسقت  ءادتبا  ثحب : لحم  رد  اّما 

یتروص  رد  دناهدرک ، عادبا  حرطم و  ار  ّقلعم  و 
238 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مه دشاب و  قلطم  دناوتب  مه  قلطم  بجاو  نینچمه  طورـشم و  مه  دشاب  قلطم  دناوتب  مه  زّجنم ، بجاو  هک  تسا  لقتـسم  یلوصف ، میـسقت 
: اریز تسین  دوجوم  روکذم  میسقت  رد  ّتیصوصخ  نآ  هکیلاحرد  طورشم 

اما زّجنم و  اـّما  قلطملا  بجاولا  ، » دوشیمن رّوصت  ّقلعم ، زّجنم و  طورـشم ، بجاو  رد  تسا و  قلطم  بجاو  ماـسقا  زا  قـّلعم  زّجنم و  بجاو 
. تسه بجاو  زا  هبعش  کی  هب  تبسن  یعرف و  میسقت  کی  لوصف ، بحاص  میسقت  تقیقح ، رد  ّقلعم »

امـش ّقلعم .» اّما  زّجنم و  اّما  قلطملا  بجاولا  : » میئوگب یعرف  تروصهب  تقونآ  طورـشم » اّما  قلطم و  اـّما  بجاولا  : » میتفگ لّوا  میـسقت  رد 
تباـث لـعفلاب  فیلکت ، دراد و  ّتیلعف  بوجو ، ّقلعم - زّجنم و  بجاو - میـسقت  ود  ره  رد  دـندومرف : لوصف  بحاـص  هک  دـیدرک  هظحـالم 

زّجنم و بجاو  رد  فـیلکت  ّتیلعف  سپ  درادـن . ّتیلعف  فـیلکت ، طورـشم ، بجاو  رد  اـّما  تسا  قـلطم  بجاو  رد  اـهنت  بلطم  نیا  تسا و 
بجاو هب  طوبرم  رگا  تسا و  قلطم  بجاو  هب  طوبرم  میـسقت ، ود  نآ  سپ  دـشاب  هدـش  فیلکت ، ّتیلعف  ضرف  رگا  تسا و  ضورفم  ّقلعم ،

هن دشاب  راگزاس  رگید ، میـسقت  اب  شریداقت  عیمج  اب  هک  تسا  لقتـسم  یمیـسقت  اریز  تسین  یّلقتـسم  میـسقت  کی  میـسقت ، نآ  دـش  قلطم 
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. دشاب رگید  میسقت  يارب  مسقم » ، » میسقت کی  ماسقا  زا  یضعب  هکنیا 
اضرف دنـشاب  فلتخم  ماکحا ، راثآ و  رظن  زا  ماسقا  دیاب  میـسقت  ره  رد  رگید : ترابع  هب  دشاب  يراثآ  هجیتن و  ظاحل  هب  دیاب  میـسقت  ره  ب :
يرثا بجاو - همّدقم  ام - یلوصا  ثحب  رد  نوچ  اّما  تسا  حیحص  میسقت  نآ  ةاکز و »...  اما  موص و  اّما  ةالـص و  اّما  بجاولا   » میئوگب رگا 

. تسه هدئافیب  میسقت ، نآ  میئوگیم  دراذگیمن 
ّبترتم نآرب ، يرثا  هدئاف و  هچ  دیدرک  میـسقت  ّقلعم ، زّجنم و  هب  ار  بجاو  هک  امـش  دوش : یلاؤس  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  زا  دیاب  نونکا 

یقرف  هچ  راثآ ، رظن  زا  هکنیا  هصالخ  سکعلاب ، درادن و  زّجنم  بجاو  هک  دراد  يرثا  هچ  ّقلعم ، بجاو  رگید : ترابع  هب  تسا 
239 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسه بجاو  ود  نآ  نیب 
لبق دراد ، صاخ  نامز  رب  فقوت  جح »  » هک لاح  نیع  رد  هک : هدرک  ّبترتم  نآرب  يرثا  ناشیا  مینیبیم  مینک ، هعجارم  ناشیا  مالک  هب  یتقو 

. دومن مهارف  ار  جح  هب  نتفر  لئاسو  دیاب  و  تسا 299 ] مزال  شتامّدقم  لیصحت  صاخ ، مسوم  نآ  ندیسرارف  زا 
؟ تسیچ تامّدقم  هّیهت  بوجو  ّتلع  لاؤس :

هب دراد  تیلعف »  » جـح بوجو  هک  تسا  نیا  شبوجو  ّتلع  اـی  دوشیم  عقاو  صاـخ  مسوم  رد  هدـنیآ و  رد  جـح  هک  تسا  نیا  شتّلع  اـیآ 
؟ دشابیم جح  بوجو  ّتیلعف  هب  طوبرم  ای  تسا  جح  ندوب  یلابقتسا  هب  طوبرم  هّیدوجو ، تامّدقم  بوجو  رثا  نیا  ایآ  رگید : ترابع 

تامّدقم دیاب  دیوگیم  دوشیم و  فّلکم  ریگنابیرگ  جح ، بوجو  ّتیلعف  هدرک ، ادیپ  قّقحت  یلعف  بوجو  هدش و  عیطتسم  فّلکم ، نوچ 
. درادن همّدقم  بوجو  رد  یتّیلخدم  یّصاخ ، نامز  رب  جح  نتشاد  فقوت  اّما  ینک  مهارف  ار  نآ 

زا هن  دوشیم  حّشرت  همّدـقملا  يذ  بوجو  زا  همّدـقم  بوجو  دـندقتعم : دنتـسه ، همّدـقم  بوجو  هب  لئاق  هک  یناسک  رتحـضاو : ترابع  هب 
هک ياهرمث  میئوگیم  اذل  درادن  همّدقم  بوجو  رد  یتلاخد  همّدقملا ، يذ  ندوب  یلابقتـسا  تسه ، یلابقتـسا  رما  کی  همّدـقملا ، يذ  هکنیا 

میسقت نآ  دنک ، بوجو  تابثا  هّیدوجو ، تامّدقم  يارب  ّقلعم  تابجاو  رد  هتساوخ  هدرک و  ّبترتم  دوخ  يراکتبا  میسقت  رب  لوصف  بحاص 
، بوجو أشنم  نکل  تسا  بجاو  جح ، تامّدقم  هّیهت  تعاطتسا ، قّقحت  زا  دعب  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هک  تسا  یهیدب  هّتبلا  تسا . درومیب 

. همّدقملا يذ  سفن  ندوب  یلابقتسا  هن  تسا  جح  بوجو  ّتیلعف » »
: دناهدومن دراو  لوصف ، بحاص  میسقت  رب  لاکشا  ود  نونکات  هّللا  همحر  فّنصم  هصالخ :

. تسین یلقتسم  میسقت  کی  امش  میسقت  یلو  دشاب  یلالقتسا  دیاب  میسقت  - 1
. تسین ّبترتم  امش  میسقت  رب  يرثا  - 2

240 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةدارإلا ءازاب  نوکی  اّمنإ  باجیإلا ، بلطلا و  نأ  وه  و  ّقلعملا ، بجاولا  یف  لاکشإ  رـصعلا  لهأ  نم  رظّنلا  لهأ  ضعب  نع  یکح  امبر  ّهنإ  ّمث 

ّقلعتی فیکف  هب ، ّقلعتی  امع  کفنم  ریغ  باجیإلا  نکیلف  دارملا ، نع  ۀّـکفنم  ةدارإلا  نوکت  داکت  امکف ال  دارملا ، وحن  تالـضعلل  ۀـکّرحملا 
[. 1  ] رّخأتم رمأ  وحن  العف  ثعبلا  بلّطلا و  ّحصی  داکی  الف  ّیلابقتسا ؟ رمأب 

______________________________

هّللا همحر  يدنواهن 300 ] قّقحم  مالک  یسررب  دقن و 

یضعب زا  تیاکح  هک  دنتسه  یلاکشا  عفد  نایب و  ماقم  رد  نونکا  اّما  دنتشاد  لوصف  بحاص  میسقت  رب  لاکشا  ود  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
. هدش ّقلعم  بجاو  هرابرد  يدنواهن - قّقحم  رظن - لها 

. تسین روصت  لباق  قلعم ، بجاو  الصا  دناهدومرف : يدنواهن  قّقحم  ّنأک 
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يرایتخا لاعفا  رد  ناسنا  هک  تسه  ياهدارا  نامه  هلزنم  هب  دوشیم ، رداص  دبع ، هب  تبـسن  الوم  هیحان  زا  هک  یئاهباجیا  رماوا و  لاکـشا :
نآ هب  اترـشابم  اصخـش و  تسا  نکمم  تروص ، نیا  رد  تسا  بآ  فرظ  کی  نایتا  ـالوم  بولطم  یهاـگ  رگید : تراـبع  هب  دراد  شدوخ 
هب ثعب »  » و باجیا »  » سپ دیامن  رـضاح  ار  بآ  فرظ  هکنیا  ات  دنک  رداص  دوخ  دبع  هب  تبـسن  یباجیا  روتـسد و  دراد  ناکما  دنک و  مادقا 

مادـقا اصخـش  نآ ، لابند  هب  دـنکیم و  هدارا  یهاگ  اهتنم  دراد ، دوخ  هّیرـشابم  يرایتخا و  لاعفا  رد  ناسنا  هک  تسه  ياهدارا  ناـمه  هلزنم 
نیشناج ثعب ، باجیا و  هکنیا : هصالخ  دهد . ماجنا  ار  لمع  نالف  هک  دنکیم  بجاو  دوخ  دبع  رب  ماجنا ، هدارا  ياج  هب  یهاگ  دیامنیم و 

. تسه هّیرایتخا  لاعفا  هدارا 
؟ تسیچ هدارا  يانعم  لاؤس :

قوش  نامه  هدارا ، دارملا ،» وحن  تالضعلل  كّرحملا  دّکؤملا  قوّشلا  وه  ةدارالا  : » باوج
241 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةرورـض لضاف ؛ نع  الـضف  لقاع  یلع  یفخی  نأ  نم  حـضوأ  وه  و  یلاح ، رمأب  ّقلعتت  امک  ّیلابقتـسا ، رّخأتم  رمأب  ّقلعتت  ةدارإلا  نأ  هیف  تلق :
هنوک و  هب ، هتدارإ  ّقلعت  لجأل  الإ  سیل  ۀنوئملا - ریثک  ۀفاسملا و  دیعب  دوصقملا  ناک  اذإ  امیف  تامّدـقملا - لیـصحت  یف  قاشملا  لّمحت  ّنأ 

قوّشلاب ةدارإلا  فیرعت  نم  هعمـس  عرق  ام  طلغلا  یف  هعقوأ  يذـلا  ّلعل  و  کلذ ، ـالإ  لّـمّحتلا  یلع  هلمحی  داـکی  ـال  هاـیإ ، ادـصاق  هل  ادـیرم 
فلتخی هوحن  اکرحم  هنوک  نأ  نع  لفغ  دـق  و  داکی ، اّمم ال  رّخأتملا  وحن  اهکیرحت  ّنأ  مّهوت  و  دارملا ، وحن  تالـضعلل  كّرحملا  دّـکؤملا 

نوکت تالـضعلا  ۀکرحف  ةریثک ، وأ  ۀلیلق  تامّدقم  ۀنوئم و  هل  اّمم  وأ  تالـضعلا ، سفن  ۀـکرحک  هل  ۀـنوئم  اّمم ال  هنوک  یف  هفالتخا ، بسح 
[. 1  ] دوصقملا وحن  نوکی  نأ  عماجلا  و  هل ، ۀمّدقم  وأ  ةدوصقم  اهسفنب  نوکت  نأ  نم  ّمعأ 

______________________________

. دوشیم کیرحت  دارم  بناج  هب  ناسنا  ینامسج  ياوق  تالضع و  نآ ، لابند  هب  هک  تسه  يدّکؤم  لماک و 
دیامن نایتا  ار  دارم  رگید  هام  کی  اضرف  اّما  دنک  هدارا  نآلا  دـناوتیمن  ناسنا  میئوگیم  دـش ، صّخـشم  امـش  يارب  هدارا  موهفم  هک  نونکا 

دوشیم رّوصت  هنوگچ  دنک و  دارم  ماجنا  هب  دراو  ار  ناسنا  لعفلاب  نآلا و  هک  تسا  نیا  تالضعلل »...  كّرحملا  دّکؤملا  قوّشلا   » انعم اریز 
؟ دهد ماجنا  ار  دارم  رگید  هام  کی  اّما  دنک  هدارا  ناسنا ، نونکا  هک 

کی هب  ّقلعتم  دناوتیمن  هدارا  هک  روطنامه  میریگیم : هجیتن  سپ  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  تالضع  کیرحت  هدارا ، لابند  هب  تروص  نیا  رد 
تفگ ناوتیم  هنوگچ  دوش ، قـّلعتم  یلابقتـسا ، رما  کـی  هب  دـناوتیمن  تسه ، هدارا  نیـشناج  هک  مه  ثعب  باـجیا و  دوـش ، یلابقتـسا  رما 

. ایلعف ابجاو  نوکی  نا  لقعی  فیک  دشاب ؟ هتشاد  بوجو  نآلا  دراد ، تلاخد  نآ  رد  یّصاخ  مسوم  هک  یّجح 
: دناهدومن داریا  عفد  وحن ، ود  هب  رگید  ترابع  هب  دنراد  لاکشا  ود  يدنواهن  قّقحم  نایب  هب  تبسن  هّللا  همحر  فّنصم  لاکشا : عفد  [- 1]

ار ثحب  سپس  مینک  تبحص  هدارا ، سفن  هرابرد  يرادقم  ادتبا ، هک  تسا  بسانم  فلا :
242 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسه هدارا  نیشناج  هک  میئامن  یثعب  باجیا و  اب  طبترم 
رما هب  هدارا  هک  دراد  مه  ناـکما  دوـش ، قـّلعتم  یلاـح ، رما  کـی  هب  دـناوتیم  ناـسنا  هدارا  هـک  روطناـمه  هـک : تـسا  ینادـجو  یهیدـب و 
هام کی  هک  نونکا  دینک ، ترفاسم  دهشم ، هب  ناتسبات  لصف  رد  دیراد  میمصت  امـش  اضرف  هک : تسا  نیا  شدهاش  دریگ و  ّقلعت  یلابقتـسا ،
اّما دیـشابیم  رفـس  لئاسو  هّیهت  ددـص  رد  دـیراد و  ترفاـسم  نآ  هب  تبـسن  یعطق ، هدارا  دـیتسه و  عطاـق  امـش  هدـنام ، یقاـب  لـصف  نآ  هب 

. تسا تهادب  فالخ  شراکنا  ینادجو و  بلطم ، نیا  تسه و  یلابقتسا  رما  کی  ترفاسم ،
؟ هدوب هچ  شمّهوت  أشنم  رگید ، ترابع  هب  هدش و  نآ  رکنم  يدنواهن ، قّقحم  ارچ  سپ  دیراد  فّنصم - امش - هک  یتهادب  ياعّدا  اب  لاؤس :

: دناهدرک فیرعت  نینچ  ار  هدارا  دناهدینش  هک  هدوب  نیا  يدنواهن ، قّقحم  مّهوت  أشنم 
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« داکی امم ال   » رّخأتم رما  بناج  هب  هدارا  کـیرحت  هک  تسا  هدومن  مّهوت  و  دارملا » وحن  تالـضعلل  كّرحملا  دّـکؤملا  قوّشلا  وه  ةدارـالا  »
. میدرک نایب  اریخا  هک  يوحن  هب  دشابیم 

: دناهدومن عفد  ار  روبزم  مّهوت  نایب  ود  هب  ای  هجو  ود  هب  هّللا  همحر  فّنصم 
میئوگب میئامن و  ذـخا  شرهاظ  هب  ار  [ 301 «] كّرحملا  » هملک يانعم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  دـنوخآ ، ياقآ  موحرم  ترابع  زا  ّنأک  - 1

. تسه یلعف  كّرحم  نآ ، زا  دوصقم 
؟ درادن دوجو  دارم  قّقحت  يارب  یلعف  کیرحت  هک  هلئسم  ضرف  رد  لاؤس :

. دوش لح  لکشم ، هک  مینکیم  انعم  نینچ  ار  دارملا » وحن   » ترابع باوج :
رد دهـشم  هب  نتفر  يارب  رگا  دـینکیم - مهارف  ـالعف  دراد  یتامّدـقم  امـش  دارم  رگا  هک  تسا  نیا  دارملا ، وحن  یلعف ، کـیرحت  زا  دوصقم 

نیا شیانعم  اّما  تسا  یلعف  كّرحم  نامه  كّرحم ، زا  دوصقم  سپ  دـینکیم - اّیهم  ار  نآ  نونکا  تسه ، مزال  یتامّدـقم  ناتـسبات ، لـصف 
تامدقم و هّیهت  بناج  هب  یلعف  كّرحم  هک  تسا  نیا  روظنم ، هکلب  دوش  لصاح  نآلا  مه  دارم  هک  تسین 

243 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نوکل کیرحت ؛ العف  كانه  نکی  مل  نإ  و  ةدارإلا ، وه  نوکی  يذلا  قوّشلا  ۀبترم  نایب  ةدارالا - فیرعت  یف  فصولا - اذـه  نم  مهدارم  لب 
نوکی امبر  هیلإ  هقوش  ّنأ  ةرورض  [، 302] ۀمّدقم دیهمت  وأ  ۀنوئم  ۀئیهت  یلإ  جاتحم  ریغ  اّیلابقتسا  ارمأ  قایتشالا  لامک  هیلإ  قاتشا  ام  دارملا و 

[. 1  ] کلذ یلإ  جاتحم  ّیلابقتسا ، وأ  ّیلاح  رمأ  وحن  العف  كّرحملا  قوّشلا  نم  ّدشأ 
______________________________

تسد هدارا ، ضحم  هب  هک  تالضعلا » سفن  ۀکرحک   » تسین ياهمّدقم  هب  زاین  الصا  یهاگ  دارم  هب  ندیـسر  يارب  اهتنم  تسه  دارم  لئاسو 
مک تامّدقم ، نآ  تسا  نکمم  هک  تسه  تامّدقم  هّیهت  هب  زاین  یهاگ  درادن و  دّکؤم  قوش  نآ  اب  ياهلصاف  چیه  دنکیم و  تکرح  ناسنا 

: نیاربانب ناوارف  ای  دشاب  هاتوک  و 
[. 304] دوصقملا وحن  نوکی  نا  عماجلا »  » هل و ۀمّدقم  وا  [ 303] ةدوصقم اهسفنب  نوکت  نأ  نم  ّمعا  نوکت  تالضعلا  ۀکرحف 

اهتنم تسه  دّـکؤم  لماک  قوش  ناـمه  هدارا ، درادـن ، ّتیعوضوم  هدـمآ ، هدارا  فیرعت  رد  هک  تالـضعلل » كّرحملا   » ناونع قـالطا  [- 1]
ذخا تالضعلل » كّرحملا   » ناونع قوش ، هبترم  نایب  رد  تسه ، دارم  دّکؤم ، قوش  زا  هبترم  مادک  هک  دننک  یفرعم  ار  نآ  دناهتـساوخ  نوچ 

نونکا دشاب و  یلابقتـسا  رما  کی  امـش  دارم  رگا  اذـل  درادـن ، نآ  فیرعت  هدارا و  باب  رد  یتّیلخدـم  تالـضع ، کیرحت  سفن  الا  هدـش و 
دوشیم هدارا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  يدّکؤم  قوش  نکل  دـشابن  مزال  دارم  هّیهت  يارب  مه  ياهمّدـقم  هنوگچـیه  دریگ و  ّقلعت  نآ  هب  امـش  هدارا 

هب لاغتـشا  تامّدـقم ، هّیهت  هب  زاـین  تروص  رد  هچرگ  تسه - یفاـک  هدارا  ناونع  قّقحت  رد  بلطم  نیمه  درک ، ادـیپ  قّقحت  امـش  سفن  رد 
. دینکن ادیپ  اهنآ 

یلابقتسا  رما  هب  تسا  نکمم  دوشیم ، یلاح  رما  ّقلعتم  هدارا ، هک  روطنامه  يدنبعمج :
244 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فّلکملا یلإ  فّلکملل  یعاّدلا  ثادـحإل  نوکی  اّمنإ  ثعبلا  ّنأ  ةرورـض  ثعبلا ، نامز  نع  رّخأتم  رمأب  الإ  ثعبلا  ّقلعتی  داکی  ّهنأ ال  عم  اذـه 
ثعبلا نوکی  ۀلاحم  الف  نامزب ، ثعبلا  دعب  الإ  اذه  نوکی  داکی  و ال  ۀبوقعلا ، نم  هکرت  یلع  و  ۀـبوثملا ، نم  هیلع  ّبترتی  امب  هرّوصتی  نأب  هب ،

و بابلا ، اذـه  یف  مکاحلا  لقعلا  رظن  یف  ناکمإلا  ۀلاحتـسالا و  كالم  وه  امیف  هرـصق ، هلوط و  توافتی  ـال  و  ناـمّزلاب ، هنع  رّخأـتم  رمأ  وحن 
[. 1  ] بالّطلا ضعب  ناهذأ  یف  ۀعقاولا  ۀطلاغملا  عفر  لجأل  وه  اّمنإ  بانطإلا  و  هیلع ، ةرتس  حضاو ال  هانرکذ  ام  يرمعل 

______________________________

. دریگ ّقلعت  مه 
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هسیاقم هدارا »  » اب ار  فیلکت  باجیا  ثعب و  دیابن  الصا  امش  هک  تسا  نیا  يدنواهن ، قّقحم  مالک  هب  تبسن  فّنصم ، رگید  خساپ  ب : [- 1]
. دینک

؟ تسیچ ءیش  کی  هب  تبسن  ثعب ، باجیا و  زا  الوم  فده  لاؤس :
نآ هدش ، رداص  الوم  هیحان  زا  یبتک  روتـسد  رگا  اضرف  دنک ، ادیپ  قّقحت  دـبع ، رد  نآ  تامّدـقم  تعاطا و  هک  تسا  نیا  شروظنم  باوج :

ادـیپ تبوقع  قاقحتـسا  دـیامن ، تفلاخم  نآ ، اب  رگا  هک  دـنک  هظحالم  سپـس  دـیامن و  ّتقد  نآ  رد  تسا  یهافـش  رگا  دـنک و  هعلاطم  ار 
دنک نایتا  ار  هب  رومأم  دیآرب و  يرادربنامرف  تعاطا و  ماقم  رد  هجیتن  رد  تسا و  تبوثم  ّقحتسم  دیامن ، تقفاوم  نآ  اب  هچنانچ  دنکیم و 

: نیاربانب
يارب هّمات  ّتلع  باجیا ،»  » هک میرادـن  يدروم  تسه ، كاـکفنا  [ 305 «] تقفاوم  » نیب و  باـجیا »  » نیب مه  زّجنم - ّقلعم - ریغ  تاـبجاو  رد 
ینامز هلـصاف  هب ، رومأم  قّقحت  نیب  الوم و  باجیا  نیب  تسین ، حرطم  یقیلعت ، هنوگچـیه  هک  زّجنم  تابجاو  رد  یّتح  دـشاب  هب  رومأم  قّقحت 
تسه ینالوط  ینامز  هلصاف  ّقلعم ، تابجاو  رد  اّما  هقیقد - هس  ای  ود  اضرف  تسا - هاتوک  ینامز  هلـصاف  نآ  زّجنم ، تابجاو  رد  اهتنم  تسه 

ود بجاو ، قّقحت  باجیا و  نیب  تسا  نکمم  و  [ 306
245 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه اّمنإ  طرّـشلا  ّنإ  هیف : و  ۀـّماعلا . طئارّـشلا  نم  اّهنأ  عم  ثعبلا ، لاح  یف  هب  فّلکملا  یلع  ةردـقلا  مدـعب  اضیأ ، ّقلعملا  یلع  لکـشأ  امبر  و 
هیلع دیزم  امب ال  تفرع  دق  و  رّخأتملا ، طرّشلا  باب  نم  نوکی  رمألا  ۀیاغ  فیلکّتلا ، باجیإلا و  نامز  یف  ال  هنامز ، یف  بجاولا  یلع  ةردقلا 

[. 1  ] عجارف الصأ ، ۀّیلقعلا  ةدعاقلل  مارخنا  ریغ  نم  نراقملاک ، ّهنأ 
______________________________

، تسا لیحتـسم  لقع ، رظن  زا  بجاو »  » و باجیا »  » نیب كاکفنا  رگا  میئوگیم : يدـنواهن  قّقحم  باوج  رد  هجیتن  رد  دـشاب و  هلـصاف  هاـم 
[. 307] دوش هلصاف  دیابن  هظحل  کی  یّتح 

قّلعم بجاو  رب  رگید  لاکشا  ود 

« یلعف  » بوجو ّقلعم ، بجاو  رد  دیئوگیم  هنوگچ  تسا ، فیلکت  هّماع  طئارـش  زا  یکی  هب  رومأم  نایتا  رب  فّلکم  تردق  هکنیا  اب  : 1 [- 1]
؟ تسه یلابقتسا »  » بجاو اّما  تسا 

طئارـش زا  یکی  تردـق ، اریز  دـنک  ادـیپ  قّقحت  هّجحيذ ، هام  رد  جـح - بجاو - نکل  دـشاب  یلعف » [، » جـح 308 بوجو  هک  تسا  عـنتمم 
هّجوت ماگنه  ّقلعم ، تاـبجاو  رد  هکیلاـحرد  دـشاب  هتـشاد  قّقحت  دـیاب  رماوا  فیلاـکت و  ماـمت  رد  تسا و  فیلکت  هّماـع  هناگراهچ 309 ]

. تسین هب  رومأم  نایتا  رب  رداق  فّلکم ، فیلکت ،
، تقفاوم لاح  رد  تردـق  هکلب  تسین  طرـش  باطخ ،» رودـص   » و باجیا »  » نیح رد  بجاو - هب - رومأـم  ناـیتا  رب  فّلکم  تردـق  باوج :

هّجوت ماـگنه  رد  فّلکم  رگا  اذـل  ـالوم و  باـجیا  نیح  رد  هن  تسا  طرـش  شدوخ  فرظ  رد  هب  رومأـم  ناـیتا  رب  تردـق  ینعی  تسا  ربتعم 
. تسا طقاس  وا  هب  تبسن  الوم  باطخ  دشاب ، زجاع  لمع ، لعف و  ماگنه  رد  اّما  رداق  فیلکت ،

246 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نوکی وحن  یلع  ذـخأ  رّخأتم ، رودـقم  رمأ  یلإ  همیمعت  یغبنی  لب  رودـقم ، ریغ  رمأ  یلع  هلوصح  فّقوتی  امب  ّقلعملا  صیـصختل  هجو  ـال  ّمث 
ردـقی داکی  یتلا ال  تامّدـقملا  لیـصحت  بوجو  نم  هّمهی  امیف  توافت  مدـعل  ـال  وأ  بجاولا  نم  بوجولا  هیلع  حّـشرتی  و  فیلکّتلل ، ادروم 

یلع ءاـنب  ۀـمّدقملا ، یلع  بوـجولا  هنم  حّـشرتیف  هـیف ، یلاـحلا  بوـجولا  توـبثل  طورـشملا ، نود  قـّلعملا ، یلع  بجاوـلا  ناـمز  یف  اـهیلع 
[. 1  ] طرّشلا دعب  الإ  هیف  هتوبث  مدعل  هنود  ۀمزالملا ،
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______________________________

طرـش هنوگچ  تسا  باجیا  زا  رّخأتم  دوشیم و  لصاح  دـبع  يارب  هّجحيذ  هام  رد  الثم  هدـنیآ و  رد  هک  هب  رومأم  ناـیتا  رب  تردـق  لاؤس :
؟ تسه یلعف  فیلکت 

هک هچنآ  [: 310] دناهدومرف هدرک و  نایب  فیلکت  مّدـقتم  رّخأتم و  طرـش  حیـضوت  نایب و  رد  ار  دوخ  تاقیقحت  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج :
الوم الثم  دراد  قّقحت  مه  باجیا  نیح  رد  هک  تسه  هّیجراخ  تردق  ظاحل  هکلب  تسین  هّیجراخ  تردق  سفن  تسا ، طرـش  فیلکت ، يارب 

اب نراقم  روکذـم ، ظاحل  تسا و  هداد  ّتیلخدـم  باـجیا ، فیلکت و  رد  ار  نآ  هدومن و  ظاـحل  ار  هّجحيذ  هاـم  رد  جـح  ناـیتا  رب  تردـق 
. دوشیمن دراو  هّیلقع ، هدعاق  هب  ياهمطل  هک  میدرک  نایب  احورشم  ثحب ، نآ  رد  تسه و  باجیا 

یکـالم نازیم و  هچ  هب  امـش  هک : دـنراد  ّقلعم - بجاو  ریوصت  لوـصف - بحاـص  میـسقت  رب  يرگید  لاکـشا  هّللا  همحر  فّنـصم  : 2 [- 1]
لـصاح هدـنیآ ، رد  هک  تسه  يرودـقم  ریغ  رما  رب  فـّقوتم  بجاو »  » نکل دراد  ّتیلعف  بوـجو ، هـک  تـسا  نآ  قـّلعم ، بـجاو  دـیدومرف 

دـشاب نامز - رب  فقوتم  و  وردـقم - ریغ  نآ ، هیلع  ّقلعم  هک  دـیهدیم  يدروم  هب  صاصتخا  ار  قلطم  بجاو  ارچ  رگید : ترابع  هب  دوشیم 
، دـشاب عنامالب  نآرب  ّقلعم  بجاو  ناونع  قالطا  دـشاب ، مه  يرودـقم  رما  نآ ، هیلع  ّقلعم  رگا  یّتح  هک  دـیهد  هعـسوت  ار  ّقلعم  بجاو  امش 

کی تعاطتسا ، هکنیا  فرـص  و  ۀعاطتـسالا - دعب  ّجح  اهتنم  دراد - ّتیلعف  جح ، بوجو  نونکا  دیئوگب : عیطتـسم  ریغ  درف  هب  تبـسن  اضرف 
نیب  هک  دوشیمن  ببس  تسا ، يرایتخا  رما 

247 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشاب یتوافت  تعاطتسا ،»  » و [ 311 «] نامز »

رما رگا  اّما  دنک  داجیا  ار  نآ  هک  تسین  فّظوم  فّلکم ، دشاب ، رودـقم  ریغ  رما  کی  هیلع ، ّقلعم  رگا  هک : دوش  حرطم  یلاؤس  تسا  نکمم 
بجاو تراهط  لیـصحت  فّلکم ، رب  هک  ةراهّطلا » عم  ّلص   » باطخ دننام  اضرف  دنک ، داجیا  ار  هیلع  ّقلعم  هک  تسا  مزال  وا  رب  دشاب  رودـقم 

. تسا
: اریز تسین  دشابیم ، ینیکشم  موحرم  هیشاح  هب  یّشحم  هک  هیافک  باتک  یلعف  هخسن  قبطرب  هّللا  همحر  فّنصم  خساپ  رّکذت :

هیافک باتک  رب  قیقد  یشاوح  ياراد  دنوخآ و  ياقآ  موحرم  هطـساوالب  نادرگاش  زا  هک  یناچوق  قّقحم  دوخ - داتـسا  زا  ینیکـشم  موحرم 
رّخأتم رودقم  رما  یلا  همیمعت  یغبنی  لب  دشاب ...« : نینچ  ترابع ، دیاب  تسا و  طلغ  هخسن  نآ  دناهدومرف : ام  داتـسا  هک : هدرک  لقن  تسه -

[[ ... 312] الوا « ] بجاولا نم  بوجولا  هیلع  حّشرتی  فیلکتلل و  ادروم  نوکی ) ال   ) وحن یلع  ذخا 
نع جح ، دیوگب : دیامن و  ذـخا  وحن ، نیا  هب  ار  نآ  الوم  تسا  نکمم  دـشاب ، مه  يرودـقم  رما  کی  تعاطتـسا - هیلع - ّقلعم  رگا  باوج :
درک ادیپ  قّقحت  دوخهبدوخ ، تعاطتسا ، رگا  هکلب  دشاب  مزال  امش  رب  تعاطتسا  لیصحت  هک  یتّیفیک  هب  هن  اّما  تسا  بجاو  امش  رب  ۀعاطتسا 
دید دیاب  هکلب  دشاب  مزال  امش  رب  شلیصحت  دوشیمن ، ببس  تسه  يرایتخا  رما  کی  تعاطتسا ، هکنیا  فرـص  دیئامن و  نایتا  ار  جح  دیاب 

. تسا یتّیفیک  هچ  هب  هب ، فّلکم  رد  نآ  ذخا  هوحن 
248 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا مزال  شلیصحت  امش  رب  هک  هدش  ذخا  تالص ، باب  رد  تراهط  دننام  جح ، باب  رد  تعاطتسا  ایآ 
. تسین مزال  فّلکم  رب  نآ  لیصحت  هک  هدش  ذخا  هب  رومأم  رد  يوحن  هب  اّما  تسا  يرایتخا  رما  تعاطتسا ، هک  لاحنیعرد  ریخ ،

مه رودقم  رما  کی  هیلع  ّقلعم  رگا  هکلب  دیداد  صاصتخا  رودقم ، ریغ  رما  هب  ار  هیلع  ّقلعم  امش  ارچ  لوصف : بحاص  هب  ام  لاکشا  هصالخ 
. درادن یعنام  نآرب ، ّقلعم  بجاو  قالطا  دشاب ،

: هک تسا  نیا  میراد  لوصف  بحاص  هب  هک  یّمهم  لاکشا 
؟ تسیچ ّقلعم  بجاو  ریوصت  روکذم و  میسقت  زا  امش  فده 
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تسه یّصاخ  نامز  رب  فقوتم  جح ، هک  دناهدید  یفرط  زا  تسا و  بجاو  وا  رب  جح  دش ، عیطتسم  یسک  رگا  هک : دناهدرک  هظحالم  ناشیا 
: هک دناهدرک  رّوصت  اذل 

هچنانچ دنک و  مهارف  ار  جح  تامّدقم  فّلکم ، هک  تسین  مزال  سپ  درادن  بوجو  جح ، صاخ ، مسوم  نآ  ندیسر  ارف  زا  لبق  میئوگب  رگا 
هک يدرف  دراد  ناکما  رگم  دنک . مهارف  ار  جح  تامّدـقم  ناسنا ، هک  دـهدیمن  هزاجا  نامز ، دـسرارف ، هّجحيذ  هام  ات  دـنک  ربص  دـهاوخب 

. دنک اّیهم  ار  جح  کسانم  ماجنا  تاناکما  لئاسو و  دربیم ، رسب  ناریا  رد  هّجحيذ  مهن  زور  الثم 
: هک دناهدش  ياهلکشم  راچد  ناشیا  هکنیا  هصالخ 

رد تسین و  بجاو  میئوگب  رگا  هن ؟ ای  تسا  بجاو  نآلا  دـسریم ، نآ  مسوم  رگید ، هام  هس  اضرف  تسه و  نامز  رب  فّقوتم  هک  یّجح  ایآ 
نآلا دـیاب  هجیتن  رد  تسا  بجاو  میئوگب  هچنانچ  دـنک و  لیـصحت  ینامز  هچ  ار  نآ  تامّدـقم  فّلکم ، سپ  دوشیم ، بجاو  صاخ  ناـمز 

، هلـصاف ود  نآ  نیب  امـش  هک  تسین  ياهراچ  دناهدومرف : اذل  میوش  لئاق  هلـصاف ، دیاب  بجاو  بوجو و  نیب  سپ  دنک  اّیهم  ار  نآ  تامّدـقم 
زا لبق  عیطتسم ، دیاب  هجیتن ، رد  دنک و  ادیپ  ّتیلعف  بوجو ، نونکا  هکنیا  يارب  دیراذگب  ّقلعم  بجاو  مه  ار  نآ  مان  دیوش و  لئاق 

249 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رئاس بوجو  نوکیف  [، 314] اضیأ اّیلاح  هب  طورشملا  بوجولا  ناک  هدوجو ، ضرف  و  رّخأتملا ، طرّشلا  وحن  یلع  طرّـشلا  ناک  ول  معن 313 ]

هب طبترا  نإ  و  هفالخب ، طرّـشلاب ، اطبترم  هنوک  الإ  ذـئنیح  ّقلعملا  نیب  هنیب و  قرفلا  سیل  و  اّیلاح ، [ 315] اضیأ بجاولل  ۀّیدوجولا  تامّدقملا 
[. 1  ] بجاولا

______________________________

. دنک مهارف  ار  جح  تامّدقم  مسوم ،
: هک تسا  نیا  هدومن  ّقلعم  بجاو  رّوصت  هب  روبجم  ار  لوصف  بحاص  هک  هچنآ  هصالخ :

ناکما ّقلعم ، بجاو  ریوصت  قیرط  زا  زج  تامّدقم ، هّیهت  بوجو  دنک و  هّیهت  ار  نآ  تامّدقم  جح ، ماّیا  ندیـسر  ارف  زا  لبق  عیطتـسم ، دـیاب 
. درادن

ّقلعم بجاو  رّوصت  زا  دوخ  دوصقم  فدـه و  هب  مه  امـش  دـشاب و  بجاو  العف  جـح ، تامّدـقم  هّیهت  هک  میئامیپیم  ار  يرگید  هار  ام  [- 1]
. دشابن ّقلعم » بجاو  ، » نآ مان  لاحنیعرد ، دیسرب و 

؟ دیوش ّقلعم  بجاو  هب  مزتلم  هک  دیتسه  روبجم  مه  زاب  میهد  هئارا  امش  هب  یقیرط  نانچ  رگا  رگید : ترابع  هب 
، جح بوجو  ینعی  تسا  جح  بوجو  هب  طوبرم  نامز ، دـیئوگب  دـینک و  عطق  بجاو - جـح - زا  ار  نامز  طابترا  امـش  هّللا : همحر  فّنـصم 

. تسه یّصاخ  مسوم  نامز و  رب  فّقوتم 
. دنکیم دیلوت  يرتدایز  لکشم  امش  قیرط  لاکشا :

250 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
- بجاو یلو  تسه  یلعف  بوجو  طرش  صاخ ، مسوم  هدنیآ و  نامز  دراد ، ّتیلخدم  جح ، بوجو  رد  رّخأتم  طرـش  وحن  هب  نامز  باوج :

بوجو رد  تلاـخد  هک  هچنآ  میتـفگ : و  هدرک 316 ] نایب  ار  دوخ  تاقیقحت  رّخأتم ، طرـش  ریوصت  رد  اـم  درادـن و  ناـمز  رب  یفّقوت  جـح -
یظاحل هن  دشاب  عقاو  اب  قباطم  هک  یظاحل  اهتنم  دراد  ّتیلخدم  نآ ، رد  یجراخ  نامز  [ 317] ظاحل هکلب  تسین  یجراخ  نامز  سفن  دراد ،

زا ترابع  شرّخأتم  طرش  دوجو  هک  رّخأتملا » هطرش  دوجول  بجاو  ّجحلا   » نونکا میئوگیم  هجیتن  رد  سپ  دشاب  رّوصت  لّیخت و  فرص  هک 
هجیتـن رد  درادـن و  هب  فّلکم  بجاو و  هب  یطاـبترا  چـیه  تسا و  لـیخد  فیلکت ، سفن  رد  تسه و  صاـخ  مسوم  هدـنیآ و  ناـمز  ظاـحل 

« بجاو ، » تسین حرطم  مه  یقّلعم  بجاو  دراد و  ّتیلعف  جـح ، بوجو  اریز  دـنک  مهارف  ار  جـح  تامّدـقم  تسا  مزـال  عیطتـسم ، رب  نونکا 
 ... تسه و نامز  رب  فّقوتم  بوجو »  » سفن هکلب  درادن  نامز  رب  فّقوت 
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صاخ مسوم  زا  لبق  جح ، تامّدقم  هّیهت  بوجو  زا  ترابع  هک  دوخ  فده  هب  لوصف - بحاص  امـش - روکذم ، قیرط  هئارا  اب  يدـنبعمج :
طرـش تروصهب  طورـشم - بجاو  قیرط  زا  هکیلاـحرد  تسا  ّقلعم  بجاو  ریوصت  هب  رـصحنم  نآ ، هار  هک  دـیرادنپن  دیـسریم و  تسه ،

. دشاب حرطم  یقّلعم ، بجاو  هکنیا  نودب  دیسر  فده  نآ  هب  ناوتیم  میدرک - نایب  هک  یتّیفیک  هب  رّخأتم 
؟ تسیچ لوصف  بحاص  ّقلعم  بجاو  اب  دندرک  نایب  فّنصم  هک  یطورشم  بجاو  نیب  قرف  لاؤس :

لیخد بوجو »  » رد رخأتم  طرش  وحن  هب  نامز  فّنصم ، نایب  قبط  اّما  دراد  ّتیلخدم  بجاو ،»  » رد نامز  لوصف ، بحاص  لوق  رب  انب  باوج :
. بجاو رد  هن  تسا 

251 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع بجی  ثیحب  لاحلا  یف  هنوک  و  ۀـّیدوجولا ، ۀـمّدقملا  بوجو  ۀـّیلعف  یف  طانملا  ّنأ  هانرکذ - اـم  يواـطم  نم  حدـقنا - دـق  هیبنت 318 :]

اطورـشم هبوجو  ناک  مسوملا ، یف  کسانملا  دـغلا و  یف  موّصلاک  اّیلابقتـسا ، ارمأ  ناـک  ول  و  اـهیذ ، بوجو  ۀـّیلعف  یه  اهلیـصحت ، فّلکملا 
[. 1  ] اضیأ بوجولل  ۀمّدقم  نکی  مل  اذإ  امیف  اقّلعم ، وأ  ناک  ازّجنم  اقلطم ، وأ  ارّخأتم ، ول  هیف و  ذخأ  دوجوم  طرشب 

______________________________

؟ تسیچ هّیدوجو  تامّدقم  یلعف  يریغ  بوجو  كالم 

. هّیملع هّیبوجو و  هن  تسا  هّیدوجو  تامّدقم  بجاو ، همّدقم  رد  عازن  ّلحم  میدرک ، نایب  البق  هک  روطنامه  [- 1]
؟ تسیچ شکالم  دشاب ، مزال  فّلکم ، رب  نآ  لیصحت  یلعف و  بوجو  ياراد  همّدقملا ، يذ  کی  هّیدوجو  همّدقم  دشاب  انب  رگا  لاؤس :

دشاب هتشاد  قّقحت  [، 319] طرش راهچ  رگا  هک  دوشیم  هدافتسا  فّنصم ، تارابع  زا  ابیرقت  باوج :
252 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دوشیم  يریغ  یلعف  بوجو  ياراد  هّیدوجو ، تامّدقم 
، همّدقم درادن  ناکما  دشاب ، هدرکن  ادیپ  یلعف  بوجو  هب  فاّصتا  همّدقملا ، يذ  هچنانچ  دشاب ، یلعف  بوجو  ياراد  همّدـقملا ، يذ  دـیاب  - 1

. تسا بوجو  نآ  زا  یحّشرت  همّدقملا و  يذ  بوجو  رثا  همّدقم ، بوجو  اریز  دوش  يریغ  بوجو  هب  فصتم 
هتـشاد يریغ  بوجو  حبـص ، هدزای  تعاس  رد  تراهط  اضرف  اّما  دنک  ادیپ  ّتیلعف  لاوز ، زا  دعب  رهظ ، زامن  بوجو  هک  تسین  لوقعم  لاثم :
هتـشاد یلعف  بوجو  مه  همّدـقملا  يذ  لاح ، نامه  رد  فرظ و  نامه  رد  دـیاب  دراد  ّتیلعف  همّدـقم ، بوجو  هک  يدروم  ره  رد  سپ  دـشاب 

. دشاب
؟ دوشیم تباث  یقیرط  هچ  زا  همّدقملا  يذ  بوجو  ّتیلعف  لاؤس :

: هدش رکذ  نآ  يارب  هار  راهچ  ابیرقت  نونکات  باوج :
. تسه یلعف  شبوجو  هجیتن ، رد  هک  دشاب  زّجنم » قلطم   » بجاو همّدقملا ، يذ  تسا  نکمم  فلا :

. تسه یلعف  بوجو  ياراد  هک  دندرک  ریوصت  لوصف  بحاص  هک  دشاب  یقّلعم »  » بجاو همّدقملا ، يذ  دراد  ناکما  ب :
بوجو همّدقملا  يذ  انبم  نآ  قبط  دنکیم و  قلطم  بجاو  هب  عوجر  هک  دشاب  مظعا  خیش  طورـشم »  » بجاو همّدقملا ، يذ  تسا  نکمم  ج :

. دراد یلعف 
، هدنیآ رد  هک  یطرش  نآ  ّتیفیک : نیا  هب  اهتنم  تسا  روهشم  ریـسفت  دروم  دارم و  هک  دشاب  یطورـشم  بجاو  همّدقملا ، يذ  دراد  ناکما  د :

دنکیم ادیپ  قّقحت  لابقتـسا ، هدنیآ و  رد  طرـش  هک  تسا  نیا  رّخأتم ، طرـش  يانعم  هدش و  ذخا  رّخأتم ، طرـش  وحن  هب  دنکیم  ادـیپ  قّقحت 
. دراد یلعف  بوجو  شطورشم  نکل 

ادـیپ قّقحت  هّجحيذ ، هام  رد  دـیاب  هکنیا  اب  تسه و  یّـصاخ  نامز  هب  دـّیقم  هک  لاحنیعرد  جـح  میدرک : نایب  یلاثم  نینچ  البق  لّوا : لاثم 
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بوجو  هک  تسا  یتروصرد  تامّدقم  لیصحت  موزل  دنک ، مهارف  ار  شتامّدقم  تعاطتسا ، زا  دعب  دیاب  دش  عیطتسم  یسک  رگا  اّما  دنک 
253 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- درادن بوجو  سمش  لاوز  زا  لبق  زامن ، دشاب - سمش  لاوز  هب  تبسن  زامن  دننام  نامز ، هب  تبسن  جح ، رگا  اّما  دشاب  هتـشاد  ّتیلعف  جح ،
هتـشاد یلعف  بوجو  تعاطتـسا ، تروص  رد  جح  همّدقملا و  يذ  دیاب  سپ  دشاب . هتـشاد  بوجو  تسین  لوقعم  نآ ، تامّدقم  زا  کیچـیه 

همّدقملا يذ  بوجو  هاوخ  دشاب ، هّجحيذ  هام  هدنیآ و  رد  بجاو  نآ  قّقحت  نامز  هچرگ  دنک  ادیپ  يریغ  بوجو  شتامّدقم  هّیهت  ات  دـشاب 
نایب ام  هک  يرّخأتم  طرـش  هب  طورـشم  بجاو  باب  زا  ای  دشاب  مظعا  خیـش  طورـشم  بجاو  ای  دـشاب  لوصف  بحاص  ّقلعم  بجاو  قیرط  زا 

. میدرک
. دنک تبانج  لسغ  رجف ، عولط  زا  لبق  دیاب  هدش  بنج  ناضمر ، هام  بش  رد  هک  يدرف  مّود : لاثم 

هب دراد  يریغ  یمّدـقم و  بوجو  روکذـم ، لـسغ  دـیئوگیم  هنوگچ  درادـن  بوجو  موص ، زونه  هدـشن و  رجف  عوـلط  هکیلاـحرد  لاؤـس :
؟ هدرک ادیپ  بوجو  همّدقملا  يذ  زا  لبق  همّدقم ، هنوگچ  رگید : ترابع 

دیق نامز ، هک  لوصف - بحاص  ّقلعم  قیرط  زا  هاوخ  دـشاب  بجاو  رجف ، عولط  قّقحت  زا  لبق  همّدـقملا ، يذ  دـیاب  تسین و  ياهراـچ  باوج :
یطورـشم بجاو  قیرط  هب  ای  مظعا  خیـش  طورـشم  بجاو  قیرط  زا  ای  دشاب - هتـشاد  بوجو  هب  طابترا  هکنیا  هن  دشاب  موص  بجاو و  يارب 

. رّخأتم طرش  وحن  هب  اهتنم  تسا - رجف  عولط  بوجو ، طرش  نکل  تسا  تباث  مه  بش  لّوا  رد  موص  بوجو  هک : میدرک  نایب  ام  هک 
، همّدـقملا يذ  هچناـنچ  دـشاب و  یلعف  بوجو  ياراد  همّدـقملا ، يذ  دـیاب  هک  تسا  نیا  هّیدوجو ، همّدـقم  بوـجو  طئارـش  زا  یکی  هجیتـن :

. میدرک نایب  هک  يوحن  هب  دوش  يریغ  بوجو  هب  فصّتم  همّدقم ، درادن  ناکما  دشاب ، هدرکن  ادیپ  یلعف  بوجو  هب  فاّصتا 
: هک میزادرپب  فّنصم  ترابع  حیضوت  هب  مه  يرادقم  تسا  بسانم 

یف کسانملا  دغلا و  یف  موّصلاک  اّیلابقتـسا  ارما  ناک  ول  اهیذ و  اهبوجو  ۀیلعف  یه  ۀّیدوجولا ...  ۀمّدقملا  بوجو  ۀـّیلعف  یف  طانملا  ّنا  هلوق :
طرشب فلا  اطورشم »  » هبوجو ناک  مسوملا 

254 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. اقّلعم وا  ناک  ازّجنم  ج  اقلطم »  » وا ب  ارّخأتم »  » ول هیف و  ذخا  دوجوم 

. تعاطتسا هب  تبسن  جح ، دننام  تسا  دوجوم  العف  طرش  نآ  هک  دشاب  یطرش  هب  طورشم  تسا  نکمم  همّدقملا  يذ  بوجو  فلا :
، تعاطتسا دیاب  ینعی  تسه  نراقم »  » طرش شطرش ، دیریگب ، رظن  رد  تعاطتـسا  هب  تبـسن  ار  جح  رگا  میدرک : رکذ  ام  هک  ینایب  قبط  ب :

شبوجو دینک  هسیاقم  نامز ، اب  ار  نراقم  طرش  هب  تعاطتسا  هب  طورـشم  ّجح  نامه  رگا  دشاب و  هتـشاد  ّتیلعف  بوجو ، ات  دنک  ادیپ  قّقحت 
. دراد ّتیلخدم  رّخأتم »  » طرش وحن  هب  نامز ، اّما  تسا  طورشم 

. اقّلعم وا  ناک  ازجنم  دشاب ، قلطم  بجاو  همّدقملا ، يذ  تسا  نکمم  ج :
. دنک ادیپ  یلعف  يریغ  بوجو  همّدقم ، هکنیا  ات  دشاب  هتشاد  یلعف  بوجو  همّدقملا ، يذ  دیاب  لاحرههب 

[.« 321] اضیا بوجولل 320 ] ۀمّدقم  نکی  مل  اذا  امیف  : » هلوق
ترابع هب  دشاب  هتـشاد  مه  یبوجو  همّدقم  ناونع  دیابن  يدوجو  همّدقم  هک : تسا  نیا  هّیدوجو ، همّدقم  يریغ  یلعف  بوجو  مّود  طرـش  - 2

. دنکیمن ادیپ  يریغ  بوجو  همّدقم ، نآ  تروص ، نیا  رد  هّیبوجو ، همّدقم  مه  دشاب  هّیدوجو  همّدقم  مه  ءیش  رگا  رگید 
؟ دشاب نیناونعلا  عمجم  تسا  نکمم  تامّدقم ، زا  کیمادک  لاؤس :

تـسه لیخد  زامن ، دوجو  رد  مه  دراد  ّتیلخدم  زامن ، بوجو  رد  مه  دراد ، تلاخد  تهج ، ود  رد  زامن ، هب  تبـسن  [ 322 «] تقو : » باوج
تسا  لطاب  مه  لاوز  زا  لبق  رهظ ، زامن  الثم 

255 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رـضاحلا و رفاـسملاک و  فّلکملل ، اـناونع  ذـخأ  اذإ  اـمک  فـیلکتلل ، ادروـم  نوـکی  نأ  لیحتـسی  وـحن  یلع  بجاوـلا  یف  [ 323] ةذوخأم وا 
[. 1  ] کلذ ریغ  یلإ  عیطتسملا 

______________________________

. ابوجو ادوجو و  دراد - تلاخد  تهج ، ود  رد  سمش  لاوز  سپ  تسین  بجاو  مه  و 
دوجو رد  هک  زامن  هب  تبـسن  تراهط ، دننام  دشابن  یبوجو  همّدـقم  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  يریغ  یلعف  بوجو  دـشاب ، انب  ياهمّدـقم  رگا  سپ 

. درادن تیلخدم  زامن  بوجو  رد  اّما  تسا  لیخد  زامن ،
؟ تسیچ مّود  طرش  رابتعا  ّتلع  لاؤس :

هراشا نآ  هب  هّیبوجو  تامّدقم  نایب  رد  البق  هک  تسا - لصاح  لیـصحت  مزلتـسم  دنـشاب ، هتـشاد  بوجو  مه  هّیبوجو  تامّدـقم  رگا  باوج :
بلط هبوجو  نوکی  اضیا ...  بوجولا  ۀمّدقم  ناک  ول  ّهنا  ةرورـض  دننکیم - هراشا  نآ  هب  رطـس  دنچ  زا  دعب  هّللا  همحر  فّنـصم  و  میدرک -

. لصاحلا
. دشاب هدش  ذخا  فّلکم ، يارب  ناونع »  » تروصهب لیلد  ناسل  رد  دیابن  هّیدوجو  همّدقم  هک  تسا  نیا  رگید ، طرش  - 3 [- 1]

باطخ رفاسم »  » هب سّدـقم  عراش  الثم  هدـش  ذـخا  [ 324 «] فّلکم ناونع   » تروصهب لیلد  ناـسل  رد  تامّدـقم  زا  یـضعب  هک  تسا  یهیدـب 
ار شزامن  رگا  رـضاح  صخـش  تسه و  رـصق  زامن  همّدقم  رفـس ، هک  مینادیم  مه  اجراخ  یناوخب ، هتـسکش  ار  تزامن  دیاب  وت  هک  دنکیم 

ناونع تسین  مزال  ناسنا ، رب  لاح  نیع  رد  اّما  دراد  ّتیلخدم  رصق ، زامن  تّحص  رد  رفس  سپ  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  زامن  الصا  دناوخب  رصق 
نآ ات  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدـش و  ذـخا  فّلکم  ناونع  تروصهب  لـیلد  ناـسل  رد  هّیدوجو  همّدـقم  نآ  اریز  دـنک  لیـصحت  ار  رفاـسملا » »

هلأسم هکنیا  ات  دنک  ادیپ  قّقحت  روکذـم ، ناونع  دـیاب  هکلب  دوشیمن  تباث  رـصق ، زامن  هب  مکح  الـصا  دـنکن  ادـیپ  قّقحت  جراخ ، رد  ناونع 
 ... دوش و حرطم  رصق ، زامن  هب  تبسن  فیلکت ، توبث 

256 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمّدـقم ناـک  ول  ّهنأ  ةرورـض  فیلکّتلل ؛ ادروم  هراـیتخاب - وأ  راـیتخاالب  هدوجو - ریدـقت  و  هلوصح ، قاـّفتاب  دـّیقملا  لـعفلا  لـعج 325 ] وأ 

دحأ یلع  ذخأ  اذإ  ّهنأ  امک  لصاحلا ، بلط  هبوجو  نوکی  لوصحلا  دعب  و  هلوصح ، دـعب  الإ  بوجو  كانه  نوکی  داکی  ال  اضیأ ، بوجولا 
[. 1  ] مهفاف هب ، هقّلعت  حصی  داکی  هلوصح ال  عم  و  فیلکّتلل ، ادروم  لعفلا  ناک  امل  لصحی  مل  ولف  کلذک ، نوکی  نیوّحنلا 

______________________________

يریغ و بوجو  کی  هک  دراد  انعم  ایآ  تشگ ، تباـث  رـصق ، زاـمن  هب  فیلکت  هلأـسم  دـش و  دوجوم  رفاـسملا »  » ناونع هکنآ  زا  دـعب  لاؤس :
؟ دیامن لیصحتلا  مزال  ار  نآ  تیارس و  تسه - رفاسملا »  » ناونع هک  همّدقم -»  » هب رصق  تالص  زا  یمّدقم 

، ناونع نآ  رگا  تسین و  رصق  زامن  هب  تبسن  یفیلکت  هک  هدرکن  ادیپ  قّقحت  روکذم ، ناونع  رگا  تسا ، لصاح  لیـصحت  اریز  ریخ ، باوج :
تیارس حّشرت و  همّدقم 327 ] هب  همّدـقملا 326 ] يذ  زا  يریغ  بوجو  کی  هک  درادـن  انعم  دـش  تباث  رـصق ، بوجو  هجیتن ، رد  دوجوم و 

. دیامن ناونع  نآ  لیصحت  موزل  هب  مکح  دنک و 
لوصح زا  لبق  جح - طورـشم - بجاو  دـناهدومرف  ناشیا  هک : دراد  مظعا  خیـش  طورـشم  بجاو  رب  تراظن  ابیرقت  مراهچ  طرـش  - 4 [- 1]

. بوجو رد  هن  دراد  ّتیلخدم  جح - بجاو - رد  تعاطتسا  نکل  دراد  یلعف  بوجو  تعاطتسا - طرش -
؟ تسه جح  باب  رد  نامز »  » و تعاطتسا »  » نیب یقرف  هچ 

. دشابیم رودقم  رما  کی  تعاطتسا ، اّما  تسا  رودقم  ریغ  رما  کی  فّلکم ، هب  تبسن  نامز ،
257 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، مظعا خیش  هدیقع  رب  انب  لاحنیعرد ، تسه  یلعف  نآ  زا  لبق  مه  شبوجو  دراد و  جح  بجاو و  رد  تلاخد  تعاطتـسا ، هک  تسا  هنوگچ 
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؟ دنک لیصحت  ار  تعاطتسا  فّلکم ، هک  تسین  مزال 
تسه لیصحتلا  مزال  خیش ، موحرم  هدیقع  رب  انب  تراهط ، هک  تسیچ  زامن  باب  رد  تراهط  جح و  باب  رد  تعاطتسا  نیب  قرف  نینچمه  و 

؟ تسیچ شتّلع  درادن - لیصحت  بوجو  ناشیا  هدیقع  هب  انب  یّتح  تعاطتسا  اّما 
؟ درادن لیصحت  موزل  ارچ  سپ  تسین ، جح  هب  تبسن  نامز ، دننام  تسه و  رودقم  رما  کی  فّلکم ، يارب  تعاطتسا  لیصحت 

رد الوم  هک  تسا  يوحن  هب  هّیدوجو  تامّدـقم  یهاگ  هک : میتسه  شنایب  ماـقم  رد  نونکا  هک  تسا  یمراـهچ  طرـش  ناـمه  شتّلع  باوج :
، دش لصاح  دوخهبدوخ  یعیبط و  وحن  هب  همّدـقم  رگا  هک  تسا  نیا  شروظنم  هکلب  تسین  همّدـقم  لیـصحت  هب  دـبع  ندومن  فّلکم  ددـص 

لیـصحت ار  تراهط  فّلکم ، دـهاوخیم  الوم  هک  زامن  هب  تبـسن  تراهط ، فالخ  هب  دـنک  ادـیپ  قّقحت  شلابند  هب  همّدـقملا  يذ  تقونآ ،
نع ار  جح  هک  تسا  مزال  فّلکم ، رب  هاگنآ  دـش  لصاح  دوخهبدوخ  تعاطتـسا ، رگا  هدـش : ضرف  نینچ  تعاطتـسا ، باب  رد  اّما  دـیامن .

کی ۀعاطتـسا ،» نع  جـح   » رد اـما  تسه  یلعف  بوـجو ، موزل و  دـشاب ، تعاطتـسا  هـب  طورـشم  موزل ،»  » هـکنیا هـن  دـهدب  ماـجنا  ۀعاطتـسا 
. تسا ظوحلم  یّصاخ  تعاطتسا 

ار شدوجو  ضرف  الوم  هک  دـشابن  يوحن  هب  هب ، رومأم  رد  نآ  تلاـخد  هک : تسا  نیا  هّیدوجو ، همّدـقم  يریغ  بوجو  مراـهچ  طرـش  سپ 
. تسین بجاو  همّدقم ، نآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  لئاق  ّتیلخدم  نآ ، یعیبط  دوجو  يارب  دشاب و  هدرک 

[: 328] دناهدرک نایب  نینچ  ار  ریخا  طئارش  رابتعا  ّتلع  هّللا  همحر  فّنصم  رّکذت :
هلوصح و دعب  الا  بوجو  كانه  نوکی  داکی  اضیا ال  بوجولا  ۀمّدقم  ناک  ول  ّهنا  ةرورض  »

258 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[ ...« کلذک 329 نوکی  نیوّحنلا  دحا  یلع  ذخا  اذا  ّهنا  امک  لصاحلا  بلط  هبوجو  نوکی  لوصحلا  دعب 

. میاهدروآ یقرواپ  رد  ار  نآ  ام  دناهدرک و  نایب  مه  ینیکشم  موحرم  هک  تسه  یبلطم  نامه  هب  هراشا  مهفاف » : » هلوق
بوجو همّدقم ، نآ  ات  دشاب  عمتجم  روکذم ، طرـش  راهچ  دیاب  هک  تسا  نیا  هّیدوجو ، همّدقم  بوجو  رد  یّلک  هدعاق  هطباض و  يدنبعمج :

. تسا مارک  نیئراق  اب  فلتخم  دراوم  رد  روکذم  طئارش  قیبطت  دنک و  ادیپ  یلعف  يریغ 
نآ هب  طورـشم  بجاو  ریـسفت  هب  راداو  ار  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  ّقلعم و  بجاو  ریوصت  هب  روبجم  ار  لوصف  بحاـص  هک  هچنآ  يروآداـی :
يذ رگا  تسا ؟ مزال  نآ ، تامّدـقم  هّیهت  جـح ، مسوم  ندیـسر  ارف  زا  لـبق  هنوگچ  هک  هدوب  جح 330 ] هلکـشم  تسا : هدرک  صاخ  يانعم 

یتـّیفیک هچ  هب  نآ  بوـجو  هوـحن  سپ  تسا  بجاو  جـح ، رگا  تسا و  بجاو  نآ ، همّدـقم  هنوـگچ  سپ  تسین  بجاو  جـح ، همّدـقملا و 
: هدرک باختنا  یقیرط  یهار و  دوخ  يارب  سکره  هک  تسه 

بجاو مه  اـم  هدرک و  اـنعم  یّـصاخ  وحن  هب  ار  طورـشم  بجاو  مه  مظعا  خیـش  هدـش ، ّقلعم  بجاو  ریوصت  هب  کّـسمتم  لوصف ، بحاـص 
ناوتیم هکلب  تسین  قیرط  ود  نآ  هب  رصحنم  لکشم ، ّلح  هار  دوش  مولعم  هکنیا  ات  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  رّخأتم  طرش  وحن  هب  طورـشم 

. درک هئارا  مه  ار  یمّوس  هار 
259 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک امیف  هنامز ، دعب  هیلع  ردـقی  مل  اذإ  بجاولا ، نامز  لبق  ۀـمّدقملاب  نایتإلا  موزل  یف  الـصأ  لاکـشإ  ّهنأ ال  تفرع  دـقف  کلذ ، تفرع  اذإ 
[. 1  ] یفخی امک ال  دعب ، امیف  دوجولا  مولعم  ناک  رّخأتم ، طرشب  اطورشم  ناک  ول  و  [، 331] اقلطم اّیلاح  هبوجو 

______________________________

تقو زا  لبق  تامّدقم ، نایتا  بوجو 

نامز ندیسر  ارف  زا  لبق  همّدقم ، نایتا  موزل  رد  یلاکـشا  هنوگچیه  دیدرگ ، حضاو  همّدقم  بوجو  باب  رد  یّلک  هطباض  هکنآ  زا  دعب  [- 1]
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ارف جح ، مسوم  یتقو  هک : تسا  نینچ  الومعم  جح ، دروم  رد  هکنیا  امک  هنامز - دعب  هیلع  ردقی  مل  اذا  درادن - دوجو  جـح - دـننام  بجاو -
مهارف ناکما  هّجحيذ ، مهن  زور  حبـص  دنکیم ، یگدنز  ناریا  رد  هک  یـسک  اضرف  دنک ، هّیهت  ار  جح  تامّدـقم  دـناوتیمن  ناسنا  دیـسر ،

. دنک مهارف  ار  نآ  تامّدقم  البق  دیاب  سپ  درادن  ار  نآ  کسانم  كرد  جح و  تامّدقم  ندرک 
؟ تسا مزال  بجاو ، نامز  ندیسر  ارف  زا  لبق  تامّدقم ، هّیهت  يدراوم  هچ  رد  لاؤس :

لوصف بحاـص  ّقلعم  بجاو  وحن  هب  همّدـقملا  يذ  بوجو  هاوخ  تسه  یلعف »  » بوجو ياراد  همّدـقملا ، يذ  هک  يدراوـم  نآ  رد  باوـج :
وحن هب  [ 332 «] نامز ، » جـح دروم  رد  الثم  میدرک ، نایب  ام  هک  یطورـشم  بجاو  وحن  هب  ای  مظعا و  خیـش  طورـشم  بجاو  وحن  هب  ای  دـشاب 

، تامّدـقم لیـصحت  ارچ  درک  ادـیپ  ّتیلعف  بوجو ، رگا  نیاربانب  دـشابیم . یلعف  بوجو ، لاحرههب ، اّما  تسا  بوجو  طرـش  رّخأتم ، طرش 
همّدقملا يذ  بوجو  عبات  همّدقم ، بوجو  درادن ، همّدقم  بوجو  هب  یطبر  اّما  دنکیم  ادیپ  قّقحت  ادـعب  هچرگ  بجاو  نامز  دـشابن ، بجاو 

. تسا مزال  شتامّدقم  هّیهت  دش  بجاو  جح ، لصاح و  تعاطتسا ، نآلا  رگا  اذل  بجاو »  » نامز عبات  هن  تسه 
260 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بوجو روذـحم  هنم  مزلی  و ال  ۀـمزالملا ، یلع  اـهیلع  بوجولا  هنم  حـشرتیف  هتمّدـقم ، دـیهمتب  هیلع  ةردـقلاب  هزّجنت  هبوجو و  ۀـّیلعف  ةرورض 
[. 1  ] هب نایتإلا  لبق  اهب  نایتإلا  مزاللا  اّمنإ  و  اهیذ ، بوجو  لبق  ۀمّدقملا 

بجاولا نامز  یف  تامّدـقملا  رئاسب  نایتإلاک  ناهرب ، ۀـنوئم  نایب و  دـیزم  یلإ  جاتحی  ال  ۀـمزالملاب ، لقن  مل  ول  و  القع ، اهب  نایتإلا  موزل  لب 
[. 2  ] هنایتإ لبق 

______________________________

- دراد ّتیلعف  بوـجو ،» : » هک دـناهدرک  ناـیب  ار  همّدـقم  ناـیتا  موزل  رد  لاکـشا  یفن  ّتلع  روکذـم ، تراـبع  رد  هّللا  هـمحر  فّنـصم  [- 1]
.« بجاولا یلع  يا  هیلع  ةردقلاب  »

؟ دراد قّقحت  بجاو ، نایتا  رب  تردق  ّتیفیک ، هچ  هب  هنوگچ و  لاؤس :
رب انب  هتبلا  دوشیم  حّشرت  همّدقم ، هب  همّدقملا  يذ  زا  یبوجو  نیاربانب ، دـنک ، مهارف  ار  بجاو  نآ  تامّدـقم  دـناوتیم  فّلکم  نآلا  باوج :

. میوش همّدقم  بوجو  هب  لئاق  بجاو ، همّدقم  ثحب  رد  ام  هکنیا 
. هدرک ادیپ  بوجو  همّدقملا ، يذ  زا  لبق  همّدقم ، هنوگچ  لاکشا :

نونکامه همّدقم  تسا و  یلعف »  » همّدقملا يذ  بوجو  میتفگ  هکلب  تسا  بجاو  همّدقملا ، يذ  بوجو »  » زا لبق  همّدـقم ، میتفگن  ام  باوج :
همّدقملا يذ  سفن  عبات  همّدقم ، بوجو  اریز  درادن  یعنام  چیه  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  ادـعب  هب  رومأم  بجاو و  سفن  اما  دراد  يریغ  بوجو 

بوجو هب  یطابترا  دنکیم ، ادیپ  قّقحت  ینامز  هچ  همّدقملا ، يذ  هکنیا  دشابیم و  همدـقملا  يذ  بوجو  عبات  همّدـقم ، بوجو  هکلب  تسین 
. درادن همّدقم 

هب نیلئاق  میاهدرک ، نایب  ارّرکم  هک  روطنامه  دنتـسه  همّدقم  یلقع  موزل  هب  لئاق  دننادیمن ، بجاو  ار  بجاو  همّدـقم  هک  مه  یناسک  [- 2]
بوجو هک  همزالم  نیرکنم  اما  تسه  همزالم  همّدقملا ، يذ  بوجو  نآ و  نیب  دراد و  یعرـش »  » يریغ بوجو  همّدقم ، دنیوگیم : همزالم 

موزل هب  مکح  القتسم  لقع ، حطّسلا ،» یلع  نک  : » دومرف الوم  رگا  دراد  یلقع  موزل  همّدقم ، سفن  دندقتعم : دنرادن ، لوبق  ار  همّدقم  یعرش 
. دنکیم مّلس  بصن  همّدقم و  هّیهت 

هدنیآ  رد  شنامز  هچرگ  دنک - ادیپ  ّتیلعف  جح ، بوجو  نونکا  هچنانچ  مه  ریخا  يانبم  قبط 
261 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةّداملا دویق  نم  طرّشلا  لعج  نم  هیلإ ، عجری  امب  وأ  قیلعّتلاب ، ّقلعتلاب  [ 334] ۀصیوعلا هذه  نع  یصفّتلا  رصحنی  ّهنأ ال  کلذب 333 :] حدقناف 
[. 1  ] طورشملا یف 
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______________________________

ار بجاو  درادن  تردـق  جـح ، مسوم  رد  دـنک  ربص  ناسنا  رگا  اریز  دـنکیم  نآ  تامّدـقم  هّیهت  موزل  هب  مکح  لقع ، لاحنیعرد ، تسه -
. دیامن مهارف  ار  نآ  تامّدقم  دیاب  نونکا  اذل  دنک  كرد 

. زامن هب  تبسن  تراهط - باب  رد  یلقع  موزل  دننام  هنایتا .» لبق  بجاولا  نامز  یف  تامّدقملا  رئاسب  نایتالاک  : » هلوق
؟ درکیم تراهط  لیصحت  هب  راداو  ار  ناسنا  یسک  هچ  تشادن  یعرش  بوجو  تراهط ، رگا 

هک نونکا  دـنکیم : مکح  لقع  نامه  دـنکیم ، تراهط  لیـصحت  هب  راداو  ار  ناسنا  رهظ ، زا  دـعب  سمـش و  لاوز  زا  دـعب  هک  یلقع  نامه 
. دینک لیصحت  ار  شتامّدقم  دیاب  هدرک  ادیپ  ّتیلعف  جح ، بوجو 

: دراد دوجو  هار ، هس  همّدقم ، بوجو  تابثا  يارب  هک  دش  حضاو  امش  يارب  ریخا  تانایب  زا  [- 1]
. دوب یلعف  بوجو ، نکل  دنتسنادیم و  بجاو  جح و  دیق  ار  نامز  هک  یلوصف  ّقلعم  بجاو  ریوصت  قیرط  زا  فلا :

یلوـصف قـّلعم  بجاو  تقیقح ، رد  مهنآ  هک  تئیه - هن  دنتـسنادیم  هّداـم  دـیق  ار  طرـش  هک  مظعا - خیـش  طورـشم  بجاو  قـیرط  زا  ب :
. تسه

هتـشاد ّتیلخدم  جح ، بوجو  رد  تعاطتـسا  دننام  هکلب  هتـشادن  بجاو - جـح - هب  یطابترا  جـح ، نامز  هک : میدرک  نایب  ام  مه  یهار  ج :
نیا  نامز ، تعاطتسا و  نیب  قرف  اهتنم  دشاب 

262 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رهش یف  لیللا  یف  لسغلاک  بجاولا ، نامز  لبق  ۀمّدقملاب  نایتإلا  ۀعیرّـشلا  یف  بجی  یتلا  دراوملا  یف  لاکـشإ  ّهنأ ال  کلذب 335 :] حدقناف 

و ال هنایتإ ، نامز  وه  رّخأتملا  اّمنإ  و  بجاولا ، بوجو  قبـس  نع  ّنالا  قیرطب  هب  فشکی  ذإ  دغلا ، یف  موّصلا  هیلع  بجو  اّمم  هریغ  ناضمر و 
[. 1  ] الصأ هیف  روذحم 

______________________________

ات هک  قیرط  نیا  هب  تسا  لـیخد  بوجو »  » رد رّخأـتم  طرـش  وحن  هب  ناـمز  اـّما  دراد  ّتیلخدـم  نراـقم ، طرـش  وحن  هب  تعاطتـسا  هک  تسا 
وحن هب  صاخ  مسوم  نآ  هدـنیآ و  نامز  نامز ،»  » هلأسم فـالخ  هب  ددرگیمن  حرطم  جـح ، يارب  یبوجو  دوشن  قّقحم  تعاطتـسا ، اـجراخ 

. تشذگ نآ  ثحب  هک  دراد  ّتیلخدم  جح ، بوجو  رد  رّخأتم  طرش 
هار هکلب  تسین  دندرک ، هئارا  امهّرس  سّدق  لوصف  بحاص  مظعا و  خیش  هک  یقیرط  ود  هب  رصحنم  روکذم ، لاکشا  زا  یّصفت  هار  هصالخ :

. میدرک نایب  هک  دراد  دوجو  مه  یمّوس 
: هک دنریگیم  یهقف  هجیتن  هتشذگ ، تانایب  زا  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

رهـش یف  لیللا  یف  لسغلاک  ، » درادـن یلاکـشا  دـعاوق ، رظن  زا  هدـش  بجاو  همّدـقم ، نایتا  هب ، رومأم  بجاو و  نامز  زا  لبق  هک  يدراوم  رد 
ناهرب مینکیم - فشک  ار  ّتلع  لولعم ، قیرط  زا  اریز  ّنالا »...  قیرطب  هب  فشکی  ذا  دغلا  یف  موّصلا  هیلع  بجو  اّمم  هریغ 336 ] ناضمر و 

لّوا رد  ناضمر  هام  موص  الثم  دراد  قّقحت  نونکا  همّدـقملا - يذ  بوجو  ّتلع - هک  مینکیم  فشک  همّدـقم ، بوجو  قیرط  زا  ینعی  ّینا -
فّقوت و  تعاطتـسا - تروص  رد  دراد - بوجو  جح ، هدنام ، یقاب  جح ، مسوم  هب  هام  راهچ  هک  لاحنیعرد  نینچمه  تسا و  بجاو  بش ،

. الصا هیف  روذحم  تسا و ال  یلعف  شبوجو  اّما  تسا  رّخأتم  هب ، رومأم  بجاو و  ماجنا  نامز  هّتبلا  درادن  نامز  رب 
263 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهبوجو نوکی  ۀـلاحم  ـالف  اـهبوجو ، یلع  لـیلد  ضهن  وـلف  يریغلا ، بوجولاـب  هتمّدـقم  فاـّصتا  لاحتـسال  هقبـس ، مدـعب  ملعلا  ضرف  وـل  و 
[. 1 [ ] 338] اضیأ روذحم  الف  هیلع ، ۀمّدقملا  يذ  باجیإل  ّدعتسیل ]  ] ّدعتسا اهنایتإب و  ّأیهتیل  اّؤیهت ، ول  و  [ 337] ایسفن

______________________________
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رد میراد  شبوجو  مدـع  هب  نیقی  و  تسین 339 ] بجاو  رجف ، عولط  زا  لبق  همّدـقملا - يذ  موص - الثم  هک  دزرو  رارـصا  یـسک  رگا  [- 1]
يریغ 340] یمّدـقم و  بوجو  دـناوتیمن  مه  همّدـقم - تبانج - لـسغ  هک  دـینک  ادـیپ  نیقی  دـیاب  سپ  میهدیم  خـساپ  وا  هب  تروص  نیا 

. تسا لیحتسم  همّدقملا ، يذ  بوجو  نودب  یمّدقم  بوجو  اریز  دشاب  هتشاد 
 ...« اّؤیهت ول  اّیسفن و  اهبوجو  نوکی  ۀلاحم  الف  اهبوجو  یلع  لیلد  ضهن  ولف  : » هلوق

بوجو رجف ، عولط  زا  لـبق  همّدـقم - نآ  لاـثما  و  تباـنج - لـسغ  دـیئوگب  امـش  رگا  هک : دراد  دوـجو  همّدـقم ، بوـجو  يارب  يرگید  هار 
. ریغ میاهدرک و ال  نایب  الّصفم  هک  تسا  نامه  شبوجو  توبث  قیرط  دراد ، یمّدقم 

لبق تبانج ، لسغ  همّدـقم و  اضرف  هک  دـش  هماقا  یلیلد  رگا  هک : درک  هئارا  تبانج ، لسغ  همّدـقم و  بوجو  يارب  يرگید  هار  تسا  نکمم 
رب یسفن  بوجو  اهتنم  دراد  یسفن  ناونع  هکلب  تسین  یمّدقم  يریغ و  بوجو ، نآ  میئوگیم  تروص  نیا  رد  تسا  بجاو  رجف ، عولط  زا 

[341 :] تسه هنوگ  ود 

ص263 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
264 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

سیل و  اعّسوم ، ول  اهتامّدقم و  عیمج  بوجو  مزل  ۀمّدقملا  يذ  بوجو  قبـس  نع  افـشاک  نامز  یف  ۀمّدقملا  بوجو  ناک  ول  تلق 342 :] نإ 
[. 1  ] ردابی مل  ول  اهنم  هنکمت  مدع  ضرف  ول  ةردابملا  هیلع  بجی  ثیحب  کلذک 

______________________________

. هفورعم تابجاو  رثکا  دننام  درادن  يرگید  رما  يارب  یگدامآ  ّؤیهت و  ناونع  دراد و  لالقتسا  یسفن ، بجاو  یهاگ  فلا :
« ۀـبانجلا لـسغ  بجی   » دـیوگیم هک  یلیلد  اـضرف  دـنراد  يرتمهم  بجاو  يارب  یگداـمآ  ؤـّیهت و  ناوـنع  یـسفن ، تاـبجاو  زا  یـضعب  ب :

دنک اّیهم  تسه - زور  رد  موص  زا  ترابع  هک  رتمهم - بجاو  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  ددـص  رد  هکلب  هدـشن  لـئاق  لـسغ ، يارب  یتیمّدـقم 
. موص مه  دشاب و  هتشاد  یتیمّدقم  هکنیا  نودب  تسا  بجاو  یئّیهت  یسفن  بجاو  ناونعهب  لسغ  مه  اهتنم 

، دـشاب همّدـقملا  يذ  بوجو  قبـس  زا  فشاک 343 ] بجاو - ناـمز  ندیـسر  زا  لـبق  همّدـقم - بوجو  امـش ، هدـیقع  هب  رگا  لاکـشا : [- 1]
سپ تسا  بجاو  رجف ، عولط  زا  لبق  بش و  لّوا  زا  ناضمر  رهش  موص  دیتفگ  رگا  رگید : ترابع  هب  تسا  تامّدقم  مامت  بوجو  شاهمزال 

زا دـعب  هک  یتامّدـقم  یّتح  تسا - بجاو  شتامّدـقم  مامت  دـیئوگب  دـیاب  دراد  بوجو  تسه  شتامّدـقم  زا  یکی  هک  تبانج  لسغ  اهنت  هن 
. دنک ادیپ  قّقحت  دناوتیم  مه  رجف  عولط 

نامز ندیـسر  ارف  زا  دعب  هک  تسا  بجاو  شاهمّدقم  نآ  دـیئوگیم  ارچ  سپ  دراد  بوجو  البق  همّدـقملا  يذ  رگا  جـح  دروم  رد  نینچمه 
هکلب  داد  ماجنا  دوشیمن  جح - بجاو -

265 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةردقلا ال  هنامز ، ءیجم  دعب  هیلع 344 ] ةردقلا  یه  و  ۀّصاخ ، ةردق  تامّدقملا  رئاس  لبق  نم  بجاولا  یف  ذخأ  اذإ  الإ  هنع ، صیحم  ال  تلق :

[. 1  ] اّدج ّربدتف  هبوجو ، نامز  نم  هنامز  یف  هیلع 
______________________________

. عّسوم بجاو  وحن  هب  اهتنم  دشاب  بجاو  جح  تامّدقم  مامت  دیاب 
.« ردابی مل  ول  [ 347] اهنم هنکمت  مدع  ضرف 346 ] ول  ةردابملا  هیلع  بجی  ثیحب  کلذک 345 ] سیل  و  : » هلوق

دعب هک  یتامّدقم  اهتنم  تسا  بجاو  شتامّدـقم  مامت  میئوگیم  تشاد ، ّتیلعف » ، » همّدـقملا يذ  بوجو  یتقو  درادـن ، یعنام  باوج : [- 1]
بجاو نامز  رد  هک  ار  یتامّدقم  اّما  دوش  مهارف  البق  دیاب  تسا و  ّقیضم  بجاو  وحن  هب  تسین  شاهّیهت  ناکما  بجاو ، نامز  ندیـسر  ارف  زا 
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: هکنیا رگم  درادن  يدساف  یلات  هنوگچیه  تسا و  عّسوم  شبوجو  درک ، هّیهت  ناوتیم  جح  مسوم  و 
طرـش دـیهد و  ماجنا  دـیاب  ار  بجاو  نالف  هتفگ  هداد و  ّتیلخدـم  بجاو ، رد  ار  یّـصاخ  تردـق  وحن ، کی  تامّدـقم ، رئاس  رد  الوم  رگا 

نامز نم 348 ] هنامز  یف  هیلع  ةردقلا  ال  - » دیشاب هتشاد  تامّدقم  ماجنا  رب  تردق  بجاو ، نامز  ندیـسر  ارف  زا  دعب  هک  تسا  نیا  شماجنا 
نانچ تسین ، رودـقم  نامز ، زا  دـعب  اّما  تسه  تامّدـقم  رئاس  هّیهت  ناکما  بجاو ، ناـمز  زا  لـبق  دـبع ، يارب  رگا  تروص : نیا  رد  هبوجو »

زا دعب  نآ  تامّدقم  بجاو و  نایتا  رب  تردق  هک  دنکیم  لیمحت  ار  بجاو  ماجنا  دبع ، رب  یتردق  نآ  هکلب  دنکیمن  فیلکت  تابثا  یتردق 
. دشاب بجاو  نامز 

الوم زا  ینایب  نانچ  رگا  دـشاب و  هتـشاد  یلعف  بوجو  تامّدـقم ، رئاس  هک  درادـن  یموهفم  رگید  دـشاب  هتـشاد  ینایب  نانچ  الوم  رگا  هجیتن :
ار بجاو  رب  تردق  فرص  هدشن و  رداص 

266 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هرمأ راد  نإ  و  لاکـشإ ، الف  دـیق  لاح  ملع  نإف  همدـع ، فیلکّتلل و  ادروم  هنوک  و  لیـصّحتلا ، بوجو  یف  دویقلا  فالتخا  تفرع  دـق  ۀّـمتت :

وأ ال هلیـصحت  بجی  جـهن  یلع  ةّداملا  یلا  اـعجار  نوکی  نأ  و  نراـقملا ، وأ  رّخأـتملا  طرّـشلا  وحن  ۀـئیهلا ، یلإ  اـعجار  نوکی  نأ  نیب  اـتوبث 
[. 1  ] ۀّیلمعلا لوصألا  وه  عجرملاف  الإ  و  وهف ، ۀّیبرعلا  دعاوقلا  نم  امهّیأ  یلإ  عجار  ّهنأ  و  هلاح ، نّیعی  ام  تابثإلا  ماقم  یف  ناک  نإف  بجی ،

______________________________

رودقم بجاو ، نامز  زا  دـعب  هک  دـشاب  یتامّدـقم  هاوخ  دوشیم  بجاو  شتامّدـقم  مامت  درک ، ادـیپ  ّتیلعف  جـح ، بوجو  یتقو  دـبلطیم ،
. تسا رودقم  مه  بجاو  نامز  زا  دعب  هک  دشاب  یتامّدقم  ای  تسین 

لیصحت موزل  مدع  ای  لیصحت  موزل  رد  دویق  فالتخا 

. تسا فلتخم  هدش ، ذخا  فیلکت ، لیلد  ناسل  رد  هک  يدویق  هک  دش  نشور  ام  تانایب  زا  [- 1]
: دنراد یماسقا  هک  تسه  فیلکت - سفن  بوجو و  تئیه - هب  طوبرم  دویق ، زا  یضعب  - 1

فیلکت سفن  طرش  تعاطتـسا ، جح ، هب  تبـسن  تعاطتـسا ، دننام  دنراد  ّتیلخدم  فیلکت ، رد  نراقم  طرـش  وحن  هب  اهنآ  زا  یخرب  فلا :
یـسک رگا  یّتح  درادن  بوجو » ، » جح دنکن ، ادـیپ  قّقحت  تعاطتـسا ، اجراخ  ات  ینعی  دـشابیم  نراقم  طرـش  وحن  هب  نآ  ّتیطرـش  تسا و 

. درادن بوجو » ، » جح لاحنیعرد ، دوشیم  عیطتسم  رگید ، هام  کی  دنادب 
، صاخ مسوم  ندیسر  ارف  زا  لبق  هک  جح  هب  تبسن  نامز ، لثم  دنتسه  لیخد  فیلکت  سفن  رد  رّخأتم  طرش  وحن  هب  مه  دویق  زا  یـضعب  ب :

. دراد ّتیلعف »  » جح بوجو 
: دنشابیم مسق  دنچ  رب  هک  تسه  هب - فّلکم  بجاو و  هّدام - هب  طوبرم  مه  دویق  زا  یضعب  - 2

. تسه ام  ثحب  ّلحم  زا  جراخ  هک  دنشابیم  يرایتخا  ریغ  اهنآ  زا  یخرب  فلا :
: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  هک  دنشابیم  يرایتخا  دویق ، نآ  زا  یضعب  ب :

267 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. ةراهطلا عم  ّلص  تسه - تالص  دیق  هک  تراهط  دننام  دنتسه  لیصّحتلا  مزال  دویق ، نآ  زا  یخرب  - 1

رما کی  هک  لاحنیعرد  تعاطتسا  مظعا ، خیش  هدیقع  رب  انب  جح ، هب  تبسن  تعاطتـسا ، دننام  دنتـسین  لیـصّحتلا  مزال  دویق ، زا  یـضعب  - 2
. درادن لیصحت  موزل  لاحنیعرد ، اّما  تسه  بجاو - جح - دیق  فّلکم و  رودقم  يرایتخا ،

دش صّخشم  الوم ، مالک  رهاوظ  و  ّتیبرع 349 ] دعاوق  قبط  هک  دوب  هدش  رکذ  نآ  رد  يدـیق  دـش و  رداص  الوم  هیحان  زا  یباطخ  رگا  لاح 
یلکـشم ثحب و  روکذـم ، تروص  ود  رد  تسه ، تئیه  هب  طوبرم  دـیق ، نآ  هک  دـش  مولعم  هکنیا  ای  تسا و  هّداـم  هب  طوبرم  دـیق ، نآ  هک 
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. میرادن
، دـیق نآ  هک  ینامز  ات  هجیتن  رد  هک  تسه  تئیه  هب  طوبرم  ایآ  هدـش  ذـخا  فیلکت ، لیلد  ناسل  رد  هک  يدـیق  دـشن ، صّخـشم  رگا  لاؤس :
هفیظو و دشاب ، هتشاد  ّتیلعف  فیلکت  هجیتن ، رد  تسه و  هّدام  هب  طوبرم  دیق ، نآ  هکنیا  ای  [، 350] دشابن حرطم  یفیلکت  هدرکن ، ادیپ  قّقحت 

؟ تسیچ صیخشت  هار 
هب طوبرم  دـیق ، نالف  هک  دـیراد  کش  امـش  اـضرف  دـنکیم ، صّخـشم  ار  هلئـسم  مکح  لوصا ، نآ  تسا و  هّیلمع  لوصا  اـم  عجرم  باوج :

تئیه هب  طوبرم  دـیق ، رگا  هن ؟ ای  تسا  تباث  یفیلکت  ایآ  هک  دـیراد  دـیدرت  دـیق - قّقحت  زا  لبق  نونکا - تقیقح ، رد  هّدام ، ای  تسا  تئیه 
ایآ هک  دیراد  کش  امـش  سپ  تسا  تباث  فیلکت  دیق ، قّقحت  زا  لبق  دشاب ، هّدام  هب  طوبرم  رگا  تسین و  یفیلکت  دیق ، قّقحت  زا  لبق  دشاب ،

. دوشیم فیلکت  توبث  مدع  هب  مکح  فیلکت ، توبث  مدع  باحصتسا  ای  تئارب  لصا  هب  عوجر  اب  اذل  هن  ای  دراد  قّقحت  یفیلکت 
268 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قالطإ ّنإ  امهدحأ : نیهجوب : ةّداملا ، دییقت  و  ۀئیهلا ، فرط  یف  قالطإلا  حیجرتب  ةّداملا ، ۀئیهلا و  یلإ  عوجّرلا  نیب  ناروّدـلا  یف  لیق  امبر  و 
نوکی نأ  نکمی  یتلا  ریداقتلا  عیمج  لمشی  قالطإلا ، ریدقت  یلع  مارکإلا  بوجو  ّنإف  هدارفأل ، ّماعلا  لومش  یف  امک  اّیلومـش ، نوکی  ۀئیهلا 

[. 1  ] ةدحاو ۀلاح  یف  نیدرفل  لماش  ریغ  اّیلدب  نوکی  ةّداملا  قالطإ  و  هل ، اریدقت 
______________________________

هّدام هب  تبسن  تئیه ، قالطا  حیجرت  رد  مظعا  خیش  نایب 351 ] یسررب  دقن و 

بوجو رد  دـیز  ءیجم  ایآ  هک : هدـش  حرطم  یلاؤس  ام  يارب  هجیتن  رد  همرکاـف » دـیز  كءاـج  نإ  : » تسا هتفگ  نینچ  یئـالوم  لاـثم : [- 1]
بوجو رب  ّلاد  هک  دراد - مرکا  تئیه  هب  طابترا  روکذم ، دـیق  ایآ  رگید : ترابع  هب  تسا  لیخد  مارکا ، سفن  رد  ای  دراد  ّتیلخدـم  مارکا ،

؟ دشابیم بجاو - مارکا - سفن  هّدام و  هب  طوبرم  ای  تسا -
قالطا ینعی : دومن  دّیقم  ار  هّدام  دنامب و  یقاب  دوخ  قالطا  رب  تئیه  دیاب  هک : دوشیم  هدافتـسا  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  تاریرقت  زا  باوج :

. دناهدومن کّسمت  دوخ ، ياعّدم  رب  هجو - ود  لیلد - ود  هب  ناشیا  دراد ، حیجرت  هّدام  قالطا  رب  تئیه 
. میزادرپیم ياهمّدقم  رکذ  هب  لّوا  هجو  نایب  زا  لبق  لّوا : هجو 

. تسا نوگانوگ  فلتخم ، دراوم  رد  قالطا  هجیتن  اهتنم  دوشیم  تباث  یقالطا  تمکح ، تامّدقم  قیرط  زا  تاقوا  زا  یهاگ  همّدقم :
مومع اب  قالطا  عون  نیا  هجیتن  هک  ددرگیم  قیداصم  دارفا و  مامت  لماش  قلطم ، ینعی  تسه  لومـش  زا  ترابع  قالطا ، هجیتن  یهاگ  فلا :

. تسا دّحتم  يدارفا 
ادـیپ نایرج  نآ ، رد  تمکح  تامّدـقم  هکلب  دـنکیمن  مومع  هداـفا  فّرعم ،» درفم   » روکذـم هیآ  رد  َو »...  َْعیَْبلا 352 ] ُهَّللا  َّلَحَأ  لاـثم ...« :

هجیتن  ّنأک  و  [ 353] دیامنیم قالطا  تابثا  دنکیم و 
269 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ماع اب  یقرف  دارفا ، عیمج  لومـش  رظن  زا  دشابیم و  یلومـش  روکذم ، قالطا  حالطـصا ، هب  و  عیب » ّلک  هّللا  ّلحا  : » تسا نینچ  هیآ ، قالطا 
. درادن

نایتا ار  نآ  قیداصم  زا  کیره  فّلکم ، ینعی : لومـش ، هن  تسا  ّتیلدـب  شاهجیتن  یلو  دوشیم  يراج  تمکح  تامّدـقم  مه  یهاـگ  ب :
. دنکیم تیافک  دیامن ،

نیا شیانعم  تسه و  یلدـب  قالطا  ياراد  لـیلد ، نآ  تروص ، نیا  رد  میرادـن  دـییقت  رب  یلیلد  و  ۀـبقر » قتعا  : » تسا هتفگ  یئـالوم  لاـثم :
دنکیم تیافک  درف ، کی  قتع  هکلب  دـنوش  دازآ  هبقر ، دارفا  ماـمت  هک  درادـن  یموزل  تسین و  هنمؤم  هرفاـک و  هبقر  قتع  رد  یقرف  هک  تسا 
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. تسه یلدب  ۀبقر ، قتعا  قالطا  یلومش و  هّللا ، ّلحا  قالطا  نیاربانب :
و ادـیز » مرکا   » دـیوگب الوم  رگا  میزادرپیم : مظعا  خیـش  لّوا  هجو  نایب  هب  دـش  حـضاو  لاثم  اب  هارمه  قـالطا ، عون  ود  ياـنعم  هک  نونکا 

قالطا ود  رگید ، ترابع  هب  تسه  هّدام  هیحان  رد  قالطا  هکنیا  ای  دراد  قالطا  مرکا ، تئیه  ایآ  تروص  نیا  رد  دنکن  رکذ  نآ  يارب  يدـیق 
: مینکیم ضرف 

. درادن يدیق  مارکا ، بوجو  ینعی : تسه  تئیه  هب  طوبرم  قالطا ، کی  فلا :
. درادن يدیق  بجاو - مارکا - سفن  ینعی : تسه  هّدام  هب  طوبرم  رگید ، قالطا  ب :

؟ تسه یلدب  يرگید  یلومش و  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  ای  یلدب و  ود  ره  ای  دنتسه  یلومش  ود  ره  قالطا ، ود  نآ  ایآ  لاؤس :
ره رد  دـیز  مارکا  بوجو  ینعی  تسه  یلومـش »  » تئیه بناج  رد  دوجوم  قالطا  هدـمآ ، مظعا  خیـش  تاریرقت  رد  هک  هچنآ  رب  انب  باوج :

تسه لک »  » هملک قالطا ، نآ  نیشناج  و  دوشن - قّقحم  ای  دنک  ادیپ  قّقحت  دیز ، ءیجم  هاوخ  تسا - تباث  یتّیـصوصخ  ره  ناکم و  نامز ،
.« لاح ّلک  یف  تباث  مارکالا  بوجو   » تفگ ناوتیم  و 

: ینعی یلومش  هن  تسه  یلدب  قالطا ، نآ  نکل  دراد  قّقحت  یقالطا  مه  هّدام  بناج  رد 
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قتعا  » هلمج رد  دوجوم  قالطا  دننام  درادـن  یموزل  مارکا ، قیداصم  مامت  نایتا  تسا و  مزال  فّلکم ، رب  تعیبط  نآ  زا  قادـصم  کی  نایتا 
. میداد حیضوت  هک  ۀبقر »

بناج رد  یلومـش  قالطا  کی  تسا : دوجوم  نآ  رد  قالطا  ود  دنکن  رکذ  نآ  يارب  يدـیق  و  ادـیز » مرکا  : » دـیوگب یئالوم  رگا  هصالخ :
. هّدام هیحان  رد  یلدب  قالطا  کی  تئیه و 

شروظنم هکنیا  ای  دشابیم  تئیه  یلومـش  قالطا  دییقت  ددص  رد  وا  ایآ  تروص  نیا  رد  كءاج » نإ  ادیز  مرکا  : » دـیوگب الوم  رگا  لاؤس :
. تسه هّدام  یلدب  قالطا  دییقت 

: اریز میهد  عاجرا  هّدام ، هب  ار  روبزم  دیق  دشاب و  یقاب  تئیه  یلومش  قالطا  هک  تسا  نیا  اب  حیجرت  روکذم ، ضرف  رد  باوج :
دّیقم ار  هّدام  قالطا  دـیق ، نآ  میئوگیم  دوش ، رکذ  مالک ، رد  يدـیق  رگا  اذـل  تسه  هّدام  یلدـب  قالطا  زا  رتيوق  تئیه ، یلومـش  قـالطا 
نارود رد  مظعا  خیـش  رظن  هب  میتفگ : هچنآ  رب  انب  دوشیم . دیز  ءیجم  هب  دّیقم  هّدام ، یلدب  قالطا  ثحب ، دروم  لاثم  رد  نیاربانب  دیامنیم 
قالطا اب  حیجرت  میئوگیم : یلدب ، قالطا  ای  دوش  دّیقم  یلومـش ، قالطا  هک  تسا  نیا  نیب  رئاد  رما ، هک  هّدام  دییقت  تئیه و  دییقت  نیب  رما ،

. داد عاجرا  هّدام ، هب  دیاب  ار  دیق  سپ  دنامیم  یقاب  دوخ ، تّوق  هب  یلومش  قالطا  دومن و  دّیقم  ار  نآ  دیاب  تسا و  یلدب 
رما نارود  هلئـسم  روکذم ، ثحب  رد  ارچ  سپ  دشاب  تئیه  هب  طوبرم  دیق ، تسا  عنتمم  دندومرف : هک  دندوب  یناسک  زا  خیـش  موحرم  لاؤس :

؟ میهدیم عاجرا  هّدام  هب  ار  دیق  دناهدومرف  هدرک و  حرطم  ار  هّدام  دییقت  و  تئیه »  » دییقت نیب 
هب طوبرم  دناوتیم  مه  دیق  هک  روهشم  کلـسم  قبط  ناشیا  تسین و  حرطم  العف  تئیه ، هب  دیق  عوجر  هلاحتـسا  هلأسم  میئوگب  دیاب  باوج :

. دناهدرک ناونع  ار  روکذم  ثحب  دشاب ، هتشاد  هّدام  اب  طابترا  دراد  ناکما  مه  دشاب و  تئیه 
ياقآ  موحرم  خساپ  میئامنن و  تیاعر  ار  باتک  نتم  بیترت  العف  هک  تسا  رتهب  رّکذت :
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. میزادرپب فّنصم  خساپ  اب  هارمه  مّود ، هجو  نایب  هب  سپس  میئامن  نایب  مظعا ، خیش  مالک  زا  لوا  هجو  هب  تبسن  ار  دنوخآ 

 ...« لّوالا یف  اّما  امهیف  امب  ریبخ  تنا  و  : » هلوق
قـالطا میئوگب  هک  درادـن  مه  یهجو  دوـشیمن ، تسه - یلدـب  هک  هّداـم - قـالطا  رب  نآ  حـیجرت  بجوـم  تئیه ، قـالطا  ندوـب  یلوـمش 
تامّدقم ّتیمامت  قیرط  زا  قالطا  ود  زا  کیره  اریز  تسین  یتوافت  هنوگچـیه  نیقالطا ، نیب  هکلب  تسه  یلدـب  قالطا  زا  رتيوق  یلومش ،
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. دهدیم فلتخم  جیاتن  فلتخم ، دراوم  رد  تمکح  تامّدقم  اهتنم  دوشیم  تباث  تمکح ،
قتعا  » دننام دیامنیم  یلدـب  قالطا  تابثا  یهاگ  و  َْعیَْبلا » ُهَّللا  َّلَحَأ   » لاثم دـننام  دـنکیم  یلومـش  قالطا  تابثا  تمکح ، تامّدـقم  یهاگ 
لصف زا  مشـش  ثحبم  رد  بلطم  نیا  حرـش  تسا و  نییعت » ، » تمکح تامّدقم  ياضتقم  مه  تاقوا  زا  یـضعب  تشذگ  شحرـش  هک  ۀبقر »

: هک دش  نایب  مّود 
، تمکح تامّدـقم  قالطا و  ياضتقم  دوبن ، صّخـشم  اـم  يارب  نآ  ّتیرییخت  ّتینییعت و  اـما  دـش  زارحا  اـم  يارب  ءیـش  بوجو  لـصا  رگا 

تامّدقم جیاتن  نیب  یحیجرت  میئوگیم  اذـل  ینییعت ، بجاو  فالخ  هب  دراد  هدـئاز  هنوئم  دـیق و  هب  زاین  يرییخت ، بجاو  اریز  تسا  ّتینییعت 
تامّدـقم هلیـسو  هب  تاقالطا  هّیّلک  اریز  ود  نآ  زا  ریغ  اـی  یلدـب  اـی  دـشاب  یلومـش  قـالطا  تمکح ، تامّدـقم  هجیتن  هاوخ  تسین  تمکح 

. دوشیم تباث  تمکح ،
: هک تسا  حرطم  ياهلأسم  ّهلدا ، ضراعت  ثحب  رد  عضولاب »...  هتلالد  نوک  لجأل  وه  امنا  قلطملا  قالطا  یلع  ماعلا  مومع  حـیجرت  و  : » هلوق

مومع قساف ، مه  تسا و  ملاع  مه  دیز  الثم  دنکیم  ضراعت  قسافلا » مرکت  ال   » دننام اضرف  یقلطم  اب  ملاع » ّلک  مرکا   » دـننام یّماع  یهاگ 
مارکا  سپ  دوش  مارکا  دیابن  وا  دیوگیم  مرکت » ال   » اّما تسا  مارکا  بوجو  یضتقم  ماع ،
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. دراد مّدقت  قالطا  رب  مومع  هک  تسا  نیا  روهشم ، رظن  روکذم ، ضرف  رد  تسا ، قالطا  مومع و  ضراعت  دروم  قساف ، ملاع  دیز 

: میهدیم خساپ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ّتیلومش »  » هلأسم نامه  قالطا ، رب  مومع  مّدقت  ّتلع  هک : دوش  لاکشا  تسا  نکمم 
تسا نیا  قالطا ، رب  ماع  مومع  مدقت  ّتلع  هکلب  تسین  حرطم  ّتیلدب  ّتیلومـش و  هلئـسم  الـصا  قالطا  مومع و  نیب  ضراعت  رد  اریز  ریخ ،
تـسا نیا  تمکح ، تامّدقم  زا  یکی  تسا و  تمکح  تامّدـقم  هب  دنتـسم  هک  قالطا  فالخ  هب  دراد  یظفل  یعـضو و  تلالد  مومع ، هک 

تامّدـقم فالخرب ، یظفل  لیلد  دوجو  اب  میئوگیم  اذـل  تسه  ملاع  ّلک  مرکا  مومع  زا  رتالاب  ياهنیرق  هچ  دـشابن و  فالخرب  ياهنیرق  هک 
- دنکیم ادیپ  مّدقت  نآرب ، تسا و  رهظا  قلطم  هب  تبـسن  دوشیم  تباث  عضو ، قیرط  زا  هک  یّماع  نیاربانب  دنکیمن ، ادـیپ  نایرج  تمکح ،

. تسین نآ  ندوب  یلومش  ماع ، مّدقت  ّتلع 
 ...« سکعلا یلع  کلذ  یف  امّهنا  ضرف  ولف  : » هلوق

ضراعت الصا - قسافلا  دارفا  نم  ادرف  مرکت  يا ال  قسافلا -» مرکت  ال   » دننام یلومـش  قالطا  اب  تئـش » ملاع  ّيا  مرکا   » دننام یلدب  ّماع  رگا 
زا اذل  دیامنیم  ملاع  ریغ  هب  دّیقم  ار  قسافلا » مرکت  ال   » دراد و مّدقت  یلومـش »  » قالطا رب  یلدـب »  » ّماع میئوگیم  مه  تروص  نیا  رد  دـنک 

مومع ّتیرهظا  ّتیئاوقا و  هلئـسم  هکلب  تسین  ّتیلدـب  ّتیلومـش و  هلأـسم  قـالطا ، رب  مومع  مّدـقت  كـالم  هک  مینکیم  فشک  بلطم ، نیا 
مّدـقت تمکح ، تامّدـقم  قالطا و  رب  لیلد  نآ  میئوگیم  دـشاب ، فالخرب  یظفل  لیلد  کی  تمکح ، تامّدـقم  ربارب  رد  اـجکره  تسا و 

. دراد
هک میرادن  لوبق  اّما  تسه  یلدب  هّدام  قالطا  یلومش و  تئیه  قالطا  هک  میریذپیم  مظعا : خیش  مالک  هب  تبـسن  فّنـصم ، باوج  هصالخ 

. دنتسه هبتر  کی  رد  ود  ره  هکلب  دشاب  هتشاد  مّدقت  یلدب  قالطا  رب  یلومش  قالطا 
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نیدـییقت نیب  رمألا  راد  امّلک  و  سکعلا ، فـالخب  هدروم ، هب  عفتری  ةداـملا و  یف  قـالطإلا  ّلـحم  نـالطب  بجوی  ۀـئیهلا  دـییقت  ّنإ  اـمهیناث :
نایب ۀـجاح و  ّلحم  ۀـئیهلا  دـییقت  عم  یقبی  ّهنأ ال  لـجألف  يرغّـصلا 354 ،] اّمأ  یلوأ . رخآلا  نالطب  بجوی  يذـلا ال  دـییقّتلا  ناک  کلذـک 
هلاح یلع  ۀئیهلا  قالطإ  یلإ  ۀجاحلا  لحم  ّنإف  ةّداملا ، دییقت  فالخب  ۀئیهلا ، دیق  دوجو  نع  ّکفنت  ۀلاحم ال  ال  [ 355] اّهنأل ةّداملا ، قالطإل 

فالخ ّهنأ  الإ  ازاجم  نکی  مل  نإ  دـییقّتلا و  ّنألف  يربکلا 357 ،] اّمأ  و  همدع . دـیقلا و  دوجو  ریدـقت  یلع  بوجولاب  مکحلا  نکمیف  [، 356
نم هانرکذ  ام  و  هب . لمعلا  نالطب  و  رثألا ، یف  دییقّتلا  عم  كرتشی  المع  لمعی  نأ  نیب  و  قالطإلا ، دییقت  نیب  ۀـقیقحلا  یف  قرف  و ال  لصألا ،
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[. 1  ] هماقم هّللا  یلعأ  ۀمالعلا  ذاتسألا  ثحب  يرّرقم  ضعب  هدافأ  امل  قفاوم  نیهجولا 
______________________________

، میئامن دـّیقم  ار  تئیه  قالطا  تسا و  مارکا  بوجو  دـیق  دـیز ، ءیجم  میئوگب  ینعی  هداد ، تئیه  هب  عاجرا  ار  دـیق  ام  رگا  مّود : هجو  [- 1]
مارکا بوجو  رگا  اریز  میاهدرب  نیب  زا  ار  هّدام » قالطا  ّلحم  هنیمز و   » مه میاهدومن و  دـّیقم  ار  تئیه » قالطا   » مه هک : تسا  نیا  شاهجیتن 

دعب تسا ، فیلکت  تقفاوم  زا  ترابع  هک  مارکا  اریز  دنکیم  ادیپ  قّقحت  ءیجم ، زا  دعب  مه  مارکا  سفن  دوش ، تباث  ءیجم ، زا  دـعب  دـیز ،
. دیآیمنرب فیلکت  تقفاوم  ماقم  رد  بوجولا  لبق  دبع ، دوشیم و  عقاو  فیلکت ، زا 
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.« سکعلا فالخب  : » هلوق

، دراد بوجو  هدشن - قّقحم  ءیجم  هک  لاح  نیع  رد  نآلا - ءیجم ، زا  دـعب  مارکا  تسه و  هّدام  هب  طوبرم  دـیز - ءیجم  دـیق - میتفگ  رگا 
[. 358] دراد ّتیلعف  بوجو »  » الوم و روتسد  هدشن  قّقحم  ءیجم ، هک  نونکا  ینعی  تسا  ظوفحم  تئیه ، قالطا  اّما  هدرک  دّیقم  ار  هّدام 

[- میاهدرب 359 نیب  زا  ار  هّداـم  قـالطا  هنیمز  مه  میاهدوـمن و  دـّیقم  ار  تئیه  قـالطا  مه  میهد  تـئیه  هـب  عاـجرا  ار  دـیق  رگا  يدـنبعمج :
. دوشیمن تئیه  قالطا  ّلحم  نالطب  بجوم  هّدام ، قالطا  دییقت  هک  سکعلا - فالخب 

.« یلوأ رخآلا  نالطب  بجوی  يّذلا ال  دییقّتلا  ناک  کلذک  نیدییقت  نیب  رمالا  راد  امّلک  : » دناهدومرف خیش  موحرم 
لاطبا قالطا و  کی  دـییقت  يرگید  تسا و  یئاهنت  هب  دـییقت  اـهنآ  زا  یکی  هک  ددرگ - روکذـم  وحن  هب  دـییقت  ود  نیب  رما ، نارود  هاـگره 

. دراد ّتیولوا  دحاو ، دییقت  رب  افتکا  دشابیم - رگید  قالطا  ّلحم 
ار هّدام  میئامن ، تئیه  هب  عاجرا  ار  دیق  رگا  تسه و  هدعاق  و  لصا 360 ] فالخرب  دییقت  هکلب  تسین  زاجم  مزلتسم  هک  قلطم  دییقت  لاکشا :

. میاهدرب نیب  زا  ار  نآ  قالطا  هنیمز  هکلب  میاهدرکن  دّیقم  هک 
اّما تسا  لصا  فالخرب  هکلب  تسین  زاجم  مزلتسم  دییقت ، هک  میراد  لوبق  مه  ام  باوج :
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، اهقالطإ یلع  هحیجرت  بجوی  ّهنأ ال  الإ  ةّداملا ، فالخب  اّیلومـش  ناک  نإ  ۀـئیهلا و  قالطإ  دافم  ّنألف  لوألا : یف  اّمأ  امهیف : امب  ریبخ  تنأ  و 

نییعّتلا یـضتقت  امبر  امک  ّیلدبلا ، يرخأ  و  ّیلومّـشلا ، مومعلا  یـضتقت  ةرات  اّهنأ  رمألا  ۀیاغ  ۀمکحلا ، تامّدـقم  قالطإلاب و  ناک  اضیأ  ّهنأل 
قلطملا فالخب  اّیلومـش ، هنوکل  ال  عضولاب ، هتلالد  نوک  لجأل  وه  امنإ  قلطملا  قالطإ  یلع  ّماعلا  مومع  حـیجرت  و  یفخی . اـمک ال  اـنایحأ ،

و ّیلدبلا ، مومعلا  یلع  ّلد  عضولاب  ّماع  ناکف  سکعلا ، یلع  کلذ  یف  امّهنأ  ضرف  ولف  هیلع ، مّدقیف  هنم ، رهظأ  ّماعلا  نوکیف  ۀـمکحلاب ، هنإف 
[. 1  ] مالک الب  مّدقی  ماعلا  ناکل  لومشلا ، یلع  ّلد  هقالطإب  قلطم 

______________________________

امش هک  دنکیمن  قرف  رگید ، ترابع  هب  دنشابیم  كرتشم  هجیتن ، رثا و  رد  ود  ره  اریز  تسین  قالطا  هنیمز  ندرب  نیب  زا  دییقت و  نیب  یقرف 
ترابع هب  تسا  كرتشم  دـییقت ، اب  هجیتن  رثا و  رد  لمع  نآ  هک  دـیهد  ماـجنا  یلمع 361 ] هک  نیا  ای  دیئامن  دـّیقم  ار  هّدام  قالطا  امیقتـسم 

دراد ار  دییقت  مکح  مهنآ  دربب  نیب  زا  ار  قالطا  هنیمز  هک  دـینک  يراک  امـش  رگا  تسه  هدـعاق  فالخرب  دـییقت  هک  روطنامه  رتحـضاو :
هدومن و دـّیقم  ار  تئیه  مه  دـیهد  عاجرا  تئیه  هب  ار  نآ  رگا  یلو  تسا  ظوفحم  تئیه  قالطا  دـیهد ، هّدام  هب  عاجرا  ار  دـیق  رگا  نیاربانب 
، هدـعاق فالخ  ود  تئیه ، دـییقت  رد  تقیقح  رد  سپ  دـنامیمن  یقاب  نآ ، قالطا  يارب  یّلحم  دـیاهدرب و  نیب  زا  ار  هّداـم  قـالطا  هنیمز  مه 

هدعاق فالخ  ود  بکترم  ناسنا ، هک  دـش  رئاد  رما ، رگا  دـیدرگیم و  هدـعاق  فالخ  کی  بکترم  هّدام ، دـییقت  رد  اّما  دـیوشیم  بکترم 
. دراد هدعاق  فالخ  ود  باکترا  رب  مّدقت  فالخ ، کی  باکترا  امّلسم  هدعاق ، فالخ  کی  ای  دوش 

اب هارمه  نآ ، حرش  اریخا  هک  تسا  مظعا  خیش  مالک  زا  لّوا  هجو  هب  تبسن  فّنـصم ، خساپ  رگید ، ترابع  هب  داریا و  روکذم ، ترابع  [- 1]

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 503 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشذگ لّوا  هجو  نایب 
276 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضعب ءافتنا  و  ۀـمکحلا ، تامّدـقم  نایرج  مدـع  بجوی  يذـلا  لمعلا  نأ  الإ  لـصألا ، فـالخ  ناـک  نإ  دـییقّتلا و  نـألف  یناـّثلا : یف  اـّمأ  و 
يذلا دییقّتلا  لثم  ۀقیقحلا  یف  هب  لمعلا  نالطب  نوکی  یک  قالطإ ، كانه  نوکی  هعم ال  ذإ  الـصأ ؛ لصألا  فالخ  یلع  نوکی  ال  اهتامّدقم ،

تامّدـقم ۀـکربب  قلطملل  دـقعنملا  روهظلا  فالخ  هنوک  الإ  لصألا ، فالخ  دـییقّتلا  نوکل  ینعم  ۀـلمجلاب ال  و  لصألا . فالخ  یلع  نوکی 
قالطإب لمعلا  نالطب  و  رثألا ، یف  دییقّتلا  عم  كراشملا  لمعلا  كاذ  ناک  روهظ ، كانه  هل  دقعنی  داکی  تامّدقملا ال  ءافتنا  عم  و  ۀمکحلا ،

[. 1  ] اضیأ لصألا  فالخ  یف  هعم  اکراشم  قلطملا ،
______________________________

. دینک نایب  ام  يارب  ار  لصا »  » يانعم تسا ، لصا  فالخرب  دییقت  دیدومرف  هکنیا  مّود : هجو  هب  تبسن  فّنصم ، خساپ  [- 1]
نآ دییقت ، هدش و  دقعنم  قالطا ، رد  يروهظ  قلطم ، يارب  ینعی  دراد ، تفلاخم  قالطالا  تلاصا  روهّظلا و  تلاصا  اب  دییقت  دیئوگیم  دب  ال 

قتعت ال   » تروصهب رگید  لیلد  سپـس  هدـش  قّقحم  قالطا  رد  روهظ  و  ۀـبقر » قتعا   » تسا هدومرف  الوم  ءادـتبا  ـالثم  دربیم  نیب  زا  ار  روهظ 
هک تسا  نیا  روظنم ، تسا ، لصا  فالخرب  دـییقت  دیاهدینـش  هکنیا  سپ  تسا  هدومن  تفلاخم  قالطا  رد  روهّظلا  تلاـصا  اـب  ةرفاـک » ۀـبقر 

. تسا روهّظلا  تلاصا  فالخرب 
: هک دوشیم  حرطم  یلاؤس  دیدرگ ، حضاو  بلطم ، نیا  هک  نونکا 

؟ دشابیم تمکح  تامّدقم  هب  دنتسم  هکنیا  ای  تسا  یعضو  روهظ  کی  قالطا ، رد  روهظ  ایآ 
ۀلالّدلاب ّلدی  مومعلل و  عضو  ، » لک هملک  هک  تسا  یهیدب  ملاع » ّلک  مرکا   » میئوگیم یتقو  تسه . يوغل  یعـضو و  مومع ، رد  ماع  روهظ 

تمکح تامّدـقم  نایرج  زا  یـشان  هکلب  تسین  یعـضو  شروهظ  دراد ، قالطا  رد  روهظ  هک  ۀـبقر » قتعا   » هلمج اـّما  مومعلا » یلع  ۀـّیظفللا 
سپ دـیوگیم  لقع  تسین ، حرطم  مه  بطاخت  ماـقم  رد  نّقیتم  ردـق  هدرواـین و  دـییقت  رب  ياهنیرق  هدوب ، ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  نوچ  تسا ،

. هدوب الوم  هدارا  ّقلعتم  قلطم ،» »
277 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا لصا  فالخ  وا  لمع  ایآ  دوش  تمکح  تامّدقم  لیکشت  عنام  یسک  رگا  لاؤس :
ادیپ قالطا  رد  روهظ  رگا  دـنکیمن و  ادـیپ  قالطا  رد  روهظ  ظفل  الـصا  دـشن  لیکـشت  تمکح ، تامّدـقم  زا  یـضعب  ای  مامت  رگا  باوج :

: نیاربانب هدشن  لصا  فالخ  بکترم  یسک  درکن ،
ار یلیلد  ام  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب  هدرک  ادـیپ  یقـالطا  روهظ  دـشاب و  دوجوم  نآ ، رد  تمکح  تامّدـقم  میـشاب و  هتـشاد  یقلطم  رگا 

لیکـشت تمکح ، تامّدقم  الـصا  ادتبا ، زا  رگا  اّما  هدرک ، ادیپ  قّقحت  لصا ، فالخ  میدومن ، دـّیقم  ار  قلطم  میدرک و  رکذ  دـییقت  ناونعهب 
رب هنیرق  ادتبا ، زا  هک  میدرک  يراک  رگا  رگید  ترابع  هب  هدرک ؟ ادیپ  قّقحت  یلصا  فالخ  مه  زاب  ایآ  دوبن - نایب  ماقم  رد  الوم  اضرف  دشن -

؟ تسا لصا  فالخ  مه  نیا  ایآ  دش  حرطم  دییقت 
روط هب  قالطا  رد  روهظ  هنیمز  دنک ، ادیپ  قالطا  رد  روهظ  ظفل ، میتشاذگن  میدش و  تمکح  تامّدقم  لیکـشت  عنام  ادـتبا ، زا  ام  اریز  ریخ ،
رگا كءاج » نإ  ادـیز  مرکا   » لاثم رد  ثحب و  ّلـحم  رد  هدرکن . ادـیپ  قّقحت  لـصا ، اـب  یتفلاـخم  روکذـم ، ضرف  رد  اذـل  هتفر  نیب  زا  یّلک 

زا هّدام  قالطا  هنیمز  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دیئامرفیم  خیـش - موحرم  امـش - تسه  مارکا 362 ] بوجو  تئیه و  هب  طوبرم  دـیق ، میئوگب 
. دوش لیکشت  دناوتیمن  تمکح  تامّدقم  دوریم و  نیب 

میاهدرک و تفلاخم  لصا  مادک  اب  هدرک و  ادیپ  قّقحت  یلصا  فالخ  هچ  دنامن  یقاب  تمکح ، تامّدقم  لیکـشت  يارب  ياهنیمز  رگا  لاؤس :
؟ دنک تفلاخم  روهظ  نآ  اب  دهاوخب  یسک  نونکا  هک  دوب  هدش  لصاح  هّدام  يارب  یقالطا  روهظ  ایآ 
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. دوش ادیپ  قالطا ، رد  هّدام  يارب  يروهظ  میتشاذگن  ادتبا  زا  ام 
278 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لمعلاب يرخأ  و  دـییقّتلا ، لجأل  ةراـت  هب 365 ،] لمعلا  نع  دـیلا  عفر  و  تباـث ، ّماـعلا 364 ] مومعک  قلطملا  قـالطإ  ّنأ  مهوت  ّهنأک 363 ] و 
[. 1  ] تامّدقملا كانه  ترج  امیف  الإ  قالطإ  نوکی  ّهنأل ال  دساف ، [ 367] وه و  هب ، لمعلل  لطبملا 366 ]

دق و  قالطإ ، قلطملل  دـقعنا  ثیح  لاجم ، مّهّوتلا  اذـهل  ناک  ۀـئیهلا  وأ  ةّداملا  یلإ  عوجرلا  نیب  رمألا  راد  و  لـصفنمب ، دـییقّتلا  ناـک  اذإ  معن 
[2  ] لّمأتف ۀمکحلا ، ۀنیرقب  ول  روهظ و  هل  ّرقتسا 

______________________________

هّیعضو شتلالد  یظفل و  لیلد  ماع ، مومع  دننام  مه  قلطم  قالطا  دناهدرک  لایخ  فیرشلا » هماقم  هّللا  یلعا   » مظعا خیـش  ایوگ  مهوت : [- 1]
: دناهدومرف هتشاد و  هاگن  ظوفحم  دوخ ، ّلحم  رد  ار  یقالطا  روهظ  نآ  هجیتن ، رد  تسین و  تمکح  تامّدقم  عبات  الصا  ّنأک  تسا و 

. دیاهدرک تفلاخم  روهظ »  » و رهاظ »  » اب تقیقح  رد  دیئامن  فلاخم  یقالطا ، روهظ  نآ  اب  قیرط  ره  هب  امش 
ضرف رد  ام  دشاب و  تمکح  تامّدقم  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  قالطا ،»  » اریز تسا  دـساف  درومیب و  مّهوت ، هشیر  ساسا و  مهوت : عفد 

. هدشن قّقحم  مه  ياهدعاق  فالخ  اذل  دنک  ادیپ  قّقحت  تمکح ، تامّدقم  میراذگیمن  الصا  هلئسم ،
: هک دناهدومن  كاردتسا  دساف ،» وه  و  : » دناهدومرف هک  ناشلوق  هب  تبسن  هّللا  همحر  فّنصم  [- 2]

279 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اـضرف درکیمن  رکذ  یطرـش  دیق و  هنوگچیه  ینعی  ادـیز » مرکا  : » تفگیم نینچ  [ 368 «] كءاج نإ  ادـیز  مرکا   » هلمج ياج  هب  ـالوم  رگا 

دراد و تئیه  قالطا  رد  تلاخد  دـیز ، ءیجم  ایآ  هک  میدـش  دّدرم  اـم  و  [ 369 «] دیز ءیجم  دـعب  مارکالا  نکیلف   » تفگ زور  کی  زا  دـعب 
دوب حیحـص  خیـش ، موحرم  نایب  يدروم ، نینچ  رد  دیامنیم  دّیقم  ار  هّدام  قالطا  تسه و  هّدام  دـیق  هکنیا  ای  دـنکیم  دـّیقم  ار  نآ  قالطا 
رظن زا  یقالطا  روهظ  کـی  تئیه و  رظن  زا  یقـالطا  روهظ  کـی  دـش . قّقحم  یقـالطا  روهظ  ود  ادـیز » مرکا   » هدومرف وا  هک  لـبق  زور  اریز 

نآ دهاوخب  یـسک  رگا  دیز » ءیجم  دعب  مارکالا  نکیلف  : » تسا هتفگ  هدروآ و  لصفنم  لیلد  کی  هک  تعاس  راهچ  تسیب و  زا  دـعب  هّدام ،
هنیمز هدـش ، تباث  هّدام  يارب  یقالطا  روهظ  هک  لاحنیعرد  ینعی  دـنکیم  ریثأـت  مه  هّداـم  هب  تبـسن  اـتجیتن  دـهد  تئیه  هب  عاـجرا  ار  دـیق 

« همرکاف دـیز  كءاج  نإ  : » تسا هتفگ  ترابع  کی  اب  اضرف  هدرک و  نایب  الـصّتم  ار  دـیق  هک  يدروم  رد  اّما  دربیم  نیب  زا  ار  هّداـم  قـالطا 
زا یضعب  ای  مامت  رگا  تسین و  حرطم  تمکح  تامّدقم  هّدام ، هب  تبـسن  الـصا  هک : تسا  نیا  شیانعم  میهد  تئیه  هب  عاجرا  ار  دیق  ام  رگا 

. هدرکن ادیپ  قّقحت  یلصا  فالخ  هنوگچیه  دشن  دقعنم  هّدام  يارب  تمکح  تامدقم 
رهاظ فالخ  بکترم  میهد ، تئیه  هب  عاجرا  ار  دـیق  رگا  یّتح  هّدام  اـی - میهد  تئیه  هب  عاـجرا  ار  دـیق  نآ  هکنیا  نیب  تسا  رئاد  رما ، هکلب 

هن تسا و  حرطم  تئیه  هب  دـیق  عوجر  رظن  زا  يرهاظ  فالخ  هن  میدـش - تمکح  تامّدـقم  لیکـشت  عنام  ادـتبا ، زا  اریز  میاهدـشن  لـصاو 
ظوفحم ار  تئیه  قالطا  میهدیم و  هّدام  هب  عاجرا  ار  دـیق  میئوگب  هک  دراد  یحیجرت  هچ  اذـل  هّدام ، هب  دـیق  عوجر  رظن  زا  يرهاظ  فـالخ 

. میرادیم
280 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[370 .«] لّمأتف : » هلوق
، دییقت رب  ياهنیرق  هک  تسا  نیا  تمکح ، تامّدقم  زا  یکی  اریز : تسین  حیحـص  مظعا ، خیـش  نایب  هب  تبـسن  روکذم ، هیجوت  كاردتـسا و 

ياهنیرق الـصا  هکنیا  ای  دـشابن  دوجوم  لـصّتم  هنیرق  هک  تسا  نیا  دـییقت ، رب  هنیرق  ندوبن  زا  روظنم  هک  تسه  یفـالتخا  اـّما  دـشابن ، حرطم 
؟ الصفنم ول  دشابن و 

، هاـم کـی  زا  دـعب  اـضرف  ـالوم  رگا  ینعی  تسا  لـصفنم  لـصّتم و  هنیرق  زا  ّمعا  هنیرق ، ندوبن  دـندقتعم  هک  دنتـسه  یناـسک  زا  مظعا  خـیش 
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لـصّتم هنیرق  هب  یـصاصتخا  هنیرق ، ندوبن  اریز  هدوبن  مامت  تمکح ، تامّدـقم  لّوا ، زا  هک  مینکیم  فشک  دومن ، هماـقا  دـییقت ، رب  ياهنیرق 
نکیلف  » هدومرف هدرک و  رکذ  یلصفنم  دّیقم  تعاس ، راهچ  تسیب و  زا  دعب  الوم  هک  هلئسم  ریخا  ضرف  رد  مظعا  خیش  يانبم  قبط  اذل  درادن 

 ... اریز هدشن  تباث  یقالطا ، روهظ  دیز » ءیجم  دعب  مارکالا 
تئیه هب  ار  دـیق  ناوتیمن  تسا ، لـطاب  دـندرک ، رکذ  هّداـم ، هب  دـیق  عوـجر  يارب  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  هک  ار  یهجو  ود  ره  يدـنبعمج :
نامه هب  تئارب - لصا  هّیلمع و  لوصا  هب  عوجر  اب  ناوتیم  کـش  تروص  رد  هکلب  تسناد  هّداـم  هب  طوبرم  ار  نآ  ناوتیمن  داد و  عاـجرا 

. دومن صخشم  ار  هفیظو  میدرک - نایب  هک  یتّیفیک 
281 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلإ هب  لّصّوتلا  وه  هیف  یعادلا  ناک  نإف  عاد ، الب  نوکی  داکی  هباجیإ ال  ءیش و  بلط  ناک  ثیح  و  ّيریغلا ، ّیسفّنلا و  یلإ  همیـسقت  اهنم : و 
، هسفنب بجاولا  ۀـّیبوبحم  یعاّدـلا  ناک  ءاوس  ّیـسفن ، وهف  الإ  و  ّيریغ ، بجاولاف  هیلع ، هفّقوتل  هیلإ ، هنودـب  لّصّوتلا  نکمی   ] داکی ال  بجاو ،

[. 1  ] اذه تاّیلّصّوتلا  تادابعلا و  نم  تابجاولا  رثکأک  هیلع ، ۀّبترتم  ةدئاف  نم  هل  امب  هتّیبوبحم  وأ  هّللاب ، ۀفرعملاک 
______________________________

يریغ و  یسفن 371 ] بجاو 

هراشا

. یسفن - 1 هب : ار  نآ  هکنیا  زا : تسا  ترابع  بجاو ، تامیسقت  زا  رگید  یکی  [- 1]
. دناهدومن میسقت  يریغ ، - 2

، تالص موص و  ارچ  هک  مینک  لاؤس  رگا  الثم  دراد  نآ  زا  یفده  امّلـسم  هداد ، رارق  شیوخ  بلط  دروم  هدومن و  بجاو  ار  ءیـش  هک  الوم 
. هتفرگ رارق  نم  بولطم  یفده  هب  ندیسر  تیاغ و  کی  قّقحت  يارب  هک  تسا  نیا  شخساپ  هدش ، بجاو 

. تسه الوم  روظنم  فده ، عون  ود  تابجاو ، رد  هک  دوشیم  صّخشم  مینک ، ّتقد  رگا 
زا نم  دوصقم  هک  تسا  نیا  الوم ، خـساپ  ياهدومن  بجاو  ار  ءیـش  نـالف  ارچ  مینک  لاؤس  وا  زا  رگا  هک  دـنکیم  بجاو  ار  ءیـش  یهاـگ 

ناکما دنکن ، ادیپ  قّقحت  لّوا ، ءیـش  رگا  اریز  دیئامن  نایتا  جراخ ، رد  ار  بجاو  نالف  قیرط ، نآ  زا  امـش  هک  تسا  نیا  ءیـش ، نآ  باجیا 
. دوش قّقحم  رگید  بجاو  درادن 

َو ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هدمآ  نینچ  هدـئام »  » هکرابم هروس  رد  لاثم :
 ...« ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِسُؤُِرب  اوُحَْسما 

282 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّهنإف اّیریغ ، ابجاو  ۀقیقحلا  یف  بجاولا  ناک  هیلع - ۀّبترتملا  ةدئافلا  نم  هلامب  يأ  کلذـک - هتّیبوبحم  وه  ناک  ول  یعاّدـلا  ّنأ  یفخی  هّنکل ال 

[. 1  ] ةدئافلا يذ  باجیا  یلإ  یعد  امل  امزال ، ةدئافلا  هذه  دوجو  نکی  مل  ول 
______________________________

هک رگید  بجاو  نآ  دوشن ، لیـصحت  وضو ، رگا  هک : تسا  نیا  شباوج  تسیچ ، وضو  حـسم و  لسغ ، باجیا  ّتلع  مینک  لاؤس  رگا  اضرف 
هک تسا  نیا  تراهط ، لیـصحت  وضو و  باجیا  زا  فده  سپ  درادن  دوجو  نآ ، هب  ندیـسر  قّقحت و  يارب  یناکما  تسه ، زامن  زا  ترابع 
مان هب  يرگید  بجاو  نایتا  ندیـسر و  ناکما  وضو ، باجیا  زا  فدـه  نوچ  هکنیا  هصالخ  دـیئامن . نایتا  جراخ ، رد  ار  زاـمن  دـیناوتب  اـمش 

يارب هکلب  هدـشن  بجاو  شدوخ  يارب  هسفنب و  وضو ، میئوـگیم  هدوـمن و  ریبـعت  يریغ » بوـجو   » هب وـضو  بوـجو  زا  اـم  تسه  تـالص 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 506 

http://www.ghaemiyeh.com


. هدرک ادیپ  بوجو  زامن ، مان  هب  يرگید  بجاو 
. تسا رگید  بجاو  هب  لّصوت  شتیاغ  هک  تسا  نآ  يریغ ، بجاو  هصالخ :

هکنیا رطاخ  هب  هن  دناهدرک  بجاو  هسفنب - شدوخ - يارب  ار  زامن  هک : تسا  نیا  شخـساپ  هدش ، بجاو  زامن ، ارچ  هک  مینک  لاؤس  رگا  اّما 
زامن بوجو  زا  اذل  تسا  تالص  سفن  زامن ، باجیا  زا  نم  تیاغ  فده و  دینک و  ادیپ  يرگید  بجاو  نایتا  رب  تردق  زامن  هلیسو  هب  امش 

: نیاربانب مینکیم  ریبعت  یسفن  بوجو  هب 
.« هسفنل بجو  ام  ّیسفّنلا  بجاولا  ریغلا و  یلا  لصّوتلا  لجال  بجو  ام  يریغلا  بجاولا  »

تفرعم دننام  تسه  تایاغلا  تیاغ  بوبحم و  هسفنب  بجاو ،» : » هک دشاب  نیا  الوم  هزیگنا  یعاد و  تسا  نکمم  یـسفن ، بجاو  رد  رّکذـت :
رطاخ هب  ار  ءیـش  الوم  تسا  نکمم  هدش ؛ بجاو  شراثآ  يارب  هّللا  تفرعم  تفگ : ناوتیمن  دوشیمن و  رّوصت  یتیاغ  نآ ، قوف  ام  هک  هّللا 

. یلصوت يدّبعت و  تابجاو  رثکا  دننام  دشاب  هدرک  بجاو  شراثآ 
: هک هدش  لاکشا  نآ - لاثما  زامن و  دننام  [- 372] دناهدرک ادیپ  بوجو ، ناشدئاوف  راثآ و  رطاخ  هب  هک  ياهّیسفن  تابجاو  رد  لاکشا : [- 1]

، يریغ بجاو  زا  روکذم  فیرعت  قبط 
283 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةردـق تحت  ۀـلخاد  تسیل  یتلا  لاعفألا  یلع  ۀـّبترتملا  ّصاوخلا  نم  تناک  ثیح  ّهنأ  الإ  اموزل ، ابوبحم  اـهدوجو  ناـک  نإ  معن و  تلق : نإـف 
[. 1  ] باجیإلا اهب  ّقلعتی  داک  امل  فلکملا ،

عوقو ّحص  امل  الإ  و  حضاو ، وه  و  ّببـسملا ، یلع  ةردق  ببـسلا  یلع  ةردقلا  و  اهتحت ، اهبابـسأ  لوخدل  ةردقلا ، تحت  ۀـلخاد  یه  لب  تلق :
[. 2  ] ۀّیفیلکّتلا ماکحألا  نم  مکحل  ادروم  تابّبسملا ، نم  کلذ  ریغ  یلإ  قاتعلا  قالّطلا و  جیوّزتلا و  کیلمّتلا و  ریهطّتلا و  لثم 

______________________________

یقت و ّلک  نابرق  نمؤم ، ّتیجارعم  زا  ترابع  هک  شراثآ  يارب  ار  زامن  الوم  اریز  دـشاب  يریغ  بجاو  مه  بجاو - نآ  لاثما  و  زامن - دـیاب 
. هدرک بجاو  تسه ، رکنم  اشحف و  زا  یهن 

؟ بحتسم ای  تسا  مزال  روکذم ، راثآ  لیصحت  ایآ  لاؤس :
بجاو روکذـم ، راثآ  رگا  رگید : ترابع  هب  هدرک  بجاو  راـثآ ، نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  زاـمن  ـالوم  ارچ  سپ  تسین  مزـال  شلیـصحت  رگا 

هک تسا  تروص  نیا  رد  دراد ، لیـصحت  موزل  راثآ ، نآ  دیئوگب : دیتسه ، راچان  سپ  دوشیمن  مه  زامن  باجیا  هب  یعاد  دشابن ، لیـصحتلا 
. یسفن بوجو  هن  دراد  يریغ  بوجو  تسا و  تراهط  هب  تبسن  وضو ، دننام  راثآ ، نآ  هب  تبسن  مه  زامن  سپ  دیوگیم : لکشتسم 

، تسه توافت  زامن ) وضو و  نیب   ) و شراثآ ) زامن و  نیب   ) لاـحنیعرد اـّما  دراد  یموزل  ّتیبوبحم  صاوخ ، راـثآ و  نآ  لاکـشا : عفد  [- 1]
تبـسن زامن ، اّما  دشابیم  فّلکم  لاعفا  زا  ود  ره  تسه و  فّلکم  تردـق  تحت  مه  زامن - شاهمّدـقملايذ - تسه و  يریغ  بجاو  وضو ،

فّلکم و لعف  دـشاب ، نآ  لاثما  اشحف و  زا  یهن  ّتیجارعم و  زا  تراـبع  هک  شراـثآ  یلو  تسه  فّلکم  رودـقم  زاـمن - سفن  شراـثآ - هب 
. دریگ ّقلعت  نآ  هب  یموزل  فیلکت  مکح و  دوشیمن  تسین و  وا  تردق  تحت 

تسین فّلکم  رودقم  مه  زامن  هطساو  اب  یّتح  ینعی  تسین  رودقم  اقلطم  الصا و  ایآ  تسین  فّلکم  رودقم  راثآ ، نآ  دیئوگیم  هکنیا  [- 2]
؟ تسا فّلکم  رودقم  زامن ، هلیسو  هب  هکنیا  ای 

یلصا  بجاو  هجیتن ، رد  دریگیم و  رارق  تردق ، ّقلعتم  روکذم ، راثآ  زامن ، هطساو  اب  اعطق 
284 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لب و هلعاف ، حدـمب  لقعلا  ّلقتـسی  نسح  ناونعب  انونعم  ناک  امل  رثألا  اذ  ّنأ  الإ  امزال ، ناک  نإ  هیلع و  ّبترتملا  رثألا  ّنإ  لاـقی : نأ  یلوـألاف 
هبوجو ضّحمتل  يریغلا ، بجاولا  فالخب  اعقاو ، بولطم  رمأل  ۀمّدقم  هنوک  هیفانی  و ال  کلذـک ، وه  امب  باجیإلل  اقّلعتم  راص  هکرات ، ّمذـب 
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ّيریغلا هباجیإ  یف  هل  لخد  ّهنأ ال  الإ  هسفن ، یف  نسح  ناونعب  انونعم  نوکی  نأ  یفانی  اـضیأ ال  اذـه  و  یـسفن . بجاول  ۀـمّدقم  هنوکل  هنأ  یف 
[. 1]
______________________________

. تسه راثآ  نآ  یسفن و  بجاو  نآ  هب  لّصوت  همّدقم  دراد و  يریغ  بوجو  مه  تالص  دنتسه و  راثآ  نامه  یسفن ، و 
حرطم نآ  يارب  مه  يریاظن  دـشابیم و  فّلکم  تردـق  تحت  میقتـسم ، ریغ  اّما  تسین  فّلکم  رودـقم  امیقتـسم  راثآ  نآ  رگید : ترابع  هب 

: تسا
لـسغ ای  وضو  هلیـسو  هب  الثم  هک  تسا  زامن  طرـش  يونعم ، تراهط  هکلب  تسین  زامن  طرـش  وضو ، هک  تسه  یثحب  وضو ، باـب  رد  فلا :

- نآ ببـس  داجیا  رب  تردق  ناسنا ، هکلب  تسین  فّلکم  رودـقم  یناسفن ، تلاح  يونعم و  تراهط  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دوشیم و  لصاح 
. تسه ّببسم  رب  تردق  ببس ، رب  تردق  دراد و  وضو - ینعی 

؟ تسین دبع  رودقم  کیلمت ، تفگ  ناوتیم  ایآ  دومن  دیز  يارب  هناخ  نالف  کیلمت  هب  رما  ار  دوخ  دبع  الوم  رگا  ب :
. تسه فّلکم  رودقم  نآ ، لاثما  تیرتشا و  تعب ، دننام  هکّلمم  بابسا  هطساو  اب  کیلمت  اّما  درادن  کیلمت  رب  تردق  امیقتسم  دبع 

. تسا فّلکم  تردق  تحت  اهنآ  بابسا  هکلب  درادن  قاتع  جیوزت و  رب  تردق  امیقتسم  دبع  مه  قاتع  قالط و  جیوزت ، هب  رما  رد  ج :
نادنچ هک  دـناهدرک  هئارا  ار  یّلحهار  ناشدوخ  فّنـصم  نکل  تسا  تباث  یـسفن ، بجاو  فیرعت  رب  روکذـم  لاکـشا  نونکات  يدـنبعمج :

. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  تسین و  مه  بلاج 
نینچ  زامن - دننام  یسفن  تابجاو  رد  روکذم - لاکشا  ّلح  يارب  تسا  رتهب  [- 1]

285 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هک تسه  تالـص  سفن  رب  قبطنم  مه  نسح »  » ناونع کی  روکذـم ، صاوخ  راثآ و  رب  هوالع  یـسفن ، بجاو  نآ  لاثما  زامن و  رد  میئوگب :

دـنکیم و نآ  لعاف  حدـم  قاقحتـسا  هب  مکح  القتـسم  لـقع  دـنک ، لیـصحت  ار  نآ  فّلکم ، رگا  هک  يوحن  هب  دـشابیم  نسح  لاـمک  رد 
ناسحا و یـسک  رگا  اریز  تسین  ناسحا »  » ناونع دـننام  روکذـم ، ناونع  هتبلا  دراد  تّمذـم  قاقحتـسا  دـیامن ، كرت  ار  نآ  یـسک  هچناـنچ 
رد هک  نسح »  » ناونع نآ  فالخ  هب  دوشیمن  عقاو  تمذم ، دروم  دـیامن  كرت  ار  نآ  هچنانچ  اّما  دریگیم  رارق  شیاتـس  دروم  دـنک  یکین 

. تسا مذ  ّقحتسم  شکرات  حدم و  ّقحتسم  شلعاف  هک  دراد  دوجو  زامن 
؟ تسیچ تالص  باجیا  رب  یعاد  هزیگنا و  لاؤس :

، اـشحف زا  یهن  نمؤم و  ّتیجارعم  دـننام  زاـمن ، ّصاوخ  راـثآ و  هتبلا  دـشابیم  نسح »  » ناونع ناـمه  تالـص ، باـجیا  رب  كّرحم  باوج :
ّتیلخدـم زامن ، باجیا  رد  اّما  تسا  لیـصّحتلا  مزال  ّتیمها و  لامک  رد  روکذـم  راثآ  هک  لاحنیعرد  ینعی  هدوبن  زامن  باجیا  رب  كّرحم 

. هدوب تالص  باجیا  هزیگنا  كّرحم و  ناونع ، نآ  هکلب  هتشادن 
رب یعاد  دشاب  هتشاد  دوجو  رگا  ای  درادن و  قّقحت  نسح »  » ناونع نآ  الصا  ای  وضو  هرابرد  ینعی  تسین  روطنیا  بلطم  وضو ، دروم  رد  اّما 

. هدوب زامن  هب  ندیسر  لّصوت و  ناکما  وضو ، باجیا  رب  هزیگنا  هکلب  هدوبن  ناونع  نآ  وضو ، بوجو 
دوجو لیـصّحتلا  مزال  نسح  ناونع  ود ، نآ  زا  کیره  رد  تسا و  دوجوم  تهج  ود  وضو ، رد  مه  تالـص و  رد  مه  هک  دـینک  ضرف  سپ 
نمؤـم ّتیجارعم  مه  تالـص  رثا  تسا و  تالـص  هب  لّـصوت  ناـکما  وـضو ، رثا  هـک  دـنراد  يراـثآ  صاوـخ و  ود ، نآ  زا  کـیره  دراد و 

راثآ و نامه  هتـشاد  ّتیلخدـم  وضو ، باجیا  رد  هک  يزیچ  تسا : تهج  نیا  رد  ناشقرف  اـّما  تسا  لیـصّحتلا  مزـال  رثا ، ود  ره  دـشابیم و 
هک  تسه  ّصاوخ 

286 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نأ مزلی  ّلکلا - ول ال  تابجاولا - ّلج  ّنأب  ضارتعالا  هیلع  هّجوتی  ـالف  هریغ ، لـجأل  هب  رمأ  اـم  و  هسفنل ، هب  رمأ  اـمب  امهرّـسف  نم  دارم  هّلعل  و 
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نع ۀـجراخ  یه  یتلا  تایاغلا  لجأل  تابولطم  اـهّلج  ّنإـف  رماوـألا ، یف  دـجوی  اـمّلق  یـسفنلا  بولطملا  نإـف  ۀـّیریغلا ، تاـبجاولا  نم  نوکی 
[. 1  ] لّمأتف اهتقیقح ،

______________________________

دـشابیم نسح »  » ناونع نامه  هدوب  لیخد  باجیا ، رد  هک  هچنآ  تالـص ، باب  رد  اّما  دشابیم  زامن  همّدـقملا و  يذ  هب  ندیـسر  زا  ترابع 
، تالص وضو و  نیب  قراف  سپ  هتـشادن  تالـص  باجیا  رد  یتّیلخدم  یلو  تسا  لیـصّحتلا  مزال  هکنیا  اب  نمؤم  ّتیجارعم  دننام  يراثآ  اّما 

. یسفن بجاو  ار  زامن  اّما  مینادیم  يریغ  بجاو  ار  وضو  هک  تسا  نیا 
اهنآ هک : میاهدرک  ناونع  اریخا  اـم  هک  دـشاب  یناـیب  ناـمه  ناـشدارم  دـیاش  هک  دـناهدرک  يریغ  یـسفن و  بجاو  زا  یفیرعت  یـضعب  [- 1]
تسا نآ  یـسفن ، بجاو  ینعی  هریغ » لجال  هب  رما  هسفنل و  هب  رما  ام  : » هک دناهدرک  فیرعت  ریـسفت و  وحن ، نیا  هب  ار  يریغ  یـسفن و  بجاو 

نآ يریغ ، بجاو  اّما  تسا  نسح »  » ناونع نامه  شرما  تهج  دشاب و  هتـشاد  رما  تهج  شدوخ  رد  دـیاب  سپ  هدـش  رما  شدوخ  يارب  هک 
لیـصّحتلا مزال  نسح  ناونع  مه  شدوخ  رگا  هدش و  بجاو  همّدقملا ، يذ  هب  لّصوت  يارب  هدـش ، عقاو  هب  رومأم  ریغ ، رطاخ  يارب  هک  تسا 

. درادن شباجیا  رد  یتّیلخدم  دشاب ، هتشاد 
دیوگب یـسک  هچنانچ  دوشیم و  لـح  هدـش ، هّیـسفن  تاـبجاو  هب  عجار  هک  یلاکـشا  دـنک ، عوجر  فّنـصم - اـم - ناـیب  هب  اـهنآ  دارم  رگا 

نآ هب  تبسن  زامن ، تسه و  لیـصّحتلا  مزال  هک  دراد  ّتیجارعم  دننام  يراثآ  زامن ، دننام  لکلا - ول ال  تابجاولا  ّلج  تابجاو - [ 373] رثکا
هبنج  راثآ ،

287 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀعوضوم تناک  نإ  و  ۀئیهلا ، ّنأ  قیقّحتلاف  ّيریغ ، وأ  ّیـسفن  ّهنأ  بجاو  یف  ّکش  اذإ  اّمأ  و  نیمـسقلا ، دحأب  ملع  اذإ  امیف  لاکـشإ  ّهنإ ال  ّمث 

[. 1  ] میکحلا مّلکتملا  یلع  هیلع  هیبنّتلا  بجول  هریغل  اطرش  ناک  ول  ّهنإف  اّیسفن ، هنوک  یضتقی  اهقالطإ  ّنأ  الإ  امهّمعی ، امل 
______________________________

راثآ و نآ  رطاخ  يارب  زاـمن  باـجیا  لـیلد ، هچ  هب  اـّما  دراد  يراـثآ  زاـمن ، هک  میراد  لوبق  مه  اـم  میئوگیم : شباوج  رد  دراد ، ّتیمّدـقم 
. میدرک نایب  هک  دشاب  نسح »  » ناونع نامه  يارب  شدوخ و  يارب  شباجیا  دیاش  هکلب  تسه  صاوخ 

[.« لّمأتف 374 : » هلوق
هچ هدـش و  یـشان  اجک  زا  نسح »  » ناونع نآ  اّما  هدرک  نایب  تایاور  تایآ و  ار  تابجاو  ّصاوخ  راثآ و  فلا : تسا : لاکـشا  ود  هب  هراـشا 

. تسا هدرک  نایب  یسک 
رد یتّیلخدـم  نسح »  » ناونع نآ  اّما  دیـشاب  هتـشاد  لیـصّحتلا » مزـال  راـثآ   » مه و  نسح »  » ناونع مه  ءیـش  کـی  تسا  نکمم  هنوگچ  ب :

. دیوشیم لئاق  روکذم ، ناونع  يارب  هک  تسا  يزایتما  هچ  نیا  رگید : ترابع  هب  دشاب  هتشادن  شباجیا 
میرادن و یلکشم  تسه ، یسفن  بجاو  ءیش ، نالف  الثم  هک  دش  زارحا  ام  يارب  رگا  [- 1]

288 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: اّما میرادن  یثحب  تسه  يریغ  بجاو  هک  دش  مّلسم  رگا  نینچمه 

هکنیا اـی  دراد  بوجو  یـسفن ، بجاو  وحن  هب  ءیـش  نآ  اـیآ  هک  میتـشاد  دـیدرت  اـّما  دـش  زارحا  اـم  يارب  ءیـش  بوجو  لـصا  رگا  لاؤـس :
؟ تسیچ لکشم  ّلح  هار  تروص  نیا  رد  تسا  يریغ 375 ] بجاو  وحن  هب  شبوجو 

اّما يریغ  مه  تسا  قداص  یـسفن ، بجاو  رب  مه  هک  هدـش  عضو  بلط ، عماج  يارب  رما  تئیه  هچرگ  هک : تسا  نیا  بلطم ، قیقحت  باوج :
. يریغ هن  دشابیم  یسفن  بوجو  ياراد  عوضوم ، نآ  ءیش و  نآ  میئوگب : هک  تسا  نیا  رما ، تئیه  قالطا  ياضتقم  لاحنیعرد ،

نالف هک  تسا  یتروصرد  مارکا  بوجو  هک  دیوگن  دنکن و  دـّیقم  ار  نآ  اّما  ادـیز » مرکا   » دـیوگب دـشاب و  نایب  ماقم  رد  یئالوم  رگا  لاثم :
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هک دـینادیم  دـشاب و  تباث  ریداقّتلا ، عیمج  یلع  بوجو ، هک  دـنکیم  اضتقا  تئیه ، دافم  قـالطا  تروص ، نیا  رد  دـشاب  بجاو  مه  ءیش 
یتروص رد  اهنت  هکلب  درادـن  یبوجو  ریداقّتلا ، عیمج  یلع  يریغ  بجاو  اریز  دـشابیم  یـسفن  بوجو  نامه  ریداـقّتلا ، عیمج  یلع  بوجو 

. دشاب هتشاد  بوجو  نآ ، همّدقملايذ  هک  تسا  بجاو 
بجاو نیاربانب ، ۀـبجاو » ةالّـصلا  تناـک  اذا  بجاو  ءوضولا   » تفگ دـیاب  هکلب  بجاو » ءوضولا   » میئوگب تسین  حیحـص  هک : تسا  یهیدـب 

. درادن يدیق  یسفن ، بجاو  اّما  تسه  دیق  ياراد  يریغ ،
. تسا یسفن  بوجو  تئیه ، قالطا  ياضتقم  دنکن ، هماقا  دییقت ، رب  ياهنیرق  دشاب و  نایب  ماقم  رد  الوم  رگا  هجیتن :

289 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ول معن  دییقّتلا ، اهیف  لقعی  یتلا ال  دارفألا  اهدافم  نوک  دعب  روکذملا ، کّشلا  عفدل  ۀئیهلا ، قالطإ  یلإ  دانتسالل  هجو  ّهنأ ال  نم  لیق  ام  اّمأ  و 

بلّطلاب ۀـّیبولطملاب  لعفلا  فاّصتا  یف  ّکش  ـال  ذإ  عقاولا ، نم  لـحارمب  هّنکل  قـالطإلاب ، لوقلا  ّحـص  بلّطلا ، موهفم  وه  رمـألا  داـفم  ناـک 
ةدارالا و عقاو  ّقلعت  ۀطـساوب  ادارم  ریـصی  لعفلا  ّنإف  بلّطلا ، موهفم  ۀطـساوب  ۀـّیبولطملاب  بولطملا  فاّصتا  لقعی  و ال  رمـألا ، نم  دافتـسملا 

[. 1  ] بیر هیرتعی  حضاو ال  کلذ  و  اهموهفم ، ۀطساوب  ال  اهتقیقح ،
______________________________

بجاو تّیریغ  تّیسفن و  رد  کش 

[« مظعا 376 خیش  مالک  یسررب  دقن و  »

دّیقم ات  درادن  یقالطا  رما ، تئیه  الوصا  تسه و  هّدام  دیق  طرش ، هک  دنراد - طورشم  بجاو  رد  هک  یئانبم  نامه  قبط  خیش ، موحرم  [- 1]
ّتیسفن  تفگ  دومن و  کّسمت  تئیه  قالطا  هب  ناوتیمن  ّتیریغ  ّتیسفن و  رد  کش  تروص  رد  دناهدومرف : دوش -

290 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. میئامنیم فاشکتسا  ار 

هل عوضوم  ماع و  عضو ، مه  تئیه  باـب  رد  تسا 377 ] صاخ  اهنآ  هل » عوضوم   » ماع و فورح ، عضو »  » هک روطنامه  کـلذ : حیـضوت 
: ینعی تسه  صاخ 

، تاـیئزج يارب  ار  رما  تئیه  اـّما  هتفرگ  رظن  رد  ار  بلط  یّلک  هکلب  هدوـمنن  عـضو  بلط - یّلک  بـلط - موـهفم  يارب  ار  رما  تـئیه  عـضاو ،
هک یئزج  تسا ، تاّیّلک  نوئـش  زا  دـییقت  قالطا و  دـشاب ، دـییقت  لباق  هکنیا  ات  درادـن  قالطا  یئزج ، هدرک و  عضو  بلط  دارفا  قیداـصم و 

. تسین هعسوت  قییضت و  لباق  تسا  ینهذ  یجراخ و  قادصم  کی  زا  ترابع 
کی هک  ار  يدـیز  ناوتیمن  ادـیز » مرکا   » لاـثم رد  اـّما  دـیئامن  ناـمیا  هب  دـّیقم  ار  هبقر  دـیناوتیم  ۀـبقر » قتعا   » لاـثم رد  هک  تسا  یهیدـب 

. دومن دّیقم  تسه  یجراخ  قادصم 
؟ دومن فاشکتسا  ار  ّتیسفن  تئیه ، قالطا  زا  ناوتیم  هنوگچ  هصالخ :

: هک تسا  نیمه  مه  ناشمالک  هیکت  هدمع  هک  دناهدومن  یکاردتسا  خیش ، موحرم 
تئیه ّتیـسفن  فاشکتـسا  تئیه و  قالطا  هلأسم  دراد ، دییقت  ّتیلباق  تئیه ، تروص  نیا  رد  مینادـب  بلط  موهفم  ار  تئیه  هل  عوضوم  رگا 

.« عقاولا نم  لحارمب  هّنکل  دراد ...«  یناوارف  هلصاف  ّتیعقاو ، اب  بلطم  نیا  اّما  دوشیم  حرطم  تئیه ، قالطا  قیرط  زا 
؟ هدش عضو  بلط  موهفم  يارب  رما  تئیه  تفگ  ناوتیمن  ارچ  لاؤس :

تسا  هدومرف  الوم  هک : مینکیم  نایب  یلاثم  اب  هارمه  ار  لاؤس  خساپ  باوج :
291 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ةالّصلا  » دیئوگیم هداد ، بیترت  نآ ، يارب  یفصو  تسه ، تالـص  مان  هب  ياهّدام  ياراد  رما ، تئیه  هکنیا  ظاحل  هب  امـش  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ  »
رما ّقلعت  نیاربانب ، ددرگیم  لـصاح  رّوصت و  تالـص ، هب  تبـسن  رما ، ّقلعت  زا  دـعب  ّتیبولطم ، ناونع  هک  تسا  یهیدـب  و  یلوملل » ۀـبولطم 

. هدش ّتیبولطم »  » مانب یفصو  قّقحت  بجوم  تالص ، هب  تبسن 
؟ هدش یشان  اجک  زا  تسیچ و  ّتیبولطم  يانعم  لاؤس :

ناوـنع قـقحت  بجوـم  بلط ، موـهفم  اریز  تسین  نآ  هب  تبـسن  بلط ، موـهفم  قـّلعت  رطاـخ  هب  زاـمن  ّتیبوـلطم  هک  تـسا  یهیدـب  باوـج :
. دیهدیم نآ  هب  ار  ّتیبولطم  ناونع  امش  هتفرگ ، ّقلعت  تالص  هب  الوم  یقیقح  هدارا 378 ] بلط و  بح ، نوچ  هکلب : دوشیمن  ّتیبولطم 
بلط موهفم  زا  قادـصم  کی  درف و  کی  تسه ، الوم  سفن  هب  مئاق  هک  یقیقح  بلط  نآ  هک : میریگیم  هجیتن  هتـشذگ  بلاـطم  زا  نونکا 

دیئوگیم امش  دنکیم  رداص  يرما  الوم  هک  يدّرجم  هب  تسا - بلط  یئزج  درف و  نامه  لعفا ، تئیه  رما و  هغیـص  دافم  نیاربانب ، دشابیم 
یئزج و رما ، تئیه  دافم  هک  مینکیم  فشک  بلطم ، نیا  زا  اذـل  درادـن  ّتیّلک  بلط ، نآ  و  تسه - الوم  بوبحم  دـیز ، مارکا  هب و  رومأـم 
ّتیـسفن و رد  کش  تروص  رد  سپ  دشاب  دـییقت  قییـضت و  لباق  دـشاب و  هتـشاد  قالطا  هکنیا  ات  دـشابیمن  یّلک  تسه ، بلط  زا  درف  کی 

.« دییقّتلل الباق  نوکی  یّتح  اقلطم و  نوکی  یّتح  یّلکلا  یلع  ّلدت  ۀئیهلا ال  . » دومن کّسمت  تئیه ، قالطا  هب  ناوتیمن  ّتیریغ 
292 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی و ال  فورحلا ، عضو  یف  هقیقحت  تفرع  اـمک  بلّطلا ، موهفم  وه  لـب  دارفـألا ، سیل  هیلإ - ةراـشإلا  تّرم  اـمک  ۀـئیهلا - داـفم  ّنإ  هیفف :
نم ۀئشاّنلا  ۀّیجراخلا  تافّـصلا  نم  ّهنأ  ةرورـض  اهب ؛ هؤاشنإ  ّحص  امل  الإ  و  ابلط ، عئاشلا  لمحلاب  نوکی  يذلا  و  ّیقیقحلا ، بلّطلا  درف  نوکی 

- ۀّیقیقحلا ةدارإلا  ۀـّیعقاولا و  ۀـّیبولطملاب  لعفلا  فاّصتا  و  انایحأ . هریغ  نوکی  امک  هئاشنإل ، ببّـسلا  وه  نوکی  امبر  معن  ۀّـصاخلا . بابـسألا 
، اضیأ یئاشنإلا  بلّطلاب  هفاّصتا  یفانی  ال  یعقاولا - هدارم  یلإ  اکیرحت  ّیقیقحلا و  هبولطم  وحن  اثعب  هتدارإ  ءاشنإ  و  هبلط ، عاـقیإ  یلإ  ۀـیعاّدلا 
. رخآ ببـسب  هؤاشنإ  ناک  لب  نکی ، مل  وأ  ّیقیقح  بلط  كانه  ناک  هظفلب ، هموهفم  لوصح  دصق  الإ  سیل  ءیـش  ّلکل  یئاشنإلا  دوجولا  و 

هیلع قدصی  اّیقیقح ، ابلط  نوکی  ۀغیّصلا  دافم  ّنأ  هنم  مّهوتف  قلطملا ، بلّطلاب  ۀغیّصلا  دافم  نع  ریبعتلا  فراعت  هابتـشالا  طلخلا و  أشنم  ّلعل  و 
نأ ال یـضتقی  دـییقّتلل ال  الباق  نکی  مل  اذإ  ّیقیقحلا  بلّطلاـف  قادـصملاب ، موهفملا  هابتـشا  لـیبق  نم  ّهنإ  يرمعل  و  عئاـشلا ، لـمحلاب  بلّطلا 
یقیقحلا ال بلّطلا  ّنإ  و  هصوصخ ، ةدارإ  حوضول  یئاشنإلاب  هدییقت  مدع  و  اضیأ ، بلّطلاب  هتیمـست  فراعت  نإ  و  هل ، الباق  ۀئیهلا  دافم  نوکی 

داّحتا ۀلأسم  یف  مّدقت  دق  مالکلا و  ضعب  انه  اهّرم  امک  طرّـشلاب ، ۀغیّـصلا  دافم  دییقت  ۀّحـص  کلذب  حدقناف  یفخی . امک ال  اهب ، أشنی  داکی 
[. 1  ] ماقملا یف  يدجی  ام  ةدارإلا  بلّطلا و 

______________________________

مظعا خیش  مالک  رب  فّنصم  [ 379] داریا

: تسه قادصم  هس  ياراد  بلط ،»  » موهفم هک : میدرک 380 ] نایب  هدارا ، بلط و  ثحب  رد  همّدقم : [- 1]
هک یقایتشا  نامه  رگید : تراـبع  هب  تسه  ناـسنا  سفن  هّیقیقح  فاـصوا  زا  ینطاـب و  یعقاو ، تساوخ  ناـمه  بلط : یقیقح  قادـصم  - 1

دیز مارکا  هب  تبسن  الوم  سفن  رد  هک  يدّکؤم  قوش  اضرف  دوشیم . ریبعت  هدارا »  » هب نآ  زا  و  تسه ، دّکؤم  قوش  هلحرم  نیرتالاب 
293 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسه و ءیـش  نآ  دوخ  اب  بسانتم  ءیـش ، ره  ّتیجراخ  دشابیم و  بلط  یجراخ  قادصم  رگید  ریبعت  هب  بلط و  یقیقح  قادصم  تسه ،
. دنک هدهاشم  نیعلاب  ار  تاّیعقاو  مامت  ناسنا ، درادن  یموزل  هک  تسا  یهیدب 

بلط هملک  هک  یماگنه  دیتسه ، بلاطم  نیا  هب  رظن  لوغشم  نونکا  هک  امش  اضرف  دشابیم  ةدارالا » رّوصت   » نامه بلط : ینهذ  قادصم  - 2
نم و هک  تسا  یتارّوصت  نامه  بلط ، ینهذ  قادصم  نیاربانب  دیئامنیم  رّوصت  دوخ ، نهذ  رد  ار  نآ  دیونـشیم - ای  دینکیم - هدهاشم  ار 
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. میراد بلط  موهفم  هب  عجار  امش 
دنک و ادیپ  قّقحت  یظفل ، هلیسو  هب  موهفم  نآ  دنکیم  هدارا  دریگیم و  رظن  رد  ار  یموهفم  ناسنا  هک  تسا  نیا  بلط : یئاشنا  قادصم  - 3

. تسا رّوصتم  تاعاقیا  دوقع و  باب  رد  ابلاغ 
ثحب ّلحم  رد  دـنکیم ، داجیا  تسه ، يرابتعا  رما  کی  هک  ار  ّتیجوز  هقلع  تلبق ،»  » و تحکنا »  » هلیـسو هب  ناسنا  حاکن ، دروم  رد  لاثم :

. دوش اشنا  بلط ، موهفم  لعفا ، تئیه  هلیسو  هب  دنکیم  هدارا  الوم  مه 
یعقاو دارفا  یقیقح و  بلط  ینعی  لّوا ، مسق  يارب  تئیه  دـیتسه  دـقتعم  هک  امـش  دـنیامرفیم : نینچ  مظعا ، خیـش  خـساپ  رد  فّنـصم  ّنأک 

أشنم هک  دیئامرفب  دشاب ، حیحص  بلطم ، نیا  رگا  هدش ، عضو  ابلط -...  عئاّشلا 381 ] لمحلاب  نوکی  يّذلا  یقیقحلا و  بلّطلا  درف  بلط ... -
294 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ الوم  یعقاو  هدارا 
رـسک و ار  شدئاوف  رّوصت و  ار  نآ  ءادـتبا  هدومن ، بجاو  ار  دـیز  مارکا  هک  یئالوم  الثم  تسا  هّیجراخ  يدابم  نآ ، أشنم  هک  دـیئوگب  دـیاب 

. تسه هّصاخ  بابسا  زا  یشان  هّیقیقح ، هدارا  سپ  تسا  بوبحم  وا  مارکا  هک  هدومن  هظحالم  راسکنا و 
ایآ الـصا  درادن و  یقیقح  بلط  هب  یطابترا  تسه و  یئاشنا  بلط  زا  ترابع  دنکیم ، تلالد  نآرب ، تئیه  هک  ار  هچنآ  تئیه : باب  رد  اّما 

؟ دراد اشنا  ّتیلباق  یقیقح ، هدارا 
، مزج مزع و  هدـئاف و  هب  قیدـصت  رّوصت ، ینعی  دوخ ، يدابم  عبت  هب  یعقاو  هدارا  دراد و  اشنا  ّتیلباـق  یئاـشنا ، بلط  هک  تسا  یهیدـب  ریخ ،

. دنکیم ادیپ  قّقحت  ارهق 
دـشابیم یقیقح  بلط  نآ  هب  طوـبرم  ـالوم  ءاـشنا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسه ، یقیقح  بـلط  زا  تراـبع  تـئیه ، داـفم  میتـفگ  رگا  اـّما 

، دوشن لصاح  نآ  يدابم  هچنانچ  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  ارهق  دش ، دوجوم  شتامّدـقم  رگا  هکلب  تسین  اشنا  لباق  یقیقح ، بلط  هکیلاحرد 
، تسا ّقلعتم  بلط ، موهفم  هب  اـشنا  هکلب  دریگ  ّقلعت  یقیقح  بلط  هب  اـشنا  هک  درادـن  یموهفم  میئوگیم  اذـل  دـنکیمن  ادـیپ  دوجو  الـصا 
« بلّطلا ءاشن  لعفا ال  ۀئیه  تعـضو   » میئوگیم اذل  هدش  عضو  انعم  نامه  يارب  مه  لعفا  تئیه  تسه و  بلط  موهفم  دوجو  یئاشنا ، دوجو 

. تسا بلط  موهفم  داجیا  زا  ترابع  تئیه ، هل  عوضوم  سپ 
؟ دهدیم یئاشنا  دوجو  بلط ، موهفم  هب  ارچ  رگید ، ترابع  هب  دنکیم  داجیا  ار  بلط  موهفم  ناسنا ، ارچ  لاؤس :

. دشابیمن رما  يانعم  یقیقح ، بلط  اّما  تسه  بلط  موهفم  ءاشنا  ّتلع  كّرحم و  یقیقح ، بلط  هدارا و  الومعم  باوج :
 ...« هنم مهوتف  قلطملا  بلّطلاب  ۀغیّصلا  دافم  نع  ریبعتلا  فراعت  هابتشالا  طلخلا و  أشنم  لعل  و  : » هلوق

295 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
موهفم هابتشا  ناشیا ، دزن  هدش و  عقاو  یطلخ  فیرّشلا » هماقم  هّللا  یلعا   » مظعا خیش  يارب  ّنأک  هک : دش  حضاو  هتشذگ ، بلاطم  هب  هجوت  اب 

: هک تسا  هداد  خر  قادصم ، هب 
بلط شداـفم  دـنکیم - بلط  رب  تلـالد  رما ، تئیه  دوشیم  هتفگ  دراد و  قّقحت  یقیقح ، بلط  رماوا ، عون  رد  دـناهدرک : هظحـالم  ناـشیا 

تسه و ـالوم  رما  كّرحم  یقیقح ، بلط  هکیلاـحرد  تسا  تئیه  داـفم  یقیقح 382 ،] بلط  دـناهدومن ، مهوت  هجیتـن ، رد  و  تسا - قلطم 
. دشابیم بلط - موهفم  یئاشنا  دوجو  بلط 383 -] موهفم  ءاشنا  لعفا ، تئیه  رما و  دافم 

دننام درادـن  یقیقح  بلط  هدارا و  الـصا  الوم  اّما  دوشیم  لامعتـسا  لعفا ، تئیه  اتقیقح  مه  یهاگ  میدرک  نایب  البق  هک  روطنامه  رّکذـت :
ءاشنا يارب  ار  لعفا  تئیه  عضاو ، هک : دـینک  ناونع  نینچ  تسا  نکمم  دراد ، زاـجم  ناونع  دـیئوگب  مه  رگا  و  يراذـتعا ، یناـحتما و  رماوا 

، دـشاب هتـشاد  قّقحت  یقیقح ، بلط  هک  يدروم  ره  رد  نیاربانب  دـشاب . یقیقح  بلط  شکّرحم  هکیتروصرد  اّما  هدرک  عضو  بلط ، موهفم 
داـجیا تئیه  هلیـسو ، هب  مه ، بلط  موهفم  تسا و  بلط  موهفم  تئیه ، داـفم  و  هل - عوـضوم  ناوـنع  هن  دراد -. یعاد »  » و كّرحم »  » ناوـنع
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رد قالطا - قیرط  زا  دـنکن  هماقا  دـییقت ، رب  ياهنیرق  ـالوم  رگا  دـشابیم ، دـییقت  لـباق  مه  قـالطا  تسه و  قـالطا  ياراد  یّلک و  دوشیم ،
: هک تسا  نیا  مظعا ، خیش  مالک  هب  تبسن  هّللا  همحر  فّنصم  باوج  سپ  دوشیم  ّتیسفن  هدافتسا  ّتیریغ - ّتیسفن و  رد  کش  تروص 
بلط هکیلاـحرد  تسه  یقیقح  بلط  رما ، هل  عوضوم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  رما - دروم  رد  یقیقح - بلط  دوجو  دـناهدرک  مهوت  ناـشیا 

 ... تسا و بلط  موهفم  نامه  تئیه ، هل  عوضوم  درادن و  نآ  هب  یطابترا  یقیقح ،
296 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هبوجوب ملعلل  اّیلعف ، هل  اطرـش  هنوک  لمتحا  امب  فیلکّتلا  ناک  اذا  امیف  هب  نایتإلا  نم  دب  الف  نکی ، مل  اذإ  اما  و  قالطإ ، كانه  ناک  اذا  اذـه 
[. 1  ] یفخی امک ال  اّیودب ، هیف  کّشلا  ةروریصل  الف ، الإ  و  هبوجو ، ۀهج  ملعی  مل  نإ  و  العف ،

______________________________

.« ماقملا یف  يدجی  ام  ةدارالا  بلّطلا و  داّحتا  ۀلأسم  یف  مّدقت 384 ] دق  و  هلوق ...« :
تباث ار  نآ  ّتیسفن  تئیه ، قالطا  قیرط  زا  دشاب ، كوکشم  نآ ، ّتیریغ  ّتیـسفن و  اّما  دشاب  زرحم  ءیـش ، بوجو  لصا  رگا  میتفگ  [- 1]

. دوب فّنصم  فالخرب  مظعا  خیش  رظن  هچرگ  مینکیم 
هدوب تاّیصوصخ  مامت  نایب  ماقم  رد  الوم  الثم  دشاب ، مامت  تمکح ، تامّدقم  هک  تسا  یتروصرد  بلطم  نآ  هک  میوشیم  رّکذتم  نونکا 

بوجو لصا  هک  تسا  ددـص  رد  الوم  اضرف  دـشابن ، مامت  تمکح ، تامّدـقم  يدروم  رد  هچنانچ  اّما  هدرکن  هماـقا  دـییقت  رب  مه  ياهنیرق  و 
. دومن کّسمت  قالطا  هب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  ار ، نآ  ّتیریغ  ای  ّتیسفن  هن  دنک ، نایب  ار  ءیش 

؟ هن ای  تسه  نایتالا  مزال  ءیش ، نآ  ایآ  تسا  دّدرم  نآ ، ّتیریغ  ّتیسفن و  اّما  تسا  مّلسم  ءیش  بوجو  لصا  هک  يدراوم  رد  لاؤس :
: تسا تروص  ود  ياراد  هلئسم  باوج :

دیاب دشاب ، یلعف 386 ] شبوجو  هدرک ، ادیپ  يریغ  بوجو  نآ ، يارب  ءیش  نالف  دیهدیم  لامتحا  هک  ار  ياهمدقملايذ 385 ] نآ  رگا  - 1
تسه و نایتالا  مزال  هک  دشاب  یسفن  شبوجو  رگا  يریغ ، ای  دراد  یـسفن  بوجو  دینادیمن  هک  ار  ءیـش  نآ  اریز  دومن  نایتا  ار  ءیـش  نآ 

[. 387] دوش نایتا  دیاب  دراد  یلعف  بوجو  نونکا  نآ ، همّدقملا  يذ  نوچ  دشاب  يریغ  بجاو  هچنانچ 
297 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اما و  القع ، هتفلاخم  هنایصع و  یلع  باقعلا  قاقحتسا  و  هتقفاوم ، ّیسفّنلا و  رمألا  لاثتما  یلع  باّوثلا  قاقحتـسا  یف  بیر  ال  لّوألا : نابینذت :
ۀـقفاوم و وه  امب  هتفلاخم  هتقفاوم و  یلع  قاقحتـسالا  مدـع  قیقّحتلا  ناک  نإ  و  لاکـشإ ، هیفف  هتفلاـخم ، ّيریغلا و  لاـثتما  یلع  امهقاقحتـسا 

نم ةدـحاوب  تأی  مل  بجاولا و  فلاخ  امیف  کلذـک ، باوثل  وأ  دـحاو ، باـقعل  ـالإ  قاقحتـسالا  مدـعب  لـقعلا  لالقتـسا  ةرورـض  ۀـفلاخم ؛
[. 1  ] تامّدقملا نم  هلامب  هاتأ  هقفاو و  وأ  اهترثک ، یلع  هتامّدقم 

______________________________

رد [ 388] دـشابن یلعف  شبوجو  دـشاب ، هتـشاد  يریغ  بوجو  نآ ، يارب  ءیـش  نـالف  دـیهدیم  لاـمتحا  هک  ار  ياهمّدـقملايذ  نآ  رگا  - 2
. هن ای  تسا  بجاو  نآ  نایتا  نونکا  تسه  يریغ  یسفن و  بجاو  نیب  دّدرم  هک  ءیش  نآ  ایآ  هک  دیراد  کش  امش  تقیقح ،

شاهمّدقملايذ نوچ  دشاب  يریغ  بجاو  رگا  اّما  تسا  لیصّحتلا  مزال  نونکا  دشاب ، هتـشادن  ریغ  نآ  اب  یطابترا  دشاب و  یـسفن  بجاو  رگا 
نآلا ایآ  هک : تسا  دّدرم  هجیتن ، رد  تسه  ّتیریغ  ّتیـسفن و  رد  ّكاش  هک  یـسک  سپ  تسین  بجاو  مهنآ  همدـقم  درادـن ، بوجو  ـالعف 

ياضتقم هّیودب ، هّیبوجو  ههبش  رد  تسه و  ءیـش  نآ  یلعف  بوجو  مدع  یلعف و  بوجو  رد  وا  ّکش  هن و  ای  تسا  بجاو  ءیـش ، نآ  نایتا 
.« هب نایتالا  بجی  ال   » هک تسا  نیا  تئارب ، لصا 

تسا باقع  باوث و  قاقحتسا  بجوم  يریغ ، رما  اب  تفلاخم  تقفاوم و  ایآ 
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هراشا

، دوش تفلاخم  نآ ، اب  هچنانچ  دـنکیم و  تبوثم  قاقحتـسا  هب  مکح  لقع ، دوش ، لاـثتما  یـسفن ، رما  رگا  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  [- 1]
عقاو ثحب ، ّلحم  هک  هچنآ  اّما  دشابیم  نییلوصا  مامت  نایب  ضّرعت و  دروم  ابیرقت  بلطم ، نیا  انمض  دیامنیم . تبوقع  قاقحتـسا  هب  مکح 

: هک تسا  نیا  هدش ،
؟ ددرگیم تبوقع  قاقحتسا  ثعاب  يریغ ، رما  اب  تفلاخم  ایآ  نینچمه  دوشیم و  تبوثم  قاقحتسا  بجوم  يریغ ، رما  لاثتما  ایآ 

298 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دناهدرک نایب  نینچ  ار  بلطم  قیقحت  سپس  اّما  لاکشا » هیفف  : » دناهدومرف فّنصم  ءادتبا  باوج :

. تسین باقع  باوث و  قاقحتسا  يارب  یبجوم  يریغ ، رما  تقفاوم  تفلاخم و 
ناشتفلاخم تقفاوم و  رب  یباقع  باوث و  هک  تسا  نیا  ناشراثآ  زا  یکی  هک  دنتسه  هیمّدقم  تابجاو  نامه  هّیریغ ، تابجاو  کلذ : حیضوت 

ار نآ  هچنانچ  تسین و  باوث  قحتـسم  دـنک  نایتا  ار  نآ  یـسک  رگا  دراد  يریغ  بوجو  هک  لاـح  نیع  رد  همّدـقم  ینعی : دوشیمن  ّبترتم 
: هک تسا  نیا  شتّلع  درادن و  تبوقع  قاقحتسا  يریغ ، بجاو  كرت  رظن  زا  دیامن  كرت 

باوث قاقحتسا  شعبت  هب  دوش  الوم  هب  برق  بجوم  هک  هچنآ  دشابیم ، الوم  زا  دعب  برق و  هب  طوبرم  تبوقع ، تبوثم و  قاقحتـسا  هلأسم 
تاعبت راثآ و  زا  باقع  باوث و  قاقحتـسا  نیاربانب  تسا  تبوقع  قاقحتـسا  یـضتقم  ددرگ ، وا  زا  دعب  ثعاب  هک  هچنآ  ددرگیم و  لصاح 

. دشابیم الوم  زا  دعب  برق و 
؟ تسه الوم  زا  دعب  ببس  نآ ، كرت  الوم و  هب  برق  بجوم  همّدقم ،»  » نایتا ایآ  لاؤس :

الوم زا  دـعب  بجوم  همّدـقملا ، يذ  كرت  دوش و  كرت  همّدـقملا  يذ  دوـشیم  ببـس  همّدـقم ، كرت  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  ریخ ، باوـج :
قاقحتـسا ناشتقفاوم  رب  هن  يریغ  تابجاو  نیاربانب ، درادن  الوم  زا  دعب  برق و  ياضتقا  ۀـمّدقم - یه  امب  همّدـقم - كرت  لعف و  اّما  دوشیم 

كرت شعبت  هب  درک و  كرت  ار  وضو  هک  یـسک  اضرف  دوشیم ، لصاح  تبوقع  قاقحتـسا  ناشتفلاخم  رب  هن  دنکیم و  ادیپ  ّبترت  تبوثم ،
.« تیّلص اله   » دنیوگیم وا  هب  هکلب  تأّضوت » اله   » دوشیمن باطخ  وا  هب  درک  ادیپ  ققحت  زامن ،

دشابیم و همّدقملا  يذ  هب  طوبرم  مهنآ  هک  دنکیم  ادیپ  باوث  کی  قاقحتـسا  ناسنا ، دوش ، نایتا  همّدـقم ، هد  ماجنا  اب  همّدـقملا  يذ  رگا 
. دشابیم همّدقملا  يذ  هب  طوبرم  هک  دوشیم  ّبترتم  نآرب  تبوقع  کی  طقف  دوش  كرت  شاهمّدقم  هد  اب  همّدقملا  يذ  هچنانچ 

299 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تامّدقم یه  امب  تامّدقملاب  یتأ  ول  امیف  ۀقفاوملا  یلع  ۀبوثملا  ةدایزب  و  ۀمّدقملا ، كرت  دنع  ۀفلاخملا  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتساب  سأب  معن ال 

یلع وأ  تامّدقملا ، یلع  باوثلا  نم  رابخألا  یف  درو  ام  لّزنی  هیلع  و  اهّقـشأ ، راص  ثیح  لامعألا ، لضفأ  نم  ذئنیح  ریـصی  ّهنأ  باب  نم  هل ،
و ال ابرق ، بجوت  ال  ّیـسفّنلا - رمألا  ۀعاطإ  یف  عورـش  وه  امب  رمأ ال  وه  امب  ّيریغلا - رمألا  ۀقفاوم  ّنأ  ۀهادبل  کلذ  و  ادـّیج ، لّمأتف  لّضفّتلا 

[. 1  ] دعبلا برقلا و  تاعبت  نم  نانوکت  اّمنإ  ۀبوقعلا  ۀبوثملا و  و  ادعب ، کلذک - وه  امب  هتفلاخم -
______________________________

، تبوقع قاقحتـسا  ناـمز  اـّما  دوشیم  بترتم  همّدـقملا  يذ  تفلاـخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا  هک : تسا  نیا  روکذـم ، تراـبع  ياـنعم  [- 1]
هک یـسک  الثم  دنک  ادیپ  دوجو  همّدـقملا  يذ  هک  تسین  لوقعم  همّدـقم ، كرت  اب  اریز  دـنکیم  كرت  ار  همّدـقم  فّلکم ، هک  تسا  یعقوم 

كرت نامز  زا  جـح  كرت  رب  وا  تبوقع  قاقحتـسا  دومن ، كرت  ار  نآ  اّما  دـنک  مهارف  ار  جـح  رفـس  تامّدـقم  دـناوتیم  تسه و  عیطتـسم 
ار تامّدقم  وا  نوچ  اّما  هدیسرن  جح  کسانم  ماجنا  نامز  هک  لاحنیعرد  اقساف » ریصی   » هدوب یلداع  صخش  هچنانچ  تسا و  تباث  همّدقم ،

. دراد تبوقع  قاقحتسا  نونکامه  زا  دنک  نایتا  ار  همّدقملا  يذ  دناوتیمن  شدوخ  فرظ  رد  هدومن و  كرت 
رکذ تامّدقم ، زا  یضعب  يارب  یناوارف  تابوثم  تایاور ، زا  یضعب  رد  ارچ  سپ  دوشیمن  ّبترتم  یباوث  همّدقم ،»  » تقفاوم رب  رگا  لاکـشا :
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: هلمج زا  هدش 
بتک ایشام  نیسحلا  ربق  یتأ  نم  لوقی : هتعمـسف  هل  ۀفرغ  یف   » مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  یلع  تلخد  لاق : یـضاقلا  دیعـس  یبا  نع  فلا ... :

[.« ثیدحلا 389 لیعامسإ  دلو  نم  ۀبقر  قتع  اهعضی  اهعفری و  مدق  ّلکب  ةوطخ و  ّلکب  هل  هّللا 
ّینال ایشام  ّجحا  مل  نا  یلع  یمدن  تعنص  ءیـش  یلع  تمدن  ام  ساّبع : نبا  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ردکنملا ، یبأ  نع  ب ... :

ای لیق : مرحلا ، تانسح  نم  ۀنسح  فالآ  ۀعبس  هل  هّللا  بتک  ایشام  هّللا  تیب  ّجح  نم  لوقی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تعمس 
ۀلیل رمقلا  لضفک  جحلا  یف  ةاشملا  لضف  لاق : ۀنسح و  فلا  فلا  ۀنسح  لاق  مرحلا ؟ تانسح  ام  هّللا و  لوسر 

300 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[ ...« موجنلا 390 ریاس  یلع  ردبلا 

یفطل لّضفت و  باب  زا  لاعتم  راگدرورپ  اّما  دوشیمن  بترتم  یباوث 391 ] تامّدقم ، زا  کیچیه  رب  لقع ، رظن  زا  دعاوق و  قبط  - 1 باوج :
. تسا هداد  رارق  یناوارف  تابوثم  تامّدقم ، زا  یضعب  يارب  دراد  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  هک 

ریهطت اّما  دنکیم  ریهطت  ار  شـسابل  يدرف  یهاگ  الثم  تسیچ ؟ وا  فده  هک  مینک  یـسررب  دیاب  دنکیم  نایتا  ار  ياهمّدـقم  هک  یـسک  - 2
ماجنا هک  ار  ياهمّدـقم  نیلّوا  ناسنا ، یهاگ  اّما  دراد . هقالع  دوخ ، سابل  تراهط  تفاـظن و  هب  هکلب  تسین  زاـمن  ندـناوخ  رطاـخ  هب  ساـبل 

. تسه زامن  همّدقملا و  يذ  هب  لّصوت  شروظنم  دهدیم ،
رب یباوث  هنوگچـیه  درادـن  همّدـقملا  يذ  هب  يرظن  دراد و  هقالع  سابل ، ریهطت  هب  هک  یـسک  دـش : قرف  هب  لـئاق  دـیاب  روکذـم  دروم  ود  رد 

ار همّدقم  هد  اضرف  هک  یـسک  اّما  دوشیم  ّبترتم  همّدـقملا ، يذ  كرت  لعف و  رب  طقف  تبوقع  تبوثم و  قاقحتـسا  تسین و  ّبترتم  شلمع 
بجاو تقفاوم  رد  عورـش  مان  هب  يرگید  ناونع  دـنکیم ، لوغـشم  ار  دوخ  تقو  اهتعاس  دـهدیم و  ماجنا  همّدـقملا  يذ  هب  لّصوت  يارب 

لاـمعالا لـضفا   » ناوـنع یــسفن و  رما  تعاــطا  رد  عورــش  ناوـنع  قّـقحت  يارب  اذــل  دوـشیم  قّـقحم  لاــمعالا » ّقـشا   » ناوـنع یــسفن و 
. تسا حیحص  مه  لقع  رظن  زا  هدعاق و  قبط  بلطم ، نیا  ددرگیم و  حرطم  تبوثم  يدایز  هلأسم  [«، 392] اهزمحا

یمدق ره  دشاب ، همّدقملا  يذ  قّقحت  يارب  هک  تسه  یتامّدقم  هب  طوبرم  تابوثم ، نآ  هدش ، رکذ  یتابوثم  تامّدقم  يارب  تایاور  رد  هکنیا 
قارع و هب  تحایـس  يارب  هک  یـسک  اضرف  اّما  دشابیم  لیزج  رجا  ياراد  درادیمرب ، مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلا  دیـس  ترایز  يارب  ناسنا  هک  ار 

زا هک  یسک  ترایز  اب  وا  ترایز  دوشیم ، فّرشم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترایز  هب  انمض  دوریم و  البرک 
301 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فیکف هلاثتما ، یلع  ۀـبوثم  و ال  هتقفاوم ، یف  برق  و ال  هل ، ۀـعاطإ  وه ال  امب  ّيریغلا  رمألا  ناـک  اذإ  ّهنأ  وهف  لّوألا 393 :] اّما  عفد : لاکـشا و 
[. 1  ] اهرمأ ۀقفاومب  ۀبوثملا  برقلا و  ۀعاطإلا و  لوصح  یف  ۀهبش  ثیح ال  تاراهّطلاک ، تامّدقملا ؟ ضعب  لاح 

______________________________

دوجو يدوهـشم  الماک  هلـصاف  ترایز  ود  نآ  نیب  تسا و  توافتم  هدوب ، رّهطم  دـقرم  نآ  هب  ندیـسر  روظنم  هب  شمدـق  ره  رفـس ، يادـتبا 
. دراد

؟ دینکیم لمح  انعم  نآرب  ار  تایاور  ارچ  دوشیمن و  ّبترتم  یباقع 394 ] باوث و  يریغ  رما  تفلاخم  لاثتما و  رب  دیئوگیم  ارچ  لاؤس :
یلوملا یلا  برق  بجوم  یـسفن - رما  تعاـطا  رد  عورـش  ناونعهب  هن  يریغ -» رما  وـه  اـمب   » يریغ رما  تقفاوـم  هک  تسا  یهیدـب  باوـج :

زا دـعب  برق و  تاعبت  زا  تبوقع  تبوثم و  قاقحتـسا  هکیلاحرد  ددرگیمن  الوم  زا  دـعب  ثعاـب  يریغ  رما  تفلاـخم  نینچمه  دوشیمن و 
، دوشن قّقحم  یلوملا  نع  دـعب  اـت  نینچمه  درادـن و  دوجو  یتبوثم  قاقحتـسا  دوشن  لـصاح  یلوملا  یلا  برق  هک  یتـقو  اـت  تسه و  ـالوم 

. ددرگیمن حرطم  تبوقع  قاقحتسا 

هّیدابع تامدقم  رد  لاکشا  ود  نایب 
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: هدش ممیت - لسغ و  وضو ، ثالث - تاراهط  دننام  هّیدابع ، تامّدقم  باب  رد  لاکشا  ود  [- 1]
هب دوشیمن  بترتـم  شتفلاـخم  تقفاوـم و  رب  یباـقع 396 ] باوث و  يریغ - رما  وـه  اـمب  يریغ 395 -] رما  دیدومرف  فّنـصم - امـش - - 1

، تبوثم تبوقع و  قاقحتسا  هلأسم  يریغ ، رما  تفلاخم  تقفاوم و  رد  هک  تسا  نیا  یسفن ، رما  اب  يریغ  رما  قرف  زایتما و  رگید ، ترابع 
302 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀبرقلا دصقب  اهنایتإ  اهتحص  یف  ربتعا  دق  و  اّیلّصوت ، هنوک  یف  ۀهبش  ّيریغلا ال  رمألا  ّنأ  یلإ  افاضم  اذه 
______________________________

یلوملا یلا  برق  بجوم  دیامن ، نایتا  ار  اهنآ  یـسک  هچنانچ  تسین و  قداص  ثالث ، تاراهط  هرابرد  امـش  نایب  هکیلاحرد  تسین  حرطم 
یلوملا و یلا  برق  بجوم  اهنآ  سپ  هدش  رون » یلع  رون   » هب ریبعت  يدیدجت ، يوضو  هب  تبـسن  تایاور ، زا  یـضعب  رد  هدومن و  مهارف  ار 

. دنتسه تبوثم  قاقحتسا 
برق بجوم  تراهط ، لیصحت  يریغ و  رما  تقفاوم  هکیلاحرد  دوشیمن  ّبترتم  يرثا  يریغ ، رما  رب  دیدومرف  ارچ  لاکشا 397 :] هصالخ 

؟ تسا تبوثم  قاقحتسا  الوم و  هب 
يزاین اهنآ  تعاطا  تقفاوم و  رد  هک  تسا  نیا  یلّـصوت ، رما  زا  روظنم  دنتـسه و  یلّـصوت  يریغ ، رماوا  مامت  هک  تسین  يدیدرت  - 2 [- 1]

ره هب  هب  رومأم  نایتا  فرـص  هکلب  دوش  نایتا  تبرق ، دـصق  رما و  یعاد  هب  يریغ  رما  هب  هب ، رومأم  هک  درادـن  یموزل  تسین ، تبرق  دـصق  هب 
تسا و یفاک  دوش ، ادا  ءایر - ول  و  يدصق - ره  هب  هک  تسه  هّیعرـش  هّیلّـصوت  تابجاو  زا  یکی  نید ، تخادرپ  الثم  دـنکیم  تیافک  یتّین ،

سابل یتّین  ره  هب  امش  تسه ، زامن  طئارـش  زا  یکی  یّلـصم  سابل  تراهط  الثم  دنتـسه  یلّـصوت  مه  هّیریغ  رماوا  دوشیم . يرب  نویدم  هّمذ 
. دنکیم تیافک  دیئامن ، ریهطت  ار  دوخ 

دروم رد  بلطم  نیا  اـّما  تسین  تبرق  دـصق  تیاـعر  هب  يزاـین  یلّـصوت ، رماوا  رد  دنتـسه و  یلّـصوت  دـیدرت ، نودـب  يریغ  رماوا  لاکـشا :
یـسک رگا  الثم  دـنوش  نایتا  برق ، دـصق  هب  رما و  یعاد  هب  دـیاب  امتح  اهنآ  اریز  تسین  حیحـص  مّمیت - لـسغ و  وضو ، ثـالث - تاراـهط 

نودب 
303 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هذه يدـحإ  یلع  ۀـفّقوتم  نوکت  اّمنإ  [ 399] اهتایاغ و  ةدابع ، ۀّبحتـسم و  اهـسفنب  اهیف  ۀـمّدقملا  ّنإ  لاقی : نأ  قیقّحتلاـف  یناّثلا 398 :] اـّمأ  و 
ۀّیدابع و ارومأ  اهـسفن  یف  اهنوک  لجأل  وه  اّمنإ  اهیف  ۀبرقلا  دصقف  اهل ، ۀمّدقم  وه  امب  تؤی  ملف  الإ  و  ةدابع ، اهب  یتؤی  نأ  دـب  الف  تادابعلا ،

[. 1  ] ۀّیریغ تابولطم  اهنوکل  ال  ۀّیسفن ، تاّبحتسم 
______________________________

لطاب تبرق و  دـصق  نودـب  تالـص  دـننام  شزامن  دـناوخب  زامن  تلاح ، نآ  اب  هچنانچ  تسین و  حیحـص  شلمع  دریگب ، وضو  تبرق  دـصق 
. دشابیم

دـصق اهنآ  رد  کلذ  عم  دنتـسه ، یلّـصوت  يریغ ، رماوا  دـنراد و  يریغ  رما  هک  لاحنیعرد  ثالث  تاراهط  هک  هدـش  ببـس  هچ  هصـالخ :
؟ دنوش نایتا  رما ، یعاد  هب  دیاب  هدش و  ربتعم  تبرق 

. درک نایب  ار  نآ  خساپ  دیاب  هک  دراد  دوجو  روکذم  وحن  هب  لاکشا  ود  ثالث ، تاراهط  دننام  يدابع  تامّدقم  رد  يدنبعمج :
یمراهچ ّلح  هار  انمـض  دناهدرک ، نایب  لح  هار  ود  خیـش  موحرم  هدومن و  هئارا  قیرط ، کی  لاکـشا ، ّلح  يارب  هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذت :

. هدش لقن  رگید  یضعب  زا  مه 

فّنصم رظن  هب  لاکشا  عفد  قیرط 
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هّبحتسم تادابع  زا  اتاذ  ناشتّیمدقم  زا  رظن  عطق  اب  ثالث  تاراهط  هک : تسه  یقرف  تامّدقم ، رئاس  ثالث و  تاراهط  نیب  لاکشا : عفد  [- 1]
زامن و همّدقم  ندوب - یتاذ  بحتسم  فصو  اب  ّتیفیک - نامه  اب  و  [ 401] دنتسه بحتسم  تدابع  اتاذ  مّمیت 400 ] و  لسغ ، وضو ، دنتسه ،

304 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مهفاف ۀمّدقملا ، وه  ام  یلإ  الإ  وعدی  ّهنأ ال  ثیح  هسفن ، یف  کلذـک  وه  ام  یلإ  وعدـی  ّهنأ  لجأل  وه  اّمنإف  يریغلا ، اهرمأ  دـصقب  ءافتکالا  و 

[. 1 [ ] 402
______________________________

. دناهدش عقاو  نآ ، لاثما 
تداـبع و هک  تسا  نیا  اـهنآ  ناـیتا  تقفاوم و  رب  باوث  ّبترت  ّتلع  اریز : دوـشیم  عـفد  یلبق  لاکـشا  ود  ره  روکذـم ، هتکن  هب  هجوـت  اـب 

بابحتسا هبنج  یسک  رگا  هک  يوحن  هب  دراد  زامن  يارب  ّتیمّدقم  یسفن ، بابحتسا  ظفح  اب  یسفن  ّبحتسم  نامه  دنتسه و  یسفن  ّبحتسم 
، يدابع لمع  نآ  هکلب  تسین  زامن  همّدقم  هک  تاحسم  تالـسغ و  هدرکن ، نایتا  جراخ  رد  ار  همدقم  الـصا  دنکن  تیاعر  ار  نآ  ّتیدابع  و 

تدابع درک ، نایتا  شرما  یعاد  هب  ار  وضو  دومن و  تیاعر  مه  ار  تبرق  دـصق  تسا  مزال  نآ ، ّتیدابع  ظـفح  يارب  تسه و  زاـمن  همّدـقم 
- تبرق دصق  رابتعا  تبوثم و  قاقحتـسا  مدع  هلأسم  لاکـشا - ود  ره  نیاربانب  دوشیم  ّبترتم  مه  تبوثم  نآرب ، دراد و  تبرق  دصق  هب  زاین 

. دش عفد 
نآ يریغ  رما  یعاد  هب  دیابن  نیاربانب ، دینادیم  یسفن  بحتسم  یتاذ ، ّتیدابع  رطاخ  هب  ار  وضو  ثالث و  تاراهط  امـش  رگا  لاکـشا : [- 1]

- تسه یـسفن  بابحتـسا  رطاخ  هب  اـهنآ  ّتیداـبع  اریز  دـینک - لیـصحت  ار  نآ  یـسفن  بابحتـسا  رما  یعاد  هب  دـیاب  هکلب  دـینک  ناـیتا  ار 
نیا تسین و  ربتعم  اهنآ  رد  یـسفن  رما  دـصق  تسه و  یفاک  يریغ  رما  یعاد  هب  وضو  تراـهط و  لیـصحت  دـناهدومرف : اـهقف  هکیلاـحرد 

، ثالث تاراهط  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  بلطم ،
305 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. روذحملا دوعیف   » دنشابیم يریغ  رما  ياراد 
ّتلع و یمّدقم ، يریغ  رما  هک  تسا  نیا  شتهج  دنکیم ، تیافک  يریغ ، رما  یعاد  هب  وضو  لیـصحت  اهقف ، رظن  زا  دـیاهدید  هکنیا  باوج :
تیاده و ار  امش  مه  يریغ  رما  دینکیم ، نایتا  يریغ  رما  یعاد  هب  ار  وضو  امـش  تسه ، یـسفن  بابحتـسا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ياهطـساو 
هب ار  امـش  يریغ  رما  تقیقح ، رد  سپ  هدش  هداد  رارق  زامن ، همّدقم  تدابع ، هک  دوشیم  صّخـشم  ّتقد  زا  دعب  دنکیم ، همّدقم  هب  توعد 

نایتا هب  کیرحت  ار  امش  وا  هدش و  ّتین  یـسفن  یبابحتـسا  رما  نآ  هطـساو ، اب  ّنأک  دیدرک  ّتین  ار  يریغ  رما  رگا  دناوخیم و  تدابع  کی 
. هدومن شقّلعتم 

هتشادن ّتیطساو  ّتیقیرط و  ناونع  يریغ ، رما  نآ  دنک - نایتا  يریغ ، رما  یعاد  هب  افرص  ار  وضو  یسک  رگا  فّنصم  رظن  قبط  [ 403] اتجیتن
ندناسر يارب  دنیبب ، یتآرم  هلزنم  هب  ار  يریغ  رما  یلو  دیامن  لیصحت  يریغ  رما  یعاد  هب  ار  وضو  یسک  رگا  اّما  تسا  لطاب  شلمع  دشاب -

. تسا حیحص  شلمع  یسفن ، یبابحتسا  رما  نآ  هب  ناسنا 
ياراد هک  یتدابع  نیا  اهتنم  هتفرگ  ّقلعت  اهنآ  هب  یسفن  یبابحتسا  رما  دنتـسه و  تدابع  اتاذ  هک  تسا  نیا  ثالث ، تاراهط  زایتما  هصالخ :

، همّدقم قّقحت  يارب  دیاب  هک  يوحن  هب  دراد  ّتیمّدقم  نآ ، لاثما  زامن و  يارب  یسفن ، بابحتسا  ّتیدابع و  ظفح  اب  تسه  یـسفن  بابحتـسا 
هّللا همحر  فّنـصم  هک  دوب  یّلحهار  نامه  نیا  دوشیم و  ّبترتم  تباوث  نآ ، تقفاوم  رب  هجیتن  رد  دوش و  تیاعر  شتبرق  دـصق  ّتیدابع و 

. میزادرپیم هّللا  همحر  مظعا  خیش  نایب  هب  کنیا  دناهدرک . نایب  روکذم ، وحن  هب  ار  لاکشا  ود  ره  خساپ  هدومن و  باختنا 
306 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم اهنم ، دوصقملا  وه  امل  ۀلّصحم  نوکت  امبر ال  ۀّصاخلا  تاکرحلا  ّنإ  هصّخلم : ام  امهدحأ  نیرخآ : نیهجوب  لاکـشإلا  نع  یّـصفت  دق  و 
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وه ام  یلإ  الإ  وعدی  هنوکل ال  اهرمأ ، دصق  نم  ناونعلا  كاذب  اهنایتإ  یف  دب  الف  اهیلع  افوقوم  ۀمّدقم و  ناونعلا  كاذـب  نوکی  يذـلا  ناونعلا 
نایتإلاب یـضقی  یمّدقملا  اهرمأ  ّنأ  لجأل  سیل  اهرمأل  ۀـعاطإ  ةدابع و  تاراهّطلا  نایتإف  اهل ، ةآرم  اّیلامجإ و  اناونع  نوکیف  هیلع ، فوقوملا 

[. 1  ] اهیلع افوقوم  ناونعلا  كاذب  نوکی  يذلا  ناونعلا ، سفن  زارحإ  لجأل  ناک  اّمنإ  لب  کلذک ،
______________________________

مظعا خیش  رظن  هب  لاکشا 404 ] عفد  قیرط 

: میزادرپیم نآ  نایب  هب  یتاحیضوت  اب  هک  دناهدرک  لح  ار  روکذم  لاکشا  قیرط ، ود  هب  خیش  موحرم  [- 1]
: دنتسه هنوگ  ود  رب  دنریگیم  رارق  يریغ - یسفن و  زا  معا  رما - ّقلعتم  هک  ینیوانع  فلا :

عقاو هب  رومأم  بوث ، لسغ  رگا  الثم  دـیامن  هدارا  دـصق و  ار  اهنآ  فّلکم ، تسین ، يزاین  هک  دنـشابیم  ینیوانع  هّیدـصق : ریغ  نیواـنع  - 1
تـسا یفاک  دوش ، لوسغم  ناسنا ، بوث  یتّیفیک  ره  هب  هکلب  دـیامن  بوث  لسغ  ّتین  ساـبل ، ریهطت  ماـگنه  ناـسنا ، هک  درادـن  یموزل  دـش ،

. دوش ققحم  بوث ، لسغ  ارهق  دریگ و  رارق  یضوح  نایم  رد  ناسنا  سابل  داب ، شزو  اب  هچرگ 
ندومن مایق  فرـص  الثم  نیهوت ، میظعت و  ناونع  دننام  دیامن  دصق  ار  اهنآ  لمع ، نایتا  ماگنه  ناسنا ، تسا ، مزال  هک  هّیدصق : نیوانع  - 2

 ... دوشیم و قّقحم  ناونع  نآ  دنک  مایق  میظعت ، دصق  هب  ناسنا ، رگا  هکلب  درادن  میظعت  ناونع  یسلجم ، هب  يدرف  دورو  ماگنه  رد 
تاکرح و نآ  قّقحت  فرص  تالص ، الثم  دنتسه  هّیدصق  روما  زا  تادابع  رثکا  ای  مامت 

307 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنوش نایتا  تالص  دصق  هب  لاعفا  نآ  دیاب  هکلب  تسین  لاعفا 

ّقلعتم هّیدـصق ، نیوانع  زا  یکی  تاقوا ، زا  یهاگ  اّما  تالـص  ناونع  دـننام  تسا  صّخـشم  ام  يارب  هّیدـصق  نیوانع  تاقوا ، رثکا  ای  یهاگ 
ناونع نآ  هب  ات  مینک  ادـیپ  یقیرط  هطـساولاب ، دـیاب  هکلب  میئامن  دـصق  ار  نآ  اـت  تسین  صخـشم  اـم  يارب  امیقتـسم  اـّما  دریگیم  رارق  رما ،

. دنک ادیپ  قّقحت  ناونع ، نآ  میسرب و  يدصق 
نآرب هکلب  دنتسین  همّدقم  لّصحم  تاحسم ، تالسغ و  نامه  ینعی  مّمیت ، لسغ و  وضو ، فرص  اّما  دنتـسه  هّیدصق  روما  زا  ثالث  تاراهط 

، میتسنادیم رگا  تسین و  صّخـشم  ام  يارب  نیواـنع  نآ  اـّما  تسه  همّدـقم  لوصح  رد  ّرثؤم  لّـصحم و  هک  تسا  ّقلعتم  ینیواـنع  لاـمعا ،
: هک تسا  نیا  روبزم ، نیوانع  ندومن  دصق  ندش و  صّخشم  هار  قیرط و  اّما  میدومنیم  دصق  ار  اهنآ  امیقتسم 

هب ار  نآ  ناسنا ، درادن  یموزل  تسه و  یلّـصوت  يریغ ، رما  هک  دـینکن  لاکـشا  مه  امـش  میئامن ، لیـصحت  يریغ  رما  یعاد  هب  ار  وضو  الثم 
: هک تسا  نیا  ام ، خساپ  اریز  دهد  ماجنا  شرما  یعاد 

- تسا تداـبع  يریغ ، رما  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  هتبلا  میهد ، ماـجنا  يریغ ، رما  یعاد  هب  تبرق و  دـصق  هب  ار  لاـمعا  نآ  میتـسه  روـبجم  ّنأـک 
شقّلعتم دـنکیم و  دوخ  ّقلعتم  هب  توعد  ار  فّلکم  يریغ ، رما  هک  تسا  نیا  شتّلع  هکلب  دوشیمن - تسرد  روکذـم ، قـیرط  زا  ّتیداـبع 

نآ هطـساولاب ، ّنأک  دومن ، نایتا  يریغ  رما  یعاد  هب  ار  لاعفا  تاکرح و  نآ  ناـسنا ، رگا  نیارباـنب  دـشابیم  لوهجم  يدـصق  ناونع  ناـمه 
. هدرک داجیا  دصق و  ار  يریغ  رما  ّقلعتم  ناونع 

 ... میریگب و رظن  رد  ار  يریغ  رما  میتسه  روبجم  دشابیم ، هّیدصق  نیوانع  زا  هک  لوهجم  ناونع  نآ  هب  لّصوت  يارب  ّنأک  هصالخ :
308 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهیلع افوقوم  نیوانعلا  کلتب  نوکت  یتلا  اهنیوانع  یلإ  ةراشإلا  ناکم  ال  کلذـک ، اهب  نایتإلا  یـضتقی  کلذ ال  ّنأ  یلإ  اـفاضم  هیف 405 :] و 
ریغ رخآ  ائیـش  اهب  ارومأم  اهنوکب  ۀـفوصوملا  تاکرحلا  هذـه  یلإ  یعاّدـلا  ناک  لب  ایعاد ، ۀـیاغ و  افـصو ال  اـهرمأ  دـصقب  ول  و  رخآ ، وحنب 

[. 1 [ ] یفخی 406 امک ال  اهیلع ، ۀبوثملا  ّبترت  لاکشإ  عفدب  فاو  ریغ  ّهنا   ] اهرمأ
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______________________________

: دنراد خیش  موحرم  مالک  هب  تبسن  لاکشا ، ود  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
مینکیم نایتا  يریغ  رما  یعاد  هب  ار  یئوضو  تاکرح  لاعفا و  دراد و  يدصق  لوهجم  ناونع  نآ  هب  ّتیقیرط  يریغ ، رما  دیدومرف : امش  - 1

: هک تسا  نیا  ام  لاکشا  اّما  دناسرب  روکذم  ناونعهب  ار  ام  ات 
ماگنه ـالثم  درک ، هراـشا  ناونع ، نآ  هب  ناوتیم  رگید  قیرط  زا  هکلب  دـشابیمن  امـش  هار  هب  رـصحنم  لوهجم ، ناونع  نآ  هب  لّـصوت  قیرط 

: میئوگیم فیصوت  وحن  هب  وضو 
ول و  ياهزیگنا - ره  هب  امـش  دوـمن ، حرطم  ار  رما  یعاد  تبرق و  دـصق  درادـن  یموزل  مینکیم و  ناـیتا  يریغ  رما  هب  هب ، رومأـم  يوـضو  نآ 
هب هب ، رومأم  يوضو  اریز  دناسریم  يدصق  لوهجم  ناونع  نآ  هب  ار  امش  فیصوت ، نامه  دییامن و  وضو  لیصحت  دیناوتیم  لد - شهاوخ 

ناوتیم روکذم ، وحن  هب  فیـصوت  قیرط  زا  هکنیا  هصالخ  دشابیم ، لوهجم  امـش  يارب  هک  تسه  يدـصق  ناونع  نامه  ياراد  يریغ ، رما 
. درک ّتین  الامجا  ار  لوهجم  ناونع  نآ 

اّما تسا  حیحـص  رما - دـصق  ینعم  هب  ّتیدابع 407 -] لکـشم  ّلح  يارب  امـش  قیرط  میئامن ، رظنفرـص  لـبق ، لاکـشا  زا  هک  ضرفرب  - 2
باوث  وضو ، لیصحت  رب  تبسانم  هچ  هب  هکنیا  هصالخ ، دومنن ، لح  ار  ثالث  تراهط  دننام  يدابع  تامدقم  رب  باوث  ّبترت  هلکشم 

309 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نودـب لصحی  داکی  امک ال  اهتایاغب ، یـسفنلا  رمألا  نم  ضرغلا  ّنأ  لجأل  نوکی  امنإ  ةدابع ، تاراهّطلا  عوقو  موزل  نأ  هلّـصحم  اـم  اـمهیناث :

. يریغلا اهرمأ  ءاضتقاب  ال  کلذک ، اهب  تؤی  مل  ام  لصحی  کلذک ال  هتقفاومب ، برقّتلا  دصق 
اهتامّدـقم نیب  نم  تاراهّطلا  صوصخ  نایتإب  الإ  لصحی  ال  تایاغلا ، یف  ضرغلا  ّنأ  لـجأل  وه  اـّمنإ  ةداـبع ، اـهنایتإ  موزل  هجو  ۀـلمجلاب  و 

[. 1  ] اهیلع ۀبوثملا  ّبترت  لاکشإ  عفدب  فاو  ریغ  ّهنا  اضیأ : هیف  و  ۀعاطإلا . دصقب  اضیأ ،
______________________________

؟ دوشیم ّبترتم 
يادا یلّصوت و  تابجاو  رد  هک  روطنامه  دنک ، ادیپ  باوث  قاقحتسا  فّلکم ، هک  دوشیم  بجوم  تبرق - دصق  يریغ - رما  دصق  لاکـشا :

. دش باوث  قحتسم  دومن و  تبرق  دصق  ناوتیم  نید 
يدصق لوهجم  ناونع  نآ  هب  ّتیقیرط  هبنج  يریغ ، رما  نآ  دیدومرف  هکلب  دیدشن  لئاق  یتلاصا  يریغ  رما  يارب  مظعا - خیش  امش - باوج :

. دراد
؟ دوشیم ّبترتم  باوث  روکذم ، ناونع  قّقحت  رب  لیلد  هچ  هب  دوب  حرطم  روکذم  وحن  هب  یناونع  رگا 

هلأـسم تروـص ، نیا  رد  دـیریگیم ، رظن  رد  ار  نآ  سفن  امـش  دـنکیم و  ادـیپ  تلاـصا  يریغ  رما  هک  يدراوـم  رد  رتحـضاو : تراـبع  هـب 
هب ندیسر  يارب  یقیرط  هکلب  درادن  تلاصا  يریغ ، رما  هک  يدراوم  رد  اّما  هّیلّصوت - تابجاو  مامت  دننام  تسا - حیحص  تبوثم ، قاقحتـسا 

ناونع کی  روکذم ، ناونع  هک  درکن  تباث  امـش  نایب  تسا . ّبترتم  باوث  روکذم ، ناونع  رب  لیلد  هچ  هب  تسه  يدصق  لوهجم  ناونع  نآ 
ّبترتـم باوث  یناوـنع  ره  رب  اـیآ  اـّما  تسا ، روکذـم  ناوـنعهب  یقیرط  يریغ ، رما  دـیدومرف  طـقف  امـش  تسه . یـسفن  ّبحتـسم  يداـبع و 

؟ دوشیم
- ثالث تاراهط  رد  روکذم - لاکشا  ّلح  يارب  مظعا  خیش  هک  ار  یمّود  قیرط  ب : [- 1]

310 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تسین اهنآ  يارب  ّتیدابع  یـضتقم  رما ، نآ  درادن و  اهنآ  يریغ  رما  هب  یطابترا  تاراهط ، ّتیدابع  هک : تسا  نیا  دناهدرک  رایتخا  هئارا و 

: هک وحن  نیا  هب  تسه  فاوط - زامن و  دننام  همّدقملا -، يذ  هب  طوبرم  تاراهط ، ّتیدابع  هبنج  هکلب 
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ادـیپ قّقحت  ّتیدابع ، وحن  هب  هک  یتقو  ات  تسه و  يدابع  هناگهس - تاراهط  تایاغ  تالـص - همّدـقملا و  يذ  هب  ّقلعتم  رما  هک  روطناـمه 
لوصح اّما  درادـن  ّتیدابع  ياضتقا  اهنآ ، هب  طوبرم  يریغ  رما  مه  ثالث  تاراهط  باب  رد  [، 408] دوشیمن لصاح  نآ ، زا  ضرغ »  » دنکن

- لسغ مّمیت و  وضو ، همّدقم - هس  نآ  فاوط ، تالـص و  تامدـقم  نایم  زا  هک : تسا  نیا  رب  فّقوتم  اهنآ  همدـقملايذ  هب  رما  زا  ضرغ » »
ّتیجارعم زامن - زا  ضرغ » ، » دنوشن لیـصحت  تبرق ، دصق  اب  ّتیدابع و  وحن  هب  لسغ  وضو و  رگا  الثم  دنوش  نایتا  ّتیدابع ، ناونعهب  دـیاب 

[. 409] درادن یشقن  اهنآ  هب  طوبرم  رما  سفن  نیاربانب ، دوشیمن  لصاح  رکنم و -...  اشحف و  زا  یهن  نمؤم ،
زا فدـه  زامن و  زا  ضرغ  اب  اهنآ  هک  تسه  یطابترا  هکلب  دـشابیمن  يریغ  رما  دوجو  هلأسم  تاراهط ، ّتیدابع  طانم  كالم و  هصالخ :

، رکنم اشحف و  زا  یهن  دـنوشن ، نایتا  يدابع ، وحن  هب  وضو  ثالث و  تاراهط  رگا  هک : تسا  نیا  ّتیـصوصخ ، نآ  دـنراد و  تالـص ، هب  رما 
 ... و دنکیمن . ادیپ  قّقحت 

ار ثالث  تاراهط  رب  باوث  ّبترت  هلکشم  روکذم ، وحن  هب  لاکشا  ّلح  هک : دنراد  مظعا  خیش  نایب  رب  لاکشا  کی  طقف  هّللا  همحر  فّنـصم 
. دشابیم اهنآ  ّتیدابع  حّحصم  طقف  هکلب  دنکیمن  لح 

311 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: نیرمأب مازتلالا  نم  تادابعلا ، یف  ۀعاطإلا  دصق  رابتعا  حیحصت  یف  لیق 410 ] اّمبر  اّمأ  و 

ول ذإ  تاراهطلا ، یف  اهرابتعا  حیحـصت  یف  يدجی   ] يزجی داکی  ال  لّوألا ، لاثتما  یعادب  هنایتإب  یناّثلا  و  لمعلا ، تاذب  اقّلعتم  ناک  امهدحأ 
ّقلعتم يریغلا  بلّطلا  خنـس  نم  رخآ  بلط  ءیجی  نیأ  نمف  تایاغلاب ، رمألا  لبق  نم  رمأ  اهب  قلعتی  داکی  ال  اهتایاغل ، ۀمّدقم  اهـسفنب  نکت  مل 
هتفرع ام  یلع  ةدابعلا  یف  ۀـعاّطلا  دـصق  رابتعا  حیحـصت  یف  ام  مازتلـالا  اذـه  یف  ّنأ  عم  اذـه  جراـخلا . یف  ۀـمّدقملا  نم  هب  نّکمتیل  اهتاذـب ،

[. 1  ] رّکذتف اقباس ، الّصفم 
______________________________

رب باوث  ّبترت  هلأسم  هن  دـناهدوب  هناگهس  تاراهط  ّتیدابع  لاکـشا  ّلـح  ددـص  رد  خیـش  موحرم  اریز  تسین  دراو  فّنـصم ، داریا  رّکذـت :
. اهنآ

رگید قیرط 411 ] هب  لاکشا  عفد 

تاراهط زا  کیره  دروم  رد  هک : هدـش  هئارا  ثـالث - تاراهط 412 ] دـننام  يدابع ، تامّدـقم  رد  لاکـشا - ّلح  يارب  يرگید  قیرط  [- 1]
: تسه حرطم  رما  ود  هناگهس ،

. هتفرگ ّقلعت  تالسغ - تاحسم و  وضو - تاذ  هب  رما  کی  فلا :
. دینک نایتا  رما ، یعاد  هب  تبرق و  دصق  اب  ار  لّوا  رما  هب  هب  رومأم  وضو و  تسا : نیا  شدافم  هک  دراد  دوجو  مه  یمّود  رما  ب :

؟ یلّصوت ای  دنتسه  يدّبعت  رما ، ود  نآ  لاؤس :
هب يوضو  هک  تسین  مزال  درادن و  موزل  مّود ، رما  دصق  هک  تسا  نیا  مّود ، رما  ندوب  یلّصوت  ّتلع  دنشابیم . یلّـصوت  رما ، ود  نآ  باوج :

دصق هلأسم  الصا  دوبن ، یناث  رما  رگا  هک : تسا  نیا  لّوا ، رما  ندوب  یلّصوت  ّتلع  و  دینک . نایتا  مّود ، رما  یعاد  هب  اعومجم  ار  رما  یعاد 
312 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشابیم وضو  ّتیدابع  رما ، ود  نآ  هجیتن  دوبن ، حرطم  مه  تبرق 
رد تالاکـشا  نامه  میدرک و  نایب  الـصفم  یلّـصوت  يدّبعت و  ثحب  رد  هک  دنراد  روکذم  نایب  هب  یتالاکـشا  هّللا  همحر  فّنـصم  لاکـشا :

: هک دنراد  یصاخ  لاکشا  یلعف ، ثحب  رد  ناشیا  نکل  دراد  نایرج  مه  یلعف  ثحب 
؟ تسه يرما  هنوگچ  هدش  ّقلعتم  تبرق - دصق  زا  رظن  عطق  اب  وضو - تاذ  هب  هک  یلّوا  رما 
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. تسه يریغ  رما  دیئوگیم ، امّلسم 
همّدقم يدابع ، يوضو  هکلب  درادن  زامن  يارب  یتّیمّدـقم  هک  وضو  تاذ  اّما  دریگیم  ّقلعت  همّدـقم ، هب  يریغ  رما  میئوگیم : امـش  خـساپ  رد 

؟ هدش ّقلعتم  نآ  هب  تبسانم  هچ  هب  لّوا  رما  تشادن ، ّتیمّدقم  وضو ، تاذ  یتقو  تسه ، تالص 
يریغ رما  هب  هب  رومأم  ار  همّدقم  ءزج  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  تسه ، همّدقملا  ءزج  ای  ۀمدقملا  ۀمّدقم  مه  وضو  تاذ  دیئوگب : رگا 
نالف لسغ  هب  طوبرم  يریغ ، رما  کی  الثم  هک  دومن  رّوصت  وضو ، دروم  رد  يریغ  رما  اهدص  هکلب  اههد  دـیاب  تروص  نیا  رد  اریز  تسناد 

نآ زا  رتنیئاـپ  یتمـسق  هب  طوـبرم  يریغ  رما  کـی  تسه ، نآ  زا  رتـالاب  تناـس  کـی  هب  طوـبرم  يریغ ، رما  کـی  تسه ، تـسد  زا  هـطقن 
هب تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  میراد ، يدابع  يوضو  هب  طوبرم  يریغ ، رما  کی  هکلب  درادـن  ّتیعقاو  یبلطم ، نینچ  هکیلاـحرد  دـشابیم 

؟ تسیچ نآ  هب  يریغ  رما  ّقلعت  ّتلع  هدش و  ّقلعتم  يریغ ، رما  وضو - تاذ  يدابع - ریغ  يوضو 
. تسین نآ  رد  يریغ  رما  كالم  اریز  دوش  يریغ  رما  ّقلعتم  دناوتیمن  [ 413] وضو تاذ  هصالخ :

313 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلإ اهب  لّصوتلا  دصقب  اهب  تؤی  مل  ول  اهتّحـص و  تاراهّطلا  یف  ۀبرقلا  دـصق  رابتعا  هجو  یف  قیقّحتلا ، وه  اّمم  حدـقنا  دـق  ّهنإ  یناثلا 414 :]
ّناف ۀحیحـص ، اهعوقو  یف  هنم  دب  اّمم ال  ۀیاغلا  دصق  ناکل  يریغلا ، اهرما  اهیف  ۀبرقلا  دصق  رابتعال  حّحـصملا  ناک  ول  معن  اهتایاغ ، نم  ۀـیاغ 

وه نوکی  ۀـقیقحلا  یف  لب  دـصقلا ، اذـه  عم  الإ  ایعاد  ریـصی  داکی  ثیح ال  ریغلا ، یلإ  لّصّوتلا  دـصق  اذإ  الإ  لـثتمی  داـکی  ـال  يریغلا  رمـألا 
[. 1  ] الصأ اهب  بلّطلا  ّقلعتب  لقن  مل  ول  لب و  اهرمأ ، دصقی  مل  ول  و  ةدابع ، ۀمّدقملا  عوقول  كالملا 

______________________________

. تسه هناگهس  تاراهط  هرابرد  مه  مّود  بینذت » [- » 1]
ایآ لاثم  ناونعهب  دشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  اهنآ  تایاغ  زا  یکی  دیاب  دنکیم  لیـصحت  ار  وضو  دننام  ثالث ، تاراهط  هک  یـسک  ایآ  لاؤس :

، تایاغ نآ  زا  کیچـیه  رگا  هک  يوحن  هب  دـشاب  نآ  لاثما  دـیجم و  نآرق  ّسم  فاوط و  زاـمن ، ندـناوخ  يارب  وضو  لیـصحت  تسا  مزـال 
؟ تسا لطاب  ناسنا ، يوضو  دشابن ، روظنم 

ره رد  [ 415] دنـشابیم یتاذ  تدابع  یـسفن و  بحتـسم  اهنآ  میتفگ  هک  تاراـهط - ّتیداـبع  لاکـشا  عفد  رد  اـم - ياـنبم  رب  اـنب  باوج :
یناسک يانبم  قبط  اّما  دشابن  تالص  دننام  نآ ، تایاغ  نایتا  شروظنم  هچرگ  درادن  یعنام  دیامن ، وضو  لیـصحت  دهاوخب  ناسنا ، ياهظحل 

يذ تیاغ و  هب  رظن  نودب  وضو ، لیصحت  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دندومن ، نایب  حیحـصت و  يریغ ، رما  قیرط  زا  ار  وضو  ّتیدابع  هک  [ 416
؟ تسا حیحص  همّدقملا 

314 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دناهدرک  نایب  ار  اهنآ  زا  یکی  هّللا  همحر  فّنصم  هک  تسا  حرطم  لاکشا ، ود  ابیرقت  مظعا - خیش  ناشیا - يانبم  قبط 

ندـناوخ هدارا  دـیاب  دـنکیم  وضو  لیـصحت  ناـسنا ، هک  لاوز  زا  دـعب  یّتح  تسه ، نآ  هب  طوبرم  يریغ  رما  رطاـخ  هب  وضو  ّتیداـبع  رگا 
تبسن دیابن  دنکیم ، نایتا  يریغ ، رما  ّتیوعاد  هب  ار  وضو  دریگیم و  رظن  رد  ار  يریغ  رما  هک  یـسک  اریز  دشاب  هتـشاد  ار  رهظ  [ 417] زامن

؟ دنک نایتا  همّدقملا ، يذ  زا  ریغ  يارب  ار  وضو  وا  هک  تسا  حیحص  ایآ  دشاب و  هّجوتیب  لفاغ و  همّدقملا ، يذ  هب 
هدارا ار  زامن  زا  حّشرتم  يریغ  رما  دناوتیم  ناسنا  هنوگچ  تقونآ  هدش  حّشرت  زامن ، زا  يریغ  رما  دشابیم و  يریغ  رما  زا  ترابع  وا  یعاد 

يذ وضو ، دـننام  ثالث ، تاراهط  نایتا  لاح  رد  دـیاب  روکذـم  ياـنبم  قبط  اذـل  دـنکیمن  لیـصحت  زاـمن ، يارب  ار  وضو  هکیلاـحرد  دـنک 
. دومن لیصحت  نآ ، هب  لّصوت  دصق  هب  ار  وضو  روظنم و  ار  همّدقملا 

- همّدقم قیرط  زا  همّدـقملا  يذ  هب  لّصوت  ّتیمّدـقم - تقیقح  هکلب  درادـن  یـشقن  نادـنچ  تلاصا و  يریغ ، يرما  نآ  هّللا : همحر  فّنـصم 
ار همّدـقم  همّدـقملا و  يذ  بوجو  نیب  همزالم  الـصا  بجاو ، همّدـقم  ثحب  رد  هدومن و  راکنا  ار  يریغ  رما  هک  یناسک  هکلب  دراد . تلاصا 
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. دناهتفریذپ ار  تسه - تاراهط  ّتیدابع  ظفاح  هک  ّتیمدقم - تقیقح  لّصوت و  دصق  دنرادن ، لوبق 
هک تسین  نینچ  ینابم  رئاس  قبط  اّما  تسه  یتاذ  تدابع  یـسفن و  ّبحتـسم  تالاح ، مامت  رد  وضو  لیـصحت  اـم ، ياـنبم  قبط  يدـنبعمج :

، نآ حرش  ابیرقت 
315 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناونعب اهب  ارومأم  نوکت  اّمنإ  ۀـمّدقملا  ّنأ  نم  مّهوت 419 ] ام  ال  ةدابع ، ۀمّدقملا  عوقو  یف  لّصّوتلا  دـصق  رابتعا  یف  ّرـسلا  وه  [ 418] اذه و 
يذ یلإ  لّصّوتلا  دصق  نودب  نوکی  داکی  کلذـک ال  اهدـصق  و  ناونعلا ، اذـه  دـصق  نم  ۀـمّدقملاب  لاثتمالا  ةدارإ  دـنع  دـب  الف  ۀـیمدقملا ،
ناک اّمنإ  و  هل ، ۀـمّدقم  عئاّـشلا  لـمحلاب  ـال  و  بجاولا ، هیلع  فوقومب  سیل  ۀـیمدقملا  ناونع  ّنأ  ةرورـض  اّدـج ؛ دـساف  ّهنإـف  اـهب ، ۀـمّدقملا 

[. 1  ] اهبوجول ۀّلع  نوکت  اّمنإ  ۀّیمّدقملا  و  ۀّیلّوألا . اهنیوانعب  تانونعملا  سفن  وه  ۀمّدقملا 
______________________________

. دش نایب 
، روکذم ناونع  زا  رگا  تسه و  ّتیمّدقم  ناونع  ظاحل  هب  بوجو  نآ  اّما  دراد  يریغ  بوجو  هک  لاحنیعرد  همّدـقم  دـناهتفگ  مّهوت : [- 1]

: هجیتن رد  تسین  حرطم  يریغ ، بوجو  الصا  دینک  رظنفرص 
، يریغ بوجو  قیرط  زا  وضو  ّتیدابع  هکیلاـحرد  درادـن  يریغ  بوجو  دـینک . رظنفرـص  ّتیمدـقم ، ناونع  زا  وضو  دروم  رد  امـش  رگا 

دیاب يریغ  بوجو  حیحصت  يارب  دراد و  يریغ  بوجو  هب  زاین  دشاب . هتـشادن  یلکـشم  نآ  ّتیدابع  هکنیا  يارب  سپ  هدش  حیحـصت  نایب و 
هلاحم ال  دیتسه ، تیمّدقم  ناونع  دصق  ددـص  رد  هک  یماگنه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تسه . هّیدـصق  نیوانع  زا  یکی  هک  ّتیمدـقم  ناونع 

. دیشاب هتشاد  هّجوت  تایاغ - رئاس  ای  زامن  همّدقملا -» يذ   » هب دیاب 
نیوانع  هک : میدرک  نایب  بجاو . همّدقم  ثحب  يادتبا  ار  مّهوتم  خساپ  همّدقم : مّهوت - عفد 

316 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دنتسه مسق  ود  رب 

، ناونع نآ  يدروم  ره  رد  هدـش و  ّبترتم  روکذـم  ناونع  رب  عراش  مکح  تسه و  يدـییقت  ناونع  کی  رمخ »  » ـالثم يدـییقت ، ناونع  فلا :
مه مکح  نآ  دـش - هکرـس  هب  لدـبم  رمخ ، نآ  اضرف  دـش - لئاز  ّتیرمخ ، ناونع  هک  یماگنه  تسا و  تباث  مه  عراش  مکح  دوش ، تباـث 

. دوشیم یفتنم 
. دشابیم يرتشم  عیاب و  نیب  ياهطساو  لالد و  هیبش  هکلب  درادن  ّتیعوضوم  ناونع ، نآ  سفن  یلیلعت : ناونع  ب :

هتـشاد اهنآ  ّتیعوضوم  رد  یتلاخد  هکنیا  نودـب  دـننکیم ، تباث  تاعوضوم ، يارب  ار  ماکحا  هک  میراد  ینیوانع  ماـکحا ، ّقلعت  باـب  رد 
تـساجن هب  مکح  هک  تسا  نیا  ّریغت ، رثا  دـش ، ّریغتم  تساجن  رطاخ  هب  معط - گنر و  وب ، بآ - هناگهس  فاصوا  زا  یکی  رگا  الثم  دنـشاب 
تـساجن هب  مکح  توـبث  يارب  ياهطـساو  ّتلع و  ّریغت ، هـکلب  تـسین ، تساـجن  عوـضوم  ّریغت ، سفن  اـّما  دـنکیم  تباـث  بآ ، نآ  يارب  ار 

. دشابیم
« حطّـسلا یلع  نوک   » رب ار  ناسنا  هک  هچنآ  اریز : درادـن  ّتیعوضوم  تسه ، يریغ  بوجو  ّتلع  هک  ّتیمّدـقم  ناونع »  » مه ثحب  ّلـحم  رد 
، همّدقم ناونع  نینچمه  همّدقم و  ناونع  رب  هن  دراد  فّقوت  مّلـس ، بصن  رب  حطّـسلا ، یلع  نوک  هکلب  تسین  ّتیمدقم  ناونع » ، » دنکیم رداق 

: نیاربانب دنکیم  داجیا  ار  زامن  رب  تردق  تسه و  زامن  همّدقم  وضو ، هکلب  دنکیمن  رداق  تالص ، هب  تبسن  ار  ناسنا 
هب هک  یئاهزیچ  نآ  هب  تبـسن  ار  يریغ  بوجو  هک  دوشیم  ببـس  ینعی : تسه  یلیلعت  ثیح  ياراد  هکلب  درادـن  یـشقن  ّتیمّدـقم ، ناونع 

. دومن حیحصت  ار  ّتیدابع  هلأسم  تیمّدقم ، ناونع  قیرط  زا  ناوتیمن  هکنیا : هصالخ  دنک . تباث  دنتسه ، همّدقم  عیاش ، لمح 
317 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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یف هیلإ  انرـشأ  امک  ۀمّدقملا ، يذ  بوجو  طارتشالا  قالطإلا و  یف  عبتی  ۀـمزالملا ، یلع  ءانب  ۀـمّدقملا  بوجو  ّنأ  یف  ۀهبـش  ال  عباّرلا : رمألا 
اـضیأ و  : » لاق ثیح   ] دـضلا ثحب  یف  هّللا  همحر  ملاعملا  بحاص  ةرابع  رهاظ  همهوی  امک  هتدارإب ، اطورـشم  نوکی  ـال  و  اـنتاملک ، يواـطم 

، اهیلع فّقوتملا  لعفلل  ادیرم  فّلکملا  نوک  لاح  یف  بوجولا ، یلع  الیلد  ضهنت  اّمنإ  اهمیلست  ریدقت  یلع  ۀمّدقملا  بوجوب  لوقلا  ۀّجحف 
[. 1 « ] رظّنلا ّقح  اهاطعأ  نم  یلع  یفخی  امک ال 

______________________________

تسه همّدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همّدقم  بوجو 

« ملاعم بحاص  مالک  یسررب  دقن و  »

بوجو همّدـقملا و  يذ  بوجو  نیب  اـیآ  هک  میاهدرکن  ثحب  زوـنه  تسه و  بجاو  همّدـقم  تامّدـقم  رد  اـم  ثحب  مه  ـالعف  رّکذـت : [- 1]
؟ هن ای  تسه  همزالم  همّدقم ،

همّدقملا و يذ  بوجو  نیب  همزالم  هدش - همّدقم  يریغ  بوجو  هب  لئاق  رگا  هک : تسا  نیا  بجاو ، همّدـقم  ثحب  تامّدـقم  زا  رگید  یکی 
مه طارتشا - قـالطا و  بوجو - فصو  رد  تسه 420 ] همدقملا  يذ  عبات  بوجو ، لصا  رد  همّدقم ، هک  روطنامه  میتفریذـپ - ار  همّدـقم 

طورـشم بجاو  همّدقملا ، يذ  هچنانچ  تسا و  قلطم  بجاو  مه  همّدقم  دشاب ، قلطم  همّدقم ، بوجو  رگا  ینعی  دشابیم  همّدـقملا  يذ  عبات 
. دشابیم طورشم  بجاو  مه  همّدقم  دشاب ،

تسا روطنامه  مه  وضو  بوجو  تسین ، تباث  نآ  يارب  یبوجو  لاوز  زا  لبق  ینعی  تسا  طورشم  بجاو  تقو ، هب  تبسن  رهظ  زامن  لاثم :
: میئوگب نینچ  دیاب  ینعی 

تسه  لاوز  هب  طورشم  زامن ، بوجو  تفگ : ناوتیمن  و  سمّشلا » تلاز  اذا  ءوضولا  بجی  »
318 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رگا الثم  تسا  قلطم  بجاو  مه  شاهمّدقم  دوب ، قلطم  بجاو  همّدقملا ، يذ  رگا  نینچمه  دشابیمن و  لاوز  هب  طورـشم  وضو ، بوجو  اّما 
. تسا قلطم  بجاو  دشاب ، مّلس  بصن  هک  مه  شاهمّدقم  درک ، ادیپ  بوجو  قلطم ، بجاو  وحن  هب  حطّسلا » یلع  نوک  »

. دراد ّتیعبت  مه  طارتشا  قالطا و  فصو  رد  تسه  همّدقملا  يذ  عبات  بوجو ، لصا  رد  همّدقم  هک  روطنامه  هصالخ :
؟ دراد دوجو  مه  یفلاخم  روکذم ، هلأسم  رد  ایآ  لاؤس :

. تسا بلطم  نآ  فلاخم  هّللا  همحر  ملاعم  بحاص  ترابع  رهاظ  باوج :
- تسه ّتیمّدـقم  هلأسم  ثحب ، نآ  ياـههیاپ  زا  یکی  هکنیا  تبـسانم  هب  [« 422] دض  » ثحب رد  ملاعم 421 ] باتک  رد  ناشیا  کـلذ : ناـیب 

: هک دناهدروآ  یترابع  هدرک ، نایب  نیفلاخم ، ربارب  رد  هک  یئاهباوج  نمض  تسا - رگید  دض  دوجو  همّدقم  دض ، كرت 
بحاص اب  یثحب  العف  مه  ام  تسه و  فالتخا  ّلـحم  روکذـم  هلأـسم  تسین  اـم  لوبق  دروم  دراد  بوجو  بجاو ، همّدـقم  دـیئوگیم  هکنیا 

: هک تسا  نیا  ناشیا ، اب  ام  فالتخا  هدمع  اّما  میرادن  ملاعم 
طورـشم همّدقم ، بوجو  هشیمه  هکلب  تسا  قلطم »  » نآ بوجو  دینکن  لایخ  دشاب  بجاو  همّدـقم ، هک  ضرفرب  دـناهدومرف : ملاعم  بحاص 

، هدارا نآ  رگا  دوشیم و  بجاو  همّدـقم ، درک ، ادـیپ  قّقحت  امـش  رد  هدارا  نآ  رگا  دـشابیم ، همّدـقملا  يذ  ماـجنا  هدارا  شطرـش  تسه و 
[. 423] دوشیمن بجاو  مه  همّدقم  دشن ، دوجوم 

هدارا  رگا  دوشیم و  بجاو  مّلس ، بصن  دینک ، هدارا  ار  حطّسلا » یلع  نوک   » امش رگا  لاثم :
319 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یفخی امک ال  ۀباثملا ، هذهب  نکی  مل  ۀمزالملا  لصأ  یلع  اهـضوهن  ناک  نإ  و  یفخی ، داکی  حضاو ال  ۀّیعبّتلا  یلع  اهـضوهن  ّنأب  ریبخ  تنأ  و 
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[. 1]
______________________________

شطرـش دشابیم و  طورـشم  بجاو  وحن  هب  همّدقم  یّلک ، روطهب  هشیمه و  سپ  درادن  بوجو  همّدـقم ، الـصا  دیـشاب  هتـشادن  ار  نآ  ماجنا 
. تسه همّدقملا  يذ  ماجنا  هدارا 

هدارا هب  طورـشم  زامن ، بوجو  هک  تسین  نینچ  دـشابیمن و  نآ  سفن  هدارا  هب  طورـشم  همّدـقملا ، يذ  بوجو  هک  دـنامن  یفخم  رّکذـت :
رگا هک  يوحن  هب  دـیئامن - نایتا  ار  زامن  اجراخ  دـینک و  هدارا  دـیاب  ینعی  تسا  قلطم  هدارا ، هب  تبـسن  زامن ، بوجو  هکلب  دـشاب - تـالص 

زا اّما  تسا  قلطم  هدارا ، هب  تبـسن  زامن ، بوجو  هکلب  درادن  بوجو  مه  تالـص  تسا  هتفگن  یـسک  دـیامنن ، ار  زامن  ماجنا  هدارا  فّلکم ،
دـشاب و هتـشاد  ار  تالـص  ماجنا  هدارا  فّلکم ، هک  تسا  بجاو  یتروصرد  همّدـقم - وضو - هک  دوشیم  هدافتـسا  ملاـعم ، بحاـص  مـالک 
، هدارا رظن  زا  وضو  زامن و  نیب  ناشیا ، ترابع  نایب و  قبط  نیاربانب  تسین . بجاو  وضو ، الصا  دشاب  هتشادن  نآ  هب  تبـسن  ياهدارا  هچنانچ 

. دشابیم وضو  بوجو  طرش  تالص  هدارا  اّما  تسین  زامن  بوجو  طرش  تالص ، هدارا  هک : تسه  یتوافت 
. دشابیم همّدقملا  يذ  ماجنا  هدارا  مه  شطرش  دراد و  بوجو  طورشم ، بجاو  وحن  هب  همّدقم  هشیمه  هصالخ :

يذ بوجو  نیب  همزـالم  هلأـسم  همّدـقم - بوجو  لـصا  اریز : تسا  نـالطبلا  حـضاو  روکذـم ، ناـیب  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
بوجو همّدقم و  بوجو  هک  تسا  یهیدب  دش ، همزالم  هب  لئاق  یـسک  رگا  اّما  تسه  لاکـشا  فالتخا و  دروم  همّدقم - بوجو  همّدقملا و 

قلطم بجاو  همّدقملا ، يذ  رگا  دشابیم ، همّدقملا  يذ  عبات  طارتشا ، قالطا و  فصو  رد  همّدقم  درادن و  یتوافت  رگیدکی  اب  همّدـقملا  يذ 
تبسن مه  شاهمّدقم  دشاب ، قلطم  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  همّدقملا ، يذ  رگید : ترابع  هب  سکعلاب - دراد و  قلطم  بوجو  همّدقم ، تسه ،

، همّدقم هک  تسا  نیا  شتّلع  تسا و  قلطم  زیچ ، نآ  هب 
320 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

انخیـش یلإ  هبـسن  امم  رهظی  امک  ۀـمّدقملا ؟ يذ  یلإ  اهب  لّصّوتلا  یعادـب  اهب  نایتإلا  نوکی  نأ  بوجولا  ۀفـص  یلع  اهعوقو  یف  ربتعی  له  و 
اهعوقو مدع  نع  فشکی  اهیلع  ّبترتی  مل  ول  ثیحب  اهیلع ؟ ۀـمّدقملا  يذ  ّبترت  وأ  هثحب ، يرّرقم  لضافأ  ضعب  هماقم - هللا  یلعأ  ۀـمالعلا -

[. 1  ] امهنم ءیش  کلذک  اهعوقو  یف  ربتعی  وأ ال  هّرس  سّدق  لوصفلا  بحاص  همعز  امک  بوجولا ، ۀفص  یلع 
______________________________

. دنک ادیپ  یتفلاخم  هنم » حّشرتی  ام   » اب دناوتیمن  یحّشرت  بوجو  دراد و  یعبت  یحّشرت و  بوجو 
طورشم دراد و  قالطا  ماب ، رب  دوعص  هدارا  تالص و  هدارا  هب  تبسن  حطّسلا ، یلع  نوک  بوجو  تالـص و  بوجو  هک  روطنامه  هصالخ :

. تسا قلطم  بوجو  همّدقملا ، يذ  هدارا  رظن  زا  مّلس  بصن  بوجو  نینچمه  وضو و  بوجو  تسین ، هدارا  هب 
[. هدش 424 هداد  ملاعم ، بحاص  مالک  ترابع و  رد  مه  يرگید  تالامتحا  رّکذت :

« هّللا همحر  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و   » لّصوت دصق 

هراشا

فلاخم يرظن  راوگرزب ، ود  نآ  زا  کیره  هک  دنراد  امهّرس  سّدق  لوصف  بحاص  مظعا و  خیش  اب  يرگید  ثحب  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
. تسا هدومن  تفلاخم  رظن ، ود  نآ  اب  مه  فّنصم  دنراد و  رگیدکی  اب 

؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  يرما  هچ  هب  تبسن  یمّدقم ، بوجو  دوشیم و  بجاو  يزیچ  هچ  همزالم - رب  انب  همّدقم - بوجو  رب  انب  کلذ : نایب 
: میزادرپیم لوق  هس  نایب  هب  هلئسم ، خساپ  يارب 

321 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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: دناهدومرف ناشیا  دوشیم ، هدافتسا  مظعا ، خیش  تاریرقت  زا  هک  هچنآ  رب  انب  - 1
هب مّلـس  بصن  الثم  [ 425] دراد بوجو  دـشاب ، همدـقملا  يذ  هب  لّـصوت » دـصق   » اـب هارمه  هک  ياهمّدـقم  هکلب  تسین  بجاو  همّدـقم ، تاذ 

يارب ّتیمّدقم  ناونعهب  مّلـس  بصن  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  بجاو  همّدقملا ، يذ  هب  لّصوت  دصق  اب  مّلـس  بصن  هکلب  تسین  بجاو  یئاهنت 
، دـنک نایتا  ار  همّدـقملا  يذ  دـناوتن  ناسنا  دـیآ و  شیپ  مه  یعنام  ادـعب  رگا  هّتبلا  درادـن . یمّدـقم  بوجو  دـشن ، عقاو  حطّـسلا ، یلع  نوک 

. دیامنیم تیافک  دهد ، ماجنا  همّدقملا ، يذ  هب  لّصوت  یعاد  هب  ار  همّدقم  فّلکم ، هکنیمه  درادن و  یلاکشا 
، همّدقملا يذ  همّدقم ، نآرب  اجراخ  ینعی  دشاب  لاصیا »  » ناونع ياراد  هک  تسا  بجاو  ياهمّدقم  دناهدومرف : هّللا  همحر  لوصف  بحاص  - 2

همّدقملا يذ  ایآ  هک  دومن  لّمأت  دـیاب  هکلب  تسا  بجاو  همّدـقم ، نآ  تفگ  ناوتیمن  دـش ، نایتا  ياهمدـقم  رگا  هک  يوحن  هب  دوش  ّبترتم 
مدع زا  فشاک  دشن ، عقاو  هچنانچ  دنکیم و  همّدقم  بوجو  زا  فشک  درک  ادیپ  ققحت  همدـقملا ، يذ  رگا  هن ؟ ای  دوشیم  عقاو  جراخ ، رد 

هدوب و بجاو  وضو ، نآ  هک  مینکیم  فـشک  دـیدرک ، ناـیتا  ار  تالـص  تراـهط ، لیـصحت  لاـبند  هب  رگا  اـضرف  تسه . همّدـقم  بوـجو 
«، بوجولا ۀفـص  یلع   » همدقم عوقو  رد  نیاربانب  هدوبن ، بجاو  وضو ، نآ  هک  میئامنیم  فشک  دشن  نایتا  زامن  همّدقم ، نآ  زا  دـعب  هچنانچ 

رظن هب  هکنیا  هصـالخ  تسه . همّدـقم  رب  همّدـقملا  يذ  ّبترت  زا  تراـبع  دـیق ، نآ  هکلب  دـشابیمن  دـصق  هب  طوبرم  هک  تسا  حرطم  يدـیق 
. تسا بجاو  هلصوم » همّدقم   » ناشیا

الثم تسا  بجاو  طرش ، دیق و  نودب  همّدقم » تاذ  : » هک دندقتعم  املع ، زا  روهشم  - 3
322 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـع و  فّقّوتلا ، ۀـّیمّدقملا و  لجأل  الإ  لقعلا  مکحب  نکی  مل  بوجولا  نأ  لجألف  لّصّوتلا ، دـصق  رابتعا  مدـع  اّمأ  راـبتعالا : مدـع  رهاّـظلا 
، بجاولا تاذ  لوصحل  ۀّیدابعلا ، تامّدقملا  ریغ  یف  کلذ  هب  دصقی  مل  امب  ءازتجالاب  فرتعا  اذـل  و  حضاو 426 ،] هیف  لّصّوتلا  دصق  لخد 

. مهفاف صصخم 427 ،] الب  ۀمّدقملا  نم  لّصّوتلا  هب  دصق  ام  صوصخب  بوجولا  صیصخت  نوکیف 
باثیف اهیذـب ، رمألا  لاثتما  یف  اذـخآ  و  اهرمأل ، الثتمم  هنودـب  اهب  یتآلا  نوکی  داکی  ّهنا ال  نم  تفرع  امل  لاثتمالا ، یف  کلذ  ربتعا  اّمنا  معن 

[. 1  ] لامعألا ّقشأ  باوثب 
______________________________

. تسا بجاو  حطّسلا ، یلع  نوک  يارب  يدیق  چیه  نودب  مّلس ، بصن 
لاوقا زا  کیمادک  رگید : ترابع  هب  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  زیچ ، هچ  هب  تبـسن  یمّدـقم  بوجو  همّدـقم ، بوجو  رب  انب  هرخالاب  لاؤس : [- 1]

؟ تسا حیحص  روکذم  هناگهس 
لوق ود  نآ  ّدر  هب  بیترت  هب  کنیا  تسا و  دودرم  لوصف ، بحاص  مظعا و  خیـش  نایب  حیحـص و  مّوس ، لوق  هک  تسا  نیا  رهاظ ،» : » باوج

. میزادرپیم
يذ ناوتیمن  همّدقم  نودب  ینعی  تسه  تیمّدـقم  نامه  همّدقم 428 .] بوجو  كالم  لقع ، رظن  زا  اریز  تسا ، دودرم  خیـش ، موحرم  نایب 

، دوشن لیصحت  وضو  رگا  دوشیمن و  قّقحم  حطّسلا  یلع  نوک  دنکن ، ادیپ  قّقحت  مّلس ، بصن  رگا  اریز  دومن  نایتا  ار  همّدقملا 
323 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، لّصوت دـصق  تسه و  همّدـقملا » ۀـیمدقم   » نامه همّدـقم ، يریغ  بوجو  همزالم و  توبث  كـالم  سپ  درادـن  دوجو  زاـمن ، قّقحت  ناـکما 
ار مّلـس  بصن  و  همّدقم 430 ] اضرف  یـسک  رگا  هک : دناهدومن  فارتعا  مه  خیـش  موحرم  اذـل  و  [ 429] درادن همّدقم  بوجو  رد  یتّیلخدـم 

. بجاولا تاذ  لوصحل  تسه 431 -] يزجم  یفاک و  درک ، نایتا  لّصوت  دصق  نودب 
دیامنیم لیصحت  رگا  تسه و  يزجم  ارچ  سپ  دنکیمن  لیـصحت  ار  همّدقم  بوجو  ّتیمّدقم و  فده  رگا  تسیچ ؟ تیافک  ّتلع  لاؤس :

نآ صوصخ  هب  همّدقم  بوجو  صیـصخت  نیاربانب : تسا ، ّتیمّدـقم  سفن  كالم ، درادـن و  یتّیلخدـم  لّصوت ، دـصق  دوشیم  مولعم  سپ 
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نآ تفگ  دـیابن  درک ، ادـیپ  قّقحت  بجاو ، تاذ  فدـه و  یتـقو  اریز  تسا  صّـصخمالب  ۀـمّدقملا ،» نم  لّـصوتلا  هب  دـصق   » هک ياهمّدـقم 
. تسین بجاو  همّدقم ،

[432 .«] مهفاف : » هلوق
324 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ول ال هل ، تباّثلا  قباّسلا  همکح  یلع  ال  ۀّیلّـصّوتلا ، تابجاولا  رئاسک  لّصّوتلا  هب  دـصقی  مل  ول  و  بوجولا ، ۀفـص  یلع  یمّدـقملا  لـعفلا  عقیف 
بجاو قیرح  ءافطإ  وأ  قیرغ  ذاقنإل  ۀمّدقم  ناک  اذإ  ابجاو  ریغلا  کلم  یف  لوخّدلا  عقیف  هیلع ، زّجنملا  یلعفلا  بجاولا  فّقوت  ۀفص  ضورع 

[. 1  ] هیف ائّرجتم  ذئنیح  نوکی  رمألا  ۀیاغ  ۀّیمّدقملا ، فّقّوتلا و  یلإ  تفتلی  مل  نإ  و  امارح ، ّیلعف ال 
______________________________

الـصا هکنیا  ای  دشاب  هتـشاد  همّدقملا  يذ  هب  لّصوت  دصق  فّلکم ، هاوخ  تسا  بجاو  لاح ، ره  رد  ياهمّدقم  ره  ام  يانبم 433 ] رب  انب  [- 1]
تسا و دوـصقم  بجاو ، تاذ  یلّـصوت 434 ،] تابجاو  رئاس  رد  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب  دـشاب . هتـشادن  لّـصوت ، دـصق  هب  یهّجوت 
ای دشاب  حرطم  لّصوت ، دصق  هاوخ  تسا  بجاو  مّلـس ، بصن  همّدـقم و  تاذ  مه  ثحب  ّلحم  رد  درادـن ، یتّیلخدـم  اهنآ  رد  لّصوت  دـصق 

عقاو حطّسلا » یلع  نوک   » همّدقم مّلـس ، بصن  یتقو  الثم  شقباس  مکح  رب  هن  دوشیم  عقاو  بوجو ، تفـص  رب  یمّدقم  لعف  نیاربانب : دشابن 
ياهنیمز بلطم ، نیا  نآ . زا  ریغ  ای  دشاب  هحابا  نآ ، یلبق  مکح  هاوخ  دوشیم - یفتنم  نآ ، یلبق  مکح  دنکیم و  ادیپ  يریغ ، بوجو  دـش ،

. تسه یهقف  عرف  کی  نایب  يارب 

« یهقف عرف  »

: هک دوشیم  رهاظ  یهقف ، عرف  نیا  رد  هّللا  همحر  فّنصم  هدیقع  مظعا و  خیش  هّیرظن  نیب  هرمث 
نیا رد  هدرک  ادـیپ  هّجوت  نآ ، هب  تبـسن  یفّلکم  هتفرگ و  رارق  شتآ ، ضرعم  رد  وا  لام  اـی  ندـش  قرغ  ضرعم  رد  یناملـسم  دـینک  ضرف 

یقیرط دـشاب و  ریغ  کلم  رد  لوخد  افطا ، ذاقنا و  همّدـقم  رگا  اّما  دـنکیم  ادـیپ  یلعف  بوجو  قیرح ، ءافطا  قیرغ و  ذاقنا  امّلـسم  تروص 
؟ دراد یمکح  هچ  ریغ - کلم  رد  لوخد  همّدقم - نآ  دشاب ، هتشادن  مدرم  کلم  زا  روبع  زا  ریغ 

325 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، یعاّدلا اذهب  اهب  تأی  مل  هّنکل  و  هدصق ، اذإ  اّمأ  الصأ و  هیلإ  لّصّوتلا  دصقی  مل  امیف  ۀمّدقملا ، يذ  یلإ  ۀبـسنلاب  أّرجتی  تافتلالا  عم  ّهنأ  امک 

[. 1  ] الصأ ائّرجتم  نوکی  الف  لّصّوتلا ، دصقب  هدّکأ  رخآ  عادب  لب 
______________________________

: دنکیم ادیپ  یفلتخم  ماکحا  فّنصم ، مظعا و  خیش  رظن  قبط  تسه و  يروص  ياراد  هلئسم ،
و [ 435] درادن قیرغ - ذاقنا  يارب  ریغ - کلم  رد  لوخد  تیمّدـقم  هب  یهّجوت  الـصا  دوشیم  ریغ  کلم  دراو  هک  يدرف  تسا  نکمم  فلا :

یقاب دوخ ، یلبق  یلـصا و  تمرح  رب  کلم  نآ  رد  دورو  خیـش ، موحرم  يانبم  قبط  تروص  نیا  رد  دوشیم ، کلم  نآ  دراو  لاـحنیعرد ،
نوچ تسین و  يریغ  بجاو  لمع ، نآ  هجیتن ، رد  دشاب و  هتـشاد  همّدقملا  يذ  هب  لّصوت  دصق  ات  درادن  ّتیمدـقم  هب  یهّجوت  وا  اریز  تسه 

، دراد يریغ  بوجو  همّدـقم ، تاذ  هک  فّنـصم  ياـنبم  قبط  اـّما  تسه . یقاـب  ضحم - تمرح  دوـخ - قباـس  مکح  رب  تسین  يریغ  بجاو 
نآ هب  یهّجوت  هاوخ  دشاب ، هتـشاد  تافتلا  تیمّدـقم ، هب  تبـسن  فّلکم ، هاوخ  تسه - یمّدـقم  بوجو  ياراد  ریغ ، کلم  رد  لوخد  سفن 

، ّتیمدقم هب  هّجوت  فّلکم ، نآ  رگا  یهتنم  دشابیم  يریغ  بوجو  ياراد  هکلب  تسین  مارح  ریغ ، کلم  رد  دورو  هجیتن ، رد  دشاب - هتشادن 
تمرح رظن  زا  تروص  نیا  رد  هدوبن - مارح  عقاو ، بسح  هب  هکنیا  اب  تسا - مارح  ریغ ، کلم  رد  لوخد  هک  هدوب  شنهذ  رد  هدرکن و  ادیپ 

، عقاو بسح  هب  نکل  هدومن  برـش  رمخ ، ناونعهب  ار  یجراخ  عیام  نالف  هک  یـسک  دـننام  دوشیم  بوسحم  يّرجتم  ریغ ، کـلم  رد  دورو 
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. دوشیم بوسحم  يّرجتم  درف ، نآ  تروص ، نیا  رد  هدوبن ، رمخ 
. لوخد ّتیمّدقم  هب  تافتلا  دوشیم ، ریغ  کلم  دراو  هک  يدرف  تسا  نکمم  ب : [- 1]

تسا  ریغ  کلم  رد  دورو  ذاقنا ، رصحنم  قیرط  هک  هتسنادیم  هتشاد و  قیرغ - ذاقنا  هب  تبسن 
326 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يانبم قبط  روکذم ، ضرف  رد  هدش ، کلم  نآ  دراو  حـیرفت ، روظنم  هب  هکلب  هدوبن 436 ] قیرغ  ذاقنا  ریغ ، کلم  رد  لوخد  زا  وا  روظنم  اـّما 
لّـصوت دصق  فّلکم ، هک  تسا  بجاو  ياهمّدقم  نآ  ناشیا ، رظن  هب  اریز  تسه  یعقاو  نایـصع  مارح و  ریغ ، کلم  رد  لوخد  مظعا ، خـیش 
بوجو هک  یماگنه  درادن و  يریغ  بوجو  مه  همّدـقم  نآ  سپ  هتـشادن  يدـصق  نانچ  فّلکم ، نوچ  دـشاب و  هتـشاد  نآ  همّدـقملا  يذ  هب 
بوجو همّدـقم ، تاذ  هک  فّنـصم  يانبم  قبط  اّما  تسه  یقاب  دوخ ، تّوق  هب  ریغ  کـلم  هب  دورو  یلـصا  یلبق و  تمرح  تشادـن ، یمّدـقم 
شقباس تمرح  دراد و  يریغ  بوجو  ریغ ، کلم  رد  لوخد  دـشاب ، هتـشادن  ار  همّدـقملا  يذ  هب  لّصوت  دـصق  ناسنا ، هچرگ  دراد  یمّدـقم 
دوشیم بوسحم  يّرجتم  قیرغ - ذاقنا  یلعف و  بجاو  همّدقملا - يذ  هب  تبـسن  لاثتما ، دصق  مدـع  رطاخ  هب  فّلکم  نآ  اّما  دوشیم  یفتنم 

 ... دشاب و هتشاد  لاثتما  رب  مزع  دیاب  درک  ادیپ  فیلکت  هب  هجوت  یتقو  فّلکم ، ناملسم  اریز 
دراو حیرفت ، دننام  يرگید  روظنم  هب  ناسنا  هکلب  دشابن  قیرغ  ذاقنا  همّدقملا و  يذ  هب  لّصوت  ریغ ، کلم  رد  لوخد  هزیگنا  یعاد و  رگا  ج :
هکلب درادن  تلاصا  لّصوت ، دصق  رگید : ترابع  هب  تسه ، یعاد  نآ  دّکؤم  كّرحم و  لّصوت ، دصق  لاحنیعرد ، نکل  دوشیم  ریغ  کلم 
حرطم لّصوت ، دـصق  رگا  هک  يوحن  هب  هدوب  یعاد  نآ  دـّیؤم  مه  لّصوت  دـصق  اهتنم  دـشابیم  حـیرفت - یعاد - نامه  هب  طوبرم  تلاـصا ،

: هک تسا  نینچ  هلئسم ، مکح  روکذم ، ضرف  رد  دشیمن  کلم  نآ  دراو  دوبن ،
حیرفت روظنم  هب  هک  ریغ  کلم  رد  لوخد  دوش ، نایتا  همّدقملا ، يذ  هب  لّصوت  دـصق  هب  دـیاب  همّدـقم  دـناهدومرف : هک  مظعا  خیـش  رظن  قبط 

رظن قبط  اـّما  هدـش  مارح  بکترم  يرگید ، کـلم  رد  دورو  ببـس  هب  درف  نآ  تسه و  یقاـب  تمرح - دوخ - یلبق  یلـصا و  مکح  رب  هدوـب 
. هدرکن ادیپ  قّقحت ، وا  زا  همّدقملا - يذ  ای  همّدقم  هب  تبسن  يرجت - هنوگچیه  هکلب  هدشن  مارح  بکترم  وا  اهنت  هن  هّللا  همحر  فّنصم 

327 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهعوقول اطرش  ادیق و  هدصق  نوکی  نأ  ال  ۀبجاولا ، ۀمّدقملا  یلع  ۀّبترتملا  دئاوفلا  نم  ۀمّدقملا  يذ  یلإ  اهب  لّصّوتلا  نوکی  [: 437] ۀلمجلاب و 

امک هب ، بوجولا  طقس  امل  بجاولا و  تاذ  لصح  امل  الإ  و  الصأ ، هیف  هل  لخد  الب  اهسفن  یف  بوجولا  كالم  توبثل  بوجولا ، ۀفص  یلع 
درفلا ّنـأل  کـلذ  و  بجاوب ، سیل  ّهنأ  عـم  بوـجولا ، هب  طقـسی  ثیح  اـهنم ، مّرحملا  درفلاـب  یتأ  اذإ  اـم  یلع  ساقی 438 ] ـال  و  یفخی . ـال 

ۀمرحلا ال ۀفـص  یلع  هعوقو  لجأل  ّهنأ  الإ  الـصأ ، توافت  الب  هب 439 ،] ضرغلا  لوصح  یف  هریغک  هنوکل  بوجولا ، هب  طقـسی  اـمنا  مّرحملا 
عقی نأ  دـب  الف  ضرغلا ، لوصح  یف  لّصّوتلا  هب  دـصقی  امم  هریغک  ناک  نإ  ّهنإف  انهاه ، ام ]  ] فالخب اذـه  و  بوجولا ، ۀفـص  یلع  عقی  داکی 

نع اذه  فشکیف  ۀهادب ، لطاب  یلاّتلا  و  ةرورض ، بوجولا  هب  طقسی  ناک  امل  الإ  و  عنام ، الب  هیف  یضتقملا  توبثل  هلثم ، بوجولا  ۀفص  یلع 
[. 1  ] حیضوت ۀّمتت  کلذل  رظتنا  و  اعطق ، بوجولا  ۀفص  یلع  عوقولا  یف  هدصق  رابتعا  مدع 

______________________________

، يّرجت مدـع  ّتلع  هدرک و  ادـیپ  يریغ ، بوجو  ّتیمّدـقم و  هب  فاّصتا  همّدـقم ، نآ  هک : تسا  نیا  همّدـقم ، هب  تبـسن  يّرجت ، مدـع  ّتلع 
ماجنا یلـصا  لماع  لّصوت ، دصق  اّما  هتـشاد  مه  قیرغ  ذاقنا  همّدقملا و  يذ  هب  لصوت  دصق  فّلکم ، هک : تسا  نیا  همّدقملا ، يذ  هب  تبـسن 

. هدوبن همّدقم 
: هک دناهتخادرپ  خیش ، موحرم  اب  دوخ  ثحب  بیقعت  هب  ادّدجم  هّللا  همحر  فّنصم  رّکذت : [- 1]

328 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ترابع هب  هن ؟ ای  تسه  یفاک  دوش  نایتا  لّصوت ، دـصق  نودـب  هک  ياهمّدـقم  ایآ  هک : دـننکیم  لاؤس  ناشیا  زا  ّنأک  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
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؟ هن ای  دنکیم  تیافک  دشابن ، شهارمه  لّصوت ، دصق  هک  یمّلس  بصن  رگید :
[. تسه 440 یفاک  دوش ، نایتا  لّصوت ، دصق  نودب  همّدقم ، رگا  هک : دناهدرک  فارتعا  مظعا ، خیش  باوج :

. دیامنیم حطّسلا » یلع  نوک   » رب رداق  ار  ناسنا  دوش ، نایتا  مه  لّصوت  دصق  نودب  مّلس ، بصن  رگا  اریز  دشاب  یفاک  دیاب  مه  اتدعاق 
: رگید ترابع  هب  درادن ؟ يریغ  بوجو  مظعا - خیش  امـش - رظن  هب  ارچ  سپ  دنکیم  تیافک  لّصوت ، دصق  نودب  همّدقم ، نایتا  رگا  لاؤس :

دنکن ادـیپ  بوجو  مارح ، ریغ  يرایتخا و  لمع  نآ  ارچ  [، 441] دوشیم ّبترتم  بجاو ، رثا  نامه  مارح ، ریغ  يرایتخا و  لمع  کـی  رب  رگا 
؟ دشاب هتشادن  يریغ  بوجو  هک  تسیچ  نآ  صقن  و 

؟ دشابن يریغ  بوجو  ياراد  ارچ  سپ  دنکیم  نیمأت  ار  يریغ  بجاو  فده  مامت  رگا  لّصوت  دصق  نودب  مّلس  بصن  رتحضاو : ترابع  هب 
کی هک  میهدیم  هئارا  امـش  هب  ار  يدراوم - ای  دروم - ام  هک : دـننک  نایب  ار  یخـساپ  نینچ  نارگید  اـی  خیـش  موحرم  تسا  نکمم  باوج :

. دشاب هتشاد  بوجو  هکنیا  نودب  دنک ، نیمأت  ار  بجاو  فده  ءیش ،
ود زا  امـش  اّما  تسا  تکاله  قرغ و  ضرعم  رد  یناملـسم  دـینک ، ضرف  هک : تسا  لبق  لاثم  ناـمه  هلئـسم ، نشور  حـضاو و  دروم  لاـثم :
نیمز  زا  هکنیا  رگید  دینک و  روبع  اجنآ  زا  کلام  تیاضر  نودب  دیوش و  ریغ  کلم  دراو  هکنیا  یکی  دیهد : تاجن  ار  وا  دیناوتیم  قیرط 

329 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دیوش قیرغ  ذاقنا  ثعاب  دیئامن و  روبع  حابم ،

لّوا قیرط  زا  یسک  رگا  اّما  میرادن  یلکشم  ثحب و  هک  دیداد  تاجن  ار  قیرغ  نآ  هدرک و  رایتخا  ار  مّود  قیرط  امش  رگا  روکذم  ضرف  رد 
؟ هن ای  تسه  یقاب  یلبق ، تمرح  نآ  ایآ  هک : مینکیم  لاؤس  امش  زا  داد ، تاجن  ار  قیرغ  درک و  روبع  مارح  هار  و 

. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  ریغ  کلم  رد  لوخد  تمرح  امّلسم  هدوبن ، هار  نآ  هب  رصحنم  ذاقنا ، قیرط  نوچ 
هجیتن کلذ  عم  تسا 442 ،] ظوفحم  شتمرح  هک  لاـحنیعرد  یبصغ - مارح و  هار  زا  روبع  مدرم - کـلم  رد  لوخد  روکذـم ، ضرف  رد 

[. هدش 443 ّبترتم  نآرب ، قیرغ - ذاقنا  هب  یسرتسد  نّکمت و  همّدقم -
هک میداد  هئارا  امـش  هب  ار  یمارح  لمع  کی  ام  هک : دنیامن  دراو  ام  رب  یـضقن  نینچ  ناشیا ، هّیرظن  نارادفرط  ای  خیـش  موحرم  تسا  نکمم 
رد دشاب ؟ بجاو  دیاب  دهدیم  ار  بجاو  هجیتن  هک  يزیچ  ره  دیئوگیم  امش  ارچ  سپ  تسا  مارح  لاحنیعرد ، دهدیم و  ار  بجاو  هجیتن 

بـصن مینکیم ، اعّدا  مه  ام  هک  تسا  تروص  نیا  رد  هدش ، راب  نآرب  بجاو  هجیتن  اّما  تسا  حرطم  تمرح ، هلأسم  هکنیا  اب  روکذم  ضرف 
ام هب  داقتنا  ضارتعا و  تروصهب  امـش  نیاربانب ، هدـش  راب  نآرب  بجاو 444 ] رثا  اّما  بجاوب » سیل   » هدـشن نآ  هب  لّـصوت  دـصق  هک  یمّلس 

. دشاب هتشاد  ار  بجاو  رثا  بجاو ، ریغ  ءیش  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دیئوگن 
هّللا 445] همحر  فّنصم  هیلع  یئاعّدا  نانچ  دنناوتیم  مظعا  خیش  هّیرظن  نارادفرط  ایآ  لاؤس :

ص329 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
330 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هن ای  دنشاب  هتشاد 
- تسه راب  نآرب  بجاو  رثا  هک  لاحنیعرد  مارح 446 ] هار  نآ  هکنیا  ّتلع  تسا ، حرطم  مه  یمارح  قیرط  هک  روکذـم  ضرف  رد  باوج :

قیرط اریز  میئامن 447 -] عفد  ار  نآ  میناوتیمن  هک  مه  ام  و  تسه - يریغ  بوجو  عناـم  تمرح ، نآ  هک  تسا  نیا  درادـن ، يریغ  بوجو 
، ریغ کـلم  رد  لوخد  هک  دوشیم  عناـم  مارح ، قـیرط  تمرح  دراد و  حاـبم - مارح و  قـیرط - ود  هکلب  تسین  مارح  هار  هب  رـصحنم  ذاـقنا ،

بجاو رثا  دشن و  نآ  هب  لّصوت  دصق  ثحب و  دروم  مّلـس  بصن  دننام  میتشادن  یعنام  نانچ  يدروم  رد  رگا  اّما  دنک  ادیپ  یمّدـقم ، بوجو 
؟ دوشیم مّلس  بصن  يریغ  بوجو  عنام  زیچ ، هچ  دوب ، نآ  رد  مه  يریغ  بوجو  كالم  دش ، ّبترتم  نآرب ، مه 
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، لاثم نآ  رد  امـش  هک  روطنامه  دومنیم - يریغ  بوجو  زا  تعنامم  تمرح ، نآ  دوب  تمرح - عناـم - هب  ـالتبم  يریغ ، بوجو  رگا  يرآ 
هدومنن نآ  هب  لّصوت  دصق  فّلکم ، اّما  تسا  ّبترتم  نآرب ، بجاو  رثا  و  تسین ، عنام  راتفرگ  حابم ، مّلس  بصن  هک  نونکا  اّما  دیدرک - نایب 

: هک تسا  بلطم  نیمه  رد  ناشیا  اب  فّنصم - ام - ثحب  هدمع  دشاب و  هتشادن  يریغ  بوجو  ارچ 
. دشاب تباث  دیابن  ارچ  عنام ، هب  التبا  مدع  كالم و  قّقحت  اب  يریغ » بوجو  »

ءالتبا نوچ  ثحب  ّلحم  رد  اّما  تسه  عنام  هب  ءالتبا  مظعا - خیش  هّیرظن  نارادفرط  امـش - لاثم  رد  يریغ  بوجو  قّقحت  مدع  ّتلع  هصالخ :
. دنک ادیپ  يریغ  بوجو  همّدقم - نآ  لاثما  و  مّلس - بصن  دیاب  امتح  تسین ، حرطم  عنام ، هب 

331 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[، بوجولا 449 ۀفـص  یلع  اهعوقو  یف  اهیلع  ۀمّدقملا  يذ  ّبترت  رابتعا  و  ۀلـصوملا ، ۀمّدقملاب  لوقلا  یلع  ریکّنلا  دّدش  ّهنأ 448 ] بجعلا  و 
یف دیز  همالک  مامت  عجارف  کلذک ، اهعوقو  یف  لّصّوتلا  دـصق  رابتعا  یلع  هّجوتی  [ 450] امب هّرـس  سّدق  هثحب  يررقم  ضعب  هرّرح  ام  یلع 

[. 1  ] هماربإ هضقن و  یف  لّمأت  و  هماقم ، ولع 
______________________________

[.« حیضوت 452 ۀمتت  کلذل 451 ] رظتنا  و  : » هلوق
راکنا يارب  مینکیم - نایب  يدوزهب  هک  لوصف - بحاـص  باوج  رد  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  هک  تسا  نیا  بجع  هّللا : همحر  فّنـصم  [- 1]
ندوب هلـصوم  دناهدومرف : لوصف  بحاص  خساپ  رد  الثم  تسا  دراو  ناشدوخ  مالک  رب  اهنامه  نیع  هک  دنراد  یتالاکـشا  هلـصوم ، همّدـقم 
خـساپ خیـش - موحرم  ناشیا - هب  ام  هکیلاحرد  تسه  همّدقم - تاذ  ّتیمّدـقم -» ، » كالم هکلب  دراد  یتّیـصوصخ  تلاخد و  هچ  همّدـقم ،
دـصق اب  مه  ّتیمّدـقم ، تسه و  ّتیمّدـقم » ، » كالم هکلب  دـیدرک  رابتعا  ار  نآ  امـش  هک  دراد  یتّیلخدـم  هچ  لّـصوت ، دـصق  هک : میهدیم 

. دراد دوجو  لّصوت ، دصق  نودب  مه  تسا و  دوجوم  لّصوت 
332 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هـضرغ یف  لخد  هل  ام  الإ  بجاولا  یف  ربتعی  داکی  ّهنألف ال  بوجولا ، ۀفـص  یلع  اهعوقو  یف  اـهیلع  ۀـمّدقملا  يذ  ّبترت  راـبتعا  مدـع  اـّمأ  و 
ّهنأ ال ةرورـض  ۀمّدقملا ، يذ  لوصح  نکمأ  امل  هالول  ام  لوصح  الإ  ۀمّدقملا  نم  ضرغلا  سیل  و  هبلط ، یلع  ثعابلا  هباجیإ و  یلإ  یعاّدـلا 

هیلع ّبترتی  اـم  نیب  هیف  تواـفت  ـال  و  کـلذ ، ـالإ  ۀـمّدقملا  یلع  ّبترتی  ـال  و  هرثأ ، هتدـئاف و  نم  هیلع  ّبترتـی  اـم  ـالإ  ضرغلا  نوکی  داـکی 
ضرغلا نوکی  نأ  لقعی  ـالف  بجاولا ، ّبترت  اـما  و  یفخی . ـال  اـمک  اـمهیلع ، ّبترتی  ۀـلاحم  ـال  ّهنأ  و  الـصأ ، هیلع  ّبترتی  ـال  اـم  و  بجاولا ،

ّلق ام  الإ  بجاولا  ّنإف  تابجاولا  بلاغ  یف  اهادحإ  نع  الـضف  تامّدـقملا ، مامت  رثأب  سیل  ّهنإف  اهبلط ، یلع  ثعابلا  اهباجیإ و  یلإ  یعاّدـلا 
رایتخا نوکی  فیکف  هنایتإ ، مدع  يرخأ  و  هتامّدقم ، مامت  دوجو  دـعب  هنایتإ  ةرات  فّلکملا  راتخی  يرایتخا ، لعف  تاّیفرعلا  تاّیعرّـشلا و  یف 

[. 1 [ ؟ اهنم ةدحاو  ّلک  نع  الضف  اهمات ]  ] اهمامت یلع  هّبترت  مدع  عم  هتامّدقم ، نم  ةدحاو  ّلک  باجیإ  نم  اضرغ  هنایتإ 
______________________________

. درادن نآ  رد  یتّیلخدم  لّصوت ،» دصق   » دراد و يریغ  بوجو  همّدقم ، تاذ  هک : میدرک  تباث  تفریذپ و  نایاپ  مظعا ، خیش  اب  ام  ثحب 

هلصوم همّدقم 

« هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و  »

بجاو ياهمّدـقم  ناشیا ، هدـیقع  هب  هک : مینکیم  نایب  ار  ناشیا  رظن  ادّدـجم  لوصف ، بحاص  اب  ام  ثحب  ندوب  ندوب  لّصفم  ظاحل  هب  [- 1]
ناوتیمن دـش ، ناـیتا  ياهمّدـقم  رگا  هک  يوحن  هب  دوش  ّبترتـم  همّدـقملا  يذ  نآرب ، اـجراخ  ینعی  دـشاب  لاـصیا »  » ناونع ياراد  هک  تسا 

ادـیپ قّقحت  همّدـقملا ، يذ  رگا  هن  ای  دوشیم  عقاو  جراخ ، رد  همّدـقملا  يذ  ایآ  هک  دومن  لـّمأت  دـیاب  هکلب  تسا  بجاو  همّدـقم ، نآ  تفگ 
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، تراهط لیـصحت  لابند  هب  رگا  اضرف  تسه  همدقم  بوجو  مدع  زا  فشاک  دشن ، عقاو  هچنانچ  دنکیم و  همّدـقم  بوجو  زا  فشک  درک ،
هک میئامنیم  فشک  دـشن ، نایتا  زامن  همّدـقم ، نآ  زا  دـعب  هچنانچ  هدوب و  بجاو  وضو ، نآ  هک  مینکیم  فشک  دـیدرک ، نایتا  ار  تالص 

، همّدقم عوقو  رد  نیاربانب  هدوبن ، بجاو  وضو ، نآ 
333 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسه و همّدقم  رب  همّدقملا  يذ  ّبترت  زا  ترابع  دیق ، نآ  هکلب  دـشابیمن  دـصق  هب  طوبرم  هک  تسا  حرطم  يدـیق  بوجولا ،» ۀفـص  یلع  »
. تسا بجاو  هلصوم ،» همّدقم   » ناشیا رظن  هب  هکنیا : هصالخ ،

؟ هن ای  تسا  حیحص  لوصف ، بحاص  رظن  نایب و  ایآ  لاؤس :
نایب ار  ناشیا  لیلد  سپس  هماقا و  لوصف ، بحاص  مالک  نالطب  رب  لیلد  ود  ناشدوخ  ادتبا  فّنـصم ، اهتنم  تسا  دودرم  ناشیا  نایب  باوج :

. دناهدرک رکذ  ار  لوصف  بحاص  لیلد  زا  باوج  نآ ، زا  دعب  هدرک و 
[453] ءیـش کی  باجیا  زا  فدـه  ضرغ و  هک  دومن  هظحالم  دـیاب  ءادـتبا  : » همّدـقم لوصف : بحاص  مالک  نالطب  رب  فّنـصم  لّوا  لـیلد 

؟ دنیامن بجاو  ار  زامن  هک  هدش  ببس  يرما  هچ  هک  دومن  هّجوت  دیاب  رگید : ترابع  هب  تسیچ ،
، ءیش نآ  سفن  رد  هک  تسه  یتّیصاخ  هدئاف و  امّلسم  دشاب ، ءیش  یکی  باجیا  رب  یعاد  تسه  انب  هک  يزیچ  نآ  میباییمرد  ّتقد  زا  دعب 

دوجوم تالـص ، سفن  رد  هک  تسه  يرثا  نامه  زاـمن ، باـجیا  رب  كّرحم  یعاد و  دـناهدرک ، باـجیا  ار  تالـص  رگا  اـضرف  دراد  دوجو 
. دوش زامن  بوجو  بجوم  تسه ، موص  رد  هک  یتیصاخ  درادن  انعم  تسا و 

رد هک  تسه  یتّیصاخ  رثا و  هب  طوبرم  مه  ضرغ  نآ  هدوب و  یضرغ  رطاخ  هب  هکلب  هدرکن  ادیپ  بوجو  تهج  نودب  بجاو ، ءیـش  هجیتن :
.« تسا هدوب  بجاو  سفن 

؟ تسیچ همّدقم - يریغ - بجاو  رثا  ّتیصاخ و  لاؤس :
و حطّسلا » یلع  نوک   » رب تردق  دیامنن ، مّلـس  بصن  ناسنا ، رگا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، ّبترتم  مّلـس ، بصن  همّدقم و  رب  هک  يرثا  باوج :

تسا نینچ  بلطم ، مه  یعرش  تامّدقم  رد  دوشیم . لصاح  همّدقملا ، يذ  ماجنا  رب  نّکمت  مّلس ، بصن  اب  سپ  دنکیمن  ادیپ  همّدقملا  يذ 
تسین و حیحص  زامن  نایتا  زا  نّکمتم  تراهط ، لیصحت  نودب  فّلکم ، الثم  هک :

334 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دوشیم لصاح  حیحص ، زامن  داجیا  رب  تردق  نآ ، لیصحت  اب  هک : تسا  نیا  وضو ، ّتیمّدقم  ّتیصاخ 

. دیامنیم همّدقملا  يذ  ماجنا  رب  رداق  ار  زجاع  ناسنا  هک  تسا  نیا  همّدقم ، رثا  هصالخ :
؟ تسا دوجوم  همّدقم ، رد  یتلاح  هچ  رد  روکذم  رثا  ّتیصاخ و  لاؤس :

نآ الصا  هکنیا  ای  دیامن  داجیا  ار  همّدقملا  يذ  همّدقم ، نایتا  لابند  هب  فّلکم  هاوخ  دراد ، دوجو  روبزم  رثا  تالاح 454 ،] مامت  رد  باوج :
دنک هدافتـسا  تردق ، نآ  زا  فّلکم  هاوخ  دنکیم  ادیپ  قّقحت  حطـسلا » یلع  نوک   » رب تردق  مّلـس ، بصن  لابند  هب  اضرف  دنکن . دوجوم  ار 

. دیامنن هدافتسا  هاوخ 
همّدقم باجیا  تسا و  دوجوم  همّدقم ، رد  هتسویپ  رثا ، نآ  هکلب  درادن  یّـصاخ  تروصهب  صاصتخا  همّدقم ، نایتا  ّتیـصاخ  هدئاف و  هجیتن :

. دشاب هتشاد  يریغ  بوجو  همّدقم ، دیاب  سپ  تسا  روظنم  نامه  هب  مه 
. هدوب بلطم  نیمه  مه  لوصف  بحاص  روظنم  دیاش  دوش - لصاح  همّدقملا  يذ  نآ ، لابند  هب  هک  تسا  نیا  همّدقم ، هدئاف  رثا و  لاکشا :

دوشیمن و راب  همّدـقملا ، يذ  ّبترت  رظن  زا  يرثا  تامدـقم ، مامت  ای  کی  نایتا  اـب  یفرع  یعرـش و  تابجاو 456 ] بلغا 455 ] رد  باوج :
ای دـیامنب  ار  همّدـقملا  يذ  ماجنا  هدارا  وا  تسا  نکمم  ینعی : تسه  لـعاف  هدارا  دراد ، ّتیلخدـم  تامّدـقم ، ماـمت  ماـجنا  زا  دـعب  هک  هچنآ 

، هدش همّظعم  هّکم  دراو  هدومن و  مهارف  ار  جح  رفـس  تامّدقم  مامت  هدوب ، عیطتـسم  هک  یـسک  الثم  دـیامنن ، ار  نآ  نایتا  هدارا  الـصا  هکنیا 
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، نآ ماجنا  زا  هکنیا  ای  [ 457] دهد ماجنا  ار  جح  کسانم  هک  تسا  ّریخم 
335 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

انه نم  و  هتلع . نع  لولعملا  فّلخت  مدعل  هتامّدقم ، مامت  یلع  ۀلاحم  اّبترتم ال  ناک  ۀّیدیلوتلا ، ۀّیبیبسّتلا و  لاعفألا  نم  بجاولا  ناک  امیف  معن 
یف ۀّماّتلا  ۀّلعلا  صوصخ  بوجوب  لوقلا  و  تابجاولا ، بلاغ  یف  ۀمدقملا  بوجو  راکنإ  مزلتـسی  ۀلـصوملا ، ۀمّدقملاب  لوقلا  ّنأ  حدـقنا  دـق 

[. 1  ] ۀّیدیلّوتلا تابجاولا  صوصخ 
______________________________

. دشاب هتشادن  نآ  رد  یتّیلخدم  وا  هدارا  دشاب و  جح  کسانم  نایتا  هب  روبجم  تامّدقم ، مامت  ماجنا  اب  هک  تسین  نینچ  دنک و  يراددوخ 
بجاو بترت  همّدقم ، باجیا  زا  یلصا  ضرغ  رگید : ترابع  هب  تسین  همّدقملا  يذ  بجاو و  ندش  قّقحم  همّدقم ، ّتیـصاخ  رثا و  هصالخ :

. دشابیمن
همّدقم و نیرخآ  نایتا  تامّدـقم - عیمج  نایتا  دّرجم  هب  یبیبست - و  يدـیلوت 458 ] لاعفا  تابجاو - زا  يردان  لیلق و  دادـعت  رد  يرآ  [- 1]

قارحا ارهق  درک ، ادـیپ  قّـقحت  شتآ ، رد  بطح  ءاـقلا  یتـقو  اـضرف  [. 459] دوشیم دوـجوم  همّدـقملا ، يذ  ارهق  هّماـت - تلع  ءزج  نیرخآ 
ّتیـصاخ يدیلوت ، تابجاو  لاعفا و  رد  اهنت  نیاربانب  دشاب  هتـشاد  لعاف  میقتـسم  هدارا  هب  زاین  مه  قارحا  هک  تسین  نینچ  دوشیم و  قّقحم 

. یفرع یعرش و  تابجاو  مامت  رد  هن  تسه  همّدقملا  يذ  ّبترت  همّدقم ، نایتا 
، تابجاو بلغا  تامّدقم  هک : تسا  نیا  هلصوم - همّدقم  شریذپ  لوصف - بحاص  نایب  همزال  هک  دش  صّخشم  ریخا ، تاحیـضوت  اب  رّکذت :

. دشاب يریغ  بجاو  دنراد ، هّیرهق  ّتیلصوم  هک  یبیبست  يدیلوت و  تابجاو  تامّدقم 460 ] طقف  دشاب و  بوجو  هرئاد  زا  جراخ 
336 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] صصخم الب  ۀّیدیلّوتلا  تابجاولاب  صیصّختلاف  اهنودب ، نکمملا  دوجو  ۀلاحتسا  ةرورض  ۀّمات ؛ ۀّلع  هل  الإ و  بجاو  نم  ام  تلق : نإف 
، بوجولاب فصّتت  داکت  یه ال  و  هتّلع ، ءازجأ  نم  يرایتخالا  لعفلا  رایتخا  ئدابم  ّنأ  الإ  ۀّلع ، الب  نکمملا  رودص  لاحتسا  نإ  معن و  تلق :

[. 2  ] لّمأت نمل  حضاو  وه  امک  لسلستل ، الإ  و  رایتخالاب ، اهنوک  مدعل 
______________________________

: هک تسا  نیا  ام  داریا  یلو  دراد  ّتیلـصوم  ناونع  هّمات ، ّتلع  یبیبست ، تابجاو  رد  هک  دـیتفریذپ  هرخـالاب  فّنـصم - امـش - لاکـشا : [- 1]
، تسه ّتلع  هب  جاـتحم  امـش  نم و  دوـجو  هک  روطناـمه  دراد . ّتلع  هب  زاـین  ینکمم  ره  تسه و  نکمم »  » قیداـصم زا  یکی  مه  ءیـش » »

دیتفریذـپ لوصف  بحاص  مالک  رظن  زا  ار  هّمات  ّتلع  هک  فّنـصم - امـش - دـشابیم و  ّتلع  هب  جاتحم  تانکمم و  زا  مه  ام  لامعا  لاـعفا و 
امـش ارچ  سپ  تسه  ّتلع  هب  جاتحم  و  نکمم » ، » یلعف ره  دراد و  هّماـت  تلع  هب  زاـین  یبجاو  ره  دـینک . لوبق  دراوم ، ماـمت  رد  ار  نآ  دـیاب 

. درادن دوجو  صیصخت ، نآ  يارب  یهجو  دراد ؟ يریغ  بوجو  یبیبست ، تابجاو  تامّدقم  صوصخ  دیدومرف :
يانثتـسا هب  تابجاو - بلغا  رد  ثحب و  ّلحم  رد  اّما  تسه  هّمات  ّتلع  هب  جاـتحم  ینکمم  ره  هک : میراد  لوبق  ار  بلطم  یّلک  باوج : [- 2]

ار همّدـقملا  يذ  ماجنا  هدارا  دـیاب  تامّدـقم  مامت  نایتا  زا  دـعب  وا  ینعی : تسه  فّلکم  هدارا  سفن  هّمات ، ّتلع  ریخا  ءزج  یبیبست - تابجاو 
دیامن تالص  هدارا  فّلکم ، دیاب  زامن  تامّدقم  مامت  نایتا  زا  دعب  الثم  دوشیمن  لصاح  همّدقملا ، يذ  دنکن ، هدارا  ار  نآ  هچنانچ  دیامنب و 

یماگنه هک  يدیلوت  تابجاو  لاعفا و  فالخ  هب  تسه  هّمات  ّتلع  مّمتم  فّلکم ، هدارا  تابجاو ، بلغا  رد  سپ  دوشیمن  قّقحم  زامن ، الا  و 
تابجاو نیب  قرف  سپ  دـیامنن  ای  دـیامن  قارحا  هدارا  فّلکم ، هاوخ  دوشیم ، لصاح  قارحا ، ارهق  دـش ، قّقحم  شتآ ، رد  بطح  ءاـقلا  هک 

، لاعفا رثکا  رد  هک  تسا  نیا  تابجاو ، رئاس  اب  يدیلوت 
337 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن یتّیلخدم  نانچ  ناسنا ، هدارا  یبیبست  لاعفا  رد  اّما  تسه  ّتلع  ءزج  نیرخآ  فّلکم ، هدارا 
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؟ دشاب هتشاد  يریغ  بوجو  لسغ - وضو و  دننام  تامّدقم - رئاس  فیدر  رد  مه  هدارا  هک  دراد  یعنام  ایآ  لاؤس :
: هک دناهتخادرپ  نآ  رکذ  هب  مه  العف  هدرک  نایب  فلتخم ، دراوم  رد  هک  ار  یخساپ  نامه  ناشیا  باوج :

دریگیمن ّقلعت  نآ ، هب  مه  يریغ  بوجو  اذـل  دنتـسه و  يرایتخا  يدابم ، نآ  تفگ  ناوتیمن  هک  تسه  یتامّدـقم  يداـبم و  ياراد  هدارا ،
هب قوبـسم  رگا  هن ؟ ای  تسه  هدارا  هب  قوبـسم  ایآ  هک  دوشیم  يدابم  نآ  رد  مالک  لقن  دـشاب ، يراـیتخا  هدارا ، يداـبم  دـشاب  اـنب  رگا  اریز 

: میئوگیم میوشن ، لسلـست  راتفرگ  هکنیا  يارب  اذـل  ددرگیم  لسلـست  مزلتـسم  هجیتن ، رد  دوشیم و  هدارا ، نآ  رد  مالک  لقن  دـشاب ، هدارا 
، بجاو اریز  دومن  تباـث  يریغ ، بوجو  تامدـقم ، رئاـس  فیدر  رد  هدارا  يارب  ناوتیمن  ّتلع  نیمه  هب  تسین و  يراـیتخا  هدارا ، يداـبم 
، دوش عقاو  یـسفن ، بوجو  ّقلعتم  دـناوتیمن  يرایتخا  ریغ  رما  هک  يروطنامه  دـشاب و  يرایتخا  روما  زا  دـیاب  يریغ  ای  دـشاب  یـسفن  هاوخ 

[. 461] دریگ رارق  مه  يریغ  بوجو  ّقلعتم  دناوتیمن 
نایتا لابند  هب  هشیمه  ناسنا  ینعی : تسه  همّدقملا  يذ  نایتا  رب  تردق  ّتیمّدقم ، هدئاف  لوصف : بحاص  زا  باوج  رد  فّنصم  نایب  هصالخ 

. دوشن ای  دوش  بترتم  نآرب  همّدقملا  يذ  هاوخ  دنکیم ، ادیپ  همّدقملا  يذ  ماجنا  رب  تردق  همّدقم ،
338 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یقبی ثیحب ال  اهیلع ، بجاولا  ّبترتل  راظتنا  نود  نم  اهب ، نایتإلا  دّرجمب  طقـسی  بلّطلا  ناـک  اـمل  ّبتّرتلا ، هیف  اربتعم  ناـک  ول  ّهنأل 462 ] و 
الإ طقـسی  داکی  بلّطلا ال  نأ  عم  هباجیإ ، لبق  لوألا  نم  ۀلـصاح  تناـک  وأ  ۀـمّدقمب ، هذـه  نکت  مل  اذإ  اـمک  هباـجیإ ، هبلط و  ـالإ  نیبلا  یف 
وأ انایحا  ّتیملا  قرغ  ببـسب  نفدلا ، وأ  نفکلاب  رمألا  طوقـس  یف  امک  فیلکتلا ، عوضوم  عافتراب  وأ  ۀفلاخملا ، نایـصعلاب و  وأ  ۀـقفاوملاب ،

[. 1  ] ۀقفاوملا ریغ  رومألا  هذه  نم  ةرورّضلاب  اهب  نایتإلا  نوکی  و ال  هقرح ،
______________________________

زونه نکل  دومن - مّلـس  بصن  اضرف  و  نایتا - ار  همّدـقم  فّلکم ، رگا  لّوا : لاؤس  لوصف : بحاص  مالک  نالطب  رب  فّنـصم  مّود  لیلد  [- 1]
؟ هن ای  هدش  طقاس  همّدقم ، يریغ  بوجو  ایآ  تروص  نیا  رد  هدرکن ، داجیا  ار  همّدقملا  يذ 

بوجو طقاس و  همّدقم ، هب  ّقلعتم  فیلکت  دیدرت ، نودـب  درادـن و  دوجو  یـصقن  هنوگچـیه  مّلـس ، بصن  قّقحت  و  همّدـقم ، رظن  زا  باوج :
- همّدقملا يذ  هب  تبـسن  الوم  رما  زا  لبق  همّدقم ، رگا  درادن . دوجو  يرگید  بوجو  همّدقملا ، يذ  هب  فیلکت  زا  ریغ  هدـش و  یفتنم  يریغ ،

يریغ بوجو  هدومن ، مّلـس  بصن  فّلکم ، هک  مه  نونکا  دوبن  حرطم  دروم ، نآ  رد  يریغ  بوجو  دوب ، هدـش  لصاح  حطّـسلا - یلع  نوک 
فیلکت همّدقملا ، يذ  هب  طوبرم  بوجو  زا  ریغ  تشادیمن ، همّدقملا  يذ  يارب  یتّیمدقم  مّلـس ، بصن  الـصا  هچنانچ  هدش و  طقاس  همّدقم ،

دوجو يرگید  فیلکت  بلط و  همّدـقملا ، يذ  بوـجو  زا  ریغ  هدوـمن ، ناـیتا  ار  همّدـقم  فـّلکم ، هک  مه  نوـنکا  سپ  دوـبن  حرطم  يرگید 
. درادن

طقاـس بوـجو  نآ  دـیابن  لوـصف  بحاـص  رظن  قـبط  اـّما  دوـشیم  طـقاس  نآ ، يریغ  بوـجو  امّلــسم  همّدــقم ، ناـیتا  دّرجم  هـب  هصـالخ :
[. 463] ددرگ

؟ تسیچ همّدقم  يریغ  بوجو  طوقس  ّتلع  مّود : لاؤس 
: هک تسا  نکمم  قیرط  هس  نیا  زا  یکی  هب  فیلکت  طوقس  باوج :

339 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لعفب تاّیلّصّوتلا  یف  هطوقسک  هنم ، ضرغلا  هب  لصحی  امیف  هب  رومأملاب  سیل  امب  طقـسی  کلذک  رومألا ، کلتب  رمألا  طقـسی  امک  تلق : نإ 

[. 1  ] تامّرحملا وأ  ریغلا ،
______________________________

. تسه نآ  اب  تقفاوم  هب و  رومأم  نایتا  فیلکت ، طوقس  ّتلع  یهاگ  - 1
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ار رهظ  زامن  باتفآ ، بورغ  ات  سمش  لاوز  زا  یسک  رگا  الثم  دشاب  نآ  هب  تبسن  فّلکم ، نایصع  فیلکت ، طوقـس  ّتلع  تسا  نکمم  - 2
يرگید فیلکت  زاـمن ، ءاـضق  هب  تبـسن  وا  هفیظو  هک  تسه  یهیدـب  هّتبلا  دوشیم  طـقاس  رهظ ، زاـمن  هب  تبـسن  وا  یئادا  فـیلکت  دـناوخن ،

. دشابیم
لاح تسه  ناملـسم  ّتیم  نفد  نفک و  زیهجت ، هب  فّلکم  ناسنا ، الثم  دشابیم  نآ  عوضوم  ندش  یفتنم  فیلکت ، طوقـس  ّتلع  یهاگ  - 3

نآ هب  یـسرتسد  زا  سویأم  دـیدرگ و  دـیدپان  لیـس ، رثا  رب  هکنیا  ای  دـش و  رتسکاخ  هب  لّدـبم  قیرح و  همعط  ّتیم ، نآ  زیهجت ، زا  لبق  رگا 
. ددرگیم طقاس  مه  ناسنا  فیلکت  هدش ، یفتنم  فیلکت ، عوضوم  نوچ  روکذم  ضرف  رد  میدش ،

؟ تسیچ مّلس - بصن  همّدقم و  نایتا  ثحب - ّلحم  رد  فیلکت  طوقس  ّتلع  مّوس : لاؤس 
هدومنن و یتفلاخم  همّدقم ، نآ  اب  دبع ، اریز  تسین  فیلکت  عوضوم  ندش  یفتنم  ای  نایـصع  رطاخ  هب  فیلکت  طوقـس  ّتلع  امّلـسم  باوج :
ار مّلـس  نایتا و  ار  نآ  دبع ، اریز  تسه  نآ  اب  تقفاوم  فیلکت ، طوقـس  ّتلع  تفگ  دیاب  هکلب  هدشن  یفتنم  فیلکت ، نآ  عوضوم  نینچمه 

یتّیلخدم همّدقملا ، يذ  ماجنا  ّبترت و  تسه ، همّدقم  تاذ  مّلس و  بصن  هب  طوبرم  يریغ ، بوجو  هک : میریگیم  هجیتن  سپ  هدومن  بصن 
بجاو هلـصوم  همّدـقم  هدومرف  هک  تسا  لوصف  بحاـص  ربارب  رد  فّنـصم  مّود  لـیلد  ناـمه  بلطم ، نیا  هتـشادن و  نآ  يریغ  بوجو  رد 

. تسا
رد رگا  هک : تسا  حرطم  نآ  يارب  مه  یمراـهچ  هار  هکلب  تسین  روکذـم  قـیرط  هس  هب  رـصحنم  فـیلکت ، طوقـس  ياـههار  لاکـشا : [- 1]

. دوشیم طقاس  فیلکت  نآ  تشادن ، فّلکم  لعف  هب  یطابترا  ضرغ ، لوصح  اّما  درک  ادیپ  قّقحت  فیلکت ، زا  فده  يدروم ،
340 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و عنام ، هیف  نکی  مل  امیف  بلّطلل  اقّلعتم  فّلکملل  يرایتخالا  لعفلا  نم  ضرغلا ، هب  لـصحی  اـم  نوکی  نأ  نع  صیحم  ـال  نکل  و  معن ، تلق :
[. 1 [ ؟ رخآلا نود  العف  هل  اقلعتم  امهدحأ  نوکی  فیکف  الصأ ، توافت  امهنیب  نوکی  ّهنأ ال  ةرورض  امّرحم ، لعفلاب  هنوک  وه 

______________________________

هچنانچ دوش  قّقحم  بوث ، لسغ  هک  تسا  مزال  دوب ، رهاط  ریغ  رازگزامن ، سابل  يدروم ، رد  رگا  لاح  دشاب  رهاط  دیاب  یّلصم  سابل  لاثم :
زا ضرغ  رگا  یّتح  و  [ 464] دوشیم طقاس  بوث ، لسغ  هب  تبسن  فّلکم ، هفیظو  دوش ، لصاح  يرگید  صخش  لعف  هلیسو  هب  سابل  ریهطت 

قیرط هار - ود  یقیرغ 465 ] ذاقنا  يارب  رگا  ـالثم  ددرگیم  طـقاس  فیلکت  دوش ، لـصاح  یمّرحم ، لـعف  هلیـسو  هب  یبوجو  فیلکت  کـی 
نیا رد  درک  روبع  مارح ، قیرط  زا  ادـمع  یفّلکم  اـّما  تشاد  دوجو  وا - تیاـضر  نودـب  ریغ  کـلم  زا  روـبع  دـننام  مارح ، قـیرط  لـالح و 

میئوگب تسا  نکمم  نیاربانب ، هدوب 466 ] یمّرحم  لعف  هلیـسو  هب  شطوقـس  نکل  دوشیم  طقاس  همّدقم ، هب  ّقلعتم  يریغ  بوجو  تروص ،
نوچ هدـشن - لصاح  همّدـقملا ، يذ  هک  ینامز  رد  درک - ادـیپ  قّقحت  مّلـس ، بصن  همّدـقم و  یتقو  هک : تسا  لـیبق  نیا  زا  مه  ثحب  ّلـحم 

. دوشیم طقاس  همّدقم ، يریغ  بوجو  اذل  هدش ، قّقحم  يریغ ، بجاو  زا  فده 
. درادن ام  ثحب  ّلحم  يارب  ياهدئاف  اّما  تسه  ام  لوبق  دروم  فیلکت - طوقس  مراهچ  قیرط  ریخا - هار  باوج : [- 1]

يرگید صخـش  هک  يدروم  رد  تسه : یتوافت  مّرحم ،) لعف  ریغ و  لعف  هلأسم   ) و مّلـس ) بصن  هلأـسم   ) نیب ثحب ، ّلـحم  رد  کـلذ : ناـیب 
دیشاب فّظوم  امش  ینعی  دریگ - رارق  امش  فیلکت  ّقلعتم  ریغ ، لعف  هک  درادن  انعم  تسین و  لوقعم  دنکیم ، ریهطت  ار  یلصم - امـش - سابل 

: دیامرفب سّدقم  عراش  هک  تسین  حیحص  رگید : ترابع  هب  دیامن - لسغ  يرگید  ار  ناتسابل  هک 
دوخ رب  هکلب  دیامن  ریهطت  ار  ناتسابل  يرگید  صخش  هک  تسا  بجاو  امش  رب 

341 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهل ال دوجولا  طرـش  لیبق  نم  بجاولا ، یلإ  اهب  لّصّوتلا  ّنأ  نایب  دـعب  لاق  ثیح  هوجوب ، هیلإ  بهذ  ام  یلع  لوصفلا  بحاص  ّلدتـسا  دـق  و 

باب نم  ناک  اّمل  ۀـمّدقملا  بوجو  ّنأ  لّصّوتلاب - طارتشـالا  ینعی  اذـه - یلع  ّکلدـی  يذـلا  و  : » هظفل اذـه  اـم  بوجولا ، طرـش  لـیبق  نم 
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[. 1  ] روکذملا ردقلا  یلع  ادئاز  هیلع  ّلدی  لقعلاف ال  ۀّیلقعلا ، ۀمزالملا 
______________________________

هک يدروم  رد  نینچمه  دریگ و  رارق  فیلکت  ّقلعتم  ریغ ، لعف  تسین  حیحـص  نیاربانب ، دـیامن  لـسغ  ار  شـسابل  هک  تسا  بجاو  یّلـصم ،
نیمأـت ار  يریغ  بجاو  زا  ضرغ  هک  لاـحنیعرد  مّرحم  لـعف  مارح و  قـیرط  نآ  تـسه  مارح - لـالح و  قـیرط - ود  ياراد  قـیرغ ، ذاـقنا 

. دشاب هتشاد  يریغ  بوجو  دوشیمن  تمرح - عنام - دوجو  رطاخ  هب  دنکیم ،
نیمأت ار  يریغ  بجاو  زا  ضرغ  درادن و  عنام 467 ] هب  ءالتبا  و  ریغ - لعف  هن  تسه - فّلکم  يرایتخا  لعف  هک  مّلس  بصن  ثحب ، ّلحم  رد 

[. 468] دشابیم يریغ  بوجو  طقسم  نآ ، نایتا  تسه و  يریغ  بوجو  ياراد  میئوگب : دیاب  اذل  دشاب  هتشادن  يریغ  بوجو  ارچ  دنکیم ،
بلط ّقلعتم  هلصوم ، همّدقم  تفگ  ناوتیمن  تسه و  ضرغ  لّصحم  هلصوم ، ریغ  ای  دشاب  هلـصوم  هاوخ  مّلـس ، بصن  همّدقم و  نایتا  هجیتن :

. دشابیم يریغ  بوجو  دقاف  هلصوم ، ریغ  اّما  تسه  يریغ  بوجو  ياراد  و 
. دندومن در  ار  ناشیا  مالک  هماقا و  لوصف ، بحاص  نایب  ربارب  رد  لیلد  ود  فّنصم  رّکذت :

هلصوم همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  لوصف  بحاص  هّلدا 

هراشا

دوش لیـصحت  دیاب  تسه و  دوجو  طرـش  لیبق  زا  ّتیلـصوم  ناونع  هک : دناهدرک  نایب  ار  بلطم  نیا  ادـتبا ، هّللا  همحر  لوصف  بحاص  [- 1]
: رگید تراـبع  هب  دـشاب  بوجو  طرـش  لـیبق  زا  هکنیا  هن  حطّـسلا ،» یلع  نوکلا  یلا  الـصوم  هنوک  ۀمیمـضب  مّلّـسلا  بصن  بجاوـلا  : » ـالثم

دننام دیامن و  لیصحت  ار  نآ  تسا  مزال  فّلکم ، رب  هک  تسه  زامن  يارب  تراهط  دننام  ّتیلصوم ،
342 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هیلإ هب  لّصوتی  مل  ام  نود  بجاولا ، لعف  یلإ  هب  لّصوتی  يذلا  ریـسملا  دیرأ  و  ّجحلا ، دـیرأ  میکحلا : رمآلا  لوقی  نأ  لقعلا  یبأی  اضیأ ال  و 
اهب لّصّوتلا  ریدقت  یلع  وأ  اقلطم ، هل  اهتّیبولطم  مدعب  حیرصّتلا  حبقب  ۀیضاق  اّهنأ  امک  کلذ ، لثمب  رمآلا  حیرصت  زاوجب  ۀیـضاق  ةرورّـضلا  لب 

[. 1  ] هیلإ اهب  لّصّوتلا  مدع  ریدقت  یلع  هتامّدقم  بوجو  هبوجو و  نیب  ۀمزالملا  مدع  ۀیآ  کلذ  و  هیلإ ،
______________________________

. تسین جح  هب  تبسن  تعاطتسا 469 ،]
: هک دناهتخادرپ  دوخ  ياعّدم  رب  لیلد  هس  رکذ  هب  بلطم  نیا  نایب  زا  دعب  لوصف  بحاص 

تسه و لقع  همزالم ، نآ  هب  مکاح  تسه و  همّدـقم  بوجو  همّدـقملا و  يذ  بوجو  نیب  همزالم  بجاو ، همّدـقم  رد  اـم  ثحب  ساـسا  - 1
هب طوبرم  همّدـقملا ، يذ  همّدـقم و  بوجو  نیب  همزالم ، هب  مکح  لقع ، دـید  زا  هکلب  دـنکیمن  همّدـقم  قلطم  يریغ  بوجو  هب  مکح  لقع 

. تسه هلصوم  تامدقم  صوصخ 
همزالم فرط  زا  جراخ  ار  هلـصوم  ریغ  همّدقم  دنادیم و  همزالم  فرط  ار  هلـصوم  همّدقم  طقف  تسه  همزالم  هب  مکاح  هک  یلقع  هصالخ :

. دنادیم یلقع 
تسه و نم  بولطم  حطّـسلا » یلع  نوک   » همّدـقملا و يذ  هک : دـنک  حیرـصت  دـناوتیم  میکح  يالوم  هک : دـنکیم  زیوجت  لـقع ، : 2 [- 1]
هک دوش  لاؤس  ـالوم  نآ  زا  رگا  نینچمه  دوش و  قّقحم  همّدـقملا  يذ  شلاـبند  هب  هک  دراد  ّتیبولطم  یمّلـس  بصن  همّدـقم و  نآ  نینچمه 
زا ياهمّدقم  نانچ  دیوگب  دناوتیم  وا  هن ، ای  تسه  امش  بولطم  همّدقم ، نآ  ایآ  دشن ، عقاو  حطّـسلا » یلع  نوک  ، » مّلـس بصن  لابند  هب  رگا 

[. 471] درادن ّتیبولطم 470 ] نم  رظن 
نانچ  میکح  يالوم  هک  تسا  حیحص  ایآ  دشاب ، بجاو  همّدقم ، قلطم  رگا  لاؤس :
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343 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف اربتعم  هلوصح  هیلإ و  اهب  لّـصّوتلا  نوکی  مرج  ـالف  هلوصح ، بجاولا و  یلإ  اـهب  لّـصّوتلا  دّرجم  ۀـمّدقملاب  بولطملا  ّنأ  ثیح  اـضیأ  و 
عقو اذإ  هدیری  ال  رخآ ، ءیـش  لوصح  دّرجمب  ائیـش  دـیری  نم  ّنأب  ضاق  نادـجولا  حیرـص  و  هنع ، تّکفنا  اذإ  ۀـبولطم  نوکت  الف  اهتّیبولطم ،

«. هلوصحب اطونم  بولطملا  هجو  یلع  هعوقو  نوکی  نأ  هنم  مزلی  و  هنع ، ادّرجم 
[. 1  ] هماقم ّولع  یف  دیز  همالک ، نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا 

______________________________

؟ دیامن یحیرصت 
دناوتیم الوم  هک : دیامنیم  نآ  زاوج  هب  مکح  یفرع  ترورض  تهادب و  هکلب  دیامنیم  زیوجت ، ار  یحیرـصت  نانچ  لقع ، اهنت  هن  باوج :

. درادن یتّیبولطم  هلصوم ، ریغ  تسه و  نم  بولطم  هلصوم ، همّدقم  دیوگب  دوش و  لئاق  کیکفت  تامدقم ، نیب 
یلع نوک   » الثم هک  دـیامن  ناـیب  حیرـصت و  میکح ، يـالوم  تسا  حـیبق  هک : دراد  یمکح  مه  بلطم  نیا  هب  تبـسن  هّیفرع ، ترورـض  هّتبلا 

بولطم هلـصوم ، همّدقم  دیوگب : هکنیا  رتحیبق ، بلطم  نیا  زا  درادن و  یتّیبولطم  نآ ، تامدقم  زا  مادکچیه  اّما  تسا  نم  بولطم  حطّـسلا »
. تسا بولطم  نم  يارب  هلصوم  ریغ  اّما  تسین  نم 

ضرفرب همدقم  بوجو  همّدقملا و  يذ  بوجو  نیب  هک  تسا  نیا  رب  ياهراما  لیلد و  روکذم ، وحن  هب  حیرـصت  حبق  حیرـصت و  زاوج  هجیتن :
. تسین همزالم  لّصوت ، مدع 

قّقحت دش و  عقاو  هدارا ، بلط و  دروم  یتیاغ ، رطاخ  يارب  ءیش  رگا  ایآ  هک : تسه  نادجو  هب  هعجارم  لوصف  بحاص  رگید  لیلد  : 3 [- 1]
؟ هن ای  تسه  ناسنا  هقالع  بلط و  دروم  ءیش ، نآ  مه  زاب  دشن ، ّبترتم  نآرب ، فده  نآ  اّما  درک  ادیپ  مه 

« حطّـسلا یلع  نوک   » تیاـغ و يارب  مّلـس  بصن  هب  قـّلعتم  هدارا  هکلب  درادـن  یتـّیبولطم 472 ] ـالوم  يارب  مّلـس  بصن  همّدـقم و  تاذ  ریخ ،
همّدـقم و رگا  میئوگیم : اذـل  تسه  يواسم  الوم  رظن  زا  همّدـقم  مدـع  دوجو و  دوشن ، ّبترتم  همّدـقم ، رب  فدـه  نآ  هچناـنچ  دـشابیم و 

ّتیلخدم  الوم  دارم  رد  تیاغ  نآ  دوجو  دش ، عقاو  هدارا ، ّقلعتم  یتیاغ ، لوصح  روظنم  هب  مّلس  بصن 
344 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امیف بجاولا ، اهیلع  ّبترت  اذإ  ام  صوصخ  ال  ۀمّدقملا ، قلطم  بوجو  یلع  ّلد  ۀمزالملاب  مکاحلا  لقعلا  ّنأ  هیلع ، دیزم  امب ال  تفرع  دـق  و 
مدـع و  اهقلطم ، یف  ذـئنیح  بوجولا  طانم  توبثل  ۀـمرحلاب ، العف  اموکحم  هقیداصم  ضعب  ناک  اذإ  امک  هبوجو ، نع  عنام  كاـنه  نکی  مل 

[. 1  ] اهنم کلذب  دّیقملاب  هصاصتخا 
______________________________

رما کی  هلئـسم ، نیا  دنک و  ادیپ  ققحت  همّدقملا ، يذ  شلابند  هب  هک  تسا  بولطم  ياهمّدـقم  هکلب  هدوبن  وا  بولطم  همّدـقم ، تاذ  دراد و 
. دشابیم ینادجو 

لوصف 473] بحاص  هّلدا  هب  تبسن  فّنصم ، خساپ 

« لّوا لیلد  نالطب  »

بناج زا  جراخ  ار  هلصوم  ریغ  دنادیم و  همزالم  فرط  ار  هلـصوم  همّدقم  طقف  تسه  همزالم  هب  مکاح  هک  یلقع  لّوا : لیلد  هصالخ  [- 1]
. درامشیم همزالم 

دنک ادیپ  قّقحت  همّدقملا ، يذ  هک  درادن  ناکما  دوشن ، دوجوم  همّدقم  رگا  ینعی : تسا  ّتیمّدقم  دّرجم  لقع ، مکح  طانم  لّوا : لیلد  خساپ 
تامّدـقم مامت  ضراع  يریغ ، بوجو  لقع ، رظن  زا  اذـل  دراد  قّقحت  هلـصوم ، ریغ  هلـصوم و  زا  ّمعا  تامّدـقم ، مامت  رد  روکذـم  كالم  و 
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. دوشیم
. دننک ادیپ  يریغ  بوجو  دنناوتیمن  اذل  دنتسه و  عنام  راتفرگ  التبم و  تامّدقم ، زا  یضعب  یهاگ  هّتبلا 

: ینعی مارح ، قیرط  لالح و  هار  قیرط - ود  ياراد  قیرغ 474 ،] ذاقنا  هک  يدروم  رد  لاثم :
- عنام هب  ءالتبا  رطاخ  هب  اّما  تسه  ّتیمّدقم  كالم  ياراد  هک  لاحنیعرد  مارح ، قیرط  نآ  دـشاب ، وا - تیاضر  نودـب  ریغ ، کلم  زا  روبع 

يریغ  بوجو  هب  فصّتم  دناوتیمن  تمرح -
345 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فیک ۀفزاجم ، هزاوجب  ۀیضاق  ةرورّـضلا  ّنأ  يوعد  ّنأ  و  حیرـصّتلا ، کلذ  لوقلاب  فزاجملا  ریغلا  میکحلا  رمآلل  سیل  ّهنأ  هنم ، حدقنا  دق  و 
یـسفّنلا بولطملا  لوصح  یف  امهنیب  توافّتلا  نوکی  امنإ  معن  تفرع . امک  الـصأ ؟ توافت  الب  نیتروّصلا  یف  كـالملا  توبث  عم  اذ  نوکی 

زاج و  هرایتخا ، ءوس  فّلکملا و  رایتخا  نسحب  ناک  لب  الـصأ ، کلذ  یف  اهل  لـخد  نود  نم  يرخـألا ، یف  هلوصح  مدـع  و  امهادـحإ ، یف 
، بولطملا اذه  وه  تاّذلاب  ظوحلملا  ّنأ  ثیح  نم  لب  يرخألا ، یف  هلوصح  مدع  و  امهادحإ ، یف  بولطملا  اذه  لوصحب  حّرـصی  نأ  رمآلل 

لوصح مدـع  ةروص  یف  زاج  ّیعبت ، ۀـمزالملا  یلع  ۀـمّدقملا  بوجو  نأ  یتأـی  اـمک  هعبتب ، ـالامجإ  اـظوحلم  يریغلا  بجاولا  ناـک  اـّمنإ  و 
زاج امک  ۀبولطم ، اهنوک  نع  الضف  ۀمدقملا ، نم  لصح  ام  یلإ  تافتلالا  مدعل  الصأ ؛ بولطملا  لوصح  مدعب  حیرـصّتلا  یـسفّنلا  بولطملا 

[. 1  ] مهفاف یفخی ، امک ال  اهیلا ، تفتلا  ول  هتدئاف  مدع  عم  يریغلا  لوصحب  حیرصّتلا 
______________________________

ارچ هلصوم 476 -] ریغ  همّدقم  دننام  درادن - قّقحت  همّدقم  هب  تبـسن  ياهّیلعف  تمرح  درادن و  دوجو  یعنام  هک  يدراوم  رد  اّما  [ 475] دوش
نیب تفگ  ناوتیمن  تسین ، حرطم  مه  یعناـم  تسا و  دوجوم  نآ ، رد  یـضتقم  یتـقو  رگید : تراـبع  هب  دوشن ؟ يریغ  بوجو  هب  فـصّتم 

. درادن یمّدقم  بوجو  هلصوم ، ریغ  همّدقم  دراد و  دوجو  یتوافت  هلصوم ، ریغ  هلصوم و  همّدقم 
هب فصّتم  ود  ره  درادـن ، دوجو  ود ، نآ  نیب  یقرف  تسا و  دوجوم  همّدـقم ، مسق  ود  ره  رد  طانم  كالم و  لقع ، رظن  زا  هکنوچ  هصالخ :

. دنتسه يریغ  بوجو 

هّللا همحر  لوصف  بحاص  مّود  لیلد  نالطب 

همّدقم  دنک : حیرصت  هک  تسا  زئاج  میکح ، يالوم  يارب  مّود : لیلد  هصالخ  [- 1]
346 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تامّدقم زا  کیچیه  اّما  دشابیم  نم  بولطم  همّدقملا ، يذ  دیامن : حیرـصت  وا  هک  تسا  حیبق  نینچمه  تسین و  نم  بولطم  هلـصوم ، ریغ 
 ... درادن و یتّیبولطم  نآ ،

دشابن و یئوگفازگ  لها  دشاب ، میکح  الوم ، رگا  هک : دش  صّخـشم  امـش  يارب  لّوا  لیلد  هب  تبـسن  ام  باوج 477 ] زا  مّود : لیلد  خـساپ 
ریغ همّدقم  هک  دنک  حیرـصت  جراخ و  ّتیبولطم ، هرئاد  زا  ار  هلـصوم  ریغ  همّدقم  هک  درادن  قح  دـیوگب ، نخـس  تمکح  يانبم  رب  دـهاوخب 
نآ هب  یطاـبترا  تسین و  همّدـقم  فصو  ّتیلـصوم ، ریغ  ّتیلـصوم و  ناوـنع  هک : تسا  نیا  شتّلع  و  [. 478] درادن يریغ  بوجو  هلـصوم ،
هدش بجوم  هدرک ، ناونع  همّدقم  يارب  لوصف  بحاص  هک  ار  یتفص  نآ  تسه و  هلصوم  ریغ  هلصوم و  همّدقم ،»  » تفگ ناوتیمن  درادن و 

. تسین ّبترتم  نآرب ، لاصیا  ناونع  هک  هدش  یمرج  بکترم  هلصوم ، ریغ  ّنأک  تسه و  مسق  ود  رب  همّدقم  هک  دنک  روطخ  ناسنا ، نهذ  هب 
؟ تسیچ هلصوم  ریغ  هلصوم و  همّدقم  يانعم  لاؤس :

داـجیا ار  همّدـقملا  يذ  یـسک  هچ  هک  دومن  هّجوت  دـیاب  اـّما  دوش  عـقاو  همّدـقملا ، يذ  شلاـبند  رد  هک  تسا  نآ  هلـصوم ، همّدـقم  باوـج :
؟ دنکیم
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، همّدقم ماجنا  زا  دعب  رگا  هک  هدرک  یـسررب  هدوب و  یعیطم  دبع  وا  هک  تسا  نیا  شتلع  دیامنیم و  نایتا  ار  نآ  فّلکم ، هک  تسا  یهیدـب 
، همّدقم ماجنا  زا  دعب  امـش  اّما  هدومن ، نایتا  ار  نآ  اذـل  دوشیم  تبوقع  قاقحتـسا  الوم و  اب  تفلاخم  بجوم  دـنکن ، نایتا  ار  همّدـقملا  يذ 

مان  هب  یتفص 
347 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فّلکم رایتخا  نسح  هب  طوبرم  هکلب  درادن  همّدقم  هب  یطابترا  اتقیقح  روکذم ، ناونع  هکیلاحرد  دیداد  بیترت  همّدقم  نآ  يارب  هلـصوم » »
. دشابیم

، تسه فّلکم  هب  طوبرم  هکلب  درادـن  همّدـقم  هب  یطاـبترا  ندوبن ، هلـصوم  هک : تسا  دوـجوم  مه  هلـصوم  ریغ  همّدـقم  رد  هتکن  نیمه  هتبلا 
ریغ  » ناونع امـش  هجیتن  رد  هدرکن و  نایتا  ار  همّدـقملا  يذ  هدوبن ، يوق  وا  رد  تعاـطا  حور  هتـشادن و  تبوقع  قاقحتـسا  زا  یفوخ  وا  نوچ 
. دشابیم فّلکم  رایتخا  ءوس  هب  طوبرم  تسه ، هچره  هدوبن و  همّدقم  رد  یصقن  هکیلاحرد  دیدرک  باختنا  همّدقم  نآ  يارب  ار  هلصوم »

يواسم ناسکی و  تروص  ود  ره  رد  مّلـس  بصن  هکلب  درادـن  ّتیمدـقم  همّدـقم و  هب  یطاـبترا  ّتیلـصوم ، مدـع  ّتیلـصوم و  ناونع  هجیتن :
. تسه

يارب هلـصوم  ریغ  همّدقم  دـیوگب  دوش و  لئاق  همّدـقم  ماسقا  نیب  یکیکفت  نانچ  دـناوتیم  میکح  يالوم  هنوگچ  روکذـم ، هتکن  هب  هّجوت  اب 
بولطم رگید ، تروص  رد  دشاب و  الوم  يریغ  بولطم  تروص ، کی  رد  هک  دراد  دوجو  یصقن  مّلـس ، بصن  رد  ایآ  درادن . یتّیبولطم  نم 

؟ دشابن وا 
. دوش لئاق  یکیکفت  نانچ  دناوتیمن  فزاجم  ریغ  میکح  يالوم  هصالخ :

یلع نوک   » اضرف هک  یسفن  بولطم  یلصا و  فده  هب  هک : دیامن  دبع  هب  یحیرصت  نینچ  دناوتیم  هلصوم  ریغ  همّدقم  دروم  رد  الوم  يرآ 
ام ثحب  هکلب  دشابیمن  یسفن  بجاو  بولطم و  هرابرد  ام  تبحص  درادن و  ام  ثحب  هب  یطابترا  بلطم ، نیا  نکل  يدیـسرن  دوب ، حطّـسلا »

. تسه يریغ  بجاو  همّدقم و  هرابرد 
: میزادرپیم ياهمّدقم  رکذ  هب  نآ  نایب  يارب  هک  دومن  تاشامم  لوصف ، بحاص  اب  ناوتیم  تهج  کی  زا  رّکذت :

: تسه یماسقا  ياراد  بجاو ، هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  همّدقم :
348 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. یلصا بجاو  ب : یعبت . بجاو  فلا :
، هتـشاد نآ  ّتیبولطم  بوجو و  رد  تلاـخد  هک  یتاّیـصوصخ  هب  هداد ، رارق  تاـفتلا  دروـم  ار  نآ  ـالوم  هک  تسا  نآ  یلصا 479 :] بجاو 

. هدومن ّقلعتم  نآ  هب  لقتسم  هدارا  بلط و  هجیتن ، رد  هدومن و  هّجوت 
هدارا ار  يزیچ  الوم  هدشن ، نآ  هب  یتافتلا  هک  لاح  نیع  رد  اما  هتفرگن  رارق  الوم  هّجوت  دروم  الـصا  ءیـش  سفن  هک  تسا  نآ  یعبت : بجاو 
ّقلعت نآ  هب  یعبت  یلاـمجا و  هدارا  ینعی  دـشاب  دارم  مه  ظوـحلم - ریغ  ءیـش - نآ  هک  تسا  نیا  زیچ ، نآ  هب  هدارا  قـّلعت  همزـال  هـک  هدرک 

. هتفرگ
تسین نیا  همّدقم ، هب  تافتلا  مدع  يانعم  دشاب و  هتشاد  نآ  همّدقم  هب  یهّجوت  هکنیا  نودب  هدومن  بجاو  ار  حطّسلا » یلع  نوک   » الوم لاثم :

. هدـشن لـصاح  لیـصفت  وحن  هب  نآ  يداـبم  هک  یعبت  هدارا  اـهتنم  هتفرگ ، ّقلعت  نآ ، هب  وا  هدارا  هکلب  دـشاب  ـالوم  هدارا  زا  جراـخ  الـصا  هک 
هب یهّجوت  هک  مه  العف  اّما  درکیم  شبوجو  هب  حیرـصت  دومنیم ، نآ  هب  یهّجوت  الوم  رگا  هک  تسا  نینچ  یعبت ، بجاو  ياـنعم  نیارباـنب ،

. تسا قداص  يریغ ، تابجاو  مامت  رد  بلطم  نیا  دنکیم و  نآ  بوجو  هب  مکح  لقع ، هدومنن ، نآ 
بجاو ب : يریغ . بجاو  فلا : دـشابیم : ناوـنع  ود  ياراد  یمّدـقم ، يریغ و  بجاو  هک : میریگیم  هجیتـن  روکذـم ، همّدـقم  هب  هّجوـت  اـب 

. دراد بوجو  هب  فاّصتا  تقیقح ، رد  نکل  تسین  الوم  تافتلا  دروم  هک  یعبت -
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يذ دید  درک و  یـسررب  ار  جراخ  هنحـص  الوم  رگا  هک : تفگ  نینچ  درک و  تاشامم  لوصف ، بحاص  اب  ناوتیم  روکذـم  نایب  انبم و  قبط 
یسفن بولطم  هک  هچنآ  اریز  هدشن  قّقحم  جراخ ، رد  نم  بولطم  الصا  هک : دیامن  حیرصت  دناوتیم  هدرکن ، ادیپ  یجراخ  دوجو  همّدقملا ،

وا
349 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اهمدع ۀیبولطملا و  یف  امهنیب  توافتلا  بجوأ  يرخألا ، نود  ۀّیلـصوملا  ناونعب  امهادحإ  فاّصتا  ۀّحـص  یف  امهنیب  توافّتلا  ّلعل  تلق : نإ 
[. 1  ] ّرم امک  رثألا ، یف  توافت  امهنیب  نکی  مل  نإ  و  امهب ، حیرصّتلا  زاوج  و 

______________________________

هّجوت مدع  رطاخ  هب  اذل  هدوبن و  وا  تافتلا  دروم  الـصا  نکل  هدش  عقاو  جراخ ، رد  هچرگ  مه  وا  يریغ  بولطم  هدرکن و  ادـیپ  دوجو  هدوب ،
هیحان زا  یحیرـصت  نانچ  ّتیعبت ، ضرف  اب  سپ  هدشن  عقاو  جراخ ، رد  نم  بولطم  الـصا  هک : دیامن  حیرـصت  دـناوتیم  همّدـقم ، لصا  هب  وا 

[. 480] درادن ياهدئاف  اّما  تسا  زئاج  الوم 
[.« مهفاف 481 یفخی  امک ال  اهیلا  تفتلا  ول  هتدئاف  مدع  عم  يریغلا  لوصحب  حیرصّتلا  زاج  امک  : » هلوق

نم يریغ  بولطم  دیامن  حیرصت  دناوتیم  هدرکن ، ادیپ  قّقحت  همّدقملا  يذ  اّما  هدش  لصاح  هک  دومن  هدهاشم  هّجوت و  همّدقم ، هب  الوم  رگا 
. تسین ّبترتم  نآرب ، ياهدئاف  هتبلا  هدش  لصاح 

. دشاب توافتم  الوم  رظن  زا  مسق  ود  نآ  دیاش  تسه و  هلصوم - ریغ  هلصوم و  مسق - ود  رب  همّدقم  هرخالاب  لاکشا : [- 1]
350 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- انهاه امک  الـصأ - اهتیحان  یف  نکی  مل  اذإ  امیف  ال  ۀمّدقملا ، ۀیحان  یف  توافت  لجأل  کلذ  ناک  ول  امهیف ، اتوافت  کلذ  بجوی  اّمنإ  تلق :
یلع نیتروّصلا  الک  یف  اهنوک  و  اهتیحان ، یف  فالتخا  نود  نم  اهیلع  هّبترت  و  بجاولا ، دوجو  نم  عزتنت  اـّمنإ  ۀّیلـصوملا  ّنأ  [ 482] ةرورض

بجوی ال  يرخأ ، کلذک  هب  نایتإلا  مدع  و  ةرات ، رایتخالاب  اهب  نایتإلا  دعب  بجاولاب  نایتإلا  ّنأ  ةرورـض  ةدـحاو ، ۀیـصوصخ  دـحاو و  وحن 
[. 1  ] یفخی امک ال  اهیف ، اتوافت 

______________________________

يرگید دنک و  ادیپ  ّتیلصوم  هب  فاّصتا  اهنآ  زا  یکی  تسا  حیحص  هک  تهج  نیا  رد  همّدقم  مسق  ود  نیب  توافت  دیاش  رگید : ترابع  هب 
درادن یتّیبولطم  هلـصوم ، ریغ  تسه و  نم  بولطم  هلـصوم ، همّدقم  دیوگب : الوم  هک  هدش  ببـس  دوش ، ّتیلـصوم  ناونع  هب  فصّتم  دـناوتن 

رظن زا  ّتیلـصوم  ریغ  ّتیلـصوم و  ناوـنع  سفن  نکل  تسین - مسق  ود  نآ  نیب  یقرف  تسه - امـش  اـب  قـح  مه  ّتیمّدـقم  هجیتـن  رد  هچرگ 
. تسا توافت  بجوم  ّتیبولطم ، مدع  ّتیبولطم و 

مدع ّتیبولطم و  رد  توافت  بجوم  ّتیلصوم ، ریغ  ّتیلصوم و  ناونع  دشاب ، هلصوم - ریغ  هلصوم و  مسق - ود  رب  همّدقم  رگا  باوج : [- 1]
ءوس نسح و  هب  طوبرم  ّتیلصوم ، ریغ  ّتیلصوم و  درادن و  دوجو  همّدقم ، هیحان  رد  یتوافت  هنوگچیه  ام  هدیقع  هب  نکل  دوشیم  ّتیبولطم 

. درادن همّدقم  هب  یطابترا  تسا و  فّلکم  رایتخا 
351 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. اهیف اربتعم  بجاولا  یلإ  اهب  لّصّوتلا  نوکی  مرج  الف  اهب ، لّصّوتلا  دّرجمل  تناک  ثیح  ۀمّدقملا  ۀّیبولطم  ّنأ  نم  هّرس  سّدق  هدافأ  ام  اّمأ  و 
امم لب  اهراثآ ، نم  سیل  ّهنأ  نم  تفرع  امل  اهب ، لّصّوتلا  لجأل  ال  اهنودـب ، لّصّوتلا  نم  نکمّتلا  مدـع  لجأل  اهتّیبولطم  تناک  اّمنإ  ّهنإ  هیفف :
[. 1  ] اهباجیإ یلإ  ایعاد  اهتّیبولطمل و  ۀیاغ  اذ  لثم  نوکی  داکی  و ال  هرایتخا ، ئدابم  یه  و  يرخأ ، تامّدقمب  رایتخالاب  انایحأ  اهیلع  ّبترتی 

______________________________

هّللا همحر  لوصف  بحاص  مّوس  لیلد  نالطب 
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ّتیبولطم هجیتن  تیاغ و  هک : تفگ  نینچ  ناوتیم  سپ  تسه  همّدـقملا  يذ  هب  لّـصوت  يارب  يریغ و  همّدـقم ، ّتیبولطم  مّوس : لـیلد  [- 1]
رد تیاغ  قّقحت  سفن  هک : دناهدرک  نایب  ياهطباض  ارغـص ، نآ  لابند  هب  لوصف  بحاص  دشابیم و  همّدقم  رب  همّدـقملا  يذ  ّبترت  همّدـقم ،

هکلب درادن  ّتیبولطم  بوجو و  یئاهنت  هب  ءیش  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، بجاو  یتیاغ  يارب  ءیـش  رگا  دراد و  ّتیلخدم  ّتیبولطم ،
نآ میناوتیمن  تسه ، بولطم  زیچ ، هچ  دننک  لاؤس  ام  زا  رگا  تسا و  لیخد  ّتیبولطم ، هرئاد  رد  طرـش  دیق و  تروصهب  تیاغ  نآ  دوجو 

هجیتـن سپ  دراد  ّتیبولطم  تیاـغ ، ّبترت  هب  دـّیقم  ءیـش  نآ  میئوگب  دـیاب  هکلب  مینک  ناـیب  ّتیبولطم ، ناوـنعهب  ۀـیاغلا  نع  اـیلاخ  ار  ءیش 
: میریگیم

رد دـیق  تروصهب  اذـل  تسا  لیخد  ّتیبولطم ، رد  نآ  ّبترت  تسه و  همّدـقملا  يذ  ّبترت  تیاغ ، نآ  هکلب  درادـن  ّتیبولطم  همّدـقم ، تاذ 
. اهیلع ۀمّدقملا  يذ  ّبترتب  ةدّیقملا  ۀمّدقملا  نع  ةرابع  يریغ : بولطم  دیئوگب  دیاب  ینعی  دوشیم  دراو  ّتیبولطم ، هرئاد 

يروهظ نادنچ  ناشیا ، ترابع  رهاظ  هچرگ  دـناهدرک ، نایب  لوصف ، بحاص  لالدتـسا  زا  باوج  ود  هّللا  همحر  فّنـصم  مّوس : لیلد  خـساپ 
هچنانچ  اّما  درادن  خساپ  ود  هئارا  نایب و  رد 

352 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دناهتخادرپ اربک  عنم  هب  مّود  باوج  رد  هدومن و  عنم  ار  ارغص  ءادتبا ، ناشیا  هک  دوشیم  صّخشم  مینک ، ّتقد 

هیلع ناـمدوخ ، هک  یلّوا  لـیلد  رد  دـشاب و  هدـش  بجاو  همّدـقملا ، يذ  هب  لّـصوت  يارب  همّدـقم  هک  میرادـن  لوبق  الـصا  ارغـص : عنم  فلا :
[. 483] دشاب بجاو  دوشیم ، ّبترتم  شدوخ  رب  هک  ياهدئاف  رثا و  يارب  دیاب  یبجاو  ره  هک : میدرک  نایب  هدومن ، هماقا  لوصف ، بحاص 

؟ تسه ّبترتم  همّدقم ، بوجو  رب  يرثا  هچ  هک  دینک  هظحالم  انادجو  امش 
ار همّدقملا  يذ  دناوتیم  همّدـقم  قّقحت  زا  دـعب  فّلکم  هک  تسا  نیا  شاهدـئاف  رثا و  هکلب  تسین  همّدـقملا  يذ  قّقحت  همّدـقم ، بوجو  رثا 

مّلـس بصن  ناسنا ، رگا  اضرف  [، 484] دینکیم ادیپ  همّدقملا ، يذ  داجیا  زا  نّکمت » ، » همّدـقم هلیـسو  هب  امـش  یملع ، ریبعت  هب  دـیامن و  نایتا 
حیحـص زامن  نایتا  زا  نّکمتم  دیامنن ، لیـصحت  ار  تراهط  فّلکم ، رگا  نینچمه  دنکیمن و  ادـیپ  حطّـسلا » یلع  نوک   » رب تردـق  دـیامنن ،

. دوشیمن
بجاو لّصوت ، زا  نّکمت  يارب  همّدقم  تفگ  دیاب  هکلب  هدش  بجاو  لّصوت ،»  » يارب همّدقم  دیئوگب  دـیابن  لوصف - بحاص  امـش - هصالخ :

. تسا توافت  الماک  ود ، نآ  نیب  هتشگ و 
353 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عقی [، 485] اهلوصح یف  لخد  هل  ام  رئاس  لوصح  مدع  ببـسب  ۀیاغلا  نع  دّرجت  و  ۀیاغ ، لجأل  دیرأ  ام  ّنأب  یـضقی  اّمنإ  نادجولا  حیرـص  و 
ۀمزالملا نوکی  وحن  یلع  هعوقول  ۀـمّدقم  و  هدویق ، نم  اهدوجو  نوکی  نأ  مزلی  [ 486] الإ و  فیک ؟ ۀّیریغلا ، ۀـّیبولطملا  نم  هیلع  وه  ام  یلع 

ابجوم اهفّلخت  ناک  ثیحب  ۀیاغلا  يذل  ادـیق  نوکت  داکت  ۀـیاغلا ال  ّنأ  ةرورـض  يرت 487 ،] امک  وه  و  اـهبوجو . وّحنلا و  كاذـب  هبوجو  نیب 
هذه یلع  هعوقو  نوکی  الف  هدویق ، رئاسک  هبلطب  ۀبولطم  نوکت  نأ  مزلی  الإ  و  ۀّیریغلا ، ۀّیبولطملا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  ۀـیاغلا  يذ  عوقو  مدـعل 

[. 1  ] هدافأ امک  اهلوصحب ، اطونم  ۀفّصلا 
______________________________

باجیا زا  تیاغ  هک  میرادن  لوبق  ینعی : دوب  ارغص  عنم  اب  هطبار  رد  هّللا  امهمحر  لوصف  بحاص  اب  فّنصم ، یلبق  ثحب  اربک : عنم  ب : [- 1]
هچ لوصف - بحاص  امش - نکل  دشاب  لّصوت  تیاغ ، هک  میریذپیم  هک : تسا  نیا  ناشیا  یلعف  ثحب  اّما  دشاب  همّدقملا  يذ  ّبترت  همّدقم ،

؟ دیئامنیم نآ  زا  ياهدافتسا 
ینعی دوشیم ، ذخا  بجاو ، رد  ّتیدـیق  وحن  هب  مه  تیاغ  نآ  دوجو  دـش ، بجاو  یتیاغ  رطاخ  هب  ءیـش  رگا  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  ایآ 
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هب دـّیقم  همّدـقم  هکلب  تسین  بجاو  یئاهنت  هب  همّدـقم  هک : تسا  نیا  شیاـنعم  دـش ، بجاو  همّدـقملا ، يذ  ّبترت  رطاـخ  هب  ياهمّدـقم  رگا 
ّبترت 

354 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دراد بوجو  همّدقملا ، يذ 

ۀمّدقملا : » هک تسا  نیا  زا  ترابع  دشابیم ، تباث  مّلـست ، يور  هک  هچنآ  دراد ، دوجو  نآرب ، یلیلد  هچ  هک  تسا  نیا  فّنـصم - ام - خساپ 
، همّدـقم سفن  فیدر  رد  همّدـقملا  يذ  ّبترت  ارچ  اّما  تسه ، همّدـقملا  يذ  ّبترت  امـش  لوق  رب  انب  مه  شبوجو  تیاـغ  و  ۀـبجاو » تراـص 
هب دّیقم  همّدقم  هکلب  ۀبجاو » اهتاذب  ۀمّدقملا  تسیل   » دیئوگب دوش و  دّیقم  یمّدـقم ، بجاو  هک  يوحن  هب  دـشاب  هتـشاد  بجاو  رد  ّتیلخدـم 

؟ دیراد نآرب  یلیلد  هچ  تسا -. بجاو  همّدقملا ، يذ  ّبترت 
ینعی دـشاب ، هتـشاد  ّتیلخدـم  بجاو ، رد  هکنیا  نیب  دـشاب و  تیاغ  هکنیا  نیب  تسه  ياهمزالم  هچ  درک  ادـیپ  ّتیئاـغ ، ناونع  ّبترت »  » رگا

نآ هب  دشاب و  همّدقملا  يذ  ّبترت  هب  دـّیقم  همّدـقم ، مه  ثحب  ّلحم  رد  تسه - تراهط  هب  دـّیقم  هک  تالـص  دـننام  دـشاب ، دـّیقم  بجاو ،
. دشاب هتفرگ  ّقلعت  يریغ  بوجو  دّیقم ،

: هک تسا  نیا  شتّلع  تسا و  لیحتسم  نکممریغ و  یبلطم ، نانچ  الصا  تسین ، ياهمزالم  ود ، نآ  نیب  هکنیا  رب  هوالع  هّللا : همحر  فّنـصم 
بجاو دننک  لاؤس  امـش  زا  رگا  هک  يوحن  هب  دشاب  هتـشاد  ّتیلخدم  همّدقم ، بوجو  رد  ّتیدیق  تیاغ و  ناونعهب  همّدـقملا  يذ  ّبترت  رگا 
تـسا نیا  روکذم ، نایب  هجیتن  و  تسا . بجاو  همّدقملا ، يذ  قّقحت  دیق  هب  ّبترت و  دیق  هب  همّدقم  هک : دیهدیم  باوج  تسا ، مادـک  يریغ 

- دراد يریغ  بوجو  مّلـس ، بصن  هک  روطنامه  ینعی  دنک  ادـیپ  يریغ  بوجو  يریغ ، بجاو  دـیق  ناونعهب  همّدـقملا  يذ  قّقحت  سفن  هک 
بوجو ياراد  تسه ، همّدـقملا  يذ  قّقحت  زا  ترابع  هک  مهنآ  دـیق  درک ، ادـیپ  يریغ  بوجو  دـّیقم ، تاذ  رگا  تسه - دـّیقم  تاذ  نوچ 

ياراد لاـحنیعرد  دراد و  یـسفن  بوـجو  تسه ، همّدـقملا  يذ  هکنیا  ناوـنعهب  همّدـقملا  يذ  سفن  هک : دوـشیم  نـیا  شاهجیتـن  يریغ و 
. تسه مه  يریغ 488 ] بوجو 
355 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هالول ام  لوصح  وه  اّمنإ  ۀیاغلا  ّنأ  و  انهاه ، فلّختلا  مدع  نم  تفرع  ام  عم  اذه  ۀّیلیلعّتلا ، ۀـّیدییقّتلا و  ۀـهجلا  نیب  هطلخ  همهوت ، أشنم  ّلعل  و 
[. 1  ] منتغا مهفاف و  یسفّنلا ، بولطملا  یلإ  لّصّوتلا  نم  نّکمت  امل 

______________________________

؟ یسفن بوجو  مه  دشاب و  هتشاد  يریغ  بوجو  مه  همّدقملا ، يذ  هک  دراد  ناکما  ایآ  لاؤس :
هک يوحن  هب  دشاب  لیخد  يریغ ، بجاو  رد  دناوتیمن  تیاغ  نآ  دوجو  دش ، تیاغ  همّدقملا ، يذ  ّبترت  رگا  اریز  تسا ، لیحتـسم  باوج :

، همّدقم بوجو  رد  تیاغ  ذخا  هجیتن  نیاربانب ، دنک  ادـیپ  يریغ  بوجو  همّدـقملا ، يذ  قّقحت  دوشب و  مه  دـیق  دوجو  لماش  يریغ ، بوجو 
مه يریغ  بجاو  لاـحنیعرد ، دوـش و  یـسفن  بجاو  همّدـقملا ، يذ  ناوـنعهب  دوـش ، بوـجو  ود  ياراد  همّدـقملا ، يذ  هک : دوـشیم  نـیا 

[489] دشاب
؟ تسا هدوب  هچ  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  مهوت  أشنم  لاؤس : [- 1]

. هدش عقاو  یطلخ  يدییقت ، یلیلعت و  تهج  نیب  ناشیا  يارب  دیاش  باوج :
یلیلعت ّبترت ، ناونع  اّما  هدـش  بجاو  همّدـقملا  يذ  ّبترت  يارب  همّدـقم ، هک  میدرک  لوبق  اـضرف  اربک - عنم  مّود - باوج  رد  کـلذ : ناـیب 
ناوـنع تسه ، یلیلعت  ناوـنع  ياراد  هک  یبـّترت  هب  دـیناوتیمن  امـش  نکل  تسه  همّدـقملا  يذ  ّبترت  همّدـقم ، بوـجو  ّتلع  ینعی : تـسه 

. تسا دّیقم  يریغ ، بجاو  دیئوگب  دیهد و  رارق  يریغ  بجاو  هرئاد  رد  ار  ّبترت  دیهدب ، يدییقت 
ار تساجن  هب  مکح  هک  تسا  نیا  ّریغت ، رثا  دـش ، ّریغتم  تساـجن ، رطاـخ  هب  معط - گـنر و  وب ، بآ - هناـگهس  فاـصوا  زا  یکی  رگا  ـالثم 
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. دشابیم تساجن  هب  مکح  توبث  يارب  ياهطساو  ّتلع و  ّریغت ، هکلب  تسین  تساجن  عوضوم  ّریغت ، سفن  اّما  دنکیم  تباث  نآ  يارب 
ّبترت  : » ینعی دراد  یلیلعت  تهج  ثیح و  همّدقملا ، يذ  ّبترت  هلأسم  مه  ثحب  ّلحم  رد 

356 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، الـصأ ملـس  ول  بجاولا  هیلع  ّبتر  اذإ  امیف  الإ  اـهئاحنأب ، هتامّدـقم  نع  یلوملا  عنم  ۀّحـص  یف  [ 491] رابتعالا یلع  ةداهـش  ال  ّهنإ 490 ] ّمث 

عنملا لجأل  لب  ۀمّدقملا ، باب  یف  اهب  بوجولا  صاصتخا  لجأل  سیل  ّهنأ  الإ  ۀلـصوملا ، ریغ  ذئنیح  اهنم  بجاولا  نکی  مل  نإ  ّهنأ و  ةرورض 
[. 1  ] یفخی امک ال  انهاه ، بوجولاب  فاّصتالا  نع  عناملا  اهریغ  نع 

______________________________

همّدقملا يذ  ّبترت  هب  هدّیقم  همّدـقم  ضراع  هکنیا  هن  تسه  همّدـقم  سفن  ضراع  بوجو ، اّما  ۀـمّدقملا » بوجول  ۀـّلع  راص  ۀـمّدقملا  يذ 
. دشاب

، مکح ّقلعتم  عوضوم و  رد  ّتیدیق  تروص  هب  درک ، ادیپ  یلیلعت  تهج  يزیچ  رگا  هک  دـناهدرک  لایخ  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  هصالخ :
. تسه مکح  توبث  يارب  ياهطساو  طقف  ءیش  نآ  هکلب  درادن  مکح  ّقلعتم  رد  یتّیلخدم  چیه  هکیلاحرد  دنکیم  ادیپ  ّتیلخدم 

 ...« انهاه فّلّختلا  مدع  نم  تفرع  ام  عم  هلوق ...« :
ّبترت تیاغ ، الا  دوب و  یضرف  میدرک  نایب  ام  هک  ار  یبلاطم  دینکن ، هابتشا  هک : دناهدومن  رارکت  ار  ارغـص - عنم  لّوا - خساپ  فّنـصم ، ّنأک 

ار بلطم  نیا  هک  دنک  ادـیپ  همّدـقملا  يذ  ماجنا  رب  تردـق  نآ ، نایتا  اب  فّلکم  هک  تسا  نیا  همّدـقم ، زا  فدـه  هکلب  تسین  همّدـقملا  يذ 
. میدرک نایب  حورشم ، وحن  هب  [ 492] البق

هلصوم همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  رگید  لیلد 

. هدش نایب  هلصوم - همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  لوصف - بحاص  عفن  هب  یمراهچ  لیلد  [- 1]
؟ هن ای  دنک  میرحت  ار  هلصوم  ریغ  تامّدقم  الوم  تسا  زئاج  ایآ  کلذ : حیضوت 

357 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دیوگب الثم  دیامن و  میرحت  ار  هلصوم  ریغ  تامّدقم  الوم  هک  درادن  یعنام  لدتسم ، رظن  هب 

، هلـصوم ریغ  تامّدـقم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  ـالوم  میرحت  تسا و  مارح  دـنکن ، ادـیپ  قّقحت  همّدـقملا ، يذ  شلاـبند  رد  هک  ياهمّدـقم  ره 
. تسین بجاو 

؟ دراد دوجو  بلطم  نیا  رب  یلیلد  هچ  لاؤس :
نایتا همّدـقملا ، يذ  شلابند  رد  هک  ياهمّدـقم  ره  دـیوگب : و  دـیامن - میرحت  ار  هلـصوم  تامّدـقم  الوم  هک  تسین  لوقعم  زئاـج و  باوج :

رد یمّدـقم  بوجو  كـالم  هک : تسا  نیا  رب  لـیلد  ـالوم ، میرحت  درادـن و  یعناـم  هلـصوم ، ریغ  تامّدـقم  میرحت  اـّما  تسا - مارح  دوـش ،
. تسه بوجو  كالم  دقاف  هلصوم ، ریغ  اّما  دراد  قّقحت  هلصوم ، تامّدقم 

؟ هن ای  تسا  مامت  هلصوم ، همّدقم  بوجو  رب  تلالد  رظن  زا  روکذم  لیلد  ایآ  لاؤس :
هاوخلد هجیتن  میریذپب ، ار  لدتسم - امش - مالک  دیامن و  میرحت  ار  هلـصوم  ریغ  تامّدقم  الوم  تسا  زئاج  هک  مینک  لوبق  رگا  فلا : باوج :

. دوشیمن ّبترتم  نآرب ، امش 
اب نآ  هرمث  اّما  تسا  بجاو  هلـصوم ، تامدقم  طقف  میئوگیم  مه  ام  تسا  مارح  هلـصوم ، ریغ  تامدـقم  دـیوگب  الوم  رگا  کلذ : حیـضوت 

تسا نیا  شتّلع  اّما  دوشیمن  بجاو  هلصوم  ریغ  دوشیم و  بجاو  هلصوم ، همّدقم  روکذم ، ضرف  رد  اریز  تسا  فلتخم  امـش ، نایب  هجیتن 
.« درادن قّقحت  نآ ، رد  يریغ  بوجو  كالم  هکنیا  رطاخ  هب  ، » هن هدرک  میرحت  ار  نآ  الوم  هک 
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نودـب ریغ ، کلم  زا  روبع  ینعی  مارح ، لالح و  قیرط - ود  ياراد  مرتحم ، سفن  ظفح  قیرغ و  ذاقنا  رگا  میدرک  ناـیب  ـالبق  هک  روطناـمه 
هب ءالتبا  رطاخ  هب  هکلب  تسین  ّتیمّدـقم  كالم  نتـشادن  شتّلع ، اّما  درادـن  یمّدـقم  يریغ و  بوجو  مارح ، قیرط  نآ  دـشاب ، وا - تیاضر 

[. 493] دنکیمن ادیپ  یمّدقم  بوجو  تمرح - عنام -
میئوگیم  مه  ام  دیامن  میرحت  ار  هلصوم  ریغ  تامدقم  الوم  رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد 

358 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اعرـش نکمّتلا  مدعل  انایـصع ، ۀفلاخم و  ذئنیح  بجاولا  كرت  نوکی  نأ ال  مزلی  ّهنأ  ههجو  [، 494] ارظن کلذک  هنع  عنملا  ۀّحـص  یف  ّنأ  عم 

اهب ۀمّدقملا  زاوج  صاصتخال  نایتإلا ، ةروصب  اصتخم  باجیإلا  نوکی  نأ  مزلی  ۀلمجلاب  و  هب . نایتإلا  ةروصب  هتمّدقم  زاوج  صاصتخال  هنم ،
[. 1  ] ادّیج ّربدتف  لاحملا ، لصاحلا  بلط  نم  نوکی  ّهنإف  لاحم 495 ] وه  و 

______________________________

مامت رد  همّدـقم  كالم  الا  دوشیم و  يریغ  بوجو  قّقحت  عناـم  تمرح ، نآ  هک  تسا  نیا  شتّلع  نکل  تسا  مارح  هلـصوم  ریغ  تامدـقم 
. دراد دوجو  هلصوم ، ریغ  هلصوم و  زا  ّمعا  ماسقا ،

. دیامن میرحت  هلصوم - ریغ  ناونعهب  ار - هلصوم  ریغ  تامدقم  الوم  دشاب  حیحص  هک  میرادن  لوبق  الصا  ب 496 :] [- 1]
هک تسین  حیحص  درادن و  قح  وا  اّما  میرادن . یلکـشم  ثحب و  هک  دنکیم  میرحت  ریغ ، کلم  رد  لوخد  ناونعهب  ار  ياهمّدقم  الوم  یهاگ 

اریز مارح » ۀلصوملا  ریغلا  ۀمدقملا  : » دیوگب
359 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  نونکا  هک  دشابیم . دساف  یلات  مزلتسم 
هب يالتبم  مارح و  ياهمّدقم  رگا  دشاب  زئاج »  » هک دشاب  هتـشاد  يریغ  بوجو  دـناوتیم  ياهمّدـقم  هک  مینادیم  اجراخ  رّکذـت : کلذ : نایب 

بوجو عنام  تمرح ، نآ  الا  دشابن و  مارح  هک  تسا  نیا  همّدقم ، يریغ  بوجو  طرـش  سپ  دنک  ادـیپ  يریغ  بوجو  دـناوتیمن  دـش ، عنام 
. دوشیم يریغ 

سپـس میهد  بیترت  نایتا ، زاوج  تامّدقم ، رئاس  يارب  ادتبا ، هک  میتسه  ددـص  رد  ام  تسا ، مارح  هلـصوم  ریغ  همّدـقم  هدومرف ، الوم  نونکا 
نایتا زاوج  ءادتبا  دیاب  هلـصوم - ریغ  ریغ  تامّدقم  دنتـسین - هلـصوم  ریغ  هک  یتامّدـقم  رگید : ترابع  هب  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  يریغ ، بوجو 

مینکیم لاؤس  امش  زا  دشاب  هتشاد  نایتا  زاوج  همّدقم ، کی  تسه  انب  هک  نونکا  دنک ، ادیپ  قّقحت  اهنآ  يریغ  بوجو  سپس  دنشاب  هتـشاد 
؟ دراد نایتا  زاوج  همّدقم ، یتروص ، هچ  رد 

تسا نیا  ام  رگید  لاؤس  دنک ، ادیپ  نایتا  زاوج  ات  دشاب  هلصوم  دیاب  لّوا  ینعی  دشابن  هلـصوم  ریغ  هک  تسا  نیا  شطرـش  دیئوگیم  امّلـسم 
قّقحت همّدقم ، دیاب  نیاربانب  دوش  لصاح  همّدقملا  يذ  نآ ، زا  دعب  دیاب  تسا : نیا  امش  خساپ  دوشیم ؟ هلصوم  همّدقم ، یتروص  هچ  رد  هک 

، نایتا زاوج  زا  دعب  دوش و  نایتالا  زئاج  همّدقم ، هکنیا  ات  دنک  ادـیپ  ّتیلـصوم ، ناونع  دوش ، دوجوم  همّدـقملا ، يذ  نآ ، عبت  هب  دـنک و  ادـیپ 
. دنک ادیپ  يریغ  بوجو 

؟ دیهد بیترت  يریغ ، بوجو  هک  دیتسه  ددص  رد  امش  درک  ادیپ  قّقحت  مه  همّدقملا  يذ  دش و  لصاح  همّدقم ، هکنیا  زا  دعب  ایآ  لاؤس :
الوم تمکح  ماقم  اب  دـشابن  مه  لاحم  رگا  لـصاح  لیـصحت  و  دـشابیم - لـصاح  لیـصحت  نیا  تسه ؟ يروظنم  هچ  يارب  يریغ  بوجو 
يریغ بوجو  يروظنم  هچ  هب  هکنیا  هصالخ  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  مهنآ  همّدـقملايذ  هکلب  هدـش  لصاح  همّدـقم  اـهنت  هن  تسین - راـگزاس 

. دنک ادیپ  قّقحت 
هک  تسا  نیا  شیانعم  دومن ، میرحت  ار  هلصوم  ریغ  تامدقم  الوم  رگا  رگید : ترابع  هب 

360 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ّدّضلا كرت  نوک  یلع  ءانب  بجاولا ، لعف  اهکرت  یلع  فّقوتی  یتلا  ةدابعلا  حیحصت  وه  ۀلصوملا ، ۀمّدقملاب  لوقلا  ةرمث  ّنأ  وه  ءیـش و  یقب 
هیلع ّبترتی  امیف  لب  ةدـساف ، نوکتف  امّرحم ، اهلعف  نوکیل  ابجاو ، اقلطم  نوکی  لوقلا ال  اذـه  یلع  اهکرت  ّنإف  هّدـض ، لعف  هیلع  فّقوتی  اـمم 

نوکت الف  هنع ، اّیهنم  اهلعف  نوکی  الف  ابجاو ، کلذ  عم  اهکرت  نوکی  الف  ّبترت ، كاـنه  نوکی  داـکی  ـال  اـهب  ناـیتإلا  عم  و  بجاولا ، ّدّـضلا 
[. 1  ] ةدساف

______________________________

، نآرب یباقع  قاقحتسا  دومنن ، داجیا  ار  حطسلا » یلع  نوک   » فّلکم رگا  دشاب . هتـشاد  نایـصع  تفلاخم و  ناونع  دیابن  همّدقملا  يذ  كرت 
اضرف هلـصوم و  ریغ  همّدقم  تسا : هدومرف  سّدقم  عراش  هک  تسا  نیا  شتّلع  درادن و  نآ  ماجنا  زا  یعرـش  نّکمت  وا  اریز  دوشیمن  ّبترتم 

؟ دنک نایتا  ار  همّدقملا  يذ  دناوتیم  فّلکم  هنوگچ  دش ، مارح  مّلس ، بصن  رگا  تسا و  مارح  مّلس ، بصن 
لیـصحت هلأسم  نامه  هک  تسا  نیا  ام  خـساپ  دـنک ، نایتا  ار  حطّـسلا » یلع  نوک   » سپـس دـیامن و  مّلـس  بصن  وا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 

. دیآیم شیپ  لصاح ،
؟ دنک هچ  دوشن ، لصاح  لیصحت  راتفرگ  فّلکم ، هکنیا  يارب  لاؤس :

عنام هک  مینادیم  تسا و  مارح  هلصوم ، ریغ  تامدقم  هدومرف ، الوم  اریز  درادن  حطّسلا » یلع  نوک   » رب یعرش  تردق  فّلکم ، العف  باوج :
كرت دشن ، رودقم  بجاو ، لعف  هک  یماگنه  تسین و  فّلکم  رودقم  بجاولا ،» لعف  : » میئوگیم اذل  دشابیم  یلقع  عنام  دننام  مه  یعرش 

. دوشیمن ّبترتم  نآرب ، نیوانع  رئاس  نایصع و  باقع ، هجیتن ، رد  تسین و  رودقم  مهنآ 

؟ تسیچ هلصوم  همّدقم  شریذپ  هّیلمع  هرمث 

قلطم هکنیا  ای  تسا  بجاو  هلـصوم - همّدـقم  لاـصیالاب - ادـّیقم  همّدـقم ، اـیآ  هک : هدـش  عقاو  یثحب  روهـشم ، لوصف و  بحاـص  نیب  [- 1]
؟ دشابیم بجاو  همّدقم ،

. تسا بجاو  هلصوم ، همّدقم  هک  تسا  نیا  روهشم ، رظن  فالخرب  لوصف  بحاص  هدیقع  میتفگ 
361 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هن ای  تسا  ّبترتم  هلصوم - همّدقم  صوصخ  بوجو  لوصف - بحاص  مالک  رب  هّیلمع  هرمث  ایآ  لاؤس :
: هک هدش  عقاو  مه  ماربا  ضقن و  دروم  هجیتن ، رد  دناهدرک و  ّبترتم  ياهرمث  روکذم ، عازن  رب 

رب انب  ایآ  هک : تسا  مالک  ّلحم  هلئسم ، نیا  نکل  دنتسه  عامتجا  لباق  ریغ  دحاونآرد ، يدوجو و  رما  ود  نیّدض ، هک  تسا  یهیدب  همّدقم :
؟ هن ای  تسه  رگید  ّدض  كرت  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  دنک ، ادیپ  قّقحت  دض ، کی  دشاب  انب  رگا  نیّدض ، عامتجا  ناکما  مدع  هّداضم و 

، دنک ادیپ  داوس  هب  فاّصتا  یمـسج  دـشاب ، انب  رگا  لاح  دنتـسین . عامتجا  لباق  هک  دنـشابیم  داضتم  يدوجو و  رما  ود  ضایب ، داوس و  الثم 
« همّدـقم ، » دـض ود  زا  یکی  كرت  تقیقح ، رد  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  دوش و  كرت  شرگید  ّدـض  هک  تسا  نیا  شتامّدـقم  زا  یکی  ایآ 

؟ دشاب رگید  ّدض  دوجو 
رگید ّدض  لعف  همّدقم  نیّدّضلا ، دحا  كرت  هکنیا  رب  انب  نکل  مینکیم  ثحب  نآ  هرابرد  حورـشم  وحن  هب  ادـعب  تسا و  مالک  ّلحم  هلئـسم ،

: هک دوشیم  بترتم  ياهرمث  هلصوم - ریغ  هلصوم و  همّدقم  روهشم - لوصف و  بحاص  رظن  نیب  دشاب ،
سّجنتم سّدقم ، ناکم  نآ  هک  دومن  هدهاشم  دش و  دجـسم  دراو  رهظ ، زامن  ندناوخ  روظنم  هب  سمـش  لاوز  زا  دعب  تعاس  ود  يدرف  الثم 

ار رهظ  زامن  سپس  دیامن  تساجن  هلازا  هک  تسا  نیا  فّلکم ، یلّوا  هفیظو  تسه ، عّسوم  رهظ ، زامن  نایتا  تقو  هک  روکذم  ضرف  رد  هدش 
بجاو دراد ، هعـسوت  شتقو  هکنیا  ظاحل  هب  تالـص  نایتا  اّما  دـشابیم  يروف »  » و مها »  » بجاو دجـسم ، ریهطت  هک  تسا  یهیدـب  دـناوخب .

[. 497] دوشیم بوسحم  مهم » »
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دحاونآرد فّلکم  هک  درادن  ناکما  دنتسه و  داضتم  يدوجو و  رما  ود  هلازا ، تالص و 
362 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب سپ  تسه  مهم  بجاو  تالـص ، مها و  بجاو  هـلازا ، میتـفگ  و  [ 498] دشاب دجسم  ریهطت  لوغشم  مه  دشاب  هتـشاد  زامن  هب  لاغتـشا  مه 
هّجوتم دجـسملا - نع  ۀساّجنلا  ۀلازا  کیلع  بجی  عراش - رما  هدش ، سّجنتم  اجنآ  هک  دش  هّجوتم  دجـسم و  دراو  فّلکم ، نآ  هک  يدّرجم 
كرت اـهنآ  زا  یکی  هک  دـشابیم  یتامّدـقم  ياراد  هـلازا ، و  تسا 499 ] رگید  ّدـض  دوـجو  همّدـقم  مـه  نیّدـض  زا  یکی  كرت  دـش و  وا 
كرت دش ، بجاو  هلازا ، یتقو  نیاربانب  تسا  بجاو  اقلطم  بجاو ، همّدـقم  دـنیوگیم  لوصف  بحاص  لباقم  رد  روهـشم  تسه ، تالـصلا 

نیا شاهجیتن  دـش ، مارح  تالـص  لعف  هک  یماـگنه  و  تسا 501 ] مارح  تالـص ، لعف  هلاحم ، ـال  سپ  [ 500] دوشیم بجاو  مه  تـالص 
یهن مارح و  تالـص ، لعف  اریز  تسا  لطاب  شزامن  روهـشم ، يانبم  قبط  دنک ، نایتا  ار  زامن  ءادتبا  كرت و  ار  هلازا  فّلکم ، رگا  هک : تسا 

[. تسا 502 داسف  یضتقم  مه  تدابع  رد 
؟ تسیچ روکذم  عرف  مکح  لوصف ، بحاص  يانبم  قبط  لاؤس :

هدیقع هب  اریز  دشابیم  حیحص  هکلب  تسین  نالطب  هب  موکحم  تالص ، تسا ، بجاو  هلصوم ، تامدقم  صوصخ  هک  ناشیا  رظن  هب  باوج :
يزاـمن كرت  نآ  هکلب  درادـن  بوجو  تامّدـقم ، ماـمت  نکل  دـشابیم  بجاو 503 ] دجـسم - ریهطت  تساـجن - هلازا  مه  لوـصف  بحاـص 

ادیپ ّبترت  همّدقملا ، يذ  دوشن و  قّقحم  تساجن ، هلازا  تالـص ، كرت  زا  دعب  رگا  اّما  دنک  ادـیپ  قّقحت  هلازا ، نآ ، زا  دـعب  هک  تسا  بجاو 
كرت  مه  روکذم  عرف  رد  تسین  بجاو  همّدقم ، نآ  دنکن ،

363 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمّدـقملا یلع  ءانب  ۀـمّدقم ، بجاولا  كّرتلل  اضیقن  نکی  مل  نإ  و  ّدّـضلا ، لعف  ّنأب  هلـصاح  اـمب  ةرمّثلا  هذـه  عیرفت  یلع  [ 504] دروأ امبر  و 

رخـآلا كرتـلا  لـعفلا و  نم  ّمعأ  وه  و  هعفر ، ّصاـخلا  كّرتـلا  كاذ  ضیقن  ّنأ  ثیح  ضیقّنلا ، دارفأ  نم  وـه  اـمل  مزـال  ّهنأ  ـالإ  ۀلـصوملا ،
سیل اضیا  لعفلا  ّنأل  ابجاو ؛ قلطملا  كرتلا  ناک  اذإ  امیف  امّرحم  قلطملا  لـعفلا  نکی  مل  ـالإ  و  ۀـمرحلا ، تاـبثإ  یف  یفکی  اذـه  و  دّرجملا ،
هذـه ّنأ  امکف  هنیع ، سیل  و  اقادـصم ، لعفلا  مزالی  اـّمنإ  كّرتلا  عفر  و  هعفر ، وه  اـّمنإ  كّرتلا  ضیقن  و  يدوجو ، رمأ  ّهنـأل  كّرتلل ، اـضیقن 

رـصحنی اّمنإ  كّرتلا ، قلطم  یف  ضیقّنلا  وه  ام  ّنأ  رمألا  ۀیاغ  ماقملا ، یف  یفکت  کلذکف  لعفلا ، قلطمل  ۀمرحلا  تابثإ  یف  یفکت  ۀـمزالملا 
[. 1  ] یفخی امک ال  هددصب ، نحن  امیف  اقرف  بجوی  کلذ ال  و  نادرف ، هلف  ّصاخلا  كّرتلل  ضیقّنلا  اّمأ  و  طقف ، لعفلا  یف  هقادصم 

______________________________

يذ هکنوچ  سپ  تسا  هدرکن  نایتا  اجراخ  ار  همّدـقملا  يذ  هدومن و  كرت  ار  هلازا  فّلکم ، نآ  اریز  هدـشن  عقاو  هلازا ، لعف  همّدـقم  زامن ،
. هدوبن بجاو  تالص ، كرت  هتشادن و  بوجو  مهنآ  همّدقم  نیاربانب ، هدرکن ، ادیپ  قّقحت  جراخ ، رد  هلازا - همّدقملا -

تسین بجاو  مه  زامن  كرت  سپ  هدشن  قّقحم  هلازا ، نوچ  اّما  درکیم  ادیپ  بوجو ، دشیم ، قّقحم  هلازا  تالـص ، كرت  زا  دعب  رگا  يرآ 
دوجو زامن ، نالطب  يارب  یهجو  دشابن ، مارح  تالّصلا  لعف  رگا  تسین و  مارح  مه  تالـص  لعف  سپ  دشابن  بجاو  تالـص ، كرت  رگا  و 

. درادن
نالطب هن  دش  زامن  تّحـص  هب  لئاق  دیاب  روکذـم ، ضرف  رد  تسا ، بجاو  هلـصوم ، تامّدـقم  اهنت  هک  لوصف  بحاص  يانبم  قبط  هصالخ :

: میئوگب دیاب  روهشم  يانبم  قبط  اّما  نآ 
. دوش اضق  تقو ، زا  جراخ  هداعا و  تقو ، رد  دیاب  تسا و  داسف  هب  موکحم  تالص ،

هدرک و لاکـشا  نآ  هب  یـضعب  نکل  دراد  دوجو  روهـشم ، يانبم  لوصف و  بحاص  رظن  نیب  هک  تسا  یّمهم  هرمث  میدرک  نایب  هک  ار  هچنآ 
. دناهداد رارق  ماربا  ضقن و  دروم 

قبط  مه  دیئامن ، تقد  لامعا  امش  رگا  هک : هدش  روکذم  هرمث  رب  يداریا  لاکشا : [- 1]
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، زامن نآ  انبم ، ود  ره  قبط  دیئامنن ، رظن  ّتقد  هچنانچ  تسه و  حیحـص  زامن ، تدابع و  نآ  لوصف ، بحاص  رظن  قبط  مه  روهـشم و  يانبم 

. دش قرف  هب  لئاق  انبم ، ود  نآ  نیب  دیابن  تسه و  نالطب  هب  موکحم 
، دش بجاو  تالص  كرت  یتقو  اّما  تسا  بجاو  زامن ، كرت  هک  میراد  لوبق  مه  ام  روهـشم ، يانبم  قبط  روکذم ، عرف  رد  کلذ : حیـضوت 

دشاب كرت  ضیقن  زامن ، لعف  هک  میرادن  لوبق  نکل  تسه  تالـص  كرت  ضیقن  تالـص ، لعف  دیئوگیم  امـش  دشاب ؟ مارح  نآ ، لعف  ارچ 
ندرب و نیب  زا  يزیچ  ره  ضیقن  ینعی  هعفر » ءیـش  ّلـک  ضیقن  : » هـک دـناهدرک  ناـیب  اـم  يارب  قـطنم  مـلع  رد  ار  ضیقن 505 ] ياـنعم  اریز 

كرت ندرک  فرطرب  عفر و  تالص ، كرت  ضیقن  هکلب  تسین  تالّصلا  لعف  امّلسم ، تالّصلا  كرت  ضیقن  تسا ، زیچ  نآ  ندرک  فرطرب 
ادیپ قّقحت  تالص ، لعف  نمـض  رد  هلاحم  ال  دوش ، فرطرب  تالـص  كرت  اجراخ  دشاب  انب  رگا  هک : تشاد  هّجوت  دیاب  اهتنم  تسه  تالص 

: تفگ ناوتیمن  امیقتسم  اّما  دنکیم 
قّقحم تالـص ، دوـجو  اـب  اـجراخ  نآ ، ندرک  فرطرب  اـهتنم  تسه  كرت  مادـعا  عـفر و  كرت ، ضیقن  كّرتـلل ،» ضیقن  ، » تالّـصلا لـعف 

لعف ارچ  دـش ، بـجاو  تالّـصلا  كرت  رگا  تـسین ، ضیقن  تـّقد ، بـسح  هـب  نوـچ  تـسین و  كرت  ضیقن  تالـص ، دوـجو  اـّما  دوـشیم 
روهـشم کلـسم  قبط  ّتقد ، لامعا  اب  نیاربانب ، درادن  تالـص  لعف  هب  یطابترا  ضیقن ، تمرح  دوش ، مارح  روهـشم ، يانبم  قبط  تالّـصلا ،

. دشابیمن نالطب  هب  موکحم  دساف و  دشاب ، تالص  نامه  هک  تدابع  اذل  تسین و  مّرحم  تالص ، لعف  مه 
هداد و رارق  كالم ، ار  فرع  رظن  يّدح  ات  هدومن و  رظنفرص  ّتقد ، لامعا  زا  رگا 

365 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تروص نیا  رد  تسا  مارح  تالّـصلا  لـعف  تسه ، بجاو  تالّـصلا ، كرت  نوـچ  تسه و  تالـص  كرت  ضیقن  تالـص ، لـعف  دـیئوگب :

كرت نآ  ضیقن  تسا و  بجاو  دـشاب ، هلازا  هب  لـصوم  هک  يزاـمن  كرت  هک : تسا  نینچ  مـه ، لوـصف  بحاـص  ياـنبم  قـبط  میئوـگیم 
: تسه درف  ود  ياراد  ناشیا  يانبم  قبط  ضیقن ، نآ  تسا و  مارح  ۀلازالا - یلا  لصوم - تالص 

. دیامنن هلازا  دناوخب و  زامن  ب : دیامن . تساجن  هلازا  هن  دناوخب و  زامن  هن  فّلکم  نآ  فلا :
مکح فـالتخا  ببـس  دراد ، درف  کـی  روهـشم ، ياـنبم  قـبط  تـسه و  درف  ود  ياراد  ضیقن  لوـصف ، بحاـص  ياـنبم  قـبط  هـکنیا  فرص 

يدروم نآ  رد  دـنکیمن ، تیارـس  درف  هب  تسا و  مارح  ضیقن ، سفن  رگا  تسا و  مارح  نآ  درف  ود  ره  تسا  مارح  ضیقن ، رگا  دوشیمن ،
هب فاّصتا  تالص ، لعف  لیلد ، هچ  هب  اّما  مارح » ةالصلا  كرت  عفر  ، » درادن درف  هب  یطابترا  روهشم - يانبم  قبط  دشاب - رـصحنم  شدرف  هک 

. دنک ادیپ  تمرح 
ياجهب هک  يزامن  تدابع و  نآ  لوصف ، بحاص  رظن  قبط  روهشم و  يانبم  قبط  دینک ، هظحالم  تقد  اب  ار  تاّیصوصخ  مامت  رگا  هصالخ :

ود ره  قبط  دیهد ، رارق  كالم  ار  فرع  رظن  يّدح  ات  دینک و  رظنفرـص  ّتقد ، لامعا  زا  هچنانچ  تسین و  دساف  مارح و  هدش ، نایتا  هلازا ،
رـصحنم درف  روهـشم ، رظن  قبط  اهتنم  تسا  بجاولا » وه  ام   » ضیقن تدابع ، اریز  تسا  دـساف  مارح و  زامن ، تدابع و  نآ  روکذـم ، ياـنبم 

رد یتّیلخدـم  هلئـسم ، نیا  تسه و  بجاولا » وه  ام   » ضیقن درف  ود  زا  یکی  لوصف ، بحاص  يانبم  رب  انب  اّما  تسه  بجاولا » وه  ام   » ضیقن
. دوشیمن لوصف  بحاص  هدیقع  روهشم و  رظن  نیب  یتوافت  بجوم  درادن و  مکح 

366 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم و  ةرات ، هعم  عماجملا  كّرتلا  عفر  نم  ضیقّنلا ، وه  امل  انراقم  الإ  نوکی  لّوألا ال  یف  لعفلا  ّنإف  قرفلا ، نم  امهنیب  اـمب  ریبخ  تنأ  و  تلق :

اموکحم مزالملا  نوکی  نأ ال  دب  معن ال  انایحأ . هنراقی  اّمع  الـضف  همزالی ، ام  یلإ  ءیّـشلا  ۀـمرح  يرـسی  داکی  و ال  يرخأ ، درجملا  كّرتلا 
قلطملا و كّرتلا  دـناعی  هسفنب  ّهنإف  یناّثلا ، یف  لعفلا  فالخب  اذـه  و  همکحب ، اموکحم  نوکی  نأ  ال  همکح ، فالخ  یلع  رخآ  مکحب  العف 

كّرتلا ناک  اذإف  اجراخ ، انیع و  هعم  دّحتم  هّنکل  اموهفم ، حالطصالا  بسحب  هضقانی  ام  نیع  نکی  مل  ولف  هیفانم ، هدناعمل و  مزالم  ال  هیفانی ،
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[. 1  ] ادّیج ّربدتف  اعطق ، هنع  اّیهنم  لعفلا  نوکی  ۀلاحم  الف  ابجاو ،
______________________________

نیب ناوتیم  اریز : تسه  ام  لوبق  دروم  ناشیا  بلاطم  ریاـس  لکـشتسم ، مـالک  ریخا  تمـسق  يانثتـسا  هب  هّللا : همحر  فّنـصم  باوج : [- 1]
: هک تسا  نینچ  درف ، ود  درف و  کی  نیب  توافت  رد  فّنصم  نایب  دش . قرف  هب  لئاق  درف ، ود  درف و  کی 

مارح و كرت - عـفر  تالـص - كرت  ضیقن  بجاو و  تالـص  كرت  هک  تـسه  تالـص  لـعف  هـب  رـصحنم  ضیقن ، هـک  يدروـم 506 ] رد 
مه حالطصا  بسح  هب  رگا  يدوجو  رما  سفن  تالص و  لعف  سفن  میئوگیم : نینچ  تسه ، تالـص  لعف  هب  رـصحنم  كرت ، عفر  قادصم 

درادن قّقحت  ناکما  تالص ، لعف  نمض  رد  زج  دنک ، ادیپ  دوجو  جراخ ، رد  دشاب  انب  رگا  هکنیا : ّتلع  هب  نکل  دشابن  تالص  كرت  ضیقن 
رد زج  تسا و  دّحتم  الماک  تالـص ، لعف  اب  ضیقن  نوچ  هک : دومن  اعّدا  ناوتیم  دنکیم ، ادـیپ  تالـص  لعف  اب  يدوجو  داحتا  هلاحم  و ال 
نآ نمـض  رد  زج  ضیقن ، هکنیا  ناونعهب  اـی  تسه  ضیقن  هکنیا  ناونعهب  اـی  تالـص  لـعف  دـنک ، ادـیپ  قّـقحت  دـناوتیمن ، لـعف  نآ  نمض 

بحاص هدـیقع  رب  انب  اّما  تسا  دـساف  روهـشم ، ياـنبم  قبط  تسه ، یمّرحم  تداـبع  نوچ  و  اـمارح » ریـصی  ، » دـنک ادـیپ  قّقحت  دـناوتیمن ،
یهاگ دنکیم و  ادیپ  تالـص  لعف  اب  طابترا  داّحتا و  یهاگ  روکذم  ناونع  هک  تسه  یّماع  ناونع  ضیقن ، هکلب : تسین  نانچ  نآ  لوصف ،
تالص لعف  اب  نراقم  ضیقن ، یهاگ  هک : تسا  نیا  درف ، ود  نتشاد  هجیتن  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  هلازا ، كرت  تالص و  كرت  نمض  رد  مه 

، رگید درف  اب  یهاگ  تسه و 
367 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

میئامن تالـص  لعف  تمرح  هب  مکح  ام  دش  مارح  [، 507 «] لصوملا كّرتلا  عفر   » رگا هک  درادن  یهجو  اذل  دنکیم  ادـیپ  تنراقم  طابترا و 
تـسیچ تالـص  لعف  تمرح  ّتلع  دـننک ، لاؤس  رگا  ایآ  و  دـشاب ؟ مارح  تالـص  لعف  ارچ  دراد . تنراـقم  نآ ، اـب  كرتلا  عفر  یهاـگ  هک 

. دنکیم ادیپ  تالص  لعف  اب  تنراقم  یهاگ  كّرتلا  ضیقن  تسا و  مارح  لصوملا ، كّرتلا  ضیقن  نوچ  هک ، داد  باوج  ناوتیم 
زا یکی  سّدقم ، عراش  دـندوب و  مزالتم  رگیدـکی  اب  هک : میتشاد  یجراخ  لعف  ود  رگا  نکل  دوب  تنراقم  تروص ، رد  میتفگ  هچنآ  رّکذـت :

؟ تسا بوجو  مه  رگید  مزالم  مکح  هدش ،- بجاو  نیمزالتملا  دحا  نوچ  ایآ  تروص - نیا  رد  دومن ، بجاو  ار  ود  نآ 
بجاو مه  رگید  مزالم  دش ، بجاو  نیمزالتم ، زا  یکی  رگا  هک  دنکیمن  اضتقا  تسین و  تیارـس  یـضتقم  لعف ، ود  نیب  مزالت  دّرجم  ریخ ،

. دشاب
دشاب هتـشاد  نآ  اب  یفلاخم  مکح  دناوتیمن  رگید  مزالم  دش ، بجاو  نیمزالتم ، زا  یکی  رگا  هک : تسا  نیا  دشابیم  تباث  هک  هچنآ  يرآ 
. دشاب حابم  ای  بحتسم  يرگید  بجاو و  امهدحا  هک  درادن  یعنام  اّما  دشاب  مارح  يرگید  بجاو و  نیمزالتملا ، دحا  درادن  ناکما  و 

: ینعی تسه  حرطم  یقاّفتا  تنراقم  هلأسم  هکلب  تسین  مه  مزـالت  هک  ثحب  ّلـحم  رد  درادـن و  تیارـس  ياـضتقا  مزـالت » : » هکنیا هصـالخ 
كرت نمـض  رد  درادن و  تالـص  لعف  هب  طابترا  مه  یهاگ  دنکیم و  ادیپ  تالـص ، لعف  اب  تنراقم  لصوم ، تالـص  كرت  ضیقن  یهاگ 

، تنراقم دوجو  اب  تسا و  حرطم  تنراقم ، هکلب  تسین  حرطم  همزالم ، هلأسم  نیارباـنب ، دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  اـعم - هلازا - كرت  تـالص و 
. دنک ادیپ  تمرح  هب  فاّصتا  مهنآ  نراقم  دش ، مارح  ضیقن ، رگا  هک  درادن  یهجو 

. تسا حیحص  هدش  نایب  هلصوم  همّدقم  شریذپ  رب  انب  هک  ياهیملع  هرمث  هّللا ، همحر  فّنصم  رظن  هب  هصالخ :
368 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ثیح توبثلا ، ماقم  عقاولا و  یف  ۀّیعبّتلا  ۀـلاصألا و  ظاحلب  میـسقّتلا  اذـه  نوکی  نأ  رهاّظلا  و  یعبّتلا ، یلـصألا و  یلإ  همیـسقت  [: 508] اهنم و 
يرخأ و  اّیریغ ، وأ  اّیسفن  هبلط  ناک  هبلطیف ، هبلط  بجوی  امم  هیلع  وه  امب  هیلإ  تافتلالل  القتسم ، بلّطلا  ةدارإلل و  اقّلعتم  ةرات  ءیـشلا  نوکی 

[. 1  ] هتدارإ بجوی  امب  هیلإ  تافتلا  نود  نم  هتدارإل ، ۀمزال  هتدارإ  نوک  لجأل  هریغ ، ةدارإل  اعبت  ةدارإلل  اقّلعتم 
______________________________
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یعبت یلصا و  بجاو 

. دناهدرک میسقت  یعبت »  » و یلصا »  » هب ار  نآ  هکنیا  هلمج ، زا  دناهدومن  نایب  يدّدعتم  تامیسقت  بجاو ، يارب  [- 1]
[. 510] دشابیم ظفل  تلالد و  ماقم  هب  طوبرم  هکنیا  ای  تسه 509 ] توبث  ماقم  عقاو و  هب  طوبرم  روکذم ، میسقت  ایآ  لاؤس :

توبث ماقم  عقاو و  هب  طوبرم  هکلب  درادـن ، تلالد  ظفل و  ماقم  هب  یطابترا  روبزم ، میـسقت  هک : تسا  نیا  هّللا  همحر  فّنـصم  راتخم  باوج :
رد هدومنن ، نایب  ار  دوخ  بلطم  ـالوم  هتفرگن و  رارق  لـیلد  داـفم  هدـشن ، هتخیر  ظـفل ، بلاـق  رد  بجاو  هک  یماـگنه  ینعی  [. 511] دشابیم

. دراد ققحت  روکذم  میسقت  بلط ، هدارا و  ملاع  نامه 
: میزادرپیم بجاو  ود  نآ  فیرعت  رکذ  هب  ناشیا  يانبم  قبط 

هب  هداد ، رارق  دوخ  تافتلا  دروم  ار  نآ  الوم  هک  تسا  نآ  یلصا : بجاو  - 1
369 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوصقم ریغ  يرخأ  و  ةدافإلاب ، ادوصقم  ةرات  اضیأ  ماقملا  اذه  یف  نوکی  ّهنإف  تابثإلا ، ۀلالّدلا و  ماقم  یف  ۀّیعبّتلا  ۀـلاصألا و  [ 512] ظاحلب ال 
[. 1 [ ] 514] اهوحن و  [ 513] ةراشإلا ۀلالد  یف  امک  باطخلا ، مزال  ّهنأ  الإ  ةّدح ، یلع  اهب 

______________________________

هدومن ّقلعتم  نآ  هب  لقتـسم  هدارا  یقیقح و  بلط  هجیتـن ، رد  هدومن و  هّجوت  هتـشاد ، نآ  ّتیبولطم  بوجو و  رد  تلاـخد  هک  یتاّیـصوصخ 
هب وا  اضرف  دشاب ، شبولطم  بجاولل » ۀـمّدقم  ّهنا  امب   » ءیـش نآ  هکنیا  ای  دـشاب  بلاط  ار  ءیـش  نآ  سفن  الوم  هک  درادـن  یقرف  هتبلا  [، 515

. هدومن نآ  ّقلعتم  ار  دوخ  یقیقح - بلط  یلالقتسا - هدارا  هتفرگ و  رظنرد  ار  شیبوجو  تاهج  هدومن ، هّجوت  مّلس ، بصن 
ار يزیچ  الوم  هدـشن ، نآ  هب  یتافتلا  هک  لاحنیعرد  اـّما  هتفرگن  رارق  ـالوم  هّجوت  دروم  الـصا  ءیـش ، سفن  هک  تسا  نآ  یعبت : بجاو  - 2
، نآ هب  یعبت  یلامجا و  هدارا  ینعی  دـشاب  دارم  مه  ظوحلم - ریغ  ءیـش - نآ  هک  تسا  نیا  ءیـش ، نآ  هب  هدارا  ّقلعت  همزـال  هک  هدرک  هدارا 

. هتفرگ ّقلعت 
تسین نیا  همّدقم ، هب  تافتلا  مدع  يانعم  دشاب و  هتشاد  نآ  همّدقم  هب  یهّجوت  هکنیا  نودب  هدومن  بجاو  ار  حطّسلا » یلع  نوک   » الوم لاثم :

، لیـصفت وحن  هب  نآ  يداـبم  هک  ياهدارا  یعبت ، هدارا  اـهتنم  هتفرگ  قـّلعت  نآ  هب  ـالوم  هدارا  هکلب  دـشابیم  ـالوم  هدارا  زا  جراـخ  الـصا  هک 
. هدشن لصاح 

یهیدب دـشاب ، هتـشاد  تلالد  ظفل و  ملاع  هب  یطابترا  هکنیا  هن  تسا  توبث  ماقم  هب  طوبرم  روبزم ، میـسقت  هک  تسا  نیا  [، 516] رهاظ [- 1]
هدارا و هب  یهّجوت  تیانع و  انبم ، نیا  قبط  هک  تسا 

370 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسین الوم  یقیقح  بلط 

. مینک نایب  دشابیم ، تلالد  ماقم  هب  طوبرم  روبزم ، میسقت  دنیوگیم  هک  یناسک  يانبم  قبط  ار  بجاو  ود  نآ  فیرعت  تسا ، مزال 
هتخیر ظفل  هلمج و  هک  تسا  نآ  یلصا ، بجاو  رگید  ترابع  هب  دشابیم  مالک  زا  هدافا  هب  یلصا  دوصقم  هک  تسا  نآ  یلـصا : بجاو  - 1

. هنایب ةدافال  غیص  نآ - باجیا  رب  تلالد  يارب  بوجو و  هدافا  يارب  هدش 
هک تسا  نیا  یلصا ، دوصقم  نآ  هدافا  همزال  یلو  دوش  نایب  مّلکتم - یلصا  دوصقم  يرگید - دوصقم  يارب  ياهلمج  رگا  یعبت : بجاو  - 2

. میئوگیم یعبت  بجاو  دنکیمن ، نآرب  تلالد  ظفل ، اتلاصا  هک  هچنآ  هب  تروص  نیا  رد  دنکیم  مه  رگید  بجاو  ءیش و  رب  تلالد 
ار تفاـسم  خـسرف ، راـهچ  امـش  رگا  هـک  دـنکیم  تلـالد  یلیلد ، اـضرف  هـک : دـناهدرک  رکذ  یبلاـج  لاـثم  ینیکـشم ، موـحرم  [ 517] داتسا
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. دوشیم رصق  امش  زامن  تروص ، نیا  رد  دیتشاد - ار  تعجارم  خسرف و  راهچ  ندومیپ  دصق  رفس ، يادتبا  زا  و  دیدومیپ -
رصق و زامن  نیب  هک  دینادیم  یعرش  همزالم  کی  قبط  امـش  اّما  تسه  تالـص  رـصق  عوضوم  نایب  روکذم ، لیلد  زا  یلـصا  یلّوا و  روظنم 

مه هزور  دـشاب  مامت  زامن ، اجکره  تسین و  بجاو  هزور ، دـشاب ، رـصق  زامن ، هک  یناـکم  ره  رد  ینعی  تسه  همزـالم  موص ، بوجو  مدـع 
خـسرف راهچ  هک  يدرف  زامن  ندـش  هتـسکش  - 1 دوـشیم : هدافتـسا  بلطم ، ود  روکذـم  لـیلد  زا  همزـالم  نآ  هب  هّجوتاـب  سپ  تسا  بجاو 

. رفاسم نآرب  موص  بوجو  مدع  - 2 هدومیپ . روکذم  وحن  هب  تفاسم 
هتفگ موص  بوجو  مدع  رب  شتلالد  تهج  زا  تسه و  یلصا  بجاو  زامن ، میئوگیم : تالـص  رـصق  هدافا  رظن  زا  روکذم ، لیلد  هب  هّجوتاب 

نآ هکلب  هدـشن  هتخیر  موص  بوجو  مدـع  نایب  يارب  روبزم  لیلد  ینعی  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  ّتیعبت  وحن  هب  هزور  بوجو  مدـع  دوشیم 
لیلد 

371 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنع ةّدح  یلع  ةدارإلل  اقّلعتم  نوکی  ثیح  امهیلک ، ۀّیعبّتلا  ۀلاصألاب و  هفاّصتا  و  امهیلإ ، يریغلا  بجاولا  ماسقنا  یف  ۀهبـش  الف  کلذ ، یلع  و 

ةدارإل اعبت  ادارم  ۀلاحم  نوکی ال  ّهنإف  کلذک ، هیلإ  تافتلالا  مدع  دنع  کلذـک  اهل  اقّلعتم  نوکی  يرخأ ال  و  ۀـمّدقم ، وه  امب  هیلإ  تافتلالا 
هب ّقلعتی  داکی  ّهنأ ال  ةرورـض  ۀـّیعبّتلاب ، فصّتی  هّنکل ال  و  ۀـلاصألاب ، اضیأ  یـسفّنلا  فاّصتا  یف  ۀهبـش  امک ال  ۀـمزالملا . یلع  ۀـمدقملا  يذ 

امک ال الصأ ، بولطم  رخآ  ءیش  كانه  نکی  مل  ول  و  القتسم ، اهب  بلّطلا  ّقلعتی  اهعم  و  ۀّیسفّنلا ، ۀحلصملا  هیف  نکی  مل  ام  یـسفّنلا ، بلّطلا 
[. 1  ] یفخی

______________________________

. دراد تلالد  زامن ، رصق  ندش و  هتسکش  هلأسم  هب 
؟ دوشیم ّبترتم  مه  ياهرمث  یعبت - یسفن و  بجاو  نایب  رد  روبزم - فالتخا  رب  ایآ  لاؤس : [- 1]

: هک تسا  نیا  شاهرمث  دشاب ، توبث  ماقم  بسح  هب  روبزم  میسقت  رگا  يرآ ، باوج :
. دنشاب یعبت  بجاو  تسا  نکمم  مه  دنشاب و  یسفن  بجاو  دراد  ناکما  مه  تامّدقم - هّیریغ - تابجاو 

هظحـالم ار  نآ  يریغ  بوجو  ّتیمّدـقم و  هتفرگ ، رظن  رد  دـشابیم  حطّـسلا » یلع  نوـک   » همّدـقم هک  ار  مّلـس » بصن   » ـالوم کـلذ : ناـیب 
دشابیمن همّدقملا  يذ  هدارا  لقتسم ، هدارا  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  دنکیم ، ّقلعتم  ءیش  نآ  هب  لقتسم  هدارا  یقیقح و  بلط  دیامنیم ،

هدومن هّجوت  وا  يریغ - بجاو  هب  تبسن  یقیقح ، هدارا  هدش - ّقلعتم  مّلس - بصن  همّدقم - نآ  هب  یقیقح  هدارا  هک  تسا  نیا  دوصقم ، هکلب 
مّلـس بصن  ناونع  میئوگیم  نیارباـنب  هدومن  نآ  هجوتم  لقتـسم  هدارا  یقیقح و  بلط  اذـل  تسه  بوجو  كـالم  ياراد  مّلـس ، بصن  هک 

. تسه یلصالا » يریغلا  بجاولا  »
یتافتلا  الصا  الوم  هک  تسه  يدروم  رد  نآ  دشاب و  یعبت » ، » يریغ بجاو  تسا  نکمم 

372 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دراد یعبت 518 »] يریغ  بوجو  ، » مّلس بصن  روکذم ، ضرف  رد  هتشادن ، نآ  ّتیمّدقم  مّلس و  بصن  هب 

. ّتیعبت مه  تسا و  رّوصتم  اهنآ  رد  ّتیلصا  ناکما  مه  يریغ  تابجاو  هجیتن :
هظحالم و ار  حطّـسلا » یلع  نوک   » الوم الثم  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوتیم ، تلاصا  طـقف  تسا ، ناوارف  مه  ناشدادـعت  هک  هّیـسفن  تاـبجاو  اـّما 

. تسه یلصا  یسفن  بجاو  سپ  هدومن  نآ  هّجوتم  لقتسم ، یقیقح  بلط  هدرک ، ظاحل  ار  نآ  یسفن  بوجو 
مه دشاب و  یـسفن  بجاو  مه  دناوتیم  ءیـش  کی  ایآ  رگید  ترابع  هب  هن  ای  میراد  مه  یعبت  یـسفن  بجاو  ایآ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  اّما 

؟ یعبت
رد هاوخ  دشاب  همزلم  تحلصم  هبجوم و  تاهج  ياراد  هک  تسا  نآ  یسفن ، بجاو  اریز  تسین  نکمم  ّتیعبت ، ّتیسفن و  نیب  عمج  باوج :
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. دشابن ای  دشاب  بجاو  هزور ، هاوخ  تسا  یسفن  بجاو  هک  تالص  دننام  دشابن  ای  دشاب  بجاو  يرگید  ءیش  شرانک 
؟ دشابیم مه  یعبت  یسفن ، بوجو  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  لاحنیعرد  تسه  یسفن  بوجو  ياراد  حطسلا » یلع  نوک   » میتفگ رگا  لاؤس :

ءیش هب  هدارا  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  رگید  ءیـش  هب  هدارا  ّقلعت  همزال  نآ ، هب  هقّلعتم  هدارا  هک  تسا  نیا  ّتیعبت ، يانعم  اریز  ریخ ، باوج :
. دریگیمن ّقلعت  مه  ءیش  نآ  هب  دوشن  ّقلعتم  رگید ،

. دنکیمن ادیپ  ّقلعت  مه  نیا  هب  دوشن  ّقلعتم  ریغ ، نآ  هب  هدارا  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  ریغ  عبات  یسفن ، بجاو  تفگ  ناوتیم  ایآ 
ياهدارا مه  نیا  هب  دوشن  هدارا  ّقلعتم  ءیـش ، نآ  رگا  هک  يوحن  هب  دشاب  رگید  ءیـش  هب  هقّلعتم  هدارا  همزال  دـناوتیمن  یـسفن  بجاو  ریخ ،

. تسین راگزاس  بجاو ، ّتیسفن  اب  بلطم  نیا  دریگن و  ّقلعت 
373 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هریغ عبتب  دـیفا  لب  ةدافإلاب ، دوصقم  ریغ  نوکی  دـق  ّهنأ  ةرورـض  اضیأ ، امهب  یـسفّنلا  فّصتا  ۀـلالّدلا ، ظاحلب  اـمهب  فاـّصتالا  ناـک  ول  معن 
اذا امهنم ، دحاوب  فّصتا  امل  الإ  و  هیلع ، ۀـلالّدلا  لاح  ظاحلب  هسفن ال  یف  وه  اّمنإ  امهب  فاّصتالا  ّنأ  ّرم - امک  رهاّظلا - نکل  اهب ، دوصقملا 

[. 1  ] يرت امک  وه  و  لیلد ، دافم  دعب  نکی  مل 
______________________________

نیاربانب دشاب  یلصا  دناوتیم  اهنت  یسفن  بجاو  اّما  یعبت  مه  دشاب و  یلصا  تسا  نکمم  مه  يریغ  بجاو  فّنـصم ، نایب  قبط  يدنبعمج :
. تسین رّوصتم  یعبت ،» یسفن  بجاو  »

شاهرمث توبث - ماقم  هن  تسه - ظفل  تلالد و  ماقم  هب  طوبرم  یعبت ، یلـصا و  هب  بجاو  میـسقت  دنیوگیم  هک  یناسک  هدـیقع  رب  انب  [- 1]
[. 519] دشاب یعبت  تسا  نکمم  مه  یسفن  بجاو  دشاب ، یعبت  یلصا و  تسناوتیم  يریغ  بجاو  هک  روطنامه  هک : تسا  نیا 

رد تسا  روصقم  ناتزامن  دیراد  ار  تفاسم  خسرف ، راهچ  ندومیپ  دصق  ادتبا ، زا  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  یلیلد  دافم  اضرف  لبق ، لاثم  دننام 
لقتـسم یـسفن  بجاو  ود  زامن ، هزور و  هکیلاحرد  تسین  بجاو  مه  هزور  هک  دـینکیم  هدافتـسا  هّیجراخ ، همزالم  هب  امـش  تروص ، نیا 

زا تشادرب  رظن  زا  تسه  یسفن  بجاو  هک  لاحنیعرد  هزور  هک  درادن  یعنام  اّما  تسین - حرطم  همّدقم ، همّدقملا و  يذ  هلأسم  و  دنتـسه -
زا مه  ار  هزور  مکح  عبّتلاب ، امش  اّما  تسه  زامن  مکح  هلئسم و  نایب  ددص  رد  لیلد  نآ  ینعی  دینک  هدافتـسا  ار  نآ  ّتیعبت ، تروصهب  لیلد 

. دینکیم هدافتسا  لیلد ، نآ 
 ...« هسفن یف  وه  اّمنا  امهب  فاّصتالا  ّنا  [ 520] ّرم امک  رهاّظلا  نکل  : » هلوق

374 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب ۀلقتسم  ةدارإ  ّقلعت  مدع  ۀلاصأبف  ّیعبت ، وأ  ّیلـصا  ّهنأ  بجاو  یف  ّکش  اذإف  ۀّلقتـسم ، ةدارإ  هب  ّقلعتی  مل  ام  ّیعبّتلا  بجاولا  ناک  اذإ  ّهنا  مث 

ایدوجو ارمأ  ّیعبّتلا  ناک  ول  معن  ۀیمدع . رومأب  ۀمّوقتملا  تاعوضوملا  رئاسک  یعرـش ، رثا  هل  ضرف  اذإ  هراثآ  هیلع  ّبترتی  و  ّیعبت ، ّهنأ  تبثی 
[. 1  ] مهفاف حضاو ، وه  امک  تبثملا ، لصألاب  لوقلا  یلع  الإ  اهب  تبثی  ناک  امل  همزلی 521 ،] ناک  نإ  و  ّیمدعب ، مّوقتم  ریغ  اّصاخ 

______________________________

؟ تلالد ماقم  هن  تسا  توبث  ماقم  هب  طوبرم  روبزم ، میسقت  لیلد ، هچ  هب  لاؤس :
یظفل هدشن و  عقاو  لیلد ، دافم  بجاو ، هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب ، ظفل  تلالد  ماقم  ظاحل  هب  روکذم  میـسقت  رگا  باوج :

دروم هک  ياهظحل  زا  بجاو  اریز  دـش  مزتـلم  بلطم ، نآ  هب  ناوتیمن  هکیلاـحرد  یعبت  هن  دـشاب و  یلـصا  هن  هدرکن ، شبوـجو  رب  تلـالد 
. تسه نآ  هارمه  ّتیعبت  ای  ّتیلصا  ناونع  دنکیم ، ادیپ  بوجو 522 ] هب  فاّصتا  دوشیم و  عقاو  الوم  هدارا  بلط و 

؟ تسیچ هلئسم  صیخشت  هار  دوب ، دّدرم  نآ  ّتیعبت  تلاصا و  اّما  دش  زرحم  ام  يارب  ءیش  بوجو  لصا  رگا  لاؤس : [- 1]
یمدع رما  کی  هب  نآ  ماوق  هک  دـینکیم  انعم  يوحن  هب  ار  یعبت  بجاو  امـش  یهاگ  فلا : تسا : تروص  ود  ياراد  هلئـسم ، باوج 523 :]
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: هک تسا  نآ  یعبت ، بجاو  دیئوگیم  الثم  تسه 524 ]
375 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یمدع ناونع  کی  قلعتی »...  مل   » ناونع هتفرگن و  ّقلعت  نآ  هب  هّلقتسم  هدارا  هک  تسا  نآ  یعبت ، بجاو  ینعی  ۀّلقتسم » ةدارا  هب  ّقلعتی  مل  ام  »
دومن و کـسمت  باحـصتسا ، هب  ناوتیم  بجاو  ّتیعبت  تلاـصا و  رد  کـش  تروـص  رد  روکذـم ، ضرف  رد  تسه  یعبت  بجاو  مّوـقم  و 
رد ّکش  هدرک و  ادـیپ  بوجو  هک  نونکا  دوب ، هدـشن  ّقلعتم  نآ  هب  هّلقتـسم  هدارا  املـسم  دوش ، بجاو  روکذـم  ءیـش  هکنآ  زا  لبق  تفگ :

تسه یعبت  بجاو  ءیش ، نآ  هک  میریگیم  هجیتن  دوشیم و  يراج  هّلقتسم ، هدارا  ّقلعت  مدع  باحصتسا  میراد ، نآ  هب  هّلقتسم  هدارا  ّقلعت 
. میئامنیم تباث  ّبترتم و  نآرب  ار  راثآ  نامه  دشاب ، هتشاد  ياهّیعرش  راثآ  روکذم ، یعبت  بجاو  هچنانچ  و 

« ۀّلقتـسم ریغ  ةدارا  هب  ّقلعت  ام   » هک دینک  فیرعت  نینچ  ار  نآ  دینادب و  يدوجو  رما  کی  ار  یعبت  بجاو  ماوق  دیق و  امـش  تسا  نکمم  ب :
بجاو زا  روکذـم  فیرعت  قـبط  تسه 525 ،] هّلقتـسم » ریغ   » شفـصو اـّما  هتفرگ  قـّلعت  نآ  هب  ياهدارا  هک : تـسا  نآ  یعبت ، بـجاو  ینعی 

ءیش دیهاوخب  رگا  یمدع  رما  باحصتسا  اب  تسه و  یمدع  رما  کی  امش  بحـصتسم  اریز  دومن  کّسمت  باحـصتسا ، هب  ناوتیمن  یعبت ،
مزاول مه  دنک و  تباث  ار  بحصتسم  دناوتب  مه  باحصتسا  ینعی  دشاب ، تّجح  تبثم ، لصا  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  دینک ، تباث  ار  يدوجو 

تاموزلم مزاول و  تسا - زاسراک  بحـصتسم ، تابثا  يارب  طقف  باحـصتسا  تفگ  تسنادن و  تجح  ار  تبثم  لصا  یـسک  رگا  اّما  ار  نآ 
درک تباث  ار  يدوجو  رما  هّلقتسم ، هدارا  ّقلعت  مدع  باحصتسا  هلیسو  هب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دنکیمن - ادیپ  ّبترت  نآرب  بحـصتسم 

هّلقتسم  ریغ  هدارا  هک  نونکا  تفگ  و 
376 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. هدش ّقلعتم  نآ  هب  هّلقتسم  هدارا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  سپ  هتفرگن  ّقلعت  نآ ، هب 
[.« مهفاف 526 : » هلوق

دیق ناـمه  هب  يدوجو  رما  نآ  ماوق  لاـحنیعرد ، تسه  يدوـجو  رما  کـی  یعبت  بجاو  دـیق  دـیتفگ  هک  یعبت  بجاو  زا  ریخا  فـیرعت  رد 
. دشابیم نآ  یمدع 

ّقلعت نآ ، هب  ياهدارا  هک  تسا  یهیدـب  ۀّلقتـسم ،» ریغ  ّهناب  ۀـفوصوم  ةدارا  هب  ّقلعت  اـم   » هک تسا  نآ  یعبت ، بجاو  دـیتفگ  کـلذ : حیـضوت 
ناونع باحصتسا ، هلیسو  هب  میناوتن  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاکشا و  دیدومن ، ذخا  نآ  رد  مه  ار  هّلقتـسم » ریغ   » ناونع دیق و  اّما  هتفرگ 

. مینک تباث  ار  هّلقتسم » ریغ  »
مّلـسم هدارا ، ّقلعت  لصا  هک  مه  مّود  فیرعت  قبط  درکیم ، ادـیپ  نایرج  هّلقتـسم ، هدارا  ّقلعت  مدـع  لـصا  یلّوا ، فیرعت  رد  هک  روطناـمه 

ناوتیم درادـن و  دوجو  لالقتـسا ، مدـع  باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  تسا ، كوکـشم  نآ ، ندوب  یلالقتـسا  مدـع  یلالقتـسا و  اّما  تسا 
. دومن يراج  ار  روکذم  باحصتسا 

377 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، داهتجالا قیرط  یف  عوقولل  ۀحلاص  اهتجیتن  نوکت  نأ  الإ  تسیل  اقباس - تفرع  امک  ۀّیلوصألا - ۀـلأسملا  یف  یه  و  ةرمّثلا ، نایب  یف  بینذـت :

[. 1  ] بجاو ّهنا  جتنتسی  بجاول  ۀمّدقم  ءیش  نوک  ۀمّدقم  ۀمیمضب  ّهنإف  ۀلأسملا ، یف  ۀمزالملاب  لیق  ول  امک  ّیعرف ، مکح  طابنتسا  و 
______________________________

بجاو همّدقم  ثحب  هرمث 

هراشا
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ّبترتـم ياهرمث  هچ  هن ، اـی  دراد  قّقحت  همّدـقم  بوجو  همّدـقملا و  يذ  بوـجو  نیب  همزـالم ، اـیآ  هکنیا  رد  عازن و  لـصا  رد  لاؤـس : [- 1]
؟ دراد ياهرمث  هچ  روکذم ، یلوصا  هلأسم  رد  عازن  رگید ، ترابع  هب  دوشیم 

یلوصا هلأسم  ناونع  دهاوخب  ءیـش  رگا  تسیچ و  هّیلوصا  هلأسم  هرمث  یّلک ، روطهب  هک  دومن  یـسررب  دیاب  روکذم  لاؤس  هب  خـساپ  زا  لبق 
. دشاب هتشاد  ياهرمث  هچ  دیاب  دنک ، ادیپ 

رد هک  يدهتجم  ینعی  دریگ  رارق  طابنتـسا ، سایق  رد  دناوتب  دیاب  هلئـسم  نآ  هجیتن  هک : تسا  نیا  یلوصا ، هلئـسم  هرمث  هک  میاهتفگ  ارّرکم 
هّیلوصا هلئسم  هجیتن  نآ ، ياربک  هک  دهدیم  بیترت  ارغص - اربک و  سایق - کی  نآ ، طابنتسا  يارب  تسه  یهلا  یعرف  مکح  طابنتسا  ددص 

سایق رد  هلئسم  نآ  هک  تسا  نیا  یلوصا ، هلأسم  هرمث  رد  كالم  نیاربانب ، دشابیم  یعرش  مکح  کی  طابنتـسا  سایق ، نآ  هجیتن  تسه و 
لوـقلا یلع  بجاو - همّدـقم  ثـحب  هرمث  نیارباـنب ، دـشاب  یهلا  یّلک  مـکح  کـی  مـه  ساـیق  هجیتـن  دوـش و  عـقاو  اربـک  ناوـنعهب  روکذـم 

: هک تسا  حضاو  رایسب  ۀمزالملاب -
هک هدمآرب  ددص  رد  هجیتن  رد  و  تسه 527 ] همزالم  همّدقم ، بوجو  همّدقملا و  يذ  بوجو  نیب  دیتفگ  هدش و  همزالم  هب  لئاق  امـش  رگا 

: لکش نیا  هب  دوشیم  عقاو  هیلوصا ، هلأسم  هجیتن  نآ ، ياربک  هک  دیهدیم  بیترت  یسایق  هن ، ای  تسه  بجاو  یهلا - یّلک  مکح  وضو - ایآ 
ءوضولا »

378 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذإ هتامّدقمب  دحاو  بجاو  كرتب  قسفلا  لوصح  و  بجاولا ، رذن  دنع  بجاو ، ۀمّدقم  نایتإب  رذّنلا  ءرب  لثم  اهنم  سیل  ّهنأ  حدقنا ، دـق  هنم  و 

ناعبتی اّمنإ  همدع  ءربلا و  ّنأ  عم  ۀمّدقملا ، یلع  ةرجألا  ذخأ  زاوج  مدع  و  کلذب ، مارحلا  یلع  رارـصإلا  قدـصل  ةریثک ، تامّدـقم  هل  تناک 
هب ءربلا  لصحی  امبر  و  ۀمزالملاب ، لیق  ول  هقالطإ و  دنع  فرصنملا  وه  امک  یسفّنلا ، بوجولا  دصق  ول  ۀمّدقملا  نایتإب  ءرب  الف  رذاّنلا ، دصق 

تامّدقم هل  تناک  ول  و  بجاو ، كرتب  مارحلا  یلع  رارـصإلا  لصحی  داکی  و ال  یفخی . امک ال  اهمدعب ، لیق  ول  ۀـمّدقملا و  معی  ام  دـصق  ول 
طوقـسل الـصأ ، مارحب  تامّدـقملا  رئاس  كرت  نوکی  الف  بجاولا ، نم  هعم  نّکمتی  ـال  ۀـمّدقم  لّوأ  كرتب  نایـصعلا  لوصحل  ةدـیدع ، ریغ 

[. 1  ] یفخی حضاو ال  وه  امک  ذئنیح ، فیلکّتلا 
______________________________

.« ةالصلاک اهیذ  بوجول  بجاو  ءوضولا  ّنا  : » دیریگیم هجیتن  نآ  زا  و  بجاو » بجاول  ۀمّدقم  وه  ام  ّلک  بجاول و  ۀمّدقم  الثم 
.« بوجولاب موکحم  ءوضولا   » ای اعرش » بجاو  ءوضولا  : » دسیونیم دوخ  هّیملع  هلاسر  رد  دهتجم  نآ  روکذم ، سایق  لیکشت  اب 

دناوتیمن تسه ، همزالم  رکنم  هک  یـسک  اّما  تسه  روکذم  هرمث  ياراد  بجاو ، همّدـقم  باب  رد  عازن  هک  دـش  حـضاو  ام  نایب  هب  هّجوت  اب 
: دیوگب دناوتیم ، وا  هکلب  دیامن  یعرش »  » بوجو هدافتسا  دهد و  لیکشت  یسایق  نانچ 

شیارب هلئـسم ، فرط  نآ  دـیئوگب  ای  تسا ، بجاو  همزالم ، رطاخ  هب  بجاو  همّدـقم  هک  هدـشن  تباث  شیارب  اّما  ةالّـصلل » ۀـمّدقم  ءوضولا  »
اّما دراد  ّتیمّدـقم  وضو ، هک  لاـحنیعرد  ینعی  بجاوب » سیل  ءوضولا   » هک دریگیم  هجیتن  وا  و  ۀـبجاوب » تسیل  ۀـمّدقملا   » هک هدـش  تباـث 

: هک تسا  نیا  دریگیم ، هک  ياهجیتن  تسین ، همزالم  هب  لئاق  وا  نوچ 
. درادن یعرش  بوجو  وضو - همّدقم -

یتارمث هچ  نییلوصا  رئاس  مینیبب  نونکا  میدرک ، نایب  الیـصفت  هک  تسا  نامه  دوشیم  ّبترتم  بجاو ، همّدـقم  باب  رد  عازن  رب  هک  ياهرمث 
. دناهدرک ّبترتم  نآرب 

فّنصم  هک  دش ، رکذ  بجاو  همّدقم  باب  رد  عازن  رب  هرمث  نیدنچ  املع ، تاملک  رد  [- 1]
379 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دناهداد رارق  لاکشا  دروم  لاحنیعرد ، هتخادرپ و  اهنآ  زا  یضعب  نایب  هب 
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لاکشا کی  اهنآ  زا  مادکره  هب  تبـسن  لاح  نیعرد  هدرک و  نایب  كرتشم 528 ] داریا  کی  هرمث - هس  تارمث - نآ  يارب  فّنـصم  رّکذت :
: هک مینکیم  نایب  ار  نآ  بیترت  نیا  هب  هدومنن و  تیاعر  ار  باتک  نتم  بیترت  بلطم ، نییبت  تلوهس  يارب  مه  ام  هدومن ، رکذ  یصاصتخا 

. میزادرپیم اهنآ  زا  کیره  هب  طوبرم  یصاصتخا  لاکشا  رکذ  هب  نآ  زا  دعب  كرتشم و  لاکشا  سپس  هرمث و  لصا  ادتبا ،

: لّوا هرمث  نایب 

رذـن رد  شاهجیتن  مینادـب ، بجاو  ار  بجاو  همّدـقم  رگا  تروص  نیا  رد  دـهد  ماجنا  ار  یبجاو  کـی  هک  دـنک  رذـن  ناـسنا ، رگا  دـناهتفگ 
بجاولا ۀـمّدقم   » اریز تسا  هدرک  لمع  دوخ ، رذـن  هب  دـهد  ماجنا  ار  بجاو  کی  همّدـقم  فّلکم ، نآ  رگا  هک : دوشیم  رهاظ  مه  روکذـم 

رذن هب  دهدیم  ماجنا  ار  بجاو  کی  همّدقم  هک  یفّلکم  درادن ، بوجو  بجاو ، همّدقم  میتفگ  هدـشن و  همزالم  هب  لئاق  هچنانچ  اّما  ۀـبجاو »
.« ۀبجاوب تسیل  بجاولا  ۀمّدقم  ّنال   » هدومنن تقفاوم  دوخ 

قّقحت تفلاخم  اجک  رد  هدش و  لصاح  رذـن  اب  تقفاوم  يدروم  هچ  رد  هکنیا  رذـن و  اب  تفلاخم  تقفاوم و  هلأسم  كرتشم 529 :] لاکشا 
. درادن سّدقم  عراش  هب  یطابترا  تسین و  یعرش  مکح  هدرک ، ادیپ 

؟ دراد قابطنا  تقفاوم و  هب  رومأم  اب  هب  ّیتأم  هک  دنکیم  مکح  یسک  هچ  دومن  نایتا  احیحص  ار  شرهظ  زامن  یفّلکم  رگا  لاؤس :
لاعتم دـنوادخ  مکح  اب  قباطم  زامن ، نآ  دـنکیم  مکح  لقع  دـشاب ، عراش  روتـسد  قباطم  طئارـش  ازجا و  رظن  زا  ناسنا  زاـمن  رگا  باوج :

. تسا
380 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بجاو مه  بجاو  همّدـقم  اضرف  دـنک و  ناـیتا  ار  یبجاو  کـی  هدرک  رذـن  هک  یـسک  تسا ، روطنیمه  مه ، رذـن  هلأـسم  ثحب و  ّلـحم  رد 
اب تفلاخم  تقفاوم و  اما  هدشن . لصاح  تقفاوم  هکنیا  ای  هدش ، لصاح  رذن  اب  تقفاوم  هک  دـنکیم  مکح  لقع  تروص ، نیا  رد  دـشابیم 

یهلا مکح  طابنتـسا  قیرط  رد  دیاب  هّیلوصا  هلأسم  هک  تسا  یهیدب  دریگ و  رارق  هّیلوصا  هلأسم  هرمث  دـناوتب  هک  تسین  یعرـش  مکح  رذـن ،
 ... دوش و عقاو 

: هک تسا  نیا  رگید ، داریا  مینک ، رظنفرص  مه  لبق  لاکشا  زا  رگا  یصاصتخا : لاکشا 
. تسا هدوب  هچ  بجاو »  » ماجنا زا  وا  دوصقم  مینیبب  دیاب  هدرک  يرذن  نانچ  هک  یسک  اریز  میرادن  لوبق  ار  روکذم  هرمث  ساسا 

مه امـش  دـنک و  نایتا  ار  بجاو  کی  همّدـقم  وا  رگا  تروص  نیا  رد  هدوب  یـسفن 530 ] بجاو  کی  نایتا  رذاـن ، دوصقم  تسا  نکمم  - 1
. دشاب هتشاد  رذن  تقفاوم  يارب  يرثا  دناوتیمن  بجاو » همّدقم »  » نایتا دینادب ، بجاو  ار  بجاو  همّدقم 

رما کی  هک  ّیلع » هّلل  : » تسا هتفگ  الثم  دشاب  یلقع - یعرـش و  زا  ّمعا  بجاو - کی  نایتا  بجاو »  » ماجنا زا  رذان  دوصقم  دراد  ناکما  - 2
، دهد ماجنا  ار  بجاو  کی  همّدـقم  وا  رگا  روکذـم  ضرف  رد  لقع ، بناج  زا  ای  دـشاب  عراش  هیحان  زا  نآ  مازلا  هاوخ  میامن  نایتا  ار  یموزل 

: اریز دشابن  ای  [ 531] دشاب بجاو  همّدقم ، هاوخ  هدش ، لصاح  رذن  تقفاوم 
مکح لـقع ، هک  تسا  دـقتعم  هکلب  تسین  همّدـقم  یلقع  موزل  رکنم  هدرک . راـکنا  ار  همزـالم  هک  یـسک  دـشابن ، مـه  بـجاو  همّدـقم ، رگا 
تهج نیمه  رد  همزالم  مدـع  همزالم و  هب  لوق  نیب  تواـفت  دراد و  یلقع  بوجو  مّلـس ، بصن  حطّـسلا » یلع  نک   » رما دوجو  اـب  دـنکیم 

موزل  همزالم ، نیرکنم  اّما  دننکیم  تابثا  یعرش ، بوجو  همّدقم ، يارب  همزالم ، هب  نیلئاق  هک  تسا 
381 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

موزل همزالم ، راکنا  رب  انب  یعرـش و  موزل  همزـالم ، رب  اـنب  اـهتنم  دراد  موزل  لاـحّيایلع  همّدـقم ، سپ  [. 532] دنراد لوبق  ار  همدـقم  یلقع 
. دراد یلقع 
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همّدـقم هک  دـنکیمن  یقرف  تروص ، نیا  رد  دـشاب  یلقع  یعرـش و  بجاو  زا  ّمعا  بجاو ، ماـجنا  زا  رذاـن  دوـصقم  تسا  نکمم  هصـالخ :
 ... تسا و هدوب  هچ  وا  روظنم  هک  دومن  هظحالم  دیاب  اذل  دشاب  یعرش  بوجو  دقاف  الصا  ای  دشاب  هتشاد  یعرش  بوجو  بجاو ،

: مّود هرمث  نایب 

هب لئاق  رگا  تروص  نیا  رد  دنک ، كرت  شتامّدقم  مامتاب  ار  بجاو  نآ  يدرف  دـشاب و  همّدـقم  دـنچ  ياراد  ياهمّدـقملايذ  رگا  دـناهتفگ 
هدرک كرت  ار  بجاو  دنچ  وا  اریز  دوشیم  قبطنم  وا  رب  قسف  ناونع  و  اقساف » ریصی   » درف نآ  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  میـشاب  همّدقم  بوجو 

هک یــسک  سپ  دـنکیم  ادـیپ  هریبـک  ناوـنع  دـشاب - هریغــص  وـل  و  هاـنگ - رب  رارــصا  سفن  دراد و  هاـنگ  مارح و  رب  رارــصا  تـقیقح  رد 
. تسین لداع  هدرک ، كرت  شاهمّدقم  دنچ  اب  ار  ياهمّدقملايذ 

ار همّدقملا - يذ  بجاو - کی  طقف  وا  هدرک  كرت  شتامّدقم  اب  ار  بجاو  کی  هک  يدرف  درادن ، بوجو  بجاو ، تامّدقم  میتفگ  رگا  اّما 
. دوشیمن قّقحم  قسف ، دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  هریغص ، هانگ  رب  رارصا  ناونع  بجاو ، کی  كرت  رب  هدومن و  كرت 

[، تسین 533 یعرـش  هلئـسم  کی  هک  ندشن  قساف  ندـش و  قساف  درادـن . هّیلوصا  هلأسم  هرمث  هب  یطابترا  مه  بلطم  نیا  كرتشم : لاکـشا 
دنکیمن ادیپ  قّقحت  قسف  اجک  رد  دوشیم و  قّقحم  قسف ، يدروم  هچ  رد  هکنیا  اّما  تسه  تلادـع  قسف و  یّلک  كالم  نایب  عراش ، هفیظو 

مکح  زا  هک  تسا  لقع  هب  طوبرم  یئزج و  مکح  کی  بلطم  نیا  هکلب  تسین  عراش  نوئش  زا 
382 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دیامنیم قبطنم  شدراوم  رب  ار  نآ  لقع  تقیقح ، رد  دنکیم و  هدافتسا  عراش  یّلک 
بلـس بجاو ، نآ  ماـجنا  زا  فّلکم  تردـق  همّدـقم ، کـی  كرت  اـب  تسه و  همّدـقم  هس  ياراد  یبجاو  دـینک  ضرف  یـصاصتخا : لاکـشا 

؟ هدش عقاو  مارح  رب  رارصا  تروص ، نیا  رد  ایآ  دوشیم ،
هب اذل  درادن  همّدقملا  يذ  ماجنا  رب  تردق  نآ ، عبت  هب  درک ، كرت  ار  همّدقم  نیلّوا  فّلکم ، یتقو  هدرکن . ادیپ  قّقحت  هانگ ، رب  رارصا  امّلسم 

بوجو مه  تامّدـقم  رئاس  نوچ  نآ  عبت  هب  دوشیم و  طقاس  بجاو ، هب  تبـسن  فیلکت ، لصا  همّدـقملا ، يذ  نایتا  رب  تردـق  مدـع  رطاـخ 
رب هدرک و  ادیپ  قّقحت  تفلاخم ، نایـصع و  کی  طقف  فّلکم ، نآ  زا  اذل  دوشیم  طقاس  مه  تامّدقم  هب  تبـسن  فیلکت  نآ  هتـشاد ، يریغ 

. دوشیمن مه  قسف  بجوم  تسین و  قداص  رارصا ، ناونع  دحاو ، نایصع 
هدوب و رایتخا  ءوس  رثا  رد  همّدقملا  يذ  هب  تبسن  فّلکم ، تردق  بلـس  اریز  تسه  هشقانم  لباق  روکذم ، نایب  هّللا : همحر  فّنـصم  رب  داریا 

. درادن رایتخا  هلأسم  اب  یتافانم  دوشیمن و  فیلکت  طوقس  بجوم  رایتخا ، ءوس  هب  عانتما 
: هک میراد  مّود  هرمث  لصا  هب  يرگید  داریا  فّنصم ، لاکشا  زا  ریغ  لاحنیعرد ،

هّیریغ و تابجاو  ثحب  رد  ام  دوش و  تبوقع  قاقحتـسا  ثعاب  هک  تسا  نآ  تیـصعم  اریز  تسین  تیـصعم  بجوم  تامّدـقم ، اب  تفلاـخم 
رد هک  ددرگیمن  قسف  بجوـم  اـهنآ  كرت  دوـشیمن و  ّبترتـم  تبوـقع ، قاقحتـسا  يریغ ، بجاو  تفلاـخم  رب  میتـفگ  ثـالث  تراـهط 

ّبترتم نآ  تفلاخم  رب  یتبوقع  قاقحتـسا  هکنیا  نودـب  يریغ  بجاو  ود  ای  کی  كرت  فرـص  دـشاب و  حرطم  تبوقع  قاقحتـسا  شلاـبند 
. دوشیمن قسف  بجوم  ددرگ ،

: مّوس هرمث  نایب 

یعنام دشابن  بجاو  همّدقم ، رگا  اّما  تسین  زئاج  بجاو ، همّدقم  ماجنا  يارب  ترجا  ذخا  دشاب ، بوجو  ياراد  بجاو ، همّدقم  رگا  دناهتفگ 
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نینچ  ار  بجاو  همّدقم  تارمث  زا  یکی  هکنیا : هصالخ  درادن  دوجو  بجاو ، همّدقم  ربارب  رد  ترجا  ذخا  زا 
383 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تاعانّصلاک ابولطم  قلطملا  هدوجو  ناک  لب  ضوع ، الب  اناجم و  فّلکملا  یلع  هباجیإ  نکی  مل  اذإ  هب ، سأب  بجاولا ال  یلع  ةرجألا  ذخأ  و 
موزل يأ  کلذـل ، اهیلع  ةرجألا  ذـخأ  بجی  امبر  لب  دابعلا ، شاـعم  اـهالول  لـتخی  و  دـالبلا ، اهنودـب  مظتنی  داـکی  ـال  یتلا  ۀـّیئافک  ۀـبجاولا 

[. 1  ] ۀّیلصّوتلا تابجاولا  یف  اذه  اهذخأ ، ول ال  ماظتنالا  مدع  لالتخالا و 
______________________________

.« اهیلع ةرجالا  ذخا  زوجی  ۀمّدقملا  بوجوب  لقن  مل  اذا  اهیلع و  ةرجالا  ذخا  زوجی  ۀمّدقملا ال  بوجوب  انلق  اذا  : » هک دناهدرک  نایب 
ذخا زاوج  مدع   » الثم تسه  یّلک  یهلا ، مکح  هشیمه  تسین ، یعرـش  مکح  همّدقم ، ماجنا  يارب  ترجا  ذخا  زاوج  مدع  كرتشم : لاکـشا 

. درادن سّدقم  عراش  هب  یطابترا  زامن ، ربارب  رد  ترجا  ذخا  زاوج  مدع  اّما  دشاب  هّللا  مکح  دناوتیم  بجاولا » یلع  ةرجالا 
یلوصا هلأسم  هکنیا  هن  دشاب  یعرـش  مکح  طبنتـسم  ّدلوم و  دیاب  هّیلوصا  هلأسم  رگید ، ترابع  هب  درادن  عراش  هب  یطابترا  مه  روکذم  هرمث 

. دشاب ماکحا  ندرک  هدایپ  قیبطت و  يارب 
رب ادخ  مکح  نآ  میوش  همّدقم  بوجو  هب  لئاق  رگا  و  بجاولا » یلع  ةرجالا  ذخا  زوجی  ال   » تسا هدومرف  سّدقم  عراش  هک : دـیدقتعم  امش 

هرمث اذـل  دوش  عقاو  یلوصا  هلأسم  هرمث  دـناوتیمن  مکح  ندرک  هدایپ  قیبطت و  هک : تسا  نیا  اـم  لاکـشا  تسا ، قبطنم  هیف 534 ،] نحن  ام 
. تسین هّیلوصا  هلأسم  تارمث  زا  مه  مّوس 

مه فّنصم  نکل  هدرک  نایب  احورشم  ار  تابجاو  لباقم  رد  ترجا  ذخا  هلأسم  بساکم ، باتک  رد  خیش  موحرم  یـصاصتخا : لاکـشا  [- 1]
: هک دناهتخادرپ  نآ  نایب  هب  اتراشا 

. دشابن زئاج  تابجاو ، ربارب  رد  ترجا  ذخا  هک  میرادن  لوبق  الصا 
ود نآ  زا  کیره  هب  تبـسن  ار  روکذم  ثحب  تسا  مزال  يدّبعت ، یلّصوت 2 - - 1 دنتـسه : هنوگ  ود  رب  تابجاو  رابتعا ، کی  هب  کلذ : نایب 

. میهد همادا  مسق 
ترجا نآ ، لباقم  رد  یـسک  هاوخ  دوب - بجاو  نآ  دوجو  فرـص  شدوصقم  دومن و  بجاو  ار  ءیـش  ـالوم  رگا  یلّـصوت : تاـبجاو  فلا :

، تروص نیا  رد  دهد - ماجنا  یناجم  ای  دریگب 
384 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اهتّیدابع یفانی  یک  نایتإلا ، سفن  یلع  ال  اـهلاثتما ، یعادـب  اـهنایتإ  یلع  ةرجـألا  ذـخأ  زاوجب  لاـقی  نأ  نکمیف  ۀـّیدبعّتلا ، تاـبجاولا  اـما  و 
ۀلماعملا نوکی  یک ال  رجأتـسملا ، یلإ  ةدئاع  ۀعفنم  اهیف  نوکی  نأ  اهریغک - اهیف - ربتعی  رمألا  ۀـیاغ  یعاّدـلا ، یلإ  یعاّدـلا  لیبق  نم  نوکیف 

[. 1  ] لطابلاب الکأ  اهیلع  ةرجألا  ذخأ  و  ۀّیهفس ،
______________________________

؟ دراد دوجو  نآ ، ربارب  رد  ترجا  ذخا  يارب  یعنام  هچ 
بیبط و اهنآ  زا  ياهّدـع  هک  هدومن  مازلا  هّیعانـص ، ۀـّیئافک  تابجاو  ماجنا  رب  ار  مدرم  هعماج ، ماظن  لالتخا  مدـع  روظنم  هب  میکح  يـالوم 

بیبط هک  تسین  نیا  یعانـص ، یئافک  بجاو  يانعم  دـننک ، فرطرب  ار  هعماج  زاین  دـنزومایب و  ار  تاعانـص  رئاس  ياهّدـع  راّـجن و  یـضعب 
دنتـسه روبجم  اهنآ  میئوگب  رگا  هکلب  دریگب  دزم  دوخ ، لمع  ربارب  رد  دشابن  زاجم  اّنب  ای  دیامن  ترجا  ذخا  دوخ ، تبابط  لباقم  رد  دناوتن 

اهنآ یگدنز  سپ  دـننک  راک  اناّجم  راّجن ، بیبط و  دـشاب  انب  رگا  دوشیم  ماظن  لالتخا  ضرغ و  ضقن  بجوم  یهاگ  دـننک  راک  ناگیار ،
. دوش نیمأت  یقیرط  هچ  زا 

ضرف بوجو و  هوحن  دیاب  هکلب  دریگب  ترجا  نآ ، ماجنا  ربارب  رد  دـناوتن  ناسنا  هک  دوشیمن  ثعاب  ءیـش ، کی  بوجو  فرـص  هصالخ :
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لوپ نآ  ربارب  رد  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دوش  داجیا  جراخ ، رد  اناّجم  ءیـش  نـالف  هک  هدوب  نیا  ـالوم  روظنم  رگا  درک ، هظحـالم  ار  نآ 
، تروص نیا  رد  دوش  یلمع  جراـخ ، رد  بجاو  نآ  هک  هدوب  نیا  شدوصقم  هکلب  هتـشادن  نآ  ندوب  یناّـجم  هب  یتیاـنع  وا  رگا  اـّما  تفرگ 

. درادن دوجو  نآ ، لباقم  رد  ترجا  ذخا  زا  یعنام 
دوقع و رئاس  دننام  دیاب  هراجا  دقع  هک : میزادرپیم  یهاتوک  همدقم  رکذ  هب  لاکـشا  ّلح  هلئـسم و  نایب  زا  لبق  يدـّبعت : تابجاو  ب : [- 1]

هتشاد رجأتسم  يارب  يورخا  ای  يویند  عفن  هیلع ، رجأتـسم  لمع  هک  تسا  نیا  هراجا  طئارـش  زا  یکی  الثم  دشاب  لماک  شطئارـش  تالماعم ،
َو ال  » هفیرـش هیآ  لومـشم  لطاب و  هب  لام  لکا  نآ ، يارب  ترجا  ذـخا  یهفـس و  دـشاب ، هتـشادن  وا  يارب  یعفن  هنوگچـیه  هچنانچ  دـشاب و 

. دشابیم ِلِطاْبلِاب »...  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت 
، دناوخب ار  شرهظ  زامن  دریگب و  غلبم  نالف  هک  دنک  ریجا  ار  يدرف  ناسنا ، رگا  اضرف 

385 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هلماعم و نامه  رگا  الثم  اّما  دوشیمن  بوسحم  یئالقع  لمع  کی  لوپ ، هدنهد  هب  تبـسن  درادن و  رجأتـسم  يارب  یعفن  اریز  تسین  حیحص 

ادیپ دایتعا  تالص ، نایتا  هب  تبسن  هجیتن  رد  دناوخب و  ار  دوخ  زامن  هنازور  دریگب و  غلبم  نالف  هک  دنک  دقعنم  دوخ  دنزرف  اب  ار  هراجا  دقع 
. دشاب یهفس  هلماعم ، دیابن  هکنیا  هصالخ  دشاب ، نّیدتم  شدنزرف  دراد  هقالع  وا  اریز  تسا  رّوصتم  ردپ ، يارب  مه  یعفن  حیحص و  دنک ،
نایب یفلتخم  ياهلحهار  تارظن و  نآ ، هرابرد  تسا و  هقف  تالکـشم  زا  هلئـسم  نیا  تابجاو 535 :] رب  ترجا  ذخا  رد  لاکـشا  ّلح  هوحن 

. هدش
، دناوخب زامن  لاس  کی  ّتیم ، نالف  يارب  هدش  ریجا  هک  یسک  اضرف  دناهدومن ، لح  یعاد  رب  یعاد  قیرط  زا  ار  هلکشم  ناشیا  فّنصم : رظن 

ماجنا لوپ  هزیگنا  کـیرحت و  هب  ار  تبرق  دـصق  اـب  تالـص  اـّما  دـناوخیم  تبرق  دـصق  هب  ار  زاـمن  هک : دـیامنیم  لـمع  ّتیفیک  نیا  هب  وا 
هب یهّجوت  دـناوخیم ، يراجیتسا  زامن  هک  یماگنه  وا  هک  يوحن  هب  تسین  تبرق  دـصق  ضرع  رد  ترجا  ذـخا  رگید ، ترابع  هب  دـهدیم 

دنتـسه رگیدکی  لوط  رد  تبرق  دـصق  ترجا و  ذـخا  هلأسم  هکلب  دـیامن ، هذوخأم  لوپ - هجو - نآ  هب  یهاگن  دـشاب و  هتـشاد  تبرق  دـصق 
دراو تدابع ، نآ  هب  ياهمطل  هجیتن ، رد  دـهدیم و  ماجنا  ترجا  یعاد  هب  ار  تبرق  دـصق  اب  زامن  دـناوخیم و  تبرق  دـصق  اب  ار  زامن  ینعی 

. دوشیمن
لطاـب اـم  تاداـبع  هک  تسا  نیا  شاهجیتـن  دوـش ، تداـبع  هب  ياهبرـض  ثعاـب  دوـشیم ، ناـیتا  روکذـم  وـحن  هب  هـک  یلمع  دـشاب  اـنب  رگا 
طوبرم هک  تسه  یئایازم  نامه  رطاخ  هب  ام  تادابع  دنهدیم ، ماجنا  ۀّنجلا » یف  اعمط  راّنلا و  نم  افوخ   » ار تادابع  مدرم ، اریز  [ 536] دشاب

؟ دینکیم لح  عمج و  تبرق  دصق  اب  هنوگچ  ار  هلئسم  نیا  امش  دشابیم ، نامدوخ  هب 
، خزود زا  فوخ  تشهب و  رد  عمط  يارب  ار  تبرق  دصق  اب  تالـص  اّما  دناوخیم  تبرق  دـصق  هب  ار  زامن  فّلکم ، هک  تسا  نیا  هب  شعمج 

. دنکیم نایتا 
386 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عامتجا زاوج  یلع  ینتبیف  ۀمرحم ، ۀمّدقملا  تناک  اذا  امیف  ۀمزالملاب - لیق  اذإ  ۀمرحلا - بوجولا و  عامتجا  ةرمّثلا ، نم  لعجی 537 ] امبر  و 
[. 1  ] اهمدعب لیق  ول  ام  فالخب  همدع ، یهّنلا و  رمألا و 

______________________________

رب ترجا  ذخا   ) هلأسم اب  خزود ) زا  فوخ  ّتنج و  رد  عمط   ) هلأسم نیب  تسا ، حیحـص  روکذـم  وحن  هب  ام  تادابع  هک  روطنامه  دـناهتفگ 
. تسین یقرف  تابجاو )

الها کتدجو  لب  کتّنج  یف  اعمط  و ال  كران ، نم  افوخ  کتدبع  ام  یهلا  : » تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  نانمؤم و  ریما  يرآ 
[. 538 «] کتدبعف ةدابعلل 
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مّنهج زا  سرت  تشهب و  رد  عمط  يارب  تسه  يویند  ياهیگدولآ  ایر و  زا  یلاخ  هک  یتادابع  نآ  مینک ، هّجوت  دوخ ، تادابع  قمع  هب  رگا 
. تسا دّحتم  كالم ، رظن  زا  تابجاو  لباقم  رد  ترجا  ذخا  هلأسم  اب  بلطم  نیا  دشابیم و 

. دناهدومن لح  ار  اهنآ  ربارب  رد  ترجا  ذخا  هلأسم  يدابع ، تابجاو  رد  یعاد  رب  یعاد  قیرط  زا  هّللا  همحر  فّنصم  هصالخ :
[- 1]

: مراهچ هرمث  نایب 

، دوش عقاو  یبجاو ، همّدقم  مّرحم ، ءیـش  نآ  دشاب و  هتـشاد  یتاذ  تمرح  دریگ ، رارق  بجاو ، همّدقم  هکنآ  زا  لبق  ياهمّدـقم - ءیـش - رگا 
دنکیم ادیپ  ققحت  تمرح 539 ،] بوجو و  عامتجا  همدقم ، نآ  هب  تبـسن  میوش ، همّدقم  بوجو  همزالم و  هب  لئاق  رگا  روکذـم  ضرف  رد 

تالص  دننام  دوشیم - بوسحم  یهن ، رما و  عامتجا  تایرغص  قیداصم و  زا  ینعی :
387 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عئاّشلا لمحلاب  وه  اـم  بجاولا 540 ] ّنإ  ةّرم ، ریغ  هیلإ  انرـشأ  اـمل  هیلع ، ۀـینتبم  نوکت  یک  عاـمتجالا ، باـب  نم  نوـکی  ـال  ّهنإ  ـالّوأ : هیف : و 
[. 1  ] ۀلماعملا ةدابعلا و  یف  یهّنلا  باب  نم  ۀمزالملا  یلع  نوکیف  [، 541] ۀمّدقملا ناونعب  ال  ۀمّدقم ،

______________________________

ّلحم رد  تسه  يراـج  ثحب ، نآ  رد  هک  یئاـهباوج  تالاکـشا و  لاوـقا ، و  تسه - یهن  رما و  عاـمتجا  قیداـصم  زا  هک  یبـصغ  راد  رد 
ثحب هب  یطابترا  هنوگچیه  روکذم ، هلأسم  میئامن ، راکنا  ار  همّدقم  بوجو  میوشن و  همزالم  هب  لئاق  رگا  اّما  دنکیم  ادیپ  نایرج  مه  ثحب 

. دنکیمن ادیپ  یهن ، رما و  عامتجا 
: دناهدومن دراو  روکذم ، هرمث  رب  لاکشا  هس  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

ناونع دـیاب  تسا ، رما  ّقلعتم  يرگید  یهن و  ّقلعتم  اـهنآ  زا  یکی  هک  یناوـنع  ود  نآ  یهن ، رما و  عاـمتجا  ثحب  رد  همّدـقم : لّوا : لاکـشا 
یلیلعت نآ ، ثیح - تهج - دـشاب و  هتـشادن  ّتیعوضوم  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  نآ  هچنانچ  اّما  دـشاب  هتـشاد  ّتیعوضوم  نینچمه  يدـییقت و 

. دنکیمن ادیپ  یهن ، رما و  عامتجا  باب  رد  عازن  هب  یطابترا  دشاب ،
ياراد يدـییقت و  تهج  ود  ياراد  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  عازن  هب  طبترم  یبصغ ، راد  رد  تالـص  هکنیا  ّتلع 

عوضوم و تالص ، سفن  رگید : ترابع  هب  دنشاب  هتشاد  ّتیطساو  ّتیّلع و  هکنیا : هن  دنـشابیم  مکح  ّقلعتم  عوضوم و  هک  تسه  ناونع  ود 
شدوخ مه  بصغ  ناونع  نینچمه  تسه و  يدـییقت  تالـص ، ناونع  سپ  َةـالَّصلا *» اوُمِیقَأ  : » هدومرف سّدـقم  عراـش  تسا و  مکح  ّقلعتم 

. هتفرگ رارق  یهن ، ّقلعتم  دراد و  ّتیعوضوم 
؟ تسه یبصغ  راد  رد  تالص  دننام  مه  همّدقم  نآ  هدوب - مارح  البق  هکیلاحرد  دش - بجاو  ياهمّدقم  رگا  ایآ  ثحب : ّلحم  رد  اّما 
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قّقحت ّتیمّدقم ، هیحان  زا  هک  یبوجو  ایآ  اّما  هدوب  ءیش  نآ  تاذ  هب  طوبرم  هدرک ، ادیپ  قّقحت  همّدقم ، هب  تبـسن  الّوا  هک  یتمرح  نآ  ریخ ،

؟ تسه همّدقم  ناونع »  » هب طوبرم  دنکیم ، ادیپ 
سفن هب  تبسن  يریغ ، بوجو  هب  مکح  هک  دوشیم  ببـس  ّتیمّدقم ، ینعی : تسه  یلیلعت  ثیح  ّتیمّدقم ، ناونع  هک  میاهدرک  نایب  ارّرکم 
ناونع تسه ، بجاو  همّدـقم ، تسین ، بجاو  وضو  تفگ : ناوتیمن  اّما  تسه  زامن  همّدـقم  وضو ، ـالثم  دوش  راـب  وضو - اـی  مّلـس - بصن 

مه تمرح  ناونع  تسین و  ّتیمّدـقم  زا  تراـبع  بوجو ، ناونع  سپ : دوش  يریغ  بوجو  هب  فصّتم  وضو ، هک  دوشیم  ببـس  ّتیمّدـقم ،
. دنشاب هدش  عمج  رگیدکی  اب  ود  نآ  رگید و  ءیش  کی  زا  ترابع 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 556 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ نامه  دنکیم ، ادیپ  بوجو  تسا ، مارح  هک  يزیچ  نامه  دیدش ، مه  همزالم  هب  لئاق  دـیدرک و  ضرف  ار  یمّرحم  همّدـقم  امـش  رگا 
. یهن رما و  عامتجا  عازن  هن ، دشابیم -. هلماعم 542 »] تدابع و  رد  یهن   » ثحب رد  لخاد  یمّدقم و  بوجو  ّقلعتم  تسا ، تمرح  ّقلعتم  هک 
، یهن رما و  عامتجا  باب  رد  اّما  هدـش  ّقلعتم  نآ ، هب  مه  یهن  هتفرگ ، رارق  بوجو  ّقلعتم  هک  يزیچ  نامه  دـش ، مارح  یتدابع  ای  هلماعم  رگا 

عامتجا یجراخ ، دوجو  کی  رد  ناونع  ود  نآ  اهتنم  مارح » بصغلا  ۀبجاو ، ةالّصلا  : » ینعی دنتـسه  مه  زا  يادج  توافتم و  ناونع ، ود  نآ 
ّقلعتم يرگید  بوجو و  ّقلعتم  یکی  دشاب ، حرطم  ءیـش  ود  هک  تسین  نینچ  دش ، مارح  اضرف  همّدقم - وضو - رگا  اّما  دـناهدرک  فالتئا  و 

، تسا بوـجو  قـّلعتم  هک  يزیچ  ناـمه  هتفرگ و  قـّلعت  نآ  هب  مه  بوـجو  تسا ، میرحت  قـّلعتم  هک  يزیچ  ناـمه  هکلب  دریگ  رارق  تمرح 
. درادن یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  هب  یطابترا  سپ  هدش  ّقلعتم  نآ  هب  مه  یمیرحت  مکح 
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مدـعل ۀـمدقملل ؛ بوجو  اما ال  اهیف  و  هب . راصحنالا  ةروص  ریغ  یف  مّرحملا  ریغب  بوجولا  صاصتخال  الـصا ، عامتجالا  مزلی  داکی  ال  ایناث : و 

[. 1  ] یفخی امک ال  کلذل ، اهل  ۀمرح  اما ال  و  ۀمحازملا ، لجال  ۀمّدقملا ، يذ  بوجو 
______________________________

رما و عامتجا  ثحب  قیداصم  زا  هکنیا  ات  دراد  مه  بوجو  تسه ، مّرحم  هک  لاحنیعرد  همّدقم  دروم ، مادک  رد  لاؤس : مّود : لاکـشا  [- 1]
؟ دشاب یهن 

. دشاب هتشاد  مه  بوجو  مّرحم ، همّدقم  هک  دیهد  هئارا  ار  يدروم  دیناوتیمن  امش  رگید : ترابع  هب 
، مادکره هب  تبسن  هرصحنم ؟ ریغ  ای  تسه  همّدقملا  يذ  هرصحنم  همّدقم  ایآ  تسا 543 ،] مارح  دیئوگیم  هک  ار  ياهمّدقم  کلذ : حیضوت 

. مینکیم نایب  امش  يارب  ياهناگادج  خساپ 
زا روبع  ینعی  مارح ، قیرط  حابم و  هار  دشاب ، قیرط  ود  ياراد  یمرتحم ، سفن  قیرغ و  ذاقنا  الثم  دـشاب - هرـصحنم  ریغ  همّدـقم ، رگا  فلا :

، امیقتـسم یمّدـقم  يریغ  بوجو  دـنکیمن و  مارح  همّدـقم  بوجو  هب  مکح  لقع ، الـصا  تروص ، نیا  رد  وا - تیاضر  نودـب  ریغ  کـلم 
. دوش حرطم  تمرح ، بوجو و  عامتجا  ات  درادن  یبوجو  مارح ، همّدقم  دوشیم و  حابم  همّدقم  ضراع 

رد تسا ، ریغ  کلم  زا  روبع  هب  رصحنم  وا  ذاقنا  هار  تسه و  ندش  قرغ  لاح  رد  یناملسم  الثم  دشابیم ، هرصحنم  همّدقم ، نآ  یهاگ  ب :
رظن زا  ایآ  لاثم ، ناونعهب  تسا . رتشیب  کیمادک ، ّتیمها  هک  دومن  ياهسیاقم  همّدقملا  يذ  بوجو  همّدقم و  تمرح  نیب  دیاب  تروص  نیا 

؟ مرتحم سفن  ذاقنا  ای  تسا  ّمها  ریغ  لام  رد  فّرصت  تمرح  سّدقم ، عراش 
مارح 544] ياهمّدقم  هک  دوشیم  هنوگچ  تسین و  مارح  همّدقم ، هک  تسا  نآرب  لیلد  بلطم ، نیا  دشاب ، رتشیب  همّدـقملا ، يذ  ّتیمها  رگا 
رد دوشیم و  عفر  همّدـقم ، تمرح  محازت ، تروص  رد  دـشاب ،؟ همّدـقم  تمرح  زا  شیب  همّدـقملا ، يذ  بوجو  ّتیمها  کـلذ  عم  دـشاب و 

، هجیتن
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و ۀّیلّـصوت ، ناک  نإ  اهب  لّصّوتلا  نکمی  ّهنإف  الـصأ ، همدع  ۀمّرحملا و  ۀمّدقملاب  لّصّوتلا  یف  هل  لخد  همدع ال  عامتجالا و  ّنإ  [: 545] اثلاث و 
و همدـعب ، وأ  ۀـمّدقملا  بوجوب  لیق  عانتمالاب ، لوقلا  یلع  ۀـّیدّبعت  تناک  نإ  اهب  لّـصّوتلا  زاوج  مدـع 546 ] و  عامتجالا ، زاوجب  لـقن  مل  ول 

مدـع و  اهب ، لّصّوتلا  زاوج  یف  لاحلا  توافتی  ۀـلمجلاب ال  و  همدـعب . وأ  بوجولاب  لیق  يأ  کلذـک ، زاوجلاب  لوقلا  یلع  اهب  لّـصّوتلا  زاوج 
[. 1  ] یفخی امک ال  همدعب ، لاقی  وأ  بوجولاب ، لاقی  نأ  نیب  الصأ ، هزاوج 

______________________________

. دناهدومن عامتجا  تمرح ، بوجو و  دیوگب  یسک  ات  درادن  یتمرح  دشابیم و  بجاو  همّدقم ، نآ 
طقاـس بوـجو ، زا  همّدـقملا  يذ  روکذـم ، ضرف  رد  هک  دـشاب  رتمهم  همّدـقملا ، يذ  بوـجو  زا  همّدـقم  تمرح  تسا  نکمم  مـه  یهاـگ 
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رد تمرح  بوجو و  عامتجا  دشاب ، هتـشادن  بوجو  رگا  درادن و  یبوجو  مه  همّدقم  دـش ، طقاس  بوجو ، زا  همّدـقملا  يذ  رگا  دوشیم و 
. دیآیمن مزال  همّدقم ،

. دومن بوجو  تمرح و  عامتجا  رّوصت  ناوتیمن  راصحنا  تروص  رد  هصالخ :
: هک تسا  نیا  هدومن ، نایب  هّللا  همحر  فّنصم  هک  یلاکشا  ای  باوج  نیموس  مّوس : لاکشا  [- 1]

ترابع هب  مینک  ادـیپ  همّدـقملا  يذ  نایتا  هب  نّکمت  همّدـقم ، نایتا  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  دراد ، ّتیمها  اـم  يارب  همّدـقم  باـب  رد  هک  هچنآ 
ار ياهمزالم  مدع  همزالم و  هلأسم  هک : دومن  یـسررب  دیاب  اذـل  داد  ماجنا  جراخ  رد  ار  همّدـقملا  يذ  همّدـقم ، قیرط  زا  ناوتب  هکنیا : رگید ،

امش هک 
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همّدـقم باـب  رد  مهم »  » نآ رد  يریثأـت  اـیآ  میدرک - ناـیب  هک  يوحن  هب  دـیهد - رارق  یهن ، رما و  عاـمتجا  يارب  يارغـص  دـیدوب  ددـص  رد 
؟ هن ای  دراذگیم 

. دراذگیمن مهم »  » نآ رد  يرثا  هنوگچیه  هک  دندقتعم  هّللا  همحر  فّنصم 
دـصق هک  دشابیم  یلّـصوت  یهاگ  تسا و  ربتعم  نآ ، رد  تبرق  دصق  ینعی : تسه  يدّبعت  یهاگ  همّدقم  هک  تسا  یهیدـب  کلذ : حیـضوت 

: هک دومن  یسررب  ار  هلئسم  همّدقم ، عون  ود  ره  هب  تبسن  دیاب  بلطم  حیضوت  يارب  اذل  درادن  رابتعا  نآ ، رد  تبرق 
هب ناوتیم  دوش ، نایتا  ّتیفیک ، ره  هب  تروص و  ره  هب  تبرق  دصق  زا  یلاخ  یلّـصوت  همّدـقم  نآ  دـش ، یلّـصوت  بجاو ، همّدـقم  رگا  فلا :

. دیوش عانتما 547 ] هب  لئاق  ای  دیوش  یعامتجا  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  رد  هاوخ  درک ، ادیپ  لّصوت  همّدقملا ، يذ 
اب ناسنا  هک  دـنکیمن  یقرف  کسانم ، كرد  رظن  زا  دـش ، جـح  کسانم  ماـجنا  هّکم و  هب  ندیـسر  دوصقم ، یلّـصوت و  همّدـقم ، رگا  اـضرف 

. درادن رابتعا  جح ، ریسم  رد  ّتیدابع  هلأسم  اریز  یبصغ  ریغ  ای  دشاب  هتفر  هّکم  هب  یبصغ  بکرم 
بناج عانتما ، ای  دیوش  عامتجا  هب  لئاق  مارح ، ای  دشاب  بجاو  همّدقم ، نآ  هاوخ  دوش  نایتا  همّدقم ، تاذ  دـیاب  یلّـصوت  همّدـقم  رد  هصالخ :
يرثا هّیلّـصوت ، تامّدقم  رد  نآ  عانتما  ای  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  سپ : درادن  یقرف  دیهد ، هبلغ  ار  تمرح  بناج  ای  دـیهد  هبلغ  ار  بوجو 

. درادن
هلأسم نآ  رد  یهن  رما و  عامتجا  عانتما  ای  عامتجا  هلأسم  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دوب ، ربتعم  نآ  رد  تبرق  دصق  و  يدابع ، ياهمّدـقم  رگا  ب :

دـیتسه و یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هب  لـئاق  امـش  اـضرف  درادـن ، يرثا  همّدـقم ، بوجو  مدـع  بوجو و  هلأـسم  اـّما  دراذـگیم  رثا  يداـبع ،
: هک مینکیم  هدایپ  يراج و  يدابع ، همّدقم  کی  دروم  رد  ار  انبم  نیا  ام  نونکا  تسا ، حیحص  یبصغ  راد  رد  رد  تالص  دیئوگیم 

هک  تسین  نیا  تّحص ، ّتلع  اّما  تسا  حیحص  يدابع ، همّدقم  نآ  روکذم ، يانبم  قبط 
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حیحـص تدابع ، نآ  یهن ، رما و  عامتجا  رب  انب  لاحنیعرد ، دیوشن ، ای  دـیوشب  همزالم  هب  لئاق  هاوخ  امـش  هدـش ، تمرح  بوجو و  عامتجا 
. تسا

، تدابع نآ  مه  يدابع  همّدـقم  دروم  رد  تسا - زئاج  عاـمتجا ، میتفگ  هدومن - تّحـص  هب  مکح  یبصغ ، راد  رد  تالـص  دروم  رد  اـم  رگا 
امش تدابع  لاحرههب ، دیوشن  نآ  بوجو  هب  لئاق  ای  دیوش  همّدقم  بوجو  هب  لئاق  امش  هک  دنکیمن  یقرف  دشابیم و  صقن  دقاف  حیحص و 

. تسا حیحـص  روکذـم ، تدابع  دیـشاب ، یعامتجا  هلئـسم ، نآ  رد  هچناـنچ  دـیوشن ، مه  همّدـقم  بوجو  هب  لـئاق  رگا  ینعی : تسا  حـیحص 
. دنکیمن یقرف  چیه  دیوش ، یعامتجا  هلئسم  نآ  رد  هکنیا  رب  انب  همّدقم ، بوجو  مدع  بوجو و  نیب  نالطب ، تّحص و  رد  نیاربانب ،

، روکذم ثحب  رد  هک  يدرف  نآ  تسا  یهیدب  دنادیم ، لطاب  ار  یبصغ  راد  رد  تالص  [، 548] دش عانتما  هب  لئاق  هلئسم ، نآ  رد  یسک  رگا 
. تسا لطاب  هدرک ، ادیپ  ّتیدابع ، همّدقم ، نآ  هک  یلعف  ثحب  رد  دیوگیم  تسه ، یعانتما 
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؟ دنکیم قرف  همزالم ، مدع  همزالم و  رب  انب  نآ  نالطب  ایآ  لاؤس :
دینادن و بجاو  ار  نآ  دیوشن ، همزالم  هب  لئاق  ای  تسا  لطاب  دیئوگب  دـینادب و  بجاو  ار  همّدـقم  نآ  هدـش ، همزالم  هب  لئاق  امـش  هچ  ریخ ،

. درادن یقرف  تسا - لطاب  دیئوگب 
. تسین حرطم  یقرف  بوجو ، مدع  بوجو و  هب  لوق  نیب  هکنیا  هصالخ 

چیه نکل  دوشیم  يراج  ثحب ، ّلحم  رد  اعانتما - اعامتجا و  یهن - رما و  عامتجا  هلأـسم  درک ، ادـیپ  ّتیداـبع  ياهمّدـقم  رگا  يدـنبعمج :
عامتجا هب  لئاق  هلئـسم ، نآ  رد  هک  یـسک  ینعی : درادـن  يرثا  دوشن ، ای  دوشب  همزالم  هب  لـئاق  یـسک  هچ  درادـن  همزـالم  باـب  هب  یطاـبترا 

ار تدابع  نآ  ثحب ، ّلحم  رد  تسه ، عانتما  هب  لئاق  هلئـسم ، نآ  رد  هک  یـسک  دنادیم و  حیحـص  اقلطم  ار  ثحب  ّلحم  رد  تدابع  تسه ،
. دنادیم لطاب  اقلطم 

393 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمّدقملا يذ  بوجو  ۀمّدقملا و  بوجو  نیب  ۀمزالملا  ّنإف  ۀلأسملا ، یف  ثحبلا  ّلحم  یف  لصأ  ّهنأ ال  ملعا  ۀـلأسملا  یف  لصألا  سیـسأت  یف 

[. 1  ] ۀّیلزأ اهمدع  وأ  ۀمزالملا  نوکت  لب  ۀقباس ، ۀلاح  اهل  تسیل  اهمدع  و 
______________________________

. هب لقن  مل  ما  ۀمزالملاب  انلق  ءاوس  - 
ّبترتم بجاو ، همّدـقم  باـب  رد  هک  ياهرمث  تسه و  هدـئاف  نودـب  درومیب و  دـناهدرک ، رکذ  نارگید  هک  ار  ياهرمث  راـهچ  نآ  هصـالخ :

[550 [.] میدرک 549 نایب  الیصفت  بینذت -»  » ناونع تحت  ثحب - ءادتبا  ام  هک  تسا  نامه  دوشیم ،

ص393 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 

لصا سیسأت  رد 

لصا هرابرد  یبلطم  نکل  میاهدومن  یـسررب  ار  بجاو  همّدقم  ثحب  تامّدقم  نونکات  تسا ، مامتا  فرـش  رد  ام  ینالوط  رایـسب  ثحب  [- 1]
. میاهدرکن نایب  هن - ای  تسا  تباث  همزالم  ایآ  هک  ثحب -

دیدرت تلاح  هک  دراد  دوجو  هلئسم ، رد  یلصا  کش ، تروص  رد  ایآ  مینیبب  دیاب  همزالم  هب  نیلئاق  ّهلدا  رکذ  زا  لبق  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
و هن ، ای  دومن  عوجر  نآ  هب  هک  تسه  یلـصا  هن ، ای  دراد  تقیقح  همزالم ، هک  دـشن  صّخـشم  اـم  يارب  رگا  ینعی : هن ؟ اـی  دـنک  فرط  رب  ار 

؟ دشابیم همزالم  مدع  هب  نیلئاق  قفاوم  ای  تسه  همزالم  هب  لوق  قفاوم  لصا ، نآ  ایآ  لصا  دوجو  ضرفرب 
؟ تسیچ بجاو  همّدقم  ثحب  رد  عازن  ّلحم  لاؤس : کلذ : نایب 

تـسین یلوصا  ثحب  کی  همّدـقم ، بوجو  مدـع  ای  بوجو  اریز  تسین  همّدـقم  بوجو  مدـع  ای  بوجو  دروم  رد  ام  ثحب  عازن و  باوج :
ام ثحب  رگا  دشابیم  یهقف  ثحب  کی  هکلب 

394 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تسه یهقف  ثحب  کی  ما ال ،» ۀبجاو  ۀعمجلا  ةالـص  له  : » ثحب دننام  روکذم ، ثحب  ما ال ،» ۀبجاو  ۀمّدقملا  له  : » هک دشاب  تهج  نیا  رد 

: هک میدرک  نایب  مه  بجاو  همّدقم  ثحب  لّوا  اذل  درادن  هّیلوصا  لئاسم  هب  یطابترا  و 
، تابثا یفن و  نیاربانب ، هن ؟ ای  تسه  هّیلقع »  » همزالم همّدـقملا ، يذ  بوجو  همّدـقم و  بوجو  نیب  ایآ  هک : تسا  نیا  همّدـقم ، باب  رد  عازن 

؟ هن ای  دنکیم  همزالم  هب  مکح  لقع ، ایآ  هک  تسه  هّیلقع  همزالم  هب  طوبرم 
؟ هن ای  مینک  عوجر  نآ ، هب  هک  دراد  دوجو  یلصا  هن ، ای  تسا  حرطم  ياهمزالم  ایآ  هک  میدرک  کش  رگا  لاؤس :
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؟ هن ای  دومن  يراج  ار  همزالم  مدع  باحصتسا  لصا و  ناوتیم  کش  تروص  رد  ایآ  رگید : ترابع  هب 
نینچ دـشاب ، هتـشاد  ّتیعقاو  تقیقح و  ناشمادـکره  همزالم ، مدـع  همزالم و  دراد ، هقباس  تلاـح  هب  زاـین  باحـصتسا ، اریز  ریخ ، باوج :

تقیقح همزالم ، مدـع  هچنانچ  دراد و  ّتیعقاو  لزا  زا  دراد  ّتیعقاو  همزالم ، رگا  دـشاب . يدوجو  ای  یمدـع  هقباس  تلاح  ياراد  هک  تسین 
، تعیرـش مالـسا و  نید  هکنیا  زا  لبق  تفگ  ناوتب  ات  درادن  عرـش  هب  یطابترا  تسا و  لقع  مکح  همزالم ،»  » اریز دراد  تقیقح  لزا  زا  دراد 

 ... سپ هتشاد  هّیمدع  هقباس  تلاح  هدوبن و  مکح  نآ  دب  دوش ال  سیسأت 
. تسین ثداح  یلقع ، مکح  تسه و  یلقع  ماکحا  زا  همزالم  مدع  همزالم و 

؟ دنک يراج  ار  ملظ  حبق  مدع  باحصتسا  دناوتیم  هن ، ای  تسا  حیبق  ملظ ، ایآ  هک  دنک  دیدرت  یسک  رگا  لاثم  باب  زا 
نیا دراد ، دوجو  همزالم ، ملظ و  هلأسم  نیب  هک  یقرف  اهتنم  هدوب  حیبق  لزا ، زا  القع  ملظ ، درادن و  هقباس  تلاح  باحـصتسا ، نآ  اریز  ریخ ،

هب مکح  ای  دـنکیم  دـبا  ات  لزا  زا  همزالم  هب  مکح  لقع ، ایآ  هک  مینادیمن  ثحب  ّلـحم  رد  اـّما  هدوب  حـیبق  لزا ، زا  ملظ  مینادیم  هک  تسا 
مدع 

395 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهبوجو مدع  لصألاف  ۀمّدقملا ، يذ  بوجو  ثودحب  اثداح  نوکی  ثیح  مدعلاب ، اقوبسم  نوکی  ۀمّدقملا  بوجو  سفن  معن 

مل ناک  ول  و  هیلع ، ّبترتم  لوعجم  رخآ  رثأ  و ال  ۀلوعجم ، ریغ  ۀّیهاملا ، مزاول  لیبق  نم  ۀمزالملا ، یلع  اهبوجو  نوکل  هنایرج ، مدع  مّهوت  و 
یفیلّأتلا لعجلاب  و ال  ۀّماّتلا ، ناک  دافم  وه  يذـلا  طیـسبلا  لعجلاب  ال  تاّذـلاب ، لوعجم  ریغ  ناک  نإ  ّهنأب و  عوفدـم  [، 551] انهاه ّمهمب  نکی 

[. 2  ] لصألا نایرج  یف  فاک  وه  و  ۀمّدقملا ، يذ  بوجو  لعج  عبتب  و  ضرعلاب ، لوعجم  ّهنأ  الإ  ۀصقاّنلا ، ناک  دافم  وه  يذلا 
______________________________

. دومن يراج  ار  همزالم  مدع  باحصتسا  ناوتیمن  سپ  تسین  صّخشم  ام  يارب  یلقع  كردم  ینعی : دیامنیم  دبا  ات  لزا  زا  همزالم 
. دیامن تابثا  ار  نیفرط  زا  کیچیه  دناوتیمن  لصا  دومن و  لصا  سیسأت  ناوتیمن  همزالم - عازن - ّلحم  رد  هصالخ :

. دومن کّسمت  نآ ، هب  سیسأت و  ار  یلصا  ناوتیمن  همزالم - عازن - ّلحم  رد  میتفگ  [- 1]
هکنآ زا  لـبق  تفگ : نینچ  دومن و  يراـج  بوجو ، مدـع  باحـصتسا  ناوتیم  همزـالم - رثا  همّدـقم - بوجو  سفن  هب  تبـسن  اـیآ  لاؤس :

هن ای  تسا  هدوب  بجاو  شاهمّدقم  میمهفب  ات  هتشادن  بوجو  نآ ، همّدقملايذ  اریز  هدوبن  بجاو  امّلسم  دوش  عیرشت  زامن ، يارب  [ 552] وضو
بوجو رد  کش  هدرک و  ادیپ  یعرـش  بوجو  همّدقملا ، يذ  هک  نونکا  اّما  هدوبن  بجاو  همّدقم ، همّدقملا ، يذ  بوجو  عیرـشت  زا  لبق  سپ 

؟ دومن يراج  ناوتیم  ار  وضو  یعرش  بوجو  مدع  باحصتسا  ایآ  میراد ، وضو 
. دشابیم همّدقم - وضو - بوجو  مدع  نآ ، نایرج  هجیتن  درادن و  دوجو  باحصتسا  نایرج  زا  یعنام  باوج :

باحصتسا  دنکیمن ، ادیپ  نایرج  همزالم ، مدع  باحصتسا  هک  روطنامه  مّهوت : [- 2]
396 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- دشاب یعرش  لوعجم  دیاب  ای  بحصتسم  هک : تسا  نیا  باحصتسا ، نایرج  طئارـش  زا  یکی  اریز  دوشیمن  يراج  مه  همّدقم  بوجو  مدع 
لوعجم مکح ، نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  یمکح  رثا و  دـیاب  تسین ، یعرـش  لوعجم  هچناـنچ  اـی  و  هعمج - تالـص  بوجو  باحـصتسا  دـننام 

نکل تسین  یعرش  لوعجم  ّتیرمخ - امـش - بحـصتسم  دیدومن ، يراج  ار  ّتیرمخ  باحـصتسا  يدروم  رد  امـش  رگا  الثم  دشاب . یعرش 
. هدومن لعج  سّدقم  عراش  ار  نآ  هک  دراد  تمرح  مان  هب  يرثا 

اریز دشابیم  یعرـش  رثا  يارب  عوضوم  هن  تسه و  یعرـش  لوعجم  هن  همّدقم - بوجو  نینچمه  و  همّدقم - بوجو  مدع  دیوگیم : مّهوتم 
بوجو هلأسم  هدومنن ، لعج  ار  نآ  یسک  تسه و  هعبرا  ّتیهام  مزال  ّتیجوز ، هک  روطنامه  دشابیم ، ّتیهام  مزال  دننام  همّدقم ، بوجو 

مزاول ال زا  تسه و  همّدقملا  يذ  بوجو  ّتیهام  مزال  همّدقم ، بوجو  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  همزالم ، رگا  ینعی : تسا  نینچ  مه ، همّدـقم 
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و ةالّـصلا ، اومیقا  دومرف : وا  رگا  دـنکیمن  لعج  سّدـقم ، عراـش  ار  وضو  همّدـقم و  بوجو  اذـل  دوشیم  بوسحم  ّتیهاـم ، لـصا  ّکـفنی 
عراش هب  یطبر  دـشابیم و  تالـص  بوجو  ّتیهام  مزال  وضو ، بوجو  نآ  تسه ، زامن  همّدـقم  وضو ، هک  دـش  صخـشم  ام  يارب  اجراخ 
بجاو همّدقم  ثحب ، ّلحم  رد  تسه . یعرـش  لوعجم  بوجو ، نآ  دش ، حرطم  بوجو ، هملک  اجکره  هک  دینکن  مّهوت  سپ  درادن  سّدقم 
بوجو نیارباـنب ، تسه  همّدـقملا  يذ  بوجو  ّتیهاـم  همزـال  هکلب  درادـن  سّدـقم  عراـش  هب  یطاـبترا  نکل  تسا  بجاو  هک  لاـحنیعرد 

وـضو هچنانچ  هک  دـنک  رذـن  یـسک  رگا  يرآ  دـشابیم . یعرـش  رثا  کی  عوضوم  هن  تسه و  یعرـش  لوعجم  هن  همّدـقم - بوجو  وضو -
ّتیمها نادـنچ  هک  تسین  يرثا  اّما  تسه  یعرـش  رثا  عوضوم  وضو ، بوجو  روکذـم  ضرف  رد  مهدیم ، هقدـص  غلبم  نالف  دـشاب ، بجاو 

. دشاب هتشاد 
. دشابیم باحصتسا  یّلک  هطباض  دقاف  اریز  دومن  يراج  ناوتیمن  مه  ار  همّدقم  بوجو  مدع  باحصتسا  دیوگیم : مّهوتم  هصالخ :

397 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ای دـیتفگ  امـش  هک : داد  حیـضوت  نآ ، هراـبرد  دـیاب  نکل  تسه  مـه  اـم  لوـبق  دروـم  باحـصتسا ، باـب  رد  یّلک  هطباـض  نآ  مهوـت : عـفد 

: هک میهدیم  لوعجم »  » هملک هرابرد  یحیضوت  نکل  دشاب  یعرش  لوعجم  رثا  يارب  عوضوم  ای  دشاب  یعرش  لوعجم  دیاب  بحصتسم 
.« دیز قّقحت  يا : دیز  ناک  : » دننام درادن  ربخ  مسا و  هب  يزاین  دشابیم و  هّمات  ناک »  » دافم هک  تسا  لوعجم  طیسب ، لعج  هب  ءیش  یهاگ 
دیز ناک   » دـننام دراد  ربخ  مسا و  هب  زاین  تسه و  هصقان  ناک »  » دافم هک  دـشابیم  یبیکرت  یفیلأت و  لـعج  هب  لوعجم  ءیـش  مه  یهاـگ  و 

.« امئاق
يارب ار  بوجو  امیقتـسم  سّدـقم ، عراش  ـالثم  دنتـسه . هّیتاذ »  » تـالوعجم ءزج  دـنوشیم ، لـعج  روکذـم ، وحن  ود  هب  هک  یئایـشا  رّکذـت :

. دنتسه تاّذلاب  لوعجم  تمرح ، بوجو و  نآ  سپ  هدومن  لعج  رمخ ، يارب  ار  تمرح  تالص و 
لعج ار  يزیچ  نکل  دنکن  لعج  ار  ءیش  امیقتسم  عراش  لعاج و  تسا  نکمم  ینعی : دشابیم  یعبت »  » لعج زا  ترابع  لعج ، زا  رگید  مسق 
مـسق ود  رب  تـالوعجم  هکنیا  هصـالخ  دـنک . ادـیپ  قّقحت  مه  یعبت  لوعجم  کـی  هک  تسا  نیا  یتاذ ، لوعجم  نآ  لـعج  همزـال  هک  دـیامن 

. یعبت ب : یتاذ . فلا : دنتسه :
سفن تفگ : ناوتیم  ثحب  ّلـحم  رد  اذـل  یعبت  اـی  دـشاب  یتاذ 553 ] لوعجم  ام  بحـصتسم  هک  دـنکیمن  یقرف  باحـصتسا ، ناـیرج  رد 

ار بوجو  سّدقم ، عراش  هک  یماگنه  ینعی : یعبت ، لوعجم  هکلب  یلالقتسا  یتاذ و  لوعجم  هن  اهتنم  تسه  یعرش  لوعجم  همّدقم ، بوجو 
لوعجم وضو ، بوجو  تفگ : ناوتیم  سپ  دـش  لـعج  تامدـقم - رئاـس  و  وضو - يارب  یبوـجو  مهنآ  عـبت  هب  دوـمن ، لـعج  زاـمن ، يارب 

دومن و يراـج  نآ ، هب  تبـسن  ار  بوجو  مدـع  باحـصتسا  ناوـتیم  تسه ، یعبت  لوـعجم  نوـچ  و  یعبت - لوـعجم  اـهتنم  تسه - یعرش 
هدرک و بجاو  ار  زامن  وا  هک  نونکا  هدوبن  بجاو  وضو  دیامن ، بجاو  ار  زامن  سّدقم ، عراش  هکنآ  زا  لبق  تفگ :

398 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیب ۀـمزالملا  یفانی  ال  ۀـمّدقملا ، يذ  بوجو  عم  ۀـمّدقملا  بوجو  مدـع  ۀـلاصأل  ۀـلاحم ، ـال  کّـشلا  عم  نیبوجولا  نیب  کـیکفّتلا  موزل  و 

کـسمتلا حـصل  ۀـّیلعفلا  ۀـبترملا  یف  یّتح  ۀـقلطملا  ۀـمزالملا  یه  يوعّدـلا  تناک  ول  معن  نیّیلعفلا ، نیب  ۀـمزالملا  یفانی  اـمنإ  و  نیّیعقاولا ،
[. 1  ] یفخی امک ال  لصألاب  کسمّتلا  ّحص  امل   ] اهنالطب تابثا  یف  کلذب 

______________________________

. دوشیم يراج  وضو  بوجو  مدع  باحصتسا  میراد ، وضو  بوجو  رد  کش 
. دوش يراج  رهاظ ، هلحرم  رد  وضو  بوجو  مدع  باحصتسا  هک  درادن  یعنام  هصالخ :

. دنریگب ياهجیتن  همّدقم - وضو - بوجو  مدع  باحصتسا  نایرج  زا  هک  دنتسه  ددص  رد  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
شاهجیتن کیکفت و  همّدقم - وضو - بوجو  و  همّدقملا - يذ  زامن - بوجو  نیب  باحـصتسا ، هلیـسو  هب  هک  تسا  یهیدـب  کلذ : حیـضوت 
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. تسه وضو  بوجو  مدع  باحصتسا  شلیلد  دشابیمن و  بجاو  وضو ، اّما  تسا  بجاو 554 ] زامن  هک : دش  نیا 
؟ درادن نآ  اب  یتافانم  هکنیا  ای  تسه  همزالم  هب  لوق  یفن  باحصتسا ، هجیتن  ایآ  لاؤس :

. دناهدومن همزالم  ياعّدا  ياهلحرم  هچ  رد  همزالم  هب  نیلئاق  مینیبب  دیاب  باوج :
مکح همّدقملا و  يذ  بوجو  یعقاو  مکح  نیب  دنیوگیم  ینعی  دنتـسه - همزالم  هب  لئاق  [، 555 «] یعقاو  » مکح ود  نیب  طقف  اهنآ  رگا  - 1

اریز دـنک  یفن  ار  همزـالم  دـناوتیمن  وضو  بوـجو  مدـع  باحـصتسا  روکذـم ، ضرف  رد  دراد - قّـقحت  همزـالم  همّدـقم ، بوـجو  یعقاو 
. درادن یعقاو  مکح  هب  یطابترا  و  بجاوب » سیل  ءوضولا  : » دیوگیم طقف  دنکیم و  تباث  ار  يرهاظ  مکح  باحصتسا ،

همزالم هب  لوق  اب  یتافانم  اّما  دوشیم  يراج  هک  لاحنیعرد  بوجو  مدـع  باحـصتسا  دـنک ، یئاعّدا  نانچ  همزالم ، هب  لئاق  رگا  هصـالخ :
. درادن

ود نیب  مه  دنیوگب : دنهد و  هعسوت  ار  همزالم  هرئاد  همزالم ، هب  نیلئاق  تسا  نکمم  - 2
399 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. تسه 556 همزالم  یلعف »  » مکح ود  نیب  مه  و  یعقاو »  » مکح
؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :

، فلتخم ياههرود  رد  مه  فیرّـشلا » هماقم  هّللا  یلعا   » دـنوخآ ياقآ  موحرم  ایوگ  تسا و  فلتخم  لوصـالا  ۀـیافک  باـتک  خـسن  باوج :
- هیاـفک رب  قـیقد  یـشاوح  بحاـص  یناـچوق - قّـقحم  ینعی  ناـشیا  درگاـش  هک  دـناهدرک  ناـیب  تواـفتم ، تروـص  ود  هب  ار  هلئـسم  مـکح 
، دـنوخآ ياقآ  موحرم  هجیتن ، رد  مدرک و  ثحب  فّنـصم - ناشیا - اب  نم  دنتـشون و  هدرک و  ناـیب  وحن  نـالف  هب  ریخا  هرود  رد  دـناهدومرف :

. میئامن نایب  ار  هلئسم  مکح  هخسن ، ود  ره  قبط  مه  ام  تسا  مزال  اذل  دنداد . رییغت  ار  نآ  دندرک و  لوبق 
. اهنالطب تابثا  یف  کلذب  کّسمّتلا  [ 557 «] ّحصل  » ۀّیلعفلا ۀبترملا  یف  یّتح  ۀقلطملا  ۀمزالملا  یه  يوعّدلا  تناک  ول  معن  هلوق : فلا :

ضرف رد  تسه ، همزـالم  یلعف ، مکح  ود  نیب  مه  یعقاو و  مکح  ود  نیب  مـه  دـیوگب  دـهد و  هعـسوت  ار  نآ  هرئاد  همزـالم ، هـب  لـئاق  رگا 
ماقم رد  همزالم - یفن  رب  ّلاد  باحـصتسا ، اریز : درک  یفن  ار  همزالم  هب  لوق  ذخا و  ار  همّدقم  بوجو  مدـع  باحـصتسا  ناوتیم  روکذـم 

. تسا تباث  همزالم ، رهاظ ، ّتیلعف و  ماقم  رد  یّتح  دنیوگیم  همزالم  هب  نیلئاق  اّما  تسه 558 ] ّتیلعف -
 ... لصالاب کّسمّتلا  [ 559 «] ّحص امل   » ۀّیلعفلا ۀبترملا  یف  یّتح  ۀقلطملا  ۀمزالملا  یه  يوعّدلا  تناک  ول  معن  هلوق : ب :

و یعقاو »  » مکح ود  نیب  مه  دنیوگب  هداد و  هعسوت  ار  نآ  هرئاد  همزالم ، هب  نیلئاق  رگا 
400 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلوألا و  للخلا ، نع  لاخ  دحاوب  مهنم  یتأ  ام  و  ۀمزالملا ، یلع  ناهربلا  ۀماقإل  لضافألا  نم  دـحاو  ریغ  يّدـصت  دـقف  انرکذ ، ام  تفرع  اذإ 
ثیحب اهیلإ  تفتلا  ول  تامّدقملا ، کلت  دارأ  تامّدقم ، هل  ائیش  دارأ  اذإ  ناسنالا  ّنأ  یلع  دهاش  يوقأ  ّهنأ  ثیح  نادجولا ، یلإ  کلذ  ۀلاحإ 

لثم لخدأ )  ) باطخب أـشنملا  بلّطلا  ّنأ  ۀـهادب  ـالثم ، محللا ) رتشا  قوّسلا و  لـخدأ   ) اـّیولوم لوقی  و  هلثم ، بلّطلا  بلاـق  یف  اـهلعجی  اـمبر 
لوخدـب يرخأ  ةدارإ  هل  اهنم  تحّـشرت  ءارتشـالا ، هدـبع  داـجیإب  هتدارإ  تقّلعت  ثیح  ّهنأ  و  اـّیولوم ، اـثعب  هنوک  یف  رتشا )  ) باـطخب أـشنملا 

[. 1  ] یفخی امک ال  هل ، ۀمّدقم  نوکی  ّهنأ  هیلإ و  تافتلالا  دعب  قوّسلا ،
______________________________

تـسا مزال  دومن و  یفن  ار  همزالم  هب  لوق  ذخا و  ار  همّدـقم  بوجو  مدـع  باحـصتسا  ناوتیمن  تسه ، همزالم  یلعف ،»  » مکح ود  نیب  مه 
: دومن هیجوت  وحن ، نیا  هب  ار  روکذم  ترابع  هک 

: ینعی تسا  تباث  همزالم  بتارم 560 ،] مامت  رد  مراد  نیقی  نم  هک : تسا  نیا  شیانعم  داد ، هعـسوت  ار  همزالم  هرئاد  همزالم ، هب  لـئاق  رگا 
يراج ار  همّدقم  دوجو  مدع  باحـصتسا  هکنیا  ات  درادن  کش  الـصا  وا  هجیتن  رد  دراد و  قّقحت  همزالم  نییلعف ، نیب  مه  نییعقاو و  نیب  مه 
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بوجو مدـع  باحـصتسا  هکنیا  ات  هن  ای  دراد  بوجو  وضو  ایآ  هک  درادـن  يدـیدرت  وا  تسه و  كاش  درف  هب  طوبرم  باحـصتسا ، دـیامن ،
. دیامن يراج  ار  وضو 

. میزادرپب ثحب  لصا  هب  دیاب  العف  تفریذپ  نایاپ  بجاو ، همّدقم  ثحب  تامّدقم  [- 1]
لیلد ءادـتبا  ناشیا  اذـل  تسه  هشقانم  دروم  اهنآ  مامت  نکل  هدـش  رکذ  همزالم ، تاـبثا  يارب  یناوارف  ّهلدا  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم 

. دناهداد رارق  لاکشا  دروم  هدرک و  رکذ  ار  همزالم  هب  نیلئاق  لیلد  نیرتمهم  سپس  هدومن و  نایب  همزالم ، تابثا  رب  ار  دوخ 
401 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: همزالم تابثا  رب  فّنصم  هّلدا 

« نادجو هب  هعجارم  : » فلا

رگا هک  دوشیم  هّجوتم  دـنک ، هعجارم  دوخ ، نادـجو  هب  یـسک  رگا  هک : تسه  نادـجو  هب  هعجارم  هلأسم  همزالم ، باب  رد  لیلد  نیرتمهم 
هّجوت اب  دومن - نآ  ّتیمّدقم »  » و مّلـس » بصن   » سفن هب  هّجوت  تفرگ و  ّقلعت  حطّـسلا » یلع  نوک   » دننام ياهمّدقملايذ  هب  اضرف  الوم  هدارا 

، مّلـس بصن  همّدقم و  هب  تبـسن  مه  ياهدارا  هدـش ، هّجوتم  همّدـقملا ، يذ  هب  هک  ياهدارا  زا  لاکـشا  الب  امّلـسم و  تهج - [ 561] ود نآ  هب 
[. 562] دوشیم حشرتم 

یهاگ الثم  دهدیم  رارق  رما ، ّقلعتم  ار  همّدقم »  » همّدقملا و يذ  الوم  یهاگ  هک  دیوشیم  هّجوتم  دینک ، ّتقد  یفرع ، ياهلاثم  هب  امـش  رگا 
 ... ورب و هناخ  ماب  يالاب  روایب و  ار  نابدرن  هک  دهدیم  روتسد  شدنزرف  هب  ناسنا 

هک قوس - لوخد  هب  رما  ارتشا و  هب  رما  تسا - حرطم  رما  ود  روکذم ، لاثم  رد  محللا ،» رتشا  قوّسلا و  لخدا  : » رگید روهـشم  یفرع و  لاثم 
شدبع دـهاوخب  الوم  دـشاب و  يداشرا  رما  کی  قوّسلا ،» لخدا   » رما هک  تسین  نینچ  دنـشابیم و  يولوم  ود  ره  فیدر و  کی  رد  ود  نآ 

رما ود  نآ  نیب  مه  یتواـفت  اـهتنم  دـشابیم  هب  رومأـم  مه  قوس  لوخد  هکلب  تسه  محل  ءارتشا  همّدـقم  قوس ، لوخد  هک  دـیامن  هّجوتم  ار 
هب قوس  لوخد  ینعی  تسه  يریغ  يولوم  رما  کی  قوس ، لوخد  هب  ّقلعتم  رما  اـّما  یـسفن  یلوم  محللا » رتشا   » رما هک : دراد  دوجو  يولوم ،

. تسه الوم  بولطم  محل ، ءارتشا  رطاخ 
تسه همزالم  هب  نیلئاق  اب  قح  هک  دوشیم  صّخـشم  دهد ، رارق  دهاش ، مکاح و  ار  نآ  دنک و  هعجارم  دوخ  نادجو  هب  ناسنا  رگا  هصالخ :

هب  ّقلعتم  الوم  هدارا  هک  روطنامه  ینعی :
402 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رمأ ۀمّدقمب  ّقلعتی  داکی  ّهنأ ال  حوضول  تاّیفرعلا ؛ تاّیعرّـشلا و  یف  ۀّیریغلا  رماوألا  دوجو  ناهربلا ، حضوأ  نم  نوکی  لب  نادجولا ، دـّیؤی  و 
هریغ ببّسلا و  نیب  لیـصفّتلا  و  هطانم ، هکالم و  قّقحتل  اضیأ ، هب  هقّلعت  ّحصیف  اهلثم ، یف  ناک  اهیف  ناک  اذإ  و  هطانم ، اهیف  ناک  اذإ  الإ  ّيریغ ،

[. 1  ] ۀمّدقم ۀمّدقم و  نیب  ۀمزالملا  باب  یف  توافت  ّهنأ ال  و  هنالطب ، یتأیس  هریغ  یعرّشلا و  طرّشلا  و 
______________________________

 ... هتفرگ و ّقلعت  همّدقم  هب  مه  يریغ  یحّشرت و  هدارا  کی  هدش ، همّدقملا  يذ 
یلقع رما  کی  رد  عازن  بجاو ، همّدـقم  باب  رد  عازن  الـصا  دـننادیم و  یلقع »  » ار همزالم  همزالم ، هب  نیلئاق  هک  میوشیم  رّکذـتم  ادّدـجم 

یعرـش همّدـقملا ، يذ  هب  ّقلعتم  بوجو  هک  روطناـمه  دـنیوگیم : همزـالم  هب  نیلئاـق  ینعی  دـشابیم  یعرـش  همزـالم ، نیفرط  نکل  تسه 
. دنکیم كرد  ار  همزالم  یعرش ، رما  ود  نآ  نیب  لقع ، اهتنم  دشابیم  یعرش  مه  همّدقم  هب  ّقلعتم  بوجو  تسه ،
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تاّیفرع تاّیعرش و  رد  هّیریغ  رماوا  دوجو  ب 563 :]

رما ّقلعت  دروم  تاّیفرع ، رد  نینچمه  تاّیعرـش و  رد  تامّدـقم  زا  یـضعب  هک : تسا  نیا  همزالم »  » رب فّنـصم  مّود  لـیلد  هکلب  دـّیؤم  [- 1]
دروم تامدقم ، مامت  هک  مینکیم  فشک  اذل  درادن  یتّیـصوصخ  تامدقم ، رئاس  هب  تبـسن  تامّدـقم ، نآ  هکیلاحرد  هتفرگ  رارق  يولوم ،

. دناهتفرگ رارق  يریغ ، رما  ّقلعت 
اوُحَْسما َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  :- » هفیرش هیآ  امش  یعرش : لاثم  کلذ : نایب 

، نآ هب  طوبرم  رما  نکل  هتفرگ  رارق  رما  ّقلعتم  وـضو ، هک  تسا  یهیدـب  دـیریگب ، رظن  رد  ار  [- 564  ...«] ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب 
هدش و نآ  هّجوتم  رما ، حیحص ، تالص  نایتا  زا  نّکمت  يارب  اریز  یسفن ، هن  دشابیم  يریغ 

403 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
باجیا ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  هکلب  [ 565] درادـن دوجو  داشرا  رب  لـمح  يارب  یهجو  اریز  يداـشرا  هن  تسه  يولوم  روکذـم ، رما  نینچمه 

. دشابیم يریغ » يولوم  رما  ، » وضو هب  ّقلعتم  رما  نیاربانب ، ِِقفارَْملا -...  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف » - ... » دشابیم حسم ، لسغ و 
یّـصاخ وحن  هب  نآ  ّتیمّدـقم  دراد و  یتواـفت  تامدـقم  رئاـس  اـب  وضو  اـیآ  هدـش و  هّجوتم  يریغ  يولوم  رما  وضو ، هب  تبـسن  ارچ  لاؤـس :

؟ تسه
هب يریغ  رما  هدش و  عقاو  رما ، ّقلعتم  دراد ، ّتیمّدـقم  زامن ، يارب  وضو  نوچ  تسه ، وضو  ّتیمّدـقم  زا  ترابع  يریغ ، رما  نآ  كالم  ریخ ،
رد روکذم  كالم  میئوگیم  دش ، زامن  يارب  وضو  ّتیمّدقم  هلأسم  وضو ، هب  تبسن  يریغ ، رما  ّقلعت  كالم  یتقو  نیاربانب ، هتفرگ  ّقلعت  نآ 

: هک دوشیم  نیا  شاهجیتن  دراد و  نایرج  تامّدقم  مامت 
. دنتسه يولوم  يریغ  رما  ياراد  تامّدقم ، مامت  هک  مینکیم  فشک  همّدقم ، کی  هب  تبسن  ول  و  تعیرش - رد  يریغ - رما  ّقلعت  زا 

نیا رما ، رهاـظ  تسین و  داـشرا  هب  يزاـین  اریز  يداـشرا  هن  تسه  يولوم  قوس ، لوخد  هب  رما  محللا ،» رتشا  قوّسلا و  لـخدا  : » یفرع لاـثم 
. هدوب قوس  لوخد  باجیا  ددص  رد  الوم  سپ  يداشرا  هن  دشاب  يولوم  هک  تسا 

زا محل  ءارتشا  يارب  دبع  هک  یماگنه  ایآ  هدش و  عقاو  رما  ّقلعتم  هک  دراد  یتّیـصوصخ  هچ  تامّدـقم ، رئاس  هب  تبـسن  قوس ، لوخد  لاؤس :
؟ دنک مهارف  ار  تامّدقم  رئاس  دشوپب و  سابل  دیابن  اضرف  دوشیم  جراخ  هناخ 

، ّتیمّدـقم رطاخ  هب  قوس  لوخد  رگا  میئوگیم  اذـل  هدـش  عقاو  هب  رومأم  ّتیمّدـقم ، رطاـخ  هب  هکنیا  زج  درادـن ، یتّیعوضوم  قوس ، لوخد 
. دنتسه يریغ  رما  ّقلعتم  كالم و  نآ  دجاو  محل ، ءارتشا  تامّدقم  مامت  دش ، عقاو  هب  رومأم 

404 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و يرـصبلا ، نسحلا  وبأ  هرکذ  ام  وه  و  تالالدتـسالا - نم  لضافألا  هرکذ  اّمم  هریغل - لصالاک 566 ] وه  يذلا  لالدتـسالا  رکذب  سأب  و ال 

قلطملا بجاولا  جرخ  الإ  و  قاطی ، امب ال  فیلکّتلا  مزلی  هبوجو  یلع  بجاولا  یقب  نإف  ذـئنیح  و  اهکرت ، زاجل  ۀـمّدقملا  بجی  مل  ول  ّهنأ  وه 
[. 1  ] ابجاو هنوک  نع 

______________________________

- تامّدـقم عیمج  تسه و  هّیفرع  یلاوم  هب  رومأم  تاّیفرع - رد  تامّدـقم - مامت  هک : میریگیم  هجیتن  روکذـم ، تانایب  هب  هّجوت  اب  هصالخ :
هب رومأم  ار  تامّدـقم  مامت  اهنآ  اریز  تسه  همزالم  هب  لوق  اب  قبطنم  طقف  بلطم  نیا  دـشابیم و  سّدـقم  عراش  هب  رومأـم  تاّیعرـش - رد 

کی اهنت  درادن  بوجو  تامّدقم ، زا  کیچیه  دندقتعم  نینچمه  و  بجاوب » سیل  ءوضولا   » دنیوگیم همزالم  نیرکنم  اّما  دننادیم  یعرش 
. تسا تباث  تامّدقم ، باب  رد  هّیلقع  ّتیدبال  موزل و 

یضعب ببس و  ریغ  ببس و  نیب  یـضعب  هک  دناهدرک  رکذ  همّدقم ، باب  رد  یتالیـصفت  نیناوق ، ملاعم و  بحاص  دننام  نیّیلوصا  رئاس  رّکذت :
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ام هک  ار  یلیلد  ود  نامه  تسین و  حیحـص  لیـصافت ، نآ  زا  کیچیه  هک  دندش  لئاق  یئاهتوافت  یعرـش  طرـش  ریغ  یعرـش و  طرـش  نیب 
. دومن میهاوخ  مه  لیصفت  ود  نآ  هب  ياهراشا  يدوز  هب  انمض  دراد  نایرج  تامّدقم ، مامت  هب  تبسن  میدرک ، رکذ 

همزالم رب  يرصب  نسحلا  وبا  لیلد 

یلیلد  رکذ  هب  دشابن  همزالم  هب  نیلئاق  رئاس  ّهلدا  زا  یلاخ  ام  ثحب  هکنیا  يارب  [- 1]
405 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نینچ ناشیا  هک  دـشابیم  يرـصب 567 ] نسحلا  وـبا  هب  طوـبرم  لـیلد ، نآ  تسه و  مه  ّهلدا  رئاـس  هشیر  لـصا و  هلزنم  هب  هک  مـیزادرپیم 
نآ كرت  هک  یماگنه  تسا و  زئاج  نآ  كرت  دشاب ، هتـشادن  بوجو  بجاو ، همّدـقم  رگا  اریز  تسا  بجاو  همّدـقم ، دـناهدومن : لالدتـسا 

: تسه تروص  ود  ياراد  هلئسم ، [، 568] دش زئاج 
هکنیا لامتحا  هب  فّلکم  یتقو  رگید : ترابع  هب  هن  ای  تسه  یقاب  دوخ ، لاح  هب  قلطم - بوجو  همّدقملا - يذ  بوجو  همّدقم ، كرت  اب  ایآ 

؟ هن ای  تسه  یقاب  حطّسلا » یلع  نوک   » قلطم بوجو  درک ، كرت  ار  نآ  هدومنن ، بجاو  ار  مّلس  بصن  عراش ، اضرف 
نوک رب  تردق  فّلکم  مّلـس ، بصن  كرت  تروص  رد  اریز  دشابیم  قاطی » امب ال   » فیلکت مزلتـسم  تسه ، یقاب  نآ ، بوجو  دیئوگب  رگا 

. هدوب مّلس  بصن  یعرش  بوجو  مدع  مه  شکرت  دنتسم  هدومنن و  بصن  ار  مّلس  وا  نوچ  درادن  حطّسلا  یلع 
، ندوب قلطم  بجاو  زا  قلطم  بجاو  نآ  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  تسین ، یقاب  حطّـسلا » یلع  نوک   » همّدـقملا و يذ  بوجو  دـیئوگب  رگا 

كرت ار  همّدـقم  وا  رگا  اّما  تسا  بجاو  همّدـقملا  يذ  دومن ، بصن  ار  مّلـس  وا  رگا  ینعی : دـشاب  فّلکم  رایتخا  هب  طورـشم  دوش و  جراـخ 
. درادن بوجو  مه  همّدقملا  يذ  الصا  درک 

قلطم بجاو  هکنیا  ای  دـشاب  همّدـقم  ماجنا  فّلکم و  هدارا  عبات  هک  تسه  یبوجو  حطّـسلا ،» یلع  نوک   » همّدـقملا و يذ  بوجو  ایآ  لاؤس :
؟ درادن فّلکم  هدارا  هب  یطابترا  تسا و 

هاوخ  تسه  یقاب  دوخ ، قالطا  رب  بجاو و  حطّسلا » یلع  نوک   » هک تسا  یهیدب  باوج :
406 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و نالطبلا ، ۀحضاو  ۀمزالملا  تناک  الإ  و  ۀّیعرّشلا ، ۀحابإلا  ال  یلوالا ، ۀّیطرّشلا  یف  یلاّتلا  نم  یعرّشلا  عنملا  مدع  ةدارإب  هحالصإ  دعب  هیف  و 
ۀّیطرّـشلا ۀّیـضقلا  قدص  هعم   ] مّهوتی داکی  ال  كّرتلا ، نودـب  زاوجلا  دّرجمف  الإ  و  زاوجلا ، سفن  ال  فرظلا ، هیلإ  فیـضأ  اّمع  كّرتلا  ةدارإ 

[. 1  ] ۀّیناّثلا
______________________________

كرت ار  نآ  ای  دیامن  وضو  تراهط و  لیـصحت  فّلکم ، هاوخ  ۀبجاو ،» ةالّـصلا   » نینچمه دنک و  كرت  ار  نآ  ای  دیامن  مّلـس  بصن  فّلکم ،
. دنک

رب همّدقملا  يذ  رگا  دش ، زئاج  نآ  كرت  هک  یماگنه  تسا و  زئاج  نآ  كرت  دشابن ، بجاو  همّدـقم ، رگا  دـیوگیم : لدتـسم  يدـنبعمج :
دوش و جراخ  قالطا ،»  » زا قلطم  بجاو  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشابن ، یقاب  رگا  تسا و  قاطی » امب ال   » فیلکت دـشاب . یقاب  دوخ ، بوجو 

اّما دوشیم  یـشان  همّدقم ، بوجو  مدـع  زا  دـساف  یلات  ود  نآ  دـشاب و  یقاب  دوخ ، بوجو  رب  قلطم  بجاو  دـیاب  هکیلاحرد  فلخ » اذـه  »
. تسین يدساف  یلات  هنوگچیه  مزلتسم  دشاب ، بجاو  همّدقم ، هچنانچ 

؟ هن ای  تسه  داریا  زا  یلاخ  لیلد ، نآ  مینیبب  دیاب  نکل  تسه  همزالم  هب  نیلئاق  لیلد  نیرتهب  ابیرقت  روکذم ، لیلد  رّکذت :
ادتبا مه  ام  اذل  دناهدرک  نایب  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  لاکـشا  سپـس  هدومن  حالـصا  ار  روکذـم  لیلد  رهاظ  ءادـتبا  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

. میهدیم حیضوت  ار  فّنصم  داریا  لصا  سپس  نایب و  ار  ناشیا  تاحالصا 
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؟ تسیچ اهکرت - زاجل »  » ۀمدقملا بجت  مل  ول  لّوا - هّیطرش  هّیضق  رد  زاوج »  » زا دوصقم  - 1
هکلب تسین  هحابا  شمکح  دشابن ، بجاو  هک  يزیچ  ره  اریز  تسه  بذک  هّیـضق ، نآ  دشاب  هحابا - صخالا - ینعملاب  زاوج  دوصقم ، رگا 

- ازج طرـش و  یلات - مّدـقم و  نیب  همزالم  دـشاب  صخالا » ینعملاب  زاوج  ، » زاوج زا  دوصقم  رگا  نیاربانب  دـشاب  بحتـسم  ای  هورکم  دـیاش 
«، اهکرت زاجل   » زا دوصقم  تفگ : درک و  حالصا  ار  لّوا  هّیطرش  هّیضق  دیاب  اذل  تسین  حیحص 

407 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یعرش عنم  شکرت  تشادن - بوجو  هک  يزیچ  ره  نینچمه  و  دشن - بجاو  همّدقم ، رگا  ینعی  درادن  یعرش  عنم  نآ ، كرت  هک : تسا  نیا 

هک يزیچ  ره  سپ  دشاب  هتشاد  هّیعرش  ّتیعونمم  شکرت  دشاب و  بجاو  شلعف  هک  تسا  تباث  يزیچ  نآ  دروم  رد  یعرـش  عنم  اریز  درادن 
: هک دش  نیا  يرصب ، نسحلا  وبا  لیلد  هب  تبسن  ام  لّوا  حالصا  نیاربانب ، دشاب  هتشاد  هّیعرـش  ّتیعونمم  دناوتیمن  شکرت  تشادن ، بوجو 

.« اعرش اعونمم  كرتلا  نوکی  ال  : » هک تسا  نیا  اهکرت ، زاج »  » زا دوصقم 
 ... قاطی امب ال  فیلکّتلا  مزلی  هبوجو  یلع  بجاولا  یقب  ناف  ذئنیح »  » و هک : تفگ  نینچ  مّود ، هّیطرش  هّیضق  رد  لدتسم  - 2

هب تسیچ  نآ  هیلا  فاضم  مینیبب  دیاب  اذل  هدش  هفاضا  تسه و  فرظ  ذا ،»  » هملک رگید : ترابع  هب  تسیچ  ذئنیح »  » هملک زا  دوصقم  لاؤس :
؟ دشابیم ۀمّدقملا » كرت  ذا  نیح  : » روظنم هکنیا  ای  تسه  ۀمّدقملا » كرت  زاج  ذا  نیح  و  : » دوصقم ایآ  رتحضاو : ترابع 

دهد ماجنا  ار  نآ  اجراخ  فّلکم ، اّما  دشاب  زئاج  همّدقم ، كرت  تسا  نکمم  اریز  دنتـسه  توافتم  رگیدکی  اب  انعم  ود  نآ  هک  تسا  یهیدب 
؟ دهدیمن ماجنا  ار  نآ  ناسنا ، تسا ، زئاج  شکرت  هک  يزیچ  ره  ایآ  و 

دـشاب زئاج  همّدقم ، كرت  تسا  نکمم  تسین ، دساف  یلات  مزلتـسم  ۀمّدقملا ،» كرت  زاج  ذا  نیح  و  : » مینک انعم  نینچ  ار  ذـئنیح »  » رگا سپ 
هب عجار  مه  یحالصا  دیاب  اذل  تسین  حرطم  قاطی » امب ال   » فیلکت دومن ، نایتا  ار  نآ  رگا  دنک و  نایتا  ار  همّدقم  فّلکم ، لاحنیعرد ، اّما 

كرت هکنیا  دانتـسا  هب  اهتنم  درک - كرت  ار  همّدقم  یتقو  ینعی : ۀـمّدقملا ،» كرت  ذا  نیح  و  : » درک انعم  نینچ  ار  نآ  دومن و  ذـئنیح »  » هملک
. تسا زئاج  همّدقم ،

هک تسا  مامتان  فعـض ، طاقن  دوجو  رطاخ  هب  روکذـم  لیلد  لاحنیعرد ، اّما  دـندروآ  لـمع  هب  لـیلد  نآ  رد  حالـصا  ود  فّنـصم  هجیتن :
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا 

408 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قبی مل  نإ  ّهنإف و  نیروذحملا ، دحأ  مزلی  و ال  نیتیطرّشلا ، يدحإ  قدص  بجوی  اعرش ال  عنملا  مدع  دّرجمب  كّرتلا  ّناف  یفخی ؛ ال  [ 569] ام

عم هرایتخا ، ءوسب  هتمّدـقم  كرتب  هکرت  راتخا  دـق  و  نایتإلا ، ۀـعاطإلا و  نم  انکمتم  هنوکل  نایـصعلاب ، کـلذ  ناـک  هنأ  ـالإ  هعم ، بوجو  هل 
[. 1  ] باقعلل عبتتسملا  نایصعلا  نم  اهکرت  یف  ام  یلإ  [ 570] اداشرإ اهنایتإ ، موزلب  لقعلا  مکح 

______________________________

ار اهکرت - زاجل »  » ۀمّدقملا بجت  مل  ول  لّوا - هّیطرش  هلمج  يانعم  امش  يرصب : نسحلا  وبا  لیلد  هب  تبسن  هّللا  همحر  فّنصم  لاکـشا  [- 1]
زئاج نآ ، كرت  اعرش » : » هک تسا  نیا  دوصقم ، ایآ  تسه ، زئاج  شکرت  دشابن ، بجاو  همّدقم ، اعرـش  رگا  دیتفگ  اریز : دینک  نایب  ام  يارب 

؟ دشابیم زئاج  نآ  كرت  القع » اعرش و   » هکنیا ای  تسا 
ایآ تسا ، زئاـج  اـهنآ  كرت  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـشاب ، هتـشادن  یعرـش  بوجو  مّلـس ، بصن  وـضو و  رگا  دـیتفگ  رگید : تراـبع  هب 

؟ دراد زاوج  نآ  كرت  القع » اعرش و   » هکنیا ای  تسا  زئاج  نآ  كرت  اعرش »  » طقف هک  تسا  نیا  دوصقم ،
زا ام  لاؤس  العف  عونمم - ریغ  اهکرت  ناـکل  يا  اـهکرت  زاـجل  تسا - معا  ياـنعمهب  زاوج  زاوج ،»  » زا دوصقم  هک : میدرک  ناـیب  ـالبق  رّکذـت :
«، القع اعرـش و   » هکنیا ای  تسا  عونمم  ریغ  اعرـش ، طقف  هک  تسا  نیا  عونمم ،» ریغ  اهکرت  ناکل   » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  لدتـسم - اـمش -

؟ دشابیم عونمم  ریغ 
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تسا روطنیمه  اعقاو  میراد ، لوبق  ار  نآ  مه  ام  اعرش ،»  » عونمم ریغ  اهکرت  ناکل  اعرش ، ۀمّدقملا  بجت  مل  ول  : » هک تسا  نیا  دوصقم ، رگا 
، دشاب هتشادن  یعرش  بوجو  يزیچ  رگا  هک 

409 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دحا دـساف - یلاـت  ود  نآ  زا  یکی  دـیتفگ  هدرک و  ناـیب  دــساف ، یلاـت  [ 571] ود نآ ، زا  دـعب  امـش  نـکل  درادـن  یعرـش »  » عـنم نآ ، كرت 

. تسا مّلسم  تباث و  نیروذحملا -
كرت میئوگیم ، نینچمه  درادن و  یعرـش  بوجو  همّدقم ، هک  میوشیم  لئاق  ام  اریز  دیآیمن  مزال  يدساف ، یلات  هنوگچـیه  ام  رظن  هب  اما 
همّدقم دیدومنن و  وضو  لیصحت  رگا  لاحنیعرد  اّما  درادن ، یعنم  اعرش  دیئامن ، وضو  لیـصحت  دیهاوخن  هچنانچ  درادن و  یعرـش  عنم  نآ ،

هب فّلکم - امش - اریز  تسه  نایـصع  قّقحت  نآ ، بوجو  طوقـس  ّتلع  اّما  دوشیم  طقاس  دوخ ، بوجو  زا  همّدقملا  يذ  دیدرک ، كرت  ار 
ّتلع اّما  دوشیم  طقاس  حطّـسلا ،» یلع  نوک   » هب فیلکت  دیئامنن ، مّلـس  بصن  امـش  رگا  دـیدرک ، كرت  ار  همّدـقملا  يذ  دوخ ، رایتخا  ءوس 

. تسه نآ  هب  تبسن  نایصع ، ققحت  نآ ، ّتلع  هکلب  تسین  فیلکت  عوضوم  ءافتنا  ای  رما  اب  تقفاوم  هلأسم  طوقس ،
عراش درادن  یموزل  هک : تسا  نیا  ام  خساپ  درکن ، عونمم  اعرش  ار  مّلـس  بصن  كرت  وضو و  كرت  الوم ، ارچ  هک : دینک  لاکـشا  امـش  رگا 

یئامنهار ار  ناسنا  لقع ، دشابیم و  لقع  مکاح ، نایـصع ، تعاطا و  باب  رد  هکلب  دنک  نایب  یمکح  كرت ، ّتیعونمم  هب  تبـسن  سّدقم ،
امدع ای  ادوجو  همّدقم ، هب  تبـسن  سّدقم ، عراش  هک  درادن  یموزل  دینک و  نایتا  ار  همّدقم  همّدقملا ، يذ  ماجنا  رب  تردق  يارب  هک  دـنکیم 

: مینک لاؤس  وا  زا  رگا  اضرف  دشاب و  هتشاد  یمکح 
، تعاطا باب  اّما  درادن  دوجو  نآ ، هب  تبسن  یعرـش ، ّتیعونمم  هک  دهدیم  خساپ  تسا ، حرطم  یمکح  مّلـس ، بصن  كرت  هب  تبـسن  ایآ 
- همزالم نیرکنم  یّتح  سکچیه - رظن  زا  همّدقم ، ّتیدبال  دینک و  نایتا  اجراخ  ار  همّدقم  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح  لقع ، تسین و  دودـسم 

. تسین راکنا  لباق 
410 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ۀعونمم یلوالا  ۀّیطرّشلا  یف  اذه  یلع  ۀمزالملا  ّنأ  الإ  نیروذحملا ، دحأ  مزلی  القع ، اعرـش و  كّرتلا  زاوج  زاوجلا  نم  دارملا  ناک  ول  معن 
القع ابجاو  ناک  نإ  و  اعرـش ، مکحب  اموکحم  نوکی  نأ ال  ناکمإل  ـالقع ؛ اعرـش و  ازئاـج  نوکی  نأ  مزلی  ـال  اعرـش  بجی  مل  ول  ّهنأ  ۀـهادب 

[. 1  ] حضاو اذه  و  اداشرإ ،
______________________________

بجاو اعرـش  همّدـقم ، رگا  ینعی : القع ،» اعرـش و   » اـهکرت زاـجل  اعرـش ، ۀـمّدقملا  بجت  مل  ول  هک : تسا  نیا  امـش  دوصقم  رگا  يرآ  [- 1]
نکل دنکیم  ادیپ  قّقحت  دساف ، یلات  ود  نآ  زا  یکی  روکذم ، لامتحا  قبط  اعرـش - القع و ال  ال  درادن - یعنم  هنوگچیه  نآ  كرت  دـشابن ،

هک تسا  نیا  شاهمزال  دشابن ، بجاو  اعرش  همّدقم ، رگا  لیلد  هچ  هب  میرادن . لوبق  ار  ازج - طرش و  نیب  همزالم  لّوا - هیطرـش  همّدقم و  ام 
؟ دشاب زئاج  القع  اعرش و  نآ  كرت 

؟ دشاب هتشادن  ّتیعونمم  لقع ، رظن  زا  هن  عراش و  رظن  زا  هن  نآ ، كرت  دیاب  دشابن  بجاو  اعرش  همّدقم ، رگا  ایآ 
، نآ كرت  لاحنیعرد ، اـّما  تسین  بجاو  اعرـش  همّدـقم ، هک  میدـقتعم  مینکیم ، لالدتـسا  امـش  لـباقم  رد  ـالعف  همزـالم و  راـکنا  هک  اـم 

حیحص [، 572] دیدرک اعّدا  یلات - مّدقم و  ازج - طرش و  نیب  امش  هک  ار  ياهمزالم  میئوگیم  اذل  یعرـش »  » عنم هن  دراد  یلقع »  » ّتیعونمم
حرطم مه  یلقع  ّتیعونمم  هکنیا  هن  دـشاب  هتـشادن  یعرـش  عنم  نآ ، كرت  هک  تسا  نیا  همّدـقم ، یعرـش  بوجو  مدـع  همزال  هکلب  تسین 

نایـصع و هجیتن ، رد  دوشیم و  كرت  مه  همّدـقملا  يذ  دوش ، كرت  همّدـقم ، رگا  اریز  دـنکیم  نآ  نایتا  موزل  هب  مکح  لقع ، هکلب  دـشابن 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  باقع ، قاقحتسا 

411 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رودقملا ال و  رودـقملاب ، الإ  ّقلعتی  داکی  فیلکّتلا ال  ّنأب 574 ] ببّسلا ، بوجو  یلع  ّلدتـسا  دقف  هریغ 573 ،] ببّسلا و  نیب  لیـصفّتلا  اما  و 
نم دـب  الف  هتانکـس ، وأ  هتاکرح  فّلکملا و  لاعفأ  نم  نوکی  ـال  و  ارهق ، هیلع  ۀـّبترتملا  هراـثآ  نم  ّببـسملا  اـّمنإ  و  ببّـسلا ، وه  ـالإ  نوکی 

[. 1  ] هببس یلإ  هنع  هیلإ  هّجوتملا  رمألا  فرص 
______________________________

همّدقم بوجو  رد  لیصافت  زا  یضعب 

تامّدقم رئاس  و  بّبسم » ببس و   » نیب لیصفت 

مکح تامّدقم - رئاس  دعم و  عناملا ، مدع  طرش ، دننام  دشاب - هّیببسر  یغ  رگا  اّما  دراد  مکح  کی  دشاب ، هّیببس  همّدقم ، رگا  دناهتفگ  [- 1]
. دراد يرگید 

؟ هتشگ زاتمم  تامّدقم ، رئاس  زا  هک  دراد  یتّیصوصخ  هچ  هّیببس ، همّدقم  لاؤس :
ببـس و باب  رد  هک  تسا  نیا  شتقیقح  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  ّببـسم ، نآ ، زا  دـعب  هک  تسا  نیا  ببـس ، يانعم  هک  تسا  یهیدـب  باوج :

هدش ببس  هب  ّقلعتم  انطاب ، هتفرگ ، ّقلعت  ّببسم ، هب  رما  هک  دینکیم  هظحالم  امش  ارهاظ  رگا  دریگیمن و  ّقلعت  ّببسم ، هب  الصا  رما  ّببسم ،
رودـقم ران ، رد  بطح  ءاقلا  رگید : ترابع  هب  دـشابیم  ببـس  زا  ترابع  تسه ، فّلکم  رودـقم  هک  هچنآ  ّببـسم ، ببـس و  باـب  رد  اریز 

رما کی  ّببسم - قارحا - اّما  تسه  فّلکم 
412 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

حوضو عم  ّببـسملا ، نود  ببّـسلاب  اقّلعتم  نوکی  اّمنإ  ّیـسفّنلا  رمـألا  ّنأ  یلع  لـب  لیـصفّتلا ، یلع  لیلدـب  سیل  ّهنأ  نم  هیف ، اـم  یفخی  ـال  و 
الب تناک  ةردـقلا ، نم  دـیزأ  فیلکّتلا  یف  ربتعی  ـال  و  ببّـسلا ، ۀطـساوب  هنع  نّکمتم  وه  و  فّلکملل ، رودـقم  ّببـسملا  ّنأ  ةرورـض  هداـسف ،

[. 1  ] یفخی امک ال  اهعم ، وأ  ۀطساو 
______________________________

رئاس رد  اّما  دراد  ّقلعت  ببـس ، هب  تقیقح  رد  هدـش  ّببـسم  هب  ّقلعتم  هک  يرما  میئوگیم  اذـل  تسین  فّلکم  رودـقم  تسه و  يرایتخا  ریغ 
. تسین حرطم  هلئسم ، نیا  عناملا - مدع  طرش و  دننام  تامّدقم -

درادن و يریغ  رما  ببس 575 ،] هک : تسا  نیا  شاهجیتن  میریذپب ، ار  امش  مالک  رگا  فلا : تسا : دراو  روکذم ، لیصفت  رب  لاکشا  ود  [- 1]
هب نطاب  رد  اّما  تسه  ّببسم  هب  ّقلعتم  رما ، اتروص  دیئوگیم : امش  دوشیم ، ببـس  هب  ّقلعتم  تسه ، ّببـسم  هب  ّقلعتم  هک  یـسفن  رما  نامه 
هب ّقلعتم  یسفن ، رما  نامه  یمّدقملا ، يذ  بوجو  نامه  دب  ال  هتفرگ ؟ ّقلعت  ببـس  هب  رما  مادک  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  هتفرگ ، ّقلعت  ببس ،

يریغ بوجو  رد  لیـصفت  روکذـم ، ثحب  رد  لیـصفت  اریز  دـیدشن  لیـصفت  هب  لـئاق  بجاو ، همّدـقم  ثحب  رد  امـش  نیارباـنب ، هدـش  ببس 
: هک تسا  نیا  امـش ، نایب  همزال  اـّما  تسه  يریغ  بوجو  دـقاف  همّدـقم ، نـالف  دراد و  يریغ  بوجو  همّدـقم ، نـالف  دـیئوگب : دـیاب  تسه ،

بوجو هّیببس ، همّدقم  سپ  دراد  هّیببس  همّدقم  هب  ّقلعت  اتقیقح  ّببسم ، هب  ّقلعتم  یسفن  رما  نآ  دیئوگیم  دیتشاذگ و  رانک  ار  يریغ  بوجو 
، يریغ بوجو  هب  تبسن  دیاب  امش  روکذم ، ثحب  رد  اریز  تسین  بجاو  همّدقم  ثحب  هب  طوبرم  بلطم ، نیا  دراد و  یمّدقملا  يذ  یسفن و 

. دیوش لیصفت  هب  لئاق 
. درادن بجاو  همّدقم  ثحب  رد  ياهجیتن  میریذپب ، ار  امش  نایب  رگا  هصالخ :

؟ تسه ببس  هب  طوبرم  میئوگب  دوش ، ّببسم  هب  ّقلعتم  رما ، رگا  ارچ  تسا . لطاب  امش  نایب  لصا  ب :
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؟ تسیچ تیرودقم  زا  ناتدوصقم  تسین ، فّلکم  رودقم  ّببسم ، دیئوگیم  هک  امش 
413 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اّمم سیل  ّهنأ  ثیح  اطرش ، ناک  امل  اعرش  هبوجو  ول ال  ّهنأب  لّوألا  یف  بوجولا  یلع  ّلدتسا  دقف  هریغ ، یعرّشلا و  طرّشلا  نیب  لیصفّتلا  اما  و 
[. 1  ] ةداع وأ  القع  هنم  ّدب  ال 

______________________________

دیاب هک : تسا  نیا  دشابیم ، مزال  هک  هچنآ  تسین ، ام  لوبق  دروم  بلطم  نیا  دشاب ، رودـقم  هطـساو ، نودـب  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  رگا 
. هطساو نودب  ای  دشاب  رودقم  هطساو ، اب  هاوخ  دشاب ، ناسنا  رودقم  هب ، فّلکم 

تـسه یفاک  ببـس ، ّتیرودقم  نامه  تسا ، ببـس  ّتیرودقم  هب  نآ  ّتیرودقم  هکنیا  ول  تسه و  امـش  رودقم  قارحا ، روکذم ، لاثم  رد 
. دوشیم ّقلعتم  نآ ، سفن  هب  رما  دش ، رودقم  هک  ّببسم  هجیتن ، رد  دنک و  رودقم  ار  ّببسم  هک 

الب ّتیرودقم  تسین ، مزال  تسه ؟ ببس  هب  طوبرم  میئوگب  میئامن و  فذح  ّببسم ، زا  ام  ار  هطـساولا  عم  رودقم  ّببـسم  هب  ّقلعتم  رما  ارچ 
. دشاب هتشاد  قّقحت  هطساو ،

ملاعم باتک  رد  هک  ّببسم  ببس و  نیب  لیصفت  سپ  تسه  لطاب  امش  مالک  لصا  ایناث  درادن و  ياهدئاف  امش  نایب  الّوا  لاکشا : ود  هصالخ 
. درادن يرثا  هدش ، ثحب  الّصفم  نیناوق ، و 

یعرش ریغ  یعرش و  طرش  نیب  لیصفت 

بوجو دقاف  دشاب ، يداع  ای  یلقع  طئارـش ، نآ  رگا  اّما  دراد  يریغ  بوجو  دـشاب ، هّیعرـش  هب ، رومأم  طئارـش  رگا  دـیوگیم : لّصفم  [- 1]
. تسه يریغ 

میراد یهاگآ  اهنآ  هب  تبسن  نامدوخ  اریز  دیامن  باجیا  ام  يارب  ار  يداع  یلقع و  طئارـش  سّدقم ، عراش  هک  تسین  يزاین  لّصفم : لیلد 
هب تبـسن  وضو ، مینادب  ات  میرادن  یقیرط  دـیامنن ، باجیا  ار  وضو  سّدـقم ، عراش  رگا  دـیامن . باجیا  ام  يارب  دـیاب  ار  یعرـش  طئارـش  اّما 

فالخ هب  اّما  دومن  ّتیطرـش  عازتنا  وضو ، يارب  ناوتیمن  دـنکن ، نایب  ار  وضو  بوجو  یعرـش ، لیلد  رگا  تقیقح  رد  دراد  ّتیطرـش  زامن ،
لوقع هک : تسا  نیا  هدرک ، ادـیپ  زایتما  یعرـش ، طرـش  هکنیا  ّتلع  سپ  تسین  عراش  باجیا  هب  يزاین  اهنآ  رد  هک  يداع  یلقع و  طئارش 

زامن وضو و  نیب  طابترا  هک  تسین  رداق  ناسنا ، لقع  دیامن و  كرد  ار  هّیعرش  طئارش  دناوتیمن  ام 
414 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تناک ولف  بجاولا ، ۀمّدقم  وه  امب  الإ  يریغلا  رمألا  ّقلعتی  داکی  ّهنأ ال  ّیلقعلا - یلإ  ّیعرّشلا  طرّشلا  عوجر  نم  تفرع  ام  یلإ  افاضم  هیف - و 
[. 1  ] رادل اهب  هقّلعت  یلع  ۀفقوتم  هتّیمّدقم 

______________________________

. میئامن عازتنا  هدافتسا و  ار  زامن  هب  تبسن  وضو ، ّتیطرش  ام  هکنیا  ات  دیامن  باجیا  ار  وضو  سّدقم ، عراش  دیاب  اذل  دنک  كرد  ار 
؟ تسا حیحص  روکذم ، لیصفت  ایآ  لاؤس : [- 1]

: هک دناهدش  لاکشا  ای  هتکن  دنچ  رّکذتم  فّنصم ، تسین ، حیحص  روکذم ، لیصفت  باوج :
هب تشگرب  تامّدقم ، مامت  هک : میدرک  نایب  یلقع - یعرـش و  هب  همّدقم  میـسقت  رد  بجاو -، همّدـقم  ثحب  يادـتبا  دـشاب  ناترظن  رگا  - 1

ّتیمّدقم هبنج  الصا  هک  شمـسق  کی  مه  هّیداع  طئارـش  نینچمه  ددرگیمرب و  یلقع  طرـش  هب  یعرـش  طرـش  دنیامنیم . هّیلقع  تامّدقم 
. دیامنیم یلقع  طرش  هب  عوجر  دنتسه ، یمّدقم  هبنج  ياراد  هک  شرگید  مسق  درادن و 
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لیصفت نیاربانب ، میداد 576 ] تشگرب  هّیلقع  تامّدقم  هب  ار  تامّدقم  مامت  میدرک ، رکذ  بجاو ، همّدـقم  ثحب  يادـتبا  هک  یمیـسقت  رب  انب 
. تسا درومیب  یعرش ، ریغ  یعرش و  طرش  نیب 

ياـنعم هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس  درادـن . ّتیطرـش  ّتیمّدـقم و  دـشابن ، بجاو  اعرـش  همّدـقم - وضو - رگا  [ 577] دیتفگ لّصفم - امـش - - 2
؟ تسیچ روکذم  ترابع  لالدتسا و 

لابند هب  هدومن و  باجیا  ار  وضو  سّدـقم ، عراش  ینعی  تسه  وضو  بوجو  رب  فّقوتم  وضو ، ّتیطرـش  هک : تسا  نیا  امـش  ترابع  يانعم 
سکعرب هّیـضق  هکیلاـحرد  تسه  وضو  يریغ  بوجو  رب  فّقوتم  وضو ، ّتیطرـش  سپ  دوشیم  لـصاح  ّتیطرـش ، هلأـسم  وضو ، بوجو 

. تسه وضو  ّتیطرش  رب  فّقوتم  وضو ، يریغ  بوجو  ینعی : تسا 
؟ دراد یعرش  موزل  يریغ و  بوجو  وضو ، ارچ 

رگا سپ  تسه  ّتیطرش  يریغ ، بوجو  كالم  دراد ، يریغ  بوجو  شتّیطرش  رطاخ  هب 
415 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] يریغلا 580 نع  ال  طرّشلاب ، دّیق  امب  ّقلعتملا  یسفّنلا  فیلکّتلا  نع  ّهنأ 579 ] الإ  فیلکّتلا ، نع  ۀعزتنم  تناک  نإ  و  [ 578] ۀّیطرشلا و 
______________________________

هب يریغ ، بوجو  سپـس  دوشیم  حرطم  ّتیطرـش ، هلأسم  ادتبا ، هک  مینادیم  اریز  دشابیم  رود »  » مزلتـسم میریذپب ، ار  امـش  لیلد  میهاوخب 
نیا شدافم  اریز  دـنکیم  نایب  ار  نآ  سکع  امـش  لیلد  اـّما  تسه  ّتیطرـش  رب  فّقوتم  يریغ ، بوجو  امّلـسم  سپ : دوشیم  قلعتم  طرش ،

، ّتیطرش سپ  اطرش »...  ناک  امل  اعرـش  هبوجو  ول ال  : » دوب نینچ  امـش  ترابع  اریز  تسه  يریغ  بوجو  رب  فّقوتم  مه  ّتیطرـش  هک  تسا 
، نیارباـنب دـشابیم  ّتیطرـش  رب  فّقوتم  ّتیطرـش ، سپ  تسه  ّتیطرـش  رب  فّقوتم  هک  مه  يریغ  بوجو  تسه ، يریغ  بوجو  رب  فّقوتم 

. دیامنیم ضحم » رود   » کی هب  عوجر  امش  لیلد 
هک دـینک  نایب  ام  يارب  اّما  دـیدرک  حرطم  ار  رود  هلأسم  فنـصم - امـش - هک : دـشاب  هتـشاد  یلاکـشا  نینچ  لّـصفم  تسا  نکمم  - 3 [- 1]

؟ مینکیمن هدافتسا  يریغ ، بوجو  زا  ار  همّدقم  ّتیطرش  ایآ  و  مینک ؟ هدافتسا  یقیرط  هچ  زا  ار  وضو  همّدقم و  ّتیطرش 
، ] وحن نیا  هب  ّتیطرش  هکلب  دوشیمن  عازتنا  يریغ ، بوجو  زا  ّتیطرش  ریخ ،

416 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. مهفاف 581

[. 2 - ] ۀمزالملاب لیق  ول  ۀّبحتسم - نوکتف  بجاولا ، ۀمّدقمک  ّبحتسملا  ۀمّدقم  ّنأ  یف  ۀهبش  ال  ۀّمتت :
______________________________

هب دـّیقم  تالـص  هب  یـسفن  فیلکت  ّقلعت  زا  هجیتـن  رد  دوشیم  ّقلعتم  یـسفن ، فـیلکت  تراـهط ، هب  دـّیقم  تالـص  هب  هک : دوـشیم  عازتـنا 
، دوش عازتنا  تراهط ، ّتیطرـش  يریغ ، بوجو  زا  هک  درادـن  انعم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـینکیم  عازتنا  تراهط  يارب  ار  ّتیطرـش  تراهط ،

سپ دـینکیم  عازتنا  ار  ّتیطرـش  يریغ ، بوجو  زا  هنوگچ  تقونآ  تسه ، ّتیطرـش  زا  رّخأـتم  ّتیطرـش و  رب  عّرفتم  يریغ ، بوجو  سفن 
تالص هب  ّقلعتم  یسفن  بوجو  زا  امش  ةراهّطلاب » ةدّیقم  ةالّصلا  بجی  : » دیوگیم یلیلد  اضرف  دوش ، عازتنا  یسفن ، بوجو  زا  ّتیطرش  دیاب 

. دومن عازتنا  ار  ّتیطرش  يریغ ، بوجو  زا  هک  درادن  انعم  سپ  ةالّصلل » طرش  ةراهّطلا  : » هک دینکیم  عازتنا  تراهط ، هب  دّیقم 

« بحتسم همّدقم  »

يذ یـسفن  بوجو  نیب  تسه ، همزالم  هب  نیلئاق  اب  قح  هک : دش  نیا  هّللا  همحر  فّنـصم  راتخم  تفریذپ ، نایاپ  بجاو ، همّدقم  ثحب  [- 1]
دش نایب  احورـشم  هک  دوب  نادجو  هب  هعجارم  هلأسم  ناشیا ، لیلد  نیرتهب  تسا و  قّقحم  همزالم ، همّدقم ، يریغ  یعرـش  بوجو  همّدقملا و 
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: دنیامرفیم فنصم 
هب  لئاق  یسک  رگا  ینعی : تسا  ّتیفیک  نامه  هب  بلطم  مه  بحتسم  تامّدقم  باب  رد 

417 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امک ارایتخا ، هورکملا  وأ  مارحلا  كرت  نم  هعم  نّکمتی  ام  اهنم  ذإ  ۀـهارکلا ، وأ  ۀـمرحلاب  فصّتت  داکت  الف  هورکملا  مارحلا و  ۀـمّدقم  اـّمأ  و 

كرت بلط  هبلط  نم  حّـشرتی  ملف  هورکملا ، وأ  مارحلا  كرت  نـم  بوـلطملا  وـه  اـم  لوـصح  یف  الـصأ  هـل  لـخد  ـالف  هـلبق ، اـنّکمتم  ناـک 
صوصخ كرت  بلط  امهکرت  بلط  نم  حّشرتی  و  كّرتلا ، بولطم  نوکی  ۀلاحم  ال  بولطملا ، كّرتلا  نم  هعم  نّکمتی  ام ال  معن  امهتمّدقم ،

[. 1  ] هتامّدقم نم  ۀمّدقم  ۀمرحلاب  فّصتا  امل  هکرت  رایتخا  اهعم  یقبی  ۀمّدقم ال  مارحلل  نکی  مل  ولف  ۀمّدقملا ، هذه 
______________________________

بحتسم تامّدقم  دراد و  یسفن  بابحتـسا  همّدقملا ، يذ  ینعی  دراد  بابحتـسا  بحتـسم ، سفن  دننام  مه  بحتـسم  تامّدقم  دش ، همزالم 
. دنکیم ادیپ  يریغ  بابحتسا  مه 

: ینعی دنشابیم  ناسکی  بحتسم ، بجاو و  تامّدقم  همزالم ، هب  لوق  رب  انب  هصالخ :
. دنراد يریغ  بابحتسا  اهنیا  يریغ و  بوجو  اهنآ 

« هورکم همّدقم  مارح و  همّدقم  »

مه مارح  تامّدقم  رد  میدـش  همزالم  هب  لئاق  بجاو ، همّدـقم  باب  رد  رگا  رگید : ترابع  هب  تسا  مارح  مه  مارح  همّدـقم  ایآ  لاؤس : [- 1]
: ینعی تسا 582 ؟] ّتیفیک  نامه  هب  بلطم 

؟ درادن دوجو  مارح ، تامّدقم  تمرح  يارب  یهجو  هکنیا  ای  مارحلا »؟ سفنک  مارح  مارحلا  ۀمّدقم  »
اهنآ نایتا  زا  دعب  هک  دنشاب  يوحن  هب  مارح  تامّدقم  رگا  هک : دناهدش  لئاق  مارح ، تامّدقم  نیب  یلیصفت  هّللا  همحر  فّنصم  ّنأک  باوج :

[. 583] دنتسه مارح  مه  تامّدقم  نآ  تروص ، نیا  رد  دوش  قّقحم  مه  همّدقملا  يذ  هلاحم ، ال 
ماجنا  زا  دعب  هک  يوحن  هب  دشاب  مارح  قّقحت  هّمات  ّتلع  مارح ، همّدقم  رگا  رگید : ترابع  هب 

418 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] دجوی مل  بجی  مل  ام  ءیّشلا  ّنأ  ةرورض  دجوی ، اهعم  ۀلاحم  ۀمّدقم ال  نع  الإ  لعف  نوکی  داکی  و ال  فیک ؟ لاقی : ال 

______________________________

تامّدـقم تروص ، نیا  رد  میدرک - ثحب  [ 584] البق هک  هّیبیبست  هّیدیلوت و  لاعفا  نامه  لثم  دنک -، ادـیپ  قّقحت  مه  همّدـقملا  يذ  همّدـقم ،
ار یمّرحم  لعف  تامّدـقم  مامت  يدرف  تسا  نکمم  اریز  دنتـسین  ّتیفیک  نآ  هب  مارح ، تامّدـقم  رثکا  عون و  نکل  دنـشابیم  مارح  مه  مارح 

الثم دیامن  كرت  ار  نآ  هکنیا  ای  دوش  مارح  بکترم  دناوتیم  هکلب  دیامنن  مارح  باکترا  هدارا  تامّدقم ، عیمج  نایتا  زا  دعب  اّما  دـنک  اّیهم 
، فّلکم هدارا  رایتخا و  اریز  دنک  ادیپ  قّقحت  رمخ ، برش  هک  تسین  مزال  نآ ، زا  دعب  اّما  دنکیم  اّیهم  ار  رمخ  برـش  تامّدقم  مامت  يدرف ،

نآ هک  درادـن  یهجو  اذـل  دـنکیم  ادـیپ  قّـقحت  رمخ ، برـش  دـیامن ، هدارا  وا  تامّدـقم ، ّتیماـمت  زا  دـعب  رگا  تسه ، ّتلع  ءزج  نـیرخآ 
؟] 585] دشاب تمرح  ياراد  ّتلع  هچ  هب  درادن  مارح  لوصح  رد  يریثأت  ناشمدع  دوجو و  هک  یتامّدقم  دوش  تمرح  هب  فصّتم  تامّدقم ،

دوجو و هک  یتامّدقم  اریز  دننکیمن  ادـیپ  تمرح  هب  فاّصتا  دـنرادن - یبیبست  يدـیلوت و  هبنج  هک  مّرحم - لاعفا  رثکا  تامّدـقم  هصالخ :
. دوشیمن رّوصت  اهنآ  تمرح  يارب  یهجو  تسه  ناسکی  مارح ، قّقحت  رد  ناشمدع 

، نآ نوئش  مامت  تسه و  هّمات  ّتلع  هب  جاتحم  ینکمم »  » ره هکیلاحرد  دشاب ، هتشادن  هّمات  ّتلع  مارح ، هک  دوشیم  هنوگچ  لاکـشا : [- 1]
. دراد هّمات  ّتلع  هب  زاین 
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419 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم لب  ۀـّیرایتخالا ، تامّدـقملا  نم  کلذ  نوکی  نأ  مزلی  هّنکل ال  مارحلا ، رودـص  هعم  بجی  ام  اهتلمج  نم  نوکی  ۀـلاحم  معن ال  لاقی : ّهنإف 

[. 1  ] لمأت و  لفغت ، الف  لسلستل ، الا  و  رایتخالاب ، نوکت  یتلا ال  رایتخالا  ئدابمک  ۀّیرایتخالا ، ریغلا  تامّدقملا 
______________________________

، دـنکن ادـیپ  قّقحت  نآ ، هّمات  ّتلع  یتقو  ات  تسه و  ّتلع  هب  جاتحم  ینکمم - ره  ءیـش - ره  هک  دـیراد  لوبق  امـش  امّلـسم  کلذ : حیـضوت 
، تسه نکمم  هب  طوبرم  هک  ینوئـش  رد  هچ  دوجو و  لصا  رد  هچ  تانکمم ، ماـمت  رگید : تراـبع  هب  دـنک  ادـیپ  دوجو  هک  درادـن  ناـکما 

بوجو دیاب  ادتبا  ینکمم  ءیـش  ره  ینعی : دـجوی ،» مل  بجی  مل  ام  ءیـشلا  : » هک دـیاهدناوخ  مه  هفـسلف  رد  دنتـسه و  هّمات  ّتلع  هب  جاتحم 
ّتلع هک  یماگنه  دوشیم ، لصاح  ّتلع ، هیحان  زا  هک  تسه  یبوجو  ناـمه  دوجو ، بوجو  نیا  دوش و  دوجوم  سپـس  دـنک  ادـیپ  دوجو ،

نیا نکمم ،»  » و بجاو »  » نیب قرف  و  ریغلاب - دوجولا  بجاو  اهتنم  دوشیم - دوجولا  بجاو  ءیـش ، نآ  درک ، ادـیپ  قّقحت  ءیـش ، کی  هّمات 
ادـیپ دوجو  بوجو  ّتلع ، هیحاـن  زا  ینعی  تسه  ریغلاـب  دوـجولا  بجاو  نکمم ،»  » اـّما تسه  تاّذـلاب  دوـجولا  بجاو  بجاو ،» : » هک تسا 

: سپ دوشیمن  دوجوم  مه  نکمم  نآ  دنکن ، ادیپ  قّقحت  نآ  ّتلع  رگا  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  امّلسم  دش  لصاح  نکمم ، ّتلع  رگا  دنکیم ،
.« دجوی مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  »

دنک ادیپ  دوجو  بوجو  نآ ، دانتـسا  هب  ات  دشاب  هتـشاد  هّمات  ّتلع  دـیاب  يرثا  ره  ءیـش و  ره  نکمم ، ره  هک  تسا  نیا  روکذـم ، نایب  هجیتن 
ترابع هب  تسین 586 ] اهنآ  نیب  یقرف  دنراد و  ّتلع  هب  زاین  تامّرحم ، مامت  دیدش ؟ قرف  هب  لئاق  تامّرحم ، نیب  فّنصم - امش - ارچ  سپ 

: رگید
. دنرادن هّمات  ّتلع  تامرحم ، زا  یضعب  دیدومرف  ارچ 

تسا و توافتم  رگید ، ضعب  اب  هّمات  للع  زا  یـضعب  نکل  دنتـسه  هّماـت  ّتلع  ياراد  تاـمّرحم ، ماـمت  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  باوج : [- 1]
: هک دومن  هظحالم  ار  نآ  ءزج  نیرخآ  هّمات و  ّتلع  دیاب 

420 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هدارا ار  هّمات  ّتلع  فّلکم ، ینعی : دوشیم ، هّمات  ّتلع  هب  ّقلعتم  هک  تسا  نامه  فّلکم ، هدارا  هکلب  تسین  ّتلع  ءزج  نیرخآ  هدارا ، یهاگ 

يذ هدارا  سفن  مارح و  هدارا  سفن  هک : دنتـسه  نینچ  تاـمّرحم ، زا  يرایـسب  اـّما  دـنکیم  ادـیپ  قّـقحت  مه  لوـلعم  شعبت  هـب  دـیامنیم و 
همیمـض تامّدقم ، نآ  هب  همّدقملا  يذ  هدارا  مارح و  هدارا  دیاب  تامّدقم ، مامت  نایتا  زا  دعب  ینعی : تسه  هّمات  ّتلع  ءزج  نیرخآ  همّدقملا ،

ءزج نیرخآ  رگا  دـشابیم و  هّماـت  ّتلع  ءزج  نیرخآ  همّدـقملا ، يذ  هدارا  مارح و  هدارا  سفن  سپ  دـنک  ادـیپ  قّقحت  مارح ، هکنیا  اـت  دوش 
رما کی  هدارا ، سفن  نوچ  دریگ  رارق  مکح ، ّقلعتم  دـناوتیمن  هدارا  هک : میئامنیم 587 ] رارکت  ار  دوخ  قباس  نایب  نامه  دـش ، هّمات  ّتلع 
مالک لقن  دشاب ، هدارا  هب  قوبـسم  مه  هدارا  دشاب  انب  هچنانچ  دشاب و  هدارا  هب  قوبـسم  هک  تسا  نآ  يرایتخا ، رما  اریز  تسه  يرایتخا  ریغ 

هرخالاب دشاب و  یمّوس  هدارا  هب  قوبـسم  دیاب  مهنآ  دـشاب  يرایتخا  دـشاب  انب  رگا  هن ؟ ای  تسه  يرایتخا  ایآ  هک  دوشیم  مّود  هدارا  نآ  رد 
- یفیلکت دوشیمن  تسه و  يرایتخا  ریغ  رما  کی  هدارا ، میئوگیم : ادتبا  زا  لسلـست  قّقحت  مدـع  يارب  اذـل  دـش  دـهاوخ  لسلـست  هب  رجنم 
، مارح همدـقم  اـیآ  هک  درک  ثحب  ناوتیمن  تسه ، ّتلع  زا  ریخا  ءزج  هدارا ، هک  يدراوم  رد  سپ  دریگ  ّقلعت  نآ ، هب  اـمیرحت - اـی  اـبوجو 
. دوشیم دوجوم  همّدقملا ، يذ  هّمات ، ّتلع  قّقحت  لابند  هب  هک  یبیبست - يدیلوت و  لاعفا  دننام  دراوم - رئاس  فالخ  هب  اّما  هن  ای  تسه  مارح 

. تسه یقاب  دوخ ، تّوق  هب  دش ، نایب  هک  يوحن  هب  مارح - تامّدقم  رد  فّنصم - لیصفت 588 ] هصالخ :
421 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
[. 1 : ] رومأ مسر  یعدتسی  لاحلا  قیقحت  و  لاوقأ 589 ،] هیف  وأ ال ؟ هّدض ، نع  یهّنلا  یضتقی  له  ءیّشلاب  رمألا 
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______________________________

، هورکم لعف  هّمات  ّتلع  هک : تسه  يراج  وحن  نیا  هب  مه  هورکم  تامّدـقم  رد  دـش  ناـیب  مارح ، تامّدـقم  رد  هک  یلیـصفت  ناـمه  رّکذـت :
. دشابیمن تهارک  هب  فصّتم  ناشتامّدقم  دنتسین - یبیبست  يدیلوت و  لعف  هک  تاهورکم - عون  رد  اّما  دنکیم  ادیپ  تهارک  هب  فاّصتا 

« دض  » ثحبم مجنپ  لصف  ]

هراشا

. تسین دض  زا  یهن  یضتقم  هکنیا  ای  دراد  دض  زا  یهن  ءاضتقا » ، » ءیش هب  رما  ایآ  هک : تسا  حرطم  یلوصا  بتک  رد  یقیقد  ثحب  [- 1]
. میزادرپیم ثحب  تامّدقم  هب  العف  اّما  هدش  رکذ  روبزم  هلأسم  رد  یفلتخم  لاوقا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 

422 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
كرت بلط  و  نیّدّضلا ، دحأ  بلط  نیب  مزالّتلا  ۀهج  نم  موزللا  وأ  ۀّیئزجلا ، وأ  ۀـّینیعلا ، وحنب  نوکی  نأ  نم  ّمعأ  ناونعلا  یف  ءاضتقالا  لّوألا :

[. 1  ] رهظیس ام  یلع  ۀّیمّدقملا  وأ  رخآلا ،
______________________________

لّوا رما 

تسیچ اضتقا »  » زا دوصقم 

؟ تسیچ ثحب  ناونع  رد  اضتقا »  » هملک زا  دوصقم  لاؤس : [- 1]
دض زا  یهن  نیع  ءیش ، هب  رما  هک  [ 590] دنک اعّدا  یـسک  تسا  نکمم  ینعی : دشاب  ّتینیع » ، » اضتقا زا  دوصقم  تسا  نکمم  فلا : باوج :

حرطم همزالم ، هلأسم  ةالّـصلا -» كرت  کیلع  مرحی  : » دیوگب هک  تسا  نیا  نیع  ةالّـصلا ،» کیلع  بجی  : » دیوگیم الوم  یتقو  الثم  تسه 
. تسین

دـض زا  یهن  رب  ّلاد  نمـضت ، تلالد  هب  ءیـش  هب  رما  دیوگب  یـسک  دراد  ناکما  ینعی : دـشاب  ّتیئزج » ، » اضتقا زا  دوصقم  تسا  نکمم  ب :
[. تسه 591

تسا و حرطم  مزـالت ،»  » هکلب تسین  حرطم  نّمـضت - هقباـطم و  تلـالد  ّتیئزج - ّتینیع و  هلأـسم  هک  دـنک  اـعّدا  یـسک  تسا  نـکمم  ج :
: هک تسا  حرطم  قیرط  ود  هار و  ود  همزالم  رد  دمآ  نایم  هب  همزالم  هلأسم  هک  یماگنه 

، زامن بوجو  ةالّـصلا ،» بجی   » دیوگیم الوم  هک  یماگنه  ینعی : دراد  قّقحت  همزالم ، شدض ، تمرح  ءیـش و  کی  باجیا  سفن  نیب  - 1
. تسه یمیرحت  يرگید  یبوجو و  ود ، نآ  زا  یکی  هک  تسه  همزالم  مکح ، ود  نیب  تسه ، تالص  كرت  تمرح  اب  مزالم 

. تسا رگید  دض  تمرح  اب  مزالم  دض ، نآ  بوجو  دش ، بجاو  يّدض  رگا  تسه ، همزالم  نیمکح ، سفن  نیب  هصالخ :
، نیداضتملا دحا  رگا  دراد ، ّتیمدقم  يرگید ، لعف  يارب  مادکره  مدـع  تسه و  يرگید  مدـع  رب  فّقوتم  نیّداضتم ، زا  کیره  دوجو  - 2

رگید و ّدض  ندوبن  دض ، دوجو  تامّدقم  زا  یکی  دراد - بوجو  بجاو ، همّدقم  هک  میتفگ  مه  بجاو  همّدقم  ثحب  رد  دش - بجاو 
423 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] 592] اّیمدع وأ  ناک  اّیدوجو  یفانملا  دناعملا و  قلطم  وه  انهاه ، ّدّضلاب  دارملا  ّنأ  امک 
______________________________

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


بجاو رگید ، ّدـض  ندوبن  رگا  تقونآ  دوشیم ، بجاو  دـض ، نیا  همّدـقم  ناونعهب  فلاخم  ّدـض  ندوبن  سپ  تسه  فلاـخم  ّدـض  ندوبن 
سپـس مینکیم  هدافتـسا  ّتیمّدقم ، هیحان  زا  ار  كرت  بوجو  هک  تسه  ءیـش  نآ  دوجو  تمرح  شیانعم  ءیـش ، کی  كرت  بوجو  دش ،
شلعف هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، بجاو  شمدع  ءیش  رگا  دراد و  یمّدقم  بوجو  رگید ، ّدض  همّدقم  ناونعهب  دض  نیا  ندوبن  میئوگیم 

، یمازتلا تلـالد  هب  لّوا  ّدـض  هب  رما  تفگ : ناوتیم  تروص  نیا  رد  تسه - نآ  دوجو  تمرح  ءیـش ، كرت  بوجو  ياـنعم  تسا - مارح 
، هجیتن رد  تسا و  رگید  ّدض  ندوبن  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  دنکیم و  بجاو  ار  شتامّدـقم  رما ، نیا  اریز  تسه  رگید  ّدـض  تمرح  رب  ّلاد 
ار رگید  ّدـض  تمرح  ءاـضتقا  دـض ، نیا  هب  رما  سپ  تسا  مارح  شلعف  دـش ، بجاو  يزیچ  مدـع  رگا  دوشیم و  بجاو  رگید ، ّدـض  مدـع 

. بجاو همّدقم  بوجو  رب  انب  دیامنیم -

تسیچ دض »  » هملک زا  دوصقم 

رما کی  هجیتن ، رد  هک  تسه  صاخ  ّدض  يانعمهب  دض »  » یهاگ هک  تسا  یهیدب  [- 1]
424 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک اّمل  ّهنأ  الإ  ةروکذملا ، ءاحنألا  نم  وحنب  ءاضتقا  رمألل  نوکی  له  ّهنأ  تناک  نإ  و  ۀـلأسملا ، یف  اهنع  ثوحبملا  ۀـهجلا  ّنإ  یناثلا 593 :]
ماقملا یف  مالکلا  نانع  فرـص  ّمهملا  ناک  ّدّضلا ، كرت  ۀّیمّدقم  مّهوت  لجأل  هیلإ  اوبهذ  اّمنإ  ّصاخلا ، ّدّـضلا  یف  ءاضتقالاب  نیلئاقلا  ةدـمع 

: لاّکتالا هّللا  یلع  لوقنف و  اهمدع ، ۀّیمّدقملا و  یف  لاقملا ، قیقحت  لاحلا و  نایب  یلإ 
نم و  اـمهنیب ، ۀـعنامملا  اهتّیـضق  و  نیدوـجولا ، نیب  ةدـناعملا  ةّداـضملا و  ۀـهج  نـم  ـالإ  سیل  هّدـض ، كرت  یلع  ءیّـشلا  فـّقوت  مّهوـت  ّنإ 

[. 1  ] تامّدقملا نم  عناملا  مدع  ّنأ  تاحضاولا 
______________________________

درادـن يدوجو  ناونع  اذـل  هب ، رومأم  كرت  ینعی  ماع ، ّدـض  هک  تسه  ماع  ّدـض  يانعمهب  مه  یهاگ  تسه و  هب  رومأم  اب  ّداـضتم  يدوجو 
. تسه یمدع  ناونع  ياراد  هکلب 

لماش مه  هدش  رکذ  ثحب ، ناونع  رد  هک  دض »  » هملک تسه و  یمدع  ناونع  ياراد  ماع ، ّدض  يدوجو و  ناونع  ياراد  صاخ ، ّدض  هجیتن :
. یمدع ای  دشاب  يدوجو  رما  هاوخ  تسه  ءیش  دناعم  یفانم و  قلطم  دض ،»  » زا دارم  سپ  ماع  ّدض  مه  دوشیم و  صاخ  ّدض 

مّود رما 

هراشا

نایب قیرط ، ود  هب  همزالم  همزالم - ّتیئزج و  ّتینیع ، وحن  هب  ءاضتقا  تسه ، وحن  راهچ  هب  ابیرقت  اضتقا ،» : » هک دـیدرک  هظحالم  امـش  [- 1]
. دوب بجاو  همّدقم  هب  طوبرم  نآ ، مّود  عون  هک  دش 

ثحب بیقعت و  ار  نآ  دیاب  مه  ام  اذل  دـناهدرک  اّکتا  ّتیمّدـقم ، هلأسم  رب  اعون  دـننادیم ، دـض  زا  یهن  یـضتقم  ار  ءیـش  هب  رما  هک  یناسک 
. مینک

425 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیب الـصأ  ةافانم  ثیح ال  و  قّقّحتلا ، یف  امهعامتجا  مدع  الإ  یـضتقت  ال  نیئیّـشلا ، نیب  ةرفانملا  ةدـناعملا و  ّنأل  کلذ  و  دـساف ؛ مّهوت  وه  و 
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ةدحاو ۀبترم  یف  هلیدب  وه  ام  رخآلا و  ضیقن  عم  نینیعلا  دحأ  ناک  ۀمءالملا ، لامک  امهنیب  لب  هلیدـب ، رخآلا و  ضیقن  وه  ام  نینیعلا و  دـحأ 
[. 1  ] یفخی امک ال  رخآلا ، یلع  امهدحأ  مّدقت  یضتقی  ام  نیبلا  یف  نوکی  نأ  نود  نم 

______________________________

، هن ای  دراد  قیقحت  یتّیمّدـقم  ثحب ، ّلحم  رد  ایآ  هک  تسه  يورغـص  ام  عازن  نکل  دراد  بوجو  بجاو ، همّدـقم  هک  میاهدرک  لوبق  مه  اـم 
هک تسا  نیا  دض ، نآ  قّقحت  تامّدقم  زا  یکی  دنک ، ادیپ  قّقحت  امهدحا  دشاب ، انب  رگا  دنتسه ، يدوجو  رما  ود  هک  یهایس  يدیفـس و  ایآ 

؟ هن ای  دراد  ّتیمّدقم  يرگید  لعف  يارب  دض ، ود  زا  یکی  كرت  ایآ  دشاب و  هتشادن  دوجو  رگید ، ّدض 
هیاـپ تسین ، حرطم  یتّیمّدـقم  دـناهدومرف  هدومن و  راـکنا  ار  نآ  دـنوخآ ، ياـقآ  موحرم  نکل  دـنراد  ّتیمّدـقم  ياـعّدا  همزـالم ، هب  نیلئاـق 

: هک تسا  حضاو  رایسب  لوبق و  لباق  ارهاظ  هک  تسه  یمالک  رب  ابیرقت  اضتقا ، هب  نیلئاق  لالدتسا 
زا مادکره  سپ  دشابیم  نیا  دوجو  عنام  مه  دض  نآ  تسه و  يرگید  دوجو  عنام  دض ، نیا  اضرف  ینعی  دنراد  عنامت  رگیدـکی  اب  نیّدـض 
زا یکی  دـیتفگ : تامّدـقم  میـسقت  رد  امـش  اریز  تسه - تامّدـقم  زا  یکی  مه  عناملا  مدـع  دراد و  ّتیعنام  ناونع  يرگید ، تبـسن  اـهنآ 

، دض نیا  مدع  سپ  تسا  رگید  ّدض  زا  عنام  دض ، نیا  دوجو  یلعف ، ثحب  رد  تسه و -...  عناملا  مدع  رگید  همّدقم  یـضتقم و  تامّدـقم ،
كرت هک  دینکیم  تفلاخم  راکنا و  فّنـصم - امـش - ارچ  اذل  تسه  تامّدـقم  زا  یکی  مه  عنام  مدـع  دـنکیم و  ادـیپ  عناملا  مدـع  ناونع 

. دشاب رگید  ّدض  دوجو  همّدقم  نیّدض ، زا  یکی 
: میزادرپیم قرط  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دناهدرک  لاطبا  دّدعتم ، قرط  زا  ار  نآ  راکنا و  ار  ّتیمّدقم  هلأسم  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

، دض ود  نیب  هک  هچنآ  دناهدومن : هلاحا  نادجو ، هب  ار  هلئسم  ّنأک  فّنصم  لّوا : لیلد 
426 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، تنونیب لامک  اهنآ  نیب  دنیامن و  عامتجا  دحاو ، نآ  رد  نیّدـض  هک  درادـن  ناکما  سپ  تسه  ترفانم  تدـناعم و  هلأسم  دـشابیم ، تباث 
- يرگید لیدب  ضیقن و  اب  دب  دراد ال  تدـناعم  يرگید ، دوجو  اب  نوچ  اهنآ  زا  مادـکره  هک  تسا  نیا  روکذـم ، نایب  همزال  دراد ، قّقحت 

تمئالم طابترا و  ایآ  هک : تسا  نیا  ثحب ، اـّما  تسا  قّقحم  اـهنآ  نیب  فـالتئا  تمئـالم و  لاـمک  هکلب  درادـن  تدـناعم  يرگید - مدـع 
نیا مه  ّتیمّدقم  يانعم  دراد ، مّدقت  يرگید  رب  یکی  دیئوگیم  امـش  هکنیا  ای  دنـشاب  دحاو  ضرع  رد  ود  ره  هک  تسه  يوحن  هب  روکذـم 
سپ دراد  یبتر  مّدـقت  دـننک - ادـیپ  دوجو  هظحل ، کی  رد  ول  و  همّدـقملا - يذ  رب  همّدـقم  الثم  دـشاب  هتـشاد  مّدـقت  هبتر ، رظن  زا  هک : تسا 

. تسه یبتر  مّدقت  ّتیمّدقم ، يانعم 
؟ دراد قّقحت  يدروم  هچ  اجک و  رد  روکذم ، یبتر  مّدقت  لاؤس :

وا مدـع  اب  دراد و  تمئالم  طابترا و  يرگید ، مدـع  اب  دـض  نیا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوب ، تدـناعم  رگید ، ّدـض  اـب  دـض  نیا  نیب  یتقو 
کی رد  ود  ره  تسه و  سکعرب  هّیضق  انادجو  هکلب  دشاب  هتـشاد  نیا  دوجو  رب  یبتر  مّدقت  وا  مدع  هک  لیلد  هچ  هب  اّما  دنکیم  ادیپ  قّقحت 

، نیا مدع  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، حرطم  ّتیمّدقم ، رگا  دنتـسه و  ماقم  کی  رد  رگید  ّدـض  مدـع  اب  دـض  نیا  دوجو  دنـشابیم ، هبتر 
؟ تسه یبتر  مّدقت  نآرب  یلیلد  هچ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  دراد ، يرگید ، دوجو  رب  یبتر  مّدقت 

ایآ اّما  دنک  ادیپ  قّقحت  دیاب  یهایس  مدع  اب  يدیفس  دنتـسین ، عامتجا  لباق  یهایـس ، يدیفـس و  هک  دیوشیم  هّجوتم  دینک ، ّتقد  امـش  یتقو 
؟ دراد يدیفس  دوجو  رب  یبتر  مّدقت  مه  یهایس  مدع 

دنکیم تلـالد  نآرب  مه  نادـجو  دـیاش  هک  تسه  يزیچ  نآ  فـالخ  بلطم ، نیا  دراد و  دوجو  روکذـم ، ّتیمّدـقم  رب  یلیلد  هچ  هجیتـن :
حرطم يرّخأت ، مّدـقت و  اّما  تسا  قفاوم  نآ  مدـع  اب  تسا  فلاخم  شدوجو  اب  نوچ  دنتـسه - دـحاو  هبتر  رد  مه و  ضرع  رد  ود  ره  هکلب 

. تسین
ار داضت  هّداضم و  يانعم  هعجارم و  نادجو  هب  یتقو  ّنأک  فّنصم : لّوا  لیلد  هصالخ 
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427 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] نیّداضتملا یف  کلذک  رخآلا ، توبث  یف  امهدحأ  عافترا  مدقت  یضتقت  نیضقانتملا ال  نیب  ةافانملا  [ 595] ۀّیضق ّنأ  [ 594] امکف

______________________________

اّما دنکیم  ادیپ  عامتجا  يرگید ، مدع  اب  يدوجو  ره  دنوشیمن ، عمج  رگیدکی  اب  دوجو  ود  نآ  هک  تسین  نیا  زا  شیب  مینکیم ، هظحالم 
. درادن دوجو ، يارب  یتّیمّدقم  مدع ،

: دناهدومرف هدومن و  هیبشت  نیضقانتم ، هب  ار  نیّداضتم  هّللا ، همحر  فّنصم  مّود : لیلد  [- 1]
نیّداضتم زا  رتالاب  نیـضقانتم ، هبتر  عامتجا ، عانتما  رظن  زا  رگید  تراـبع  هب  تسه  نیّداـضتم  زا  رتدـیدش  نیـضقانتم ، رد  تدـناعم  رفاـنت و 

؟ تسا هدومن  ّتیمّدقم  هّوفت  رّوصت و  نیضقانتم ، رد  یسک  ایآ  یلو  تسه 
، مدعلا مدع  دوجو و  نیب  دب  ال  تسا ، حرطم  ضقانت ، مدع ، دوجو و  نیب  یتقو  دنتـسه ، ضقانتم  رگیدکی  اب  دـیز  مدـع  دـیز و  دوجو  الثم 

دـشاب مه  ّتیمّدقم  دـیاب  دـش ، حرطم  تمئالم  طابترا و  ود ، نآ  نیب  یتقو  هک  تسا  نیا  ام ، لاؤس  نونکا  تسا ، رارقرب  طابترا  تمئالم و 
، نیاربانب دراد  عامتجا  عانتما  دیز ، مدع  اب  دیز  دوجو  هکلب  تسین  حرطم  یتّیمّدـقم  هکنیا  ای  تسه  دـض  دوجو  همّدـقم  مدـعلا ، مدـع  ینعی 
، دیز دوجو  هب  تبـسن  دیز ، مدع  مدع  هک  درادن  ناکما  اّما  دراد  تمئالم  دیز ، مدع  مدع  اب  هکلب  تسین  راگزاس  دیز ، مدع  اب  دـیز  دوجو 

. دشاب هتشاد  ّتیمّدقم 
امـش تقونآ  هدومنن  ّتیمّدـقم ، هب  هّوفت  یـسک  تسه ، نیّداضتم  عامتجا  عانتما  زا  رتيوق  ناشعامتجا  عانتما  هکنیا  اـب  نیـضقانتم  باـب  رد 

؟ دیدرک حرطم  ار  ّتیمّدقم  نیّدض »  » ثحب رد  هنوگچ 
428 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوجو یلع  ّدّضلا  مدع  فّقوت  یضتقال  هعنام ، مدع  یلع  ءیّـشلا  فّقوت  هّدض ، مدع  یلع  ءیّـشلا  دوجو  فّقوت  ّداضّتلا  یـضتقا  ول  و  فیک ؟
[. 1 [ ] حضاو 596 رود  وه  و  نیبناجلا ، نم  ةدراطملا  نوک  و  نیفرّطلا ، یف  ۀّیعناملا  توبث  ۀهادب  هعنام ، یلع  ءیّشلا  مدع  فّقوت  ءیّشلا 

______________________________

عم دراد و  قّقحت  رتيوق ، وحن  هب  نیـضقانتم  رد  تدـناعم  نیا  دـیدرک و  انب  تدـناعم  ساسارب  ار  ّتیمّدـقم  هلأسم  امـش  مّود : لیلد  هصالخ 
حرطم ار  ّتیمّدقم  هلأسم  امـش  دراد ، قّقحت  يرتمک  تدـناعم  هک  نیّداضتم  باب  رد  ارچ  سپ  تسین  حرطم  ّتیمّدـقم ، هلأسم  الـصا  کلذ 

؟ دیدومن
لاؤس امش  زا  رگا  دراد ، دض  نآ  مدع  رب  فّقوت  دض ، نیا  دوجو  دیئوگیم  هک  امش  اریز  تسه  رود »  » مزلتـسم ّتیمّدقم ، مّوس : لیلد  [- 1]
دوجو سپ  تسه  ءیـش  دوجو  تامّدقم  زا  یکی  مه  عناملا  مدع  تسه و  عنام  دض ، نیا  هک  دـیهدیم  خـساپ  تسیچ ، فّقوت  ّتلع  مینک ،

مدع هب  ار  دوخ  هّجوت  سپس  دراد - شعنام  مدع  رب  ءیش  هک  یفّقوت  نامه  تسه - رگید  دض  مدع  رب  فّقوتم  امـش - لوق  رب  انب  دض - نیا 
مدـع تلع  هدرکن ، ادـیپ  قّقحت  عنام ، نیا  دـض و  نیا  ارچ  دراد ، دـض  نیا  دوجو  رب  فّقوت  مه  عنام  مدـع  میئوگیم : هدومن ، بلج  عناـملا 

هک امـش  الثم  تسین  دراوم  رئاس  رد  عنام  دـننام  هفرطکی و  ّتیعناـم ، هلأـسم  اریز  تسه  عناـم  نیا  دوجو  شتّلع  تسیچ ؟ دـض  نیا  قّقحت 
حرطم عنامت » ، » ثحب ّلحم  رد  یلو  تسه  هفرطکی  هبناجکی و  ّتیعنام ، لاثم ، نآ  رد  تسه ، قارحا  قّقحت  زا  عنام  تبوطر ، دـیئوگیم 
تـسه لعافت  باب  زا  عنامت  هک  تسا  یهیدب  تسا ، قداص  مهنآ  سکع  تسه ، دض  نآ  يارب  عنام  دـض ، نیا  هک  روطنامه  ینعی : تسا 

، دوخ یلبق  نایب  رد  مه  امش  و 
429 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع فّقوتی  ّهنإف  مدعلا ، فرط  نم  فّقّوتلا  فالخب  یلعف ، دوجولا  فرط  نم  فّقّوتلا  ّنأ  نم  روّدـلا  اذـه  نع  یّـصفّتلا  یف  لیق 597 ] ام  و 
دوجو عم  نّیدّضلا  دحأ  دوجو  مدع  ءاهتنا  لجأل  الاحم ، ناک  هّلعل  و  هّدض ، دوجو  مدع  ریغ  هطئارش  رـشارش  عم  هل ، یـضتقملا  توبث  ضرف 
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، یضتقملا مدع  یلإ  ادنتسم  امئاد  مدعلا  نوکیف  ۀغلابلا ، ۀمکحلا  هتـضتقا  ام  بسح  رخآلاب  اهقّلعت  و  هب ، ۀّیلزألا  ةدارإلا  ّقلعت  مدع  یلإ  رخآلا 
[. 1  ] روّدلا مزلی  یک  عناملا ، دوجو  یلإ  ادنتسم  نوکی  داکی  الف 

______________________________

ادـیپ ّتیعنام ، هب  فاّصتا  کیره  رگا  دراد و  ّتیعنام  هب  فاّصتا  مادـکره  ینعی : تسه  تعناـمم  تدـناعم ، ياـضتقم  هک  دـیدرک  فارتعا 
تسیچ و دض  نآ  ندوبن  ّتلع  تسه ، دض - نآ  و  عنام - نآ  مدع  رب  فّقوتم  دنک ، ادـیپ  قّقحت  دـض ، نیا  دـشاب ، انب  رگا  میئوگیم : درک ،

سپ هدرکن  ادـیپ  قّقحت  دـض ، نآ  هک  هدـش  ببـس  عنام ، نیا  دوجو  تسه و  عنام  نیا  دوجو  شأشنم ، دـب  ال  هدـشن ، دوجوم  دـض ، نآ  ارچ 
هب لئاق  دـشاب  اـنب  رگا  ینعی : ضحم ،» رود  اذـهف   » تسه نیا  دوجو  رب  فّقوتم  مه  دـض  نآ  مدـع  نآ و  مدـع  رب  فّقوتم  دـض ، نیا  دوجو 
ارچ ّالا  و  هدوجو ،» یلع  فّقوتی  ّدّضلا  اذه  مدع  ّدّضلا و  كاذ  مدع  یلع  فّقوتم  ّدّضلا  اذه  دوجو  : » تسا و رود  مزلتـسم  میوش ، ّتیمّدقم 

هـسفن یلع  فّقوتی  ّدّضلا  اذه  دوجو  : » تقیقح رد  سپ  دنک  ادیپ  دوجو  دض ، نآ  هک  دراذـگیمن  عنام  نیا  هدرکن ؟ ادـیپ  قّقحت  دـض ، نیا 
«. ضحم رود  اذهف 

هلأسم  دیوگیم : هدرک و  نایب  ار  یلّصفم  قیقد و  داریا  لکشتسم ، لاکشا : [- 1]
430 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنتسه توافتم  رگیدکی  اب  دیدرک ، نایب  امش  هک  ار  [ 598 «] یفّقوت  » ود نآ ، اریز  تسین  روکذم ، ّتیفیک  هب  رود » »
شتامّدقم مامت  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  دوجو  دـض ، نیا  دـشاب ، انب  رگا  ینعی : تسا  طرـش  دـیق و  نودـب  زّجنم و  یلعف ، لّوا ، فّقوت  کلذ : نایب 

، نآ عناوم  مامت  دنک و  ادیپ  دوجو  هتاّیـصوصخ - هئازجا و  مامتب  هّمات - ّتلع  دیاب  دوش ، دوجوم  دهاوخب  ياهمّدـقملايذ  رگا  دوش ، دوجوم 
، یقیقح فّقوت ، نآ  دراد ، رگید  ّدض  مدـع  رب  فّقوت  دـض ، نیا  دوجو  دـیتفگ  رگا  نیاربانب  دـنک  ادـیپ  قّقحت  ءیـش ، کی  ات  دـشاب  دوقفم 
، دشاب دوقفم  شعناوم  دوجوم و  نآ ، طئارـش  یـضتقم و  دیاب  دنک  ادیپ  دوجو  دض ، نیا  دـهاوخب  رگا  تسه ، طرـش  دـیق و  نودـب  یلعف و 

ادیپ قّقحت  دوجو ، نیا  و  امـش - لوق  هب  همّدقملا - يذ  هکنیا  ات  دشاب  هتـشاد  قّقحت  دیابن  مه  نیا  هک  تسه  دـض  نآ  دوجو  عناوم ، زا  یکی 
: ینعی تسا  حرطم  زّجنت  ّتیلعف و  هلأسم  لّوا ، فّقوت  رد  سپ : دنک 

. دراد شعنام  مدع  رب  ءیش  هک  یفّقوت  نآ  ّدّضلا -» كاذ  مدع  یلع  لعفلاب  فّقوتی  ّدّضلا  اذه  دوجو  »
امش زا  رگید : ترابع  هب  تسین  ام  لوبق  دروم  بلطم ، نیا  هک  تسه  دض  نیا  دوجو  رب  فّقوتم  دض ، نآ  مدع  دیتفگ  امـش  مّود : فّقوت  اّما 

. دشاب یلعف  فّقوت ، نآ  هک  میریذپیمن 
؟ دشاب عنام  دوجو  هب  دنتسم  دیاب  امتح  ایآ  دنکن ، ادیپ  قّقحت  دشاب ، انب  ءیش  رگا 

، قّقحت مدـع  بناـج  رد  هن ، هکنیا  اـی  هتـشاد  دوجو  نآ ، قّقحت  يارب  یعناـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  درکن ، ادـیپ  قّـقحت  همّدـقملا ، يذ  رگا 
هدوبن دوجو ، طئارش  هک  تسا  نیا  شرگید  هار  دشاب ، هتشادن  دوجو  یضتقم ، هک  تسا  نیا  شتّلع  کی  دراد ، دوجو  هار ، هلئـسم و  اهدص 

. هدوب عنام  هب  يالتبم  هک  تسا  نیا  شهار  کی  و 
431 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يارب یـضتقم  تسا  نکمم  هکلب  هدوب  عناـم  دوجو  ّتلع  هب  نآ  قّقحت  مدـع  تفگ  ناوتیمن  درکن ، ادـیپ  قّقحت  حطّـسلا ،» یلع  نوـک   » رگا
. دشاب عنام  دوجو  هب  دنتسم  هک  تسا  لمتحم  هدوب و  دوقفم  شطئارش  هتشادن و  قّقحت  نآ ،

دیاب دنک  ادیپ  دوجو  دهاوخب  رگا  دضلا ،» كاذ  مدع  یلع  فّقوتی  دضلا  اذه  دوجو  ، » دوب دوجو  روحم  رب  هلئـسم  لّوا ، فّقوت  رد  هصالخ :
نکمم درادن ، عنام  دوجو  هب  دانتسا  نآ ، قّقحت  مدع  دنکن ، ادیپ  قّقحت  دض ، نیا  دشاب  انب  هچنانچ  دشاب و  هتـشاد  قّقحت  نآ ، تامّدقم  مامت 

یضتقم و مدع  رب  فّقوتم  هکلب  تسین  عنام  دوجو  رب  فّقوتم  شقّقحت  مدع  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  یضتقم  دوجو  مدع  هب  دنتسم  تسا 
مدع نآ و  مدع  رب  فّقوتم  نیا ، دوجو  دیئوگیم : هدروآ و  باسحب  ناسکی  ار  فّقوت  ود  نآ  امش  ارچ  سپ  تسه  طرـش  ندوبن  هب  دنتـسم 
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. دشاب یضتقم  مدع  هب  دنتسم  تسا  نکمم  نآ  مدع  هکلب  تسین  نیا  دوجو  رب  فّقوتم ، نآ ، مدع  هن ، دشابیم ، نیا  دوجو  رب  فّقوتم  نآ ،
 ...«. نیّدّضلا دحا  دوجو  مدع  ءاهتنا  لجال  الاحم  ناک  هّلعل  و  : » هلوق

نتفرگ قلعت  نیدض و  زا  یکی  دوجو  هب  هیلزا  هدارا  نتفرگن  قلعت  تهج  زا  دراد - هلاحتسا  دض ، نآ  طئارـش  یـضتقم و  توبث  الـصا  دیاش 
. رگید دض  دوجو  هب  نآ 

تفگ ناوتیم  ایآ  دراد و  زیچ  هچ  هب  دانتـسا  دض ، دوجو  مدع  دوشن ، دوجوم  دـض  نیا  هک  هتفرگ  ّقلعت  هّیلزا ، هدارا  هک  يدروم  رد  لاؤس :
؟ تسه عنام  دوجو  هب  دنتسم 

عنام هب  یطابترا  دوش - دوجوم  دض  نیا  هک  دراد  هلاحتـسا  اذل  هدشن و  شدوجو  هب  ّقلعتم  هک  تسه 599 ] هّیهلا  هّیلزا  هدارا  هب  دنتسم  ریخ ،
. درادن رگید  ّدض  دوجو  و 

یلو يزیجنت  دوجو ، هیحان  رد  فّقوت  تسین ، ناسکی  فّقوت ، ود  نآ  تسا و  لطاب  رود »  » هلأـسم تفگ  ناوتیم  لکـشتسم : داریا  هصـالخ 
ینعی  تسه  یقیلعت  مدع ، هیحان  رد 

432 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیـصخّشلا دـحأ  الثم  دارأف  صخـش ، ةدارإل  اقّلعتم  امهنم  ّلک  ناک  اذإ  اّمأ  و  دـحاو ، صخـش  ةدارإ  یلإ  نییهتنم  اـظحول  اذإ  اذـه  تلق : نإ 

عناملا دوجو  یلإ  ادنتسم  العف  نوکی  ۀلاحم - ال  مدعلاف - ادوجوم ، ذئنیح  امهنم  ّلکل  یضتقملا  نوکیف  هنوکس ، رخآلا  دارأ  و  ءیـش ، ۀکرح 
[. 1]
______________________________

. دنک ادیپ  عنام ، دوجو  هب  دانتسا  هک  دراد  ناکما 
. تسا هدرک  نایب  ار  شخساپ  سپس  هدومن و  دراو  دروخ ، رب  يداریا  لیق - ام  لکشتسم - رّکذت : [- 1]

هب هک  میهدیم  هئارا  امـش  هب  ار  يدروم  ام  دیئامن ، دنتـسم  یـضتقم ، مدع  هب  ار  دض  مدع  هک  دـیتسه  ددـص  رد  فّنـصم - امـش - لاکـشا :
مدع هب  هک  دشابن  نینچ  دشاب ، یلعف  فرط ، ود  ره  زا  فّقوت »  » هک میئامنیم  هئارا  امـش  هب  یلاثم  رگید : ترابع  هب  دراد  دانتـسا  عنام  دوجو 

: هک تسا  يدروم  رد  نآ  دنک و  ادیپ  دانتسا  طرش - مدع  ای  یضتقم -
دنکیم شالت  رفن ، کی  دننکیم : ّتیلاعف  ّتیفیک ، نیا  هب  رفن  ود  هدارا و  ود  هکلب  هدماین  رب  دض  داجیا  ماقم  رد  دحاو  صخش  دینک  ضرف 

داضتم رما  ود  مه  نوکس  تکرح و  دشاب - هتشاد  نوکس  مسج ، نامه  دنکیم ، هدارا  مه  رگید  صخش  دهد و  تکرح  ار  مسج  نالف  هک 
. درک ادیپ  هبلغ  دوخ ، فیرح  رب  تشاد  ار  مسج  تکرح  هدارا  هک  یسک  نآ  هجیتن ، رد  و  دنتسه -

مه امش  ار  هلئـسم  نیا  تسا و  نوکـس  مدع  رب  فّقوتم  تکرح ،» : » اریز دراد  ّتیلعف  فرط ، ود  ره  زا  فّقوت  روکذم ، لاثم  رد  لکـشتسم :
. تسه نوکس  مدع  رب  فّقوتم  تکرح ، سپ  تسا  فّقوتم  نآ ، مدع  رب  نیا  دوجو  هک  دیدرک  لوبق  لّوا ، فّقوت  رد 

؟ دوب یضتقم  مدع  نوکس ، قّقحت  مدع  ّتلع  ایآ  دشن و  قّقحم  نوکس ، درک و  ادیپ  قّقحت  نوکس » مدع   » ارچ
433 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةدارإلا درجمب  نوکی  داکی  و ال  دارملا ، دوجو  یف  هنم  ّدب  اّمم ال  یه  و  هتدارإ ، یف  امهنم  بولغملا  ةردق  مدع  یلإ  دنتسم  اضیأ  انهاه  تلق :
[. 1  ] یفخی امک ال  هتردق - مدعب  اقوبسم  هنوکل  ّدّضلا ، دوجو  یلإ  اهنودب ال 

______________________________

، دوب هدرک  هدارا  ار  روکذم  مسج  نوکس  رفن ، ود  نآ  زا  یکی  نوچ  دوب  دوجوم  مهنآ  هب  تبـسن  یـضتقم  هک  دوب  نیا  ام  ضرف  اریز  ریخ ،
هب دـب  ال  درکن ؟ ادـیپ  قّقحت  اّما  تشاد  دوجو  نوکـس  یـضتقم  هکنیا  اـب  ارچ  سپ  هتـشاد  قّقحت  بولغم - فیرح  هدارا  نوکـس - یـضتقم 
هب دانتـسا  مه  نوکـس  مدـع  تسه و  نوکـس  ندوبن  هب  دنتـسم  تکرح ، روکذـم ، ضرف  رد  نیارباـنب  دراد  دانتـسا  عناـم ، تکرح و  دوـجو 
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؟ دیراد یباوج  هچ  روکذم ، ضرف  رد  امش  دنکیم و  ادیپ  ّتیلعف  فرط ، ود  ره  زا  فّقوت  سپ  دراد  عنام - تکرح -
اریز دوش  قّقحم  دراوم ، مامت  رد  رود »  » درادـن یموزل  دـش و  دـهاوخ  لطاب  مالک ، ساسا  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  رود »  » مه دروم  کی  رد  رگا 

 ... دمآ و مزال  رود »  » روکذم لاثم  رد  تسه ، بلطم  نالطب  زا  فشاک  دیآ ، مزال  رود ،» ، » دروم کی  رد  رگا 
تسه و یـضتقم  هیحان  زا  ناصقن  دوبمک و  مه  روکذم  لاثم  رد  هک : هدرک  نایب  وحن  نیا  هب  ار  دوخ  داریا  خـساپ  لکـشتسم ، باوج : [- 1]

مه تردق  دیاب  هکلب  تسین  نوکس  یضتقم »  » یئاهنت هب  هدارا  دروآ و  باسحب  هدارا »  » فرص ار  یضتقم  دیابن  اریز  درادن  عنام  هب  یطابترا 
؟ دراد قّقحت  ناریط ، یضتقم  دیئوگیم ، امش  دیامن ، ءامّسلا » یلا  ناریط   » هدارا نونکا  یسک  رگا  ّالا  دوش و  همیمض  نآ ، هب 

هدوب و فیعض  تردق ، رظن  زا  هدش  بولغم  شاهدارا  هک  یسک  نآ  دراد و  ّتیلخدم  یضتقم - باب  رد  هدارا - فیدر  رد  مه  تردق  ریخ ،
عنام دوجو  هب  دنتسم  هکنیا  هن  دراد  نآ  ءازجا  زا  یضعب  ندوبن  یضتقم و  فعـض  هب  دانتـسا  وا - دارم  قّقحت  مدع  نوکـس - قّقحت  مدع  اذل 

. دشاب
434 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اـهلاح یلع  هیلع  فّقوتی  نأ  حلـصی  اـم  یلع  ءیـشلا  فـقوت  موزل  ۀـلئاغ  ّنأ  ـالإ  روّدـلا ، هب  عـفترا  دـق  ناـک  نإ  ّهنإـف و  دـیدس ، [ 600] ریغ
حلصی [ 603] ۀـبترم یف  ناک  ول  ّهنأ 602 ] ةرورـض  هیلع ، افوقوم  ءیّـشلا  هیلع  افوقوم  نوکی  نأل  حـلاّصلا  ءیّـشلا  نوکی  نأ  [ 601] ۀلاحتسال

[. 1  ] هیلإ العف  دنتسی  نأ  ّحصی  داک  امل  هیلإ ، دنتسی  نأل  [ 604
______________________________

نیّدض دحا  مدع  ّتیمّدقم  هلأسم  رود ، قیرط  زا  دینک و  حرطم  ار  رود »  » هلأسم دیناوتیمن  يدروم  چـیه  رد  دـیوگیم  لکـشتسم  هصالخ :
. دیئامن تیبثت  حیحصت و  رگید ، دض  دوجو  يارب  ار 

: هک تسا  نیا  دوشیم ، دوجوم  ب ،»  » ّدـض دـنکیمن و  ادـیپ  دوجو  فلا ،»  » ّدـض اضرف  هکنیا  ّتلع  لیق :-» اـم  - » یلبق داریا  هصـالخ  [- 1]
اّما هدشن  فلا »  » دض دوجو  هب  ّقلعتم  هک : دنکیم  تشگرب  هّیهلا ، هّیلزا  هدارا  هب  یضتقم  نآ  هدوبن و  فلا »  » دض رد  دوجو  یضتقم  هتسویپ ،

هب  دانتسا  دض ، کی  ندشن  دوجوم  هشیمه  سپ  هدش  رگید  ّدض  هب  ّقلعتم 
435 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، نآ مدع  رب  نیا  دوجو  هک  روطنامه  تسا ، حرطم  تعنامم  هلأسم  رگا  دـیئوگیم  ارچ  سپ  عنام ، دوجو  هب  دانتـسا  هن  دراد  یـضتقم  مدـع 
تسا فّقوتم  نآ ، مدع  رب  دض  نیا  دوجو  تسین ، هتفریذپ  ام  رظن  زا  هلئسم  نیا  ریخ ، تسا ، فّقوتم  نیا  دوجو  رب  مهنآ  مدع  دراد ، فّقوت 

هدرک حرطم  ار  رود »  » هلأسم امش  ارچ  اذل  تسه  دوجو  یـضتقم  ندوبن  ّتلع  هب  نآ  مدع  هکلب  دشابیمن  نیا  دوجو  رب  فّقوتم  نآ  مدع  اّما 
. دیدرک لاطبا  ار  ّتیمّدقم  هلأسم  رود ، قیرط  زا  و 

 ...« ّنا الا  روّدلا  هب  عفترا  دق  ناک  نا  ّهناف و  دیدس  ریغ  هلوق :
دننام مهنآ  هک  میراد  يرگید  بلطم  نکل  میریذـپیم  امـش  زا  مه  اـم  دوشیم و  یفتنم  رود ،»  » هلأـسم امـش  ناـیب  اـب  هّللا : همحر  فّنـصم 

. دیئامن راکنا  ار  نآ  دیناوتیمن  مه  امش  تسا و  عنتمم  رود ،» »
دض نآ  مدع  هک : مینک  لاکـشا  میتساوخ  ام  تسه و  دض  نآ  مدع  رب  فّقوتم  دض ، نیا  دوجو  دیئوگیم : لکـشتسم - امـش - کلذ : نایب 

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  دیدش  رود  قّقحت  عنام  دوخ ، حیحص  نایب  اب  امـش  اّما  دشاب  رود  مزلتـسم  ات  دراد  دض  نیا  دوجو  رب  فّقوت  مه 
نآ مدع  هک  دراد  ناکما  ایآ  اّما  تسه - یـضتقم  مدـع  هب  دنتـسم  امـش  لوق  هب  تسین - فّقوتم  دـض ، نیا  دوجو  هب  هچرگ  دـض  نآ  مدـع 

؟ دشاب دنتسم  دض ، نیا  دوجو  هب  هّیطرش 605 -] هّیضق  تروصهب  ول  و  دض -
اّما دراد  یضتقم  مدع  هب  دانتسا  هتسویپ ، مه  شمدع  درادن و  دوجو  دض ، نآ  العف  يرآ ،

436 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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طئارش یضتقم و  دینک  ضرف  رگا  نکل  تسه  یضتقم  مدع  هب  طوبرم  نآ ، مدع  يرآ  تفگ : داد و  بیترت  ياهیطرش  هّیضق  نینچ  ناوتیم 
- لّوا ّدض  دوجو  هب  دض  نآ  مدع  یـضرف - تروص  نیا  رد  هلاحم - ال  دنکیمن ، ادـیپ  دوجو  دـض ، نآ  کلذ  عم  دراد و  دوجو  دـض ، نآ 

. دینک دیدرت  دیناوتیمن ، روکذم  یقیلعت  یضرف و  هّیضق  قدص  رد  امش  دنکیم و  ادیپ  دانتسا  عنام -
. تسا لیحتسم  رود ، دننام  هک  مینکیم  حرطم  رود -»  » زا ریغ  يرگید - هلأسم  دیتفریذپ ، ار  روکذم  نایب  امش  رگا 

نآ مدع  هک : تسا  نیا  فّقوت ، يانعم  هک  تسا  یهیدب  تسا ، فّقوتم  دض ، نآ  مدـع  رب  دـض  نیا  دوجو  دـیئوگیم  امـش  کلذ : حیـضوت 
: ینعی دیئامن  راکنا  دیناوتیمن ، هک  مه  ار  روکذم  هّیطرش  هّیضق  امش  دراد و  دض  نیا  دوجو  رب  یبتر  مّدقت  دض ،

میئوگیم هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشاد  فّقوت  دض ، نیا  دوجو  رب  دناوتیم  هّیطرش  هّیضق  تروصهب  دض  نآ  مدع  هک  دیراد  لوبق 
ادیپ دانتـسا  وا  هب  رگید  دض  مدـع  دراد ، ناکما  هک  هتفرگ  رارق  ياهلحرم  هبترم و  رد  [ 606] دض نیا  دوجو  هک  تسا  نیا  امـش  مالک  همزال 

دوجو هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، تباث  روکذـم ، وحن  هب  ناکما »  » رگا هجیتن  رد  تسین - راکنا  لباق  هلحرم ، نیا  رد  شعوقو  [- 607] دنک
، دشاب رود  مزلتـسم  هکنیا  ات  تسین  حرطم  یفّقوت ، دانتـسا و  هچرگ  تسا  تباث  نآلا  روبزم ، مّدقت  دراد و  مدع  نآرب  یبتر  مّدقت  دـض ، نیا 

لکشتسم  نایب  ام  نکل  دوب  رود  مزلتسم  دوب ، حرطم  فّقوت ، دانتسا و  رگا  يرآ 
437 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رارق ياهبترم  رد  دض ، نیا  دوجو  هک : دنک  راکنا  دناوتیمن  یسک  ار  انعم  نیا  اّما  تسین  حرطم  یفّقوت  دانتـسا و  هک  میتفریذپ  ار  لیق - ام  - 
ّتیحالـص و ناـکما ، امـش  هک  رادـقم  نیمه  دوـش و  فـّقوتم  وا  رب  دـنک و  ادـیپ  دانتـسا  وا  هب  رگید  دـض  مدـع  دراد ، ناـکما »  » هک هتفرگ 

نیا ّتیحالـص ، يانعم  اریز  دنکیم  ادیپ  قّقحت  هلاحتـسا ، دیتفریذپ ، وا - هب  رگید - دـض  مدـع  دانتـسا  يارب  ار  دـض  نیا  دوجو  یگتـسیاش 
رب فّقوتم  دوجو ، سپ  دراد  دوجو  رب  یبتر  مّدقت  دیئوگیم  هک  مه  ار  مدع  دـشاب ، هتـشاد  نآ  مدـع  رب  یبتر  مّدـقت  نیا ، دوجو  هک : تسا 

یبتر رّخأت  مه  دراد و  دض  دوجو  رب  یبتر  مّدقت  مه  مدع ،» : » نیاربانب دراد . دض  نیا  دوجو  زا  یبتر  رّخأت  مهنآ ، مدـع  تسه و  نآ  مدـع 
؟] یبتر 608 رّخأت  مه  دنک و  ادیپ  دض ، دوجو  رب  یبتر  مّدقت  مه  مدع ، هک  دوشیم  هنوگچ  دراد و  دض  دوجو  زا 

ناـکما و نوچ  دراد ، مدـع  رب  یبـتر  مّدـقت  مه  و  تسه - مدـع  رب  فـّقوتم  اریز  دراد - مدـع  زا  یبـتر  رّخأـت  مه  دـض ، دوـجو »  » نینچمه
، لعفلاب هچرگ  دنکیم  حیحـصت  ار  یبتر  مّدقت  عوضوم  یگتـسیاش ، ّتیحالـص و  نیمه  دنک و  ادیپ  دانتـسا  وا  هب  مدع  هک  دراد  ّتیحالص 

. دشابن قّقحم  يدانتسا ، فّقوت و 
رگید ءیش  هب  تبـسن  ءیـش  هک  دینکیم - لح  هنوگچ  ار  ریخا  هلئاغ  میدرک ، تقفاوم  امـش  اب  رظنفرـص و  رود »  » هلأسم زا  ام  رگا  هجیتن :

؟ رّخأت مه  دشاب و  هتشاد  یبتر  مدقت  مه 
438 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نإ و  یـضتقملا ، دوجو  عم  اعمتجم  ناک  ول  ّدّضلا ، دوجو  یلإ  ادنتـسم  مدعلا  نوک  ۀّیـضق  ّنأ  يوعدـب : کلذـل  هحولـص  نع  عنملا 609 ] و 
[. 1  ] اهیفرط قدص  ۀّیطرّشلا  قدص  ءاضتقا  مدعل  کلذل ، احلاص  ّدّضلا  نوک  یضتقی  اهقدص ال  ّنأ  الإ  ۀقداص ، تناک 

______________________________

نیا دوجو  دیئوگب : دـینک و  عنم  مه  ار  ّتیحالـص »  » و ناکما »  » هلأسم دـیدرک ، عنم  ار  فّقوت  هلأسم  هک  روطنامه  امـش  تسا  نکمم  [- 1]
نیا دوجو  رب  فّقوت  مه  ناکمالاب » ، » تسین فقوتم  نیا ، دوجو  رب  لعفلاب ،»  » هک روطنامه  نآ ، مدع  اّما  تسه  نآ  مدـع  رب  فقوتم  دـض ،

. دنک ادیپ  دانتسا ، وا  هب  اضرف - ول  و  مدع - نآ  هک  درادن  ّتیحالص  دض ، نیا  دوجو  الصا  درادن و 
نیفرط هک  درادن  یموزل  اّما  تسه  همزالم  توبث  عبات  هّیطرش ، يایاضق  قدص  هک : دشاب  نیا  مه  شدنتسم  دیئامن و  یئاعدا  نانچ  امش  رگا 

: دیئوگیم هک  روطنامه  دشاب ، قداص  مهنآ 
داسف اب  ههلا  دّدعت  تسه ، ازج  طرـش و  نیب  همزالم  نآ ، قدص  كالم  تسا و  قداص  اتدسفل ،» هّللا  الا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول   » هّیطرـش هّیـضق 
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نآ نیفرط  قّقحت  قدص و  رب  فّقوتم  هّیطرش ، هّیـضق  قدص  سپ  [ 610] درادن قّقحت  ازج ، طرش و  سفن  اّما  دراد  همزالم  نیمز ، نامـسآ و 
نآ مدع  دشاب  هتشاد  ققحت  دض ، نآ  دوجو  طئارـش  یـضتقم و  رگا  هک : تسا  وحن  نیمه  هب  مه  ثحب  لحم  رد  دیئوگب  هجیتن  رد  تسین و 
هب دانتسا  هاگچیه  هچرگ  تسه  همزالم  عنام ، هب  شدوجو  مدع  دانتسا  دض و  یضتقم  دوجو  نیب  دنکیم . ادیپ  دانتسا  عنام ، دوجو  هب  دض ،

ّتیحالص  هلأسم  فّنصم - امش - ارچ  سپ  عنام  دوجو  هن  تسه  یضتقم  ندوبن  هب  دنتسم  دض ، مدع  هشیمه  دنکیمن و  ادیپ  ققحت  عنام 
439 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـع یلع  نّیدّـضلا  دـحأ  فّقوت  مّهوتل  أشنم  ـال  ّهنأ  ةرورـض  نیبلا ؛ نم  اـسأر  فّقّوتلا  عفر  بجوی  وه  ّدّـضلا و  ۀـّیعنام  عنمل  قواسم 611 ]
[. 1 [ ] 612] اهل هحولص  و  هیلإ - انرشأ  امک  ّدّضلا - ۀّیعنام  مّهوت  الإ  رخآلا ،

______________________________

. میدرک نایب  هک  يوحن  هب  دیدرک - حرطم  ار  یگتسیاش  و 
هن درادن ، یطابترا  هنوگچیه  مدع ، هب  تبسن  دض ، دوجو  دیئوگب  و  دینک - عنم  مه  ار  ّتیحالص  هلأسم  امش  رگا  هّللا : همحر  فّنـصم  [- 1]

امش مالک  هیاپ  اریز : دیربب  نیب  زا  ار  ناتدوخ  مالک  ساسا  هک : تسا  نیا  شاهمزال  یگتسیاش - ّتیحالص و  هن  تسا و  حرطم  یلعف  فّقوت 
440 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لبقی امم ال  هیلع ، فّقوتی  امم  عناملا  مدـع  نوک  اذـک  و  راهّنلا ، ۀـعبار  یف  سمّـشلاک  لب  رانملا ، یلع  راّنلاک  نیّدّـضلا  نیب  عنامّتلا  تلق : نإ 
[. 1  ] ۀهیدبلا لباقم  یف  ۀهبش  الإ  [ 613] رکذ ام  سیلف  راکنإلا ،

______________________________

هنوگچ سپ  دراد  ّتیعنام  مه  دض  نیا  دراد ، ّتیعنام  دض ، نآ  هک  يروطنامه  رخآلا ،» نع  عنام  ّهناب  فصّتم  ّدض  ّلک  : » ینعی دوب  عنامت » »
ایآ رگید : ترابع  هب  دنکن ؟ ادیپ  دض ، نآ  مدع  اب  یطابترا  چـیه  اّما  دـشاب  هتـشاد  تیعنام  دـض ، نآ  هب  تبـسن  دـض ، نیا  هک : دراد  ناکما 

؟ تسا رثایب  رگید  بناج  زا  اّما  تسه  رثا  ياراد  فرط ، کی  زا  ّتیعنام 
- عنام دض - نیا  دوجو  هب  دض  نآ  مدع  دانتسا  ناکما  طابترا ، نیرتمک  تسا و  حرطم  مه  یطابترا  هرخالاب  دش  حرطم  ّتیعنام ، هلأسم  رگا 

بقل هک  تسا  نیا  شیانعم  مینک ، راکنا  دشاب  انب  رگا  مه  ار  ّتیحالص  نکل  دوشن - لصاح  يدانتـسا  الـصا  مه  جراخ  رد  هچرگ  تسه -
نآ مدع  رب  دض ، نیا  دوجو  روکذم ، ضرف  رد  هک  درادن  ّتیعنام  مه  دض  نآ  میتشادرب ، ار  تیعنام  رگا  میرادرب و  دـض  نیا  زا  ار  ّتیعنام 

. دیتسنادیم ملسم  ار  فقوت  امش  هکیلاحرد  درادن  یفقوت  دض ،
هیاپ اریز  دوشیم  لزلزتم  لکـشتسم - امـش - مالک  ساسا  دـیئامن ، راکنا  میدرک - ناـیب  هک  يوحن  هب  ار - ّتیحالـص  هلأـسم  رگا  هصـالخ :

 ... دوب و رگید  ّدض  هب  تبسن  ّتیعنام  هب  دض  ره  فاّصتا  عنامت و  هلأسم  رب  امش  مالک 
. دنامیم یقاب  ندوب  لاحم  هلاحتسا و  رظن  زا  رود  ریظن  يرگید  بلطم  نکل  تسین  حرطم  رود »  » هلأسم يدنبعمج :

دوجو یّکش  هرخالاب  دیراد  یباوج  هچ  میدرک - نایب  الّصفم  هک  ام - یهیدب  حضاو و  نایب  ربارب  رد  فّنصم - امش - هرخالاب  لاکـشا : [- 1]
نیا مدع  هک : دـینکیم  راکنا  امـش  ارچ  سپ  دـشابیم  تامّدـقم  زا  یکی  مه  عناملا  مدـع  نینچمه  تسه و  عنامت  نیّدـض ، نیب  هک  درادـن 

. دشاب رگید  ّدض  دوجو  همّدقم  دض ،
441 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عاـنتما ـالإ  یـضتقی  ـال  ّهنأ  ـالإ  هیرتعت ، ۀهبـش  ـال  هیف و  بیر  ـال  اـمم  عاـمتجالا  ۀلاحتـسال  بجوملا  دـناعّتلا  یفاـنّتلا و  ینعمب  عناـمّتلا  تلق :
[، 614] اعبط ول  هیلع و  امّدقم  هبترم ال  یف  نوکیف  هل ، دناعملا  هدوجو  لیدب  وه  يذلا  رخألا ، مدع  عم  الإ  امهدـحأ  دوجو  مدـع  و  عامتجالا ،

[. 1  ] هدوجو یف  همحازی  ءیّشلا و  دناعی  ام  ال  هریثأت ، یف  یضتقملا  محازی  یفانی و  ناک  ام  وه  دوجولا  هیلع  افوقوم  نوکی  يذلا  عناملا  و 
______________________________
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نایب ار  امـش  مالک  خـساپ  میناوتن  ام  هک  دـینک  ضرف  تسا و  راکـشآ  حـضاو و  بلطم  کی  ربارب  رد  ياههبـش  امـش ، ّهلدا  رگید : ترابع  هب 
. دیراد یخساپ  هچ  یهیدب ، بلطم  نآ  ربارب  رد  امش  نکل  مینک 

زا یکی  عناـملا ، مدـع  - 2 تسه . عناـمت  نیّدـض  نیب  - 1 دـیئامن : راـکنا  دـیناوتیم ، ار  بلطم  ود  نیا  زا  کیمادـک  رتحیرـص : تراـبع  هب 
.« دضلا اذه  دوجول  ۀمدقم  نوکی  ّدّضلا  كاذ  مدع   » میتفگ ریخا  هتکن  ود  هب  هّجوت  اب  ام  دشابیم - تامّدقم 

دنـشابیم و توافتم  تسه ، تامّدـقم  زا  یکی  عناملا ، مدـع  هک  یعنام »  » هملک اب  ثحب - ّلحم  رد  عناـمت -»  » و عناـم »  » هملک باوج : [- 1]
. دیتفرگ ياهجیتن  نانچ  هیف ، نحن  ام  رد  امش  اذل  هدش و  عقاو  یطلخ  ود ، نآ  نیب  ّنأک 

؟ تسیچ دشابیم ، تامّدقم  زا  یکی  شمدع  هک  یعنام  موهفم  انعم و  لاؤس :
تبسن تبوطر -»  » الثم دیامن  ریثأت  اضتقم  رد  یـضتقم  دراذگیمن  دنکیم و  تمحازم  دوجو ، یـضتقم  اب  هک  يزیچ  ینعی : عنام » : » باوج

: ینعی دراد  ّتیعنام  قارحا - هب 
هک لاحنیعرد  ینعی  تسه  قارحا  قّقحت  عنام  تبوطر ، رگید ، ترابع  هب  دیامن  رثا  اضتقم  رد  یـضتقم  هکنیا  يارب  تسه  یعنام  تبوطر ،

. دشابیم یـضتقملا » ریثأت  نع  عناملا  «: » عنام  » يانعم نیاربانب ، دشابیم  یـضتقم  هار  ّدس  تبوطر - عنام - اّما  تسه  دوجوم  یـضتقم - ران -
دیتفگ الثم  هدرک و  نایب  نیّدض ، يارب  امش  هک  ار  یعنامت  نآ  ثحب ، لحم  رد  اّما 

442 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قیرغلا و دلولا  یلع  ۀقفـشلا  ةّدش  نوکی  الثم  هریثأت ، یف  هیـضتقمل  امحازم  و  رخآلا ، نع  اعنام  نوکت  امبر  نیّدّضلا ، دحأل  ۀـماّتلا  ۀـّلعلا  معن 

. ادّیج لّمأتف  هنود ، دلولا  ذقنیف  ۀمحازملا  عم  هذاقنإ  ةدارإل  ۀقفّشلا ، ۀّبحملا و  نم  قیرغلا  خألا  یف  ام  رثؤی  نأ  نع  عنمت  هل ، ۀّبحملا  ةرثک 
، كاذل دناعملا  هدوجول  ضقانملا  ءیشلل  مئالملا  همدع 616 ] ّنأ  یف  مودعملا ، دوجوملا و  ّدّـضلا  نیب  قرف  ّهنأ ال  رهظ  [ 615] انرکذ اّمم  و 

[. 1  ] هقبس مدع  یضتقی  ام  تفرع 618 ] دق  لب 617 ] هقبسل ، ضتقم  ریغ  نم  هعم  عماجی  نأ  دب  ال 
______________________________

نآ تسه و  رارقرب  عامتجا  ناکما  مدع  ود ، نآ  نیب  هک : تسا  نیا  شیانعم  دـنراد ، عنامت  هجیتن ، رد  دنتـسه و  داضتم  یهایـس ، يدـیفس و 
یبتر مّدقت  هکنیا  هن  تسه ، هبتر  کی  رد  يرگید  مدع  اب  یکی  دوجو  دنراد - عامتجا  عانتما  هکلب  دنتـسین  عامتجا  لباق  هظحل ، کی  رد  ود 

عامتجا ناکما  مدـع  دوجو و  رد  تدـناعم  ثحب - ّلحم  رد  عناـمت - ياـنعم  سپ  دنـشابیم - هبتر  کـی  رد  ود  ره  دـشاب ، حرطم  یعبط ، و 
عنام دراد و  تمحازم  یـضتقم ، اب  عنام ، نآ  دـشابیم . تامّدـقم  زا  یکی  عناملا ، مدـع  هک  تسه  یعناـم  نآ  زا  ریغ  نیا  تسه و  يدوجو 
لباق هظحل ، کی  رد  یهایس  يدیفس و  هک  تسا  نیا  هلئسم ، هکلب  تسین  حرطم  یـضتقم ، هلأسم  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  دوشیم  یـضتقم  ریثأت 

. دنتسین عامتجا 
. دنرادن رگیدکی  اب  یطابترا  هنوگچیه  تسه ، تامّدقم  زا  یکی  شمدع  هک  یعنام  نآ  اب  ثحب - ّلحم  رد  عنامت - ّتیعنام و  هصالخ :

 ] نایب هب  ياهمطل  ریظنت ، نآ  نکل  دومن  رّوصت  اجنآ  ریظن  یبلطم  ناوتیم  يرآ  [- 1]
443 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیمن دراو  ام ،
نیّدـض زا  یکی  هّماـت  ّتلع  یهاـگ  دـیئامن ، هّجوت  امهدـحا  هّماـت  ّتلع  هب  رظنفرـص و  نیّدـض ، سفن  هب  هّجوـت  زا  امـش  کـلذ : حیـضوت 

. دوش رگید  دض  یضتقم  ریثأت  عنام  ینعی  دنک  ادیپ  ّتیعنام  رگید ، دض  هب  تبسن  دناوتیم ،
نآ تاجن  هک  دنادیم  اّما  هدمآرب  اهنآ  ذاقنا  ددص  رد  درف ، نآ  دنتـسه و  ندش  قرغ  لاح  رد  یـصخش  ردارب  دنزرف و  دینک ، ضرف  لاثم :

تسه و دـلو  ذاقنا  اب  ّداضم  ردارب ، ذاقنا  ردارب و  ذاقنا  اب  ّداـضم  دـلو ، ذاـقنا  ینعی : دوشیم  حرطم  داـضت ، هلأـسم  اذـل  تسا  نکممریغ  ود ،
هب تبسن  تقفش ، ترثک  ینعی : دلو ، ذاقنا  هّمات  ّتلع  اریز  دوشیم  دوخ  دنزرف  تاجن  لوغـشم  درف ، نآ  اذل  تسین  رـسیم  ود ، نآ  نیب  عمج 
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ّتبحم دوبن ، حرطم  هلئـسم  نیا  رگا  دـیامن و  خا  ذاقنا  رد  ریثأت  يردارب ، ّتبحم  هک  دوشیم  عنام  روکذـم ، ّتلع  تسه و  ریظن  ـالب  دـنزرف ،
ریثأت خا ، ذاقنا  رد  ّتبحم  نآ  دراذگیمن  دوشیم و  يردارب  تبحم  هار  ّدس  دـنزرف ، هب  هقالع  ترثک  اّما  دومنیم  وا  ذاقنا  رد  ریثأت  يردارب 

. دیامن
هّمات ّتلع  تسه ، دلو  ذاقنا  هّمات  ّتلع  هب  طوبرم  هکلب  درادن  ذاقنا  هب  یطابترا  عنام ، نآ  نکل  میدومن  رّوصت  یعنام  نانچ  روکذم ، لاثم  رد 
هلأسم ام  رگید : ترابع  هب  اهنآ  هّمات  ّتلع  یـضتقم و  هن  تسه  نیّدـض  سفن  ّتیعناـم  رد  اـم  ثحب  دـنکیم و  ادـیپ  ّتیعناـم  دـلو ، ذاـقنا 

باب رد  دراد  قارحا  هب  تبـسن  تبوطر ، هک  ار  یتّیعنام  نآ  دیناوتیمن  هجو  چیه  هب  امـش  مینکیم و  یـسررب  نیّدـض ، سفن  رد  ار  ّتیعنام 
دـض نیا  دوجو  هک : تسا  نیا  شاهجیتن  تسا و  حرطم  عامتجا ، ناکما  مدع  ینعم  هب  عنامت » ، » نیّدض باب  رد  هکلب  دیئامن  يراج  نیّدض ،

. دشابیمن حرطم  تسه ، ّتیمدقم  يانعم  هک  رّخأت  مّدقت و  هلأسم  دنراد و  رارق  دحاو  هبتر  رد  دنمزالم ، دض ، نآ  مدع  اب 
- عنام هملک  دیدرک ، لایخ  امش  هدش و  عقاو  یطلخ  دوب ، راهّنلا - ۀعبار  یف  سمّشلاک  و  حضاو - رایسب  امش  رظن  هب  هک  یلیلد  نآ  رد  هجیتن :

زا یکی  شمدع  هک  یعنام  اب  ثحب - ّلحم  رد 
444 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، مودعملا ّدّـضلا  مدـع  یلع  فّقّوتلا  مدـع  و  دوجوملا ، ّدّـضلا  عفر  یلع  فّقّوتلاب  لاق  ثیح  مالعألا ، ضعب  لیـصفت  یف  ام  کلذـب  حدـقناف 
[. 1  ] ۀّیمّدقملا ۀهج  نم  ّدّضلا  ۀمرح  مدع  رهظ  دقف  قیقح . کلذب  قیقد و  ّهنإف  هانرکذ ، ام  فارطأ  یف  لّمأتف 

______________________________

. تسین نینچ  هکیلاحرد  دنراد ، طابترا  رگیدکی  اب  تسه ، تامّدقم 
. تسا حیحص  ریغ  رگید ، دروم  رد  حیحص و  ّتیمّدقم ، هلأسم  دروم ، کی  رد  هک : دناهداد  یلیصفت  نینچ  یضعب  [- 1]

هب دوجوم و  ار  رگید  ّدض  هک  دیتسه  ددص  رد  امـش  نکل  تسه  يدیفـس  هب  فصّتم  یمـسج  الثم  دراد ، قّقحت  يّدـض  یهاگ  کلذ : نایب 
دـشاب انب  رگا  اریز  تسا  حضاو  الماک  روکذم ، ضرف  رد  ّتیمّدـقم  هلأسم  تسا : هدومرف  لّصفم  دـیئامن ، قّقحم  ار  یهایـس  يدیفـس ، ياج 

یناث ّدـض  قّقحت  همّدـقم  لّوا ، دوجوم  ّدـض  عفر  ایآ  دوش و  هتـشادرب  ضایب  هک  تسین  نیا  رب  فّقوتم  ایآ  دریگ ، رارق  ضایب  ياـج  هب  داوس 
؟ تسین

دیهاوخب امـش  ات  هتـشادن  دوجو  يّدـض ، لّوا ، زا  هک  یـضرف  نآ  فالخ  هب  اّما  دومن  راکنا  ار  ّتیمّدـقم  ناوتیمن  روکذـم  ضرف  رد  يرآ ،
ضرف فالخ  هب  اّما  تسین  حرطم  یتّیمّدقم  فّنـصم - امـش - لوق  رب  انب  ریخا ، لاثم  ضرف و  رد  دیهد . رارق  لّوا  ّدض  نیـشناج  ار  مّود  ّدـض 

. دیامن وا  نیشناج  ار  رگید  ّدض  هک  تسه  ددص  رد  يدرف  دراد و  دوجو  دض ، کی  هک  لبق 
ای دنک  ادـیپ  قّقحت  مّود ، ّدـض  هک  دراد  ناکما  لّوا ، ّدـض  دوجو  اب  ایآ  داد و  رارق  لّوا ، ّدـض  ياج  هب  ار  مّود  ّدـض  ناوتیم  تروص  هچ  رد 

اذل دنک  ادـیپ  قّقحت  نآ ، ياج  هب  مّود ، ّدـض  سپـس  دوش  یلاخ  هنیمز ، ّنأک  عفر و  لّوا ، ّدـض  ینامز - هن  یبتر  ءادـتبا  ءادـتبا - دـیاب  هکنیا 
لّوا ّدض  مدع  عفر و  رب  فّقوتم  دـشاب ، لّوا  ّدـض  هب  قوبـسم  دـض - دوجو  دـض - رگا  هک : داد  یلیـصفت  نینچ  ناوتیم  دـیوگیم : لّصفم 

- فّنـصم امـش - مالک  هدوبن ، رگید  ّدـض  دوجو  هب  قوبـسم  دـض ، هک  يدروم  رد  اـّما  تسه  ّتیمّدـقم  مه ، فّقوت 619 ] ياـنعم  تسه و 
. تسین حرطم  یتّیمّدقم  تسا و  حیحص 

445 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح ام  ریغب  اموکحم  العف  امهدـحأ  نوکی  نأ ال  هتیاـغف  مکحلا ، یف  دوجولا ، یف  نیمزـالتملا  فـالتخا  مدـع  موزل  ۀـهج  نم  [ 620] اّمأ و 

[. 1  ] همکحب اموکحم  نوکی  نأ  ال  هب ، رخآلا 
______________________________

؟ تسا حیحص  روکذم ، لیصفت  ایآ  لاؤس :
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تدناعم شتّلع  هکلب  دـشابیمن  فّقوت - و  ّتیمّدـقم - هلأسم  تسا ، مزال  مّود ، ّدـض  ققحت  يارب  لّوا  ّدـض  مدـع  هکنیا  ّتلع  ریخ ، باوج :
، هظحل کی  رد  نیّدض  درادـن  ناکما  تسه و  رثا  نآ  ياراد  عامتجا ، عانتما  دراد ، یئاضتقا  نانچ  لّوا ، ّدـض  اب  مّود  ّدـض  تدـناعم  تسه ،

ّدـض مدع  اب  دیاب  مّود  ّدض  هشیمه  دراد ، دوجو  مّود ، ّدض  قّقحت  ناکما  هنوگچ  تسا  دوجوم  لّوا ، ّدـض  هک  یماگنه  دـننک . ادـیپ  عامتجا 
رب یلیلد  هچ  رگید : ترابع  هب  دـشاب ، یناـث  ّدـض  همّدـقم  لّوا ، ّدـض  مدـع  هک  ّتیمّدـقم ، هن ، مزـالت  وحن  هب  مهنآ  دـنک ، ادـیپ  ققحت  لّوا ،

، یمّدقت هنوگچیه  دشاب ؟ هتـشاد  مّود  ّدض  دوجو  رب  مّدقت  لّوا ، ّدـض  ندوبن  ارچ  تسیچ و  ّتیمّدـقم ، فّقوت و  كالم  دـیراد و  ّتیمّدـقم 
ناکما لّوا ، ّدض  اب  دض  نآ  دوش ، یناث  ّدض  ضورعم  یمـسج ، دشاب  انب  رگا  تسه ، نیّدض  عامتجا  عانتما  هلأسم  نامه  هکلب  تسین  حرطم 

. درادن عامتجا 
. درادن قّقحت  ّتیمّدقم ، ناونع  الصا  درادن و  دوجو  یقرف  مودعم ، ّدض  مدع  دوجوم و  ّدض  عفر  نیب  ّتیمّدقم ، عنم  هلأسم  رد  هصالخ :

بیقعت و ار  هلئسم  نامه  مه  ام  اذل  دناهدرک  هیکت  ّتیمّدقم  هلأسم  رب  اعون  دننادیم ، دض  زا  یهن  یضتقم  ار  ءیش  هب  رما  هک  یناسک  رّکذت :
. تسین حرطم  یتّیمّدقم  هک  میدومن  تابثا 

هلأسم  ناوتیم  ایآ  اّما  دیدرک  لاطبا  راکنا و  ار  تیمّدقم  هلأسم  فّنصم - امش - [- 1]
446 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تفرگ هدیدان  مه  ار  مزالت » »
حرطم ار  همزالم  هلأسم  دننادیم - صاخ  ّدض  زا  یهن  یـضتقم  ار  ءیـش  هب  رما  هک  یناسک  اضتقا - هب  نیلئاق  تسا  نکمم  رگید : ترابع  هب 

نیا دوجو  و  تسه - ءیـش  هب  رما  يانعم  هک  دش - بجاو  دض ، نیا  دوجو  رگا  دنـشاب  دـّحتم  مکح ، رد  دـیاب  نیمزالتم  دـنیوگب : هدومن و 
، دشاب بجاو  دـیاب  مه  مدـع  نآ  تسا  بجاو  دوجو ، نیا  هک  روطنامه  تسا : نیا  همزالم ، هجیتن  دـش ، دـض  نآ  مدـع  اب  مزالم  مه  دـض 

ّدـض كرت  رگا  تسا و  بجاو  مه  رگید  ّدض  كرت  تسا  بجاو  دـض ، نیا  دوجو  رگا  دنـشاب ، هتـشاد  مکح  رد  فالتخا  دـیابن  نیمزالتم 
تمرح لعف و  تمرح  كرت ، بوجو  يانعم  دـش ، بجاو  كرت ، رگا  اریز  تسا  مارح  شدوجو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، بجاو  رگید 

نیّدـض و دـحا  دوجو  نیب  همزالم  مه  فّنـصم - امـش - درک و  لح  ار  هلئـسم  ّتیمّدـقم ،»  » قیرط زا  اهنت  هک  تسین  مزال  سپ  تسا  دوجو 
. دیراد لوبق  ار  رگید  ّدض  كرت 

درادن قّقحت  ّتیمدقم  ینعی : میدومن - عنم  ار  ارغص  تیمّدقم ، هلأسم  رد  ام  دومن  هسیاقم  تیمّدقم »  » اب دیابن  ار  مزالت » : » هّللا همحر  فّنصم 
رد نکل  تسه  راکنا  لباق  ریغ  هلأسم  کی  مزالت ، دومن ، عنم  ار  ارغـص  ناوتیمن  مزـالت ، هلأـسم  رد  اـّما  دـیریگب - ياهجیتن  نآ ، زا  امـش  اـت 

: هک مینکیم  هشقانم  وحن ، نیا  هب  هّیضق  ياربک 
يدوجو ءیش ، کی  هکنیا  ای  ءیش - ود  رگا  هک  هدش  تباث  یقیرط  هچ  زا  هلئسم  نیا  دنشاب و  دّحتم  مکح ، رد  دیاب  نیمزالتم  لیلد ، هچ  هب 

، مزالت ایآ  دشاب و  بجاو  مه  رگید  مزالم  دیاب  امتح  دش ، بجاو  نیمزالتم ، دحا  سپس  دندش ، مزالتم  رگیدکی  اب  یمدع - ءیش ، کی  و 
؟ دراد مکح  رد  داّحتا  ياضتقا 

هکنیا لثم  دنـشاب ، هتـشادن  عامتجا  ناکما  هک  يوحن  هب  دنـشاب  فلتخم  مکح ، رظن  زا  نیمزالتم  دیابن  هک : تسا  نیا  مزالت ، ياضتقم  ریخ ،
. دشاب مارح  رگید ، مزالم  بجاو و  نیمزالتم ، دحا 

447 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع لب  اضیأ ، ۀهجلا  هذه  نم  ّدّـضلل  ۀـمرح  الف  ّیلعفلا ، ّیعقاولا ال  مکحلا  بسحب  نوکی  اّمنإ  وهف  مکحلا ، نع  [ 621] ۀعقاولا ّولخ  مدع  و 

[. 1 [ ] ّیعقاولا 622 مکحلا  نم  یلعفلا ، بجاولل  ةّداضملاب  ءالتبالا  ول ال  هیلع ، وه  ام 
______________________________

؟ دشاب مارح  شرگید  مزالم  بجاو و  نیمزالتم  زا  یکی  هک  دوشیم  هنوگچ 
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، بجاو نآ  دیامن ، كرت  ار  مارح  دشاب  هتشاد  میمـصت  هچنانچ  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  مارح  نآ  دیامن ، نایتا  ار  بجاو  دهاوخب  فّلکم  رگا 
مه رگید  مزالم  دیاب  دش ، بجاو  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  میرادن  یلیلد  اّما  دنشاب  هتـشاد  یمکح  ریاغت  نیمزالتم ، دیابن  سپ  دوشیم  كرت 
هب فصّتم  تسه - نآ  اب  مزالم  هک  رگید - ّدض  كرت  اّما  دشاب  بجاو  هب - رومأم  ءیـش  دـض - نیا  دوجو  تسا  نکمم  سپ  دـشاب  بجاو 

. دشابن بوجو 
؟ دراد یمکح  هچ  نآ ، مدع  تلاح ، نیا  رد  دش  عقاو  هب  رومأم  يّدض ، دوجو  رگا  لاؤس : [- 1]

. دشاب یمکح  دجاو  لعفلاب - مدع - نآ  هک  درادن  یموزل  باوج :
هتـشاد یمکح  مدع ، نآ  هک  تسین  مزال  دیئوگیم : امـش  ارچ  سپ  دشاب  هّیفیلکت  هسمخ  ماکحا  زا  یکی  ياراد  دـیاب  ياهعقاو  ره  لاکـشا :

. دشاب
، ظوفحم حول  عقاو و  بسح  هب  هک  دننکیم  تلالد  عامجا ، نینچمه  تایاور و  باوج :

448 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بوجولا یلع  ّلدـی  ّهنأ  ثیح  كّرتـلا ، ینعمب  ّماـعلا ، ّدّـضلا  نع  یهّنلا  یلع  نّمـضّتلاب  ءیّـشلاب  رمـألا  ۀـلالدب  لیق 623 ] هنإ  ثلاـثلا : رمـألا 

. كرتلا نع  عنملا  لعفلا و  بلط  نم  بّکرملا 
ۀبترملا کلت  دیدحت  ماقم  یف  معن  نیبلط ، نم  ابکرم  ال  بلّطلا ، نم  ةدیکأ  ةدیحو  ۀبترم  و  اطیسب ، ابلط  الإ  بوجولا  نوکی  ّهنأ ال  قیقّحتلا  و 

: لاقی امبر  اهنییعت ، و 
بوجولا و ءازجا  نم  سیل  كرتلا  نع  عنملاف  ادح ، هل  رکذی  هنأ  هنم  لیختی  و  كرتلا ، نع  عنملا  عم  لعفلا  بلط  نم  ةرابع  نوکی  بوجولا 

[. 1  ] ۀّتبلا هضغبی  ناک  و  ۀلاحم ، هب ال  ایضار  ناک  امل  كّرتلا  یلا  رمآلا  تفتلا  ول  ّهنأ  ینعمب  همزاول ، هّصاوخ و  نم  لب  هتامّوقم ،
______________________________

دنشاب و یمکح  ياراد  عیاقو ، مامت  هک  درادن  یموزل  جراخ ، رظن  زا  ّتیلعف و  ماقم  رد  اّما  تسه  هسمخ  ماکحا  زا  یکی  ياراد  ياهعقاو  ره 
، رهاظ بسح  هب  تسه  نآ  اب  مزالم  هک  يّدض  كرت  اّما  دشاب  هب  رومأم  بجاو و  يدض ، دوجو  تسا  نکمم  سپ  هدشن  مئاق  نآرب ، یلیلد 

. دشاب هتشادن  ار  ماکحا  زا  یمکح  چیه 
ياربک نکل  میتفریذپ  ار  همزالم - هّیضق - يارغـص  ام  هک : دش  شودخم  وحن  نیا  هب  همزالم - قیرط  زا  اضتقا - هب  نیلئاق  لالدتـسا  هصالخ :

. دنشاب دّحتم  مه  مکح  رد  نیمزالتم  هک  درادن  یموزل  ینعی : میدرکن  لوبق  ار  هّیضق 
تسا و: ساسایب  ّتیمّدقم - قیرط  زا  هچ  همزالم و  قیرط  زا  هچ  صاخ - ّدـض  زا  یهن  هب  تبـسن  ءیـش ، هب  رما  ياضتقا  هلأسم  يدـنبعمج :

.« دضلا نع  یهنلا  یضتقی  ءیشلاب ال  رمالا  »

؟ تسه ماع  ّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  ایآ 

هب  رومأم  مدع  دشابیم و  هب - رومأم  مدع  هب - رومأم  كرت  ینعم  هب  ماع  ّدض  رّکذت : [- 1]
449 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، فّلکم هک  تسه  وحن  نیا  هب  مه  یهاگ  و  دـشابیم - تساجن  هلازا  صاخ  ّدـض  تالـص ، الثم  تسه - صاخ  دادـضا  نمـض  رد  یهاـگ 
هب رما  هدش و  سّجنتم  اجنآ  هک  دوشیم  هّجوتم  دجـسم و  دراو  وا  اضرف  دوشیمن  مه  يّدض  ماجنا  لوغـشم  اّما  دهدیمن  ماجنا  ار  هب  رومأم 
زا تساجن  هلازا  وا  رگید : ترابع  هب  دش  يرگید  لعف  لوغـشم  هن  درک و  ادیپ  دجـسم  ریهطت  هب  لاغتـشا  هن  نکل  هتفرگ  ار  شنابیرگ  هلازا » »

. دنک ادیپ  يّدض  هب  لاغتشا  هکنیا  نودب  دومن  كرت  ار  دجسم 
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؟ هن ای  تسه  ماع  ّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  ایآ  لاؤس :
:1 هدش : بّکرم  رما ، ود  زا  بوجو  يانعم  اریز  تسه  ماع  ّدض  زا  یهن  رب  ّلاد  نّمضت ، تلالد  هب  ءیـش  هب  رما  هک  هدش  هتفگ  فلا : باوج :

. كّرتلا نم  عنملا  : 2 لعفلا . بلط 
ّدـض زا  یهن  كرت ، ّتیعونمم  يانعم  دراد و  ّتیعونمم  شکرت  ّتیبولطم و  نآ ، لعف  هک  تسا  نیا  هلازا ، بوجو  يانعم  رگید : تراـبع  هب 

: تفگ ناوتیم  سپ  تسه  ماع 
عنملاف كرتلا  نم  عنملا  لعفلا و  بلط  نیرما : نم  بّکرم  بوجولا  ّنال  ، » تسه ماع  ّدض  زا  یهن  یـضتقم  نّمـضت ، تلالد  هب  ءیـش  هب  رما 

.« بوجولا نمض  بجاولا و  ءزج  كّرتلا  نم 
نیرتیلاـع و بوـجو ، هکلب  دـشاب  بّکرم  ءزج ، ود  زا  بوـجو ، هک  میرادـن  یلیلد  تسا و  لـطاب  روکذـم  لالدتـسا  هّللا : هـمحر  فّنـصم 

عم لعفلا  بلط   » شیانعم دنیوگیم  طیـسب  رما  نآ  حیرـشت  حیـضوت و  يارب  یهاگ  هک  دراد  طیـسب  يانعم  تسه و  بلط  هبترم  نیرتدّکؤم 
طیسب و رما  کی  هکلب  تسین  ءزج  ود  ياراد  بوجو ، اتقیقح  نکل  دشاب  بابحتـسا  بوجو و  نیب  یقراف  هکنیا  ات  تسه  كّرتلا » نم  عنملا 

. تسه بلط - زا  يّزجت - لباق  ریغ 
450 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی نأب  اهب ، سأب  معن ال  ۀّینیعلا . داّحتالا و  ال  ۀینینثالا ، یـضتقی  موزللا  ّنأ  ةرورـض  ۀـّینیعلا ، يوعدـل  هجو  ّهنأ ال  حدـقنا  [ 624] انه نم  و 
یلإ بسنی  نأ  ّحـصی  کلذـک 625 ] هیلإ ، اثعب  دوجولا و  یلإ  ابوسنم  ۀـقیقح  نوکی  اـمک  وه  و  دـحاو ، بلط  كاـنه  نوکی  نأ  اـهب  دارملا 

[. 1  ] مهفاف هنع ، اعدر  ارجز و  نوکی  زاجملا و  ضرعلاب و  كّرتلا 626 ]
______________________________

یقرف و  تسه 627 ] ماع  ّدض  زا  یهن  نیع  ءیش ، هب  رما  دناهتفگ : هدرک و  حرطم  ار  ّتینیع  هلأسم  نّمضت ، تلالد  ياج  هب  یضعب  ب : [- 1]
تسه و هلازا  كرت  تمرح  نیع  هلازا ، بوجو  مارح ،» ۀلازالا  كرت   » دـیوگب هکنیا  ای  ۀـبجاو » ۀـلازالا   » دـیامرفب سّدـقم  عراش  هک  درادـن 

یتقو نیاربانب  تسین ، ود  نآ  نیب  یقرف  مارح ،» كرتلا   » دـیئوگب هچ  و  بجاو » لعفلا   » دـیئوگب امـش  هچ  تسین ، حرطم  مه  نّمـضت  تلالد 
نامه هک  مه  تمرح  و  ماـع » ّدـض  ، » هلازا كرت  مّرحم » ۀـلازالا  كرت   » دـیوگب هک  تسا  نیا  نیع  ۀـبجاو » ۀـلازالا  : » دومرف سّدـقم  عراـش 

. تسه ماع  ّدض  زا  یهن  نیع  ءیش ، هب  رما  سپ  تسه  یهن » »
451 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا لطاب  مه  روکذم  لالدتسا  هّللا : همحر  فّنصم 
لعف و هب  ّقلعتم  نآ ، هچرگ ، دنک ، ادـیپ  ّتینیع  تمرح ، اب  بوجو  هک  دراد  ناکما  ایآ  تسا  تمرح  نیع  بوجو ، تفگ : ناوتیم  هنوگچ 
، انعم مامت  هب  هک  یعون  ود  مهنآ  تسه 628 ،] فیلکت  زا  عون  ود  بلط و  زا  فنـص  ود  بوجو ، تمرح و  اّما  تسا  كرت  هب  ّقلعتم  نیا ،

. دشاب دض  زا  یهن  نیع  ءیش ، هب  رما  هک  درادن  انعم  اذل  دنتسه  داضتم 
 ...« اهب دارملا  نوکی  ناب  اهب  سأب  ال  معن 629 ] : » هلوق

رگا هک : تسا  نیا  شتّیصوصخ  نکل  تسیچ  مینادیمن  هک  میراد  یلامجا  بلط  کی  دیوگب : دیامن و  یهیجوت  نینچ  یـسک  تسا  نکمم 
. دنکیم ادیپ  تمرح  هفایق  دوش ، هداد  قوس  كرت ، بناج  هب  هچنانچ  دریگیم و  دوخ  هب  بوجو  هرهچ  دوش ، هداد  تبسن  لعف ، بناج  هب 

؟ تسا حیحص  روکذم ، هیجوت  ایآ  لاؤس :
. دشاب يزاجم  يرگید  یقیقح و  ود  نآ  زا  یکی  هچرگ  میرادن  دشاب ، هرهچ  ود  ياراد  هک  یبلط  ام  ریخ ، باوج :

مه یمیرحت  بلط  و  کـیرحت » ثعب و   » ناـمه یبوجو ، بلط  دوش ، یمیرحت  درادـن  ناـکما  تسا و  یبوجو  بلط  ناـمه  یبوـجو ، بلط 
؟ دنک ادیپ  ّتیعدار  ناونع  دراد ، کیرحت  ثعب و  ناونع  هک  يزیچ  دراد  ناکما  ایآ  تسا ، عدر  رجز و 
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. دنراد ّتینیع  میرحت ، بوجو و  میئوگب  هک  تسین  حیحص  لوقعم و  هصالخ :
. تسا ماع  دض  زا  یهن  یضتقم  هن  دراد و  صاخ  ّدض  زا  یهن  ءاضتقا  هن  ءیش  هب  رما  دض :»  » ثحب رد  فنصم  رظن 

452 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یـضتقی تادابعلا  یف  یهّنلا  ّنأ  ۀمیمـضب  ءاضتقالا ، یلع  ءانب  ّدّضلا  نع  یهّنلا  یه  و  ۀلأسملا ، ۀـجیتن  ّنأ  یف  ةرمّثلا  رهظت  عباّرلا 630 :] رمألا 

[. 1  ] ةدابع ناک  اذإ  هداسف  جتنی  داسفلا ،
______________________________

« دض  » هلأسم هرمث 

هراشا

، بجاو کی  ّدض  دـینک  ضرف  هک : تسا  نیا  شاهرمث  نیرتروهـشم  نیرتمهم و  نکل  دـناهدرک  رکذ  دـض ، ثحب  يارب  هرمث  نیدـنچ  [- 1]
هک میوش  لئاق  ام  رگا  تسه ،- يدابع  رما  کی  مه  تالص  دنـشابیم و  نیّداضتم  هک  هلازا  هب  تبـسن  تالـص ، ریظن  دشاب - يدابع »  » لمع

بجوم هک  مه  تدابع  رد  یهن  دشاب و  هنع  یهنم  تالـص ، هک  دنکیم  اضتقا  هلازا ، هب  رما  سپ  تسه  دـض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش ، هب  رما 
هنع یهنم  هک  يزیچ  نایتا  اب  ناوتیمن  دراد ، تاـفانم  تبرق ، دـصق  اـب  تداـبع  رد  یهن  اریز  تسا - دـساف  تالـص ، نآ  سپ  تسا - داـسف 

. دومن تبرق  دصق  هدومن ، نآ  زا  یهن  الوم  تسه و 
تسا و دساف  تالص ، سپ  تسا  داسف  یـضتقم  مه  تدابع  رد  یهن  و  تسه 631 ] تالص - دض - زا  یهن  یضتقم  ءیـش ، هب  رما  هصالخ :

[. تسا 632 دساف  شلمع  دوش ، تالص  نایتا  لوغشم  دیامن و  كرت  ار  دجسم  ریهطت  تساجن و  هلازا  یفّلکم ، هچنانچ 
تسین هنع  یهنم  مه  تالـص  نآ  سپ  دشابن - تالـص  زا  یهن  یـضتقم  هلازا ، هب  رما  مینادن - دض  زا  یهن  یـضتقم  ار  ءیـش  هب  رما  رگا  اّما 

. تسا حیحص  شتدابع  دنک  نایتا  ار  زامن  كرت و  ار  هلازا  فّلکم ، هچنانچ  دشابیم و  رما »  » ياراد هکلب 
هک یتروص  رد  هّتبلا  دوشیم - رهاظ  تدابع ، تّحص  مدع  تّحـص و  رد  هن  ای  تسه  دض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش ، هب  رما  هکنیا  هرمث  هجیتن :

. دشاب یّمها  بجاو  کی  ّدض  تدابع ،
453 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

جایتحال هب ، رمألا  مدع  یفکی  لب  ّدّضلا ، نع  یهّنلا  یلإ  داسفلا  جاتنتسا  یف  جاتحی  ّهنأ ال  يوعدب  ةرمّثلا ، رکنأ  ّهنأ  هّللا  همحر  یئاهبلا  نع  و 
[. 1  ] رمألا یلإ  ةدابعلا 

______________________________

« دض  » هلأسم هرمث  رد  یئاهب  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

لطاب يدابع  لمع  نآ  دـیوش ، اضتقا  هب  لئاق  امـش  رگا  دـناهدومرف : نینچ  ّنأک  راکنا و  ار  روکذـم  هرمث  تّحـص  ناگرزب ، زا  یـضعب  [- 1]
. تسا لطاب  روکذم  لمع  دیوشن  مه  اضتقا  هب  لئاق  هچنانچ  تسا و 

نالطب ّتلع  میوشن ، اضتقا  هب  لئاق  هچنانچ  اّما  تسه  یهیدـب  لمع ، نـالطب  هجو  تسه ، دـض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش ، هب  رما  دـیئوگب  رگا 
، نیّدـض هب  رما  رگید : ترابع  هب  درادـن  یلعف »  » رما بوجو و  دـشابن ، مه  هنع  یهنم  تالـص ، رگا  هک : تسا  نیا  يدابع - لـمع  تـالص -
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رارق دوـخ ، بلط  دروـم  ار  نیّدـض  میکح ، يـالوم  تالـص ، هب  رما  مه  دوـمن و  هلازا  هب  رما  مـه  دـحاو ، نآ  رد  ناوـتیمن  تـسا و  لاـحم 
[. 634] دومن رما  مهم 633 -] بجاو  تالص - هب  ناوتیمن  مها - بجاو  هلازا - ّتیّمها  اب  سپ  دهدیمن 

؟ تسین رما  دوجو  رب  فّقوتم  تدابع ، تّحص  ایآ  لاؤس :
. دومن تبرق  دصق  ناوتیمن  تسین و  حیحص  دشاب  رما  دقاف  يدابع ، لمع  رگا  باوج :

. دشاب اضتقا  دقاف  ای  دشاب  هتشاد  دض  زا  یهن  ءاضتقا  ءیش ، هب  رما  هاوخ  تسا  لطاب  لوق ، ود  ره  رب  انب  تالص  هصالخ :
454 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی هتمرح  مدـع  یلع  ءانب  ّدّـضلا  و  یفخی ، امک ال  هنم ، هب  بّرقتی  نأ  ّحـصی  یک  یلوملل ، ۀـّیبوبحملا  ناحجّرلا و  دّرجم  یفکی  ّهنإ  هیف : و 
وه امک  ۀحلـصملا ، نم  هکالم  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هئاقب  عم  العف ، هب  ّقلعتملا  رمألا  عافترا  الإ  بجوت  اذه ال  یلع  ۀـمحازملا  ّنإف  کلذـک ،
هب بّرقّتلا  ۀّیلباق  نع  هجورخ  هتیـضوغبم و  بجوی  ام  ثودح  مدع  و  ةرعاشألا ، بهذم  وه  امک  ناک ، ءیـش  يأ  اهریغ  وأ  ۀّیلدعلا ، بهذـم 

[. 1  ] ءاضتقالا یلع  ءانب  ثدح ، امک 
______________________________

. تسا حیحص  روهشم ، هرمث  نآ  دودرم و  هّللا  همحر  یئاهب  خیش  مالک  لاکشا : [- 1]
، تحلـصم اّما  تسا  رما  دقاف  زامن ، هک  میراد  لوبق  دشابن - تالـص  زا  یهن  یـضتقم  هلازا ، هب  رما  دشابن - هنع  یهنم  زامن ، رگا  کلذ : نایب 
. دنکیم تیافک  لمع - نایتا  ماگنه  تبرق - دصق  تیاعر  يارب  ّتیبولطم ، نامه  تسه و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  نآ  یعقاو  نسح  ّتیبولطم و 

یقاب دوخ  تّوق  هب  زامن  رد  تحلـصم - رما - كالم  دنتـسه ، تاقّلعتم  رد  دسافم  حـلاصم و  عبات  ماکحا ، هک  هّیلدـع  بهذـم  رب  انب  رّکذـت :
ندناوخ لوغشم  كرت و  ار  هلازا  اضتقا - مدع  رب  انب  دناوتیم - فّلکم  دوریمن و  نیب  زا  تحلـصم  نآ  هلازا ، اب  محازت  هب  ءالتبا  اب  تسه و 
هرخالاب دنتـسه - دسافم  حلاصم و  رکنم  هک  مه - هرعاشا  بهذم  رب  انب  و  هّللا .» یلا  ۀبرق  ۀنـسحل  رهّظلا  ةالـص  یّلـصا  : » دیوگب دوش و  زامن 

زا یلکـشم  تسه و  یقاب  كالم ، نآ  هک  هدومن  رما  تالـص ، هب  تبـسن  كالم ، نآ  قبط  لاعتم  دـنوادخ  تسه و  یکالم  ياراد  تالص ،
. دیامن الوم  ضوغبم  ار  نآ  هک  هدشن  ضراع  يدابع ، لمع  نآرب  يزیچ  درادن و  دوجو  تبرق ، دصق  تیاعر  رظن 

بجوم تدابع ، رد  یهن  هنع و  یهنم  زامن ، تسا - لطاب  تالـص ، نآ  میوش ، اضتقا  هب  لئاق  رگا  ینعی : تسا  حیحـص  روکذم ، هرمث  هجیتن :
، یعقاو ّتیبولطم  یعاد  هب  ار  تالـص  كرت و  ار  هلازا  ناوتیم  نکل  تسه  رما  دـقاف  زامن ، میوشن ، اضتقا  هب  لـئاق  هچناـنچ  و  تسا - داـسف 

. دومن نایتا 
455 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، رّخأتملا طرّشلا  وحنب  ءیشلاب  رمألا  ۀعاطإ  مدع  و  نایـصعلا ، یلع  ّبتّرتلا  وحنب  ّدّضلاب  رمألا  حیحـصتل  لضافألا ، نم  ۀعامج  يّدصت  ّهنا  ّمث 
رمألا نوکی  نأب  يأ  کلذک ، نیّدّضلاب  رمألا  ّقلعت  نع  القع  عنام  ّهنأ ال  يوعدب  نراقملا ، وأ  مّدقتملا ، طرّشلا  وحنب  ۀیـصعملا  یلع  ءانبلا  وأ 

[. 1  ] افرع اریثک  عقاو  وه  لب  هیلع ، مزعلا  ءانبلا و  وأ  رمألا ، كاذ  نایصع  یلع  اقلعم  هریغب  رمألا  و  اقلطم ، مهألاب 
______________________________

« بّترت »

رگا هک : هدومن  راکنا  ار  نآ  یئاهب ، خیش  موحرم  میدرک ، نایب  دض ، زا  یهن  ءیـش  هب  رما  ياضتقا  هلأسم  يارب  يروهـشم  هرمث  رّکذت : [- 1]
لمع نآ  نالطب  ّتلع  تسا و  لـطاب  نیلوقلا 635 ،] الک  یلع  تالـص ، نآ  دوش  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  هلازا ، هب  لاغتـشا  ياج  هب  یفّلکم 

نیا اضتقا ، مدـع  رب  انب  لمع ، نالطب  ّتلع  تسا و  داسف  یـضتقم  تدابع ، رد  یهن  هنع و  یهنم  تالـص ، هک  تسا  نیا  اضتقا ، رب  انب  يدابع 
هب رومأم  هلازا ، یتقو  تسا و  رما  ّقلعتم  هلازا ، مان  هب  يرگید  يروف - و  مها - بجاو  اریز  تسین  هب  رومأم  هلئـسم ، ضرف  رد  زاـمن  هک  تسا 
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دنتسین عامتجا  لباق  دحاو ، نآ  رد  هک  تسه  ءیـش  ود  هب  رما  نیّدض و  هب  رما  مزلتـسم  اریز  تسین  هب  رومأم  تالـص ، تروص ، نیا  رد  دش 
هب يزاین  تدابع ، تّحص  رد  دندومرف : فّنصم  نکل  دنکیم  نآ  نالطب  رد  تیافک  رما ، نتـشادن  فرـص  تسین و  هب  رومأم  تالـص ، سپ 

. دنکیم تیافک  ّتیبرقم - ّتیبوبحم و  رما - كالم  هکلب  تسین  رما  دوجو 
دشابیم هب  رومأم  هلازا  مه  ینعی  تسه  هب  رومأم  اضتقا ، مدع  هب  لوق  رب  انب  تالص ، دنیامن ، تابثا  هک  دندمآرب  ددص  رد  لضافا  زا  ياهّدع 

. تالص مه  و 
؟ دنتسه هب  رومأم  دحاو ، نآ  رد  نیّدض  هنوگچ  لاؤس :

رد ود  نآ  زا  یکی  هکلب  دنتسین  رگیدکی  ضرع  رد  دحاو و  هبتر  رد  رما  ود  نآ  دناهدومرف : هدرک و  حرطم  ار  ّبترت »  » هلأسم اهنآ  باوج :
نآ  زا  رّخأتم  هبتر  رد  يرگید و  لوط 

456 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
طورشم تالص ، هب  رما  اّما  [ 636] درادن یطرـش  دیق و  چیه  تسا ،- قلطم  بجاو  هدش - عقاو  لّوا ، هبتر  رد  هلازا  هب  ّقلعتم  رما  ینعی : تسه 

، فیلکت نایصع  هک  تسا  یهیدب  و  تسه ، هلازا  هب  تبسن  نایـصع  زا  ترابع  طرـش ، نآ  دراد و  هلازا  هب  رما  زا  رّخأت  هک  تسه  یطرـش  هب 
اهتنم تسه  هلازا  هب  رما  نایـصع  رب  ّقلعم  تالـص ، هب  رما  نیاربانب  دنکیمن  ادـیپ  قّقحت  نایـصع ، دـشابن ، یفیلکت  ات  دراد ، فیلکت  زا  رّخأت 
طرـش وحن  هب  نایـصع  دـناهتفگ  دـشاب ، هتـشاد  قّقحت  مه  هلازا  هب  رما  تسا  قّقحم  تالـص ، هب  رما  هک  یماگنه  هک  تهج  نیا  ظـفح  يارب 

. دراد ّتیطرش  رّخأتم ،
لزا ، » تسه امـش  هّجوتم  تالـص ، هب  رما  نونکا  دینکیم ، نایـصع  ار  هلازا  هب  رما  دعب ، تعاس  کی  هدـنیآ و  رد  رگا  دـناهتفگ : نینچ  الثم 

ود العف  هک  تسا  نیا  روکذم ، نایب  هجیتن  لاحلا ،» اذه  یف  قّقحم  ةالّـصلا  رماف  ۀـیتآ  ۀـعاس  یف  تیـصع  تنک  نا  دجـسملا و  نع  ۀـساّجنلا 
رّوـصت نآ  رد  یلقع  عناــم  چــیه  تـسه ، هـلازا  هـب  رما  زا  رّخأــتم  هـبتر  رد  لوـط و  رد  تالــص  هـب  رما  نوــچ  و  [ 637] دراد قّـقحت  رما ،

[. 638] دوشیمن
: هک دومن  رّوصت  نینچ  ار  تالص  هب  رما  دیق  ناوتیم  دیریذپن ، ار  رّخأتم  طرش  رگا  رّکذت :

ۀلازالاب رمالا  نایـصع  یلع  تینب  نا  دجـسملا و  نع  ۀـساّجنلا  لزا  : » میئوگیم هداد و  رارق  طرـش ، ار  تیـصعم  رب  ياـنب  نایـصع ، ياـج  هب 
نونکا هجیتن ، رد  مّدقتم - ای  نراقم  طرش  وحن  هب  هدرک - ادیپ  قّقحت  البق  ای  تسا  قّقحم  نونکا  تیـصعم ، رب  يانب  هک  تسا  یهیدب  ّلصف ،»

ام ضرف  تسه و  تیصعم  رب  میمصت  رب  ّقلعم  مّود ، رما  طرش و  دیق و  نودب  لّوا ، رما  هک  دراد  قّقحت  رما ، ود 
457 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عامتجا مهألا  بلط  ۀبترم  یف  نکی  مل  نإ  ّهنإف و  کلذـک ، امهبلط  یف  تآ  دـحاو ، ضرع  یف  نیّدّـضلا  بلط  ۀلاحتـسا  كالم  وه  ام  تلق :
امیف ۀیـصعملا  دّرجمب  دعب  هطوقـس  مدع  و  ۀبترملا ، هذه  یف  ّمهألاب  رمألا  ۀّیلعف  ۀهادب  امهعامتجا ، هریغب  رمألا  ۀبترم  یف  ناک  ّهنأ  الإ  امهبلط ،

[. 1  ] اضرف هتّیلعف  طرش  وه  ام  قّقحتل  اضیأ ، هریغب  رمألا  ۀّیلعف  عم  اهیلع  مزعلا  وأ  صعی ، مل  ام  دعب 
______________________________

، یجراخ تیصعم  سفن  هکلب  تسین  هلازا  هب  رما  طقسم  نایصع ، رب  مزع  هک  تسا  یهیدب  دراد و  قّقحت  تیصعم ، رب  میمصت  هک : تسا  نیا 
نآ دـنک ، نایـصع  لاوز ، زا  دـعب  ار  تالـص  هب  رما  هک  دریگب  میمـصت  یـسک  رگا  اـضرف  تیـصعم ، رب  ياـنب  هن  تسه  هلازا  هـب  رما  طقـسم 

. دوش عقاو  هلازا - هلأسم  رد  تالص - هب  رما  يارب  طرش  دناوتیم  نکل  دوشیمن  رما  طوقس  بجوم  میمصت ،
ام دراد و  رما  هب  زاین  تالـص ، دـندومرف : ناشیا  اریز  دوشیم  هداد  هّللا  همحر  یئاهب  خیـش  خـساپ  میئامن ، ریوصت  يرما  نانچ  ام  رگا  هجیتن :

شرما هاوخ  دـشاب ، هتـشاد  رما  دـیاب  زامن  دـشاب ، هلازا  هب  رما  هبتر  رد  مه  زامن  هب  رما  هک  تسین  مزال  اّما  میدومن  رّوصت  رما  کـی  نآ ، يارب 
. نآ ضرع  رد  ای  دشاب  هلازا  هب  رما  زا  رخأتم 
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؟ هن ای  تسا  حیحص  هدش  نایب  ّبترت ،»  » مان هب  هّللا  همحر  یئاهب  خیش  مالک  خساپ  رد  هک  يریوصت  ایآ  لاؤس : [- 1]
نامه داد ، رارق  هب  رومأم  ّبترت - روکذـم - وحن  هب  ار  نیّدـض  ناوتیمن  دـناهدومرف : راـکنا و  تّدـش  هب  ار  نآ  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج :

: رگید ترابع  هب  تسا  دوجوم  مه  ّبترت  هلأسم  رد  دنکیم ، هلاحتسا  ءاضتقا  دحاو ، نآ  رد  نیّدض  هب  رما  عامتجا  رد  هک  یکالم 
هک ار  یتروص  ضرف و  نآ  ۀـلازالا ،» کیلع  بجی  ةالـصلا و  کیلع  بجی  : » دـیوگب طرـش  دـیق و  نودـب  الوم  تسا ، عنتمم  هک  روطنامه 

. تسا لیحتسم  مهنآ  دیتشاذگ ، ّبترت  ار  شمان  هدرک و  نایب  امش 
458 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مه شاب و  تساجن  هلازا  لوغـشم  مه  دیوگب  دـناوتیمن ، الوم  تسا و  لاحم  دـحاو ، ضرع  رد  نیّدـض  هب  رما  هکنیا  ّتلع  کلذ : حیـضوت 
دنک تیاعر  ار  رما  ود  ره  دوش و  ود  نآ  لوغشم  دحاو  نآ  رد  هک  تسین  رودقم  فّلکم ، يارب  هک : تسا  نیا  شاب ، هتشاد  زامن  هب  لاغتـشا 

؟ هن ای  دراد  قّقحت  ثحب ، ّلحم  رد  كالم  نآ  مینیبب  نونکا  تسه ، فّلکم  ّتیرودقم  مدع  هلاحتسا ، كالم  سپ 
درادـن قّقحت  هلازا ، هب  رما  هبتر  رد  تالـص  هب  رما  دـیتفگ  ّبترت - هب  نیلئاق  امـش - اریز  تسا  دوجوم  مه  ّبترت  تروص  رد  كـالم  ناـمه 

قّقحت ّتیلعف و  تالـص ، هب  رما  هک  رّخأتم  هبتر  نآ  رد  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  میدرک  لوبق  مه  ام  تسه ، رّخأتم  دـعب و  هبتر  رد  هکلب 
؟ هن ای  تسه  هلازا  هب  رما  ایآ  درک ، ادیپ 

قّقحت رطاخ  هب  تالـص - هب  رما  هک  یلاح  ناـمه  رد  سپ  هدـشن  لـصاح  نآ  طوقـس  يارب  یبجوم  اریز  دراد  قّقحت  رما ، نآ  دـیئوگب  دـیاب 
تیـصعم هک  دوـب  نیا  هلئـسم ، ضرف  هدـشن و  طـقاس  رما ، نآ  هتفرگ و  ار  فـّلکم  ناـبیرگ  مه  هـلازا  هـب  رما  هدرک ، ادـیپ  تـّیلعف  شطرش -

- تسین هلازا  هب  رما  طقسم  هک  مه  تیـصعم  رب  مزع  درادن - دوجو  ینایـصع  العف  و  [ 639] دنکیم ادیپ  قّقحت  دـعب ، تعاس  کی  یجراخ ،
رّخأتم هبتر  نامه ، رد  لاکـشا  نکل  تسه  رّخأـتم  هبتر  رد  تالـص  هب  رما  دراد و  تالـص  هب  رما  رب  مّدـقت  شاهبتر  هچرگ  هلازا  هب  رما  سپ 

: هک تسه 
ۀلازالا و کیلع  بجی  : » دیوگیم الوم  هرّخأتم ، هبتر  نامه  رد  دراد ، قّقحت  مه  هلازا  هب  رما  هدرک ، ادیپ  ّتیلعف  تالـص  هب  رما  هک  یماگنه 
هدشن و عمج  رما  ود  تالـص ، هب  رما  هبتر  رد  ایآ  و  تسین ، دحاو  نآ  رد  نیّدض ، هب  رما  نیّدض و  عامتجا  نیا ، ایآ  ةالّـصلا ،» کیلع  بجی 

؟ هتفرگن رارق  هب  رومأم  دض ، ود 
؟ دشاب هتفرگ  رارق  هب  رومأم  هبتر ، کی  رد  هظحل و  کی  رد  ول  دض و  ود  دوشیم  هنوگچ 

ءاضتقا تالـص ، هب  رما  هبتر  رد  كالم  نامه  دراد ، قّقحت  دـحاو ، ضرع  رد  نیّدـض  هب  رما  هلاحتـسا  هلأسم  رد  هک  یکالم  نامه  هصالخ :
ود نونکا  دیوگیم  الوم  اضرف  دنکیم و  هلاحتسا 

459 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناهرب و ال  مهألاب ، بلّطلا  الإ  هیلإ  اهّجوتم  ناک  امل  هال  ولف  رایتخالاب ، دـعب  امیف  یـصعی  ثیح  فّلکملا  راـیتخا  ءوسب  هّنکل  معن و  لاـقی : ـال 

[. 1  ] رایتخالا ءوسب  ناک  اذإ  عامتجالا ، عانتما  یلع 
ّصتخت ال  هتیلاحم ، یلإ  تفتلملا  میکحلا  نم  هبلط  ۀلاحتـسا  و  لاحملا ، بلط  ۀلاحتـسا  لجأل  الإ  تسیل  نیّدّضلا ، بلط  ۀلاحتـسا  لاقی : ّهنإف 

بیر و الب  لاحم  ّهنأ  عم  ّبتّرتلا ، یلإ  هحیحـصت  یف  ۀجاح  الب  دحاو ، ضرع  یف  ّيرایتخا  رمأ  یلع  ّقلع  امیف  ّحـصل  الإ  و  لاح ، نود  لاحب 
[. 2  ] لاکشإ ال 

______________________________

ضرف رد  سپ  هدـش  لصاح  نآ ، هیلع  ّقلعم  دـیق و  طرـش ، اریز  ةالـصلا ،» کـیلع  بجی  - » 2 ۀـلازالا ». کیلع  بجی  - » 1 دراد : قّـقحت  رما 
. دنکیم رما  فّلکم  يارب  رودقم  ریغ  عامتجا و  لباق  ریغ  نیئیش  هب  دحاو  نآ  رد  الوم  امش ، رّوصتم 

هدومن داجیا  فّلکم ، صخـش  ار  لکـشم  نآ  نکل  هدرک  ادیپ  قّقحت  نیّدض ، هب  رما  تالـص ، هب  رما  هبتر  رد  هک  میراد  لوبق  لاکـشا : [- 1]
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، تفرگیمن هلازا  هب  رما  تیصعم  رب  میمصت  درکیمن و  نایصع  وا  رگا  ایآ  دراذگن . نایصع  رب  يانب  دنکن و  تیـصعم  تسناوتیم ، وا  اریز 
؟ تفرگیم ار  وا  نابیرگ  دجسملا - نع  ۀساّجنلا  لزا  رما - کی  طقف  هکنیا  ای  دشیم  وا  هّجوتم  رما ، ود  نآ 

هب رما  طقف  تشادیمن  تیـصعم  رب  يانب  درکیمن و  نایـصع  وا  رگا  هدرک  داجیا  ار  یلکـشم  نانچ  وا  ینامرفان  حور  فّلکم و  رایتخا  ءوس 
، فّلکم رایتخا  ءوس  سپ  دـشیمن - لـصاح  شطرـش  الـصا  و  دـنک - ادـیپ  ّتیلعف  تسناوتیمن  تالـص  هب  رما  دوب و  وا  ریگناـبیرگ  هلازا ،

یلع ناـهرب  ـال  و  - » دوش عمج  رما  ود  تالـص ، هب  رما  هبتر  رد  هک  درادـن  دوجو  یلقع  عناـم  چـیه  اذـل  دروآ  دوجوب  ار  نآ  هنیمز  ّتیلعف و 
.« رایتخالا ءوسب  ناک  اذا  عامتجالا  عانتما 

: دناهدرک نایب  یّلح  خساپ  کی  یضقن و  باوج  کی  هّللا ، همحر  فّنصم  [- 2]
فّلکم رایتخا - ای  راـیتخا - ءوس  هب  یطاـبترا  دـشابیم و  ـالوم  هب  طوبرم  هک  تسا  يرما  نیّدـض ، نیب  عاـمتجا  هلأـسم  یّلح : باوج  فلا :
تالـص هلازا و  نیب  ّداـضت  هب  تفتلم  میکح  يـالوم  رگید : تراـبع  هـب  دـیامن  بـلط  ار  نیّدـض  دـحاو ، نآ  رد  دـناوتیمن  وا  ینعی  درادـن 

ود نآ  دناوتیمن 
460 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یتّیلخدـم تسه ، الوم  هب  طوبرم  هک  یعوضوم  رد  فّلکم  نایـصع  ندوب  يرایتخا  رایتخا و  ءوس  دـهد . رارق  هب  رومأـم  هظحل ، کـی  رد  ار 
. درادن

؟ دیامن زیوجت  الوم  يارب  ار  نیّدض  بلط  هک  دوشیم  ببس  تسه ، يرایتخا  رما  کی  فّلکم ، نایصع  هکنیا  دّرجم  ایآ 
. دراد تافانم  الوم ، هّجوت  تمکح و  ماقم  اب  نیّدض  بلط  ریخ ،

زا الوم  هک  تسا  حیحـص  بسانم و  سپ  دیامن  حیحـصت  ار  نیّدـض  هب  رما  دـناوتب  فّلکم  رایتخا - ای  رایتخا - ءوس  رگا  یـضقن : خـساپ  ب :
، رهش نالف  هب  رگا  [: 640] دیوگب نینچ  الثم  دـهد و  رارق  فّلکم - يرایتخا  رما  رب  ّقلعم  نکل  دـحاو -، ضرع  رد  ار  نیّدـض  هب  رما  ادـتبا ،

ورب ترفاسم  دیوگیمن  مه  الوم  تسه  امـش  رایتخا  رد  ترفاسم  هک  تسا  یهیدب  تسا ، بجاو  وت  رب  نیّدـض  نیب  عمج  يدرک ، ترفاسم 
. ینک عمج  نیّدض  نیب  تسا ، بجاو  وت  رب  يدرک  ترفاسم  تدوخ ، رایتخا  هب  رگا  دیوگیم  اّما  نک  كرت  ار  رفس  هکنیا  ای 

؟ هن ای  دیامن  رداص  يرایتخا - ترفاسم  رب  ّقلعم  نیّدض - نیب  عمج  ناونعهب  يروتسد  نانچ  الوم  هک  تسا  زئاج  ایآ  لاؤس :
: رگید ترابع  هب  تسه  فّلکم  رایتخا  رد  هک  دـشاب  يرما  رب  ّقلعم  هچرگ  تسا  لیحتـسم  نیّدـض ، نیب  عمج  بوجو  هلأـسم  ریخ ، باوج :

ّقلعم تالص ، هب  رما  هکنیا  دّرجم  هب  نینچمه  دوش و  حیحصت  نیّدض ، هب  رما  هک  دوشیمن  ببس  تسه ، فّلکم  رایتخا  رد  هیلع  ّقلعم  نوچ 
رما کی  رب  قیلعت  رب  انب  دـناوتب - الوم  دـیاب  لّوا  زا  الا  دـیامن و  حیحـصت  ار  نیّدـض  هب  رما  هک  دوشیمن  ثعاب  تسه  يرایتخا  رما  کـی  رب 

کیلع بجی   » نیب لاثم و  نآ  نیب  یقرف  چیه  دنکیم ، نایب  ّبترت ، هب  لئاق  هک  یکالم  رظن  زا  دنک ، بجاو  ار  نیّدـض  نیب  عمج  يرایتخا -
درادن دوجو  ترفاس »...  نا  نیّدضلا  نیب  عمجلا 

هب  رما  نداد  رارق  هک  دیدرک  مّهوت  امش  ّبترت : هب  نیلئاق  خساپ  رد  فّنصم  نایب  هصالخ 
461 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، یناّثلا یف  هفالخب  رخآلا ، دراطی  لوألا  یف  امهنم  لک  یف  بلّطلا  ّنإف  کلذـک ، عاـمتجالا  دـحاو و  ضرع  یف  عاـمتجالا  نیب  قرف  تلق : نإ 
مدـع و  هنایتإ ، ریدـقت  یلع  هریغ  دـیری  داکی  الف  ّمهألاب ، نایتإلا  مدـع  ریدـقت  یلع  نوکی  ّهنإف  مهألا ، بلط  دراطی  ّمهألا ال  ریغب  بلّطلا  ّنإف 

[. 1  ] هرمأ نایصع 
______________________________

رّخأتم تالص ، هب  رما  هبتر  هک  تسا  تسرد  دوش ، فرطرب  نآ  كالم  هلاحتسا و  هک  دوشیم  ببـس  هلازا ، هب  رما  زا  رّخأتم  هبتر  رد  تالص 
؟ هن ای  تسه  یقاب  دوخ  تّوق  هب  تالص  هب  رما  هبتر  رد  هلازا  هب  رما  ایآ  اّما  تسه  هلازا  هب  رما  هبتر  زا 
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مه تیصعم  رب  يانب  هدشن و  قّقحم  ینایصع  هدرکن ، ادیپ  قّقحت  نآ ، طوقس  يارب  یبجوم  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  هدش ، طقاس  دیئوگب  رگا 
وحن هب  نایصع - تروص  رد  هجیتن  رد  تسه و  یقاب  دوخ ، ّتیلعف  هب  تالـص  هب  رما  هبتر  رد  هلازا  هب  رما  سپ  تسین  رما  طوقـس  ثعاب  هک 

دـنکیم و توعد  تالـص ، نایتا  هب  ار  فّلکم  ود ، نآ  زا  یکی  تسه  یقاب  دوخ ، ّتیلعف  هب  رما  ود  نآ  تیـصعم ، رب  يانب  ای  رّخأتم - طرش 
هب نیّدض  هب  رما  هنوگچ  سپ  دنتـسه  عامتجا  لباق  ریغ  دحاو ، نآ  رد  داضتم و  مه  هلازا  تالـص و  دـهدیم و  هلازا  هب  نامرف  ار  وا  يرگید 

؟ دوشیم رّوصت  ّبترت ، وحن 
يرّخأت مّدقت و  يرگید  هب  تبـسن  مادکچیه  نوچ  دنک ، ادیپ  قّقحت  دحاو ، هبتر  رد  دـحاو و  ضرع »  » رد نیّدـض  بلط  رگا  لاکـشا : [- 1]

ضرف دنکیم و  درط  ار  يرگید  بلج و  دوخ  فرط  هب  ار  فّلکم  مادکره  دـنکیم و  ادـیپ  ّتیدراط  ناونع  ود ، نآ  زا  کیره  اذـل  درادـن 
ناوـنع اذـل  دـنک  فرـص  ود ، نآ  زا  یکی  ناـیتا  قـیرط  رد  دـناوتیم  ار  نآ  دراد و  تردـق  کـی  طـقف  فـّلکم  هک : تسا  نیا  مـه  هلئـسم 

ره سپ  دراد  ّتیدراط  لّوا ، ّدض  هب  تبسن  مه  مّود  ّدض  دراد و  ّتیدراط  يرگید  هب  تبسن  دض ، نیا  ینعی : دنکیم  ادیپ  قّقحت  هدراطم ،» »
. دنتسه ّتیدراط  ناونعهب  فصّتم  ود ،

حرطم رّخأـت ، مّدـقت و  هلأـسم  دوش و  تواـفتم  ود ، نآ  ياـههبتر  ینعی  دـشاب ، ّتیلوط -» - » ّبترت وـحن  هب  نیّدـض  هب  رما  بلط و  رگا  یلو 
[641] ّدض هب  طوبرم  رما  تروص ، نیا  رد  ددرگ ،

ص462 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
462 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضورفملا و  ّمهألل ؟  ] هل هقّلعتم  ةّداضم  و  هتّیلعف ، ۀـهج  نم  الإ  هل  هدرط  نوکی  له  و  مهألا ؟ ریغب  رمألا  هدراطی  ـال  فیک  يرعـش  تیل  تلق :
یلع هقّقحت 644 ،] عم  هبلطل  هدرط  مدـع  بجوی  ال  هب 643 ] نایتإلا  ریدقت  یلع  ّمهألا  ریغ  ةدارإ  مدـع  و  [ 642  ] هل هقّلعتم  ةّداـضم  و  هتّیلعف ،

ةّداضملا ۀـهج  نم  ةدراطملا ، نم  هیلع  [ 646] امه ام  عم  [، 645] ریدقّتلا اذه  یلع  امهعامتجا  مزلیف  هرمأ ، نایـصع  هب و  نایتإلا  مدـع  ریدـقت 
[. 1  ] نیقّلعتملا نیب 

______________________________

دوخ تردق  دیاب  لّوا  هجرد  رد  دیوگیم  فّلکم  هب  هدومن و  دییأت  ار  لّوا  رما  ّناک  درادن و  یتیعنام  ّتیدراط و  لّوا ، رما  هب  تبـسن  رّخأتم ،
رد ار  دوخ  تردـق  لقاال ، یتشاذـگ - تیـصعم  رب  يانب  اـی  يدومن - نایـصع  لّوا ، رما  هب  تبـسن  رگا  نکل  ینک  لّوا  رما  لاـثتما  فرـص  ار 

درادن یتّیدراط  هنوگچیه  هلازا - مها - هب  رما  ربارب  رد  تالص - مهم - هب  رما  ّبترت ، هلأسم  رب  انب  سپ  نک  فرص  رّخأتم ، یناث و  رما  لاثتما 
. تسه رّخأتم  نآ ، زا  شاهبتر  و 

؟ دینکیم هسیاقم  دحاو ، ضرع  رد  نیّدض  بلط  اب  ار  ّبترت  هلأسم  امش  ارچ  هجیتن :
ضرف رد  اّما  دنراد  ّتیدراط  ناونع  نیفرط ، دنشاب ، دحاو  ضرع  رد  بلط - ود  نآ  رما - ود  نآ  هک  يدروم  رد  اریز  تسا  لطاب  امش  سایق 

. درادن قّقحت  ياهدراطم  هنوگچیه ، ّبترت ،
ّتیدراط رگید ، رما  هب  تبـسن  يرما  دـشاب  انب  رگا  مینیبب  دـیاب  اذـل  دراد و  قّقحت  هدراطم ، مه  ّبترت - یلعف - ثحب  رد  فلا : باوج : [- 1]

؟ تسیچ شیانعم  دنک ، ادیپ 
فّلکم  هّجوتم  هدرک ، ادیپ  ّتیلعف  رما ، نیا  هک  تسه  نیا  زا  شیب  ّتیدراط ، يانعم  ایآ 

463 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هل نوکی  الف  لاحلا ، اذـه  ریغ  یف  ناک  امک  ّدّـضلا ، بلطل  ادراط  نوکی  لاحلا  اذـه  یلع  ّهنإف  ّمهألاب ، رمـألا  فرط  نم  درّطلا  یفکی  ّهنأ  عم 

[. 1  ] لاجمب الصأ  هعم 
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______________________________

[. 647] دنک رما  نآ  ماجنا  فرص  ار  شتردق  هک  دهاوخیم  وا  زا  هدش و 
ای دراد  قّقحت  هدراطم ، هدرک ، ادـیپ  قّقحت  عانتما ، میتفگ  هک  ياهبترم 648 ] نآ  رد  ّبترت - ثحب - ّلحم  رد  اـیآ  هک  مینک  یـسررب  نونکا 

؟ هن
، هبتر نیا  رد  دنکیم . توعد  دوخ ، تقفاوم  لاثتما و  هب  ار  فّلکم  تسه و  یقاب  دوخ ، تّوق  هب  نآ  ّتیلعف  هدشن و  طقاس  العف  هک  لّوا  رما 

دیاب دیوگیم  دـنکیم و  توعد  دوخ  لاثتما  هب  ار  فّلکم  هدرک و  ادـیپ  ّتیلعف  هدـش ، لصاح  نآ ، هیلع  ّقلعم  طرـش و  نوچ  مه ، یناث  رما 
یتقو طورـشم ، بجاو  هدرک ، ادـیپ  قّقحت  شطرـش  درادـن و  یناـصقن  مّود ، رما  ـالعف  اریز  یئاـمن  مّود  رما  لاـثتما  فرـص  ار  دوخ  تردـق 

. ددرگیم لّدبم  زّجنم ، بجاو  هب  دش ، لصاح  شطرش 
لاثتما هب  ار  فّلکم  مه  مّود  رما  دناوخیم و  دوخ  يوس  هب  ار  فّلکم  لّوا ، رما  ینعی : دراد  قّقحت  هدراطم ، ناونع  یناث ، رما  هبتر  رد  هجیتن :

رد دیتفگ  لکشتسم - امـش - هکنیا  تسه و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  مه  هدراطم  دراد ، قّقحت  زّجنم ، یلعف  رما  ود  نوچ  دنکیم و  توعد  دوخ ،
اجنیا هکلب  تسین  یحیحص  رما  تسا ، قّقحم  هدراطم  دحاو ، ضرع  رد  نیّدض  بلط  رد  یلو  درادن  دوجو  ياهدراطم  ّبترت - یلعف - ثحب 

. تسه یقاب  دوخ  توق  هب  هدراطم  تالص - مهم - هب  رما  هبتر  رد  تسا و  تباث  هدراطم ، مه 
ار بلطم  نیا  نکل  تسین  قّقحم  هدراـطم  هجیتـن ، رد  درادـن و  ّتیدراـط  مها ، هب  رما  ربارب  رد  مهم  هب  رما  هک  میریذـپیم  امـش  زا  ب : [- 1]

مها  هب  رما  دراد ، ّتیدراط  مهم ، هب  تبسن  هک  مها  هب  رما  اّما  درادن  ّتیدراط  تسه و  فیعض  مهم ، هب  رما  هک : دیئامن  راکنا  دیناوتیمن ،
464 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ؟ تاّیفرعلا یف  نیّدّضلا  بلط  نم  کلذک  عقو  امیف  ۀلیحلا  امف  تلق : نإ 
[. 2  ] ۀقیقح هبلط  هب و  رمألا  نع  زواّجتلا  دعب  ّمهألا ، ریغب  رمألا  نوکی  نأ  اّمإ  ولخی : ال  تلق :

______________________________

ادـیپ قّقحت  هدراطم ، هک  لاحنیعرد  فرط - کـی  زا  ّتیدراـط  و  [. 649] دـنکیم توعد  دوخ ، لاـثتما  هب  ار  فـّلکم  مهم ، هب  رما  هبتر  رد 
اهنآ زا  یکی  هـک  دـنک  رداـص  رما ، ود  دـحاو ، نآ  رد  دـناوتیم  مـیکح  يـالوم  هنوـگچ  و  [ 650] دنکیم هلاحتـسا  رب  تیافک  دـنکیمن -

؟ دشاب رگید  رما  دراط  هدنبوک و 
لدا : » اّما دیدومنن  تقفاوم  نآ  اب  یلقع  هبنج  زا  دـیتفریذپن و  میدرک ، نایب  ام  هک  يوحن  هب  ار  ّبترت  هلأسم  فّنـصم - امـش - لاکـشا : [- 1]

صّخشم مینک ، هعجارم  نادنزرف ،) ناردپ و  (، ) دیبع یلاوم و   ) نیب رماوا  تاّیفرع و  هب  یتقو  ینعی  ءیّشلا ،» عوقو  ءیّشلا ، ناکما  یلع  لیلد 
هجرد رد  هک : دـهدیم  روتـسد  شدـنزرف  ای  دـبع  هب  يردـپ  ای  الوم  الثم  دراد  دوجو  ّتیلوط ، وحن  هب  یناوارف  رماوا  اهنآ  نیب  هک  دوشیم 

لوادتم هلأسم  نآ  امش  یهد  ماجنا  دیاب  ار  لمع  نالف  دعب ، هبتر  رد  يدومن  تفلاخم  يراگنالهس و  رگا  اّما  هدب  ماجنا  ار  لمع  نالف  لّوا ،
؟ دینکیم لح  هنوگچ  ار  یفرع  و 

الوم تشاد - تفلاخم  رب  ياـنب  اـی  دومن - تفلاـخم  مها - هب  رما  لّوا - رما  اـب  دـبع  هکنآ  زا  دـعب  میئوگب : تسا  نکمم  فلا : باوج : [- 2]
رد الوم  رگید : تراـبع  هب  دـشاب  هتـشاد  رما  ود  مهم - هب  رما  مّود - هبتر  رد  وا  هک  تسین  نینچ  دـنکیم و  رظنفرـص  رما ، نآ  زا  اـتقیقح » »

الصا مّود  هبتر  رد  درک ، ادیپ  قّقحت  تیـصعم ، رب  يانب  ای  نایـصع 651 ] رگا  نکل  دـیامنیم  هّجوتم  مها  بجاو  هب  ار  دوخ  رما  لّوا ، هجرد 
. هدومن رظنفرص  رما ، نآ  زا  اتقیقح  الوم  هک  تسا  نیا  شندوبن  ّتلع  درادن و  قّقحت  لّوا ، رما 

465 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بجوی هب  نایتإلا  نأ  و  ۀـمحازملا ، ول ال  ضرغلا  ۀحلـصملا و  نم  هیلع  وه  اـم  یلع  هئاـقب  هتّیبوبحم و  یلإ  اداـشرإ  هب  رمـألا  نوکی  نأ  اـمإ  و 

لّمأت مهفاف و  هب ، رمألاک  ّیلعف  ّيولوم  رمأ  ّهنأ  ال  ّمهألاب ، رمألا  ۀـفلاخم  یلع  ۀـبوقعلا  نم  هّقحتـسا  ام  ضعب  اهب  بهذـیف  ۀـبوثملا  قاقحتـسا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 593 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1  ] ادّیج
______________________________

؟ هدش عمج  رما ، ود  مّود ، رما  هبتر  رد  درک ، رظنفرص  لّوا  رما  زا  الوم  رگا  ایآ  لاؤس :
عامتجا رما ، ود  دحاو ، نآ  رد  مّود و  رما  هبتر  رد  هک  دیتسه  ددص  رد  ّبترت - هب  نیلئاق  امش - نکل  هدرک  رظنفرص  مّود  رما  زا  الوم  ریخ ،

مها هب  رما  طقف  مها  هب  رما  هبتر  رد  درادـن . دوجو  رما ، کی  زا  شیب  میدرک ، ناـیب  هّیفرع - رماوا  هب  تبـسن  اـم - هک  یتّیفیک  هب  نکل  دـیامن 
. هدومن رظنفرص  نآ ، زا  الوم  اریز  تسین  حرطم  مها  هب  تبسن  يرما  مهم ، هب  رما  هبتر  رد  تسا و  قّقحم 

؟ دندومن یهیجوت  نانچ  هّللا  همحر  فّنصم  ارچ  لاؤس :
هلاحتسا اب  هک  مینک  هیجوت  يوحن  هب  ار  نآ  دیاب  دراد ، دوجو  فرع ، رد  بلطم  نآ  میدید  نکل  تشاد  یلقع  هلاحتـسا  یبلطم  رگا  باوج :

. دوشن عقاو  فرع ، رد  یلقع  لاحم  دشاب و  هتشادن  تافانم  یلقع ،
روطنامه دیئوگب : دیهد و  بیترت  يولوم  رما  ود  تالـص ،- مهم - هب  رما  هبتر  رد  هک  دـیتسه  ددـص  رد  ّبترت - هب  نیلئاق  امـش - ب : [- 1]

هب دراد  قّقحت  ّتیولوم ، وحن  هب  هلازا  هب  رما  تیـصعم  ماـگنه  رد  مه  تالـص  هب  رما  تسه  یقاـب  ّتیوـلوم ، وـحن  هب  مها - هلازا - هب  رما  هک 
: هک میئوگب  نینچ  ام  تسا  نکمم  دیتسه ، نییولوم  نیرما  عامتجا  یعّدم  امش  رگید : ترابع 

هجرد رد  ـالوم  تسه و  يولوم  مها ، هب  رما  ینعی  تسه  يداـشرا  يرگید  يولوم و  امهدـحا  دراد ، قّـقحت  تاـّیفرع ، رد  هک  يرما  ود  نآ 
. تسه يداشرا  مّود ، رما  نکل  دوشیم  ّبترتم  نآ ، تفلاخم  رب  مه  تبوقع  قاقحتسا  دبلطیم و  ار  نآ  لّوا ،

، يراد تیـصعم  رب  يانب  ای  يدرک  نایـصع  رگا  نکل  ۀـلازالا ،» کیلع  بجی  : » دـیوگیم يولوم  رما  وحن  هب  لاثم - ضرف و  باب  زا  ـالوم -
مهنآ  اریز  نک  نایتا  ار  مهم - مّود - رما  لقاال ،

466 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام ال یلع  باقعلا  حبق  ةرورض  نیتبوقعل ، نیرمألا  ۀفلاخم  ةروص  یف  قاقحتـسالا  نم  همزال  وه  امب  ّبتّرتلاب ، لئاقلا  مزتلی  نأ  ّنظأ  ّهنإ ال  ّمث 

هحیحصت ددصب  ناک  و  ّبتّرتلا ، یلع  هب  درون  اّنک  و  یلابب - وه  ام  یلع  هب - مزتلی  هّرس ال  سّدق  ذاتـسألا  اندّیـس  ناک  اذل  و  دبعلا ، هیلع  ردقی 
[. 1]
______________________________

. دشابیم رما  كالم  و  ضرغ 654 ] تحلصم 653 ،] نامه  دجاو  تسه ، هّیتاذ 652 ] ّتیبرقم  ّتیبوبحم و  ياراد 
تسا رتهب  دینکیم ، نایصع  هلازا  هب  رما  هب  تبسن  هک  امش  دیوگیم  هکلب  [ 655] درادن تالص  هب  تبسن  يولوم  رما  هک  الوم  تسا  یهیدب 
هچرگ تسه  تحلـصم  ياراد  هکلب  دراد  ّتیـضوغبم  زاـمن ، هک  دـینکن  ناـمگ  دـیئامن و  ناـیتا  ار  تالـص  لـقاال  تبوـقع ، فـیفخت  يارب 

. تسه دحاو  نآ  رد  نیّدض  بلط  عامتجا  مزلتسم  اریز  دومن  هّجوتم  يولوم  رما  لعفلاب ،- نآ - هب  تبسن  ناوتیمن 
نایب الّصفم  هک  تسا  نامه  امـش  خساپ  دینک ، ضارتعا  ام  رب  فرع  رد  يرماوا  نانچ  عوقو  قیرط  زا  ّبترت - هب  نیلئاق  امـش - رگا  هصالخ :

. میدرک
: هک دنتسه  ّبترت  هب  لوق  رب  لاکشا  ءاقلا  ددص  رد  ناشدوخ  العف  دنوخآ ، ياقآ  موحرم  [- 1]

طقف هک  یناـمز  رد  فّلکم  رگا  هک : تسا  نیا  اـم  لاؤس  نکل  درادـن  یعناـم  ّبترت ، وحن  هب  دـحاو  نآ  رد  نیرما  عاـمتجا  دـیئوگیم  اـمش 
ای دنکیم  ادیپ  تبوقع ، ود  قاقحتـسا  ایآ  [، 656] دومن تفلاخم  ود ، نآ  هب  تبـسن  نکل  دـنک  تقفاوم  رما ، ود  نآ  زا  یکی  اـب  تسناوتیم 

قحتسم  هکنیا 
467 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] رمألا كالم  الإ  اهنم ، ّمهأ  وه  امل  اهتّداضم  عم  ةدابعلا ، ۀّحصل  هجو  ّهنأ ال  رهظ  دقف 
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______________________________

؟ تسه هدحاو  تبوقع 
اب تفلاخم  ارچ  تسا  حرطم  رما  ود  ّبترت ،»  » رد دیتفگ  هک  امش  هک : تسا  نیا  ام  لاکشا  دراد ، تبوقع  کی  قاقحتـسا  دیئوگب  رگا  فلا :

؟ دوش تبوقع  قاقحتسا  کی  بجوم  رما ، ود 
مین اضرف  نامز ، کی  رد  اریز  دـش  مزتلم  نآ ، هب  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  اـم  لاکـشا  تسه ، تبوقع  ود  قحتـسم  فّلکم ، دـیئوگب  رگا  ب :

دیامن نایتا  ار  نیّدض  نامز ، نآ  رد  هک  تسین  رداق  دیامن و  دـض  ود  نآ  زا  یکی  نایتا  فرـص  دـناوتیم  طقف  فّلکم  هک  ار  یتقو  تعاس 
؟ دوش مزتلم  نآ ، هب  دناوتیم  یسک  ایآ  دوش و  تبوقع  ود  قحتسم  دومن ، كرت  ار  دض  ود  ره  درکن و  هدافتسا  دوخ  تردق  زا  نکل 

- ّبترت ینعی  نآ - حیحـصت  ددـص  رد  ناشیا  نکل  میتشاد  ناشیا  رب  ار  روکذـم  لاکـشا  ام  دـندوب ، ّبترت  هب  لئاق  مه  [ 657] داتسالا اندّیس 
. دندوب

مه ار  نیتبوقع  قاقحتـسا  تسین و  راگزاس  ّبترت ، اب  هدـحاو  تبوقع  قاقحتـسا  هک  تسا  نیا  ّبترت ، هب  لوق  تالاکـشا  زا  یکی  هصـالخ :
. دنوش مزتلم  دنناوتیمن ، ّبترت  هب  نیلئاق 

نوچ اضتقا ، مدع  رب  انب  دندومرف : ناشیا  اریز  دننک  نایب  ار  هّللا  همحر  یئاهب  خیـش  خساپ  هک  دوب  نیا  ّبترت ، هب  نیلئاق  فدـه  رّکذـت : [- 1]
، تسه یّمها  بجاو  اب  ّداضم  هک  لاحنیعرد  تدابع ، نآ  دـندومرف : ّبترت  هب  نیلئاـق  نکل  دـشابیم  لـطاب  سپ  تسه  رما  دـقاف  تداـبع ،

دنتفریذپن و ار  اهنآ  نایب  هّللا  همحر  فّنصم  نکل  تسا  حیحص  رما و  ياراد  ّبترت - ّتیلوط - وحن  هب  یلو 
468 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و هلاح ، یلع  اهب  رمألا  ناک  ثیح  ّهنإ  لاقی : نأ  نکمی  همامت ، یف  ال  تقولا ، ضعب  یف  مهألاب  ۀمحازم  تناک  و  ۀعّسوم ، تناک  اذإ  امیف  معن 
ناک نإ  ّهنإف و  رمألا ، كاذ  یعادـب  اهنم  محوز  امب  یتؤی  نأ  نکمأ  اهتحت ، نم  اـهدارفأ  نم  ّمهـألا  همحاز  اـم  جورخب  ۀقّیـضم  تراـص  نإ 

و لاثتمالا ، ماقم  یف  هب  نایتإلا  یف  هلثم  القع  ناک  اهتحت ، یقابلاک  اهـضرغب  ایفاو  ناک  اـمل  ّهنأ  ـالإ  اـهب ، رومأـم  یه  اـمب  اـهتحت  نع  اـجراخ 
رومأملا ۀعیبّطلا  دارفأ  نم  وه  ام  یلإ  الإ  وعدی  داکی  رمألا ال  ّنأ  يوعد  و  الـصأ . امهنیب  هرظن  یف  توافت  الب  رمألا ، كاذ  یعادـب  هب  نایتإلا 

اذإ کلذ ، بجوی  اّمنإ  ّهنإف  ةدـساف ، اهب ، رومأم  یه  امب  اهدارفأ  نم  سیل  هّنکل  ۀـعیبّطلا ، دارفأ  نم  ناک  نإ  و  مهألاب ، اهنم  محوز  ام  و  اـهب ،
لب هیف ، روصقل  سیل  هنأ  الإ  اهب ، رومأملا  ۀـعیبّطلا  اهّمعی  ناک ال  نإ  اهعم و  ّهنإف  ۀـمحازم ، اصیـصخت ال  کلذـک  یه  امب  اهنع  هجورخ  ناک 
رئاس درفلا و  اذه  نیب  اهب ، رمألا  ۀعاطإ  لاثتمالا و  ماقم  یف  اتوافت  يری  لقعلاف ال  لاح ، ّلک  یلع  و  القع ، هّمعی  امب  رمألا  ّقلعت  ناکمإ  مدـعل 

[. 1  ] عئابّطلاب ۀقّلعتم  رماوألا  نوکب  لوقلا  یلع  اذه  الصأ . دارفألا 
______________________________

هجو ّهنا ال  رهظ  دقف  - » روکذم ترابع  رد  مه  العف  تسا و  حیحـص  تدابع ، نآ  دندومرف : و  هدرک 658 ] رکذ  ار  یّلقتسم  باوج  ناشدوخ 
: هک دنیامنیم  دیکأت  رارکت و  ار  دوخ  یلبق  خساپ  نامه  ةدابعلا -»...  ۀّحصل 

یفاک تدابع ، تّحـص  يارب  دـشاب ، تحلـصم  ناحجر و  ّتیبوبحم ، زا  ترابع  هک  رما  كالم  نامه  درادـن و  رما  هب  زاین  تداـبع ، تّحص 
. تسه

. دشاب حرطم  رما » كالم   » و ّبترت »  » هلأسم هکنیا  نودب  دومن  نایتا  شرما  یعاد  هب  ار  تدابع  ناوتیم  تروص  کی  رد  [- 1]
عّـسوم تقونآ  زا  تمـسق  کـی  رد  نآ ، اـب  شمحازت  عّـسوم و  تسه ، محازم  مها ، بجاو  اـب  هک  یتدابع 659 ] دـینک  ضرف  کلذ : نایب 

ناوتیم  تروص  نیا  رد  تقو - مامت  رد  هن  دشاب -
469 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تمحازم دننام  دشاب  حرطم  ّتیبوبحم - تحلـصم و  رما - كالم  ای  ّبترت  هلأسم  هکنیا  نودـب  دومن  نایتا  رما ، یعاد  هب  ار  روکذـم  تدابع 
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: هک وحن  نیا  هب  هلازا ، اب  تالص 
یقاب رهظ ، زامن  نایتا  يارب  تقو  تعاس ، هس  هدش و  سّجنتم  اجنآ  هک  دش  هّجوتم  دجـسم و  دراو  لاوز ، زا  دـعب  تعاس ، ود  یـصخش  الثم 

دناوتیم دـنک ، كرت  ار  تساجن  هلازا  وا  رگا  لاح  [، 660] درادن تمحازم  نآ ، اب  تالـص  تقو  مامت  رد  مه  تساجن  هلازا  اضرف  هدـنام و 
. دشاب حرطم  ّبترت ، ای  رما  كالم  هلأسم  هکنیا  نودب  دیامن  نایتا  رما ، یعاد  هب  ار  شزامن 

- تقو مامت  هن  تسه  تقو  زا  یتمـسق  رد  هلازا  اب  شتمحازم  تسه و  عّسوم  بجاو  کی  تالـص ، هک : تهج - ود  نیا  ظفح  اـب  هصـالخ :
دـصق اب  ار  شزامن  دناوتیم  دـنکیم ، ادـیپ  تالـص  هب  لاغتـشا  كرت و  ار  هلازا  هّجوت و  دجـسم ، یگدولآ  هب  عّسوم ، تقو  رد  هک  یفّلکم 

: هک تسا  نیا  شاهتکن  دیامن و  نایتا  رما - یعاد  ینعم  هب  تبرق -
تالـص تعیبط  هرئاد  اریز  تسا  جراـخ  هب ، رومأـم  تعیبـط  هرئاد  زا  دوشیم  ناـیتا  جراـخ ، رد  هک  زاـمن  زا  [ 661] درف نآ  کلذ : حیـضوت 

ِكُولُِدل َةالَّصلا  ِِمقَأ  : » هفیرـش هیآ  تسه و  هب  رومأم  تعیبط  دارفا  زا  تالـص  نآ  تفگ  ناوتیمن  اذـل  دوشیمن و  درف  نآ  لماش  هب ، رومأم 
: هک تسا  نیا  ام  نایب  مالک و  هتکن  نکل  دوشیمن  هلازا  اب  محازم  درف  نآ  لماش  ِْلیَّللا ،»...  ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا 

تسین كالم - نتشادن  صیصخت - وحن  هب  شجورخ  هدش ، جراخ  هب ، رومأم  تعیبط  هرئاد  زا  تسین و  هب  رومأم  تعیبط  درف  هک  يزامن  نآ 
رگا تسه و  تمحازم  ناونعهب  شجورخ  رگید : ترابع  هب  دشابیم  مها  بجاو  کی  اب  ّداضت  هب  ءالتبا  ّتلع  هب  شجورخ  هکلب  [ 662

470 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوجوم مه  درف  نآ  رد  دراد  قّقحت  تعیبط ، دارفا  رئاس  رد  هک  یتاّیـصوصخ  مامت  تحلـصم و  كـالم ، هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـش ، نینچ 

زا تالـص  هب  رما  اریز  دـنک  نایتا  تعیبط ، هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  تالـص  فّلکم ، هک  دراد  یعنام  هچ  دـش ، قّقحم  كالم ، رگا  تسا و 
هب تالـص  هب  رما  هدش - ّقیـضم  يرادقم  هلازا ، اب  تمحازم  ّتلع  هب  یلو  تسه  عّسوم  بجاو  کی  زامن ، هکلب  هدشن  طقاس  فّلکم ، هدـهع 
زا درف  نآ  لاحنیعرد ، تسه و  فّلکم  نآ  هدـهعرب  امّلـسم  تالـص ، هب  رما  نیاربانب : دـشابیم - یقاب  تسه ، عّسوم  بجاو ، هکنیا  راـبتعا 
هک درادـن  یعنام  لقع ، رظن  زا  دـشن ، كالم  دـقاف  هکنیمه  تسین و  طانم  كالم و  دـقاف  دـنکیم ، باختنا  هلازا ، ياج  هب  هک  ار  تـالص 

. دیامن نایتا  تالص ، تعیبط  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  هلازا  اب  محازم  درف  نامه 
نآ سفن  هک  تسا  مزال  ایآ  تسه و  یقرف  دنرادن ، هلازا  اب  تمحازم  هک  تالـص  دارفا  رئاس  هلازا و  اب  محازم  درف  نآ  نیب  لقع ، رظن  زا  ایآ 

؟ دشاب هب  رومأم  صوصخلاب - درف -
طانم رظن  زا  یناصقن  چیه  هک  دنکیم  نایتا  ار  تالـص  زا  يدرف  لاثتما ، ماقم  رد  وا  هدش و  فّلکم  هّجوتم  يرما  هکلب  درادـن ، یموزل  ریخ ،

. دشاب حرطم  هبتر ، فالتخا  ّبترت و  هلأسم  هکنیا  نودب  درادن - دارفا  رئاس  اب  كالم  و 
، فّلکم هدـهع  زا  هک  درادـن  انعم  تسه ، عّسوم  بجاو ، نوچ  مه  زامن  هب  ّقلعتم  رما  تسه و  كالم  ياراد  تالـص ، زا  درف  نآ  هصـالخ :
، درادن تمحازم  هلازا ، اب  ناشزامن  هک  یناسک  تالـص  تقو  الثم  هک : هدش  ّقیـضم  وحن ، نیا  هب  يرادـقم  تعیبط ، هرئاد  طقف  دوش ، طقاس 

. تسه تعاس  راهچ  دراد ، محازت  دجسم ، ریهطت  اب  ناشزامن  هک  یناسک  تالص  عّسوم  تقو  یلو  تسه  تعاس  جنپ 
همحر یئاهب  خیـش  رظن  اب  ناوتیم  روکذم  ضرف  رد  اذل  درادن  یعنام  چـیه  تعیبط ، هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  تالـص  زا  درف  نآ  نایتا  هجیتن :

: تفگ ناشیا  هب  دومن و  تقفاوم  هّللا 
رما یعاد  روکذم ، ضرف  رد  ام  دومن ، نایتا  رما ، یعاد  هب  دیاب  ار  تدابع  دیئوگیم  هک  امش 

471 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لّمأتف یفخی ، امک ال  یفخأ ، هیلع  هنایرج  ناک  نإ  و  کلذکف ، دارفألاب  اهقّلعت  یلع  ءانب  اّمأ  و 

______________________________

. دشاب حرطم  ّتیلوط ، ّبترت و  هلأسم  هکنیا  نودب  میدومن  حیحصت  رّوصت و  امش ، يارب 
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تسین هب  رومأم  درف ،»  » الصا و  تسا - یهیدب  حضاو و  رایسب  هّللا  همحر  فّنصم  نایب  دننک ، ادیپ  عیابط 663 ،] هب  ّقلعت  ماکحا ، رگا  رّکذت :
بجاو تالـص  نآ  هدـشن و  طـقاس  فّلکم ، هدـهع  زا  رما  نآ  تسه و  تعیبط  هب  ّقلعتم  رما ، اریز  دـشابن - اـی  دـشاب  محازم  هلازا ، اـب  هاوخ 
دـشاب هتـشادن  عسوم  بجاو  زامن و  هب  یفیلکت  فّلکم ، هک  تسین  نینچ  اـّما  دراد  هلازا  اـب  تمحازم  شدرف  کـی  هک  لاـح  نیعرد  عّسوم ،

هب ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  تالـص  زا  درف  نآ  فـّلکم ، هک  درادـن  یعناـم  اذـل  تسه  مه  رما  كـالم  درف ، نآ  رد  دراد و  دوـجو  رما ،»  » هکلب
. دنک نایتا  تعیبط ،

، هلئـسم هچرگ  دومن ، لح  ار  لکـشم  ناوتیم  مه  روکذم  يانبم  قبط  عیابط - هن  تسه - دارفا  هب  ّقلعتم  رماوا ، دـیوگب  یـسک  رگا  اّما  [- 1]
. تسه هدیشوپ  یفخم و  يرادقم 

، دارفا رئاس  دشابیم و  رما  دقاف  تسه  محازم  هلازا ، اب  هک  تالـص  زا  درف  نآ  تسه ، قلعتم  دارفا ، هب  رماوا  هک  روبزم  ضرف  رد  کلذ : نایب 
رئاس اب  محازم  درف  نآ  الا  تسه و  عنام  دوجو  رطاخ  هب  هکلب  تسین  كالم  ندوبن  یضتقم و  مدع  رما ، نتشادن  ّتلع  نکل  دنتسه  هب  رومأم 
یعاد هب  ار  محازم  درف  نامه  فّلکم ، هک  درادن  مه  یعنام  اذل  درادـن  یقرف  چـیه  ّتیجارعم - ّتیبرقم و  ّتیبوبحم ، رظن  زا  تالـص - دارفا 

. تسین هب  رومأم  درف ، نآ  سفن  هچرگ  دنک  نایتا  دارفا ، رئاس  هب  ّقلعتم  رما 
یکالم مامت  اریز  دنک  نایتا  دارفا ، رئاس  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  هب  رومأم  هرئاد  زا  جراخ  درف  نآ  فّلکم ، هک  درادـن  یعنام  القع  هصالخ :

همحر یئاهب  خیـش  مالک  نامه  تسین و  ّبترت »  » هلأـسم ریوصت  هب  يزاـین  دراد و  قّقحت  مه  درف  نآ  رد  تسه ، تالـص  دارفا  رئاـس  رد  هک 
ناـیتا شرما  یعاد  هب  ار  تداـبع  ضرف ، نآ  رد  ناوتیم  میئوگیم : مینکیم و  حیحـصت  ار  دراد - رما  هب  زاـین  تداـبع ، دـندومرف  هک  هّللا -

. دومن
472 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّنأ حوضول  کـلذ  و  هیلع ، رخآ  لـیلد  راـظتنا  نود  نم  هعوقوب ، مازتلـالا  نم  ّدـب  ـال  هتّحـص ، ّبتّرتـلا و  ناـکمإ  یلع  ءاـنب  ّهنأ  یفخی  ـال  ّمث 
مل و  ةدابعلا ، ۀّحص  یف  رمألا  موزلب  لیق  ولف  کلذک ، ال  دحاو ، ضرع  یف  عامتجالا  عانتما  الإ  القع  یضتقت  ّبتّرتلا ال  ۀّحص  یلع  ۀمحازملا 

[. 1  ] ةّداضم كانه  نکت  مل  اذإ  امک  لاحلا ، اذه  یف  اهب  رمألا  توبثل  ۀحیحص  ّمهألا  كرت  عم  ةدابعلا  تناک  ۀیافک ، كالملا  یف  نکی 
______________________________

تهج ود  تیاعر  ظفح و  اب  دـشاب  حرطم  ّبترت ، هلأـسم  هکنیا  نودـب  دومن  ناـیتا  شرما  یعاد  هب  ار  تداـبع  ناوتیم  میتفگ  هکنیا  رّکذـت :
. تقو مامت  رد  هن  دوب  تالص  تقو  زا  یتمسق  رد  هلازا  اب  شتمحازم  - 2 دوب . عّسوم  بجاو  يدابع - ّدض  تالص - - 1 دوب :

: هک دناهدرک  رکذ  ّبترت ، ثحب  لیمکت  میمتت و  روظنم  هب  ار  ياهتکن  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
یلقع ریوصت  کی  طقف  ّبترت  ایآ  میدومن ، رظنفرص  یلقع ، هلاحتسا  زا  میتفریذپ و  ار  نآ  میدرک ، تاشامم  ّبترت ، هب  نیلئاق  اب  اضرف  رگا 

؟ دراد لیلد  هب  زاین  تابثا ، ماقم  رد  هک  تسه 
هب تبـسن  ّهلدا ، اجراخ  اریز  تسه  جراخ - رد  شعوقو - اب  قواسم  شریوصت  ناـمه  دـیتفریذپ ، ار  نآ  هدومن و  ریوصت  ار  ّبترت  امـش  رگا 
هب رما  رب  تلالد  َةالَّصلا ،*» اوُمِیقَأ   » تسه و هلازا  هب  رما  رب  ّلاد  دجـسملا ،» نع  ۀـساّجنلا  لزا   » اضرف دـنکیم  رما  توبث  رب  تلالد  نیّدـض ،

، دحاو ضرع  رد  مه  نیبلط  عامتجا  میئوگب  میئامن و  راکنا  ار  ّبترت  ام  رگا  لاح  تسه . نیرما  توبث  رب  ّلاد  ّهلدا ، سپ  دنکیم  زامن  هماقا 
، دـحاو نآ  رد  نیّدـض  بلط  عاـمتجا  میئوـگب  میئاـمن و  فّرـصت  ّهلدا ، رهاـظ  رد  دـیاب  دراد  هلاحتـسا  ّتیلوـط ، وـحن  هب  مه  تسا و  لاـحم 
، ّهلدا رهاـظ  رد  تسین  مزـال  دـنکیم و  لـمع  ّهلدا ، رهاـظ  هب  وا  دومن ، حیحـصت  ریوصت و  لوـبق ، ار  ّبترت  یـسک  رگا  اـّما  تسا  نکممریغ 

. دیامنیم ذخا  ار  تسه - نیرما  توبث  ءاقب و  هک  ّهلدا - رهاظ  هکلب  دیامن  فّرصت 
فّرـصت نیرما ، رد  میتسه  ّبترت  رکنم  هک  ام  یلو  دنیامنیم  ذخا  ار  ّهلدا  رهاظ  درادن و  یلکـشم  تابثا ، ماقم  رد  ّبترت  هب  نیلئاق  هصالخ :

 ... میئامنیم و
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لصف 

وه امک  هتّلع ، مدع  عم  ءیّـشلا  نوکی  داکی  ّهنأ ال  ةرورـض  انیفلاخم ، رثکأ  یلإ  بسن  امل  افالخ  هطرـش ، ءافتناب  هملع  عم  رمآلا ، رمأ  زوجی  ال 
[. 1  ] یفخی اّمم ال  هئازجأ  ضعب  لالحناب  بّکرملا  لالحنا  و  اهئازجأ ، نم  طرّشلا  ّنإف  انهاه ، ضورفملا 

______________________________

تسا هنوگچ  شطرش  ءافتنا  هب  ملع  اب  رمآ  رما  مشش  لصف  ]

؟» ما ال هطرش  ءافتناب  هملع  عم  رمآلا  رما  زوجی  له  : » هک تسا  نیا  یلوصا ، ثحابم  زا  یکی  ناونع  [- 1]
؟ تسیچ هطرش »  » هملک رد  ریمض  عجرم  لاؤس :

و هب 664 -] رومأم  هن  دـشابیم - رما »  » هملک نآ ، عجرم  رهاـظ ، بسح  هب  سپ  هدـشن  هب  رومأـم  زا  یثحب  روکذـم ، ناونع  رد  نوچ  باوج :
ای دـیامن  رما  هک  تسه  نکمم  زئاج و  درادـن ، ققحت  رما ، طرـش  هک  دـنادب  ياهدـننکرما  رگا  اـیآ  هک : تسا  نیا  روکذـم ، تراـبع  ياـنعم 

؟ تسین نکمم 
زئاج درادن ، ققحت  رما ، طرـش  هک  دـنادیم  یئالوم  رگا  لاح  هب 665 -] رومأم  هن  تسه - رما  سفن  طرـش  هب ، رومأم  ماجنا  رب  تردـق  الثم 

؟ هن ای  دیامن  رما  هک  تسا 
. دناهدش زاوج  مدع  هب  لئاق  هعیش ، زا  نیّیلوصا  نکل  درادن  دوجو  رما »  » يارب یعنام  دناهتفگ  رهاظ  بسح  هب  هّماع  ياملع  رثکا 

نآ هک  دیدرک  ضرف  دوب و  رما  طرش  يزیچ  رگا  اریز  تسین  نآرب  لیلد  هماقا  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  عازن ، ّلحم  ندش  صّخشم  زا  دعب 
، عناوم دوجوم و  طئارـش ، دـیاب  رگید : ترابع  هب  دـنکیمن  ادـیپ  قّقحت  شطرـش  نودـب  طورـشم  هک  تسا  حـضاورپ  درادـن ، قّقحت  طرش ،

، دوشن لصاح  مه  طرش  کی  رگا  یّتح  دنک  ادیپ  قّقحت  هّمات ، ّتلع  ات  دشاب  دوقفم 
474 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مالعألا نیب  فالخلا  ّلحم  نع  دیعب  یتاّذلا  ناکمإلا  ینعمب  ناونعلا  یف  زاوجلا  نوک  و 
______________________________

. دوشیمن ققحم  مه  لولعم  ارهق  دوشیمن و  دوجوم  هّمات  ّتلع 
. تسا یهیدب  شطرش  نودب  رمآ ، رما  زاوج  مدع  رب  لیلد  ثحب ، ّلحم  ناونع  رهاظ  قبط  هصالخ :

، ّتلع ءازجا  زا  یضعب  ندوبن  اب  لولعم  هک  دنتسنادیمن  دناهدش - شطرش  ءافتنا  هب  ملع  اب  رمآ  رما  زاوج  هب  لئاق  هک  هّماع - ایآ  لاؤس : [- 1]
: رگید ترابع  هب  دنکیمن  ادیپ  قّقحت 

؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  مه  طرش  نودب  طورشم ، دنیوگیم  اهنآ  ایآ 
: مینکیم رکذ  هیجوت ، ود  اهنآ  مالک  هب  تبسن  باوج :

. دنتـسه انعم  کـی  ياراد  مه ، ناـکما  زاوج و  دـشابیم ، نکمی »  » ياـنعمهب هدـش  ناونع  ثحب ، ّلـحم  رد  هک  زوجی »  » هملک همدـقم : فلا :
.« یعوقو ناکما  یتاذ و  ناکما  نیمسق  یلع  ناکمالا  : » تسه ناکما  ماسقا  زا  کیمادک  ناکما ، زاوج و  زا  دوصقم  مینیبب  دیاب  نونکا 

. تسه یعوقو  هلاحتسا  ربارب  رد  یعوقو  ناکما  یتاذ و  هلاحتسا  لباقم  رد  یتاذ  ناکما 
یتّلع هب  اجراخ  هچرگ  دراد  ناکما  جراخ ، رد  شعوقو  مدع  عوقو و  زا  رظنعطق  اب  تاذ  بسح  هب  ءیش  هک  تسا  نیا  یتاذ ، ناکما  يانعم 
یلات هنوگچـیه  دراد ، یتاذ  ناکما  هکنیا  رب  هوالع  ءیـش ، عوقو  هک : تسا  نیا  یعوقو ، ناکما  اّما  تسه  نکمم »  » اتاذ نکل  دوشن  دوجوم 

، هن ای  دراد  یتاذ  ناکما  ءیـش ، نالف  ایآ  هک  مینک  ثحب  دیاب  ادتبا  تسه ، رّخأتم  یتاذ ، ناکما  زا  یعوقو  ناکما  هبتر  سپ  درادـن  يدـساف 
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، دشاب هتشاد  یتاذ  هلاحتسا  يزیچ  رگا  الا  هن و  ای  دراد  مه  یعوقو  ناکما  هک  مینک  یسررب  دیاب  دش ، مّلـسم  نآ ، یتاذ  ناکما  هکنآ  زا  دعب 
. دسریمن یعوقو  ناکما  ثحب  هب  تبون 

تـسین یعوقو  ناکما  ثحب ، ّلحم  رد  زاوج  هملک  زا  دوصقم  دـیوگیم : نینچ  تسه  هّماع - نیفلاخم - مالک  هیجوت  ددـص  رد  هک  یـسک 
هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، نانچ  رگا  اریز 

475 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رمآلا رمأ  ّنأ  یف  عاّزنلا  نوکی  نإب  رخألا ، هبتارم  ضعب  هیلإ  عجاّرلا  ریمّـضلا  نم  و  هبتارم ، ضعبب  رمـألا  رمـألا ، ظـفل  نم  دارملا  ناـک  ول  معن 

ۀبترملا یلإ  هغولب  مدعب  ملعلا  عم  هئاشنإ  زاوج  یف  عاّزنلا  ناک  يرخأ : ةرابعب  و  هتیلعف . ۀـبترمب  هطرـش ، ءافتناب  هملع  عم  ءاشنا ]  ] هؤاشنإ زوجی 
و ناهرب . ۀنوئم  وأ  نایب  دیزم  یلإ  هعم  جاتحت  و ال  ۀیافک ، ینغ و  تاّیفرعلا  تاّیعرّـشلا و  یف  هعوقو  یف  و  ازئاج ، ناکل  هطرـش ، مدعل  ۀّیلعفلا 

کلذ ریغ  نوکی  امبر  و  اناحتما ، اّیروص  نوکی  دق  لب  ۀقیقح ، اّدج  کیرّحتلا  ثعبلاب و  رصحنی  ال  بلّطلا ، ءاشنإ  یعاد  ّنأ  اقباس  تفرع  دق 
[. 1]
______________________________

هچرگ هّماع  دـنک . ادـیپ  قّقحت  دـناوتیم  طرـش  نودـب  طورـشم ، درادـن ، یعنام  ّتلع ، نودـب  لولعم  دوجو  قّقحت و  دـنیوگیم : نیفلاـخم 
ملع اب  رمآ  رما  ایآ  ینعی : تسه  یتاذ  ناکما  ناکما ،»  » زا دوصقم  میئوگیم  اذل  دنرادن  يداسفلاحـضاو  مالک  نانچ  اّما  دنتـسه  ام  فلاخم 
عوقو هکنوچ  دـشاب  لاحم  اجراخ  اعوقو و  اّما  دـشاب  نکمم  اـتاذ  هک  درادـن  یتاـفانم  لیحتـسم و  اـی  تسا  نکمم  اـتاذ  شطرـش  ءاـفتنا  هب 
یتاذ ناکما  ياراد  ءیش  هک  درادن  یتافانم  تسه و  هّیعوقو  هلاحتسا  روکذم ، هلاحتـسا  رگید : ترابع  هب  تسا  عنتمم  ّتلع ، نودب  لولعم ،

. دشاب لیحتسم  شعوقو  نکل 
. دشاب هتشادن  یعوقو  هلاحتسا  اب  یتافانم  هکنیا  ات  تسه  یتاذ  ناکما  ثحب ، ّلحم  رد  ناکما  زاوج و  زا  دوصقم  هصالخ :

؟ هن ای  تسا  حیحص  روکذم ، هیجوت  ایآ  لاؤس :
يرآ درادـن . لوصا  ملع  هب  یطابترا  یتاذ ، ناکما  زا  ثحب  الـصا  دـننک و  ثحب  نآ ، یتاذ  ناکما  هرابرد  نیّیلوصا  هک  تسا  دـیعب  باوج :

اّما هن  ای  دراد  یتاذ  هلاحتـسا  ءیـش ، نالف  ایآ  هک  دننکیم  ثحب  اجنآ  رد  اذـل  تسا  قئاقح  تاّیعقاو و  فشک  روظنم  هب  یفـسلف  ياهثحب 
رد لوصا  ملع  ياملع  رگید : ترابع  هب  دننک  هدافتسا  اجراخ  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  ددصرد  نییلوصا  دراد و  یمّدقم  هبنج  یلوصا ، ثحابم 

؟ هن ای  دوش  عقاو  جراخ ، رد  تسا  نکمم  ءیش ، نالف  ایآ  هک  دننکیم  ثحب  عوقو ، هبترم 
لوبق  دروم  هک  هدرک  نایب  نیفلاخم - هّماع - مالک  يارب  یهیجوت  هّللا  همحر  فّنصم  ب : [- 1]

476 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دومن . داجیا  حلاصت ، نیفرط ، نیب  قیرط ، نآ  هب  ناوتیم  هجیتن  رد  تسه و  مه  ناشدوخ 

، نآ زا  هبترم  ود  العف  تسه و  یبتارم  ياراد  نکل  دوشیم  رداـص  وا  هیحاـن  زا  هک  تسه  لـعفا  هغیـص  ـالوم و  مکح  ناـمه  رما » : » همّدـقم
. تسه ام  ثحب  دروم  دهاش و 

[. ّتیلعف 667 هبترم  - 2 [ 666] اشنا هبترم  - 1
. دیآیمرد ارجا  هلحرم  هب  یهلا  مکح  هک  تسه  ياهلحرم  نامه  ّتیلعف ، هبترم  دشابیم و  يراذگنوناق  هلحرم  نامه  اشنا ، هبترم 

، رما سفن  هب  ار  هطرـش »  » هملک رد  دوجوم  ریمـض  هک : میئاـمنیم  فّرـصت  وحن ، نیا  هب  رمـآلا -...  رما  زوجی  لـه  ثحب - ناونع  رد  نوـنکا 
و مینکیم - هدافتـسا  مادختـسا ، تعنـص  زا  هدش - لئاق  کیکفت  مکح ، هبترم  رظن  زا  ریمـض  سفن  ریمـض و  عجرم  نیب  نکل  مینادرگیمرب 

.»؟ ما ال هتّیلعف  طرش  دوجو  مدعب  هملع  عم  یئاشنالا  رمالا  رمآلل  زوجی  له  : » هک میئامنیم  حرطم  نایب و  نینچ  ار  ثحب  ناونع 
ماقم رد  هک  تسه  یطئارـش  ياراد  ّتیلعف ، هبترم  الثم  دراد  یّـصاخ  طئارـش  هناگراهچ ، بتارم  زا  ياهبترم  ره  رد  مکح  رگید : ترابع  هب 
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تردق  الثم  درادن . رابتعا  طئارش  نآ  اشنا ،
477 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک يوحن  هب  تسه  یهلا  مکح  يارجا  نوناق و  هب  لمع  طرش  هکلب  تسین  يراذگنوناق  اشنا و  هلحرم  طئارش  زا  هب  رومأم  ماجنا  رب  فّلکم 
. دسریمن لمع  هلحرم  هب  دنکیمن و  ادیپ  ّتیلعف  وا ، هرابرد  یهلا  نوناق  دشاب ، هتشادن  نآ  ماجنا  رب  تردق  یفّلکم  رگا 

رطاخ هب  درادن و  هب  رومأم  ماجنا  رب  تردق  فّلکم ، دنادیم  هک  یئالوم  دوشیم : نینچ  هلئـسم ، تروص  روکذم ، نایب  هیجوت و  هب  هّجوت  اب 
: رگید ترابع  هب  دناوتیمن  ای  دیامن  لعج  ار  مکح  نوناق و  دناوتیم  ایآ  دنکیمن ، ادیپ  ّتیلعف  فّلکم ، هرابرد  وا  فیلکت  تردق ، نتشادن 

یـضعب نادقف  ّتلع  هب  شنوناق  دنادیم  هک  يرمآ  راذگنوناق و  ایآ  رتحضاو : ترابع  هب  هن ؟ ای  دیامن  لعج  یئاشنا  مکح  دـناوتیم  وا  ایآ 
، نوناق لعج  يارب  یعنام  هکنیا  ای  تسا  زئاج  ریغ  طـلغ و  وا ، هیحاـن  زا  نوناـق  مکح و  لـعج  سفن  دـسریمن ، ّتیلعف  هلحرم  هب  طئارـش  زا 

؟ درادن دوجو 
، دـسریمن ّتیلعف  هلحرم  هب  شمکح  دـنادیم  الوم  هک  لاـحنیعرد  میئوگیم : هّماـع - نیفلاـخم - دـننام  مه  اـم  ریخا ، هیجوت  هب  هّجوت  اـب 
: میتفگ هدرک و  نایب  رماوا  ثحب  يادـتبا  هک  تسا  ياهتکن  نامه  شزاوج  ّتلع  درادـن و  دوجو  یئاشنا ، مکح  نوناق و  لـعج  يارب  یعناـم 
زا تسا  حرطم  مه  يرگید  یعاود  هکلب  تسین  هب  رومأـم  ماـجنا  هب  تبـسن  فـّلکم ، کـیرحت  ثـعب و  رما ، رودـص  زا  ـالوم  یعاد  هـشیمه 

[. 668] ریخست زیجعت و  ناحتما ، هلمج ،
رد دنکیم ، [ 669] رما وا  لاحنیعرد ، تسین و  هب  رومأم  قّقحت  فّلکم و  کیرحت  ثعب و  ـالوم ، یعاد  روکذـم ، دراوم  رد  هک  روطناـمه 
هب لمع  نوناق و  يارجا  شفده  هکنیا  نودب  دزیگنایمرب ، نوناق  لعج  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتـشاد  یـضرغ  الوم  تسا  نکمم  مه  ثحب  ّلحم 

. دشاب مکح  نآ 
478 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّهنأ یلع  ۀـنیرق  كانه  تناک  اذإ  هیلع ، رمألا  قـالطإ  ّنأ  ـالإ  هّلحم ، یف  ناـک  نإ  و  اـعقاو ، اّدـج  ثعبلا  یعادـب  نکی  مل  اذإ  ارما  هنوک  عنم  و 
، ماربإلا ضقّنلا و  نم  ماقملا  یف  مالعألا  هرکذ  ام  لاح  کلذب  رهظ  دق  یفخی و  امک ال  الصأ ، هب  سأب  اّمم ال  اعّـسوت ، ثعبلا  ریغ  رخآ  عادب 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  نیبلا ، نم  عاّزنلا  عفتری  نیبناجلا و  نیب  حلاصّتلا  هب  عقی  امبر  و 
______________________________

. دنشابیمن رما » ، » اتقیقح تسین - فّلکم  کیرحت  ثعب و  اهنآ  زا  یعاد  هکنآ  لاثما  و  یناحتما - رماوا  لاکشا : [- 1]
ار رما  هملک  ناوتیم  ازاجم - هنیرق - هطـساو  هب  نکل  دوشیمن  قالطا  رما ،»  » اتقیقح روکذم  رماوا  هب  تبـسن  هک  میراد  لوبق  مه  ام  باوج :

. دومن قالطا  اهنآ  رب 
رد ار  نآ  عجرم  ریمـض و  دنتـسه ، زاوـج  مدـع  هب  لـئاق  هک  یناـسک  دوـشیم : حـلاصت  وـحن ، نیا  هب  نیفرط  نیب  ریخا ، هیجوـت  هب  هجوـت  اـب 

: دننکیم ثحب  نینچ  ضرف و  هبترمکی ،
؟ هن ای  تسا  زئاج  اشنا - هلحرم  نامه  رد  طرش - ءافتنا  هب  ملع  اب  اشنا  هلحرم  رد  رمآ  رما  ایآ 

دوجو مدـعب  هملع  عم  یئاشنالا  رمالا  رمآلل  زوجی  له  : » دـنیوگیم هدومن و  ثحب  مکح  بتارم  فالتخا  هب  تیاـنع  اـب  مه  زاوج  هب  نیلئاـق 
»؟ مأ ال هتّیلعف  طرش 

تـسه رگید  هورگ  لوبق  دروم  دنراد ، لوبق  زاوج  مدـع  هب  نیلئاق  هک  ار  هچنآ  ینعی : تسه  هورگ  ود  ره  لوبق  دروم  عازن ، ّلحم  هجیتن ، رد 
. دنراد لوبق  مه  زاوج  مدع  هب  نیلئاق  دناهتفریذپ ، زاوج  هب  نیلئاق  هک  ار  هچنآ  و 

.« ادیج لّمأتف 670 ] : » هلوق
479 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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لصف 
امک داجیإلا ، فرـص  وه  رماوألا  یف  بلّطلا  ّقلعتم  ّنأ  دارملا  ّنأ  یفخی  و ال  دارفألا ، نود  عئابّطلاب  ۀقّلعتم  نوکت  یهاّونلا  رماوألا و  ّنأ  ّقحلا 

ۀقفاوم اـهب  نوکت  دویقب ، ةدـّیقملا  دودـحب و  ةدودـحملا  ۀـعیبطلا  سفن  وه  [ 671] اـمهیقلعتم و  كّرتـلا ، ضحم  وه  یهاوـّنلا  یف  هقّلعتم  ّنأ 
امل انکمم ، اهرـسأب  اهنع  كاکفنالا  ناک  ول  ثیحب  تادوجولل ، ۀمزاللا  تاّیـصوصخلا  يدـحإب  ضرغ  ّقلعت  نود  نم  دوصقملا ، ضرغلل و 
ریغ یف  قّقح  ام  یلع  ةروصحملا ، یف  لب  ماکحألا ، ریغ  یف  ۀـّیعیبّطلا  ۀّیـضقلا  یف  لاحلا  وه  امک  الـصأ ، دوصقملاب  ّرـضی  اـمم  کـلذ  ناـک 

. ماقملا
سفن الإ  هتابولطم  یف  هل  ضرغ  هنأ ال  هعجار  اذإ  يری  ثیح  کلذ ، یلع  ناهربلا  ۀماقإ  نع  ۀیافک  ینغ و  ناسنإلل  نادـجولا  ۀـعجارم  یف  و 

وه امب  ّیعّـسلا 672 ] اهدوجو  سفن  ّنا  و  ۀـّینیعلا ، اهـضراوع  و  ۀـّیجراخلا ، اهتاّیـصوصخ  یلإ  رظن  نود  نم  اهیلإ  ـالإ  هل  رظن  ـال  و  عئاـبّطلا ،
[. 1  ] ۀّیصوصخلا نع  جراخلا  یف  کفنی  داکی  دوجولا ال  كاذ  ناک  نإ  و  بولطملا ، مامت  اهدوجو 

______________________________

دارفا ای  تسا  قّلعتم  عیابط ، هب  یهاون  رماوا و  ایآ  متفه  لصف  ]

رما و َةالَّصلا ،*» اوُمِیقَأ  : » دیامرفیم الوم  یتقو  ایآ  رگید : ترابع  هب  [ 673] دارفا هب  ای  تسا  ّقلعتم  عیابط ، هب  یهاون  رماوا و  ایآ  لاؤس : [- 1]
؟ دارفا هب  ای  دوشیم  ّقلعتم  تالص  تعیبط  هب  وا  بلط 

480 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
حیحص اهنآ  زا  کیمادک  دوش ، صّخشم  هکنیا  ات  میزادرپب  تالامتحا 674 ] نایب  هب  دیاب  ادتبا  اذل  تسا  حرطم  نآ  رد  یتالامتحا  باوج :

. تسا
- تعیبط نآ  و  هب - رومأم  نآ  دنکیم ، بلط  دوخ  دـبع  زا  الوم  الثم  [ 676] دوشیم قلعتم  تعیبط ، داجیا  هب  الوم  بلط  لّوا 675 :] لامتحا 

. دیامن داجیا  درادن ، قّقحت  جراخ  رد  هک  ار 
تـسا نیا  ام  لاؤس  نونکا  تسه ، نآ  هارمه  ياهّیدرف ، تاّیـصوصخ  دنک ، ادـیپ  دوجو  جراخ ، رد  یتعیبط  دـشاب  انب  رگا  هک  تسا  یهیدـب 

: هک
لصا و ایآ  رگید : ترابع  هب  دـشابیم  ـالوم  بولطم  تعیبط ، داـجیا  لـصا  هکنیا  اـی  تسه  بلط  هرئاد  رد  مه  هّیدرف  ياـهیگژیو  نآ  اـیآ 

؟ دراد ّتیبولطم  هّیدرف ، تاّیصوصخ  اب  تالص  هکنیا  ای  تسه  الوم  بولطم  تالص  تعیبط  داجیا 
نیا شدـهاش  دوشیم و  ّقلعتم  هّیدرف - تاصّخـشم  ّتیلخدـم  نودـب  تعیبـط - كرت  داـجیا و  هب  ـالوم  یهاون  رماوا و  هک : تسا  نیا  قح ،

: هک تسا 
: دیامرفیم الوم  یتقو  الثم  هک  دوشیم  صّخشم  دینک ، هعجارم  نادجو ، هب  رگا 

481 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
- تاّیـصوصخ هارمه  تعیبط ، نآ  اّما  تسا  رکنم  اشحف و  زا  یهان  هک  تسه  یتّیهام  تعیبط و  داـجیا  وا  بولطم  [، 677 «*] َةالَّصلا اوُمِیقَأ  »

هرئاد رد  تاّیصوصخ  نآ  هک  درادن  یهجو  اذل  درادن  ّتیجارعم »  » و اشحف » زا  یهن   » رد یتلاخد  هک  تسه  ود - نآ  لاثما  یناکم و  ینامز ،
. دشاب هتشاد  ّتیلخدم  الوم  بولطم  رد  دشاب و  بلط 

قّقحت عیـسو ، وحن  هب  دارفا  مامت  نمـض  رد  هک  تسا  تعیبط  داـجیا  ناـمه  یئـالقع ، یفرع و  یعرـش ، رمآ  زا  ّمعا  رمآ ، بولطم  هصـالخ :
. دراد

[ ....« 679] ةروصحملا یف  لب  ماکحالا 678 ] ریغ  یف  ۀّیعیبطلا  ۀّیضقلا  یف  لاحلا  وه  امک  : » هلوق
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تعیبط سفن  دوجو و  هّیعرـش - ماـکحا  باـب  ریغ  رد  هّیعیبط - ياـیاضق  عوضوم  ینعی : تسه  هّیعیبـط  ياـیاضق  دـننام  یهاون  رماوا و  باـب 
. درادن نآ  رد  یتّیلخدم  هنوگچیه  قیداصم ، تاّیصوصخ  دشابیم و 

رب رظن  هک  تسا  نیا  لک »  » هملک رهاظ  هک  لاحنیعرد  بّجعتم - ناسنا  لک  اـی  کـحاض  ناـسنا  لـک  دـننام  هروصحم - ياـیاضق  رد  هکلب 
نیا  بلطم ، قیقحت  نکل  دراد  دارفا 

482 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀقّلعتم دوجولا ، صوصخل  الابق  اهدوجو  وه  امب  ّیعّـسلا  اهدوجوب  اّهنا  دارفألا ، نود  عئابّطلاب  رماوـألا  ّقلعتب  دارملا  ّنأ  کلذب 680 ] حدقناف 

ّهنإف رمألل ، ۀـقّلعتم  نوکت  کلذـک  یه  معن  یه ، الإ  تسیل  کلذـک  اهنإف  مّهوتی ، امبر  امک  هل ، ۀـقّلعتم  تناک  یه  یه  امب  اّهنأ  ـال  بلّطلل ،
[. 1  ] مهفاف دوجولا ، بلط 

______________________________

لک «، » اذـک ناسنا  لک  : » هلمج يانعم  و  هّیدرف ، تایـصوصخ  اب  دارفا  هب  هن ، تسا  رظاـن  ّرثکتم  تادوجو  هب  مه  روکذـم  ياـیاضق  هک  تسا 
. دشاب شهارمه  مه  هّیدرف  تاّیصوصخ  دوجو ، رب  هوالع  هک  ناسنالا  دارفا  نم  درف  لک  هن ، تسه  ناسنالا » تادوجو  نم  دوجو 

، تسا ّتیفیک  نامه  هب  مه  هّیعرش - ماکحا  رد  [- 682] رماوا باب  رد  تسه  تادوجو  هب  رظن  هروصحم ، و  هّیعیبط 681 ] يایاضق  رد  هجیتن :
هب رظن  یهاون ، باب  رد  تعیبط و  داجیا  سفن  هب  رظن  رماوا ، باب  رد  ینعی : دـشابیم  وحن  ناـمه  هب  مه  یئـالقع  یفرع و  یهاون  رماوا و  رد 

. درادن نآ  رد  یتّیلخدم  هنوگچیه  هنراقم ، تاّیصوصخ  اّما  تسه  تعیبط  كرت 
. میدرک لقن  یقرواپ  رد  ار  اهنآ  لامجا  هک  دنتسه  یتالامتحا  ریاس  لاطبا  ددص  رد  فّنصم  نونکا  [- 1]

؟ تسیچ عیابط »  » هب یهاون  رماوا و  ّقلعت  زا  دارم  لاؤس :
، هن یعـس 683 -] دوجو  اب  تعیبط  ینعی : بلّطلل ». ۀـقلعتم  دوجولا - صوصخل  الابق  اهدوجو - وه  امب  یعّـسلا  اهدوجوب  عئابّطلا  نا  : » باوج

. تسه بلط  ّقلعتم  تاّیصوصخ - همیمض  هب 
هلأسم هب  هّجوتاب  دـندومن - در  میدرک ، لقن  یقرواپ ، رد  اریخا  هک  ار  یمجنپ  لامتحا  راتخم ، لوق  هلیـسو  هب  هّللا  همحر  فنـصم  يروآداـی :

. تشذگ نآ  حرش  هک  نادجو  هب  هعجارم 
483 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ....« مّهوتی امبر  امک  هل  ۀقّلعتم  تناک  یه  یه  امب  اّهنا  ال  : » هلوق
. میدرک رکذ  یقرواپ  رد  لامجا  وحن  هب  اریخا  هک  دنتسه  یلوا  لامتحا  ّدر  ماقم  رد  فّنصم 

اوُمِیقَأ  » رما زا  دوصقم  الثم  دـشاب  هطـساو  دوجو ، هکنیا  نودـب  هدـش  ّقلعتم  تعیبط  سفن »  » هب بلط  هک  دوب  نیا  لّوا ، لامتحا  کـلذ : ناـیب 
.« رمآلل ۀبولطم  ۀعیبطلا  سفن  یلوملل ، ۀبولطم  ةالصلا  ۀعیبط   » هک تسا  نیا  َةالَّصلا ،*»

؟ هن ای  تسا  حیحص  روکذم ، لامتحا  ایآ  لاؤس :
تـسه شدوخ  طقف  تعیبط  ملاع  رد  تعیبط  یه ،» الا  تسیل  یه  یه  ثیح  نم  ۀعیبطلا  : » هک دـیاهدناوخ  مه  هفـسلف  رد  اریز  ریخ ، باوج :

ّتیبولطم دوجو ، نودب  تعیبط ، رگید : ترابع  هب  دوشیم  ّقلعتم  تعیبط  سفن  هب  بلط  تفگ : ناوتیمن  سپ  ۀبولطم » ریغ  ۀبولطم و ال  «ال 
. درادن

.« دوجولا بلط  ّهناف  رمالل  ۀقّلعتم  نوکت  کلذک  یه  معن  : » هلوق
: تفگ دـیاب  هکلب  تسا  ّقلعتم  تعیبط ، سفن  هب  بلط  تفگ  ناوتیمن  هک : دـناهدرک  هراشا  رما »  » و بلط »  » نیب قرف  هب  هّللا  همحر  فّنـصم 

رما بلط ، هملک  ياج  هب  رگا  یلو  ددرگ  حرطم  دوجو ، هلأسم  دـیاب  دوش ، حرطم  بلط ، هملک  رگا  دوشیم ، ّقلعتم  تعیبط ، داـجیا  هب  بلط 
.« اهب رومأم  ۀعیبّطلا  : » تفگ ناوتیم  میداد ، رارق  ار 
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؟ تسیچ روکذم  قرف  تلع  لاؤس :
يانعم اریز  اهب » رومأم  ۀعیبّطلا   » تفگ ناوتیم  اذل  تسا  لیخد  رما ، يانعم  رد  دوجو »  » سفن سپ  تسه  دوجولا  بلط  رما ، يانعم  باوج :

: يا تسا  نینچ  اهب » رومأم  »
تبحـص و تروص ، نیا  رد  اریز  ۀـبولطم » ۀـعیبّطلا  : » تفگ ناوـتیمن  دـیهد ، رارق  ار  بلط  رما ، هملک  ياـج  هب  رگا  اـما  دوـجولا » ۀـبولطم  »

. هدماین نایم  هب  دوجو  زا  ياهراشا 
[684 .«] مهفاف : » هلوق

484 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هلعج و  دبعلا ، نم  دوجولا  رودص  دیری  بلاّطلا  ّنأ  ینعمب  نوکی  اّمنإ  بلّطلل ، اقّلعتم  درفلا  وأ  ۀـعیبّطلا  دوجو  نوک  ّنأ  یفخی  ال  مه : عفد و 

[. 1  ] مّهوت امک  لصاحلا ، بلط  مزلی  یک  جراخلا  یف  تباث  رداص و  وه  ام  دیری  ّهنأ  ال  هتضافإ ، و  ۀّماّتلا ، ناک  دافم  وه  يذلا  اطیسب 
______________________________

: میدرک رکذ  یقرواپ  رد  لامجا  وحن  هب  ثحب  نیمه  يادتبا  هک  دنتسه  یمّوس  لامتحا  ّدر  ددص  رد  فّنصم  [- 1]
هکنیا ات  تعیبط  سفن  هب  هن ، [ 685] دوشیم ّقلعتم  تعیبط ، دوجو »  » هب بلط  امیقتسم  ادتبا و  زا  هک : دوب  نیا  مّوس ، لامتحا  کلذ : حیـضوت 

. یه الا  تسیل  یه  یه  ثیح  نم  تعیبط ، دننک ، لاکشا 
مـسج رب  ضایب  ضورع  دننام  تعیبط ، دوجو  هب  بلط  ّقلعت  يانعم  ایآ  رگید : ترابع  هب  تسیچ  تعیبط  دوجو  هب  بلط  ّقلعت  يانعم  لاؤس :

؟ تسا
هک يوحن  هب  دوش  ضراع  نآرب ، يدیفس  سپس  میشاب  هتشاد  یمسج  ضورعم و  لّوا ، دیاب  مسج  رب  يدیفـس  ضورع  رد  هک  تسا  یهیدب 

. دوش ضراع  نآرب  يدیفس  درادن  انعم  دشابن ، دوجوم  یمسج  رگا 
دنک ادیپ  دوجو  تعیبط ، دیاب  ادتبا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم ، ضراع  نآرب ، ّقلعتم و  تعیبط ، دوجو  هب  بلط  دیوگیم  هک  یسک  ایآ 

؟ دوش قلعتم  نآرب  ضراع  کی  ناونعهب  بلط  سپس 
، دنک بلط  ار  نآ  الوم  هک  درادن  انعم  دـش ، دوجوم  جراخ ، رد  تعیبط  رگا  اریز  تسا  لصاح  لیـصحت  مزلتـسم  دـشاب ، نانچ  رگا  باوج :

هلیـسو هب  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  رگید : تراـبع  هب  دـناشوپب  دوـجو  ساـبل  تعیبـط ، هب  بلط ، قـّلعت  هطـساو  هب  هک  تسا  نیا  ـالوم  فدـه 
ادـیپ قّقحت  تالـص  هرابرد  طیـسب  لعج  ّنأک  دـنک و  داجیا  درادـن ، قّقحت  جراخ  رد  هک  ار  يزامن  هک  دـیامن  کیرحت  ار  فّلکم  بلط ،» »

. دنک
نآ  هب  الوم  بلط  سپس  دنک  ادیپ  دوجو  تعیبط ، ادتبا ، هک  تسین  لوقعم  هصالخ :

485 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. اهبلطل ۀیاغ  اهدوجو  لعج  دق  و  ۀعیبّطلا ، سفنب  اقّلعتم  بلّطلا  لعج  و ال 

ّقلعت یف  ّدـب  ـال  ّهنأ  و  كرتـت 687 ،] وأ  [ 686] دـجوتل بلّطلا  اهب  ّقلعتی  نأ  لقعی  ـال  یه ، ـالإ  تسیل  یه  یه  اـمب  ۀـعیبّطلا  ّنأ  تفرع  دـق  و 
[. 1  ] هنم ردصی  نوکی و  یک  هیلإ ، ثعبی  هبلطیف و  اهدوجو  ظحالیف  اهعم ، مدعلا  وأ  دوجولا  ظاحل  نم  بلّطلا 

______________________________

. تسا دودرم  مه  موس  لامتحا  میئوگیم  اذل  دریگ  ّقلعت 
. میدرک رکذ  باتک  یقرواپ  رد  اریخا  هک  دنتسه  یمّود  لامتحا  ّدر  ماقم  رد  فّنصم  نونکا  [- 1]

رد تعیبـط  دوجو  ینعی  تسا  تعیبـط  دوجو  تعیبـط ، هب  بلط  ّقلعت  زا  ـالوم  ضرغ  اـّما  تسا  قـّلعتم  تعیبـط  سفن  هب  بلط  کـلذ : ناـیب 
: درک نایب  نینچ  ار  بلطم  ناوتیم  رگید  ترابع  هب  دراد  تیاغ  هبنج  هکلب  درادن  تلاخد  بولطم ،
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؟ هتفرگ قلعت  هچ  هب  بلط  لاؤس :
. هدش ّقلعتم  تعیبط ، سفن  هب  باوج :

؟ تسیچ تعیبط  هب  بلط  ّقلعت  زا  فده  لاؤس :
. دراد تیاغ  هبنج  تعیبط ، دوجو  تسا - تعیبط  دوجو  ضرغ ، باوج :

؟ هن ای  تسا  حیحص  روکذم ، نایب  لامتحا و  ایآ  لاؤس :
نأ لـقعی  ـال  ۀـعیبّطلا  دوش - ّقلعتم  تعیبط ، تاذ  هب  دـناوتیمن  بلط  تسا ، تعیبـط  هب  بلط  ّقلعت  لـصا  رد  اـم  لاکـشا  اریز  ریخ ، باوج :

. تسا دودرم  مه  ریخا  لامتحا  سپ  تعیبط  دوجو  ای  دشاب  تعیبط  سفن  تعیبط ، هب  بلط  ّقلعت  تیاغ  هاوخ  ۀبولطم - نوکت 
تاّیـصوصخ اما  دـشابیم  تعیبط  كرت  هب  رظن  یهاون ، باب  رد  تسا و  تعیبط  داجیا  سفن  هب  رظن  رماوا ، باـب  رد  فّنـصم : رظن  هصـالخ 

ار مراهچ  لوق  لامتحا و  نامه  روکذـم ، لاـمتحا  جـنپ  زا  فّنـصم  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  درادـن . نآ  رد  یتّیلخدـم  هنوگچـیه  هنراـقم ،
باختنا و

486 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، جراخلا یف  اهـسفنب  یه  امب  لب  اضیأ ، یه  امب  ۀعیبّطلا  وه  سیل  بلّطلا  ّقلعتمف  ۀّیهاملا ، ۀلاصأ  یلع  ءانب  اّمأ  دوجولا و  ۀلاصأ  یلع  ءانب  اذه 

فیک دوجولا و  ۀلاصأ  یلع  سکعلاب  رمألا  ناک  امک  اهدوجوب  ال  تاتباّثلا ، نایعألا  تاّیجراخلا و  نم  اهسفنب  اهلعجی  یکل  کلذک  اهبلطیف 
لّمأت مهفاف و  نکی ، مل  ام  نوکی  هنم و  ردـصیل  هوحن  ثعبی  هبلطیف و  دوجولا  وأ  ۀـّیجراخلا  ۀـیهاملا  نم  دوصقملا  وه  ام  رمآلا  ظـحلیف  ناـک 

[. 1  ] ادّیج
______________________________

. دندرک در  ار  تالامتحا  ریاس 
هب نیلئاق  هک  تسا  دوجو » ، » ندوب قّقحم  توبث و  رد  كالم  ققحت و  رد  لصا  ایآ  هک  تسه  هفـسلف  رد  یمهم  رایـسب  ثحب  همّدـقم : [- 1]
رما کی  دوجو ، و  دنـشابیم - دـقتعم  ّتیهاملا  تلاصا  هب  نیلئاـق  هک  تسا - ّتیهاـم  قّقحت ، رد  لـصا  هکنیا  اـی  دـندقتعم  دوجولا  تلاـصا 

. تسه يرابتعا 
یلعف ثحب  رد  دوش  لئاق  دوجولا ، تلاصا  هب  دوجو ، هلأسم  رد  یسک  رگا  هک : دراد  یفسلف  هلأسم  نآ  هب  یطابترا  ام  یلعف  ثحب  ایآ  لاؤس :

تاّیهام هب  یهاون  رماوا و  دیوگب  دشاب ، ّتیهاملا  تلاصا  هب  لئاق  یسک  رگا  دریگیم و  قلعت  دارفا ،- و  دوجو -»  » هب یهاون  رماوا و  دیوگب :
؟ دوشیم ّقلعتم  عیابط ، و 

میمتت و لباق  یفـسلف ، يانبم  ود  ره  قبط  میدرک ، نایب  اـم  هک  ار  هچنآ  درادـن و  ثحب  نآ  هب  یطاـبترا  هنوگچـیه  یلعف  ثحب  ریخ ، باوج :
. تسه نایب 

هب بلط  هک : دوب  نیا  ام  هدیقع  هکلب  تسا  تعیبط  سفن  بولطم ، میتفگن  ام  اریز  تسا  حضاو  رایسب  هلئسم ، دوجولا ، تلاصا  کلسم  رب  انب 
. دیامن داجیا  درادن ، دوجو  جراخ  رد  هک  ار  هب  رومأم  نآ  دهاوخیم  دبع  زا  الوم  ینعی : دوشیم  ّقلعتم  تعیبط ، داجیا 

ياـنعم تسا و  ّقلعتم  هقّقحتم ، ّتیهاـم  هب  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  ّتیهاـم  سفن  هب  بلط  میئوگیم : نینچمه  ّتیهاـملا  تلاـصا  کلـسم  رب  اـنب 
ّتیهام سفن  فّلکم ، هک : تسا  نیا  روظنم ، هکلب  دوش  بلط  ّقلعتم  سپـس  دنک  ادیپ  قّقحت  ّتیهام ، ادـتبا ، هک  تسین  نیا  هقّقحتم ، ّتیهام 
ّتیهام قّقحت  ببـس  دوجو ، هک  تسین  مزال  دوشیم و  قّقحم  شدوخ  ّتیهام ، دـنیوگیم  ّتیهاملا  تلاصا  هب  نیلئاق  اـهتنم  دـنک  قّقحم  ار 

زا ّتیهام  اّما  تسه  يرابتعا  رما  کی  دوجو ، دوش -
487 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
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امهل ۀلالد  امک ال  ّصخألا ، ینعملاب  و ال  ّمعألا ، ینعملاب  زاوجلا  ءاقب  یلع  خوسنملا ، خساّنلا و ال  لیلدل  ۀـلالد  الف  بوجولا 688 ] خسن  اذإ 
ۀلالد و ال  نکمم ، اعقاو  بوجولا  عافترا  دـعب  ۀـیقابلا  ۀـعبرألا  ماـکحألا  نم  دـحاو  ّلـک  توبث  ّنأ  ةرورـض  ماـکحألا ، نم  هریغ  توبث  یلع 
لیلد نم  نییعّتلل  دب  الف  یفخی ، نأ  نم  حضوأ  وه  امک  اهنم ، دحاو  نییعت  یلع  تالالّدلا - يدحإب  خوسنملا - خـساّنلا و  یلیلد  نم  دـحاول 

[. 1  ] رخآ
______________________________

. دشابیم قّقحت  لباق  هتباث و  نایعا 
، دوجو هلیسو  هب  ار  تعیبط  فّلکم ، هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  تعیبط  داجیا  هب  ّقلعتم  دوجولا ، تلاصا  هب  لوق  رب  انب  بلط ،» : » هصالخ
، دوخهبدوخ ار  ّتیهاـم  فّلکم ، هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا و  تعیبط  هب  ّقلعتم  ّتیهاـملا ، تلاـصا  هب  لوق  رب  اـنب  بلط ، اـّما  دـنک  قّقحم 

یفـسلف هلأسم  نآ  هب  یطابترا  هنوگچیه  یلعف ، ثحب  اذل  دشاب . هتـشاد  نآ  رد  یتّیلخدم  دوش و  هطـساو  دوجو ،»  » هکنیا نودب  دـنک  قّقحم 
. درادن

.« ادّیج لّمأت  و  مهفاف 689 ] : » هلوق

بوجو خسن  متشه  لصف  ]

نکل دوشیم  عفر  بوجو ، خـسان ، لیلد  ياضتقم  هب  دـنک  خـسن  ار  نآ  یخـسان  لـیلد  سپـس  دـشاب  یبوجو  مکح  ّقلعتم  ءیـش  رگا  [- 1]
: هک تسا  نیا  لاؤس ،

488 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسه یقاب  ءیش ، نآ  یلبق  زاوج »  » تفگ ناوتیم  یبوجو ، مکح  نآ  عفر  زا  دعب  ایآ 

. دراد قّقحت  تهارک  هحاـبا و  بابحتـسا ، بوجو ، نمـض  رد  هک  معا  ياـنعمهب  زاوج  فلا : تسا : هنوگ  ود  رب  مه  زاوج  هک  تسا  یهیدـب 
لعف و زاوج  ینعی  تسه  هحابا  نامه  صخا ، يانعمهب  زاوج  ب : درادـن . یعنام  لـعف  ناـیتا  هک  تسا  نیا  معا ، ياـنعمهب  زاوج  ياـنعم  سپ 

. دشاب حرطم  یناحجر  هکنیا  نودب  كرت ، زاوج 
دراد و معا  ياـنعمهب  زاوج  ـالعف  هدوب ، بجاو  اـقباس  هک  ءیـش  نآ  تفگ : ناوتیم  اـیآ  دوش ، خوسنم  یبوجو ، مکح  کـی  رگا  هصـالخ :

؟ هدرک ادیپ  هحابا »  » ناونع دراد و  صخا  يانعمهب  زاوج  العف  تفگ  ناوتیم  ایآ  رتالاب  یتح  ای  تسین و  مارح 
؟ تسه زاوج  ود  نآ  زا  یکی  رب  ّلاد  خوسنم  لیلد  ایآ  نینچمه  دنکیم و  تلالد  زاوج ، ود  نآ  زا  یکی  رب  خسان  لیلد  ایآ  باوج :

بوجو هک  العف  اّما  هدومن  عفر  ار  بوجو  مه  خـسان  لیلد  دـنک و  تباـث  شدوخ  فرظ  رد  ار  بوجو  هک  هدـش  دراو  خوسنم ، لـیلد  ریخ ،
؟ دینکیم عفد  هنوگچ  ار  تمرح  لامتحا  ههبش و  امش  هدش ، عفر  یلبق ،

ربارب رد  امـش  ایآ  دـشاب . هدـش  نآ  نیـشناج  تمرح ، هدـش ، خـسن  شبوجو  یتّدـم  زا  دـعب  هدوب و  بجاو  ـالبق  هک  ءیـش  نآ  تسا  نکمم 
؟ دنکیم تمرح  یفن  رب  تلالد  خوسنم ، لیلد  ای  خسان  لیلد  ایآ  و  دیراد ؟ یلیلد  روکذم ، لامتحا 

عوفرم بوجو ، هک  مه  العف  هدومن و  عفر  ار  بوجو  نآ  مه  خـسان  لیلد  هدومن و  تباث  یّـصاخ  تدـم  رد  ار  بوجو  خوسنم ، لـیلد  ریخ ،
ياج هب  هحابا  ای  تهارک  بابحتسا ، ای  دوش  نآ  نیشناج  تمرح  بوجو ، زا  دعب  تسا  نکمم  میرادن ، ینیشناج  تفالخ و  رب  یلیلد  تسا ،

. دوش عقاو  نآ 
489 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

درف ثودـح  یف  ّکش  اذإ  ام  وه  و  یّلکلا ، باحـصتسا  ماسقأ  نم  ثلاّثلا  مسقلا  یف  هنایرج  یلع  ءانب  الإ  زاوجلا ، باحـصتسال  لاـجم  ـال  و 
بتارملا نم  كوکـشملا  ثداحلا  نکی  مل  ام  هیف ، باحـصتسالا  يرجی  ـال  ّهنأ  هّلحم ، یف  اـنقّقح  دـق  و  رخـآلا ، هدرف  عاـفترال  اـنراقم  یّلک 
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ماکحألا نم  دحاو  ّلک  ّنأ  مولعملا  نم  و  هریغ . ثداح  رمأ  ّهنأ  ال  قاب ، ّهنأ  ناک - ول  افرع - ّدع  ثیحب  عفترملاب ، ۀلصّتملا  ۀفیعّضلا  وأ  ۀّیوقلا 
ةّدّـشلا و ۀـبترملاب و  توافتلا  امهنیب  ناک  نإ  ّهنإـف و  بابحتـسالا ، بوجولا و  ریغ  تاّداـضتملا ، تاـنیابملا و  نم  اـفرع ، ـالقع و  رخـآلا  عم 

اعبّتم نوکی  هرظن  فرعلا و  مکح  ّنإف  رخآلاب ، امهدحأ  لّدبت  یف  ّکش  اذإ  باحـصتسالل  لاجم  الف  افرع ، نانیابتم  امهنأ  الإ  القع  فعّـضلا 
[. 1  ] بابلا اذه  یف 

______________________________

نایب هب  ادتبا  مه  ام  اذل  دومن . تباث  ار  معا  يانعم  هب  زاوج  ناوتیم  ثلاث  مسق  یلک  باحـصتسا  قیرط  زا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  [- 1]
: هک میزادرپیم  یّلک  باحصتسا 

أشنم نکل  هدش  عفترم  درف ، نآ  هک  میراد  نیقی  هدرک و  ادیپ  قّقحت  یّصاخ  درف  نمض  رد  یّلک  هک  مینادیم  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  رد 
هتـشاد و دوجو  مه  يرگید  درف  لّوا ، درف  عافترا  نراقم  ای  لّوا  درف  دوجو  نراقم  میهدیم  لامتحا  هک  تسا  نیا  یّلک ، ءاـقب  رد  اـم  ّکـش 

لاوز نراقم  ای  لّوا  درف  هارمه  يرگید  درف  میهدیم  لامتحا  هکلب  هدوبن  هتفر ، نیب  زا  اعطق - نونکا - هک  يدرف  نآ  هب  رصحنم  یّلک ، قّقحت 
. تسه یقاب  مّود  درف  نمض  رد  یّلک  تسا ، هدش  عفترم  لّوا ، درف  هک  نونکا  هتشاد ، قّقحت  مّود  درف  نآ  رگا  هک  تسا  هدوب  لوا  درف 

اّما هدـش  جراـخ  هناـخ  زا  دـیز  هک  مینادیم  نونکا  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  هناـخ  رد  دـیز  نمـض  رد  ناـسنا  یّلک  هک  میراد  نیقی  لاثم 690 :]
- ياهلـصاف چـیه  نودـب  هناخ - زا  دـیز  جورخ  نراقم  هکنیا  ای  هدوب و  اجنآ  رد  مه  ورمع  دوب  هناخ  رد  دـیز  هک  یماگنه  میهدیم  لامتحا 

. تسا هدش  هناخ  دراو  ورمع 
490 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناوتیمن هک  تسا  یهیدب  تسا  دوجوم  هناخ ، رد  ناسنا  یّلک  الثم  تفگ : ناوتیم  ثلاث  مسق  یلک  باحـصتسا  نایرج  تروص  رد  هجیتن :
. تسین تجح  لوصا  تاتبثم  دوشیم و  تبثم  اریز  تسه  هناخ  رد  ورمع  هک  دومن  تابثا  روکذم ، باحصتسا  هلیسو  هب 

بوجو شقیداصم  زا  یکی  معا ، يانعمهب  زاوج  اریز  هتشاد  معا  يانعمهب  زاوج  امّلـسم  هدوب ، بجاو  البق  هک  ءیـش  نآ  ثحب : لحم  رد  اّما 
عفر بوجو ، نآ  میراد  نیقی  العف  هدوب و  قّقحم  قباس ، بوجو  نمض  رد  زاوج  یّلک  اعطق  سپ  تسه - نایتالا  زئاج  بجاو ، ءیـش  تسا -

- دوشیمن تمرح  لـماش  هک  معا -، ياـنعم  هب  زاوـج  قیداـصم  زا  يرگید  مکح  بوـجو ، عـفر  نراـقم  هک  میهدیم  لاـمتحا  نکل  هدـش ،
هک قباس - نامز  رد  ءیـش  نـالف  تفگ : دومن و  يراـج  ار  معا  ياـنعمهب  زاوج  باحـصتسا  هک  درادـن  یعناـم  اذـل  هدـش  بوجو  نیـشناج 

ال  » هب هّجوت  اـب  هن ، اـی  تسه  یقاـب  دوخ ، تّوق  هب  زاوج  میراد  کـش  هک  ـالعف  دوب و  زاوج  ناونع  ياراد  اـعطق  دوب - هدـشن  خـسن  شبوجو 
معا يانعمهب  زاوج  ناوتیم  ثلاث  مسق  یّلک  باحـصتسا  قیرط  زا  سپ  مینکیم  باحـصتسا  ار  معا  يانعمهب  زاوج  کـشلاب » نیقیلا  صقنت 

. دومن تابثا  ار 
؟ تسا لاکشا  نودب  حیحص و  ثلاث ، مسق  یّلک  باحصتسا  يارجا  ایآ  لاؤس :

 ...« هنایرج مدع  هرهظا  لاکشا  هباحصتسا  یفف  : » دناهدومرف نینچ  هیافک 691 ] باتک  مّود  دلج  رد  هّللا  همحر  فّنصم  باوج :
. دومن ياج  ار  ثلاث  مسق  یّلک  باحصتسا  ناوتیم  تروص  کی  رد  هّللا : همحر  فّنصم 

دـشابن ریاغم  لّوا  درف  اب  دـشاب - هدـش  لّوا  درف  نیـشناج  تسا  نکمم  و  تسا - حرطم  شثودـح  لامتحا  هک  مّود  درف  نآ  رگا  کلذ : ناـیب 
. دومن يراج  ار  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  ناوتیم  دوش ، هتخانش  لّوا  درف  فیعض  ای  يوق  بتارم  زا  هکلب 

491 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هدش لئاز  طّسوتم ، دیفس  گنر  نآ  هک  دیراد  نیقی  العف  هدوب و  [- 692] طّسوتم ّدح  رد  دیفس - گنر  هب  فصّتم  البق  یمسج  اضرف  لاثم :

باحـصتسا يارجا  زا  یعنام  تروص ، نیا  رد  دشاب ، هدش  نآ  نیـشناج  يرتدـیدش  ای  رتفیعـض  دیفـس  گنر  [ 693] دیهدیم لامتحا  اّما 
. تسا درف  نامه  بتارم  زا  هکلب  درادن  تنیابم  لّوا ، درف  هب  تبسن  ثودحلا ، لمتحم  درف  نآ  اریز  درادن  دوجو  ضایب  یّلک 
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: تفگ نینچ  دومن و  يراج  ار  معا  يانعمهب  زاوج  باحصتسا  ثحب ، ّلحم  رد  ناوتیم  فّنصم  ریخا  نایب  قبط  ایآ  لاؤس :
- فّنـصم امـش - لوبق  دروم  و  یبتر 694 ] ناشفالتخا  هک  میراد  مه  یماکحا  اـّما  دـنراد  نیاـبت  داـضت و  رگیدـکی  اـب  ماـکحا  رثکا  هچرگ 

ریغ بلط  بابحتـسا ، و  دّکؤم . بلط  زا  ترابع  بوجو ، ینعی : دـشابیم  یبتر  اهنآ  فالتخا  هک  بابحتسا 695 ] بوجو و  دننام  تسه ،
. تسا دّکؤم 

هک بابحتـسا -» ، » بوجو لاوز  نراقم  میهدیم  لامتحا  نکل  هدـش  خـسن  شبوجو ، العف  هدوب و  بجاو  اـقباس  ءیـش  مه  ثحب  ّلـحم  رد 
رد دیدومن  يراج  ار  باحصتسا  ریخا ، یفرع  لاثم  رد  امش  هک  روطنامه  هدش و  نآ  نیـشناج  تسا - فیعـض  شاهبتر  بوجو ، هب  تبـسن 

. دراد قّقحت  بابحتسا ، هکلب  معا  يانعمهب  زاوج  اهنت  هن  میئوگیم : هجیتن  رد  دوشیم و  يراج  باحصتسا ، مه  یلعف  ثحب 
اّما تسا  لقع  مکح  رظن  زا  تنیابم  مدـع  نکل  تسین  نیاـبت  اـهنآ  نیب  دـشابیم و  یبتر  اـهنآ  نیب  فـالتخا  هچرگ  هّللا : همحر  فّنـصم 

دنادیم نیابتم  ار  بابحتسا  بوجو و  فرع ،
492 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
دحاولا ال بوجو  وأ  لدب ، یلإ  الإ  هکرت  زاوج  مدع  ینعمب  رییّختلا ، یلع  دحاو  ّلک  بوجو  یفف  ءایـشألا ، وأ  نیئیّـشلا  دحأب  رمألا  ّقلعت  اذإ 

[. 1  ] لاوقأ هّللا ، دنع  نّیعملا  بوجو  وأ  امهدحأ ، لعفب  طوقّسلا  عم  امهنم  ّلک  بوجو  وأ  هنیعب 696 ،]
______________________________

باب رد  تسه و  داـضت  مه  بابحتـسا ) بوجو و   ) نیب تسه  تنیاـبم  [ 697 (] هحابا بوجو و   ) نیب افرع  هک  روطناـمه  رگید : تراـبع  هب 
صیخـشت دیاب  وا  هدـش و  اقلا  فرع  رب  هک  تسا  یمکح  تیاور و  نیقیلا » ضقنت  ال   » دومن و تاعارم  ار  فرع 698 ] رظن  دیاب  باحصتسا 

. دومن هسیاقم  دراد  فعض  تّدش و  هک  ضایب  هلأسم  اب  ار  نآ  ناوتیمن  درادن و  قّقحت  نیابت  اجک  تسه و  نیابت  يدروم  هچ  رد  دهد 
زاوـج رب  ّلاد  مه  باحـصتسا 699 ] درادـن ، معا  يانعمهب  زاوج  رب  تلالد  مادـکچیه - خوسنم - خـسان و  لیلد  هک  روطنامه  يدـنبعمج :

. تسین معا  يانعمهب 

يرییخت بوجو  مهن  لصف  ]

رگا هکلب  دوش  نایتا  شفارطا  مامت  درادن  یموزل  هک  تسا  نآ  يرییخت ، بجاو  [- 1]
493 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یفاک دیامن  نایتا  ار  ءایشا - ای  ءیـش - ود  زا  یکی  رگا  رگید  ترابع  هب  دنکیم  تیافک  دیامن ، نایتا  ار  لدع - کی  فرط - کی  فّلکم ،
ار نیکسم  تصش  - 2 دریگب . هزور  زور ، تصـش  - 1 تسا : ّریخم  رما ، هس  نیب  فّلکم ، هک  ناضمر  هاـم  هزور  راـطفا  هراّـفک  دـننام  تسه 

. دیامن دازآ  دنوادخ  هار  رد  هدنب  کی  - 3 دیامن . ماعطا 
؟ تسا بجاو  ایشا  نآ  زا  کیمادک  تسیچ و  يرییخت  بوجو  ّتیهام  تقیقح و  لاؤس :

: دراد دوجو  هلئسم ، رد  لوق  جنپ  هکلب  راهچ  باوج :
دوخ دـیاب  امتح  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد و  بوجو  ءیـش ، نالف  دـیئوگیم  یهاگ  الثم  تسا  بوجو  زا  یعون  مه  يرییخت  بوجو  - 1

دومن نایتا  ار  نآ  دیاب  امتح  فیلکت  طوقـس  يارب  تسا و  ینییعت  بجاو  هک  رهظ  زامن  دننام  درادـن  مه  یلدـب  هنوگچـیه  دوش و  نایتا  نآ 
درادـن یموزل  هک  دـشابیم  يرییخت  بجاو  رد  نآ  تسا و  بوجو  زا  یخنـس  مهنآ  هک  تسا  حرطم  بوجو  زا  يرگید  هوحن  یهاگ  اـّما 
فیلکت تروص ، نیا  رد  هک  دوش  نایتا  نآ ، زا  لدـع  کی  هکنیا  هب  طورـشم  دومن ، كرت  ار  اهنآ  ناوتیم  هکلب  دوش  نایتا  شفارطا  مامت 

. دوش كرت  يرییخت  بجاو  فارطا  مامت  هک  تسا  یتروص  رد  باقع  قاقحتسا  انمض  دوشیم  باوث  قحتسم  طقاس و  فّلکم ، هّمذ  زا 
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- نییعتلا یلع  ـال  ود - نآ  زا  یکی  تسه  لدـع - ود  فرط - ود  نیب  رییخت  هک  يدروـم  رد  ـالثم  هـنیعب » ـال  دـحاولا  بوـجو  وا  : » هلوـق - 2
. تسا بجاو 

: تسا حرطم  لامتحا  ود  هنیعب » دحاولا ال  بوجو   » هب تبسن  هک  دوشیم  هدافتسا  فّنصم ، يدعب 700 ] ترابع  زا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
نیئیـشلا ال نیذه  دحا  زا : تسا  ترابع  بجاو ، ینعی : تسا  بجاو  یموهفم »  » وحن هب  نییعتلا - یلع  ال  لدع - ود  نآ  زا  یکی  اضرف  فلا :

هکنیا  فالخرب  نییعتلا ، یلع 
494 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امهدحأب یتأ  اذإ  ثیحب  امهنم ، دحاو  ّلک  هب  موقی  دحاو  ضرغ  كانه  ّهنأ  كالمب  نیئیّـشلا ، دـحأب  رمألا  ناک  نإ  ّهنإ  لاقی : نأ  قیقّحتلا  و 
اّیلقع ال عقاولا  بسحب  امهنیب  رییّختلا  ناک  و  امهنیب ، عماجلا  وه  ۀـقیقحلا  یف  بجاولا  ناک  رمألا ، هب  طقـسی  اذـل  و  ضرغلا ، ماـمت  هب  لـصح 

نم وحن  رابتعال  نیبلا ، یف  عماج  امهنیب  نکی  مل  ام  نانثا ، امه  امب  نینثالا   ] نینثا نم  ردـصی  داکی  ـال  دـحاولا  ّنأ  حوضول  کـلذ  و  اـیعرش ،
[. 1  ] نینثالا نیذه  نیب  عماجلا  وه  بجاولا  ّنأ  نایبل  یعرّشلا ، باطخلل  نیقّلعتم  امهلعجف  هیلع : و  لولعملا . ۀّلعلا و  نیب  ۀّیخنّسلا 

______________________________

هکلب تسا  بجاو  هبقر ، قتع  ای  انیکسم  نیّتس  ماعطا  ای  اموی  نیّتس  موص  اضرف  تفگ  ناوتیمن  ثحب  ّلحم  رد  ۀبجاو  ةالّصلا  تفگ  ناوتیم 
. تسا بجاو  نییعتلا  یلع  لاصخلا ال  يدحا  موهفم  سفن  تسا ، نییعتلا  یلع  لاصخلا ال  يدحا  بجاو ،

هـس نآ  زا  یکی  قادصم  ینعی  تسا  بجاو  اقادصم  اهدـحا - ای  امهدـحا - لاثم  ناونعهب  هکلب  تسین  موهفم  نآ  سفن  بجاو ، يانعم  ب :
 ... دوش و مّود  ءیش  لماش  دراد  ّتیلباق  مه  دوش و  لّوا  ءیش  لماش  دراد  ّتیلباق  مه  هک  تسا  بجاو  ءیش ،

. تسا بجاو  یقادصم  هنیعب  دحاو ال  ب : تسا . بجاو  یموهفم  هنیعب  دحاو ال  فلا : دوب : حرطم  لامتحا  ود  مّود ، لوق  رد  هصالخ :
ار ود  نآ  زا  یکی  فّلکم ، یتقو  نکل  دنراد  بوجو  هب  فاصتا  ود  ره  ینعی  امهدحا ،» لعفب  طوقّـسلا  عم  امهنم  ّلک  بوجو  وا  : » هلوق - 3

. دوشیم طقاس  رگید ، فیلکت  دومن ، نایتا 
تـسین صّخـشم  ام  يارب  اّما  تسا  نّیعم  لاعتم ، دنوادخ  دزن  تسه و  اهدحا - ای  امهدحا - بجاو ، هّللا ،» دنع  نیعملا  بوجو  وا  : » هلوق - 4

ریغ رگا  هدومن و  نایتا  ار  بجاو  فّلکم ، نآ  تسا  نّیعم  مه  دنوادخ  دزن  هک  دشاب  يزیچ  نامه  رگا  دـنکیم  نایتا  فّلکم  هک  ار  هچنآ  و 
نیا حابم ، لمع  نآ  شقن  هدومن و  نایتا  ار  یحابم  لعف  هکلب  هدادن  ماجنا  ار  بجاو » ، » فّلکم تسا - صخـشم  هّللا  دنع  هک  دـشاب - نآ  زا 

. دشاب فیلکت  طقسم  حابم ، ءیش  نایتا  یهاگ  هک  درادن  یعنام  دنکیم و  طقاس  فّلکم ، هّمذ  زا  ار  یبوجو  فیلکت  هک  تسا 
هکلب  راهچ  هک  دوب  يرییخت  تابجاو  رد  بوجو  ّقلعت  هوحن  ّتیفیک و  رد  ام  ثحب  [- 1]

495 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هک مینک  یـسررب  دیاب  هک  تسا  نیا  هلئـسم ، رد  قیقحت  دـناهدومرف : هتخادرپ و  راتخم  لوق  نایب  هب  فّنـصم  کنیا  میدرک و  نایب  لوق  جـنپ 

، هلئـسم ینییعت ، تاـبجاو  رد  هک  میهدیم  رکذـت  لاؤس ، باوج  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  هدومن  رما  نیئیـشلا 701 ،] دـحا  هب  یکالم  هچ  هب  الوم 
ات هک  تسه  لیصّحتلا  مزال  ضرغ  تالص ، سفن  رد  هک  تسا  نیا  شتّلع  دهدیم  رارق  رما ، ّقلعتم  ار  تالص  الوم  یتقو  اریز  تسا  حضاو 

دوشیمن لصاح  تالـص  زا  ضرغ  دـیامن  نایتا  ار  موص  تالـص ، ياج  هب  یـسک  رگا  دوشیمن و  لصاح  مه  ضرغ  نآ  دوشن  نایتا  زاـمن 
. دنکیم نیمأت  ار  فده  نآ  هک  تسه  زامن  طقف  هکلب 

: دشابیم توافتم  مه  اهنآ  هجیتن  تسا و  حرطم  لامتحا  ود  هلئسم ، رد  هک : میزادرپیم  روکذم  لاؤس  خساپ  هب  کنیا  و 
، ءیـش ود  نآ  زا  کیره  هک  هتـشاد  هّجوت  اـهتنم  [ 702] دراد ضرغ  فدـه و  کـی  وا  هک  تسا  نیا  نیئیـشلا  دـحا  هب  ـالوم  رما  ّتلع  فلا :

تسه یعرش  رییخت ، يرییخت ، بجاو  رد  نوچ  تسین  يرییخت  ام  بجاو  الصا  روکذم ، لامتحا  رب  انب  هک  [ 703] دنکیم نیمأت  ار  وا  ضرغ 
ود رگا  اریز  دوشیمن  رّوصت  یعرـش ، رییخت  روکذم ، ضرف  رد  هدومن و  ّریخم  لدع ، نآ  لدع و  نیا  نیب  ار  نیفّلکم  سدـقم ، عراش  ینعی :
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ریثأت لولعم  رد  عماج  ردقنآ  هک  دـشاب  یعماج  ردـق  ّتلع ، ود  نآ  نیب  دـیاب  دنـشاب  ّرثؤم  لولعم  کی  رد  ّتلع  ود  ضرغ و  کی  رد  ءیش 
هفـسلف رد  اریز  دنیامن  ریثأت  لولعم  کی  رد  دنرادن  یعماج  ردق  هنوگچیه  دنتـسه و  نیابم  انعم ، مامت  هب  هک  یتّلع  ود  درادـن  ناکما  دـنک ،
فـصو اب  ّتلع  ود  درادن  ناکما  دشاب و  دحاو  مه  شتّلع  دیاب  دحاو  لولعم  دحاولا ،» نم  الا  ردـصی  داکی  دـحاولا ال   » هک دـیاهدناوخ  مه 

طابترا ّتیخنس و  وحن ، کی  لولعم ، ّتلع و  نیب  هک  تسا  نیا  مه  شّرس  دیامن و  ریثأت  دحاو  لولعم  رد  ّتیئود 
496 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب اّما  دشاب  هتشاد  تیخنـس  لولعم  اب  مه  ّتلع  نآ  دشاب و  هتـشاد  ّتیخنـس  لولعم ، اب  ّتلع  نیا  اضرف  هک  دوشیم  هنوگچ  تقونآ  تسه 
. دشابن طابترا  هنوگچیه  ّتلع  ود  نآ 

تـسه ود  نآ  نیب  یعماج  ردق  هکلب  دنتـسین  ّرثؤم  ّتلع ، ود  نآ  هک  مینکیم  فشک  دـندومن ، ریثأت  لولعم  کی  رد  ّتلع  ود  رگا  هصالخ :
دراد و ّتیخنس  لولعم  اب  عماج  ردقنآ  دوشیم و  قّقحم  مّود  ّتلع  نمض  رد  یهاگ  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  لّوا ، ّتلع  نمض  رد  یهاگ  هک 

. دنکیم ریثأت  نآ  رد 
تـصش ای  نیکـسم  تصـش  ماعطا  دومرف  ناضمر  هام  هزور  راطفا  هراّـفک  دروم  رد  سّدـقم  عراـش  رگا  هک : تسا  نینچمه  ثحب  ّلـحم  رد 

الثم هک  ار - هراّفک  زا  فدـه  هک  تسا  دوجوم  یعماج  ردـق  تلـصخ ، هس  نآ  نیب  میئوگب  دـیاب  دـنکیم  تیافک  هبقر ، قتع  ای  هزور  زور ،
، تقیقح رد  هک  میریگیم  هجیتن  دـیامن ، ریثأت  ضرغ  لوصح  رد  عماج  ردـق  رگا  دـنکیم و  لیـصحت  دـشاب - تیـصعم  باذـع و  فیفخت 

رییخت دنکیم و  ریثأت  تحلصم  ضرغ و  لوصح  رد  عماج  ردق  اریز  دشابیم  عماج  ردق  نامه  تسه و  زیچ  کی  فیلکت ، ّقلعتم  بجاو و 
هب ار  ورمع  ای  رکب  دیز ، هک  دـیتسه  ّریخم  امـش  ناسناب » ینئج   » دـیوگب الوم  رگا  الثم  یعرـش . هن  دـشابیم  یلقع  عماج ، ردـق  قیداصم  رد 

ناسنا تعیبط  زا  درف  کی  ناسناب » ینئج   » هلمج زا  ـالوم  رظن  هک  دـنکیم  مکح  لـقع ، تسه و  یلقع  روکذـم ، رییخت  دـیربب و  وا  رـضحم 
نیب عماج  ردـق  یعقاو ، بجاو  مه  ثحب  ّلـحم  رد  دـشابیم . دـبع  راـیتخا  هب  دومن ، رـضاح  ـالوم  دزن  ناوتیم  ار  درف  مادـک  هکنیا  تسا و 

. یعرش هن  دشابیم  یلقع  اهنآ  نیب  رییخت  تسه و  لاصخ 
نایب لاصخ  هب  تبـسن  دـیدرت ، وحن  هب  بوجو  هکلب  هدـشن  بوجو  ّقلعتم  عماـج ، ردـق  یعرـش ، ّهلدا  ناـسل  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  لاؤس :

؟ هدش
نآ نیب  عماج  هک  تسا  نیا  شفده  اّما  هدرک  نایب  ام  يارب  ار  اهنآ  سّدقم ، عراش  اذل  تسین  صّخـشم  لقع ، يارب  قیداصم  نوچ  باوج :

، قیداصم نیب  رییخت  هدش و  نایب  قیداصم  ناونعهب  اهنآ  تسه و  ینییعت  شبوجو  دحاو و  ءیش  مه  عماج  تسا و  بجاو  قیداصم ،
497 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ابجاو دـحاو  ّلک  ناک  هنایتإب ، رخآلا  یف  ضرغلا  لوصح  عم  لصحی  داکی  ال  ضرغ ، امهنم  دـحاو  ّلـک  یف  نوکی  ّهنأ  كـالمب  ناـک  نإ  و 
یلع باقعلا  و  امهنم ، دـحاولا  لعف  یلع  باّوثلا  ّبترت  و  رخآلا ، یلإ  ـالإ  هکرت  زاوج  مدـع  نم  هتاـعبت ، هنع  فشکتـسی  بوجولا ، نم  وحنب 

[. 1  ] امهکرت
______________________________

. درادن سدقم  عراش  هب  یطابترا  تسا و  یلقع 
مزـال ضرغ  کـی  یلدـع  ره  ءیـش و  ره  رب  دراد و  دوجو  دّدـعتم ، ضارغا  يرییخت ، تاـبجاو  رد  هک  تسا  نیا  رگید ، لاـمتحا  ب : [- 1]
کی اـهنآ  زا  مادـکره  رب  هکلب  دنـشاب  رثؤم  ضرغ ، کـی  رد  يرییخت  بجاو  فارطا  ماـمت  هک  تسین  نینچ  دوشیم و  ّبترتـم  لیـصّحتلا 

. دوشیم ّبترتم  لیصّحتلا  مزال  صوصخم و  ضرغ 
؟ دیامن نایتا  ار  يرییخت  بجاو  فارطا  مامت  دیاب  مه  فّلکم  ایآ  تسا  حرطم  لیصحتلا ، مزال  دّدعتم و  ضارغا  هک  لاح  لاؤس :

عاـمتجا ناـکما  دّدـعتم ، ضارغا  نآ  هک  تسا  نیا  هدرک  ناـیب  يرییخت  بجاو  وـحن  هب  ار  دوـخ  بوـلطم  ـالوم  هکنیا  ّتلع  ریخ و  باوـج :
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هک تسین  تالـص  موص و  باب  دننام  هلئـسم ، درادـن و  دوجو  يرگید  قّقحت  ناکما  درک ، ادـیپ  قّقحت  اجراخ  اهنآ  زا  یکی  رگا  دـنرادن ،
دنراد عامتجا  ناکما  اجراخ  ود  نآ  هک  يوحن  هب  دراد  دوخ  هب  صوصخم  ضرغ  مه  هزور  دراد و  شدوخ  هب  رـصحنم  ضرغ  کی  زاـمن ،

. دنک ادیپ  ققحت  نآ  زا  ضرغ  ات  دریگب  هزور  مه  دوش و  لصاح  نآ  زا  فده  ات  دنک  نایتا  ار  زامن  دناوتب  مه  فّلکم ، و 
ددـعتم ضارغا  هک  تسا  نیا  ناشلاکـشا  نکل  دنـشابیم  لیـصحتلا  مزال  ناـشمامت  هک  تسا  حرطم  يدّدـعتم  ضارغا  يرییخت ، بجاو  رد 

هک تسه  روبجم  ّنأک  مه  الوم  اذل  درادن  قّقحت  ناکما  يرگید  دش ، لصاح  اهنآ  زا  یکی  رگا  ینعی  دنوش  عمج  رگیدـکی  اب  دـنناوتیمن 
. دیامن نایب  يرییخت  بجاو  وحن  هب  ار  شبوجو  دیامن و  باجیا  ار  اهنآ  زا  یکی 

بوجو سفن  یعرـش و  يرییخت ، بجاو  رد  رییخت  تفگ  درک و  لوبق  ار  هناگراهچ  لاوقا  زا  لّوا  لوق  نامه  دـیاب  ب - ریخا - لامتحا  قبط 
هب  تسا  بوجو  زا  یعون  يرییخت ،

498 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف هانرکذ  ام  یلإ  عجری  نأ  الإ  حضاو ، وه  امک  اموهفم ، اقادصم و ال  هنیعب  امهدـحأ ال  [ 704] وه بجاولا  نوکب  لوقلل  هلثم  یف  هجو  الف 

رخآلا لثم  امهنم  ّلک  نوک  عم  انّیعم ، امهدـحأ  ال  و ] ، ] امهنیب عماجلا  دـحاولا  وه  بجاولا  ّنأ  نم  لّوألا ، كالملاب  امهدـحأب  رمألا  ناک  اذإ 
ّلک یف  ام  ءافیتسا  ناکمإ  عم  طوقّـسلا  مدع  ۀهادب  امهدحأ ، لعفب  طوقّـسلا  عم  [ 705] انییعت امهنم  دـحاو  ّلک  و ال   ] ضرغلاـب فاو  ّهنأ  یف 

[. 1  ] ّربدتف [ 706  ] هناکمإ مدع  عم  کلذک  باجیإلا  زاوج  مدع  و  ضرغلا ، نم  امهنم 
______________________________

. دشابیم يرییخت  یهاگ  ینییعت و  بوجو ، یهاگ  رگید  ترابع 
؟ درک فشک  ناوتیم  یقیرط  هچ  زا  ار  بوجو  زا  خنس  نآ  لاؤس :

: لاثم ناونعهب  دومن  فشک  ناوتیم  نآ  تازایتما  ایازم و  زا  باوج :
. دومن نایتا  ار  نآ  فارطا  مامت  تسین  مزال  - 1

. دوشیم ّبترتم  باوث ، نآ ، فارطا  زا  یکی  نایتا  رب ، - 2
. ددرگیم ّبترتم  عومجم ، كرت  رب  باقع  قاقحتسا  - 3

. دوشیم طقاس  فیلکت ، لصا  دوش ، نایتا  لدع  کی  رگا  - 4
. درادن دوجو  مّود ، لوق  يارب  یهجو  [- 1]

امهدحا ، » بوجو ّقلعتم  يرییخت ، بجاو  رد  هک  دوب  نیا  مّود ، لوق  کلذ : حیضوت 
499 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: میدرک رکذ  نآ  رد  لامتحا  ود  هک  دشاب  نییعّتلا » یلع  ال 
دیئوگیم هک  روطنامه  هدش ، ّقلعتم  دحا »  » موهفم سفن  هب  فیلکت  ینعی : دشاب  اموهفم - نییعّتلا -» یلع  امهدحا ال  ، » بوجو ّقلعتم  فلا :

. دشاب بوجو  ّقلعتم  دحا ، موهفم  سفن  هک  ۀبجاو » لاصخلا  هذه  يدحا   » دیئوگب دیاب  مه  يرییخت  بجاو  رد  ۀبجاو » ةالّصلا  »
رد لاـصخ  نآ  سفن  هکلب  درادـن  ضرغ  لوـصح  رد  یتّیلخدـم  موـهفم ،»  » اریز تسین  روکذـم  لاـمتحا  يارب  یهجو  هّللا : همحر  فّنـصم 

عمج ضارغا ، نآ  نیب  ناوتیمن  هچرگ  دوشیم  ّبترتم  یّـصاخ  لقتـسم و  ضرغ  اهنآ  زا  کیره  ماجنا  رب  تسه و  ّرثؤم  ضرغ ، لوصح 
. دومن

دـشاب بوجو  ّقلعتم  ایـشا - نآ  زا  یکی  قادصم  دحا - قادصم  هکلب  دشابن  بوجو  ّقلعتم  دـحا »  » موهفم هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  ب :
[. 707] دشابیم نیکسم  تصش  ماعطا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  بجاو  لاصخ ، نآ  زا  یکی  قیداصم  رگید : ترابع  هب 

. درادن یهجو  لبق ، لامتحا  دننام  مه  مّود  لامتحا  هّللا : همحر  فّنصم 
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قادصم اهنآ  میراد  لوبق  هچرگ  دنتـسه  لاصخلا » هذه  يدحا   » قادـصم اهنآ  هک  تسین  نیا  ثالث ، لاصخ  هب  بوجو  ّقلعت  ّتلع  اریز ،
- دراد لالقتسا  نیکسم ، تصش  ماعطا  سفن  الثم  دنتسه  لالقتـسا  ياراد  اهنآ  زا  کیره  هک  تسا  نیا  بوجو ، ّقلعت  ّتلع  نکل  دنتـسه 

. لاصخلا هذه  يدحا  قادصم  ّهنا  امب  ال 
نا قیقّحتلا  و   » ناونع تحت  هک  تسا  نامه  قح ، تسا و  لطاب  دشاب - یقادـصم  ای  یموهفم  دـحاو  بوجو ، ّقلعتم  هک  مّود - لوق  هصالخ :

. میدرک نایب  لاقی »... 
500 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ....« امهدحاب رمالا  ناک  اذا  امیف  هانرکذ  ام  یلا  عجری  نا  الا  : » هلوق
. دشاب ام  مالک  زا  لّوا  ضرف  نامه  مّود ، لوق  لئاق  روظنم  هکنیا  رگم 

هک هتـشاد  هّجوت  اهتنم  دراد  ضرغ 709 ] فدـه و  کـی  وا  هک  تسا  نیا  نیئیـشلا  دـحا  هب  ـالوم  رما  ّتلع  هک : دوب  نیا  لّوا 708 ،] ضرف 
عم [ 710] انّیعم امهدحا  ال   » تسا بجاو  عماج ، ردق  روکذم ، ضرف  رد  میتفگ  ام  هک  دـنکیم  نیمأت  ار  وا  ضرغ  ءیـش ، ود  نآ  زا  کیره 

 ....« امهدحا لعفب  طوقّسلا  عم  انّیعم ]  ] انییعت امهنم  دحاو  ّلک  ضرغلاب و ال[712 ] فا  ّهنا و  یف  [ 711] رخآلا لثم  امهنم  ّلک  نوک 
ضرف  نامه  مّود ، لوق  لئاق  دوصقم  رگا  هک : تسا  نیا  هب  هراشا  [: 713 «] ّربدتف : » هلوق

501 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ الوأ رثکالا ، ّلقألا و  نیب  [ 715] اعرش وأ  [ 714] القع رییّختلا  نکمی  له  ّهنأ  یف  مالکلا  یقب 

هیلع دئاّزلا  ناک  و  هب ، ضرغلا  لوصحل  رثکألا ، نمـض  یف  ناک  ول  و  ۀلاحم ، بجاولا ال  وه  ناک  دجو  اذإ  ّلقألا  ّنإف  لاحم ، ّهنأب  لاقی ، امبر 
[. 1  ] بجاولا یلع  ادئاز  رثکألا  ءازجأ  نم 

______________________________

دحأ  » هن تسا  بجاو  لولعم - ّتلع و  نیب  ّتیخنـس  رب  انب  یعقاو - عماج  ردق  ضرف ، نآ  قبط  اریز  تسین  حیحـص  دـشاب ، مه  ام  مالک  لّوا 
. تسه تانیابتم  مامت  نیب  عماج  ردق  نیئیشلا » نیذه  دحا   » ناونع نیئیشلا -» نیذه 

درادـن دوجو  یلاکـشا  ناضمر - هام  هزور  راطفا  هراّفک  ثالث - لاصخ  دـننام  دنـشاب  نیابتم  رگیدـکی  اب  يرییخت  بجاو  فارطا  رگا  [- 1]
؟ هن ای  دنشاب  رثکا  لقا و  يرییخت ، بجاو  فارطا  ای  نیفرط  دراد  ناکما  ایآ  هک : تسا  نیا  یلعف ، ثحب  نکل 

هس هچ  دینک  تئارق  هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست  زامن ، مّوس  تعکر  رد  امش  هچ  دیوگیم  تسه  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  هب  لئاق  هک  یسک 
ود دوشیم و  قّقحم  بجاو ، لّوا ، حـیبست  نایتا  اب  دـیوگیم  دـنادیمن ، زئاـج  ار  رییخت  هک  یـسک  اـّما  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  بجاو ، هبترم ،

. هدش نایتا  بجاو ، رب  دئاز  هک  دنتسه  یّبحتسم  رگید ، حیبست 
؟ عنتمم ای  تسا  زئاج  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  ایآ  هصالخ :

، ناسنا هّمذ  زا  فیلکت  ضرغ ، لوصح  اب  دوشیم و  لصاح  الوم  ضرغ  لقا ، نایتا  اـب  اریز  تسا  عنتمم  روکذـم ، وحن  هب  رییخت  هدـش  هتفگ 
ناونع رثکا ، نآ  تسا و  عنتمم  رثکا ، لقا و  نیب  رییخت  سپ  دریگ  رارق  بجاو  لدع  هک  درادـن  یـشقن  ّتیعقوم و  رثکا »  » اذـل دوشیم  طقاس 

. تسه لقا  نامه  بجاو ، دراد و  بابحتسا 
502 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی نأ  ینعمب  هنمـض ، یف  يذـلا  ّلقألا  رثکألا ال  وه  رثکـألا ، دـجو  اذإ  اـمیف  ضرغلل  لّـصحملا  ّنأ  ضرف  اذإ  ّهنإـف  کلذـک ، سیل  هّنکل 
ذإ امهنیب ، رییّختلا  نع  صیحم  الف  اـضیا ، هب  اـیفاو  ناـک  هنمـض  یف  نکی  مل  ول  ّلـقألا  ناـک  نإ  و  هلوصح ، یف  لـخد  ذـئنیح  هئازجأ  عیمجل 

مسر نم  لصاحلا  ضرغلا  نوکی  نأ  لثم  ضرفلا ، یلع  هلثم  نوکی  هّدحب  رثکألا  ّنإف  صّصخم ، الب  ناک  ذئنیح  بوجولاب  ّلقألا  صیـصخت 
حـضاولا نم  و  هّمعی ؟ امب ال  هصیـصخت  زوجی  فیک  هعم  و  هنمـض ، یف  ریـصقلا  یلع  ال  دحلا ، نم  هلامب  مّسر  اذإ  لیوّطلا  یلع  اّبترتم  ّطخلا 
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[. 1  ] ناکمإلا نم  ناکمب  ضرفلا  اذه  نوک 
______________________________

هک دوش  صّخـشم  ات  میهدیم  هئارا  امـش  ضرف  لـباقم  رد  ضرف  کـی  مه  اـم  اریز  تسا  لـطاب  روکذـم ، ياـعّدا  هک  تسا  نیا  قح ، [- 1]
. هن ای  دراد  هلاحتسا  رثکا ، ّلقا و  نیب  رییخت 

الوم ضرغ  لوصح  رد  رثؤم  لـقا » ، » تروص نیا  رد  درکن  ادـیپ  قّقحت  رثکا  نآ ، لاـبند  رد  ینعی  دـش ، دوجوم  لـقا ، طـقف  جراـخ  رد  رگا 
. تسا رثؤم  الوم  ضرغ  لوصح  رد  رثکا  درک ، ادیپ  قّقحت  رثکا ، نمض  رد  لقا  يدروم  رد  رگا  اّما  تسه 

شدوخ دوش  دوجوم  یئاهنت  هب  لـقا  رگا  روکذـم  ضرف  رد  دـیئوگیم ؟ هچ  هلاحتـسا - یعدـم  امـش - میدرک  هئارا  یـضرف  ناـنچ  اـم  رگا 
. تسا ّرثؤم  ضرغ ، لوصح  رد  رثکا  نامه  دش ، قّقحم  رثکا  نمض  رد  درک و  ادیپ  ّتینمض  ناونع  لقا ، رگا  اّما  تسه  ضرغ  لّصحم 

مه الوم  دـش و  رییخت  زاوج  هب  لئاق  رثکا ، ّلـقا و  نیب  دـیاب  هک  تسین  نیا  زج  ياهراـچ  اذـل  ریخ ، تسا ؟ عنتمم  روکذـم ، ضرف  اـیآ  لاؤس :
هب ار  بوجو  دـناوتیمن  هکنیا  امک  تسا  ّرثؤم  ضرغ ، لوصح  رد  لقا  دـننام  مه  رثکا  اریز  دـهد  صاصتخا  لـقا ، هب  ار  بوجو  دـناوتیمن 
زج ياهراـچ  دنتـسه ، ّرثؤم  ضرغ ، لیـصحت  رد  ود  ره  نوچ  سپ  دـشابیم  ّرثؤم  ضرغ ، لوصح  رد  مه  لـقا  اریز  دـهد  صاـصتخا  رثکا ،

. دوشیمن رّوصت  رثکا ، ّلقا و  نیب  رییخت 
503 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀعفد مّسر  يذلا  لیوّطلا  ّطخلاک  ةدح ، یلع  دوجو  هنمـض  یف  ّلقألل  نکی  مل  دحاو ، دوجو  رثکألل  ناک  اذإ  ام  لثم  یف  هبه 716 ] تلق : نإ 
لّلخت عم  مّسر  لیوط  ّطخ  وأ  ثالث ، تاحیبست  نمض  یف  ۀحیبستک  دوجو ، هنمض  یف  هل  ناک  امیف  عونمم  هّنکل  نیبلا ، یف  نوکس  لّلخت  الب 

یف هل  لخد  امم ال  هیلع  دـئاّزلا  نوکی  ۀـلاحم  هعم ال  و  ضرفلا ، یلع  ضرغلا  لصحی  هب  و  هّدـحب ، دـجو  دـق  ّلـقألا  نإـف  همـسر ، یف  مدـعلا 
[. 1  ] هئازجأ نم  ال  بجاولا ، یلع  ادئاز  نوکیف  هلوصح ،

______________________________

هب بیترت  هب  کنیا  هک  مینکیمن  لوبق  ار  نآ  رگید ، تروص  رد  یلو  میریذپیم  ار  فّنصم - امش - مالک  تروص ، کی  رد  لاکـشا : [- 1]
: میزادرپیم ضرف  ود  نآ  نایب 

- امـش مالک  تروص  نیا  رد  دشاب  هدرک  ادیپ  دوجو  کی  دوخ ، هک  دشابن  رثکا  نمـض  رد  لقا »  » دنک و ادـیپ  دوجو  اتعفد  رثکا »  » رگا فلا :
. تسا حیحص  فّنصم -

ّطخ رب  تسا  ّبترتم  طخ ، مسر  رب  هک  یضرغ  نآ  تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دنک  ادیپ  دوجو  جراخ ، رد  یلیوط  ّطخ  اتعفد  رگا  لاثم :
. دش دوجوم  رثکا ، لّوا ، زا  درکن و  ادیپ  يدوجو  لقا ، اریز  هدرک  ادیپ  ّبترت  لیوط ،

رثکا نآ ، لابند  هب  دوش و  دوجوم  لقا  لّوا ، دـیاب  اـمتح  هکلب  دـنک  ادـیپ  دوجو  اـتعفد  دـناوتن  رثکا  هک  میئاـمنیم  هئارا  امـش  هب  يدروم  ب :
. دنک ادیپ  قّقحت 

هکلب دوش  دوجوم  اتعفد  دناوتیمن  حـیبست  هس  دـیتسه ، حـیبست  هس  حـیبست و  کی  نیب  رییخت  هب  لئاق  زامن ، مّوس  تعکر  رد  هک  امـش  لاثم :
نآرب ضرغ  درک  ادیپ  دوجو  لّوا ، حیبست  هک  يدّرجم  هب  روکذم  ضرف  رد  دوشیم  قّقحم  حیبست  هس  سپـس  ود و  دعب  حـیبست ، کی  لّوا ،

لمع  کی  رگید ، حیبست  ود  نآ  دیئوگب  دیاب  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  لقا ، دوشیم و  ّبترتم 
504 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدع طرـشب  هیلع  ّبترتی  اّمنإ  و  رثکألا ، نمـض  یف  ّلقألا  یلع  ضرغلا  بترتی  داکی  ضرفلا ال  عم  ّهنإف  كاذب ، لاحلا  فلتخی  داکی  ال  تلق :
[. 1  ] مامتلاب رثکألا  یلع  اّبترتم  ناک  هعم  و  مامضنالا ،

______________________________
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. هدش بجاو  همیمض  هک  تسه  يدئاز  بحتسم 
، ریصق ّطخ  نآ  هب  يردق  دعب  دومن  تحارتسا  يرادقم  سپس  درک  میـسرت  ریـصق  ّطخ  کی  لّوا  ناسنا ، رگا  طخ  مسر  لاثم  رد  نینچمه  و 

؟ درادن یشقن  لقا »  » دیئوگب دیناوتیم  مه  روکذم  ضرف  رد  ایآ  درک ، ادیپ  قّقحت  لیوط ، ّطخ  درک و  هفاضا 
دنک ادیپ  بابحتسا ، ناونع  دیاب  لیوط ، ّطخ  نآ  دئاز  هفاضا و  تمسق  سپ  دوشیم  لصاح  ضرغ ، دش ، دوجوم  لقا ، هک  يدّرجم  هب  ریخ ،

. دوش عقاو  يرییخت  بجاو  لدع  دناوتیمن  و 
تسا ّرثؤم  الوم  ضرغ  رد  رثکا  تسه و  فّنـصم - امـش - اب  قح  دنک ، ادیپ  دوجو  اتعفد  هک  میدرک  ضرف  ار  يرثکا  رگا  لاکـشا : هصالخ 

تمـسق دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  الوم  ضرغ  لقا ، قّقحت  دّرجم  هب  تروص  نیا  رد  دـش  دوجوم  رثکا  سپـس  درک و  ادـیپ  دوجو  لقا ، رگا  اّما 
. درادن ّتیّلک  امش  نایب  سپ  دنکیم  ادیپ  یبابحتسا  ناونع  تسه ، نآ  همیمض  هک  لقا  رب  دئاز 

نکمم دوشیم ، دوجوم  رثکا  سپـس  دنکیم  ادـیپ  دوجو  لقا ، لّوا ، هک  یتروص  نامه  رد  اریز  تسین  دراو  لکـشتسم ، داریا  باوج : [- 1]
[. 717] درادن الوم  ضرغ  لوصح  رد  یشقن  لقا ، میئوگب  تسا 

: تسا تروص  ود  تلاح و  ود  ياراد  لقا ،» : » کلذ حیضوت 
شدوخ  تروص ، نیا  رد  دنک  ادیپ  دوجو  دئاز - مامضنا  نودب  یئاهنت - هب  لقا  رگا  فلا :

505 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک و  امهنیب ، عماجلا  وه  بجاولا  نوکی  ۀلاحم  الف  ضرغلا ، هیلع  ّبترتی  امم  هّدحب 718 ] رثکألا  ّلقألا و  نم  دحاو  ّلک  ناک  اذإ  ۀلمجلاب  و 

. تفرع ام  یلع  ناضرغ ، كانه  ناک  امیف  اّیعرش  ارییخت  و  دحاو ، ضرغ  كانه  ناک  نإ  اّیلقع  امهنیب  رییّختلا 
هریغ بجاولا و  عامتجا  هیف  ناک  لب  هل ، الدـع  ّلقألا و  لثم  رثکألا  ناک  امل  دـئاّزلل ، لخد  نود  نم  ّلقألا ، یلع  اـّبترتم  ضرغلا  ناـک  ول  معن 

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  [، 720] دراوملا فالتخا  بسح  هریغ ، وأ  ناک  اّبحتسم  [، 719
______________________________

. تسا رثؤم  ضرغ ، لوصح  رد 
- هتشگ داجیا  ياهفقو  هدش و  لّلختم  نوکس ، هک  لاحنیعرد  دش - همیمض  نآ  هب  دئاز  هقیقد ، دنچ  زا  دعب  درک و  ادیپ  دوجو  لقا  رگا  ب :

. تسا ّرثؤم  الوم  ضرغ  لوصح  رد  رثکا  درادن و  یشقن  لقا ، تروص ، نیا  رد 
؟ دیراد روکذم  ریوصت  نالطب  رب  یلقع  لیلد  ایآ  لاؤس :

کی دننام  دـشاب - هتـشاد  یّلقتـسم  دوجو  رثکا ، نمـض  رد  لقا  هک  درادـن  یقرف  سپ  درادـن  یعانتما  هنوگچـیه  یلقع  ریوصت  رظن  زا  ریخ ،
. دشاب هتشادن  یّلقتسم  دوجو  هکنیا  ای  تاحیبست - نمض  رد  حیبست 

امهنیب للخت  نا  ضرغلا و  یف  رثؤم  عومجملاف  مامـضنالا  عم  ناک  اذا  ضرغلا و  یف  رثؤم  وهف  مامـضنالا  نم  ایلاخ  لقالا  ناک  اذا  : » هصـالخ
«. نامزلا نم  ردق 

- دندوب نیابتم  نآ  نیفرط  هک  يرییخت - تابجاو  رد  هک  ار  یتروص  ود  نامه  [- 1]
506 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دراد نایرج  مه  رثکا  ّلقا و  نیب  رییخت  رد  میدرک 721 ] نایب 
نیا رد  دنتـسه  ّرثؤم  دـحاو ، ضرغ  لوصح  رد  ود - نآ  زا  کیره  رثکا -،» ّلقا و   » دراد و فدـه  کی  الوم  یهاگ  فلا : کـلذ : حیـضوت 
لّوا رد  الیـصفت  هک  تسه  یلقع  نینیاـبتم  نیب  رییخت  دـننام  ود ، نآ  نیب  رییخت  دـشاب و  بجاو  رثکا ، ّلـقا و  نیب  عماـج  ردـق  دـیاب  تروص 

. میداد حیضوت  ثحب ، نیمه 
دنکیم ادـیپ  ّبترت  رثکا  رب  ضرغ  کی  دوشیم و  ّبترتم  لقا ، رب  فدـه  کی  ینعی  دـشاب  هتـشاد  ضرغ  ود  الوم  تسا  نکمم  یهاگ  ب :
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. دیامن لیصحت  ار  ضرغ  ود  نآ  دناوتیمن  فّلکم  دنرادن و  عامتجا  ناکما  هک  تسا  نیا  ضرغ ، ود  نآ  نیب  ّتیصوصخ  اهتنم 
لباق لـقا ، زا  ضرغ  درک  ادـیپ  قّقحت  رثکا ، زا  فدـه  هچناـنچ  تسین و  لیـصحت  لـباق  رثکا ، زا  ضرغ  دـش ، لـصاح  لـقا ، زا  فدـه  رگا 

. دوب یعرش  ضرغ ، دّدعت  تروص  رد  نینیابتم  نیب  رییخت  هک  روطنامه  تسه - یعرش » ، » روکذم ضرف  رد  رییخت  هک  تسین  لیصحت 
 ...« دئاّزلل لخد  نود  نم  ّلقالا  یلع  اّبترتم  ضرغلا  ناک  ول  معن  : » هلوق

نیب رییخت  ثحب  زا  جراخ  میرادن و  یثحب  تروص ، نیا  رد  دشیم  ّبترتم  لقا ،»  » رب ضرغ  مامت  تشادن و  یـشقن  رثکا ،»  » يدروم رد  رگا 
حیبست دننام  تسا  نکمم  دوشیم  فلتخم  دراوم ، بسح  هب  دـئاز  تمـسق  نآ  مکح  تسه و  ینییعت  بجاو  لقا »  » هکلب تسه  رثکا  لقا و 

هک دشاب  یحابم  لمع  هکلب  دشاب  هتـشادن  یبابحتـسا  مکح  یتح  دشاب و  رثا  دقاف  هکنیا  ای  دشاب و  بحتـسم  زامن ، مّوس  تعکر  مّوس  مّود و 
. هدش بجاو  همیمض 

507 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یئافکلا  بوجولا 722 ] یف  لصف 

ول مهنع  طقـس  نإ  و  اعیمج ، هتفلاخم  یلع  اوبقوعل  ّلکلا  هلاثتماب  ّلخأ  ول  ثیحب  دـحاو ، ّلـکب  ّقلعت  هل  و  بوجولا ، نم  خنـس  ّهنأ  قیقّحتلا  و 
وه رهاّظلا  ّنأ  امک  ضعبلا . وأ  ّلکلا  نع  رداص  دحاو ، لعفب  لصح  دـحاو ، ضرغ  كانه  ناک  اذإ  ام  ۀّیـضق  ّهنأل  کلذ  و  مهـضعب ، هب  یتأ 

دحاو لولعم  یلع  ةدّدعتملا  للعلا  دراوت  ۀّیضق  وه  امک  ّلکلا ، لعفب  ضرغلا  طوقس  و  ۀبوثملل ، مهقاقحتسا  و  ۀعفد ، هب  اوتأ  ول  عیمجلا  لاثتما 
[. 1]
______________________________

یئافک بوجو  مهد  لصف  ]

دیاـمنیم مومع  هّجوتم  ار  یفیلکت  ـالوم  هک  تسا  هنوگچ  یئاـفک  بوجو  رگید ، تراـبع  هب  تسیچ  یئاـفک  بوجو  تقیقح  لاؤس : [- 1]
؟ دوشیم طقاس  هّیقب ، هدهع  زا  فیلکت  درک ، لاثتما  رفن ، کی  رگا  نکل 

: هک تسا  نیا  مه  شراثآ  ایازم و  تسا و  بوجو  زا  یعون  مه  یئافک  بوجو  هک  تسا  نیا  قح ، باوج :
نکل دـنیامن  نفد  نفک و  زیهجت ، ار  ناملـسم  ّتیم  هک  دنتـسه  فّلکم  همه  الثم  هدـش ، هّجوتم  مدرم ، مومع  هب  فیلکت  هک  لاحنیعرد  - 1

. دوشیم طقاس  نیرئاس  هدهع  زا  فیلکت  دومن  نایتا  ار  بجاو  نآ  رفن ، کی  رگا 
. دننکیم ادیپ  تبوقع  قاقحتسا  نیفّلکم ، مامت  دادن ، ماجنا  جراخ  رد  ار  هب  رومأم  سکچیه  رگا  - 2

تسه و نیفّلکم  مامت  لمع  نآ ، طوقس  أشنم  دوشیم و  طقاس  فیلکت ، دنداد  ماجنا  ار  یئافک  بجاو  هدحاو ، اتعفد  نیفّلکم  همه  رگا  - 3
[. 723] دننکیم ادیپ  باوث  قاقحتسا  اهنآ  مامت  هجیتن ، رد 

508 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

هیف هل  لخد  يرخأ ال  و  اتّقوم ، نوکیف  اعرـش  هیف  لخد  هل  اّمم  ةرات  ّهنأ  الإ  بجاولا ، یف  القع  هنم  ّدـب  امم ال  نامّزلا  ناک  نإ  ّهنأ و  یفخی  ـال 
کیلع بهذی  و ال  عّسومف . هنم  عسوأ  نوکی  نأ  اّمإ  و  ّقیـضمف ، هردقب  هیف  ذوخأملا  نامّزلا  نوکی  نأ  امإ  ّتقوملا  و  ّتقوم ، ریغ  وهف  الـصأ 

هجو و ال  اّیلقع . ۀـّیعفّدلا  اهدارفأ  نیب  رییّختلاـک  اـهنیب  رییّختلا  نوکی  ۀـّیجیردت ، دارفأ  هل  ناـک  ۀـّیعفد ، دارفأ  هل  ناـک  اـمک  یّلک ، عّسوملا  نأ 
نع الضف  عّسوملا  عوقو  و  یفخی ، امک ال  اهیلإ ، عئابّطلا  دارفأ  ۀبـسن  بجاولا  یلإ  اهتبـسن  ّنأ  ةرورـض  اّیعرـش ، اهنیب  رییّختلا  نوکی  نأ  مّهوتل 

[. 1  ] تالوطملا ضعب   ] نم رهظی  امک  تالیوسّتلا  ضعبب  ءانتعا  و ال  هیرتعت ، ۀهبش  و ال  هیف ، بیر  امم ال  هناکمإ ،
______________________________
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. تسا رّوصتم  یئافک 724 ] تابجاو  زا  یضعب  رد  نکل  تسین  رّوصتم  ّتیم ، زیهجت  دروم  رد  نیفّلکم  مامت  مادقا  هک  تسا  یهیدب 
؟ تسیچ یئافک  بوجو  دوجو  هتکن  لاؤس :

يزایتما رگیدکی  هب  تبسن  نیفّلکم  دوش و  زیهجت  ناملـسم ، ّتیم  دهاوخیم  اضرف  دراد و  ضرغ  کی  الوم  هک  تسا  نیا  شاهتکن  باوج :
وا ضرغ  درک ، ناـیتا  ار  یئاـفک  بجاو  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هجیتـن  رد  دـنکیم و  نیفّلکم  ماـمت  هّجوتم  ار  دوخ  باـطخ  ـالوم  اذـل  دـنرادن 

. دننکیم ادیپ  تبوقع  قاقحتسا  نیفّلکم ، همه  دشن  نایتا  یئافک ، بجاو  نآ  هچنانچ  دوشیم و  طقاس  نیرئاس ، فیلکت  دوشیم و  لصاح 
؟ دننکیم ادیپ  تبوقع  قاقحتسا  نیفّلکم  مامت  یئافک ، بجاو  کی  كرت  رب  ارچ  لاؤس :

. هدوبن حرطم  مه  يزایتما  فیلکت ، ماقم  رد  هدرک و  ادیپ  هّجوت  اهنآ  مامت  هب  الوم  فیلکت  هک  تسا  نیا  شتّلع  باوج :

قّیضم عّسوم و  بجاو  مهدزای  لصف  ]

رد اعبط  دنهدیم ، ماجنا  هک  مه  ار  یتابجاو  لاعفا و  سپ  دنتسه  ینامز » ، » نیفّلکم [- 1]
509 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نکل دوش  عقاو  نامز ، زا  جراخ  یبجاو  هک  تسا  عنتمم  القع  ینعی  دراد  هّیلقع  ّتیفرظ  تابجاو ، مامت  يارب  نامز  سپ  دوشیم  عقاو  ناـمز 
سپ هدش  ذخا  اهنآ  رد  نامز » ، » یعرش ّهلدا  ناسل  رد  هک : دنتـسه  یگژیو  نیا  ياراد  تابجاو ، زا  یـضعب  یلقع ، ینامز  ّتیفرظ  رب  هوالع 
. دراد ّتیلخدم  تابجاو  مامت  رد  یلقع  ّتیفرظ  رظن  زا  نامز »  » الا تسه و  یعرش  تلاخد  رظن  زا  هّینامز  ریغ  اب  هّینامز  تابجاو  فالتخا 

تلاخد نآ  رد  ینّیعم  نامز  هک  زامن  دننام  دراد  ّتیلخدم  تابجاو ، زا  یـضعب  زا  ضرغ  لوصح  رد  سّدقم  عراش  رظن  زا  نامز » : » هصالخ
هک یتروص  رد  نید  يادا  دننام  درادن  یتیلخدم  نامز »  » مه تابجاو  زا  یضعب  رد  و  لیللا .» قسغ  یلا  سمّشلا  كولدل  ةالّصلا  مقا  . » دراد
هک ّتقوم . - 2 ّتقوم . ریغ  - 1 تسا : مسق  ود  رب  بجاو  راـبتعا ، کـی  هب  سپ  دـشاب  ناـمز  ّيا  یف  نید  يادا  دوصقم ، هکلب  دـشابن  يروف 

: دنتسه مسق  ود  رب  مه  ّتقوم  تابجاو 
عومجم ینعی  نآ - رد  ذوخأم  ناـمز  هک  هزور  دـننام  دـشابیم  بجاو  سفن  هزادـنا  هب  هدـش  ذـخا  نآ  رد  هک  یناـمز » : » ّقیـضم بجاو  - 1

. رتدایز هن  تسه و  نآ  زا  رتمک  هن  تسه  موص  سفن  هزادنا  هب  راهن -
اـضرف هدش ، نّیعم  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  هک  ینامز  دننام  تسا  بجاو  رادقم  زا  شیب  هدش ، ذـخا  نآ  رد  هک  ینامز » : » عّسوم بجاو  - 2

، فرظ نآ  مامت  رد  ناوتیم  هک  هدش  نّیعم  نآ  يارب  تعاس  شـش  یلا  جنپ  دودح  نکل  تسه  هقیقد  هدزناپ  ود ، نآ  نایتا  يارب  مزال  نامز 
. درک نایتا  ار  زامن 

. دراد یلقع  هلاحتسا  اریز  دشاب  بجاو  جایتحا  رادقم  زا  رتمک  نامز ، هک  درادن  ناکما  رّکذت :
؟ یلقع ای  تسه  یعرش  نامز - يازجا  ینعی : هّیجیردت -، دارفا  نیب  رییخت  عّسوم ، بجاو  رد  لاؤس :

یّلک  دارفا - رظن  زا  تاّیصوصخ - رئاس  رظن  زا  هک  روطنامه  عّسوم ، بجاو  باوج :
510 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- صاخ ینامز  هدودحم  اب  مه - نامز  رظن  زا  دناوخب  هنکما  رئاس  ای  لزنم و  هّینیسح ، دجسم ، رد  ار  شزامن  دناوتیم  فّلکم  اضرف  تسه و 
، عّسوم بجاو  هّیعفد  دارفا  نیب  رییخت  هک  روطنامه  دـناوخب و  تقو  رخآ  ای  طـسو و  تقو ، لّوا  رد  ار  شزاـمن  دـناوتیم  ـالثم  تسه  یّلک 

نیا هدرک  بجاو  فّلکم  رب  سّدـقم  عراش  هک  ار  هچنآ  نوچ  دـشابیم  یلقع  مه  ناـمز - يازجا  یجیردـت - دارفا  نیب  رییخت  تسه ، یلقع 
نآ زا  لّوا  ءزج  رد  ار  شزامن  دـناوتیم  فّلکم  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  نکل  ِلـْیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةـالَّصلا  ِِمقَأ  : » هک تسا 

. دناوخب شرخآ  ای  طسو  ای  نامز 
 ....« ایعرش اهنیب  رییّختلا  نوکی  نا  مّهوتل  هجو  و ال  : » هلوق
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یّـصاخ ضرغ  ياراد  یئزج  ره  دـیاب  یعرـش  رییخت  رد  اریز  تسین  ناـمز - يازجا  یجیردـت - دارفا  نیب  یعرـش  رییخت  مّهوت  يارب  یهجو 
تسه یقیداصم  ياراد  مهنآ  هک  تسا  بجاو  سمش ، بورغ  لاوز و  نیب  زامن  الثم  دشابیم . بجاو  عماج ، ردق  اجنیا  هکیلاحرد  دشاب 

هب تعیبط  دارفا  تبـسن  دننام  عّسوم ، بجاو  هب  قیداصم  نآ  تبـسن  هک  تسا  یهیدب  و  عرـش . هن  دنکیم  اهنآ  نیب  رییخت  هب  مکح  لقع ، و 
. تسه تعیبط  سفن 

اـضرف تسه - يّدـح  هب  دودـحم  نامز ، اهتنم  دـشابیم  یلقع  مه  نامز  رظن  زا  تسه  یلقع  رییخت ، ناکم ، رظن  زا  هک  روطنامه  هصـالخ :
. دشابیم سمش  بورغ  لاوز و  هب  دودحم 

؟ لیحتسم ای  تسا  نکمم  عّسوم ، بجاو  ایآ  لاؤس :
مه ياّهلدا  هدش و  هلاحتسا  هب  لئاق  یضعب  هک  هدش  هنیمز  نیا  رد  یلصفم  ثحب  لوصف ، نیناوق و  دننام  یلوصا  بتک  زا  یضعب  رد  باوج :
رد هک  دینیبیم  امـش  تسه و  نآ  عوقو  عّسوم ، بجاو  زاوج  رب  لیلد  نیرتمهم  هک : تسا  نیا  هّللا  همحر  فّنـصم  رظن  نکل  دـناهدرک  رکذ 

ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  سپ  هّیموی  تاولص  دننام  میراد  عّسوم  تابجاو  سّدقم ، تعیرش 
511 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب رمالا  مدع  یلع  هتلالدب  لقن  مل  ول  تقولا 726 ] یف  هتوف  دعب  تقولا  جراخ  یف  هب  رمالا  یلع  هجوب 725 ] تقوملاب  رمالل  ۀلالد  ّهنإ ال  مث 
[. 1]
______________________________

. تسه نآ  عوقو 727 ] عّسوم ، بجاو 
: دنعون ود  رب  تابجاو  هک  دش  نایب  لصف  نیمه  لّوا  [- 1]

عّـسوم ای  ّتقوم  بجاو  هک  دـش  نایب  زین  تسا و  لیخد  نآ  قّقحت  رد  یّـصاخ  نامز  یعرـش ، لـیلد  ناـسل  رد  هک  تسا  یبجاو  ّتقوم : - 1
. ّقیضم ای  تسا و 

دوشیم توف  بولطم  نامز  رد  یهاگ  دوشیم و  لاثتما  هتـساوخ  عراش  هک  ینامز  نامه  رد  ّتقوم  بجاو  یهاگ  مینادیم  ّتقوم : ریغ  - 2
ود نیا  درک  اضق  كرادـت و  تقو ، زا  جراخ  رد  ار  نآ  دـیاب  دـیوگیم  تیقوت - لیلد  ّتقوم و  بجاو  لـیلد  زا  ریغ  یجراـخ - لـیلد  یلو 
ایآ درکن ، اضق  بوجو  رب  تلالد  مه  یجراخ  لیلد  دـشن و  ماـجنا  شدوخ  تقو  رد  بجاو  رگا  اـّما  درادـن  یثحب  تسا و  نشور  تروص ،

؟ هن ای  مینک  نایتا  تقو  جراخ  رد  ار  لمع  دیاب  هک  دنکیم  تلالد  ّتقوم ، بجاو  لیلد  نامه 
، ّتقوم بجاو  لیلد  [ 728] دـننک اعّدا  یـضعب  تسا  نکمم  هکلب  درادـن  اضق  بوجو  رب  یتلالد  هجو  چـیه  هب  اهنت  هن  بجاو  لیلد  باوج :
« همرکاف دـیز  كءاج  نإ  - » دـنراد موهفم  هّیطرـش  يایاضق  هک  روطنامه  دـنیوگب  دراد و  تقو  جراـخ  رد  ناـیتا  بوجو  مدـع  رب  تلـالد 

دنراد موهفم  زین  دراد  دوجو  يدیق  اهنآ  رد  هک  یئایاضق  ۀیتقو و  يایاضق  همارکا -» بجی  الف  دـیز  ءیجی  مل  نا   » هک تسا  نیا  شموهفم 
هب  دّیقم  ار  یلمع  هک  یلیلد  نیاربانب 

512 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هقالطإ ۀّیـضق  ناکل  قالطإ ، بجاولا  لیلدـل  ناک  و  تقولاـب ، دـییقّتلا  یلع  قـالطإ  هل  نکی  مل  لصفنم 729 ،] لیلدـب  تیقّوتلا  ناـک  ول  معن 

[. 1  ] هلصأ بولطملا ال  مامت  بسحب  هب  دییقّتلا  نوک  و  تقولا ، ءاضقنا  دعب  بوجولا  توبث 
______________________________

. تسین راک  رد  مه  یبوجو  دوبن ، تقو  نیا  دیق و  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  دنکیم ، بجاو  یّصاخ  تقو 
نایتا بوجو  رب  تلالد  طرـش ، هس  دوجو  اب  یلو  درادن  تقو  زا  جراخ  رد  اضق  بوجو  رب  یتلالد  ّتقوم ، بجاو  لیلد  میتفگ  انثتـسا : [- 1]

: دراد تقو  جراخ  رد  لمع 
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نایب ار  ود - ره  تیقوت - بوجو و  لیلد ، کی  تسا و  لـصّتم  لـیلد  اـب  تیقوت  یهاـگ  مینادیم  نوچ  دـشاب ، لـصفنم  لـیلد  هب  تیقوت  - 1
دنکیم نایب  ار  تالـص  بوجو  لصا  ةالّـصلا » اومیقا   » اب ادتبا  الوم  الثم  تسا  لصفنم  لیلد  اب  یهاگ  و  ۀعمجلا » یف  لستغا   » دننام دنکیم 

. ار نآ  ندوب  تقوم  ِْلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ   » لصفنم و لیلد  اب  دعب  و 
ماقم رد  هن  دشاب  شدودـح  تاّیـصوصخ و  همه  اب  بجاو ، نایب  ددـص  رد  قالطا و  ياراد  دـنکیم  تلالد  بوجو ، لصا  رب  هک  یلیلد  - 2

. لامجا لامها و 
اجره بجاو ، نیا  دیوگن  ینعی  دـشاب ، هتـشادن  قالطا  تقو ، موزل  تقو و  هب  دـییقت  رظن  زا  دـشاب ، هتـشادن  قالطا  تیقوت ، رب  ّلاد  لیلد  - 3

. دوش تیقوت  هدافتسا  ۀلمجلا ، یف  نآ  زا  هکلب  دشاب  تقو  هارمه  دیاب  دوش  قّقحم  دهاوخب 
؟ دوش نایتا  تقو  جراخ  رد  دیاب  دشن  ماجنا  شدوخ  تقو  رد  لمع  رگا  دشاب  هتشاد  دوجو  هناگهس  طئارش  هک  یتروص  رد  ارچ  لاؤس :

زا دـعب  لمع  بوجو  هک : تسا  نیا  شقالطا  ياضتقم  دراد و  قالطا  بجاو ، لیلد  میتفگ ، طئارـش  نمـض  رد  هک  روطنامه  نوچ  باوج :
لمع  تسا و  تباث  مه  تقو  نتشذگ 

513 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف ول  و  لعفلا ، لصأ  ناک  ثیحب  بولطملا ، دّدعت  وحنب  نوکی  امبر  کلذک  بولطملا ، ةدحو  وحنب  نوکی  امک  تقولاب  دییقّتلا  ۀلمجلاب : و 
یلع لیلّدلا  یفکی  و ال  ۀلالد ، نم  وّحنلا  اذهب  ّهنأ  تابثإ  یف  ّدـب  ّهنأ ال  الإ  بولطملا ، مامتب  نکی  مل  نإ  و  ۀـلمجلا ، یف  ابولطم  تقولا  جراخ 

[. 1  ] تفرع امیف  الإ  تقولا 
______________________________

. تقو جراخ  هچ  تقو و  رد  هچ  دوش  نایتا  لاحرههب 730 ] دیاب 
؟ هدوب هچ  صاخ  تقو  هب  بجاو  دییقت  زا  شضرغ  درک و  دییقت  نّیعم ، تقو  هب  ار  بجاو  الوم  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  لاؤس :

. شبولطم لصا  هن  تسه  الوم  بولطم  مامت  بسح  هب  صاخ  تقو  هب  دییقت  باوج :
رد تقو  هکنیا  هن  دوش  نایتا  نّیعم  تقو  رد  زامن - الثم  لمع - دیاب  دوش  لصاح  امامت  لماک و  روطهب  الوم  بولطم  دیهاوخب  رگا  حیضوت :
هب دشاب  هدشن  لصاح  چیه  الوم  بولطم  دش  ماجنا  تقو  جراخ  رد  زامن  رگا  هک  يروطهب  دشاب  هتشاد  تلاخد  الوم  بولطم  ساسا  لصا و 

داتـشه نیا  هّتبلا  تسا ، تحلـصم  هجرد  داتـشه  دـجاو  تقو ، زا  جراخ  زامن  و  تحلـصم ، هجرددـص  ياراد  تقو ، رد  زامن  رگید : ترابع 
. دشاب ّتیلضفا  بابحتسا و  ّدح  رد  هکنیا  هن  تسه . ءافیتسالا  مزال  تقو ، تحلصم  هک  نانچمه  تسه  ءافیتسالا  مزال  مه  تحلصم  هجرد 

وحن هب  تقونآ  هب  شدـییقت  تسا  نکمم  عقاو ، رظن  زا  اتوبث و  دوشیم  دـّیقم  یّـصاخ  تقو  هب  هک  یبجاو  بولطم : دّدـعت  تدـحو و  [- 1]
رد لمع  رگا  هک  يروطهب  صاخ  تقو  رد  شعوقو  يرگید  لمع و  لصا  یکی  دـشاب  هتـشاد  بولطم  ود  ـالوم  ینعی  دـشاب  بولطم  دّدـعت 

کی الوم  ینعی  دـشاب  بولطم  تدـحو  وحن  هب  تسا  نکمم  دـشاب و  الوم  بولطم  تقو ، جراخ  رد  نآ  ماجنا  زاـب  دـشن  ماـجنا  نّیعم  تقو 
رگید الوم  دـشن  ماجنا  تقو  رد  لمع  رگا  هک  يروطهب  صاخ ، تقو  رد  نایتا  هب  دـّیقم  لمع  نّیعم ، تقو  رد  لـمع  مهنآ  دراد و  بولطم 

بولطم ددعت  وحن  هب  تقوم  بجاو  مینک  تابثا  هکنیا  يارب  رهاظ  رد  اّما  دـهاوخیمن  ار  تقو  ریغ  رد  لمع  لمع و  لصا  درادـن و  یبولطم 
لیلد  و  میراد 731 ] لیلد  هب  زاین  تسا ،

514 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّربدتف تقولا ، ءاضقنا  دعب  تقوملا  بوجو  باحصتسال  لاجم  و ال  تقولا ، جراخ  یف  اهبوجو  مدع  ةءاربلا  ۀلاصأ  ۀّیضقف  ۀلالّدلا  مدع  عم  و 

[. 1  ] ادّیج
لصف 

یف فراعتملا  وه  امک  هب ، هرمأ  غیلبت  الإ  هب  ریغلا  رمأ  طیـسوت  یف  ضرغ  هل  نکی  مل  و  هلوصح ، ضرغلا  ناک  ول  هب  رمأ  ءیـشب ، رمألاب  رمـألا 
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هب ال هضرغ  ّقلعت  عم  وأ  هب ، هضرغ  ّقلعت  نود  نم  ءیّشلا ، كاذب  هرمأب  لصحی  کلذ  نم  ضرغلا  ناک  ول  اّمأ  و  یهّنلا . وأ  رمألاب  لسّرلا  رمأ 
هنوک یلع  رمألاب ، رمألا  دّرجمب  ۀلالد  ّهنا ال  کلذب  حدقنا  دق  و  یفخی . امک ال  ءیّـشلا ، كاذب  ارمأ  نوکی  الف  هب ، هرمأ  ّقلعت  دعب  لب  اقلطم ،

[. 2  ] هیلع ۀنیرق  نم  هیلع  ۀلالّدلا  یف  ّدب  و ال  هب ، ارمأ 
______________________________

. تشاد دوجو  طرش  هس  هک  يدروم  انثتسا ، دروم  رد  رگم  تسین  یفاک  نآ  تابثا  يارب  تقوم  بجاو 
رد دیاب  تقو  رد  بجاو  توف  تروص  رد  ایآ  تسا  بولطم  دّدعت  وحن ، هب  ّتقوم  بجاو  دنک  تلالد  هک  میتشادـن  یلیلد  رگا  لاؤس : [- 1]

؟ درک نایتا  ار  نآ  تقو ، زا  جراخ 
. دننکیم یفن  ار  نآ  تئارب ، ّهلدا  رئاس  عفر و  ثیدح  اذل  تسا  نوملعی » امم ال  ، » تقو جراخ  رد  تالص  بوجو  نوچ  ریخ ، باوج :

بجاو تقو ، رد  زامن ، میئوگب  ینعی  درک ؟ تباث  ار  تقو  زا  جراخ  رد  زامن  ناـیتا  بوجو  ناوتیم  باحـصتسا  هب  کّـسمت  اـب  اـیآ  لاؤس :
؟ مینکیم باحصتسا  ار  تقو  جراخ  هب  تبسن  بوجو ، ءاقب  تسا ، تقو  جراخ  هک  مه  نآلا  دوب ،

هّیضق نوچ  دنریاغتم  هّیضق ، ود  اجنیا  رد  یلو  دشاب  یکی  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  دیاب  باحصتسا  نایرج  تّحـص و  يارب  اریز  هن ، باوج :
نیارباـنب تسا  تقو  جراـخ  رد  تالـص  بوجو  هکوکـشم  هّیـضق  و  یّلک - روطهب  تالـص  بوجو  هن  تقو - رد  تالـص  بوـجو  هنّقیتـم ،

. درک تباث  ار  تقو  زا  جراخ  رد  زامن  نایتا  بوجو  باحصتسا  هار  زا  ناوتیمن 

« رما هب  رما   » مهدزاود لصف  ]

دنکیم رما  هطساو ، اب  هکلب  دنکیمن  مدرم  هّجوتم  امیقتسم  ار  دوخ  رما  الوم  یهاگ  [- 2]
515 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

الثم هدـشن  نیفلکم  هّجوتم  امیقتـسم  الوم  رما  سپ  دـنهد  ماجنا  ار  لـمع  نـالف  نک ، رما  نارگید  هب  وت  هک  دـهدیم  روتـسد  يدرف  هب  ـالثم 
رمالاب رمالا   » ثحب ناونع  سپ  دننک  نایتا  ار  تالص  موص و  هک  هدب  نامرف  ناناملسم  هب  امش  هک  دهدیم  روتـسد  ربمغیپ  هب  لاعتم  دنوادخ 

: ینعی دشابیم  ءیشب »
. دوش نایتا  جراخ ، رد  دیاب  هک  تسه  ءیش »  » نامه یمّود  هب  رومأم  تسا و  رما » ، » یلّوا هب  رومأم 

هدش و ّقلعتم  رما »  » هب الوم  رما  رگید : ترابع  هب  تسه  هطساو  نودب  رماوا  دننام  هدروخ ، هطساو  هک  لاحنیعرد  الوم  رما  سفن  ایآ  لاؤس :
تبسن یمّوس ، درف  نکل  دومنن  غالبا  ار  الوم  نامرف  درک و  نایسن  ای  تفلاخم  هطساو »  » رگا لاح  هتفرگن ، ّقلعت  هب ، رومأم  ءیـش  هب  امیقتـسم 

مزال شتعاطا  هکنیا  ای  دنک  تعاطا  نآ  زا  دیاب  درف  نآ  تسه و  هطـساو  نودب  رما  دننام  الوم  رما  تروص ، نیا  رد  درک ، ادیپ  عالّطا  نآ  هب 
؟ تسین

هس ياراد  هلئسم ، دنک ، رما  نارگید ، هب  هک  هدرک  رما  وا  هب  ارچ  هدوب و  هچ  هطساو ، نآ  هب  رما  زا  الوم  فده  هک  مینک  یسررب  دیاب  باوج :
: تسا تروص 

روتـسد هطـساو ، نآ  هب  درادـن  مدرم  هب  یـسرتسد  نوچ  اهتنم  دـنک  ادـیپ  قّقحت  جراخ  رد  هب  رومأـم  هک  تسا  نیا  ـالوم  فدـه  یهاـگ  - 1
. نک رما  وت  هک  دهدیم 

رارق غیلبت  رد  هطـساو  ار  اهنآ  دـیامنیم و  یحو  ایبنا  هب  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  دـنریگ  رارق  یحو  فرط  هک  دـنرادن  یگتـسیاش  مدرم ، لاثم :
. دنک ادیپ  قّقحت  جراخ ، رد  هب  رومأم  هک  تسا  نیا  راگدرورپ ، فده  نکل  دهدیم 

رد هک  دنهد  ماجنا  ار  لمع  نالف  نک  رما  نارگید  هب  دیوگیم  وا  هب  اذل  دنک  رما  هطـساو »  » هب هک  تسا  نیا  الوم  یلـصا  فدـه  یهاگ  - 2
ءیـش نایتا  هب  وا  ضرغ  الـصا  دنهدن و  ماجنا  ای  دـنهد  ماجنا  اجراخ  ار  هب  رومأم  ءیـش  نارگید  هک  درادـن  نیا  هب  یتیانع  روکذـم ، ضرف 
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. هتفرگن ّقلعت  هب  رومأم 
هک يوحن  هب  دنک  رما  تطاسو و  هطـساو ، نآ  هک  یتروص  رد  نکل  دـنهد  ماجنا  نارگید  ار  هب  رومأم  هک  تسا  نیا  الوم  فدـه  یهاگ  - 3

یتروص رد  هب  رومأـم  ماـجنا  هکلب  دوش  ناـیتا  جراـخ  رد  ءیـش  نآ  دـهاوخیمن  مه  ـالوم  درکن ، رما  نارگید  هب  دوـمن و  تفلاـخم  وا  رگا 
. دنک لمع  دوخ ، هفیظو  هب  هطساو  هک  تسه  وا  بولطم 

516 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

قالطإ ۀّیـضق  هب ؟ لصاحلا  ثعبلا  و  لّوألا ، رمألا  دیکأت  وأ  ءیّـشلا ، كاذ  رارکت  بجوی  لهف  هلاثتما ، لبق  هب  رمألا  دـعب  ءیـشب  رمأ  درو  اذإ 
ةّرم  ) لثمب ناک  ول  و  نیبلا ، یف  اهل  دییقت  ءیجی  نأ  نود  نم  نیتّرم ، ةدحاو  ۀـعیبطب  ّقلعتی  داکی  اسیـسأت ال  بلّطلا ، ّنإف  دـیکّأتلا ، وه  ةّداملا 

بلطلا ال سیـسأت  وه  ناک  نإ  و  ۀـئیهلا ، قـالطإ  نم  قاـسنملا  و  یفخی ، ـال  اـمک  رخـآلا ، ّقلعتم  ریغ  اـمهنم  لـک  ّقلعتم  نوکی  یک  يرخا )
[. 1  ] دحاو ببس  رکذ  وأ  ببس ، كانه  رکذی  مل  و  اهلثمب ، ۀقوبسم  تناک  امیف  اهنع ، دیکّأتلا  قابسنا  وه  رهاّظلا  ّنأ  الإ  هدیکأت ،

______________________________

تیافک الوم  رما  فرص  مّوس ، مّود و  تروص  رد  یلو  تسین  هطـساو  نودب  هطـساو و  اب  رما  نیب  یقرف  چیه  لّوا ، تروص  رد  هلئـسم : مکح 
هب رما  سفن  وا  روظنم  ای  اریز  تسین  ءیـش  نآ  هب  رما  الوم ، یئادـتبا  رما  رگید : تراـبع  هب  دـننک  ناـیتا  ار  ءیـش  نآ  نارگید  هک  دـنکیمن 
نآ نایتا  درکن ، رما  هطساو ، رگا  سپ  دنک  رما  تطاسو و  هطساو ، هک  یتروص  رد  اهتنم  دشابیم  ءیش  نآ  ماجنا  وا  فده  ای  تسه  هطساو 

. تسین الوم  ضرغ  ّقلعتم  مه  ءیش 
مزال ءیـش ، نآ  نایتا  دبع ، رب  هک  تسا  لّوا  مسق  زا  هک  میهد  صیخـشت  میتسناوتن ، اما  درک  ادیپ  قّقحت  رما » هب  رما   » يدروم رد  رگا  لاؤس :

؟ تسیچ هفیظو  دشابن ، مزال  ءیش  نآ  ماجنا  هک  تسا  مّوس  مّود و  مسق  زا  ای  دشاب 
. دنک نایتا  ار  ءیش  نآ  دبع ، هک  تسین  مزال  دشاب ، هتشادن  دوجو  موزل ، رب  ياهنیرق  رگا  باوج :

« رما زا  دعب  رما   » مهدزیس لصف  ]

تفگ درک و  رارکت  ار  ترابع  نامه  الوم  ادّدـجم  دـبع ، لاثتما  زا  لبق  و  ادـیز » مرکا   » تفگ الثم  درک ، رداص  يرما  الوم  رگا  لاؤس : [- 1]
ود دیاب  دبع  تسه و  یـسیسأت »  » مّود رما  هکنیا  ای  دراد  فیلکت  کی  طقف  دبع  و  دیکأت »  » ناونع مّود ، رما  ایآ  تروص  نیا  رد  ادیز » مرکا  »

؟ دنک مارکا  ار  دیز  هعفد 732 ،]
517 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

توافتم ود  نآ  زا  کیره  قالطا  هک  تسه  ياهّدام  تئیه و  ياراد  مرکا »  » اریز میتسه  داضتم  بلطم  ود  راتفرگ  ثحب ، ّلـحم  رد  باوج :
. تسا

هّدام قالطا  نیب  نکل  دنکیم  تلالد  یموزل  بلط  رب  هک  تسه  لعفا  هغیص  نامه  شتئیه  و  دیز - مارکا  هب - رومأم  زا  ترابع  مرکا »  » هّدام
. تسه نیابت  تئیه ، و 

يانعم درادن و  ّتیلخدم  نآ ، رد  یطرـش  دـیق و  چـیه  تسه و  دـیز » مارکا  ، » هدـش رداص  الوم  هیحان  زا  هک  يرما  ود  نآ  هّدام  کلذ : نایب 
، مارکا تعیبط  مه  مّود  رما  رد  دـیز  مارکا  ياـنعم  نینچمه  تسه و  یطرـش - دـیق و  چـیه  نودـب  مارکا - تعیبـط  لّوا ، رما  رد  دـیز  مارکا 

. تسه يدیق  چیه  نودب 
طرـش دـیق و  چـیه  نودـب  مارکا ،» تعیبط   » هب تبـسن  اریز  دـشاب  هتـشاد  دوجو  فیلکت ، کـی  طـقف  هک  تسا  نیا  هّداـم ، قـالطا  ياـضتقم 

[. 733] دنک ادیپ  ّقلعت  فیلکت ، ود  دوشیمن 
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نیا شیانعم  دنک ، ادـیپ  یـسیسأت  ناونع  دـشاب  انب  رگا  اریز  دـشاب  هتـشاد  يدـیکأت  هبنج  مّود ، رما  هک  تسا  نیا  هدام  قالطا  ياضتقم  سپ 
لثم دنوش  ریاغتم  هکنیا  رگم  دوش  عقاو  هدحاو ، تعیبط  رب  مکح  ود  تسا  عنتمم  دـشاب و  هدـش  ّبترتم  تعیبط ، کی  رب  مکح  ود  هک  تسا 

«. ۀیناث ةّرم  ادیز  مرکا   » دنیوگب مود  رما  رد  و  ادیز » مرکا   » دنیوگب لوا  رما  رد  هکنیا 
مارکا مه  البق  هچرگ  طرش - دیق و  چیه  نودب  دیز ، مارکا  الثم  دشاب و  هتـشاد  سیسأت 734 ] ناونع  هک  تسا  نیا  تئیه ، قالطا  همزال  اما 

مه البق  هچرگ  تسا  بجاو  ریداـقت ، عیمج  رد  مارکا  بوجو  هک  دـش  نیا  تئیه ، قـالطا  ياـضتقم  سپ  دـشاب  بجاو  هدرک - ادـیپ  ققحت 
. دشاب هدش  ققحم 

؟ تسیچ فیلکت  تسا ، سیسأت  تئیه ، قالطا  ياضتقم  دیکات و  هّدام ، قالطا  ياضتقم  دش  صّخشم  هک  نونکا  هصالخ :
518 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دننام دشاب - شدوخ  لثم  یلعفا  تئیه  قوبسم  لعفا  تئیه  رگا  نکل  تسا  سیـسأت  نآ ، زا  ردابتم  تئیه و  قالطا  ياضتقم  هچرگ  باوج :
دزن یتروص  نینچ  رد  دشاب ، هدرک  رکذ  ببـس  کی  ای  دشاب  هدرکن  رکذ  یببـس  دوخ ، فیلکت  يارب  مه  الوم  فرط ، نآ  زا  و  هیف - نحن  ام 

يددعتم بابسا  دوخ ، فیلکت  يارب  الوم  رگا  هلب  دوب ، دیکات  هّدام ، قالطا  زا  ردابتم  هک  نانچمه  تسا - دیکات  مه  تئیه  زا  ردابتم  فرع ،
. دمآیم شیپ  بابسا  لخادت  مدع  لخادت و  ثحب  هزات  نکل  دوب  سیسأت  هکلب  دوبن  دیکات  تئیه ، زا  ردابتم  رگید  درکیم ، رکذ 

1374 / 5 نیرهاّطلا 23 / نیبّیّطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  ارخآ و  الّوا و  هّلل  دمحلا  و 
519 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعوضوملا سرهفلا 

ۀحفصلا عوضوملا 
رمألا 9 ۀغیصب  قلعتی  ام  یف  یناثلا  لصفلا 

رمألا 9 ۀغیص  یناعم 
رمألا 14 ۀغیصک  ۀیئاشنالا  غیصلا  رئاس 

بوجولا 17 یف  ۀقیقح  رمالا  ۀغیص  نا  یلع  لالدتسالا 
بلطلا 22 ماقم  یف  ۀلمعتسملا  ۀیربخلا  لمجلا 

همدع 31 بوجولا و  یف  رمألا  ۀغیص  روهظ  یف 
یلصوتلا 35 يدبعتلا و 

القع 37 ۀعاطلا  یف  ۀبرقلا  دصق  رابتعا 
هعفد 41 ةدابعلا و  یف  ۀبرقلا  لخد  ناکما  مهوت 

رمألا 55 قالطاب  کسمتلا  عانتما 
ضرغلا 59 لجأل  طایتحالا  موزل 

اینیع 69 اینییعت  ایسفن  بوجولا  نوک  ۀغیصلا  قالطإ  ءاضتقا 
رظحلا 71 بیقع  رمألا  عوقو 

رارکتلا 76[735] ةرملا و 

ص519 ج2 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
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رارکتلا 83 ةرملاب و  دارم 
لاثتمالا 91 هب  لصحی  ام  یف 

یخارتلا 98 روفلا و 
520 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

روفلا 105 یلع  ۀغیصلا  ۀلالد  ةرمث 
ءازجإلا 106 یف  ثلاثلا  لصفلا 
ناونعلا 107 یف  هجولاب  دارملا 

ءاضتقالا 110 ینعم 
ءازجإلا 117 ینعم 

رارکتلا 119 ةرملا و  ءازجإلا و  نیب  قرفلا 
هریغ 121 نود  هرمأ  نع  اقلطم  هب  رومأملاب  نایتإلا  ءازجإ 

یعقاولا 126 رمألا  نع  يرارطضالا  رمألاب  هب  رومأملاب  نایتإلا  ءازجإ 
یعقاولا 138 رمألا  نع  يرهاظلا  رمألاب  هب  رومأملاب  نایتإلا  ءازجإ 

ۀیقیرطلا 146 ۀیببسلا و  ثیح  نم  ةرامألا  رابتعا  یف  کشلا 
عطقلا 155 أطخ  مکح 

ءازجإلا 159 بیوصتلا و  نیب  قرفلا 
بجاولا 165 ۀمدقم  یف  عبارلا  لصفلا 

165 ۀیلقع ؟ مأ  ۀیلوصأ  مأ  ۀیهقف  ۀلأسملا 
ۀیجراخ 168 ۀیلخاد و  یلا  ۀمدقملا  میسقت 

ۀیداع 178 ۀیعرش و  ۀیلقع و  یلا  ۀمدقملا  میسقت 
ملعلا 182 بوجولا و  ۀحصلا و  دوجولا و  ۀمدقم  یلا  ۀمدقملا  میسقت 

ةرخأتم 186 ۀنراقم و  ۀمدقتم و  یلا  ۀمدقملا  میسقت 
رخأتملا 189 طرشلا  قیقحت 

بجاولا 201 تامیسقت 
طورشملا 201 قلطملا و 

ۀئیهلا 204 یلا  دویقلا  عوجر 
ةداملا 206 یلا  طرشلا  عوجر  یف  خیشلا  مالک 

طورشملا 218 بوجولا  ءاشنإ  ةدئاف 
ملعتلا 225 ۀفرعملا و  بوجو 

بجاولا 227 قالطإ  ۀیفیک 
زجنملا 231 قلعملا و 

521 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هعفد 236 قلعملا و  بجاولا  یلع  لاکشالا 
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قلعملا 240 یف  رصعلا  لها  ضعب  لاکشا  یف 
قلعملا 245 بجاولا  یلع  يرخا  تاشقانم 

تقولا 251 لبق  بوجولاب  ۀمدقملا  فاصتا 
همدع 266 لیصحتلا و  بوجو  یف  دویقلا  فالتخا 

هیف 268 ۀشقانملا  دیقلا و  نارود  یف  تاریرقتلا  مالک 
يریغلا 281 یسفنلا و 

يریغلا 281 یسفنلا و  بجاولا  دیدحت 
يریغلا 287 یسفنلا و  یف  کشلا  مکح 

هیلع 289 فنصملا  ضارتعا  خیشلا و  راتخم 
یسفنلا 297 رمألا  یلع  باوثلا  قاقحتسا 

ثالثلا 301 تاراهطلا  ۀیدابع  یلع  لاکشالا 
هیلع 306 فنصملا  ضارتعا  خیشلا و  باوج 

همدع 313 تاراهطلا و  یف  لصوتلا  دصق  رابتعا 
طارتشالا 317 قالطالا و  یف  اهیذل  ۀمدقملا  ۀیعبت 

ۀمدقملا 320 یف  لصوتلا  دصق  رابتعا  مدع 
لاثتمالا 322 ققحت  یف  لصوتلا  دصق  لخد 

ۀلصوملا 332 ۀمدقملا 
ۀلصوملا 341 ۀمدقملا  بوجو  یلع  لوصفلا  بحاص  لالدتسا 

لوصفلا 344 بحاص  ۀلدأ  یف  ۀشقانملا 
ۀلصوملا 360 ۀمدقملاب  لوقلا  ةرمث 

یعبتلا 368 یلصالا و 
ۀیعبتلا 374 ۀلاصألا و  یف  کشلا  مکح 

همدع 377 ۀمدقملا و  بوجو  یف  عازنلا  ةرمث 
تابجاولا 383 یلع  ةرجالا  ذخأ  مکح 
ۀلأسملل 387 يرخا  ةرمث  یف  ۀشقانملا 

بجاولا 393 ۀمدقم  یف  لصألا  سیسأت 
522 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نادجولاب 400 ۀمزالملا  یلع  لالدتسالا 
هیلع 404 لاکشالا  ۀمدقملا و  بوجو  یلع  لالدتسالا  یف  يرصبلا  نسحلا  یبأ  ناهرب 

هریغ 411 ببسلا و  نیب  ۀمدقملا  بوجو  یف  لیصفتلا 
هریغ 413 یعرشلا و  طرشلا  نیب  ۀمدقملا  بوجو  یف  لیصفتلا 

بحتسملا 416 ۀمدقم 
هورکملا 417 مارحلا و  ۀمدقم 
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دضلا 421 ۀلأسم  سماخلا  لصفلا 
دضلا 421 ءاضتقالاب و  دارملا 

نیدضلا 425 نیب  ۀیمدقملا  مهوت  عفد 
هداسف 448 و  ینمضتلا ، ءاضتقالا  بیرقت 

ۀلأسملا 452 ةرمث 
هیلع 453 داریالا  ةرمثلل و  یئاهبلا  خیشلا  راکنا 

بترتلا 455
بترتلا 457 یلع  لاکشالا  بیرقت 

مهملا 462 مهألا و  رمأ  نیب  ةدراطملا  توبث 
رصعلا 466 لها  ضعب  مالک  ّدر  نیباقعلا و  ۀحصب  لوقلا  نالطب 

هطرش 473 ءافتناب  هملع  عم  رمآلا  رمأ  زاوج  مدع  یف  سداسلا  لصفلا 
عئابطلاب 479 یهاونلا  رماوألا و  قلعت  یف  عباسلا  لصفلا 

عئابطلاب 482 رماوألا  قلعت  نم  دارملا 
بوجولا 487 خسن  نماثلا  لصفلا 

يرییختلا 492 بوجولا  عساتلا  لصفلا 
رثکألا 501 لقالا و  نیب  رییختلا  یفن 

یئافکلا 507 بوجولا  یف  رشاعلا  لصفلا 
تقوملا 508 بجاولا  رشع  يداحلا  لصفلا 

رمألاب 514 رمألا  رشع  یناثلا  لصفلا 
رمألا 516 دعب  رمألا  رشع  ثلاثلا  لصفلا 

523 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باتک یعوضوم  تسرهف 

هحفص  عوضوم 
همّدقم 7

رما هغیص 
لعفا 9 تئیه  رما - هغیص  رد  مّود  لصف 

لعفا 9 تئیه  رما - هغیص  یناعم  لّوا : ثحبم 
17 تسا ؟ بوجو  رد  تقیقح  رما ، هغیص  ایآ  مّود : ثحبم 

18 هر »  » ملاعم بحاص  مالک  یسررب  دقن و 
22 تسیچ ؟ رد  ناشروهظ  دنوشیم  لامعتسا  بلط ، رد  هک  ياهّیربخ  لمج  مّوس : ثحبم 

31 هن ؟ ای  دراد  بوجو  رد  روهظ  رما ، هغیص  ایآ  مراهچ : ثحبم 
یلّصوت 35 يدّبعت و  بجاو  مجنپ : ثحبم 
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یلّصوت 36 يدّبعت و  بجاو  يانعم  لّوا : همّدقم 
تبرق و 37 دصق  يانعم  مّود : همّدقم 

تبرق 53 دصق  یناعم  رئاس 
55 درک ؟ کّسمت  قالطا ، هب  ناوتیم  تبرق  دصق  رابتعا  یفن  يارب  ایآ  مّوس : همّدقم 

524 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
59 تسیچ ؟ ّتیلّصوت  ّتیدّبعت و  رد  کش  تروص  رد  لقع  مکح 

69 تسه ؟ یبجاو  عون  هچ  رما ، هغیص  قالطا  ياضتقم  مشش : ثحبم 
مّهوتم 71 ای  مّلسم  رظح  بیقع  رما ، هغیص  عوقو  متفه : ثحبم 

رارکت 76 هّرم و  متشه : ثحبم 
رارکت 77 هّرم و  رد  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

83 دارفا ؟» درف و   » ای تسه  تاعفد » هعفد و   » رارکت هّرم و  زا  دوصقم 
85 تسیچ ؟ لوصف  بحاص  رظن  هب  رارکت  هّرم و  زا  دوصقم 

لوصف 88 بحاص  ياعّدم  هب  فّنصم  خساپ 
91 تسا ؟ هنوگچ  لاثتما  ّتیفیک  هّرم ، هب  لوق  رب  انب 

92 تسا ؟ هنوگچ  لاثتما  ّتیفیک  رارکت ، هب  لوق  رب  انب 
93 تسا ؟ هنوگچ  لاثتما  ّتیفیک  فّنصم ، راتخم  رب  انب 

یخارت 98 روف و  مهن : ثحبم 
ازجا

ازجا 106 ثحب  مّوس : لصف 
107 تسیچ ؟ ههجو » یلع   » ناونع زا  دوصقم  لّوا : رما 

110 تسیچ ؟ اضتقا »  » هملک زا  دوصقم  مّود : رما 
117 تسیچ ؟ ازجا »  » هملک زا  دوصقم  مّوس : رما 

119 تسه ؟ رارکت » هّرم و   » ثحب و  ازجا »  » ثحب نیب  یتوافت  هچ  مراهچ : رما 
120 تسیچ ؟ ءادالل » اضق  ّتیعبت   » ثحب اب  ازجا »  » هلأسم قرف 

ازجا 122 رظن  زا  شدوخ  رما  هب  تبسن  هب ، رومأم  ره  سایق  لّوا : عضوم 
126 تسه ؟ یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  زا  یفکم  يرارطضا ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  لّوا - ماقم  مّود : عضوم 

134 تسه ؟ ازجا »  » يرارطضا رماوا  ّهلدا  رهاوظ  ياضتقم  ایآ 
525 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

138 تسه ؟ یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  زا  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  مّود : ماقم 
یلوصا 146 عرف  کی 

ازجا 155 رظن  زا  عطق  ياطخ  مکح 
159 تسا ؟ بیوصت » ، » ازجا هب  لوق  همزال  ایآ 

بجاو  همّدقم 
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یهقف 165 هن  تسه  یلوصا  لئاسم  زا  بجاو  همّدقم  ثحب  لّوا : رما 
هّیظفل 166 هن  تسه  هّیلقع  ثحابم  زا  بجاو ، همّدقم  ثحب 

همّدقم  ماسقا 
هّیجراخ 168 هّیلخاد و  همّدقم  همّدقم - ماسقا  مّود : رما 

169 هن ؟ ای  دنراد  ّتیمّدقم  ناونع  ازجا  ایآ 
دنتسه 173 جراخ  بجاو ، همّدقم  ثحب  عازن و  زا  هّیلخاد  يازجا 

هّیجراخ 177 همّدقم  ماسقا 
هّیلقع 178 همّدقم 

ۀّیعرش 179 همّدقم 
هّیداع 180 همّدقم 

هّیدوجو 182 همّدقم 
تّحص 182 همّدقم 
هّیبوجو 184 همّدقم 

هّیملع 184 همّدقم 
هرخأتم 186 هنراقم و  همّدقتم ، همّدقم 

526 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بجاو  ماسقا 

بجاو 201 ماسقا  مّوس : رما 
طورشم 201 قلطم و  بجاو 

طورشم 206 بجاو  رد  هر »  » مظعا خیش  هّیرظن  یسررب  دقن و 
طورشم 219 بوجو  ياشنا  هدئاف 

227 يزاجم ؟ ای  تسه  یقیقح  طورشم » بجاو   » رب بجاو »  » ناونع قالطا  ایآ 
227 هر »  » یئاهب خیش  همانیگدنز  زا  يرصتخم 

229 زاجم ؟ ای  تسا  تقیقح  وحن  هب  طورشم  بجاو  رد  رما  هغیص  لامعتسا  ایآ 
زّجنم 231 ّقلعم و  بجاو 

زّجنم 236 ّقلعم و  هب  بجاو ، میسقت  رب  فّنصم  تالاکشا 
ّقلعم 240 بجاو  رد  يدنواهن  قّقحم  مالک  یسررب  دقن و 

240 هر »  » يدنواهن قّقحم  همانیگدنز  زا  يرصتخم 
ّقلعم 245 بجاو  رب  رگید  لاکشا  ود 

251 تسیچ ؟ هّیدوجو  تامّدقم  یلعف  يریغ  بوجو  كالم 
تقو 259 زا  لبق  تامّدقم ، نایتا  بوجو 

لیصحت 266 موزل  مدع  ای  لیصحت  موزل  رد  دویق  فالتخا 
هّدام 268 هب  تبسن  تئیه ، قالطا  حیجرت  رد  مظعا  خیش  نایب  یسررب  دقن و 
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يریغ 281 یسفن و  بجاو 
بجاو 287 ّتیریغ  ّتیسفن و  رد  کش 

بجاو 289 ّتیریغ  ّتیسفن و  رد  کش  تروص  رد  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 
289 هرس » سدق   » مظعا خیش  همانیگدنز  زا  يرصتخم 

292 هر »  » مظعا خیش  مالک  رب  فّنصم  داریا 
297 تسا ؟ باقع  باوث و  قاقحتسا  بجوم  يریغ  رما  اب  تفلاخم  تقفاوم و  ایآ 

يدابع 301 تامّدقم  رد  لاکشا  ود  نایب 
527 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

303 هر »  » فّنصم رظن  هب  لاکشا  عفد  قیرط 
306 هر »  » مظعا خیش  رظن  هب  لاکشا  عفد  قیرط 

تسه 317 همّدقملا  يذ  بوجو  عبات  طارتشا ، قالطا و  رظن  زا  همّدقم  بوجو 
320 هر »  » مظعا خیش  مالک  یسررب  دقن و  لّصوت : دصق 

یهقف 324 عرف  کی 
332 هر »  » لوصف بحاص  مالک  یسررب  دقن و  هلصوم : همّدقم 
هلصوم 341 همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  لوصف  بحاص  ّهلدا 

لوصف 344 بحاص  ّهلدا  هب  تبسن  فّنصم ، خساپ 
هلصوم 356 همّدقم  صوصخ  بوجو  رب  رگید  لیلد 

هلصوم 360 همّدقم  شریذپ  هّیملع  هرمث 
یعبت 368 یلصا و  بجاو 

بجاو 377 همّدقم  ثحب  تارمث  ای  هرمث 
تابجاو 385 رب  ترجا  ذخا  رد  لاکشا  ّلح 

لصا 393 سیسأت  رد 
401 همزالم : تابثا  رب  فنصم  ّهلدا 

نادجو 401 هب  هعجارم  فلا :
تاّیفرع 402 تاّیعرش و  رد  هّیریغ  رماوا  دوجو  ب :

404 همزالم »  » رب يرصب  نسحلا  وبا  لیلد  یسررب  دقن و 
يرصب 405 نسحلا  وبا  تالاح  زا  يرصتخم 

همّدقم 411 بوجو  رد  لیصافت  زا  یضعب 
تامّدقم 411 رئاس  و  ببسم » ببس و   » نیب لیصفت  فلا :

یعرش 413 ریغ  یعرش و  طرش  نیب  لیصفت  ب :
بحتسم 416 همّدقم 

هورکم 417 همّدقم  مارح و  همّدقم 
528 ص : ج2 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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« دض »
422 تسیچ ؟ اضتقا »  » زا دوصقم 

423 تسیچ ؟ دض »  » هملک زا  دوصقم 
448 تسه ؟ ماع  ّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  ایآ 

452 دض »  » هلئسم هرمث 
453 دض »  » هلئسم هرمث  رد  یئاهب  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

ّبترت 455
467 هر »  » يزاریش يازریم  یگدنز  زا  ياهّمش 

رمآ رما 
473 تسا ؟ هنوگچ  شطرش  ءافتنا  هب  ملع  اب  رمآ  رما 

479 دارفا ؟ ای  تسا  قلعتم  عیابط ، هب  یهاون  رماوا و  ایآ 
بوجو 487 خسن 

يرییخت 492 بوجو 
یئافک 507 بوجو 

ّقیضم 508 عّسوم و  بجاو 
رما 514 هب  رما 

رما 516 زا  دعب  رما 
[736]

________________________________________

.153 هنومن 9 / ریسفت  ك : ر . (- 1 [ ) 1]

.360 هنومن 8 / ریسفت  ك : ر . (- 1 [ ) 2]

.396 هنومن 1 / ریسفت  ك : ر . (- 2 [ ) 3]
باوثلل و ۀیـضتقم  تناک  امل  ۀـباتکلا  ّناف   E«\ ْمُهُوِبتاکَف » i\ وحن بدـّنلا  یناثلا : . E «* \ َةالَّصلا اوُمِیقَأ  » i\ وحن بوجولا  لوـالا : (-» 3 [ ) 4]

: داشرإلا سماخلا :  ... E «* \ اُوبَرْشا َو  اُولُک  » i\ وحن ۀحابالا  ثلاثلا : ۀبودنم  تناک  باقع ، اهکرت  یف  سیل 
بدنلا نا  بدنلا  نیب  هنیب و  قرفلا  لیق  مهتحلـصمل  ۀیاعر  داهـشتسالا  یلا  ۀنیادملا  دنع  دابعلا  دشرا  یلاعت  هّللا  ناف   E«\ اوُدِهْشَتْساَف » i\ وحن

: عباسلا مهیلع  نانتمالا  یلع  لدـی  رمـالاب   E «* \ ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوـُلُک  » i\ وحن نانتمالا  سداسلا : ایندـلا ...  عفانمل  داـشرالا  ةرخـآلا و  باوثل 
: رـشع يداحلا  مارکالا ...  ۀـنیرق  ۀـنجلا  لوخدـب  رمالا  دـنع  نمالا  مالـسلا و  مض  ناف   E«\ َنِینِمآ ٍمالَِـسب  اهُولُخْدا  » i\ وحن رومأملل  مارکـالا 

ْنُک » i\ وحن داجیالا  وه  نیوکتلا و  رشع : سماخلا  یل ... » رفغا  مهللا  وحن « ءاعّدلا  رـشع : یناثلا   E«\ اوُِربْصَت َْوأ ال  اوُِربْصاَف  » i\ وحن ۀیوستلا 
.E «* \ ُنوُکَیَف

نیدلا 39. ملاعم  ك : ر .
.415 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 5]
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ناـسنا ّتیهاـم  رّوصت  زا  تراـبع  هک  ناـسنا  ینهذ  دوجو  دـننام  دـنک  رّوصت  ار  بلط  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  بلط ، ینهذ  دوجو  (- 2 [ ) 6]
. دشابیم

.17 هط ، هروس  (- 1 [ ) 7]
43 و 42. هط ، هروس  (- 2 [ ) 8]

.48 نیّدلا : ملاعم  ك : ر . (- 1 [ ) 9]
یف سیل  نکل  صاخلا  یف  هلامعتـسا  رثک  نا  ماعلا و  ناف  هل  هجو  امم ال  صاـخلا  ماـعلاب و  ماـقملا  ساـیق  نا  ـالّوا ) هیف ( لوقا و  (- 1 [ ) 10]
دق مهنم و  ءارعشلا  جرخی  دق  ءاملعلا و  نع  الثم  قاسفلا  جرخی  دقف  ۀفلتخم  صاوخ  یف  لب  هل  اروهشم  ازاجم  کلذ  ریصی  یک  نیعم  صاخ 

نوکی داکی  ازاـجم ال  صیـصختلا  نوک  مدـع  نم  فّنـصملا  هب  فرتعی  هفرعتـس و  اـم  بسح  ماـعلا  نا  اـیناث ) و  اذـکه ( نویوحنلا و  جرخی 
یف ماعلا  لمعتـسی  ملف  هیلع ) و  یلاعت ( هللا  ءاش  نإ  هعـضوم  یف  یتـآلا  بیرقتلا  یلع  مومعلا  یف  اـمئاد  لمعتـسم  لـب  صاـخلا  یف  المعتـسم 

.207 / 1 لوصالا : ۀیانع  ك . ر . مومعلا . یف  ماعلا  روهظ  هب  ملثنی  اروهشم  ازاجم  کلذ  ببسب  صاخلا  ریصی  یک  صاخلا 
. دنکیم یفن  مه  ار  بلطم  نیا  فّنصم ، اّما  دناهدرکن  لقن  ياعّدا  ملاعم ، بحاص  هّتبلا  (- 2 [ ) 11]

. فقولا نم  دب  الف  ۀنّیعتم  اهبرقاف  تازاجملا  تددعت  ۀقیقحلا و  ترذعت  اذا  ةدعاق  تحت  جردنت  یک  (- 1 [ ) 12]
یتشر 99. نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  ر .

نینچ هک  ثحب  لحم  فالخ  هب  دیـشابیم  دیز  ندـمآ  زا  رابخا  ددـص  رد  رفـسلا » نم  دـیز  ءیجی  دـیئوگیم « امـش  یتقو  اّما  (- 1 [ ) 13]
. تسین

. دیئامن عوجر  ثحابم » هیف  رمالا و  ۀغیصب  قلعتی  امیف  یناثلا  لصفلا  هب «: هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 14]
ك: ر . تایانکلا ...  بلاغ  یف  بذـکلا  مزل  کلذـک  ناک  ول  بذـکلل و  امزلتـسم  ثعبلا  یعادـب  راـبخالا  نوکی  فیک  ینعی : (- 1 [ ) 15]

.449 ۀیاردلا 1 / یهتنم 
یف یفکی  هنا  هکرت و  یف  صیخرتـلا  مدـع  بلطلا و  نم  عزتـنم  بوجولا  نا  نم  تفرع  اـم  یلا  ةراـشا  نوـکی  نا  نکمی  فـلا : (- 1 [ ) 16]

اهنأش نم  ۀمکحلا  تامدقم  نا  یلا  ةراشا  هلعل  و  ب : ، 163 لوصالا 1 / قئاقح  ك  ر . صیخرتلا . توبث  مدع  درجم  صیخرتلا  مدعب  مکحلا 
رخآ یف  هب  حیرصتلا  یتأیس  ام  یلع  عیبلا  هّللا  لحا  یف  امک  لومشلا  مومعلا و  یضتقت  وا  ۀبقر  قتعا  یف  امک  نایرسلا  عویـشلا و  یـضتقت  نا 
نوک اهئاضتقا  یف  امک  قییـضت  دـییقت و  هیف  امم  تالمتحملا  ریاس  ناک  اذا  الا  تالمتحملا  دـحا  نیعت  یـضتقت  داکت  دـیقملا و ال  قلطملا و 
هترئاد قییـضت  بوجولا و  دـییقت  هیف  امم  یئافکلا  يرییختلا و  يریغلا و  نم  هلباقی  امم  دـحاو  لک  نوک  لجال  اّینیع  اـینییعت  ایـسفن  بوجولا 

هناب یتآلا  ثحبملا  یف  فنـصملا  حرـصی  ناک  نا  بدـنلا و  ناف  لیبقلا  اذـه  نم  سیل  ماقملا  سداسلا و  ثحبملا  یف  هقیقحت  یتأیـس  اـمک 
كرتلا و نم  عنملاب  دییقتلا  ۀنوئم  یلا  جاتحی  هناک  بلط  اضیا  بوجولا  نکل  كرتلا و  نم  عنملا  مدعب  دـییقتلا  ۀـنوئم  یلا  جاتحی  هناک  بلط 

.210 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . رظتناف . مهفاف  هلوقب  یتآلا  ثحبملا  رخآ  یف  ریشی  هیلا 
. میداد حیضوت  البق  هک  (- 2 [ ) 17]

، لوصالا ۀیافک  حرـش  ك : ر . کلذ . دعب  اذه  کل  حضتیـس  هیمـسقب و  مومعلا  نییعتلا ال  تضتقا  دق  انه  ۀمکحلا  تامدقم  نا  (- 1 [ ) 18]
.100 فجن 1 / عبط  یتشر ، نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

، هدومن يراـج  تئارب  لـصا  اـیآ  میئاـمن  ّتیدـّبعت  رد  کـش  میـشاب و  هتـشادن  یلیلد  رگا  هک  تفگ  میهاوـخ  ثحب  ناـیاپ  رد  (- 1 [ ) 19]
. تسا ربتعم  تبرق  دصق  تفگ  دومن و  يراج  دیاب  لاغتشالا  تلاصا  هکنیا  ای  تسین  مزال  تبرق  دصق  تیاعر  میئوگیم 

هب بجاو  نایتا  هلمج : زا  داد ، میهاوخ  حیـضوت  ثحب  نیمه  نایاپ  رد  هک  هدش  هداد  لامتحا  يرگید  یناعم  تبرق ، دـصق  يارب  (- 1 [ ) 20]
 ... دراد و شتسرپ  تیلها  لاعتم ، دنوادخ  هکنیا  يارب  ای  دراد  ققحت  نآ  رد  هک  ینسح  ّتلع  هب  ای  تسه  نآ  رد  هک  یتحلصم  رطاخ 
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. دمآ دهاوخ  يدوزهب  هک  تسا  داسفلا » حضاو  نآ « ربخ  ادتبم و  مّهوت » و « (- 1 [ ) 21]
.« داسفلا حضاو  رمالا ...  ّقلعت  ناکما  مّهوت  و  يا « دوشیم : نینچ  انعم  دش و  نایب  نونکا  یلبق  يادتبم  ربخ  (- 1 [ ) 22]

ّقلعتم همدـقم  هب  يریغ  بوجو  هک  تسا  يریغ  بوجو  لباقم  رد  یـسفن  بوجو  هک : تفگ  میهاوخ  بجاو  همدـقم  ثحب  رد  (- 1 [ ) 23]
کی قلعتم  ناونع ، کـی  هکلب  تسین  حرطم  ياهمدـقم  الـصا  هیف  نحن  اـم  رد  دریگیم و  قـلعت  همدـقملا  يذ  هب  یـسفن  بوـجو  اـما  تسا 

. تسه یلالقتسا  یسفن  بوجو 
. درادن ققحت  هّیعقاو ، تریاغم  نآ ، ءازجا  بّکرم و  نیب  (- 1 [ ) 24]

لکب رمالا  یلا  لکلاب  رمالا  لالحنا  نا  هحیضوت ) و  هیلا ( ۀمیمض  همّدقت  ام  لاکشالا و  نع  باوجلا  وهف  تلق » هلوق «: لوقم  اذه  (- 1 [ ) 25]
نیع ءازجالاب  ۀـقلعتملا  ۀـیلیلحتلا  ۀینمـضلا  رماوالا  نم  لک  ۀـیوعاد  نوکت  نأ  یـضتقی  ءازجالا  نیع  لکلا  نا  ۀـهج  نم  ءازجـالا  نم  دـحاو 
رمالا نوکی  نا  هنم  مزلی  هنال  اهرما  یعادـب  اهب  نایتالا  یلا  ةالـصلا و  تاذ  یلا  ایعاد  لکلاب  رمـالا  نوکی  نا  عنتمی  و  لـکلاب ، رمـالا  ۀـیوعاد 

لـکلاب و رمـالا  ریغ  ةالـصلا  تاذـب  رما  قلعت  یلع  هتحـص  فـقوتتف  هتیلعل  ۀـلع  نوـکی  ـال  ءیـشلا  نا  تفرع  دـق  هسفن و  ۀـیوعاد  یلا  اـیعاد 
.170 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . همدع . ضورفملا 

میدرک تباث  هدومن و  نایب  ار  هّللا  همحر  فّنـصم  خساپ  ضیوفت ، ربج و  ثحب  رد  ۀـیافکلا  حاضیا  باتک  لّوا  دـلج  رد  مه  ام  (- 1 [ ) 26]
هب طوبرم  نآ ، تیراـیتخا  هکلب  دـشاب  هدارا  هب  قوبـسم  هک  تسین  نیا  هب  نآ ، تیراـیتخا  ياـنعم  دـشابیم و  يراـیتخا  رما  کـی  هدارا ، هک 

.491 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : زین ر . دنکیم و  هدارا  قلخ  ناسنا ، هدرک و  تیانع  ناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسه  سفن  تیقالخ 
- ۀعبت الب  خسنلا - ضعب  یف  و  عنامالب ، يا  لعافلل  اینبم  نوکی  نا  بسانملا  و  ردـصم ، حابـصملا  یف  يرـشخمزلا  نع  امک  یه  (- 1 [ ) 27]

.470 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . حضاو . نیریدقتلا  یلع  ینعملا  و  روذحم ، الب  يا 
. دندومن هراشا  تاّیلصوت  تادابع و  نیب  قرف  هب  هّللا  همحر  فّنصم  (- 1 [ ) 28]

. یلّصوت تاّبحتسم  تابجاو و  ینعی  تادابع  يادع  ام  فالخ  هب  (- 2 [ ) 29]
ارییخت ربتعی  وا  لاثتمالا  دصق  یلع  راصتقالا  ۀـیافکب  ملعلل  لطاب ، وهف  انییعت  ربتعی  نا  اما  ةروکذـملا : رومالا  نم  دـحاو  لک  نال  (- 1 [ ) 30]

. ارییخت وا  انییعت  اذوخأم  هنوک  نیب  قرفلا  مدعل  ةردقلا  بلس  روّدلا و  نم  ناروذحملا  دوعیف  لاثتمالا  دصق  نیب  هنیب و 
. رودلا مزلی  الف  ایعیبط  ناک  اذا  اما  ایرظن ، قالطالا  ضرف  ایلقع و  ناک  ول  اذک  ناروذحملا و  مزل  ایعرش  رییختلا  ناک  ول  لوقا :

عم رودقملا ، یلا  رمالا  هجوتی  حف  رودقم  ریغ  هتادوجو  ضعب  نوکی  معن  یعیبطلا ، تادوجو  مامت  یلا  ۀبـسنلاب  مزلی  الف  ةردقلا  بلـس  اما  و 
مدعب عطقی  حف  هل ، فلاخم  اضیأ - هنا - الا  هماقم  ماق  هب  رومأملا  ریغ  نا  لاقی : نا  الا  هیفانی . لاثتمالا  دصقب  یتا  اذا  ۀحصلا  یلع  عامجالا  نا 

ك: ر . هّللا . همحر  ینیکـشم » ۀمدقتملا «. رومالا  نم  دحاو  رابتعا  مدعب  لوقلا  قلطا  ةردقلا  بلـس  هدنع  روذحملا  ناک  امل  و  اقلطم ، هرابتعا 
.112 یشحم 1 / لوصالا  ۀیافک 

هب تسین  الوم  رما  عبات  هک  تسا  نیا  شتقیقح  اّما  مینکیم  فشک  رما  هار  زا  ام  هکنیا  ول  ار و  روکذـم  هناگهس  یناـعم  رّکذـت : (- 1 [ ) 31]
. تسا رما  رب  عرفتم  اتقیقح  هک  رمالا - یعاد  لّوا - يانعم  فالخ 

وه یلقنلا  یلقعلا و  لیلدـلا  هیلع  لد  اـم  ۀـیاغ  نا  یلا  مهـضعب  رمـالا و  دّدـعت  یلا  بلطملا  حیحـصت  یف  مهـضعب  بهذ  ثـیح  (- 1 [ ) 32]
نامز یف  رمالا  لاثتما  ۀـعاطالا و  دـصقب  تادابعلا  نایتا  یلع  رداق  فلکملا  هب و  رمالا  نامز  یف  نکمتلا  هداجیا ال  دـنع  لـعفلا  نم  نکمتلا 

ثیدح اما  هتلاحتسا و  یضتقی  لیلد  ذا ال  هدوجو  نامز  یف  هقلعتم  یلع  ةردقلا  یف  رمالا  ریثأت  یف  عانتما  رمالا و ال  نامز  نع  رخأتملا  لعفلا 
نامزلا یف  ۀبرقلا  دـصقب  دـجوی  يذـلا  لعفلا  وه  مدـقملا  نال  الـصا  رود  اضیا و ال  انهاه  ظوفحمف  لومحملا  یلع  امدـقم  عوضوملا  نوک 

ثیح ۀیرایتخالا  لاعفالل  ۀیئاغلا  للعلا  ریظن  رمالا  قبـس  یلع  یجراخلا  هدوجو  فقوت  نا  لوقعم و  رما  اذـه  روصتلا و  ماقم  بسحب  رخأتملا 
ناونع اذ  وا  ۀحلصم  اذ  لعفلا  نوک  دصق  صوصخ  وه  ۀبرقلا  ینعم  نا  یلا  اوبهذ  مهـضعب  اققحت و  ةرخأتم  تناک  نإ  اروصت و  ۀمدقتم  اهنا 
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ك: ر . یلاعت . هّلل  هنوک  وا  هب  ارومأم  ناونعلا  كاذب  نوکی 
.104 فجن 1 / عبط  یتشر ، نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا ، ۀیافک  حرش 

الثم نآ و  تیاغ  هب  دنک  اّیغم  ار  يدابع  لمع  فلکم ، هکنیا  یکی  دـناهدرک : رکذ  تروص  ود  لامتحا و  ود  هجو  دـصق  يارب  (-» 1 [ ) 33]
دیامن و ذخا  تدابع ، رد  ار  ّتیتفص  ناونع  فلکم ، هکنیا  رگید ، و  هبابحتسال » لیللا  ةالص  یلصا  ای « هبوجول » رهظلا  ةالص  یلصا  دیوگب «:

.149 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . ۀّبحتسم .» ةالص  یلصا  ای « ۀبجاو » ةالص  یلصا  دیوگب «:
هک تسین  نینچ  اّما  تسا  لیحتـسم  رما ، ّقلعتم  رد  تبرق  دصق  رابتعا  هّللا  همحر  فّنـصم  هدیقع  هب  انب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  (- 1 [ ) 34]

جارعم هک  يزامن  رد  تبرق  دصق  دیوگب : دناوتیم  هکلب  دنکب  تبرق  دصق  زا  یتبحص  يرکذ و  دشاب  هتشادن  قح  دشابن و  زاجم  الصا  الوم 
. دراد تلاخد  تسا  نمؤم 

.57 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : زین ر . هحفص 227 و  (- 1 [ ) 35]
. میدرک نایب  اتراشا  هک  انبم  کی  قبط  (- 2 [ ) 36]

. میدرک نایب  احورشم  هک  (- 1 [ ) 37]
. تسا دودسم  شیارب  طایتحا  قیرط  دنک ، دیلقت  ای  داهتجا  دناوتب  هک  یسک  هدش : هتفگ  روکذم  يانبم  قبط  اذل  (- 1 [ ) 38]

فقوتی عراشلا  ضرغ  نوکی  نا ال  اماف  لقعلل ح  مکح  ذا ال  لقعلا ح  مکح  یلع  سدـقالا  عراشلا  لاـکتا  نم  ۀـعنام  ۀـلفغلا  ذا  (- 1 [ ) 39]
قح یف  ـال  لـفاغلا  قح  یف  اذـه  متی  لوقا ) لّوـالا ( نیعتیف  عنتمم  یناـثلا  نا  ثیح  هتوفب و  وـه  نتعی  مل  ضرغ و  هل  نوـکی  وا  رکذ  اـم  یلع 

. يرت امک  وه  همدع و  یلا  افرع  اقیرط  کلذ  دعی  نا  الا  رهاظ  ریغ  اقلطم  ضرغلا  مدع  فاشکتساف  اردان  ناک  ول  تفتلملا و 
.178 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .

.492 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . لیق . ام  یلع  هّرس  سّدق  يدهلا  ملع  لجالا  دیسلا  وه  و  (- 2 [ ) 40]
.58 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : زین ر . و  (- 1 [ ) 41]

نایسنلا ءاطخلا و  لاصخ : عست  یتما  نع  عضو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  (- 1 [ ) 42]
رهظی مل  ام  دـسحلا  قلخلا و  یف  رکفتلا  یف  ۀـسوسولا  ةریّطلا و  هیلع و  اوهرکتـسا  ام  هیلا و  اورطـضا  ام  نوقیطی و  ام ال  و  نوملعی » ـال  اـم  و «

.463 ۀمالا 2 / نع  عفر  ام  باب  یفاک ، لوصا  ك : ر . دی . وأ  ناسلب 
. ایریغ ریصی  ۀلاحم  الف  ریغلا  لجال  هبوجو  ناک  ول  ذا  يریغلا ، بوجولا  یف  اذه  (- 1 [ ) 43]

. قالطالاب یفنی  دیق  لدعلا  لعجف  يرییخت ، وهف  الا  و  ینییعت ، بوجولاف  لدع  هل  نکی  مل  ناف  يرییختلا ، بوجولا  یف  اذه  (- 2 [ ) 44]
هناف ینیعلا  بوجولا  نم  هلباقی  ام  فالخب  اذه  و  بجاولاب ، ریغلا  نایتا  مدعب  دیقم  هیف  بوجولا  ناف  یئافکلا ، بوجولا  یف  اذه  (- 3 [ ) 45]

ك: ر . ما ال ]. رخآ  ءیش  كانه  بجو  ءاوس  ما ال و  ریغلا  هب  یتا  ءاوس  اقلطم  تباث 
.496 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

ۀبقر قتعاف  ترطفا  نا  درو  ول  امک  لدبلا ، یلع  لاعفالا  وا  نیلعف  بوجو  وه  يرییختلا : و  هصوصخب . لعف  بوجو  وه  ینییعتلاف  (- 1 [ ) 46]
لوصالا و تاحالطصا  ك : ر . قیرف ...  اهنم  لک  یلا  بهذ  هوجو  یلع  يرییختلا  روصتی  و  نیعباتتم ، نیرهش  مص  وا  انیکسم  نیتس  معطا  وا 

اهثاحبا 282. مظعم 
ُْمْتنَأ َو  َدـْیَّصلا  اُوُلتْقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  » i یلاعت هلوق  دـعب  [ 2 ةدئاملا : ] E .« \ اوُداطْـصاَف ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو  » i یلاـعت هلوق  وحن  (- 1 [ ) 47]

 ... مارحالا لاح  یف  دایطصالا  ۀمرح  بیقع  عقاو  دایطصالاب ، رمالا  ناف  [ 95 ةدئاملا : ] E .« \ ٌمُرُح
. لمأت لحم  رظحلا  بیقع  عقاولا  رمالل  ۀیآلا  [ 5 ۀبوتلا : ] E .« \ ُمُرُْحلا ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف  » i هلوقب لیثمتلا  نا  یفخی  و ال 

لماشلا یهنلا  لبق  لصاحلا  یقابلا  رمالا  ـال  یهنلا . دـعب  ددـجتملا  رمـالا  وه  رظحلا  بیقع  عقاولا  رمـالا  نم  دارملا  و  ناطلـسلا : ققحملا  لاـق 
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هلوق وحن  عازنلا ، لحم  نم  جرخیف  دییقتلا  وا  صیـصختلا  ۀبـسن  رمالا  کلذ  یلا  یهنلا  ۀبـسن  نوکی  ثیحب  یهنلا ، دعب  امل  هقالطا  وا  همومعب 
صصخم [ 89 ءاسنلا : ] E«\ ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  » i یلاعت هلوق  مومع  ناف   E«\ َنیِکِرْشُْملا اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف  » i:\ یلاعت

.468 لوصالا 1 / ۀیافک  یلا  لوصولا  ك : ر . یهتنا . اینامزا - امومع  مومعلا  نوک  یلع  ءانب  مرحلا  رهشالا  یف  لتقلا  ۀمرحب 
. هدش رکذ  دعب  هحفص  یقرواپ  رد  نآ  لاثم  (- 2 [ ) 48]

ار ناشیا  شیامرف  نتم  هک : دناهدز  لاثم  جح ، هروس  مشش  یـس و  هیآ  هب  رظح  مهوت  بیقع  رما  يارب  مرتحم  دیتاسا  زا  یـضعب  (- 1 [ ) 49]
تبجو اذاف  فاوص  اـهیلع  هّللا  مسا  اورکذاـف  ریخ  اـهیف  مکل  هّللا  رئاعـش  نم  مکل  اـهانلعج  ندـبلا  و  مینکیم : لـقن  فّرـصت  لـخد و  نودـب 
تیلهاج نامز  رد  هک : دشابیم  اولکف » رد « دهاش  نورکـشت . مکلعل  مکل  اهانرخـس  کلذـک  رتعملا  عناقلا و  اومعطا  اهنم و  اولکف » اهبونج «

. تسا هدـش  عقاو  رظح ، مهوت  بیقع  اولکف » رما « هغیـص  هدوب ، حرطم  رظح ، مهوت  نوچ  دنتـسنادیم و  مارح  ار  ینابرق  يدـه و  زا  ندروخ 
: مینکیم بلج  هنومن  ریسفت  باتک  زا  هیآ  همجرت  هب  ار  امش  هجوت  نایاپ ، رد 

ندرک ینابرق  ماگنه  ار ( ادخ  مان  تسا  تکرب  ریخ و  امش  يارب  اهنآ  رد  میداد  رارق  یهلا  رئاعـش  زا  امـش  يارب  ار  هبرف  قاچ و  ياهرتش  و  » 
نادنمتسم دیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دنداد ) ناج  و  تفرگ ( مارآ  ناشیاهولهپ  هک  یماگنه  دیربب  دناهداتسیا  فص  هب  هکیلاحرد  اهنآ )
. هدنراگن دیروآ -» ياجب  ار  ادخ  رکش  ات  میتخاس  ناترخسم  ار  اهنآ  ام  هنوگنیا  دینک  ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ضرتعم  ناریقف  عناق و 

و یهنلا ، ضورع  ۀّلع  لاوزب  اقلعم  نکی  مل  نا  بوجولا  دـیفی  رمالا  نا  وه : و  لیـصفتلا ، اذـه  نع  دـعبلا  یفن  هناف  يدـضعلاک ، (- 1 [ ) 50]
اَذِإَف » i:\ یلاـعت هلوق  \»E و  اوُداطْـصاَف ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو  » i:\ یلاعت هلوق  یف  امک  کلذـب  اـقلعم  ناـک  نا  مکحلا  نم  رظحلا  لـبق  اـم  یلا  عوجرلا 

نع یهنلا  ضورع  ۀـّلع  وه  يذـلا  مارحـإلل  داـضملا  لـالحالا  یلع  ّقلع  لوـالا  یف  رمـالا  ناـف   E«\ َنیِکِرْشُْملا اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْـشَْألا  َخَلَْـسنا 
. هنع یهنلا  لبق  دیصلا  مکح  یه  یتلا  ۀحابالا  رمالا  دیفیف  دیصلا ،

ك: ر . رظحلا . لبق  ناک  يذـلا  بوجولا  دـیفیف  یهنلا ، ۀـّلع  یه  یتلا  مرحلا  رهـشالا  ءاضقنا  نع  ةراـبع  وه  يذـلا  خالـسنالاب  یناـثلا  یف  و 
.497 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

اذـه میقتـسی  الف  رظحلا  مهوت  ناک  اذا  اـما  اـققحم ، رظحلا  ناـک  اذا  اـمیف  وه  اـمنا  لیـصفتلا  اذـه  نا  کـیلع  بهذـی  ـال  و  (- ... 2 [ ) 51]
.468 لوصالا 1 / ۀیافک  یلا  لوصولا  ك : ر . ربدتف . لیصفتلا -

. لیصافت ریاس  ینعی  (- 3 [ ) 52]
باب نم  دبعتلا ال  باب  نم  ۀنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  ۀـیجح  نوک  یلع  ءانب  الا  هل  اهعـضو  یلع  ءانب  بوجولا  یلع  لمحت  الف  هیلع  و  (- 1 [ ) 53]

.181 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . روهظلا . ۀیّجح 
. ردابتملا يا  (- 1 [ ) 54]

؟ دارفا درف و  ای  تسا  تاعفد  هعفد و  ایآ  رارکت  هّرم و  زا  دوصقم  هک  درک  میهاوخ  نایب  يدوزهب  (- 2 [ ) 55]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 56]

ياراد هک  تسا  یصاخ  هغیص  شدوخ  مه  ردصم  هکلب  تسین  ردصم  تاقتشم ، ریاس  لعاف و  مسا  یضام ، لعف  رما ، لعف  هّدام  (- 1 [ ) 57]
. دشابیم تئیه  هدام و 

. دومن لمح  دیز ، رب  ناوتیمن  ار  تلادع  و  لدع » الا « تسا و  زاجم  هحماسم و  باب  زا  لدع » دیز  دنیوگیم « یهاگ  رگا  (- 1 [ ) 58]
ال ۀغیّـصلا ، ةدام  یف  رارکتلا  ةرملا و  رابتعا  يوعد  نکمی  تاقتـشملل - ةدام  ردصملا  نوک  مدع  نم  رکذ - ام  یلع  ءانبف  ینعی : (- 1 [ ) 59]

.502 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . لوصفلا . بحاص  همعز  امک  اهتئیه  یف 
صنل ۀئیهلا  یف  عازنلا  انررح  امنا  و  لاق : نا  یلا  رارکت ...  یلع  ةّرم و ال  یلع  اهل  ۀلالد  رمالا ال  ۀـئیه  نا  قحلا  لوصفلا : یف  لاق  (- 2 [ ) 60]

نع درجملا  ردصملا  یه  ةداملا و  نا  یف  مالک  هنال ال  اهیف و  ۀحیرص  لب  ةرهاظ  یه  ۀغیـصلا و  یف  عازنلا  ررح و  رثکالا  نال  هیلع و  ۀعامج 
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ناب هّللا  همحر  فّنـصملا  هیلع  لکـشاف  خلا  هیلع ...  مهقافو  یکاکـسلا  یکح  ام  یلع  یه  ثیح  نم  ۀیهاملا  یلع  الا  لدت  نیونتلا ال  ماللا و 
ةدام سیل  ردصملا  ذإ  ةداملا  یف  ۀئیهلا ال  یف  ماقملا  یف  عازنلا  نوک  یلع  لدی  ۀیهاملا ال  یلع  الا  درجملا  ردصملا  ۀلالد  مدع  یلع  قافتالا 

عجری لوصفلا  یف  ام  لوقا :» هققح « امبسح  اهنیب  هنیب و  كرتشملا  رمالا  یه  ةداملا  اهلثم و  قتـشم  وه  لب  رمالا  ۀغیـص  اهنم  یتلا  تاقتـشملل 
مدـع یلع  قافتالا  یـضتقی  رارکتلا  ةرملا و  یلع  هتلالد  مدـع  یلع  قافتالا  نا  امهیناث  تاقتـشملل و  ةدام  ردـصملا  نا  امهدـحا  نیرما : یلا 

نال هیلع  رابغ  الف  یناثلا  اما  روهـشملا و  یلع  ایراج  نوکی  نا  نکمیف  لوالا  اما  ۀئیهلا -- لولدم  یف  عازنلا  نوکی  هیلع و  لعفا ) ةدام ( ۀلالد 
امهیلع لعفا » ةدام « ۀلالد  مدع  یلع  هب  لالدتسالا  حصیف  امهیلع  هتدام  ۀلالد  مدع  یلع  کلذ  لد  رارکتلا  ةرملا و  یلع  لدی  مل  اذا  ردصملا 

.182 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ریخالا . یلع  قافتالا  لوالا  یلع  قافتالا  مزلیف 
تاعفدـلا ال یلعف  ةدـحاو  ۀـعفد  ةددـعتم  اباقر  انقتعا  دـق  ۀـبقر و  قتعا  الثم  لاق  ول  امیف  دارفـالا  تاعفدـلا و  نیب  ةرمثلا  رهظت  و  (- 1 [ ) 61]

ۀفـص یلع  عیمجلا  عقی  ۀـعفدلاب  لوقلا  یلعف  روکذـملا  لاـثملا  یف  اـضیا  درفلا  ۀـعفدلا و  نیب  ةرمثلا  رهظت  لـب  يزجی  دارفـالا  یلع  يزجی و 
.240 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . بولطملا . یلع  دئاز  یقابلا  اهنم و  ادحاو  الا  بولطملا  نوکی  درفلاب ال  لوقلا  یلع  ۀیبولطملا و 

ر. ۀـعفدلا . وه  لوالا و  ینعملا  لوصفلا  بحاص  درفلا و  وه  یناثلا و  ینعملا  رهظتـسا  نیناوقلا  بحاـص  و  رارکتلا ، ةرملا و  يا  (- 2 [ ) 62]
.506 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك :

ةدام لعفلا  نا  هنم  داری  ذا ال  لصالا  وه  لعفلا  نا  نییفوکلا  يوعد  ۀـنیرقب  رکذ  ام  یلع  مهمالک  لمح  بوجو  یلا  ةراـشا  هلعل  (- 3 [ ) 63]
لقن یقرواپ ، رد  هک  تسا  نامه  روبزم ، ترابع  رد  رکذ » اـم  زا « دوصقم  .- 183 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . یقیقحلا ، ینعملاب  تاقتـشملل 

. میاهدرک
مهکیلمت وا  دـیبع  قتعک  داجیالا ، ةدـحو  وه  ۀـعفدلاب  دارملا  يرخا : ةرابعب  رخآ و  دوجو  هبقاـعتی  ـال  يذـلا  دوجولا  اـهب  دارملا  (- 1 [ ) 64]

امهقداصتل هجو ، نم  مومع  درفلا  ۀعفدلا و  نیب  و  ۀعفدلا . ینعمب  ةرملا  اهیلع  قدصی  درفلا و  ینعمب  ةرملا  اهیلع  قدصی  هناف ال  دحاو  ءاشناب 
اهیلع قدـصی  هناف  دـحاو ، ءاشناب  دـیبع  قتع  یف  امهقرافت  و  هیلع ، قداص  درفلا  ۀـعفدلا و  نم  ـالک  ناـف  دـحاو ، دـبع  قتع  ءاـشنا  لـثم  یلع 
درفلا ینعمب  ةرملا  ناف  تایجیردـتلا ، نم  هریغ  لصتملا و  دـتمملا  مالکلا  یف  و  ةدـیدع ، ادارفا  اهنوکل  درفلا ، اـهیلع  قدـصی  ـال  و  ۀـعفدلا ،

.505 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . تایجیردتلا . نم  هنوکل  هیلع ، قدصت  اهناف ال  ۀعفدلا ، فالخب  هیلع ، قدصت  دحاولا 
. دش دهاوخ  رکذ  ترابع ، همادا  رد  نآ  ربخ  يدوزب  تسه و  ادتبم  مهوت » هملک « (- 1 [ ) 65]

«. هولعف امک  هلوق «: یلا  لوصفلا  مالک  نیع  اذه  (- 2 [ ) 66]
507 و 506. ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . بسنالا ]» ناکل  هلوق «: یلع  فوطعم  (- 3 [ ) 67]

. رارکت هن  دنکیم  هّرم  رب  تلالد  هن  رما  هغیص  دنیوگیم  هک  یناسک  لوق  (- 1 [ ) 68]
مزاول جورخ  ۀعیبطلا و  دوجو  اهب  دارملا  نا  عم  درفلاب - ةرملا  نع  ریبعتلا  نا  هلـصاح : ةرملا و  یلع  ۀغیـصلا  ۀلالد  عازن  یف  ینعی  (- 1 [ ) 69]

. جراخلا یف  ۀعیبطلا  دوجو  سفن  درفلا  نوک  لجال  وه  امنا  بولطملا - ّزیح  نع  دوجولا 
ثحبلا یف  ۀـعیبطلا  لاـبق  یف  وه  يذـلا  درفلا  نیب  و  ثحبملا ، اذـه  یف  ةّرملا  ینعمب  وـه  يذـلا  درفلا  نیب  قرفلا  ءادـبا  هضرغ : (- 2 [ ) 70]

ۀیاغ هلوقف «: همزاول ، عم  دوجولا  وه  یتآلا  ثحبملا  یف  همزاول و  نودب  دوجولا  وه  ثحبلا  اذه  یف  درفلا  نا  امهنیب : قرفلا  لصحم  و  یتآلا .
ذا درفلاـب  رمـالا  قلعتب  لوقلا  یلع  یتـآلا  ثحبلا  ۀـمتت  نم  دارفـالا  درفلا و  ینعمب  رارکتلا  ةرملا و  عازن  نوک  مهوت  نع  باوجلا  وـه  رمـالا »

. نیتلأسملا یف  درفلا  ینعم  ةریاغم  هلصاح :
. امرحم اعیرشت  ناک  دوجولا  مزاولب  ۀبرقلا  دصق  ول  اذل  و  بولطملا ، يا : (- 3 [ ) 71]

ك: ر . اعیرشت ]. کلذ  نوکی  و ال  هب ، ۀبرقلا  دصق  حصیف  بولطملل ، مّوقم  هناف ح  صخشتلا ، يا : (- 4 [ ) 72]
.509 - 512 ۀیاردلا 1 / یهتنم 
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.« دارفا درف و  يانعمهب « و  تاعفد » هعفد و  يانعمهب « (- 1 [ ) 73]
تاصخشت دندقتعم  درف ، هب  رما  قلعت  هب  نیلئاق  اما  درادن  تلاخد  هیدرف ، تایـصوصخ  دنیوگیم : تعیبط  هب  رما  ّقلعت  هب  نیلئاق  (- 1 [ ) 74]

. دراد تلاخد  يدرف 
. دناهدشن روکذم  عرف  ضرعتم  هّللا  همحر  فّنصم  (- 1 [ ) 75]

. هدوب هب  رومأم  ّتیعورشم  ّتیبولطم و  نایب  ماقم  رد  طقف  وا  (- 1 [ ) 76]
. هتشگ نایبلا  مدع  هب  ّقلعتم  هن  هدش و  نایب  هب  ّقلعتم  هن  الوم  ضرغ  ینعی  (- 2 [ ) 77]

انب هک  ینآرق  تاهباشتم  دننام  هدش ، قلعتم  نایبلا  مدع  هب  وا  ضرغ  انعم  کی  هب  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  نایب ، هب  الوم  ضرغ  اهنت  هن  (- 3 [ ) 78]
. هتفرگ ّقلعت  نایبلا  مدع  هباشت و  هب  ضرغ  یحلاصم ، رب 

رییختلا ۀلاصا  وا  رییختلا  نیب  هنیب و  رمالا  نارود  دـنع  لصالا  وه  هنا  یلع  ءانب  طقف  ةرملاب  نایتالا  وه  نییعتلا و  ۀـلاصا  يا  فلا : (- 4 [ ) 79]
ك: لصالاب ر . یفنیف  اهیلا  ۀبسنلاب  عراشلا  نم  نایب  ةدئاز ال  ۀفلک  نییعتلا  نا  یلع  ءانب 

.110 فجن 1 / عبط  یتشر ، نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا ، ۀیافک  حرش 
ۀغیصلا قالطاب  ةرملا  یلع  داز  ام  بوجو  لامتحا  عفدل  کسمتنف  نایبلا  ماقم  یف  ادراو  ناک  نا  رمالا  نا  هلصاح  ام  فنـصملا  لوقیف  ب ... :

ةرم نم  رثکا  انیلع  بجو  ولف  ماعطالا  قالطاب  هعفدـل  کسمتنف  ةرم  نم  رثکا  ماعطالا  بوجو  لـمتحا  ادـیز و  معطا  ـالثم  لاـق  اذاـف  اـهتدامب 
يا یلمعلا  لصالاب  دـئازلا  لامتحا  عفدـل  کسمتنف  ناـیبلا  ماـقم  یف  ادراو  رمـالا  نکی  مل  نا  و  رثکا ( وا  نیترمب  ماـعطالا  دـییقت  هیلع  ناـکل 

.243 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . ةءاربلاب )
«، یصقالا ضرغلا  لوصحل  ۀمات  ۀلع  لاثتمالا  نکی  مل  اذا  ینعی « تسا  يرکذ  دهع  مال  فلا و  ضرغلا » هملک « رد  مال » فلا و  (-» 1 [ ) 80]

لـصاح الوم  ضرغ  یلو  دـشاب  لاثتما  هک  دوشیم  هنوگچ  دـیامنن ، لصاح  ار  رما  زا  ضرغ  لاثتما ،» هک « درادـن  انعم  تروص ، نیا  ریغ  رد 
. دشاب هدشن 

نمـض رد  یعفد  داجیا  ینعی  تسا  لاثتما  زا  یعون  ۀـعفد - دارفا - نمـض  رد  هب  رومأم  تعیبط  داـجیا  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  (- 2 [ ) 81]
. دشابیم لاثتما  عون  کی  مه  دّدعتم  دارفا 

. دشاب یلّوا  همیمض  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  لالقتسا  مّود ، نایتا  هکنیا  ناونعهب  هاوخ  (- 3 [ ) 82]
هیآ 133. نارمع ، لآ  هروس  (- 1 [ ) 83]

هیآ 48. هدئام ، هروس  (- 1 [ ) 84]
. دنراد بلطم  نیمه  هب  هراشا  مهفاف » هلمج « اب  دیاش  تسین و  هجوت  لباق  نادنچ  فنصم ، لّوا  خساپ  (- 2 [ ) 85]

هیآ 59. ءاسن ، هروس  (- 1 [ ) 86]
نوکی ح ذا  اعرـش ، هب  رومأملا  دویق  نم  هرابتعا  ریدقت  یلع  روفلا  نوک  مدعب  طونم  ۀـیداشرالا  یلع  لمحلا  نأ  یلا : ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 87]

نوک مزلتـسی  لقعلا ال  مکحب  ۀـعاطالا  سفن  نوک  نا  یلا : ةراشا  وا  ایلقع . ـال  ایعرـش  هلخد  نوک  ثیح  نم  ةالـصلا  یف  ةربتعملا  ةراـهطلاک 
. اهلصاک يزیجنت  یقیلعت ال  اهتیفیک  یف  لقعلا  مکح  نال  اهیف ، عراشلا  فرـصت  مدعب  ۀعاطالا  ۀیفیک  ۀیلقع  طانت  لب  کلذک ، اضیا  اهتایفیک 

.523 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر .
مل نا  لاکشا و  الب  رمالا  اذهل  طقسم  هناف  يرارطضالا  رمالاب  هب  رومأملاب  یتا  اذا  امک  رخآ ، رما  هرما ال  یلا  ۀبسنلاب  ول  و  ینعی : (- 1 [ ) 88]

. یلوالا یعقاولا  رمالا  یلا  ۀبسنلاب  ایزجم  نکی 
رمالا ءاقب  ضورفملا  نال  همدـعک ، هقلعتمب  نایتالا  نوک  یلا  هعجرم ح  ذا  اوغل ، ناـکل  اـضیا  ۀـلمجلا  یف  اـیزجم  نکی  مل  ول  ذا  (- 2 [ ) 89]

.3 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : همدع ر . نایتالا و  یتروص  یف  هلاح  یلع 
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هکنیا رطاخ  هب  ای « و  تسه » تحلـصم  ياراد  هب  رومأم  هکنیا  هزیگنا  هب  اـی « نآ » نسح  رطاـخ  هب  هب  رومأـم  ناـیتا  ياـنعمهب « هن  (- 1 [ ) 90]
.« دوشیم وا  يدونشوخ  بجوم  دراد و  لاعتم  دنوادخ  هب  طابترا  هفاضا و  يدابع ، لمع 

- تبرق دـصق  هلمج ، زا  دراد - مکح  زا  رّخأت  هک  یئاهزیچ  دراد و  مکح  رب  مّدـقت  عوضوم ، دراد ، رما  رب  مّدـقت  هب ، رومأم  اریز  (- 2 [ ) 91]
. دوش ذخا  عوضوم ، هب و  رومأم  رد  هک  تسا  لیحتسم 

روجأم دـیامن  نایتا  تبرق ، دـصق  اب  ار  اـهنآ  فّلکم  هچناـنچ  یلو  تسین  ربتعم  تبرق ، دـصق  تاّیلّـصوت  رد  هک  تسا  یهیدـب  (- 1 [ ) 92]
. تسا

ار يدابع  لمع  فّلکم ، هکنیا  یکی  دـناهدرک : رکذ  تروص  ود  لامتحا و  ود  هجو ، دـصق  يارب  هک  میوشیم  رّکذـتم  اددـجم  (- 2 [ ) 93]
» دـیوگب هدومن و  ذـخا  هب  رومأم  رد  ار  ّتیتفـص  ناونع  هکنیا  رگید  و  هبوجول » رهظلا  ةالـص  یلـصا  دـیوگب « الثم  دـنکب  نآ  بیاغ  هب  اـّیغم 

. تابحتسم رد  قیرط  نیمه  هب  و  ۀبجاو -» ةالص  یلصا 
. يرهاظلا يوناثلا و  یعقاولا  یلوالا و  یعقاولا  یلا  همیسقت  ثلاثلا  تامیسقتب ...  هومّسق  مکحلا و  (- 1 [ ) 94]

یعقاولا همکح  یف  کشلا  دیق  يوناثلا و  ناونعلا  ورط  دیق  نع  ۀیلاخلا  ۀیلوالا  اهنیوانعب  تاوذلا  لاعفالا و  یلع  لوعجملا  مکحلا  وه  لوالاف 
. رمخلا برش  یلع  ۀبترتملا  ۀمرحلا  حبصلا و  ةالص  یلع  بترتملا  بوجولاک 

لوصالا 124. تاحالطصا  ك : ر .
ریغ ۀـیوناثلا  نیوانعلا  نم  اـمهوحن  هارکـالا و  رارطـضالا و  فصوب  فصتملا  عوضوملا  یلع  بترملا  مکحلا  وه  یناـثلا : و  (- ... 1 [ ) 95]

ۀمرح وا  راـطفالا  زاوج  ناـک  راـطفالا  یلع  هرک  وا  دـحا  یلع  اـیجرح  وا  ایررـض  ناـضمر  رهـش  موص  ناـک  اذاـف  مکحلا  كوکـشم  ناوـنع 
لوصالا 124. تاحالطصا  ك : ر . اذک ...  ایوناث و  اعوضوم  نیوانعلا  کلتب  نونعملا  عوضوملا  ایوناث و  ایعقاو  امکح  كاسمالا 

هیآ 43. ءاسن ، هروس  (- 2 [ ) 96]
راـبتعا ۀـلدا  نم  دافتـسملا  مکحلاـک  هیف  کـشلا  عقاولاـب و  لـهجلا  دـنع  لوعجملا  مکحلا  وه  يرهاـظلا  مکحلا  يا  ثلاـثلا  و  (- 3 [ ) 97]

ۀیببسلاب و هیف  انلق  ناف  هقیدصتب  عراشلا  مکح  ریصعلا و  ۀمرح  وا  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  لداعلا  ربخا  اذاف  ۀیلمعلا ، لوصالا  ۀلدا  تارامالا و 
هنوکل ایرهاظ  ایفیلکت  امکح  لوعجملا  ناک  ریـصعلل  ۀیفیلکتلا  ۀـمرحلا  ةالـصلل و  یفیلکتلا  بوجولا  لعج  یلا  قیدـصتلا  بوجو  عجرم  نا 

. عقاولاب لهجلا  يدل  الوعجم 
ك: ر . اـیرهاظ . ایعـضو  اـمکح  کـلذ  ناـک  لداـعلا  لوـقل  ۀـیقیرطلا  وا  ۀـیجحلا  لـعج  راـبتعالا  لـیلد  داـفم  نا  ۀـیقیرطلاب و  هیف  اـنلق  نا  و 

لوصالا 124. تاحالطصا 
. يرارطضا يرهاظ و  رما  هب  هب  رومأم  رد  ینعی  (- 1 [ ) 98]

 ... ءازجالل يرهاظلا  يرارطضالا و  هب  رومأملا  نایتا  ءاضتقا  یف  يا  (- 2 [ ) 99]
. یعقاولا هب  رومأملا  رما  یلا  ۀفاضالاب  ءازجالا  یف  عازنلا  يا : (- 3 [ ) 100]

رما لک  قلعتمب  نایتالا  ءازجاب  لقعلا  لالقتـسا  دـعب  اّـمهم  يربکلا  یف  عازنلا  نوک  مدـع  یلا  ةراـشا  اذـه  و  يربکلا ، یف  يا : (- 4 [ ) 101]
.10 - 11 - 12 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . رمالا ]. کلذ  یلا  ۀبسنلاب 

. يرارطضا رما  هب  هب  رومأم  و  يرهاظ - رما  هب  هب  رومأم  رد  ( 5 [ ) 102]
. يرهاظ رما  هب  هب  رومأم  رد  نینچمه  و  (- 1 [ ) 103]

.82 تیبلا ، لآ  ۀسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . . 90 دمتعملا 1 / عجار  رابجلا ، دبع  یضاقلا  وه  و  (- 2 [ ) 104]
. يرهاظ رما  هب  هب  رومأم  رد  نینچمه  و  (- 3 [ ) 105]

ۀیلوصالا لئاسملا  نأش  نال  ۀـیلوصالا  ۀـلأسملا  یف  اعازن  سیل  يرغـصلا  هذـه  لـثم  یف  عازنلا  نا  یلا  ةراـشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 106]
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الیـصفت ۀـیرهاظلا  ۀیرارطـضالا و  لاعفالا  تایرغـصل  ثحبملا  اذـه  یف  ضرعتی  مل  اذـل  هیقفلا  ۀـفیظوف  تایرغـصلا  اما  تاـیربکلا و  حـیقنت 
.193 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ظحالف .

. يرهاظ رما  هب  هب  رومأم  رد  نینچمه  و  (- 1 [ ) 107]
نیریدقتلا یلعف  ۀصاخ ، وا  ۀـماع  ۀـنیرقب  وا  اهـسفنب  ۀغیـصلا  ۀـلالد  یف  كانه  عازنلا  نا  ینعی  اهـسفنب - هلوق -: یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 108]

امک ال ۀغیصلا - ۀلالد  یلع - هفطع  لامتحا  فعض  رهظی  انه  نم  و  ۀغیصلا ، ثحابم  نم  هولعج  اذل  و  اهریغ ، ال  ۀغیـصلا ، عازنلا  طحم  نوکی 
.14 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . یفخی .

اهتئیه و عومجمب  وا  اهتئیهب  وا  رارکتلا  وا  ةرملا  یلع  ۀغیـصلا  سفن  ۀـلالد  یف  ـالا  رارکتلا  ةّرملا و  ثحب  یف  مـالکلا  نکی  مل  (- 2 [ ) 109]
ۀنوعمب ۀـلالدلا  تناک  یخارتلا  روفلا و  یف  معن  رخآ  لیلد  ۀـنوعمب  اهتلالد  یف  فنـصملا ال  لوصفلا و  نیب  مدـقتملا  فـالخلا  یلع  اـهتدام 
امهدحا نیثحبلا  هبتشا  دق  فنـصملا  نأک  رارکتلا و  ةرملا و  ثحب  نود  قابتـسالا  ۀعراسملا و  یتیآب  روفلا  یلع  لدتـسا  نم  دنع  رخآ  لیلد 

. بیرق امهب  دهعلا  رخآلاب و 
.259 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر .

. ّتیعبت مدع  ای  (- 1 [ ) 110]
. لعفا تئیه  ینعی : (- 1 [ ) 111]

هب هب  رومأم  رد  اذـک  شدوخ و  رما  هب  تبـسن  يرارطـضا  رما  هب  هب  رومأم  شدوخ ، رما  هب  تبـسن  یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  (- 1 [ ) 112]
. يرهاظ رما 

. يرهاظ رما  هب  هب  رومأم  نایتا  اذک  و  (- 2 [ ) 113]
ضعب تسا ، لاثتمالا  مامت  هک  يزیچ  دوشیم  هنوگچ  اذل  دوب و  لماک  لوا ، لاثتما  هک : دشاب  نیا  فنـصم ، نایب  هجو  دیاش  و  (- 1 [ ) 114]

نینچ لاثتما ، لیدـبت  رد  اّما  دـنک  ادـیپ  تفـص  تلاـح و  رییغت  دـناوتیمن  دـش ، عقاو  یتقیقح  کـی  رب  هک  يزیچ  ّنأـک  دریگ  رارق  لاـثتمالا 
دشاب هتـشاد  دناوتیمن  لاثتما  ناونع  رگید  نیا  درک ، جراخ  الوم  رایتخا  زا  تشادرب و  ار  لّوا  فرظ  دبع ، یتقو  اریز  درادن  دوجو  یلاکـشا 

. دنکیم ادیپ  ققحت  لاثتما  ناونع  مود ، فرظ  ندروآ  اب  اذل 
مئاقلا ضرغلا  نوکیف  بولطملا  ددـعت  تایرغـص  نم  اهیلا  راشملا  تایاورلا  دروم  نوک  لاـمتحال  دـییأتلاب ، ریبعتلا  لـعل  و  (- ... 1 [ ) 115]
هدروم يذـلا  لاثتمالا  لیدـبت  وه  و  ماقملا ، نع  یبنجا  ةداعملا ح  ةالـصلا  بابف  ةالـصلا  ۀـعیبط  سفن  ۀـیبولطم  ریغ  رخآ  اـبولطم  ۀـعامجلاب 

.21 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . رمالا . بولطملا و  ةدحو 
لص مالّسلا  هیلع  لاقف  تیلص  دق  ةالصلا و  ماقتف  دجسملا  لخدا  مث  یلصا  مالّسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبال  تلق  ریصب  یبا  ۀیاورک  (- 2 [ ) 116]

یلـصی مالّـسلا  هیلع  لاق  ۀعامج  دجی  مث  هدـحو  ةالـصلا  یلـصی  لجرلا  یف  مالّـسلا : هیلع  هنع  ماشه  ۀـیاور  و  هیلا ، امهبحا  هّللا  راتخی  مهعم 
لوصالا قئاقح  ك : ر . امهمتا . امهلضفا و  هل  بسحی  قودصلا : ۀلـسرم  یف  و  صفح ، ۀیاور  اهوحن  و  هللا ، ءاش  نإ  ۀضیرفلا  اهلعجی  مهعم و 

.196 / 1
هب رومأملاب  نایتالا  نع  يزجی  له  يرارطـضالا  هب  رومأـملاب  ناـیتالا  نا  هاـنعم ح : نـال  هلـالخا ، لـب  هنع  ءانغتـسالا  یفخی  ـال  [ )*(- 117]
هلک عازنلا  نا  عم  لوالا ، هدوجو  ال  یعقاولا ، هب  رومأملل  یناثلا  دوجولا  نع  هئازجا  یف  وه  امنا  اذـه  یلع  عازنلاف  ما ال ، اـیناث  یلوـالا  یعقاولا 

یعقاولا هب  رومأملاب  نایتالا  نع  يرارطـضالا  رمالاب  هب  رومأملاب  ناـیتالا  يزجی  لـه  اذـکه -: ةراـبعلا  نوکت  نأ  یغبنیف  لوـالا ، دوجولا  یف 
یناثلا دوجولا  نع  ءازجإلا  وه  عازنلا  بصم  نوک  مهوت  نتملا  ةرابع  نا  لصاحلا : و  ـال ؟ ما  هجراـخ  یف  ءاـضق  و  تقولا ، یف  ةداـعا  یلوـالا 

. کلذک هنوک  مدع  مولعملا  نم  همدع و  یلوالا و  یعقاولا  هب  رومأملل 
.28 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . نایتالا .]... - نع  هلوقل -: دیق  (- 1 [ ) 118]
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یسک هلمج : زا  درک  رکذ  ناوتیم  مه  يرگید  هلثما  تسه و  ثحب  لحم  يارب  لاثم  کی  مّمیتلا  عم  تالص  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 119]
رما هب  هب  رومأم  قیداصم  زا  یکی  مه  روکذم  لاثم  هک  دشابیم  اسلاج  زامن  ندناوخ  وا  هفیظو  دـناوخب ، امئاق  ار  شزامن  درادـن  تردـق  هک 

. تسه يرارطضا 
یعقاو رما  هب  هب  رومأم  زا  یفکم  يرارطـضا ، رما  هب  هب  رومأم  ناـیتا  هک : تسا  نیا  لّوا ، ماـقم  رد  اـم  ثحب  هک  تسا  یهیدـب  (- 1 [ ) 120]
یعقاو رما  هب  هب  رومأم  يرارطضا و  رما  هب  هب  رومأم  يارب  یلاثم  طقف  ءوضولا  عم  تالـص  نینچمه  ممیتلا و  عم  تالـص  هن و  ای  تسه  یلوا 

. مینکیم رارکت  ار  لاثم  ود  نآ  اّبترم ، رما  تلوهس  يارب  اذل  دنتسه  یلوا 
. دیامنیم تیافک  دنک ، كرادت  ار  هدنامیقاب  تحلصم  هک  ردقنیمه  دشاب ، مها  رادب ،» تحلصم « هک  تسین  مزال  فلا : (- 1 [ ) 121]
لادـب الا  نم  ءیـش  یف  رادـبلا  لامتـشا  یلع  لدـی  امب  تابثالا  ماقم  یف  رفظن  مل  ذا  توبثلا ، ماـقم  یف  ضرف  درجم  هنا  یلا : ةراـشا  هلعل  ب :

.31 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك  ر . یلوالا . یعقاولا  هب  رومأملا  ۀحلصم  نم  تئافلا  رادقملا  نم  مها  نوکت  ۀحلصم  یلع  ۀیرارطضالا 
.199 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . (- 1 [ ) 122]

. دیامن ناربج  ار  هدنامیقاب  تحلصم  اضق » هلیسوهب « دناوتیم  مه  تقو  زا  جراخ  رد  فّلکم  ینعی  اقلطم ، ای  تقو  رد  (- 1 [ ) 123]
قئاقح ك : ر . لمأتف . قابتـسالا  ۀعراسملا و  یتیآ  لثم  یلا  هیف  دنتـسی  نا  الا  هجولا  رهاظ  ریغ  ۀـیلکلا  وحنب  بابحتـسالا  اذـه  (- 1 [ ) 124]

.199 لوصالا 1 /
. يرارطضا رما  هب  هب  رومأم  رد  (- 2 [ ) 125]

. درک هعجارم  اهنآ  هب  طوبرم  هلدا  هب  دیاب  دراوم  زا  کیره  رد  هتبلا  (- 1 [ ) 126]
هیآ 43. ءاسن ، هروس  (- 2 [ ) 127]

ثیدح 5. مّمیت ، باوبا  زا  باب 23  ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 3 [ ) 128]

ثیدح 4. مّمیت ، باوبا  زا  باب 23  ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 4 [ ) 129]
. دینکن هشقانم  نآ  رد  دیریذپب و  ار  قالطا  رگا  فلا : (-] 5 [ ) 130]

ءاملا دـقاف  ینعا  رطـضملا  ۀـفیظو  نایب  ماقم  یف  ناک  اذا  یلوملا  نا  ینعمب  یظفللا  یماقملا ال  قالطالا  وه  انهاه  قالطالا  نم  دارملا  و  ب :
[. 265 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . ... 

. نیروهّطلا دحا  بارتلا  نیروهّطلا - دحا  ممیتلا  نا  (- 6 [ ) 131]
. یلوا قیرطب  ءاضقلا  كرت  زاج  تقولا  یف  ةداعالا  كرت  زاج  اذاف  سکع  ءادالل و ال  عبات  ءاضقلا  نال  (- 1 [ ) 132]

.202 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .
. تسا رتبلاج  ترابع ، دشاب ، ضرفلاب » رگا « (- 1 [ ) 133]

لیلدـلاب الولدـم  هنوکل  مدـقت ، ام  عیمج  یف  ءادالا  لاحک  هلاحف  ءادالل  اعبات  ناـک  نا  هنا  قیقحتلا : و  ۀـیولوالا . هجو  مهفن  مل  (- 2 [ ) 134]
لوصالا ۀیافک  ك : ر . هلیلد ...  ۀظحالم  نم  دـب  الف  دـیدج  رماب  ناک  نا  و  لاغتـشالا ، مهوت  ریغ  ۀـمدقتملا  هوجولا  هیف  يرجیف  هیلع ، لادـلا 

.131 یشحم 1 /
وا طرش  ققحت  یلع  ةراما  وا  لصا  نم  يرهاظلا  رمالا  ماق  اذا  هنا  یلوالا » نیتیحان « نم  اضیا  یناثلا  ماقملا  اذه  یف  مالکلا  عقی  (- 1 [ ) 135]

رومأملا نع  ءزجلا  وا  طرشلل  دقافلا  لمعلا  يزجی  لهف  اعقاو  اققحتم  نکی  مل  ءزجلا  وا  طرـشلا  نا  فالخلا و  فشکنا  مث  بجاولا  یف  ءزج 
بجاولا نا  فالخلا و  فشکنا  مث  بجاو  تابثا  یلع  ةراما  وا  لصا  نم  يرهاظلا  رمالا  ماق  اذا  هنا  ۀـیناثلا » ما ال « ءاضق  وا  ةداـعا  یعقاولا  هب 

ۀیحانلا یلا  فّنـصملا » راشا  دـق  و  ما ال « یعقاولا  هب  رومأملا  نع  هب  ّیتأملا  يزجی  لهف  ةراـمالا  وا  لـصالا  هیلع  ماـق  اـم  ریغ  رخآ  ارما  ناـک 
ر. ۀیحانلا ...  هذه  یف  قیقحتلا  نم  فنـصملل  ام  لصاح  ناک  فیک  و  خلا » فیلکتلا ...  لصا  تابثا  یف  يرجی  ام  اّما  و  یتآلا « هلوقب  ۀـیناثلا 
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.268 لوصالا 1 / ۀیانع  ك :
دوشیم يراج  فیلکت - قلعتم  فیلکت - طئارش  ءازجا و  دودح  رد  هک : تسا  یتاراما  لوصا و  دروم  رد  یلعف  لّصفم  ثحب  (- 2 [ ) 136]

. درک میهاوخ  ثحب  دنوشیم ، يراج  فیلکت  لصا  تابثا  رد  هک  یتاراما  لوصا و  هرابرد  یناثلا » ماقملا  نایاپ « رد  نکل 
زا شیب  ناشدادعت  هکلب  تسین  رـصحنم  رییخت - طایتحا و  باحـصتسا ، تئارب ، فورعم - ّمهم و  لصا  راهچ  هب  هّیلمع  لوصا  (- 1 [ ) 137]

. میراد تراهط  هدعاق  دننام  مه  يرگید  هّیلمع  لوصا  تسا و  اهنیا 
. درک میهاوخ  نایب  ار  شاهتکن  يدوزهب  هک  يوق » هجو  یف  دناهدومرف «: نینچ  باحصتسا  دروم  رد  فّنصم  (- 2 [ ) 138]

هدوبن كاپ  سابل  نآ  هک  دش  فالخ  فشک  ادعب  یلو  دـناوخ  زامن  نآ  رد  تسا و  رهاط  شـسابل  هک  دـش  مئاق  هنّیب ، رگا  اّما  (- 3 [ ) 139]
. دیامن اضق  تقو ، زا  جراخ  رد  هداعا و  تقو ، رد  ار  شزامن  دیاب 

. دوشیم مه  سابل  ندب و  تراهط  لماش  روهط » دینک « ضرف  (- 1 [ ) 140]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 141]

امک هرظنب  يوقالا  نا  البق و  انرـشا  امک  الـصا  وا  ةراما  باحـصتسالا  نوک  نم  هلحم  یف  یتآلا  فالخلا  یلا  ةراشا  هنا  رهاظلا  (- 1 [ ) 142]
نوک یه  يرخا و  ۀـیحان  نم  هیف  فالخلا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  لمتحی  ءامدـقلا و  رظن  فالخ  یلع  ةراـما  ـال  الـصا  هنوک  وه  هریغ  رظن  یف 
راـثآل لـثامملا  وا  مکحلا  یلع  ماـق  اـمیف  بحـصتسملل  لـثامملا  مکحلا  يا  یتأیـس  اـمک  يرهاـظلا  مکحلا  وه  لـه  هدروـم  یف  لوـعجملا 

امک أطخلا  دـنع  هتیرذـع  ۀـباصالا و  دـنع  عقاولا  زیجنت  درجم  وه  هدروم  یف  لوعجملا  نا  وا  مکح  يذ  عوضوم  یلع  ماق  امیف  بحـصتسملا 
.271 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . يرهاظلا . مکحلا  نود  اضیا  تارامالا  قرطلا و  یف  لیق 

يراج فیلکت  ّقلعتم  رد  هک  تسا  یتاراـما  لوصا و  هراـبرد  یلعف  لّـصفم  رایـسب  ثحب  میدرک  هراـشا  اریخا  هک  روطناـمه  (- 2 [ ) 143]
. درک میهاوخ  ثحب  دنوشیم ، يراج  فیلکت  لصا  تابثا  رد  هک  یتاراما  لوصا و  هرابرد  ثحب  نیمه  نایاپ  رد  نکل  دوشیم 

. دنکیم ماکحا - رد  دحاو - ربخ  تیّجح  رب  تلالد  هک  (- 1 [ ) 144]
. دوشیم مه  سابل  ندب و  تراهط  لماش  روهط » ناونع « دینک  ضرف  (- 2 [ ) 145]

.76 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . اعقاو . طرشلا  وه  ام  هنا  ناسلب  يرهاظلا  رمالا  ناک  امیف  ءازجالا  مدع  يا : (- 1 [ ) 146]
. ادقاف هنوک  عم  يا  (- 2 [ ) 147]

. رطشلا وا  طرشلل  يا  (- 3 [ ) 148]
قیرط اهنا  يا  ۀیببسلا » وحن « یلع  ۀلوعجم  ۀجح  اهنا  وا  ۀیقیرطلا » وحن « یلع  ۀلوعجم  ۀجح  یه  له  ةرامالا  نا  یف  اوفلتخاف  (- ... 4 [ ) 149]

یه اهب و  ازجنم  نوکی  هناف  هتباصا  ناف  هنع ، فشکلل  عقاولا  یلا  طقف  ۀلصوم  نوکتل  ۀلوعجم  اهنا  اقیرط :» اهنوک « نم  دوصقملا  و  ببـس . وا 
ثودحل اببـس  نوکت  اهنا  اببـس :» اهنوک « نم  دوصقملا  و  عقاولا . ۀـفلاخم  یف  فلکملل  رذـعم  فرـص  نوکت  اهناف ح  هتأطخا  نا  هل و  ةزجنم 

» ةرامالا هیلا  ّتدا  ام  قبط  یلع  ایرهاظ  امکح  عراشلا  ئشنیف  أطخلا  ریدقت  یلع  ۀیعقاولا  ماکحالا  ۀحلـصم  تیوفت  مواقت  اهادؤم  یف  ۀحلـصم 
.39 / 3 رفظم - موحرم  هقفلا - لوصا  ك : ر . ۀّیقیرطلا .» وحن  یلع  ةذوخأم  اهنا  قحلا  و 

تیاده و نآرب  يرثا  ایآ  هدرک ، هابتشا  هتسناوتن و  اّما  دنک  یئامنهار  ناتتسود  لزنم  هب  ار  امش  هدوب  ددصرد  یسک  هکنیا  لثم  (- 5 [ ) 150]
؟ تسا ّبترتم  یئامنهار 

. هدش نایتا  یعقاو  تراهط  اب  امش  زامن  هکنیا  لثم  (- 1 [ ) 151]
. هدش تباث  هنّیب  اب  هک  یتراهط  دانتسا  هب  زامن  ندناوخ  (- 2 [ ) 152]

. طرش ءزج و  دجاو  لمع  (- 1 [ ) 153]
.E  ...«* \ ًادیِعَص اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  » ... i (- \2 [ ) 154]
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.« نیروهطلا دحا  بارتلا  (-» 3 [ ) 155]
. میدش ءازجا  مدع  هب  لئاق  هک  (- 4 [ ) 156]

. دش ءازجا  هب  لئاق  دیاب  هک  (- 5 [ ) 157]
. میداد حیضوت  لاثم  اب  هارمه  احورشم  هک  يوحن  هب  1 و 2 -) [ ) 158]
. میداد حیضوت  لاثم  اب  هارمه  احورشم  هک  يوحن  هب  1 و 2 -) [ ) 159]

. دشابیم ادا » هب « عجار  یلعف  ثحب  (- 3 [ ) 160]
. دناهدوبن لداع  دهاش ، ود  نآ  هک  دش  صخشم  الثم  (- 4 [ ) 161]

. هدش مئاق  یّلصم ، سابل  ّتیّلح  ای  تراهط  رب  هنّیب  (- 1 [ ) 162]
.434 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 163]

ار شزامن  هک  درادن  یموزل  میتفگ  دوب ، هدش  ءاملا  دجاو  تقو - رد  ادـعب - یلو  هدـناوخ  مّمیت  اب  ار  شزامن  هک  یـسک  ینعی  (- 1 [ ) 164]
. دنک هداعا  ءوضولا ، عم 

باجیالا و نم  ةءاربلا  یـضتقی  وه  لصالاف  الا  و  لّوالا «...  ماـقملا  یناـثلا ...  عضوملا  هب : دـینک  عوجر  رتشیب ، حیـضوت  يارب  (- 2 [ ) 165]
.« ةداعالا

. ّتیفشاک ّتیقیرط و  هن  (- 3 [ ) 166]
. فالخلا فشک  ببسب  يا  (- 1 [ ) 167]

. تسه اضق  هب  عجار  یلعف ، ثحب  (- 2 [ ) 168]
عوضوم لوقأ :» توفلل « یئانکلا  ینعملا  تبثیف  تقولا  یف  كرادـتلا  ناکما  مدـع  همزالی  تقولا  مامت  یف  ناـیتالا  مدـع  ناـف  (- 1 [ ) 169]

عوضوملا نوک  هنم  مهفی  امم  کلذ  وحن  وأ  اهنع  مونلا  وأ  ۀضیرفلا  نایـسن  هصوصن  نم  ۀـلمج  یف  روکذـملا  لب  توفلاب  صتخی  ءاضقلا ال 
.212 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . عجارف . ءاضقلا  بوجو  یف  تفک  اهسفن  یف  نایتالا  مدع  ۀلاصا  ترج  ولف  تقولا  مامت  یف  اهکرت 

ۀیافک ك : ر . ابجاو ...  ءاضقلا  ناک  ۀـجح  تبثملا  نا  وأ  نایتالا  مدـع  نع  ةرابع  توفلا  ناب  انلق  وأ  ءادالل  اعبات  ناک  نا  يا و  (- 2 [ ) 170]
.135 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یّشحم  لوصالا 

ناک ناف  توفلا و ح  زارحا  نم  دب  لب ال  ءاضقلا  بوجو  یف  لّوالا  ضرفلاب  ءاضقلا  نوک  درجم  ۀیافک  مدـع  یلا : ةراشا  هلعل  (- 3 [ ) 171]
ۀیجح یلع  ینبم  لصالاب  هزارحاـف  اـیدوجو  ناـک  نا  و  ءاـضقلا . بجی  ـالف  اـفنآ ، تفرع  اـمک  لـصالاب ، هزارحإ  نکمأ  ایمدـع  ارما  توفلا 

.85 ۀیارّدلا 2 / یهتنم  ك : ر . اضیا . ءاضقلا  بجی  الف  اهب  لوقن  ثیح ال  تبثملا و  لصالا 
یهتنم ك : ر . فیلکتلا . لصا  توبث  نع  غارفلا  دـعب  تاعوضوملاب  ۀـقلعتملا  ۀـیرهاظلا  رماوالا  یلا  اعجار  ناک  هانرکذ  ام  يا  (- 1 [ ) 172]

.86 ۀیارّدلا 2 /
. تسا حضاو  تیقیرط  رب  انب  ازجا ، مدع  ّتلع  (- 1 [ ) 173]

. یلمع لصا  نایرج  اب  ای  (- 2 [ ) 174]
و لوصالا ، تارامالاب و  ۀتباثلا  ۀیعرـشلا  ۀیرهاظلا  رماوألا  نیب  ءازجالا  یف  مزالتلا  مهوت  عفد  بینذتلا : اذـه  دـقع  نم  ضرغلا  (- 1 [ ) 175]

رمالا یف  ءازجالا  مزالی  هب ال  لوقلا  یلع  ۀیعرـشلا  ۀـیرهاظلا  رماوالا  یف  ءازجالا  نا  هلـصاح : و  ملعلاـب ، تباـثلا  یلقعلا  يرهاـظلا  رمـالا  نیب 
ّالا اهیف  سیل  ذا  عطقلا  دراوم  یف  دوقفم  کلذ  یعرـشلا و  رمالا  وه  ءازجالا  مهوت  أشنم  نا  ةرورـض  فالخلا ، فاشکنا  عم  یلقعلا  يرهاظلا 
هب رومأملا  سفنب  نایتالا  مدـعل  ءاـضقلا  وا  ةداـعالا  بجتف  رذـعلا  عفتری  عطقلا  عاـفترا  دـعب  اـعطاق و  ماد  اـم  عقاولا  كرت  یف  یلقعلا  رذـعلا 

.88 ۀیارّدلا 2 / یهتنم  ك : ر . ءازجالل . هجو  الف  هتلزنمب ، عراشلا  هلعج  امب  یعقاولا و ال 
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تبـسن هتبلا  دیامن - لمع  نآ  قبط  دیاب  تسه  مه  شدیلقت  عجرم  ياوتف  فالخرب  هک  درک  ادیپ  یمکح  هب  نیقی  يدّلقم  رگا  (- 2 [ ) 176]
 ...- یبابحتسا و هن  یموزل  ماکحا  هب 

. عطق لاح  زا  ریغ  رد  یتح  (- 1 [ ) 177]
ءافیتسا هب  نایتالا  عم  نکمی  مل  نکل  الصا و  ۀحلصملا  نم  ءیش  یلع  المتـشم  ابجاو  هنوکب  عطق  ام  نکی  مل  اذا  لب  لوقا » (- ...» 2 [ ) 178]

نیتروصلاب صتخی  امم ال  روکذـملا  مکحلاف  هیلع  یعقاولا و  رمالا  لاـثتمال  لاـجم  ـال  اـضیا  ةروصلا  هذـه  یفف  الـصا  عقاولا  نم  ۀحلـصملا 
ك: ر . ثالث . روص  یف  تباث  لب  طقف  نیتروکذملا 

.279 لوصالا 1 / ۀیانع 
. ّتیفشاک هن  دشاب  ّتیببس  باب  زا  تاراما  ّتیجح  هکنیا  رب  انب  (- 1 [ ) 179]

. میدرک رّوصت  عطق ، دروم  رد  هک  ار  یضرف  ود  نامه  ینعی  (- 2 [ ) 180]
. ضرف هکلب 4  (- 3 [ ) 181]

. دشاب ریصقت  نع  شلهج  هچرگ  (- 1 [ ) 182]
. مامتا عضوم  رد  رصق  ینعی  نآ  سکع  هن  رصق  عضوم  رد  مامتا  (- 2 [ ) 183]

. دشاب ریصقت  نع  شلهج  هچرگ  (- 3 [ ) 184]
.154 ۀیافکلا 5 / حاضیا  هب  دینک  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 4 [ ) 185]

رطس 21- / 46 دعاوقلا : دعاوقلا [ دـیهمت  نع  هلقن  امل  اعبت  [ 8 رطس 5 - / 29 لوصالا : دئارف  ۀـلاسرلا [ رهاظ  نم  مهفی  امل  عفد  (- 1 [ ) 186]
نوکی نا ال  اهنم » ماسقا «: یلع  بیوصتلا  نا  هنایب : ۀـئطختلل و  واسم  مزال  همدـع  لطابلا و  بیوصتلل  واسم  مزال  ءازجـالا  نا  نم  عجارف  ، 23
مکحلا ددعتی  نا  اهنم :» و « قرطلا . تایدؤم  قبط  یلع  لوعجملا  وه  یعقاولا  مکحلا  لب  لاعفالل  ۀیلوالا  نیوانعلا  بسحب  الصا  یعقاو  مکح 

ادحاو ۀعقاو  لک  یف  لوعجملا  نوکی  نا  اهنم :» اهنم و « دحاو  یلا  ایدؤم  دـحاو  ّلک  نوکی  ثیحب  قرطلا ، ددـعت  بسحب  لوالا  نم  یعقاولا 
كرتشم یعقاو  مکح  انه  نوکی  نا  اهنم :» و « هادؤم . قیرطلا  يذ  قح  یف  لوعجملا  راص  روکذملا و  مکحلا  لحمـضا  قیرطلا  ماق  اذا  هنا  ّالا 

نیمکح عامتجا  نکمی  ثیح ال  هنا  رمالا  ۀیاغ  طقف ، ۀفلاخملا  ةروص  یف  وا  ۀقلطم  ۀـیرهاظ  اماکحا  قرطلا  تایدؤم  تلعج  دـق  لکلا و  نیب 
امهعامتجاب سأب  ةرامالا و ال  يّدؤم  وه  یمتحلا  یلعفلا  و  ایقیلعت ، اـیلعف  وا  افرـص  اـیئاشنا  عقاولا  یقبی  مرج  ـالف  دـحاو ، عوضوم  یف  نییلعف 

ریخالا ریغ  یف  امک  یعقاولا  مکحلا  یف  كارتشالا  مدـعل  امزلتـسم  ناک  ام  بیوصتلا  نم  لطابلا  تارامالا و  لعج  یف  یتأیـس  امک  کلذـک 
یف لکلا  كارتشا  موزل  امهلولدم  ۀیاغ  ّنال  رابخالا  عامجالا و  نم  اعرش ، هنالطب ال  یلع  لیلد  الف  وه  اّما  اهریغ و  وا  ةروکذملا  روصلا  نم 

بـسن ام  رهاظ  لب  هلحم  یف  نّیب  امک  امهریغ  وا  فلخلا  وا  رودلا ، نم  هنم ، لاحم  موزل  مدعل  القع ، هیف و ال  ظوفحم  وه  و  یعقاولا ، مکحلا 
. هب مازتلالا  وه  مکحلا - ۀعیطق  یفانت  قیرطلا ال  ۀّینظ  نا  نم  روهشملا  یلا 

ءافیتسا نکمی  اـمیف ال  يرهاـظ و  مکح  هیف  لـعج  اـمیف  نیدروم : یف  هلیـصفت  تفرع  اـم  یلع  ءازجـالاب  لوقلا  نا  ملعاـف : کـلذ  تفرع  اذا 
لوصالا ۀـیافک  ك : ر . اضیا .» بیوصتلا  قلطمل  لـب  لـطابلا  بیوصتلل  اـیواسم  اـمزال  سیل  ءازجـالا  ّنا  رهظف  ـال « ما  مکح  لـعج  تئاـفلا ،

.137 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یّشحم 
. میدرک نایب  ار  شلیصفت  هک  يدراوم  نامه  رد  (- 1 [ ) 187]

هدـقعم نیدـهتجملا و  ءارآ  ددـعت  بسح  یلع  هّللا  مکح  ددـعت  وه  هنالطب  یلع  عمجملا  بیوصتلا  نال  رظن  ناـیبلا  اذـه  یف  (-» 2 [ ) 188]
. لاحملا بیوصتل  لماش  وه  امنا  فنصملا  نایب  دحاو و  هّللا  مکح  نا  یلع  ۀمالا  عامجا 

نیسحلا دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یناقماملا .» نیدلا  یحم  ثحبلا «- ءانثا  یف  هلظ  ماد  حراشلا  داتـسالا  ررق  اذک 
.121 یتشر 1 /
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.49 ۀیافکلا 4 / حاضیا  هب : دینک  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 189]
. دش نایب  هک  یلیصفت  نامه  هب  (- 2 [ ) 190]

لئاق هک  مه  يدراوم  رد  تسا ، تباث  یظوفحم ، حول  یعقاو  مکح  نآ  میدش ، ءازجا  مدع  هب  لئاق  هک  يدراوم  رد  هکنیا  امک  (- 3 [ ) 191]
. دراد ققحت  یعقاو  مکح  نآ  میتسه ، ءازجا  هب 

. تشذگ شحرش  هک  (- 1 [ ) 192]
. دوش فالخ  فشک  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  ازجا ، مدع  ازجا و  ثحب  اریز  دوشیمن  حرطم  ازجا  ثحب  روکذم ، ضرف  رد  (- 2 [ ) 193]

لهاجلا ملاعلا و  نیب  كرتشملا  یئاشنالا  مکحلا  دوجو  نا  مولعملا : نم  و  ۀـیئاشنالا ، یه  ۀـبترملاب  دارملا  تارامالا و  یف  يا  (- 1 [ ) 194]
ر. لصالا . وا  ةرامالا  يدؤم  یف  اهیف  مکحلا  راصحنا  مکحلا و  نع  ۀـعقاولا  ّولخ  وه  يذـلا  بیوصتلا  داضی  لوصالا  تاراـمالا و  دراوم  یف 

.95 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك :
. تسه هسمخ  ماکحا  زا  یکی  شلومحم  فّلکم و  لعف  یهقف  ثحابم  عوضوم  (- 1 [ ) 195]

لالدتـسالا نوکی  نا  دارطتـسالا و  باب  نم  ظافلالا  ثحابم  یف  هرکذ  نوکی  نا  لمتحی  هنا  احیرـص : هیف ال  ارهاظ  هنوک  هجو  (- 1 [ ) 196]
لوصالا ۀـیافک  ك : ر . وأ ال . ۀـّیظفللا  ۀـلالدلل  أشنم  ناک  ۀـمزالملا  قلطم  مدـع  تبثی  نا  دـب  رکنملا ال  ذا  همامت  لیلدـلل ال  ءزج  روکذـملا 

.139 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم 
. ءیش طرشب  هن  تسا و  طرشب  هن ال  (- 1 [ ) 197]

. تسه طرشب ال  هک  (- 1 [ ) 198]

. تسه طرشب  هک ال  (- 2 [ ) 199]
. مّود رما  رد  (- 1 [ ) 200]

. هّیلخاد تامّدقم  (- 2 [ ) 201]
عازن رد  لخاد  مه  ازجا  نآ  زا  ثحب  ارهق  دنتسین ، ّتیمدقم  ناونع  ياراد  هّیلخاد ، يازجا  دیوگب  یـسک  رگا  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 202]

. تسین بجاو  همدقم 
. دوشیم مه  ازجا  لماش  هدرک ، تباث  تالص ، يارب  ار  یسفن  بوجو  هک  (- 2 [ ) 203]

هکنیا ات  دوشیم  هطـساو  طقف  درادـن  یمکح  رثا و  هطـساو ، سفن  تسه و  توبث  رد  هطـساو  هک  تسا  نیا  ّتیلیلعت ، ياـنعم  (- 1 [ ) 204]
. دنک تباث  نونعم ، هطساولا و  يذ  يارب  ار  مکح 

هدوجو یلع  فقوتی  ّلکلا  نمض  یف  هدوجو  ریغ  هل  دوجو  ثیح ال  يریغلا ، بوجولا  كالم  اضیا - هیف - نوکی  هنا ال  ههجو : (- 1 [ ) 205]
نیب ةریاغملل  بجوملا  رابتعالا  ددعت  يرجی  داکی  ال  ۀـلمجلاب :» و  یفخی «. امک ال  الـصا  هبوجوب  بجی  یک  ۀـمدقم  هنوکل  هجو  هنودـب ال  و 

هنم مهفاف . اهبوجوب ، لیق  ول  اهیلع ، ۀـمدقملا  يذ  بوجو  نم  حـشرتملا  يریغلا  بوجولا  كالم  لوصح  بابلا و  اذـه  یف  ّلکلا  ءازجـالا و 
.141 ینیکشم 1 / هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّرس . سّدق 

اذه نا  امک  اهریثأتل ، اطرش  وا  اهل  ءزج  وا  ۀلع ، اهنوک  نم  ۀمدقملا  ریثأت  ۀیفیک  و  لخدلا ، ءاحنا  رابتعاب  مدقتملا  میـسقتلا  ناک  (- 1 [ ) 206]
ك: ر . ۀقیلعتلا . یف  هیلا  انرشا  امک  ۀیمدقملا  ۀطانالاب و  مکاحلا  رابتعاب  نوکی  میسقتلا 

.122 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
لاح لک  یلع  ةدئاف و  نع  ولخت  امم ال  هناف  راصتخالا  وحنب  ول  ۀـّیجراخلا و  ۀـمدقملا  ماسقا  رکذ  فنـصملا  یلع  مزاللا  ناک  (- 2 [ ) 207]
یف لیخدلا  وه  و  طرشلا » اهنم « قارحالا و  یف  رانلاک  حتفلاب  یضتقملا  یف  رثؤملا  وه  ببـسلا و  هل  لاقی  و  یـضتقملا » اهنم « ماسقا  یلع  اهنا 
نع عنمی  ام  مدع  يا  عناملا » مدع  اهنم « هقرحت و  مل  ءیشل  ۀیذاحم  نکت  مل  ام  رانلا  ناف  قارحالل  ةاذاحملاک  یـضتقملا  یف  یـضتقملا  ریثأت 
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دوجو ینعا  هدوجو  تامدقم  نم  نوکی  اهمدعف  هیف  رانلا  ریثأت  نع  ۀعنام  ۀبوطرلا  ناف  قارحالل  ۀبوطرلا  مدعک  یضتقملا  یف  یضتقملا  ریثأت 
یف یـضتقملا  ریثأت  یف  حتفلاب و ال  یـضتقملا  یف  ریثأت  هل  نوکی  نا  نود  نم  ؤیهتلا  دادعالا و  بجوی  يذـّلا  وه  و  دـعملا » اهنم « قارحالا و 

ۀـلحارلا و دازلاک و  وا  قارحالل  کلذ  هابـشا  ةریفحلا و  رفح  رانلا و  هب  حدـقی  اـم  راـضحا  بطحلا و  راـضحاک  کـلذ  حـتفلاب و  یـضتقملا 
نوکی نا  نود  نم  جراخلا  یف  ءیشلا  دوجو  هیلع  فقوت  رما  لک  ۀلمجلاب  جحلل و  کلذ  هابشا  قیرطلا و  یف  مهعم  ریسلا  ۀقفرلا و  لیـصحت 
عمتجا اذاف  دعملا  عناملا و  مدع  طرشلا و  یضتقملا و  عومجم  یه  و  ۀّماتلا » ۀّلعلا  اهنم « دعملا و  وهف  هیف  یضتقملا  ریثأت  یف  هیف و ال  ریثأت  هل 

اهطبضاف ۀیجراخلا  ۀمّدقملا  ماسقا  مامت  هذه  ۀبتر  ۀلعلا  نع  لولعملا  رخأتی  ناک  نا  ینامز و  لصف  الب  ارهق  حتفلاب  یـضتقملا  لصح  عیمجلا 
.287 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . منتغا . و 

نودب دیقملا  طورشملا و  ۀلاحتسال  هنودب  هدوجو  القع  لیحتسی  ناک  نا  ءیـشل و  ادیق  اطرـش و  عراشلا  هذخا  ام  نا  یفخی  ال  (- 1 [ ) 208]
كردا ام  یه  ۀیلقعلا  نا  نم  افنآ  ریشا  امل  کلذ  ۀیلقعلا و  یلا  ۀیعرشلا  عجرم  نوکی  کلذ ال  عم  نکل  فنصملا و  رکذ  امک  هدیق  هطرش و 

لقعلا مکح  نا  ادیق و  اطرـش و  عراشلا  هذـخا  امیف  دوقفم  وه  هل و  عراشلا  نایب  یلا  ۀـجاح  نود  نم  هیلع  ۀـمدقملا  يذ  فقوت  هسفنب  لقعلا 
.288 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . هنودب . طورشملا  دوجو  ۀلاحتساب  ادیق  اطرش و  عراشلا  هذخا  ام  دعب 

خیـش جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . کلذ . وحن  دعملا و  طرـشلا و  نم  اقباس  ةروکذملا  ۀیجراخلا  تامدقملاک  (- 2 [ ) 209]
.125 یتشر 1 / نیسحلا  دبع 

.288 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . (- 3 [ ) 210]
ك: ر . ربنملا . یلع  امهئاقلإ  یلع  ةداعلا  نایرج  عم  ربنملا  ریغب  سیردتلا  ظعولا و  ناکماک  (- ... 1 [ ) 211]

.125 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
. تسا هدرک  نایب  عراش ، ار  تراهط  ّتیمّدقم  هّتبلا  (- 1 [ ) 212]

ناکما ضرف  عم  و  ایلقع ، فقوتلا  نوک  وه  ۀمدقملا  یف  طانملا  نال  ۀیلقعلا ، یلا  ۀیداعلا  ۀـمدقملا  عوجر  عنم  یلا : ةراشا  هلعل  (- 2 [ ) 213]
ك: ر . ایداع . لب  ایلقع ، ملـسلا  بصن  یلع  دوعـصلا  فقوت  نوکی  ـال  اـتاذ - اـنکمم  هناریط  ناـک  نا  و  هلوقب -: هیلع  هبن  اـمک  ـالقع  ناریطلا 

.127 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
دبع خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هلظ » ماد  هنم  معا . یمسملا  ناک  نا  حیحـصلا و  الا  نوکی  بجاولا ال  و  (-» 1 [ ) 214]

.126 یتشر 1 / نیسحلا 
. تسه هّیدوجو  تامدقم  نامه  بجاو ، همّدقم  باب  رد  عازن  زا  مّلسم  ردق  میتفگ  هک  (- 1 [ ) 215]

. دنشاب هدش  عضو  دساف ، حیحص و  زا  ّمعا  يارب  تادابع  یماسا  (- 2 [ ) 216]
دـقعلل و نراقملا  نیدـقاعتملل  سفنلا  بیط  ءاضرلاک و  یناثلا  موصلل و  کلذـک  ۀـبانجلا  لسغ  ةالـصلل و  ءوضولاک  لوـالاف  (- 1 [ ) 217]

يری نم  دنع  یلوضفلا  دقع  دعب  ۀلصاحلا  کلاملا  نم  ةزاجالاک  ضعب و  دنع  ۀضاحتسملا  موص  ۀحص  یف  ةربتعملا  ۀیلیللا  لاسغالاک  ۀثلاثلا 
بولطملا ۀقیقح  نع  ۀجراخ  روما  اهنا  تفرع  دق  یتلا  ۀیجراخلا  ۀمدقملا  یلا  ۀبـسنلاب  وه  امنا  میـسقتلا  اذه  نا  ملعی  نا  بجی  امم  هتحص و 

یلع فوقوم  اما  ءیـشلا  کلذ  لوصح  نال  طرـش  وا  ۀبجوم  ۀـلع  وا  دـعم  وا  هنع  عنام  اما  ةروکذـملا  ۀـجراخلا  رومالا  اهیلع و  وه  فوقوم 
نکی مل  نا  طرـشلا  اـما  هیلع و  فقوتی  اـم  عیمج  هدوجو  ناـک  نا  ۀـبجوملا  ۀـلعلا  اـما  وه  طـقف و  هدوجو  یلع  وا  عناـملا  وه  طـقف و  همدـع 
حرـش ك : ر . تاماقملا . نم  ریثک  یف  کعفنی  یک  نیطلخملا  نم  نکت  کلذ و ال  ظفحاف  دـعملا  وه  همدـع و  مث  هدوجو  یلع  وا  کلذـک 

.126 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 
هک تسا  یهیدب  هّتبلا  دشاب  هتـشاد  لولعم  اب  يدوجو  نراقت  دیاب  ّتلع  هکلب  دـشاب  لولعم  رب  مدـقتم  ّتلع ، هک  درادـن  یموزل  (- 2 [ ) 218]

. دراد لولعم  رب  یبتر  مّدقت  ّتلع ،
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. ۀنراقملا یلا  ۀمدقتملا  ۀمدقملا  نع  ناجرخیف  الا  امهنع و  ۀببسملا  ةراهطلا  لسغلا ال  ءوضولا و  سفن  ۀمدقملا  نوک  یلع  ءانب  (- 1 [ ) 219]
.130 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر .
. نیءاشعلل لسغلا  (- 2 [ ) 220]

. میرادن یلکشم  ثحب و  دنامب  یقاب  هّمات  ّتلع  رگا  (- 1 [ ) 221]
ك: ر . رثألل . هتنراقم  نم  تفرع  امل  لوبقلا  نم  ریخالا  ءزجلا  جارخال  بلاغلاب  دییقتلا  و  (- ... 1 [ ) 222]

.132 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
» هّیلّوا يازجا  درک ، ادا  ار  تیرتـشا » مومـضم « ءاـت » مّلکتم «، یتـقو  اریز  تسا  دراو  لاکـشا ، مه  تیرتـشا » هـملک « رد  یّتـح  (- 2 [ ) 223]

. دنک ریثأت  ّتیکلم ، رد  دناوتیم  هنوگچ  سپ  هدش  یضقنم  دوجوم و  تیرتشا »
میهاوخ نایب  يدوز  هب  مه  ار  هلثما  ریاس  و  تسا . تّحـص  همّدـقم  تیفـشاک ، رب  انب  کلام ، هزاجا  یلوضف ، عیب  باب  رد  ـالثم  (- 1 [ ) 224]

. درک
. دیدرک حرطم  ار  نآ  زا  ثحب  ارچ  تسه  بجاو  همّدقم  باب  رد  عازن  زا  جراخ  مکح ، همّدقم  لاکشا : (- 2 [ ) 225]

کی هنوگچ  هک  تسا  ّتیمّدقم  ریوصت  رد  ثحب  رگید : ترابع  هب  تسه  رّخأتم  مّدقتم و  طرش  ّتیمّدقم  ریوصت  رد  ام  یلعف  ثحب  باوج :
حرطم نآ ، زا  ثحب  ادعب  تسه ، بجاو  همّدقم  عازن  رد  لخاد  اهنآ  زا  مسق  مادک  هکنیا  اّما  دنکیم  ادیپ  تیمّدقم  رّخأتم ، ای  مّدـقتم  ءیش 

. دوشیم
. دنادرگرب مسق  هس  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  حرطم  مسق  شش  تقیقح  رد  (- 3 [ ) 226]

«. مویب هلبق  قدصتف  نینثالا  موی  ترفاس  نا  دننام « ای  (- 1 [ ) 227]
همادا مدقتم  طرش  هرابرد  ار  ثحب  نایاپ ، ات  رما ، تلوهـس  يارب  ام  نکل  تسه  رخأتم  مدقتم و  طرـش  دروم  رد  فنـصم  نایب  (- 2 [ ) 228]

. میهدیم
طرـش دروم  رد  ار  روکذم  نایب  دـیناوتیم  امـش  هک  تسا  یهیدـب  اما  تسه  مّدـقتم  طرـش  هب  طوبرم  ثحب ، رخآ  ات  ام  لاثم  (- 1 [ ) 229]

. دیئامن يراج  مه  رّخأتم 
تیعقاو ظاحل  هکلب  درادن  الوم  مکح  رد  یتیلخدم  عقاو ،» نراقم «- طرش  تسه - عیب  هارمه  هک  یطئارش  دروم  رد  هوالع  هب  (- 1 [ ) 230]

 .... هک تسا  لیخد  الوم  مکح  رد 
نا هدـعبی  نکل  حـبقلا و  نسحلا و  مهراـکنا  نم  ةرعاـشالا  هیلا  بـهذ  اـم  یلا  ةراـشا  ضرغلل » اـقلعتم  وا  هلوـق « ّنا  لاـقی  دـق  (- 1 [ ) 231]

طورشملا قلطملا و  یف  یتأیس  امک  اضیا  ضرغلا  رکنی  وه  ماکحالا  تاقلعتم  یف  ةدسفملا  ۀحلصملا و  حبقلا و  نسحلل و  رکنملا  يرعـشالا 
افوطعم ضرغلا  نوکیف  ضرغلل  اقلعتم  انـسح و  نوکی  هب  اذکه  فنـصملا  ةرابع  یف  حیحـصلاف  هیلع » و  یناثلاب « فرتعی  لوالا و  رکنی  هنا  ال 

نوکی یتآلا  هلوق  اذکه  خـلا و  هوجولا ...  فالتخاب  ضرغلا  حـبقلا و  نسحلا و  فالتخا  یتآلا و  هلوق  هدـیؤی  و  وأب » ال « واوب » نسحلا « یلع 
.298 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . خلا . ضرغلل ...  اقلعتم  انسح و  ناونعلا  کلذب 

مدقتملا وا  رخأتملا  سفن  وه  سیل  هب  رومأملل  مدقتملا  وأ  رخأتملا  طرـشلا  ّنا  هلـصحم : ۀیلقعلا و  ةدعاقلا  مارخنا  مدـعل  لیلعت  (- 2 [ ) 232]
وه يّذلا  طرشلا  رخأت  مزلی  و  هب ، رومأملا  یف  مدقتملا  وا  رخأتملا  مودعملا  ریثأت  مزلتسی  یتح  هب  رومأملا  طورـشملا  دوجو  نیح  نیمودعملا 
نم رخأتملا و  وا  مدقتملا  کلذ  یلا  هب  رومأملا  ۀـفاضا  نع  عزتنملا  فصولا  وه  طرـشلا  لب  هیلع  انامز  همدـقت  وا  طورـشملا  نع  ۀـلعلا  ءزج 

یهتنم ك : همدقت ر . وا  طرشلا  رخأت  لاکـشا  دری  الف  کلذک  هنع  هرخأت  هیلع و ال  همدقت  انامز ال  هب  رومأملل  فصولا  اذه  ۀنراقم  مولعملا :
.148 ۀیاردلا 2 /

هب طوبرم  ۀـئیهلا - دویق  نم  هنوک  عانتما  اـما  (- 206 هحفـص ( ات  یناثلا -...  اما  و  روکذم - تارابع  حیـضوت  يرورـض : رکذت  (- 3 [ ) 233]
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ریرحت هتـشر  هب  فلتخم  حورـش  مظعم و  دیتاسا  ریاس  سرد  زا  هدافتـسا  اب  ریقح  هدـنراگن  هکلب  تسین  هلظدـم » داتـسا «، ترـضح  تاضافا 
. تسا هدروآرد 

. مّدقتم طرش  (- 1 [ ) 234]
. رخأتم طرش  (- 2 [ ) 235]

. دناهداد یئاوتف  نانچ  اهقف  زا  یضعب  دوش و  هعجارم  یهقف  بتک  هب  نآ  لیصفت  يارب  تسا و  مالک  لحم  روکذم  هلئسم  (- 3 [ ) 236]
.189 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 4 [ ) 237]

. ۀّیلدعلا بهذم  وه  امک  نییلقعلا  حیبقتلا  نیسحتلا و  یلع  ءانب  (- 1 [ ) 238]
ناونعل ۀلـصحملا  ۀفاضالا  کلتب  طونم  ضرغلاب  ءافولا  ناف  نییلقعلا  حیبقتلا  نیـسحتلا و  مدع  نم  يرعـشالا  بهذم  یلع  ءانب  (- 2 [ ) 239]

.146 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ضرغلاب ]. یفی 
نراقملا ءاضرلا  لخد  ناف  نراقملا  ءاضّرلاک  قحال  ءاضر  ۀظحالم  نم  هتّیصوصخ  تعزتنا  يذلا  صاخلا  دقعلا  کلذک  و  (- ... 1 [ ) 240]

هناف هقحلت  مل  ام  فالخب  دقعلا  حص  دعب  امیف  ءاضرلا  هقحل  ولف  قحاللا  ءاضرلا  کلذـک  اببـس ، دـقعلا  یلوملا . لعج  هتظحالمب  نا  الا  سیل 
. هداسفب مکحیف  اببس  لعج  ام  قفاوی  مل  هب  یتأ  ام  ببسلا و  وه  امب  تأی  مل 

دوجولاب لب  ینامزلا  ینوکلا  دوجولاـب  رّخأـتملا  مّدـقتملا و  سیل  دراوملا  هذـه  یف  طرـشلا  ناـب  باوجلاـب  ضعب  هقبـس  نا  و  (- 2 [ ) 241]
رخأت و مدقت و ال  محازت و ال  الف  رهدلا  ءاعو  یف  تاعمتجم  نامزلا  ۀلسلس  یف  تاقرفتملا  ناف  كانه  رخأت  مدقت و ال  یلاثملا و ال  يرهدلا 

هرخأت فصوب  رخأتملا  لب  رخأتمب  سیل  طرـشلا  ناب  مهـضعب  هّرـس و  سّدق  هداتـسا  یلا  فنـصملا  هبـسن  ءاسم  حابـص و ال  کبر  دنع  سیل 
کلذ بسن  اطرش  مرصتملا  مدقتملا  لعج  امیف  لاحلا  کلذک  طرشب و  سیل  هنودب  هنا  ضرفلا  اذا  اهیف  طرـشلل  رخأت  هعم ال  اطرـش و  لعج 

ناک ءاوس  ۀلمجلا  یف  دوجولا  وه  امنا  دراوملا  هذه  لاثما  یف  طرشلا  ناب  مهضعب  تاریرقتلا و  یف  ام  یلع  هّللا  همحر  يراصنالا  خیـشلا  یلا 
.130 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  حرش  ك : ر . یقارنلا ]...  یلا  کلذ  بسن  اقح  وا ال  انراقم  وا  اقباس 

هب و رومأملا  طرـش  صوصخ  ماسقا  دارملا  لب  ةرابعلا  همهوی  دق  امک  ۀمدقتملا  ۀعـستلا  ماسقالا  عیمج  سیل  عیمجلا  نم  دارملا  (- 1 [ ) 242]
یلع هب  هتامّدقم  فصتت  یتح  هبوجو  مدعل  اضیا - ۀجراخ - عضولا  طورش  یتأیس و  امک  بوجولاب  اهفاصتا  لقعی  الف  فیلکتلا  طورـش  اما 

 ... عازنلا لحم  یف  لخدیف  رمالا  هب  قلعتی  امبر  معن  ۀمزالملا 
.148 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر .

. تشذگ هحفص 190  رد  نآ  حیضوت  هک  (- 2 [ ) 243]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 244]

ام قلطملا  بجاولا  نا  وه  یمقلا و  ققحملا  امهعبت  فیرشلا و  ققحملا  ینازاتفتلا و  یلا  تاریرقتلا  یف  هبـسن  ام  فیراعتلا  نم  (- 1 [ ) 245]
هدوـجو هیلع  فـقوتی  اـم  یلع  هبوـجو  فـقوتیف  کـلذ  فـالخب  جـحلاک  طورـشملا  هدوـجو و  هـیلع  فـقوتی  اـم  یلع  هبوـجو  فـقوتی  ـال 

رهتـشملا جحلاک  یه  تسیل  حالطـصالا و  یف  ۀقلطملا  تابجاولا  نم  یه  الثم  ةالـصلا  ناف  سکعلا  مدعب  لوالا ) یلع  دری  و  ۀعاطتـسالاک (
رهظلا ةالص  ققحتت  مل  الثم  لاوزلا  ققحتی  مل  امف  اهدوجو  هیلع  فقوتی  يذلا  تقولا  یلع  اهبوجو  فقوتی  کلذ  عم  طورـشملا و  بجاولاب 
مدعب ارهق  طورشملا  فیرعت  لتخا  سکعلا  مدعب  قلطملا  فیرعت  لتخا  اذاف  اذکه  نیءاشعلا و  ققحتی  مل  برغملا  ققحتی  مل  ام  رصعلا و  وا 

امم یه  ةردـقلاب و  ۀـلاحم  هبوجو ال  طرتشی  ـالا و  بجاو  نم  اـم  لاـقی ) نا  نکمی  لـب  هیف ( هلوخد  یغبنی  ـال  اـم  هفیرعت  یف  لخدـیف  درطلا 
بحاص هعبت  نیدـلا و  دـیمع  دیـسلا  یلا  عئادـبلا  تاریرقتلا و  یف  هبـسن  ام  اـهنم ) و  هبوجو ( هیلع  فقوتی  اـمک  بجاولا  دوجو  هیلع  فقوتی 

ءیـش و یلع  ةردـقلا  ملعلا و  لـقعلا و  غولبلا و  نم  ۀـعبرالا  ۀـماعلا  طئارـشلا  دـعب  هبوجو  فقوتی  ـال  اـم  قلطملا  بجاولا  نا  وه  لوصفلا و 
ۀیانع ك : ر . اضیا ...  سکعلا  مدعب  لوالا  یلع  دری  اهئارو و  ام  رخآ  رما  یلع  ۀعبرالا  طئارشلا  کلت  دعب  هبوجو  فقوتیف  هفالخب  طورشملا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 643 

http://www.ghaemiyeh.com


.299 لوصالا 1 /
. اطورشم هبوجو  ناک  ناب  هب  طورشم  ریغ  هبوجو  نکی  مل  نا  و  يا : (- 1 [ ) 246]

نایب نییلوصا  نیدهتجم و  يارب  ار  فیراعت  نآ  ایآ  دنراد ، مسالا  حرـش  هبنج  روکذـم ، فیراعت  دـناهدومرف : فنـصم  هکنیا  (- 2 [ ) 247]
فیرعت تسا  مزال  هک  يدارفا  نیلّـصحم و  يارب  ای  تسه  تبن » ۀنادعـس  لـیبق « زا  ـالثم  دـنراد و  مسـالا  حرـش  ناونع  میئوگب  اـت  دـناهدرک 

. هدنراگن دننادب -؟ ار  یقیقح 
. تردق ملع و  لقع ، غولب ، ینعی : (- 1 [ ) 248]

(. رومالا ضعبب  بجاو  ّلک  بوجو » طارتشا « ةرورض  دندومرف (: ثحب  لّوا  رد  ناشیا  اریز  رهاظلا ، کلذ  یلا  ینعی : (- 1 [ ) 249]
دییقتلل ۀئیهلا  ۀیلباق  مدع  وه  یتوبث و  عنامل  نوکی  امنا  ۀئیهلا  دویق  نم  طرـشلا  نوک  عانتما  نا  هلـصاح : رمالا و  سفن  یف  يا : (- 2 [ ) 250]

. ۀئیهلا دییقت  ةدافا  نع  ظفللا  روصق  وه  یتابثا و  عنامل  ایقیقح ال  ایئزج  اهانعم  نوکل 
یلامجالا ملعلل  ةداملا  یلا  هعوجر  نم  دـب  الف  ۀـئیهلا  یلا  طرـشلا  عوجر  عانتما  تبث  نإ  دـعب  ینعی : عاـنتما - یلع - فوطعم  (- 3 [ ) 251]

. امهادحال ادیق  هنوکب 
.160 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . ۀئیهلا ] یلا  عوجرلا  یف  ارهاظ  ۀیبرعلا  دعاوقلا  بسحب  ناک  نا  و  ینعی : (- 4 [ ) 252]

ود تروصهب  دیاب  تسین ، ازج  طرـش و  نیب  یطابترا  هنوگچیه  هک  قهان » رامحلاف  اقطان  دیز  ناک  نا  دننام « هّیقافتا ، يایاضق  (- 1 [ ) 253]
. قهان رامحلا  قطان و  دیز  دنیوگب  دوش و  نایب  لقتسم ، هّیضق 

. مکحلا یفتنی  هئافتنابف  مکحلا  دیق  ناک  اذا  ّهنإ  ثیح  رهاظلا  اذه  یلع  ۀینبم  طرشلا  موهفم  ۀلأسم  و  (- 2 [ ) 254]
.133 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

. دینک عوجر  هحفص 195  هب  زین  و  میزادرپیم -. هلظدم » داتسا « ترضح  تاضافا  همادا  هب  کنیا  (- 1 [ ) 255]
. ۀفوکلا یلا » ةرصبلا « نم » ترس « دننام  (- 2 [ ) 256]

. ةرافکلل نیبجوملا  نییرایتخالا  عامجلا  لکألاب و  راطفالاک  (- 1 [ ) 257]
. افنآ ّرم  امک  تقولا  غولبلاک و  (- ... 2 [ ) 258]

 ... ۀلبقلا لابقتسا  ةراهطلاب و  ةدیقملا  ةالصلاک  (- ... 3 [ ) 259]
.162 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . اهلیصحت ] نم  نکمت  نمل  ۀعاطتسالاک  (- ... 4 [ ) 260]

.53 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 261]
نإ ادیز  مرکا  هلوق  لثم  یف  ۀلیحلا  امف  ادعب  دییقتلا  لبقی  الف  اقلطم  الوا  أشنا  اذا  بلطلا  نا  ملـس  ول  هنا  یلا  ةراشا  هلعل  و  فلا : (- 1 [ ) 262]

ك: ر . ادعب . طرشلاب  دیقی  فیکف  اقلطم  الوا  أشنا  دق  بلطلا  ناف  همرکاف  دیز  كءاج  نإ  لقی  مل  بلطلا و  نع  طرـشلا  رّخأ  ثیحب  كءاج 
.307 لوصالا 1 / ۀیانع 

هل قالطا  الف  ءاشنالا  ۀیحان  نم  هتیئزج  نا  یقیقح ال  یئزج  هتاذب  هّرـس  سّدـق  خیـشلا  بهذـم  یلع  یفرحلا  ینعملا  نا  یلا : ةراشا  هلعل  ب :
.167 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ادیقم . هؤاشنا  حصی  یتح  هتاذ  ّدح  یف 

. بجاو هن  دینادیم  بوجو  دیق  ار  طرش  هک  (- 1 [ ) 263]
. بوجو تئیه و  دیق  هن  تسا  هّدام  بجاو و  دیق  طرش ، هک  (- 2 [ ) 264]

. هرعاشا ریغ  لوق ، رب  انب  (- 1 [ ) 265]
. هرعاشا لوق  رب  انب  ۀحلصملا - ریغ  يا  (- 2 [ ) 266]

. دوشیم هدهاشم  فرع ، رد  مه  یناوارف  یقیلعت  ياهرابخا  هکلب  تسین  قلطم  اهرابخا  مامت  (- 3 [ ) 267]
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. ۀحلصم اهتمرح  یف  نال  امارح ؟ رمخلا  برش  یلوملا  لعج  مل  ۀحلصم . اهبوجو  یف  نال  ۀبجاو ؟ ةالصلا  یلوملا  لعج  مل  (- 1 [ ) 268]
. میرحت باجیا و  سفن  هن  هنع  یهنم  هب و  رومأم  ینعی  (- 1 [ ) 269]

مارح همارح  ۀمایقلا و  موی  یلا  لالح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لالح  هدـمآ «: نینچ  تیاور ، رد  هک  لاحنیعرد  (- 1 [ ) 270]
. هدنراگن دنشاب - یقاب  دوخ  توق  هب  ّتیلعف  مدع  ضرف  اب  هکنیا  ات  میئامنیم . یئاشنا  ماکحا  رب  لمح  ار  نآ  ۀمایقلا » موی  یلا 

لکـشی باطخلا  رهاـظ  یف  بوجولا  اـهیلع  قلع  یتلا  يا  ۀـیبوجولا  تامدـقملا  نا  نم  ماـقملا  یف  لـیختی  دـق  اـم  یلا  ةراـشا  (- 1 [ ) 271]
یلا اهلک  طورشلا  عوجر  طورـشملا و  بجاولا  راکنا  نم  هماقم  هّللا  یلعا  خیـشلا  تاریرقت  نم  مدقت  ام  یلع  ءانب  عازنلا  لحم  نع  اهجورخ 

ّقلعملا ۀیبوجولا  تامدـقملا  نا  هلـصاح  امب  فنـصملا ) هنع  بیجیف  ۀـمزالملا ( یلع  ءانب  اهبوجوب  لوقلا ح  بجی  لب  بلطلا  نود  اّبل  لعفلا 
انلق وا  طورـشملا  بجاولا  لقعت  نم  روهـشملا  ۀـلاقمب  انلق  ءاوس  لاح  لک  یلع  عازنلا  لحم  نع  ۀـجراخ  باطخلا  رهاظ  یف  بوجولا  اـهیلع 

.311 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . ةداملا . یلا  اهلک  طورشلا  عوجر  هلقعت و  مدع  نم  خیشلا  ۀلاقمب 
طارتشا رد  هن  قالطا و  رد  هن  بوجو ، رد  هن  رگید  تفریذپن  ار  همزالم  بجاو ، همّدقم  ثحب  رد  یسک  رگا  هک  تسا  یهیدب  (- 2 [ ) 272]

. تسین حرطم  یتّیعبت  الصا 
. درادن یموزل  الصا  ام - و  روهشم - يانبم  قبط  جح ، تامّدقم  هّیهت  تعاطتسا ، زا  لبق  (- 3 [ ) 273]

بجاو ۀعاطتسالاب  دیقملا  جحلا  ّنا  بجاو ال  ۀعاطتـسالاک - طرـشلا - لوصح  ریدقت  یلع  جحلاک - ءیـشلا - نا  هلـصاح : و  (- 1 [ ) 274]
. اهلیصحت بجی  یتلا  ۀیدوجولا  تامدقملا  رئاسک  طرشلا  لیصحت  بجی  یتح 

لـصاحلا بلط  ـالا  سیل  هلوصح  دـعب  هلیـصحت  بوجو  نـال  يریغلا ، بوجولا  هیلع  حـشرتی  فیک  طرـشلا  لوـصح  عـم  يا  (- 2 [ ) 275]
.178 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : لاحملا ر .

. دننادیم هّدام  هب  طوبرم  ار  دیق  هک  (- 3 [ ) 276]
.« ةراهّطلا عم  ّلص  دننام « دنک  لیصحت  ار  نآ  دیاب  فّلکم  هک  تسا  يوحن  هب  هب  رومأم  رد  دیق  ذخا  هوحن  یهاگ  و  (- 1 [ ) 277]

. دشاب هدشن  ّقلعم  اهنآ  رب  بوجو  لیلد ، رهاظ  رد  دشابن - تعاطتسا  خنس  زا  هک  (- 1 [ ) 278]
. دراد یلعف  بوجو  نآلا  مه  تامّدقم  هّیهت  درک ، ادیپ  یلعف  بوجو  همّدقملا ، يذ  رگا  (- 2 [ ) 279]

یلع مهعامجا  نم  فشکتـسی  لب  مالعتـسالا «...  یلع  رداقلا  تفتلملا  یلا  ۀبـسنلاب  نایب  الب  باـقعلا  حـبق  ةدـعاق  يرجت  ـالف  (- 1 [ ) 280]
یف ذخؤت  مل  صحفتلا  ملعتلا و  ۀفرعملا و  نا  ۀطورـشملا  ۀتقوملا و  فیلاکتلاب  ۀـقلعتملا  یتح  لئاسملا  ملعت  یف  رـصقملا  لهاجلا  قاقحتـسا 

( هلظ ماد  هنم  اهیف (. اروذعم  نکی  مل  فلکملا  ریـصقت  ۀهج  نم  ملعتلا  ۀفرعملا و  توف  لصح ح  ولف  اهلیـصحت  بجی  وحن ال  یلع  فیلاکتلا 
.136 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

. درادن قّقحت  یبوجو  طرش ، زا  لبق  میتفگ  هک  طورشم  بجاو  زا  ام  ریسفت  قبط  یّتح  (- 1 [ ) 281]
. بجاو همّدقم  ثحب  رد  (- 2 [ ) 282]

. تسه یلقع  بوجو  کی  ماکحا  مّلعت  تفرعم و  بوجو  اّما  (- 3 [ ) 283]
ریغـص وه  هدلاو و  هب  لقتنا  ماع 953 ه ، کبلعب  یف  دلو  یلماعلا  یعبجلا  دمـصلا  دبع  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نیدـلا  ءاهب  وه  (- 1 [ ) 284]
کلذ ءانثا  یف  عمتجا  و  ۀنس ، نیثالث  ۀحایسلا  یف  ذخا  مث  مالسالا  خیـش  اهب  یلو  ةذباهجلا ، نم  هریغ  هدلاو و  نع  ذخا  ۀیمجعلا ، رایدلا  یلا 

حرـشلا ۀیـشاح  لوصالا و « یف  ةدـبزلا » و « نیتملا » لـبحلا  اـهنم « ةریثک  بتک  هل  مجعلا ، ضراـب  نطق  داـع و  مث  لـضفلا ، باـبرا  نم  ریثکب 
تیأر ام  یـسلجملا : یقت  دمحم  یلوملا  ۀمالعلا  هذـیملت  لاق  ۀیـسرافلا  ۀـیبرعلاب و  ریثک  رعـش  هل  اهریغ  و  لوصالا » رـصتخم  یلع  يدـضعلا 

ك: ر . مقر 158 )  155 لمآلا 1 / لما  ۀنس 1031 ( یفوت  ادحا  هبترم  ّولع  هلضف و  روفو  همولع و  ةرثکب 
تیبلا ص 100. لآ  ۀسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک 
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. تسا حضاو  رایسب  هّللا  همحر  خیش  رظن  رب  انب  نآ ، هجو  (- 1 [ ) 285]
نآ دینک  قیبطت  وا  رب  ادرف  برض  ظاحل  هب  ار  براض  ناونع  نونکا  امش  نکل  دنکیم  ادیپ  برـض  هب  فاصتا  ادرف  دیز ، رگا  (- 2 [ ) 286]

. يزاجم هن  تسا  یقیقح  قالطا ،
ر. روهشملا . بهذم  وه  امک  ۀئیهلا  ال  ةداملا ، یلا  خیشلا  کلسم  یلع  طرشلا  عوجر  ضورفملا  ذا  طرـشلاب ، هدّیقت  نودب  يا  (- 1 [ ) 287]

.184 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك :
. دوشیم لصاح  بوجو » هب « سّبلت  هدنیآ ، رد  هکنیا  رابتعا  هب  (- 2 [ ) 288]

. هتفرگ رارق  بوجو  هناتسآ  رد  و  بوجو » هب « فرشم  هکنیا  رابتعا  هب  (- 3 [ ) 289]
ددعت وحنب  دیقملل  لباقملا  قلطملا  بلطلا  دیقملا و  بلطلا  نم  لک  یف  ۀلمعتـسم  ۀغیـصلا  نوکت  نا ال  لامتحا  یلا  ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 290]

تامدقم وا  طرشلا  نا  هتیاغ  دیقملل  لباقملا  قلطملا  بلطلا  یف  وا  دیقملا  بلطلا  یف  ۀلمعتـسم  اهـسفنب  ۀغیـصلا  نوکت  لب  لولدملا  لادلا و 
ریغ یف  يا  هل  عضو  ام  ریغ  یف  هنوکل  ازاجم  نوکی  لب  ۀـقیقحلا  وحن  یلع  اهلامعتـسا  نوکی  ـالف  اذـه ) یلع  و  هیلع ( ۀـنیرق  نوکی  ۀـمکحلا 

.317 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . یمسقملا . طرشباّللا  ۀعیبطلا  یه  مسقملا و  مهبملا 
دش و مهارف  لئاسو ، هک  یماگنه  هک  دندقتعم  مه  یضعب  هّتبلا  دوش ، فلکم  هّجوتم  بوجو ، تعاطتسا ، نامز  زا  هکنیا  رب  انب  (- 1 [ ) 291]

. دراد بوجو » جح « درک ، تکرح  جح ، ناوراک 
: امه ةّداملا و  یلا  دیقلا  عوجر  یف  هّرـس  سّدق  خیـشلا  امهدافا  نیذللا  نیهجولا  یلا  نیظفللا  نیذهب  راشا  و  الیلد ، اّبل و  ینعی : (- 1 [ ) 292]

. ةّداملا یلا  دیقلا  عوجرب  نادجولا  ةداهش  دییقتلل و  الباق  اهدافم  نوک  مدعل  ۀئیهلا ، یلا  هعوجر  عانتما 
ۀعوضوملا ظافلالا  نود  ۀیلالقتـسالا  ۀیّلکلا  یناعملل  ۀـعوضوملا  ظافلالا  تافـص  نم  دـییقتلا  قالطالا و  نوکلف  تابثالا  اما  (- 2 [ ) 293]

مدعلف توبثلا  اّما  اّصاخ و  اهیف  هل  عضوملا  اماع و  فورحلا  یف  عضولا  نوک  نم  هّرس  سّدق  خیـشلا  بهذم  یلع  تائیهلاک  ۀیئزجلا  یناعملل 
.187 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ۀمودعم .] اّما  ةدوجوم و  اّما  یه  لب  ۀطانالل ، ۀینیوکتلا  رومالا  نم  اهریغک  ةدارالا  ۀیلباق 

 ... لوصفلا یلع  رکنا  ۀمالعلا ...  انخیش  نا  یفخی  ال  دشابیم - ّنا » ربخ «» رکنا « هملک  (- 1 [ ) 294]
میـسقت یف  ةّداملا  یلا  دیقلا  عوجر  نیح  نوکی  ّهنا ال  هلـصاح : یخیـشلا و  طورـشملا  عم  یلوصفلا  ّقلعملا  داّحتا  بیرقت  اذه  (- 2 [ ) 295]

قلطملا و یلا  بجاولا  میسقت  یف  طورـشملل  لباقملا  ّقلعملا  وه  نوکی  بجاولا  سفن  ریغ  لوقعم  رخآ  ینعم  زّجنملا  ّقلعملا و  یلا  بجاولا 
.189 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . طورشملا .

یلا کلذ  يدؤملا  امهنیب  زییمتلا  مدـع  طورـشملا و  قلعملا و  نیب  طلخلا  عفدـل  ناک  میـسقتلا  نا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 296]
.245 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . تقولا . لبق  تامدقملا  ضعب  بوجو  یف  لاکشالا 

یلع بجاولا  قالطا  ناب  هحیرـصت  نم  یئاهبلا  نع  مدقت  ام  روهـشملا  رهاظ  فالخ  ةداملا  یلا  دیقلا  عوجر  نوکب  دهـشی  يا  (- 2 [ ) 297]
ۀطانا ال  طرـشلاب ، بوجولا  ۀـطانا  ةروص  یف  نوکت  امنا  ۀـیزاجملا  نا  مولعملا : نم  و  ۀـفراشملا ، وا  لّوألا  ۀـقالعب  زاجم  طورـشملا  بجاولا 

.187 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ءیشب . طورشم  ریغ  اقلطم  بوجولا  نوک  دعب  ۀیزاجم ح  ذا ال  هب  بجاولا 
بجاو زا  نامدوخ  ریـسفت  قبط  میتفریذـپن ، ار  طورـشم - بجاو  ریـسفت  رد  مظعا - خیـش  يانبم  لصا  هکنیا  زا  رظنفرـص  اب  (- 1 [ ) 298]

. مینک دراو  لوصف ، بحاص  میسقت  رب  لاکشا  ود  تسا  نکمم  طورشم ،
. تعاطتسا لوصح  تروص  رد  هتبلا  (- 1 [ ) 299]

یف هجهنم  جـهنی  مل  هنا  ریغ  يراصنالا  خیـشلا  ةذـمالت  نم  ناک  ءاملعلا ، نم  ریثک  داتـسا  سـسؤم ، ققدـم  ققحم  لضاف  ملاع  (- 1 [ ) 300]
یلع نامزلا  نم  ۀهرب  تنک  لاق  هقفلا  یف  ةراهطلا  باتک  لوصالا و  حیرـشت  هل  روهـشملا  ۀقیرط  یلع  عنـشی  ناک  لب  هقفلا  لوصالا و  یملع 
ناک هیلع و  انا  يذلا  کلـسملا  جـهنلا و  اذـه  یلع  هّللا  حـتفف  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  ترز  یتح  لوصالا  یف  یـضترملا  یخیـش  ۀـقیرط 
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يداو لواـب  هتربقمب  نفد  ۀنـس 1322 و  لوالا  عیبر  رهـش  ةرغ  یفوت  فینـصتلا  سیردـتلا و  نع  لکی  کلذ ال  عم  ۀـشعرلا و  ضرمب  یلتبم 
ك: مالسلا ر .

ۀیوضرلا 319. دئاوف 
. دناهدروآ هدارا  فیرعت  رد  هک  (- 1 [ ) 301]

دارملا و نم  لـک  وحن  یلعفلا  کـیرحتلا  نع  ةدارـالا  کـفنت  اذـه  یلعف  ادوـجوم  هتامدـقم  وـحن  یلعفلا  کـیرحتلا  نوـکیل  (- 1 [ ) 302]
.196 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . تامدقم . یلا  هجایتحا  مدع  دارملا و  ۀیلابقتسا  ضرفل  هتامدقم 

. دریگ قلعت  تالضع  کیرحت  سفن » هب « هدارا  هک  یئاجنآ  رد  (- 2 [ ) 303]
فرط هب  شوج  بنج و  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  دوصقم ، تسه و  یعماـج  هلزنم  هب  هدـمآ  هدارا  فـیرعت  رد  هک  دارملا » وـحن  (-» 3 [ ) 304]

. دایز ای  دشاب  مک  شاهمّدقم  هاوخ  دنک  ادیپ  دارم 
. هیلا ثوعبم  ثعب و  نیب  (- 1 [ ) 305]

. دوش ّقلعم  زّجنم و  بجاو  نیب  یقرف  بجوم  دیابن  هب  رومأم  ققحت  باجیا و  نیب  هلصاف  ندوب  دایز  ای  مک  و  (- 2 [ ) 306]
اما دراد  لولعم  رب  مدقت  تلع ، هبتر  ینعی  تسا  هبتر  هب  طوبرم  مدقت ، نآ  دراد ، لولعم  رب  مدقت  همات ، تلع  دیاهدینش  هکنیا  و  (- 1 [ ) 307]

. تسین ود  نآ  نیب  ياهلصاف  هظحل ، کی  یتح  تسه و  تنراقم  لولعم ، تلع و  نیب  نامز ، رظن  زا 
. نامز هب  تبسن  (- 2 [ ) 308]

. ملع لقع و  غولب ، تردق ، (- 3 [ ) 309]
.190 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 310]

. دیامن نامز  قلخ  دناوتیمن  فلکم  تسا و  يرایتخا  ریغ  هک  (- 1 [ ) 311]
: وه لوصفلا  یلع  فنصملا  ضارتعا  صخلمف  الوا - ۀملک - توبث  و  ال - ۀملک - طوقس  یلع  ءانب  اّما  و  (- ... 2 [ ) 312]

ناب هّزیح  یف  عقی  مل  ما  هلیـصحت ، بجی  اّمم  اهریغ  ةالـصلل و  ةراهطلاک  بوجولا  زیح  یف  عقوا  ءاوس  رودـقم  رمـال  ّقلعملا  میمعت  یغبنی  هنا 
ك: ر . جحلا . یلا  ۀبسنلاب  ۀعاطتسالاک  یقافتالا  هدوجوب  اظوحلم  نوکی 

.200 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
نوکی امک  هنا  كاردتسالا ) لصاح  و  خلا ( طرشلا ...  دعب  الا  هیف  هتوبث  مدعل  طورشملا  نود  ینعی  هنود  هلوق  نع  كاردتـسا  (- 1 [ ) 313]

بوجولا ناک  اذا  کلذکف  بجاولا  تقو  ءیجم  لبق  نم  ۀّیدوجولا  هتامدقم  یلا  بوجولا  هنم  حـشرتیف  اّیلاح  ّقلعملا  بجاولا  یف  بوجولا 
تقو ءیجم  لبق  نم  تامدقملا  یلا  بوجولا  هنم  حشرتیف  اضیا  ایلعف  بوجولا  نوکیف  هنطوم  یف  هدوجو  ضرف  دـق  رخأتم  طرـشب  اطورـشم 

ر. بجاولا . نامز  لبق  نم  تامدقملا  بوجو  ۀّیلاح  نم  ّقلعملا  نم  هدیفتـسن  ام  نیع  طورـشملا  نم  مسقلا  اذـه  نم  اضیا  دیفتـسنف  بجاولا 
.326 لوصالا 1 / ۀیانع  ك :

. دشابن ّقلعم  بجاو  دننام  2 و 3 -) [ ) 314]

. دشابن ّقلعم  بجاو  دننام  2 و 3 -) [ ) 315]
.190 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 316]

. الوم یعقاو  رّوصت  ظاحل و  (- 2 [ ) 317]
ریغ یف  ةروکذم  یه  ةرم و  ریغ  اهیلا  انرـشا  دق  یتلا  ۀـصیوعلا  نع  صلختلا  وه  فرعتـس  امک  هیبنتلا  اذـه  دـقع  نم  دوصقملا  (- 1 [ ) 318]

ۀیعبتب اوحرـص  دق  مهنا  یف  لاکـشا  هنا ال  ۀصیوعلا » لصاح  و  اهریغ « عئادبلا و  خیـشلا و  تاریرقت  لوصفلاک و  ۀیلوصالا  بتکلا  نم  دـحاو 
ۀمدـقملا يذ  فاصتا  لبق  نم  يریغلا  بوجولاب  ۀـمدقملا  فاصتا  القع  نکمی  ـال  لـب  طارتشـالا  قـالطالا و  یف  ۀـمدقملا  يذـل  ۀـمدقملا 
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لسغلا بوجوب  مهمکح  اهنم » ۀمدقملا « يذ  بوجو  لبق  نم  ۀمدقملا  بوجوب  ةدیدع  دراوم  یف  اومکح  دق  کلذ  عم  یسفنلا و  بوجولاب 
یلع جحلا  یلا  یعـسلا  بوجوب  مهمکح  اهنم » و  دغلا « یف  نّیعتملا  موصلل  ۀمدقم  رجفلا  علطی  نا  لبق  نم  لیللا  یف  ربکالاب  ثدـحملا  یلع 

هنم نکمتلا  مدـعب  ملع  اذا  ةالـصلا  تقو  لوخد  لبق  نم  ءاملا  ظفح  بوجوب  مهمکح  اهنم » و  ۀـجحلا « يذ  لاله  لبق  نم  یئاّنلا  عیطتـسملا 
بوجوب مهمکح  اهنم » و  یهتنا « هنع  یکح  ام  یلع  حیتافملا  حرش  یف  ربکالا  ذاتسالا  حیرـص  وه  و  تاریرقتلا ) یف  لاق  تقولا ( لوخد  دعب 

یلا یهتنا ) ضورلا ( نع  یکح  امیف  یناثلا  دیهـشلا  نم  رهظی  امک  تاریرقتلا ) یف  لاق  ۀیئاّنلا ( نادلبلا  یلا  ةرفاسملا  لواح  نمل  ۀلبقلا  ۀفرعم 
هذـه نع  صلختلل  عئادـبلا  لوصفلا و  نم  لـک  یف  رکذ  دـق  ءاـهقفلا و  تاـملک  يواـطم  یف  عبتتملا  اهدـجی  یتـلا  دراوـملا  نم  کـلذ  ریغ 

بحاص ققحملا  یلا  هبـسن  ام  لوالا ) امهریغ (. ـال  نیهجو  يوس  اـهنم  رکذـی  مل  تاریرقتلا  یف  هنا  یتح  ۀـیوق  ریغ  ةدـیدع  هوجو  ۀـصیوعلا 
لوصالا 1/ ۀـیانع  ك : ر . هلیـصفت ...  قلعملا و  بجاولاب  مازتلالا  نم  لوصفلا  یف  هدافا  ام  یناثلا ) یـسفنلا ( بوجولاب  مازتلالا  نم  ۀیـشاحلا 

.327
. هدنراگن طرش - هس  ارهاظ  (- 2 [ ) 319]

جرخل اضیا  هبوجول  ۀمدقم  بجاولا  دوجو  ۀـمدقم  تناک  ول  ذا  اقلطم  بوجولا  نوک  ضرف  دـعب  طرـشلا  اذـهل  هجو  رهظی  مل  (- 1 [ ) 320]
. طرشب هدیقت  مدع  بوجولا  قالطا  ۀقیقح  ۀلمجلاب :» و « اقلطم . ابجاو  هنوک  نع  ۀمدقملا  وذ 

هنم يرـسی  یتح  ایلعف  ۀمدقملا  يذ  بوجو  ناک  امل  بوجولل  ۀـمدقم  تناک  ول  ذا  بجاولا  دوجول  ۀـمدقم  نوکت  امک  ینعی : (- 2 [ ) 321]
.204 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : هتامدقم ر . یلا 

. تسه يرایتخا  ریغ  روما  زا  نامز - تقو - (- 3 [ ) 322]
 ...«. بجاولا یف  ةذوخأم  ۀمدقملا  نکت  مل  و  ینعی «: تسه  همدقم » رب « فوطعم  (- 1 [ ) 323]

.« جحی عیطتسملا  دننام « دشاب  هّیلمح  هّیضق  وحن  هب  ای  جحف » تعطتسا  نا  دننام « دشاب  هّیطرش  هّیضق  وحن  هب  هاوخ  (- 2 [ ) 324]
: ۀمدقملا بوجو  عانتمال  نیدروم  رکذ  فنصملا  نا  یفخی :» و ال  ذخا «- هلوق -: یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 325]

تقولاک و يرایتخا  ریغ  مأ  رفـسلاک ، ایرایتخا  ناک  ءاوس أ  بجاولل  ادیق  یقافتالا  اهدوجو  نوک  رخآلا : عوضوملل و  اناونع  اهنوک  امهدحا :
ك: ر . ثلاثلا . طرشلا  یلا  ةراشا  لعج - وأ  هلوق -: و  الثم . غولبلا 

.205 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
. رصق تالص  (- 2 [ ) 326]

«. رفاسملا ناونع « (- 3 [ ) 327]
. میدرک هراشا  البق  ام  هک  (- 1 [ ) 328]

هبـش هیف  مزلی  امناف  یقافتالا  هدوجو  ذخا  يذلا  اما  نراقملا و  طرـشلا  یلا  هعوجرل  فلکملل  اناونع  ذـخا  امیف  متی  اذـه  فلا : (- 1 [ ) 329]
سیل ةرابعلا  هذه  لبق  امیف  بوجولا  ۀمدقم  یف  لصاحلا  بلط  موزل  قالطا  نا  رهظی : هنم  رخأتملا و  طرشلا  یف  امک  هسفن  لصاحلا ال  بلط 

.165 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . مهفلاب . رما  اذل  هلعل  هلحم و  یف 
دروم رـصق  زامن  هک  هدـشن  لـصاح  رفاـسملا » ناونع « رگا  اـضرف  هک : تیفیک  نیا  هب  تسا  لـصاح  بلط  ناـمه  همّدـقم ، بوجو  ینعی  ب :
يارب یمّدقم  بوجو  کی  درادن  انعم  رگید  هدـش ، بجاو  رـصق ، زامن  هدرک و  ادـیپ  ققحت  روکذـم ، ناونع  رگا  تسین و  بجاو  فیلکت و 

. میشاب هتشاد  رفاسملا » ناونع «
. نآ لاثما  و  (- 2 [ ) 330]

دیهد بیترت  یلعف  بوجو  همّدقملا ، يذ  يارب  امش  هک  تسا  نیا  روظنم ، هکلب  تسین  طورشم  بجاو  ربارب  رد  اقلطم » هملک « (- 1 [ ) 331]
بجاو قیرط  زا  ای  لوصف  بحاص  قلعم  بجاو  وحن  هب  ای  دشاب  رخأتم  طرش  هب  طورشم  بجاو  وحن  هب  هچرگ  دیهاوخیم  هک  يوحن  ره  هب 
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. هّرس سّدق  مظعا  خیش  طورشم 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  تسا و  توبثلا  مّلسم  یلابقتسا و  رما  کی  نامز ، (- 2 [ ) 332]

. تامدقملا بوجو  ۀیلعف  یف  ۀیفاک  ۀّیلعفلا  هذه  ناف  رخأتم ، طرشب  اطورشم  ناک  اذا  ۀمّدقملا  يذ  بوجو  ۀیلعف  يا  (- 1 [ ) 333]
. همدقملا يذ  بوجو  زا  لبق  همّدقم ، بوجو  ینعی  (- 2 [ ) 334]

. رخأتم طرشب  اطورشم  ناک  نا  هتامدقم و  بوجو  ۀیلعفل  ۀبجوملا  ۀمدقملا  يذ  بوجو  ۀیلعفب  يا  (- 1 [ ) 335]
.210 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر .

دنع ناضمر  رهـش  ءاضق  یف  وا  نیعملا  رذـنلا  یف  امک  نییعتلا  وحنب  دـغلا  یف  موصلا  هیلع  بجو  امم  ناـضمر  رهـش  ریغ  يا و  (- 2 [ ) 336]
لوصالا 1/ ۀـیانع  ك : ر . اـنییعت . لـیللا  یف  لـسغلا  بجی  مل  نییعتلا  یلع  اـبجاو  دـغلا  یف  موصلا  نکی  مل  ول  ذا  کـلذ  وحن  تقولا و  قیض 

.333
ك: زین ر . هدش و  لقن  ماکحا ، ملعت  بوجو  هلأسم  رد  امهّرـس  سّدق  كرادـم  بحاص  دیـس  یلیبدرا و  ققحم  زا  هکنیا  امک  (- 1 [ ) 337]

.147 ۀیافکلا 5 / حاضیا 
. دشاب دوجولا  مولعم  رّخأتم  طرش  هب  طورشم  همدقملا ، يذ  بوجو  رگا  تسین - همدقم  بوجو  رد  يروذحم  هک  روطنامه  (- 2 [ ) 338]

باب رد  اّما  تسا  فورعم  عیاش و  بلطم  نیا  تسا ، بجاو  شیارب  جح  هدـش ، عیطتـسم  نونکا  هک  یـسک  دـیئوگب  رگا  هتبلا  (- 3 [ ) 339]
. دشاب بجاو  رجف ، عولط  زا  لبق  هزور ، هک  دریذپن  ار  فرح  نیا  یسک  تسا  نکمم  موص ،

ةالصلا و تقو  لبق  هسفن  بانجا  مرحی  امک ال  دعب ، امیف  اهدوجوب  ملع  ول  ۀعاطتسالا و  لبق  جحلا  یلا  ریـسملا  بجی  اذل ال  و  (- 4 [ ) 340]
ك: ر . ارهاظ . هنع  لاکشالا  یفن  ضعب  نع  لب  لسغلا ، نم  نکمتلا  مدعب  ملع  نا  موّصلا و 

.212 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 341]

یلع تاریرقتلا » یف « هدروا  هارکذ ، امیف  عفدلا  راصحنا  مدع  وه  مدقتملا و  لاکشالا  ریغ  خیشلا  و  لوصفلا » یلع « لاکشا  اذه  (- 1 [ ) 342]
تناک ول  اعـسوم  اما  تقولا  لبق  اهبوجو  یلع  لیلدلا  ماق  یتلا  ۀمدقملا  ریغ  بجاولا  تامّدـقم  رئاس  بوجو  ح - مزلی - هنا  هلـصاح : هسفن و 
همحر ینیکـشم  موحرم  هیـشاح  هب  یـشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هلبق . الا  ةرودقم  نکت  مل  ول  اقیـضم  وا  اضیا  بجاولا  نامز  یف  ةرودقم 

.167 هّللا 1 /
«. ّینا فشک « هب  (- 2 [ ) 343]

. تسا بجاو » هملک « نآ ، زا  دعب  ریمض  راهچ  و  هیلع » هملک « رد  ریمض  عجرم  (- 1 [ ) 344]
. اهیذ نامز  لبق  اهب  نایتالا  بوجو  یلع  لیلد  مقی  مل  ام  یتح  تامدقملا  عیمج  بجی  سیل  و  ینعی : (- 2 [ ) 345]

یف اهنم  هنکمت  مدـع  ضرف  ول  اهیذ و  لبق  هب  نایتالا  بوجو  یلع  صوصخلاب  لیلد  مقی  مل  اـم  یلا  ةرداـبملا  بجت  ـال  ینعی : (- 3 [ ) 346]
. بجاولا تقو 

.213 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : بجاولا ر . نامز  لبق  اهب  نایتالا  یلا  ردابی  مل  ول  تامدقملا  يا : (- 4 [ ) 347]
. تسه ادتبا » يارب « نم » هملک « (- 5 [ ) 348]

. دراد ّتیجح  رهاوظ ، دوشیم و  روهظ » ثعاب « نکل  دنکن  ملع  هدافا  هچرگ  (- 1 [ ) 349]
، هدشن ققحم  طرش  هک  ینامز  ات  تسا : نیا  شیانعم  دشاب ، نراقم  طرش  الثم  مه  شطرش  تئیه و  هب  طوبرم  يدیق  رگا  اریز  (- 2 [ ) 350]

. درادن دوجو  یفیلکت 
. هدمآ ناشیا  تاریرقت  رد  هچنآ  رب  انب  (- 1 [ ) 351]
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هیآ 275. هرقب ، هروس  (- 2 [ ) 352]
مولعم ریغ  عیب  کی  لاعتم ، دنوادخ  تسا و  یلدب  نآ ، قالطا  تفگ  ناوتیمن  دراد و  لومش » ياضتقا « دروم ، ّتیصوصخ  و  (- 3 [ ) 353]

. تسا هدومن  لالح  ار 
 ... ةّداملا یف  قالطالا  لحمل  الطبم  ۀئیهلا  دییقت  نوک  یه  و  (- 1 [ ) 354]

. ةداملا ةرئاد  ّقیضت  ۀئیهلا  قالطا  دییقت  مازلتسا  نم  افنآ  رم  امل  ۀئیهلا  دیق  دوجو  نع  کفنت  ةداملا ال  نا  هلصاح  ةداملا ، يا  (- 2 [ ) 355]
مکحلا نکمیف  بوجولا ، قالطا  دـییقت  مزلتـسی  ـال  اـهب  ةالـصلا  دـییقت  نا  ثیح  ةراـهطلا ، عم  ةالـصلا  لـثم  یف  تفرع  اـمک  (- 3 [ ) 356]

 ... بوجولاب مکحلا  نکمیف  هلوقب -: هیلا  راشا  امک  اهمدع  ةراهطلا و  دوجو  عم  ةالصلا  بوجوب 
. اضیا هعم  بترتی  ّهنأ  عم  دیقلا  مدع  عم  بوجولا  بترتی  مل  ةداملا  دییقت  دعب  هلاح  یلع  ایقاب  ۀئیهلا  قالطا  نکی  مل  ول  و  خلا -

ۀیاردلا یهتنم  ك : ر . کلذ ]...  بجوی  دییقت  نم  رخآلا  قالطا  نالطب  بجوی  دییقت ال  ۀّیولوا  یه : و  (- 4 [ ) 357]
رد مهنآ  بوجو » هک « تسین  نیا  شیانعم  دش ، بجاو  صاخ ، نامز  هب  دـیقم  ّجـح  رگا  هک : تسا  نینچ  مه ، جـح  باب  رد  (- 1 [ ) 358]

- بوجو رد  هن  تسا  لیخد  جـح ، بجاو و  رد  نامز  اما  تسا  تباث  ۀعاطتـسالا ، دـعب  بوجو » هکلب « تسه  هّجحيذ  هام  صاـخ و  مسوم 
. تسا وحن  نیمه  هب  مارکا ، بوجو  هب  تبسن  مه  دیز  ءیجم 

اریز دنکیم  ادیپ  ققحت  ءیجم ، زا  دعب  زا  مه  مارکا  بجاو و  سفن  دوش ، تباث  ءیجم  زا  دعب  دـیز ، مارکا  بوجو  رگا  اریز  (- 2 [ ) 359]
. دوشیم عقاو  فیلکت ، زا  دعب  فیلکت  اب  تقفاوم 

. رهاّظلا يا  (- 3 [ ) 360]
. تشذگ شحرش  هک  دوشیم  هّدام  هیحان  رد  قالطا  دوجو  عنام  هک  تئیه  قالطا  دییقت  ینعی  (- 1 [ ) 361]

. ار هّدام  هن  میئامن  دّیقم  ار  تئیه  ینعی  (- 1 [ ) 362]
توبث مهوت  هیجوتلا : لصاح  ةّداملا و  قالطاب  لمعلا  نالطبل  امزلتـسم  ۀـئیهلا  دـییقت  نوک  نم  تاریرقتلا : یف  اـم  هیجوت  اذـه  (- 1 [ ) 363]

. اّیلدب ةّداملا  قالط  اضراعم ال  ایلومش  ۀئیهلا  مومع  نوکیف  ماعلل ، مومعلا  توبثک  ةّداملل  قالطالا 
. ةّداملا وه  قلطملاب  و  ۀئیهلا ، وه  انه  ماعلاب  دارملا  (- 2 [ ) 364]

. ةّداملا ینعا  قلطملا  قالطا  يا : (- 3 [ ) 365]
. قالطالا یلا  عجار  هب - ریمض - و  ۀئیهلا ، دییقت  ماقملا  یف  وه  و  (- 4 [ ) 366]

هفقوتل کلذ  هل و  الطبم  ۀئیهلا  دـییقت  نوکی  یتح  ةداملل  قالطا  ّهنا ال  داسفلا :» هجو  حیـضوت  دـساف « روبزملا  مهّوتلا  و  ینعی : (- 5 [ ) 367]
ۀئیهلا دییقتف  اهترئادل ، اقیـضم  ةداملل و  انایب  هنوکل  هنع  عنام  ۀئیهلا  دییقت  ّنا  ثیح  اهنایرج  مدع  ضورفملا  ۀمکحلا و  تامدقم  نایرج  یلع 

الف هیلع :» و  ۀینیرقلل «. حلـصی  ام  دوجو  عم  ۀمکحلا  تامدقم  نایرج  مدع  هلحم : یف  ررق  دق  ةداملا و  یف  قالطالا  مدع  یلع  ۀنیرقک  نوکی 
225 و 226. ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : هل ر . الطبم  ۀئیهلا  دییقت  نوکی  یتح  ةداملل ح  قالطا 

. دیق لاّصتا  (- 1 [ ) 368]
. درک نایب  ار  یلصفنم  دیق  ینعی  (- 2 [ ) 369]

مدـعل ةداملل  ادـیق  دـیقلا  نوک  تابثا  یف  يدـجی  ۀـئیهلا ال  یف  قالطالا  ۀـلاصا  میکحت  نا  یلا  ةراـشا  نوکی  نا  نکمی  فلا : (- 1 [ ) 370]
هلعف بجی  نا  الا  مهللا  ۀـئیهلا  قالطا  میدـقتل  ةرمث ح  الف  ةءاربلا  ۀـلاصال  القع  هلعف  بجی  کلذ ال  تبثی  مل  اذا  هیلع و  ءـالقعلا  ءاـنب  توبث 

ك: ر . قبس . امک  هنودب  رثالا  مدعب  ملعلل 
.257 لوصالا 1 / قئاقح 

هیلع هاندروا  امل  کلذ  لصالا و  فالخ  یلع  رثالا  یف  دـییقتلا  عم  كراشملا  لمعلا  نوک  مدـع  نم  هاعدا  ام  فعـض  یلا  ةراـشا  هلعل  و  ب :
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.342 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . دیعن . الف  افنآ  تفرع  امک  الح  اضقن و 
ةالصلا و بوجوک  رخآ ، بجاو  یلا  فلکملا  لاصیا  یعاد  ریغ  یعاودلا  نم  عادب  لعفب  قلعتملا  بوجولا  وه  یسفنلاف :» (- ...» 1 [ ) 371]

نا اـمهوحن و  ءوضولا و  بوثلا و  لـسغ  بوجوک  رخآ ، بجاو  یلا  فلکملا  هلاـصیا  یعادـب  بوجولا  وه  يریغلا » اـمهوحن و « موـصلا و 
هقلعتم ۀیمدقمل  یلالقتسالا  بلطلا  نع  دلوتملا  بلطلا  ۀحشرتملا و  ةدارالا  هناب  يریغلا  نع  ۀلقتـسملا و  ةدارالا  هناب  یـسفنلا  نع  ربعف  تئش 

. یلالقتسالا قلعتمل 
اهثاحبا 281. مظعم  لوصالا و  تاحالطصا  ك : ر .

. هّللا تفرعم  دننام  تسه  تایاغلا  تیاغ  بوبحم و  هسفنب  هک  یبجاو  هن  (- 1 [ ) 372]
. درادن يرگید  رثا  تسا و  تایاغلا  تیاغ  شدوخ  هّللا ، تفرعم  دننام  یبجاو  اریز  تابجاو  مامت  هن  (- 1 [ ) 373]

هسفنل هب  رما  امب  امهرسف  نم  دارم  هلعل  و  هلوق « فعـض  یلا  ةراشا  نوکی  نا  لمتحی  لّمأتف و  هلوقل  اهجو  افنآ  انرکذ  دق  فلا : (- 1 [ ) 374]
لقعلا لقتـسی  نسح  ناونعب  انونعم  هنوکل  هب  رما  دق  يا  هسفنل  هب  رما  امم  دارملا  نوکی  نا  ادـج  دعبتـسملا  نم  ذا  هریغ »...  لجأل  هب  رما  ام  و 

.346 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . هکرات . مذب  لب و  هلعاف  حدمب 
سیل امهیلع و  قبطنم  نسح  ناونع  ّيا  هنفک و  تیملا و  نفدـک  ۀیلـصوتلا  ۀیـسفنلا  تابجاولا  ضعب  یف  هتیماـمت  مدـع  یلا  ةراـشا  اـما » ب «:

برقلا ادبا و  نسح  هیف  سیل  يذلا  تادابعلا  ضعب  یف  لب  هریغ  هحیر و  ّریغت  نع  هظفح  لثم  امهیلع  ۀـبترتملا  حـلاصملا  لجال  الا  امهباجیا 
تادابعلا رثکا  نا  لاق : [ 278 ۀـیافکلا 1 / یهنلا  رمالا و  عامتجا  شماه  یف  هب  فرتعا  امک  یلوملا  لجال  وا  رمالا  دـصقب  هنایتاب  لـصحی  هیف 

[. 172 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هنا ...  یلا  ةراشا » وا  احجار «. هتاذ  یف  سیل 
.239 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . فاوطلا . ۀحصل  ۀیطرشلا  نیب  و  ۀیسفنلا ، نیب  اهبوجو  نارودل  فاوطلا ، ةالصک  (- 1 [ ) 375]

خیـشلا همع  یلع  هرمع  لئاوأ  أرق  لوفزد 1214 ، یف  دلو  یفجنلا ، يراصنالا  یلوفزدلا  نیما  دـمحم  نب  یـضترم  خیـشلا  وه  (- 1 [ ) 376]
دمحم دیـسلا  نیذاتـسالا  نع  اذـخآ  ءـالبرک  یف  یقب  هرمع ، نم  نیرـشعلا  یف  وه  قارعلا و  دـهاشم  ةراـیز  یلا  هدـلاو  عم  جرخ  مث  نیـسح 
دهشم ةرایز  مزع  نیتنس ، يرفعجلا  یسوم  خیشلا  نم  ذخا  قارعلا و  یلا  عجر  مث  هنطو ، یلا  داع  مث  تاونس ، عبرا  ءاملعلا  فیرش  دهاجم و 

داع مث  ۀنس 1241  لوفزد  درو  نینـس ، ثالث  وحن  اهیف  ۀماقالا  یلا  هاعد  امم  یقارنلا  هذاتـسا  ءاقلب  زاف  ناشاک ، یلع  هقیرط  یف  ارام  ناسارخ 
ملع ساسا  عضو  و  فیلأتلا ، سیردـتلاب و  لقتنا  مث  رفعج ، خیـشلا  نب  یلع  خیـشلا  ۀـسردم  یلا  فلتخاف  ۀنس 1249  فرـشالا  فجنلا  یلا 

لوصـالا و« یف  لـئاسرلا » اـهنم « تاـفلؤم  هل  اـمهریغ  یتـشرلا و  هـّللا  بیبـح  ازریملا  يزاریـشلا و  ازریملا  هـیلع  جرخت  ثیدـحلا ، لوصـالا 
(- 117 ۀعیـشلا 10 / ناـیعا  يورغلا ( دهـشملا  یف  نفد  ۀنـس 1281 و  ةرخآلا  يدامج  یف 18  یفوت  ۀـیمامالا . ۀـسائر  هیلا  تهتنا  بساکملا »

.95 مالّسلا 1 / مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  زا  سابتقا 
.53 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . رتشیب : حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 377]

. دنشاب دحتم  ءیش و  کی  هدارا » و « بلط » هکنیا « رب  انب  (- 1 [ ) 378]
. ّتیریغ ّتیسفن و  رد  کش  تروص  رد  بجاو - ّتیسفن  فاشکتسا  يارب  تئیه  قالطا  هب  کّسمت  رد  (- 1 [ ) 379]

.416 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : ر . (- 2 [ ) 380]
هیقیقح قیداصم  رد  اهنت  عیاش  لمح  اّما  تسه  یئاشنا - ینهذ و  یقیقح ، قادـصم - هس  ياراد  هک  لاـحنیعرد  بلط  موهفم  (- 1 [ ) 381]

مامت هب  تبـسن  عیاش ، لمح  دـناهدومرف : هک  دـشابیم  هّللا  همحر  نیهلأتملا  ردـص  يانبم  قبط  بلطم ، نیا  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  تسه .
تسه عیاش  لمح  روکذم ، لمح  ناسنا » دیز  دیئوگب « امش  رگا  دشابیم . حیحـص  هیعقاو ، قیداصم  رد  اهنت  هکلب  تسین  حیحـص  قیداصم ،
ناسنا ینهذ  قادـصم  رّوصتم ، ناسنا  هک  لاحنیعرد  ناسنا » روصتملا  ناسنالا  دـیئوگب «: هدومن و  رّوصت  دوخ ، نهذ  رد  ار  ناسنا » رگا « اّما 

. تسه هیقیقح  قیداصم  رد  اهنت  لمح  نآ  تسین و  یعانص  عیاش  لمح  روکذم ، لمح  اما  تسه 
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رد اهنت  عیاش  لمح  دشابیم و  الوم  سفن  هب  مئاق  هک  تسا  یقیقح  ياهبلط  زا  ترابع  بلط ، موهفم  هّیقیقح  قیداصم  مه  ثحب  لحم  رد 
. درادن قّقحت  فورعم ، عیاش  لمح  ناونع  بلط ، هیئاشنا  ای  هینهذ  تادوجو  هب  تبسن  اّما  تسا  تباث  قیداصم  نامه 

. تسه دییقت  لباق  ریغ  ناسنا و  سفن  هب  مئاق  هک  (- 1 [ ) 382]
. دشابیم دییقت  لباق  هک  (- 2 [ ) 383]

یئاشنا سفنلا و  یف  تباث  یقیقح  نیفنص  یلع  ینعملا  نا  ریغ ، دحاو  ینعمل  ناعوضوم  ةدارالا  بلطلا و  نا  كانه  مدقت  يا  (- 1 [ ) 384]
الک یف  ۀـقیقح  ةدارالا  بلطلا و  یظفل  نم  لک  نوک  عم  لّوالا  یف  رهظا  ةدارالا  ظـفل  یناـثلا و  یف  رهظا  بلطلا ، ظـفل  ۀغیـصلاب و  لـصحی 

.351 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . اعیمج . نیفنصلا 
. یعوضوم ءیش و  (- 2 [ ) 385]

. هدش لصاح  شطرش  تسه  دّیقم  طورشم و  بجاو  رگا  ای  دشاب  قلطم  بجاو  اضرف  (- 3 [ ) 386]
جاح موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ایریغ . وا  ایـسفن  هنوک  نیب  اددرم  ةراهطلا  بوجوب  ةالـصلا و  بوجوب  ملع  اذا  امک  (- 4 [ ) 387]

.148 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش 
. درادن یلعف  بوجو  لاوز ، زا  لبق  زامن ، الثم  (- 1 [ ) 388]

ثیدح 6. رازم ، باوبا  زا  باب 41   343 / 10 ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . (- 1 [ ) 389]
ثیدح 9. جح ، بوجو  باوبا  زا  باب 32   56 / 8 ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . (- 1 [ ) 390]

. باوث قاقحتسا  (- 2 [ ) 391]
.16 نیرحبلا 4 / عمجم  ك : اهاوقا ر . اهنتمأ و  اهقشا و  يا  اهزمحا » لامعالا  لضفا  سابع « نبا  ثیدح  یف  (- 3 [ ) 392]

. لاکشالا يا  (- 1 [ ) 393]
. باقع قاقحتسا  (- 2 [ ) 394]

. ددرگیمن الوم  زا  دعب  ثعاب  نینچمه  دوشیمن و  الوم  هب  برق  بجوم  (- 3 [ ) 395]
. باوث باقع و  قاقحتسا  (- 4 [ ) 396]

لامتحا نم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ةرایز  یلا  مادقالا  لقن  وا  داهجلا  تامدقم  لثم  یف  مدقت  امب  لاکـشالا  عفد  یلا  لیبس  و ال  (- 1 [ ) 397]
ك: ر . کلذ . یلع  ۀلادلا  رابخالا  قاسم  هابأی  دق  هلعل  ذا  عیزوتلا  وا  لضفتلا 

.385 لوصالا 1 / ۀیانع 
. عفّدلا يا  (- 1 [ ) 398]

. تاراهطلا یلا  فلا : (- 2 [ ) 399]
. دشابیم مّود ، لاکشا  عفد  نآ ، زا  دعب  روکذم و  ترابع  زا  فنصم  دوصقم  ب :

. دراد ثحب  هب  زاین  بلطم  نیا  یلو  تسه . بحتسم  تدابع  وضو ، دننام  مه  ممیت » دناهدومرف « فنصم  هتبلا  (- 3 [ ) 400]
ماجنا زامن و  ندناوخ  میمـصت  هچرگا  دنکیم  داجیا  يونعم  تراهط  کی  ناسنا ، يارب  وضو ، هک  میوش  لئاق  رگا  اصوصخم  (- 4 [ ) 401]

. دشاب هتشادن  مه  ار  دنتسه - تراهط  هب  طورشم  هک  يروما  فاوط -
الیـصفت رمالا  کلذ  دصق  هتیدابع  أشنم  نوکی  ثیحب  يدابعلا  هرما  ةوعد  ناک  اذا  ءیـش  ۀیدابعل  بجوملا  نا  یلا : ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 402]

، يدابعلا رمالل  ریاغملا  يریغلا  رمالا  الا  هنایتا  یلا  یعادـلا  نوکی  اهنع ال  ۀـلفغلا  وأ  هتیدابعب  لهجلا  عم  ذا  ماقملا ، یف  دوقفم  وهف  الامجا ، وا 
ایعاد سیل  یـسفنلا  رمالاف  داضتلاب . امهتریاغمل  هیلع ، يریغلا  رمالا  قابطنا  مدع  عم  يدابعلا ، رمالا  الامجا - ول  و  یعادـلا ح - نوکی  فیکف 

ر. تاراهطلا . نالطبب  مازتلالا  نع  صیحم ح  الف  ضرفلا ، بسح  هنع  لوفغم  وا  لوهجم  هنال  ءیـشلا ، ۀـیدابع  یلا  الامجا  ـال  الیـصفت و  ـال 
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ك:
.265 ۀیاردلا 2 / یهتنم 

. دنراد بلطم  نیا  هب  هراشا  مهفاف » هلمج « اب  هّللا  همحر  فّنصم  (- 1 [ ) 403]
. ثالث تاراهط  دننام  هیدابع  تامدقم  رد  (- 1 [ ) 404]

 ...«. فاو ریغ  هنا  هیف  و  ینعی «: هدمآ  روکذم  ترابع  نایاپ  رد  نآ  يادتبم  تسا و  مّدقم  ربخ  (- 1 [ ) 405]
هلـضف و مومع  ۀهج  نم  باوثلا  نا  ریخالا  هلوقب  ۀـبوثملا  بترت  لاکـشا  نع  باجا  دـق  افنآ  مدـقت  امک  تاریرقتلا  نا  هیف ) و  (-) 2 [ ) 406]
( هیلع و  هریغل ( طقف ال  ۀبرقلا  دصق  رابتعا  لاکشا  نع  یـصفتلا  صوصخل  اهرکذ  امنا  ۀثالثلا  هوجولا  هذه  عیزوتلا و  لامتحا  وا  هتمحر  ۀعس 

.362 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . ادیج . مهفاف  ۀبوثملا  بترت  لاکشا  عفدب  ۀیفاو  ریغ  اهناب  اهیلع  داریالل  هجو  الف 
. ثالث تاراهط  دننام  يدابع  تامدقم  دروم  رد  (- 3 [ ) 407]

. دنک ادیپ  قّقحت  تدابع ، کی  ناونعهب ، تالص  هک  دوشیم  لصاح  یتروصرد  رکنم  اشحف و  زا  یهن  الثم  (- 1 [ ) 408]
. يدّبعت هن  تسه  یلّصوت  يریغ و  اهنآ  هب  طوبرم  رما  اریز  (- 2 [ ) 409]

.71 راظنالا / حراطم  ك : ر . (- 1 [ ) 410]
« رمالا ّقلعت  ناکما  مهوت  و  ۀغیـصلا «...  قالطا  نا  سماخلا  ثحبملا  یلـصوت - يدبعت و  بجاو  ثحب  رد  ار  بلطم  نیا  ریظن  (- 2 [ ) 411]

. میدرک نایب  ...- 
. دنراد تیمدقم  هبنج  هک  یتادابع  هن  تادابع -، مامت  رد  تعاطا  دصق  رابتعا  حیحصت  يارب  هکلب  (- 3 [ ) 412]

. ثالث تاراهط  تاذ  و  (- 1 [ ) 413]

. یناثلا بینذتلا  وه  اذه  (- 1 [ ) 414]
یلیخ مّمیت ، دروم  رد  اّما  درادـن  ياهنوئم  نادـنچ  لـسغ  هب  تبـسن  نینچمه  درادـن و  یلکـشم  وضو ، هب  تبـسن  بلطم ، نیا  (- 2 [ ) 415]

. هّلظ ماد  مظعم  داتسا  دنادب - یسفن  بحتسم  یطیارش  نامز و  ره  رد  ار  مّمیت  ناسنا ، هک  تسا  لکشم 
. میداد حیضوت  اریخا  ام  دندرک و  نایب  لاکشا ، عفد  رد  ناشیا  هک  یلّوا  هجو  قبط  اصوصخم  مظعا - خیش  دننام  (- 3 [ ) 416]

. تایاغ رئاس  ای  (- 1 [ ) 417]
تاراهطلا عوقو  یف  ریغلا  یلا  لصوتلا  دـصق  رابتعا  یف  رـسلا  وه  تاراهطلا  ۀـیدابع  كـالم  ریغلا  یلا  لـصوتلا  نوک  و  ینعی : (- 1 [ ) 418]

ك: ر . لمأت ...  ۀبسنلا  یف  ناک  نا  و  هّرس - سّدق  مظعالا  انخیش  تاریرقت  یلا  بسن  ام  ال  ةدابع .
.277 ۀیارّدلا 2 / یهتنم 

.180 هّللا 1 / همحر  ینیکشم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . تامدقم ...  یلع  فقوتی  وه  تاریرقتلا و  وه  مهوتملا  (- 2 [ ) 419]
هیحان زا  تسه و  يریغ  همدقم ، بوجو  اریز  دوشیم ، بجاو  مه  همدقم  درک ، ادیپ  بوجو  همدقملا  يذ  هک  ینامز  ره  ینعی  (- 1 [ ) 420]

. دوشیم حشرت  همدقملا ، يذ  بوجو 
.74 نیدلا / ملاعم  ك : ر . (- 1 [ ) 421]

؟ هن ای  تسه  دض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  ایآ  هک  (- 2 [ ) 422]
. تسه مکح  دیق  همدقم و  بوجو  طرش  همدقملا  يذ  هدارا  ملاعم ، بحاص  ترابع  رهاظ  رب  انب  (- 3 [ ) 423]

مه ملاعم  بحاص  رظن  هب  ینعی  دشاب  دـحتم  میاهدروآ - يدـعب  نتم  رد  هک  مظعا  خیـش  رظن  اب  ناشیا ، دوصقم  تسا  لمتحم  (- 1 [ ) 424]
. همدقم بوجو  طرش  هن  دشاب  بجاو  دیق  همّدقملا ، يذ  ماجنا  هدارا 

ار لصوت  دصق  فلکم ، دیاب  ینعی  تسه  بجاو » دیق « همدـقملا - يذ  ماجنا  هدارا  لصوت - دـصق  مظعا ، خیـش  هدـیقع  رب  انب  (- 1 [ ) 425]
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. همدقملا يذ  تبسن  لصوت ، دصق  ب : ملس . بصن  داجیا  فلا : تسا : بجاو  زیچ  ود  ناشیا  رظن  هب  سپ  دنک  داجیا 
لـصوتلل ینعم  ذا ال  ۀیمدقملا  یلع  فوقوم  اضیا  لصوتلا  دصق  نال  رودلا  مزل  الیخد  ناک  ول  هنا  نادـجولا  فالخ  ّهنأ  عم  ذا  (- 1 [ ) 426]

.271 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ارود . ناک  لصوتلا  دصق  یلع  ۀیمدقملا  تفقوت  ولف  ۀمدقمب  سیل  امب 
لصوتلا و دصق  یتروص  یف  يریغلا  بوجولا  كالم  دوجو  ۀیمدقملا و  فقوتلا و  یف  لصوتلا  دصق  لخد  مدع  ضرف  عم  ذا  (- 2 [ ) 427]

ك: ر . لصوتلا . دصقب  ةدیقملا  ۀمدقملاب  بوجولا  صیصختل  هجو  همدع ال 
.288 ۀیاردلا 2 / یهتنم 

. همدقم بوجو  رب  انب  (- 3 [ ) 428]
لامعالا و قشا  ناونع  دهد ، ماجنا  همدقملا  يذ  رطاخ  هب  ار  تامّدقم  فّلکم ، دشاب و  همدقم  هارمه  لّصوت ، دـصق  رگا  يرآ  (- 1 [ ) 429]
اب تبوثم  قاقحتسا  هلأسم  نکل  دوشیم  فّلکم  بیصن  يرتشیب  باوث  تهج ، نآ  هب  اذل  دوشیم  بترتم  همدقملا ، يذ  نآرب  لامعالا  زمحا 

یمّدقم بوجو  نآ  هک : تسا  نیا  نامدوصقم  هکلب  میرادـن  باوث  هرابرد  یثحب  العف  ام  تسه و  لقتـسم  ثحب  ود  همّدـقم ، بوجو  هلأسم 
؟ دشابیم همّدقم  لصوت ، دصق  همیمض  هب  همّدقم  تاذ  هکنیا  ای  تسه  همّدقم  تاذ  شعوضوم  ایآ  تسا  تباث  همّدقم ، يارب  هک 

. میدرک نایب  اریخا  هک  دنتشاد  یصاخ  ثحب  ثالث ، تاراهط  دننام  يدابع  تامدقم  اّما  يدابع ، ریغ  همّدقم  هتبلا  (- 2 [ ) 430]
. هدوبن حرطم  نآ ، رد  لصوت  دصق  نوچ  تسین  بجاو  هچرگ  (- 3 [ ) 431]

یف امک  اذـه  يریغلا و  بوجولاب  هفاصتا  نع  فشکی  امم ال  لصوتلا  هب  دـصقی  مل  امب  ءازتجـالا  درجم  نا  یلا  ةراـشا  هّلعل  و  (- 4 [ ) 432]
لجال الا  سیل  یتأیـس  امک  اهیف  بوجولاب  فاصتالا  مدع  نا  الا  اعطق  بوجولاب  ۀفـصتم  یه  تسیل  اهب و  ئزتجی  ثیح  ۀـمرحملا  ۀـمدقملا 

ك: ر . ادیج . مهفاف  مهفاف ،» هلوقل « هجو  یقبی  الف  هیلع  یفخی و  امک ال  كالملا  يا  یـضتقملا  دقفل  ۀمرحلاب ال  فاصتالا  وه  هنع و  عناملا 
.370 لوصالا 1 / ۀیانع 

. تسا بجاو  همدقم ، تاذ  هک  (- 1 [ ) 433]
دوخ نید  فّلکم ، رگا  یتح  تسا و  دوصقم  بجاو ، تاذ  نید - يادا  ّتیم و  نفد  بوث ، لسغ  دننام  یلّـصوت - تابجاو  رد  (- 2 [ ) 434]

. دیامنیم تیافک  دنک ، ادا  ءایر  ار 
، تمرح ناونع  یّمها ، بجاو  کی  اـب  تمحازم  ّتلع  هب  نونکا  اـّما  دوب  مارح  ریغ ، کـلم  رد  لوخد  ـالبق  رگید : تراـبع  هب  (- 1 [ ) 435]

. درادن یهّجوت  هلئسم ، نیا  هب  فّلکم  نآ  نکل  هدش  یفتنم 
. تسه یلعف  بجاو  قیرغ ، ذاقنا  هک  هتسنادیم  وا  هّتبلا  (- 1 [ ) 436]

بجاولا نع  هکاکفنا  زوجی  ابلاغ و  ۀمدقملا  یلع  بترتی  يذلا  یـصقالا  ضرغلا  وه  ۀـمدقملا  يذ  یلا  اهب  لصوتلا  نا  ینعمب  (- 1 [ ) 437]
ۀمدقملا عوقول  اطرـش  ادیق و  لصوتلا  دـصق  سیل  الـصا و  بجاولا  نع  کفنی  داکی  يذـلا ال  رمالل  ثعابلا  یندالا  ضرغلا  لابق  یف  انایحا 

کلذب ءازتجالاب  تاریرقتلا  فرتعا  دق  ادبا و  يریغلا  بوجولا  هب  طقـسی  مل  لصوتلا و  هب  دصقی  مل  امب  زجتی  مل  الا  بوجولا و  ۀفـص  یلع 
. رکذتف البق  هنم  مدقت  امک 

هفاصتا نع  فشکی  داکی  هب ال  ءازتجالا  لوصح  لصوتلا و  هب  دـصقی  مل  امب  بوجولا  طوقـس  نا  نم  لاقی  دـق  ام  یلا  ةراـشا  (- 2 [ ) 438]
مدع نا  البق  ریشا  امک  لوقیف ) بجاوب ( سیل  بوجولا و  هب  طقـسی  هب و  ئزتجی  ثیح  ۀمدقملا  نم  مرحملا  درفلا  یف  امک  اذه  بوجولاب و 
درفلا فّصتال  عناملا  ولف ال  ۀیمدقملا  فقوتلا و  نم  كالملا  يا  هیف  یـضتقملا  دـقفل  ۀـمرحلا ال  وه  هنع و  عنامل  الا  سیل  بوجولاب  هفاصتا 

373 و 372. لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . اعطق ] حابملا  درفلا  نم  هریغک  بوجولاب  مرحملا 
. دشابیم مرحملا » درفلا  نآ «، زا  لبق  ریمض  هس  روکذم و  ریمض  عجرم  (- 3 [ ) 439]

. هدشن نآ  هب  لصوت  دصق  نوچ  تسین ، بجاو  ناشیا  رظن  هب  هچرگ  (- 1 [ ) 440]
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. دوشیم ّبترتم  رثا ، نامه  مه  يرایتخا  لمع  نآرب  دوشیم  ّبترتم  بجاو ، رب  هک  ياهجیتن  نامه  (- 2 [ ) 441]
. هدوب هرصحنم  ریغ  همّدقم ، نوچ  (- 1 [ ) 442]

زا درف  نآ  مه  ثحب  لحم  رد  دراد . ار  جـح  کسانم  ماجنا  رب  تردـق  دورب ، هّکم  هب  مه  یبصغ  بکرم  اـب  یـسک  رگا  ـالثم  (- 2 [ ) 443]
. تسا هدرک  ادیپ  قیرغ  ذاقنا  رب  تردق  العف  نکل  هدرک  روبع  یبصغ  نیمز 

. همدقملا يذ  ماجنا  رب  تردق  (- 3 [ ) 444]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 445]

. ریغ کلم  رد  لوخد  (- 1 [ ) 446]
. هدوب رصحنم  ریغ  قیرط ، هدومن - قیرغ  ذاقنا  مارح ، قیرط  زا  فلکم  هک  تسا  يدروم  رد  هلئسم  ضرف  (- 2 [ ) 447]

. هّرس سّدق  خیشلا  يا  (- 1 [ ) 448]
. تسا لوصف  بحاص  راتخم  هک  (- 2 [ ) 449]

. دشابیم ریکنلا » ددش  هب « ّقلعتم  رورجم ، راج و  (- 3 [ ) 450]
:- هلوق یف  لوصفلا  یلع  لاکشالا  یف  فنـصملا  لوق  ظحالف  بوجولاب ، ۀمدقملا  فاصتا  یف  لصوتلا  دصق  رابتعا  مدعل  يا : (- 4 [ ) 451]

. یناثلا تلق - نا 
دارملا ناب  بوجولاب » ۀـمدقملا  فاصتا  یف  لصوتلا  دـصق  طارتشا  نم «: هّرـس  سّدـق  خیـشلا  نع  اـم  هّجوی  دـق  هنا  یفخی  ـال  (- 5 [ ) 452]

، مارح باکترا  یلع  اـفقوتم  قیرح  ءاـفطا  وا  قیرغ . ذاـقناک  یـسفن  بجاو  ناـک  اذا  ناـک  اذا  اـمک  اـقلطم  ـال  ۀـمحازملا ، ماـقم  یف  هراـبتعا 
فرصتلا نع  ۀمرحلا  عفرت  و ال  ۀیـسفنلا ، ۀمرحلا  نیب  ۀمدقملل و  يریغلا  بوجولا  نیب  ۀمحازملا  عقیف  هنذا  نودب  ریغلا  ضرا  یف  كولـسلاک 

دـصقی مل  ناـف  فرـصتلا ، ۀـمرح  نم  مها  وه  يذـلا  ءاـفطالا  وا  ذاـقنالا  وه  یـسفنلا و  بجاولا  یلا  هب  لـصوتلا  دـصقب  ـالا  ریغلا  ضرا  یف 
ۀمرحلا تناک  لب  بوجولاب ، كولسلا  فصتی  مل  هوحن  هزنتلا و  دصق  لب  یسفنلا  بجاولا  یلا  ریغلا  ضرا  یف  كولـسلاب  لصوتلا  فلکملا 

. ۀیقاب
یف كولـسلا  بوـجو  مزلی  هیف  لـصوتلا  دـصقل  لـخد  نود  نم  ۀـمدقملا  تاذ  يریغلا  بوـجولا  ضورعم  نوـک  یلع  ءاـنبف  ۀـلمجلاب :» و  » 

ر. هحیـضوت .]...  بترتلا ، تایرغـص  نم  ماقملا  ناب  ریبخ » تنا  و  اذه «. بجاولا ، ءافطالا  وا  ذاقنالل  ادصاق  نکی  مل  نا  ۀبوصغملا و  ضرالا 
.295 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك :

. يریغ ای  دشاب  یسفن  بجاو  ءیش ، نآ  هاوخ  (- 1 [ ) 453]
. هلصوم ریغ  ای  دشاب  هلصوم  همدقم ، هاوخ  (- 1 [ ) 454]

. داد میهاوخ  حیضوت  هنیمز ، نیا  رد  يدوزهب  هک  یبیبست - يدیلوت - تابجاو  يانثتسا  هب  (- 2 [ ) 455]
. دشاب همّدقم  دنچ  ياراد  اهنآ  زا  مادکره  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  همّدقم  کی  هاوخ  (- 3 [ ) 456]

. دیامن نایتا  ار  جح  کسانم  دیاب  اعرش  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  (- 4 [ ) 457]
ۀلعلا یه  اهیف و  ۀّیـصوصخ  راثآ  نم  لب  ۀـیمدقملا  ۀـعیبط  راثآ  نم  سیل  بترتلاف  ۀـیکذتلا  لوصحل  هطئارـشب  جادوالا  يرفک  (- 1 [ ) 458]

.158 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀماتلا .
. دیامن فلخت  دوخ  تلع  زا  لولعم  دیابن  اریز  (- 2 [ ) 459]

. دنراد هّمات  ّتلع  ناونع  هک  (- 3 [ ) 460]
ۀیافکلا حاضیا  ك : زین ر . تسین و  حیحص  فنصم  نایب  هک  میدرک  تباث  حورـشم ، وحن  هب  ضیوفت  ربج و  ثحب  رد  ام  نکل  (- 1 [ ) 461]

.447 / 1
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. دشابیم لخد -...  هل  ام  الا  بجاولا  یف  ربتعی  داکی  هنالف ال  فّنصم - لوق  رب  فوطعم  (- 1 [ ) 462]
. تسا بجاو  هلصوم  همّدقم  لوصف ، بحاص  رظن  هب  هک  تسا  یهیدب  (- 2 [ ) 463]

. تسین بجاو  ریغ ، لعف  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 464]
. مرتحم سفن  ظفح  (- 2 [ ) 465]

. نآ هب  تبسن  نایصع ، تفلاخم و  ای  فیلکت  اب  تقفاوم  ای  فیلکت  عوضوم  ندش  یفتنم  رطاخ  هب  هن  (- 3 [ ) 466]
. تمرح (- 1 [ ) 467]

. دنکیم لیصحت  ار  هب  رومأم  زا  فده  یلو  تسین  هب  رومأم  شدوخ  هکنیا  رطاخ  هب  هن  (- 2 [ ) 468]
. دوشیم بجاو  مه  جح  دش ، لصاح  رگا  اّما  تسین  مزال  فّلکم  رب  تعاطتسا  لیصحت  (- 1 [ ) 469]

. يریغ ّتیبولطم  ول  و  (- 2 [ ) 470]
هیلا هب  لصوتی  مل  ام  نود  بجاولا  لعف  یلا  هب  لصوتی  يذلا  ریـسملا  دیرا  جحلا و  دـیرا  دـیوگب «: دـناوتیم  الوم  نینچمه  و  (- 3 [ ) 471]

...«.
. يریغ ّتیبولطم  (- 1 [ ) 472]

. هلصوم همّدقم  بوجو  اب  هطبار  رد  (- 1 [ ) 473]
. مرتحم سفن  ظفح  (- 2 [ ) 474]

، همّدقم دوشیم و  یفتنم  نآ ، تمرح  دشاب ، مارح  هار  هب  رـصحنم  قیرغ ، ذاقنا  قیرط  رگا  هلئـسم  ضرف  رد  هک  تسا  یهیدـب  (- 1 [ ) 475]
. دنکیم ادیپ  يریغ  بوجو 

. ام ثحب  لحم  رد  (- 2 [ ) 476]
. درادن هلصوم  همّدقم  هب  یصاصتخا  تسا و  دوجوم  همدقم ، قلطم  رد  تیمدقم - ینعی  لقع - مکح  كالم  میتفگ  هک  (- 1 [ ) 477]

دوش و لئاق  کـیکفت  تامدـقم ، نیب  دـناوتیم  میکح  يـالوم  هک  دومن  هیفرع  ترورـض  ياـعدا  لوصف ، بحاـص  لاکـشا : (- 2 [ ) 478]
. درادن یتیبولطم  هلصوم ، ریغ  تسه و  نم  بولطم  هلصوم ، همدقم  دیوگب 

، تسا دوجوم  همّدقم ، مسق  ود  ره  رد  يریغ  بوجو  كالم  هک  لاحنیعرد  تسه . لیلد  نودب  یئوگفازج و  مه  اعدا  نآ  سفن  باوج :
؟ تسه یحیرصت  نانچ  هب  زاجم  میکح ، يالوم  هنوگچ 

. درک میهاوخ  نایب  شدوخ  لحم  رد  هک  تسه  یتالاکشا  یعبت  یلصا و  بجاو  فیرعت  رد  (- 1 [ ) 479]
مه همدقم  یتح  و  درک [ ادیپ  تیمدـقم  همدـقم و  هب  هجوت  الوم  رگا  هک : تسا  نیا  دـشابیم ، دـیفم  ام  ثحب  يارب  هک  هچنآ  (- 1 [ ) 480]

؟ هدشن لصاح  نم  يریغ  بولطم  هک  دنک  حیرصت  دناوتیم  درک ،] ادیپ  ققحت 
هک تسین  یـصقن  تلیـضف و  تیلـصوم ، ریغ  تیلـصوم و  اریز  دـیامن  یحیرـصت  نانچ  تسین  زاجم  میکح ، يـالوم  فنـصم - اـم - رظن  هب 

. میداد حیضوت  اریخا  هک  يوحن  هب  تسا  فّلکم  رایتخا  ءوس  نسح و  هب  طوبرم  هکلب  دشاب  همّدقم  هب  طوبرم 
بجاولا هیلع  بترتی  مل  يذلا  يریغلا  ناف  هتدئاف  مدع  عم  يریغلا  لوصحب  حیرـصتلا  زاج  امک  هلوق  فعـض  یلا  ةراشا  هلعل  و  (- 2 [ ) 481]

ادج ةدئاف  هیف  بجاولا  هیلع  بترتی  مل  يذلا  يریغلا  لب  الـصا  بوجولاب  هفاصتال  هجو  الف  لوصفلا  عم  اذا  قحلا  ناک  ةدئاف  هیف  نکت  مل  اذا 
هیف نکی  مل  نا  يریغلا و  بوجولاـب  فصتا  دـق  اـهب  یـسفنلا و  بجاولاـب  ناـیتالا  یلع  هتلیـسوب  ةردـقلا  لوصح  يا  یندـالا  ضرغلا  وـه  و 

.381 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . اجراخ . هیلع  بجاولا  بترت  وه  یصقالا و  ضرغلا 
و ۀلـصوملا ، ریغ  ۀـمدقملل  اریاغم  اعون  ۀلـصوملا  نوکت  یتح  ۀـعّونملا  فاصوالا  نم  تسیل  ۀیلـصوملا  نا  لیلعتلا : لصحم  و  (- 1 [ ) 482]

نوکت ۀیلـصوملاف  ۀمدقملا ، یلع  هبترت  بجاولا و  دوجو  نع  ۀعزتنم  الا  تسیل  ۀـیعازتنالا و  رومالا  نم  مدـقت - امک  ۀیلـصوملا - نال  کلذ 
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. اهریغ ۀلـصوم و  نیمـسق : یلا  اهب  مسقنت  اهل و  ۀعّونم  نوکت  یّتح  اهتبتر  یف  تسیل  و  اهل ، ۀیاغ  و  ۀمدقملا ، سفن  نع  ةرخأتملا  ۀبترملا  یف 
يذلا ۀمّدقملا - يذ  دوجو  رخأتک  اهیذ ، نع  اهرخأتل  اهنم ، ۀیاغلا  سیل  و  دوجولا ، یف  هل  ۀنراقم  نوکت  نأ  دب  ءیشلل ال  ۀعّونملا  تافصلا  و 

. اهتاوذ نع  ةرخأتملا  تایاغلا  رئاس  ریظن  ۀمدقملا  سفن  نع  ضورفملا - وه  امک  ۀمدقملا  ۀیاغ  وه 
.321 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر .

انعم تسا و  دوجوم  تالص ، سفن  رد  هک  تسه  يرثا  نامه  زامن ، باجیا  كرحم  یعاد و  دناهدرک ، باجیا  ار  تالص  رگا  (- 1 [ ) 483]
. دوش زامن  بوجو  بجوم  تسه ، موص  رد  هک  یتّیصاخ  درادن 

يرثا تامّدقم ، نایتا  اب  یبیبست - يدیلوت و  تابجاو  يانثتسا  هب  یفرع - یعرش و  تابجاو  بلغا  رد  هک  میدرک  نایب  مه  البق  (- 2 [ ) 484]
وا تسا  نکمم  ینعی : تسه  نآ  لعاف  هدارا » دراد « ّتیلخدم  تامدقم ، ماجنا  زا  دعب  هک  هچنآ  دوشیمن و  راب  همّدـقملا ، يذ  ّبترت  رظن  زا 

 ... دیامنن و ار  نآ  نایتا  هدارا  الصا  هکنیا  ای  دیامنب  ار  همّدقملا  يذ  ماجنا  هدارا 
. دوب رکذم  بجاو ،» هب « طوبرم  ریمـض  ثنؤم و  همّدقم » هب « عجار  ریمـض  هک  دوب  حرطم  بجاو ،» و « همّدقم » ناونع « نونکات  (- 1 [ ) 485]
تسا و ّثنؤم  نآ ، هب  طوبرم  ریمـض  هدرک و  ادـیپ  تیاـغ  ناوـنع  همّدـقملا ، يذ  اریز  هدـش  سکع  بلطم  دـعب ، هب  تراـبع  تمـسق  نیا  زا 

. دشابیم رکذم  هیاغلا - يذ  ناونعهب  دنکیم - عوجر  همّدقم  هب  هک  يریمض  اذل  هدرک  ادیپ  هیاغلا  يذ  ناونع  همّدقم ،
 ... ۀیریغلا ۀیبولطملا  نم  هیلع  وه  امع  هل  اریغم  ۀیاغلا  نع  درجتلا  ناک  لب  کلذک  نکی  مل  نا  فیک و  يا  (- 2 [ ) 486]

.160 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .
یـسفنلا اهبوجو  يریغلا و  اهبوجو  نیب  ۀمزالملا  نوکت  وحن  یلع  ۀمدقملا  عوقول  ۀمدقم  ۀمدقملا و  دویق  نم  ۀـیاغلا  نوک  يا  (- 3 [ ) 487]

حشرتم بوجوب  ابجاو  ۀمدقملل  ۀمدقم  ریصی  ۀمدقملا  دویق  نم  راص  اذا  ۀیاغلا  وه  يذلا  یسفنلا  بجاولا  ناف  رودلا  همازلتسال  لیحتـسم  رما 
یلا رودلا و  مزل  اهبوجو  نم  ۀـمدقملا  يذ  بوجو  أشن  ولف  ۀـمدقملا  يذ  بوجو  نم  شان  ۀـمدقملا  بوجو  نا  لاحلا  هیلع و  ۀـمدقملا  نم 

.160 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀیاغلا »...  نا  ةرورض  هلوقب « راشا  اذه 
. هدرک ادیپ  يریغ  بوجو  دیق ، نیا  اب  همّدقم  هک  تسه  ياهمّدقم  دیق  هکنیا  ناونعهب  (- 1 [ ) 488]

نیا درک ، ادیپ  يریغ  بوجو  يدّیقم  هکنیا  همزال  دراد و  يریغ  بوجو  همّدقم ، نآ  هک  تسه  ياهمّدـقم  دـیق  هکنیا  ناونعهب  (- 1 [ ) 489]
 ... دوش و يریغ  بجاو  مه  شدیق  هک  تسا 

ةورعلا بحاص  هیقفلا  دیسلا  یلا  بوسنم  ۀلصوملا  ۀمدقملا  صوصخ  بوجو  یلع  رخآ  لیلد  یلا  ةراشا  اذه  نأشلل و  ریمضلا  (- 1 [ ) 490]
.327 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : هّرس ر . سّدق 

. همّدقم رب  همّدقملا - يذ  یسفن - بولطم  ّبترت  رابتعا  ینعی : (- 2 [ ) 491]
.333 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 3 [ ) 492]

لـالح و قیرط - ود  ياراد  هکلب  تسین  مدرم  کـلم  زا  روـبع  هب  رـصحنم  ذاـقنا ، قـیرط  هک  تسه  يدروـم  رد  هلئـسم  ضرف  (- 1 [ ) 493]
. تسه مارح -

ۀـفلاخم و بجاولا  كرت  نوکی  نا ال  مزلی  اهنم  ۀلـصوملا  ـالا  تامدـقملا  ماـمت  نع  یلوملا  عنم  ول  هنا  رظنلا  هجو  لـصاح  و  (- 1 [ ) 494]
ناـیتالا یلع  فقوتی  ۀـمدقملا  زاوج  بجاولا و  یلا  لوصولا  قیرط  دـسنی  ـالئل  ۀـمدقملا  زاوج  یلع  فقوتی  بجاولا  بوـجو  نـال  انایـصع 

تأی مل  اذاف  هب  نایتالا  یلع  بجاولا  بوجو  فقوتی  اذاف  هب  تأی  مل  اذا  ام  فالخب  ةزئاج  ۀلـصوم  ۀمدقملا  نوکت  هب  نایتالا  عم  ذا  بجاولاب 
دنعف هب  یتا  نا  انایـصع و  ۀـفلاخم و  بجاولا  كرت  نوکی  نا ال  موزل  نم  هانرکذ  اـم  نیع  وه  نایـصع و  ـال  ۀـفلاخم و  ـال  بوجو و  ـالف  هب 

( رهظی انه  نم  و  لصاحلا ( بلط  ۀلاحتـسال  لاحم  وه  هیلا و  لوصولا  قیرط  حتفنی  هتمدقم و  زوجی  ضرفلا  اذه  یف  ذا  بجاولا  بجی  کلذ 
یف فنـصملا  راشا  دق  رخآ و  ریدقت  یلع  رخآلا  ریدـقت و  یلع  امهدـحا  نیروذـحم  اهنم  ۀلـصوملا  الا  تامدـقملا  نع  عنملا  ۀحـص  یف  نا 
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لک یلع  و  طقف ( یناثلا  روذحملا  یلا  اهیف  ریـشی  باتکلا  یلع  هتقیلعت  یف  يرخا  ةرابع  هل  ۀبرطـضم و  ةرابعب  نیروذـحملا  الک  یلا  باتکلا 
یلع فقوتی  امم ال  ماقملا  یف  ۀـمدقملا  زاوج  نکل  ۀـمدقملا و  زاوج  یلع  فقوتی  ناک  نا  بجاولا و  بوجو  نا  فنـصملا  یلع  دری  لاح )

بوجولا هیلا  حشرتی  وحن ال  یلع  ذخا  دق  ۀمدقملا و  دوجول  رخأتم  طرش  وه  لب  ۀمدقملا  زاوجل  اطرش  سیل  هب  نایتالا  ناف  بجاولاب  نایتالا 
لوصالا 1/ ۀیانع  ك : ر . خلا . یـضقی ...  امنا  نادجولا  حیرـص  هلوق و  یلع  قیلعتلا  لیذ  یف  افنآ  کلذـک  ذـخالا  لیـصفت  یلا  ریـشا  دـق  و 

.385
یلع فقوتملا  اهلاصیا  یلع  افقوتم  ناک  کلذـک  اهزاوج  و  اعرـش ، ۀـمدقملا  زاوج  یلع  افقوتم  ـالعف  باـجیالا  ناـک  ثیح  (-» 2 [ ) 495]

ك: هّرس ر . سّدق  هنم  لطابلا » لصاحلا  بلط  نم  وه  هب و  نایتالا  ریدقت  یلع  هباجیا  نوک  نع  الا  صیحم  الف  ۀهادب ، ۀمدقملا  يذب  نایتالا 
.192 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک 

. هدنراگن دومن - نایب  هّقح » وه  امک  ار « نآ  ناوتب  هک  تسا  دیما  دشابیم و  قیقد  رایسب  فنصم ، خساپ  (- 3 [ ) 496]
. دوشیم بوسحم  مهم ، بجاو  شتقو  هعسوت  ظاحل  هب  روکذم  ضرف  رد  یلو  تسا  تابجاو  ّمها  زا  تالص  (- 1 [ ) 497]

. تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  تالص - اب  یفانم  لعف  نودب  دحاونآرد - تالص  نایتا  دجسم و  ریهطت  (- 1 [ ) 498]
. دشاب رگید  ّدض  لعف  همّدقم  نیّدضلا ، دحا  كرت  هک  تسا  یتروصرد  هلئسم  ضرف  (- 2 [ ) 499]

لوق رب  انب  بجاو ، همّدـقم  تسا و  تساجن  هلازا  همّدـقم  تالـص ، كرت  اریز  دـناوخب  زامن  دـیابن  هلازا  زا  لبق  فّلکم ، نآ  و  (- 3 [ ) 500]
. تسا بجاو  اقلطم  روهشم ،

مارح شکرت  دـش ، بجاو  ءیـش  لعف  رگا  هک  روطنامه  دوشیم  مارح  لـعف - كرت - ضیقن  دـش ، بجاو  ءیـش  كرت  رگا  (- 4 [ ) 501]
. دراد تمرح  هب  فاصتا  يداع ، عقاوم  رد  زامن  كرت  الثم  دوشیم 

ثحب نآ  هرابرد  هدـنیآ ، ثحابم  رد  هک  درادـن  داسف  ياـضتقا  دوش ، تـالماعم  ّقلعتم  تمرح - یهن - رگا  هک  تسا  یهیدـب  (- 5 [ ) 502]
. درک میهاوخ 

. مها بجاو  (- 6 [ ) 503]
.285 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . تاریرقتلا . یف  ام  یلع  هّللا  همحر  مظعالا  انخیش  دروملا  (- 1 [ ) 504]

(- 1 [ ) 505]
. هّرس سّدق  يراوزبس  میکح  ققحم  عوجرم - » امهل  عفر  میمعتعوفرم  وا  عفر  لک  ضیقن  » 

 ... هک روهشم  رظن  دننام  (- 1 [ ) 506]
. لصوملا كرتلا  ضیقن  ینعی : (- 1 [ ) 507]

زجنملا و قلعملا و  طورـشملا و  قلطملا و  نم  بجاولا  تامیـسقتل  دـقعنملا  ثلاثلا  رمالا  یف  میـسقتلا  اذـه  رکذ  مزاللا  ناـک  (- 1 [ ) 508]
هیسن هناک  ةدح و  یلع  اهنم  لک  حرش  مدقتملا  لوصفلا  خیشلا و  ملاعملا و  لیـصفت  نایبل  دقعنملا  عبارلا  رمالا  اذه  یف  يریغلا ال  یـسفنلا و 

.390 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . انهاه ...  هرکذت  كانه و 
. یعبت بجاو  یلصا 2 - بجاو  - 1 دشابیم : مسق  ود  رب  تسه  یقیقح  بلط  قلعتم  هک  هچنآ  یعقاو و  بجاو  ینعی  (- 2 [ ) 509]

بلطم نیا  حرش  یعبت - بجاو  فالخ  هب  دشاب  هتشاد  تلاصا  ظفل ، تلالد و  ماقم  رظن  زا  هک  تسا  نآ  یلـصا ، بجاو  ینعی  (- 3 [ ) 510]
. دوشیم نایب  يدوزب 

. دننکیم نایب  يدوزهب  مه  ار  نآ  لیلد  (- 4 [ ) 511]
ۀیعبتلا ۀلاصالا و  ظاحلب  میـسقتلا  اذه  نوک  رهاظلا  نا  ینعی : دشابیم  ۀـلاصالا -...  ظاحلب  فنـصم - یلبق  مالک  رب  فوطعم  (- 1 [ ) 512]

. تابثالا ماقم  یف  امهظاحلب  توبثلا ال  ماقم  یف 
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َو ُُهلْمَح  َو  » i:\ب E «. \ َۀَعاضَّرلا َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتادـِلاْولا  َو  » i:\ فلا هیآ : ود  نیا  دـننام  (- 2 [ ) 513]
E .« \ ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف 

هدافتـسا نآ ، زا  میئامن  هظحالم  نامأوت  همیمـض و  رگیدـکی  هب  ار  ود  نآ  یتقو  اّما  دنتـسین  لمح  ّلقا  هدافا  نایب  ددـص  رد  روکذـم  هیآ  ود 
. دشابیم هام  شش  لمح  ّلقا  هک  دوشیم 

.289 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لوصفلا . یف  هب  حرص  امک  میهافملا  ۀلالدک  (- 3 [ ) 514]
. درادن تلالد  ظفل و  ملاع  هب  یطابترا  چیه  دشابیم و  الوم  سفن  بلق و  هب  طوبرم  لئاسم ، مامت  هک  (- 4 [ ) 515]

. دوشیم نایب  يدوزهب  روهظ » هجو « (- 5 [ ) 516]
. هّللا همحر  یناچوق  ققحم  (- 1 [ ) 517]

هدیقع رب  انب  اّما  دـننادیم - بجاو  ار  بجاو  همّدـقم  هک  یناسک  ینعی  تسه - همزالم  يانبم  رب  انب  ّتیعبت ، هک  تسا  یهیدـب  (- 1 [ ) 518]
. درادن قّقحت  مه  يریغ  بوجو  هکنیا  امک  تسین  حرطم  یتّیعبت  الصا  همزالم  نیرکنم 

. دراد یناوارف  هلثما  هک  دشاب  دناوتیم  مه  یلصا  هتبلا  (- 1 [ ) 519]
. خلا میسقتلا ...  اذه  نوکی  نا  رهاظلا  و  لاق -: ثیح  ثحبلا ، ردص  یف  ینعی : (- 2 [ ) 520]

: مولعملا نم  و  قلعتملا ، ظاحلب  نوکی  نا  نم  یلوا  فوصوملا  لاحب  فصولا  نوک  نا  روهظلا : هجو  لعل » و  » 
بوجولا سفن  ینعا : فوصوملا ، لاحب  یعبتلا - یلـصالا و  وه  و  فصولا - نوک  بجوی  توبثلا  ماقم  بسحب  ۀـیعبتلا  ۀـلاصالا و  لعج  نا 

لیلدلا وه  و  قلعتملا ، لاحب  نوکی  فصولا ح  ناف  تابثالا  ماقم  بسحب  اتلعج  اذا  ام  فالخب  یعبتلا . بوجولا  یلصالا و  بوجولا  انلوقک :
.359 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . هلیلد . ۀلالد  یعبتلا  بوجولا  و  هلیلد ، ۀلالد  یلصالا  بوجولا  انلوقک :

- یف نارتتـسملا  ناریمـضلاف  یلالقتـسالا ، ظاحللا  مدـع  هب : ینعا  یمدـعلا ، مزلی  هنکل  ایدوجو ، ارما  یعبتلا  ناـک  نا  و  ینعی : (- 1 [ ) 521]
یهتنم ك : ر . یمدـعلا . یلا  عجار  مزلی - لوعفم - وه  يذـلا  لـصتملا  زراـبلا  ریمـضلا  و  يدوـجولا . رمـالا  یلا  ناـعجار  همزلی - و - ناـک -

.362 ۀیارّدلا 2 /
. کیرحت ثعب و  هن  هیقیقح  ّتیبولطم  ینعی  (- 2 [ ) 522]

هن تسا  توبث  ماقم  هب  طوبرم  یعبت ، یلصا و  هب  بجاو  میسقت  هک  دناهدرک - نایب  دوخ  يانبم  قبط  ار  هلئسم  خساپ  فّنـصم ، (- 3 [ ) 523]
. ظفل تلالد و 

هیلع عقی  مل  هک « تسا  نآ  هتیم ،» دیئوگب « رگا  الثم  تسه  یمدع  رما  کی  اهنآ  یلـصا  دیق  هک  تاعوضوم  زا  یـضعب  دننام  (- 4 [ ) 524]
درک تباث  ار  هتیم » ناونع « هیکذت ، عوقو  مدع  باحـصتسا  اب  ناوتیم  هیکذت  مدع  هیکذت و  رد  ّکش  اب  تروص  نیا  رد  ۀیعرـشلا » ۀـیکذتلا 

. دشابیم یمدع  دیق  کی  هب  شماوق  تسه و  ۀیعرشلا » ۀیکذتلا  هیلع  عقی  مل  ام  هتیم « اریز 
.« ۀّلقتسم ریغ  ّهناب  ۀفوصوم  ةدارا  هب  ّقلعت  (-» 1 [ ) 525]

ةدارا اما  ۀلاحم  هب ال  ةدارالا  قلعتب  یلامجالا  ملعلا  دعب  هب  ۀلقتـسملا  ةدارالا  قلعت  مدع  باحـصتسا  نأ  رهاظلا  و  لوقا ) فلا (: (- 1 [ ) 526]
ۀیلامجا ةدارا  هب  تقلعت  امع  ةرابع  ناک  وا  ۀلقتسم  ةدارا  هب  قلعتی  مل  امع  ةرابع  یعبتلا  ناک  ءاوس  ادج  لکشم  ۀّلقتـسم  ریغ  ةدارا  وا  ۀلقتـسم 

مهفاف مهفاف ،» هلوقب « اریخا  راشا  هیلا  هلعل  تبثم و  ضراعم و  یناـثلا  یلع  هلثمب و  ضراـعم  لوـالا  یلع  لـصالا  نا  هتیاـغ  هریغ  ةدارـال  اـعبت 
ك: ر . ادیج .

.395 لوصالا 1 / ۀیانع 
ةرابعلا یف  ضورفملا  وه  امک  موزلملا  رثا  بترتب  لوقی  هب ال  لئاقلا  نال  اضیا  تبثملا  یلع  روکذـملا  لـصالا  ناـیرج  مدـع  یلا  ةراـشا  ب :

ك: ر . نامزالتم ...  امه  لب  ةرابعلا ، رهاـظ  یف  اـمک  روکذـملا  مدـعلل  اـموزلم  یعبتلا  بوجولا  نوک  عنم  یلا  ةراـشا  وا  هانرهظتـسا  اـم  یلع 
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.196 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا ، ۀیافک 
یعرـش و همّدـقملا  يذ  بوجو  ینعی  تسه  یعرـش  بوـجو ، نیفرط  اـّما  دـشابیم  یلقع  همزـالم ، لـصا  هک  تسا  یهیدـب  (- 1 [ ) 527]

. دوشیم هدافتسا  یلقع  همزالم  قیرط  زا  همّدقم  یعرش  بوجو  اهتنم  دشابیم  یعرش  مه  همّدقم  بوجو  نینچمه 
. راصتخا وحن  هب  (- 1 [ ) 528]

ام اذل  دناهدرک  نایب  هراشا  وحن  هب  رصتخم و  رایسب  حدقنا »...  دق  هنم  و  ناونع « تحت  ار  كرتشم  لاکشا  هّللا  همحر  فنـصم  (- 2 [ ) 529]
. میهدیم حیضوت  ار  لاکشا  نآ  هرمث ، ره  رکذ  اب  هارمه 

. دراد یسفن  بجاو  هب  فارصنا  دیق - نودب  بجاو - ظفل  قالطا  هکنیا  امک  (- 1 [ ) 530]
. دشاب یعرش  بوجو  دقاف  ای  دشاب  هتشاد  یعرش  بوجو  ینعی  (- 2 [ ) 531]

. میاهداد حیضوت  ار  نآ  مه  البق  هک  (- 1 [ ) 532]
عراش هب  طوبرم  هدـش  جراخ  تلادـع  زا  لعف  نالف  باکترا  تلع  هب  ورمع  هدـش و  قساف  لـمع ، نـالف  رطاـخ  هب  دـیز  هکنیا  (- 2 [ ) 533]
هکنیا اّما  تسین  راگزاس  تلادـع  اب  هریبک  باکترا  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  مارح و  رمخ ، برـش  تسا  هدومرف  سّدـقم  عراش  هکلب  تسین 

. درادن سّدقم  عراش  هب  یطابترا  هدش ، قساف  هدومن و  رمخ  برش  ینالف 
. بجاو همّدقم  رب  ترجا  ذخا  (- 1 [ ) 534]

. دناوخب یتّیم  يارب  زامن  لاس  کی  اضرف  هکنیا  يارب  يدرف  ندومن  ریجا  دننام  (- 1 [ ) 535]
. دناهدومنن نآ  هب  ياهراشا  فنصم ، هتبلا  (- 2 [ ) 536]

ۀمرحلا بوجولا و  عمتجی  ۀمدقملا - بوجو  یلع  ءانب  هنا - ةرمثلا :» هذه  حیـضوت  هّرـس «. سّدق  یناهبهبلا  دیحولا  وه  لعاجلا  (- 1 [ ) 537]
دحاو یف  یهنلا  رمالا و  عامتجالا  زاوجب  لوقلا  یلع  اهبوجو ح  ینتبیف  جـحلا  قیرط  عطقل  ۀـیبصغلا  ۀـبادلا  بوکرک  ۀـمرحملا  ۀـمدقملا  یف 

امک بوجولاب  فصتا  امهعامتجا  زاوجب  انلق : ناف  یهنلا ، رمالا و  عامتجا  ۀلأسم  تایرغـص  نم  جردنت  اذـه  یلع  ۀـمدقملا  نال  نیتهج . يذ 
: انلق نا  ۀمرحلاب و  ۀفصتم  یه 

بوجو یلع  ءانب  ۀلمجلاب ) و  ۀمرحلاب ( الا  فصتت  ۀمدقملا ال  بوجو  مدع  یلع  ءانب  هنا  امک  بوجولاب . فصتت  مل  امهعامتجا  زاوج  مدـعب 
. ۀمرحلاب الا  فصتت  اهبوجو ال  مدع  یلع  ءانب  یهنلا و  رمالا و  عامتجا  زاوج  یلع  ۀمرحم  تناک  اذا  امیف  بوجولاب  اهفاصتا  فقوتی  ۀمدقملا 

.374 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر .
.101 لوقعلا 2 / تآرم  ك : ر . (- 2 [ ) 538]

. تسه ّتیمّدقم  ناونع  يارب  مه  بوجو  و  ءیش ، نآ  یلّوا  ناونع  رطاخ  هب  تمرح  (- 3 [ ) 539]
تاذ هنا  مولعملا : نم  عئاـشلا و  لـمحلاب  ۀـمدقملا  هیلع  لـمحی  اـم  وه  يریغلا  بوـجولا  ضورعم  نا  ینعی : ۀـمّدقملا ، وـه  و  (- 1 [ ) 540]

.376 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ۀمدقم . هنوک  ناونعب  ال  ءیشلا ،
. دراد یلیلعت  ثیح » ّتیمدقم «، هکلب  دشاب  يدییقت  تهج  ّتیمدقم ، ناونع  هکنیا  هن  ینعی : (- 2 [ ) 541]

. دشابیمن صخالا  ینعملاب  هلماعم  دوصقم ، ةدابع -.» ریغ  وه  ام  لک  ینعی «: (- 1 [ ) 542]
. هتفرگ رارق  یبجاو  همّدقم  مّرحم ، ءیش  نآ  هتشاد و  یتاذ  تمرح  دریگ ، رارق  بجاو  همّدقم  هکنآ  زا  لبق  ءیش  ینعی : (- 1 [ ) 543]

. راصحنا تروص  رد  (- 2 [ ) 544]
داریالا یلع  ثحبلا  نم  ةریخالا  ةرودلا  یف  برض  دق  نتاملا  نا  امهّرس : سّدق  فّنـصملا  ةذمالت  مظاعا  ضعب  نع  یکح  دق  (- 1 [ ) 545]

سأب و ال  خلا » ۀـمرحملا ...  ۀـمدقملاب  لصوتلا  یف  هل  لخد  همدـع ال  عامتجالا و  نا  ایناث  و  لاق «: اذـل  هناکم و  ثلاثلا  داریالا  لعج  یناثلا و 
طاقـسا یلوالاف  عامتجالا ، زاوج  مدع  الا  راصحنالا  مدـع  ةروص  یف  مرحملا  ریغب  بوجولا  صاصتخال  هجو  اذا ال  هّرـس ، سّدـق  هعنـص  امب 
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ك: ر . ربدتف . یناثلا ، داریالا 
.380 ۀیاردلا 2 / یهتنم 

. دوب رتبسانم  دشیم ، رکذ  ۀیدبعت »...  تناک  نا  اهب  لّصوتلا  نکمی  امک ال  تروصهب «: ترابع  رگا  (- 2 [ ) 546]
. سکعلاب ای  دیهد  هبلغ  تمرح ، رب  ار  بوجو  بناج  هاوخ  دیدش ، یعانتما  رگا  و  (- 1 [ ) 547]

. تسین لقعت  لباق  تمرح ، بوجو و  نیب  عمج  دنیوگیم  دننادیم و  لطاب  ار  یبصغ  راد  رد  تالص  عانتما ، هب  نیلئاق  (- 1 [ ) 548]
طابنتـسا یهلا  یّلک  یعرف  مکح  کـی  هجیتن ، رد  دریگیم و  رارق  طابنتـسا  ساـیق  ياربک  یلوصا ، هلأـسم  رد  عازن  هجیتـن  هک  (- 1 [ ) 549]

. دوشیم
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 550]

. ۀیلوصالا ۀلأسملا  یف  يا : (- 1 [ ) 551]
. دراد نایرج  مه  تامّدقم  رئاس  دروم  رد  بلطم  نیا  درادن و  یتّیصوصخ  وضو ، هّتبلا  (- 2 [ ) 552]

. طیسب ای  دشاب  هتشاد  یفیلأت  لعج  هاوخ  (- 1 [ ) 553]
.E «* \ َةالَّصلا اوُمِیقَأ  » i:\ ینعی نآ ، لیلد  رطاخ  هب  (- 1 [ ) 554]

«. یلعف مکح « ود  و  یعقاو » مکح « ود  نیب  هن  (- 2 [ ) 555]
يذ هک  يدروم  ره  رد  دشاب ، هتـشادن  بوجو  وضو ، یلو  دـشاب  بجاو  ّتیلعف ، ماقم  بسح  هب  زامن  هک  درادـن  ناکما  ینعی : (- 1 [ ) 556]

. تسه مکح  نامه  ياراد  ّتیلعف ، ماقم  رد  مه  همّدقم  دراد ، یلعف  بوجو  همّدقملا ،
ۀمزالملا یفنل  يا  لصالاب  کسمتلا  حـصل  حیحـصلا  حیحـص و  ریغ  وه  لصالاب و  کسمتلا  حـص » اـمل  خـسنلا « ضعب  یف  و  (- 2 [ ) 557]

.406 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . ۀیلعفلا .
رظن زا  وضو  ینعی : بجاوب ،» سیل  ءوضولا  دـیوگیم «: وضو  بوجو  مدـع  باحـصتسا  تسا ، بجاو  تالـص ، هکیلاحرد  (- 3 [ ) 558]

. درادن بوجو  یلعف ، مکح 
. دوب حضاو  بلطم  هک  لبق  هخسن  فالخ  هب  دراد ، هیجوت  هب  زاین  روکذم ، هخسن  قبط  بلطم ، نایب  (- 4 [ ) 559]

. ّتیلعف ماقم  رهاظ و  رد  یّتح  (- 1 [ ) 560]
. نآ تیمدقم  همدقم و  ینعی : نآ ، تیمدقم  ملس و  بصن  (- 1 [ ) 561]

هتکن یلو  درادـن  نآ  تیمدـقم  هب  یتیانع  یهاگ  درادـن و  هجوت  مّلـس  بصن  همّدـقم و  هب  الوم  یهاگ  هک  میراد  لوبق  مه  ام  (- 2 [ ) 562]
همّدقم هّجوتم  مه  يریغ  هدارا  کی  انادجو  امّلسم و  درک  ادیپ  تافتلا  هجوت و  تهج ، ود  نآ  هب  الوم  یتقو  هک : تسا  نیا  ام ، مالک  یساسا 

. دوشیم مّلس  بصن  و 
. همزالم تابثا  رب  فنصم  مّود  لیلد  (- 1 [ ) 563]

هیآ 6. هدئام ، هروس  (- 2 [ ) 564]
. يداشرا هن  دشاب  يولوم  رما ، هک  تسا  نیا  رهاظ ، (- 1 [ ) 565]

ضعب یلع  ۀلمتشم  ۀلدالا  کلت  نا  ثیح  هب - لوقلا  یلع  ءانب  ردصملا - نم  تاقتشملا  قاقتـشاک  هنم  ۀقتـشم  ۀلدالا  رئاس  نال  (- 1 [ ) 566]
اـهکرت و زاوجب  حیرـصتلا  زاـجل  ۀـمدقملا  بجت  مل  وـل  هنا  نم  یناودـلا : قـقحملا  نع  یکحملاـک  يرـصبلا  نسحلا  یبا  لـیلد  هنمـضت  اـم 
« نیـسحلا یبا  لوقک « و  ایـصاع » قلطملا  بجاولا  كرات  نوکی  نا ال  مزلی  هباـجیاب  ۀـبجاو  نکت  مل  ول  هنا  نم «: يراوزبسلا  نع  یکحملاـک 

.398 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . کلذ . ریغ  یلا  هلثم » مدقملاف  لطاب ، یلاتلا  و  اهکرتب ، رمآلا  حیرصت  زاجل  بجت  مل  ول  هنا  نم «: يرصبلا :
یفوت ۀیرعـشالا  ۀفئاطلا  بسنت  هیلا  ةرعاشالا و  ماما  وه  دادـغبب و  هؤشنم  ةرـصبلاب و  هدـلوم  ناک  يرعـشالا ...  نسحلا  وبا  وه « (- 1 [ ) 567]
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رشب یبا  نب  لیعامسا  نب  یلع  نسحلا  وبا  یفوت  ۀنس 329  یف  رظانلا : ۀضور  یف  ۀنحش  نبا  لاق  ةرصبلا . باب  خرکلا و  نیب  نفد  و  ۀنس 334 ،
یلع ابا  نا  رکذ : همد و  نوحیبی  هرفک و  نودقتعی  اوناک  مهناف  ۀلبانحلا  هشبنت  نا  افوخ  هربق  سمط  مث  ایاوزلا  ۀعرشب  دادغبب  نفد  يرعشالا و 

.45 باقلالا ، ینکلا و  ك : ر . همأ ». جوز  ناک  یئاّبجلا 
. دش كرت  همّدقم ، و  (- 2 [ ) 568]

. یفخی ام ال  هحالصا ...  دعب  هیف  و  يا : (- 1 [ ) 569]
اهکرت ال ولف  همدقملا  يذ  رما  لاثتما  الا  اهیف  ۀحلصم  ذا ال  ایداشرا  ۀمّدقملا  رما  نوکب  هّرـس  سّدق  فّنـصملا  نم  فارتعا  اذه  (- 2 [ ) 570]

کلذ ۀلاحإ  یلوالا  و  هلوق «: نم  اقباس  هدافا  ام  یفانی  فارتعالا  اذه  ۀبوقعلا و  قاقحتسال  بجوملا  اهیذ  رما  نایصع  ریغ  اهکرت  یلع  بترتی 
ۀـیاردلا 2/ یهتنم  ك : ر . لمأت . ظحالف و  ۀـمدقملل  يولوملا  بوجولا  تابثا  نادـجولاب  کسمتلا  نم  هضرغ  نـال  خـلا » نادـجولا ...  یلا 

.404
 ... شقالطا و زا  قلطم  بجاو  جورخ  ب : قاطی .» امب ال  فیلکت « هلأسم  فلا : (- 1 [ ) 571]

. القع اعرش و  اهکرت  زاجل  اعرش  ۀمدقملا  بجت  مل  ول  (- 1 [ ) 572]
ینازاتفتلا و وه و  لقن  دق  هّرـس و  سّدق  يدهلا  ملع  یلا  بوسنم  لیـصفتلا  اذه  طرـشلا و  یف  همدع  ببـسلا و  یف  بوجولاب  (- 1 [ ) 573]

. عامجالا اذه  یف  امب  ریبخ  تنا  و  هیلع » عامجالا  رصتخملا «: حاّرش  ضعب  يواضیبلا و 
فیلکتلا ّقلعتم  یف  ةردقلا  رابتعا  یف  بیر  هنا ال  امهدحا :» نیرما «: نم  فلؤم  وه  عئادبلا و  یف  ةروکذملا  هوجولا  ثلاث  اذه  (- 2 [ ) 574]

و بابـسالا ، وه  رودـقملا  امنا  ةردـقلا و  ّزیح  نع  ۀـجراخ  تاببـسملا  نا  امهیناث :» القع «. زجاعلا  ۀـبلاطم  حـبقل  رودـقملا  ریغب  هقلعت  حـبقیف 
. ارهق اهیلع  ۀبترتملا  اهراثآ  نم  ّدعت  تاببسملا 

ریغب فیلکتلا  ّقلعت  وه  هرهاظب و  ذخالا  عانتمال  ببسلا  یلا  باطخلا  رهاظ  یف  ّببسملاب  ّقلعتملا  رمالا  فرص  موزل  نیرمالا : نیذه  ۀجیتن  و 
عراشلا رما  اذاف  هیلع :» و  روهظلل «. ۀـفراصلا  مالکلاب  ۀـّفاحلا  ۀـیظفللا  ۀـنیرقلاک  رهاظلا ، اذـه  فرـص  یلع  ۀـیلقع  ۀـنیرق  اذـه  ناـف  رودـقملا 

ندبلا لسغک  ةراهطلل  دقعلاک و  جاوزلل  ۀلّصحملا  بابسالا  یلا  هفرص  نع  صیحم  الف  کلذ  وحن  ۀیثدحلا و  ةراهطلا  لیـصحتب  وا  جیوزتلاب 
یهتنم ك : ر . امهبابـسا ]. رودـقملا  لب  ةراـهطلا  جاوزلا و  یلع  ةردـقلا  مدـعل  نیلجّرلا ، سأرلا و  مدـقم  حـسم  نیدـیلا و  هجولا و  لـسغ  وا 

.406 ۀیاردلا 2 /
. ّببسم ببس و  باب  رد  (- 1 [ ) 575]

. ۀبجاو اهلک  ۀیلقعلا  طورشلا  و  (- 1 [ ) 576]
 ...«. اطرش ناک  امل  اعرش  هبوجو  ول ال  (-» 2 [ ) 577]

ۀلقتـسم و ۀیطرـشلا  لعج  ۀلاحتـساب  نومزتلت  مکنا  لوقی : ناب  هب ، هانمزلا  امک  رودـلاب ، انمزلی  نا  لدتـسملل  نکمی  هنا  هضرغ : (- 1 [ ) 578]
یلع ءانب  معن  رادـل . هعوضوم  یلع  مکح  لک  فقوت  ۀیـضق  وه  امک  ۀیطرـشلا  یلع  فیلکتلا  فقوت  ولف  فیلکتلا  نع  ۀـعزتنم  اهناب  نولوقت 

. رودلا مزلی  لالقتسالاب ال  ۀلوعجم  ۀیطرشلا  نوک 
ۀیطرـشلل و ۀلاصالاب  لعجلا  مدع  ینبم  یلع  ءانب  رودلا  موزل  مدع  هلـصحم : فنـصملا و  یلع  مصخلا  رود  لاکـشا  عفد  اذـه  (- 2 [ ) 579]

مزلی یّتح  یمدـقملا  يریغلا  بوجولا  نع  ۀـعزتنم  تسیل  اهنکل  ۀـعزتنم  تناک  نا  ۀیطرـشلا و  نا  هحیـضوت :» فیلکتلا «. نع  ۀـعزتنم  اهنوک 
عزتنیف ةراهط  نع  ةالـصلاب  عراشلا  رما  اذا  الثم  یعرـشلا ، طرـشلاب  دـیقملا  ءیـشلاب  قلعتملا  یـسفنلا  بوجولا  نع  ۀـعزتنم  یه  لـب  رودـلا ،

یلع ّّینإ  لیلد  يریغلا  رمالا  لب  رودـلا  مزلی  یتح  يریغلا  رمالا  یـسفنلا ال  رمالا  اذـه  وه  اهل  ۀیطرـشلا  عازتنا  أشنمف  طرـشلا  ناونع  ةراـهطلل 
ماقم لدتسملا  یلع  هبتـشا  دقف  ۀیطرـشلل  ۀّلع  تابثالا  ماقم  رهاظلا و  بسحب  نوکی  يریغلا  رمالا  معن  رودلا . مزلی  یّتح  ّیّمل  اطرـش ال  هنوک 

. توبثلا ماقمب  تابثالا 
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ر. اضیا ]. رودـلا  انیلع  مزلی  یّتح  و  اطرـش » ناک  امل  ابجاو  نکی  مل  ول  هنا  وه «: لدتـسملا و  مـالک  ۀـیمامت  مهوتی  یّتح  ینعی : (- 3 [ ) 580]
413 و 412. ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك :

نکی مل  ام  الثم  ةراهطلا  نا  هحیضوت :» یسفنلا «، رمالا  ۀیطرـشلا  عازتنا  أشنم  لعجب  رودلا  لاکـشا  عافدنا  مدع  یلا : ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 581]
نم ءزج  ذئنیح  اهنال  یسفنلا ، رمالا  ّقلعت  لبق  ۀتباث  ۀیطرشلاف  ةراهط ، نع  ةالـصلاب  یـسفنلا  رمالا  قلعتی  مل  فاوطلا  وا  ةالـصلا  یف  لخد  اهل 

ثحب انه  و  رودلا . لاکـشا  مسحی  یـسفنلا ال  رمالا  ۀیطرـشلا  عازتنا  أشنم  لعجف  رودـلا . مزل  یـسفنلا  رمالا  نع  اهعازتنا  ضرف  اذاف  هعوضوم 
.413 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ۀیعضولا . ماکحالا  یف  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  یتأی 

. همزالم هب  لوق  رب  انب  هتبلا  (- 1 [ ) 582]
. داد میهاوخ  حیضوت  هورکم  همّدقم  هب  عجار  ثحب ، نیمه  نایاپ  رد  (- 2 [ ) 583]

.335 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 584]
هکلب تسین  تامّدـقم  نآ  كرت  رب  فّقوتم  مارح ، كرت  اـّما  تسا  بولطم  مارح » كرت « ثحب ، ّلـحم  رد  رگید : تراـبع  هب  (- 2 [ ) 585]

: هک تسا  نیا  مارح » و « بجاو » نیب « قراف  دنک و  كرت  ار  مارح  لاحنیعرد ، اّما  دیامن  نایتا  ار  مارح  تامّدـقم  مامت  يدرف ، تسا  نکمم 
ثحب ّلحم  رد  اـّما  دـنک  ادـیپ  قّقحت  همّدـقملا ، يذ  هک  درادـن  ناـکما  دـیامنن ، مّلـس  بصن  فّلکم ، رگا  حطـسلا - یلع  نوک  بجاو - رد 

عم دنک و  نایتا  ار  تامّدقم  مامت  فّلکم ، دراد  ناکما  اریز  تسا  نکممریغ  مارح ،» كرت  دوشن «، كرت  همّدـقم  نالف  رگا  تفگ  ناوتیمن 
ادیپ حشرت  نآ ، تامدـقم  كرت  هب  تبـسن  یبلط » مارح «، كرت  بلط  زا  دـنک - ادـیپ  قّقحت  هدـش  عقاو  الوم  بولطم  هک  مارح  كرت  کلذ 

. دنکیمن
. دشاب هّمات  ّتلع  دقاف  هک  میرادن  یمارح  (- 1 [ ) 586]

ۀیافکلا 1/ حاضیا  دینک . هعجارم  ضیوفت  ربج و  ثحب  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  میاهدرک و  نایب  ار  فنصم  خساپ  ارّرکم  مه  ام  (- 1 [ ) 587]
.447

ریخا ءزج  هدارا ، هک  يدراوم  نیب  درادن و  ّتیطـساو  هدارا ، تسه و  هّمات  ّتلع  همّدقم ، سفن  هک  يدراوم  نیب  لیـصفت  ینعی : (- 2 [ ) 588]
. دشابیم هّمات  ّتلع 

ءیـشلاب رمالا  نا  ینعمب  ۀینیعلا ، هجو  یلع  ءاضتقالا  اهیناث : اسأر ...  ءاضتقالا  یفن  اهدـحا : ۀـسمخ : ماعلا ) دـضلا  یف ( یه : و  (- 1 [ ) 589]
: هلوق نم  دارملاف  نادحتم ، ناناونع  هکرت  نع  یهنلا  و  ةالصلاک ،

الثم ّلص » هلوقف «: بوجولا - ۀـیهام  نم  اءزج  كرتلا  نم  عنملا  نوک  یلع  ءانب  نمـضتلا - هجو  یلع  ءاضتقالا  اهثلاث : اهکرت . ۀـمرح  ّلـص » » 
 ... اهکرت نع  یهنلا  و  ةالصلا ، بوجو  یلا : لحنی 

ۀیراج ةروکذملا  لاوقالاف  صاخلا ،) دـضلا  اما  و  نیقّقحملا (. نم  ۀـعامج  یلا  نابوسنم  امه  یلقعلا و  یظفللا و  مازتلالا  اهـسماخ : اهعبار و 
: امهدحا نارخآ : نالوق  انه  لاوقالا  کلت  یلع  دیزی  نمضتلاب و  لوقلا  الا  هیف 

اعرش وا  میرغلا  نع  ارارف  ۀنیفـسلا  بوکرک  القع ، بجاولا  یلع  ةردقلل  اعفار  دضلا  لعف  نوک  نیب  لیـصفتلا  نم  سیباقملا : بحاص  نع  ام 
ام یلع  هّرس - سّدق  یئاهبلا  خیشلا  لوق  امهیناث : همدعب . یناثلا  یف  ءاضتقالاب و  لوالا  یف  لاقف  ةداهشلا  ءادا  نع  عناملا  ةالـصلاب  لاغتـشالاک 

ك: ر . رمالا .» مدع  ناکمل  لطبیف  هنع ، یهنلا  نود  صاخلا  هدضب  رمالا  مدع  یضتقی  ءیشلاب  رمالا  نا  وه : و  عئادبلا «:- یف 
.421 ۀیاردلا 2 / یهتنم 

. عورف زا  یضعب  ای  عورف  مامت  رد  (- 1 [ ) 590]
. میهدیم حیضوت  هدنیآ ، ثحابم  نمض  ار  بلطم  نیا  (- 2 [ ) 591]

ۀهج نم  دحاو  عوضوم  یف  هدض  عم  عمتجی  يذلا ال  يدوجولا  رمالا  وه  دضلا  نا  نم  لوقعملا  لها  دنع  حلطـصملا  وه  ام  ال  (- 1 [ ) 592]
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ینعمب ماعلا  دـضلا  دارا  دـضلا و  نع  یهنلا  نیع  ءیـشلاب  رمالا  نا  یلا  بهذ  نم  مهنمف  ۀـفلتخم  ۀـلأسملا  یف  لاوقالا  نال  کـلذ  ةدـحاو و 
دضلاب دارا  ءیشلاب و  رمالل  ءزج  دضلا  نع  یهنلا  نا  یلا  مهـضعب  ةالـصلا و  كرت  كرت  بلط  نیع  وه  ّلص  یلوملا  لوق  نا  لاق  كرتلا و 
دضلاب دضلا  رـسف  مهـضعب  مکحلا و  یف  نیمزالتملا  فالتخا  عانتما  باب  نم  وا  ۀیمدقملا  باب  نم  اما  هل  مزال  هنا  یلا  مهـضعب  هانرکذ و  ام 

رمالا نا  وه  دحاو و  ناونعب  ۀلأسملا  اونونع  لکلا  نا  عم  ءیشب  هورسف  ام  هوقلطا و  مهضعب  صاخلا و  دضلاب  مهضعب  هیلا و  انرـشا  امک  ماعلا 
اما نیرمالا  نم  هانرکذ  ام  وه  دـضلا  ءاضتقالا و  نم  دارملا  نا  ناونعلا  ةدـحو  نم  فشکتـسیف  ما ال  دـضلا  نع  یهنلا  یـضتقی  له  ءیـشلاب 

ریخالا لوقلا  اعقاو و  ءاضتقالا  توبث  نع  غارفلا  عم  ظفللا  ۀلالد  ۀیفیک  ماقم  تابثالا و  ماقم  یلا  رظان  ۀـیئزجلا  وا  ۀـینیعلاب  لوقلا  نالف  لوالا 
فیک كرتلاب  دـضلا  ریـسفت  دوجو  عم  ذا  حـضاوف  یناثلا  اما  هیف و  رهاظ  وه  لـب  عقاولا  توبثلا و  ماـقم  یلا  رظاـن  ریخـالا  هجولا  یلع  اـمیس 

.175 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  جاح  موحرم  لوصالا ، ۀیافک  حرش  ك : حلطصملا ر . وه  ام  صوصخ  هب  داری  نا  نکمی 
نع یهنلل  ةالصلاب  رمالا  ءاضتقاک  صاخلا - دضلا  یف  ءاضتقالاب  نیلئاقلا  ّلج  نا  یه  و  ۀهبش ، عفد  رمالا  اذه  دقع  نم  ضرغلا  (- 1 [ ) 593]
نم ایناث  ۀهبـشلا و  نایب  نم  الّوأ  دب  الف  رخآلا ، دوجول  نیدضلا  دـحا  كرت  ۀـیمدقم » یلا « ءاضتقالا  اذـه  یف  اودنتـسا  الثم - ۀـساجنلا  ۀـلازا 

.426 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . اهعفد ...  بیرقت 
نال هلوقل «: تبثم  وه  لب  رخآ ، اناهرب  اذـه  سیل  و  رخآلا ، دوجو  عم  نیدـضلا  دـحا  مدـع  ۀـبتر  داحتا  حیـضوت  هضرغ : فلا : (- 1 [ ) 594]

.429 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . خلا .» ةدناعملا ... 
 ... هحیضوت عنامتلا  مدع  یلع  رخآ  ناهرب  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  حضاو و  وه  ریظنتلاب و  قباسلا  ناهربلل  احیضوت  نوکی  نا  نکمی  ب :

.177 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا ، ۀیافک  حرش  ك : ر .
. تسا رتحضاو  ترابع ، يانعم  دشابن ، ۀیضق » هملک « رگا  تسین  بلاج  نادنچ  یضقت ،» ال  و « ۀیضق » هملک « نیب  عمج  (- 2 [ ) 595]

نادضلا ال و  ةالـصلل ، ادـض  ۀـلازالا  نوک  ضورفملا  ذا  ۀـلازالا ، وه  اهدـض و  كرت  یلع  ةالـصلاک - بجاولا - لعف  فقوتل  (- 1 [ ) 596]
ةالـصلا كرتب  طونم  ۀلازالا  دوجو  کلذک  و  ۀلازالا ، مدع  یلع  فوقوم  بجاولاف  ۀلازالا ، كرت  نم  ةالـصلا  ققحت  یف  دـب  الف  ناعمتجی ،

نم داضتلا  ةدراطملا و  نوکل  بجاولا ، لعف  یلع  فوقوم  اضیا  هدض  كرت  و  هدض ، كرت  یلع  فوقوم  بجاولا  لعفف  ۀـلازالل ، اهتداضمل 
.432 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . رخآلا . دوجول  نیدضلا  دحا  كرت  ۀیمدقم  مدع  نع  فشکی  هنالطب  و  رود ، اذه  نیفرطلا و 

یف فرـصت  فنـصملا  نا  ریغ  رودلا  نم  يراوزبسلا  ققحملا  هدروا  امع  هب  یـصفت  دق  يراسنوخلا و  ققحملل  یـصفتلا  لصا  (- 1 [ ) 597]
دـضلا مدع  یلع  فقوتی  نیدـضلا  دـحا  دوجو  نا  ینعمب  یلعف  بوجولا  فرط  نم  فقوتلا  نا  هلـصاح ) و  هدـیؤی ( هدـکؤی و  امب  یـصفتلا 
ضرف ول  هنا  ینعمب  يریدقت  مدعلا  فرط  نم  فقوتلا  نا  الا  ادبا  امودعم  كاذ  نوکی  اذه و ال  دـجوی  نا  لقعی  الف  ریدـقت  لک  یلع  رخآلا 

ك: ر . هیلع »...  افقوتم  دضلا و  اذه  دوجو  یلا  ادنتسم  ذئنیح  همدع  ناک  عناملا  مدع  ریغ  هطئارش  ۀیقب  عم  ادوجوم  دضلا  کلذل  یضتقملا 
.424 لوصالا 1 / ۀیانع 

. هدوجو یلع  فّقوتی » دضلا « اذه  مدع  دضلا و  كاذ  مدع  یلع  فّقوتی » دضلا « اذه  دوجو  (- 1 [ ) 598]
. تسه یضتقم  مدع  هب  دنتسم  (- 1 [ ) 599]

.« دیدس ریغ  یصفتلا ...  یف  لیق  ام  و  يا «: (- 1 [ ) 600]
. الولعم ۀیلعلل  حلاصلا  ءیشلا  نوکی  نا  لیحتسی  هنا  هبیرقت :» لصحم  و  ۀلئاغلا «. ءاقبل  لیلعت  (- 2 [ ) 601]

ۀلازالا دوجو  نوکی  نا  لیحتـسیف  ةالـصلا  مدعل  ۀیلعلل  اهتیحالـص  تضرف  یتلا  ۀلازالاک  دضلا  دوجو  وه  حـلاصلا » ءیـشلا  هلوقب «: دارملا  و 
. رخآلا دوجول  نیدضلا  دحا  مدع  ۀیمدقم  یضتقم  وه  امک  ةالصلا  مدعل  الولعم 

هتاذب ناک  اذا  ۀلازالا - دوجوک  ءیشلا - نا  وه : مدقتملا  حیضوتلا  یف  هبیرقت  مدقت  يذلا  هلصاح » و  ۀلاحتـسالا «، بیرقت  اذه  (- 3 [ ) 602]
كرت ۀیمدقم  نم  ماقملا  یف  ضورفملا  وه  امک  العف  ریغلا  کلذل  الولعم  وه  نوکی  نا  عنتما  ةالـصلا - مدعک  هریغل - ۀلع  نوکی  نال  احلاص 
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العف ةالـصلا  مدع  یلا  ادنتـسم  نوکی  نا  عنتما  ةالـصلا  مدع  هیلا  دنتـسی  نال  احلاص  ناک  اذا  ۀلازالا  دوجو  نال  رخآلا ، دوجول  نیدضلا  دحا 
. هدض مدع  یلع  دضلا  دوجو  فقوت  لطبیف  رخآلا  دوجول  نیدضلا  دحا  كرت  ۀیمدقم  ۀیضق  وه  امک 

« دنتـسی هلوق «: لوهجملل و  ّینبم  لوالا  دنتـسی » هلوقف «: اذه ، یلع  ۀـیلولعملا و  ۀـبترم  عم  عمتجت  یتلا ال  ۀـیلعلا  ۀـبترم  یه : و  (- 4 [ ) 603]
. مولعملل ینبم  یناثلا 

. العف ةالصلا  مدع  یلا  ۀلازالا  دوجو  دانتسا  حصی  الف  ۀلازالا  دوجو  یلا  ةالصلا  مدع  دانتساک  (- 5 [ ) 604]
.439 - 440 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . حلاصلا ]- ءیشلا  یلا : ناعجار  حلصی - و - ناک - اریمض - و 

، ّتیدحا تاذ  زج  يراگدرورپ ، نامسآ ، نیمز و  رد  هاگچیه  ، E«\ اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  » i:\ هّیطرش هّیضق  دننام  (- 1 [ ) 605]
. درادن هّیضق  نیفرط  قّقحت  رب  یتلالد  الصا  تسه و  ازج  طرش و  نیب  همزالم  رب  ّلاد  قداص و  روکذم ، هّیضق  اّما  درادن  دوجو 

. تسه دنتسم  یضتقم ، مدع  هب  هکلب  درادن  یطابترا  دوجو ، نیا  هب  مدع  نیا  درادن و  یشقن  العف  هچرگ  (- 1 [ ) 606]
، دض نیا  دوجو  هب  دانتـسا  دض ، مدـع  اضرف  يزور  تسا  نکمم » هک «: دراد  یمکح  نینچ  هّیطرـش ، هّیـضق  رگید : ترابع  هب  (- 2 [ ) 607]

. دنک ادیپ 
نیا دراد ، ناکما » هک « تسا  نیا  يارب  مه  یبتر  رّخأت  تسا و  فّقوتم  وا  رب  دض  دوجو  العف  هک  تسا  نیا  یبتر ، مّدقت  ّتلع  (- 1 [ ) 608]

. دنکیم رّخأتم  عنام ، دوجو  زا  ار  مدع  عنام ، دوجو  هب  دانتسا  ناکما  دنک و  ادیپ  عنام  دوجو  هب  دانتسا  مدع ،
یلاتلا مدقملا و  نیب  طبرلا  قدصب  وه  امنا  ۀیطرشلا  ۀیضقلا  قدص  نا  هلحم  یف  ررق  دق  هنا  وه  لاؤس و  ۀنظم  انه  ناک  امل  و  (- ... 1 [ ) 609]
قدصی لوقنف  اذه  تفرع  اذا   E«\ اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  » i:\ یلاعت هلوق  وحن  نیتبذاک  نم  بکرتت  دق  اذهل  نیفرطلا و  قدصب  ال 

یلا ادنتـسم  ۀلاحم  ذئنیح ال  همدع  ناکل  هّدض  دوجو  مدع  ریغ  هطئارـش  رـشارشب  ادوجوم  نیدضلا  دحا  دوجول  یـضتقملا  ناک  ول  هنا  انهاه 
ءیـشلا فقوت  موزل  ۀلئاغ  مزلی  یک  هیلع  افوقوم  نوکی  نا  حلـصی  امم  دـضلا  دوجو  نوک  وه  یلاتلا و  قدـص  مزلتـسی  هنکل ال  رخآلا  دوجو 

ر. نا »...  يوعدب  کلذل  هحولص  نع  عنملا  و  هلوقب «: هنع  باجاف  یلاتلا  قدص  طبرلا  قدص  مازلتـسا  مدعل  هیلع  فقوتی  نا  حلـصی  ام  یلع 
.178 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك :

. درادن قّقحت  مه  نیمز  نامسآ و  داسف  نینچمه  درادن و  قّقحت  ههلا ، دّدعت  (- 2 [ ) 610]
 ... دضلا ۀیعنام  عنمل  قواسم » هحولص «...  نع  عنملا » و  يا «: (- 1 [ ) 611]

قدص یلع  لب  یلاتلا  قدص  یلع  مدقملا و ال  قدـص  یلع  ۀیطرـشلا  قدـص  فقوت  مدـع  نم  هترکذ  ام  نا  باوجلا  حیـضوت  (- 2 [ ) 612]
اهعبطب ۀیطرشلا  ۀیضقلا  نا  یلاتلا ال  قدص  تضتقا  ماقملا  ۀیصوصخ  نا  الا  یه  یه  ثیح  نم  ۀیطرشلا  ۀیـضقلا  ۀعیبط  بسحب  ملـسم  طبرلا 

اعنام دضلا  نوکی  نا ال  مزلی  روکذـملا  یـضتقملا  ققحت  عم  رخآلا  دـضلا  دوجو  نع  ۀـیعناملل  احلاص  دـضلا  نکی  مل  ول  هناف  کلذ  تضتقا 
فلخ و اذه  مدعلا و  فرط  نم ال  دوجولا و  فرط  نم  الـصا ال  فقوت  الف  اعنام  نکی  مل  اذا  موزلملا و  مدع  نع  فشکی  مزاللا  مدـع  ناف 

ۀیطرشلا نا  الا  احیحص  ناک  نا  اهیفرط و  قدصل  ۀیطرشلا  قدص  ءاضتقا  ثیدح  نا  عم  هظفل «: اذه  اقیلعت  ماقملا  اذه  یف  فنـصملا  قلع  دق 
نا ةرورـض  هدوجو  یلع  ابترتم  دانتـسالا  نوکی  هدض و ال  یلا  همدع  دانتـسا  هجوب  مزلتـسی  دضلل ال  یـضتقملا  دوجو  ناف  ۀحیحـص  ریغ  انه 
دنع العف  هدض  دوجو  یلا  دضلا  مدع  دانسال  یضتقملا  نکیلف  یفخی  امک ال  الصا  هیـضتقی  امع  عنمی  ام  دوجو  یـضتقی  داکی  یـضتقملا ال 

کلت دضلا  یف  تسیل  عنام و  لک  یف  لاحلا  وه  امک  هیـضتقم  ءاضتقا  نع  عنملل  ۀـبجوملا  هیف  یتلا  ۀیـصوصخلا  یه  هدوجو  یـضتقم  توبث 
ام اهئاضتقال  هدـضل  ۀـماتلا  ۀـلعلا  وه  دـضلا  نع  عناملا  امنا  معن  رئاد  هجو  یلع  الا  اعنام  نوکی  داکی  ـال  هنا  تفرع  دـق  فیک و  ۀیـصوصخلا 

میلست یلع  ینبم  نتملا  یف  روکذملا  باوجلا  نا  هلـصاح :» همالک «، یهتنا  مهفاف » اهیلا  ادنتـسم  هّدض  دوجوک  همدع  نوکیف  هیفانی  هدناعی و 
ناک ول  هناب  ۀلئاقلا  ۀیطرـشلا  یف  طبرلا  قدص  عنمن  نا  اضیا  انل  هیف و  امع  ضامغالا  ةروکذملا و  ۀیطرـشلا  نم  ةدافتـسملا  ۀمزالملا  طبرلا و 

دوجو راثآ  نم  سیل  اعنام  رخآلا  دضلا  دوجو  نوک  نا  لوقن  ناب  هنع  اعنام  رخآلا  دضلا  دوجو  ناکل  اتباث  نیدـضلا  دـحال  یـضتقملا  دوجو 
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امنا ۀـیعناملا  هل و  هئاعدتـسا  حـتفلاب و  یـضتقملا  دوجو  بلط  هراثآ  هنأش و  نم  یـضتقملا  امنا  هیلع و  اـبترتم  نیدـضلا و  دـحال  یـضتقملا 
تلق نا  هلوق «: ۀقداص و  ۀیطرـشلا  هذه  نوکت  الف  دضلا  یفانی  دناعی و  يذلا  رخآلا  دضلا  اهئاضتقال  رخآلا  دضلل  ۀماتلا  ۀـلعلا  لبق  نم  تءاج 

.179 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . نیدضلا »...  نیب  عنامتلا 
. ۀهادبلا لباقم  یف  ۀهبش  الا  نیبلا » نم  اسأر  فقوتلا  عفر  نیدضلا و  نیب  عنامتلا  عنم  نم  رکذ « ام  سیلف  يا : (- 1 [ ) 613]

. ۀّیلعلاب مدقتلا  وهف  ۀماّتلا  ۀلعلا  مّدقت  اما  لولعملا و  یلع  ۀصقانلا  ۀلعلا  مّدقت  حالطصالا  یف  یعبطلا  مّدقتلا  (- 1 [ ) 614]
.310 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .

 ... رخآلا دوجول  نیدضلا  دحا  مدع  ۀیمدقم  مدع  نم  (- 1 [ ) 615]
اذه دناعملا  ةرورـضلاب  هدوجول  ضایبلا  مدع  ضقانملا  داوسلا  دوجوک  ءیـشلل  مئالملا  ضایبلا  مدعک  اقلطم ، دضلا  مدـع  يا  (- 2 [ ) 616]

. ضایبلا داوسلا و  نیب  داضتلا  حوضول  داوسلا ،- ینعا  ءیشلا - کلذل  دوجولا 
. رخآلا دوجول  نیدضلا  دحا  مدع  ۀیمدقم  یلع  بترتملا  رودلا  ناهرب  یلا : ةراشا  اذه  (- 3 [ ) 617]

 ... هدض مدع  یلع  ءیشلا  دوجو  فقوت  داضتلا  یضتقا  ول  فیک و  دضلا «: ثحب  لئاوا  یف  لاق  ثیح  (- 4 [ ) 618]
.450 - 453 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . خلا ]».

. دشابیم یبتر  مدقت  يانعمهب  فقوت  (- 1 [ ) 619]
مزالم وه  يذلا  ةالـصلا  مدعک  هل ، امزالم  هنوک  نم  لقا  الف  رخآلا  لعفل  ۀـمدقم  نکی  مل  نا  دـضلا  مدـع  نا  هحیـضوت : و  (- ... 1 [ ) 620]

و بجاو ، ۀـلازالاک - بجاولل - مزـالملا  ةالـصلا  مدـعف  مکحلا ، یف  ناـمزالتم  دوجولا  یف  ناـمزالتملا  و  ۀـلازالا ، ینعا : بجاولا ، دوـجول 
هّدـض نع  یهنلا  یـضتقی  ءیـشلاب  رمالاف  اهدوجو  نع  یمیرحتلا  یهنلا  یـضتقی  مزالتلا  باب  نم  ةالـصلا  مدـع  بوجو  و  مارح ، اـهدوجو 

ك: ر . مزالتلا . لجال 
.454 ۀیاردلا 2 / یهتنم 

لقن ام  ۀیلعفلا  ۀیعقاولا ال  ماکحالا  یف  وه  امنا  ولخلا  مدع  نا  نم  انرکذ  امل  دهشی  ۀماعلل و  افالخ  ۀصاخلا  بهذم  وه  ام  یلع  (- 1 [ ) 621]
یلا اهغولب  مدع  نع  ۀیانک  اهنایسن  ناف  ربخلا  انایسن  اهنع  تکـسی  مل  ءایـشا و  نع  تکـس  یلاعت  هّللا  نا  مالّـسلا : هیلع  نیدحوملا  دیـس  نع 

.210 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . ۀیلعفلا . ۀبترملا 
کلذ ال اضیا و  هیلا  ثعبی  نا  هعنمی  هیلا  هثعب  هدـنع و  رخآلا  دـضلا  ۀـیبوبحم  نا  الا  یلوملا  دـنع  اـبوبحم  دـضلا  نوکی  اـمبرف  (- 2 [ ) 622]

دـضلا وحن  کسفن  نم  ثاعبنا  نیب  یلوملا و  ثعب  نیب  نزاوف  کلذ  نم  بیر  یف  تنک  نا  هنع و  یهتنی  یتح  هدـنع  اضوغبم  هنوک  مزلتـسی 
دق ةّداضملا  نکل  اضیا  ابوبحم  نوکی  امبر  لب  رخآلا  دضلا  ۀیـضوغبم  مزلتـسی  امبر ال  دضلا  وحن  کسفن  ثاعبنا  نا  کسفن  یف  دجت  کناف 

یتشر نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . اضیا . هیلا  ثعبنت  تناکل  ةداضملا  هذه  ولف ال  هیلا  اهثاعبنا  نع  تعنم 
.181 / 1

.63 نیدلا ، ملاعم  ك : ر . (- 1 [ ) 623]
. ۀینمضتلا ۀلالدلا  لاطبا  نم  يا : (- 1 [ ) 624]

ۀقیقح دوجولا  یلا  بسنی  نا  حص  امک  وه  دـحاو و  بلط  نوکی   E«\ ِسْمَّشلا ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  » i:\ یلاعت هلوق  لثم  یفف  (- 2 [ ) 625]
امک كرتلا  كرت  بلط  يا  بلطلل  یقیقحلا  قلعتملا  وه  نوکی  رخآ  كرت  ریدـقتب  زاجملا  ضرعلاب و  كرتلا  یلا  بسنی  نا  حـص  کلذـک 
هنا هیف ) و  یناثلا ( یف  لهالا  ریدقت  لوالا و  یف  ءاملا  ریدقتب  زاجملا  ضرعلاب و  ۀیرقلا  یلا  لاؤسلا  دانسا  وا  بازیملا  یلا  يرجلا  دانـسا  حص 

ۀیبرعلا و ال لها  هوربتعا  امم  کلذ  وحن  لحملا و  لاحلا و  وا  ةرواجملا  نم  ةدوهعملا  قئالعلا  يدحا  یقیقحلا  ریغلا  لامعتـسالا  یف  طرتشی 
ماقملا ال یف  هل و  عضو  ام  ریغ  یف  ظفللا  لامعتـسا  ۀحـص  یف  باتکلا  ردص  یف  فنـصملا  هطرتشا  يذـلا  عبطلاب  لامعتـسالا  نسح  نم  لقا 
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.432 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . مهفاف » هلوقب « اریخا  راشا  هیلا  هلعل  اعطق و  لامعتسالا ح  حصی  الف  یفخی  امک ال  نیرمالا  نم  ءیش  دجوی 
بلطلا نا  دارملا  نأک  ۀـحماسم و  نم  ولخت  ةرابعلاف ال  رجزلا ، عنملا و  هیلا  بوسنملا  لـب  الـصا  كرتلا  یلا  بسنی  ـال  بلطلا  (- 3 [ ) 626]
راـهظا ماـقم  نم  عزتنی  كرتـلا  نع  رجزلا  نا  نم  تفرع  اـمل  هنع  ارجاز  نوکیف  كرتـلا  یلا  بوسنم  لـعفلاب  قلعتم  هنا  اـمب  لـعفلاب  قلعتملا 

.314 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لعفلل . بوجولا  عزتنی  امک  ةدارالا 
مه ار  ّتینیع  وحن  هب  ءاضتقا  یتح  هک  مینک  ظاحل  یمعا  يانعمهب  ار  اضتقا » دیاب « دندومرف : دض  ثحب  يادـتبا  فنـصم ، اذـل  (- 4 [ ) 627]

. دوش لماش 
. ریخ ّتینیع ، ياعّدا  اّما  تسه  ریذپناکما  شرّوصت  دنک ، همزالم  ياعّدا  ود ، نآ  نیب  یسک  رگا  (- 1 [ ) 628]

ابلط ناک  نا  الثم و  ۀـساجنلا » لزا  هلوق «: نا  لاقی : ناب  ۀـقیقح ، ال  ۀـیانع ، ۀـینیعلا  یلا  عجری  امب  ۀـینیعلا  يوعد  هیجوت  هضرغ : (- 2 [ ) 629]
كرتت ال  هلوقب «: ۀـلازالا  لعف  بلط  نع  ریبعتلا  حـصی  ثیحب  ۀـحماسم ، اضیا  كرتلا  یلا  هتبـسن  حـصت  هنا  ـالا  ۀـیقیقح ، لـعفلا  وحن  ادـحاو 

.462 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . زاجملا . ضرعلاب و  نوکی  نا  دب  كرتلاب ال  هقلعتف  لعفلاب ، ۀقیقح  قلعت  بلطلا  ذا  ازاجم ، ۀلازالا »
- باتک نتم  زا  هحفـص  کی  دودـح  ۀـعامج -» يدـصت  ّهنإ  مث  ات « عبارلا » رمالا  زا «: ینعی  روکذـم  تاراـبع  حیـضوت  رّکذـت : (- 1 [ ) 630]

. تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  مّظعم  دیتاسا  رئاس  سرد  زا  هدافتسا  اب  هدنراگن  هکلب  تسین  هّلظدم » داتسا «، ترضح  تاضافا  هب  طوبرم 
. مینکیم ثحب  اضتقا ، ضرفرب  (- 2 [ ) 631]

. دشاب عّسوم  تالص ، تقو  هک  یتروص  رد  (- 3 [ ) 632]
. دشابیم مها  هلازا ، زا  تالص  الا  تسا و  عّسوم  تالص ، تقو  هک  تسا  نیا  هلئسم ، ضرف  نوچ  (- 1 [ ) 633]

. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  تالص  ینأش  یعقاو و  رما  هّتبلا  (- 2 [ ) 634]
. اضتقا مدع  رب  انب  نینچمه  اضتقا و  رب  انب  (- 1 [ ) 635]

. دجسملا نع  ۀلازالا  بجی  (- 1 [ ) 636]
نایصع هک : تسا  نیا  تالص ، هب  رما  دوجو  تلع  هدرکن و  ادیپ  ققحت  تیصعم ، العف  هک  تسا  نیا  هلازا ، هب  رما  ققحت  تلع  (- 2 [ ) 637]

. دشاب هب  رومأم  العف  تالص ، هک  دوشیم  ببس  يدعب ،
نالف هک  دهدیم  روتسد  شدنزرف  هب  يردپ  الثم  تسه  هّیلوط » رماوا « نانچ  نادنزرف - هب  تبـسن  ناردپ  و  یفرع - یلاوم  نیب  (- 3 [ ) 638]
هتبلا هدـب - ماجنا  ار  مها  ریغ  لمع  نالف  لقاال  مّود ، هجرد  رد  يدادـن  ماجنا  ار  نآ  يدرک و  یهاـتوک  هچناـنچ  هدـب و  ماـجنا  ار  مها  لـمع 

. دننکیم هیجوت  ار  رماوا  نآ  هدنیآ  ثحابم  نمض  فنصم ،
. دیدومن رّوصت  رّخأتم ، طرش  تروصهب  ار  نآ  (- 1 [ ) 639]

.« دحاو نآ  یف  دعقا  مقف و  ادیز  تبرض  اذا  (-» 1 [ ) 640]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 641]

/1 ك : ر . دشابیم . یتشر  نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  هیافک  حرـش  لوصالا و  قئاقح  نتم  قباطم  بالق  لخاد  ترابع  (- 1 [ ) 642]
.319 185 و 1 /

. مهالاب يا : (- 2 [ ) 643]
یلا ۀعجار  هرما - و - هب - و - هبلطل - رئامض - و  مهالا - ریغ  رما  یلا - عجار  هدرط - ریمض - و  مهالا ، ریغ  بلط  ققحت  عم  يا : (- 3 [ ) 644]

. مهالا
. مهالاب نایتالا  مدع  ریدقت  ینعی : (- 4 [ ) 645]

.478 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : نیبلطلا ر . ینعا  ّیمکح ، امه - ریمض - عجرم  و  (- ... 5 [ ) 646]
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. نیقّلعتم عامتجا  ناکما  مدع  رما ب : ّتیلعف  فلا : هدش : انب  هیاپ ، ود  رب  ّتیدراط  (- 1 [ ) 647]
. نایصع رب  يانب  ای  تیصعم  ققحت  هبتر  (- 2 [ ) 648]

. تسین رما  طقسم  هک  مه  تیصعم  رب  يانب  هدرکن و  ادیپ  قّقحت  نایصع ، زونه  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ  (- 1 [ ) 649]
. دشاب لیحتسم  هدراطم ،» طقف « هک  تسین  نینچ  (- 2 [ ) 650]

. رّخأتم طرش  وحن  هب  (- 3 [ ) 651]
. یبوجو رما  اب  تقفاوم  رطاخ  هب  هن ، تسا  تبوثم  قاقحتسا  بجوم  نآ ، اب  تقفاوم  یتاذ ، ّتیبوبحم  رطاخ  هب  (- 1 [ ) 652]

. هّیلدع لوق  رب  انب  (- 2 [ ) 653]
. هّیلدع ریغ  لوق  رب  انب  (- 3 [ ) 654]

. دراد يداشرا  رما  تالص ،- مهم - بجاو  هب  تبسن  الوم  هکلب  (- 4 [ ) 655]
. ار مهم  بجاو  هن  درک و  نایتا  ار  مها  بجاو  هن  (- 5 [ ) 656]

یف 15 ج 1 1230، دلو  يزاریشلا  ینیـسحلا  دومحم  ازریم  دیـسلا  نب  نسح  دمحم  ازریم  جاحلا  بهذملا  ددجم  هّللا  ۀیآ  وه  (- 1 [ ) 657]
ماع 1259. قارعلا  دصق  یسابلکلا  ققحملا  سردملا و  نسح  دیسلا  ققحملا  سرد  رضح 

ءارماس یلا  رجاه  و  ۀنـس 1288 ، ّجح  هدعب ، اعجرم  نّیع  يراصنالا ، ققحملا  ثاحباب  روضحلا  ةذملتلا و  یف  صتخا  ۀیلمعلا ، ۀیدنالا  رـضح 
دنوخآلا يرونلا و  هّللا  لضف  خیـشلا  ینادـمهلا و  اـضر  اـقآ  مهنم : ءاـملعلا ، لوحف  نم  ریثک  هنم  ذـخا  هذـیمالت ، هعبت  مث  ۀنس 1291  نابعش 

نابعش 1312 ه. ءاعبرالا 24  ۀلیل  یفوت  یناسارخلا ،
.184 باقلالا 3 / ینکلا و  ك : ر .

. میدرک نایب  الصفم  ار  نآ  حرش  (- 1 [ ) 658]
. زامن دننام  (- 2 [ ) 659]

. دومن ریهطت  ار  دجسم  ناوتیم  تعاس  مین  تدم  رد  الثم  (- 1 [ ) 660]
. تسه هلازا  اب  ّداضم  محازم و  هک  (- 2 [ ) 661]

هک تسا  نیا  شیانعم  دـشابیم ، ماع  صّـصخم  هک  ادـیز » مرکت  ال  تسین «، ملاعلا » ادـیز  مرکت  ال  و « ءاـملعلا » مرکا  دـننام « (- 3 [ ) 662]
. تسه طانم  كالم و  نتشادن  صیصخت ، يانعم  درادن - قّقحت  مارکا ، بوجو  كالم  ملاع ، دیز  دروم  رد  الصا 

. دارفا هن  (- 1 [ ) 663]
نوچ نکل  هدـشن  نآ  زا  يرکذ  ثحب ، ناونع  رد  هچرگ  دـشاب  هب » رومأـم  ریمـض «، عجرم  هک  دـناهداد  لاـمتحا  یـضعب  هتبلا  (- 1 [ ) 664]

. تسه رهاظ  فالخرب  روکذم  لامتحا  هتبلا  دشاب - حرطم  مه  هب  رومأم  دیاب  اتعیبط  هدش  رکذ  نآ  رد  رمآ » رما «،» هملک «
. تسه هب  رومأم  تالص و  طرش  رتس ، لابقتسا و  تراهط ، (- 2 [ ) 665]

ای بوجو  مکح  الثم  دیآیمرب و  نوناق  لعج  ماقم  رد  الوم  دوب ، هدسفم  ای  تحلـصم  دجاو  ءیـش ، هکنآ  زا  دعب  اشنا : هلحرم  (- 1 [ ) 666]
ارجا هلحرم  هب  ماـکحا  نآ  زوـنه  تسا و  حرطم  يراذـگنوناق ، هلأـسم  طـقف  هـلحرم  نـیا  رد  اـّما  دـیامنیم  لـعج  ار  رمخ  برـش  تـمرح 

. دناهدیسرن
كرت رمخ ، برش  نایتا و  زامن  اجراخ ، الثم  دوش و  هتشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  شیئاشنا  مکح  دهاوخب  الوم  رگا  ّتیلعف : هلحرم  (- 2 [ ) 667]

رجز هنع ، یهنم  هب  تبسن  ار  وا  ای  کیرحت و  هب ، رومأم  بناج  هب  ار  فّلکم  نآ ، هطساو  هب  دیامنیم و  رجز  ثعب و  اهنآ ، هب  تبـسن  دوش ،
. دومن هعجارم   49 ۀیافکلا 4 / حاضیا  هب  ناوتیم  زّجنت - اضتقا و  هلحرم  مکح - رگید  هلحرم  ود  ندش  نشور  يارب  دیامنیم -.

. دیئامن عوجر   10 ۀیافکلا 2 / حاضیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 668]
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. دیامنیم لامعتسا  ار  رما  هغیص  و  (- 2 [ ) 669]
ظحالف و یلعفلا ، رمالا  یلا  ةرظان  مهتالالدتـسا  نوکل  یئاشنالا ، رمالا  یلع  لمحلا  نع  مهرئابع  ضعب  ءاـبا  یلا : ةراـشا  هّلعل  (- 1 [ ) 670]

.522 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ملاعلا . هناحبس  هّللا  لمأت و 
. كرتلا داجیالا و  يا  (- 1 [ ) 671]

ك: ر . رخآ . درف  عم  هداحتا  مدـعل  هیف ، ۀعـس  هناف ال  درفلا  دوجو  فالخب  درف  لک  دوجو  عم  هداحتا  رابتعاب  یه  اـمنا  هتعـسو  (- 2 [ ) 672]
.528 ۀیاردلا 2 / یهتنم 

دنناـم دنـشابیم  تعیبط  دوجو  همزـال  هک  تسه  یتاّیـصوصخ  همیمـض  هب  تعیبط  تادوجو  ناـمه  دارفا ، هک  تسا  یهیدـب  (- 3 [ ) 673]
. ود نآ  لاثما  ینامز و  یناکم ، ّتیصوصخ 

. دشاب هطساو  دوجو ، هکنیا  نودب  دوشیم  ّقلعتم  تعیبط  سفن » هب « بلط  - 1 [ )*(-] 674]
. تسا تعیبط  دوجو  تعیبط ، هب  بلط  ّقلعت  زا  الوم  ضرغ  نکل  تسا  ّقلعتم  تعیبط  سفن  هب  بلط  - 2

. دوشیم ّقلعتم  تعیبط  دوجو » هب « بلط  امیقتسم  - 3
. تسا ّقلعتم  تعیبط  داجیا  هب  بلط  فّنصم : راتخم  - 4

، دـنک ادـیپ  ققحت  جراخ ، رد  تالـص  هک  دـش  انب  یتقو  ـالثم  دوشیم  قلعتم  هیدرف -» تایـصوصخ  اـب  هارمه  تعیبط «- داـجیا  هب  بلط  - 5
تیدرف يانعم  ناسنالل ،» درف  دـیز  دـنیوگیم «: هکنیا  الثم  تسه ، تعیبط  دوجو  هارمه  مه  ياهیدرف  تایـصوصخ  دوجو ، لصا  رب  هوـالع 

، دـنکیم ادـیپ  ققحت  دـیز  نمـض  رد  ناسنا  تیهام  تسه و  ناسنا  يارب  يدوجو » هکنیا « رب  هوالع  دـیز  هک : تسا  نیا  ناـسنا ، يارب  دـیز 
دوجو اب  يدرف ، ياهیگژیو  هتبلا  درادن  ناسنا  دوجو  رد  یتیلخدم  روکذم ، تایـصوصخ  نکل  تسه  یقلخ  یقلخ و  تایـصوصخ  ياراد 

.[ تسه مزالم  ناسنا ،
. فنصم راتخم  (- 6 [ ) 675]

. تسا ّقلعتم  تعیبط ، كرت  هب  مه  الوم  یهن  (- 7 [ ) 676]
.« ةالّصلا ۀعیبط  داجیا  مکنم  بلطا  يا «: (- 1 [ ) 677]

یلا رظنلا  مدع  ۀهباشملا : هجوف  ۀعیبطلا  سفن  یلع  اهیف  مکحلا  نوکی  یّتلا  ۀـّیعیبطلا  ایاضقلا  نم  هوحن  و  عون ،- ناسنالا  ك - (- 2 [ ) 678]
وه هیف  بلطلا  قلعتم  ناف  ماـقملا ، فـالخب  ۀـیلک  اـهنوک  ثیح  نم  ۀـیلکلا  ۀـعیبطلا  وه  ۀـیعیبطلا  یف  عوضوملا  نا  یف  اـمهقارتفا  عم  دارفـالا ،

: انلوق نوکی  الف  ۀیلک ، یه  امب  ال  یه ، امب  ۀعیبطلا 
.527 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ماکحالا ». ریغ  یف  هّرس «: سّدق  لاق  اذل  و  عون » ناسنالا  انلوق «: ناز  و  ۀبجاو » ةالصلا  » 

ضعب وا  ءیـش  وا ال  لک  ۀملکب  اهیلع  موکحملا  دارفا  ۀیمک  نایب  عم  دارفالل  لومحملا  توبثب  اهیف  مکحی  یتلا  ایاضقلا  یه  و  (- 3 [ ) 679]
ضعب وا  ملاع  ناسنالا  ضعب  وا  رجحب  ناسنالا  نم  ءیش  وا ال  قطان  ناویح  ناسنا  لک  کلوق  یف  امک  اروس  یّمـست  امم  کلذ  وحن  سیل و 

اما و  نییقطنملا ( دنع  روهـشملا  یلع  اذه ) اهیلع ( موکحملا  دارفا  ۀیمک  نیبی  امب  ةروسملا  ریغ  یه  ۀلمهملا و  لابق  یف  لهاجب  سیل  ناسنالا 
نم لک  یف  ۀیدرفلا  تایـصوصخلا  ناف  دـیج  نسح  وه  دارفالل و  ةروصحملا ال  ایاضقلا  یف  یتح  ۀـعیبطلل  مکحلا  توبثب  مزتلیف  فنـصملا )

تادوـجو یلع  ةروـصحملا  یف  ۀـعیبطلا و  سفن  یلع  مکحی  ۀـیعیبطلا  یف  هنا  ریغ  اـعطق  مکحلا  تحت  نـع  ۀـجراخ  ةروـصحملا  ۀـعیبطلا و 
.456 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . الصا . ۀیدرفلا  تایصوصخلل  لخد  اهنم ال  ءیش  یف  ةددعتملا و  اهصصح  ۀعیبطلا و 

. درفلا ۀیدرفل  ۀموقملا  دوجولا  مزاول  نود  نم  ۀعیبطلا  دوجو  سفن  بولطملا  نوکب  مکاحلا  روبزملا  نادـجولا  ۀـعجارمب  يا : (- 1 [ ) 680]
.528 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر .

. هیعرش ماکحا  ریغ  رد  (- 2 [ ) 681]
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. یهاون و  (- 3 [ ) 682]
.528 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . يدوجولا . عماجلاب  هنع  ربعملا  ۀعیبطلا  دارفا  عیمج  یف  يراسلا  دوجولا  وه  و  (- 4 [ ) 683]

قئاقح ك : ر . لوالا . نود  یناثلا  موهفم  یف  دوجولا  لخد  ثیح  نم  رمالا  بلطلا و  نیب  قرفلا  یف  لاکـشالا  یلا  ةراـشا  هلعل  (- 1 [ ) 684]
.328 لوصالا 1 /

. تسا تعیبط  مدع  كرت و  یهاون ، باب  رد  الوم  بولطم  نینچمه  و  (- 1 [ ) 685]
. رماوالا یف  ۀعیبطلا  دجوتل  يا : (- 1 [ ) 686]

. یهاونلا یف  ۀعیبطلا  كرتت  يا : (- 2 [ ) 687]
هناف نیءزجلا  الک  لعفلا و ال  یف  نذالا  يا  معالا  ءزجلا  كرتلا ال  نم  عنملا  وه  صخـالا و  هئزج  وأ  بوجولا  سفن  عفر  نأـب  (- 1 [ ) 688]

اـضیا زاوجلا  عفتری  له  هنا  یف  نییلوالا  نیتروصلا  یف  فالخلا  امنا  نیتریخـالا و  نیتروصلا  یف  زاوجلا  عاـفترا  یف  فـالخ  ـال  بیر و  ـال 
هیلا کلذ و  یلع  لدی  یتهاقف  يداهتجا و ال  لیلد  مدعل  ءاقبلا  مدع  راتخا  دق  فّنـصملا  ما ال و  صخالا  هئزج  عفرب  وأ  بوجولا  سفن  عفرب 

.193 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . لیلدل »...  ۀلالد  الف  هلوقب «: راشا 
، بلطملا ۀقد  یلا  ةراشا  وه  امناف  ةدوجلاب ، ادیقم  وا  اقلطم  لمأتلاب  رمالاب  اقوحلم  ناک  اذا  عقو - امنیا  مهفلاب - رمالا  نا  رهاظلا : (- 2 [ ) 689]

.535 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . اّیضیرمت . سیل  هفعض و  ال 
نکل هدش - نقیتم  رغصا ، ثدح  نمض  رد  ثدح  یلک  سپ  هدش - ثدحم  رغصا  ثدح  هب  هک  دراد  نیقی  دیز ، یعرش : لاثم  (- 1 [ ) 690]

. دشاب هدش  ثدحم  ربکا ، ثدح  هب  هدش - عفترم  رغصا ، ثدح  هک  وضو - لیصحت  نراقم  دهدیم  لامتحا 
.375 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : زین ر . و  (- 1 [ ) 691]

. تسه فیعض  دیدش و  بتارم  ياراد  ضایب ، هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 692]
. طّسوتم ضایب  عافترا  نراقم  (- 2 [ ) 693]

. دراد فعض  تدش و  هک  ضایب  بتارم  فالتخا  دننام  (- 3 [ ) 694]
هک تسا  نیا  هدـشن ، تمرح  تهارک و  ضرعتم  فّنـصم ، هکنیا  تلع  اـهتنم  تسا  تیفیک  ناـمه  هب  مه  تـهارک  تـمرح و  (- 4 [ ) 695]

. هدش خسن  شبوجو  نونکا  هدوب و  بجاو  البق  ءیش  هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  العف  اریز  درادن  یلعف  ثحب  هب  یطابترا 
رشتنملا درفلا  وه  یقادصملا و  هنیعب  دحاولا ال  بوجو  وا  هنع  ۀیانک  ةرابعلا  هذه  نیرمالا و  نیب  عماجلا  بوجو  اما  هنم  دارملا  (- 1 [ ) 696]

.225 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . یموهفملا . هنیعب  دحاولا ال  بوجو  وا 
(. تمرح بوجو و  نینچمه ( و  (- 2 [ ) 697]

. تسین لئاق  یتنیابم  بابحتسا ، بوجو و  نیب  هک  لقع  هن  تسا  فرع  رظن  كالم ، (- 3 [ ) 698]
بوجولا ال عافترا  دعب  هب  ءاضرلا  تبث  ول  ذا  هبوجو  لاح  تباثلا  لعفلاب  ءاضرلا  باحـصتسا  زاوجلا  تابثا  یف  یفکی  لوقا :» (-» 4 [ ) 699]

ماـکحالا نـال  ـالقع  ازئاـج  ناـک  باحـصتسالاب - ول  و  هب - ءاـضرلا  تبث  اذا  اـیقاب و  لوـالا  ءاـضرلا  نوکی  لـب  ءاـضرلل  رخآ  ادوجو  نوکی 
تابثا یف  یفکی  یه و  یه  امب  ءاضرلا ال  ۀـهارکلا و  ةدارالا و  نع  اهتیاکح  طانمب  لـقعلا  رظن  یف  لـمعلل  اـعوضوم  نوکت  اـمنا  ۀـیفیلکتلا 

تبث ةروکذـملا  ةدارـالا  تـتبث  اذا  اـهعافترا و  یلع  لدـی  ـال  بوـجولا  عـفر  درجم  ذا  ۀــیناسفنلا  ةدارـالا  سفن  باحــصتسا  بابحتــسالا ،
ك: ر . بوجولا . خسنب  اعطق  تباثلا  كرتلا  یف  صیخرتلا  عم  لعفلل  ةدارالا  هیف  یفکی  هنال  بابحتسالا 

.331 لوصالا 1 / قئاقح 
«. حضاو وه  امک  اموهفم  اقادصم و ال  هنیعب  امهدحا ال  وه  بجاولا  نوکب  هلثم  یف  هجو  الف  هلوق «: (- 1 [ ) 700]

. ءایشالا دحا  ای  (- 1 [ ) 701]
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. تسه الوم  روظنم  لیصحتلا ، مزال  تحلصم  کی  (- 2 [ ) 702]
. دشاب رثؤم  ضرغ ، لوصح  رد  دحاو  ءیش  هک  تسین  ینییعت  تابجاو  دننام  (- 3 [ ) 703]

ۀیرابتعالا تافـصلا  نع  الـضف  ملعلاـک - ۀـفاضالا - تاذ  ۀـیقیقحلا  تافـصلا  ضعب  هب  قلعتی  نا  حـصی  اـمم  ناـک  نا  هناـف و  (- 1 [ ) 704]
هنا الا  هعازتنا  أشنم  وه  ام  ریغ  ءیـش  جراخلا  یف  هئاذحب  سیل  يذلا  لومحملا  جراخ  نم  ناک  امم  امهریغ  ۀمرحلا و  بوجولاک و  ۀضحملا 

عماجلا و ةدارا  یلا  الئام  نکی  مل  ام  هیلع  مزعلا  هتدارال و  یعادلا  ققحتی  داکی  امک ال  هوحن  کیرحتلا  هیلا و  ۀـقیقح  ثعبلا  حـصی  داکی  ال 
.334 لوصالا 1 / قئاقح  زا : ذختم  هّرس » سّدق  هنم  ادیج «. لمأتف  هوحن  كرحتلا 

یتشر نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : هدمآ ر . انیعم » انییعت «،» هملک « ياج  هب  خسن  زا  یـضعب  رد  (- 2 [ ) 705]
.197 / 1

نتم قباطم  نکل  تسین  ینیکـشم  موحرم  هیـشاح  هب  یـشحم  لوصالا  ۀیافک  نتم  رد  میاهدرک  لقن  بالق ، لخاد  هک  ار  هچنآ  (- 3 [ ) 706]
. تسا رگید  خسن  زا  یضعب  و  ص 197 - یتشر - نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  هیافک  حرش  و  ص 335 - لوصالا - قئاقح  باتک 

. دشابیم ورمع  رکب و  دیز ، هک  ناسنا  قیداصم  دننام  (- 1 [ ) 707]
.495 هب ص : ك  ر . (- 1 [ ) 708]

. ددعتم ضارغا  هن  (- 2 [ ) 709]
باجیا نا  نم  هیف : املف  اـنیعم -» امهدـحا  ـال  و  هلوقب «: هیلا  راـشا  يذـلا  وه  و  نیعملا - امهدـحا  بجاولا  نوکب  لوقلا  اـما  و  (- 3 [ ) 710]

:» هلوق یلع  فوطعم  امهدـحا » و ال  هلوقف «: حـجرم  الب  احیجرت  نوکی  هباـجیا  عیرـشتل  حلـصی  ضرغب  اـمهنم  لـک  ءاـفو  عم  اـنیعم  امهدـحا 
. انیعم امهدح  بجاولا  نوکب  لوقلل  هجو  و ال  ینعی : هنیعب ،» امهدحا ال 

«. هجو الف  هلوقل «: نایب  حجرم و  الب  حیجرتلا  موزل  وه : فعضلا و  هجو  یلا  ةراشا  اذه  (- 4 [ ) 711]
: هلوقب هیلا  راشا  يذلا  وه  و  امهدحا - لعفب  طوقسلا  عم  انییعت  امهنم  دحاو  لک  بجاولا  نوکب  لوقلا  اما  و  (- 5 [ ) 712]

دحاو لعفب  طوقـسلل  هجو  ءایـشالا ال  وا  نیئیـشلا  نم  دحاو  لک  ضرغ  ءافیتسا  ناکما  عم  هنا  نم  هیف : املف  انییعت -» امهنم  دـحاو  لک  و ال  » 
مدـع عم  و  هب . موقی  ام  باجیا  یلا  عاد  نکی  مل  الا  ءافیتسالا و  مزـال  اـمهنم  لـک  نوک  نیـضرغلا و  نیب  داـضتلا  مدـع  ضورفملا  ذا  اـمهنم 
.553 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . باجیالا .]...  حبقل  بجوملا  هیلع  ةردقلا  مدعل  انییعت  نیئیشلا  نم  لک  باجیإل  هجو  هئافیتسا ال  ناکما 
نوکیف یجراخلا  دوجولا  یف  امهعمج  نکمی  نامحازتم ال  نیـضرغلا  نا  وه  هب  لئاقلا  دارم  ناب  لوقلا  اذـه  هجوی  نا  الا  مهللا  (- 6 [ ) 713]

باطخلا رهاظ  یف  قیلعتلا  نم  رثا  نیع و ال  مدعل  لیلدلا  رهاظ  فالخ  هنا  هیلع  هجوتی  ذـئنیحف  رخآلا  نایتا  مدـعب  طورـشم  امهنم  لکب  رمالا 
نوکی نال  حلـصی  محازملا ال  كالملا  الـصا و  نیلعفلا  نیب  محازت  سیل  كـالملا و  ضرغلا و  یف  نوکی  اـمنا  اـنه  محازتلا  نا  یلا  اـفاضم 

. نیطورشم نیباطخ  نیئیشلا ال  دحاب  ادحاو  اباطخ  ثرویف  ایعاد  نوکی  نال  الباق  ایلعف و  اکالم  لدبلا  یلع  امهدحا  نوکی  ۀلاحم  الف  ایعاد 
.197 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

. مدقت امک  یلقع  اهیف  رییختلا  ناف  نیلعفلا  نیب  عماجلا  بوجولا  قلعتم  نوک  ضرغلا و  ةدحو  یه : یلوالا و  ةروصلا  یف  امک  (- 1 [ ) 714]
ۀیاردلا 554. یهتنم  ك : ر . ۀمدقتملا ]. لاوقالا  ضعب  یلع  كالملا  ددعت  یضتقم  وه  امک  (- 2 [ ) 715]

ضرف ریوصت و  لوغـشم  هک  امـش  ینعی  هضرفا » ینعم « هب  هبه » فلا «: مینکیم : رکذ  هبه » هملک « زا  دوـصقم  رد  لاـمتحا  ود  (- 1 [ ) 716]
ینعی دشابیم  ینـضرفا » ینعم «: هب  هدمآ  لیمک  ياعد  رد  هک  مه  ینبه » هملک « ارهاظ  دـینک و  ضرف  تروص  نیا  رد  ار  ناتمالک  دـیتسه ،

. نک ضرف  وحن ، نیا  هب  ارم 
يرگید ضرف  نامدوخ  اّما  میریگیم  سپ  دیدرک  نایب  امش  هک  یـضرف  رد  ار  دوخ  فرح  ام  دیـشخبب ، هک : تسا  نیا  شرگید  يانعم  ب :

. میریگیمن سپ  ار  دوخ  فرح  میریذپیمن و  ار  امش  مالک  نآ ، رد  مینکیم و  نایب 
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للخت هاوخ  دوش - دوجوم  جراخ ، رد  رثکا  رگا  ینعی  دوشن  دوجوم  یئاهنت  هب  لقا  رگا  هک : تسا  نیا  فّنـصم ، نایب  هصـالخ  (- 1 [ ) 717]
اّما دـشاب  طرـشب ال » هک « دراد  ضرغ  رد  تیلخدـم  یتروص  رد  لقا  تسا و  رثؤم  ضرغ ، لوصح  رد  رثکا  دـشابن - ای  دـشاب  حرطم  مدـع ،

. دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  لقتسم  دوجو  لقا ، هک  دنکیمن  یقرف  و  تسا - رثؤم  الوم  ضرغ  لوصح  رد  عومجم  دش ، ءیش » طرشب  رگا «
. ازجا مامت  اب  رثکا » مامضنا و « مدع  طرش  هب  لقا » ینعی «: (- 1 [ ) 718]

. حابملا مرحملا و  هورکملا و  نم  (- 2 [ ) 719]
نیتریخالا نیتعکرلا  یف  ۀحیبستلا  وا  دوجـسلا  عوکرلا و  راکذا  ۀبجاولا و  ةریبکتلا  عم  ۀعماجملا  ۀـیحاتتفالا  تسلا  تاریبکتلاک  (- 3 [ ) 720]

ۀـهارکلا و میرحتلا و  نم  هیف  نیلوقلا  یلع  نیتروسلا  نیب  نارقلاک  و  ابابحتـسا ، بولطم  دـئازلا  لقالا و  وه  اموزل  بولطملا  ناـب  لوقلا  یلع 
.199 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . کلذ ]. لاثما 

. میداد حیضوت  قیقحتلا »...  و  ناونع «: تحت  ثحب ، نیمه  لّوا  رد  (- 1 [ ) 721]
«. یئافکلا بجاولا  بوجو  یف  هدمآ «: نینچ  خسن  زا  یضعب  رد  (- 1 [ ) 722]

عیزوت اهنآ  نیب  باوث ، نآ  هک  تسین  نینچ  دوشیم و  هداد  دارفا  زا  کیره  هب  لمع  نآ  باوث  ماـمت  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، و  (- 2 [ ) 723]
. دوش میسقت  و 

.470 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . تیملا . ةالص  مالسلا و  در  یف  امک  (- 1 [ ) 724]
.202 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . افرع . ۀغل و ال  ۀلالدلا  هجو  نم  (- 1 [ ) 725]

یف تاف  اذا  بجاولا  نا  ینعمب  دـیدج  ضرفب  وا  ءادالل  عباـت  وه  لـه  ءاـضقلا  نا  نم  نسلـالا  یلع  فورعملا  عازنلا  وه  اذـه  (- 2 [ ) 726]
یلا جاتحی  وه  لب  ما ال  ءادالل  اعبات  ءاضقلا  نوکیف  تقولا  جراخ  یف  هب  نایتالا  بوجو  یلع  لدـی  اـمم  هسفنب  تقوملاـب  رمـالا  لـهف  تقولا 

.473 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : دیدج ر . ضرفب  ءاضقلا  نوکیف  رخآ  لقتسم  لیلد 
. جراخلا یف  هعوقو  ءیشلا  ناکما  یلع  لیلد  لدا  (- 3 [ ) 727]

. دنریذپیمن ار  اعدا  نیا  فّنصم ، هتبلا  (- 4 [ ) 728]
. تسا ناکل ...  ول ،» باوج « ول ،» باوج « هن  تسا  لصفنم  لیلد  تفص  روکذم ، هلمج  (- 1 [ ) 729]

. درادن یقالطا  مه  تیقوت  لیلد  فرط ، نآ  زا  و  (- 1 [ ) 730]
. میتسه لیلد  هب  جاتحم  مه  بولطم  تدحو  تابثا  يارب  هک  نانچمه  (- 2 [ ) 731]

. مّود رما  ياضتقم  هب  رگید  راب  لوا و  رما  ياضتقم  هب  هعفد  کی  (- 1 [ ) 732]
. دریگ رارق  ضرع  ود  ضورعم  دحاو ، نآ  رد  دناوتیمن  مسج  کی  هک  روطنامه  (- 1 [ ) 733]

دومن نایتا  ار  نآ  تسین  مزال  رگید  هدش ، عقاو  البق  دیز ، مارکا  رگا  دیکأت  رب  انب  هک  تسا  نیا  مه  دیکأت  سیسأت و  نیب  قرف  (- 2 [ ) 734]
. تسه نایتالا  مزال  ادّدجم  هدش ، ماجنا  مه  البق  دیز  مارکا  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  سیسأت ، اما 

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 735]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 736]

موس دلج 

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


یهاّونلا  یف  یناّثلا  دصقملا 
دوجولا و امهدـحأ  یف  بلّطلا  ّقلعتم  ّنأ  ریغ  هتغیـص ، هتّدامب و  رمالا  لثم  بلطلا  یلع  ۀـلالدلا  یف  هتغیـص  هتّدامب و  یهنلا  ّنأ  رهاّظلا  لصف :

[. 1  ] الصأ توافت  الب  هیف  هرابتعا  انرهظتسا  ام  هیف  ربتعیف  مدعلا  رخآلا  یف 
______________________________

« یهاون  » ّمود دصقم 

هراشا

: هکنیا هلمج  زا  دیدرک  هظحالم  لعفا - تئیه  رما - هغیص  نینچمه  و  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  هب  عجار  یبلاطم  رماوا ، ثحب  رد  [- 1]
و ءای - ءاه و  نون ، یهن - هّدام  رد  بلاـطم  ناـمه  [، 1] العتـسا ای  تسا  ربتعم  ولع ، رما ، رد  ایآ  دراد و  تلالد  هچ  رب  تسیچ و  هّداـم  ياـنعم 

؟ هن ای  تسا  ربتعم  ولع ، نآ ، رد  ایآ  تسیچ و  یهن  هّدام  يانعم  هک : نیا  لثم  دراد  نایرج  لعفت - ال  یهن - هغیص 
بلط  اهنآ  دافم  ینعی  تسا  رما  هغیص  هّدام و  دننام  تلالد ، رظن  زا  یهن  هغیص  هّدام و 

4 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] یناّثلا وه  رهاّظلا  و  لعفی ؟ نأ ال  كّرتلا و  دّرجم  وأ  ّفکلا  وه  له  هیف  بلّطلا  ّقلعتم  ّنأ  وه : و  فالخب ، یهّنلا  ّصتخی  معن 

______________________________

[. تسا 2
، رما باـب  رد  بلط  قـّلعتم  رگید : تراـبع  هب  تسا  داـجیا  بلط  رما ، تسا و  كرت  بلط  یهن ، هک : تسا  نیا  یهن ، رما و  نـیب  قرف  رّکذـت :
، یلّوا رد  اهتنم  تسا  دوجوم  بلط  ود ، ره  رد  اذک » نع  یناهن   » دیئوگب هچ  و  اذکب » ینرما   » دیئوگب هچ  تسا . مدع  یهن ، باب  رد  دوجو و 

. تسین ود  نآ  نیب  یقرف  بلط ، تقیقح  لصا و  رد  الا  تسا و  كرت  یمّود  رد  داجیا و  بلط ، ّقلعتم 
. میدرک ثحب  نآ  هرابرد  الّصفم  مه  رماوا  ثحب  رد  هک  تسا  یئاشنا  یموزل  بلط  رما ، یهن و  يانعم  هصالخ :

« ّفک  » ای تسا  كرت »  » یهن قّلعتم 

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  درادن و  دوجو  فالتخا  نآ  رماوا ، باب  رد  هک  تسه  یفالتخا  یهاون ، باب  رد  [- 1]
نآ رد  دوجو  زا  ياهبئاـش  هک  لـعف - زا  ّفک  وا  بولطم  هکنیا  اـی  دـشابیم  یمدـع - رما  كرت - سفن  یهاـن ، ـالوم و  بولطم  اـیآ  لاؤس :

: دیامرفیم الوم  یتقو  الثم  دشابیم  تسه -
روظنم يرگید  ّصخا  يانعم  هکنیا  ای  تسا  لاعتم  دنوادخ  بولطم  رمخ ، برش  كرت  هنع و  یهنم  قّقحت  مدع  فرـص  رمخلا » برـشت  «ال 

؟ دشابیم سفن  يراددوخ  و  ّفک »  » زا ترابع  نآ  تسا و 
5 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی اضیأ  كّرتلا  ّناف  دـساف ، بلّطلا  ثعبلا و  هب  ّقلعتی  نأ  ّحـصی  الف  رایتخالا ، تحت  نع  جراخ  لعفی  ـال  نأ  دّرجم  كّرتلا و  ّنأ  مّهوت  و 
بـسحب کلذک  نوکی  نأ  بجوی  رایتخالاب ال  ّیلزالا ال  مدعلا  نوک  و  رایتخالا . ةدارالاب و  ارداص  ارودقم و  لعفلا  ناک  امل  الا  و  ارودقم ،

[. 1  ] فیلکّتلل اّلحم  هبسحب  نوکی  يذلا  رارمتسالا  ءاقبلا و 
______________________________

: دراد دوجو  قرف  ود  لعفت - نا ال  كرت - دّرجم  ّفک و  نیب  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
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قّقحت مدع  زا  ترابع  كرت ، اّما  تسه  نآ  رد  دوجو  زا  ياهبئاش  دـشابیم و  سفن  ندرک  لرتنک  ظّفحت و  يراددوخ ، يانعمهب  ّفک » - » 1
. دشابیم هنع  یهنم 

زا وا  رد  یـسنج  ضارغا  مامت  هک  دـیریگب  رظنرد  ار  ياهلاسدـص  درمریپ  ـالثم  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  كرت ، دّرجم  ّفک و  نیب  - 2
انز هب  لیم  هک  تسا  نیا  انز ، زا  ّفک  يانعم  اریز  تسین  قداص  وا  هرابرد  انز  زا  ّفک  اّما  دـنکیم  قدـص  انز  كرت  وا  هب  تبـسن  هتفر ، نیب 

کی زا  ترابع  ّفک ، سپ  دوشیمن  لمع  نآ  بکترم  درادیم و  هگن  ار  دوخ  وا  اّما  هتـشگ  وا  هّجوتم  سفن ، کـیرحت  هدـش و  ادـیپ  وا  رد 
هتـشادن قّقحت  لیم  دوجو  ای  لیم  ناکما  رگا  هک  يوحن  هب  تسه  لیامت  ّتیلعف  لیامت و  ناکما  نآ ، طئارـش  هلمج  زا  تسه و  يدوجو  رما 

. درادن ّتیلخدم  تبغر  لیم و  هلأسم  انز ، كرت  یمدع و  رما  رد  اّما  دوشیمن  قّقحم  ّفک ، يانعم  دشاب ،
ماـمت رد  ـالوم  یهاون  تسا و  كورت  ناـمه  یهاون ، باـب  رد  ـالوم  بولطم  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، دـنیامرفیم : هّللا  همحر  فّنـصم  باوج :

. دراد هّجوت  مدرم  مامت  هب  تبسن  تالاح ،
، نآ رد  هک  ّفک »  » ار ّقلعتم  دندش  روبجم  اذل  دناهدوب  ههبـش  ود  راتفرگ  دـننادیم  ّفک » ، » یهاون باب  رد  ار  بلط  ّقلعتم  هک  یناسک  [- 1]

: زا تسا  ترابع  ههبش  ود  نآ  دنهد و  رارق  تسه ، دوجو  زا  ياهبئاش 
تردـق و یمدـع ، رما  هب  تسین  ناسنا  رودـقم  مدـع ، دـشاب ، مدـع  كرت و  دّرجم  یهاون ، باب  رد  ـالوم  بولطم  رگا  دـناهتفگ  لّوا : ههبش 

بولطم دـناوتیمن  مدـع  كرت و  دـناهتفگ  اذـل  دوش  ّقلعتم  کیرحت  ثعب و  نآ  هب  هک  تسین  حیحـص  هجیتن ، رد  دریگیمن و  ّقلعت  راـیتخا 
الوم

6 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دریگ رارق 

نا هل   » هک تسا  نیا  تردق ، يانعم  دراد ، لعف  رب  تردق  ناسنا ، هک  رماوا  باب  رد  یّتح  دوشیمن  ّقلعتم  فرط  کی  هب  تردـق  ههبـش : عفد 
تبـسن مدـع ، دوجو و  هب  تردـق  نیاربانب ، دـنک  ادـیپ  هفاضا  فرط ، ود  ره  هب  هک  تسا  نیا  تردـق ، يانعم  سپ  لعفی » نا ال  هل   » و لعفی »
دننکیم رکذ  مّود  ار  لعفی » نا ال  هل   » لّوا و ار  لعفی » نا  هل   » رماوا رد  اهتنم  تسا  دوجوم  مه  یهاون  باب  رد  تبسن  نیمه  دراد و  يواستم 

طقف درادن  انعم  دنکیم و  ادـیپ  هفاضا  طابترا و  فرط ، ود  ره  هب  عقاو  رظن  زا  تردـق  اّما  تسا  سکعرب  روکذـم  ریبعت  یهاون ، باب  رد  اّما 
. دراد تبسن  يواست  كرت ، لعف و  هب  تبسن  تردق ، هکلب  دشاب  ناسنا  رودقم  دوجو ،

اـضرف زا  دـعب  فّلکم  هدوب و  تباث  لّوا  زا  رادهشیر و  هلأسم  کی  هک  یلزا  مدـع  اصوصخم  هتـشاد  قّقحت  ناسنا  زا  لـبق  مدـع ، مّود : ههبش 
؟ دریگ رارق  یهان  الوم و  بولطم  یلزا  هقباس  نآ  اب  مدع  نآ  هک  دوشیم  هنوگچ  دناهتفگ  اذل  هدمآ  دوجوب  لاس  اهنویلیم 

فّلکم ـالعف  ینعی  تسا  بولطم  مدـع ، نآ  رارمتـسا  ماود و  هکلب  تسین  یلزا  مدـع  سفن  دـشابیم ، یهاـن  بولطم  هک  هچنآ  ههبـش : عفد 
سابل عطق و  ار  مدع  نآ  لاّصتا  هتـشر  دناوتیم  دنک و  ادیپ  دوجو  جراخ  رد  هنع  یهنم  دراذـگن  دـهد و  همادا  ار  یلزا  مدـع  نآ  دـناوتیم 

. دناشوپب نآ  هب  دوجو 
هک تسا  نیا  رهاظ ، تسا و  لطاب  كرت ، هن  تسا  لعف  زا  ّفک  یهاون ، باب  رد  الوم  بولطم  دـنیوگب  هدـش  ببـس  هک  ياههبـش  ود  هجیتن :

دـشاب هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد  لیم  وا  هاوخ  تسا  ریذـپناکما  یفّلکم  ره  زا  مه  كرت  تسه و  الوم  بولطم  كرت ، نامه  یهاون ، باب  رد 
. درادن دوجو  اهنآ  نیب  یقرف  فیلکت  هّجوت  رظن  زا  دنتسه و  تامّرحم - رئاس  و  رمخ - برش  كرت  هب  فّلکم  همه ، لاثم ، ناونعهب 

7 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نأب امهقّلعتم ، ةدحو  عم  ول  فلتخت و  القع  امهتیـضق  ناک  نا  رمالا و  ۀغیـصل  ۀلالد  امک ال  رارکّتلا ، ماوّدلا و  یلع  هتغیـصل  ۀـلالد  ّهنأ ال  ّمث 

داکی اهمدع ال  و  دحاو ، درف  دوجوب  نوکی  اهدوجو  ّنأ  ةرورـض  يرخأ ، یهّنلا  ةّرم و  رمالا  اهب  ّقلعت  اهدـیق  اهتاذـب و  ةدـحاو  ۀـعیبط  نوکی 
[. 1  ] یفخی امک ال  عیمجلا  مدعب  الا  نوکی 
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داکی ذئنیح ال  ّهناف  لاح ، وأ  نامزب  ةدّیقم  ریغ  ۀقلطم  ۀعیبط  هقّلعتم  ناک  اذا  یهّنلا  یف  نوکی  اّمنا  رارمتـسالا  ماوّدـلا و  ّنأ  رهظی  کلذ  نم  و 
کلت  كرت  ّالا  سیل  یهّنلا  ۀّیضق  ۀلمجلاب  و  [. 4] ۀّیجیردّتلا و  [ 3] ۀّیعفّدلا اهدارفأ  عیمج  مدعب  الا  ۀمودعم  ۀعیبطلا  هذه  لثم  نوکی 

______________________________

؟ تسه رارکت  ماود و  رب  ّلاد  یهن  هغیص  ایآ 

یهاون باب  رد  بلطم  نامه  رارکتلا » ةّرملا و ال  یلع  اهل  ۀلالد  اقلطم ال  رمالا  ۀغیص  نا  ّقحلا  : » میتفگ رماوا  ثحب  زا  متشه  ثحبم  رد  [- 1]
طوبرم مهنآ  هک  تسه  یهاون  باب  رد  قرف  کی  اهتنم  درادن  هّرم  رارکت و  ماود ، رب  یتلالد  هنوگچیه  یهن ، هغیص  ینعی : دراد  نایرج  مه 

. تسه یلقع  هکلب  دشابیمن  ظافلا  باب  هب 
تعیبط دوجو  اریز  دوشیم  لصاح  رما ، اب  تقفاوم  دنکیم و  تیافک  نآ  زا  درف  کی  نایتا  دوش ، عقاو  هب  رومأم  ءیش  هچنانچ  کلذ : نایب 

ات دوش و  مدـعنم  جراخ  رد  تعیبط  دارفا  مامت  دـیاب  دوش ، تقفاوم  الوم  یهن  اب  دـشاب  انب  رگا  اّما  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  مه  درف  کی  نایتا  اب 
رماوا و نیب  یلقع ، قرف  نیا  سپ  جراخلا » یف  ققحتت  مل  جراخلا و  یف  تمدـعنا  دـق  ۀـعیبّطلا  ّنا  قدـصی  ال   » دوشن مدـعنم  دارفا  مامت  یتقو 

هکلب تسین  یفاک  درف ، کی  كرت  یهاون  رد  اّما  دـنکیم  تیاـفک  درف  کـی  ناـیتا  رماوا ، باـب  رد  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  تسه و  یهاون 
. دنک ادیپ  قّقحت  یهن  اب  تقفاوم  ات  دوش  مدعنم  دراد  ّتیدرف  تعیبط  يارب  هچنآ  مامت  دیاب 

8 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهدارفأ عیمج  كرت  وه  اّمنا  القع  اهکرت  ۀّیضق  و  ۀقلطم ، وأ  ةدیقم  تناک  هل  ۀقّلعتم  نوکت  یّتلا  ۀعیبّطلا 

هذه نم  ّقلعتملا  قالطا  ناک  ول  ۀلالد و  نم  کلذ  نییعت  یف  ّدـب  لب ال  هتدارا  مدـع  وأ  فلوخ ، ول  كرتلا  ةدارا  یلع  یهّنلل  ۀـلالد  ّهنا ال  ّمث 
[. 2  ] ادّیج ّربدتف  تاهجلا ، رئاس  نم  اهقالطا  یفکی  و ال  ۀهجلا ،

______________________________

، بلطم نیا  زا  اذـل  یهن  سفن  تلالد  ظفل و  ظاحل  هب  هن  دوب  لقع  مکح  هظحـالم  هب  یهن  رد  تعیبط  دارفا  يارب  كرت  مومع  رّکذـت : [- 1]
دوشیم هدـیمهف  لقعلا  دـنع  تعیبط ، قالطا  زا  مه  نآ - لاثما  و  نزت » برـضت و ال  ال   » رد هنع - یهنم  ماود  رب  یهن  تلالد  هک  دـش  مولعم 

یهن اذل  امئاد  اهنآ  دارفا  مامت  كرت  هب  رگم  دوشیمن  اقلطم - عیابط - نآ  كرت  هدش و  هنع  یهنم  اقلطم  انز  برـض و  تعیبط  نوچ  ینعی :
دیاب تسه  هنع  یهنم  قالطا  رب  دنتـسم  مکح ، رارمتـسا  نوچ  سپ  دنکیم  مکح  نآ  رارمتـسا  ماود و  رب  تلالد  لقع ، مکح  هب  تعیبط  زا 

، عوضوم نامه  دارفا  رد  دـّیقم و  ّتقوم و  ناـمه  رادـقم  هب  دـشاب ، يدـیق  هب  دـّیقم  اـی  تقو  هب  ّتقوم  رگا  ینعی  دـشاب  قلطم » ، » تعیبط نآ 
ال  » یهن نینچمه  درادن و  سیمخلا  موی  برـض  تمرح  رب  تلالد  ۀعمجلا » موی  ادـیز  برـضت  ال   » یهن هلمج و  الثم  دراد  مومع  رارمتـسا و 

دیابن الثم  دراد  ماود  رارمتـسا و  دـّیقم ، ّتقوم و  نآ  دوخ  دارفا  رد  يرآ  درادـن  میمعت  گنـس ، اب  برـض  هب  تبـسن  اصعلاب » ادـیز  برـضت 
. هعمج زور  رد  برض  نینچمه  و  دوش - دوجوم  ینامز  چیه  رد  اصع  اب  برض 

دوشیمن هقلطم  تعیبط  نآ  كرت  تشگن ، يدیق  چـیه  هب  دـّیقم  دـش و  قلطم  بلط ، نآ  رگا  سپ  تسا  تعیبط  كرت  بلط  یهن ، هصالخ :
هب شمومع  تعیبط و  نامه  دارفا  كرت  رب  رگم  دنکیمن  تلالد  دش ، يدـیق  هب  دـّیقم  رگا  اّما  نامزا و  عیمج  رد  دارفا  عیمج  كرت  هب  رگم 

. تسا تعیبط  نامه  رادقم 
نآ  اب  یفّلکم  اّما  دومن  رداص  رمخلا » برشت  ال   » ناونع تحت  ییهن  الوم  رگا  [- 2]

9 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اب هبترم  کی  هک  نونکا  دنکیم  مکح  تسه و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  یهن  نآ  یجراخ ، لیلد  زا  رظنفرص  ایآ  دومن  رمخ  برـش  تفلاخم و 

یهن رگید : ترابع  هب  درادـن  یتلالد  نینچ  روکذـم ، یهن  هکنیا  ای  دوش  تفلاخم  نآ  اـب  دـیابن  مّوس  مّود و  هبترم  يارب  هدـش  تفلاـخم  نآ 
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؟ هن ای  تسه  یقاب  دوخ  تّوق  هب  الوم  فیلکت  مه  زاب  تفلاخم ، ضرفرب  هک  دنکیم  تلالد  روبزم 
العف نکل  تسه  نآ  كرت  هب  فّلکم  مه  زاب  دومن  رمخ  برـش  یـسک  رگا  هک  مینادیم  یجراخ  لیلد  کمک  هب  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال 

؟ هن ای  دوشیم  هدافتسا  یبلطم  نانچ  یهن ، هغیص  زا  ایآ  هک  میتسه  هلئسم  نیا  رد  قیقحت  ددصرد 
برش زا  یهن  رب  تلالد  مه  زاب  روکذم ، یهن  ارچ  درک  تفلاخم  رمخلا » برـشت  ال   » اب هبترم  کی  ناسنا ، یتقو  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

. دوش تیاعر  فیلکت  نآ  دیاب  مه  زاب  دش  تفلاخم  نآ  اب  هبترم  کی  رگا  هک  درادن  یتلالد  روکذم ، یهن  هکلب  دشاب  هتشاد  رمخ 
برـش دیابن  مه  زاب  دش  تفلاخم  نآ  اب  هبترم  کی  رگا  هک  درادـن  یئاضتقا  چـیه  یه ، ثیح  نم  یهن  هغیـص  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 

. درک هدافتسا  یجراخ  لیلد  زا  ار  بلطم  نیا  دیاب  هکلب  دوش  رمخ 
بولطم رمخ ، برش  كرت  دیوگب  ینعی  دشاب - قالطا  ياراد  نایب و  ماقم  رد  تسه  ام  ثحب  دروم  هک  یتهج  نیا  زا  یهن  هغیـص  رگا  هّتبلا 

الا دوش و  كرت  رمخ  برـش  دـیاب  مه  تفلاخم  زا  دـعب  تفگ  درک و  کّسمت  قالطا  نآ  هب  ناوتیم  ۀـفلاخملا - تقّقحت  ول  تسه و  الوم 
. درادن ياهدئاف  ام  ثحب  ّلحم  يارب  دشاب  قالطا  ياراد  تاهج ، رئاس  زا  رگا 

رگا دـیامن و  تلالد  یجراخ  لیلد  دـیاب  الا  تسا و  زاسراک  شقالطا  دـشاب ، نایب  ماقم  رد  ثحب  ّلحم  تهج  زا  یهن  هغیـص  رگا  هصالخ :
اریز تسه  وا  هّجوتم  فیلکت ، نآ  مه  زاب  دومن  تفلاخم  نآ  اب  یـسک  رگا  هک  درادـن  یتلالد  یهن ، هغیـص  میـشاب ، هتـشادن  یجراـخ  لـیلد 
قدص تفلاخم  ات  دوش  نایتا  نآ  قیداصم  مامت  تسین  مزال  دنکیم و  تیافک  رمخ  برش  هبترم  کی  دوجو و  کی  یهن ، اب  تفلاخم  يارب 

. دیامن
10 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: لاوقأ یلع  هعانتما  دحاو و  یف  یهّنلا  رمالا و  عامتجا  زاوج  یف  اوفلتخا  لصف :
: لّوالا رومأ : مّدقی  دوصقملا  یف  ضوخلا  لبق  و  افرع . هعانتما  القع و  هزاوج  اهثلاث 

یلع الوقم  اّیّلک  ناک  نا  و  یهّنلل ، رخآلاب  و  رمالل ، ادروم  ناک  امهدحأب  نیناونع  تحت  اجردـنم  نیهجو و  اذ  ناک  ام  قلطم  دـحاولاب  دارملا 
اموهفم دحاو  امهعمج  ول  ادوجو و  اعمتجی  مل  یهّنلا و  رمالا و  ّقلعتم  دّدـعت  اذا  ام  جارخال  رکذ  اّمنا  و  بوصغملا ، یف  [ 5] ةالّصلاک نیریثک 

ۀّیتالّصلاب و نینونعملا  نیّیّلکلا  نوکّـسلا  ۀکرحلاک و  یعّونلا  وأ  یـسنجلا  دحاولا  جارخال  ال  الثم ، منّـصلل  دوجّـسلا  یلاعت و  هّلل  دوجّـسلاک 
[. 1  ] ۀّیبصغلا

______________________________

« یهن رما و  عامتجا  »

هراشا

یهن رما و  عامتجا  ایآ  هک : تسا  نیا  هلئـسم ، ناونع  هدـش و  عقاو  فالتخا  دروم  هک  تسه  یمهم  لئاسم  زا  یکی  یهن ، رما و  عامتجا  [- 1]
؟ عنتمم ای  تسا  زئاج  دحاو ، ءیش  رد 

زئاج یهن ، رما و  عامتجا  اـفرع  ـالقع و  - 2 تسا . عـنتمم  یهن ، رما و  عاـمتجا  فرع ، لـقع و  رظن  زا  - 1 میزادرپیم : لاوقا  رکذ  هب  کـنیا 
. تسا عنتمم  افرع  اّما  زئاج  عامتجا ، لقع ، رظن  زا  - 3 تسا .

. مینک نایب  همدقم  ناونعهب  ار  يروما  تسا  مزال  ّهلدا ، رکذ  ثحب و  لصا  نایب  زا  لبق 

؟ تسیچ دحاو »  » هملک زا  دوصقم  - 1
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: تسا هنوگ  هس  رب  دحاو »  » تسه ام  ثحب  دروم  العف  هک  هچنآ  بسح  هب  هکلب  تسین  یصخش  دحاو  اهنت  دحاو »  » زا دوصقم 
11 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوجو و زا  بّکرم  درف  نآ  ینعی : تسا ، دحاو  وا  ینعی : دـحاو » دـیز   » میئوگیم یتقو  الثم  تسا  دوجو  اب  قواسم  هک  یـصخش  دـحاو  - 1
. دراد تدحو  هب  فاّصتا  يدوجو ، صّخشت  رظن  زا  هّیدرف  تاّیصوصخ 

، دنتسه دحاو  ورمع ، رکب و  دیز ، میتفگ  رگا  نینچمه  دنـشاب و  هتـشاد  عامتجا  عون ، رد  يدارفا  هک : تسا  نیا  زا  ترابع  یعون ، دحاو  - 2
. دنتسه عون  کی  قیداصم  زا  عون و  کی  تحت  هک  تسا  نیا  شیانعم 

ار دحاو  هملک  ناویح ، عاونا  دروم  رد  رگا  نینچمه  تسه و  دحاو  سنج  روظنم ، سنج » ناویحلا   » میئوگیم یتقو  الثم  یسنج : دحاو  - 3
. تسا دحاو  اهنآ  سنج  ینعی  دشابیم  سنجلا  یف  دحاو  دوصقم : دحاو » منغلا  رقبلا و  ناسنالا و   » میتفگ هدومن و  لامعتسا 

دراد تدحو  موهفم ، ناونع و  رد  طقف  هک  میراد  یناونع  دحاو  ای  یموهفم  دحاو  مان  هب  دحاو »  » زا یمراهچ  مسق  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
[. 6] دنک ادیپ  قّقحت  هطقن ، کی  رد  نآ  قیداصم  مامت  دشابن  نکمم  هچرگ 

نآرب دیاب  انمـض  یـصخش  دـحاو  صوصخ  هن  تسه  ثحب  ّلحم  یـسنج - یعون و  یـصخش ، ینعی : دـحاو - ماسقا  مامت  فّنـصم ، رظن  هب 
عامتجا دحاو  نآ  رد  روکذـم  ناونع  ود  دـشاب - یهن  ّقلعتم  شرگید  ناونع  رما و  ّقلعتم  نآ  ناونع  کی  هک  دوش  قبطنم  ناونع  ود  دـحاو ،

دراد یّلک  نوکـس  تکرح و  کی  هک : تسا  نیا  شتقیقح  تسه و  هیف  نحن  ام  يارب  یلاثم  یبصغ ، راد  رد  زامن  الثم  دنـشاب - هدرک  ادـیپ 
رکذ لاـثم  ناونعهب  ار  یبـصغ  راد  رد  تالـص  هک  اـم  رتحـضاو : تراـبع  هب  بصغ  ناونع  مه  تسا و  قبطنم  نآرب  تالـص  ناونع  مه  هک 

راد رد  زامن  یّلک  مکح  ام  هکلب  میتسین 7 ] دیز  زا  رداص  یصخش  تالص  هب  رظان  مینکیم ،
12 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ عنتمم ای  تسا  زئاج  دحاو ، ءیش  رد  یهن  رما و  عامتجا  ایآ  هک  مینک  نایب  میهاوخیم ، ار  یبصغ 
؟ دناهدرک رکذ  ار  نآ  زیچ  هچ  زا  زارتحا  يارب  رگید  ترابع  هب  هدش  رکذ  ثحب  ّلحم  رد  هچ  يارب  دحاو »  » هملک لاؤس :

عامتجا ناکما  جراخ ، رد  الـصا  هک  میراد  ریاغتم  تقیقح  ود  یهاگ  الثم  دناهدومن  رکذ  یموهفم  یناونع و  دـحاو  زا  زارتحا  يارب  باوج :
. تسه تقیقح  ود  نآ  نیب  عماج  موهفم  کی  لاح ، نیع  رد  اّما  دنرادن  داّحتا  و 

نیابتم منّصلل ، دوجس  اب  هّلل »  » دیق اب  هّلل  دوجس  هک  تسا  یهیدب  تسه  هنع  یهنم  منّصلل ، دوجس  هب و  رومأم  هّلل ، دوجـس  دینک  ضرف  لاثم :
ناونع ود  نیب  نیاـبت  منّـصلل - مه  دـشاب و  هّلل  مه  ینعی  دـشاب  قبطنم  نآرب  ناوـنع  ود  ره  هک  تشاد  يدوجـس  اـجراخ  ناوـتیمن  تسه و 
يارب هدجـس  لاعتم و  راگدرورپ  يارب  هدجـس  لاح ، نیع  رد  اّما  درادن - دوجو  اهنآ  نیب  داّحتا  ناکما  اجراخ  هک  تسا  يوحن  هب  روکذـم 

. تسه ود  نآ  نیب  عماج  ردق  دوجس ، ناونع  دنتسه و  كرتشم  دوجس ، موهفم  رد  تب 
؟ هن ای  تسه  ام  ثحب  ّلحم  مه  روکذم  یموهفم  دحاو  ایآ  لاؤس :

اجراخ ود  نآ  هک  درادن  ناکما  تسه و  هنع  یهنم  منّصلل  دوجس  رما و  ياراد  هّلل  دوجس  هکلب  درادن  یهن  رما و  هک  دوجس  یّلک  اریز  ریخ ،
. هن ای  تسا  زئاج  یهن ، رما و  عامتجا  ایآ  مینک  ثحب  هکنیا  ات  دنوش  دّحتم 

دهاوخیمن تسه و  یناونع  دحاو  رگید  ریبعت  هب  ای  و  یموهفم »  » دحاو جارخا  يارب  هدش  رکذ  ثحب  ناونع  رد  هک  دـحاو »  » هملک هصالخ :
. دوشیم یسنج  یعون و  یصخش ، دحاو  لماش  هکلب  دنک  تلالد  یصخش  دحاو  رب  اهنت 

13 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هجولا و دّدعت  ّنأ  یه  لئاسملا  زاتمت  اهب  یّتلا  اهیف  اهنع  ثوحبملا  ۀهجلا  ّنأ  وه  تادابعلا  یف  یهّنلا  ۀلأسم  ۀلأسملا و  هذه  نیب  قرفلا  یناّثلا :

لب هبجوی  وأ ال  دـحاو  هجوب  دـحاولا  یف  عامتجالا  ۀلاحتـسا  ۀـلئاغ  هب  عفتری  ثیحب  یهّنلا  رمـالا و  ّقلعتم  دّدـعت  بجوی  دـحاولا  یف  ناونعلا 
و اهجو . امهدّدعتل  هتیارـس ، مدـع  ادوجو و  امهیقّلعتم  داّحتال  رخآلا ، ّقلعتم  یلا  یهّنلا  رمالا و  نم  ّلک  ۀیارـس  یف  عاّزنلاف  هلاح ، هلاح  نوکی 
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غارفلا دعب  اهداسف  بجوی  ۀـلماعملا  وأ  ةدابعلا  یف  یهّنلا  ّنأ  یف  اهیف  ثحبلا  ّناف  يرخالا ، ۀـلأسملا  یف  اهنع  ثوحبملا  ۀـهجلا  فالخب  اذـه 
[. 1  ] اهیلا هجّوتلا  نع 

______________________________

« تدابع رد  یهن   » اب یهن » رما و  عامتجا   » هلأسم نیب  قرف  - 2

هراشا

تادابع و رد  یهن  ایآ  ب : عنتمم ؟ ای  تسا  زئاج  یهن  رما و  عامتجا  ایآ  فلا : دـناهدرک : ناونع  ار  هلئـسم  ود  یهاون  باب  رد  نییلوصا  [- 1]
؟ هن ای  تسا  داسف  یضتقم  تالماعم ،

هلئـسم کی  تقیقح ، رد  یلو  تسا  توافتم  ناشتارابع  هکلب  دنتـسین  فلتخم  هلأسم  ود  اهنآ  هک  دنک  روطخ  یـسک  نهذ  هب  تسا  نکمم 
مه نیا  دـش  ّقلعتم  یتدابع  هب  ییهن  رگا  سپ  بحتـسم  اـی  تسا  بجاو  اـی  تداـبع  نآ  دوشیم  ّقلعتم  تداـبع  هب  یهن  یتقو  نوچ  دنتـسه 

. تسین ود  نآ  نیب  یتوافت  تسا و  یهن  رما و  عامتجا  نامه 
. میزادرپیم ود  نآ  نایب  هب  کنیا  دناهدرک و  نایب  ار  لوصف  بحاص  هدیقع  سپس  ار و  دوخ  رظن  ادتبا  هّللا  همحر  فّنصم 

ببـس هچ  مینک و  ناونع  هلئـسم  ود  اـم  هک  دوشیم  ببـس  زیچ  هچ  مینیبب  اـت  دوش  صّخـشم  یملع  ره  رد  لـئاسم  دّدـعت  كـالم  دـیاب  لّوا 
. دومن ناونع  هلئسم  ود  ناوتن  هک  دوشیم 

- دشاب دحاو  عوضوم ، هچرگ  دـنک - ادـیپ  دّدـعت  لئاسم ، هک  دوشیم  ببـس  ثحب ، تاّیثیح  تاهج و  فالتخا  هک  تسا  نیا  یّلک ، هدـعاق 
رظن زا  ار  مسج  نامه  یهاگ  تسه و  هلئـسم  کی  نیا  دـیهدیم  رارق  ثحب  عوضوم  ّزیح »  » هب زاین  تهج  زا  ار  یمـسج  یهاـگ  امـش  ـالثم 

. تسه يرگید  هلأسم  نیا  هک  دیهدیم  رارق  ثحب  دروم  داوّسلا  ضایبلل و  ّتیضورعم 
14 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ود هک : مینکیم  هدایپ  وحن  نیا  هب  تداـبع -» رد  یهن   » هلأـسم و  یهن » رما و  عاـمتجا   » هلأـسم نیب  هیف - نحن  اـم  رد  ار  روکذـم  هّیّلک  هدـعاق 
ود اّما  تسه  بصغ  ناونع  زا  زیاـمتم  تالـص ، ناونع  ینعی : دنتـسه  ریاـغتم  رما ، ّقلعت  ماـقم  رد  هک  میراد  بصغ  تالـص و  ماـن  هب  ناونع 
مه هک  دـنک  ادـیپ  قّقحت  یتکرح  کی  تسا  نکمم  ینعی  دـننک  ادـیپ  يدوجو  داّحتا  دـنناوتیم  جراـخ  رد  زیاـمت  نیع  رد  روکذـم  ناونع 
نیع رد  نیروکذـم - نیناونع  زیاـمت  اـیآ  هک  مینکیم  ثحب  تهج  نیا  يور  تقونآ  بصغ ، ناونع  مه  دـشاب و  قبطنم  نآرب  زاـمن  ناونع 

زا یتّیعنام  دـیوگیم  ناونع  ود  زیامت  هکنیا  ای  دـنکیم  ادـیپ  یهن  رما و  عاـمتجا  زا  یتّیعناـم  دـنراد - يدوجو  داـّحتا  جراـخ ، رد  هک  لاـح 
. درادن دوجو  یهن  رما و  عامتجا 

ود نوچ  دیوگیم  دنکیم و  ادیپ  اّکتا  ناونع  ود  داّحتا  رب  عامتجا ، عانتما  هب  لئاق  دنکیم و  هیکت  ناونع  ود  زیامت  رب  عامتجا  زاوج  هب  لئاق 
رما عامتجا  هلأسم  رد  ثحب  ّتیثیح  سپ  هنع  یهنم  مه  دـشاب و  هب  رومأم  مه  دوشیمن  مه  دوجو  کی  دراد ، دوجو  کی  جراـخ  رد  ناونع 

دوشیم ببس  داّحتا  نآ  دنک ، ادیپ  جراخ  رد  يدوجو  داّحتا  رگا  ّتیموهفم  ملاع  رد  نیتریاغتم  نیتعیبط  ایآ  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  یهن  و 
کی نمـض  رد  بصغ - اب  تالـص  داّحتا  ایآ  رگید : ترابع  هب  دوشیمن  ببـس  ای  دـنک  ادـیپ  قّقحت  دـحاو ، کی  رب  یهن  رما و  عامتجا  هک 

تیارـس لماع  روکذم ، يدوجو  داّحتا  ایآ  رتحضاو : ترابع  هب  دنک  تیارـس  يرگید  هب  مادکره  زا  یهن  رما و  هک  دوشیم  ببـس  دوجو -
، تیارـس هلأسم  هکنیا  ای  تسا  عنتمم  هجیتن ، رد  و  دـهدیم - تیارـس  تالـص  هب  ار  یهن  و  دـهدیم - تیارـس  بصغ  هب  ار  رما  ینعی : تسا 

ریاغت هب  ياهبرـض  چـیه  يدوجو ، داّحتا  دوریمن ، نوریب  بصغ  هرئاد  زا  مه  یهن  دـنکیمن و  زواجت  تالـص ، هرئاد  زا  رما  تسین و  حرطم 
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. تسا تیارس  مدع  تیارس و  ثحب ، ّلحم  نیاربانب ، دنکیمن  دراو  نیقّلعتم 
مّلسم و هکلب  تسین  تیارس  مدع  تیارس و  هرابرد  یثحب  تدابع ، رد  یهن  هلأسم  رد  اّما 

15 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀلأسملا کلت  تایرغـص  نم  ۀـبوصغملا  رادـلا  یف  ةالّـصلا  لثم  نوکی  عامتجالا  ۀـلأسم  یف  یهّنلا  بناج  حـیجرت  عم  عاـنتمالاب  لـیق  ول  معن 

[. 1  ] حوضولا ۀیاغ  یف  نیتلأسملا  نیب  قرفلا  ّنأ  حدقناف 
______________________________

هن ای  دراد  ار  تدابع  داسف  ياضتقا  روکذـم ، یهن  ایآ  هک : مینکیم  ثحب  اـهتنم  هدـش  هّجوتم  تداـبع ، کـی  هب  ییهن  هک  تسه  هنع  غورفم 
. تسا توافتم  تدابع ، رد  یهن  رد  ثحب  ّتیثیح  اب  یهن  رما و  عامتجا  رد  ثحب  ّتیثیح  نیاربانب ،

رد یـسک  رگا  تفگ : داد و  بیترت  تداـبع  رد  یهن  هلأـسم  يارب  يدروـم  ناوـتیم  تروـص  کـی  رد  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  رد  [- 1]
زا یکی  دیاب  هکلب  هنع  یهنم  مه  دشاب و  هب  رومأم  مه  یبصغ  راد  رد  تالـص  درادن  ناکما  تفگ  دش و  عانتما  هب  لئاق  یهن ، رما و  عامتجا 

زامن تقونآ  تسا  هنع  یهنم  طقف  یبصغ  راد  رد  تالـص  ینعی  دراد  هبلغ  رما ، بناج  رب  یهن  بناج  هک  دـش  لئاق  سپـس  دـشاب و  ود  نآ 
دیاـب هتفرگ و  رارق  یهن  ّقلعتم  تسا و  تداـبع  زاـمن ، اریز  دوشیم  تداـبع  رد  یهن  هلأـسم  عوـضوم  تسه ، هنع  یهنم  هک  یبـصغ  راد  رد 

. هن ای  تسه  داسف  یضتقم  نآ ، یهن  ایآ  هک  دومن  ثحب 
هلئسم يارب  یئارغص  تقونآ  داد  حیجرت  رما  رب  ار  یهن  بناج  دش و  عانتما  هب  لئاق  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  رد  یسک  رگا  هکنیا  هصالخ 

هنع یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  یبصغ  راد  رد  زامن  تفگ  دش و  عامتجا  زاوج  هب  لئاق  يدرف  هچنانچ  اّما  [ 8] دوشیم حرطم  تدابع ، رد  یهن 
تقونآ داد  حیجرت  تمرح  رب  ار  زاوج  بناج  اّما  دش  یعانتما  رگا  ای  دنکیمن و  ادـیپ  تدابع  رد  یهن  هب  یطابترا  تروص ، نیا  رد  تسه 

. درادن تدابع  رد  یهن  هلأسم  هب  یطابترا  دوشیم و  هب  رومأم  طقف  یبصغ  راد  رد  تالص 
16 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

له یهّنلا  رمالا و  ّنأ  وه  مّدـقتملا و  ماـقملا  و  ماقملا 9 ] نیب  قرفلا  ّنأ  ملعا  ّمث  : » هترابع هذـه  اـمب  قرفلا  نم  لوصفلا  یف  هداـفأ  اـم  اـّمأ  و 
یهنلا رمـالا و  ّقلعت  اذا  اـمیف  كانه 10 ] عاّزنلا  ّنأ  وهف  تادابعلا  یف  اـّمأ  و  رهاـظف ، تـالماعملا  یف  اـّمأ  ـالوأ ، دـحاو  ءیـش  یف  ناـعمتجی 

نأب دـییقّتلا  قالطالا و  درجمب  اتریاغت  ۀـقیقح و  اتدـّحتا  اذا  امیف  انه  و  قلطم ، مومع  امهنیب  ناک  نا  ۀـقیقحلا و  بسحب  نیتریاـغتم  نیتعیبطب 
بجوی تاوّذـلا ال  بسحب  اهریاغت  تاعوضوملا و  ددـعت  دّرجم  ّناـف  دـساف  ۀـجاحلا ، عضوم  یهتنا  دـّیقملاب » یهّنلا  قلطملاـب و  رمـالا  قلعت 

ةدـحو عم  نیتلأسم  دـقع  نم  ّدـب  لب ال  اهدّدـعت ، یلا  الـصأ  ۀـجاح  هعم ال  و  تاهجلا ، فـالتخا  كاـنه  نکی  مل  اـم  لـئاسملا  نیب  زیاـمتلا 
[. 1  ] یفخی امک ال  سکعلا  ةروص  یف  ةدحاو  ۀلأسم  دقع  و  اهنع ، ثوحبملا  ۀهجلا  دّدعت  عوضوملا و 

______________________________

هّللا همحر  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

هلأسم دروم  اب  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  دروم  هک : دـناهدرک  نایب  نینچ  ار  هلئـسم  ود  قرف  تادابع ، رد  یهن  ثحب  رد  لوصف  بحاص  [- 1]
: ینعی تسا 11 ] توافتم  تدابع ، رد  یهن 

تعیبط هب  یهن  تعیبط و  کـی  هب  رما  رگید ، تراـبع  هب  دریگ  ّقلعت  ریاـغتم  تعیبـط  ود  هب  یهن  رما و  هک  تسا  یئاـج  رد  لّوا  هلأـسم  دروم 
هک تسین  نیا  نیتعیبط ، ریاغت  هلأسم  يانعم  دشاب ، نیابت  ناشتبسن  هکنیا  هن  دنتـسه  زیامتم  ریاغتم و  تعیبط ، ود  نآ  هک  دریگیم  ّقلعت  رگید 

موـمع و ود ، نآ  نیب  تبـسن  هاوـخ  دـشاب  ناوـنع  ود  تقیقح و  ود  یّلک ، ود  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هکلب  تـسا  نیاـبت  اـهنآ  نـیب  تبـسن 
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ّلحم هکنیا  ات  دننکیمن  ادیپ  يدوجو  داّحتا  دشاب  نیابت  ود ، نآ  نیب  تبـسن  رگا  اریز  قلطم  صوصخ  مومع و  ای  دـشاب  هجو  نم  صوصخ 
دوجو کی  رد  لقاال  ناونع  ود  دیاب  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  هک  تسا  یهیدب  دنوش و  عقاو  عازن 

17 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن یموهفم  يدوجو ، داّحتا  دندش  نیابتم  ناونع ، ود  نآ  رگا  نیاربانب  دننک  ادیپ  داّحتا  رگیدکی  اب 

قالطا هلأسم  تسا و  دییقت  قالطا و  هب  ناشقرف  تسا و  تعیبط  کی  یهن ، ّقلعتم  رما و  ّقلعتم  هکلب  تسین  نینچ  تادابع  رد  یهن  هلأسم  اّما 
هب رومأم  تالص ، هقلطم  تعیبط  هک  تسا  یهیدب  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ  : » تسا هدومرف  الوم  الثم  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  زا  ریغ  دییقت ، و 

، دیق کی  اب  تالـص  هب  رومأم  تعیبط  نامه  ینعی  کئارقا » مایا  ةالّـصلا  یعد  : » هدومرف هدومن و  ضئاح  هّجوتم  ار  ییهن  یفرط  زا  تسه و 
. هدش عقاو  هنع  یهنم 

نیتلأسم نیب  فـالتخا  بجوم  رما  نیمه  دـنکیم و  قرف  تداـبع  رد  یهن  هلأـسم  دروم  اـب  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  دروم  هکنیا  هصـالخ 
. دوشیم

. ریخ تسا ؟ حیحص  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  نایب  ایآ 
رد ثحب  تهج  ّتیثیح و  هکنیا  ول  دنهد و  بیترت  دروم  فالتخا  هک  دنتسه  ددصرد  ناشیا  ایآ  تسیچ  لوصف  بحاص  فده  کلذ : نایب 

ّتیثیح رگا  رگید  ترابع  هب  دروم  هد  ای  دشاب  هتشاد  دروم  کی  هک  دنکیم  یقرف  هچ  دش  دحاو  ثحب ، تهج  رگا  دشاب ؟ یکی  هلئسم ، ود 
هکلب دوشیمن  هلئـسم  دّدـعت  بجوم  رما ، نیا  رتشیب ، ای  دـشاب  یکی  نیتلأـسم  دروم  هک  دراد  ياهدـئاف  هچ  دـش  دـّحتم  هلئـسم ، ود  رد  ثحب 

. دوشیم ّرثکتم  نآ  ياهلاثم  دنکیم و  ادیپ  ددعت  هلئسم ، کی  دراوم 
. درادن ياهدئاف  دراوم  فالتخا  دش  دحاو  ثحب ، ّتیثیح  رگا  هکنیا  هصالخ 

رگا هکلب  میهد  بیترت  دروـم  فـالتخا  هک  میراد  یعاد  هچ  رگید  دوـشیم  ثحب  تهج  ود  رد  میتـفگ  دـش و  دّدـعتم  ثحب ، ّتیثـیح  رگا 
دوشیم حرطم  ناونع  کی  رب  يدّدعتم  ثحابم  دشاب  هتـشاد  دوجو  ثحب  زا  یفلتخم  تاهج  دحاو ، دروم  نآ  رد  اّما  دـش  دـحاو  مه  دروم 

رما هّدام  هب  عجار  نینچمه  و  تسا - لعفا  هغیص  اهنآ  مامت  رد  دروم  هکنیا  اب  مینکیم - ثحب  يدّدعتم  تاهج  زا  لعفا  هغیص  باب  رد  الثم 
بلط رب  تلالد  ایآ  هن ، ای  تسا  ربتعم  نآ  رد  ولع  ایآ  بلط ، ریغ  ای  تسا  بلط  نآ ، يوغل  يانعم  ایآ  هک  دوشیم  ثحب  یتوافتم  تاـهج  زا 

یمازلا 
18 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مل ول   ] مل ام  کلذ  دّرجم  ّناف  اظفل ، یهّنلا  ۀـلالد  یف  كانه  و  القع ، عامتجالا  زاوج  یف  انه  عاّزنلا  ّنأب  قرفلا  داسف  اضیأ  حدـقنا  اـنه  نم  و 
ۀلأسملا کلت  یف  عاّزنلا  صاصتخا  مدع  عم  اذه . نیتلأسم ، دقع  ال  ةدحاولا ، ۀلأسملا  یف  الیـصفت  ّالا  بجوی  نیبلا ال  یف  ۀـهجلا  دّدـعت  نکی 

[. 1  ] رهظیس امک  ظفّللا  ۀلالدب 
______________________________

. هن ای  دراد 
يرثا دروم ، دّدـعت  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  دراد  دوجو  دّدـعتم  لئاسم  اّما  تسه  دـحاو  ءیـش  عوضوم ، هک  لاـحنیعرد  اـهنآ  ماـمت  رد 

. دشاب دحاو  ءیش  دروم ، عوضوم و  هچرگ  دنک  ادیپ  زایتما  ثحب  ّتیثیح  تهج و  دیاب  هکلب  درادن 
عامتجا  » هلأسم نیب  یضعب  هک  يرگید  قرف  نالطب  عوضوم ، دّدعت  هن  تسا  تهج  فالتخا  هب  لئاسم  نیب  زیامت  میتفگ : هک  ام  نایب  زا  [- 1]

: دش حضاو  دناهدش ، لئاق  تادابع » رد  یهن   » هلأسم و  یهن » رما و 
عامتجا لقع ، ایآ  هک  تسا  لقع  مکح  هب  طوبرم  یلقع و  هلأسم  کی  رد  عازن  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  رد  دـناهتفگ  یـضعب  کـلذ : ناـیب 

رد یهن  اّما  درادن  ظافلا  تلالد  هب  یطابترا  چیه  تسه و  یلقع  بجاو ، همّدقم  هلئـسم  رد  عازن  هکنیا  امک  هن  ای  دنادیم  زئاج  ار  یهن  رما و 
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لاح رد  زامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  کئارقا » مایا  ةالّـصلا  یعد   » زا ایآ  هک  دوشیم  ثحب  اجنآ  رد  اریز  تسه  یظفل  هلأسم  کـی  تاداـبع ،
؟ هن ای  تسا  لطاب  ضیح ،

یهن هلأسم  رد  هکلب  دشاب  ظفل  هب  رصحنم  اجنآ  رد  ثحب  هک  میرادن  لوبق  الّوا  دراد : روکذم  نایب  هب  لاکـشا  ود  ابیرقت  هّللا  همحر  فّنـصم 
ّتیضوغبم ایآ  دش  عقاو  الوم  ضوغبم  یهن ، هطساو  هب  یتدابع  رگا  هک : دوشیم  ثحب  مه  یلقع  تهج  کی  رد  ظفل  رب  هوالع  تدابع ، رد 

. درک هدافتسا  لقع  زا  دیاب  ار  تّحص  ّتیضوغبم و  عامتجا  هلأسم  هن و  ای  دوشیم  عمج  القع  تدابع  تّحص  اب 
ار ثحب  دروم ، کی  رد  ناسنا  هک  تسین  یفاک  رادقم ، نیا  اّما  دوشیم  ثحب  ظافلا  تلالد  هرابرد  طقف  هلئسم  نآ  رد  هک  دینک  ضرف  ایناث 

یظفل و رگید ، دروم  رد  دنک و  باسح  یلقع 
19 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ۀّیماکحالا ، اهیدابم  نم  ال  ۀّیلوصالا ، لئاسملا  نم  ۀلأسملا  تناک  طابنتسالا  قیرط  یف  عقت  امم  ۀلأسملا  هذه  ۀجیتن  تناک  ثیح  ّهنا  ثلاّثلا :
کلذ ال دّرجم  ّنأ  ةرورـض  یفخی ، امک ال  اهتاهج ، اهیف  تناک  نا  ۀـّیعرفلا و  لئاسملا  نم  و ال  ۀـّیمالکلا ، لئاسملا  نم  و ال  ۀـّیقیدصّتلا ، ـال 
لوصالا و یف  اهریغ  نم  اهدقع  مّهوتل  ذئنیح  لاجم  ذا ال  لئاسملا ، نم  اهعم  اهدـقع  نکمی  يرخأ  ۀـهج  اهیف  تناک  اذا  اهنم  اهنوک  بجوی 

ةدحاو ۀلأسم  نوک  یف  ریـض  ّهنأ ال  باتکلا  لّوأ  یف  تفرع  دق  و  مالک ، الب  اهریغ  وأ  ۀّیعرف  اهدقع  ّحص  و  مالکلا ، یف  ۀـّیمالک  تدـقع  نا 
نم يرخالاب  و  ملع ، لئاسم  نم  امهادحاب  تناک  ۀهجلا  کلت  یلع  نیتّماع  نیتهج  قابطنال  نیملع ، لئاسم  نم  ۀّصاخ  ۀـهج  نع  اهیف  ثحبی 

[. 1  ] رّکذتف رخآ ،
______________________________

هلأسم نامه  رد  دـیاب  دـندش  فلاخم  رگا  قفاوم ، ای  دنتـسه  فلاخم  رگیدـکی  اب  ود  ره  ای  ظفل  لـقع و  اریز  دراذـگب  هلئـسم  ود  ار  شماـن 
هلئسم ود  دنوشیمن  ببس  ظفل ، لقع و  هلئسم  سکعلاب ، ای  تسین  زئاج  اظفل  اّما  تسا  زئاج  القع  تفگ  الثم  دش و  لیصفت  هب  لئاق  هدحاو ،

ندوب و یظفل  دـش  یکی  ثحب ، تهج  رگا  الا  دوش و  حرطم  لئاسم ، دّدـعت  ات  دـشاب  زیامتم  ثحب ، ّتیثیح  تهج و  دـیاب  هکلب  دوش  ناونع 
. دوشیمن هلئسم  دّدعت  ثعاب  ظفل ، لقع و  نیب  لیصفت  ندوب و  یلقع 

تسا لوصا  ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  - 3

هّیماکحا يدابم   » زا ای  مالک » ملع   » لئاسم زا  ای  ضحم » یهقف   » لئاسم زا  ای  یلوصا »  » لئاسم زا  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  اـیآ  لاؤس : [- 1]
؟ دشابیم لوصا » ملع  هّیقیدصت  يدابم   » زا هکنیا  ای  و  لوصا » ملع 

اب ار - روکذم  هلأسم  ناوتیم  هک  دوشیم  هدافتسا  ناشیا  ترابع  زا  اّما  هدومن  نایب  هراشا  وحن  هب  ار  لاؤس  خساپ  هّللا  همحر  فنصم  باوج :
ققحت تهج  هب  شندوبیلوصا  هلأـسم  نوچ  نکل  دومن  جردـنم  روکذـم ، هناگجـنپ  نیواـنع  ماـمت  رد  تاراـبع - ظاـفلا و  زا  یـضعب  رییغت 

. دنکیم تیافک  ام  ثحب  يارب  تسه ، یلوصا  هلأسم  كالم 
. تسه یمالک  هلأسم  كالم  دقاف  الثم  هک  تسین  نیا  شیانعم  میدرک ، یفّرعم  لوصا  ملع  لئاسم  زا  یکی  ناونعهب  ار  ياهلأسم  هچنانچ 

20 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
زا مه  دشاب  هقف  لئاسم  ءزج  مه  الثم  دشاب  هتشاد  ّتیلخدم  ملع  دنچ  رد  هلئسم  کی  هک  درادن  یعنام  میدرک ، نایب  [ 12] البق هک  روطنامه 

، هلئـسم دنچ  رد  رگا  اّما  دنـشاب  دّحتم  لئاسم ، مامت  رد  مولع  دیابن  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، عونمم  هچنآ  دوش ، بوسحم  لوصا  ملع  لئاسم 
هب نکل  دشاب  روکذم  هسمخ  تاهج  مامت  ياراد  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  هک  درادن  یعنام  نیاربانب : درادن  یلاکـشا  دنـشاب ، هتـشاد  داّحتا 

. مینک ثحب  نآ  زا  لوصا  ملع  رد  ام  تسه ، یلوصا  هلأسم  طانم  ياراد  هکنیا  ظاحل 
ارغص و هشیمه  یلوصا  رتحضاو : ترابع  هب  دریگ  رارق  یّلک  یعرش  مکح  طابنتـسا  قیرط  رد  هک  تسا  نآ  یلوصا ، هلأسم  کلذ : حیـضوت 
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، ثحب ّلـحم  رد  دـنکیم - ادـیپ  اربک  ناونع  یلوصا  هلأـسم  هجیتن  دـنکیم - طابنتـسا  ار  یهلا  مکح  ود ، نآ  زا  دـهدیم و  بیترت  یئاربک 
- تسا هنع  یهنم  ناونع ، کـی  هب و  رومأـم  ناونع ، کـی  تسا - قبطنم  ناونع ، ود  یبـصغ ، راد  رد  زاـمن  رب  هک : تسا  نیا  هّیـضق ، يارغص 

دنکیم طابنتـسا  ار  زاوج  دهدیم و  رارق  اربک  رد  زاوج ، هب  لئاق  مه  ار  هجیتن  اریز  میهدیم  رارق  اربک  ار  زاوج  هب  لوق  لاثم ، ناونعهب  ادـعب 
ناونع ود  یبصغ  راد  رد  تالـص  رب  هک : نیا  هصالخ  دیامنیم  طابنتـسا  ار  زاوج  مدع  دـهدیم و  رارق  اربک  ار  عانتما  عانتما ، هب  لئاق  مه  و 

زا یهلا  یّلک  مکح  هجیتن ، رد  درادـن و  یعنام  یهن  رما و  عامتجا  دنـشاب  هدرک  ادـیپ  داّحتا  یهن ، رما و  ّقلعتم  ود  هک  اجکره  هدـش و  ّقلعتم 
. دوشیم طابنتسا  نآ 

یلوصا لئاسم  زا  دریگیم  رارق  طابنتـسا ، ساـیق  ياربک  رد  تسه و  یلوصا  هلأـسم  كـالم  ياراد  نوچ  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  هجیتن :
. دوشیم بوسحم 

مکح شلومحم  فّلکم و  لـعف  یهقف ، هلأـسم  عوـضوم  هک : داد  رارق  یهقف  لـئاسم  زا  ناوـتیم  ناـیب  نیا  هب  ار  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم 
مه یبصغ  راد  رد  زامن  ایآ  میئوگیم : مه  ثحب  لحم  رد  ـال » ما  ۀـبجاو  ۀـعمجلا  ةالـص   » هک مینکیم  ثحب  هقف  رد  ـالثم  دـشابیم  یعرش 

بجاو 
21 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشابیم مارح  اهنت  ای  بجاو  طقف  هکنیا  ای  تسا  مارح  مه  و 
: هک دومن  بوسحم  مالک  ملع  لئاسم  زا  ناوتیم  نایب  نیا  هب  ار  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم 

تـسا زئاج  لاعتم  دـنوادخ  الوم و  يارب  ایآ  میئوگیم : نینچ  مه  ثحب  ّلحم  رد  دوشیم  ثحب  داعم  أدـبم و  لاوحا  زا  یمالک  لـئاسم  رد 
: رگید ترابع  هب  هن  ای  دنراد  يدوجو  قداصت  جراخ ، رد  ناونع  ود  نآ  هک  دیامن  یناونع  هّجوتم  ار  شیهن  ناونع و  کی  هّجوتم  شرما  هک 

داـّحتا بصغ ، تالـص و  نیب  هک  یلاـح  رد  دـیامن  بصغ  یّلک  هب  قـّلعتم  ار  ییهن  تالـص و  یّلک  هب  قـّلعتم  ار  يرما  دـناوتیم  ـالوم  اـیآ 
مالک ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  میئاـمن ، ثحب  روکذـم  وحن  هب  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـناوتیمن ؟ اـی  تسا  حرطم  يدوجو 

. دوشیم بوسحم 
. داد رارق  لوصا  ملع  هّیماکحا  يدابم  زا  ناوتیم  ار  یهن  رما و  عامتجا 

؟ تسیچ هّیماکحا  يدابم  لاؤس :
ثحب امـش  رگا  اضرف  دـنکیم  ثحب  ماکحا  نوئـش  زا  یـضعب  هرابرد  اّما  تسین  یلوصا  لئاسم  ءزج  لوصا ، ملع  هّیماـکحا  يداـبم  باوج :

دـشابیمن یلوصا  لئاسم  زا  هکنیا  امک  تسین  یهقف  لئاسم  زا  روکذم  هلأسم  هن  ای  تسه  يّداضت  هّیفیلکت  هسمخ  ماکحا  نیب  ایآ  هک  دـینک 
اذـل دراد  یمّدـقم  هبنج  لوصا ، ملع  يارب  دـنکیم و  ثحب  ماکحا  هراـبرد  هک  میراد  یلئاـسم  ینعی : دـشابیم  هّیماـکحا  يداـبم  ءزج  هکلب 

هّیماکحا يدابم  هبنج  دناوتیم  وحن  نیا  هب  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  میئوگیم : ثحب  ّلحم  رد  نیاربانب  دناهدیمان  هّیماکحا  يدابم  ار  اهنآ 
، ناونع کی  هب  تبـسن  عامتجا  دـننام  دنتـسه ، ریاغتم  توافتم و  جراخ  رد  هک  یناونع  ود  هب  تبـسن  یهن  رما و  عامتجا  اـیآ  هک : دـنک  ادـیپ 

بوسحم لوصا ، ملع  هّیماکحا  يدابم  زا  ناوتیم  ار  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  سپ  تسین  حرطم  ياهلاحتسا  هکنیا  ای  دراد  هلاحتسا  داضت و 
. دومن

. دشاب لوصا  ملع  هّیقیدصت  يدابم  ءزج  دناوتیم  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  هک  میوشیم  رّکذتم  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
؟ تسا مادک  هّیقیدصت  يدابم 

عوضوم  ایآ  هک  دنکیم  ثحب  ملع  عوضوم  هرابرد  هک  تسه  یلئاسم  هّیقیدصت ، يدابم 
22 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک اذا  امب  اهیف  عانتمالا  عامتجالا و  زاوج  یف  عاّزنلل  صاصتخا  ـال  و  ۀـّیلقع ، ۀـلأسملا  ّنأ  هاـنرکذ  اـم  يواـطم  نم  [ 13] رهظ دـق  ّهنأ  عباّرلا :
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امهب ابلاغ  امهیلع  ۀـلالّدلا  نوکل  هنأ  ّالا  لوقلاب ، بلّطلا  یف  نیرهاّظلا  یهّنلا  رمالاب و  ریبعّتلا  همهوی  اـمبر  اـمک  ظـفّللاب ، میرّحتلا  باـجیالا و 
رظّنلاب دحاولا  ّنأ  يوعدـب  لب  ظفّللا ، ۀـلالد  ینعمب  سیل  افرع  عانتمالا  و  القع ، زاوجلا  یلا  ضعبلا  باهذ  و  یفخی . نأ  نم  حـضوأ  وه  امک 
يوعد رمالا  ۀـیاغ  ّیفرعلا ، عانتمالل  الّـصحم  ینعم  نوکی  الف  ّالا  و  نیهجووذ ، دـحاو  یفرعلا  یحماسملا  رظّنلاب  ّهنأ  و  نانثا ، ّیلقعلا  قیقدـلا 

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  عامتجالا  زاوج  رایتخا  دعب  عوقولا  مدع  یلع  ظفّللا  ۀلالد 
______________________________

نآ هّیقیدصت  يدابم  ءزج  هلئـسم ، کی  رد  عوضوم  مدع  ای  دوجو  هب  قیدـصت  رگید  ترابع  هب  هن  ای  تسا  تباث  دروم ، نالف  رد  لوصا  ملع 
میئوگیم لاح  تسا ، لوصا  ملع  تاـعوضوم  زا  هعبرا و  ّهلدا  زا  یکی  لـقع ، میئوگیم : نینچ  مه  ثحب  ّلـحم  رد  دوشیم  باـسح  ملع ،
هّیقیدـصت يدابم  زا  ار  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  ناوتیم  اذـل  هن  ای  دراد  دوجو  ثحب  ّلحم  رد  عانتما - ای  عامتجا  زاوج  هب  لقع - مکح  ایآ 

. داد رارق  لوصا  ملع 
رئاس دوجو  دوشیم و  بوسحم  لوصا  ملع  لـئاسم  زا  اذـل  دراد  قّقحت  یلوصا  هلأـسم  كـالم  یهن ، رما و  عاـمتجا  هلأـسم  رد  يدـنبعمج :

. دنکیمن دراو  ام  ثحب  هب  ياهبرض  نآ ، رد  تاکالم 

؟ یظفل ای  تسا  یلقع  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  ایآ  - 4

هلأسم  رد  عازن  هک  دش  صّخشم  ابیرقت  میتشاد  هتشذگ  ياهثحب  رد  هک  یتاراشا  زا  [- 1]
23 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. یظفل هن  تسا  یلقع  هلأسم  کی  رد  عازن  یهن ، رما و  عامتجا 
داّحتا قداصت و  ناکما  اجراخ  تعیبط  ود  نآ  هک  یلاـح  رد  یهن  ّقلعتم  يرگید  تعیبط  دـش و  عقاو  رما  ّقلعتم  یتعیبط  رگا  هک  مینیبب  دـیاب 

زا مه  یهن  دنک و  تیارس  یهن  ّقلعتم  هب  شدوخ  ّقلعتم  زا  رما  هک  دوشیم  ببس  روکذم ، قداصت  داّحتا و  ناکما  ایآ  دوب ، ناشنیب  يدوجو 
؟ دیامن تیارس  رما  ّقلعتم  هب  شدوخ  ّقلعتم 

دیاب لقع  تسا و  یلقع  هلأسم  کی  هکلب  درادـن  ظفل  تلالد و  ماقم  هب  یطابترا  قداصت ، ناکما  رطاخ  هب  تیارـس  مدـع  تیارـس و  هلأـسم 
هلأسم کی  رد  عازن  یهن  رما و  عامتجا  باـب  رد  عازن  نیارباـنب ، دوشیمن  اـی  دوشیم  تیارـس  بجوم  يدوجو ، داـّحتا  اـیآ  هک  دـنک  مکح 
بوجو «، » یهن رما و   » هملک ياج  هب  میئوگب : هداد و  رییغت  يرادقم  ار  ثحب  ناونع  دیاب  هک : میریگیم  هجیتن  روکذم  نایب  زا  تسه . یلقع 

؟ هن ای  تسه  عامتجا  لباق  قداصتلا  نکمم  ناونع  ود  رد  تمرح  بوجو و  ایآ  میئوگیم : میهدیم و  رارق  ار  تمرح » و 
- یظفل ریغ  لیلد  لقع - عامجا و  قیرط  زا  ای  دوش  تباث  یظفل - لیلد  ّتنـس - باتک و  قیرط  زا  میرحت  باـجیا و  هک  دـنکیمن  یقرف  هّتبلا 

یظفل ریغ  ای  دـشاب  هدـش  تباث  یظفل  لـیلد  هب  هاوخ  تسا  تمرح  بوجو و  عاـمتجا »  » رد عازن  هکلب  تسین  یظفل  تلـالد  رد  ثحب  ینعی :
زاب دـندش  قداصتم  جراخ  رد  ءیـش  ود  نآ  دومن و  مارح  ار  ءیـش  عامجا ، رگا  نینچمه  دـش و  ءیـش  بوجو  بجوم  عاـمجا ، رگا  ـالثم 

. تسین ظفل  تلالد و  ماقم  هب  طوبرم  هلأسم ، نیا  دوشیم و  حرطم  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم 
. لقع هن  تسا  ظفل  ماقم  هب  طوبرم  روکذم ، عازن  هک  دراد  دوجو  هنیرق  ود  دیوگب  یسک  تسا  نکمم 

هک دـناهتفگن  اهنآ  هن ؟ ای  تسا  زئاج  یهن ، رما و  عامتجا  اـیآ  دـناهتفگ : هدرک و  یهن  رما و  هب  ریبعت  هلئـسم ، ناونع  رد  نییلوصا  لّوا : هنیرق 
رما ینعی : تسه  توافتم  تمرح ، بوجو و  اب  یهن  رما و  هک  تسا  یهیدب  و  عنتمم ، ای  تسا  زئاج  تمرح ، بوجو و  عامتجا  ایآ 

24 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  لعفت - لعفا و ال  ظفل - لوق و  اب  هک  تسا  كرت  بلط  لعف و  بلط  زا  ترابع  یهن ، و 

دوشیم مولعم  دـناهدرک  رکذ  ار  دراد - روهظ  یظفل  یلوق و  بلط  رد  هک  یهن - رما و  هملک  ثحب ، ناونع  رد  نیّیلوـصا  هکنیا  زا  هصـالخ :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


. یلقع هلأسم  کی  رد  هن  هدوب  یظفل  رما  کی  رد  عازن  هک 
تمرح بوجو و  نامه  ناشروظنم  هکلب  تسین  یلوق  بلط  ثحب ، ناونع  رد  روکذم  ریبعت  زا  نییلوصا  دوصقم  هّللا : همحر  فّنـصم  خـساپ 

ادـیپ قّـقحت  یظفل  یلوـق و  بلط  قـیرط  زا  تمرح  بوـجو و  اـبلاغ  هک  تسا  نیا  ثحب ، ناوـنع  رد  یهن » رما و   » هملک رکذ  ّتلع  تـسا و 
نامه اهنآ  روظنم  دـناهدرک و  رکذ  ثحب  ناونع  رد  يریبعت  نانچ  یلوق ، بلط  زا  یـشان  تمرح  بوجو و  ترثک  رطاـخ  هب  سپ  دـنکیم 

. درادن روکذم  ياعّدم  رب  یتّینیرق  لّوا ، دهاش  نیاربانب  ظفل ، ریغ  ای  دوش  تباث  ظفل  قیرط  زا  هاوخ  تسا  تمرح  بوجو و 
یهن رما و  عامتجا  هلأسم  رد  مّوس  لوق  هک  میدرک  نایب  مه  البق  هدش و  هداد  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  یلیصفت  نامه  مّود ، دهاش  مّود : هنیرق 
هلأسم هک  تسا  نآرب  لیلد  فرع ، هلأسم  ندومن  حرطم  روکذـم و  لیـصفت  تسا ، عنتمم  افرع  اـّما  تسا  زئاـج  عاـمتجا ، ـالقع  هک : دوب  نیا 

. دراد طابترا  یئانشآ و  نآ ، تاروهظ  ّهلدا و  دافم  ظافلا ، اب  فرع  اریز  یلقع - هن  تسه - یظفل  هلأسم  کی  یهن ، رما و  عامتجا 
فرع و هلأـسم  تسین و  یلقع  روکذـم ، عازن  هک  تسا  نیا  رب  دـهاش  دـنکیم  یهن  رما و  عاـمتجا  عاـنتما  هب  مکح  فرع ، هـکنیا  هصـالخ :

. تسا حرطم  مه  ظافلا 
ظفل تلالد و  ماقم  هب  طوبرم  فرع ، لقع و  نیب  لیـصفت  اریز : درادن  امـش  ياعّدم  رب  یتّینیرق  مه  روکذم  نایب  هّللا : همحر  فّنـصم  خساپ 

: هک وحن  نیا  هب  دشابیم  یجراخ  بلطم  کی  هب  طوبرم  هکلب  تسین 
دوش ظاحل  یلقع  ّتقد  اب  رگا  دومن : هظحالم  ناوتیم  رظن  ود  اب  ار  یبصغ  راد  رد  تالص 

25 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اّما تسا  بوصغم  راد  رد  فّرـصت  بصغ و  ثیح  شرگید  تهج  تالـص و  ثیح  شتهج  کـی  هک  تسا  ّتیثـیح  ود  تهج و  ود  ياراد 

. دنکیمن ّرثکتم  دّدعتم و  ار  نآ  ناونع ، دّدعت  تسه و  دحاو  ءیش  افرع  میهد ، رارق  فرع  دید  ضرعم  رد  رگا  ار  زامن  نامه 
هک تسه  یبصغ  راد  رد  عقاو  یجراخ  تالـص  نامه  هب  طوبرم  هکلب  تسین  ظفل  تلالد  هب  طوبرم  فرع ، لـقع و  نیب  لیـصفت  هصـالخ :

دّدـعتم افرع  نوچ  دـنکیم و  عامتجا  زاوج  هب  مکح  وا  تسا  دّدـعتم  القع  نوچ  اذـل  تسا  دـحاو  افرع  اّما  تسا  دّدـعتم  لقع ، رظن  زا  ّنأک 
رد تالـص  هرابرد  هک  تسا  یـصیخشت  هب  طوبرم  هکلب  تسین  ظفل  ملاع  هب  طوبرم  روبزم ، لیـصفت  سپ  دنکیم  عانتما  هب  مکح  وا  تسین 

. دراد دوجو  لقع  فرع و  رظن  زا  یبصغ  راد 
مه ظافلا  ملاع  اـب  يّدـح  اـت  هک  درک  ناـیب  يرگید  وحن  هب  ار  فرع  لـقع و  نیب  لیـصفت  ناوتیم  دـناهدومرف : هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذـت :

. دنک ادیپ  طابترا 
زاوج هب  نیلئاق  اب  مه  قح  تسا و  یلقع  هلئـسم ، نآ  میوشیم  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  دراو  هک  یماـگنه  دـیوگیم  لّـصفم  کـلذ : ناـیب 

بلطم نکل  دـنکیم  عاـمتجا  زاوج  هب  مکح  لـقع ، هک  دوشیم  متخ  اـجنیمه  هب  یلوصا  هلأـسم  رد  اـم  ثحب  تسا و  یهن  رما و  عاـمتجا 
دیاب دـش  نکمم  زئاج و  لقع ، رظن  زا  هک  يزیچ  ره  ایآ  هکنیا : زا  تسا  ترابع  نآ  درادـن و  یلوصا  هلأـسم  هب  یطاـبترا  هک  میراد  يرگید 

؟ دوش عقاو  مه  جراخ  رد 
هک لاحنیعرد  ینعی  درادـن  یجراخ  عوقو  مینیبیم  ّهلدا  هب  هعجارم  اب  تسا  زئاج  لقع ، رظن  زا  هک  یبلطم  نیا  هک : مینکیم  اـعّدا  اـم  ریخ ،

یثحب هیف  نحن  ام  رد  ینعی  تسا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رب  دـئاز  هلئـسم ، نآ  نالطب  تّحـص و  هتبلا  درادـن ، یجراخ  عوقو  اّما  تسا  زئاج 
. عنتمم ای  تسا  زئاج  القع  عامتجا ، ایآ  هک : تسا  نیا  ام  ثحب  هکلب  میرادن  عوقو  مدع  عوقو و  رد 

کی  هک  مینک  انعم  روکذم  وحن  هب  ار  فرع  لقع و  نیب  لیصفت  تسا  نکمم  هصالخ :
26 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رمالا ظفل  قالطا  ۀّیـضق  وه  امک  میرّحتلا ، باجیالا و  ماسقأ  عیمج  ّمعی  عانتمالا  عامتجالا و  زاوج  یف  عاّزنلا  كالم  ّنأ  یفخی  ال  سماخلا :
اهیف ّهنأ  عم  امهتغیـص ، یف  مّلـس  نا  فاستعالا و  نع  ۀیلاخ  ریغ  امهتّدام  یف  نیّینیعلا  نیّینییعّتلا  نیّیـسفّنلا  یلإ  فارـصنالا  يوعد  و  یهّنلا . و 
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[. 1  ] عونمم
______________________________

نیب لیـصفت  مینک  رظنفرـص  بلطم  ود  نآ  زا  ام  رگا  دشاب و  هلئـسم  زا  جراخ  شرگید  فرط  یلوصا و  هلأسم  هب  طوبرم  لیـصفت ، فرط 
. درادن دوجو  روکذم  لیصفت  رد  لوبق  لباق  يانعم  يارب  يرگید  هار  درک - انعم  ناوتیم  هنوگچ  ار  فرع  لقع و 

. درادن ظافلا  تلالد و  ملاع  هب  یطابترا  تسا و  ضحم  یلقع  هلأسم  کی  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  هجیتن :

؟ دوشیم میرحت  باجیا و  ماسقا  مامت  لماش  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  ایآ  - 5

« يرییخت ینییعت و  « » يریغ یـسفن و  : » هلمج زا  تسه  یماـسقا  ياراد  بوـجو ، هک  میدرک  ناـیب  حورـشم  وـحن  هـب  [ 14] البق همّدـقم : [- 1]
. ینییعت يرییخت و  يریغ ، یسفن ، تمرح  دننام  دراد  رّوصت  قّقحت و  روکذم  ماسقا  زا  یضعب  مه  تمرح  دروم  رد  یئافک ،» ینیع و  »

نیا دـبع ، هفیظو  نیاربانب ، دـنک  ادـیپ  قّقحت  لمع  ود  نآ  زا  یکی  دـیابن  دـیوگب  ـالوم  هک : تسا  وحن  نیا  هب  يرییخت  تمرح  رّوصت  اـضرف 
هب تسه ، دـبع  دـنچ  ياراد  یئالوم  هک : تسا  وحن  نیا  هب  یئافک  تمرح  ریوصت  الثم  ای  دـیامن و  عمج  ود  نآ  نیب  اجراخ  دـیابن  هک  تسا 

لمع نآ  بکترم  دیابن  اهنآ  زا  رفن  کی  لقا  ّدح  تروص ، نیا  رد  دـیهد  ماجنا  ار  مّرحم  نالف  امـش  مامت  هک  تسا  مارح  دـیوگیم  اهنآ 
ام ثحب  هب  یطابترا  العف  تعیرـش  رد  نآ  عوقو  هّتبلا  تسه - الوم  ضوغبم  اهنآ  لعف  دـنوش  لـمع  نآ  بکترم  دـیبع  ماـمت  هچناـنچ  دوش 

. درادن
27 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نایرج یئافک  يرییخت و  يریغ ، بوجو  رد  تسا و  رـصحنم  ینیع  ینییعت و  یـسفن ، بوجو  هب  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  عازن  ایآ  لاؤس :
؟ میرحت باب  رد  نینچمه  و  درادن -

زا ماسقا - رئاس  و  يریغ - یـسفن و  بجاو  نیب  دراد و  قّقحت  ضورف  ماسقا و  مامت  رد  عامتجا  عاـنتما  عاـمتجا و  زاوج  كالم 15 ] باوج :
مامت لماش  عازن 16 ،] ّلحم  ناونع  رد  یهن  رما و  ظفل  قالطا  ياضتقم  هکنیا  امک  درادـن  دوجو  یتواـفت  تسه  اـم  ثحب  ّلـحم  هک  یتهج 

. دوشیم میرحت  باجیا و  ماسقا 
. یهن هملک  نینچمه  و  دراد - فارصنا  ینیع ، ینییعت  یسفن  بوجو  هب  هدش  رکذ  ثحب  ناونع  رد  هک  يرما  دناهتفگ  یضعب 

هب طوبرم  هکنیا  ای  تسه  ءای - ءاه و  نون ، یهن - هغیص  و  ءار - میم و  فلا ، رما - هّدام  هب  طوبرم  روکذم ، فارصنا  ایآ  هّللا : همحر  فّنصم 
؟ دشابیم لعفت - لعفا و ال  یهن - رما و  هغیص 

فارصنا أشنم  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  اریز  میریذپیمن  امش  زا  ار  بلطم  نیا  تسه  یهن  رما و  هّدام  هب  طوبرم  روبزم ، فارصنا  دیئوگب  رگا 
[. فاستعالا 17 نع  ۀیلاخ  ریغ  هّدام ، هب  طوبرم  فارصنا  سپ  میریذپیمن - ار  فارصنا  تسیچ -؟

هب یطابترا  اّما  دریذپب  ار  بلطم  نیا  یسک  تسین  دیعب  هک : تسا  نیا  ام  خساپ  تسه  یهن  رما و  هغیـص  هب  طوبرم  فارـصنا ، دیئوگب  رگا  و 
. تفرگ هدیدان  دیاب  ار  فارصنا  هلئسم  نیاربانب  لعفت » لعفا و ال   » هغیص هن  هدش  رکذ  یهن » رما و   » ثحب ناونع  رد  اریز  درادن  ام  ثحب 

28 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عیمجل كالملا  مومع  نم  تفرع  امل  ماقملا ، یف  ۀـیراجلا  ریغلا  ۀـمکحلا  تامّدـقمب  قـالطالا  نم  قابـسنالا  روهّظلا و  يوعد  دـعبی  ـال  معن 

فّرـصّتلا نع  یهن  اذا ]  ] کلذک و  امهنیب ، ارییخت  موّصلا  و ]  ] وأ ةالّـصلاب  رمأ  اذا  الثم  ماربالا  ضقّنلا و  نم  نیبلا  یف  عقو  ام  اذک  و  ماسقالا ،
اهیف فّرصّتلا  نع  یهن  و  انییعت ، اهب  رمأ  اذا  امک  اهلاح ، اهیف  ةالّـصلا  لاح  ناک  مهتـسلاجم  عم  اهیف  یلـصف  رایغالا  عم  ۀسلاجملا  راّدلا و  یف 

[. 1  ] نّطفتف نیبلا ، یف  ماربالا  ضقّنلا و  نم  عقو  ام  و  نیفرّطلا ، ّۀلدأ  ءیجم  عانتمالا و  زاوجلا و  یف  عاّزنلا  نایرج  یف  کلذک 
______________________________
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؟ درادن دوجو  یقالطا  روهظ  ثحب ، ّلحم  رد  ایآ  لاؤس : [- 1]
نیا رد  دـشن  زارحا  نآ  ّتیریغ  ای  ّتیـسفن  اـّما  میدرک  زارحا  ار  ءیـش  بوجو  لـصا  رگا  هک  میدرک  ناـیب  الّـصفم  رماوا  ثحب  رد  همّدـقم :

بوجو اریز  مینکیم  ّتیسفن  هدافتـسا  رما - هغیـص  قالطا  بوجو - قالطا  زا  هدومنن  هماقا  ياهنیرق  هدوب و  نایب  ماقم  رد  الوم  رگا  تروص 
فّقوتم يرگید  بوجو  رب  شبوجو  نوچ  بجاو » ءیـشلا  كاذ   » تفگ ناوتیم  الثم  تسه  دّیقم  يریغ ، بجاو  اما  درادن  يدـیق  یـسفن ،
ۀمدقملا وذ  ناک  اذا  بجاو  ءیشلا  كاذ  : » تفگ دیاب  هکلب  بجاو » ءیشلا  كاذ  : » تفگ ناوتیمن  اضرف  هک  يریغ  بجاو  فالخب  تسین 

نآ يارب  يدیق  و  تمکح - تامّدقم  ّتیمامت  هدوب - مه  نایب  ماقم  رد  تسا و  بجاو  ءیش ، نالف  دشاب ، هدومرف  الوم  رگا  نیاربانب  ۀبجاو »
. مینکیم ّتیسفن  هدافتسا  بوجو ، قالطا  زا  هدرکن  رکذ 

«. ّتیرییخت تینییعت و   » رد ّکش  دروم  رد  اذک  و  ّتیئافک » ّتینیع و   » رد ّکش  دروم  رد  نینچمه  و 
. دشاب ینیع  ینییعت  یسفن  بوجو ، هک  تسا  نیا  هغیص ، قالطا  ياضتقم  هصالخ :

دوشیم و تباث  تمکح  تامّدـقم  قّقحت  قیرط  زا  یقالطا  روهظ  اریز  تسین  يراج  ثحب ، ّلحم  رد  روکذـم  یقالطا  روهظ  لاؤس : خـساپ 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  قّقحت  فالخرب  هنیرق  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  دشابن  فالخ  رب  ياهنیرق  هک  تسا  نیا  تامدقم ، زا  یکی 

: ینعی دراد  نایرج  میرحت  بوجو و  ماسقا  مامت  رد  یهن  رما و  عامتجا  رد  عازن  طانم  كالم و 
رد كالم  نآ  دـیامن ، عانتما  هب  مکح  یتهج  ره  هب  دراد و  قّقحت  ضورف  ماـمت  رد  طاـنم  نآ  دـیامن  زاوج  هب  مکح  هک  یتهج  ره  هب  لـقع 

عامتجا ثحب  رد  عازن  هک : میریگیم  هجیتن  سپ  داد  بیترت  یقالطا  روهظ  ناوتیمن  فالخ  رب  هنیرق  دوجو  اب  سپ  دراد  دوجو  ماسقا  مامت 
29 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ذا حوضولا ، یلع  لاّکتالل  وه  اّمنا  قالطالا  ّنأب  لیق  امبر  لب  لاثتمالا ، ماقم  یف  ۀـحودنملا  دـیق  عاّزنلا  ّلحم  یف  ذـخؤی  اـمبر  ّهنأ  سداّـسلا :
[. 1  ] لاحملاب فیلکّتلا  مزلی  اهنودب 

______________________________

. دراد نایرج  تمرح  بوجو و  ماسقا  مامت  رد  یهن  رما و 
ةالّـصلا کیلع  بجی  : » دومرف يرییخت  بجاو  وحن  هب  الوم  رگا  هک : دـناهتخادرپ  لاثم  کی  رکذ  هب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هّللا  همحر  فّنـصم 

: دومرف يرییخت  مارح  وحن  هب  نینچمه  و  موّصلا » وا 
تسا یهیدب  رایغا - اب  تسلاجم  ای  تسا  مارح  یبصغ  راد  رد  فّرصت  ای  ینعی : رایغالا » ۀسلاجم  اّما  راّدلا و  یف  فرـصّتلا  اّما  کیلع  مرحی  »
نایتا نآ  فرط  کی  رگا  يرییخت  بجاو  دروم  رد  اّما  دوش  قّقحم  نآ  فرط  ود  ره  دیاب  دنک  ادـیپ  قّقحت  يرییخت  مارح  دـشاب  انب  رگا  هک 

مه رایغا  اب  انمـض  دناوخب  یبصغ  راد  رد  ار  شزامن  فّلکم  هک  تسا  نیا  روکذم  لاثم  عامتجا  هّدام  دوشیم - لصاح  نآ  اب  تقفاوم  دـش 
دراد ناکما  يرییخت  مارح  يرییخت و  بجاو  عامتجا  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  روکذـم ، ضرف  رد  دـیامن  تسلاجم 

؟ هن ای 
. تسا عنتمم  دنیوگیم  عانتما  هب  نیلئاق  اّما  دراد  ناکما  دنیوگیم  زاوج  هب  نیلئاق 

؟ تسا ربتعم  هحودنم  دوجو  یهن ، رما و  عامتجا  رد  ایآ  - 6

لاثتما يارب  یقیرط  هراچ و  فّلکم ، هک  تسا  نیا  هحودنم ، زا  دوصقم  دناهدومن . رابتعا  ار  هحودـنم  دوجو  ثحب ، ناونع  رد  یـضعب  [- 1]
دیامن نایتا  دجسم  دننام  یحابم  ناکم  رد  ار  شزامن  دناوتب  مه  الثم  دنک  نایتا  هنع  یهنم  درف  ریغ  رد  ار  هب  رومأم  دناوتب  ینعی  دشاب  هتـشاد 

هتـشاد و هحودـنم  فـّلکم ، هک  يدروـم  رد  تسا : نینچ  عازن ، ّلـحم  هحودـنم ، دـیق  راـبتعا  رب  اـنب  دـناوخب . یبـصغ  راد  رد  دـناوتب  مـه  و 
رما و عامتجا  ایآ  هدومن  نایتا  مّرحم ، درف  نمـض  رد  ار  شزامن  دوخ ، رایتخا  ءوس  هب  اّما  دـناوخب  یبصغ  راد  ریغ  رد  ار  شزامن  هتـسناوتیم 
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رد اضرف  دیامن - نایتا  مّرحم  درف  نمـض  رد  ار  هب  رومأم  دناوتیم  طقف  درادـن و  ياهراچ  فّلکم ، هک  يدروم  رد  اّما  هن  ای  تسا  زئاج  یهن ،
مه رما و  مه  وا  هب  تبـسن  الوم  رگا  هحودنم  مدـع  ضرف  رد  اریز  دـشابیم  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  زا  جراخ  تسا - سوبحم  یبصغ  راد 

، دشاب هتشاد  یهن 
30 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـع و  نیّداضتملا ، نیمکحلا  عاـمتجا  وه  لاـحملا و  موزل  نم  عاّزنلا  ّلـحم  یف  ّمهملا  وه  اـمیف  اـهرابتعا  مدـع  کـلذ  عم  قیقّحتلا  نکل  و 
اهعفد یف  يدـجی  هجولا  دّدـعت  نأ  هموزل و  مدـع  وأ  نیّدّـضلا ، عامتجا  ۀـلئاغ  عفر   ] عفد یف  نیهجوب  اـهّجوم  اـمهدروم  نوک  یف  يودـجلا 
عاّزنلا اذهب  هل  لخد  رخآ ال  روذـحم  اهنودـب  لاحملاب  فیلکّتلا  موزل  و  اهمدـع ، ۀـحودنملا و  دوجو  الـصأ  کلذ  یف  توافتی  و ال  اهعفر ] ]

یف رخآ  رمأ  رابتعا  نم  ّدـب  امبر ال  امک  الاحم ، اروذـحم و  لاحملاب  فیلکتلا  يری  نمل  ـالعف  زاوجلاـب  مکحلا  یف  اـهرابتعا  نم  ّدـب  ـال  معن 
هل لخد  و ال  لاحملاب ، فیلکّتلا  موزل  مدع  و  لاثتمالا ، یلع  ةردقلا  رابتعا  لجال  ّالا  اهرابتعال  هجو  ال  ۀلمجلاب : و  اضیأ . کلذـک  هب  مکحلا 

[. 1  ] منتغا مهفاف و  لاحملا ، فیلکّتلا  نم  ماقملا  یف  روذحملا  وه  امب 
______________________________

دیاب هکلب  یناوخب  ار  تزامن  دـیاب  مه  تسا و  مارح  یبصغ  ناکم  رد  فّرـصت  مه  دـیوگب  دـناوتیمن  وا  دـیآیم ، مزـال  لاـحم  هب  فیلکت 
. دوش طقاس  فیلکت ، ود  نآ  زا  یکی 

؟ دناهتشاذگ قلطم  ار  عازن  ّلحم  هدشن و  هحودنم - روکذم - دیق  زا  یتبحص  نییلوصا  تاملک  رد  ارچ  لاؤس :
. دیآیم مزال  لاحم  هب  فیلکت  دشاب  هتشاد  یهن  مه  رما و  مه  هحودنم  مدع  اب  الوم  رگا  اریز  هدوب  یهیدب  روکذم ، دیق  ّتیلخدم  باوج :
اریز درادـن  ام  ثحب  تیثیح  رد  يریثأت  چـیه  یهن - رما و  عاـمتجا  باـب  هیف - نحن  اـم  رد  هحودـنم  مدـع  دوجو و  بلطم : رد  قیقحت  [- 1]

- دنشاب هتـشاد  يدوجو  داّحتا  ناکما  قداصت و  جراخ ، رد  ناونع  ود  رگا  هک : تسا  نیا  ثحب ، تهج  میدرک ، نایب  مه  البق  هک  روطنامه 
يدوجو و داّحتا  هکنیا  ای  دنکیم  تیافک  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  رد  ناونع  هجو و  دّدعت  ایآ  دشاب - قداص  ناونع ، ود  ره  رب  دوجو  کی 
دـنکیم و تیارـس  رما  ّقلعتم  هب  یهن  يدوجو ، داّحتا  رطاـخ  هب  اـیآ  رگید : تراـبع  هب  تسا . یهن  رما و  عاـمتجا  زا  عناـم  قداـصت ، ناـکما 

هحودنم  مدع  دوجو و  میئوگیم  اذل  هن  ای  دنکیم  تیارس  یهن  ّقلعتم  هب  رما  ایآ  نینچمه 
31 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن ام  ثحب  هب  یطابترا 
مه یعناوم  هب  یهاـگ  هک  دراد  مزـال  یتامّدـقم  طیارـش و  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  فـیلکت  دـشاب  اـنب  هک  يدروـم  ره  رد  هک  تسا  یهیدـب  هّتبلا 

تیافک رد  طقف  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  ام  هکلب  تسه  یلعف  عازن  زا  جراـخ  عناوم ، طیارـش و  نآ  هراـبرد  ثحب  نکل  دـنکیم  دروخرب 
دشابن و هحودنم  رگا  هّتبلا  درادن  ام  ثحب  رد  یتلاخد  هحودنم ، مدع  دوجو و  اّما  مینکیم  ثحب  ناونع  دّدعت  تیافک  مدـع  ناونع و  دّدـعت 

. درادن ام  یلعف  ثحب  هب  یطبر  هک  دیآیم  مزال  يرگید  لاکشا  دشاب  هتشادن  لاثتما  يارب  ياهراچ  هار  فّلکم ،
لاحم ناشداّحتا  ناکما  اب  بصغ  تالـص و  هب  فیلکت  سفن  ایآ  هک  مینکیم  ثحب  فیلکت  سفن  ّتیلاحم  هب  تبـسن  ام  رگید ، تراـبع  هب 

، جراخ رد  قداصت  داّحتا و  ناکما  اـب  دـندقتعم  عاـنتما ، هب  نیلئاـق  اـّما  تسین 18 ] لاـحم  دـنیوگیم  عاـمتجا  زاوج  هب  نیلئاـق  هن ؟ اـی  تسا 
رد مینکیم و  ثحب  یمیرحت - یبوجو و  فیلکت - سفن  ندوب  لاحم  زا  هیف  نحن  ام  رد  نیاربانب  تسا  لاحم  بصغ ، تالص و  هب  فیلکت 
هب یئـالوم  هکنیا  لـثم  تسا  لاـحم  فیلکت ، ّقلعتم  اـجنآ  رد  هکلب  میرادـن  فیلکت  هب  عجار  یثـحب  درادـن  دوجو  ياهحودـنم  هک  يدروـم 

: دیوگب شدبع 
ّتیلاحم هب  فاّصتا  هب  فّلکم  دراد و  هلاحتسا  نیّدض - نیب  عمج  فیلکت - ّقلعتم  اّما  تسا  دحاو  روبزم ، فیلکت  هک  نیدّضلا » نیب  عمجا  »

. دراد
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یئالوم رگا  تسا  هب  فّلکم  ندوب  لاحم  هیحان  زا  فیلکت  ّتیلاحم  اّما  دوشیم  لاحم  مه  فیلکت  سفن  دش ، لاحم  هب  فّلکم  رگا  رّکذـت :
ّتلع  میئوگیم  نیّدّضلا » نیب  عمجا   » تفگ

32 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهقّلعتب لوقلا  یلع  عانتمالا  اـما  عئاـبّطلاب و  ماـکحالا  ّقلعتب  لوقلا  یلع  ینتبی  عاـنتمالا  زاوجلا و  یف  عاّزنلا  ّنأ  ةراـت  مّهوتی  اـمبر  ّهنأ  عباّـسلا :
زاوجلاب لوقلا  ّنأ  يرخأ  و  لوقلا . اذـه  یلع  نیهجو  اذ  ناک  ول  ّیـصخش و  دـحاوب  نیمکحلا  ّقلعت  موزل  ةرورـض  یفخی ، داکی  الف  دارفالاب 

داّحتال دارفالاب ، لوقلا  یلع  عانتمالاب  لوقلا  و  ادوجو ، ادـّحتا ]  ] دـّحتا نا  هیلع و  اتاذ  یهّنلا  رمالا و  ّقلعتم  دّدـعتل  عئابّطلاب . لوقلا  یلع  ینبم 
[. 1  ] ادحاو ادرف  هنوک  و  اجراخ ، اصخش  امهقّلعتم 

______________________________

رما و عامتجا  هلأسم  رد  اّما  درادـن  نیّدـض  نیب  عمج  لاثتما و  رب  تردـق  دـبع ، دراد و  هلاحتـسا  نآ  ّقلعتم  هک  تسا  نیا  فیلکت ، ّتیلاـحم 
یموهفم يوه و  ام  ریاغت  نیقّلعتم ، هک  يدروم  رد  هک  تسا  فیلکت  سفن  هب  تبسن  لاکشا ، امیقتسم  هکلب  درادن  یتّیلاحم  هب  فّلکم  یهن ،

. دیامن عمج  یهن  رما و  نیب  دناوتیم  الوم  ایآ  تسا  حرطم  يدوجو ، داّحتا  اجراخ  اّما  دنراد 
یتلاخد هنوگچیه  هحودنم ، مدع  دوجو و  تسا ، فیلکت  سفن  ّتیلاحم  مدع  ّتیلاحم و  یهن ، رما و  عامتجا  باب  رد  ثحب  ّلحم  هصالخ :

هک تسا  نامه  دـناهدومنن ، روکذـم ، دـیق  هب  ياهراشا  هتـشاذگ و  قلطم  ار  ثحب  ناونع  نیّیلوصا ، هکنیا  تلع  درادـن و  ام  ثحب  تهج  رد 
. دناهدومنن ياهراشا  نآ  هب  هدوب ، یهیدب  هحودنم ، دیق  ّتیلخدم  نوچ  هکنیا : هن  میدرک  نایب  احورشم 

درادن عیابط  هب  ماکحا  قّلعت  هلأسم  هب  یطابترا  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  - 7

دومرف الوم  یتقو  رگید : تراـبع  هب  [ 20] دارفا هب  اـی  دریگیم  ّقلعت  عیاـبط ، هب  یهاوـن  رماوا و  اـیآ  هک : میدرک  ثحب  [ 19] البق رّکذت : [- 1]
تالص  تعیبط  هب  وا  بلط  رما و  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ  »

33 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دارفا هب  ای  دوشیم  قلعتم 

؟ هن ای  دراد  روکذم  هلأسم  هب  یطابترا  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  ایآ  لاؤس :
ود نآ  رکذ  هب  باتک  نتم  بیترت  تیاعر  نودب  هک  هدش  ثحب  لحم  رد  مّهوت  ود  هک  میوشیم  رّکذـتم  فّنـصم ، رظن  نایب  زا  لبق  باوج :

. میزادرپیم
یعنام یهن  رما و  عامتجا  دـیوگب  دوش و  عامتجا »  » هب لئاق  یلعف  ثحب  رد  دـیاب  دـنادب ، عیابط  هب  ّقلعتم  ار  یهاون  رماوا و  یـسک  رگا  فلا :
دنتـسه زیاـمتم  تعیبط  ود  اـهنآ  هکلب  درادـن  بصغ  تعیبط  هب  یطاـبترا  تالـص ، تعیبط  تسا و  ّقلعتم  عیاـبط  هب  یهن  رما و  اریز  درادـن 

رد دنادب  دارفا  هب  ّقلعتم  ار  یهاون  رماوا و  یسک  رگا  اّما  دنتـسه  ریاغتم  تعیبط ، رظن  زا  اما  دنراد  دوجو  کی  یجراخ  دوجو  رظن  زا  هچرگ 
نیا تسه و  دوجو  کی  درف و  کی  یبصغ  راد  رد  تالـص  میرادـن ، ددـعتم  دارفا  تروص ، نیا  رد  اریز  دوش  یعانتما »  » دـیاب هیف  نحن  اـم 

، یهن مه  دریگب و  ّقلعت  رما  مه  دوجو  کی  هب  هک  دوشیم  هنوگچ  تقونآ  یهن ، ّقلعتم  مه  تسا و  رما  ّقلعتم  مه  یصخش  یجراخ  دوجو 
. دوش یعانتما »  » دیاب دارفا  هب  ماکحا  ّقلعت  هب  لئاق  سپ 

یلو دوش  یعانتما »  » دیاب یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  دـیدرک  هظحالم  اریخا  هک  روطنامه  دـنادب  دارفا  هب  ّقلعتم  ار  ماکحا  یـسک  رگا  ب :
. دوش عانتما »  » ای [ 21 «] عامتجا  » زاوج هب  لئاق  دناوتیم  ثحب  لحم  رد  تسناد  عیابط  هب  ّقلعتم  ار  ماکحا  هچنانچ 

یهن رما و  عامتجا  ثحب  رد  دیاب  دننادیم  دارفا  هب  ّقلعتم  ار  یهاون  رماوا و  هک  یناسک  دوب : نیا  روکذـم ، مّهوت  ود  كارتشا  هجو  هصالخ :
. دنوش عانتما »  » هب لئاق 
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34 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يدجی و ناکل  داجیالا  دوجولا و  بسحب  داّحتالا  هعم  ّرـضی  ثیحب ال  يدـجی  ناک  نا  هجولا  دّدـعت  ّناف  نیمّهّوتلا ، الک  داسفب  ریبخ  تنأ  و 

دوجوب نیدوجوم  نیدرفل  اعمجم  نوکیف  نیتعیبّطلا ، نم  ّلکل  ادرف  نوکی  نیهجوب  هّجوملا  ّیجراخلا  دوجوملا  ّناف  دارفـالاب ، لوقلا  یلع  ول 
ّالا و  نیتعیبّطلا ، نم  ّلکل  درف  قادصم و  وه  امب  نینثا  عمجملا  نوکب  ّرضی  کلذک ال  ، ] نیتعیبّطلا دّدعتب  دوجولا  ةدحو  ّرضی  امکف ال  دحاو ،

ۀیتالّـصلا و ةدحو  ّنأ  امکف  اجراخ ، امهداّحتا  و  ادوجو ، نیتعیبّطلا  ةدحول  یفخی ، امک ال  عئابّطلاب  لوقلا  یلع  یّتح  الـصأ  يدجی  ناک  امل 
نم جراـخلا  یف  عـقو  اـم  ةدـحو  کلذـک  نیتـعیبط ، اـمهنوک  امهدّدـعتب و  رئاـض  ریغ  ادوـجو  ۀـبوصغملا  راّدــلا  یف  ةالـّـصلا  یف  ۀــّیبصغلا 

ادوجو هتدحو  یلع  وهف  هنع ، اّیهنم  نوکیف  بصغلل  ادرف  و  هب ، ارومأم  نوکیف  ةالّصلل  ادرف  هنوکب  رئاض  ریغ  ادوجو  اهیف  ةالّصلا  تاّیصوصخ 
[. 1  ] لفغت الف  نیتعیبّطلل ، اقادصم  هنوکل  نینثا ، نوکی 

______________________________

- یعانتما هن  میوش - یعامتجا »  » یلعف ثحب  رد  اّما  دش  دارفا  هب  ماکحا  ّقلعت  هب  لئاق  لبق ، ثحب  رد  تسا  نکمم  هّللا : همحر  فّنـصم  [- 1]
. دوشیم حضاو  مّهوت ، ود  ره  نالطب  هجیتن  رد 

دوش یعانتما  دیاب  یلعف  ثحب  رد  دش ، يدارفا »  » لبق هلأسم  رد  یـسک  رگا  هک : دوب  هدـش  هیکت  بلطم ، نیا  رب  مّهوت  ود  ره  رد  کلذ : نایب 
مه دوش و  عقاو  رما  ّقلعتم  مه  دوشیم  هنوگچ  تسا و  دوجو  کی  ياراد  درف و  کی  یبصغ  راد  رد  تالـص  میرادـن ، درف  ود  اجراخ  اریز 

. یهن ّقلعتم 
ناونع مه  تسه ، ناونع  ود  ياراد  هک  دیراد  لوبق  دیریگیم ، رظن  رد  ار  یبصغ  راد  رد  تالـص  هک  مه  امـش  تسا : نیا  فّنـصم ، خـساپ 

درف مه  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، ّقلعتم  ناونع  ود  دـحاو ، دوجوم  رب  رگا  نیارباـنب  تسا  ّقلعتم  نآرب  یتالـص  ناونع  مه  دراد و  یبصغ 
تقیقح رد  سپ  دشابیم  ب »  » ناونع قادصم  مه  تسه و  فلا »  » ناونع قادصم  مه  دـشابیم ، ناونع  نآ  دارفا  زا  مه  تسا و  ناونع  نیا 

. تسا درف  ود  يارب  عمجم  هدمآرد و  لکش  سابل و  کی  هب  هک  يدرف  ود  یهتنم  دراد  دوجو  درف  ود  قادصم و  ود 
35 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا مادک  درف  يانعم  تسیچ و  ّتیدرف  رد  كالم  امش  رظن  هب  رتحضاو : ترابع  هب 
ياراد دــینک  هسیاـقم  تالــص »  » اـب رگا  ار  یبـصغ  راد  رد  تالــص  تـسه ، نآ  هارمه  هـّیدرف  ّتیــصوصخ  هـک  يدوـجو  نآ  ینعی  درف ،

. دشابیم ّتیبصغ  هّیدرف  تاّیصوصخ  ياراد  دیئامن  هظحالم  بصغ  اب  ار  نآ  هچنانچ  تسه و  یتالص  هّیدرف  تاّیصوصخ 
؟ بصغ ای  تسا  تالص  دارفا  زا  دینادیم  درف  کی  رگا  درف و  کی  ای  دینادیم  درف  ود  ار  نآ  امش  هکنیا  هصالخ ،

ود و  [ 22] درف ود  عقاو  رد  یبصغ  راد  رد  تالـص  هک  دوشیم  مولعم  دـیوش  لئاق  یئادـج  کیفکت و  اهنآ  نیب  دـیناوتیمن  امـش  هکنیا  زا 
هچنآ زا  ریغ  ینایب  مّهوتم - امش - هدش و  دوجوم ، دوجو  کی  هب  هدرک و  ادیپ  قّقحت  درف  کی  هلیسو  هب  هک  يدوجو  ود  اهتنم  تسا  دوجوم 
یعنام دریگیم ، ّقلعت  دارفا  هب  ماکحا  هک  میدش  لئاق  ام  دش و  حرطم  درف ، دّدعت  هلأسم  رگا  دیشاب و  هتـشاد  دیناوتیمن  میدرک ، رکذ  ام  هک 

دوش عقاو  رما  ّقلعتم  نیقادصملا ، دحا  تهج  هب  تسه  قادصم  ود  عمجم  درف و  ود  عماج  هکنیا  ظاحل  هب  یبصغ  راد  رد  تالص  هک  درادن 
دّدعت دیئوگب  ادتبا  زا  دیاب  تسین  زاسراک  روکذم ، نایب  دیئوگب  مّهوتم - امـش - هچنانچ  دریگ و  رارق  یهن  ّقلعتم  رگید  قادصم  ظاحل  هب  و 

تسین و زاسراک  نیوانع ، دّدعت  دشاب  هتـشاد  دّدـعت  مه  ناونع  دوش و  ّقلعتم  مه  عیابط  هب  ماکحا  رگا  درادـن و  ياهدـئاف  هجیتن و  مه  ناونع 
. دنکیمن لح  ار  یلکشم 

دّدعت دنکیم  تیافک  ناونع  دّدعت  هک  روطنامه  ینعی  مینکیم  ثحب  امش  اب  تسا  شخبهجیتن  ناونع ، دّدعت  هکنیا  ساسارب  فّنـصم - ام -
. تسا یفاک  مه  ّتیدرف  قادصم و 

يراج لامتحا ، ود  ره  انبم ، ود  ره  قبط  درادـن و  دارفا  ای  عیابط  هب  ماکحا  ّقلعت  هلأسم  هب  یطاـبترا  چـیه  یهن ، رما و  عاـمتجا  هلأـسم  هجیتن :
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. تسا
36 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دروم یف  یّتح  اقلطم  همکح  طانم  میرّحتلا  باجیالا و  یقّلعتم  نم  دـحاو  ّلک  یف  ناک  اذا  ّالا  عامتجالا  باب  نم  نوکی  داکی  ّهنأ ال  نماّثلا :
مکحب وأ  نیطانملا  يوقأب  اموکحم  هنوکب  عانتمالا  یلع  و  نیمکحلاب ، اموکحم  ـالعف  هنوکب  زاوجلا  یلع  مکحی  یک  عاـمتجالا  قداـصّتلا و 
نوکی داکی ]  ] الف کلذـک  طانم  نیقّلعتملل  نکی  مل  اذا  اّمأ  و  هلیـصفت . یتأی  امک  يوقأ  امهدـحأ  كاـنه  نکی  مل  اـمیف  نیمکحلا  ریغ  رخآ 

نکی مل  امیف  امهریغ  رخآ  مکح  وأ  هطانم ، هل  ناک  اذا  اـمهنم  دـحاو  مکحب  اـّلا  اـموکحم  عاـمتجالا  دروم  نوکی  ـال  و  بابلا 23 ،] اذـه  نم 
[. 1  ] توبثلا ماقم  بسحب  اذه  عانتمالا ، وأ  زاوجلاب  لیق  امهنم  دحاول 

______________________________

عامتجا هدام  رد  یهن  رما و  طانم  رابتعا  - 8

. دشابیم یهن 25 ] رما و  عامتجا  هلأسم  و  ضراعت 24 ] باب  قرف  نایب  متشه ، رما  زا  دوصقم  رّکذت : [- 1]
شطرش دشاب ، یهن  رما و  عامتجا  ثحب  لخاد  یبصغ  راد  رد  تالـص  اضرف  یهن و  رما و  عامتجا  ثحب  تایرغـص  زا  يدروم  دشاب  انب  رگا 

زامن رگید : ترابع  هب  دـشاب  هتـشاد  قّقحت  مکح  ود  ره  كالم  هنع  یهنم  هب و  رومأم  ناونع  ود  عاـمتجا  قداـصت و  دروم  رد  هک  تسا  نیا 
رما و كـالم  ياراد  یبـصغ  راد  رد  تالـص  مینک  زارحا  اـم  هک  تسا  یهن  رما و  عاـمتجا  ثحب  ياـهلاثم  زا  یتروـص  رد  یبـصغ  راد  رد 
اب هک  تسین  يدروم  هب  رـصحنم  نآ ، تحلـصم  ینعی : دراد - قّـقحت  اـهزامن  رئاـس  رد  هک  یتحلـصم  ناـمه  تسه - تحلـصم  هجرددـص 

دنکن ادیپ  داحتا  بصغ ،
37 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قیداصم مامت  رد  زامن  همزلم  تحلصم  كالم و  دیاب  سپ  تسین  دجـسم  ای  هناخ  رد  زامن  هب  رـصحنم  زامن ، تحلـصم  رتحضاو : ترابع  هب 
ثعاب هک  یبانتجالا  مزال  هدسفم  نآ  مینک  زارحا  دیاب  نینچمه  دشاب و  هتـشاد  قّقحت  هدـش ، دـّحتم  بصغ ، اب  هک  يزامن  نآ  یّتح  تالص 

، هدـش دـحتم  تالـص ، اب  هک  یقادـصم  نآ  یّتح  بصغ  قیداصم  مامت  ینعی  دراد  قـالطا  هدـش ، یبصغ  راد  رد  فّرـصت  بصغ و  زا  یهن 
دارفا مامت  رد  یّلک  روطهب  تحلـصم  هک  تسا  یئاـج  نآ  هب  طوبرم  یهن ، رما و  عاـمتجا  باـب  رد  عازن  سپ  دراد  باـنتجالا  مزـال  هدـسفم 

- دشاب كالم  ود  دجاو  یبصغ  راد  رد  تالـص  دیاب  نیاربانب  دـشاب  تباث  هنع  یهنم  قیداصم  مامت  رد  یّلک  روطهب  مه  هدـسفم  هب و  رومأم 
نآ زا  کیره  درادن ، یعنام  دیوگیم : دش ، یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هب  لئاق  یـسک  رگا  اتجیتن  بانتجالا - مزال  هدسفم  همزلم و  تحلـصم 

دیامنیم ریثأت  یلعف  میرحت  رد  هدسفم  یلعف و  باجیا  رد  تحلصم  ینعی : دنکیم  ریثأت  شدوخ  یلعف  مکح  رد  همزلم  تحلـصم  هدسفم و 
. تسه یلعف  تمرح  ياراد  مه  دراد و  یلعف  بوجو  مه  یبصغ  راد  رد  زامن  هجیتن ، رد  و 

دحا رگا  تسه و  يوقا  طانم  كالم و  عبات  مکح ، دراد و  قّقحت  عامتجا  هّدام  رد  كالم  ود  دیوگیم : دش ، عانتما  هب  لئاق  یـسک  هچنانچ 
اـضرف تمرح  بوجو و  زا  ریغ  یثلاـث - مکح  هکلب  دـیامن  ریثأـت  دـناوتیمن  كـالم  ود  نآ  زا  کیچـیه  دوبن ، يوقا  يرگید  زا  نیکـالملا 

. مینکیم نایب  یهن - رما و  عامتجا  تاهیبنت  زا  مّود  هیبنت  رد  ادعب - ار  نآ  لیصفت  هک  دنکیم  ادیپ  قّقحت  هحابا -
. دشاب هتشاد  قّقحت  كالم  ود  عامتجا ، هّدام  رد  دیاب  عانتما  هب  لوق  رب  انب  هچ  عامتجا و  هب  لوق  رب  انب  هچ  هصالخ :

- قداصت دروم  رد  یّتح  اقلطم  ینعی : دنـشاب - تمرح  بوجو و  یّلک  طانم  نآ  دقاف  بصغ ، تالـص و  رگا  اضرف  هک : تسا  رّکذت  هب  مزال 
: دشابیم ضرف  ود  ياراد  تسه ، نیکالم  دقاف  قداصت ، ّلحم  هک  يدروم  رد  تسا  یهیدب  دشابیم  جراخ  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  زا 

38 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم ّدب  الف  یناّثلا 26 ] لیبق  نم  نیطانملا  ّنأ  زرحأ  اذا  ناتـضراعتم  نیمکحلا  یلع  ناتلاّدلا  ناتیاوّرلاف  تابثالا ، ۀـلالّدلا و  ماقم  بسحب  اّمأ  و 
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امبرف نییـضتقملا  نیب  محاّزتلا  باب  نم  ناک  لب  نیبلا ، یف  ضراعت 27 ] الف  ّالا  رییّختلا و  و  وأ ]  ] حیجّرتلا نم  امهنیب  ذـئنیح  ۀـضراعملا  لمع 
تاحّجرم نم  ّدب  لب ال  الـصأ  تایاوّرلا  تاحّجرم  ۀظحالمل  ذـئنیح  لاجم  الف  اطانم ، يوقأ  هنوکل  الیلد ، فعـضأ  وه  ام  عم  حـیجّرتلا  ناک 

نم ّدـب  الف  ضراعّتلا 28 ] امهنیب  عقول  ّیلعفلا  مکحلل  الّفکتم  امهنم  لک  ناک  ول  معن  اـهیلا . ةراـشالا  یتأـی  اـمک  تاـمحازتملا  تایـضتقملا 
. نّطفتف ۀمحازملا  باب  تاحّجرم  ۀظحالمب  یئاضتقالا  مکحلا  یلع  امهدحأ  لمحب  امهنیب  ّقفوی  مل  ول  ۀضراعملا  باب  تاحّجرم  ۀظحالم 

مکحلا طانم  یلع  ۀلمتـشم  اهنع  ّیهنملا  اهب و  رومأملا  ۀـعیبّطلا  نم  دـحاو  ّلک  نوکی  نأ  باـبلا  اذـه  یف  ربتعملا  ّنأ  تفرع  دـق  ّهنأ  عساـّتلا :
، نیمکحلا یلیلد  قالطا  ّالا  نکی  مل  ول  و  لاکـشا ، الف  هریغ  وأ  عامجا  نم  کلذ  یلع  ّلد  ام  كانه  ناک  ولف  عامتجالا  لاح  یف  یّتح  اقلطم 

نوکیف عامتجالا ، دروم  یف  طانملا  یضتقملا و  توبث  یلع  الیلد  ناکل  ّیئاضتقالا  مکحلا  نایب  یف  ناک  ول  قالطالا  ّنأ  وه : و  لیصفت ، هیفف 
ناک  ول  و  بابلا ، اذه  نم 

______________________________

. دشابیم كالم  نامه  عبات  مه  مکح  هک  تسه  كالم  ود  زا  یکی  دجاو  یهاگ  فلا :
. دوب دهاوخ  یمّوس  كالم  کی  عبات  مکح ، ارهق  هک  دشابن  دوجوم  كالم ، ود  زا  کیچیه  هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  ب :

. میزادرپیم نآ  تابثا  ماقم  ثحب  هب  کنیا  دوب و  ّهلدا  زا  رظنفرص  توبث و  ماقم  بسح  هب  میدرک  رکذ  ار  هچنآ  رّکذت :
39 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دحأ بذـکب  ـالامجا  ملع  اذا  اـّلا  زاوجلاـب  لوقلا  یلع  نیمکحلا  یف  یـضتقملا  توـبث  فاشکتـسا  یف  لاکـشا  ـالف  ّیلعفلا ، مکحلا  ددـصب 
. نیضراعتملا ۀلماعم  امهعم  لماعیف  نیلیلّدلا ،

دحأ ءافتنا  ّناف  الـصأ ، عامتجالا  دروم  یف  نیمکحلل  یـضتقملا  توبث  یلع  ۀـلالد  ریغ  نم  نایفانتم  ناقالطالاف  عانتمالاب ، لوقلا  یلع  اـّمأ  و 
وه امهنیب  قیفّوتلا  ۀّیضق  نا  لاقی : نأ  ّالا  هئافتنا  لجال  نوکی  نأ  نکمی  هل  یضتقملا  توبث  عم  عناملا  لجال  نوکی  نأ  نکمی  امک  نییفانتملا 

[. 1  ] امهنم رهاّظلا  صوصخف  ّالا  و  رهظأ ، امهدحأ  نکی  مل  ول  ّیئاضتقالا  مکحلا  یلع  امهنم  ّلک  لمح 
______________________________

؟ دوشیم زارحا  هنوگچ  عامتجا  هّدام  رد  یهن  رما و  طانم  - 9

لیمکت عساتلا »  » رد ار  نآ  اّما  تسه  لامجا  لامک  ياراد  دناهدرک  نایب  نماثلا »  » رد هّللا  همحر  فّنـصم  هک  ار  یبلاطم  افاصنا  رّکذـت : [- 1]
قیفلت دناهدرک  نایب  روکذم  همّدقم  ود  رد  فّنـصم  ار  هچنآ  ام  اذـل  دـندرکیم  نایب  رما  کی  تحت  ار  همّدـقم  ود  نآ  هک  دوب  رتهب  هدومن و 

. میهدیم حیضوت  باتک  نتم  بیترت  تیاعر  نودب  هدومن ،
؟ دراد قّقحت  كالم  ود  ره  قداصت ، دروم  رد  هک  دومن  زارحا  دیاب  یقیرط  هچ  زا  لاؤس : یتابثا : ماقم  ثحب  اما 

دراد ناصقن  یتالص  تحلصم  رظن  زا  هن  یبصغ  راد  رد  زامن  دومنیم ، تابثا  هک  میتشاد  عامجا  هیبش  یلیلد  رگا  لّوا  هجرد  رد  - 1 باوج :
نینچمه دراد و  دوجو  مه  تالـص  نآ  رد  تسه  اـهزامن  رئاـس  رد  هک  یکـالم  ناـمه  ینعی : دراد  دوبمک  یبـصغ ، هدـسفم  تهج  زا  هن  و 

قّقحت فاشکتـسا  هار  تسا و  ّلح  لکـشم  هک  تسا  دوجوم  بصغ ، اب  دـّحتم  تالـص  رد  تسه  بصغ  دارفا  رئاس  رد  هک  یکـالم  ناـمه 
. تسا عامجا  نامه  نیکالم ،

: تسا هنوگ  ود  رب  هلئسم  میدوب ، هجاوم  ریغلا » کلم  یف  فرصتت  ال   » و َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » دننام هّیظفل  ّهلدا  اب  طقف  رگا  - 2
رد هکلب  تسین  بصغ  تالص و  یلعف  مکح  نایب  ددصرد  یهن  لیلد  رما و  لیلد  فلا :

40 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح یلو  تسه  زامن  همزلم  تحلـصم  نایب  ددـصرد  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » ینعی تسه  ود  نآ  كالم - نایب  یئاضتقا 29 -] مکح  نایب  ماقم 
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یئاضتقا مکح  طقف  تسا و  بصغ  بانتجالا  مزال  هدـسفم  نایب  ماقم  رد  بصغت » ال   » نینچمه تسا و  دراوم  تاّیـصوصخ  عبات  نآ ، یلعف 
درادن و دوجو  یـضراعت »  » ضرف نیا  رد  دننکیم . نایب  ار  بصغ  تالـص و  هدسفم  تحلـصم و  حیرـص ، روطهب  ّنأک  دنکیم  نایب  ار  نآ 

: ینعی دنراد  يدّحتم  ریسم  مادکره  عامتجا  عانتما و  هب  نیلئاق 
یبصغ راد  رد  تالـص  يارب  یلعف  مکح  ود  نآ ، عبت  هب  دراد و  دوجو  یئاضتقا  مکح  ود  یبصغ ، راد  رد  تالـص  رد  دـیوگیم  یعاـمتجا 

. دنکیم تباث 
تباث مه  یلعف  مکح  ود  تفگ  ناوتیمن  اّما  دراد  قّقحت  یئاضتقا  مکح  ود  یبصغ  راد  رد  زاـمن  دروم  رد  دـنیوگیم  مه  عاـنتما  هب  نیلئاـق 

یهیدـب دومن و  تیاعر  ار  نیمحازتم  باب  تاـحجرم  دـیاب  یملع  حالطـصا  هب  و  تسا 30 ] نیکـالملا  يوقا  عباـت  یلعف ، مکح  هکلب  تسا 
مها اهنآ  زا  کی  مادک  هک  دومن  هظحالم  دیاب  لّوا  هبتر  رد  هکلب  میرادن  ّهلدا  ّتیرهظا  ّتیئاوقا و  هب  یتیانع  لیلد ، ود  محازت  رد  هک  تسا 

يرایتخا لدب  هک  نیمحازتم  زا  کیره  ینعی  تسه  يرایتخا 32 ] لدب  مدع  يرایتخا و  لدب  دوجو  مّود ، حّجرم  و  تسا 31 ] مهم  مادک  و 
دنرادن

41 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دراد مّدقت  رگید  رب 

، عاـنتما هب  لوق  رب  اـنب  هن  دراد و  دوجو  یـضراعت  عاـمتجا ، هب  لوق  رب  اـنب  هن  دنـشاب  یئاـضتقا  مکح  ناـیب  ماـقم  رد  لـیلد  ود  رگا  هصـالخ :
قبطرب دـیامنیم و  ذـخا  ار  یئاضتقا  مکح  ود  زاوج ، هب  لئاق  دـننکیم ، نایب  ار  یئاضتقا  مکح  لیلد ، ود  نآ  طقف  تسا  حرطم  ياهضراعم 

نیکالملا يوقا  عبات  یلعف ، مکح  دـیوگیم  نکل  [ 33] دراد لوبق  ار  یئاضتقا  مکح  ود  مه  یعاـنتما  دـنکیم و  تباـث  یلعف  مکح  ود ، نآ 
. دسریم تمرح  بوجو و  زا  ریغ  یمّوس  مکح  هب  تبون  تشادن  دوجو  یئاوقا  كالم  رگا  تسه و 

لعفلاب کیلع  بجی  : » هک تسا  نیا  َةـالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » هلمج ياـنعم  یئاـضتقا - مکح  هن  تسه - یلعف  مکح  رگناـیب  یهن  رما و  لـیلد  ب :
: مه بصغت » ال   » يانعم و  ةالّصلا » ۀماقا 

ادـج رگیدـکی  زا  عانتما  زاوج و  هب  نیلئاق  قیرط  ریـسم و  روکذـم ، ضرف  رد  هک  دـشابیم  ریغلا » لام  یف  فرـصّتلا  لـعفلاب  کـیلع  مرحی  »
. دوشیم

مامت هب  تبـسن  یلعف  مکح  ود  اهنآ  هکلب  دـنرادن  یـضراعت  رگیدـکی  اب  لیلد  ود  نآ  دـیوگیم : تسه  عاـمتجا  زاوج  هب  لـئاق  هک  یـسک 
هک درادـن  یلاکـشا  ینعی  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلعف  مکح  ود  هک  درادـن  یعنام  مه  قداصت  عامتجا و  ّلحم  رد  دـننکیم  تباـث  ناـشدارفا 

عامتجا هّدام  رد  یلعف  مکح  ود  توبث  زا  یعامتجا  ینعی  دـشاب  مارح  بصغ ،» اّهنا  امب  و   » بجاو ةالـص ،» اّهنا  امب   » یبصغ راد  رد  تـالص 
رد هک  یماگنه  دراد و  قّقحت  كالم  ود  ره  هک  دنکیم  فشک 

42 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بجاو مه  یبصغ  راد  رد  زامن  رگا  دـیوگیم  هدومن و  فشک  ار  ّتلع  لولعم ، قیرط  زا  دوب  ققحتلا  نکمم  یلعف ، مکح  ود  عامتجا ، هّدام 
كالم روکذم ، قیرط  هب  درادن و  یلکشم  زاوج ، هب  لئاق  اذل  دراد  همزلم  هدسفم  مه  همزلم و  تحلصم  مه  دوشیم  مولعم  دش ، مارح  مه  و 

. دنکیم فشک  ار 
«. نیضراعتملا ۀلماعم  امهعم  لماعیف  نیلیلّدلا  دحا  بذکب  الامجا  ملع  اذا  الا  : » هلوق

هظحالم ار  لیلد  ود  یتقو  ینعی : تسه  یلاـمجا  ضراـعت  ضراـعت ، دراوم  زا  یکی  هک  تفگ  میهاوخ  حـیجارت  لداـعت و  ثحب  رد  رّکذـت :
. تسا بذک  ود ، نآ  زا  یکی  مینادیم  اجراخ  اّما  دنک  یفن  ار  يرگید  کیره ، هک  تسین  نینچ  دنتسه و  عمج  ناکما  ياراد  مینکیم 
هکنیا رگم  دـنکیم  فشک  ار  كـالم  ود  قداـصت ، هّداـم  رد  یلعف  مکح  ود  توبث  قیرط  زا  زاوج  هب  لـئاق  میئوگیم : مه  ثحب  ّلـحم  رد 

رد درادـن و  دوجو  نآ  يارب  یلعف  مکح  عامتجا ، هّدام  رد  دـنادب  الامجا  دـشاب و  هتـشاد  لیلد  ود  زا  یکی  بذـک  هب  یلاـمجا  ملع  اـجراخ 
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. دوشیم ضراعت  هلماعم  لیلد ، ود  نآ  اب  تروص  نیا  رد  هک  تسین  حرطم  كالم ، ود  هجیتن ،
هجاوم یظفل  لیلد  ود  اب  طقف  اهنآ  هکلب  تسا  كـالم  ود  ياراد  یبصغ  راد  رد  زاـمن  هک  دـناهدرکن  فشک  اـجراخ  عاـنتما  هب  نیلئاـق  اـّما 

يارب یهار  یعانتما »  » اذـل درادـن  ناـیرج  ّتیلباـق  عاـمتجا  هّداـم  رد  مه  یلعف  مکح  ود  دراد . قّقحت  یلعف  مکح  ود  دـیوگیم  هک  دنتـسه 
ددرگیمن حرطم  محازت  باب  تاحّجرم  دش  حرطم  ضراعت ، هچنانچ  تسا و  ضراعت  نیلیلد ، نیب  دـیوگب  دـیاب  سپ  درادـن  كالم  فشک 

ذخا ار  نامه  ات  تسه  اوقا  روهظ ، تلالد و  تهج  زا  لیلد  ود  نآ  زا  کی  مادـک  دـید  دومن و  هّجوت  ضراعت  باب  تاحجرم  هب  دـیاب  هکلب 
. دسریم نیضراعتم  نیب  رییخت  ای  طقاست  هب  تبون  دعب ، هلحرم  رد  تشادن  دوجو  روهظ  تلالد و  رظن  زا  ّتیئاوقا  رگا  دومن و 

لمح یئاضتقا  مکح  هب  ار  يرگید  یلعف و  مکح  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  ضراعت ، باب  تاحّجرم  هب  عوجر  زا  لبق  هّتبلا  رّکذـت :
هک  دشابن  اهنآ  نیب  یضراعت  هکنیا  ات  دومن 

43 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیلع ۀـلالد  كانه  نکت  مل  امّلک  و  عامتجالا ، ۀـلأسم  نم  ناک  نیمکحلا  یف  یـضتقملا  توبث  یلع  ۀـلالد  كانه  تناک  اـمّلک  ّهنأ  صّخلتف :

[. 1  ] عانتمالا یلعف  ّالا  و  زاوجلا ، یلع  ول  نییعت و  الب  امهدحأ  یف  هئافتنا  یلع  ۀلالد  كانه  تناک  اذا  اقلطم  ضراعّتلا  باب  نم  وهف 
______________________________

- یئاضتقا مکح  هب  امهدـحا  لمح  روکذـم - قیفوت  هک  یعامتجا  لوق  رب  انب  هن  دراد و  دوجو  یعنام  یعانتما  لوق  رب  اـنب  هن  تروص  نیا  رد 
. تسا محازت  باب  تاحّجرم  هظحالم  هب 

[. 34 «] نّطفتف : » هلوق
هب لئاق  يزاوج » : » ینعی عامتجالا » ۀـلأسم  نم  ناک   » میدومن زارحا  عاـمتجا ، هّداـم  رد  ار  مکح  ود  یـضتقم  اـجراخ  رگا  يدـنبعمج : [- 1]

تـشادن دوجو  اوقا  كالم  هچنانچ  دیامنیم و  ذخا  ار  نیکالملا  يوقا  یعانتما »  » دنکیم و تباث  یلعف  مکح  ود  نآ ، عبت  هب  تسا و  زاوج 
. دنکیم عوجر  یمّوس  مکح  هب 

، یعانتما یعامتجا و  ینعی : اقلطم » ضراعتلا  باب  نم  وهف   » میـشاب هتـشادن  عامتجا  هّدام  رد  مکح  ود  یـضتقم  توبث  رب  یلیلد  هچناـنچ  اـّما 
الب امهدـحا  یف  یـضتقملا  ءافتنا  يا   ] هئافتنا یلع  ۀـلالد  كانه  تناک  اذا   » دـننکیم ارجا  ار  ضراعت  باب  دـعاوق  لـیلد ، ود  نآ  هب  تبـسن 
مه یعاـنتما و  مه  تروص  نیا  رد  درادـن  قّقحت  كـالم ، ود  نآ  زا  یکی  هک  میتـشاد  یجراـخ  لـیلد  رگا  ینعی : زاوجلا » یلع  وـل  نییعت و 
هک دنتـسه  یعامتجا »  » یتروص رد  عامتجا ، زاوج  هب  نیلئاق  اریز  دـنیامنیم  ارجا  ار  ضراعت  باب  دـعاوق  لیلد ، ود  نآ  هب  تبـسن  یعامتجا 

. دشاب هتشاد  قّقحت  كالم  ود  ره 
هکنیا رب  یلیلد  میرادن و  مکح  ود  یـضتقم  توبث  رب  یلیلد  رگا  هک : دنوشیم  ادج  رگیدـکی  زا  یعامتجا  یعانتما و  تروص ، نیا  رد  هّتبلا 
، عامتجا هّدام  رد  یعامتجا  فرط - نآ  هن  تسا و  لیلد  دجاو  هلئسم ، فرط  نیا  هن  تسین - حرطم  دراد ، دوجو  مه  یضتقم  کی  طقف 

44 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک نا  تادابعلا و  یف  ول  اقلطم و  زاوجلا  یلع  رمالا  یعادـب  عمجملا  ناـیتاب  لاـثتمالا  لوصح  رمـالا و  طوقـس  یف  لاکـشا  ـال  ّهنأ  رـشاعلا :

[. 1  ] اضیأ یهّنلل  ۀیصعم 
______________________________

ود تابثا  يارب  مه  یهار  میدرکن و  زارحا  ار  یکالم  دیوگیم : یعانتما  اّما  دنکیم - فشک  كالم  ود  و  دـنکیم - تباث  یلعف  مکح  ود 
. مینکیم ارجا  ار  ضراعت  باب  دعاوق  نیلیلد  نآ  هب  تبسن  امازلا  سپ  میرادن  یلعف  مکح 

یهن رما و  عامتجا  ثحب  هرمث  - 10
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هراشا

[- 1]

: زاوج هب  لوق  رب  انب  ثحب ، هرمث  - 1

رومأم تعیبط  هب  ّقلعتم  یّلک  رما  لاکشا ، الب  دومن ، نایتا  ار  قداصت  دروم  عامتجا و  هّدام  دش ، یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هب  لئاق  یـسک  رگا 
. یلّصوت ای  دشاب  يدابع  شرما  هاوخ  ینعی : تالماعم - ای  دشاب  تادابع  زا  عمجم  هاوخ  دوشیم  قّقحم  لاثتما  طقاس و  هب 

هک يزامن  عامتجا ، هب  لوق  رب  انب  اریز  ددرگیم  لصاح  نآ  اب  تقفاوم  طقاس و  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » رما یبصغ ، راد  رد  تالص  نایتا  اب  اضرف 
ریاس اب  روکذم  تالص  دراد و  قّقحت  نآ  رد  یلعف  رما  مه  تسه و  رما  كالم  ياراد  مه  نوچ  درادن  یناصقن  هدش  نایتا  یبصغ  کلم  رد 

، روبزم نایـصع  هک  هدـش  قّقحم  مه  تیـصعم  کـی  یبـصغ  راد  رد  زاـمن  ناـیتا  نمـض  رد  هک  تسا  یهیدـب  هّتبلا  درادـن  یتواـفت  تاولص 
عامتجا زاوج  يانبم  قبط  شداریا  تسه ، لاکـشا  ّلحم  یبصغ  کلم  رد  زاـمن  دیاهدینـش  هکنیا  درادـن و  زاـمن  ّتیداـبع  هبنج  هب  یطاـبترا 

[. تسین 35
تسه لاکـشا  دقاف  یلوا  قیرط  هب  یبصغ  بآ  اب  بوث  لسغ  دننام  یلّـصوت  تابجاو  رد  دوب  لاکـشا  الب  يدابع ، تابجاو  رد  هلئـسم  یتقو 

 ... تسین و مزال  نآ  رد  تبرق  دصق  تیاعر  دراد ، يدّبعت  بجاو  زا  يرتمک  هنوئم  یلّصوت  بجاو  اریز 
45 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف اقلطم  هب  رمالا  هب  طقـسیف  یهّنلا ، بناج  حیجرت  هیلع و  اّمأ  و  هیلع . ۀیـصعم  ّهنأ ال  ّالا  رمالا  بناج  حیجرت  عم  عانتمالا  یلع  لاحلا  اذـک  و 
مدـع عم  انّکمتم  ناک  نا  ّهناف و  اریـصقت ، هنودـب  وأ  ۀـمرحلا  یلا  تافتلالا  عم  ـالف  اـهیف  اـّمأ  و  هل . بجوملا  ضرغلا  لوصحل  تاداـبعلا . ریغ 

ضرغلا هب  لصحی  داکی  هنودب ال  و  ابّرقم ، عقی  الف  الصأ ، هب  بّرقتی  نال  حلصی  ریصقّتلا ال  عم  هنأ  ّالا  اهدصق  دق  ۀبرقلا و  دصق  نم  تافتلالا 
[. 1  ] یفخی امک ال  ةدابع  هب  رمالل  بجوملا 

______________________________

[- 1]

: عانتما هب  لوق  رب  انب  ثحب  هرمث  - 2

ّالا سیل  دشاب  هنع  یهنم  دیاب  ای  ّالا و  سیل  دشاب  هب  رومأم  دیاب  ای  یبصغ  راد  رد  زامن  درادن ، ناکما  یهن  رما و  عامتجا  دـیوگیم  یعانتما » »
: درک نایب  ار  انبم  ود  زا  کیره  هرمث  دیاب  اذل  [ 36] دهد حیجرت  ار  یهن  بناج  تسا  نکمم  دهد و  حیجرت  ار  رما  بناج  وا  دراد  ناکما  اذل 

مالک تروص  نیا  رد  هک  دشابیم  هب  رومأم  طقف  یبصغ  راد  رد  زامن  هک  تسا  نیا  شیانعم  داد  حیجرت  ار  رما  بناج  یعانتما »  » رگا فلا :
هب دـنکیمن . ادـیپ  قّقحت  یتیـصعم  مه  دوشیم و  عقاو  احیحـص  تدابع  مه  وا  رظن  هب  اریز  دـشابیم  مه  یعاـمتجا »  » زا رتـالاب  وا  ياـنبم  و 
رد زامن  هک  لاحنیعرد  تفگیم  یعامتجا »  » یلو تسا  هب  رومأم  طقف  حابم  ناکم  رد  تالـص  نایتا  دـننام  یبصغ  راد  رد  زامن  وا  هدـیقع 

. دوشیم قّقحم  مه  یتیصعم  اّما  تسا  حیحص  یبصغ ، راد 
درادـن قّقحت  يرما  الـصا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  هنع  یهنم  طقف  عامتجا  هّدام  تفگ  داد و  حـیجرت  ار  یهن  بناج  یعانتما »  » رگا ب :

. یلّصوت ای  تسه  يدّبعت  بجاو  عامتجا ، هّدام  هک  دومن  هظحالم  دیاب  ءادتبا  روکذم  ضرف  رد  هک 
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دوخ سّجنتم  سابل  يدرف  هکنیا  لثم  دشاب  یلّصوت  بجاو  عامتجا ، هّدام  تسا  نکمم 
46 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ربتعم تبرق ، دـصق  بوث ، لسغ  رد  اریز  دوشیم  طقاس  رما » ، » یبصغ بآ  اب  سابل  ریهطت  اـب  تروص  نیا  رد  دـنک  ریهطت  یبصغ  بآ  اـب  ار 
طقاس [ 37] اـقلطم ـالوم  رما  هدـش  لـصاح  یمّرحم  درف  نمـض  رد  وـل  یلّـصوت و  بـجاو  نآ  زا  دوـصقم  رما و  زا  ضرغ  رگا  هـکلب  تـسین 

. دوشیم
یبصغ بآ  اب  ای  دریگ  ماجنا  حابم  بآ  اب  سابل  ریهطت  هاوخ  تسا  سابل  تراهط  دشابیم  طرش  زامن  رد  الثم  هک  هچنآ  رتحضاو  ترابع  هب 

طقاس الوم  رما  دوشیم ، لـصاح  رما  زا  ضرغ  نوچ  اـّما  تسا  مارح  ریغ و  لاـم  رد  فّرـصت  بجوم  بوصغم ، بآ  اـب  بوث  لـسغ  هچرگ 
. ددرگیم

: تسا تروص  دنچ  ياراد  هلئسم ، دشاب  يدّبعت  بجاو  عامتجا 38 ،] هّدام  رگا 
راد رد  فّرـصت  تـمرح  و  مکح 39 ] هب  تبـسن  دـناوخیم ، یبصغ  راد  رد  ار  شزاـمن  دـیامنیم و  ناـیتا  ار  عاـمتجا  هّداـم  هک  یفّلکم  - 1

يدرف اریز  تسا  لطاب  وا  زامن  يدابع و  لمع  روکذم ، ضرف  رد  تسا  مارح  ریغ ، کلم  رد  فّرـصت  هک  دنادیم  دشابیم و  تفتلم  یبصغ 
ضوغبم زامن ، نآ  دنادیم  وا  دیامن  تبرق  دصق  دناوتیم  هنوگچ  درادن  قّقحت  نآ  هب  تبـسن  يرما  چیه  تسا و  مّرحم  شلمع  دنادیم  هک 

. دوشیمن یّشمتم  تبرق  دصق  ّتیحالص ، مدع  اب  درادن و  ّتیبرقم  ّتیحالـص  شلمع  اذل  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  یلعف  یهن  طقف  تسه و  الوم 
. تسا لطاب  لمع ، نآ  امّلسم  لّوا  تروص  رد  سپ 

یبصغ نیمز ، نآ  دـنادیم  الثم  هک  وحن  نیا  هب  روصق - هن  تسه - ریـصقت  شتافتلا  مدـع  أشنم  اـّما  درادـن  تمرح  هب  یتاـفتلا  فّلکم ، - 2
ار هلئـسم  لاحنیعرد ، اّما  دراد  لاؤس  فاشکتـسا و  يارب  مه  یقیرط  تسا و  مارح  ریغ ، کلم  رد  فّرـصت  هک  دـهدیم  لاـمتحا  تسه و 

شلمع  دنادیمن  هک  یلاح  رد  ینعی : دناوخیم  ریغ  کلم  رد  ار  شزامن  دنکیمن و  قیقحت 
47 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عم ۀحلصملا  یلع  هلامتشال  هب  بّرقتی  نأ  حلـصی  امب  برقّتلا  دصقل  طقـسی  رمالاف  هنایتاب ، ۀبرقلا  دصق  دق  اروصق و  اهیلا  تفتلی  مل  اذا  اما  و 
ۀّیعبت یلع  ءانب  هل  ـالاثتما  نکی  مل  نا  اـعطق و  هب  طقـسیف  رمـالا ، نم  ضرغلا  هب  لـصحیف  اروصق ، هتمرحب  لـهجلا  لـجال  [ 40] انسح هرودص 
امهنم ملع  امل  نیعبات  امهنوکل  حبقلا ، وأ  نسحلل  العف  اهنم  ّرثؤملا  وه  امل  ال  اعقاو ، دسافملا  حلاصملا و  تاهج  نم  يوقالا  وه  امل  ماکحالا 

[. 1  ] هّلحم یف  قّقح  امک 
______________________________

، دنکیم مه  تبرق  دصق  اقافتا  درادن و  دوجو  یقرف  تاولـص ، رئاس  اب  ریغ  کلم  رد  تالـص  نایتا  نیب  دنکیم  رکف  تسه و  الوم  ضوغبم 
و تسا - هنع  یهنم  درادن - ّتیبرقم  ّتیحالـص  وا  يدابع  لمع  تاذ  هک  تسا  نیا  شزامن  نالطب  ّتلع  تسا و  لطاب  شلمع  لاحنیعرد ،

تـسین تفتلم  تمرح ، هب  تبـسن  وا  هچرگ  دوشیمن  طقاس  الوم  رما  هجیتن ، رد  ددرگیمن و  قّقحم  رما  زا  ضرغ  دوشن  لصاح  بّرقت ، رگا 
سپ دوشیمن  یهن  ّتیلعف  عنام  ریصقت - نع  تافتلا - مدع  هدش و  یشان  شدوخ  ریـصقت  زا  وا  تافتلا  مدع  هک  تسا  نیا  هلئـسم ، ضرف  اّما 

. دوب لمع  نالطب  مه  مّود  تروص  مکح 
دشاب عوضوم 41 ] هب  تبسن  وا  تافتلا  مدع  هاوخ  ریـصقت - هن  دشابیم - روصق  وا  تافتلا  مدع  أشنم  اّما  تسا  تفتلم  ریغ  فّلکم ، : 3 [- 1]
یهلا مکح  هب  تبـسن  هکنیا  اـی  تسه  یبصغ  نیمز ، نـالف  هک  هتـسنادیمن  وا  ـالثم  دـشاب  هتـشادن  تمرح - مکح - هب  یهّجوت  هکنیا  هاوخ 
نیمز رد  ار  شزاـمن  هجیتن ، رد  درادـن و  یلاکـشا  دـنک ، فّرـصت  ار  اـجکره  سکره  و  هّلل » ضرـالا   » هک هدرکیم  لاـیخ  هتـشادن و  هّجوت 

مکح  مینیبب  دیاب  تروص  نیا  رد  هدناوخ ، یبصغ 
48 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسیچ هلئسم 
دـشاب انب  رگا  هتفرگن و  قلعت  نآ  هب  یلعف  یهن  اذـل  هدوب  روصق - نع  تافتلا - مدـع  زا  یـشان  وا  لمع  اریز  تسا  حیحـص  وا  زامن  تدابع و 

اذل دشاب  ریـصقت  وا  تافتلا  مدع  أشنم  هدوب  تفتلم  ریغ  فّلکم ، رگا  هکنیا  ای  دشاب و  حرطم  تافتلا  هجوت و  دیاب  ای  دـنک  ادـیپ  ّتیلعف  یهن ،
نیا ام  ضرف  هدرکن و  ادـیپ  ّتیلعف  یهن ، تالـص  نآ  هب  تبـسن  تسا  فّلکم  روصق  تاـفتلا ، مدـع  أـشنم  هک  روکذـم  ضرف  رد  میئوگیم 
زامن اذل  هتشاد 42 ] ّتیبرقم  ّتیحالص  یلعف ، ّتیضوغبم  مدع  ظاحل  هب  لمع  نآ  مه  هدش و  یّـشمتم  تبرق  دصق  فّلکم ، زا  مه  هک  تسا 

. دوشیم طقاس  الوم  رما  تسا و  حیحص  درادن و  یصقن  یبصغ  راد  رد 
- رما کـیرحت  یعاد و  هب  تداـبع  ناـیتا  لاـثتما - دـصق  هب  يزاـین  تاداـبع ، رد  هک  تـسا  نیارباـنب  روکذـم ، تداـبع  تّحـص  يروآداـی :

. دشاب مه  رما  دقاف  عنام ، هب  ءالتبا  رطاخ  هب  هچرگ  دشاب - یفاک  ّتیبرقم  ّتیبوبحم و  ناونعهب  لمع  نایتا  هکلب  [ 43] دشابن
مه َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » رما روکذـم ، وحن  هب  تالـص  نایتا  اب  ایآ  تادابع  تّحـص  رد  رمالا  یعاد  تیاعر  لاـثتما و  دـصق  موزل  رب  اـنب  لاؤس :

؟ هن ای  دوش  عقاو  تالص  رما  لاثتما  دناوتیم  روبزم  لمع  رگید ، ترابع  هب  دوشیم  لاثتما 
نایتا شرما  کیرحت  ّتیوعاد و  هب  ار  لمع  ناسنا ، هک  تسا  نیا  لاثتما ، يانعم  دشابیم . رما  طوقس  زا  ریغ  لاثتما ، هلأسم  هک  تسا  یهیدب 

ایآ هک  تسا  نیا  ام  یلعف  لاؤس  دنک .
49 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دوشیم قّقحم  الوم  رما  لاثتما  عامتجا ، هّدام  نایتا  اب  دیوگب  دناوتیم  هداد 44 ،] حیجرت  ار  یهن  بناج  تسه و  یعانتما »  » هک یسک 
هچرگ [ 45] دنتـسه هّیعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا ، ایآ  هک  تسا  حرطم  یفالتخا  میزادرپیم : ياهمّدقم  رکذ  هب  هلئـسم  خـساپ  زا  لبق 

ریثأت هک  دنتسه  یتاهج  نآ  عبات  ماکحا ، هکنیا  ای  دنـشاب  هتـشادن  هّیعقاو  تاهج  نآ  هب  یهّجوت  چیه  عالّطا ، مدع  روصق و  رطاخ  هب  نیفّلکم 
ریثأت حـبق  رد  لعفلاب  هچره  دوشیم و  بوجو  قّقحت  ببـس  درک  ریثأـت  نسح  رد  لـعفلاب  هک  يزیچ  ره  دـنیامنیم . حـبق  نسح و  رد  یلعف 

رد یلعف  ریثأت  دنادن  ار  یبلطم  ناسنا ، رگا  تسه  فّلکم  ملع  عبات  مه  حبق  نسح و  رد  یلعف  ریثأت  ددرگیم و  تمرح  قّقحت  بجوم  دومن ،
داد ماجنا  شحبق  هب  هّجوت  نودب  ار  یحیبق  لمع  یـسک  هچنانچ  دوشیم  حرطم  تافتلا ، هّجوت و  اب  حـبق  نسح و  اریز  درادـن  حـبق  نسح و 

. دنشاب هتشاد  هّجوت  دیاب  هکلب  دومن  نیسحت  ار  وا  ناوتیمن  نسح  لمع  ماجنا  دروم  رد  نینچمه  دومن و  حیبقت  ار  وا  ناوتیمن 
ای درادن  نآ  رد  يریثأت  فّلکم  لهج  ملع و  دنتـسه و  هّیعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا ، ایآ  هک  تسا  مالک  ّلحم  هلئـسم ، نیا  هصالخ ،

. تسا طبترم  فّلکم ، لهج  ملع و  اب  هلئسم  نیا  دنکیم و  ریثأت  حبق  نسح و  رد  لعفلاب  هک  تسا  یتاهج  عبات  هکنیا 
نایتا يروصق - لهج  مّوس - تروص  هلئـسم و  ضرف  رد  تسا  حـبق  نسح و  رد  هّرثؤم  هّیلعف  تاهج  عبات  ماـکحا ، میتفگ  رگا  لاؤس : خـساپ 

حبق رد  تسناوتن  كالم  رگا  دـیامنیمن و  حـبق  رد  يریثأت  هّجوت ، مدـع  رطاخ  هب  یهن  كالم  اریز  درادـن  یحبق  هنوگچـیه  عامتجا ، لحم 
اب ار  لمع  فّلکم ، رگا  هجیتن  رد  دشاب - رما  كالم  دجاو  طقف  یبصغ  راد  رد  زامن  هکنیا  لثم  دنامیم - یقاب  رما  كالم  اهنت  دـیامن ، ریثأت 

رما لاثتما  دیامن ، نایتا  تبرق  دصق  رما و  طانم 
50 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهب و رومأملا  ۀعیبّطلا  ضرغب  ءافولا  یف  دارفالا  رئاس  نیب  هنیب و  اتوافت  يری  لقعلا ال  ّناف  کلذ ، عم  لاثتمالا  لوصحب  لاقی  نأ  نکمی  ّهنأ  عم 
ۀّحص یف  لاثتمالا  دصق  رابتعاب  لیق  ول  يزجی و  ّهنأ  حدقنا  انه  نم  و  یضتقملا . مدعل  عناملا ال  دوجول  هّنکل  اهب ، رومأم  یه  امب  هّمعت  مل  نا 

. الصأ دصقی  رمأ  كانه  نوکی  ثیح ال  بجاولا ، ّدض  یف  کلذک  نوکی  امک  ۀّیبوبحملا ، دّرجمب  نایتالا  ۀیافک  مدع  و  ةدابعلا ،
ّهنأ ال رمالا  ۀیاغ  ۀلاحم  ۀعیبّطلاب ال  رمالا  یعادب  و  الاثتما ، عمجملاب  نایتالا  نوکی  امکح  وأ  اعوضوم  ۀمرحلاب  اروصق  لهجلا  عم  ۀـلمجلاب : و 

ۀّیلعف ماقم  یف  الا  محازتلا  مدعب  لیق  ول  اما  و  ۀّیعقاولا . ماکحالل  اهریثأت  ماقم  یف  تاهجلا  محازتب  لیق  ول  اهب  رومأم  یه  امب  هعسی  امم  نوکی 
[. 1  ] مالک الب  اهرمال  الاثتما  و  هعسی ، امم  ناکل  ماکحالا 
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______________________________

يریثأت دناوتب  هّرثؤم  هدسفم  هکنیا  نودب  تسه  نسح  رد  هّرثؤم  تحلـصم  دجاو  روکذـم ، يدابع  لمع  اریز  دوشیم  مه  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ  »
. دیامن حبق  رد 

ملاع هب  یطابترا  نوچ  اّما  تسا 46 ] حیحـص  هک  لاحنیعرد  روکذم  تالـص  تسه ، هّیعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا ، میتفگ  رگا  اّما 
ریثأت یهن  رد  یعقاو  هدـسفم  تسا و  هنع  یهنم  زاـمن ، نآ  اریز  دوش  عقاو  َةـالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » رما لاـثتما  دـناوتیمن  درادـن ، هب  رومأـم  رما و 

. تسین وا  ریگنابیرگ  فّلکم ، تافتلا  مدع  رطاخ  هب  العف  هچرگ  دنکیم 
رد یّتح  فّلکم  لهج  ملع و  هب  یطابترا  هک  مینادب - هّیعقاو  دسافم  حـلاصم و  عبات  ار  ماکحا  رگا  دـندومرف : لبق  ترابع  رد  فّنـصم  [- 1]

: دناهدومرف یلعف  ترابع  رد  اّما  دوشیمن  لاثتما  قدص  ثعاب  عامتجا ، هّدام  نایتا  هلئسم 47 ،] ضرف  رد  درادن - يروصق  لهج  تروص 
تـسا نیا  لاثتما ، دصق  قیرط  تسا  تمرح  تالـص ، یعقاو  مکح  هک  لاحنیعرد  مینادب  مه  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ار  ماکحا  رگا 

زامن هلئسم ، ضرف  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هک :
51 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دجـسم ای  هناخ  دـننام  یحابم  ناکم  رد  ار  شزامن  دـیاب  فّلکم  تسا و  هب  رومأم  هک  تالـص  تعیبط  اـّما  تسین  هب  رومأـم  یبصغ ، راد  رد 
- یبصغ راد  رد  تالـص  مان  هب  اوقا - محازم  هب  يالتبم  هک  تالـص  زا  درف  نآ  اهتنم  تسه  وا  ریگنابیرگ  َةـالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » رما دـناوخب و 

تسا تمرح  نآ ، یعقاو  مکح  دوشیمن و  نآ  لماش  تعیبط ، هب  ّقلعتم  رما  تسا و  جراخ  هب  رومأم  تعیبط  هرئاد  زا  محازت  ّتلع  هب  تسه 
هدرک ادیپ  هبلغ  رما  تحلـصم  رب  یهن  هدسفم  اهتنم  دربیمن  نیب  زا  هک  ار  طانم  تحلـصم و  یـضتقم ، لصا  روکذم ، يراتفرگ  التبا و  نکل 

راد رد  زامن  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  دـنکیم و  ناـیتا  تعیبط »  » هب ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  یبصغ  راد  رد  تالـص  فّلکم  میئوگیم : اذـل 
لاحنیعرد زامن  نآ  اذل  تسا  ضرغ  مامت  هب  یفاو  دجسم ، هناخ و  رد  زامن  دننام  تالص ، نآ  هکلب  دراد  یصقن  یتالـص  تهج  زا  یبصغ 

. هدش تیاعر  مه  لاثتما  دصق  تقیقح ، رد  دوشیم و  نایتا  زامن ، تعیبط  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  تسین  هب  رومأم  هک 
لاثتما دصق  نایتا و  روکذم ، وحن  هب  ار  یبصغ  راد  رد  تالـص  ناوتیم  دشاب ، ربتعم  تدابع ، تّحـص  رد  لاثتما  دصق  هک  ضرفرب  هصالخ :

. دومن تیاعر  ار 
ریهطت ار  اجنآ  دیاب  لّوا  دش  نآ  سّجنت  هّجوتم  دجسم و  دراو  رهظ ، لّوا  یـسک  رگا  هک : میدرک 48 ] نایب  احورشم  دض »  » ثحب رد  ریظنت :

دومن نایتا  ار  مهم - عّسوم و  بجاو  زامن - درکن و  انتعا  ّقیضم - بجاو  مها - فیلکت  نیا  هب  وا  رگا  لاح  دناوخب  ار  شزامن  سپـس  دیامن 
یفاو تهج  زا  روکذم  تالص  هک  تسا  نیا  شتّلع  دشابیم و  حیحص  اّما  تسا  رما  دقاف  هلازا - اوقا - محازم  ّتلع  هب  زامن  هک  لاحنیعرد 

. داد ماجنا  تالص  تعیبط  هب  ّقلعتم  رما  یعاد  هب  ار  نآ  ناوتیم  درادن و  یتوافت  تاولص  رئاس  اب  تحلصم  ّتیدجاو  ندوب و 
نینچمه  دشابن و  ربتعم  هچ  دشاب  ربتعم  لاثتما ، دصق  هچ  میئوگیم : مه  ثحب  ّلحم  رد 

52 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثیح ال احیجرت ، وأ  ارییخت ، ۀـمرحلا  لیلد  مّدـق  نیـضراعتم و  بوجولا  ۀـمرحلا و  لیلد   ] الیلد ناک  اذا  ام  نیب  قرفلا  کلذـب  حدـقنا  دـق  و 

احیحـص عقی  ثیح  ۀمرحلا ، بناج  میدـقت  و  عانتمالاب ، لیق  و  عامتجالا ، باب  نم  ناک   ] اناک اذا  ام  نیب  و  الـصأ ، ۀحـصلل  لاجم  هعم  نوکی 
یلع باوـّثلا  لـیبق  نم  هیلع  باوـّثلا  ّنأ  ملع  اـنه  نم  و  [. 50] رمالل لب  ضرغلل 49 ] هتقفاومل  نایـسنلا ، لـهجلا و  دراوـم  نم  دروـم  ریغ  یف 

وأ نایسّنلا  عم  ۀبوصغملا  راّدلا  یف  ةالّصلا  ۀّحصب  باحصالا  مکح  هجو  هانرکذ  امب  رهظ  دق  و  ۀقفاوملا . داقتعا  دّرجم  دایقنالا و  ال  ۀعاطالا ،
یف نالطبلاب  نومکحی  و  ۀمرحلا ، میدقت  و  عانتمالاب ، نولئاق  ّلکلا  ول ال  ّلجلا  ّنأ  عم  روصق ، نع  ناک  اذا  مکحلا  وأ  لب  عوضوملاب ، لهجلا 

[. 1  ] رکذ یلع  کلذ  نم  نکتلف  رذعلا ، دراوم  ریغ 
______________________________
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رب انب  عامتجا ، هّدام  نایتا  يدابع و  لمع  حبق ، نسح و  رد  هّیلعف  هّرثؤم  تاهج  عبات  هاوخ  دـشاب  هّیعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ماکحا ، هاوخ 
. تسا حیحص  يروصق ، لهج  دراوم  رد  یهن  بناج  حیجرت  عانتما و  هب  لوق 

 ...«. امکح وا  اعوضوم  ۀمرحلاب  اروصق  لهجلا  عم  ۀلمجلاب  و  : » هلوق
. تسا هتشذگ  بلاطم  هصالخ  روکذم  ترابع 

یهن رما و  عامتجا  ثحب  اب  ضراعت  باب  قرف 

هراشا

. دش حضاو  نیضراعتم ، ثحب  اب  یهن  رما و  عامتجا  باب  قرف  هتشذگ 51 ،] تانایب  زا  [- 1]
رب ّلاد  لیلد ، کی  الثم  دندش  ضراعتم  رگیدکی  اب  لیلد  ود  دینک  ضرف  کلذ : حیضوت 

53 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ای حـیجرت  رب  انب  اهنآ  نیب  ضراعت  ّتلع  هب  امـش  تسا و  نآ  تمرح  رب  ّلاد  رگید  لـیلد  اـّما  تسه  هعمج - زور  رد  هعمج - زاـمن  بوجو 

يدرف رگا  لاح  تسا  تمرح  هعمج ، زامن  مکح  هک  دـش  نیا  شاهجیتن  دـیدرک و  راـیتخا  ار  تمرح  رب  ّلاد  تیاور  نیـضراعتم ، نیب  رییخت 
، تدابع نآ  تّحص  هتشذگ و  ثحب  يارب  یکالم  هنیمز و  الـصا  دومن  نایتا  ار  هعمج  زامن  هعمج ، زور  رد  دوب و  لهاج  تمرح ، هب  تبـسن 
ّتیبوبحم و بوجو ، كالم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش  مارح  تمرح ، رب  ّلاد  لـیلد  حـیجرت  رطاـخ  هب  هعمج  زاـمن  رگا  اریز  تسین  حرطم 

دشاب اراد  ار  بوجو  كالم  نیرتمک  هکنیا  نودب  تسه  ضحم  مّرحم  لمع  کی  هعمج ، تالص  هکلب  درادن  قّقحت  نآ  هب  تبسن  ّتیبرقم ،
ارییخت امـش  هک  تسا  نیا  مه  هلئـسم  ضرف  تسه و  اهنآ  رد  كالم  کی  طقف  هک  تسا  نیا  لیلد ، ود  ضراعت  يانعم  هک  تسا  یهیدب  و 

اّما دوشیمن  باقع  هعمج ، زامن  نایتا  رطاخ  هب  دـشاب  رـصاق  لهاج  فّلکم ، رگا  اهتنم  دـیدرک  باختنا  ار  تمرح  رب  ّلاد  لیلد  اـحیجرت  اـی 
. تسا يرورض  رما ، كالم  دوجو  لّوا ، هجرد  رد  تدابع  تّحص  يارب  اریز  میرادن  تالص  نآ  تّحص  هب  مکح  يارب  یهار 

میوش یعانتما  ام  هچرگ  تسا ، قّقحم  نآ  رد  رما  كالم  ود  و  تسا - محازت  باب  تایرغص  زا  هک  یهن - رما و  عامتجا  ثحب  فالخ  هب  اّما 
. دیامن ریثأت  دناوتیمن  تمرح  اریز  [ 53] دوشیم تّحص  هب  مکح  [، 52] دّدعتم دراوم  رد  لاح  نیعرد  اّما  میهد  حیجرت  ار  یهن  بناج  و 

 ...« دایقنالا ۀعاطالا ال  یلع  باّوثلا  لیبق  نم  هیلع  باّوثلا  نا  ملع  انه  نم  و  : » هلوق
دوشیم ّبترتم  نآرب  مه  یباوث  ایآ  تسا  حیحـص  یبصغ  راد  رد  زامن  الثم  میتفگ  هدومن و  لـمع  تّحـص  هب  مکح  هک  يدراوم  رد  لاؤس :

؟ دایقنا ای  تسا  تعاطا  باب  زا  باوث  نآ  ایآ  ّبترت  ضرفرب  هن و  ای 
54 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاقی نأ  نکمی  وأ  لیق  ام  داسف  هب  حضّتی  هجو  یلع  هقیقحت  روهـشملا و  هیلا  بهذ  امک  عانتمالاب ، لوقلا  وه  ّقحلاف  رومالا ، هذـه  تفرع  اذا 
[. 1  ] تامّدقم دیهمت  یلع  فّقوتی  لاوقالا  رئاسل  لالدتسالا  هوجو  نم 

______________________________

ناونعهب شباوث  ایناث  دـناوخب و  حاـبم  ناـکم  رد  ار  شزاـمن  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  لـثم  دوشیم و  ّبترتم  باوث  لـمع ، نآرب  ـالّوا  باوج :
ینعی دایقنا ، و  ۀیـصعملا » لّیخت   » ینعی يّرجت  تسه و  يّرجت  ربارب  رد  دایقنا  هک  تسا  یهیدب  هّتبلا  دایقنا . ناونعهب  هن  تسه  هّیعقاو  تعاطا 

. دشاب عقاو  اب  فلاخم  هک  یلیخت  مهنآ  ۀعاطالا » لّیخت  »
 ...« ۀبوصغملا راّدلا  یف  ةالّصلا  ۀّحصب  باحصالا  مکح  هجو  هانرکذ  امب  رهظ  دق  و  : » هلوق

بتک اههلاسر و  رد  لاحنیعرد  اّما  تسا  رما  بناج  رب  تمرح  بناـج  حـیجرت  یهن و  رما و  عاـمتجا  عاـنتما  نیّیلوصا ، اـهقف و  نیب  روهـشم 
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يروصق لهج  ای  عوضوم  هب  لـهج  اـی  ّتیبصغ  هب  نایـسن  تروص  رد  دـناوخ - یبصغ  ناـکم  رد  ار  شزاـمن  یـسک  رگا  دناهتـشون  یئاوتف 
؟ تسیچ زامن  تّحص  هب  مکح  ّتلع  تسا ، حیحص  شلمع  مکح - هب  تبسن 

تسه و كالم  تحلصم و  دجاو  اّما  دشابیم  رما »  » دقاف هچرگ  روکذم  تالص  ینعی : میدرک  نایب  حورشم  وحن  هب  هک  تسا  نامه  شتّلع 
. هدش نایتا  نسح »  » هجو رب 

لبق نونکات - تسا و  دحاو  ءیش  رد  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  فالتخا ، دروم  مهم و  لئاسم  زا  یکی  میدرک  نایب  البق  هک  روطنامه  [- 1]
. تسا حرطم  لوق  هس  هلئسم ، رد  میاهتفگ  انمض  هدرک و  نایب  همّدقم  ناونعهب  ار  يروما  ّهلدا - رکذ  ثحب و  لصا  نایب  زا 

افرع اّما  زئاج  عامتجا ، لقع ، رظن  زا  ج : تسا . زئاج  عامتجا ، افرع  القع و  ب : تسا . عنتمم  فرع ، لقع و  رظن  زا  یهن  رما و  عاـمتجا  فلا :
. تسا عنتمم 

: ینعی تسا  عانتما »  » هب لوق  هلئسم ، رد  قح  دناهدومرف : روکذم  ترابع  رد  هّللا  همحر  فّنصم 
مه نییلوصا  زا  روهـشم  و  تسا - لاحم  دـحاو ، ناونع  وذ  دـحاو  رد  هک  روطنامه  تسا - لاحم  نیناونع  وذ  دـحاو  رد  یهن  رما و  عامتجا 

حـضاو ات  مینکیم  رکذ  ار  یتامّدـقم  لاقی - نا  نکمی  وا  لیق  ام  لاوقا - ریاس  داسف  بلطم و  نیا  تاـبثا  يارب  نکل  دنتـسه  عاـنتما  هب  لـئاق 
دوش

55 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةاـفانملا و توبث  ةرورـض  رجّزلا  ثعبلا و  ۀـبترم  یلا  اـهغولب  و  اـهتیّلعف ، ماـقم  یف  ةّداـضتم  ۀـسمخلا  ماـکحالا  ّنأ  یف  بیر  ـال  ّهنأ  اهادـحا :

کلت یلا  غلبت  مل  ام  ةداضم  اـمهنیب ]  ] اـهنیب نکی  مل  نا  ناـمّزلا و  کـلذ  یف  هنع  رجّزلا  ناـمز و  یف  دـحاو  وحن  ثعبلا  نیب  ۀـّماّتلا  ةدـناعملا 
دـحاو ال یف  یهنلا  رمالا و  عامتجا  ۀلاحتـساف  یفخی . امک ال  اهیلا  غولبلا  لبق  ۀـیئاشنالا  اـهتادوجو  نیب  ةدـناعملا  ةاـفانملا و  مدـعل  ۀـبترملا ،

[. 1  ] اضیأ رودقملا  ریغب  فیلکّتلا  زّوجی  نم  دنع  زوجی  الف  لاحم ، هسفنب  ّهنأ  ۀهج  نم  لب  لاحملاب ، فیلکتلا  باب  نم  نوکت 
______________________________

. تسا قیقحت  اب  قفاوم  عانتما ، هب  لوق  هک 

هسمخ ماکحا  ّداضت  - 1

کی ینعی : تسه  داضت  مه  هّیفیلکت  هسمخ  ماکحا  نیب  دـنرادن ، عاـمتجا  ناـکما  تسه و  داـضت  ضاـیب ، داوس و  نیب  هک  روطناـمه  [- 1]
نیمکح عامتجا  سپ  تسه - بحتـسم و ...  مارح ، زا  ّمعا  بجاو ، ریغ  بجاو - ریغ  مه  دشاب و  بجاو  مه  دحاو  نآ  رد  دـناوتیمن  ءیش 

. تسا لاحم  ءیش ، کی  رد  دحاو  نآ  رد 
طوبرم اهنآ  نیب  ّداضت  دنتسه ، هلحرم  [ 54] راهچ ياراد  ماکحا ، هکنیا  هب  هّجوتاب  لاؤس :

56 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسا هبترم  مادک  هب 

دشابیم ّتیلعف - اشنا و  طّسوتم - هلحرم  ود  نامه  مکح ، بتارم  باب  رد  هدمع  تسین و  ام  ثحب  ّلحم  زّجنت ، اضتقا و  هلحرم  العف  باوج :
نوناق ود  ءیـش  کـی  هب  تبـسن  يراذـگنوناق ، اـشنا و  هلحرم  رد  تسا  نکمم  ینعی : تسا  ّتیلعف  هلحرم  هب  طوبرم  مه  روکذـم  ّداـضت  و 

هّتبلا دوشیمن  یلمع  ناـنچ  بکترم  میکح ، يـالوم  هچرگ  دوشیمن - داـضت  قّقحت  بجوم  نوناـق ، لـعج  سفن  و  [ 55] دوش لعج  داضتم 
هداـمآ فّلکم ، هک  نونکا  اـضرف  ینعی : تسا  عـنتمم  نوناـق ، ندـش  هداـیپ  ّتیلعف و  هبترم  رد  نکل  تسین - تمکح  ماـقم  رد  مه  اـم  ثحب 

هک تسا  یهیدب  دـیامنیم ؟ رجز  نآ  ماجنا  زا  ار  وا  هکنیا  ای  دـنکیم  کیرحت  هب  رومأم  نایتا  هب  تبـسن  ار  وا  الوم  ایآ  تسا  نوناق  يارجا 
تمـس هب  ياهطقن  زا  ار  يدرف  دـحاو ، نآ  رد  ناوتیم  ایآ  دومن و  نآ  ماجنا  زا  یهن  مه  کـیرحت و  مه  ار  فّلکم  ناوتیمن  دـحاو  نآ  رد 
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؟ پچ بناج  هب  ار  وا  هظحل ، نامه  رد  دومن و  تیاده  تسار 
رجز ثعب و  رد  تسا  لیحتـسم  دحاو ، نآ  رد  هطقن  نامه  زا  وا  ندرک  رود  هطقن و  کی  هب  درف  کی  ندرک  کیدزن  اجراخ  هک  روطنامه 

. دومن رجز  مه  ثعب و  مه  ءیش  کی  هب  تبسن  ار  فّلکم  هظحل ، کی  رد  ناوتیمن  هک  تسا  نینچ  هلئسم ، مه 
. دنتسه داضتم  رگیدکی  اب  ّتیلعف  هلحرم  رد  ماکحا  هجیتن :

« لاحم  » هک تسه  لاحم » فیلکت   » هب عجار  باب ، نیا  رد  عازن  میتفگ : یهن  رما و  عامتجا  ثحب  یلبق  تامّدقم  زا  مشـش  همّدقم  رد  رّکذـت :
هکلب  تسین  هب  فّلکم  ّتیلاحم  رد  ام  ثحب  دشاب . لاحم  هب » فّلکم   » هک لاحم » هب  فیلکت   » هب طوبرم  هن  دشاب  فیلکت »  » تفص

57 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه و  همسا 56 ،] وه  ام  ال  هلعاج ، هلعاف و  وه  هنع  ردصی  جراخلا  یف  وه  ام  فّلکملا و  لعف  وه  ماکحالا  ّقلعتم  ّنأ  یف  ۀهبـش  ّهنأ ال  اهتیناث :

جراخ نوکی  و  اجراخ ، ءیـش  هئاذـحب  ناک  امل  انهذ  هعارتخا  ارّوصت و  هعازتنا  ول ال  ثیحب  هنع ، عزتنا  دـق  اّمم  هناونع  وه  اـم  ـال  و  حـضاو ،
هوحن سیل  ثعبلا  ّنأ  ةرورـض  تافاضالا ، تارابتعالا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  ۀّیبوصغملا  ۀّیّرحلا و  ۀّیقّرلا و  ۀـّیجوّزلا و  ۀـّیکلملاک و  لومحملا 

ال اهیلا ، ۀجاحلا  اهنم و  ضرغلا  رادقمب  اهیلا  ةراشالا  و  اهتاقّلعتم ، ظاحلل  ۀلآ  ماکحالا  ّقلعتم  یف  ذـخؤی  اّمنا  و  هنع ، نوکی  رجّزلا ال  و  [، 57
[. 1 [ ] هلایح 58 هلالقتسا و  یلع  و  هسفنب ، وه و  وه  امب 

______________________________

. هن ای  تسا  لاحم  فیلکت ، ود  نآ  سفن  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب 
، یهن رما و  قّقحت  سفن  تسا و  لاحم  عامتجا ، نآ  سفن  دـنکیم ، ادـیپ  قّقحت  نیّداضتم  عامتجا  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  رد  میتفگ  رگا 

. دنکیمن ادیپ  هب  فّلکم  هب  یطابترا  دراد و  هلاحتسا 
«. اضیا رودقملا  ریغب  فیلکّتلا  زّوجی  نم  دنع  زوجی  الف  : » هلوق

، بلطم نآ  اریز  دنوش  هلاحتسا  هب  لئاق  یلعف ، ثحب  رد  دیاب  اهنآ  نکل  دناهدومن  زیوجت  الوم  يارب  ار  لاحم  هب  فیلکت  هرعاشا ، زا  یضعب 
هبترم رد  تمرح - بوجو و  سفن  نیب  هک  يّداضت  ینعی : تسه  نیفیلکت  سفن  هب  طوبرم  ام  یلعف  ثحب  دشابیم و  هب » فّلکم   » هب طوبرم 

. تسا قّقحتم  ّتیلعف -

؟ تسیچ فیلاکت  قّلعتم  - 2

، مایق تالص ، موص ، باب  رد  رگید  ترابع  هب  تسیچ ؟ ماکحا  ّقلعتم  لاؤس : [- 1]
58 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعقاو تساوخ  رتحضاو : ترابع  هب  تسمادک  هنع  ّیهنم  ای  هب  فّلکم  تسه و  یمیرحت  ای  یبوجو  فیلکت  ّقلعتم  زیچ  هچ  بصغ ، دوعق و 
؟ دوشیم ّقلعتم  زیچ  هچ  هب  الوم 

تـسا ياهّیجراخ  تاکرح  نامه  رگید : ترابع  هب  دوشیم  رداـص  فّلکم ، زا  جراـخ  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  ناـمه  فیلکت ، ّقلعتم  باوج :
كرت هب  شاهدارا  وا و  تساوخ  اب  فلاخم  الوم ، ضوغبم  هک  تسا  يزیچ  نامه  تامّرحم ، باـب  رد  تسه و  تالـص »  » اـضرف شماـن  هک 

. دشابیم فیلکت  ّقلعتم  الوم و  ضوغبم  رمخ ، برش  هّیجراخ  ّتیعقاو  الثم  هتفرگ . ّقلعت  نآ 
رد دوشیم -. رداص  فّلکم  زا  جراخ  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  نامه  یمیرحت ، یبوجو و  فیلاکت  باب  رد  الوم  ضوغبم  بولطم و  هصـالخ :

. دراد رودص  ناکما  یهاون ، باب 
یبوجو فیلکت  ّقلعت  رد  یتّیلخدم  ینهذ  تادوجو  نینچمه  و  تاّیهام » یه  امب   » تاّیهام الّوا  هک : میریگیم  هجیتن  روکذم  نایب  زا  رّکذت :

. دناهدومنن هراشا  هلئسم  نیا  هب  فّنصم  هّتبلا  درادن -. یمیرحت  ای 
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. دنرادن فیلاکت  ّقلعت  رد  یتلاخد  هنوگچیه  نیوانع »  » و یماسا » : » ایناث
؟ تسمادک اهنآ  نیب  قرف  تسیچ و  نیوانع  یماسا و  زا  دوصقم  لاؤس :

نآ دومن  برض »  » هب رما  ار  دوخ  دبع  الوم  رگا  درادن . یتّیلخدم  اهنآ  رد  رابتعا »  » هک دنتسه  هلّصأتم  نیوانع  نامه  یماسا » : » فلا باوج :
رد یّتح  درادن  یشقن  مسا ، وه  امب  مسا  ینعی : دراد . ّتیلخدم  هک  تسا  برـض  تقیقح  عقاو و  هکلب  درادن  فیلکت  ّقلعت  رد  یتلاخد  مسا ،

. دنرادن فیلاکت  ّقلعت  رد  یتّیلخدم  چیه  یماسا »  » دنتسه لّصأتم  روما  تاّیعقاو و  زا  ناشیا  حالطصا  هب  هک  برض  لتق و  لثم 
عازتنا  رگا  دوشیم و  عازتنا  فّلکم  لعف  زا  هک  تسا  یئاهزیچ  نامه  نیوانع » : » ب

59 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نآ ّتیبوـصغم ، ّتیّقر و  ّتیجوز ، ّتیکلم 59 ،] دـننام  يرابتعا  نیوانع  رد  سپ  درادـن . یجراخ  ءاذـحب  ام  دـشابن ، عراش  ای  القع  رابتعا  و 

[، بصغ 60 یعازتنا  ناونع  هک  دنکن  مّهوت  یـسک  بصغت » ال  : » دومرف سّدقم  عراش  رگا  نیاربانب  درادن  مکح  ّقلعت  رد  یتّیلخدـم  نیوانع 
و ّتیریـشم » «، » ّتیلآ  » هبنج روکذـم ، ناوـنع  تسا و  مّرحم  یبـصغ - راد  رد  نوکـس  تکرح و  بصغ - یعقاو  قّـقحت  هـکلب  تـسا  مارح 
- درادن یتّیعوضوم  نیوانع ، سفن  تسا و  قبطنم  اهنآ  رب  نیوانع  نیا  هک  دراد  یتاّیعقاو  نآ  هب  تبسن  ّتیبولطم - ای  ّتیضوغبم - ندنامهف 

. دریگیمن ّقلعت  رجز  ثعب و  نیوانع ، یماسا و  هب  تبسن 
. تسا مکح  ّقلعتم 61 ] فّلکم ، لعف  هکلب  تسین  فیلاکت  ّقلعتم  نیوانع ، یماسا و  هصالخ :

60 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امبر ةریثکلا  نیوانعلا  ةدّدـعتملا و  میهافملا  ّناـف  هتدـحو 62 ،] هب  ملثنت  و ال  نونعملا ، دّدـعت  ناونعلا  هجولا و  دّدـعت  بجوی  ـال  ّهنأ  اـهتثلاث :
ۀهج ثیح و  ریغ  ثیح  هیف  سیل  تاـهجلا  عیمج  نم  طیـسب  لـب  ۀـهج ، نم  هیف  ةرثک  ـال  يذـّلا  دراـفلا  یلع  قدـصت  و  دـحاولا ، یلع  قبطنت 

ۀّیلالجلا و تافّـصلا  میهافم  هیلع  قدصت  هتّیدـحأ 64 ] هتدـحو و  هتطاسب و  یلع  وهف  یلاعت ، كرابت و  بجاولاک  الـصأ  [ 63] ۀهجل ةریاغم 
. دحالا درفلا  دحاولا  کلذ  نع  ۀیکاح  اهعمجأب  اهّنکل  ایلعلا ، لاثمالا  ینسحلا و  ءامسالا  هل  ۀّیلامجلا 

[. 1 [ ] 65] ریشی لامجلا  كاذ  یلا  ّلک  ودحاو  کنسح  یتش و  انتارابع 
______________________________

دوشیمن نونعم  دّدعت  ثعاب  ناونع ، دّدعت  - 3

رما نیا  ایآ  دوب  مسج - کحاض و  ملاع ، دننام  ناونع - دنچ  ای  ود  ياراد  هک  میتشاد  دیز - دـننام  یجراخ - ّتیعقاو  کی  رگا  لاؤس : [- 1]
ّتیعقاو  دنچ  ای  ود  هک  دوشیم  ببس 

61 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
کلت ّالا  وه  امب  هتقیقح  نع  لاؤّسلا  باوج  یف  عقی  ةدراف ال  ۀقیقح  ةدـحاو و  ۀـّیهام  ّالا  دـحاو  دوجوب  دوجوملل  نوکی  داکی  ّهنأ ال  اهتعبار :

یعیبّطلا و نأش  وه  امک  جراخلا  یف  هنیع  تناک  و ]  ] ۀقیقح ۀّیهام و  امهنم  ّلک  نوکی  داکی  كاذ ال  یلع  ناقداصتملا  ناموهفملاف  ۀـّیهاملا ،
نوکی امک  ّهنأ  ّالا  یهّنلا ، رمالا و  اقّلعتم  هیلع  اقداصت ]  ] قداصت نا  عمجملاف و  ۀـلاحم ، اـتاذ ال  ۀـّیهام و  ادـحاو  ادوجو  دـحاولا  نوکیف  هدرف 

زاوجلاب و لوقلا  ءانتبا  مدع  رهظ  هنم  و  ۀّیهاملا . ۀلاصأ  وأ  دوجولا  ۀلاصأب  لوقلا  هیف  توافتی  اتاذ و ال  ۀـّیهام و  ادـحاو  نوکی  ادوجو  ادـحاو 
[. 1  ] لوصفلا یف  مّهوت  امک  ۀلأسملا  کلت  یف  نیلوقلا  یلع  ۀلأسملا  یف  عانتمالا 

______________________________

؟ تسا دّدعتم  شنیوانع  اّما  تسا  دحاو  ّتیعقاو ، هکنیا  ای  مینک  ادیپ 
. دوشیمن ّتیعقاو  دّدعت  بجوم  ناونع ، دّدعت  هک  دناهدومن  هماقا  يدهاش  هنیرق و  هّللا  همحر  فّنصم  باوج :
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هک تسا  یهیدب  و  تسا - قداص  یلاعتيراب  تاذ  رب  ریـصب  قلاخ و  رداق ، ملاع ، دننام  هّیلامج ، هّیلالج و  تافـص  میهافم  مامت  کلذ : نایب 
ّتیعقاو دّدعت  بجوم  نیوانع ، نآ  دّدعت  هک  دنکیمن  مه  مّهوت  یـسک  اما  تسا - طیـسب  دحاو و  تاهج ، مامت  زا  ّتیدـحا  ترـضح  تاذ 

. دوش یلاعتيراب 
. دوشیمن نونعم  دّدعت  بجوم  ناونع ، دّدعت  هصالخ :

مّهوت ود  عفد  - 4

لوصف بحاص  ترابع  زا  هک  دنتـسه  یمّهوت  ود  عفد  ددصرد  کنیا  دوب . عانتما »  » هب لوق  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  رد  فّنـصم  رظن  [- 1]
. دوشیم هدافتسا  هّللا  همحر 

ای میوشب  دوجولا  تلاصا  هب  لئاق  ام  هک : تسه  یفـسلف  هلأسم  نیا  رب  ینتبم  عانتما ، زاوج و  تهج  زا  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  لّوا : مّهوت 
رگا بیترت : نیا  هب  ّتیهاملا ، تلاصا 

62 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
جراخ رد  هچنآ  اریز  دوش  یعانتما  دـیاب  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  درک  لوبق  دوجو  هیاس  رد  ار  ّتیعقاو  دـش و  يدوجولا  تلاصا  یـسک 

، نیاربانب دوش  عقاو  هنع  ّیهنم  مه  هب و  رومأم  مه  دناوتیمن  دحاو  دوجو  درادن و  يّرثکت  دّدعت و  دوجو ، تسا ، دـحاو  دوجو  دراد ، قّقحت 
. درادن عانتما  هب  لوق  زا  ریغ  ياهراچ  دوجولا  تلاصا  هب  لئاق 

رد تسا  ّتیهام  سفن  هب  طوبرم  ّتیعقاو ، تلاصا و  تسه و  يرابتعا  رما  کی  دوجو »  » تفگ دـش و  ّتیهاملا  تلاصا  هب  لئاق  یـسک  رگا 
تالص نآ ، ّتیهام  کی  هک  تسا  ّتیهام  ود  ّنأک  مینکیم  هظحالم  یبصغ  راد  رد  تالص  مان  هب  هک  ار  يدحاو  دوجو  نآ  تروص ، نیا 

رد میدـش  لئاق  ّتیهام  يارب  ار  تلاصا  دـش و  دّدـعتم  ّتیهاـم ، رگا  اریز  میراد  ّتیعقاو  ود  تقیقح ، رد  تسا ، بصغ  شرگید  ّتیهاـم  و 
لوق دـیاب  هکلب  دـش  عانتما  هب  لئاق  دـیابن  تروص  نیا  رد  تسا و  هنع  یهنم  يرگید  هب و  رومأم  اهنآ  زا  یکی  هک  میراد  تقیقح  ود  عقاو ،

. تفریذپ ار  عامتجا  هب 
. تسا ّتیهاملا  تلاصا  دوجولا و  تلاصا  هلأسم  تاعرفتم  راثآ و  زا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  عازن  هصالخ :

، بصغ تالص و  هلأسم  تسا و  دحاو  اتّیهام  ادوجو و  یبصغ  راد  رد  تالـص  اریز  هدش  عقاو  یطلخ  هطلاغم و  ثحب ، ّلحم  رد  مّهوت : عفد 
دیز رب  ملاـع  ناونع  ـالثم  تسا  قـبطنم  یبـصغ  راد  رد  زاـمن  رب  هک  تسا  یموـهفم  ود  ناوـنع و  ود  هکلب  تسین  ّتیعقاو  نیا  يارب  ّتیهاـم 

رد هک  تسا  نآ  ّتیهام ، الوصا  تسا و  ناسنا  ّتیهام  نامه  دـیز ، ّتیهام  ریخ ، دوشیم ؟ بوسحم  وا  ّتیهام  ملاع »  » ایآ اـّما  تسا  قبطنم 
تالوقم زا  یکی  هک  تسا  یّصاخ  تکرح  نوکس و  کی  یبصغ  راد  رد  تالص  تقیقح  دوشیم و  عقاو  یه  ام  وه و  امب  لاؤس  زا  باوج 

قیبطت دیز  رب  هک  تسا  ملاع  ناونع  دـننام  هکلب  تسین - نآ  ّتیهام  بصغ ، ناونع  نینچمه  تالـص و  ناونع  تسا و  قبطنم  نآرب  یئاذـک 
هب  و  دوشیمن - بوسحم  وا  ّتیهام  اّما  دنکیم 

63 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دشاب هتشاد  قّقحت  ّتیهام  ود  دوجوم ، کی  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب و  هتشاد  ّتیهام  ود  دناوتیمن  دحاو  دوجو  هب  دوجوم  یّلک  روط 

ایآ تسا و  توافتم  مهاب  ناشعاونا  نکل  دـنریگ  رارق  سنج  کی  تحت  هچرگا  دنتـسه و  نیابتم  ّنأک  فلتخم و  رگیدـکی  اب  تاّیهام  اریز 
، دوجو کی  رد  ّتیهام  ود  دوشیمن  نیاربانب  دـیآ ؟ باسح  هب  رقب  عون  ـالثم  مه  دـشاب و  ناـسنا  دارفا  زا  مه  صخـش  کـی  هک  دراد  اـنعم 

قّقحت ّتیهام  ود  تقیقح و  ود  ثحب ، ّلحم  رد  هک  دوش  مّهوت  دـیابن  میوش  لئاق  مه  ّتیهاملا  تلاصا  هب  اـم  رگا  سپ  دـننک  ادـیپ  عاـمتجا 
، بصغ زامن و  هکلب  بصغ  هن  تسا و  تالـص  تقیقح  هن  نآ ، تسا و  حرطم  ّتیهام ، کی  هکلب  درادـن  یعنام  یهن  رما و  عامتجا  دراد و 
« براض  » و ملاع »  » اریز تسا  رتفیعـض  مه  براض  ملاع و  ناونع  زا  اهنآ  عضو  هکلب  ملاع ، دـننام  دنتـسه  یفاـضا  يراـبتعا و  ناونع  ود 
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هک دنشابیم  يرابتعا  روما  زا  هک  ّتیبصغ  ّتیتالص و  ناونع  فالخ  هب  دنتسه  یتاّیعقاو  لاحرههب ، اّما  تسین  دیز  ّتیهام  هک  لاح  نیعرد 
هب هداد و  بصغ  ناونع  شبحاص  تیاضر  نودب  ریغ ، کلم  رد  فّرصت  هب  اضرف  دناهدومن . رابتعا  ار  اهنآ  ود - ره  القع - عراش و  ای  القع 

. دشاب رگید  ّتیهام  مه  بصغ  ّتیهام و  کی  تالص ، هکنیا  هن  دناهداد - ّتیتالص  ناونع  یّصاخ ، لاوقا  تانکس و  تاکرح ،
تکرح هاوخ  تسا  دحاو  شتّیهام  راد ، رد  تکرح  دنکیمن ، ادـیپ  ام  ثحب  هب  یطابترا  میوشب  مه  ّتیهاملا  تلاصا  هب  لئاق  رگا  هصالخ :

امک دهدیمن  رییغت  ار  تکرح  نآ  ّتیهام  یتالص ، ناونع  حابم و  ای  دشاب  یبصغ  راد ، هاوخ  نینچمه  یـشزرو و  تکرح  ای  دشاب  یتالص 
شتقیقح ّتیهام و  تسا ، دحاو  شدوجو  هک  روطنامه  یبصغ  راد  رد  تالـص  دـنکیمن و  ضوع  ار  نآ  ّتیهام  مه  یبصغ  ناونع  هکنیا 

. درادن ّتیهاملا  تلاصا  دوجولا و  تلاصا  هلأسم  هب  یطابترا  هنوگچیه  ثحب ، ّلحم  سپ  تسا  دحاو  مه 
64 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلع نیقداصتملا  نیناونعلا  نوک  مدع  ةرورـض  هدّدعت ، مدع  و  جراخلا ، یف  لصفلا 66 ] سنجلا و  دوجو  دّدعت  یلع  ءانتبالا  مدـع  رهظ  امک 
[67] اهتاّیتاذ فلختی  اهتّیهام و  اهتقیقح و  فلتخی  داکی  تناک ال  ۀـلوقم  يأ  نم  راد  یف  ۀـکرحلا  لثم  ّنأ  و  هل ، لصفلا  سنجلا و  لـیبق  نم 

[. 1 [ ] 69] الوأ ۀبوصغم  راّدلا  کلت  تناک  وأ ال ، ةالّصلل  اءزج  تعقو 68 ]
______________________________

یتقو لصف ، سنج و  ایآ  تسا : هلئـسم  نیا  رب  ینتبم  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  هک  هدش  هدافتـسا  لوصف ، ترابع  رهاظ  زا  مّود : مّهوت  [- 1]
دوشیم قّقحم  ناسنا  نمـض  رد  قطان  ناویح و  هک  یماگنه  الثم  دوجو ؟ کی  ای  تسا  دوجو  ود  شتقیقح  دنکیم ، ادـیپ  ققحت  جراخ  رد 

امـش هچرگ  ینعی : تسا  يرگید  دوجو  ياراد  لصف ، دوجو و  کی  ياراد  سنج ، هکنیا  ای  دراد  دوجو  کی  اعومجم  لـصف ، سنج و  اـیآ 
. تسا ءیش  ود  دوجو و  ود  شتقیقح  نکل  دینکیم  هدهاشم  دوجو  کی  ناونعهب  ار  نآ  جراخ ، رد 

«. دوجولا یف  نیدّدعتم  ما  دوجولا  یف  نیدّحتم  نانوکی  له  لصفلا  سنجلا و  : » هکنیا هصالخ 
دنادب و دّحتم  دوجو ، رد  ار  لصف  سنج و  یسک  رگا  دناهدومرف : هّللا  همحر  لوصف  بحاص  ّنأک 

65 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
کی زا  شیب  اجراخ  لصف  سنج و  اریز  درادـن  ناکما  یهن  رما و  عامتجا  دـیوگب  دوش و  یعاـنتما  دـیاب  دوش ، لـئاق  نآ  يارب  دوجو  کـی 

هدش و عامتجا  هب  لئاق  دیاب  تروص  نیا  رد  دوب ، دوجو  ود  تقیقح ، رد  درک و  ادیپ  يدوجو  دّدـعت  لصف ، سنج و  رگا  اّما  دـنرادن  دوجو 
. دنیامن عامتجا  یهن  رما و  هک  درادن  یعنام  میئوگب 

سنج و ار  تالـص  امـش  هاوخ  درادن - یبصغ  راد  رد  زامن  هب  یطابترا  چیه  ود ، نآ  تدحو  ای  جراخ  رد  لصف  سنج و  دّدـعت  مّهوت : عفد 
ناونع ود  بصغ ، تالـص و  هکلب  درادـن  دوجو ، نآ  ّتیهام  هب  یطابترا  بصغ ، تالـص و  اریز  سکعلاب 70 -] ای  دـینادب  لصف  ار  بصغ 

تالـص و هلئـسم  هب  یطابترا  نیرتمک  دوجو ، کـی  هچ  دـشاب  دوجو  ود  سنج ، لـصف و  هچ  نیارباـنب  تسا  ّتیهاـم  زا  جراـخ  يراـبتعا و 
. درادن بصغ 

تسا و تالص  هن  شتّیهام  دوجو ، نآ  هکیلاحرد  دراد  دوجو  نآ  ّتیهام  رد  یتاذ  ّتیلخدم  ناونع  بصغ ، تالص و  دیدومن  مّهوت  امش 
رابتعا ود - ره  القع - عراش و  ای  ـالقع  هک  میراد  ناونع  ود  اـجراخ  هّتبلا  لـعفلا » ۀـلوقم  قیداـصم  نم  ـالثم - قادـصم - وه  لـب   » بصغ هن 

، دوعق مایق ، مّلکت ، زامن ، رد  اریز  تسین  هلوقم  کی  تسا و  بّکرم  فلتخم ، تالوقم  زا  تالـص  سفن  دنیوگیم  هک  تساذـل  دـناهدرک و 
دوجو نآ  يارب  ّتیهام  بصغ ، تالـص و  الوصا  تسا و  ّتیهام  کی  ياراد  هلوقم و  کـی  لـخاد  مادـکره  تسه و  اـهنآ  لاـثما  ّتین و 

. تسین یجراخ 
ای تدحو  هلئسم  رب  مه  یئانتبا  تسین ، ّتیهاملا  تلاصا  دوجولا و  تلاصا  هلئسم  رب  ینتبم  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  هک  روطنامه  هصالخ :

. درادن لصف  سنج و  يدوجو  دّدعت 
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66 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، نیناونعب هب  امهقّلعت  ناک  ول  الاحم و  هب  یهنلا  رمالا و  ّقلعت  ناک  اتاذ  ادوجو و  ادـحاو  ناک  ثیح  عمجملا  ّنأ  تفرع ، هاندـهم  ام  تفرع  اذا 

[. 1  ] هیلع ۀئراّطلا  هنیوانعب  ماکحالل ال  اقّلعتم  هنع  ةرداّصلا  هتّیعقاو  هتقیقحب و  فّلکملا  لعف  نوک  نم  تفرع  امل 
______________________________

عانتما لیلد  ریرقت 

هراشا

: اریز میوش  عانتما »  » هب لئاق  ام  هک  تسا  نیا  لبق ، همّدقم  راهچ  هجیتن  [- 1]
. دنتسه داضتم  ّتیلعف ، هلحرم  رد  تمرح  بوجو و  هک  میدرک  تباث  لّوا  همّدقم  رد 

- تانونعم فّلکم - زا  هرداص  تاّیعقاو  هکلب  دنتـسین  فیلاکت  ّقلعتم  بصغ - تالـص و  دننام  نیوانع - هک  میدومن  تابثا  مّود  همّدـقم  رد 
. دنشابیم فیلاکت  ّقلعتم 

. دنتسه دحاو  هکلب  دنوشیمن  نونعم  دّدعت  بجوم  دنراد ، ّرثکت  هک  لاحنیعرد  نیوانع  هک : میدرک  نایب  مّوس  همّدقم  رد 
نینچمه درادـن و  دوجولا  تلاصا  ّتیهاملا و  تلاـصا  ثحب  هب  یطاـبترا  یهن ، رما و  عاـمتجا  ثحب  هک  میدومن  تباـث  مراـهچ  همّدـقم  رد 

یبصغ راد  رد  تالص  هک : دوشیم  نیا  روکذم ، تامدقم  هجیتن  هرخالاب  درادن و  لصف  سنج و  يدوجو  دّدعت  ای  تدحو  هلأسم  رب  یئانتبا 
رما ّقلعتم  مه  دـیاب  ّتیهام  ای  دوجو  مان  هب  تقیقح  نآ  ّتیهاـم و  تهج  زا  هن  دراد و  ّرثکت  دوجو  رظن  زا  هن  تسین ، تقیقح  کـی  زا  شیب 

تلاصا فیلاکت  ّقلعت  باب  رد  نیوانع  اریز  دشاب  هتـشاد  يرثا  دناوتیمن  نیناونع  وذ  دحاو  رد  یهن  رما و  عامتجا  یهن و  ّقلعتم  مه  دشاب و 
دنناـم نیناوـنع  دوـجو  اـب  یهن  رما و  عاـمتجا  تسا  دـحاو  ّتیعقاو ، نوـچ  دنـشابیم و  تاـّیعقاو  نآ  يارب  ّتیلآ  هبنج  ياراد  هکلب  دـنرادن 

یهن رما و  عامتجا  هلأسم  رد  هک : تسا  نیا  یلبق ، هناگراهچ  تامّدقم  هجیتن  نیاربانب  دشابیم  دحاو  ناونع  وذ  دحاو  رد  یهن  رما و  عامتجا 
. درادن دوجو  عانتما »  » هب لوق  زا  ریغ  ياهراچ 

67 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثیح نم  عئابّطلا  ّنأ  لاقی : نأ  هبیرقت  ۀـیاغ  ّناف  دارفالا ، عئابّطلاب ال  ّقلعتت  ماکحالا  نوکب  عفترت  داکت  ـال  هیف  نّیدّـضلا  عاـمتجا  ۀـلئاغ  ّنأ  و 

ناک ثیحب  دوجولاب  ةدـّیقم  اّهنأ  ّالا  [، 71] ۀـّیلقعلا ۀـّیداعلا و  راثآلاک  ۀّیعرّـشلا  ماکحالا  اهب  ّقلعتی  و ال  یه ، اـّلا  تسیل  تناـک  نا  یه و  یه 
ّقلعت ماقم  یف  ال  الـصأ ، نیدـّحتم  نانوکی  اذـه ال  یلع  یهّنلا  رمالا و  اقّلعتم  و  اهب ، ماکحالا  ّقلعتل  ۀـحلاص  ـالخاد  دـّیقّتلا  اـجراخ و  دـیقلا 

ناقّلعتم امه  امب  امهدّدعتلف  لّوالا ، ماقملا  یف  اّمأ  رایتخالا . ءوسب  عمجملا  نایتاب  رمالا  ۀعاطا  یهّنلا و  نایـصع  ماقم  یف  و ال  رجّزلا ، ثعبلا و 
. کلذک امه  امب  امهنع  جراخ  وه  امیف  نیدّحتم  اناک  نا  امهل و 

[. 1 [ ؟ دحاو یف  نامکحلا  عمتجا  ماقم  ّيأ  یفف  نایتالا ، دّرجمب  نایصعلاب  رخآلا  ۀعاطالاب و  امهدحأ  طوقسلف  یناثلا ، ماقملا  یف  اما  و 
______________________________

نیزّوجم هّلدا 

هراشا

یّلقتسم ناونع  هّللا  همحر  فّنصم  اذل  تسا  رصتخم  دعب  ّهلدا  هب  تبـسن  باتک - نتم  قبط  زاوج - هب  نیلئاق  لّوا  لیلد  ود  نوچ  رّکذت : [- 1]
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. دناهدروآ عانتما - هب  لوق  دوخ - لیلد  نایب و  همادا  رد  هکلب  دناهدرکن  رکذ  ود  نآ  يارب 

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  لّوا  لیلد 

هراشا

ای عیابط »  » هب رماوا  ّقلعت  ثحب  رد  رگا  هک : دشاب  نیا  زاوج ، هب  نیلئاق  لیلد  نیرتهب  دیاش 
68 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دراد یلاکشا  هچ  مینادب  عیابط  هب  ّقلعتم  ار  ماکحا  هچنانچ  اّما  تسه  عانتما - هب  نیلئاق  امش - اب  قح  مینادب ، دارفا  هب  ّقلعتم  ار  ماکحا  دارفا » »
. میوش عامتجا  هب  لئاق  هک 

هنع یهنم  اـی  هب و  رومأـم  تعیبط ، سفن  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دوش  ّقلعتم  تعیبط  هب  مکح  رگا  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  کـلذ : حیـضوت 
دناوتیمن ّتیهام  الـصا  و  یه » الا  تسیل  یه  یه  ثیح  نم  ۀـّیهاملا  ۀـعیبّطلا و  : » میتفگ دارفا  اـی  عیاـبط  هب  رماوا  ّقلعت  ثحب  رد  اریز  تسا 

دوش حرطم  دوجولاب - ةدّیقم  ّتیهام ، ینعی  دوجو - هلأسم  دیاب  نیاربانب  بولطم » ریغ   » هن دراد و  بولطم »  » ناونع هن  اریز  دوش  مکح  ّقلعتم 
اـضرف درادن  یتلاخد  دیق  سفن  اّما  دراد  ّتیلخدم  شدّیقت  دش ، رگید  ءیـش  هب  دـّیقم  ءیـش  رگا  هک  دناهدینـش  رّرکم  تادـّیقم ، باب  رد  و 

، تالـص ّتیهام  زا  تراهط  سفن  دراد و  ّتیلخدـم  زامن  يارب  تراهط  هب  تالـص  دـّیقت  ةراهّطلا » عم  ّلص  : » دـیوگیم هک  سّدـقم  عراـش 
دراد هّیلقع  ّتیئزج  تلاخد و  شدّیقت  یّلک ، روطهب  دّیقم  ءیش  سپ  نآ  ءزج  هن  تسا  زامن  طرش  تراهط ، دیئوگیم  امش  اذل  تسا  جراخ 

، دوجو هب  دّیقت  جراخ و  دوجو ، هک  دوجو - هب  دّیقم  تالص  تعیبط  هب  رما  میریگیم : هجیتن  سپ  تسا  دّیقم  هرئاد  زا  جراخ  دیق ، سفن  اّما 
- تسا لـخاد  دوجو ، هب  دـّیقت  جراـخ و  دوجو ، هک  دوجو - هب  دـّیقم  بصغ  تعیبـط  هب  مه  یهن  نینچمه  دوشیم و  ّقلعتم  تسا - لـخاد 

. ددرگیم ّقلعتم 
رد یهن  رما و  عامتجا  هنوگچ  اجک و  رد  تسا  هنع  یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  ءیـش  کی  دـیئوگیم  هک  عاـنتما - هب  نیلئاـق  امـش - لدتـسم :

؟ جراخ رد  ای  هدرک  ادیپ  قّقحت  عامتجا ، رجز - ثعب و  هلحرم  مکح - ّقلعت  هبترم  رد  ایآ  هدش ؟ دحاو  ءیش 
: هک تسا  نیا  ام  خساپ  هدش  یهن  رما و  عامتجا  مکح ، ّقلعت  ماقم  رد  هک  دیتسه  یعّدم  رگا 

حرطم جراـخ ، رد  داـّحتا  دوجو و  هلأـسم  یهن ، رما و  ّقلعت  تهج  زا  اریز  دنتـسه  دّدـعتم  ندوب ، یهن  رما و  ّقلعتم  رظن  زا  بصغ  تـالص و 
تسا  ةالّصلا  باتک  هب  طوبرم  نآ ، هرابرد  ثحب  درادن و  بصغت » ال   » هب یطابترا  چیه  مکح ، ّقلعت  رظن  زا  ّلص » : » رگید ترابع  هب  تسین 

69 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
روطخ ناتنهذ  هب  بصغ  ثحب  الصا  دیناوخیم  ار  تالص  ثحب  امش  هک  یماگنه  دشابیم و  بصغلا  باتک  هب  طوبرم  مه  بصغ  ثحب  و 

. سکعلاب دنکیمن و 
. تسین ود  نآ  نیب  يداّحتا  هنوگچیه  رجز - ثعب و  مکح - ّقلعت  ماقم  رد  هصالخ :

ام خساپ  هدرک ، ادیپ  قّقحت  دحاو  ءیـش  رد  یهن  رما و  عامتجا  تسا و  هنع  یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  جراخ  رد  ءیـش  کی  دیئوگب  هچنانچ 
. فیلکت توبث »  » هن تسا  فیلکت  طوقس »  » فرظ دینکیم  هظحالم  امش  هک  ار  یجراخ  نآ  هک : تسا  نیا 

« جراخ  » تسا و فیلکت  توبث  ّقلعت و  ماقم  هب  طوبرم  ام  ثحب  دینکن . طلخ  نآ  طوقس  فرظ  اب  ار  فیلکت  توبث  فرظ  امـش  کلذ : نایب 
رما نایـصع  دّرجم  هب  یهاگ  دوشیم و  طقاس  ناسنا  هّمذ  زا  تعاطا  هلیـسو  هب  یهلا  فیلکت  یهاگ  اـهتنم  تسا  فیلکت  ندـش  طـقاس  يارب 

 ... هک تسا  ّتیفیک  نیا  هب  یهاون  باب  رد  دوش و  طقاس  ةالّصلا  اومیقا  رما  هک  تسا  نیا  دیناوخیم  زامن  امش  هکنیا  ّتلع  اضرف  الوم ،
مه بصغت » ال   » رظن زا  دـنکیم  طقاس  ار  رما  دراد و  تعاطا  ناونع  ّتیتالـص  تهج  زا  هک  روطنامه  یبصغ ، راد  رد  زامن  هکنیا  هصالخ :
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اجک رد  سپ  تسا - دـیدج  مکح  کی  يدـعب  بصغت » ال   » یهن و  دوشیم - طقاس  نایـصع  ببـس  هب  روکذـم  یهن  دراد و  نایـصع  ناونع 
؟ هدرک ادیپ  قّقحت  تسا - لیحتسم  امش  رظن  هب  هک  دحاو - ءیش  رد  یهن  رما و  عامتجا 

ار تالص  رما  تقفاوم ، رطاخ  هب  فرط  کی  زا  لمع  نآ  هکلب  درادن  فیلکت  ّقلعت  ملاع  هب  یطبر  چیه  جراخ ، ملاع  یبصغ و  راد  رد  زامن 
فرظ فیلکت . توبث  هن  تسا  فیلکت  طوقـس  فرظ  جراخ ، سپ  دـیامنیم  طقاس  ار  یهن  تفلاـخم ، ّتلع  هب  یفرط  زا  دـنکیم و  طـقاس 
دّیقم ود  ره  هچرگ  درادن  یطابترا  چیه  بصغ ، اب  تالص  دیدومن  هظحالم  هک  تسا  تعیبط  هب  مکح  ّقلعت  عیابط و  فرظ  فیلکت ، توبث 

. دوب عامتجا  زاوج  هب  نیلئاق  لیلد  نیرتهب  ابیرقت  نیا  تسا و  لخاد  شدّیقت  جراخ و  دوجو ، سفن  نکل  دنتسه  دوجو  هب 
70 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هتدحو هب  ملثنت  و ال  ۀّیهام ، ادوجو و ال  ال  نونعملا ، دّدعت  بجوی  ناونعلا ال  دّدـعت  ّنأ  نم  تفرع  ام  دـعب  يدـجی  داکی  ّهنأب ال  ریبخ  تنأ  و 
یلع یه  امب  ال  تارابعلاک ، تایکاح  یه  امب  تاقّلعتملا  یف  ذـخؤت  اّمنا  اّهنأ  و  تاناونعلا ، تانونعملا ال  وه  ماکحالل  ّقلعتملا  ّنأ  و  الـصأ ،

[. 1  ] اهلالقتسا اهلایح و 
نوک یف  ریـض  ّهنأ ال  و  هنع ، ّیهنملا  وأ  هب  رومأملا  ّیعیبّطلا  دوجول  ۀـمّدقم  درفلا  نوک  اضیأ  يدـجی  داـکی  ـال  ّهنأ  هاـنقّقح : اـمم  رهظ  اـمک 

[. 2  ] رایتخالا [ 72] ءوسب راصحنالا  مدع  ةروص  یف  ۀمّرحم  ۀمّدقملا 
______________________________

نیزوجم لّوا  لیلد  ّدر 

رد هک : دـناهدومن  رارکت  ار  یلبق  هناگراهچ  تامّدـقم  زا  یـضعب  ابیرقت  روکذـم  لیلد  ّدر  ماقم  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  لّوا : لـیلد  ّدر  [- 1]
نآ هب  الوم  تساوخ  هک  تسا  نامه  رگید ، ترابع  هب  تسا  فّلکم  زا  هرداص  تاّیعقاو  ناـمه  فیلاـکت ، ّقلعتم  میدرک  تباـث  مّود  همّدـقم 

سفن دـنراد و  ّتیریـشم  ّتیلآ و  ناونع  دنـشاب  يراـبتعا  یلعج و  هچرگ  نیواـنع  و  تسه - وا  ضوغبم  یهاوـن ، باـب  رد  و  هتفرگ - قـّلعت 
هک لاحنیعرد  ینعی : دوشیمن  تانونعم  دّدعت  بجوم  نیوانع ، دّدعت  هک  میدومن  تابثا  مّوس  همّدقم  رد  نینچمه  دنرادن و  یشقن  نیوانع ،

تـسه بصغ  تالـص و  ناونعهب  نونعم  هک  یجراخ  لمع  نآ  کلذعم  دنرادن ، رگیدکی  هب  یطابترا  تسا و  ناونع  ود  بصغ ، تالص و 
دـشاب دـحاو  مه  شتّیهاـم  دـحاو و  شدوجو  هک  ءیـش  تسا و  دـحاو  ّتیهاـم  ياراد  دـحاو و  لـمع  هکلب  دوـشیمن  بوـسحم  لـمع  ود 

. دوش عقاو  یهن  رما و  عامتجا  زکرم  دناوتیمن 

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  مّود  لیلد 

هراشا

دوجول ۀمّدقم  درفلا  دوجو  ، » دراد ّتیمدقم  ناونع  تعیبط ، هب  تبسن  درف ، [- 2]
71 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رظن زا  مه  یبصغ  راد  رد  زامن  سپ  تسا  هنع  یهنم  ای  هب  رومأم  یّلک  دوجو  همّدـقم  قادـصم ، یجراخ  دوجو  ینعی : یّلکلا »- و  یعیبّطلا -
فلتخم تامّدقم  ياراد  ياهمّدقملايذ  رگا  هک : میدناوخ  بجاو  همّدـقم  ثحب  رد  دراد و  ّتیمّدـقم  هبنج  یبصغ  تهج  زا  مه  یتالص و 

دنک اعّدا  دناوتیم  یـسک  اجنآ  رد  ایآ  حابم ، هار  زا  مه  دوش و  ماجنا  دناوتب  ریغ  کلم  رد  لوخد  قیرط  زا  مه  هک  یقیرغ  ذاقنا  لثم  دشاب ،
؟ دنکیم ادیپ  یمّدقم  بوجو  نآ ، ياج  هب  دوشیم و  هتشادرب  شتمرح  تسا ، بجاو  همّدقم  هکنیا  رطاخ  هب  مّرحم  همّدقم  نآ  هک 

، دریگ ماجنا  دناوتیم  حابم  همّدقم  قیرط  زا  هکلب  تسین  مّرحم  همّدقم  هب  رـصحنم  ذاقنا ، قیرط  اریز  دـیامن  یئاعّدا  نانچ  دـناوتیمن  یـسک 
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، ریخ دوشیم ؟ هتـشادرب  شتمرح  همّدـقم  نآ  اـیآ  داد  تاـجن  ار  یقیرغ  دـش و  ریغ  کـلم  دراو  شدوخ  راـیتخا  ءوس  هب  یفّلکم  رگا  لاـح 
ریغ همّرحم  همّدـقم  رد  سپ  دراد  بوـجو  بجاو ، همدـقم  ناوـنعهب  مه  همّدـقم  سفن  هکیلاـحرد  تسه  یقاـب  دوـخ  تّوـق  هب  نآ  تمرح 

. هدش مکح 73 ] ود  عامتجا  ّنأک  هرصحنم 
رد هک  یقادصم  ره  تسه ، یّلک  دوجو  همّدقم  درف ، قادـصم و  میئوگیم : هدومن و  هدایپ  مه  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  ار  بلطم  نیمه 

تالـص مان  هب  اجراخ  هک  یلمع  نآ  هک  درادن  یعنام  درک  ادیپ  یمّدقم  هبنج  رگا  دشابیم و  یّلک  دوجو  همّدقم  دنکیم  ادیپ  قّقحت  جراخ 
تـسا ریغ  کـلم  رد  لوخد  هکنیا  ناونع  هب  دـنک و  ادـیپ  بوجو  هب  فاـّصتا  زاـمن ، یّلک  همّدـقم  ناونعهب  دوشیم  دوجوم  یبـصغ  راد  رد 

« یمّدقم  » ار تمرح  نآ  هچنانچ  مه  امش  تمرح و  مه  دراد و  یمّدقم  بوجو  مه  یبصغ  راد  رد  تالص  اتجیتن  دوش و  تمرح  هب  فصّتم 
. هدرک ادیپ  قّقحت  تمرح  بوجو و  عامتجا  لاحرههب ، اّما  درادن  یعنام  دینک ، يراذگمان 

72 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دّدعت و ال  دوجولا ، بسحب  ۀّینینثالا  یضتقت  ۀّیمّدقملا  فیک و  جراخلا ، یف  ّیعیبّطلا  نیع  وه  درفلا  ّنأ  و  هداسف ، حوضو  یلا  افاضم  کلذ  و 

[. 1  ] دحاو اضیأ  اهبسحب  ّهنأ  هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  ۀّیهام و  ادحاو  عمجملا  نکی  مل  ول  يدجی  اّمنا  ّهنأ  حضاو  وه  امک 
______________________________

نیزّوجم مّود  لیلد  ّدر 

دوجو نیع  درف ، دوجو  هک  دیاهدرک  هظحالم  قطنم  رد  اریز  دشاب  یعیبط  یّلک و  دوجو  همّدقم  قادصم ، درف و  هک  میرادن  لوبق  الّوا : [- 1]
ّتینینثا هن  مهنآ  دراد  ّتینینثا  ياضتقا  ّتیمّدـقم ، هوالعب  دـشاب و  یّلک  دوجو  همّدـقم  درف ، دوجو  هک  تسین  نینچ  تسه و  یّلک  یعیبط و 

يذ ینعی  دنتـسه  دوجو »  » ود اـهنآ  هک  تسا  حطّـسلا » یلع  نوک   » همّدـقم هک  مّلـس  بصن  دـننام  دوجو ، بسح  هب  ّتینینثا  هکلب  يراـبتعا 
. دیامن ّتینینثا  ياعّدا  درف ، یعیبط و  باب  رد  دناوتیمن  یسک  اذل  تسا  زیامتم  همّدقم ، زا  همّدقملا 

تبسن تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دوجو  نیا  اب  تسا و  دحاو  اتّیهام  ادوجو و  یبصغ  راد  رد  تالص  هک : میدرک  تباث  مراهچ  همّدقم  رد  ایناث :
. دراد قّقحت  داضت  هسمخ ، ماکحا  نیب  میدومن  تابثا  ام  هکیلاحرد  هدش  نیمکح  عامتجا  نآ ، هب 

رگا يرآ  دشاب . هدرک  ادیپ  قّقحت  دوجو  کی  نمض  رد  هک  تسین  تعیبط  ود  ّتیهام و  ود  ياراد  یبصغ ، راد  رد  تالـص  هکنیا : هصالخ 
 ... هدش و ّقلعتم  تاّیهام  رب  ماکحا  دیوگب  یسک  تشاد  ناکما  دوبیم  دّدعتم  نآ  ّتیهام 

هب فاّصتا  دشابن  هرـصحنم  هک  یتروص  رد  همّرحم  همّدقم  هک : میدرک  نایب  قیرغ  ذاقنا  لاثم  نیمه  رد  بجاو و  همّدقم  ثحب  رد  [: 74] اثلاث
طقف تسا و  جراخ  یمّدقم  بوجو  هرئاد  زا  همّدقم  نآ  دش ، مّرحم  تامّدـقم ، نایم  زا  همّدـقم  کی  رگا  دـنکیمن ، ادـیپ  یمّدـقم ، بوجو 

. دشاب هدرک  ادیپ  قّقحت  نیمکح  عامتجا  هکنیا  نودب  تسا  تباث  نآرب  میرحت  مسا 
73 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تاداـبعلا یف  اـمک  عـقو ، دـق  و  هریظن ، عـقو  اـمل  یهّنلا  رمـالا و  عاـمتجا  زجی  مل  وـل  ّهنأ  اـهنم : رومأـب : زاوـجلا  یلع  ّلدتـسا 75 ] دـق  ّهنأ  ّمث 
ۀهجلا دّدعت  نکی  مل  ول  ّهنأ  ۀمزالملا : نایب  ماّیالا . ضعب  یف  و  رفّـسلا ، یف  مایّـصلا  و  ماّمحلا ، یف  ۀمهّتلا و  عضاوم  یف  ةالّـصلاک  ۀهورکملا .
بجوی امب  ماکحالا  نیب  نم  امهـصاصتخا  مدـعل  اهدّدـعت ، عم  دروم  یف  نیرخآ  نیمکح  عامتجا  زاج  اـمل  اـمهعامتجا  ناـکما  یف  ایدـجم 

. اهرسأب اهّداضت  ۀهادب  داضّتلا  نم  عانتمالا 
ول ءاروشاعلا و  یف  و  رفّسلا ، یف  مایّـصلا  و  ماّمحلا ، یف  ةالّـصلا  لثم  یف  بابحتـسالا  وأ  باجیالا ، ۀهارکلا و  عامتجا  عوقول  لطاب ، یلاّتلا  و 

[. 1  ] راّدلا وأ  دجسملا  یف  ةالّصلا  لثم  یف  بابحتسالا  وأ  ۀحابالا ، عم  بابحتسالا  وأ  بوجولا  عامتجا  و  رضحلا ، یف 
______________________________
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عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  مّوس  لیلد 

هراشا

دیابن یّتح  تسا  لیحتـسم  هک  يزیچ  میزادرپیم : نآ  حیـضوت  هب  کنیا  هک  تسا  یبوخ  لـیلد  رهاـظ  بسح  هب  نیزّوجم  مّوس  لـیلد  [- 1]
امش رگا  ینعی  تسا  جراخ  رد  نآ  عوقو  ءیـش ، کی  ناکما  زاوج و  رب  لیلد  نیرتهب  رگید ، ترابع  هب  دنک  ادیپ  قّقحت  جراخ  رد  نآ  ریظن 

. دنک ثحب  نآ  هلاحتسا  ناکما و  رد  یسک  دیابن  رگید  هدرک  ادیپ  قّقحت  اجراخ  ءیش  نالف  هک  دیدرک  تباث 
. هدـش یفیلکت  مکح  ود  عامتجا  دراوم ، نآ  رد  دـناهدومرف  اهقف  هک  میهدیم  هئارا  امـش  هب  هقف  رد  ار  يدراوم  دـنیوگیم : زاوج  هب  نیلئاـق 

ماکحا هک  دـیدرک  تباث  ریخا ، هناگراهچ  تامّدـقم  زا  لّوا  همّدـقم  رد  فّنـصم 76 -] امـش - هک  میوشیم  رّکذـتم  دراوم  نآ  رکذ  زا  لبق 
نیب هک  روطنامه  هکلب  درادـن  تمرح  بوجو و  هب  یـصاصتخا  روکذـم ، ّداضت  هک  تسا  یهیدـب  دـنّداضتم و  رگیدـکی  اب  هّیفیلکت  هسمخ 

تسا و رارقرب  هّداضم  تهارک ، بابحتـسا و  نیب  نینچمه  تسا و  قّقحم  داضت ، مه  تهارک  بوجو و  نیب  تسه  داضت  تمرح ، بوجو و 
هصالخ 

74 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دهد تمرح  بوجو و  هب  صاصتخا  ار  روکذم  ّداضت  هک  درادن  دوجو  یتّلع  تهج و  هکنیا 

يدراوـم ناـیب  هب  کـنیا  تسا . تـمرح  بوـجو و  عاـمتجا  زاوـج  رب  لـیلد  نیرتـهب  دّدـعتم ، دراوـم  رد  نـیمکح  عاـمتجا  عوـقو  هصـالخ :
. هدش نیمکح  عامتجا  اهنآ  رد  هک  میزادرپیم 

، تروص نیا  رد  دـناوخب  ماّمح  رد  ار  حبـص  هضیرف و  زامن  فّلکم ، رگا  لاح  تسا  ماّمح  رد  زامن  ندـناوخ  هورکم ، تاداـبع  زا  یکی  - 1
و دراد . تهارک  ماّمح ، رد  زامن  ندناوخ  یفرط  زا  تسا و  بجاو  حبـص ، زامن  فرط ، کی  زا  اریز  هدش  قّقحم  تهارک  بوجو و  عامتجا 

. هدش عامتجا  تهارک ، بابحتسا و  نیب  ضرف ، نیا  رد  دناوخب  مامح  رد  ار  یّبحتسم  زامن  یسک  هچنانچ 
، تهارک بوجو و  عامتجا  دناوخب ، تمهت  عضوم  رد  ار  شبجاو  زامن  يدرف  رگا  لاح  تسا  هورکم  تمهت ، عضاوم  رد  زامن  ندـناوخ  - 2

. دنکیم ادیپ  قّقحت  تهارک  بابحتسا و  عامتجا  دناوخب ، ناکم  نآ  رد  ار  یبحتسم  زامن  هچنانچ  دوشیم و  قّقحم 
تهارک و نـیب  دریگب  یبحتـسم  هزور  اروشاـع  زور  یـسک  رگا  لاـح  تـسا  هورکم  اروشاـع  زور  هـلمج ، زا  هـنمزا  زا  یـضعب  رد  هزور  - 3

. تسا هداد  خر  عامتجا  بابحتسا ،
قّقحت عامتجا  بابحتـسا ، بوجو و  نیب  دناوخب  دجـسم  رد  ار  شبجاو  زامن  یـسک  هچنانچ  تسا  ّبحتـسم  دجـسم ، رد  زامن  ندـناوخ  - 4

نآ سفن  رظن  زا  یکی  دنکیم - ادیپ  قّقحت  بابحتسا  ود  نیب  عمج  دیامن  نایتا  دجسم  رد  ار  بحتـسم  زامن  یفّلکم  هچنانچ  دنکیم و  ادیپ 
. دجسم رد  بحتسم  زامن  نآ  عوقو  تهج  زا  مه  یکی  یبابحتسا و  زامن 

یتوافت نیمکح  عاـمتجا  تهج  زا  یبصغ  راد  رد  تالـص  اـهنآ و  نیب  هدـش و  عاـمتجا  داـضتم ، مکح  ود  نیب  روکذـم ، دراوم  رد  هجیتن :
رگید یضعب  بوجو و  نیب  روکذم ، دراوم  ریاس  رد  هدش و  عامتجا  تمرح  بوجو و  نیب  یبصغ - راد  رد  زامن  ریخا - لاثم  رد  اریز  تسین 

بوجو و هب  صاصتخا  ار  ماکحا  نیب  ّداضت  هک  درادـن  دوجو  یتهج  میتفگ  دـش و  نایب  شلیـصفت  هک  دوب  هدـش  عامتجا  هسمخ  ماـکحا  زا 
زاوج رب  لیلد  نیرتهب  هلئسم ، نیمه  دهد و  تمرح 

75 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عانتمالا یلع  لیلّدـلا  مایق  دـعب  عامتجالا  هرهاظ  امم  ۀعیرّـشلا  یف  عقو  امیف  لیوّأتلا  فّرـصّتلا و  نم  ّدـب  ّهنأبف ال  ـالامجا ، اـما  هنع : باوجلا  و 

[. 1  ] ناهربلا مداصی  روهّظلا ال  ّنأ  ةرورض 
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نکی مل  اـم  عاـنتمالاب  لـب  کلذـک ، هزاوجب  مصخلا  لوقی  ـال  و  دـحاو ، ناونعب  اـهیف  نیمکحلا  عاـمتجا  دراوملا  کـلت  روهظ  ۀّیـضق  ّنأ  عم 
تادابعلا  یف  امک  ۀحودنم ، كانه  نکی  مل  اذا  امّیس  اهیف ، عامتجالا  لاکشا  نع  یّصفّتلا  نم  ّدب  اضیأ ال  وهف  نیهجوب ، نیناونعب و 

______________________________

. تسا یهن  رما و  عامتجا 

نیزّوجم موس  لیلد  ّدر 

یلامجا خساپ 

هب بیترت  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  روبزم  لالدتـسا  زا  یلیـصفت  خساپ  کی  سپـس  یلامجا و  باوج  ود  ءادـتبا  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
. میزادرپیم اهنآ  حیضوت 

هب هقف  تعیرـش و  رد  رگا  هجیتن  رد  میدومن  هماقا  یهن  رما و  عامتجا  عانتما  رب  یعطق  یلقع  لـیلد  ناـهرب و  اـم  یتقو  یلاـمجا : خـساپ  نیلّوا 
ظافلا رهاوظ  اریز  میئامن  لـیوأت  هیجوت و  ار  دراوم  نآ  دـیاب  دوب ، هدـش  یهن  رما و  عاـمتجا  رهاـظ ، بسح  هب  هک  میدومن  دروخرب  يدراوم 
هوحن ام  هک  درادن  مه  یموزل  هّتبلا  دوشیم  رهاوظ  رد  فّرصت  رب  ياهنیرق  ناهرب ، نآ  هکلب  دیامن  تمواقم  یلقع  یعطق  ناهرب  اب  دناوتیمن 
لاعتم دنوادخ  هب  ار  ءیجم  هیآ ، رهاظ  ینعی : مینزیم  ار  فرح  نیمه  [ 77  ...] َکُّبَر َءاج  هفیرش  هیآ  دروم  رد  هکنیا  امک  مینادب  ار  فّرصت 

ءاج  » هب ار  َکُّبَر » َءاج   » اذل تسین  مه  مسج  راثآ  ياراد  دشابیمن و  مسج  راگدرورپ  هک  هدـش  مئاق  یلقع ، ناهرب  نوچ  نکل  هداد  تبـسن 
. تسا رهاظ  فالخرب  هلئسم  نیا  هک  یلاح  رد  مینکیم  ریسفت  ّکبر » رما 

76 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] یفخی امک ال  الصأ ، هزاوج  یلع  اهیف  عامتجالا  عوقوب  لالدتسالل  لاجم  هل  یقبی  الف  اهل ، لدب  یّتلا ال  ۀهورکملا 

______________________________

دحاو نآ  دـیاب  ینعی : دـشاب  ناونع  ود  ياراد  عامتجا ، هّدام  هک  تسا  يدروم  رد  نیزّوجم - امـش - اب  ام  عازن  یلامجا : خـساپ  نیمّود  [- 1]
اّما یبصغ . راد  رد  زامن  دننام  دشاب  یهن  ّقلعتم  رگید ، موهفم  رما و  ّقلعتم  موهفم ، کی  دشاب  هتـشاد  موهفم  ود  ناونع و  ود  عامتجا ، زکرم 

یعازن ثحب و  دشاب ، هنع  یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  ناونع  کی  هکلب  دـیامنن  قدـص  ناونع  ود  عامتجا ، دروم  دـحاو  نآرب  يدروم  رد  رگا 
، نیاربانب دنکیمن  عامتجا  یهن  رما و  دـشاب ، ناونع  کی  اهنت  هک  يدروم  رد  دـیئوگیم  دـیتسه و  قفاوم  ام  اب  مه  امـش  میرادـن و  اجنآ  رد 

یموهفم ندـش  یعامتجا  دنتـسه و  یعانتما  همه  ناونع ، دّدـعت  مدـع  اب  ّالا  دـشاب و  حرطم  ناونع  دّدـعت  هک  تسا  یئاج  عازن ، دروم  هلأـسم 
[78 :] میهدیم خساپ  نینچ  نیزّوجم - امش - هب  روکذم  هتکن  هب  هّجوتاب  اذل  درادن ،

ص76 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
هدـش ّقلعتم  مکح  ود  نآ ، هب  هک  میراد  ناونع  کی  هکلب  دـشاب  حرطم  ناونع  ود  هک  تسین  يدراوم  زا  دـیدومن  هئارا  اـم  هیلع  هک  ار  يدرا 

- ود ره  امـش - ام و  روکذم  دراوم  رد  اریز  دیئآرب  لح  هار  هراچ و  رکف  رد  دیاب  مه  امـش  میـشاب  هراچ  ددصرد  دـیاب  ام  هک  روطنامه  اذـل 
دیتسناوتیم امش  دوب  هورکم  ماّمحلا » یف  نوک   » هب و رومأم  تالص ، رگا  لاثم  ناونعهب  تسا . لیحتسم  یهن ، رما و  عامتجا  هک  میراد  لوبق 

نکل تسه  یبصغ  راد  رد  تالـص  دـننام  هدـش و  قّقحم  ماّمح ، رد  زامن  نمـض  رد  ماّـمحلا - یف  نوک  تالـص و  ناونع - ود  نآ  دـیئوگب 
تهارک و یتالـص  ناوـنعهب  ماّـمح  رد  تالـص  سفن  هکلب  درادـن  تصقنم  تهارک و  ماّـمحلا » یف  نوـک   » اریز تسین  ناـنچ  رما ، تقیقح 
ای یبوـجو  رما  سپ  دـناهدومن  قداـصت  رگیدـکی  اـب  تسا و  حرطم  ناوـنع  ود  میئوـگب  هک  ماّـمحلا » یف  نوـک   » ناوـنعهب هن  دراد  تصقنم 

تالـص ناونع ، ود  ره  سپ  ماّمحلا » یف  نوک   » دـیق اب  اهتنم  تسا  ّقلعتم  تالـص  ناـمه  هب  مه  یتهارک  یهن  تالـص و  ناونعهب  یبابحتـسا 
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دناعت و دـّیقم ، قلطم و  نیب  هک  تسین  نینچ  دراد و  قّقحت  دـّیقم  نمـض  رد  مه  قلطم  تسا و  دـّیقم  يرگید  قلطم و  امهدـحا  اهتنم  تسه 
هب  رما  نیاربانب : دشاب  یفانت 

77 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
« ماّمحلا یف  نوک   » هب هن  هتفرگ  قلعت  ماّمح  هب  دّیقم  تالـص  نامه  هب  مه  یتهارک  یهن  و  ماّمح - رد  زامن  یّتح  هدش - ّقلعتم  تالـص  قلطم 

لح ار  هلئـسم  نیا  هنوگچ  نیزّوجم - امـش - سپ  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  ماّـمحلا » یف  نوک   » تالـص و نیب  تبـسن  دـیئوگب  هک 
؟ دینکیم

نآ هب  یبابحتـسا  رما  هک  هچنآ  تسه و  اروشاع  زور  مایـص  دـشابیم  هورکم  هک  هچنآ  لاثم ، ناونعهب  روکذـم ، دراوم  رئاـس  رد  نینچمه  و 
مه دراد و  مایص  ناونعهب  ّقلعتم  یبابحتسا  رما  مه  اروشاع  رد  موص  هک  يوحن  هب  تسه  اروشاع  زور  مایص  یّتح  مایصلا  قلطم  هتفرگ  ّقلعت 
لح ار  شلاکشا  دیاب  هورگ  ود  ره  هک  تسا  يدراوم  زا  جراخ و  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  زا  نیا  سپ  موص  ناونعهب  ّقلعتم  یتهارک  یهن 
دراد دوجو  مه  هحودنم  تسا  حرطم  ناونع  ود  هکنیا  رب  هوالع  یبصغ  راد  رد  تالـص  لاثما  رد  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوتاب  اصوصخم  دنیامن 

رد هک  درادن  يرابجا  دناوخب و  دجـسم  ای  یـصخش  لزنم  دننام  یحابم  ناکم  رد  یبصغ  راد  رد  ياج  هب  ار  شزامن  دناوتیم  فّلکم  ینعی 
درادن رارف  هار  الـصا  فّلکم  هک  دـیدومن  هئارا  ام  هیلع  امـش  هک  يدراوم  زا  یـضعب  فالخ  هب  اّما  دـیامن  نایتا  ار  دوخ  تالـص  ریغ ، کلم 

مهدزای اعوسات و  زور  اریز  ریخ ! دوشیم ؟ رّوصت  نآ  يارب  یلدب  دریگن  هزور  اروشاع  زور  فّلکم ، رگا  ایآ  اروشاع ، زور  رد  مایـص  دـننام 
هار دوشن و  هورکم  لمع  نآ  بکترم  اروشاع  زور  دهاوخب  ناسنا  رگا  نیاربانب  دراد  لقتسم  یبابحتـسا  مکح  مایـص ، رظن  زا  شدوخ  مّرحم 

مادک دشاب ، مه  روشاعلا  موی  ياج  هب  دـشابن و  قبطنم  نآرب  اروشاع  ناونع  هک  دریگب  ياهزور  ینعی : دـشاب ، هتـشاد  مایـص  رظن  زا  یـصّلخت 
؟ دریگب ياهزور  نانچ  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  زور 

دننام انیع  هلئسم  نیا  دشاب و  هتشاد  ّتیلدب  اروشاع  زور  يارب  هکنیا  هن  دراد  لقتـسم  مکح  مایـص ، رظن  زا  شدوخ  زور  ره  هک  تسا  یهیدب 
. تسا ناکم  نآ  رد  دوخ  زامن  ندناوخ  یبصغ و  راد  رد  نوک  هب  روبجم  هک  تسا  یسک 

رارف صّلخت و  هار  الصا  دراوم  زا  یضعب  رد  هک  تسا  نیا  رتمهم ، لاکشا  هصالخ :
78 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع راصتقالا  یلوالاف  ماقملا ، هعسی  امب ال  مالکلا  لوط  ماربالا  ضقّنلا و  نم  اهیف  امب  اهرکذ  بجوی  هوجوب  هنع  بیجأ  دقف  الیـصفت ، اّمأ  و 
یهّنلا هب  ّقلعت  ام  اهدـحأ : ماسقأ : ۀـثالث  یلع  ۀـهورکملا  تادابعلا  ّنا  لاّکتالا : هّللا  یلع  لاقیف و  لاکـشالا ، ةّداـم  مسح  یف  قیقّحتلا  وه  اـم 

. تاقوالا ضعب  یف  ۀئدتبملا  لفاّونلا  و  ءاروشاعلا ، موی  موصک  هل  لدب  و ال  هتاذ ، هناونعب و 
. مامحلا یف  ةالّصلا  نع  یهّنلاک  لدبلا  هل  نوکی  و  کلذک ، یهّنلا  هب  ّقلعت  ام  اهیناث :

نوک یلع  [ 80] ءانب ۀمهّتلا  عضاوم  یف  ةالّصلاک  اجراخ ، هل  مزالم  وأ  ادوجو ، هعم 79 ] عماجم  وه  امب  لب  هتاذـب ، هب ال  یهّنلا  ّقلعت  ام  اهثلاث :
[. 1  ] اهعضاوم یف  نوکلا  عم  اهداّحتا  لجال  اهنع  یهّنلا 

______________________________

. میئامن هئارا  لح  هار  نآ ، يارب  دیاب  ام  مه  امش و  مه  اذل  دوشیمن  رّوصت  نآ  يارب  لدب  و  درادن . دوجو 

نیزّوجم مّوس  لیلد  زا  یلیصفت  خساپ 

هراشا

يراددوخ نآ  رکذ  زا  تسا  رتهب  اذـل  دوشیم  نخـس  هلاطا  بجوم  نآ ، نایب  هک  دـناهداد  یئاهباوج  نیزّوجم  مّوس  لیلد  هب  تبـسن  [- 1]
ام دوخ  رظن  دروم  هچنآ  نایب  هب  دوش و 
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79 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. میزادرپب هلئسم - رد  قیقحت  ناونعهب  تسه -

. مینکیم نایب  بیترت  نیا  هب  ههورکم  تادابع  دروم  رد  ار  یلیصفت  خساپ  ءادتبا 

تسا مسق  هس  رب  ههورکم  تادابع 

: دنتسه مسق  هس  رب  دناهدش  ناونع  ههورکم  تادابع  ناونعهب  هقف  رد  تهارک و  هب  فصّتم  هک  یتادابع 
یهیزنت یهن  تسا ، یبابحتـسا  ای  یبوجو  رما  هب  هب  رومأم  هک  ءیـش  نامه  ینعی  هدـش  ّقلعتم  تداـبع ، ناونعهب  یهیزنت - یتهارک - یهن  - 1

مایـص دننام  دوشیمن  رّوصت  نآ  يارب  مه  یلدب  چـیه  دـشاب و  حرطم  مه  يرگید  ناونع  هکنیا  نودـب  هتفرگ  ّقلعت  تدابع  نآ  سفن  هب  مه 
ّلقتـسم مکح  ياراد  زور ، ره  اریز  درادـن  دوجو  نآ  يارب  مه  یلدـب  هتفرگ و  ّقلعت  اروشاـع  موـص  سفن  هب  یهیزنت  یهن  هک  اروشاـع  زور 

رد هئدتبم 81 -] لفاون  دننام  نینچمه  دـشاب و  اروشاع  هزور  نیـشناج  مّرحم ، مهدزای  زور  مایـص  اضرف  هکنیا  هن  تسه  دوخ  هب  صوصخم 
، بورغ زا  دعب  یبحتسم  زامن  اضرف  تسا ، هورکم  درادن و  مه  یلدب  هک  سمـش  بورغ  ات  رـصع  زامن  زا  دعب  هلفان  لثم  تاقوا - زا  یـضعب 

. دراد لقتسم  یبابحتسا  مکح  شدوخ  زامن  نآ  اریز  دوشیمن  بوسحم  نآ  لدب 
رد تالـص  ناونع  هک  مامح  رد  زاـمن  تئارق  دـننام  تسه  مه  هحودـنم  لدـب و  ياراد  نکل  هتفرگ  ّقلعت  تداـبع  سفن  هب  یهیزنت  یهن  - 2

سپ دـناوخب  دجـسم  ای  هناخ و  رد  ای  ماّمح  رد  ار  شزامن  هک  تسا  ّریخم  دراد و  هحودـنم  فّلکم  نکل  تسا  یهن  ّقلعتم  هورکم و  ماّـمح ،
ناونعهب  یهن  ود ، ره  رد  هک : تسا  نیا  ماّمح ، رد  زامن  ندناوخ  اروشاع و  موص  كارتشا  هجو 

80 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّمئالا ۀـموادم  نم  رهظی  امک  حـجرأ ، هکرت  نوکی  کلذ  عم  و  احیحـص ، عقی  ّهنأ  یلع  عامجالا  دـعب  هنع  اهیزنت  یهّنلاـف  لّوـالا : مسقلا  اـّمأ 

ناک نا  ضرغلل و  ۀقفاوم  ۀحلـصم  اذ  لعفلاک  كّرتلا  نوکیف  كّرتلا  یلع  ۀحلـصم  يذ  ناونع  قابطنا  لجال  اّما  كّرتلا  یلع  مالّـسلا  مهیلع 
نّیعتیف ّالا  و  نیبلا ، یف  ّمهأ  نکی  مل  ول  امهنیب  رییّختلاب  مکحیف  نیمحازتملا ، نیبحتسملا  لیبق  نم  نانوکی  ذئنیح  امهف  رثکأ ، كّرتلا  ۀحلـصم 

لب تامحازتملا ، تاّبحتـسملا  رئاس  یف  لاـحلا  وه  اـمک  ضرغلل ، اـقفاوم  اـحجار و  ناـک  ّهنا  ثیح  احیحـص ، عقی  رخـآلا  ناـک  نا  ّمهـالا و 
[. 1  ] تابجاولا

______________________________

. تسه لدب  ياراد  یمّود  اّما  درادن  لدب  یلّوا  هک  تسا  نیا  ود ، نآ  قارتفا  هجو  هدش و  ّقلعتم  تدابع ،
یناونع هب  یهن  ینعی : هدـشن  ّقلعتم  تدابع  هب  یهیزنت  یهن  تقیقح ، رد  اّما  هتفرگ  ّقلعت  تدابع  ناونعهب  یهن  لـیلد ، رهاـظ  ناـسل و  رد  - 3
تـسا حرطم  يدوجو  همزالم  هکلب  درادـن  مه  يدوجو  داّحتا  اسبهچ  و  هدرک - ادـیپ  يدوجو  داّحتا  تدابع ، اـب  ناونع  نآ  هک  هتفرگ  ّقلعت 

[. 82
تهارک تمهت ، عضوم  رد  تالـص  تقیقح ، رد  اّما  تسا  هورکم  تمهت ، عضاوم  رد  زامن  دـینیبیم  دـینک ، هعجارم  تایاور  هب  یتقو  لاثم :

- دوش هداد  شاهرابرد  یعورـشمان  تالامتحا  تسا  نکمم  نوچ  تسا - هورکم  ماّهتا ، عضوم  رد  ناـسنا  فّقوت  ندوب و  سفن  هکلب  درادـن 
ّقلعت تالـص  هب  یهن  تقیقح ، رد  سپ  دـنکیم  ادـیپ  تهارک  هدـش  دـّحتم  تمهت  عضوم  رد  نوک »  » اـب نوچ  تمهت  عضوم  رد  زاـمن  اذـل 

. هدرک ادیپ  زامن  اب  يدوجو  داّحتا  تمهت ، عضوم  رد  نوک  هدش و  ّقلعتم  تمهت  عضوم  رد  ندوب  سفن  هب  یهیزنت  یهن  هکلب  هتفرگن 

ههورکم تادابع  ماکحا 

« لّوا مسق  مکح  »
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نآ  يارب  مه  یلدب  چیه  دوب و  ّقلعتم  تدابع  سفن  هب  یهیزنت  یهن  لّوا ، مسق  رد  [- 1]
81 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. اروشاع زور  موص  دننام  دشیمن  رّوصت 
ود رکذ  هب  لّوا  قیرط  ناـیب  زا  لـبق  هک  دـندومن  هئارا  هار  هس  هکلب  ود  دـیامن ، قیبطت  دـعاوق  اـب  ار  لّوا  مسق  هکنیا  يارب  هّللا  همحر  فّنـصم 

. میزادرپیم هاتوک  همّدقم 
يداـبع لـمع  کـی  ناوـنعهب  تسین و  لـطاب  شاهزور  امّلـسم  تفرگ  هزور  اروشاـع  زور  دـش و  هورکم  لـمع  نآ  بکترم  یـسک  رگا  - 1

. دوشیم عقاو  احیحص 
رد دنتـشاد و  اروشاع  زور  مایـص  كرت  تموادم  رب  یبیجع  رارـصا  اهنآ  هک  میوشیم  هّجوتم  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  خـیرات  هب  هعجارم  اب  - 2

يانعم تسا - حیحـص  اروشاع  موص  فرط  کی  زا  سپ  دشاب  هتفرگ  هزور  اروشاع  زور  هک  دوشیمن  هدهاشم  یماما  چیه  یناگدنز  خیرات 
دنتـشاد اروشاع  مایـص  كرت  رب  تموادـم  نآ ، یهیزنت  یهن  رطاخ  هب  نید  ناگرزب  یفرط  زا  و  دراد - يداـبع  رما  هک  تسا  نیا  مه  تّحص 

. دومن قبطنم  دعاوق  اب  ار  هلئسم  نیا  ناوتیم  قیرط  ود  هب  روکذم  همّدقم  ود  هب  هّجوتاب 
زور موـص  دـننام  تسه - یبابحتـسا  رما  هب  هب  رومأـم  مایـص 83 ] ناونعهب  هک  دراد  مایـص  ناونع  لـعف »  » رظن زا  اروشاـع  زور  مایـص  فـلا :
یتقو اّما  هدومن - بسک  ار  تحلـصم  هجرد  هاجنپ  اضرف  و  تسا - حیحـص  شلمع  تفرگ  هزور  مّرحم  مهد  زور  یـسک  رگا  اذـل  اـعوسات -
ياراد مه  ناوـنع  نآ  هـک  تـسه  هزور  نآ  كرت  رب  قـبطنم  یناونع 84 ] کی  هک  دـیوشیم  هّجوتم  دـینک ، هظحـالم  ار  مایـص  نآ  كرت » »

، مایـص لعف  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  حـجرا  مایـص ، لعف  تحلـصم  زا  نکل  تسین  هیاعّرلا  مزال  هک  تسه  هجرد - داتـشه  يوق - تحلـصم 
ناونع  نآ  دوش  قّقحم 

82 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنکیم ادیپ  قیبطت  مایص  كرت  رب  تحلصم  هجرد  داتشه  رب  لمتـشم  ناونع 85 ] نآ  دوش  قّقحم  مایـص  كرت  رگا  اّما  دنکیمن  ادیپ  قّقحت 

، ناونع نآ  اب  قابطنا  رب  انب  نآ  كرت »  » تحلـصم و هجرد  هاـجنپ  هزور  لـعف »  » اـضرف ثحب  ّلـحم  رد  هک  دـش  حـضاو  میتفگ ، هچنآ  رب  اـنب 
. تسه تحلصم  دجاو  فرط  ود  ره  هک  تسه  نیمحازتم » نیّبحتسم   » لیبق زا  دراد و  تحلصم  هجرد  داتشه 

هلأسم دشاب  هتشادن  ار  ود  ره  تاجن  رب  تردق  ناسنا ، دنـشاب و  ندش  قرغ  لاح  رد  رفن  ود  رگا  الثم  تسا  یهیدب  بجاو : ود  محازت  مکح 
لمتحم اـی  رتـشیب  شتّیّمها  ود  نآ  زا  یکی  رگا  اـّما  تسا  ّریخم  فـّلکم ، دنـشاب ، نییواـستم  نیمحازتـم ، هچناـنچ  دوـشیم و  حرطم  محازت 

نیفرط ثحب ، ّلـحم  رد  اـهتنم  تسا  حرطم  نیمحازتـم  نیّبحتـسم »  » مه هـیف  نـحن  اـم  رد  [ 86] دراد حیجرت  ّتیّمها  دـقاف  رب  دـشاب  ۀـّیّمهألا 
دیناوتیمن امش  دراد و  تحلصم  هجرد  داتشه  كرت ، تحلصم و  هجرد  هاجنپ  ياراد  لعف ، هک  يوحن  هب  تسا  كرت »  » و لعف »  » نیمحازتم

همئا نوچ  دومن و  باختنا  ار  نآ  فرط  کی  دـیاب  هکلب  دیـشاب  كرات »  » مه و  لعاف »  » مه هک  يروطهب  دـیئامن  عمج  تحلـصم  ود  نآ  نیب 
هجرد داتـشه  تیاـعر  كرت و  بناـج  رد  ناـحجر  هک  مینکیم  فشک  اـم  دنتـشاد  اروشاـع  زور  موـص  كرت  رب  تموادـم  مالّـسلا  مهیلع 

. تسا تحلصم 
؟ هدرک ادیپ  قّقحت  یهن  رما و  عامتجا  دیئوگب  دیناوتیم  امش  مه  زاب  روکذم  نایب  هب  هّجوتاب  ایآ  لاؤس :

. دراد ّتیحجرا  يرگید  رب  یکی  هک  دیتسه  هجاوم  محازتم  ّبحتسم  ود  اب  هکلب  ریخ ! باوج :
83 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذل ال و  هتحلـصم ، یلع  ۀبلاغ  ةدسفم  هیف  ناک  اذا  ام  اهبجوی  امک  الـصأ ، هیف  ۀـصقنم  ةزازح و  بجوت 87 ] لعفلا ال  نم  كّرتلا  ۀـیحجرأ  و 
و ناحجّرلا ، نم  هیلع  وه  ام  یلع  ّهناف  ماقملا ، فالخب  هب . بّرقّتلا  ۀّیحالص  نع  ۀعنام  هیف  ۀصقنملا  ةزازحلا و  ّناف  عانتمالا  یلع  احیحص  عقی 

[. 1  ] الصأ هیف  ةزازح  ثودح  الب  احجار  هکرت  نکی  مل  اذا  امک  ضرغلا ، ۀقفاوم 
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______________________________

. دشاب یلومعم  تاهورکم  دننام  دیاب  تسه  تحلصم  هجرد  داتشه  اضرف  اروشاع  موص  كرت  بناج  رد  رگا  هک  دنکن  مّهوت  یسک  [- 1]
هیاعّرلا مزال  هدسفم ، هجرد  هاجنپ  هک  تسا  یهیدب  دشاب - هتـشاد  هدـسفم  هجرد  هاجنپ  الثم  دـیاب  ای  هورکم  ءیـش  لوادـتم ، تاهورکم  رد 

دشاب هتـشاد  هدسفم  هجرد  داتـشه  لعف »  » سفن دراد  تحلـصم  هجرد  هاجنپ  رگا  هورکم  لعف »  » دیاب ای  و  تسا - تهارک  ثعاب  هکلب  تسین 
هدسفم هک  دوشیم  صّخشم  مینک ، راسکنا  رسک و  ار  هدسفم  تحلصم و  یتقو  اهتنم  تسا  لعف »  » هیحان رد  ود  ره  تحلـصم  هدسفم و  هک 
بّرقم تداـبع و  دراد ، هدـسفم  هجرد  یـس  اـضرف  هک  يزیچ  دوشیم و  فصّتم  تهارک  هب  لـعف  نآ  دراد و  هبلغ  تحلـصم  رب  هجرد  یس 

. دشاب هتشاد  یحالطصا  تهارک  تسین  نینچ  هک  اروشاع  موص  هلأسم  ثحب و  ّلحم  فالخ  هب  اّما  تسین 
84 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ّقلعتملا  بلّطلا  ّنأ  یف  ّالا  توافت  ریغ  نم  هیلع  قبطنا  اذا  امک  نوکیف  هیلع  هقابطنا  نود  نم  کلذـک  ناونعل  كّرتلا  ۀـمزالم  لـجال  اـما  و 
هب هقّلعتل  قابطنالا ، ةروص  فالخب  ناونعلا . نم  همزالی  امب  اقّلعتم  ۀـقیقحلا  یف  نوکی  اّمنا  زاـجملا و  ضرعلاـب و  لـب  ّیقیقحب ، سیل  ذـئنیح 

نود نم  كّرتلا  یف  ناحجر  هیف  و  لعفلا ، سفن  یف  ۀـصقنم  ةزازح و  اهیف  هأشنم  ّنأ  ّالا  قرف ، ریغ  نم  تاـهورکملا  رئاـس  یف  اـمک  ۀـقیقح ،
[. 1  ] حجرأ كرتلا  نوک  رمالا  ۀیاغ  الصأ . لعفلا  یف  ةزازح 

______________________________

- ّالا سیل  تسه - تحلـصم  هجرد  هاجنپ  ياراد  هزور  هک  میدرک  ضرف  ام  ریخ ! دراد ؟ هدسفم  موص  رگم  ایآ  دنک  ادـیپ  تهارک  هزور  ارچ 
نیمحازتم نیب  فّلکم  دراد و  تحلـصم  هجرد  داتـشه  هک  تسا  قبطنم  شکرت  رب  يرگید  ناونع  اهتنم  درادن  مه  هدسفم  هجرد  کی  یّتح 

لعف هب  ّقلعتم  یهیزنت  یهن  تقیقح ، رد  هک : دش  نینچ  هجیتن  سپ  دیامن  تیاعر  ار  تحلـصم  هجرد  داتـشه  نآ  تسا  رتهب  دریگیم و  رارق 
یهن رما و  كالم  سپ  دوشیم  قبطنم  كرت  رب  هک  تسا  یتحلصم  هجرد  داتشه  تیاعر  يارب  هکلب  تسین  یحالطـصا  یهیزنت  یهن  مایص ،

- دراد تحلـصم  هجرد  هاجنپ  هکنیا  تهج  زا  تسا - موص  هب  ّقلعتم  رما ، کی  دراد  قّقحت  رما  ود  ثحب ، ّلحم  رد  ّنأک  ینعی : دنکیم  قرف 
، نیمحازتم نیب  نایتا ، ماقم  رد  فّلکم  و  دراد - تحلصم  هجرد  داتشه  هکنیا  رظن  زا  تسا - ّقلعتم  كرت ، رب  قبطنم  ناونع  نآرب  رما  کی  و 

. دیامن رایتخا  تیاعر و  ار  نآ  تسا  رتهب  دراد  ناحجر  مایص  لعف  رب  كرت  تحلصم  نوچ  تسا و  دّدرم 
تحلصم هجرد  داتـشه  ناونع  کی  تسا : نینچ  هکلب  تسین  حرطم  قیبطت  و  قابطنا »  » هلأسم میئوگب  تسا  نکمم  مّود ، قیرط  رد  ب : [- 1]

قّقحت اب  مزالم  هزور ، كرت  ینعی : دشاب - شقادـصم  كرت ، هکنیا  هن  تسا - موص  كرت  اب  مزالم »  » هدـش یبابحتـسا  مکح  هب  موکحم  هک 
. ناونعلا کلذل  مزالم  موّصلا ، كرت  سپ  دوشیمن  قّقحم  ناونع  نآ  دنک  ادیپ  قّقحت  مایص  هچنانچ  تسا و  ناونع  نآ 

ضرف  رد  هرمث  نآ  هک  دوشیم  بترتم  نآرب  مه  ياهجیتن  دش  حرطم  همزالم ، رگا  اهتنم 
85 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن قّقحت  قابطنا 
هب يوق  یبابحتسا  بلط  کی  اریز  اتقیقح  هورکم  موّصلا  ینعی : تسه 88 .] یقیقح  یهن  کی  موص ، سفن  هب  ّقلعتم  یهن  قابطنا ، ضرف  رد 

هدـش قلعتم  یناونع  هب  بلط  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  یبلط  موص ، كرت  هب  اریز  تسین  نینچ  همزـالم  ضرف  رد  اـّما  هدش 89 ] ّقلعتم  موص  كرت 
مکح رد  داـّحتا  نیمزـالتم  هک  درادـن  یموزل  دـندومرف  دـض »  » ثحب رد  هّللا  همحر  فّنـصم  تسا و  مزـالم  موص ، كرت  اـب  ناونع  نآ  هک 

، ثحب ّلحم  رد  سپ  دشاب  بحتسم  درادن  یموزل  تسا ، مزالم  نآ  اب  هک  يرگید  ناونع  دش ، بحتسم  یناونع  کی  رگا  الثم  دنشاب  هتشاد 
كرت میئوگب  رگا  دشاب ؟ بحتـسم  هزور ، كرت  ارچ  اذل  دراد و  تحلـصم  هجرد  داتـشه  ناونع  نآ  هک  تسا  مزالم  یناونع  اب  موص  كرت 

، موص كرت  رگا  تسین و  بحتـسم  اتقیقح  الا  میئاـمن و  نآ  بابحتـسا  هب  مکح  هحماـسم  زاـجم و  تروص  هب  دـیاب  تسا  بحتـسم  موص ،
یـضرع و یهن  کـی  موـص ، هب  قـّلعتم  یهن  هک : تسا  نیا  همزـالم ، رب  اـنب  شاهجیتـن  سپ  تسین  هنع  یهنم  نآ ، لـعف  سپ  دـشن  بحتـسم 
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. تاهورکملا رئاس  یف  امک  تسا - یقیقح  یعقاو و  مایص ، هب  ّقلعتم  یهن  قابطنا ، ضرف  رب  انب  اّما  تسا  يزاجم 
روطنیا هن ، دینکیم . هسیاقم  تاهج - مامت  رد  لوادتم - تاهورکم  رئاس  اب  ار  ثحب  ّلحم  امـش  هک  دـیوگن  یـسک  دوشن و  هابتـشا  رّکذـت :

رد یهیزنت  یهن  هشیر  بلط و  أـشنم  هک : تـسه  بـیترت  نـیا  هـب  یّمهم  قرف  یلوـمعم  تاـهورکم  رئاـس  ثـحب و  ّلـحم  نـیب  هـکلب  تـسین 
لعف سفن  رد  دوجوم  تصقنم  تهارک ، أـشنم  هیف  نحن  اـم  رد  اـّما  تسه  لـعف  سفن  رد  دوجوم  تصقنم  تزازح و  لوادـتم ، تاـهورکم 

. دشاب لعف  رد  یتصقنم  هکنیا  نودب  تسا  لعف  زا  حجرا  كرت ، هکلب  تسین 
86 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اباوث رثکأ  و  حجرالا . وه  امل  مزالم  وأ  لعفلا ، نم  حجرأ  وه  يّذلا  كّرتلا  یلا  داشرالا  یلع  نیمسقلا  الک  یف  یهّنلا  لمحی  نأ  نکمی  معن 
[. 1  ] لفغت الف  زاجملا  ضرعلاب و  ال  ۀقیقحلا ، وحن  یلع  یهّنلا  نوکی  هیلع  و  کلذل ،

______________________________

میراد لوبق  هّتبلا  میتسنادیم  يولوم  ار  یهن  لبق ، قیرط  ود  رد  ام  دـناهدومن : ناـیب  وحن  نیا  هب  ار  یمّوس »  » هار هّللا  همحر  فّنـصم  ج : [- 1]
هک تاـهورکم  رئاـس  دـننام  تسه  تصقنم  هنع  یهنم  ناـیتا  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  يوـلوم و  نآ ، یهن  اـّما  تسه  یتـهارک  یهن ، هک 
یف مصت  ال   » دـناهدومرف ام  هب  هکنیا  تسین و  يولوم  روکذـم ، یهن  میئوگیم : مّوس  هار  قیرط و  رد  اـّما  دراد  ّتیولوم  نآ ، یهن  تهارک و 

هک تسا  بلطم  نیا  نایب  یئاـمنهار و  ماـقم  رد  و  يداـشرا 90 ] یهن ، نآ  هکلب  دراد  تهارک  هزور  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  روشاـعلا » موی 
اروشاع هزور  زگره  اّما  دـینک  كرت  ار  اروشاع  زور  موص  هک  تسا  نیا  شقیرط  دـیوش  لئان  تحلـصم  هجرد  داتـشه  هب  دـیتسه  لیام  رگا 

هک تسا  يزیچ  نآ  هب  لوصو  ناونعهب  يداـشرا و  یهن  کـی  هکلب  درادـن  يولوم  یهن  هتفرگن و  ّقلعت  نآ  هب  یهیزنت  یهن  درادـن ، تهارک 
جراخ دـنراد ، يولوم  تهارک  هک  ههورکم  تادابع  باـب  زا  ار  نآ  لاـثما  اروشاـع و  موص  هک  درادـن  یعناـم  اذـل  دراد  يرتشیب  تحلـصم 

هک يوـحن  هب  یهن - رما و  عاـمتجا  دـش  يداـشرا  یهن ، رگا  تسین و  حرطم  تهارک ، هلأـسم  تسا و  يداـشرا  نآ ، یهن  میئوـگب  مینادـب و 
رما مه  لباقم  رد  تسا و  حرطم  داشرا ، طقف  تسین  حرطم  ییهن  دـنکیمن و  ادـیپ  قّقحت  دومنیم - کّـسمت  ههورکم  تاداـبع  هب  لدتـسم 

. هتفرگ ّقلعت  تسه ، تحلصم  هجرد  هاجنپ  ياراد  هزور ، هکنیا  ناونعهب  اروشاع  زور  مایص  هب  تبسن  یبابحتسا 
كرت رب  قبطنم »  » هک دنک  داشرا  یناونع  هب  یهن  نآ  تسا  نکمم  ینعی : دراد  دوجو  لامتحا  ود  دش  حرطم  يداشرا  یهن  هک  نونکا  رّکذت :

اب مزالم »  » هک یناونع  هب  دراد  ناکما  تسا و 
87 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوصح ببـسب  نوکی  نأ  نکمی  امک  لعّنلاب ، لعّنلا  قباط  لّوالا  مسقلا  یف  رکذ  ام  لجال  نوکی  نأ  نکمی  هیف  یهّنلاـف  یناـّثلا : مسقلا  اـّمأ  و 
اهـصّخشت ّناف  ماّمحلا ، یف  ةالّـصلا  یف  امک  اهل ، مئـالم  ریغ  صّخـشمب  مسقلا  اذـه  یف  اهـصّخشت  لـجال  اـهب  رومأـملا  ۀـعیبّطلا  یف  ۀـصقنم 

ناک لب  الصأ ، هیف  ةزازح  و ال  هورکمب ، ةالّصلا ] یف   ] ماّمحلا یف  نوکلا  سفن  نکی  مل  نا  اجارعم و  اهنوک  بسانی  هیف ال  اهعوقو  صّخـشتب 
. یفخی امک ال  احجار ،

کلذ و  ۀفیرّشلا ، ۀنکمالا  دجسملا و  یف  ةالّصلا  یف  امک  اهیف  ۀّیزم  اهعم  ۀمءالملا  ةدیدش  ۀّیـصوصخب  اهـصّصخت  لجال  اهل  لصحی  امبر  و 
ۀحلـصملا و نم  رادقم  اهل  ۀمءالملا  مدع  و ال  ۀمءالملا ، ةدش  هعم  نوکی  صّخـشت ال  عم  تناک  اذا  اهـسفن  ّدح  یف  اهب  رومأملا  ۀعیبّطلا  ّنال 
و ۀـمئالم ، هل  نکت  مل  اذا  امیف  صقنت  ۀـمءالملا و  ةدـش  هلامب  اهـصّخشت  ناک  امیف  ۀـیزملا  کلت  دادزت  الثم و  راّدـلا  یف  ةالّـصلاک  ۀـّیزملا ،
و دارفالا ، رئاس  نم  هیف  ناصقن  ام ال  یلا  اداشرا  هیف  اهتیزم  یف  ناصقن  ثودحل  هیف  یهّنلا  نوکی  و  يرخأ ، دیزی  ةرات و  اهباوث  صقنی  کلذل 

[. 1  ] اباوث لقأ  نوکت  اّهنأ  ینعمب  نوکت  ةدابعلا  یف  ۀهارکلا  ّنا  لاق : نم  دارم  اذه  نکیل  و  هنم . اباوث  رثکأ  نوکی 
______________________________

یهن هک  دوـشیم  نیا  شاهجیتـن  دوـبن ، یقرف  رگا  تسین و  قاـبطنا  همزـالم و  نیب  یقرف  داـشرا ، ماـقم  رد  سپ  دـیامن  داـشرا  تـسا ، كرت 
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یقرف یئامنهار  داشرا و  ماـقم  رد  اریز  یحماـسم - يزاـجم و  هن  تسا - یقیقح  همزـالم ، باـب  زا  هچ  دـشاب  قاـبطنا  باـب  زا  هچ  يداـشرا 
«. مزالم  » ناونعهب ای  دنک  داشرا  قبطنم »  » ناونع هب  هک  دنکیمن 

اما تسا  يزاجم  همزالم ، رب  انب  اّما  یقیقح  قابطنا ، رب  انب  يولوم  یهن  هک : دـش  نیا  يداشرا  اب  يولوم  یهن  قرف  ثحب ، ّلـحم  رد  نیارباـنب 
. دشابیم یقیقح  تروص ، ود  ره  رد  يداشرا  یهن 

دعاوق اب  نآ  قیبطت  ههورکم و  تادابع  زا  مّود  مسق  مکح 

مه  لدب  نکل  دوب  ّقلعتم  تدابع  سفن  هب  یهن  ههورکم ، تادابع  زا  مّود  مسق  رد  [- 1]
88 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تـسناوتیم تشاد و  هحودـنم  فّلکم ، اـّما  دوب  یهن  ّقلعتم  هورکم و  ماّـمح ، رد  تالـص  ناوـنع  هک  ماّـمح  رد  زاـمن  تئارق  دـننام  تشاد 
. دناوخب دجسم  ای  لزنم  رد  ار  شزامن 

نکمم ینعی : دراد  نایرج  انیع  مه  مّود  مسق  رد  میدرک  نایب  ههورکم  تادابع  زا  لّوا  مسق  رد  هک  ار  یباوج  هس  نامه  هّللا : همحر  فّنصم 
دراد ناکما  تسه و  يولوم  یتهارک ، یهن  تروص ، ود  نآ  رد  هک  دومن  قبطنم  دـعاوق  اب  ار  هلئـسم  همزـالم »  » اـی قاـبطنا »  » قیرط زا  تسا 

ّلح يارب  مه  یمراهچ »  » قیرط نکل  میدرک  ناـیب  ار  نآ  لیـصفت  هک  يولوم  هن  دـشاب  يداـشرا »  » روکذـم یهن  هک  دومیپ  ار  یموس  قیرط 
نآ ناـیب  هب  کـنیا  هـک  دـشابیم  مّود  مـسق  هـب  طوـبرم  هـکلب  تـسین  يراـج  هـهورکم  تاداـبع  زا  لّوا  مـسق  رد  هـک  دراد  دوـجو  هلئـسم 

: میزادرپیم
مه ءاـفیتسالا  مزـال  هک  تسه  تحلـصم  هجرددـص  ياراد  زاـمن ، هدرک : هظحـالم  ار  بلطم  نیا  تالـص ، هب  رما  ماـقم  رد  مـیکح  يـالوم 

ریثأت زامن  نآ  رد  دناوتیم  فلتخم  هنکما  هک  هتـسنادیم  وا  اّما  دـیامن  نایتا  ناکم »  » فرظ رد  اجراخ  ار  زامن  نآ  دـیاب  فّلکم  دـشابیم و 
هب اضرف  تحلصم  هجرددص  زا  دربب و  الاب  ار  زامن  ماقم  دناوتیم  هک  تسا  ّتیزم  نیا  ياراد  دجسم ، دننام  اهناکم  زا  یـضعب  ینعی  دیامن 

تحلصم هجرددص  نامه  هک  هناخ  رد  تالص  نایتا  دننام  درادن  نآ  رد  يرثا  هنوگچیه  هنکما  زا  یضعب  دهد و  اقترا  هجرد  تسیب  دص و 
هک تسا  نیا  شرثا  تسه  زاـمن  تعیبـط  صّخـشت  بجوـم  هک  مه  اـهناکم  زا  یـضعب  و  رتداـیز - هن  رتـمک و  هـن  تـسا - قّـقحتم  نآ  رد 

یتبسانم نادنچ  هک  ماّمح  رد  تالص  نایتا  دننام  دهدیم  لیلقت  هجرد  داتشه  هب  ار  هجرددص  تحلـصم  اضرف  ناصقن و  ار  زامن  تحلـصم 
رد ندوب  دننام  ماّمحلا » یف  نوک   » سفن هک  تسین  نینچ  هّتبلا  مینکیم  فشک  ار  بلطم  نیا  یهیزنت  یهن  قیرط  زا  ام  درادن و  ّتیجارعم  اب 

رد تالص  هکلب  [ 91] دشاب هتشاد  تصقنم  تمهت ، عضوم 
89 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. بابحتـسالاب ۀـصقنم  هیف و ال  ۀـّیزم  ام ال  فاّصتا  موزل  و  ۀـهارکلاب ، يرخالا  نم  اباوث  ّلقأ  نوکت  یتلا  ةدابعلا  فاّصتا  موزلب  هیلع  ّدری  و ال 
ثدحی امب ال  ۀصّخـشتملا  ۀـعیبّطلا  سفن  یلا  هسایقب  وه  اّمنا  اباوث  ّلقأ  هنوک  نم  دارملا  ّنأ  نم  تفرع  امل  ۀـصقنملا ، هیف  اّمم  اباوث  رثکأ  ّهنال 

[. 1  ] اباوث رثکأ  هنوک  اذک  و  تاصّخشملا ، نم  ۀصقنم  و ال  اهل ، ۀّیزم  هعم 
______________________________

ار یناکم  صّخشت  نآ  میکح ، يالوم  اذل  دهدیم  لیلقت  هجرد  داتـشه  هب  ار  زامن  هجرددص  تحلـصم  هک  تسا  نیا  شتّیـصوصخ  ماّمح ،
صیخشت يارب  یتهارک  یهن  کی  هدومن و  مالعا  نیفّلکم  هب  تبـسن  یئامنهار  و  داشرا »  » ناونعهب دوشیم  زامن  تحلـصم  لیلقت  ثعاب  هک 

رگا ینعی  دراد  داشرا »  » ناونع طقف  روکذـم  یهن  هک  ماّمحلا » یف  ّلصت  ال   » تسا هدومرف  رداص و  ماّمح ، هب  ياّمـسم  ناکم  رد  زاـمن  نداد 
املع دیاهدید  امـش  هکنیا  دنکیم و  ادیپ  باوث  ّتیلقا  دوشیم و  لّدبم  هجرد  داتـشه  هب  هجرددـص  تحلـصم  نآ  دوش  عقاو  ماّمح  رد  زامن 

[. تسا 92 باوث » ّتیلقا   » نامه ناشدوصقم  دناهدرک  حرطم  ار  تدابع  رد  تهارک  هلأسم  هقف ، رد 
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ترثـک اـی  ّتلق  هک  تسا  یطّـسوتم  نازیم  دـح و  کـی  ياراد  تحلـصم ، رظن  زا  یتداـبع  ره  هک : دوـشیم  هتفرگ  هجیتـن  میتـفگ ، هچنآ  زا 
دروآیم نیئاپ  هن  ار  زامن  ماقم  هک  تسه  تحلصم  هجرددص  ياراد  هناخ ، رد  تالص  الثم  دنجنسیم  نآ  هب  تبـسن  ار  باوث  تحلـصم و 

زامن نآ  ءاقترا  هجرد  تسیب  بجوم  دجـسم ، رد  تالـص  نایتا  دـهدیم و  ناصقن  ار  نآ  هجرد  تسیب  ماّـمح ، رد  تالـص  نکل  ـالاب  هن  و 
. دوشیم

هزور تفگ  دیاب  الثم  تسا  باوث  ّتیلقا  تدابع ، رد  تهارک  يانعم  رگا  دناهتفگ : هدرک و  ادیپ  دومج  ظفل ، رهاظ  هب  یضعب  لاکـشا : [- 1]
شمادـکره میئامنیم  هسیاقم  رگیدـکی  اب  هک  ار  یتدابع  ود  ره  ینعی : تسا  رتمک  زامن  زا  شباوث  اریز  تسا  هورکم  اـقلطم  یّلک و  روطهب 

تسا  هورکم  تدابع ، نآ  تفگ  ناوتیم  تشاد  يرتمک  باوث  يرگید  هب  تبسن 
90 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داشرالا یلع  هلمح  ناک  نا  ایولوم و  هیف  نوکی  ّهناف  لّوالا ، مسقلا  فـالخب  داـشرالل ، اـّلا  حلـصی  ـال  مسقلا  اذـه  یف  یهّنلا  ّنأ  یفخی  ـال  و 
[. 1  ] ناکمالا نم  ناکمب 

______________________________

. اباوث ّلقا  ّهنال  تسا - هورکم  لمع  کی  هزور  میئوگب  سپ  تسا  رتمک  زامن ، زا  هزور  باوث  رگا  اضرف 
شبابحتسا ّتلع  تسا و  ّبحتسم  ۀصقنم - هیف و ال  ۀّیزم  هک ال  هناخ - رد  زامن  الثم  میئوگب : دیاب  ظفل  رهاظ  هب  دومج  روکذم و  نایب  رب  انب 

ياـنعم تسا  باوـث  ّتیلقا  تداـبع ، رد  تهارک  ياـنعم  هـک  روطناـمه  و  تسا 93 ] رتـشیب  ماّـمح ، رد  زاـمن  زا  نآ  باوـث  هک  تـسا  نـیا 
. تسا باوث  ّتیرثکا  مه  بابحتسا 

: اریز دنرادن  يروظنم  دارم و  نانچ  دننادیم  باوث  ّتیلقا  يانعمهب  ار  تدابع  رد  تهارک  هک  یناسک  باوج :
رظن زا  ار  تدابع  کی  اهنآ  ینعی : رگیدـکی  اب  فلتخم  تادابع  هن  دنتـسه  رگیدـکی  اـب  تعیبط  کـی  دارفا  هسیاـقم  ماـقم  رد  اـهنآ  ـالّوا :

. دنشاب هزور  اب  زامن  هسیاقم  ددصرد  هکنیا  هن  دننکیم  هسیاقم  دنریگیم و  رظنرد  یناکم  ریغ  یناکم و  تاّیصوصخ 
رد دنیآیمرب -. هسیاقم  ماقم  رد  دـنریگیم و  رظن  رد  دربیم  نیئاپ  هن  الاب و  ار  زامن  ماقم  هن  هک  لدـتعم  طّسوتم و  نازیم  نامه  اهنآ  ایناث :

. بابحتسا باوث و  ّتیرثکا  هن  تسا و  حرطم  باوث ، ّتیلقا  تهارک و  ناونع  هن  طّسوتم  نازیم  نآ 
، قیرط ود  رب  انب  میتفگ  هداد و  قیبطت  دعاوق  اب  ار  نآ  قیرط ، هس  زا  هدرک و  نایب  باوج  هس  ههورکم ، تادابع  زا  لّوا  مسق  رد  رّکذـت : [- 1]

مّوس  قیرط  رب  انب  و  [ 94 «] يولوم  » اهنآ یهن 
91 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

طقف میتـسه  نآ  ناـیب  ددـصرد  ـالعف  هک  مراـهچ »  » باوـج قـیرط و  رب  اـنب  ههورکم  تاداـبع  زا  مّود  مسق  رد  یهن »  » اـّما تـسا  يداـشرا » »
هب طوبرم  كالم  ياراد  دـیاب  يولوم  یهن  اریز  تسناد  يولوم  ار  ماّمحلا » یف  ّلـصت  ـال   » رد یهن  ناوتیمن  يولوم و  هن  تسه  يداـشرا » »

کی بکترم  هک  تسین  یـسک  دـننام  دـناوخ  ماّـمح  رد  ار  شزاـمن  یـسک  رگا  درادـن . دوـجو  ثحب  ّلـحم  رد  كـالم  نآ  دـشاب و  دوـخ 
. دشاب يولوم  یهن ، نآ  هک  دوشیمن  بجوم  باوث ، ّتیلقا  تسا و  حرطم  باوث ، ّتیلقا  هلأسم  طقف  هکلب  دشاب  هدش  یهورکم 
؟ تسه یقرف  هچ  مّوس - باوج  قبط  ههورکم - تادابع  زا  لّوا  مسق  رد  يداشرا  یهن  اب  ثحب  ّلحم  يداشرا  یهن  نیب  لاؤس :

دجـسم رد  صّخـشت  نمـض  رد  ای  هناخ  راد و  صّخـشت  نمـض  رد  ار  هب  رومأم  هک  تسا  نیا  هب  داشرا  هیف  نحن  ام  رد  روکذم  یهن  باوج :
. تسا باوث  ّتیلقا  دقاف  تزازح و  دقاف  دارفا  هب  داشرا  دیئامن ، نایتا 

نآ لیـصحت  هب  داشرا  مه  داشرا  دوب و  كرت  اـب  مزـالم »  » اـی قبطنم »  » یحجار ناونع  کـی  لّوا ، مسق  رد  لّوا 95 :] مسق  يداشرا  یهن  اـّما 
و هب » رومأملا  ۀـعیبّطلا  كرت   » یهن نآ  رد  هیلا  دـشرم  سپ  همزالم ، اـی  دـشاب  هتـشاد  قاـبطنا  هبنج  روکذـم ، ناونع  هاوخ  دوب  حـجار  ناونع 

. تسا تاّیصوصخلا  ریاس  عم  قیداصملا  ریاس  یف  ۀعیبّطلا  نایتا  ثحب  ّلحم  رد  هیلا  دشرم  اّما  تسا  ماّمحلا » یف  ةالّصلا  كرت  »
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، كرت هلأسم  الـصا  دشاب و  كرت  اب  مزالم  ای  قبطنم  هک  میرادـن  یحجار  ناونع  ثحب - ّلحم  مراهچ - مسق  داشرا  رد  ام  رگید : ترابع  هب 
قبطنم هک  تسا  یحجار  ناونع  كرت و  رب  رظان  هک  یلبق  داشرا  فالخ  هب  تسا  حرطم  تاصّخشم ، دارفا و  نیب  هسیاقم  هکلب  تسین  حرطم 

. دشابیم كرت  رب  مزالم  ای 
92 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّیهنملا ناک  زاجملا و  ضرعلاب و  هل  ۀـمزالملا  وأ  ناونعلا  کلذ  عم  ةدـحتملا  ةدابعلا  نع  هیف  یهّنلا  نوکی  نأ  نکمیف  ثلاـّثلا : مسقلا  اـّمأ  و 
ذا هل ، امزالم  وأ  هعم ، ادّحتم  نوکی  امم ال  دارفالا  رئاس  نم  اهریغ  یلا  اداشرا  ۀقیقحلا  یلع  نوکی  نأ  نکمی  و  ناونعلا ، كاذ  ۀقیقح  هب  هنع 

[. 1  ] عامتجالا زاوجب  لوقلا  یلع  اذه  الصأ . ناونعلا  كاذ  ةزازحب  ءالتبا  الب  ةدابعلا  ۀیزم  ءافیتسا  نم  نکمّتلا  ضورفملا 
______________________________

دعاوق اب  نآ  قیبطت  ههورکم و  تادابع  زا  مّوس  مسق  مکح 

یناونع هب  هکلب  هدـشن  ّقلعتم  تدابع  هب  اتقیقح  اّما  هتفرگ  ّقلعت  تدابع  ناونعهب  لیلد  رهاظ  ناـسل و  رد  یهن »  » هک دوب  نیا  مّوس ، مسق  [- 1]
. دراد يدوجو  همزالم  ای  يدوجو  داّحتا  تدابع ، اب  هک  هتفرگ  ّقلعت 

دـشابیم یهیزنت  یتهارک و  یهن  هب  هنع  یهنم  هک  هچنآ  [ 96] روکذم لثم  رد  ۀـمهّتلا » عضاوم  یف  ّلصت  ال  : » داّحتا تروص  هب  طوبرم  لاثم 
تـسا هنع  یهنم  تمهت ، عضوم  رد  نوک  هب و  رومأم  زامن ، سپ  نآ  زا  ریغ  ای  دـشاب  تالـص  نمـض  رد  هاوخ  تسا  تمهت  عضوم  رد  نوک 

ود نآ  نیب  قرف ، کی  اب  اهتنم  تسه  یبصغ  راد  رد  تالـص  دننام  دناوخیم و  زامن  تمهت  عضوم  رد  شدوخ  رایتخا  ءوس  هب  فّلکم  نکل 
رد اّما  ۀـبوصغملا » راّدـلا  یف  ّلصت  ال   » دـناهتفگن هدـشن و  عقاو  هنع  یهنم  لیلد ، ناسل  رد  زامن  سفن  یبصغ ، راد  رد  تالـص  دروم  رد  هک 

«. ۀمهّتلا عضاوم  یف  ّلصت  ال   » دناهدومرف تسه و  یهیزنت  یهن  ّقلعتم  تدابع ، سفن  لیلد ، رهاظ  بسح  هب  ثحب  ّلحم 
رد هک  تسا  تالـص  كرت  هلازا و  هلأسم  نامه  دـننام  نهذ ، هب  بیرقت  ناونعهب  اـم  رظن  دروم  لاـثم  همزالم 97 :] تروص  هب  طوبرم  لاـثم 

. تسه مزالم  رگید ، ّدض  لعف  اب  نیّدضلا  دحا  كرت  میدناوخ : مه  دض »  » ثحب
93 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یگدولآ هک  تسا  یهیدب  دیناوخن ، زامن  اجنآ  رد  تسه  تساجن  هب  هدولآ  دجسم ، هک  یتلاح  رد  هدمآ : نینچ  یلیلد  ناسل  رد  دینک  ضرف 
نیب داّحتا  هلأسم  ینعی  دشاب  دّحتم  تالـص ، اب  هلازا  كرت  هک  تسین  نینچ  اّما  دنکیم  داجیا  تساجن » هلازا   » ناونعهب ار  ياهفیظو  دجـسم ،

. دشابیم تالص  اب  مزالم  هلازا ، كرت  ینعی  تسه  همزالم »  » هکلب تسین  حرطم  مدع ، دوجو و 
« داّحتا  » تروص رد  هکلب  تسا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  لصا  هیبش  ههورکم ، تادابع  زا  مّوس  مسق  دعاوق : اب  نآ  قیبطت  هلئسم و  ّلح  قیرط 

اهیعانتما رظن  نینچمه  دـنیوگیم و  هچ  عاـمتجا  زاوج  هب  نیلئاـق  مینیبب  دـیاب  لاکـشا  ّلـح  ماـقم  رد  اذـل  تسه  یبصغ  راد  رد  زاـمن  نیع 
؟ تسیچ

تمهت عضوم  رد  زامن  هلأسم  وا  رظن  زا  تسه  یهیزنت  یهن  هب  هنع  یهنم  تمهت ، عضوم  رد  نوک  هب و  رومأم  تالص ، دیوگیم  یعامتجا » »
. هدش یهیزنت  یهن  رما و  عامتجا  مه  ثحب  ّلحم  رد  دیوگیم  وا  تسین  یبصغ  راد  رد  تالص  زا  رتالاب  هک 

رگید لیلد  و  بصغت » ـال  : » دـیوگیم لـیلد  کـی  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  تداـبع  هب  یهن  یلیلد  چـیه  رد  یبصغ  راد  رد  زاـمن  دروم  رد  لاؤس :
هدومن عمج  بصغ  زامن و  نیب  اجراخ  دوخ  رایتخا  ءوس  هب  فّلکم  نکل  ِْلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  : » دـیوگیم اـضرف 

هلئسم نیا  اهیعامتجا - امش - هدش ، عقاو  یهن  دروم  تالـص ، سفن  ینعی  ۀمهّتلا » عضاوم  یف  ّلصت  ال   » دیوگیم لیلد  ثحب ، ّلحم  رد  اّما 
؟ دینکیم لح  هنوگچ  ار 

. دروآ باسح  هب  يولوم  ناوتیم  مه  تسناد و  يداشرا  ناوتیم  مه  ار  ّلصت » ال   » رد یهن  باوج :
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امـش ینعی  دیامنیم  داشرا  دنکیمن  ادیپ  داّحتا  تمهت ، عضاوم  رد  نوک  اب  هک  يدارفا  تاصّخـشم و  نآ  هب  ار  نیفّلکم  دـشاب  يداشرا  رگا 
. دیناوخب دجسم  ای  هناخ  رد  ار  ناتزامن  هک  دنکیم  یئامنهار  ار 

94 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّحـص ّهنا  ثیح  ضورفملا  وه  امک  رمالا  بناج  حیجرت  داّحتالا و  ةروص  یف  اّمأ  و  ۀمزالملا . ةروص  یف  کلذکف 98 ] عانتمالا ، یلع  اّمأ  و 

ذا هیلا ، عجری  ۀـّقّدلاب  ّهنأ  ثیح  لعّنلاب ، لعّنلا  قباط  هیف  هیلع  لمح  ام  یلع  لمحیف  یناـّثلا ، مسقلا  یف  هلاـح  هیف  یهّنلا  لاـح  نوکیف  ةداـبعلا ،
ۀـصیقن ةدایز و  ۀـیزملا  یف  اهب  رومأملا  ۀـعیبّطلا  فلتخت  یّتلا  هتاصّخـشم  هتاصّـصخم و  نم  ّالا  رخآلا  ناونعلا  عم  داّحتالا  سیل  عانتمالا  یلع 

[. 1  ] تفرع امک  ۀمءالملا  یف  اهفالتخا  بسحب 
______________________________

سفن هب  مه  رما  تالـص و  سفن  هب  یهن »  » اریز دینکیم  لح  ار  لکـشم  هنوگچ  عامتجا - هب  نیلئاق  امـش - دشاب  يولوم  روکذـم ، یهن  رگا 
دوش ّقلعتم  ناونع  کی  هب  یهن  رما و  رگا  هک  دیوگیمن  یعامتجا  اریز  درادن  يرمث  دوشب  مه  یعامتجا  یـسک  رگا  هدـش و  ّقلعتم  تالص 

ّلـصت ال  ةالّـصلا ، مقا  تسه - ناونع  کی  طقف  ثحب  ّلحم  رد  هکیلاحرد  دشاب  حرطم  ناونع  ود  دیاب  مه  وا  رظن  هب  هکلب  درادن  یلاکـشا 
. ماّمحلا یف 

نوک هب  یهن  اتقیقح  اریز  دشابیم  يزاجم  یـضرع و  هکلب  تسین  یقیقح  تالـص ، هب  ّقلعتم  یهن  دـیوگیم : یعامتجا  روکذـم ، ضرف  رد 
هکلب تسین  هنع  یهنم  یهیزنت ، یهن  هب  ول  تالـص و  هدـش و  هداد  تبـسن  زامن  هب  ضرعلاب  لیلد  ناـسل  رد  هدـش و  ّقلعتم  تمهت  عضوم  رد 

. ّالا سیل  دشابیم - هب  رومأم 
. دراد نایرج  یلوا  قیرط  هب  روکذم  قیرط  همزالم »  » ضرف رد  هک  تسا  یهیدب  دوب و  داّحتا »  » تروص رد  میدرک  رکذ  ار  هچنآ  رّکذت :

اریز تسین  عانتما  هب  لئاق  سکچیه  روکذم ، ضرف  رد  همزالم :»  » ضرف رد  عانتما 99 ] تروص  رد  دعاوق  اب  نآ  قیبطت  لاکشا و  ّلح  [- 1]
ثحب  میتفگ  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  رد 

95 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رما و عامتجا  ثحب  زا  دش  حرطم  همزالم ، هلأسم  رگا  اّما  دنـشاب  هتـشاد  يدوجو  داّحتا  اجراخ  ناونع  ود  نآ  هک  تسا  يدروم  رد  روکذـم 

. دوشیم عقاو  نیمزالتم  ثحب  تحت  جراخ و  یهن 
بلطم نیا  هچرگ  دنـشاب  هتـشاد  فـالتخا  مکح ، رد  نیمزـالتم  هک  درادـن  یعناـم  دـیوگب : یـسک  تسا  نـکمم  مـه  نیمزـالتم  دروـم  رد 

دیابن اـّما  دنـشاب  هتـشاد  مکح  رد  داـّحتا  تسین  مزـال  نیمزـالتم  دـندومرف : اـقباس  ناـشیا  اریز  تسه  هّللا  همحر  فّنـصم  ياـنبم  فـالخرب 
ار بلطم  نآ  یلعف ، ثحب  رد  اـّما  دـشاب  یهیزنت - یهن  هب  ول  و  هنع - یهنم  يرگید  هب و  رومأـم  یکی  دنـشاب و  هتـشاد  مکح  رد  فـالتخا » »

نیا رد  مه  عانتما  هب  نیلئاق  درادـن و  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  هب  یطابترا  رگید  دـش  حرطم  همزالم  هلأسم  رگا  دـناهدومرف  هتفرگ و  هدـیدان 
. دشاب هورکم  يرگید  بجاو و  نیمزالتم ، زا  یکی  درادن  یعنام  ینعی : تسا  عنتمم  یهن ، رما و  عامتجا  دنیوگیمن  تروص 

هب تبـسن  تمهت ، عضوم  رد  نوک  لثم  رد  داـّحتا ، تروص  رد  داـّحتا :»  » ضرف رد  عاـنتما  تروص  رد  دـعاوق  اـب  نآ  قیبطت  لاکـشا و  ّلـح 
- تسا حیحـص  تمهت ، عضوم  رد  زامن  دناهدومرف  مه  اهقف  و  هدومن - تّحـص  هب  مکح  عانتما ، هب  نیلئاق  هکنیا  زا  ماّهتا  عضاوم  رد  تالص 

. ّالا سیل  تسا - هب  رومأم  تمهت  عضاوم  رد  تالص  سپ  [ 100] دناهداد هبلغ  یهن  رب  ار  رما  بناج  هک  دوشیم  مولعم 
نایتا تمهت  عضوم  رد  ار  شزامن  یسک  رگا  ایآ  تسا و  حرطم  یهن ، دیئوگیم  ارچ  سپ  دش  حیحـص  تمهت ، عضوم  رد  زامن  رگا  لاؤس :

؟ تفرگ هدیدان  دیاب  ار  روکذم  یهن  تسین و  وا  هّجوتم  ۀمهّتلا » عضاوم  یف  ّلصت  ال   » الصا دومن 
ار رما  بناج  تدابع ، تّحص  لیلد  هب  و  میتسه - یعانتما  ام  هک  لاحنیعرد  باوج :

96 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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یلع مسقلا  اذه  یف  و  [، 101] اقلطم لّوالا  مسقلا  یف  باّوثلا  ۀیلقأب  ةدابعلا  یف  ۀهارکلا  ریـسفتل  الـصأ  لاجم  ّهنأ ال  هانرکذ : امب  حدقنا  دق  و 
[. 1  ] زاوجلاب لوقلا 

______________________________

یهن ینعی : تسه  ماّمحلا 102 »] یف  ّلصت  ال   » و دجـسملا » یف  ّلص   » دننام يداشرا و  روکذم ، یهن  میئوگیم  کلذ  عم  میهدیم - حیجرت 
ای دجـسم  رد  تالـص  نایتا  دننام  دنکیمن  ادیپ  داّحتا  تمهت  عضاوم  رد  نوک  اب  هک  تسه  یتاصخـشم  دارفا و  نآ  هب  داشرا  ّلصت » ال   » رد

. هناخ
يراج هثالث  ماـسقا  ماـمت  رد  ار  ریـسفت  نآ  دـناهدرک ، ریـسفت  باوث » ّتیلقا   » ياـنعمهب ار  تداـبع  رد  تهارک  هک  یناـسک  اـیآ  لاؤس : [- 1]

؟ هن ای  دننادیم 
: هک دش  صّخشم  اهنآ  زا  کیره  ماکحا  رکذ  مسق و  هس  هب  ههورکم  تادابع  میسقت  رد  هّللا  همحر  فّنصم  لّصفم  تانایب  زا  باوج :

، دوشیمن يراج  تسین ، فلتخم  دارفا  لدب و  ياراد  هک  اروشاع  زور  موص  دننام  ههورکم  تادابع  زا  لّوا  مسق  رد  الصا  روبزم  ریـسفت  - 1
. میریذپب ار  عانتما  هب  لوق  هکنیا  ای  میوش  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هب  لئاق  هاوخ 

اریز تسین  يراج  روکذـم  ریـسفت  مه  زاوج  هب  لوق  رب  انب  تمهت - عضاوم  رد  تالـص  نایتا  دـننام  ههورکم - تادابع  زا  مّوس  مسق  رد  - 2
تـسا زئاج  یهن ، رما و  عامتجا  هتفرگ و  ّقلعت  تمهت  عضاوم  رد  نوک  هب  مه  یهن  هدـش و  ّقلعتم  تدابع ، هب  رما  دـنیوگیم  زاوج  هب  نیلئاق 

. دشاب باوث  ّتیلقا  يانعمهب  تهارک  هک  درادن  انعم  سپ 
. دش نایب  نآ  لیصفت  هک  دراد  نایرج  عانتما  هب  لوق  رب  انب  مّوس ، مسق  نینچمه  هورکم و  تادابع  زا  مّود  مسق  رد  روبزم  ریسفت  - 3

97 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وحن یلع  اقلطم . دارفالا  لضفأ  یلا  داشرالا  وحن  یلع  نوکی  ّیبابحتـسالا  رمالا  ّنأ  اهیف و  بابحتـسالا  بوجولا و  عامتجا  لاح  حدقنا  امک 

لوقلا یلع  هعم  [ 103] دّحتم وأ  ّبحتـسم ، وه  امل  اهتمزالم  هکالم  ناک  امیف  زاجملا  ضرعلاب و  اّیلعف  و  کلذک ، اّیئاضتقا  ایولوم  ۀـقیقحلا و 
[. 1  ] زاوجلاب

______________________________

، دراوم نآ  رد  دناهدومرف  اهقف  هک  میهدیم  هئارا  امـش  هب  هقف  رد  ار  يدراوم  هک  دوب  نیا  عامتجا ، زاوج  هب  نیلئاق  لیلد  نیمّوس  رّکذت : [- 1]
[. هدش 104 یفیلکت  مکح  ود  عامتجا 

، دعاوق اب  دراوم  نآ  قیبطت  نمض  هدومن و  نایب  بابحتسا  بوجو و  اب  تهارک  عامتجا  دروم  رد  ار  اهنآ  خساپ  نونکات  هّللا  همحر  فّنصم 
 ... دناهدومن و نایب  ار  تادابع  رد  باوث  ّتیلقا  يانعم  هدرک و  میسقت  مسق  هس  هب  ار  ههورکم  تادابع 

. رگیدکی اب  بابحتسا  ود  ای  و  هن - ای  دنیامن  عامتجا  بابحتسا ، بوجو و  تسا  نکمم  ایآ  هک  دنتسه  بلطم  نیا  نایب  ددصرد  کنیا 
- هدش عمج  یبابحتـسا  یبوجو و  مکح  ود  تادابع ، زا  یـضعب  رد  دوب : نیا  اهیعانتما  رب  زاوج  هب  نیلئاق  ضقن  دراوم  زا  یکی  کلذ : نایب 

. دناهدومن عامتجا  رگیدکی  اب  یبابحتسا  مکح  ود  هکنیا  ای  و 
، دجسم رد  هچنانچ  دوشیم و  قّقحم  بابحتسا  بوجو و  عامتجا  ضرف ، نیا  رد  دناوخب  دجـسم  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  یـسک  رگا  لاثم :

. دنکیم ادیپ  قّقحت  نیبابحتسا  عامتجا  دناوخب  یّبحتسم  زامن 
دیاب نونکا  دننادیم  باوث  ّتیرثکا  يانعمهب  مه  ار  بابحتسا  دناهتسناد  باوث  ّتیلقا  يانعمهب  ار  تدابع  رد  تهارک  هک  یناسک  يروآدای :

هس  دناوتیم  ههورکم  تادابع  دننام  بابحتسا ، بوجو و  عامتجا  یّلک  روطهب  تسا و  حیحص  روکذم ، يانعمهب  بابحتسا  ایآ  مینیبب 
98 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هن ای  دوش  رّوصت  مسق 
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باوث ّتیرثکا  بابحتـسا ، يانعم  هک  درادـن  یعنام  مه  یلعف  ثحب  رد  دوب  باوث  ّتیلقا  ههورکم ، تادابع  زا  مّود  مسق  رد  تهارک  ياـنعم 
رد دنکیم و  ادیپ  بابحتسا  هب  فاّصتا  مه  دجـسم  رد  زامن  درکیم  ادیپ  تهارک  هب  فاّصتا  ماّمح ، رد  تالـص  هک  روطنامه  ینعی  دشاب 

نینچمه تسا و  رتمک  شباوث  هناـخ  رد  زاـمن  هب  تبـسن  ماّـمح ، رد  تالـص  ینعی  دراد  دوجو  [ 105] طّسوتم راـیعم  نازیم و  ناـمه  ود  ره 
. دشابیم اباوث  رثکا  هناخ  رد  زامن  هب  تبسن  دجسم ، رد  تالص 

رد عانتما  هب  نیلئاق  میدرک  نایب  مّود  مسق  رد  ار  هچنآ  دراد و  ار  مّود  مسق  مکح  ناـمه  عاـنتما ، هب  لوق  رب  اـنب  تاداـبع  زا  مّوس  مسق  میتفگ 
. دننادیم يراج  مه  مّوس  مسق 

یبابحتـسا مکح  کی  هدـش و  ّقلعتم  تالـص - تدابع - هب  رما  کی  دـیوگیم : نینچ  یلعف  ثحب  رد  دـش  عامتجا  هب  لـئاق  یـسک  رگا  اـّما 
ام هک  درادن  تدابع  هب  یطابترا  ثحب ، ّلحم  رد  بابحتسا  اذل  مزالم  ای  تسا  دّحتم  زامن ، اب  ای  ناونع  نآ  هک  هتفرگ  ّقلعت  يرگید  ناونعهب 

. میئامن ریسفت  باوث  ّتیرثکا  هب  ار  نآ  میهاوخب 
درادـن و دوجو  نآ  يارب  یعنام  دجـسم - رد  تالـص  نایتا  دـننام  دـشاب - مّود  مسق  لیبق  زا  رگا  بابحتـسا  بوجو و  عامتجا  يدـنبعمج :
، عامتجا هب  لوق  رب  انب  تسا و  مّود  مسق  مکح  نامه  عانتما ، هب  لوق  رب  انب  مّوس ، مسق  مکح  تسا و  باوث  ّتیرثکا  يانعمهب  مه  شبابحتـسا 

. میدرک رکذ  اریخا  هک  دوب  نامه 
؟ تسا يرما  هنوگچ  روکذم  یبابحتسا  رما  لاؤس :

مسق رد  هک  تسا  یهیدب  دنکیم و  داشرا »  » دراد رتشیب  ّتیزم  هک  يدرف  دارفا و  لضفا  هب  ار  نیفّلکم  [ 106 «] اتقیقح  » یبابحتسا رما  باوج :
، عانتما ای  عامتجا  هب  لوق  تادابع ، زا  مّود 

99 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّهنأ ال  هباجیا ، دّـکؤی  اّمنا  هل  لدـب  يذـّلا ال  بجاولا  لعفلا  یلع  حـجار  ناونع  قابطنا  ّناف  انهاه ، لّوالا  مسقلا  یتأی  داکی  ّهنأ ال  یفخی  و ال 
امل باجیالا  دّکؤی  مل  ول  ّهناف  ناونعلا ، اذه  لثم  مزال  اذا  امیف  اذک  و  زاوجلاب ، لوقلا  یلع  ّالا  زاجملا  ضرعلاب و  ول  الصأ و  هبابحتسا  بجوی 

[. 1  ] نّطفتف زاجملا  ضرعلاب و  اّیئاضتقا  ّالا  بابحتسالا  حّحصی 
______________________________

. دوشیمن قرف  بجوم 
؟ دومن بوسحم  يولوم »  » ناوتیمن ار  روکذم  یبابحتسا  رما  ایآ  لاؤس :

هلحرم رد  ماکحا  نیب  ّداـضت  اریز  دومن  لـمح  دـسرن - ّتیلعف  ّدـح  هب  هک  یئاـضتقا -» يولوم   » رما هب  ار  نآ  اـتقیقح »  » تسا نکمم  باوج :
دجـسم رد  تالـص  تفگ  تفرگ و  هدـیدان  ار  داـشرا »  » هلأـسم ناوتیم  سپ  تسین  اـهنآ  نیب  يّداـضت  اـضتقا  هلحرم  رد  اـّما  تسا  ّتیلعف 

ِكُولُدـِل َةالَّصلا  ِِمقَأ   » بوجو و زا  ترابع  نآ ، یلعف  مکح  هک  تسا  یهیدـب  انمـض  تسا  یئاضتقا » یبابحتـسا  يولوم   » رما ياراد  اـتقیقح 
. تسا ِْلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا 

؟ تسناد یلعف » يولوم   » ناوتیم ار  روکذم  یبابحتسا  رما  ایآ  لاؤس :
« همزالم  » ای داّحتا »  » هلأسم دوش و  عامتجا  زاوج  هب  لئاق  یـسک  رگا  تسا : قرف  عامتجا ، عانتما 107 ] عاـمتجا و  زاوج  تروص  نیب  باوج :

. درادن یعنام  دشاب ، حرطم 
؟ تسیچ هب  ّقلعتم  یلعف ، يولوم  یبابحتسا  رما 

- دشاب هحماسم  زاجم و  تروص  هب  دیاب  دـیروایب  تدابع  هرئاد  رد  ار  نآ  دـیهاوخب  رگا  سپ  تسا  ّقلعتم  رگید » ناونع   » نآ هب  روکذـم  رما 
. دیریذپب ار  عانتما  هب  لوق  هکنیا  ای  دیوش  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هب  لئاق  هاوخ  درادن  عامتجا  ناکما  یلعف  مکح  ود  تالص ، هب  تبسن 

، میتشاد تدابع  رد  تهارک »  » هب عجار  لّوا ، مسق  رد  هک  ار  يریسفت  ایآ  لاؤس : [- 1]
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100 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دش لئاق  تدابع  رد  بابحتسا »  » هب عجار  ناوتیم  ار  نآ  ریظن 

زور موص  دـننام  دـشیمن  رّوصت  نآ  يارب  مه  یلدـب  دوب و  ّقلعتم  تدابع  سفن  هب  یهیزنت  یهن  ههورکم ، تادابع  زا  لّوا  مسق  رد  باوج :
هک تــسا  حرطم  يرگید  ناوـنع 108 ] اـّما  دوـشیم  عـقاو  مه  احیحـص  تسا و  بحتـسم  اروشاـع  هزور  سفن  میتـفگ  اـجنآ  رد  اروشاـع .

. دشابیم كرت  اب  مزالم  ای  كرت  رب  قبطنم  ای  ناونع  نآ  تسا و  رتشیب  اروشاع  موص  زا  شتحلصم 
؟ تسناد يراج  بابحتسا  دروم  رد  ناوتیم  ار  بلطم  نآ  ریظن  ایآ 

نآ هدـش  ّقلعتم  لعف ، سفن  هب  يدابع  رما  هک  روطنامه  ینعی  تسا  لمع  سفن  هب  طوبرم  هکلب  درادـن  ّقلعت  كرت  بناج  هب  هک  بابحتـسا 
دننام بابحتـسا ، اّما  دراد  طابترا  كرت »  » اـب تمرح  تهارک و  اریز  كرت  اـب  هن  دراد  همزـالم  اـی  قاـبطنا  لـعف ، سفن  اـب  یبابحتـسا  ناونع 
قبطنم لعف  سفن  رب  ناونع  نآ  دیاب  دشاب  حرطم  [، 109] دّحتم یبابحتـسا  ناونع  کی  دشاب  انب  رگا  اذل  تسا  طبترم  لعف »  » سفن اب  بوجو 

. دشاب حرطم  دناوتیمن  ثحب  ّلحم  رد  كرت  هلأسم  دوش و 
هچ روکذم ، تدابع  ضرف ، نیا  رد  تسا  تدابع  اب  دّحتم  مه  یبابحتسا  ناونع  کی  تسا و  ّقلعتم  یتدابع  هب  یبوجو  رما  کی  رگا  لاؤس :

؟ دشاب هتشاد  دناوتیم  یمکح 
تحلـصم تاذ ، بسح  هـب  ینعی : [ 110] دـشاب هتـشاد  مکح  ود  هک  درادـن  انعم  دـنکیم و  ادـیپ  دّـکؤم  بوجو  کی  تداـبع ، نآ  باوج :

ول الصا و  هبابحتسا  بجوی  ّهنا  ال   » دنکیم ادیپ  تّدش  دّکأت و  بوجو ، نیا  لعف ، رب  یبابحتسا  ناونع  نآ  قابطنا  تهج  هب  دراد و  یبوجو 
101 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[«. 112] زاوجلاب لوقلا  یلع  ّالا  [ 111] زاجملا ضرعلاب و 
قادصم لعف ، نیا  سفن  هک : تسا  نیا  قابطنا ، يانعم  اریز  تسا  حضاو  رایـسب  هلئـسم ، قابطنا »  » ضرف رد  دـیدرک  هظحالم  هک  روطنامه 

تسا تدابع  رب  قبطنم  ناونعهب  ّقلعتم  یبابحتـسا ، رما  تسا و  ّقلعتم  تدابع  هب  يدابع  رما  سپ  دراد  ّتیدرف  نآ ، يارب  تسه و  ناونع  نآ 
«. دّکؤملا بوجولا  وه  دحاو و  مکح  الا  نیبلا  یف  سیل  : » هک تسا  نیا  شاهجیتن  و 

، تسا لـعف  سفن  همزـالم ، فرط  نوـچ  نکل  حوـضو  نآ  هب  هن  اـهتنم  میدرک  ناـیب  اریخا  هک  تسا  روطناـمه  بلطم  همزـالم »  » ضرف رد 
دنکیم اضتقا  همزالم ، هک  میدقتعم  فّنـصم - ام - اذل  دشاب - هتـشاد  همزالم  كرت  اب  هکنیا  هن  تسا - مزالم  لعف ، دوخ  اب  یّبحتـسم  ناونع 

هک درادن  مه  ّتیحالـص  دیامنن  دیکأت  ار  بابحتـسا  همزالم ، رگا  و  دشاب - حرطم  مکح  ود  هکنیا  هن  دـنک - ادـیپ  دّـکأت  یبوجو  مکح  هک 
ضرعلاب و یئاـضتقا  مکح  اـی  یئاـضتقا  یبابحتـسا  مکح  کـی  میئوگب  هکنیا  رگم  دـشاب  بوجو  ربارب  رد  یّلقتـسم  یبابحتـسا  مکح  کـی 

. تسا حرطم  زاجملا 
: تسا روکذم  بلطم  رد  لاکشا  دنچ  هب  هراشا  نّطفتف :» : » هلوق

ایلعف  » ای ایئاضتقا » ایولوم  : » دندومرف لبق  ترابع  رد  مه  فّنصم  دوخ  اذل  تسا  بلطم  ود  ّتیزاجم ، ّتیضرع و  اب  ندوب  یئاضتقا  هلأسم  - 1
عمج ود  نآ  نیب  ناشیا  هکیلاحرد  تسا  یلعف  لباقم  رد  یئاضتقا  هلأسم  و  یلعف »  » هب طوبرم  زاـجم ، ضرع و  هلأـسم  زاـجملا » ضرعلاـب و 

ضرع و  » نیب و  اضتقا »  » نیب ینعی  زاجملا » ضرعلاب و  ایئاضتقا  ّالا  : » دناهتفگ هکلب  زاجملا » ضرعلاب و  وا  ایئاضتقا  الا  : » دـناهدومرفن هدومن و 
. دنتسه قیرط  ود  اهنآ  هکیلاحرد  دوشیم  عمج  زاجم »

102 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀطایخب هدـبع  یلوملا  رمأ  اذاف  نیهجو ، نم  ایـصاع  اعیطم و  مّرحملا  درفلا  نمـض  یف  هب  رومأملاب  یتأ  نم  نوّدـعی  فرعلا  لـها  ّنأ  اـهنم : و 

ایـصاع ۀطایخلا و  رمال  اعیطم  ّدـع  ناکملا  كاذ  یف  هطاخ  ولف  ّيدـضعلا ، ّیبجاحلا و  هب  لّثم  امک  ّصاخ  ناکم  یف  نوکلا  نع  هاهن  بوث و 
[. 1  ] ناکملا کلذ  یف  نوکلا  نع  یهّنلل 
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______________________________

اقباس ناشیا  تسا  توافتم  يّدـح  ات  نیمزالتم »  » باـب رد  ناـشیا  یلبق  مـالک  اـب  فّنـصم  یلعف  ناـیب  دـیدومن  هظحـالم  هک  روطناـمه  - 2
دحا هک  درادن  یعنام  اّما  دـشاب  مارح  يرگید  بجاو و  اهنآ  زا  یکی  الثم  دنـشاب  هتـشاد  ریاغتم  مکح  ود  دـنناوتیمن  نیمزالتم  دـندومرف :

[113] دشاب بحتسم  يرگید  بجاو و  نیمزالتملا 
لیلد نایب  هب  کـنیا  میاهدرک و  رکذ  اـهنآ  باوج  اـب  هارمه  ار  نیزّوجم  ّهلدا  زا  لـیلد  هس  هک  دوب  نینچ  اـم  ثحب  بیترت  نونکاـت  رّکذـت :

. میزادرپیم مراهچ 

عامتجا زاوج  هب  نیلئاق  مراهچ  لیلد 

هراشا

رداص یهن  کی  رما و  کی  الوم  رگا  هک : وحن  نیا  هب  تسا  فرع »  » هب هعجارم  هدش  رکذ  مه  میدق  یلوصا  بتک  رد  هک  مراهچ  لیلد  [- 1]
ار یلاثم  یـصاع »  » ناونع مه  تسا و  قبطنم  عیطم »  » ناونع مه  دبع  نآرب  دیامن  نایتا  مّرحم  درف  نمـض  رد  ار  هب  رومأم  شدبع  نکل  دیامن 

دیز هناخ  دننام  یّـصاخ  ناکم  رد  ندوب  نوک و  زا  ار  شدبع  الوم  دـینک  ضرف  تسا : نیا  دـناهدرک  رکذ  نآ  يارب  یبجاح  يدـضع و  هک 
هب ار  یطاّیخ  تخود و  دـیز  هناخ  رد  ار  الوم  سابل  دـبع ، رگا  لاـح  [ 114] دنک یطاّیخ  ار  شـسابل  هک  دیامن  رما  وا  هب  انمـض  دـنک و  یهن 
دبع هدرک و  یهن  دیز  هناخ  رد  ندوب  زا  ار  وا  الوم  هکنیا  تهج  زا  تسا و  قداص  وا  رب  عیطم »  » ناونع تطایخ ، هب  رما  رظن  زا  دـناسر  نایاپ 

تسا  قبطنم  وا  رب  یصاع »  » ناونع هدومن ، تفلاخم 
103 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، الـصأ ادوجو  ۀـطایخلا  عم  دـّحتم  ریغ  هنع  ّیهنملا  نوکلا  ّنأ  ةرورـض  عامتجالا ، باب  نم  سیل  ّهنأب  لاثملا  یف  ۀـشقانملا  یلا  اـفاضم  هیف : و 
امل یهنلا ، بناج  بلغ  امیف  نایـصعلا  وأ  رمالا ، بناج  بلغ  امیف  لاثتمالا  ینعمب  ۀـعاطالا  اّما  امهدـحأ : قدـص  نع  الا  عنملا  یفخی  امک ال 
الف تادابعلا  یف  اّمأ  و  تاّیلّـصّوتلا . یف  نایـصعلا  ضرغلا و  لوصح  ینعمب  ۀـعاطالا  قدـصب  سأب  معن ال  عانتمالا . یلع  ناـهربلا  نم  تفرع 

[. 1  ] مّدقت امک  هیلع ، ضوغبم  ریغ  مّرحم و  ریغ  العف  فّلکملا  نم  ردص  امیف  الا  اهنم  ضرغلا  لصحی  داکی 
______________________________

تالـص تسین ، زئاج  یهن ، رما و  عامتجا  دیئوگیم  ارچ  سپ  یـصاع  مه  تسا و  عیطم  مه  دبع  درادن و  یعنام  چیه  دنیوگیم  مه  القع  و 
. دراد ار  مکح  نیمه  انیع  مه  یبصغ  راد  رد 

نیزّوجم مراهچ  لیلد  ّدر 

توافتم و یبصغ » راد  رد  تالـص   » اب تطایخ  هب  رما  اب  ناکم  رد  نوک  زا  یهن  هلأسم  ینعی  مینکیم 115 ] هشقانم  امش  لاثم  رد  الوا : [- 1]
: دنتسه هلوقم  دنچ  زا  اهنآ  تسا و  دّحتم  زامن ، اب  هکلب  درادن  داّحتا  تطایخ  اب  نوک » : » هک تسا  نیا  شتّلع 

هلوقم زا  طاّیخ  لمع  تسا - لعف »  » هلوقم زا  دشاب  طاّیخ  لمع  يانعمهب  رگا  تطایخ  اّما  ناکم  رد  ندوب  ینعی  تسا  نیأ »  » هلوقم زا  نوک » »
ّتیـصوصخ و ینعی  تسا  فیک »  » هلوقم زا  مه  نیا  دشاب  سابل  ّتیطیخم  يردـصم و  مسا  يانعم  هب  تطایخ  هچنانچ  و  تسا - طاّیخ  لعف 

دراد نیا »  » هلوقم هب  یطابترا  هچ  فیک  لعف و  هلوقم  هدش . ضوع  سابل  لکش 
104 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هلوقم کی  زا  ازجا ، زا  یـضعب  رد  ول  ّنأـک و  ود  ره  تسه و  مه  یتالـص  نوک  یبصغ ، نوک  ناـمه  هک  تالـص  بصغ و  فـالخ  هب  اـّما 
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. تسا روکذم  تهج  هب  لاثم  رد  هشقانم  اذل  دنتسه 
هداد هبلغ  یهن  بناج  رب  رما  بناج  رگا  ام  رظن  هب  هکلب  دشاب  هتشاد  قّقحت  نایـصع  مه  تعاطا و  مه  ثحب  ّلحم  رد  هک  میرادن  لوبق  ایناث :
نیا هب  دیاب  نکل  دوشیمن  عمج  نایصع  تعاطا و  نیب  تسا و  قّقحم  نایصع ، طقف  شـسکع  تروص  رد  دراد و  قّقحت  تعاطا  طقف  دوش 

هک یئانعم  نامه  دشاب - یلّصوت  رما  تقفاوم  الوم و  ضرغ  لوصح  تعاطا ، يانعم  رگا  تسیچ ؟ تعاطا  يانعم  هک : دومن  هّجوت  مه  هتکن 
ریهطت مه  یبصغ  بآ  اب  ار  شـسابل  ناسنا  رگا  لاح  تسا  سابل  ریهطت  الوم  ضرغ  هکنیا  لثم  درادـن  یعنام  تسا - حرطم  تاّیلّـصوت ، رد 

. دوشیم لصاح  وا  ضرغ  دیامن 
اب تسا  ربتعم  تاّیدابع ، باب  رد  هک  یتعاطا  تسا و  رما  یعاد  هب  هب  رومأم  نایتا  لاـثتما و  شیاـنعم  تسه  اـم  ثحب  دروم  هک  یتعاـطا  اـّما 

دنیوگیم اهنآ  دینکیم و  هعجارم  القع  هب  امـش  هکنیا  سکعلاب و  ای  نایـصعلا و  نود  دشاب  تعاطا  دـیاب  ای  هکلب  دوشیمن  عمج  نایـصع 
هکلب دـننکیمن  كرد  ار  رما  یعاد  هب  نایتا  لاثتما و  ياـنعمهب  تعاـطا  ـالقع ، هک  تسا  نیا  شتّلع  یـصاع  مه  تسا و  عیطم  مه  دـبع  نآ 

اّما میراد  لوبق  مه  ام  درادـن و  یعناـم  اـنعم  نآ  هب  دـنیامنیم و  كرد  تسا  حرطم  تاّیلّـصوت  رد  هک  یئاـنعم  ناـمه  هب  ار  تعاـطا  اـهنآ 
عامتجا لباق  تیـصعم ، اـب  هک  تسا  رما  ّتیوعاد  لاـثتما و  ياـنعمهب  تسا  ثحب  دروم  یبصغ  راد  رد  تالـص  باـب  رد  هک  یّمهم  تعاـطا 

. درادن یموهفم  تعاطا  هک  دوشیم  هداد  حیجرت  یهن  بناج  ای  درادن  قّقحت  نایصع  هک  دوشیم  هداد  حیجرت  رما  بناج  ای  هکلب  تسین 
. دش در  اهنآ  مامت  نایب و  زاوج ، نیلئاق  هب  طوبرم  لیلد  راهچ  هجیتن :

105 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ زاوجلاب  مکحلا  یف  فرعلل  لیبس  ّهنأ ال  هیف : و  افرع . عانتمالا  القع و  زاوجلاب  لوقلا  و  مالعالا ، ضعب  نم  لیـصفّتلا  لاح  یف  مالکلا  یقب 

و قیقّحتلا ، قیقدّتلا و  یلع  ینبملا  ریغ   ] ینتبملا ریغلا  ّیحماسملا  رظّنلا  نم  هیلا  انرشأ  ام  الا  لیصفّتلا  اذهل  ینعم  الف  لقعلا ، قیرط  الا  عانتمالا 
رمالا و ۀغیص  لولدم  صوصخ  یف  سیل  عاّزنلا  ّنأ  مّدقت  امیف  تفرع  دق  و  قیقدلا ، رظّنلاب  هفالخ  یلع  عالّطالا  دعب  هب  ةربعلا  مدعب  ریبخ  تنأ 
فانت ال هنییعت  بسح  امهیلولدـم  نیب  ناک  هّلعل  و  لیلادـملا ، نییعت  یف  مّکحملا  وه  فرعلا  ّنأ  مهوتی  نال  لاجم  الف  ّمعـالا  یف  لـب  یهّنلا ،

[. 1  ] ّربدتف نیهجوب ، دحاو  یف  ۀمرحلا  بوجولا و  عامتجا  زاوج  يری  لقعلا  ناک  نا  نیناونعب و  ول  دحاو و  یف  ناعمتجی 
______________________________

ار لوق  نیا  فّنـصم  تسا . عنتمم  یهن ، رما و  عاـمتجا  فرع ، لـقع و  رظن  زا  - 1 دوب : حرطم  لوـق  هس  یهن ، رما و  عاـمتجا  ثحب  رد  [- 1]
. دناهدومن هماقا  نآرب  یمکحم  لیلد  هداد و  تبسن  مه  روهشم  هب  هتفریذپ ،

. دندومن در  سپس  نایب و  ار  زاوج  هب  نیلئاق  ّهلدا  زا  لیلد  راهچ  ابیرقت  فّنصم  تسا و  زئاج  عامتجا ، افرع  القع و  - 2
ّتقد دید و  زا  ینعی  دـشابیم . عنتمم  افرع  اّما  تسا  زئاج  عامتجا  لقع ، رظن  زا  دـناهتفگ : هدـش و  لئاق  لیـصفت  هلئـسم ، رد  مه  یـضعب  - 3
رظن زا  یجراخ  لمع  ءیـش و  هک  درادـن  یعناـم  اذـل  تسا  دّدـعتم  اـیوگ  تسا و  ناونع  ود  تهج و  ود  ياراد  یبصغ  راد  رد  زاـمن  لـقع ،

، یهن رما و  عامتجا  دـیوگیم  وا  دـینک  هعجارم  فرع  هب  یتقو  اّما  دـشاب  هنع  یهنم  ّتیبصغ ، ناونع  تهج  زا  هب و  رومأم  تیتالـص ، ناونع 
دوجوم کی  مینیبیم و  دحاو »  » ءیش ار  نآ  ام  نکل  تسا  دّدعتم  یلقع  لیلحت  هیزجت و  اب  هچرگ  یبصغ  راد  رد  تالص  ینعی  تسا  عنتمم 

. تسه لیصفت  فرع ، لقع و  نیب  عانتما ، عامتجا و  زاوج  هلأسم  رد  تقیقح  رد  سپ  دشاب  هنع  یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  دوشیمن 
؟ هن ای  تسا  حیحص  روکذم ، لیصفت  ایآ  لاؤس :

106 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لیلادم هب  طوبرم  روکذـم ، ثحب  هک  میدرک  تابثا  [ 117] البق هّیظفل و  هن  تسا  هّیلقع  هلأسم  کی  یهن ، رما و  عاـمتجا  ـالّوا : باوج 116 :]

لیلد قیرط  ریغ  زا  هچرگ  تسا  بوجو  رما »  » زا دوصقم  اـّما  هدـش  رکذ  یهن  رما و  هملک  ثحب ، نیواـنع  رد  هچرگ  میتـفگ  تسین و  ظاـفلا 
بوجو و عاـمتجا  دوصقم ، ینعی  دوـش  هدافتـسا  یظفل  لـیلد  قـیرط  ریغ  زا  هچرگ  تسا  میرحت  مه  یهن »  » زا روـظنم  دوـش و  تباـث  یظفل 
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یلقع هلأسم  کی  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  سپ  عامجا  دننام  یّبل  ّهلدا  قیرط  زا  ای  دوش  تباث  تارابع  ظافلا و  قیرط  زا  هاوخ  تسا  تمرح 
. درادن ظافلا  لیلادم  میهافم و  هب  یطابترا  تسا و 

دروم كالم و  یفرع ، هدافتـسا  نآ  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ار  یبلطم  انعم و  فرع ، رگا  اذـل  تسا و  تیاور  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » يرآ
. دیامن رظن  لامعا  نآ  رد  دناوتیم  فرع  هنوگچ  درادن  فرع  هب  یطابترا  چیه  هک  یلعف  ثحب  اّما  دریگیم  رارق  دانتسا 

یمکح نانچ  لقع ، هب  هّجوتاب  وا  ایآ  تسا و  قیرط  هچ  زا  وا  مکح  دّدعتم » ریغ  دـحاو   » یبصغ راد  رد  زامن  دـنکیم  مکح  هک  فرع  ایناث :
؟ دریگیم هدیدان  ار  لقع  هکنیا  ای  دیامنیم 

لقع قیرط  ریغ  زا  هچنانچ  تسین و  يدـیدج  بلطم  تسا و  لقع  رظن  نامه  سپ  دـشاب  هتـشاد  یمکح  نانچ  دـهاوخب  لـقع  قیرط  زا  رگا 
؟ دیامن لامعا  ار  يرظن  نانچ  هک  تسه  فرع  يارب  یقیرط  هچ  دیئوگب  امش  دیامن  رظن  لامعا  دهاوخب 

رظن ب : یقیقحت . یّقد و  رظن  فـلا : دراد : رظن  عوـن  ود  اـّما  تـسا  لـقع  هـب  رـصحنم  شقیرط  هـک  لاـحنیعرد  فرع  دـیئوگب  هـکنیا  رگم 
، فرع دید  زا  هک : تسا  نیا  رظن ، ود  نآ  هجیتن  درگنیم و  لئاسم  هب  هحماسم  ضامغا و  اب  تروص  نیا  رد  هک  یّقد  ریغ  یحماسم و 

107 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هبوجو كالم  ءاقب  عم  هیلع  ۀبوقعلا  هتمرح و  عافترا  بجوی  ناک  نا  مارحلا و  باکترا  یلا  رارطـضالا  ّنأ  لّوالا : رومأ : یلع  هیبنّتلا  یغبنی  و 

ّناف ۀلاحم ، هیلا ال  يّدؤی  ام  راتخی  نأب  رایتخالا  ءوسب  هیلا  رارطـضالا  نکی  مل  اذا  ّهنأ  الا  مالک ، الب  مارحب  نکی  مل  اذا  امک  هل ، اّرثؤم  ناک  ول 
باقعلا ال هیلع  اّقحتـسم  باطخلا و  کلذـل  انایـصع  هیلع و  اضوغبم  هنع  ردـصی  ثیح  ّهنأ  الا  اطقاس  ناک  نا  ذـئنیح و  هنع  رجّزلاب  باطخلا 

[. 1  ] بایترا هیف و ال  ۀهبش  امم ال  ۀلمجلا  یف  اذه  و  باجیالا ، هب  ّقلعتی  نال  حلصی 
______________________________

، فرع هب  رگا  سپ  ادحاو » ارما  نوکی   » یّقد ریغ  يزاجم  یحماسم  دـید  زا  و  نادّدـعتم » نائیـش  نوکی   » یّقد رظن  زا  یبصغ  راد  رد  تالص 
. تسا دحاو  ءیش  یحماسم ، رظن  هب  ءیش و  ود  یّقد ، رظن  هب  دیوگیم  وا  تسا  هنوگچ  یبصغ  راد  رد  زامن  اضرف  دینک  لاؤس  هعجارم و 

؟ دشاب شزرا  اب  ربتعم و  دناوتیم  وا  یحماسم  رظن  ایآ  دراد  رظن  ود  فرع  یتقو  لاؤس :
. دریگ رارق  عانتما  ای  زاوج  هب  مکح  أشنم  دناوتیمن  درادن و  یشزرا  یحماسم  یّقد و  ریغ  رظن  هک  تسا  یهیدب 

، فرع هکنیا  هب  تیانع  اب  نینچمه  درادن و  ظافلا  ملاع  هب  یطابترا  تسا و  هّیلقع  هلأسم  کی  یهن ، رما و  عامتجا  هکنیا  هب  هّجوتاب  هصالخ :
رظن طـقف  هـکلب  داد  لیـصفت  فرع  لـقع و  نـیب  ناوـتیمن  درادـن ، یبـصغ  راد  رد  تالـص  عـضو  فاشکتــسا  يارب  لـقع  زا  ریغ  یقیرط 

. دشاب ربتعم  دناوتیمن  یحماسم  رظن  رگید  یقیقحت ، رظن  دوجو  اب  هک  دوشیم  حرطم  یّقد »  » و یحماسم » »
. میزادرپیم روکذم  ثحب  تاهیبنت »  » نایب هب  کنیا  تفریذپ و  نایاپ  ّهلدا  لاوقا و  رظن  زا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  لصا  رّکذت :

یهن رما و  عامتجا  هلئسم  تاهیبنت 

؟ تسیچ تمرح  عفار  رارطضا  كالم  لّوا : هیبنت 

هراشا

. دناهدومن حرطم  ار  یلصا  ثحب  سپس  هدعاق و  دنچ  ادتبا  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
108 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوش و عفر  مّرحم  لمع  نآ  هّیلعف  تمرح  هک  دوشیم  ببـس  روکذـم  رارطـضا  دـش ، رطـضم  یمارح  لـمع  باـکترا  هب  تبـسن  یـسک  رگا 
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كالم ياراد  مّرحم ، لعف  نآ  رگا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دشاب . هتشادن  باقع  قاقحتسا  لمع  نآ  باکترا  ّتلع  هب  صخـش  نآ  نینچمه 
بجاو هرهچ  مّرحم ، لمع  نآ  دیامنیم و  ریثأت  بوجو  رد  كالم  نآ  دش ، عفر  رارطـضا  رطاخ  هب  هّیلعف  تمرح  یتقو  [ 118] دشاب بوجو 

. دریگیم دوخ  هب 
رارطـضا مّرحم  نآ  هب  تبـسن  يدرف  رگا  لاح  تسا  ندرب  بآ  ریز  رـس  سامترا و  ناضمر ، هام  هزور  تارطفم  تاـمّرحم و  زا  یکی  لاـثم :

مه باقع  قاقحتـسا  وا  تسین و  مارح  روکذم ، سامترا  دیدرت  نودب  دندنکفا - يرختـسا  لخاد  هب  ار  وا  شرایتخا  نودب  اضرف  درک - ادیپ 
نودـب دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  بجاو  لمع  کی  دـیامن  مه  تبانج  لسغ  ّتین  سامترا ، نمـض  رطـضم ، درف  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  درادـن 

. دوش نآ  نالطب  بجوم  ءیش  ای  دشاب  هتشاد  یتصقنم  هکنیا 
ناـنچ شدوخ  راـیتخا  ءوس  هب  وا  رگا  اـّما  دـشابن  فّلکم  راـیتخا » ءوس   » هب رارطـضا  هک  تسا  یتروص  رد  میدرک  رکذ  ار  هچنآ  يروآداـی :

. تسین يراج  روکذم ، ماکحا  مامت  درک  ادیپ  يرارطضا 
هب ار  وا  شرایتخا  نودـب  دـنک  تکرـش  عامتجا  نـالف  رد  رگا  دراد  نیقی  تسا - هزور  هک  یلاـح  رد  ناـضمر - هاـم  زور  رد  یفّلکم  لاـثم :

لخاد هب  ار  وا  هجیتن  رد  دش و  عمج  نآ  دراو  دوخ ، رایتخا  اب  لاحنیعرد  اّما  دنکیم  ادیپ  سامترا  هب  رارطـضا  دـننکفایم و  رختـسا  لخاد 
: هک تسا  نیا  روکذم ، ضرف  رد  رارطضا  مکح  دندنکفا ، بآ 

109 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف ۀبوصغملا  راّدلا  نع  جورخلاک  مارحلا ، روذحم  نع  صّلّختلا  هب  رصحنی  اّمم  هرایتخا  ءوسب  هیلا  ّرطـضا  ام  ناک  اذا  امیف  لاکـشالا  اّمنا  و 
یلع اّمأ  و  عانتمالا . یلع  اذه  لاوقأ ، هیف  هنودب ، وأ  هیلع ، ۀیـصعملا  مکح  نایرج  عم  هب  ارومأم  وأ  هنع  اّیهنم  هنوک  یف  رایتخالاب  اهطّـسوت  اذا 

هب و رومأم  ّهنأ  مشاه 119 :] یبأ  نعف  زاوجلاب ، لوقلا 
______________________________

هّجوتم یلعف  تمرح  کی  دـناوتیمن  یعـضو  نانچ  رد  الوم  دـنکیم و  عفر  ار  یلعف  تمرح  فیلکت و  رایتخا ، ءوس  هب  [ 120] رارطضا الّوا :
. دیامن دبع 

. تسا باقع  ّقحتسم  هدش - طقاس  مه  العف  هک  یلبق - یهن  رطاخ  هب  هدومن ، مهارف  ار  رارطضا  هنیمز  شدوخ  فّلکم ، نوچ  ایناث :
رگا اذـل  دراد  قّقحت  روکذـم  ضرف  رد  تبوقع - قاقحتـسا  تمرح - رثا  كالم و  نوچ  اّما  تسین  حرطم  یلعف  تمرح  نونکا  هچرگ  اثلاث :

كالم نوچ  درادن  يرثا  دیامن  تبانج  لسغ  ّتین  سامترا ، نمـض  فّلکم ، نآ  رگا  نیاربانب  درادن  يرثا  دشاب  دوجوم  مه  بوجو  كالم 
. دیامن رثا  نآ  رد  بوجو  كالم  دناوتیمن  تسه ، ضوغبم  هک  ءیش  تسه و  نآ  رد  ّتیضوغبم  تمرح و 

110 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ءاهقفلا رهاظ  و  نیرّخأتملا ، رثکأ  یلا  هل  ابسان  ّیمقلا  لضافلا  هراتخا  و  هنع ، یهنم 

______________________________

ّتیضوغبم تمرح ، كالم  اّما  [ 121] درادن دوجو  یلعف  تمرح  رارطضا ، قّقحت  زا  دعب  رایتخا ، ءوس  زا  یشان  مارح  هب  رارطضا  رد  هصالخ :
. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  تبوقع  قاقحتسا  و 

رایتخا ءوس  هب  رارطضا  مکح 

لعف نآ  نکل  هدـش  ادـیپ  یمارح  لمع  هب  رارطـضا  رایتخا ، ءوس  هب  تسا : هلئـسم  نیا  نایب  همّدـقم  ّنأـک  میدرک ، رکذ  نونکا  ار  هچنآ  [- 1]
. تسا مّرحم  لعف  نیا  باکترا  هب  رصحنم »  » رگید مارح  زا  صّلخت  هار  هک : دراد  يدیدج  ناونع  رایتخا ، ءوس  هب  هیلا  رطضم  مّرحم 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


، فّلکم تسا و  مارح  لاکشا  الب  لوخد »  » سپ دوشیم  نآ  دراو  تسین  یضار  هناخ ، نالف  بحاص  هکنیا  هب  هّجوتاب  ارایتخا و  يدرف  لاثم :
: هدرک ادیپ  ار  نیوانع  نیا  یبصغ ، راد  زا  وا  جورخ  اّما  هتشادن  نآ  هب  تبسن  يرارطضا  ینعی  هدش  مارح  لمع  نآ  بکترم  ارایتخا 

« جورخ  » رظن زا  دـش  هناـخ  دراو  هـکنیمه  سپ  دراد  نآ  باـکترا  هـب  [ 122 «] رارطـضا  » العف هک  تسا  یمارح  لمع  کـی  شجورخ  ـالّوا 
. دشابیم رایتخا » ءوس  هب   » مه شرارطضا  تسه و  هیلا  رطضم 

زا رگا  ینعی  تسا  جورخ »  » زا ترابع  ارصحنم  یبصغ  هناخ  نآ  زا  صّلخت  هار  ایناث 
111 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لمع کـی  مه  جورخ  هک  تسا  جورخ  زا  تراـبع  ارـصحنم  مارح  زا  صّلخت  هار  سپ  دـنکیمن  ادـیپ  صّلخت  مارح  زا  دوشن  جراـخ  اـجنآ 
. دشابیم رایتخا  ءوس  هب  هیلا  رطضم  مّرحم 

؟ تسیچ دشابیم ، مه  مارح  زا  صّلخت  هار  ارصحنم  هک  رایتخا  ءوس  هب  هیلا  رطضم  مّرحم  جورخ  نآ  مکح  لاؤس :
: تسه حرطم  هلئسم  رد  لوق  جنپ  باوج :

 ... هدوب و رایتخا  ءوس  هب  فّلکم  رارطضا  اریز  الا - سیل  تسه -. هنع  یهنم  جورخ »  » العف - 1
نآ ربارب  رد  مه  دوـش و  جراـخ  دـیاب  مه  ینعی  دراد  مه  تبوـقع  قاقحتـسا  نآ  هب  تبـسن  فـّلکم ، اـهتنم  تـسه  هـب  رومأـم  جورخ ،» - » 2

. دراد باقع  قاقحتسا 
هس تسا . جورخ  هب  رصحنم  مارح ، زا  صّلخت  هار  اریز  درادن  باقع  قاقحتسا  نآ  هب  تبـسن  فّلکم ، اّما  تسه  هب  رومأم  طقف  جورخ » - » 3

. دشابیم یهن  رما و  عامتجا  عانتما  هب  نیلئاق  هب  طوبرم  روکذم ، لوق 
راد رد  فّرصت  ناونعهب  جورخ » : » ینعی دننادیم  يراج  ثحب  ّلحم  رد  ار  یبصغ  راد  رد  تالص  مکح  نامه  عامتجا ، زاوج  هب  نیلئاق  - 4

مشاـه 123] وبا  زا  لوق  نیا  دـشابیم - بجاو  هب و  رومأـم  مارح ، زا  صّلخت  هرـصحنم  همّدـقم  ناونعهب  تسا و  مارح  هنع و  یهنم  یبصغ ،
. دشابیم مه  یمق  قّقحم  راتخم  هدش و  لقن 

112 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مل اذا  امک  هب ، ارومأم  نوکی  داکی  و ال  رایتخالا ، ءوسب  هل  نایـصع  و  هیلا ، رارطـضالا  ثودـحب  طقاّسلا  قباّسلا  یهّنلاب  هنع  ّیهنم  ّهنأ  ّقحلا  و 
یف اروذـعم  القع  نوکی  اسأر ال  مارحلا  كرت  یلع  ارداـق  ناـک  ثیح  ّهنأ  ةرورـض  کـلذ  و  هب ، راـصحنا  ـالب  وأ  هیلع ، فّقوت  كاـنه  نکی 

و ال هب ، راصحنالا  مدـع  عم  وأ  هیلع ، فّقوت  الب  کلذ  ناک  اذا  امک  هیلع ، ابقاعم  نوکی  و  هرایتخا ، ءوسب  هباـکترا  یلا  ّرطـضا  اـمیف  هتفلاـخم 
[. 1  ] رایتخالا ءوسب  هنوکل  هب  مارحلا  نع  صلّختلا  راصحنا  فّقوت  يدجی  داکی 

______________________________

فّنصم لیلد  راتخم و 

: تسا بّکرم  ءزج  ود  زا  ناشیا  ياعّدم  هّللا : همحر  فنصم  راتخم  : 5 [- 1]
رثا هتشگ و  طقاس  یلبق  یهن  هدش ، رطضم  جورخ ، هب  تبـسن  هناخ و  دراو  وا  هک  نونکا  یلعف ، یهن  هب  هن  اّما  تسا  هنع  یهنم  جورخ » : » فلا

هک یلبق 124 ] یهن  كـالم  هجیتن و  رثا ، اـّما  دـشاب  هتـشاد  يرجز  باـطخ  کـی  وا  هب  تبـسن  دـناوتیمن  ـالوم  هک  تسا  نیا  یهن ، طوقس 
. دشابیم یقاب  دوخ  تّوق  هب  تسا  تبوقع  قاقحتسا  ّتیضوغبم و 

مارح  زا  صّلخت  مان  هب  یبجاو  هرصحنم 125 ] همّدقم  نونکا  هک  لاحنیعرد  جورخ » : » ب
113 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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جورخ نآرب  فّقوت  مارح ، زا  صّلخت  ینعی  هدوـبن  حرطم  یتّیمّدـقم  الـصا  هک  یـضرف  هیبـش  تسین -. هب  رومأـم  بجاو و  کـلذ  عـم  تسه 
. هدوبن هرصحنم  همّدقم  هتشاد ، فّقوت  رگا  ای  هتشادن و 

 ...«. اروذعم القع  نوکی  اسأر ال  مارحلا  كرت  یلع  ارداق  ناک  ثیح  ّهنا  ةرورض  کلذ  و  : » هلوق
ّتیضوغبم و هک  یلبق  یهن  كالم  تسا و  هنع  یهنم  قباس ، یهن  هب  جورخ »  » میتفگ هکنیا  اّما  دنتسه : دوخ  ياعّدم  تابثا  ددصرد  فّنصم 

اّما دیامنن  نآ  رد  یفّرـصت  هنوگچیه  هک  تشاد  تردق  هناخ ، هب  دورو  زا  لبق  فّلکم ، تسه : یقاب  دوخ  تّوق  هب  دـشاب  تبوقع  قاقحتـسا 
دـهد و رییغت  ار  یهن  تقیقح  دـناوتیمن  راـیتخا  ءوس  هب  رارطـضا  میئوگیم  اذـل  هدوـمن  جورخ  هب  ّرطـضم  ار  دوـخ  راـیتخا ، ءوـس  هب  ـالعف 

ءوس هب  رارطضا  دشاب  انب  رگا  هک : هدومن  هماقا  بلطم  نیا  رب  یلیلد  مه  دعب  رطس  دنچ  رد  فّنـصم  انمـض  دیامن . عفر  ار  تبوقع  قاقحتـسا 
زا تامّرحم  رایتخا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دربب  نیب  زا  ار  یهن  كالم  دهد و  رییغت  ار  یهلا  فیلکت  یلومعم - ياهرارطـضا  دـننام  رایتخا -

نونکا تسا ، نم  اب  شراـیتخا  تسین و  مارح  رمخ ، برـش  دـیوگب  یـسک  ـالثم  دـشاب : نیفّلکم  تسد  هب  ندوبن  مارح  ندوب و  مارح  تهج 
فّلکم هک  دش  یتلاسک  کی  رصحنم  جالع  رمخ ، برش  هچنانچ  دشاب . رمخ  برش  شرصحنم  جالع  هک  منکیم  التبم  یتلاسک  هب  ار  دوخ 

تسا و فّلکم  تسد  هب  رمخ  برـش  تمرح  رایتخا  سپ  دـنک  هدافتـسا  رمخ  زا  هجیتن  رد  ات  هدومن  التبم  نآ  هب  ار  دوخ  تافتلا ، هّجوت و  اب 
دـشاب مارح  شیارب  رمخ  برـش  ات  دنکن  تلاسک  نآ  هب  يالتبم  ار  دوخ  دـناوتیم  فّلکم  نآ  نینچمه  درادـن و  سّدـقم  عراش  هب  یطابترا 

. تسا فّلکم  صخش  تسد  هب  تمرح  ّتیّلح و  رایتخا  سپ 
يارب جورخ  دش  هناخ  دراو  رگا  اّما  تسا  مارح  شیارب  جورخ  دوشن ، یبصغ  هناخ  دراو  فّلکم ، رگا  هک : تسا  وحن  نیا  هب  جورخ »  » هلأسم

اذا . » دشابیم وا  رایتخا  هب  مه  جورخ  تمرح  ّتیّلح و  سپ  تسا  فّلکم  رایتخا  رد  دورو  مدع  دورو و  ینعی  تسا  لالح  وا 
114 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ؟ ۀبجاو بجاولا  ۀمّدقم  هیدجی و  فیک ال  تلق : نا 
عم ۀمّرحملا  نود  تامّدقملا  نم  حابملا  وه  ام  یلع  الا  بجاولا  نم  بوجولا  حّشرتی  اذل ال  و  ۀمّرحم ، نکت  مل  ول  ۀمّدقملا  بجت  اّمنا  تلق :

بجاولا ناک  اذا  امیف  وه  اّمنا  اهب  ۀمّدقملا  راصحنا  عم  اهیلع  بوجولا  هنم  حّـشرتی  امبر  ثیحب  بوجولا  قالطا  و  ۀـّیمّدقملا . یف  امهکارتشا 
ۀمرحلا و نم  هیلع  وه  اّمع  ّریغتی  هعم ال  و  رایتخالا ، ءوسب  ناک  هنأ  الا  کلذ  ناک  نا  انهاه و  ضورفملا  و  ۀمّرحملا ، ۀمّدقملا  كرت  نم  ّمهأ 

. يرت امک  وه  و  هل ، هرایتخا  عم  هتمرح  مدع  و  هریغل ، هرایتخا  فّلکملا و  ةدارا  یلع  ۀقّلعم  ۀمرحلا  تناکل  الا  و  ۀّیضوغبملا ،
[. 2  ] رایتخالا ءوسب  نوکی  رارطضالا  ّنأ  و  ضرفلا ، فالخ  ّهنأ  عم 

______________________________

مدـع دورو و  رایتخا  هکنیا  هب  هّجوتاب  سپ  الالح » جورخلا  نوکی  ارایتخا  لخد  اذا  اّما  امارح و  جورخلا  نوکی  ارایتخا  راّدـلا  یف  لخدـی  مل 
دومن لامعتـسا  مه  ار  رایتخا  ءوس  هملک  دـیابن  انعم  نیا  قبط  دـشاب و  وا  راـیتخا  رد  مه  تمرح  ّتیّلح و  دـیاب  تسا  فّلکم  تسد  هب  دورو 

. درادن یموهفم  رایتخا ، ءوس  سپ  دشابیم  مارح  دوشن  دراو  رگا  اّما  تسا  لالح  جورخ ، دوش ، هناخ  دراو  رگا  اریز 
ناـمه هکلب  دـهد  رییغت  ار  فیلکت  راـثآ  بقاوع و  تقیقح ، دـناوتیمن  راـیتخا  ءوس  هب  رارطـضا  هک  میریگیم  هجیتن  روکذـم  لالدتـسا  زا 

. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  تبوقع  قاقحتسا  ّتیضوغبم و 
سپ مارح  زا  صّلخت  هرـصحنم  همّدقم  مهنآ  تسا  همّدقم  جورخ »  » ثحب ّلحم  رد  ۀبجاو » بجاولا  ۀمّدقم   » دـیدومرف امـش  لاکـشا : [- 1]

. تسه مه  هب  رومأم  جورخ »  » میئوگب دیاب  دراد  بوجو  بجاو ، همّدقم  نوچ 
لالح و امهدـحا  هک  همّدـقم  ود  ياراد  یبجاو  رگا  هک : دوب  نیا  میدرک  نایب  بجاو  همّدـقم  ثحب  رد  هک  یّلک  هدـعاق  کی  باوج : [- 2]

. دنامیم یقاب  دوخ  تمرح  رب  مارح  همّدقم  دنکیم و  ادیپ  بوجو  هب  فاّصتا  حابم ، همّدقم  طقف  تروص  نیا  رد  دشاب  مارح  يرگید 
روبع مارح و  هار  زا  مه  دومن و  مادقا  حابم  قیرط  زا  مه  قیرغ  ذاقنا  يارب  ناوتب  رگا  لاثم :
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115 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنامیم یقاب  دوخ  تمرح  رب  مارح  همّدقم  دوشیم و  بوجو  هب  فصّتم  حابم ، همّدقم  طقف  تروص  نیا  رد  ریغ ، کلم  زا 

؟ تسیچ فیلکت  دشاب  هرصحنم  همّرحم  همّدقم  کی  ياراد  یبجاو  رگا  لاؤس :
زا هک  ناشمادکره  دومن  هسیاقم  همّدقملا  يذ  بوجو  همّدقم و  تمرح  نیب  دیاب  هک : دـش  نایب  بجاو  همّدـقم  ثحب  رد  نآ  مکح  باوج :

تروص نیا  رد  دش  ریغ  کلم  زا  روبع  قیرغ ، ذاقنا  هرـصحنم  همّدقم  رگا  الثم  دومن  ذخا  دـیاب  ار  نامه  تشاد  يرتشیب  ّتیّمها  عراش ، رظن 
دشاب و هتـشادن  یتمرح  همّدـقم  هک  دوشیم  ببـس  همّدـقملا  يذ  ّتیّمها  تسا و  رتشیب  مرتحم ، سفن  ظفح  ّتیّمها  عراش ، رظن  زا  مینادیم 

. دوش بوجو  هب  فصّتم 
همّدـقم مّرحم و  رما  کـی  جورخ ، تسا و  جورخ  رب  فـّقوتم  مارح ، زا  صّلخت »  » هک دـسریم  رظن  هـب  نـینچ  اودـب » : » ثـحب ّلـحم  رد  اـّما 

جراخ یبصغ  راد  زا  فّلکم  رگا  اریز  تسا  جورخ  زا  رتشیب  بتارم  هب  شتّیّمها  بجاو و  رما  کـی  مه  مارح  زا  صّلخت  تسه و  هرـصحنم 
هـس اضرف  یبصغ  راد  زا  جورخ  اّما  دـیامن  فّرـصت  ار  هناخ  نآ  دـنامب و  یقاب  اجنآ  رد  اهزور  اـی  اـهتعاس  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دوشن 

. تسا جورخ  زا  رتشیب  صّلخت ، ّتیّمها  میئوگیم  اذل  دشکیم  لوط  هقیقد 
نآ [، 126] دراد قّقحت  رایتخا » ءوس  هب  رارطضا   » ثحب ّلحم  رد  نوچ  نکل  دش  نایب  هک  تسا  نامه  روکذم ، ضرف  مکح  رهاظ ، بسح  هب 
هب نآ  تمرح  ّتیـضوغبم و  کلذ  عم  تسا  رتشیب  مهنآ  همّدـقملايذ  ّتیّمها  تسه و  يراصحنا  هک  لاـحنیعرد  جورخ - ینعی  همّدـقم -

. تسین روذعم  فیلکت ، اب  تفلاخم  رد  فّلکم  نآ  القع  دوش و  فصّتم  یمّدقم  بوجو  هب  دناوتیمن  تسه و  یقاب  دوخ  توق 
116 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلع ّبترتی  يذلا  جورخلاب  فرصّتلا  اّمأ  و  مالک ، لاکشا و ال  الب  مارح  ءاقبلا  لوخّدلاب و  هنذا  نودب  ریغلا  ضرأ  یف  فرـصّتلا  ّنا  تلق : نا 
فّقوتملا رمخلا  برش  لاح  لثم  هلاح  لب  تالاحلا ، نم  لاح  یف  مارحب  سیل  وهف  مارحلا ، فّرـصّتلا  نع  صلّختلا  هیلع  فّقوتی  ملّظلا و  عفر 

الثم ریغلا  ضرأ  یف  فّرصّتلا  ءاحنأ  عیمج  نوک  نع  عنملا  رهظ  هنم  و  تاقوالا . عیمج  یف  بوجولاب  فاّصتالا  یف  كالهلا  نم  ةاّجنلا  هیلع 
نم  انّکمتم  ناک  امل  لخدی  مل  ول  ّهنال  کلذ  و  جورخلا ، یّتح  عیمجلا  كرت  نم  نکمتی  ّهنأ  و  لوخّدلا ، لبق  امارح 

______________________________

[. 129 «] رایتخالا ءوسب  هل ...  هرایتخا  عم 128 ] هتمرح  مدع  هریغل و  هرایتخا  فّلکملا و  ةدارا  یلع  ۀقّلعم  ۀمرحلا  ناکل  [ 127] الا و  هلوق ...« :
دوشن هناـخ  دراو  وا  رگا  ینعی : تسا  فّلکم  تسد  هب  تمرح  راـیتخا  سپ  دـیامن  عفر  ار  تمرح  دـناوتب  مه  راـیتخا  ءوـس  هب  رارطـضا  رگا 

سپ تسا  فّلکم  رایتخا  رد  دورو  مدع  دورو و  نوچ  سپ  تسا  لالح  شیارب  جورخ  دش  هناخ  لخاد  رگا  اّما  تسا  مارح  وا  يارب  جورخ 
«. يرت امک  وه  و  . » تسوا تسد  هب  مه  جورخ  تمرح  ّتیّلح و 

117 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف هعوـقو  مدـعل  رمخلا  برـشی  مل  نمف  لوخّدـلا ، كرت  ـالا  ۀـقیقحلا  یف  سیل  اـسأر  لوخّدـلا  كرتـب  جورخلا  كرت  هـکرت و  جورخلا و 

ءافتناب ۀیفتنملا  ۀبلاّسلا  وحن  یلع  الا  اهیف  رمخلا  برـش  ام  هنأ  ال  ۀـکلهملا ، یف  عقی  مل  هنأ  الا  هیلع  قدـصی  مل  الثم  هب  اهجلاعی  یتلا  ۀـکلهملا 
. یفخی امک ال  عوضوملا ،

و ۀّیبوبحملا ، ریغب  فصّتی  نأ  لیحتـسی  و  ابولطم ، الا  هل  اببـس  وأ  مارحلا  نع  صّلّختلل  اقادصم  هنوک  ۀظحالمب  جورخلا  نوکی  ال  ۀـلمجلاب : و 
[. 1  ] ۀّیبولطملا ریغب  هیلع  مکحی 

______________________________

مظعا خیش  مالک  یسررب  دقن و 
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: دـناهدومرف هّللا - همحر  فّنـصم  فالخرب  هدـش - رکذ  ناشلوصا  سرد  تاریرقت  رد  هک  هچنآ  رب  اـنب  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  رّکذـت : [- 1]
هب ار  ناـشیا  لـیلد  فّنـصم ، هک  تسا  قبطنم  نآرب  نسح  ناوـنع  هب و  رومأـم  طـقف  هکلب  تسین  هنع  یهنم  اـهنت  هن  یبـصغ  راد  زا  جورخ » »

: دناهدومن نایب  تلق - نا  لاکشا - تروص 
هلماک هدـسفم  رب  لمتـشم  يرایتخا و  رما  کی  ریغ ، کلم  رد  لوخد »  » هکنیا رظن  زا  دوش  یبصغ  هناخ  دراو  ناـسنا ، هکنیا  زا  لـبق  لاکـشا :

. دشابیم مارح »  » دیدرت نودب  تسه  هدسفم  رب  لمتشم  ریغ و  کلم  رد  فّرصت  نوچ  مه  اجنآ  رد  ءاقب » ، » تسا مارح »  » امّلسم دشابیم ،
موکحم ار  نآ  هک  تسا  قبطنم  نآرب  یناونع  هچ  دراد و  یمکح  هچ  یبصغ  راد  زا  جورخ »  » یبـصغ هناـخ  هب  فّلکم  دورو  زا  لـبق  لاؤس :

؟ دنک تمرح  هب 
، تسا مارح  زا  صّلخت  بجوم  هک  يزیچ  تسا و  مارح  زا  صّلخت  قادصم  الـصا  رتالاب ، هکلب  مارح و  زا  صّلخت  همّدـقم  جورخ » : » باوج

. دشابیم سّدقم  عراش  هقالع  دروم  بوبحم و  هکلب  درادن  دوجو  نآ  رد  یهن  كالم  هدسفم و 
118 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هدـشن دراو  هک  العف  اّما  دـشیمن  حرطم  اجنآ  زا  صّلخت  هلأسم  دوب ، هدـشن  یبصغ  هناخ  دراو  درف ، نآ  رگا  دـیوگب : دـیابن  یـسک  هوـالعب 
هناخ دراو  یتقو  ات  دـشابیم و  لوخد  رب  عّرفتم  هک  تسا  يرما  جورخ ، هلأسم  اّما  تسه  هناخ  رد  لوخد  دـشابیم  وا  راـیتخا  رد  هک  يزیچ 

ناوتیمن اّما  تسا  لوخد  زا  نّکمتم  وا  تفگ  ناوتیم  هداتـسیا  هناخ  برد  رانک  فّلکم  هک  العف  دنکیمن . ادیپ  قّقحت  راد  زا  جورخ  هدشن 
دـش یبصغ  هناخ  لـخاد  وا  رگا  هکنیا  هصـالخ  دـسرب  جورخ  هب  تبون  اـت  هدـشن  هناـخ  دراو  زونه  نوچ  تسا ، جورخ  زا  نّکمتم  وا  تفگ 

ّتیبوبحم مارح و  زا  صّلخت  هلأـسم  زا  ریغ  یناوـنع  دـش  جورخ  زا  نّکمتم  هک  یماـگنه  دوـشیم و  عـقاو  وا  رودـقم  راد ، زا  جورخ  هلأـسم 
. تسین قبطنم  جورخ ، رب  یعرش 

هکنآ زا  دعب  و  لوخدلا » یلع  عرفتم  جورخلا  نال   » دشاب هتـشاد  یفیلکت  وا  ات  تسین  حرطم  جورخ »  » ناونع هناخ ، هب  دورو  زا  لبق  هصالخ :
هب رومأم  میئوگب  مینادـب و  هنع  یهنم  ار  جورخ »  » اـم ارچ  اذـل  تسین  قبطنم  نسح »  » زا ریغ  یناونع  چـیه  جورخ  رب  دـش  یبصغ  هناـخ  دراو 

؟ تسین
: دیهد لیکشت  تروص  نیا  هب  عوضوم 130 ] ءافتنا  هب  هبلاس  هّیضق  کی  دیناوتیم  امش  يرآ 

جورخلاب لتبم  ریغ  صخّـشلا  اذه  «، » راّدلا یف  لخدی  مل  صخّـشلا  اذه  : » تفگ ناوتیم  هدشن  هناخ  دراو  زونه  هک  یـسک  هب  تبـسن  ءادتبا 
مدع تسا . توافتم  دورو ، هب  وا  يالتبا  مدع  اب  جورخ  هب  تبـسن  وا  يالتبا  مدع  نکل  تسین  هناخ  زا  جورخ  هب  يالتبم  وا  یّتح  راّدـلا » نم 
دورو زونه  هک  تسا  تهج  نیا  هب  جورخ  هب  وا  يـالتبا  مدـع  هدادـن و  ماـجنا  ار  رودـقم  رما  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دورو  هب  شئـالتبا 

. دنک ادیپ  قّقحت  جورخ  شلابند  هب  ات  هدشن  قّقحم 
119 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسا لالح  رمخ ، برـش  تفگ  ناوتیم  ءادتبا  دشاب  هکلهم  تلاسک  کی  رـصحنم  جالع  رمخ ، برـش  رگا  دنراد : ار  یلاثم  خیـش  موحرم 
جـالع هکنیا  اـت  دـشاب  هدـشن  تلاـسک  نآ  راـتفرگ  الـصا  یـسک  هچناـنچ  اـّما  تسا  فّقوتم  نآرب ، تکـاله  زا  تاـجن  سفن و  ظـفح  اریز 

هب يالتبم  وا  دبال  رمخلا » برـشی  مل  صخّـشلا  اذه  : » تفگ دیاب  ایآ  دومن ؟ ریبعت  ناوتیم  وا  هرابرد  هنوگچ  دشاب  رمخ  برـش  شرـصحنم 
. هدشن هدوب ، رمخ  برش  شجالع  هک  ياهکلهم  تلاسک 

تـسه عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیـضق  وحن  هب  میئامن  يریبعت  ناـنچ  رگا  رمخلا و  برـشی  مل  صخّـشلا  اذـه  تفگ  ناوتیمن  هکنیا  هصـالخ 
. دنک ادیپ  قّقحت  رمخ  برش  شلابند  هب  هک  هدشن  قّقحم  رمخ  برش  يارب  یعوضوم  ینعی 

هک دومن  ریبعت  ناوتیمن  هدشن  هناخ  دراو  زونه  هک  یـسک  هب  تبـسن  لوخد - رب  شعّرفت  رظن  زا  دراد - ار  ناونع  نامه  انیع  جورخ »  » هلأسم
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هب هبلاس  هّیضق  وحن  هب  رگم  تسین  حیحـص  روکذم ، ریبعت  جورخلاب ،» فّرـصتم  ریغ  صخّـشلا  اذه   » ای جورخلا » نم  نّکمتم  صخّـشلا  اذه  »
«. جورخلا نم  انّکمتم  نوکی  یّتح  راّدلا  یف  لخدی  مل  صخّشلا  اذه   » تفگ دیاب  هکلب  عوضوم  ءافتنا 

زا لبق  دشاب . مارح  دورو - زا  دعب  هن  دورو و  زا  لبق  هن  یلاح - چیه  رد  جورخ  هک  میرادن  لوبق  الصا  هّللا : همحر  مظعا  خیـش  رظن  هصالخ 
چیه نسح  ناونع  زا  ریغ  دورو ، زا  دـعب  تسه و  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیـضق  نامه  لثم  جورخ ، هب  ءـالتبا  ناونع  یبصغ  هناـخ  رد  دورو 

. ّالا سیل  تسه - هب  رومأم  یبصغ  راد  زا  جورخ  میئوگیم  اذل  تسین  قبطنم  نآرب  یناونع 
120 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

انخیـش هدافأ  امل  قفاوم  وه  و  هب ، ارومأم  صّلّختلا  هب  رـصحنا  ام  نوک  یلع  لالدتـسالا  بیرقت  یف  لاقی  نأ  نکمی  اـم  [ 131] ۀیاغ اذه  تلق :
نوکی اّمنا  بجاولا  كرت  وأ  مارحلا  لعف  نع  صلّختلا  هب  ام  ّنأ  یفخی  هنکل ال  ۀـّلجالا . ضعب  تاریرقت  یف  ام  یلع  هماقم  هّللا  یلعأ  ۀـماّلعلا 

ماحتقالا یف  اّما  هرایتخا  ءوسب  عقی  مل  و  هنودب ، صّلّختلا  نم  فّلکملا  نّکمتی  مل  اذا  اتاذ  احیبق  ناک  نا  لعفلاب و  اعرش  ابولطم  القع و  انسح 
یف ضورفملا  وه  امک  مالک  الب  صّلّختلا  هب  نأ   ] ول ال مارح  حـیبق و  وه  ام ] یلع   ] امب مادـقالا  یف  اّما  و  مارحلا ، لـعف  وأ  بجاولا  كرت  یف 

[. 1  ] هرایتخا ءوسب  هیف  هماحتقا  لبق  هنم  هنّکمت  ةرورض  ماقملا ،
______________________________

- مارح زا  صّلخت  رصحنم  قیرط  یبصغ - راد  زا  جورخ »  » هیف نحن  ام  رد  دندومرف : ناشیا  دوب . مظعا  خیـش  لیلد  رد  ام  ثحب  باوج : [- 1]
. دشابیم هب  رومأم  هکلب  تسین  تمرح  هب  فصّتم 

راـیتخا ءوـس  هب  رارطـضا  رگا  هـک : دـناهدومن  رارکت  ار  یلبق  هـّیّلک  هدـعاق  ناـمه  خیـش ، موـحرم  خـساپ  ناـیب  زا  لـبق  هـّللا  هـمحر  فّنـصم 
حیبق اتاذ  هچرگ  هک  یبصغ  راد  زا  جورخ  دننام  دیامن ، عفر  ار  تبوقع  قاقحتـسا  یهن و  راثآ  دهد و  رییغت  ار  مکح  دناوتیم  [، 132] دشابن

امیقتـسم رارطـضا  نآ  هاوخ  درادرب  ار  یهن  راثآ  دـناوتیمن  راـیتخا  ءوس  هب  رارطـضا  نکل  دراد  یلقع  نسح  یعرـش و  ّتیبولطم  اـّما  تسا 
ّلحم  هیبش  هکنیا  ای  دشاب و  بجاو 134 »] كرت  ای  مارح 133 ] لعف   » هب طوبرم 

121 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنم و  ۀطـساو ، الب  هنم  نّکمتی  رمالا  ۀـیاغ  ـالوخد  هنم 136 ] نّکمتی  امک  اجورخ  فّرـصّتلا  نم  انّکمتم  کـلذ  لـبق  ناـک  [: 135] ۀلمجلاب و 

هکرت نوکی  امکف  ءاقبلا ، یف  لاحلا  وه  اـمک  ارودـقم ، هنوک  نع  هجرخی  ـال  ۀطـساوب  ـالا  هنم  نّکمّتلا  مدـع  دّرجم  و  [. 138] ۀطساولاب [ 137
هلبق و هتّیبولطم  نع  ۀـعنام  ۀـّیعرفلا  نوکت  امکف ال  لوخّدـلا ، یلع  ۀـّیعرفلا  یف  هلثم  ّهنا  عم  جورخلا ، کلذـکف  تاـقوالا ، عیمج  یف  اـبولطم 

انه نم  و  نیحیبقلا . ّفخأ  نیروذحملا و  ّلقأ  رایتخا  یلا  اداشرا  هموزلب  مکحی  لقعلا  ناک  نا  هتّیبولطم و  نع  ۀعنام  نکت  مل  کلذک  هدعب ،
و رایتخالا ، ءوسب  هیلا  رارطـضالا  نکی  مل  ول  لاح  ّلک  یلع  ابولطم  نوکی  اّمنا  ّهنأ  و  ۀکلهملا ، نع  اصّلخت  اجالع و  رمخلا  برـش  لاح  رهظ 

[. 1  ] مظعأ هیف  ضرغلا  نوکل  هکرت ، نم  ۀیاعّرلاب  یلوأ  ّمهأ و  وه  ام  یلا  اداشرا  همزلی  لقعلا  ناک  نا  ۀمرحلا و  نم  هیلع  وه  ام  یلع  وهف  الا 
______________________________

. دشابیم نآ  رصحنم  قیرط  دراد و  ّتیمدقم  مارح ، زا  صّلخت  يارب  هک  یبصغ  راد  زا  جورخ  دننام  دشاب  ثحب 
: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دناهداد  مظعا  خیش  لالدتسا  زا  باوج  هس  عومجم ، رد  ّنأک  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

122 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
« جورخ : » هک تسا  نیا  درادن ، ّتیـضوغبم  یلاح  چـیه  رد  یبصغ  راد  زا  جورخ  دـناهدومرف  مظعا  خیـش  هکنیا  تلع  یـضقن : باوج  فلا :

رانک رد  هک  يدرف  سپ  دـنکیمن  ادـیپ  قّقحت  جورخ  يارب  یعوضوم  دوشن ، یبصغ  هناـخ  دراو  یـسک  یتقو  اـت  تسا و  لوخد »  » رب عّرفتم 
. دشاب هنع  یهنم  وا  هب  تبسن  جورخ ، هک  درادن  یموهفم  هداتسیا ، یبصغ  هناخ  برد 

زونه هداتـسیا و  یبصغ  هناخ  برد  رانک  رد  هک  یـسک  ایآ  تسه . یبصغ  راد  رد  اقب »  » سفن هب  ضقتنم  روکذم ، نایب  هّللا : همحر  فّنـصم 
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؟ دراد مکح  اقب »  » رظن زا  مه  و  دورو »  » رظن زا  مه  ای  تسا  مکح  ياراد  دورو »  » رظن زا  طقف  هدشن ، دراو 
. تسا مارح  یبصغ  راد  رد  ءاقب  مه  دورو و  مه  امّلسم  هک  دندومن  حیرصت  خیش ، موحرم 

ام  » دـشابیم لوخد  رب  عّرفتم  مه  وا  ءاقب  تسا  لوخد  رب  عّرفتم  شجورخ  هک  روطنامه  هدـشن  یبصغ  هناـخ  دراو  زونه  هک  یـسک  لاؤس :
رودـقم وا  يارب  هک  يزیچ  مظعا ، خیـش  رظن  هب  تسه  یبصغ  هناخ  زا  جراخ  العف  هک  يدرف  ۀـهجلا » هذـه  نم  جورخلا  ءاـقبلا و  نیب  قرفلا 

هکیلاحرد دیتسنادیم  مارح  لاکشا  الب  ار  اقب  امـش  ارچ  سپ  تسا  یبصغ  هناخ  رد  لوخد » ، » دریگ ّقلعت  نآ  هب  فیلکت  دناوتیم  تسه و 
؟ تسین یقرف  چیه  تهج ، نیا  زا  جورخ »  » و اقب »  » نیب

یقاب اجنآ  هکنیا  یکی  تسا  هجاوم  روذـحم ، ود  اـب  دـش  یبصغ  هناـخ  دراو  فّلکم ، یتقو  تسا ، تواـفت  ود ، نآ  نیب  رگید ، رظن  زا  يرآ 
دیاب دراد  يرتمک  روذـحم  شمادـکره  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  نیروذـحم ، نیب  نارود  رد  دوش و  جراـخ  اـجنآ  زا  هکنیا  رگید  دـنامب و 

، اقب اّما  تسا  ریغ  کلم  رد  فّرصت  هقیقد  جنپ  مزلتـسم  اضرف  اریز  تسا  رتمک  جورخ »  » روذحم مینیبیم  هسیاقم  ماقم  رد  ام  دوش و  باختنا 
هناخ  رد  فّرصت  اهزور  ای  اهتعاس  مزلتسم 

123 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
الوم بوبحم  هب و  رومأم  جورخ ، هکنیا  ناونعهب  هن  دـیامنیم ، یبصغ  راد  زا  جورخ  موزل  هب  مکح  اداـشرا » [ » لقع 139 اذل  تسه  یبصغ 

. تسا رتمک  اقب  زا  شاهدسفم  روذحم و  هک  تهج  نیا  هب  هکلب  تسه 
 ...«. رمخلا برش  لاح  رهظ  انه  نم  و  : » هلوق

هک هدومن  ياهکلهم  تلاسک  هب  يالتبم  ار  دوخ  رایتخا ، ءوس  هب  يدرف  تسا : ّتیفیک  نامه  هب  هلئسم  مه  مظعا  خیش  هب  طوبرم  لاثم  نیا  رد 
ياهنیمز دوب و  مارح  وا  يارب  رمخ  برش  امّلسم  دنک ، التبم  تلاسک  نآ  هب  ار  دوخ  وا  هکنیا  زا  لبق  تسا ، رمخ  برش  نآ ، هرـصحنم  جالع 

دیامنن و رمخ  برـش  ای  هتفرگ : رارق  روذحم  ود  ربارب  رد  هدومن  التبم  يرامیب  نآ  هب  ار  دوخ  هک  نونکا  اّما  تشادن  رمخ  برـش  موزل  يارب 
رمخ برش  موزل  هب  مکح  اداشرا »  » لقع مه  تروص  نیا  رد  دوش ، قّقحم  مارح  لعف  دیامن و  رمخ  برش  هکنیا  ای  دنک  ادیپ  قّقحت  تکاله 

تـسا رمخ  برـش  زا  شیب  سفن ، ظفح  ّتیّمها  دوشیم و  كاله  یمرتحم  سفن  دوشن ، رمخ  برـش  رگا  هلئـسم  ضرف  رد  اریز  دـیامنیم 
ّتیبوـلطم و ياـنعمهب  رمخ  برـش  موزل  هب  لـقع  مکح  هک  تسا  یهیدـب  دوـمن و  ذـخا  ار  اروذـحم » ّلـقا   » دـیاب مه  تروـص  نیا  رد  سپ 

. تسین نآ  ّتیبوبحم 
« جورخ  » دـیدومرف امـش  ارچ  سپ  تسین  حرطم  یقرف  لوخد ، رب  عّرفت  رظن  زا  جورخ »  » یبصغ و راد  رد  اقب »  » نیب یـضقن : باوج  هصـالخ 

اّما تسه  الوم  بوبحم  هب و  رومأم 
124 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امهکرت و ّهنأ  قدصیف 141 ] امهنم  نیروذحملا  ّدشأ  یف  عقی  الئل  رمخلا  برش  وأ  سفّنلا  كاله  یلا  يّدؤی  امیف  ماحتقالا  كرت  نمف 140 ]
رایتخا و  اهبابـسأ ، یلا  دمعلاب  اهیلا  دـمعلا  نوکی  ثیح  [، 142] ۀـّیدیلّوتلا لاعفالا  رئاسک  امهدـحأ ، یلا  ۀـلاحم  يّدأل ال  هلعف  ول  ام  هکرتب  ول 

ۀبوقع رثکأ  وه  اّمع  رارفلل  القع  امزال  ناک  نا  جالعلل و  برّشلا  یلع  باقعلا  قاقحتسا  یف  یفکی  اذه  و  بابـسالا ، یلا  دمعلا  مدعب  اهکرت 
[. 1]
______________________________

؟ تسا مارح  امّلسم  اقب » »
مالک هدومنن - مهارف  ار  جورخ  هنیمز  هکنیا  تلع  هب  درادـن - جورخ  زا  نّکمت  لوخد  زا  لـبق  فّلکم ، نآ  دـیئوگیم  امـش  هکنیا  ب : [- 1]

اب ناسنا  هچرگ  دـشاب  هطـساو  نودـب  فّلکم ، تردـق  تسین  مزـال  مارح ، اـی  بجاو  لـعف  رب  تردـق  نّکمت و  باـب  رد  اریز  تسه  یلطاـب 
دناوتیمن وا  دـیامن  قارحا  هب  رما  ار  شدـبع  یئالوم  رگا  الثم  هّیدـیلوت  لاعفا  مامت  دـننام  دـنکیم  تیاـفک  دـشاب ، هتـشاد  تردـق  هطـساو ،
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نم يارب  قارحا  سپ  مرادـن  ّتیلخدـم  نآ  رد  امیقتـسم  نم  تـسا و  شتآ  هـب  طوـبرم  قارحا ، نوـچ  و  ۀـقرحم » راـّنلا  : » هـک دـنک  لاکـشا 
، تسین رودقم » »

125 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع نوک   » دیوگب دـناوتیمن  وا  حطّـسلا » یلع  نک  : » تفگ شدـبع  هب  الوم  رگا  ای  تسا  رودـقم  ران ، هطـساو »  » هب دـبع  يارب  قارحا  يرآ 

هطـساو نودب  ءیـش  یهاگ  هکنیا  امک  دیامن . دوعـص  ماب  رب  دناوتیم  مّلـس  بصن  و  هطـساو 143 ] اب  اریز  تسین  رودقم  نم  يارب  حطّـسلا »
. تسا رودقم  دبع ، يارب  هطساو  نودب  مایق ، مق » : » دیوگب شدبع  هب  يدرف  رگا  الثم  تسه  ناسنا  رودقم » »

تردق مدع  ّتلع  تسین ؟ رودقم  هدشن ، یبصغ  هناخ  دراو  زونه  هک  یـسک  يارب  جورخ »  » دـیئوگیم ارچ  تسا : نینچ  مه  ثحب  ّلحم  رد 
هب هّجوتاب  سپ  تسا  رودـقم  وا  يارب  هک  دورو  لـصا  اـّما  دـنکیمن  ادـیپ  قّقحت  جورخ  دوشن ، قّقحم  دورو  اـت  هک  تسا  نیا  جورخ ، رب  وا 

. تسه فّلکم  نّکمت  دروم  جورخ ، میئوگیم  رودقم ، دورو  رب  عّرفتم  جورخ 
يدیز الصا  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  روکذم ، هّیضق  دینک . هسیاقم  عوضوم  عافتنا  هب  هبلاس  هّیضق  ناتـساد  اب  ار  ثحب  ّلحم  دیابن  هصالخ :

دیز و هلأسم  دننام  یبصغ  راد  زا  جورخ  هلأسم  اّما  دـسرب  لومحم  قّقحت  هب  تبون  ات  درادـن  قّقحت  یعوضوم  دـشاب ، هتـشاد  یمایق  ات  تسین 
تـسا حرطم  هطـساو »  » هلأسم هکلب  دشاب  هتـشاد  قّقحت  لومحم  ات  درادن  دوجو  عوضوم  دیئوگب  هکنیا  ات  تسین  لومحم - عوضوم و  مئاق -

مه جورخ  هطساولا و  يذ  هلاحم  تسا ال  رودقم  هطـساو - لوخد - نوچ  اّما  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  جورخ  دوشن ، هطـساو  لوخد ، رگا  ینعی :
. دنکیم ادیپ  ّتیرودقم 

126 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ۀبلاّسلا ، هذه  وحن  یلع  ول  كّرتلا و  نم  هنّکمت  دعب  رئاض  ریغ  وهف  عوضوملا  ءافتناب  ۀیفتنملا  ۀبلاّسلا  وحنب  الا  قدّصلا  مدع  مّلس 144 ] ول  و 

جلاعیف رادلا ، لخدی  وأ  ۀـکلهملا ، یف  رایتخالاب  هسفن  عقویف 145 ] ۀـبلاسلا ، هذـه  یف  عوضوملا  لیبق  نم  وه  اّمم  هنّکمت  ۀطـساوب  لعفلا  نم 
[. 1  ] جالعلا صّلّختلا و  یلا  جاتحی  اّلئل  [ 146] امهیف عوقولا  لوخّدلا و  كرت  راتخی  وأ  جورخلاب ، صّلختی  و  رمخلا ، برشب 

______________________________

لیکشت هبلاس  هّیضق  وحن ، نیا  هب  ناوتیم  هدشن  یبصغ  هناخ  دراو  زونه  هک  یسک  هب  تبسن  ثحب ، ّلحم  رد  هک  میتفریذپ  امـش  زا  ج : [- 1]
یفتنم هبلاس  روکذم ، هّیضق  جراخ » ریغ  وه   » میتفگ رگا  دسرب و  جورخ  هب  تبون  ات  هدشن  یبصغ  هناخ  دراو  الصا  فّلکم  نآ  تفگ : داد و 

: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  تسه  عوضوم  ءافتنا  هب 
زا لوخد - جورخ و  هلأسم  رد  ایآ  دوشیم و  رّوصت  یـصقن  دـشاب - تردـق  زا  تراـبع  هک  دراد - راـبتعا  فیلکت  رد  هک  هچنآ  رظن  زا  اـیآ 

؟ تسا حرطم  یقرف  یهن - هّجوت  فیلکت و  رد  ربتعم  تردق  تهج 
هک تسا  نیا  ام  خـساپ  دـشابیم ، عوضوم  ءافتنا  هب  یفتنم  هبلاس  جورخ ،»  » اّما لومحم  ءافتنا  هب  یفتنم  هبلاـس  لوخد ،»  » هّیـضق دـیئوگب  رگا 

« جرخی نا ال  لخدـی و  نا ال  هل  . » دـنرادن یقرف  تسا  ربتعم  یهن ، هّجوت  فیلکت و  رد  هک  هچنآ  رظن  زا  عوضوم  ای  لومحم  ءاـفتنا  هب  هبلاـس 
ود ره  رد  نکل  دـشابیم  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  وحن  هب  جرخی » نا ال   » تسا و لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیـضق  وحن  هب  لخدـی » نا ال   » اـهتنم

تسا و نّکمتم  راتخم و  فّلکم ، تروص ،
127 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

طوقـس حوضو  و  هبوجو ، یلع  هیلع  فّقوتی  ام  ءاقب  عم  القع  هیلع  ابقاعم  اعرـش و  هنع  اعونمم  برّـشلا  جورخلا و  لثم  عقی  فیک  تلق : ناـف 
[. 1  ] القع وأ  ةداع  عنتمملاک  اعرش  عونمملا  ّنأب  ّلقتسا  دق  لقعلا  و  رایتخالا ، ءوسب  ناک  ول  ةرصحنملا و  ۀمّدقملا  عانتما  عم  بوجولا 

______________________________

. دنکیم تیافک  فیلاکت  باب  رد  رایتخا  ّتیرودقم و  نیمه 
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هب هبلاس  هّیـضق  نامه  دوجو  اب  هکلب  تسین  حرطم  یفیلکت  ثحب ، ّلحم  رد  درادن و  شزرا  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیـضق  دیئامرفن  هصالخ :
. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  جورخ  هب  هّجوتم  یهن  فیلکت و  عوضوم ، ءافتنا 

: میزادرپیم یّلک  هدعاق  ود  حیضوت  هب  لاکشا  نایب  زا  لبق  رّکذت : [- 1]
دوشیم و طقاس  همّدقملا  يذ  بوجو  تروص ، نیا  رد  دنک  ادیپ  يداع  ای  یلقع  عانتما  دـشاب و  هرـصحنم  همّدـقم  ياراد  یبجاو  رگا  فلا :

. دشاب هتشاد  رما »  » نآ هب  تبسن  دناوتیمن  الوم 
عانتما مّلس ، بصن  رگا  لاح  تسین  ماب  رب  دوعص  يارب  يرگید  قیرط  تسا و  مّلس  بصن  حطّسلا » یلع  نوک   » هرـصحنم همّدقم  اضرف  لاثم :

. دشاب هتشاد  بوجو  دناوتیمن  همّدقملا  يذ  هک  تسا  نیا  شرثا  [، 147] درک ادیپ  يداع  ای  یلقع 
ادیپ هّیعرـش  ّتیعونمم  همّدقم ، نآ  دومن و  میرحت  ار  مّلـس  بصن  سّدـقم ، عراش  رگا  اضرف  اتداع ،» وا  القع  عنتمملاک  اعرـش  عونمملا  : » ب
دـش يداع  ای  یلقع  عنتمم  دننام  یعرـش  عونمم  هچنانچ  هدرک و  ادـیپ  يداع - ای  یلقع  عانتما - ّنأک  مّلـس  بصن  هک  تسا  نیا  شرثا  درک ،

همّدقملا و يذ  بوجو  نیب  دشاب ، یقاب  شبوجو  رب  دناوتیمن  همّدقملا  يذ  دشاب  هتـشاد  ّتیعونمم  همّدـقم  رگا  هک : دوشیم  نیا  شاهجیتن 
: ینعی دوشیمن  عمج  همّدقم  یعرش  تمرح 

128 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم ّهناف  همکحب ، هموزل  تفرع  دق  و  نیروذحملا ، ّلقأ  وه  ام  یلا  اداشرا  هموزلب  لقعلا  مکحی  مل  اذا  عنتمملاک  عونمملا  ناک  اّمنا  الّوأ : تلق 

ۀمّدـقملا تناک  اذا  امک  عنتمملاب  فیلکّتلا  نم  سیل  ذـئنیح  ّهناف  هبوجو ، یلع  ۀـمّدقملا  يذ  ءاقب  یف  سأب  ـالقع ال  ۀـمّدقملاب  ناـیتالا  موزل 
[. 1  ] ۀعنتمم

______________________________

. دیامنیم طقاس  همّدقملا  يذ  زا  ار  بوجو  همّدقم ، عانتما  دنکیم و  عنتمم  دننام  ار  همّدقم  تمرح ،
زا مه  ام  دیدرک  لوبق  ار  بلطم  نیا  رگا  هک  درادن  بوجو  مارح - زا  صّلخت  همّدقملا - يذ  دیئوگب  دـیاب  ای  ثحب  ّلحم  رد  امـش  لاکـشا :

مینکیم لوبق  مه  ام  دورب  نیب  زا  مارح  زا  صّلخت  همّدـقملا و  يذ  بوجو  رگا  ینعی  تسا  مارح  یبصغ  راد  زا  جورخ  هک  میریذـپیم  امش 
، هجیتن رد  ات  [ 148] دیئامن عفر  ار  همّدـقم  ّتیعونمم  تمرح و  دـیاب  ای  دـشابیم  تمرح  شمکح  تسا  مارح  زا  صّلخت  همّدـقم  هک  جورخ 

. دوش يراج  نآرب  عنتمم  مکح  هک  دشابن  عونمم 
يذ مه  تسا ، بجاو  مارح ، زا  صّلخت  مه  تـسه و  نآ  ربارب  رد  تبوـقع  قاقحتـسا  مارح و  جورخ ، مـه  دـیدومرف  فّنـصم - امـش - اـّما 
نآ همّدـقملايذ  هنوـگچ  تسا  عـنتمم  هک  يزیچ  ّنأـک  دـینادیم ، مارح  ار  هرـصحنم  همّدـقم  مه  دـینادیم و  یقاـب  بوـجو  رب  ار  همّدـقملا 

. دشاب بجاو  دناوتیم 
هک دراد  ار  عنتمم  مکح  یتروص  رد  یعرـش  عونمم  اریز  میرادن  لوبق  ار  القع » عنتمملاک  اعرـش  عونمملا   » هدعاق ّتیّلک  الّوا : باوج : [- 1]
راد زا  جورخ  یعرـش - عونمم  نآ  دـنکیم  مکح  اداشرا »  » لقع هک  هیف  نحن  اـم  فـالخ  هب  دـشابن  ناـیتالا  مزـال  لـقع ، رظن  زا  عونمم  نآ 

بقاعم  جورخ ، باکترا  ربارب  رد  لاحنیعرد  و  [ 149] دیئامن نایتا  داجیا و  ار  یبصغ -
129 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّهنأ ةرورـض  اقباس ، هیلع  زجنت  ام  ةدهع  نع  اجورخ  القع ، هنایتا  موزل  باجیالا ال  ثعبلاب و  العف  باطخلا  وه  اّمنا  طقاّسلاف  مّلـس ، ول  ایناث : و 
روصق ثودح  الب  ۀّیبوبحملا  كالملا و  نم  هیلع  ناک  امک  نآلا  ّهنأ  ثیح  ّمهالا ، ضرغلا  ضقن  و  ّدشالا ، روذـحملا  یف  عقول  هب  تأی  مل  ول 

باطخلا ءاقب  یلا  هعم  ۀجاح  فاک ال  اداشرا  کلذل  هب  لقعلا  مازلإ  و  عناملا ، لجال  باطخلا  طوقـس  ناک  اّمنا  و  الـصأ ، هیف  روتف  ءورط  وأ 
[. 1  ] ادّیج ّربدتف  العف ، هل  باجیالا  هیلا و  ثعبلاب 

______________________________
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ادـیپ ققحت  جورخ  رگا  مینیبیم  مینک ، هسیاقم  اقب »  » اب ار  جورخ »  » یتقو اریز  نیروذـحملا » ّلقا  هنـال  جورخلا  کـیلع  مزلی  : » ینعی دـیتسه 
مازلا ار  ام  جورخ ، هب  تبـسن  لقع  میوشن ، رتشیب  روذـحم  راـچد  هکنیا  يارب  اذـل  تسا  رتشیب  شروذـحم  هک  میوشیم  اـقب  راـتفرگ  دـنکن ،

. دیاهدش یبصغ  هناخ  دراو  دوخ  رایتخا  ءوس  هب  اریز  دیراد  نآ  ربارب  رد  باقع  قاقحتسا  دیوگیم  لاحنیعرد  دنکیم و 
. درادن ار  یلقع  یعنتمم  مکح  یعرش  عونمم  ثحب ، ّلحم  رد  ینعی  میرادن  لوبق  ار  مّود  هدعاق  ّتیّلک  هصالخ :

نایتا ار  یعرش  عونمم  نآ  دنکیم  مازلا  ار  فّلکم  لقع ، هک  ثحب  لحم  رد  یّتح  اقلطم - یعرش  عونمم  هک  میریذپیم  امـش  زا  ایناث : [- 1]
همّدقملا يذ  بوجو  دشاب ، یلقع  عنتمم  دننام  یعرـش  عونمم  رگا  دـیتفگ  امـش  هکنیا  اّما  دـشاب  هتـشاد  ار  یلقع  عنتمم  مکح  [- 150] دینک

تسا  مسق  ود  رب  بوجو  طوقس  نکل  درادن  یعنام  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  دوشیم ، طقاس 
. دوریم نیب  زا  مهنآ  كالم  راثآ و  دوشیم ، طقاس  بوجو  یهاگ  فلا :

، كالم اّما  دـیامن  بجاو  نآ  هب  تبـسن  یلعف  ثعب  دـناوتیمن  الوم  دوشیم و  طقاس  یبوجو  باطخ  طقف  عنام  کـی  رطاـخ  هب  یهاـگ  ب :
تسه 151] یقاب  دوخ  تّوق  هب  نآ  ّتیبوبحم  راثآ و 

130 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لعف فاّصتا  موزل  نم  هیف  ام  عم  قباّسلا ، یهّنلا  یلا  ارظن  هیلع  ۀیـصعملا  مکح  ءارجا  عم  هب  ارومأم  هنوکب  لوقلا  داسف  هانقّقح  امم  رهظ  دـق  و 

عم لوصفلا  یف  امک  هدعب  لوخّدلا و  لبق  باجیالا  میرّحتلا و  نامز  فالتخاب  هتلئاغ  عفتری  و ال  ۀـمرحلا . بوجولاب و  دـحاو  ناونعب  دـحاو 
عوقو همزال  فیک و  یفخی ، نأ  نم  حـضوأ  اذـه  و  امهنامز ، داّحتا  عم  ول  هنامز و  فالتخا  دـیفملا  اّمنا  و  امهل ، ّقلعتملا  لعفلا  نامز  داّحتا 

هب یضری  امم ال  اذه  و  دحاو ، ناونعب  کلذک  ابوبحم  اضوغبم و  العف و  قحاللا  رمالل  ۀعاطا  قباسلا و  یهّنلل  انایـصع  لوخّدلا  دعب  جورخلا 
[. 1  ] عانتمالاب لئاقلا  نع  الضف  زاوجلاب  لئاقلا 

______________________________

طقاس همّدـقملا  يذ  زا  مه  بوجو  اذـل  القع » عنتمملاک  اعرـش  عونمملا   » میراد لوبق  همّدـقملا - يذ  بوجو  باب  رد  ام - ثحب  ّلحم  رد  و 
همّدـقم و هب  تبـسن  ار  ام  لقع ، همّدـقملا ، يذ  بوجو  كالم  هب  لوصو  يارب  تسه و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  نآ  راثآ  كـالم و  اـّما  دوشیم 

میوش همّدقملا  يذ  بوجو  طوقـس  هب  مزتلم  ام  هک  درادن  یعنام  سپ  دـنک  ادـیپ  لیلقت  روذـحم »  » هکنیا ات  دـنکیم  داشرا  مازلا و  جورخ » »
 ... دشابیم و امش  نهذ  رد  هک  تسین  يوحن  هب  نآ  طوقس  نکل 

. تسا هنع  یهنم  قباس ، یهن  هب  هکلب  دراذگیمن  نآ  رد  يرثا  ّتیمّدقم ، ناونع  دشاب و  هب  رومأم  دناوتیمن  جورخ  هصالخ :

هلئسم رد  لاوقا  رئاس  یسررب  دقن و 

نایتا ماجنا و  ینعی  دـشابیم  مه  هب  رومأم  ـالعف  لاـح  نیعرد  اـّما  تسا  قباـس  یهن  هب  هنع  یهنم  جورخ »  » هک دوب  نیا  لاوقا ، زا  یکی  [- 1]
. دوشیم ادیپ  باقع  قاقحتسا  شربارب  رد  تسا و  قباس  یهن  نایصع  مه  دراد و  هب  رومأم  ناونع  مه  جورخ 

. تسا دراو  روکذم ، لوق  هب  لاکشا  ود  هّللا : همحر  فّنصم 
دراد بوجو  بجاو ، همّدقم  دیاهدینـش  هکنیا  تسین و  هب  رومأم  هجو ، چـیه  هب  جورخ »  » هک دـش  رهاظ  ام ، هتـشذگ  لّصفم  تانایب  زا  فلا :

دشابن مّرحم  همّدقم ، نآ  هک  تسا  يدروم  رد 
131 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیمن ادیپ  هّجوت  نآ  هب  رما  هجو ، چیه  هب  دش  مّرحم  ياهمّدقم  رگا  اّما 
ياراد و  دحاو » لعف   » جورخ رگم  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  تسه ، قباس  یهن  هب  هنع  یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  جورخ »  » دیئوگیم هکنیا  ب :
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؟ تسین دحاو » ناونع  »
زاوج هب  لئاق  هک  مه  یناسک  دـشاب ، هنع  یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  دـحاو  ناونع  ياراد  هک  دـحاو  لعف  اـیآ  يرآ !

هب لئاق  مه  اهنآ  دـشاب  دـحاو  ناونع  ياراد  دـحاو ، لعف  رگا  اّما  دـننادیم  عاـمتجا  زّوجم  ار  نیناونع »  » دوجو دنتـسه  یهن  رما و  عاـمتجا 
. دنوشیمن زاوج 

نـآلا هک : تسا  نیا  ناـشرظن  هکلب  تسا  هنع  یهنم  مه  تسه و  هب  رومأـم  مه  نـآلا  جورخ »  » دـنیوگیمن روکذـم  لوق  هب  نیلئاـق  لاکـشا :
زا لبق  فّلکم » ، » درادن مکح  ود  دـحاو  نآ  رد  جورخ  تسین و  جورخ  هّجوتم  یلعف  یهن  نونکا  هدوب و  هنع  یهنم  اقباس  تسه و  هب  رومأم 
رد مکح  ود  تسه و  هب  رومأم  وا  يارب  جورخ  هدـش ، هناخ  دراو  هک  نونکا  اّما  دوب  هنع  یهنم  شیارب  جورخ  دوش  یبصغ  هناـخ  دراو  هکنآ 

. هدشن عمج  نامز »  » کی
: ینعی دـشاب  توافتم  اـهّقلعتم  هک  تسا  نیا  دـیامنیم  حیحـصت  ار  عاـمتجا  تسا و  ّرثؤم  تمرح ، بوجو و  عاـمتجا  رد  هک  هچنآ  باوج :

: ینعی دشاب  مارح  هبنش ، زور  رد  بجاو و  هعمج ، زور  رد  دیز  مارکا  الثم  دشاب  رگید  ءیش  مارح ، ءیش و  کی  بجاو ،
، دندش دّحتم  اهّقلعتم  دش و  سکعرب  هلئسم  رگا  اّما  تبّسلا » موی  دیز  مارکا  مارحلا  ۀعمجلا ، موی  دیز  مارکا  بجاولا  مارحلا ، ریغ  بجاولا  »

. درادن يرثا 
مارکا مرحی  : » دیوگب مه  هبنـشجنپ  زور  و  ۀعمجلا » موی  دیز  مارکا  بجی  : » دیوگب شدـبع  هب  دـناوتیم  هبنـشراهچ  زور  رد  الوم  ایآ  لاؤس :

؟» ۀعمجلا موی  دیز 
[، ّقلعتم 152 اّما  تسا  دّدعتم  میرحت  باجیا و  نامز  هچرگ  تسین  ریذپناکما  ياهلأسم  نینچ 

132 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءیـش ۀـمرح  ةافانم  ةرورـض  لوخّدـلاب ، اطورـشم  رمالا  نوک  و  لاح ، ّلک  یلع  اـقلطم و  یهّنلا  نوک  ۀـلئاغلا  هذـه  عفر  یف  يدـجی  ـال  اـمک 

[. 1  ] لاوحالا ضعب  یف  هبوجو  عم  کلذک 
______________________________

. تسه دحاو  ناونع  ياراد  دحاو و  لعف ، نآ  دشاب ، مارح  مه  بجاو و  مه  هعمج  زور  رد  دیز  مارکا  دوشیم  هنوگچ  تسا . دحتم 
، لوخد زا  لبق  جورخ  دیئوگیم  امش  و  دحاو » ناونع  هل  دحاو و  لعف   » هکلب درادن  ناونع  ود  تسین و  لعف  ود  جورخ »  » مه ثحب  ّلحم  رد 

. تسا بجاو  لوخد ، زا  دعب  مارح و 
ریاـغتم مکح ، ود  ناـمز  هچرگ  دـشاب ؟ بجاو  لوخد ، زا  دـعب  جورخ ، ناـمه  مارح و  لوخد ، زا  لـبق  جورخ ، سفن  تسا  نکمم  هنوـگچ 

رد دیز  مارکا  هتفگ : شدبع  هب  هبنشراهچ  زور  الوم  هک  تسا  هعمج  زور  رد  دیز  مارکا  دننام  ءیش و  کی  مارح ، بجاو و  اّما  تسا 153 ]
. تسا مارح  وا  مارکا  هتفگ  هبنشجنپ  زور  رد  تسا و  بجاو  هعمج ، زور 

[154] دـیامن لح  ار  عامتجا  هلأسم  دـناوتیم  اهّقلعتم  فالتخا  هکلب  درادـن  ياهدـئاف  میرحت ، باجیا و  نامز »  » دّدـعت فالتخا و  هصـالخ :
، دشاب دّدعتم  میرحت  باجیا و  نامز  هچرگ  دش  ءیـش  کی  مارح ، بجاو و  رگا  اّما  دـشاب  رگید  ءیـش  مارح ، ءیـش و  کی  بجاو ، ینعی :

. درادن يرثا 
مامت رد  طرـش و  دیق و  نودب  جورخ » : » هک دـننک  لح  دناهتـساوخ  وحن  نیا  هب  ار  هلئـسم  رما ، طارتشا  یهن و  قالطا  قیرط  زا  یـضعب  [- 1]
لوخد هب  طورـشم  نکل  تسه  هب  رومأم  یبصغ  راد  زا  جورخ  دـناهتفگ : هدـش و  لئاق  طرـش  کـی  نآ ، رما »  » يارب اـّما  تسا  مارح  لاوحا ،

شرما  ینعی : دوشیم  هب  رومأم  جورخ ، دش ، قّقحم  لوخد ، هکنآ  زا  دعب  سپ  دشابیم 
133 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناونعب ناک  اذا  اّمع  الـضف  نیناونعب  ناک  اذا  امیف  عامتجالا  عانتما  نم  تفرع : ام  یلا  افاضم  هیفف  هنع ، اّیهنم  هب و  ارومأـم  هنوکب  لوقلا  اـّمأ  و 
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مارحلا كرت  نع  اعزتنم  الا  صّلّختلا  سیل  و  کلاملا ، نذا  ریغب  ناک  صّلّختلل و  اببـس  هناونعب  جورخلا  ناـک  ثیح  ماـقملا ، یف  اـمک  دـحاو 
[. 1  ] هل اناونع  جورخلا ال  نع  ّببسملا 155 ]

______________________________

. دراد قالطا  شیهن  اّما  تسا  لوخد  هب  طورشم 
قّقحم لوخد ، یتقو  اـت  درادـن ، قّقحت  رما  تسین ، رما  طرـش  هک  يدروم  رد  هک  تسا  نیا  طارتـشا ، قـالطا و  ياـنعم  هّللا : همحر  فّنـصم 

؟ هن ای  تسه  مه  یهن  دراد  قّقحت  رما  طرش  هک  یئاج  نآ  ایآ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  اّما  تسین  هب  رومأم  مه  جورخ  هدشن 
، دنک ادیپ  قّقحت  رما - طرـش  لوخد - هک  يدروم  رد  سپ  تسا  هنع  یهنم  لوخد - زا  دـعب  یّتح  اقلطم - جورخ  دراد و  قالطا  یهن  يرآ !

طورـشم اریز  دراد  قّقحت  ثحب  ّلحم  رد  هک  مه  یهن  قّقحم » رمالاف  ققحم  رمالا  طرـش  : » ینعی دوشیم  قّقحم  تمرح ، بوجو و  عاـمتجا 
مه طارتـشا  قـالطا و  هلأـسم  نیارباـنب ، تسا  هنع  یهنم  مه  هب و  رومأـم  مه  ءیـش  کـی  درک  ادـیپ  قّقحت  لوـخد  هک  یماـگنه  سپ  دوـبن 

. دیامن لح  ار  لکشم  دناوتیمن 
مکح  دننام  یبصغ  راد  زا  جورخ »  » مکح هک : دوب  نیا  هلئسم ، رد  رگید  لوق 156 ] [- 1]

134 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اّما تسا  مارح  هنع و  یهنم  قباس - یهن  هن  یلعف - یهن  هب  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  ظاـحل  هب  جورخ » : » ینعی تسه  یبصغ  هناـخ  رد  تـالص 
دراد ّتیببـس  ّتیمّدقم و  صّلخت ، هب  تبـسن  جورخ ، دـشابیم و  مهم  تابجاو  زا  یکی  مارح ، زا  صّلخت  اریز  تسه  هب  رومأم  لاحنیعرد ،

«. یلعفلا رمالاب  هب  ارومأم  نوکی  ۀّیببّسلا  لجال  : » سپ
تسا و مارح  زا  صّلخت  ببـس  جورخ ، هکنیا  رابتعا  هب  رما  : » دشاب هتـشاد  قّقحت  یهن  مه  رما و  مه  ثحب ، ّلحم  رد  هک  درادن  یعنام  هجیتن :
، ریغ کـلم  رد  تالـص  ناـیتا  یبصغ و  راد  زا  جورخ  نیب  یقرف  تسا و  هنع  یهنم  مارح و  یبصغ  راد  رد  فّرـصت  هکنیا  ناونعهب  مه  یهن 

. درادن دوجو 
. تسا عنتمم  نیناونع » يذ   » دحاو ءیش  رد  یهن  رما و  عامتجا  هک  میدرک  تابثا  دوخ ، راتخم  نایب  رد  الّوا  هّللا : همحر  فّنصم 

تالص دننام  تسا ، هنع  یهنم  مه  مارح و  زا  صّلخت  ببـس  مه  هناونعب 157 »]  » جورخ سفن  اریز  میرادـن  ناونع  ود  ثحب ، ّلحم  رد  اـیناث 
راّدلا یف  فّرـصت  اذه   » دیئوگب اضرف  دیئامن و  رظنفرـص  تالـص  ناونع  زا  دینک  نایب  ار  تمرح  دیهاوخب  یتقو  هک  تسین  یبصغ  راد  رد 

رد زامن  ینعی  ةالـص » هذه   » دیئوگب دـیئامنن و  بصغ  هلأسم  هب  یهّجوت  دـیهد  بیترت  ار  هب  رومأم  ناونع  دـیهاوخب  هک  یماگنه  و  یبصغلا »
دومن رّوصت  ناونع  ود  شیارب  ناوتیمن  ار  بوـصغم  راد  زا  جورخ  اـّما  تسه  ّتیبـصغ  ّتیتالـص و  ّلقتـسم  هرهچ  ود  ياراد  یبـصغ ، راد 

. دشابیم یبصغ  راد  رد  فّرصت  مه  تسا و  مارح  زا  صّلخت  همّدقم  مه  هناونعب - جورخ - سفن  هکلب 
رد تالص »  » دننام یناونع  صّلخت »  » ناونع سفن  يارب  ناوتیم  ایآ  لاؤس :

135 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بلط هنوک  لجال  الاحم  ناک  داضّتلا - ۀلئاغ  عفر  یف  ایدجم  هنوک  و  ناونعلا ، دّدعتل  لاحمب ، نوکی  ّهنأ ال  مّلـس  ول  انهاه  عامتجالا  ّنأ 158 ]

ول کلذک و  كرت  وأ  عنتمم  وأ  بجاو  لعفب  ۀقیقح  ثعبلا  بلّطلا و  ّقلعت  ۀّحص  مدع  ةرورضل  کلذ 159 ] انه و  ۀحودنم  ثیح ال  لاحملا 
[. 1  ] رایتخالا ءوسب  عانتمالا  وأ  بوجولا  ناک 

______________________________

؟ میریگب رظن 
دوشیم و عازتنا  مارحلا » كرت   » زا هک  تسه  يرما  هکلب  تسین  لیصا  لقتسم و  يدوجو  لعف  کی  درادن ، ّتیعقاو  صّلخت ، ناونع  باوج :

ناونع ود  هکنیا  نودب  تسه  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  هنیعب  مارح و  كرت  ببـس  هنیعب »  » جورخ سپ  تسا  جورخ  زا  ّببـسم  مه  مارح  كرت 
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. دشاب حرطم 
، تسا دـیفم  داضت ، هلکـشم  عفر  رد  دراد و  دوجو  ناونع  دّدـعت  ثحب ، ّلحم  رد  میئاـمن  لوبق  تاـشامم و  امـش  اـب  هک  ضرفرب  اـثلاث : [- 1]

تـسا يدروم  رد  عازن  ّلحم  دناهتفگ : هتـسناد و  ربتعم  ار  هحودنم  دوجو  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  رد  یـضعب  هک : میراد  يرگید  لاکـشا 
حابم  ناکم  رد  ار  نآ  دناوتب  مه  دناوخب و  یبصغ  راد  رد  ار  شزامن  دناوتب  مه  فّلکم  هک 

136 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّیـضقب ۀّیرایتخا  ریغ  لاعفالا  ّنأب  لوقلل  ةرعاشالا  لالدتـسا  لابق  یف  وه  اّمنا  رایتخالا » یفانی  رایتخالاب ال  باجیالا  وأ  عانتمالا  ّنا  : » لیق ام  و 

[. 1  ] دجوی مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  ّنأ 
______________________________

هب عجار  یهن ، رما و  عامتجا  باب  رد  اریز  درادن  هیف  نحن  ام  رد  یتّیلخدم  روکذـم ، دـیق  میتفگ : هدومن و  ضارتعا  اهنآ  هب  ام  دـیامن . نایتا 
هحودنم هک  يدروم  رد  دشاب - لاحم  هب  فّلکم  هک  لاحم - هب  فیلکت  هرابرد  هن  مینکیم  ثحب  لاحم » فیلکت   » فیلکت و سفن  ّتیلاحم 

. درادن ّتیلخدم  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  روکذم  هلئسم  اّما  دراد  قّقحت  لاحم  هب  فیلکت  ناونع  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دشابن 
تسا و مارح  دیئوگیم  مه  هدش  یبصغ  هناخ  دراو  هک  یسک  هب  تبسن  ار  جورخ »  » امش میئوگیم : هدومن و  هدافتـسا  بلطم  نآ  زا  نونکا 
ال  » و جرخا » : » تفگ ناوتیم  درادـن ، هحودـنم  تسا و  جورخ  هب  رـصحنم  مه  شـصّلخت  هار  هک  فـّلکم  نآ  هراـبرد  هنوـگچ  بجاو ، مه 

یبصغ هناـخ  دراو  دوخ ، راـیتخا  ءوس  هب  مه  وا  هچرگ  تسا ، تاعنتمم 161 ] زا  لاحم  هب  فیلکت  هلأـسم  هک  تسا  یهیدـب  160 ؟] «] جرخت
. تسین لاحم  هب  فیلکت  يارب  يزّوجم  بلطم ، نیا  اّما  هدش 

فّلکم مه  ثحب  ّلحم  رد  درادن  ندوب  راتخم  اب  تافانم  هلئسم ، نیا  دیامن ، رایتخا  بلس  شدوخ  زا  دوخ  هدارا  اب  یسک  رگا  لاکـشا : [- 1]
نیا دـشاب ، ناسنا  دوخ  رایتخا  عانتما ، هشیر  ساسا و  رگا  رایتخالا ،» یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا   » هدـش و یبصغ  هناخ  دراو  دوخ ، راـیتخا  اـب 

هحودنم  ثحب ، ّلحم  رد  دیئوگیم  ارچ  سپ  [ 162] درادن تافانم  ندوب  راتخم  اب  رما 
137 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هدش قّقحم  لاحم  هب  فیلکت  درادن  قّقحت 
نآ هب  هرعاشا  هب  خـساپ  رد  هکلب  درادـن  یلعف  ثحب  هب  یطابترا  الـصا  رایتخالا » یفاـنی  ـال  راـیتخالاب  باـجیالا  وا  عاـنتمالا   » هلأـسم باوج :

: هک هدش  لالدتسا 
مل عنتمی  مل  ام  دـجوی و  مل  بجی  مل  ام  ءیّـشلا   » هدـعاق هب  تسا و  رطـضم  هکلب  درادـن  رایتخا  شدوخ  لامعا  رد  ناـسنا  دـناهتفگ  هرعاـشا 

مودعم دنکن  ادیپ  دوجو  عانتما  ات  یمودعم  ءیش  ره  دوشیمن و  دوجوم  دنکن  ادیپ  دوجو  ترورض  ات  ءیش  ره  دناهدرک ، لالدتـسا  مدعنی »
. دراد قّقحت  عانتما  رارطضا و  یمدع ، لاعفا  هّیّلک  رد  تسه و  يرارطضا  يدوجو ، لاعفا  مامت  اذل  دوشیمن 

. تسیچ دجوی » مل  بجی  مل  ام  ءیشلا   » يانعم مینیبب  دیاب  دناهتفگ  هرعاشا  لالدتسا  لاطبا  يارب 
دوجو ترورـض  امـش  دارم  نآ ، لابند  هب  دیئامنیم و  هدارا  نونکا  هک  امـش  اضرف  رایتخالا ،» یفانی  رایتخالاب ال  بوجولا   » هک تسا  یهیدب 

رگا دومن و  قّقحم  ار  دوجو  بوجو  امـش  باختنا  هدارا و  رایتخا ، تسه ، امـش  هدارا  رایتخا و  ترورـض ، نآ  هشیر  ساسا و  دنکیم ، ادیپ 
ناسنا هک  يدروم  رد  نینچمه  و  تسه . ندوب  يدارا  دّکؤم  يّوقم و  هکلب  درادـن  ندوب  يدارا  اب  یتافانم  دوش  دوجو  بوجو  ثعاب  هدارا ،

درکیم و ادیپ  دوجو  دیدومنیم ، هدارا  رگا  هدش ، قّقحم  دوجو  عانتما  امـش ، هدارا  مدع  رثا  رد  دوشیمن ، دوجوم  ءیـش  دـنکیمن و  هدارا 
. ار نآ  عانتما  هن  دنکیم  تباث  ار  مدع  ندوب  يدارا  دشاب  هدارا  مدع  زا  یشان  هک  یعانتما 

. درادن یبصغ  راد  زا  جورخ  ثحب  هب  یطابترا  تسه و  هرعاشا  لالدتسا  باوج  هب  طوبرم  روکذم ، هّیضق  هصالخ :
. میدرک نایب  هک  تسا  ناشدوخ  لوق  نامه  قح ، دوب و  لطاب  فّنصم ، رظن  هب  یبصغ  راد  زا  جورخ  دروم  رد  مه  لوق  نیا  هجیتن :
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138 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
القع دـییقّتلل  بجوم  و ال  امهلامعا ، بجی  نالیلد  بصغلا  نع  یهّنلا  صّلّختلاب و  رمالا  ّنأب  لوقلا  اذـهل  لالدتـسالا  داـسف  کلذـب  حدـقناف 

دّدـعت عم  مزال  ریغ  وه  و  نیّدـضلا ، عامتجا  موزل  اما  ۀلاحتـسالا  أشنم  ذا  نیفلتخم ، نیرابتعاب  اـمارح  اـبجاو و  جورخلا  نوک  ۀلاحتـسا  مدـعل 
بجوملا توبث  نم  تفرع  امل  کلذ  و  رایتخالا ، ءوس  نع  ابّبـسم  ناـک  اذا  لاـحمب  سیل  وه  و  قاـطی ، ـال  اـمب  فیلکّتلا  موزل  اـّما  و  ۀـهجلا ،

لاحم قاطی  امب ال  فیلکّتلا  و  انهاه . اهدّدعت  مدع  عم  ۀـهجلا  دّدـعت  عم  ول  مزال و  نیّدّـضلا  عامتجا  ّنأ  و  نیناونعب ، اناک  ول  القع و  دـییقّتلل 
[. 1  ] باجیالا وأ  میرحتلاب  فیلکّتلا  طوقسب  باقعلا  طقسی  رایتخالا ال  ءوسب  ناک  ول  معن  لاح ، لک  یلع 

______________________________

نآ نیلئاـق  لالدتـسا  رکذ  هـب  کـنیا  هدوـمن و  ناـیب  شلالدتــسا  زا  لـبق  ار  [ 163] روکذـم لوـق  باوـج  هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذـت : [- 1]
دییقت يارب  یبجوم  و  [ 164] دومن لمع  ود  ره  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  یلیلد  ود  بصغ ، زا  یهن »  » مارح و زا  صّلخت  هب  رما » : » هک دـناهتخادرپ 

. دشاب بجاو  رگید  ناونعهب  مارح و  رابتعا ، کی  هب  یبصغ  راد  زا  جورخ »  » هک تسین  لاحم  القع  اریز  میرادن  یهن  ای  رما 
هن تسه  ناونع  ود  ياراد  یبصغ  راد  زا  جورخ  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  تسه  هلاحتـسا  بجوم  دحاو ، لعف  رد  نیّدض  عامتجا  دیئوگب  رگا 

. ناونع کی 
نآ كرت  مه  بولطم و  شلعف  مه  جورخ »  » دوشیم هنوگچ  تسا و  قاـطی  ـال  اـمب  فـیلکت  هلاحتـسا ، بجوـم  تهج و  دـیئوگب  هچناـنچ 
ءوس هب  رگا  قاطی  امب ال  فیلکت  هک  تسا  نیا  اـم  خـساپ  درادـن - باـطخ  ود  نآ  لاـثتما  رب  تردـق  فّلکم ، هکیلاـحرد  دـشاب - بولطم 

«. رایتخالا یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا   » اریز تسین  ّرضم  دشاب ، فّلکم  رایتخا 
 ...«. دییقّتلل بجوملا  توبث  نم  تفرع  امل  کلذ  و  : » هلوق

139 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم کلذـکف  عانتمالاب ، لوقلا  یلع  اّمأ  و  عامتجالاب . لوقلا  یلع  ۀـبوصغملا  راّدـلا  یف  اقلطم  ةالّـصلا  ۀّحـص  یف  لاکـشا  ّهنأ ال  یفخی  ّمث ال 

هنوکب لوقلا  یلع  جورخلا  لاح  یف  تعقو  اهّنکل  و  رایتخالا ] ءوسب  وأ  اقلطم  بصغلا  یلا   ] هعم وأ  رایتخالا  ءوسب  ـال  بصغلا  یلا  رارطـضالا 
[. 1  ] تقولا قیض  عم  یهّنلا  یلع  رمالا  كالم  ۀبلغ  عم  وأ  هیلع ، ۀیصعملا  مکح  ءارجا  نودب  هب  ارومأم 

______________________________

: هک دش  حضاو  روکذم  لالدتسا  خساپ  فّنصم ، هتشذگ  تانایب  زا 
یهن ای  رما و  ای  دبال  سپ  دنادیم  لاحم  ناونع - دّدعت  اب  ول  و  ار - نیّدض  عامتجا  لقع ، اریز  دراد  قّقحت  یهن  ای  رما  يارب  یلقع  دّیقم  الّوا :

دـشابیم مارح  هنع و  یهنم  طـقف  اـی  تسه و  هب  رومأـم  اـی  جورخ  سپ  دوشیم  يرگید  دـّیقم  لـقع ، مکح  هب  دـشاب  مها  هک  شمادـکره 
 ... هنع و یهنم  مه  هدش و  هب  رومأم  مه  دحاو  ناونع  اب  هکلب  درادن  ناونع  دّدعت  جورخ » ، » ثحب ّلحم  رد  هک  میدرک  نایب  احورشم  هوالعب ،

عنتمم لمع  هک  فّلکم  رایتخا  ءوس  دـشاب - فّلکم  رایتخا  ءوس  هب  هچرگ  تسا - لاحم  حـیبق و  تالاح ، مامت  رد  قاطی  امب ال  فیلکت  ایناث 
دنکیمن زیوجت  ار 

. دنکیمن عفر  ار  باقع  قاقحتسا  فّلکم ، رایتخا  ءوس  هک  میدرک  نایب  حورشم  وحن  هب  البق  هّتبلا 

یبصغ راد  زا  جورخ  هلأسم  هرمث 

مه هک  دناهدرک  نایب  یبصغ  راد  رد  تالص  تّحص  مدع  تّحص و  رظن  زا  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  يارب  ياهرمث  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
. تسه یبصغ  راد  زا  جورخ  هلأسم  هب  طوبرم  مه  بسانتم و  ثحب ، لصا  اب 
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هب  لئاق  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  رد  یسک  رگا  زاوج : هب  لوق  رب  انب  هلئسم ، هرمث 
140 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تالـص تروص ، نیا  رد  تسه  ـالوم  ضوـغبم  هنع و  یهنم  مه  و  بّرقم 165 ] هب و  رومأـم  مه  یبصغ  راد  رد  زاـمن  تفگ  دـش و  زاوج » »
دراو زاـمن  تّحـص  هب  ياهمطل  هک  تسه  نآ  هارمه  مه  ّتیبـصغ  تهج  اـهتنم  دوـشیمن  رّوـصت  نآ  رد  یـصقن  تسا و  حیحـص  روکذـم ،

. دنکیمن
. تسا حیحص  رایتخا - لاح  رد  هچ  رارطضا و  لاح  رد  هچ  اقلطم - یبصغ  راد  رد  زامن  زاوج ، هب  نیلئاق  رظن  زا  هصالخ :

هنع یهنم  مه  هب و  رومأم  مه  یبصغ  راد  رد  تالص  درادن  ناکما  تفگ  دش و  عانتما »  » هب لئاق  یسک  رگا  عانتما : هب  لوق  رب  انب  هلئسم  هرمث 
.: هدش تالص  تّحص  هب  مکح  روص ، نآ  مامت  رد  هک  تسا  تروص  هس  ياراد  هلئسم ، ضرف ، نیا  رد  دشاب 

نیا رد  دـندومن  سوبحم  یبصغ  ناکم  رد  ار  وا  شراـیتخا  نودـب  اـضرف  درک  ادـیپ  بصغ  هب  رارطـضا  راـیتخا ، ءوس  نودـب  يدرف  رگا  - 1
فّرـصت دوشیم و  تمرح  عفر  بجوم  بصغ ، هب  رارطـضا  اریز  تسا  تّحـص  هب  موکحم  شزامن  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  هچنانچ  تروص 

. تسین مارح  سوبحم ، نآ  هب  تبسن  اجنآ  رد 
نکل دش  یبصغ  هناخ  دراو  دوخ - رایتخا  هب  رابجا - مازلا و  نودب  اضرف  درک ، ادیپ  بصغ  هب  رارطـضا  دوخ ، رایتخا  ءوس  هب  یـسک  رگا  - 2

[. 166] دوشیم وا  تالص  تّحص  هب  مکح  دومن ، نایتا  اجنآ  زا  جورخ  لاح  رد  تقو  قیض  رطاخ  هب  ار  دوخ  زامن 
قیرط هکنیا  رطاخ  هب  جورخ » : » هک دشاب  نیا  یبصغ  راد  زا  جورخ  مکح  هرابرد  ام  رظن  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  تّحـص ، هب  مکح  رّکذت :

. دنکیمن ادیپ  نایرج  نآ  ربارب  رد  باقع  قاقحتسا  تیصعم و  مکح  الصا  دشابیم و  هب » رومأم   » تسا مارح  زا  صّلخت  رصحنم 
یهن ای  دشاب  هتشاد  قّقحت  رما  دیاب  ای  هکلب  دنیامن  عامتجا  دنناوتیمن  یهن  رما و  عانتما ، هب  نیلئاق  رظن  هب  میدرک  نایب  البق  هک  روطنامه  - 3

بناج  رب  ار  رما  بناج  یعانتما »  » رگا لاح 
141 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

راّدلا یف  ةالّصلا  ّناف  هئاضتقا ، ّدّضلا و  نع  یهنلل  ءیشلاب  رمالا  ءاضتقا  مدع  یلع  ناینبم  اهمدع  ۀحصلاف و  تقولا  ۀعـس  یف  اهیف  ةالّـصلا  اما 
یقبی هنأ ال  یلع  ءانب  اهّداضت  اهریغ  یف  ةالّـصلا  نأ  یف  ۀهبـش  ّهنأ ال  الا  ةدسفملا ، نم  اهیف  ام  یلع  ۀـبلاغ  اهتحلـصم  تناک  نا  ۀـبوصغملا و 

[. 1  ] بصغلا عم  اهداّحتا  لبق  نم  ۀئشاّنلا  ۀصقنملا  نم  اهّولخل  اهنم ، ّمهأ  اهنوک  عم  يرخالل  امهادحا  عم  لاجم 
______________________________

. دوشیم یبصغ  راد  رد  تالص  تّحص  هب  مکح  مه  تروص  نیا  رد  تسه  هب  رومأم  طقف  یبصغ  راد  رد  تالص  تفگ  داد و  هبلغ  یهن 
تسین روبجم  تقو  هعـسوت  رد  اریز  دیامن  نایتا  اجنآ  رد  ار  شزامن  تقو ، قیـض  رد  فّلکم  هک  تسا  یتروص  رد  تّحـص  هب  مکح  رّکذت :

. دناوخب زامن  یبصغ  ناکم  رد 
؟ هن ای  تسا  حیحص  تقو » هعسوت   » رد یبصغ  راد  رد  تالص  نایتا  ایآ  یهن  رب  رما  بناج  هبلغ  عانتما و  هب  لوق  رب  انب  لاؤس : [- 1]

؟» وأ ال هّدض  نع  یهّنلا  یضتقی  له  ءیّشلاب  رمالا   » هک تسه  هلئسم  نیا  رب  ینتبم  لاؤس  خساپ  باوج :
نیا رد  میشاب 167 ] هتشاد  رهظ  تالص  نایتا  مان  هب  مهم  بجاو  کی  دجسم و  زا  تساجن  هلازا  مان  هب  مها  بجاو  کی  رگا  کلذ : حیضوت 

؟ هن ای  تسه  تالص  زا  یهن  یضتقم  هلازا ، هب  رما  ایآ  تروص 
. تسا نالطب  هب  موکحم  دجسم ، ریهطت  هب  لاغتشا  مدع  تروص  رد  تالص  نایتا  دنادب ، دض  زا  یهن  یضتقم  ار  هلازا  هب  رما  یسک  رگا 

؟ دراد مهم - مها و  تالص - هلازا و  هب  یطابترا  هچ  یلعف  ثحب  لاؤس :
بیلغت  عانتما و  رب  انب  یبصغ  راد  رد  تالص  هک  تسا  وحن  نیا  هب  ناشطابترا  باوج :

142 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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راد رد  زامن  سپ  دراد  قّقحت  یهن  هدسفم  كالم و  زامن ، نآ  رد  دیدرت  نودب  اّما  تسا  حیحص  وه  ثیح  نم  هب و  رومأم  هچرگ  رما  بناج 
حابم ناکم  رد  تالـص  نایتا  اب  ار  زاـمن  نآ  امـش  رگا  نونکا  دـشابیم ، یهن  هدـسفم  رب  لمتـشم  تسه  هب  رومأـم  هک  لاـحنیعرد  یبصغ 

نآ زا  یکی  سپ  تسین  نآ  رد  یهن  كالم  هدسفم و  الصا  تسه و  هب  رومأم  یبصغ  راد  ریغ  رد  زامن  هک  دیوشیم  هّجوتم  دیئامن ، هسیاقم 
ینعی تسه  تالص » هلازا و   » نیب تبسن  دننام  ود  نآ  نیب  تبـسن  تسا و  یهن  كالم  دقاف  يرگید  یهن و  كالم  رب  لمتـشم  تالـص ، ود 

دـناوخب و یبصغ  راد  رد  رهظ »  » ناونع هب  زامن  کی  دـیاب  ای  درادـن  یموهفم  شرارکت  دـناوخب و  ار  زامن  کی  هبترم  ود  دـناوتیمن  فّلکم 
اب تالـص  هلازا و  هک  روطناـمه  سپ  درادـن  یموهفم  نآ  رارکت  دـناوخب و  یبـصغ  راد  ریغ  رد  زاـمن  کـی  اـی  تسا و  دروـمیب  شرارکت 

امتح درادـن - انعم  ود ، نآ  نیب  عمج  دـشابیم و  داـضتم  یبصغ  راد  ریغ  رد  تالـص  اـب  یبصغ  راد  رد  تالـص  دنتـسه ، داـضتم  رگیدـکی 
: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  دندش ، داضتم  ود ، نآ  یتقو  دناوخب - رهظ  زامن  کی  دیاب  فّلکم 

؟ تسه مها »  » اهنآ زا  کی  مادک 
ّتیدجاو ظاحل  هب  دوشیم  نایتا  بوصغم  هناخ  رد  هک  يزامن  اّما  مها »  » تسه هدسفم  دـقاف  هک  یبصغ  راد  ریغ  رد  تالـص  تسا  یهیدـب 

هلأسم دـننام  انیع  تسا و  مهم  يرگید  مها و  امهدـحا  هک  میتسه  هجاوم  يّداضتم  ود  اب  ام  سپ  دـشابیم  مها  ریغ  یهن ، كالم  هدـسفم و 
. دنشابیم تالص  هلازا و 

هب رما  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  مه  ثحب  ّلحم  رد  دـنک  اضتقا  ار  زاـمن  داـسف  دـشاب و  دـض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش ، هب  رما  رگا  هجیتن :
دوـش قـّلعتم  تداـبع  کـی  هب  ییهن  هچناـنچ  تسه و  یبـصغ  راد  رد  تالـص  زا  یهن  یـضتقم  مها - هـب  رما  یبـصغ - راد  ریغ  رد  تـالص 

. تسا داسف  شیاضتقم 
ّلحم رد  دومنیم  زامن  تّحص  هب  مکح  تالص ، هلازا و  هلأسم  رد  هک  روطنامه  دنادن  دض  زا  یهن  یضتقم  ار  ءیـش  هب  رما  یـسک  رگا  اّما 

. تسا حیحص  عّسوم ، تقو  رد  یبصغ  راد  رد  تالص  نایتا  دیوگیم  مه  ثحب 
143 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] 168] اهب ارومأم  نکت  مل  نا  ۀحیحص و  تقولا  ۀعس  یف  ارایتخا  بصغلا  یف  ةالّصلاف  هیلع ، دیزم  امب ال  ءاضتقالا  مدع  تفرع  هّنکل 
______________________________

تّحص اّما  تسا  حیحص  لاکشا ، نودب  تقو ، قیـض  رد  یبصغ  ناکم  رد  تالـص  نایتا  رما ، بناج  حیجرت  عانتما و  هب  لوق  رب  انب  هصالخ :
. دش نایب  نآ  حرش  هک  دشابیم  دض »  » هلأسم رب  ینتبم  تقو ، هعسوت  رد  زامن 

هعـسوت رد  هبوصغم  راد  رد  تالـص  نیاربانب ، تسین  دـض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش ، هب  رما  ام  رظن  هب  هک  میدرک  ناـیب  دـض »  » ثحب رد  [- 1]
. دشابیمن هب  رومأم  هچرگ  تسا  حیحص  تقو ،

؟ تسین هب  رومأم  مه  تسا و  حیحص  زامن ، دیئوگیم  مه  ارچ  سپ  دیداد  حیجرت  یهن  رب  ار  رما  كالم  هک  امش  هلئسم ، ضرف  رد  لاؤس :
؟ تسه هب  رومأم  هلازا ، هب  رما  دوجو  اب  زامن  ایآ  اّما  تسین  تالص  زا  یهن  یضتقم  هلازا ، هب  رما  هک : میدرک  نایب  مه  دض  ثحب  رد  باوج :

يارب  يرما  مها ، هب  رما  دوجو  اب  ریخ !
144 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امب نیلیلّدـلا  ضراعت  عانتمالا  یلع  بصغت » ال   » باطخ و  ّلص »  » باطخ لثم  نیب  ضراعت  ّهنأ ال  تامّدـقملا  ضعب  یف  ّرم  دـق  یناّثلا : رمـالا 
نا امهنم و  بلاغلا  مّدقیف  نییضتقملا ، نیّرثؤملا و  محازت  باب  نم  وه  اّمنا  لب  ادنـس ، وأ  ۀلالد  امهنم  يوقالا  مّدقی  یک  نایکاح  نالیلد  امه 

يوقالا مّدقیف  ضراعت ، نیباطخلا  نیب  ناک  الا  و  امهنم ، بلاغلا  زرحأ  اذا  امیف  اذه  هاضتقم . لیلد  نم  يوقأ  رخآلا  یضتقم  یلع  لیلّدلا  ناک 
نم ّدب  الف  الا  و  ّیلعف ، مکحل  الّفکتم  نیباطخلا  نم  ّلک  ناک  ول  اذه  ایضتقم . يوقأ  هلولدم  ّنأ  هب  زرحی  ّنإلا  قیرطب  و  ادنـس ، وأ  ۀلالد  اهنم 

[. 1  ] ۀّیلمعلا لوصالا  هیضتقت  ام  یلا  ءاهتنالا  نع  صیحم  الف  الا  و  ناک ، ول  امهنم  کلذل  لّفکتملاب  ذخالا 
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______________________________

دراد دوجو  یبصغ - راد  ریغ  رد  زامن  مها - هب  رما  اریز  تسین  هب  رومأم  یبصغ  راد  رد  زاـمن  مه  ثحب  ّلـحم  رد  [ 169] دنامیمن یقاب  مهم 
مهم مه  تفگ  ناوتیمن  دحاو  نآ  رد  اریز  درادیمرب  یبصغ  راد  رد  زامن  زا  ار  رما  لقاال  دیامنن  ار  تالص  زا  یهن  ياضتقا  رگا  رما  نیا  و 

. دنتسه رما  ياراد  مها ، مه  و 

مّود هیبنت 

هراشا

. دناهدرک نایب  لبق  ثحابم  ّیط  ار  رما  نیا  بلاطم  زا  يدایز  تمسق  هّللا  همحر  فّنصم  رّکذت : [- 1]
145 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلالد و تاحّجرم  هب  نیـضراعتم  رد  میاهتفگ  هدرک و  نایب  ار  ود  نآ  زا  کیره  مکح  و  محازت 171 ] و  ضراعت 170 ] باب  نیب  قرف  البق 
هلأسم هک  تسا  یهیدـب  دـشاب - فیعـض  يرگید  هب  تبـسن  شتلـالد  هچرگ  میئاـمنیم - عوجر  نیکـالملا  يوقا  هب  نیمحازتم  رد  یئاور و 

ال  » و ّلص »  » باـطخ هک  تسا  حـضاو  سپ  دراد  قّقحت  [ 172 «] نیمحازتم  » رد یـضتقم  دـشابیم و  محازت  باب  لیبق  زا  یهن  رما و  عاـمتجا 
زا کیره  تسا و  حرطم  محازت ، باب  هکلب  مینک  هعجارم  تاحّجرم  هب  ات  دنتسین  نیـضراعتم  باب  زا  عانتما 173 -] هب  لوق  رب  انب  بصغت -»

یضتقم كالم و  نیمحازتم »  » رد اریز  دشاب  رهظا  يوقا و  مهم »  » تلالد هچرگ  دوشیم  ذخا  دشاب ، مها »  » سّدقم عراش  رظن  رد  هک  ود  نآ 
. دومن ذخا  ار  مها  نییضتقملا و  يوقا  دیاب  اذل  تسه 

؟ تسیچ هفیظو  میدادن  صیخشت  ار  مها »  » رگا لاؤس :
، دـشاب رتيوق  شتلالد  اـی  دنـس  هک  یلیلد  میئوگیم : ینعی  دومن  عوجر  يدنـس  یلـالد و  تاـحّجرم  هب  [ 174 «] نا  » قیرط هب  دـیاب  باوج :

ار نآ  سپ  تسه  يوقا  مهنآ  یضتقم 
146 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه امک  اسأر  رخآلا  تحت  نع  عامتجالا  دروم  جورخ  بجوی  ۀلأسملا ال  یف  هب  رخآلا  صیـصخت  نیلیلّدـلا و  دـحأ  حـیجرت  ّنأ  یفخی  ّمث ال 
وه يذلا  مکحلا  ناک  امیف  هجورخ  الا  سیل  هتّیـضق  لب  نیمکحلا ، الکل  یـضتقملا  هیف  زرحی  امم ال  اهریغ  یف  صیـصّختلا  دـییقّتلا و  ۀّیـضق 
وأ رارطضال  اهل  اّرثؤم  بصغلا  ۀمرحل  یضتقملا  نکی  مل  اذاف  اهیف ، نیمکحلا  نم  دحاو  ّلک  یف  یضتقملا  توبثل  کلذ  و  اّیلعف ، رخآلا  دافم 

نکی  مل  وأ  يوقأ 175 ،] ۀمرحلا  لیلد  نکی  مل  اذا  امک  العف ، اهل  اّرثؤم  ةالّصلا  ۀحصل  یضتقملا  ناک  نایسن  وأ  لهج 
______________________________

. مینکیم مّدقم 
مکح لّفکتم  باطخ ، ود  ره  هک  تسا  یتروص  رد  ضراعت  باب  دعاوق  لامعا  نیمحازتم و  رد  يدنس  یلالد و  تاحّجرم  هب  عوجر  رّکذت :

ود ره  هچنانچ  و  میرادیم 176 ] مّدـقم  یئاضتقا  رب  ار  یلعف  تروص ، نیا  رد  دوب  یلعف  يرگید  یئاضتقا و  امهدـحا  رگا  اـّما  دنـشاب  یلعف 
: میئامنیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  دنیامنیم و  طقاست  ضراعت و  دنشاب ، یئاضتقا 

. مینکیم ذخا  ار  نامه  تسا  صخشم  ام  يارب  مها »  » هچنانچ دنشاب  یلعف  مکح  لّفکتم  باطخ ، ود  ره  رگا  - 1 يدنبعمج :
هب مکح  هلئسم ، ضرف  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  مینکیم  هعجارم  يدنس  یلالد و  تاحّجرم  هب  نآ  نییعت  يارب  دشابن  مولعم  مها  هچنانچ  - 2

. میئامنیم رییخت 
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. مینکیم کّسمت  هّیلمع  لوصا  هب  دنیامنیم و  طقاست  ضراعت و  دنتسه ، یئاضتقا  مکح  لّفکتم  باطخ ، ود  ره  رگا  - 3
یئاضتقا  رب  ار  یلعف  مکح  تسه ، یلعف  يرگید  یئاضتقا و  امهدحا  هک  یتروص  رد  - 4

147 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] الصأ ۀّیلعفلا  یلع  الاد  نیلیلّدلا  نم  دحاو 

______________________________

. درادن تافانم  رگیدکی  اب  دشاب ، یئاضتقا  يرگید  یلعف و  امهدحا  هک  باطخ  ود  تسا  یهیدب  میرادیم و  مّدقم 
؟ تسیچ [ 178] دراوم رئاس  رد  حیجرت  صیصخت و  اب  ثحب 177 ] ّلحم  رد  حیجرت  صیصخت و  نیب  قرف  لاؤس : [- 1]

، تسه ءاملعلا » مرکا   » صّـصخم ادـیز » مرکت  ـال   » میتفگ ـالثم  میداد ، رارق  يرگید  صّـصخم  ار  یکی  رگا  لـیلد  ود  ضراـعت  رد  باوج :
میدقت صیـصخت و  فالخ  هب  درادن  قّقحت  مارکا  بوجو  یـضتقم  كالم و  الـصا  دیز - هدـش - جراخ  درف  نآ  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم 

بـصغت ّلص و ال  باطخ  دروم  رد  الثم  درادن . دوجو  رگید  لیلد  رد  طانم  كالم و  تسین  نیا  شیانعم  هک  محازت  باب  رد  نیلیلّدلا  دـحا 
لاح نیعرد  اّما  تسا  لطاب  مارح و  یبصغ ، هناخ  رد  ادمع  تالص  نایتا  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  میتشاد ، مّدقم  ّلص »  » رب ار  بصغت  رگا ال 

هب [ 179] رارطضا دننام  یعنام  رطاخ  هب  هبلاغ - تمرح  انایحا  رگا  هک  تسا  نیا  شاهرمث  دراد و  قّقحت  نآ  رد  تالص  یضتقم  تحلـصم و 
. تسه یبصغ  راد  رد  تالص  تّحص  رما و  توبث  یضتقم  رما ، كالم  دنک  ادیپ  ّتیلعف  تسناوتن  نایسن - لهج و  ای  بصغ 

دحا میدقت  حیجرت و  محازت ، باب  رد  صیـصخت  تسا و  نیمحازتم  یهن و  رما و  عامتجا  باب  زا  بصغت » ال   » و ّلص »  » باطخ يدـنبعمج :
دوش و هجاوم  یعنام ، اب  مها »  » رگا هک : تسا  نیا  شاهمزال  دراد و  دوجو  ود  ره  رد  مکح  یـضتقم  هکیلاحرد  تسه  يرگید  رب  نیلیلّدلا 

. دوشیم تالص  تّحص  هب  مکح  الثم  دیامنیم و  ریثأت  مها  ریغ  یضتقم  طانم و  دنکن ، ادیپ  ّتیلعف 
148 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاحلا وه  امک  بصغت » ال   » باطخ مّدق  اذا  امیف  امهوحن  نایسّنلا و  وأ  لهجلا  ةروص  یف  ةالّـصلا  ۀّحـص  یف  لاکـشالا  داسف  کلذب  حدقناف 
مل اذا  امک  بابلا  اذه  یف  یضتقملا  توبثل  کلذ  و  الصأ ، عامتجالا  باب  نم  انوکی  مل  و  نیضراعتم ، رمالا  لّوأ  نم  ناباطخلا  ناک  اذا  امیف 
نم ئشاّنلا  ّیلقعلا  صیصّختلا  نازو  عامتجالا  دروم  یف  صیـصّختلا  نازو  نوکیف  ّیلعفلا  مکحلل  نیلّفکتم  انوکی  مل  و  ضراعت ، امهنیب  عقی 

هنودب وأ  رمالا ، عم  عامتجالا  دروم  ۀّحـصل  یـضتقملا  عنام  هریثأت  نع  عنمی  مل  اذا  امب  ّصتخملا  العف  هریثأت  نییـضتقملا و  دحأ  میدقت  ۀـهج 
[. 1  ] هلیصفت ّرم  امک  هتیلعف  نع  وأ  هل  یهّنلل  یضتقملا  ریثأت  نع  عنام  كانه  ناک  امیف 

______________________________

هرابرد ار  ضراعت  باب  دعاوق  امش  و  نیمحازتم - هن  دنتسه - نیضراعتم  باب  زا  بصغت » ّلص و ال   » باطخ دینک  ضرف  لاثم  ناونعهب  [- 1]
رد تالـص  تّحـص  هب  مکح  ناوتیم  ایآ  تروص  نیا  رد  دیاهتـشاد ، مدقم  ّلص »  » رب ار  بصغت » ال   » باطخ هجیتن ، رد  هدرک و  ارجا  اهنآ 

! ریخ دومن ؟ یبصغ  هناخ  نآ 
دـیهدیم و هبلغ  رما  رب  ار  یهن  بصغت و  باـطخ ال  ثحب ، ّلـحم  رد  ارچ  سپ  نیـضراعتم - دروم  رد  روکذـم - هتکن  هب  هجوت  اـب  لاکـشا :

مه ناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ حیحص  [، 180] ود نآ  لاثما  نایـسن و  لهج ، تروص  رد  یبصغ  راد  رد  تالـص  نایتا  دیئوگیم ، لاحنیعرد 
دحا ناوـنعهب  بصغت  ـال  باـطخ  میدـقت  نیب  رگید : تراـبع  هب  تسا ؟ حیحـص  تالـص ، نآ  تفگ  مه  داد و  هـبلغ  رما  رب  ار  یهن  بناـج 

. تسین یتوافت  چیه  ثحب ، ّلحم  رد  نآ  بیلغت  نیب  نیضراعتملا و 
دشابیمن یگشیمه  يدبا و  هلئسم ، نیا  اما  دشاب  تالـص  نآ  نالطب  یـضتقم  دنک و  ادیپ  هبلغ  رما  رب  یهن  بناج  هک  درادن  یعنام  باوج :

« ّتیلعف  » هب تمرح  هک  تسه  یتقو  ات  هکلب 
149 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. درادن دوجو  تالص  تّحص  زا  یعنام  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیلعف  بصغ ، تمرح  لهج ، ای  نایسن  ّتلع  هب  هچنانچ  یلو  دشاب . یقاب  دوخ 
زارحا ار  نیکـالم  اـم  تسا و  دوجوم  كـالم  کـی  طـقف  نیـضراعتم  رد  اریز : دراد  قرف  ضراـعت  باـب  اـب  ثحب  ّلـحم  رگید ، تراـبع  هب 

ایآ دشابن . حرطم  ضراعت  الـصا  هک  تسا  يدروم  نآ  دـننام  تسا و  زرحم  ام  يارب  كالم  ود  دوجو  هک  ثحب  ّلحم  فالخ  هب  میاهدرکن 
هلزنم هب  یئاضتقا  مکح  اریز  ریخ ! دـنک ؟ اقلا  هضراعم  اهنآ  نیب  تسناوتیم  یـسک  دوب ، یئاضتقا  مکح  ود  رگنایب  لـیلد ، ود  ادـتبا  زا  رگا 
ثحب ّلحم  رد  دشیمن  قّقحم  اهنآ  نیب  یـضراعت  دـندوب ، كالم  رگنایب  طقف  لیلد  ود  رگا  هک  روطنامه  سپ  تسا  طانم  كالم و  نایب 

ریثأت طئارـش  هک  یماگنه  اّما  تسا  ّرثؤم  دـشاب ، شریثأت  طئارـش  هک  ینامز  ات  بلاـغ  كـالم  دراد ، دوجو  كـالم  ود  هک : تسا  نینچ  مه 
تّحـص هب  موکحم  تالـص ، نآ  میئوگیم  هجیتن  رد  دوشیم و  عقاو  ّرثؤم  بولغم ، كالم  دش ، یفتنم  نآ - لاثما  نایـسن و  رطاخ  هب  نآ -

. تسا
نییضتقملا دحا  میدقت  ۀهج  نم  ئشاّنلا  - » تسا هّیلقع  تاصیصخت  دننام  یبصغ - راد  رد  تالص  ثحب - ّلحم  رد  صیـصخت  هوحن  رّکذت :

 ...«. عنام هریثأت  نع  عنمی  مل  اذا  امب  ّصتخملا  العف  هریثأت  و 
زا قیرغ  ود  نآ  زا  یکی  اّما  دنـشاب  ندـش  قرغ  لاـح  رد  ناملـسم ، ود  رگا  میزادرپیم : نیمحازتم  باـب  رد  دراوم  رئاـس  رد  یلاـثم  رکذ  هب 

امـش يارب  مها  ذاقنا  رگا  ایآ  اّما  تخادرپ . مها  قیرغ  ذاقنا  هب  دیاب  ناکما  ّدح  رد  دـنکیم  مکح  لقع  تروص ، نیا  رد  دـشاب  مها  يرگید 
باب رد  دـنکیم  مکح  لقع  هکلب  دـنکیمن  یمّهوت  ناـنچ  یـسک  الـصا  دومن ؟ دـی  عفر  مها ، ریغ  قیرغ  سفن  ظـفح  زا  دـیاب  دوبن  نکمم 

فیلکت تابثا  ناسنا  يارب  ریثأت و  مهم ، كالم  دش  یفتنم  مها  ذاقنا  تیاعر و  ناکما  رگا  تسا و  حیجرت  ياراد  مها »  » تیاعر نیمحازتم ،
. دیامنیم

ات روکذم ، میدقت  میتشاد ، مّدقم  ار  بصغت » ال   » اضرف و  مها »  » رگا مه  ثحب  ّلحم  رد 
150 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اضتقا اوقا  ریغ  یضتقم  دش ، اوقا  یضتقم  ریثأت  ّتیلعف و  عنام  نآ ، لاثما  ای  نایـسن  هچنانچ  اّما  دشابن  نآ  ّتیلعف  يارب  یعنام  هک  تسا  ینامز 
. دشاب حیحص  یبصغ  راد  رد  تالص  هک  دنکیم 

[184 «.] هلیصفت ّرم  امک  هتّیلعف 183 ] نع  وا  هل 182 ] یهّنلل  یضتقملا  ریثأت  نع  عنام  كانه  ناک  امیف  هنودب 181 ] وا  رمالا  عم  هلوق ...« :

ص150 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
؟ دشابیم حیحص  طقف  ای  تسه  مه  رما »  » ياراد تالص ، نآ  ایآ  دوشیم  یبصغ  راد  رد  تالص  تّحص  هب  مکح  هک  هلئسم  ضرف  رد  لا :

ّقلعت نآ  هب  مه  یلعف  رما  هچرگ  دـش  كـالم  دـجاو  یتداـبع  رگا  اریز  میتـسین  رما »  » دوجو هب  دـّیقم  اـم  هک  میدرک  ناـیب  مه  ـالبق  باوـج :
. تسا حیحص  دریگن ،

151 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: اهوجو یهّنلا  حیجرتل  اورکذ  دق  و  حجرم ، نم  نیمکحلا  دحأ  حیجرت  یف  ّدب  الف  ناک 185 ،] فیک  و 

، ۀمکحلا ۀنیرقب  هقّلعتم  قالطا  ۀهج  نم  هیف  کلذ  ّنأب  هیلع  دروأ  دق  و  رمالا . فالخب  دارفالا ، عیمج  ءافتنا  همازلتـسال  ۀلالد ، يوقأ  هنأ  اهنم :
ریغ ۀـمکحلا و  تامّدـقمب  قالطالاب  یهنلا  نم  دافتـسملا  مومعلا  ناک  ول  ّهنأب  هیلع  دروأ  دـق  و  ناک . درف  ّيأب  ءازتجـالا  یلع  رمـالا  ۀـلالدک 
یلع هتلالد  نوکتف  داسفلا ، حضاو  اذه  و  ۀقیقح ، بصغلا  دارفأ  ضعب  یف  بصغت » ال   » لثم لامعتـسا  ناکل  مازتلالاب  هیلع  هتلالد  یلإ  دنتـسم 

وأ اهنع  ءاهتنالا  مدع  ةرورـض  دارفالا ، عیمج  یلا  مکحلا  نایرـس  القع  یـضتقی  یهّنلا  وأ  یفّنلا  زیح  یف  ۀـعیبّطلا  عوقو  نأ  ۀـهج  نم  مومعلا 
[. 1  ] هئافتنا وأ  عیمجلا  نع  ءاهتنالاب  الا  اهئافتنا 

______________________________
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رما رب  یهن  حیجرت  هوجو 

هراشا

. دشاب تباث  مکح ، ود  زا  یکی  دیاب  دیوگیم : تسه ، عانتما »  » هب لئاق  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  رد  هک  یسک  [- 1]
؟ سکعلاب ای  داد  حیجرت  رما  رب  ار  یهن  بناج  دیاب  ایآ  روکذم  ضرف  رد  لاؤس :

هوـجو نآ  ناـیب  هب  کـنیا  هک  تسا  مّدـقم  رما ، رب  یهن  بناـج  اـمئاد  هکنیا  رب  ینبم  دـناهدومن  هماـقا  یهوـجو  عاـنتما ، هـب  نیلئاـق  باوـج :
. میزادرپیم

رما هب  تبسن  یهن ، تلالد  تّیئاوقا  - 1

« بصغت ـال   » میئوـگیم یتـقو  ـالثم  تسا  رما  زا  رتيوـق  دارفا ، رب  لومـش  تهج  زا  یهن  تلـالد  هک : تسه  یهن  رما و  نـیب  یحـضاو  قرف 
« ّلص  » باطخ اّما  دنک  ادیپ  قّقحت  ینامز  چیه  رد  بصغ  ّتیهام  دـیابن  ینعی : تسا  يوق  رایـسب  بصغ ، دراوم  مامت  هب  تبـسن  نآ ، تلالد 

هکلب  دومن  نایتا  جراخ  رد  ار  تالص  ّتیهام  دارفا  مامت  دیاب  هک  درادن  تلالد  تسین و  نینچ 
152 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، رما نارود  رد  اذـل  تسا  رما  تلالد  زا  اوقا  یهن ، تلالد  سپ  دـنکیم  تیافک  دـیئامن  نایتا  ار  تالـص  نآ  زا  درف  کی  دوجو و  کی  رگا 
. تشاد مّدقم  ار  اوقا  دیاب  اوقا ، ریغ  اوقا و  نیب 

 ...«. رمالا ۀلالدک  هقّلعتم ...  قالطا  ۀهج  نم  هیف  کلذ  ّناب  هیلع  دروا  دق  و  : » هلوق
، دنکن ادـیپ  نایرج  تمکح  تامّدـقم  قالطا و  ات  ّلص »  » رد مه  و  بصغت » ال   » باطخ رد  مه  هک : هدـش  يداریا  روکذـم ، لیلد  رب  رّکذـت :

امش دنکن  ادیپ  نایرج  بصغ - ّتیهام  ّقلعتم - رد  تمکح  تامّدقم  رگا  بصغت  باطخ ال  دروم  رد  ایآ  درک . ياهدافتـسا  نانچ  ناوتیمن 
؟ دنک ادیپ  قّقحت  بصغ  یتّیصوصخ  چیه  رد  نامز و  چیه  رد  دیابن  هک  دیوشیم  هّجوتم  یقیرط  هچ  زا 

تـسا ّتیفیک  نامه  هب  هلئـسم  مه  ّلص »  » باطخ دروم  رد  دینکیم . یمکح  نانچ  تمکح ، تامّدـقم  نایرج  هلیـسو  هب  هک  تسا  یهیدـب 
دوشیم و نآ  لاثما  دجسم و  یبصغ ، هناخ  رد  تالـص  لماش  روکذم ، باطخ  دیئوگیم  تمکح  تامّدقم  قالطا و  قیرط  زا  امـش  ینعی :

«. ۀبوصغملا راّدلا  ریغ  یف  ةالّصلا  مقا  : » هدومرفن الوم  تسین و  نآ  هارمه  يدیق 
تامّدـقم هجیتن  یهاگ  اهتنم  دراد  ناـیرج  مه  ّلـص »  » رد دوشیم  يراـج  بصغت » ـال   » باـطخ رد  تمکح  تامّدـقم  هک  روطناـمه  سپ 

. تسه یلدب  قالطا  یهاگ  یلومش و  قالطا  تمکح ،
امـش هک  تسا  نیا  روظنم ، هکلب  دینک  دازآ  دیاب  ار  هبقر  دارفا  عیمج  هک  تسین  نیا  شقالطا  يانعم  ۀبقر » قتعا  : » دـیوگیم الوم  یتقو  الثم 

اّما دشابیم  یلدب  شقالطا  هک  تسا  یهیدب  دنکیم و  تیافک  دینک  دازآ  ار  يدـنه  یمور و  رفاک ، نمؤم ، زا  ّمعا  هبقر ، دارفا  زا  يدرف  ره 
تباث تمکح ، تامّدقم  قیرط  زا  ود  ره  اریز  درادن  یحیجرت  یلدب  قالطا  هب  تبسن  یلومـش  قالطا  تسه و  یلومـش  بصغت » ال   » قالطا

. دوشیم
153 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسه اوقا  رما ، زا  یهن  تلالد  تفگ  دیابن  هجیتن :
 ...« یهّنلا نم  دافتسملا  مومعلا  ناک  ول  ّهناب  هیلع  دروا  دق  و  : » هلوق

« بصغت ال   » و راّدـلا » یف  لجر  ال   » باطخ دـننام  یهن ، یفن و  باـب  رد  هک : دـناهدومن  عاـفد  لدتـسم  زا  ینعی  هدـش  لاکـشا  ریخا ، داریا  رب 
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مدع و هک  دنکیم  مکح  لقع »  » دنک ادیپ  قّقحت  بصغ  تعیبط  دیابن  تفگ  الوم  رگا  تسین ، تمکح  تامّدقم  يارجا  قالطا و  هب  يزاین 
قالطا و هب  یطابترا  تسه و  یلقع  هلأسم  کی  نیا  دوش و  دوجوم  دیابن  بصغ  دارفا  زا  کیچـیه  هک  دوشیم  قّقحم  نیا  هب  تعیبط  ءافتنا 

. تسه یلقع  یمازتلا  تلالد  کی  دارفا ، مامت  هب  تبسن  نآ  نایرج  لومش و  رب  بصغت » ال   » باطخ تلالد  سپ  درادن  تمکح  تامّدقم 
باطخ هارمه  الوم  هچناـنچ  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دوشیم ، يراـج  تمکح  تامّدـقم  مه  بصغت » ـال   » باـطخ رد  میئوگب  رگا  دـهاش :

دیابن [، 186] دـیئامنن بصغ  ناضمر  هام  رد  دـیوگب  اضرف  دـشاب ، هتـشاد  بصغ  قیداـصم  زا  یـضعب  هب  تیاـنع  درواـیب و  يدـیق  روکذـم ،
ّتیزاجم مزلتـسم  دییقت ، اریز  [ 187] دشاب هنمؤم  هبقر  شدارم  و  ۀـبقر » قتعا   » دـیوگب یـسک  هکنیا  لثم  دـشاب - يزاجم  روکذـم  لامعتـسا 

نینچ امّلسم  هکیلاحرد  دشاب  تقیقح  تروص  هب  لامعتـسا  نآ  دیاب  هکلب  تسا - تمکح  تامّدقم  ندرب  نیب  زا  دییقت  يانعم  هکلب  تسین 
و ّلص »  » اب ار  نآ  ناوتیمن  تسین و  قالطا  تمکح و  تامّدقم  هب  یکتم  بصغت » ال   » تلالد هک  مینکیم  فشک  بلطم  نیا  زا  اذل  تسین 

. دومن هسیاقم  رما 
154 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ام بسحب  وه  اّمنا  کلذک  امهنم  دافتسملا  مومعلا  ّنأ  حضاولا  نم  هّنکل  رکنی ، امم ال  ارهاظ  باعیتسالا  مومعلا و  یلع  [ 188] امهتلالد تلق :
داکی و ال  دیق ، الب  ۀقلطم و  ۀعیبّطلا  هنم  دیرأ  اذا  الا  دارفالا  عیمج  باعیتسا  یلع  ّلدـی  داکی  الف  اقیـض ، ۀعـس و  فلتخیف  امهقّلعتم ، نم  داری 

ریغ یف  قالطالا  نوکی  نأب  اهتنیرق  كانه  نکی  مل  ول  ثیحب  ۀمکحلا  ۀنیرق  قالطالاب و  الا  صوصخلاب  هیلع  هتلالد  مدع  عم  کلذ  رهظتـسی 
مدـع ضرفلا  ذا  ّقلعتملا ، نم  داری  ام  دارفأ  باعیتسا  یلع  امهتلالد  یفانی  کلذ ال  و  ۀـعیبّطلا ، دارفأ  باعیتسا  دافتـسی  دـکی  مل  ناـیبلا  ماـقم 

[1  ] قلطملا وأ  دیقملا  ّهنأ  یلع  ۀلالدلا 
______________________________

نآ قیداـصم  زا  کیچـیه  دـیابن  لـقع  مکح  ناـمه  قبط  دـش ، قـّلعتم  یتّیهاـم  هب  ییهن  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  هّللا : همحر  فّنـصم  [- 1]
بیترت یهن ، ّقلعتم  اـم  يارب  هّیلقع  هدـعاق  هدـش ، ّقلعتم  هچ  هب  یهن  تسا و  مادـک  یهن  قـّلعتم  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤـس  نکل  دوـش  دوـجوم 
«. دارفالا عیمج  مادعناب  مدعنت  ۀعیبّطلا  : » تفگ دومن و  ارجا  ار  روکذم  هدعاق  سپس  دوش  صّخشم  یهن  ّقلعتم  دیاب  ادتبا  سپ  دهدیمن 

ّقلعتم هک  دیوشیم  هّجوتم  یهار  هچ  زا  امـش  بصغت » ال   » دیوگیم الوم  یتقو  دومن ؟ تباث  ناوتیم  یقیرط  هچ  زا  ار  یهن  ّقلعتم  لاکـشا :
زا هدافتـسا  زا  ریغ  یهار  یهن ، قـّلعتم  قـالطا  فاشکتــسا  يارب  اـیآ  و  تسا 189 ] طرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  بصغ ، ّتیهاـم  سفن  یهن ،
ریغ هلمهم و  ّتیهاـم  کـی  زا  هک  دومن  فشک  ناوـتیم  یقیرط  هچ  زا  تروـص  نیا  ریغ  رد  رگید : تراـبع  هب  دـیراد ؟ تمکح  تامّدـقم 
هدش  طلخ  رگیدکی  اب  بلطم  ود  نیا  ّنأک  سپ  دنک  ادیپ  قّقحت  اجراخ  نآ  قیداصم  زا  کیچیه  دیابن  هدش و  هدارا  شدارفا  مامت  هقلطم ،

155 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یعّدـی امبر  امک  قلطملا ، وه  ّقلعتملا  نم  دارملا  ّنا  یلع  ۀـلالد  ۀـیافک و  باـعیتسالا  یلع  اـمهتلالد  یف  ّنا  لاقی 191 :] نأ  ـالا  مهللا 190 ]

هلوخدم و قالطا  ۀـظحالم  یلا  ۀـجاح  ریغ  نم  لجّرلا  دارفأ  عیمج  باعیتسا  یلع  لدـت  ّلک »  » ۀـظفل لثم  ّنأ  و  لجر ،» ّلک   » لثم یف  کلذ 
ول الـصأ  زاجم  مزلی  ناک ال  نا  و  باعیتسالا ، یلع  هتلالد  یف  طرـشب  ۀلمهملا و ال  ۀعیبّطلا  نم  هانعم  وه  ام  ةدارا  یفکی  لب  ۀـمکحلا ، ۀـنیرق 

مدعل لولدملا ، لاّدلا و  دّدعت  وحنب  ناک  اذا  هیف  و ال  لوخدـملا ، نم  داری  ام  دارفأ  باعیتسا  یلع  هتلالدـل  هیف ، ال  ۀـنیرقلاب ، ّصاخ  هنم  دـیرأ 
[. 1  ] ّربدتف رخآ ، ّلاد  نم  ةدافتسم  ۀّیصوصخلا  و  هل ، عضو  امیف  الا  هلامعتسا 

______________________________

قالطا زا  ریغ  یقیرط  نآ ، فاشکتـسا  يارب  دوش و  صّخـشم  ام  يارب  یهن  ّقلعتم  دیاب  لّوا  هجرد  رد  اّما  میراد  زاین  هّیلقع  هدعاق  هب  ام  اریز 
اب داّحتا  هب  دّیقم  ار  نآ  هدومن و  لامعتسا  ار  بصغ  هملک  اضرف  هدوب  نایب  ماقم  رد  الوم  تفگ : دیاب  لّوا  درادن ، دوجو  تمکح  تامّدقم  و 

ّتیهام رگا  هک : دوشیم  يراج  یلقع ، هدعاق  تقونآ ، تسا  یهن  ّقلعتم  هقلطم ، ّتیهام  سفن  سپ  هدرکن  تالص  اب  داّحتا  مدع  تالص و 
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. دوش مدعنم  جراخ ، رد  دیاب  شقیداصم  دارفا و  مامت  دش  عقاو  یهن  ّقلعتم  قلطم ،
دـنکیم و تیاـفک  باـعیتسا  مومع و  رب  تلـالد  رد  اـهنآ  ّزیح  رد  بصغ  تعیبـط  عوقو  یفن و  یهن و  سفن  دوـش  هتفگ  هکنیا  رگم  [- 1]

اریز تسین  تمکح  تامّدقم  هب  يزاین 
156 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دنکیم تیاـفک  قـالطا  رب  ّتینیرق  رد  یهن  یفن و  ّزیح  رد  تعیبط  عوقو  سفن  تسا و  قـالطا  هدارا  نئارق  زا  یکی  مه  تمکح  تامّدـقم 
. درادن تمکح  تامّدقم  هب  زاین  یفن ، یهن و  تلالد  سپ 

تسین و اهنآ  ّقلعتم  رد  تمکح  تامّدـقم  نایرج  هب  يزاین  لـجر - ّلـک  دـننام  مومع - رب  نآ  لاثما 192 ] لک و  ظـفل  تلـالد  رد  ریظنت :
[. هدش 193 هدارا  قالطا  مومع و  ّقلعتم ، زا  هک  دنراد  تلالد  ظافلا  نآ  سفن 

ای هدرک  ادیپ  قّقحت  زاجم »  » تروص نیا  رد  تسه ، ملاع » لجر  ّلک  «، » لجر ّلک   » زا دوصقم  هک  دش  مولعم  ياهنیرق  کمک  هب  رگا  لاؤس :
؟ هن

هدش عضو  ّقلعتملا » نم  داری  ام  مومع   » يارب لک » : » اریز دشابیمن  لجر »  » ای لک »  » ظفل رد  زاجم  قّقحت  مزلتسم  روکذم ، لامعتسا  باوج :
دارفا باعیتسا  رب  تلالد  روکذـم ، ظفل  اریز  هدـش  هدارا  ّقلعتملا ، نم  داری  ام  مومع  نآ ، زا  هدـش و  لامعتـسا  لک »  » هملک هیف  نحن  ام  رد  و 

. دراد ملاع  لجر 
رد اّما  تسا  زاجم  ّتیصوصخ - دیق  هب  دّیقم - رد  قلطم  لامعتسا  دوش ، هدارا  روکذم  ظفل  زا  ّتیملاع  ّتیصوصخ  رگا  لجر :»  » ظفل رد  اّما 

. هدش هماقا  يرگید  هنیرق  لاد و  ّتیملاع ، ّتیصوصخ  يارب  هدش و  هدارا  لجر  تعیبط  سفن  لجر »  » زا ثحب  ّلحم 
[«. 194] ربدتف : » هلوق

157 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذا ةدسفم  اضیأ  بجاولا  كرت  یف  ّنال  عونمم ، اقلطم  ّهنأب  نیناوقلا  یف  هیلع  دروأ  دق  و  ۀـعفنملا . بلج  نم  یلوأ  ةدـسفملا  عفد  ّنأ  اهنم : و 

هکرت یف  نوکی  نأ  نود  نم  اهؤافیتسا  مزلی  ۀحلـصم  هلعف  یف  ّنأ  لجال  ـالا  سیل  اـنّیعم  ناـک  ول  بجاولا و  ّناـف  هیف ، اـم  یفخی  ـال  و  نّیعت .
[. 1  ] هکرت یف  ۀحلصم  الب  هلعف  یف  ةدسفملا  لجال  الا  سیل  مارحلا  ّنأ  امک  ةدسفم ،

______________________________

تعفنم بلج  زا  هدسفم  عفد  تّیولوا  - 2

بلج زا  هدسفم  عفد  امئاد  هک : تسا  نیا  عانتما ، هب  لوق  رب  انب  یهن - رما و  عامتجا  ثحب  رد  رما - رب  یهن  بناج  حـیجرت  هجو  نیمّود  [- 1]
نیا نیب  رئاد  رما ، هک  عاـمتجا »  » دروـم رد  دراد و  قّـقحت  هدـسفم  مّرحم »  » رد تعفنم و  بجاو »  » رد هـشیمه  ینعی : دـشابیم  یلوا  تـعفنم 

تعفنم بلج  هب  تبـسن  هدـسفم ، عفد  دـناهتفگ  دـیامن ، عفد  دوـخ  زا  ار  مّرحم  هدـسفم  اـی  دـنک  بسک  ار  بجاو  تعفنم  ناـسنا ، هک  تسا 
ات دوش  یلمع  بکترم  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دوشن ، هدسفم  راتفرگ  هک  دـهد  ماجنا  يراک  ناسنا ، رگا  دـنیوگیم  مه  القع  دراد و  ّتیولوا 

. دنک بلج  ار  یتعفنم 
هب دشاب  یلوا  تعفنم  بلج  زا  هدسفم  عفد  امئاد  هشیمه و  میرادن  لوبق  هک : دناهدومن  ضارتعا  روکذم  لالدتـسا  هب  هّللا  همحر  یمق  قّقحم 
اّما دـشابن  هدـسفم  نآ ، كرت  رد  دـشاب و  تعفنم  بجاو »  » ماجنا لعف و  رد  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  روبزم  لالدتـسا  رگید ، تراـبع 
لعف رد  اهنت  هن  میتسه - نآ  نایتا  هب  فّظوم  ام  هک  رهظ  زامن  دـننام  [- 195] دش ینییعت  یبجاو ، رگا  الثم  دنتسین  نینچ  تابجاو ، زا  یـضعب 

. دشاب تعفنم  بجاو ، لعف  رد  طقف  هک  تسین  روطنیا  دراد و  قّقحت  هدسفم  مه  شکرت  رد  هکلب  تسه  تحلصم  نآ 
هدـسفم مهنآ  كرت »  » رد تعفنم و  تالـص  لعف »  » رد تسه ، هدـسفم  بصغ ، لعف »  » رد دـینک ، هظحـالم  بصغ  اـب  ار  زاـمن  امـش  نونکا 
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هچ  كرت ، تمرح  میئوگیم  اذل  دراد  قّقحت 
158 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

كرت مه  تسه و  تعفنم  بلج  مه  بـجاو  ناـیتا  رد  هـکلب  تـسین  تـعفنم  بـلج  اـهنت  تالـص ، رد  دراد ، تالـص  بوـجو  رب  یحیجرت 
. تسا ّبترتم  بجاو ، كرت  رب  هک  ياهدسفم 

ءافیتسالا مزال  تحلصم  شلعف  رد  يرییخت - ینییعت و  زا  ّمعا  بجاو - اریز : تسین  دراو  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  لاکشا  هّللا : همحر  فّنصم 
هن هدـش  توف  وا  زا  ءافیتسالا  مزال  تحلـصم  هجرددـص  هدـناوخن ، زامن  هک  یـسک  اضرف  درادـن  دوجو  ياهدـسفم  نآ  كرت  رد  اّما  تسه 

- تالـص كرت  رگا  هک : تسا  نیا  مه  شدهاش  تسه و  رمخ  برـش  رد  هک  ياهدسفم  نامه  دننام  دشاب ، هدـسفم  مهنآ  كرت  رد  هکنیا 
بوجو و ياراد  نآ  لعف  دـشاب ، تباث  مکح ، ود  بجاو »  » رد هشیمه  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـشاب ، هتـشاد  هدـسفم  رمخ - برـش  دـننام 

مه هدرکن و  تیاـعر  ار  بجاو  مه  هدوـمن  تفلاـخم  فـیلکت  ود  اـب  درک  كرت  ار  بجاو  کـی  یـسک  هچناـنچ  دـشاب و  مارح  مه  شکرت 
رد هدسفم  الـصا  تسه و  ءافیتسالا  مزال  تحلـصم  رب  لمتـشم  هک  یلمع  ینعی  بجاو ، اریز  تسین  نینچ  هکیلاحرد  هدـش  مارح  بکترم 

. تسین حرطم  نآ ،
، مارح كرت  رد  اّما  تسا  كرتلا  مزال  هدـسفم  رب  لمتـشم  هک  تسا  نآ  مارح » : » ینعی تسا  روکذـم  وحن  هب  هلئـسم  مه  تامّرحم  باـب  رد 

. درادن دوجو  ءافیتسالا  مزال  تحلصم 
مزـال تحلـصم  هجرددـص  رمخ ، برـش  كرت  رد  اـّما  دـنک  باـنتجا  نآ  زا  دـیاب  فّلکم  تسه و  هدـسفم  هجرددـص  ياراد  رمخ ، برش 

هچنانچ تسا و  بجاو  شکرت  مارح و  نآ  لعف  تسا ، دوجوم  مکح  ود  رمخ ، برـش  رد  تفگ  دـیاب  دـشاب  ناـنچ  رگا  تسین و  ءاـفیتسالا 
اب طقف  دوش  رمخ  برـش  بکترم  یـسک  رگا  ینعی : تسین  نینچ  هکیلاحرد  هدومن  تفلاخم  یهلا  مکح  ود  اـب  دـیامن  رمخ  برـش  یـسک 

. هدومن تفلاخم  یهلا  مکح  کی 
مکح ریغ  دانـسا  عیرـشت و  بلطم ، نیا  ّنأک  تسا  مارح  شکرت  بوجو و  ياراد  شلعف  هک  تسا  نآ  بجاو ، دـیوگب : یـسک  درادـن  اـنعم 

. تسا لاعتم  دنوادخ  هب  یهلا 
هک دـناهدومن  مّهوت  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  ایوگ  تسین و  حرطم  تمرح ، تابجاو ، باب  رد  بوجو و  هلأسم  تامّرحم ، باـب  رد  هصـالخ :

میداد  حیضوت  اذل  تسه  هدسفم  هّینییعت ، تابجاو  كرت  رد 
159 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضعب كرت  عم  تامّرحملا  ضعب  لعف  ۀسیاقم  هب  دهـشی  امک  یلوأ ، سکعلا  نوکی  امبر  لب  ۀـعونمم ، اقلطم  ۀـّیولوالا  ّنأ  هیلع : دری  نکل  و 
[. 1  ] مارحلا بجاولا و  نیب  رمالا  راد  اذا  امیف  ّهناف  ماقملا ، نع  ّیبنجأ 196 ] وهف  مّلس ، ول  و  اهولت . ولتی  ام  ةالّصلا و  لثم  اصوصخ  تابجاولا 

______________________________

. تسین حرطم  تحلصم »  » مه تامّرحم  باب  رد  و  هدسفم »  » الصا تابجاو  رد  هک 
دودرم يدّدـعتم ، هوجو  زا  تسه  یلوا  تعفنم  بلج  زا  هدـسفم  عـفد  هکنیا  رطاـخ  هب  دراد  مّدـقت  رما  رب  یهن  بناـج  دـناهتفگ  هکنیا  [- 1]

. تسا
: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  دراد ، مّدقت  تابجاو  رب  تامّرحم  هشیمه  دیوگیم  لدتسم  فلا :

دیئوـگیم مه  ضرف  نیا  رد  دوـش  تاـمّرحم  نیرتکـچوک  بکترم  اـی  دـهد  ماـجنا  ار  تاـبجاو  نیرتمهم  ناـسنا  هـک  دـش  رئاد  رما ، رگا 
ار دراد - ياهداعلاقوف  ّتیّمها  عراـش ، رظن  زا  هک  زاـمن - یفّلکم  هک  دـش  رئاد  رما ، رگا  ـالثم  [197 ؟] درک كرت  دـیاب  ار  بجاو  نیرتمهم 

هانگ نآ  دیاب  تسه و  یلوا  تعفنم ، بلج  هب  تبـسن  هدـسفم ، عفد  دـیئوگیم  امـش  دوش ، هریغـص  هانگ  کی  بکترم  هکنیا  ای  دـنک  كرت 
؟ درک كرت  تیاعر و  ار  هریغص 
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یهیدب داد ؟ حـیجرت  دـیاب  تابجاو  نیرتمهم  رب  ار  تامّرحم  نیرتکچوک  روکذـم ، هدـعاق  دانتـسا  هب  تابجاو  اب  تامّرحم  هسیاقم  رد  ایآ 
. دهد حیجرت  هریغص  تیصعم  کی  رب  ار  زامن  دوشیمن  یضار  یعّرشتم  ناملسم و  چیه  هک  تسا 

ثحب  ّلحم  رد  ار  نآ  ّتیورغص  روکذم ، هدعاق  ّتیوربک  هب  تبسن  میلست ، زا  دعب  ب :
160 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةءاربلا ۀلاصال  لاجم  كانه  نوکی  امیف ال  يرجی  اّمناف  لصحی ، مل  ول  يدجی و  ّهنأ  مّلس  ول  و  عطقلا . لصح  ول  امیف  يدجی  اّمناف  مّلس ، ول  و 
، هتمرح نع  ةءاربلا  ۀـلاصال  عامتجالا ، ّلحم  یف  امک  يرجی ، امیف  ال  نیینییعّتلا ، ۀـمرحلا  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  یف  امک  لاغتـشالا ، وأ 

ةءاربلا ۀلاصأب  ۀعوفرملا  ۀمرحلا  ۀـّیلعف  الا  القع  عنام  ّهناف ال  طئارّـشلا ، ءازجالا و  یف  کّشلا  یف  لاغتـشالا  ةدـعاقب  لیق  ول  هتّحـصب و  مکحیف 
[. 1  ] القن القع و  اهنع 

______________________________

ره میناوتن  اجراخ  اّما  میشاب  هجاوم  یعطق  مارح  کی  مّلـسم و  بجاو  کی  اب  هک : دوشیم  ارجا  يدروم  رد  روبزم  هدعاق  ینعی : میریذپیمن 
نایتا تیاعر و  ار  بجاو  هجیتن ، رد  كرت و  ار  مارح  هکنیا  ای  دـش  مارح  بکترم  دومن و  تیاـعر  ار  بجاو  دـیاب  اـی  مینک ، تیاـعر  ار  ود 
حرطم ياهلأسم  نینچ  ثحب ، ّلحم  رد  اـّما  تسه  یلوا  تعفنم ، بلج  زا  هدـسفم  عفد  دـیئوگب : دـیناوتیم ، امـش  روکذـم ، ضرف  رد  دومن .

ای تسا  تمرح  اـیآ  یبصغ  راد  رد  تالـص  یهلا  مکح ، هک  میتسه  ّریحتم  ادـتبا  زا  اـم  اریز : دومن  ارجا  ار  روبزم  هدـعاق  ناوتیمن  تسین و 
ایآ یبصغ  راد  رد  تالـص  دروم  رد  یهلا  مکح  نآ  مینادیمن  دـشاب و  حرطم  مکح ، ود  دـیابن  لقع  رظن  زا  دـیوگیم : یعانتما » ، » بوجو

. دشابیم سّدقم  عراش  هب  طوبرم  هکلب  درادن  طابترا  نیفّلکم - امش - نم و  هب  هلئسم ، نیا  میئوگیم  اذل  تمرح  ای  تسا  بوجو 
دـیفم و یتروـص  رد  هدـعاق ، نآ  هک : تسا  نیا  اـم  لاکـشا  تسه ، ثحب  ّلـحم  هب  طوـبرم  روکذـم ، هدـعاق  هک  مینک  لوـبق  رگا  ج : [- 1]
، تعفنم بلج  هب  تبـسن  هدـسفم  عفد  ّتیولوا  ایآ  هک  تسا  نیا  ناشیا  دوصقم  ارهاظ  و  دوش . لصاح  عطق  ناـسنا ، يارب  هک  تسا  زاـسراک 

؟ تسه هّیعطق  ریغ  هکنیا  ای  دیتسه  عطاق  نآ ، هب  تبسن  امش  تسه و  هّیعطق 
هماقا نآ  رابتعا  ّتیّجح و  رب  یلیلد  دیاب  ادتبا  هکلب  درادن  ياهدئاف  دش  هّیعطق  ریغ  رگا  اّما  تسا  زاسراک  دشاب ، هّیعطق  روکذـم ، ّتیولوا  رگا 

. دومن
رد روکذم  هدعاق  دینادب  دیاب  نکل  تسامش  اب  قح  میئوگب  مینک و  تاشامم  مه  زاب  رگا  د :

161 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يدروم رد  رگا  اّما  دـشابن  لاغتـشا  ای  تئارب  لصا  يارب  یلاـجم  چـیه  دـشاب و  تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، هک : تسا  زاـسراک  يدراوم 

. دومن کّسمت  روکذم  هدعاق  هب  ناوتیمن  دنک  ادیپ  نایرج  تسناوت  لاغتشا  ای  تئارب  لصا 
؟ دنک ادیپ  نایرج  دناوتیمن  يدروم  هچ  رد  دوش و  يراج  دناوتیم  لاغتشا  ای  تئارب  لصا  يدروم  هچ  رد  لاؤس :

زور رد  دـیز  مارکا  دـینادیمن  امـش  الثم  دومن  کّسمت  لصا »  » هب ناوتیمن  دـشاب  ینییعت  مارح  ینییعت و  بوجو  نیب  رئاد  رما ، رگا  باوج :
. درادن دوجو  لصا »  » هب کّسمت  يارب  یلاجم  اّما  دومن  ارجا  ار  روکذم  هدعاق  ناوتیم  تروص  نیا  رد  مارح  ای  تسا  بجاو  هعمج ،

، فّلکم تسین و  ینییعت  هکنآ  بوجو »  » اـّما تسا  تمرح  هب  موکحم  بصغ ، دارفا  عیمج  ینعی  تسه  ینییعت  مارح » : » ثحب ّلـحم  رد  اـّما 
لدب ياراد  نّیعت ، مدع  رظن  زا  بجاو »  » سپ دیامن  تالـص  نایتا  حابم ، ناکم  رد  دناوتیم  هکلب  دـناوخب  زامن  یبصغ  هناخ  رد  تسین  مزلم 

هب طوبرم  رما  اّما  تسا  رما  دقاف  یبصغ ، راد  رد  زامن  دیئوگب : دیناوتیم  اتیاهن  و  [ 198] دوشیمن فرطرب  بجاو  لصا  زا  بوجو  اّما  تسه 
یبصغ هناخ  رد  ار  تالـص  رگا  هک  دـیراد  کش  امـش  اهتنم  تسا  فّلکم  ریگنابیرگ  یقاـب و  دوخ  تّوق  هب  ةالّـصلا - اومیقا  زاـمن - لـصا 

دـشاب و مارح  بوصغم ، هناخ  رد  زامن  دـیهدیم  لامتحا  هک : تسا  نیا  زاـمن ، نـالطب  رد  دـیدرت  ّتلع  هن و  اـی  تسا  لـطاب  دـیئامن ، ناـیتا 
، لامتحا کی  فرص  دشاب و  مّدقم  یهن »  » هک دیرادن  نیقی  امش  هک : تسا  نیا  ام  خساپ  تروص ، نیا  رد  دشاب ، هتشاد  مّدقت  رما  رب  تمرح 
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اذل تسا  حرطم 
162 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

راچد یبصغ  راد  رد  تالص  هک : تسا  نیا  شاهجیتن  دش ، يراج  تئاربلا  تلاصا  هچنانچ  دینکیم و  يراج  تئارب  لصا  تمرح ، هب  تبسن 
. تسا حیحص  بوصغم ، هناخ  رد  زامن  سپ  تسین  نالطب  بجوم  ّتیضوغبم  عنام و 

[ ...«. 200] طئارشلا ءازجالا و  یف  کشلا  یف  لاغتشالا 199 ] ةدعاقب  لیق  ول  و  هلوق ...« :
ار لاغتـشا  هدـعاق  دـیاب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  رد  دوش  هتفگ  هچرگ  تسا  حیحـص  یبصغ ، هناـخ  رد  زاـمن  هلئـسم ، ضرف  رد 
رد تالـص  رگا  تسا . تمرح  ّتیعنام ، ّتلع  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  تسین  مولعم  ام  يارب  ّتیعنام  لـصا  هشیر و  اـجنآ  رد  اریز : دومن  يراـج 

. دوشیم يراج  تئارب  لصا  تمرح ، سفن  رد  درادن و  ّتیعنام  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد  ّتیعنام  دشاب ، مارح  یبصغ ، راد 
. میاهدش تئارب  ءارجا  هب  لئاق  ثحب ، ّلحم  رد  نونکات  هصالخ :

163 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[ ۀیدجم ریغ   ] ۀیراج ریغ  ةءاربلا  ۀلاصاف  ةزرحمب ، ۀبلغلا ]  ] نکت مل  ول  ۀیـضوغبملا و  یف  ةّرثؤم  ۀبلاغلا  ۀیعقاولا  ةدسفملا  ّنأب  لیق 201 ] ول  معن 

عم ۀـبرقلا  دـصق  ّیتأت  مدـعل  طئارّـشلا ، ءازجالا و  یف  ةءاربلا  ۀـلاصأب  لیق  ول  ۀـمّکحم و  ةدابع  ناک  ول  بجاولاب  لاغتـشالا  ۀـلاصأ  تناک  لب 
[. 1  ] لّمأتف ۀّیضوغبملا ، یف  کّشلا 

______________________________

ادـیپ نایرج  يدروم  رد  تئارب  اریز  تئارب  لـصا  هن  دوشیم  يراـج  لاغتـشالا  تلاـصا  ثحب ، ّلـحم  رد  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  [- 1]
تسا مّلسم  ام  يارب  تمرح  كالم  هک  ثحب  ّلحم  فالخ  هب  میـشاب  هتـشاد  کش  تمرح » كالم   » رد مه  و  تمرح »  » رد مه  هک  دنکیم 
تمرح كـالم  لـصا  هب  ملع  رگا  میئوگیم  تروـص  نیا  رد  هن ، اـی  تسا  هدرک  ادـیپ  هبلغ  رما  كـالم  رب  تمرح  كـالم  مینادیمن  اـهتنم 

اما تسا  مارح  ءیش ، نالف  دینادب  الامجا  رگا  الثم  دنکیم  زّجنم  امش  رب  دشاب - هک  ياهبترم  ره  رد  ار - فیلکت  ملع ، نامه  دیشاب ، هتـشاد 
رب ار  فیلکت  هک  تسه  یفاک  تمرح ، لصا  هب  ملع  نامه  تسه ، يوق  اـی  طّـسوتم و  فیعـض ، بتارم  زا  اـیآ  هک  دـینادن  ار  تمرح  هبترم 

. تسا مولعم  مّلسم و  امش  يارب  نآ  ساسا  لصا و  اریز  دنک  زّجنم  امش 
164 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ءوضولا  زاوج  مدع  و  راهظتسالا ، ماّیأ  یف  ةالّـصلا  ۀمرحک  بوجولا  بناج  یلع  ۀمرحلا  بناج  حیجرت  یـضتقی  ّهناف  ءارقتـسالا ، اهنم : و 
[. 1  ] نیهبتشملا نیءانإلا 

______________________________

زا ار  هدسفم  هزادنا  هبترم و  اهتنم  تسا  مّلسم  امش  رظن  زا  بوصغم  هناخ  رد  تالص  هدسفم  لصا  میئوگب : تسا  نکمم  مه  ثحب  ّلحم  رد 
بـسح هب  هدسفم  نآ  رگا  دینادب  ار  نآ  هبترم  تسین  مزال  تروص ، نیا  رد  میئوگیم  اذـل  دـینادیمن ، هبلغ  مدـع  رما و  كالم  رب  هبلغ  رظن 

- امش ریگنابیرگ  شبلاغ  ناونع  نامه  تسا ، مّلسم  هدسفم ، لصا  نوچ  دینادن - ار  نآ  هبترم  هچرگ  دشاب - هتشاد  هبلغ  رما  كالم  رب  عقاو 
تـسا تدابع  نالطب  یـضتقم  دش  بلاغ  رما ، كالم  رب  هدسفم  رگا  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  تسا  نیا  شبلاغ  ناونع  تسه و  فّلکم -

: ینعی هن  ای  تسا  حیحص  ضرف ، نیا  رد  امش  تدابع  ایآ  هک  دینکیم  دیدرت  امش  اذل 
هچ رد  نآ  ّتیـضوغبم  دـینادیمن  اما  تسا  مّلـسم  امـش  يارب  نآ  رد  ّتیـضوغبم  كالم  لصا  دـیئامنیم و  نایتا  تدابع  ناونعهب  ار  یلمع 

دـصق میتسناوتن  رگا  دیامن و  تبرق  دصق  بوصغم ، هناخ  رد  تالـص  نآ  هب  دناوتن  ناسنا  هک  دـیامنیم  اضتقا  یعـضو  نینچ  تسا ، ياهبتر 
تئارب هب  لئاق  یطابترا  رثکا  لقا و  نیب  رما ، نارود  رد  هچرگ  تسا - نالطب  هب  موکحم  زامن ، نآ  لاغتـشا ، لـصا  رب  اـنب  اـتجیتن  مینک  تبرق 

. دیوش
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. میدومن رکذ  باتک  یقرواپ  رد  ار  نآ  ام  هک  دندومن  نایب  نآ  يارب  یهجو  هّللا  همحر  فّنصم  لّمأتف :» : » هلوق

ارقتسا - 3

. دشابیم ارقتـسا » ، » هدش رکذ  عانتما  هب  لوق  رب  انب  یهن - رما و  عامتجا  ثحب  رد  رما - رب  یهن  بناج  حـیجرت  يارب  هک  یهجو  نیمّوس  [- 1]
بوجو رب  ار  تمرح  بناـج  سّدـقم ، عراـش  هدوب  نیمکح - نیب  دّدرم  تمرح - بوجو و  نیب  رئاد  رما ، هک  يدراوـم  رد  هقف  رد  دـناهتفگ 

، دـشاب تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، اجکره  دراد و  ّتیّلک  هلئـسم  نیا  هک  مینکیم  فاشکتـسا  دراوم  نآ  ظاحل  هب  ام  اذـل  هتـشاد  مّدـقم 
: میزادرپیم دراوم  نآ  رکذ  هب  کنیا  هک  تسا  مّدقم  بوجو ، رب  تمرح 

165 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا مارح  وا  رب  ماّیا  نآ  رد  تالص  نایتا  دربیم ، رسب  [ 202] راهظتسا ماّیا  رد  هک  ینز  - 1

مرحت  » دشاب ضیح  مد  رگا  هدـش  تیؤر  هک  ینوخ  نآ  اریز  هدـش  هداد  هبلغ  بوجو  رب  تمرح  بناج  هک  تسا  يدراوم  زا  روکذـم  ضرف 
مدـع رطاـخ  هب  نز  نآ  تسا و  زاـمن  تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، سپ  هعم » ةالّـصلا  بجت   » دـشاب ضیح  ریغ  نوخ  رگا  و  هعم » ةالّـصلا 
زامن هک  دناهدرک  مکح  دراد و  حیجرت  بوجو  رب  تمرح  بناج  دناهتفگ  مارح ، ای  تسا  بجاو  وا  رب  زامن  ایآ  هک  دـنادیمن  مد  صیخـشت 

. تسا مارح  راهظتسا ، ماّیا  رد 
تروص نیا  رد  تسا  سّجنتم  يرگید  رهاط و  فرظ ، ود  نآ  زا  یکی  بآ  هک  دشاب  هتـشاد  یلامجا  ملع  بآ و  فرظ  ود  یفّلکم  رگا  - 2

«. هب ؤضّوتلا  مرحی  اسجن  ءاملا  ناک  نا  هب و  ءوضولا  بجی  ارهاط  ءاملا  ناک  نا  : » ینعی تسا  تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، ءادتبا 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :

هب دراذگب و  رانک  ار  ود  نآ  دیاب  هکلب  دریگب  وضو  فرظ  ود  نآ  زا  کیچیه  بآ  اب  دناوتیمن  فّلکم  اواتف  و  تایاور 203 ] قبط  باوج :
. دیامن مّمیت  وضو ، ياج 

؟ هتشاد مّدقم  بوجو  رب  ار  تمرح  بناج  سّدقم ، عراش  تسا و  تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، هک  تسین  يدراوم  زا  روکذم  ضرف  ایآ 
هتشادرب تمرح  تفرگیم و  وضو  وا  دیاب  هکلب  دنک  ادیپ  لاقتنا  مّمیت  هب  تسیابیمن  فّلکم  هفیظو  درکیم ، ادیپ  مّدقت  بوجو  بناج  رگا 

. دشیم
. دناهتشاد مّدقم  بوجو  رب  ار  تمرح  بناج  هکنیا  زا  ریغ  تسین  فرظ  ود  نآ  بآ  زا  ندرک  رظنفرص  يارب  یهجو  چیه 

166 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. عطقلا دفی  مل  ام  ءارقتسالا  رابتعا  یلع  لیلد  ّهنأ ال  هیف : و 

، ماقملاب اطوبرم  امهنم  ءوضولا  زاوج  مدع  و ال  ماّیالا ، کلت  یف  ةالّصلا  ۀمرح  سیلف  مّلس ، ول  و  رادقملا . اذهب  تبثی  داکی  وهف ال  مّلس ، ول  و 
ةالّصلا ۀمرح  اهنم  هماکحأ و  عیمجب  مکحیف  اضیح ، مّدلا  نوکل  نیتبثملا  باحصتسالا  ناکمالا و  ةدعاقل  نوکت  اّمنا  اهیف  ةالّصلا  ۀمرح  ّنال 

و مالکلا . ّلحم  نع  جراخ  وهف  الا  و  ضیحلا ، ماّیأ  یف  ۀّیتاذلا  اهتمرحب  لیق  ول  اذه  یعّدملا . وه  امک  ۀـمرحلا  بناج  بیلغت  لجال  ال  اهیلع ،
أّـضوت ول  امیف  عیرـشت  و ال  اّیعیرـشت ، الا  سیل  سّجنلا  ءاملا  نم  ءوضولا  ۀمرح  ّناف  نیءانإلا ، نم  ءوضولا  كرت  هنم  سیل  ّهنأ  حدقنا  انه  نم 

باب نم  الا  سیل  ّصّنلا  یف  امک  امهتقارا  لب  کلذـک  ول  امهنم و  ءوضولا  زاوج  مدـعف  اـهبناج ، بلغ  نیبلا  یف  ۀـمرح  ـالف  اـطایتحا ، اـمهنم 
اّما ۀیناّثلا ، ءانالا  نم  ئّـضوتملا  ةاقالم  لاح  ۀساّجنلا  لوصحب  عطقلل  باحـصتسالا ، مکحب  ارهاظ  ندبلا  ۀساجنب  ءالتبالا  ۀهج  نم  وأ  دـّبعّتلا ،

اهتـساجن ریدقت  یلع  ترهط  ول  معن  یلوالاب  ةاقالملا  عضاوم  ۀـیناّثلاب  رهط  ول  هدـعب و  رهطم  لامعتـسا  مدـع  و  یلوالا ، ةاقالمب  وأ  اهتاقالمب ،
ۀیناّثلا وأ  یلوالا  ةاقالم  نیح  اهتـساجنب  ملع  نا  اهتـساجنب و  الیـصفت  ملعی  ـال  ۀـلاسغلا  لاـصفنا  وأ  دّدـعّتلا  یلا  ۀـجاح  ـالب  اـهتاقالم  دّرجمب 

[. 1  ] ۀمّکحم ةراهّطلا  ةدعاق  تناک  لب  اهباحصتسال  لاجم  الف  الامجا ،
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______________________________

بناـج دـشاب ، تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، هک  يدروم  ره  رد  مینکیم : فشک  یّلک  هدـعاق  کـی  روکذـم ، دراوم  هب  هجوـت  اـب  هجیتـن :
مکح عامتجا  دیابن  میئوگیم  میتسه و  عانتما  هب  لئاق  هک  ام  یبصغ - راد  رد  تالص  ثحب - ّلحم  رد  سپ  تسا  مّدقم  بوجو ، رب  تمرح 
تسا تمرح  زا  ترابع  هک  مینکیم  فاشکتسا  ارقتـسا  قیرط  زا  ار  مکح  نآ  دشاب ، تباث  مکح ، کی  دیاب  هکلب  دوش  یمیرحت  یبوجو و 

. تسا مّرحم  هنع و  ّیهنم  یبصغ ، هناخ  رد  زامن  سپ 
: میزادرپیم اهنآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسا  دراو  روکذم ، لالدتسا  رب  یتالاکشا  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]

167 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بوجو و نیب  رئاد  رما ، اـجکره  هک  دـیوشیم  عطاـق  دروم ، ود  عبتت  رثا  رد  امـش  اـیآ  یّنظ و  اـی  تسه  یعطق  روکذـم ، ءارقتـسا  اـیآ  فلا :

؟ تسا مّدقم  بوجو ، رب  تمرح  دشاب ، تمرح 
ّتیّجح رب  یلیلد  دینکیم ، ادـیپ  نظ  نآ  هب  تبـسن  رگا  اّما  دراد  ّتیّجح  عطق  اریز  درادـن  یعنام  [، 204] دیوشیم عطاق  نآ ، هب  تبـسن  رگا 

. تسا ّتیّجح  مدع  نونظ ، رد  یلّوا  لصا  دراد و  ّتیّجح  رب  لیلد  هب  زاین  هّنظم ، میرادن - یّنظ  ءارقتسا 
؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  ارقتسا  دیدومن ، هئارا  امش  هک  يدروم  ود  هظحالم  اب  ایآ  دشاب  تّجح  مه  یّنظ  ءارقتسا  هک  ضرفرب  ب :

ارقتسا ياعّدا  سپس  هظحالم و  ار  دروم  ود  هک  نیا  هن  دومن  ارقتسا  ياعّدا  ادعب  درک  هظحالم  ار  قیداصم  دارفا و  رثکا  دیاب  ارقتـسا  باب  رد 
. دومن

یلعف ثحب  هب  یطابترا  الـصا  دیدومن  هئارا  ارقتـسا  تابثا  يارب  امـش  هک  ار  يدروم  ود  نآ  هک  تسا  نیا  ثحب ، ّلحم  رد  مهم  لاکـشا  ج :
يدروم رد  یگژیو  ود  نآ  هب  هّجوتاـب  مینیبب  دـیاب  اذـل  تسا  ربتعم  ّتیـصوصخ ، ود  یبصغ - راد  رد  تالـص  هیف - نحن  اـم  رد  اریز  درادـن 

؟ هن ای  تسا  هدرک  ادیپ  هبلغ  بوجو  رب  تمرح  بناج 
، نآ اب  تفلاخم  ینعی : دشاب  یتاذ »  » دـیاب دراد - رارق  بوجو  لباقم  رد  و  مینکیم - ثحب  نآ  هرابرد  ام  هک  یتمرح  نآ  لّوا : ّتیـصوصخ 
هک بوصغم  هناخ  رد  فّرصت  دننام  دراد  قّقحت  نآ  رد  لماک  هدسفم  دشابیم و  الوم  ضوغبم  مارح ، نآ  دوش ، تبوقع  قاقحتـسا  بجوم 

. تسا رمخ  برش  دننام  یتاذ و  شتمرح 
یکی حیجرت  نییعت و  ثعاب  ياهراما »  » ای لصا »  » هک نیا  نودب  تسا  تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما ، طقف  ثحب  ّلحم  رد  مّود : ّتیصوصخ 

راد رد  تالص  دننام  دشاب  نیفرط  زا 
168 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن دوجو  یهن  ای  رما  بناج  حیجرت  يارب  یهجو  چیه  هک  یبصغ 
؟ هن ای  دراد  قّقحت  دیدومن ، هئارا  امش  هک  يدروم  ود  رد  یگژیو  ود  نآ  ایآ  لاؤس :

ماّیا رد  ینز  رگا  راهظتـسا . ماّیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  یتاذ » ، » ضیح ماّیا  رد  تالـص  نایتا  تمرح  هک  تسا  نیا  ام  لاکـشا  ـالّوا : باوج :
رمخ برش  بوصغم و  لام  رد  فّرـصت  دننام  ضیح ، ماّیا  رد  زامن  ندناوخ  تسه . یعیرـشت »  » شتمرح دنک  ادیپ  زامن  هب  لاغتـشا  ضیح ،

، ضیح لاـح  رد  لـمع  نآ  هک  هدوـمن  یلمع  کـی  هلیـسو  هب  بّرقت  دـصق  فـّلکم ، نآ  هک  تـسا  نـیا  یعیرـشت ، تـمرح  ياـنعم  تـسین .
. تسین باقع  قاقحتسا  بجوم  انعم  نآ  هب  ضیح  نارود  رد  تالص  نایتا  ّالا  هتشادن و  ّتیبرقم  ّتیحالص 

برش ّنأک  دناوخیم  زامن  ضیح ، لاح  رد  هک  یـسک  میئوگب  تسه و  یتاذ  ضیح ، ماّیا  رد  تالـص  تمرح  مینک  لوبق  هک  ضرفرب  ایناث :
نییعت رب  هراما  ای  لصا  مدع  ینعی  دوب - هدش  ذـخا  ثحب  ّلحم  رد  هک  مّود  یگژیو  نآ  نکل  هدـش  بکترم  ار  مارح  عون  نیا  هدومن و  رمخ 

. دراد قّقحت  هراما  روکذم ، ضرف  رد  اریز  درادن  دوجو  راهظتسا  ماّیا  رد  زامن  دروم  رد  فرط - کی  حیجرت  و 
دنکیم مد  تیؤر  مه  متـشه  زور  اّما  تسا  زور  تفه  وا  تداع  ماّیا  ینز  الثم  تسا  تداع  زا  دـعب  راهظتـسا  ماّیا  یهاگ  فلا : کلذ : نایب 
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ءاقب تلاـصا  تسا و  ّتیـضیح  یـضتقم  ضیح ، ءاـقب  باحـصتسا  ـالّوا »  » روکذـم ضرف  رد  ضیحب » سیل  ما  ضیح  اذـه   » دـنادیمن نکل 
تمرح هلمج  زا  ضیح  ماکحا  ماـمت  هجیتن ، رد  دـنکیم و  نّیعم  ار  نیمکحلا  دـحا  دـهدیم و  حـیجرت  ار  تمرح  ضیح و  بناـج  ضیح ،

. دوشیم ّبترتم  نآرب  تالص  نایتا 
« اضیح هنوکب  موکحم  وهف  اضیح  نوکی  نا  نکما  ام  ّلک  : » ینعی هدومن  ربتعم  ار  ناکما » هدـعاق   » سّدـقم عراش  روکذـم ، ضرف  رد  اـیناث  و 

سپ  هداد  رارق  ّتیضیح  رب  هراما  ار  ناکما  سفن  سّدقم ، عراش  دوش ، قبطنم  نآرب  ّتیضیح  ناونع  دشاب  هتشاد  ناکما  هک  ینوخ  ره 
169 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکیلاحرد هداد  هبلغ  ار  تمرح  بناج  هک  تسه  ياهراما  ناکما ، هدعاق  سفن  اذـل  تسا  حرطم  ضیح ، باب  رد  يدـّبعت و  روبزم ، هدـعاق 
ثحب هب  یطابترا  امـش  لاثم  میئوگیم : اذـل  دـشابن  فرط  کی  حـیجرت  نییعت و  رب  یلـصا  ای  هراما  هک  تسا  يدروم  رد  عازن  ّلـحم  میتفگ 

. درادن یلعف 
تروص نیا  رد  هن  ای  تسا  ضیح  هک  تسین  صّخشم  نکل  دوشیم  مد  تیؤر  ینعی  دشاب  تداع  عورش  زا  لبق  راهظتـسا ، ماّیا  هچنانچ  ب :

رد ام  ثحب  دراد و  قّقحت  تمرح  بناج  هبلغ  رب  هراما  نوچ  درادـن  ام  عازن  ّلحم  هب  یطاـبترا  هک  دوشیم  يراـج  ناـکما  هدـعاق  طـقف  مه 
. دشابن فرط  کی  حیجرت  نییعت و  رب  ياهراما  ای  لصا  هک  تسا  يدروم 

. تشاد نآ  هب  تبسن  يرتشیب  ّتقد  دیاب  هک  تسه  نآ  رد  یتاکن  یهقف  رظن  زا  نیهبتشم : نیئانا  بآ  هب  وضو  هلأسم  اّما 
نآ اب  يدرف  رگا  رگید : ترابع  هب  هن  ای  دراد  یتاذ  تمرح  نآ ، اب  نتفرگ  وضو  ایآ  میـشاب  هتـشاد  یبآ  سجنت  هب  یلیـصفت  ملع  رگا  لاؤس :

حسم لماش  هک  لمع  نآ  هکنیا  ای  دراد ؟ تبوقع  قاقحتسا  یتاذ و  تمرح  رمخلا ،» برـش  ّهنأک   » تفرگ وضو  هدش  سجنتم  اعطق  هک  یبآ 
ار سجنتم  بآ  اب  وضو  سّدقم ، عراش  هک  یلاح  رد  هدرک ، بّرقت  دصق  سجنتم ، بآ  اب  وضو  طسوت  هب  وا  درادـن و  يرثا  تسه ، لسغ  و 

؟ دنادیم لطاب 
. دشابیم یعیرشت  هکلب  تسین  یتاذ  نآ ، تمرح  امّلسم  لاکشاالب و 

لاکـشا بآ ، ود  نآ  اب  وضو  ارچ  تسه  سجنتم  رهاط و  بآ  نیب  رئاد  رما ، هک  نیهبتـشم  نیئاـنا  رد  سپ  تسه  یعیرـشت  تمرح ، نآ  رگا 
وضو هلیسو  هب  دیامن و  تراهط  لیصحت  كاپ ، بآ  اب  هک  تسا  نیا  شیعقاو  فده  دریگیم ، وضو  بآ  ود  نآ  اب  هک  یسک  دشاب ؟ هتشاد 

قبط اذل  دریگب  وضو  فرظ ، ود  ره  بآ  اب  دوشیم  روبجم  تسا  كاپ  بآ ، مادک  دنادیمن  نوچ  اهتنم  دنکیم  بّرقت  دـصق  رهاط ، بآ  اب 
بآ  اب  وضو  هلیسو  هب  فّلکم  هک  تسا  يدروم  رد  یعیرشت  تمرح  دشاب . هتشاد  یعنام  نیهبتشم  نیئانا  بآ  اب  وضو  دیابن  هدعاق 

170 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنکیمن و ادیپ  قّقحت  یعیرشت  تمرح  اذل  هدشن  سّجنتم  بآ  اب  وضو  هلیسو  هب  بّرقت  دصق  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  دنک  بّرقت  دصق  سّجنتم 

. هدوبن قّقحتم  حرطم و  لّوا ، زا  هک  مه  یتاذ  تمرح 
«. امهقیرهی : » هدمآ نینچ  تیاور ، رد  دنک -؟ مّمیت  دزیرب و  ار  فرظ  ود  نآ  بآ  دیاب  فّلکم  هک  تسا  نیا  تیاور ، زا  دافتسم  ارچ  لاؤس :

. دنکیم تباث  ار  يدبعت  مکح  کی  هدعاق ، فالخرب  روبزم  تیاور  میئوگب  تسا  نکمم  فلا : باوج :
عراش اذل  دوشیم  التبم  یثبخ  تساجن  هب  سجنتم و  وا ، يوضو  عضاوم  دریگب ، وضو  هبتشم  فرظ  ود  نآ  بآ  اب  دهاوخب  فّلکم  رگا  ب :

. تسا هدرک  رداص  ار  فرظ  ود  نآ  بآ  هقارا  روتسد  دوشن ، یثبخ  تساجن  راتفرگ  فّلکم ، هکنیا  يارب  سّدقم 
؟ دوشیم یثبخ  تساجن  راتفرگ  فّلکم ، یتّیفیک  هچ  هب  هنوگچ و  لاؤس :

عـضاوم لّوا ، اتدـعاق  دریگب ، وضو  ب »  » فرظ اب  دراد  انب  هک  وضو  مامتا  زا  دـعب  تفرگ  وضو  فلا »  » فرظ اب  لّوا  فّلکم ، اـضرف  باوج :
تسد رب  ار  بآ  وا  یتقو  دوشیم  ب »  » فرظ بآ  هلیسو  هب  وضو  لوغشم  سپس  دنکیم  ریهطت  رهاظ  بسح  هب  ب »  » فرظ بآ  اب  ار  وضو 

نآ هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  مه  هظحل  نامه  رد  درک  ادـیپ  تاقالم  وا  تسد  اب  ب »  » فرظ بآ  هکنیا  دّرجم  هب  دزیریم  ریهطت  ناونعهب  دوخ 
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: اریز تسا  سجنتم  عضوم ،
، دّدعت دیئوگب  هچنانچ  تسا ، مزال  نتخیر - بآ  هبترم  ود  دّدعت -» ، » رّهطم رد  هدـماین ، يرهطم  زونه  هدوب ، سجنتم  فلا »  » فرظ بآ  رگا 

طرش هلاسغ ، لاصفنا 205 »]  » هکلب تسین  مزال 
171 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذـه  » هک دراد  نیقی  فّلکم  هظحل ، نامه  لحم ، اب  ب »  » فرظ بآ  تاقالم  دّرجم  هب  سپ  هدرکن  ادـیپ  قّقحت  هلاـسغ  لاـصفنا  زونه  تسا ،
ادـیپ قّقحت  سجنت  نآلا  هدوب  سجنتم  ب »  » فرظ بآ  هچناـنچ  هدـماین و  رهطم  نونکاـت  هدوب  سجنتم  فلا »  » فرظ بآ  رگا  اریز  سجن »

ملع هک  یماـگنه  و  وضعلا » اذـه  ۀـساجنب  اّیلیـصفت  اـملع  ملعی   » وـضو عـضوم  اـب  ب »  » فرظ بآ  تاـقالم  هظحل  رد  هکنیا  هصـالخ  هدرک 
ب»  » فرظ بآ  هک  دینادیمن  دیئامن ، ریهطت  ب »  » فرظ بآ  اب  امش  مه  ردق  ره  هدمآ ؟ يرهطم  هچ  دش  ادیپ  وضع  نآ  سجنت  هب  یلیصفت 
وضع و نآ  تساجن  هب  یلیـصفت  ملع  نیاربانب ، تسین  رهطم  دـشاب ، سجنتم  هچنانچ  تسا  رهطم  دـشاب ، رهاط  رگا  سجنتم ، ای  تسا  رهاـط 
هب وضو  مامتا  زا  دعب  هجیتن  رد  دنکیم و  ادـیپ  نایرج  عضوم  نآ  رد  تساجن  باحـصتسا  تروص ، نیا  رد  دـیراد  رّهطم  لوصح  رد  کش 

. هدماین يرّهطم  تسا و  سجنتم  وضو ، عضاوم  مامت  باحصتسا ، ياضتقم  هب  ب »  » فرظ بآ  هلیسو 
قارها هب  نامرف  دوشن ، یثبخ 206 ] تساـجن  راـتفرگ  فّلکم ، هکنیا  يارب  تسا : بلطم  نیا  هب  رظاـن  تیاور »  » میئوگب تسا  نکمم  هجیتن :

. هدش هداد  هبتشم  ءانا  ود  نآ  بآ 
رهطم بآ  هک  يدّرجم  هب  تروص  نیا  رد  هلاسغ  لاصفنا  هن  تسا و  طرش  دّدعت ، هن  هک  دش  لئاق  سجنتم ، ریهطت  باب  رد  یسک  رگا  يرآ 

دینک نّیعم  دیناوتیمن ، ار  یصّخشم  نامز  امـش  هک : تسا  نیا  روکذم ، لوق  هجیتن  دوشیم و  كاپ  دومن ، تاقالم  سجنتم 207 ] تسد  اب 
نوچ هدوب  سجنتم  متـسد  مراد  نیقی  هظحل  نالف  رد  دیئوگب  دیناوتیمن  دیاهتـشاد ، دوخ  تسد  سجنت  هب  یلیـصفت  ملع  نامز ، نآ  رد  هک 

سجنت  هب  یلیصفت  ملع  ياهظحل  چیه  رد 
172 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةدحو عم  ایفاک  ناونعلا  ۀهجلا و  دّدعت  ناک  ول  ّهنأ  یف  تاهجلا  تاناونعلا و  دّدعتب  تافاضالا  دّدـعت  قوحل  [ 209] رهاّظلا ثلاّثلا 208 :] رمالا 
دّدعن ناک  عامتجالا  زاوج  یف  ادوجو  نونعملا 

______________________________

بآ اب  تاقالم  نامز  عقوم ، نآ  دینادیمن  اّما  دـش  سجنتم  ینامز  کی  رد  امـش  تسد  هک  دـیراد  یلامجا » ملع   » طقف هکلب  دـیرادن  تسد 
: دناهدومرف هّللا  همحر  فّنصم  تروص ، نیا  رد  هک  ب »  » فرظ اب  تاقالم  نامز  ای  هدوب  فلا »  » فرظ

«. ۀمّکحم ةراهطلا  ةدعاق  تناک  لب  خیراتلا  یلوهجمک  امهنوکل  [ ] 210] اهباحصتسال لاجم  «ال 
173 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بـسحب و  القع ، حـبقلا  نسحلا و  و  ةدـسفملا ، ۀحلـصملا و  بسحب  اهب  فاضملا  فـالتخا  اـضیأ  بجوی  ّهنأ  ةرورـض  ایدـجم ، تاـفاضالا 
الا ضراعّتلا  باب  نم  ال  بصغت » ّلصک و ال   » عامتجالا باب  نم  قاسفلا » مرکت  ءاملعلا و ال  مرکأ   » لثم نوکیف  اعرـش ، ۀـمرحلا  بوجولا و 

ۀلماعملا نم  مهنم  يءارتی  امف  نیناونعلا . دّدـعت  یف  اضیأ  لاحلا  وه  امک  ضتقم  عامتجالا  دروم  یف  نیباـطخلا  دـحأ  یف  مکحلل  نکی  مل  اذا 
دحـال یـضتقملا  مدـع  وأ  عاـنتمالا ، یلع  ءاـنب  نوکی  اـّمنا  هجو  نم  مومعلا  ضراـعت  ۀـلماعم  قاّـسفلا » مرکت  ـال  ءاـملعلا و  مرکأ   » لـثم عـم 

[. 1  ] عامتجالا دروم  یف  نیمکحلا 
______________________________

تاهج دّدعت  هب  تافاضا  دّدعت  قاحلا  موس ]: هیبنت  ]
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هراشا

. تسا نیوانع  دّدعت  مکح  رد  تافاضا  دّدعت  هک  تسا  نیا  رهاظ ، [- 1]
يرگید ّتیبصغ و  ناونع  یکی  تسا  ناونع  ود  ياراد  یبصغ ، راد  رد  تالـص  میتفگ : هکنیا  لثم  تسا  دّدـعتم  ناونع ، یهاگ  کلذ : نایب 

يراج مکح ، ود  ره  عامتجا ، زاوج  رب  اـنب  هک  میدرک  ناـیب  انمـض  تسا . بصغ  ناونع  هّجوتم  تمرح ، زاـمن و  هّجوتم  بوجو ، ّتیتـالص ،
. دوشیم حرطم  ضراعت ، هلأسم  دوبن ، صّخشم  اوقا  كالم  رگا  مینکیم و  ذخا  ار  نیکالملا  يوقا  محازت ، باب  زا  عانتما  رب  انب  تسا و 
حرطم ناونع ، ود  عامتجا  قساف ، ملاع  دروم  رد  قاسفلا ،» مرکت  ـال   » و ءاـملعلا » مرکا  : » لاـثم تسا . دّدـعتم  تبـسن - و  هفاـضا - مه  یهاـگ 

[. 212] دراد قّقحت  تبسن  ود  و  هفاضا 211 ] ود  عامتجا  هکلب  تسین 
174 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا قحلم  ناونع ، دّدعت  هب  تبسن  هفاضا و  دّدعت  هّللا : همحر  فّنصم 
عامتجا دوشیم  ببس  مه  هفاضا  دّدعت  دوشیم ، یهن  رما و  عامتجا  زاوج  ثعاب  ناونع ، دّدعت  میوش  لئاق  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  رد  رگا 

عانتما هب  لئاق  رگا  تسا و  مارح  قسف ، رظن  زا  بجاو و  ملع ، تهج  زا  مارکا  میئوگیم : قساف  ملاع  دروم  رد  ینعی : دوش  زئاـج  یهن ، رما و 
، یهن رما و  عامتجا  میئوگیم  مه  قساف  ملاـع  دروم  رد  [ 213] دوشیمن نونعم  دّدعت  عامتجا و  زاوج  ببـس  ناونع ، دّدـعت  میئوگب  میوش و 

. مارح ای  تسا  بجاو  مارکا ، ای  ینعی : تسین  زئاج 
تـسا نکمم  هفاضا ، دّدـعت  اب  دـناهتفگن  هدومنن و  عامتجا  هلأسم  هب  یهّجوت  قاسفلا ،» مرکت  ال   » و ءاملعلا » مرکا   » لثم رد  اـملع  ارچ  لاؤس :

ارچ رگید  ترابع  هب  دـناهدومن  نآ  اب  هجو - نم  صوصخ  مومع و  ضراعت - هلماعم  هکلب  دـشاب  مارح  مه  بجاو و  مه  قساف ، ملاـع  مارکا 
هن تسا - حرطم  ضراعت ، ثحب  قاّسفلا » مرکت  ـال   » و ءاـملعلا » مرکا   » دروم رد  یلو  یهن  رما و  عاـمتجا  هلأـسم  بصغت ،» ـال   » و ّلـص »  » رد

. محازت
صیخـشت ار  اکالم  اوقا  قساـف - ملاـع  عمجم - هب  تبـسن  دنتـسه و  عاـمتجا  عاـنتما  هب  لـئاق  اـملع  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـی  فلا : باوج :

. دناهدومن ضراعت  هلماعم  ود ، نآ  اب  اذل  دناهدادن 
اجراخ رگید : تراـبع  هب  [ 214] دـناهدومنن زارحا  ار  یـضتقم  مکح - ود  ره  هب  تبـسن  عاـمتجا - دروـم  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـی  ب :

ود نآ  اب  اذـل  تمرح  یـضتقم  ای  دراد  قّقحت  مارکا  یـضتقم  ای  ینعی : تسه  یـضتقم  کی  طقف  قساف  ملاـع  هب  تبـسن  هک  دـناهدش  هّجوتم 
. دناهدومن هجو - نم  صوصخ  مومع و  نیضراعتم - هلماعم  لیلد ،

175 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 : ] رومأ مّدقیل  و  مأ ال ؟ هداسف  یضتقی  له  ءیّشلا  نع  یهّنلا  ّنأ  یف  لصف :

ۀهج وه  امب  امهادحا  یف  اهنع  ثوحبملا  ۀهجلل  لخد  ّهنأ ال  و  ۀـلأسملا ، هذـه  نیب  اهنیب و  قرفلا  ۀـقباسلا  ۀـلأسملا  یف  تفرع  دـق  ّهنأ  لّوالا :
ثحبلا ّناف  ۀـلأسملا ، کلت  فالخب  داسفلا ، یلع  هلیـصفت  یتأی  هجوب  یهّنلا  ۀـلالد  یف  ۀـلأسملا  هذـه  یف  ثحبلا  ّنأ  و  يرخالا ، یف  ثحبلا 

[. 2  ] مأ ال عامتجالا  دروم  یف  یهّنلا  رمالا و  عامتجا  ۀلئاغ  عفر  یف  يدجی  ۀهجلا  دّدعت  نأ  یف  اهیف 
______________________________

هن ای  تسه  ءیش  نآ  داسف  یضتقم  [، 215] ءیش رد  یهن  ایآ 

هراشا
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، دـش عقاو  یهن  ّقلعتم  یتدابع - ای  یعیب - رگا  رگید : ترابع  هب  هن ؟ ای  تسه  نآ  داسف  یـضتقم  تفرگ ، ّقلعت  ءیـش  هب  ییهن  رگا  اـیآ  [- 1]
مّرحم هکنیا  رب  هوالع  تدابع - ای  هلماعم - نآ  هک  دـنکیم  اضتقا  روکذـم  یهن  اـیآ  كدـنع » سیل  اـم  عبت  ـال   » دومرف سّدـقم  عراـش  ـالثم 

؟ هن ای  دشاب  مه  دساف  تسه ،
. درک نایب  همّدقم  ناونعهب  ار  يروما  البق  دیاب  روکذم  لاؤس  هب  خساپ  يارب 

؟ تسیچ یهن 216 ] رما و  عامتجا  ثحب  اب  یلعف  ثحب  نیب  قرف  - 1

ات دوش  صّخـشم  یملع  ره  رد  لئاسم  دّدعت  هطباض  كالم و  دیاب  ادتبا  هک : میدرک  نایب  مه  البق  تسه . قرف  هلئـسم ، ود  نیب  امّلـسم  [- 2]
. دومن ناونع  هلئسم  ود  ناوتن  هک  دوشیم  ببس  هچ  مینک و  ناونع  هلئسم  ود  هک  دوشیم  ببس  زیچ  هچ  مینیبب 

176 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دّحتم ناشدروم  عوضوم و  هچرگ  دنک - ادیپ  دّدعت  لئاسم  هک  دوشیم  ببس  ثحب ، تاّیثیح  تاهج و  فالتخا  هک  تسا  نیا  یّلک ، هدعاق 

زا ار  مسج  نامه  یهاگ  تسه و  هلئسم  کی  نیا  دیهدیم  رارق  ثحب ، عوضوم  ّزیح »  » هب زاین  تهج  زا  ار  یمسج  امـش  یهاگ  الثم  دشاب -
رگید هلأسم  زا  ياهلأسم  دـشاب  انب  رگا  سپ  تسا  رگید  هلئـسم  کـی  نیا  هک  دـیهدیم  رارق  ثحب  دروم  داوّسلا  ضاـیبلل و  ّتیـضورعم  رظن 

. تسا ثحب  تهج  فالتخا  هب  طقف  شریاغت  زایتما و  دوش ، زاتمم 
نیب ایآ  ینعی : هن  ای  تسه  هنع  یهنم  داسف  اب  مزالم  یهن ، ّقلعت  ایآ  هک  تسا  نیا  اـم  یلعف  ثحب  تسا . فلتخم  یلبق ، اـب  یلعف  ثحب  تهج 

تالـص و دننام  ناونع  ود  زیامت  ایآ  هک : دوب  نیا  ام  ثحب  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم  رد  اّما  هن  ای  دراد  دوجو  همزالم  اضتقا و  داسف ، یهن و 
دیوگیم نیروکذـم  نیناونع  زیامت  هکنیا  ای  دراد  یهن  رما و  عامتجا  زا  یتّیعنام  دـنراد - يدوجو  داـّحتا  اـجراخ  هک  لاـحنیعرد  بصغ -

. درادن دوجو  یهن  رما و  عامتجا  زا  یتّیعنام 
: دوشیم ثحب  تهج  ود  زا  یبصغ  هناخ  رد  تالص  دروم  رد  ّنأک 

؟ هن ای  دنک  عمج  ار  یهن  رما و  دناوتیم  ّتیبصغ  ناونع  ّتیتالص و  ناونع  ایآ  - 1
؟ هن ای  تسه  زامن  داسف  نالطب و  یضتقم  یهن ، ّقلعت  ایآ  دش  عقاو  یهن  ّقلعتم  اضرف  تالص  رگا  - 2

، ّتیـضوغبم ایآ  هک : تسا  نیا  یلعف  ثحب  اّما  هن ، ای  تسه  هلاحتـسا  عفار  نیناونع ، دّدـعت  ایآ  هک : دوب  نیا  رد  یلبق  ثحب  رگید : ترابع  هب 
: میئوگیم اذل  هن  ای  تسه  نالطب  اب  مزالم 

[. تسین 217 یطابترا  هلئسم ، ناونع و  ود  نآ  نیب  الصا 
177 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عم تالماعملا  یف  داسفلا  یلع  هتلالدـب  لوق  لاوقالا  یف  ّهنأ  لجال  وه  اّمنا  ظافلالا  ثحابم  نم  ۀـلأسملا  هذـه  ّدـع  ّنأ  یفخی  ـال  ّهنأ  ّیناـّثلا :
نوکت اّمنا  ةدابعلا - یف  اهتوبث  ریدـقت  یلع  ۀـمزالملا - ّنأ  کلذ 218 ] یفانی  و ال  اهیف ، هدافم  یه  یتلا  ۀـمرحلا  نیب  هنیب و  ۀـمزالملا  راـکنا 
ۀغیصلا ۀلالد  یف  هعم  ثحبلا  نوکی  نأ  ناکمال  امهنیب ، ۀیفتنم  نوکت  اهمدع  ریدقت  یلع  و  ۀغیّصلاب ، ۀلولدم  نکت  مل  ول  ۀمرحلا و  نیب  هنیب و 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  ساسم ، اهب  ظفللا  ۀلالدل  نوکی  داکی  یتلا ال  ۀلأسملا  کلتب  ساقت  الف  مازتلالاب ، اهتلالد  ّمعت  امب 
______________________________

تسه ظافلا  ثحابم  زا  یلعف  ثحب  - 2

یطابترا تسا و  ضحم  یلقع  هلأسم  کی  ثحب ، نآ  هک  میدرک  نایب  الّصفم  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  تامّدقم  زا  مراهچ  همّدقم  رد  [- 1]
. درادن ظافلا  ملاع  هب 
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؟ هن ای  تسناد  یظفل  ثحابم  زا  ناوتیم  ار  یلعف 219 ] ثحب  ایآ  لاؤس :
: هک تسا  نیا  لوق ، کی  هلئسم ، رد  لاوقا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  مه  شتّلع  يرآ ! باوج :

[. تسه 220 داسف  یضتقم  تالماعم »  » رد یهن 
نآ  داسف  اب  مزالم  القع  تمرح  تمرح و  رب  ّلاد  یهن ، هک  تسا  نیا  لئاق ، نآ  روظنم  ایآ 

178 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، دـشاب لطاب  ارچ  دـش  الوم  ضوغبم  مّرحم و  ياهلماعم  رگا  تسین  هلماعم  داـسف  اـب  مزـالم  تمرح ، دـیوگیم : وا  ریخ ! تسا ؟ مّرحم  ءیش 

دـش عقاو  لاـعتم  دـنوادخ  ضوغبم  ياهلماـعم  هچناـنچ  دـشاب ، بّرقم »  » دـناوتن دـش ، عقاو  ضوـغبم  رگا  هک  تسین  تداـبع  دـننام  هلماـعم ،
دصق تالماعم ، رد  اریز  دوش  عقاو  احیحص  هک  دراد  ناکما  لاحنیعرد  تسا  مّرحم  هلماعم ، هکلب  درادن  داسف  ياضتقا  هلماعم ، ّتیـضوغبم 

. تسین ربتعم  تبرق ،
سیل ام  عبت  ال   » دومرف الوم  تفرگ و  ّقلعت  ياهلماعم  هب  ییهن  رگا  دـیئوگیم  ارچ  سپ  دـینادیمن  داسف  یـضتقم  ار  تمرح  هک  امـش  لاؤس :

؟ تسا لطاب  عیب ، نآ  کلذ  عم  كدنع »
دنکیم داشرا  هلماعم  نالطب  هب  ار  ام  دراد و  داسف  هب  داشرا  رد  روهظ  كدنع - سیل  ام  عبت  ال  لیلد - هک  تسا  نیا  شاهتکن 221 ] باوج :

تمرح و سپ  دوشیمن  عقاو  هلماعم  نیا  نوچ  دیـشورفن  ار  مدرم  لام  دـیزادنین و  تمحز  رد  ار  ناتدوخ  هک  تسا  نیا  لـیلد ، داـفم  ّنأـک 
. دراد هلماعم  داسف  نالطب و  هب  داشرا  یهن ، ظفل و  سفن  هکلب  تسین  داسف  رب  ّلاد  ّتیضوغبم ،

؟ تسا ضحم  یلقع  هلأسم  کی  هلئسم ، نیا  تفگ  ناوتیم  روکذم  لوق  هب  هّجوتاب  ایآ 
هّیظفل روکذـم ، هلأسم  سپ  هن  ای  دراد  داسف  هب  داشرا  عبت » ال   » یهن و سفن  ایآ  هک  درک  یـسررب  دومن و  ثحب  لـئاق  نآ  اـب  دـیاب  اریز  ریخ !

. هّیلقع هن  تسه 
یـضتقم تدابع ، هب  ّقلعتم  یهن  رگا  اریز  تسه  هّیلقع  هلئـسم ، هک  تادابع  ثحب  رد  اّما  میتفریذپ  ار  امـش  نایب  تالماعم ، باب  رد  لاکـشا :

، دـش ضوغبم  هک  يزیچ  تسا و  ضوغبم  مّرحم ، تداـبع  دوـشیم و  مّرحم  تداـبع ، ینعی : دـنکیم  اـضتقا  تمرح  قـیرط  زا  دـشاب  داـسف 
ایآ هک : تسه  یلقع  بیترت ، نیا  هب  ام  ثحب  تادابع ، باب  رد  سپ  درادن  ّتیبرقم  ّتیحالص 

179 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ناوـنعلا ، صیـصختل  هجو  ـال  هـعم  و  یهیزنّتلا ، مـعی  ثـحبلا  كـالم  ّنأ  ـالا  ّیمیرّحتلا ، یهّنلا  وـه  ناـک  نا  یهّنلا و  ظـفل  رهاـظ  ثلاـّثلا :

[. 1  ] یفخی امک ال  هب ، صیصّختلا  بجوی  تادابعلاب ال  هکالم  مومع  صاصتخا 
______________________________

؟] هن 222 ای  تسه  همزالم  تدابع ، داسف »  » نیب و  تمرح »  » نیب
. دشابیم یلقع  تادابع ، باب  رد  اّما  تسا  ظافلا  باب  هب  طوبرم  تالماعم ، تمسق  رد  تسه  قش  ود  ياراد  هلئسم ، هجیتن :

لقع ایآ  هک  تسا  لقع  مکح  رد  عازن  هک  مه  تادابع  باب  رد  میهدیم : رارق  یظفل  نایب ، نیا  هب  ار  هلئسم  مه  تادابع  باب  رد  ام  باوج :
هک یمازتلا - تلالد  هب  یهن  دـش ، تباث  یلقع  همزالم  رگا  تسه . یمازتلا  تلالد  رد  ثحب  اتجیتن  تسا ، لئاق  همزالم  داـسف ، تمرح و  نیب 

هـشیر هچرگ  سپ  تسین  حرطم  مه  هّیمازتلا  تلالد  دوبن ، همزالم  هچنانچ  دـنکیم و  داسف  رب  تلالد  تسه - هّیظفل  تالالد  ماـسقا  زا  یکی 
. دنادرگرب ظافلا  ملاع  ثحابم و  هب  ناوتیم  ار  شاهجیتن  اّما  دنزیم  رود  لقع ، مکح  روحم  رب  تادابع  باب  رد  عازن 

عامتجا ثحب  فالخ  هب  تسه  هّیظفل  هلأسم  کی  داسفلل - یهن - ياضتقا  هلأسم  تالماعم  باب  رد  مه  تادابع و  باـب  رد  مه  يدـنبعمج :
. درکیمن ادیپ  ظافلا  ثحابم  هب  یطابترا  چیه  دوب و  هضحم  هّیلقع  هک  یهن  رما و 

دوشیم مه  یهیزنت »  » یهن لماش  ثحب ، كالم  - 3
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هراشا

، هن ای  تسا  نآ  داسف  یضتقم  ءیش ، زا  یهن  ایآ  دینکیم  ثحب  هکنیا  لاؤس : [- 1]
180 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ ثحب  ناونع  رد  یهن »  » زا دوصقم 
یهیزنت یهن  لماش  درادن و  یمیرحت  یهن  هب  صاصتخا  هلئسم ، نیا  رد  عازن  نکل  دراد  روهظ  یمیرحت  یهن  رد  یهن »  » هملک هچرگ  باوج :

. دوشیم مه 
: اریز تسین  یتهارک  یمیرحت و  یهن  نیب  یقرف  هن ، ای  تسه  نآ  داسف  یـضتقم  تدابع »  » رد یهن  ایآ  مینکیم  ثحب  هکنیا  کلذ : حیـضوت 

عقاو الوم  ضوغبم  ۀـلمجلا  یف  یلمع  رگا  دراد . تافانم  ّتیبّرقم  اب  مه  تهارک  دراد ، تافانم  ّتیبّرقم  تّحـص و  اب  تمرح  هک  روطناـمه 
. تسه همزالم  مه  داسف  تهارک و  نیب  تسه  همزالم  داسف  تمرح و  نیب  هک  روطنامه  دشاب . یلوملا  یلا  بّرقم  دناوتیم  هنوگچ  دش ،

یتهارک یهن  لماش  درادن و  یمیرحت  یهن  هب  صاصتخا  عازن ، ّلحم  رد  یهن »  » هملک زا  دوصقم  میئوگیم : روکذم  هتکن  هب  هجوت  اب  هجیتن :
. دوشیم مه 

صوصخ رد  هکنیا  ای  تـالماعم  رد  مه  تسا و  قداـص  تاداـبع ، رد  مه  اـیآ  دراد  قّقحت  مه  یهیزنت  یهن  رد  ثحب  كـالم  هکنیا  لاؤس :
؟ دراد دوجو  تادابع 

تمرح و نیب  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  تالماعم ، باب  رد  نکل  میدرک  ناـیب  هک  تسا  وحن  ناـمه  هب  تاداـبع  باـب  رد  بلطم  باوج :
دننام هورکم - تـالماعم  همهنیا  هقف  رد  هک  مه  امـش  تسین . همزـالم  هلماـعم ، داـسف  و  تهارک »  » نیب اـّما  تسه  همزـالم  هلماـعم ، داـسف » »

ناوتیمن تالماعم  باب  رد  اذل  دـشاب  هتـشاد  ار  هلماعم  داسف  ياضتقا  تهارک ، هک  دـینکیمن  مّهوت  دـیئامنیم ، هظحالم  ار  یـشورفنفک -
ياـضتقا هک  تسین  مّهوـت  ياـج  یهیزنت  یهن  دروـم  رد  تسا و  ثحب  ّلـحم  یمیرحت ، یهن  تـالماعم ، رد  هکلب  داد  میمعت  ار  ثـحب  هرئاد 

میمعت ار  عازن  ّلحم  ناونع  اـم  هک  دوشیم  ثعاـب  دـشابن ، یهیزنت  یمیرحت و  یهن  نیب  یقرف  تاداـبع ، رد  هک  رادـقم  نیمه  درادـن ، داـسف 
. تسین یقرف  یهیزنت  یمیرحت و  یهن  نیب  میئوگب  میهد و 

181 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. اّیلصأ ناک  اذا  ّيریغلا  ّمعیف  ّیسفّنلاب ، هصیصختل  هجو  امک ال 

لخاد ّهنأ  الا  ینعملا ، ۀلوقم  نم  هنم  ّیعبّتلا  و  یهّنلا ، ۀـلالد  یف  ّهنأ  تفرع  امل  ثحبلا ، ّلحم  نع  اجراخ  ناک  نا  وهف و  اّیعبت ، ناک  اذا  اّمأ  و 
قاقحتـسال لخد  ریغ  نم  ۀمرحلا  یلع  هتلالدـل  نوکی  اّمنا  هیلا  داشرالل  نکی  مل  امیف  هب  لوقلا  یلع  داسفلا  یلع  هتلالد  ّناف  هکالم ، وه  امیف 

یـضتقی ءیـشلاب  رمالا  نأ  یف  عازنلا  ةرمث  لعج  هنأ  کلذ  [ 223] دیؤی و  هّرـس . سّدـق  یمقلا  همهوت  امک  کلذ ، یف  هتفلاخم  یلع  ۀـبوقعلا 
[. 1  ] ادیج ربدتف  ةدابع ، ناک  ذا  هداسف  هدض  نع  یهنلا 

______________________________

؟ هن ای  تسه  ثحب  ّلحم  لخاد  مه  يریغ »  » یهن ایآ 

نآ یسفن ، بجاو  دناهدومن . میـسقت  يریغ  یـسفن و  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  بجاو ، تامیـسقت  زا  یکی  هک  میدرک  نایب  البق  همّدقم : [- 1]
، يریغ بجاو  اّما  دوشیم . باقع  قاقحتـسا  ثعاب  شکرت  لقاال  ای  تبوثم و  قاقحتـسا  بجوم  شنایتا  دراد ، ّتیبولطم  شدوخ  هک  تسا 

تبوقع قاقحتـسا  بجوم  شکرت  هک  تسا  نیا  شتاّیـصوصخ  زا  یکی  هدرک و  ادـیپ  بوجو  ریغ »  » يارب هکلب  درادـن  ّتیبوـلطم  شدوـخ 
رد طقف  هکلب  دشاب  هتـشاد  تبوقع  هدزای  قاقحتـسا  هک  تسین  نینچ  دنک ، كرت  همّدقم  هد  اب  ار  ياهمّدقملايذ  یـسک  هچنانچ  دوشیمن و 
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. تسا تبوقع  کی  ّقحتسم  همّدقملا ، يذ  كرت  ربارب 
، یـسفن یهن  اب  تفلاخم  باکترا و  رد  هک  تسا  يریغ - یـسفن و  مسق - ود  رب  یهن  ینعی  تسا  قداص  مه  یهن »  » باب رد  روکذم  میـسقت 

. دوشیمن تبوقع  قاقحتسا  بجوم  يریغ  یهن  اب  تفلاخم  اّما  تسه  باقع  قاقحتسا 
؟ هن ای  تسه  عازن  ّلحم  لخاد  دشاب  يریغ  یهن ، رگا  ما ال - هداسف  یضتقی  له  ءیّشلا  نع  یهّنلا  عازن - ّلحم  ناونع  رد  لاؤس :

182 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یهن نیب  یقرف  عازن ، ّلـحم  رد  تفگ  دـیاب  نکل  دراد  یـسفن  یهن  هب  صاـصتخا  عازن ، هک : دـناهدومن  مّهوت  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  باوج :

دوشیم طوبرم  ثحب ، ّلحم  هب  هچنآ  درادن . هیف  نحن  ام  هب  یطابترا  تبوقع ، قاقحتـسا  مدـع  قاقحتـسا و  هلأسم  تسین و  یـسفن  يریغ و 
. يریغ ای  دشاب  یسفن  تمرح ، نآ  هاوخ  هن  ای  تسه  داسف  اب  مزالم  تمرح ، ایآ  هک : تسا  نیا 

زا یهن  یـضتقم  هلازا »  » هب رما  اـیآ  میزادرپیم : نآ  ناـیب  هـب  کـنیا  هـک  دـناهدرک  رکذ  هلئـسم  نآ  يارب  ياهرمث  دـض »  » ثـحب رد  دـهاش :
لوق هرمث  سپ  تسا  لطاب  هنع ، یهنم  تدابع  هدش و  عقاو  هنع  یهنم  هک  تسا  یتدابع  تالص ، دشاب ، یضتقم  رگا  هن ؟ ای  تسه  تالـص » »

. هلازا كرت  تروص  رد  هّتبلا  تسا - تالص  نالطب  اضتقا »  » هب
؟ يریغ ای  تسه  یسفن  تالص ، هب  ّقلعتم  یهن  نآ  تسه ، دض  زا  یهن  یضتقم  ءیش ، هب  رما  هکنیا  لاؤس :

: دناهتفگ هدرک و  هیکت  ّتیمّدقم ، هلأسم  رب  ابلاغ  اضتقا »  » هب نیلئاق  هک : میدرک  نایب  دـض  ثحب  رد  اریز  تسه  يریغ  روکذـم ، یهن  باوج :
- یمّدقم نآ ، بوجو  دوشیم و  بوجو  ياراد  هلازا و  همّدقم  مه  تالـص  كرت  دش  بجاو  هک  هلازا  تسه ، هلازا  همّدقم  تالـص ، كرت 
بوجو 224] نامه  خنـس  زا  مه  شتمرح  دوشیم و  مارح  تالـص ، لعف  درک ، ادـیپ  يریغ  بوجو  تالـص ، كرت  رگا  دـشابیم ، يریغ -

عم تسه و  يریغ  تالص 225 ،] لعف  هب  ّقلعتم  یهن  سپ  دراد  يریغ  تمرح  مه  شلعف  درک ، ادیپ  يریغ  بوجو  ءیـش  كرت  رگا  تسه .
هکلب دناهداد  یـسفن  یهن  هب  صاصتخا  ار  عازن  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  ارچ  سپ  دراد  ار  زامن  داسف  ياضتقا  يریغ ، یهن  نآ  دناهتفگ  کلذ 
سپ دـنیامنیم  داسف  تمرح و  نیب  همزالم  هب  مکح  ود ، ره  رد  داسف  ياضتقا  هب  نیلئاـق  تسه و  يریغ  یـسفن و  زا  معا  یهن ، تفگ : دـیاب 

یسفن و یهن  نیب  اتجیتن 
183 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسین یقرف  ثحب ، ّلحم  رد  مه  يریغ 

؟ هن ای  تسه  عازن  ّلحم  لخاد  مه  یعبت »  » یهن ایآ 

: ینعی دوـب  یعبت  یلـصا و  ياـنعم  رد  فّنـصم  روهـشم و  نیب  مه  یفـالتخا  میدرک و  میـسقت  یعبت »  » و یلـصا »  » هب ار  بجاو  ـالبق  همّدـقم :
میـسقت روکذـم - لیـصفت  تسنادیم . توبث  ماقم  هب  طوبرم  فّنـصم ، اّما  دنتـسنادیم  تابثا  ماقم  هب  طوبرم  ار  ّتیعبت  تلاصا و  روهـشم ،

«. اّیعبت نوکی  نا  اما  اّیلصا و  نوکی  نا  اّما  یهّنلا  : » ینعی دراد  نایرج  مه  یهن  باب  رد  یعبت - یلصا و  هب  بجاو 
نایب هب  کنیا  هک  تسه  یلاکشا  یعبت  یهن  رد  نکل  دشابیم  یلعف  ثحب  لخاد  امّلسم  هک  تسه  یلـصا  یهن  نامه  یهن ، ماسقا  نیرتمهم 

. میزادرپیم نآ 
تلالد یظفل  هکنیا  نودب  دوشیم  هدافتسا  ظفل  زا  هراشا  امیا و  تلالد  هیبش  یتالالد  اب  هکلب  تسین  ظفل  ياراد  یعبت ، یهن  کلذ : حیضوت 

. دشاب هتشاد  نآرب 
؟ هن ای  تسه  ثحب  ّلحم  لخاد  مه  یعبت  یهن  ایآ  دنتشاد ، ّتیعبت  تلاصا و  باب  رد  روهشم  هک  يرظن  نآ  قبط 

هک تسا  نیا  شرهاظ  یهن ، هملک  و  ما ال » هداسف  یضتقی  له  ءیّشلا  نع  یهّنلا » : ) » تسا نیا  ثحب ، ناونع  اریز  ریخ ! هّللا : همحر  فّنـصم 
مالک زا  هکلب  دنک  یهن  رب  تلالد  هک  میرادـن  یظفل  یعبت ، یهن  باب  رد  هکیلاحرد  دـیامن  تلالد  یهن  رب  ظفل  نآ  میـشاب و  هتـشاد  یظفل 
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همزالم ثحب - كالم  رظن  زا  اّما  دوشیمن  یعبت  یهن  لماش  ثحب ، ّلحم  ناونع  اذل  دشاب  نآ  یقباطم  لولدم  هکنیا  نودب  دوشیم  هدافتسا 
تـسه همزالم  الثم  داسف  تمرح و  نیب  دراد و  قّقحت  تمرح  یلـصا ، یهن  رد  هک  روطنامه  تسین  ود  نآ  نیب  یقرف  داسف - تمرح و  نیب 

. تسا ّتیفیک  نامه  هب  مه  یعبت  یهن  رد 
. تسه نآ  لماش  یهن ، كالم  نکل  دوشیمن  یعبت  یهن  لماش  ثحب ، ناونع  سفن  هجیتن :

184 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتاذـب ابجوم  یلاـعت  هل  ةداـبع  هناونعب  هسفنب و  نوکی  اـم  اـنهاه  ةداـبعلاب  دارملا  و  اـهریغ ، وأ  ةداـبع  نوکی  نأ  اـّما  یهّنلا  هب  ّقلعتی  اـم  عباّرلا :

اّیدابع ال ارمأ  هرمأ  ناک  هب  رمالا  ّقلعت  ول  ام  وأ  هسیدقت ، هحیبست و  هل و  عوشخلا  عوضخلا و  دوجّسلاک و  هتمرح ، ول ال  هترـضح  نم  بّرقّتلل 
[. 1  ] ةداعلا ماّیأ  یف  ةالّصلا  و  نیدیعلا ، موص  وحن  هلاثمأ  رئاسک  ّیبرق  وحنب  هب  یتأ  اذا  الا  طقسی  داکی 

______________________________

تدابع يانعم  - 4

. تدابع ریغ  یهاگ  تسا و  تدابع  یهاگ  دشابیم ، یهن  ّقلعتم  هک  ءیش  [- 1]
عقاو هنع  یهنم  دـناوتیم  هنوگچ  تسه ، هب  رومأم  هدـش و  ّقلعتم  نآ  هب  یبوجو  رما  رتالاب ، ای  یبابحتـسا  رما  لـقا ، ّدـح  هک  یتداـبع  لاؤس :

؟ هن ای  تسه  داسف  یضتقم  شیهن  ایآ  مینک  ثحب  ات  دوش 
. هن ای  دوش  عقاو  یهن  ّقلعتم  دناوتیم  دینیبب ، هاگنآ  مینکیم  انعم  امش  يارب  ار  تدابع  ادتبا  باوج :

زا دوصقم  دناهدومرف  هّللا  همحر  فنصم  اّما  هتـشگ  ماربا  ضقن و  لاکـشا و  راچد  اهنآ  مامت  هک  هدش  رکذ  تدابع »  » يارب فیرعت  نیدنچ 
: تسا بلطم  ود  نیا  زا  یکی  ثحب - ّلحم  رد  یهن - ّقلعتم  تدابع 

رد هدجس  عوشخ و  عوضخ ، دننام  [، 227] درادن رما  هب  زاین  دراد و  تیدابع  هبنج  [ 226 «] اتاذ  » هک تسا  يزیچ  نآ  تدابع ، زا  روظنم  فلا :
، روکذـم فیرعت  رب  انب  دـنک ، ادـیپ  ققحت  اهنآ  يارب  تدابع  ناونع  ات  درادـن  دـّبعت  هب  زاین  تسا و  تدابع  اتاذ  هک  قح  ترـضح  هاگـشیپ 

؟ هن ای  تسه  داسف  یضتقم  روکذم ، یهن  ایآ  درک  ثحب  ناوتیم  تفرگ ، رارق  یهن  ّقلعتم  تسا ، تدابع  اتاذ  هک  ءیش  هچنانچ 
185 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ةدابعلا اهنم  لکب  فرع  امک  ءیش ، یف  هیف  ۀحلصملا  راصحنا  ملعی  ام ال  و ال  ۀّیّنلا . یلع  هتّحـص  فّقوتی  ام  هب و ال  دّبعّتلا  لجال  هب  رمأ  ام  ال 
ۀعجارم نم  رهظی  امک  هریغب ، وأ  اسکع ، وأ  ادرط  ضاقتنالاب  اهیلع  دروأ  ام  عم  یهّنلا . اهب  ّقلعتی  نأ  نکمی  داکی  اهنم ال  دـحاوب  اّهنأ  ةرورض 

مسالا حرش  لیبق  نم  لب  مسرب ، ّدحب و ال  سیل  تافیرعّتلا  نم  اهلثم  نوک  لجال  هّلحم ، ریغ  یف  اهیف  کلذب  لاکشالا  ناک  نا  و  تالّوطملا .
[. 1  ] ةداعلا وه  امک  اهریغ  فیرعت  یف  و ال  ةدابعلا ، فیرعت  یف  ماربالا  ضقّنلاب و  مالکلا  ۀلاطال  هجو  الف  ةّرم ، ریغ  هیلع  انهبن  امک 

______________________________

هب رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم ، یبرق .» وحنب  هب  یتا  اذا  الا  طقـسی  داکی  اّیدابع ال  ارما  هرما  ناک  هب  رمالا  ّقلعت  ول  : » هک تسا  نآ  تدابع ، ب :
رطف دیع  زور  موص  دننام  تبرق ، دـصق  اب  رگم  دـشیمن  طقاس  فّلکم ، هّمذ  زا  دوب و  يدابع  شرما  دوب ، هدـش  ّقلعتم  نآ  هب  رما  یهن ، ياج 

: هک تسا  انعم  نیا  هب  شّتیدابع  مّرحم و  هک  تسا  یتدابع  میئوگیم : هک 
رئاس دـننام  مه  موص  نیا  دـشیم ، هب  رومأم  ناـضمر ، هاـم  ماـّیا  رئاـس  هزور  دـننام  رگا  دوش  عقاو  هنع  یهنم  هکنیا  ياـج  هب  رطف  دـیع  موص 
کی نونکا  هک  تسین  نیا  تدابع ، هب  یهن  ّقلعت  زا  دوصقم  سپ  دـشیمن  طقاس  تبرق ، دـصق  نودـب  شرما  دوب و  يدابع  موص ، قیداـصم 

رما و عامتجا  زا  هجرددص  ّنأک  دـشاب  نینچ  رگا  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  مه  یهن  هک  میراد  یبوجو  ای  یبابحتـسا  رما  هب  هب  رومأم  یلعف  تدابع 
. تسا عنتمم  هلئسم ، نیا  الصا  رتالاب و  یهن ،
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 ...«. ایدابع ارما  هرما  ناک  هب  رمالا  ّقلعت  ول  : » تسا نیا  روظنم ، هکنیا  ای  تسه  یتاذ  تدابع  تدابع ، زا  دوصقم  میئوگب : دیاب  ای  هصالخ :
: دناهدرک رکذ  تدابع  يارب  نارگید  هک  یناعم  نآ  اّما  [- 1]

. تسا دّبعت  روظنم  هب  مهنآ  هب  ّقلعتم  رما  هدش و  ّقلعتم  نآ  هب  رما  هک  تسا  نآ  تدابع ، هب ،» دّبعّتلا  لجال  هب  رما  ام  ةدابعلا  : » فلا
: تسا دراو  روکذم  فیرعت  رب  لاکشا  ود 

هب  مه  دّبعت  هتفر و  راک  هب  دّبعت »  » هملک نآ  رد  اریز  تسه  يرود » ، » فیرعت نآ  - 1
186 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ياـنعم رد  ناوتیم  مینک ، صّخـشم  فیرعت  نآ  قیرط  زا  ار  تداـبع  ّتیهاـم  میتسه  ددـص  رد  اـم  هکیلاـحرد  اـیآ  تسا . تداـبع  ياـنعم 
؟ دومن لامعتسا  ار  تدابع  دّبعت و  هملک  تدابع ،

هب رومأم  نامه  سفن  هب  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  یلعف  رما  هک  ءیـش  ایآ  هدـش ، ّقلعتم  نآ  هب  یلعف  رما  هک  تسا  نیا  هب » رما  اـم   » هلمج رهاـظ  - 2
؟ هن ای  تسه  داسف  یضتقم  شیهن  ایآ  هک  مینک  ثحب  مه  ام  دوش و  ّقلعتم  یهن  دناوتیم 

تـسین تبرق  دصق  مه  ّتین  زا  دوصقم  تسا و  ّتین  رب  فّقوتم  شتّحـص  هک  تسا  نآ  تدابع ، ۀـّیّنلا ،» یلع  هتّحـص  فّقوتی  ام  ةدابعلا  : » ب
نوچ دـینک  دـصق  ار  تالـص  ناونع  سفن  دـیاب  دـیناوخیم ، زامن  هک  یماگنه  الثم  تسه  لمع  تدابع و  ناونع  ّتین  ناـمه  روظنم ، هکلب 

. دنکیمن ادیپ  قّقحت  ناونع ، دصق  نودب  تسه و  هّیدصق »  » نیوانع زا  زامن 
: تسا دراو  روکذم ، فیرعت  رب  لاکشا  ود 

یلّـصوت بجاو  کی  دـش ، بجاو  رگا  میظعت »  » ناونع الثم  تسا  ّتین  رب  فّقوتم  ناشتّحـص  هک  میراد  ینیوانع  مه  تاداـبع  زا  ریغ  رد  - 1
، دنکن نورقم  میظعت  دـصق  هب  ار  یلمع  ناسنا ، ات  ینعی : دوشیمن  لصاح  دـصق ، نودـب  روکذـم ، ناونع  لاحنیعرد ، اّما  يدـّبعت  هن  تسه 

: دیئوگیم هدرک و  رصحنم  تدابع  هب  ار  نآ  امش  ارچ  سپ  دوشیمن  قّقحم  میظعت ، ناونع 
« ۀّیّنلا یلع  هتّحص  فّقوتی  ام  ةدابعلا  »

ّقلعت یلعف  رما  ءیش  هب  رگا  هتفرگ ، ّقلعت  نآ  هب  یلعف  رما  هک  يزیچ  نآ  ینعی  دینک  بوسحم  یلعف  تدابع  ار  تدابع  دیهاوخیم  امـش  - 2
؟ هن ای  تسه  داسف  یضتقم  شیهن  ایآ  هک  مینک  ثحب  ام  دوش و  ّقلعتم  نآ  هب  یهن  هک  تسه  لوقعم  تفرگ ،

رـصحنم یّـصاخ  رما  کی  رد  ار  شتحلـصم  ناوتیمن  هک  تسا  نآ  تدابع ، ءیـش »...  یف  اهیف  ۀحلـصملا  راصحنا  ملعی  اـم ال  ةداـبعلا  : » ج
تحلـصم تفگ  ناوتیمن  اّما  میرمـشرب  نآ  يارب  ار  یحلاصم  دراد  ناکما  تسیچ ، تالـص  تحلـصم  دـننک  لاؤس  ام  زا  رگا  اضرف  دومن ،

. میدرک رکذ  ام  هک  تسا  یئاهنامه  هب  رصحنم  زامن ،
187 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب مدرم  لام  دیاب  هک  تسا  نیا  مولعم و  شتحلصم  دینک  ادا  ار  دوخ  نید  دیامرفیم  سّدقم  عراش  یتقو  هک  یلّـصوت » تابجاو   » فالخ هب 
رصحنم ار  نآ  تحلـصم  هرئاد  ناوتیمن  هک  تسا  نآ  تدابع ، سپ  دوشیمن  رّوصت  نآ  رد  يرگید  یفخم  تحلـصم  دوش و  در  شبحاص 

. درک
: تسا دراو  روکذم ، فیرعت  رب  لاکشا  ود 

ام يارب  نـید  يادا  تحلــصم  يرآ  [، 228] دـشاب موـلعم  صّخـشم و  یلّـصوت  بجاو  ره  تحلـصم  هک  تسین  نینچ  رهاـظ ، بسح  هـب  - 1
. تسا صّخشم 

دروخرب یلئاسم  هب  تاداـبع  نیب  رد  تسا  نکمم  تسا  دودـحم  ریغ  تحلـصم ، هرئاد  تفگ  یّلک  روطهب  ناوتیمن  مه  تاداـبع »  » باـب رد 
[. 229] دشاب دودحم  شتحلصم  هرئاد  هک  میئامن 

دناوتیم تسه ، تحلصم  ياراد  هک  ءیـش  ایآ  هتفرگ ، رارق  یهن  ّقلعتم  تحلـصم ، تاذ  ءیـش  نامه  هک : تسا  نیا  امـش ، مالک  رهاظ  - 2
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؟ دوش عقاو  یهن  ّقلعتم 
؟ هدش عقاو  مه  یهن  ّقلعتم  تسه و  تحلصم  ياراد  تداع ، ماّیا  رد  زامن  ایآ 

. دوش عقاو  یهن  ّقلعتم  دناوتیمن  تسه ، تحلصم  ياراد  هک  ءیش 
« هنادعـس  » دننک لاؤس  ام  زا  هکنیا  لثم  دشابیم ، مسالا » حرـش   » ناونع ياراد  هکلب  درادـن  مسر »  » و دـح »  » هبنج روکذـم ، فیراعت  رّکذـت :

عماج هک  درک  لاکشا  ّتقد و  دیابن  یفیراعت  نینچ  رد  اذل  تسا  هایگ  یعون  هکلب  تسین  راوید  رادج و  يانعمهب  میئوگب  باوج  رد  تسیچ 
هک دوب  نامه  حیحـص ، فیرعت  تسین و  زاسراک  روکذم ، هناگهس  فیراعت  هک  دـش  رّکذـتم  دـیاب  لاحنیعرد  اّما  تسین  رایغا  عنام  دارفا و 

. دش رکذ  ثحب  يادتبا  هک  یفیرعت  ود  نامه  میدرک - نایب  امش  يارب 
188 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم هنع  ّبقرتی  ام  هیلع  ّبترتی  اّمات  ةرات  نوکی  نأب  داسفلا  ۀّحّـصلاب و  فاّصتالل  الباق  ناک  ام  الا  عاّزنلا  ناونع  یف  لخدـی  ـال  ّهنأ  سماـخلا :
بابـسأ ضعبک  هنع ، ّکفنی  داکی  اّمم ال  هرثأ  ناک  وأ  اعرـش ، هل  رثأ  ام ال  اّمأ  هّبترت ، یف  ربتعی  ام  ضعب  لالتخال  کلذک ، يرخأ ال  و  رثالا ،

وه ناونعلا  یف  ءیّـشلاب  دارملاف  الوأ ، هیـضتقی  هنع  یهّنلا  ّنأ  یف  عزانی  یک  هیلع  داسفلا  ءورط  مدعل  عاّزنلا ، ناونع  یف  لخدـی  الف  نامّـضلا ،
[. 1 [ ] مهفاف 230 امهریغ ، وأ  اعاقیا  وأ  ناک  ادقع  داسفلا  ۀّحصلاب و  فصّتی  اّمم  ّمعالا  ینعملاب  ۀلماعملا  مّدقت و  يذلا  ینعملاب  ةدابعلا 

______________________________

؟ تسیچ ثحب  ناونع  رد  ءیش »  » زا دوصقم  - 5

هک ار  يروما  مامت  هدش ، رکذ  عازن  ّلحم  ناونع  رد  هک  ءیش  ما ال ،» هداسف  یضتقی  له  ءیّشلا  نع  یهّنلا  : » هک دوب  نیا  ثحب ، ناونع  [- 1]
هرئاد داسف ، هملک  ما ال ) هداسف »  » یـضتقی له   ) میئوگیم هک  روکذم  هلمج  لیذ  هنیرق  هب  نکل  دوشیم  لماش  دوش ، عقاو  یهن  ّقلعتم  دناوتب 

دناوتب هک  یئایشا  نآ  هب  دراد  صاصتخا  هکلب  دوش  عقاو  یهن  ّقلعتم  دناوتب  هک  تسین  يزیچ  ره  نآ ، زا  دوصقم  دنکیم و  دودحم  ار  ءیش 
هک هچنآ  اّما  [ 233] دوشن ّبترتم  نآرب  رثا  یهاگ  و  [ 232] دنک ادیپ  ّبترت  نآرب  رثا  یهاگ  ینعی  [ 231] دوش عقاو  ادساف  یهاگ  احیحص و 

ره رد  ینعی  تسا 235 -] ّتیهام  مزال  دننام  شرثا  تسه ، مه  رثا  ياراد  رگا  ای  [ 234] درادن یعرش  رثا 
189 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و رظن ، وأ  رثأ  بسحب  احیحص  دحاو  ءیـش  نوکی  امبرف  راظنالا ، راثآلا و  بسحب  نافلتخی  ناّیفاضا  نافـصو  داسفلا  ۀّحّـصلا و  ّنأ  سداّسلا :
اّمنا و  ۀـّیمامّتلا ، وه  دـحاو و  ینعمب  امهیف  لب  فلتخت ، ۀـلماعملا ال  ةدابعلا و  یف  ۀّحّـصلا  ّنا  لاقی : نأ  ّحـص  انه  نم  و  رخآ ، بسحب  ادـساف 

یف مّلکتملا  هیقفلا و  نیب  فالتخالا  اذکه  و  اهمدع . ۀـّیمامّتلاب و  فصّتت  اهیلع  سایقلاب  یتلا  راثآلا  نم  امهنم  بوغرملا  وه  امیف  فالتخالا 
اهانعم یه  امک  ۀّیمامّتلا  ینعمب  اّهنأ  یلع  ارهاظ  قاّفتالا  دعب  رثالا  نم  امهنم  ّلکل  ّمهملا  وه  امیف  فالتخالا  لجال  نوکی  اّمنا  ةدابعلا  ۀّـحص 

مّلکتملا ضرغ  ناک  و  امهطوقسب ، ةدابعلا  ۀّحص  رّـسف  بوجولا  مدع  وأ  ةداعالا ، وأ  ءاضقلا  بوجو  وه  هیقفلا  ضرغ  ناک  املف  افرع ، ۀغل و 
[. 1  ] يرخأ ۀعیرّشلا  قفاوی  امب  و  ةرات ، رمالا  قفاوی  امب  اهرّسف  ۀبوثملا  قاقحتسال  القع  بجوملا  لاثتمالا  لوصح  وه 

______________________________

ضراـع اـهنآ  رب  داـسف  هاگچــیه  اریز  تـسین  یلعف  ثـحب  لــخاد  دوـشیم - ّبترتـم  مـه  رثا  نآ  دــنک ، ادــیپ  قّـقحت  ضورعم  يدروـم 
. هن ای  تسه  نآ  داسف  یضتقم  ءیش ، زا  یهن  ایآ  هک  مینک  ثحب  ات  [ 236] دوشیمن

. هلماعم ای  دشاب  تدابع 237 ] هاوخ  دنوشیم  داسف  تّحص و  هب  فصّتم  هک  تسا  یئاهزیچ  ثحب ، ناونع  رد  ءیش »  » زا دوصقم  هجیتن :
فاّصتا دشابن و  تدابع  هک  تسا  يزیچ  ره  تدابع ، لباقم  رد  هلماعم  زا  دوصقم  هکلب  تسین  یحالطـصا  هلماعم  هلماعم ، زا  روظنم  رّکذـت :

[. 238] ود نآ  زا  ریغ  ای  تاعاقیا  ای  دشاب  دوقع  زا  هاوخ  دنک  ادیپ  داسف  تّحص و  هب 
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« داسف  » و تّحص »  » يانعم - 6

هراشا

ءیش رد  رگا  ینعی : تسه  ّتیمامت »  » يانعمهب فرع  تغل و  رظن  زا  تّحص » [- » 1]
190 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. دساف اذه  : » مینکیم ریبعت  نینچ  دشاب ، صقن  نآ  رد  هچنانچ  و  حیحص » اذه  : » میئوگیم دشابن ، یصقن  للخ و 
: میوشیم بلطم  ود  رّکذتم  کنیا 

هتـشاد تّحـص  هب  فاّصتا  رثا ، کی  رطاخ  هب  تهج و  کی  زا  ءیـش  تسا  نکمم  تسه ، يراـبتعا  یفاـضا و  رما  ود  داـسف ، تّحـص و  - 1
. دنکن ادیپ  تّحص  هب  فاّصتا  رگید ، رثا  تهج و  زا  اّما  دشاب 

ناونع ای  دوشیم  هداد  حیحـص »  » ناونع دـشاب ، طئارـش  مامت  ياراد  هک  یتعکر  راهچ  زامن  هب  ایآ  هک  میتفگ  مه  معا » حیحـص و   » ثحب رد 
؟» لطاب »

- رارطضا رایتخا و  رضح ، رفـس ، رد  فّلکم - تالاح  بسح  هب  تّحـص  اریز  تسا  قلطم  تّحـص  ياراد  روکذم ، تالـص  تفگ  ناوتیمن 
حیحص زامن  الثم  دوشیمن  انعم  فالتخا  ثعاب  دارفا ، فالتخا  تسه و  یکی  تّحـص »  » و حیحـص »  » يانعم هکنآ  لاح  دوشیم و  فلتخم 

يرامیب رارطضا و  لاح  رد  زامن  نینچمه  تسا و  لطاب  نآ  سکع  تسا و  تعکر  راهچ  رـضاح ، صخـش  يارب  تعکر و  ود  رفاسم ، يارب 
مولعم اذل  دنتـسه  حیحـص  دوخ ، عضاوم  رد  اهنآ  مامت  هکنآ  لاح  دوش و  هدناوخ  دـیاب  امئاق  رایتخا  لاح  رد  یلو  دوشیم  هدـناوخ  اسلاج 

 ... تسا و تعکر  راهچ  رگید  صخش  ّقح  رد  تعکر و  ود  يدرف ، دروم  رد  ّتیمامت  و  ّتیمامت »  » زا ترابع  تّحص ، يانعم  هک  دوشیم 
هب فصّتم  ءیـش  رگا  دنتـسه  داضتم  ضرع  ود  یقیقح و  فصو  ود  ضایب ، داوس و  تسین . ضاـیب  داوس و  دـننام  داـسف ، تّحـص و  هجیتن :
رد ود  ره  تسا  نکمم  دنـشابیم و  يرابتعا  رما  ود  هک  داسف  تّحـص و  فالخ  هب  دنک  ادیپ  مه  داوس  هب  فاّصتا  درادن  ناکما  دش ، ضایب 

. دنشاب فلتخم  راظنا ، راثآ و  تالاح ، بسح  هب  اّما  دنوش  عمج  دروم  کی 
191 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رثا ّبترت  هب  تـالماعم »  » رد هداـعا و  اـضق و  طوقـس  هب  تاداـبع »  » رد ار  تّحـص  هچرگ  میئوگیم : [ 239] روکذم هتکن  هب  هّجوتاب  رّکذـت :
، راظنا راثآ و  رطاخ  هب  ینعی : تسه  ّتیمامت »  » مه ود  نآ  رد  تّحـص  يانعم  درادـن و  یفـالتخا  تقیقح ، رد  اـّما  دـناهدرک  ریـسفت  دوصقم 

. هدش اهنآ  هب  تبسن  فلتخم  ریباعت 
. تسا ریاغتم  رگیدکی  اب  یناعم  نآ  رهاظ ، بسح  هب  هک  دناهدرک  ریسفت  یئانعم  هب  ار  تّحص  مادکره  فلتخم - نونف  رد  املع - - 2

- بقرتم رثا  هک  تسا  نآ  حیحـص ، حاکن  دـناهتفگ  الثم  هدرک  ریـسفت  دوصقم  رثا  ّبترت  هب  ار  تّحـص  تـالماعم - باـب  رد  هقف - رد  فلا :
هب دـشابن  اضق  هداـعا و  شلاـبند  هب  هک  تسا  نآ  حیحـص ، لـمع  هدومرف : تاداـبع »  » باـب رد  هیقف  ناـمه  اـّما  دوش  ّبترتم  نآرب  ّتیجوز -

. تسه [ 240 «] ءاضقلا طاقسا   » يانعمهب تّحص  سپ  دشاب  هداعا  اضق و  طقسم  هک  تسا  نآ  حیحص ، زامن  رگید ، ترابع 
. دناهدرک انعم  [ 241 «] ۀعیرّشلا ۀقفاوم   » هب ار  تّحص  مالک ، ملع  ياملع  ب :

. دناهدومن ریسفت  جازم  لادتعا  هب  ار  تّحص »  » اّبطا ج :
الصا دشاب و  يدّدعتم  یناعم  ياراد  تّحـص »  » اعقاو هک  دوشیم  ثعاب  هدش ، تّحـص  زا  فلتخم  مولع  رد  هک  یفلتخم  فیراعت  ایآ  لاؤس :

؟ هدش رکذ  نآ  يارب  ینوگانوگ  ریسافت  ارچ 
فلتخم راظنا ، بسح  هب  شرثا  اهتنم  تسه  يراج  يراس و  مولع ، ماـمت  رد  روکذـم  ياـنعم  تسا و  ّتیماـمت »  » ياـنعمهب تّحـص  باوج :

. دشابیم
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نآ  رد  هیقف  دوصقم  تسا و  ّتیمامت  يانعمهب  تّحص  تالماعم »  » باب رد  کلذ : نایب 
192 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نادیفی نیریخالا  ّنأ  یف  فلتخت  راظنالا  و  ّيرهاّظلا ، ّيوناّثلا و  ّیلّوالا و  ّیعقاولا  نم  ماسقأ  یلع  نوکی  ۀعیرّشلا  یف  رمالا  ّنا  ثیح 242 ] و 
ریغ و  رظنب ، ةداعالا  ءاضقلل و  اطقسم  وأ  رخآل ، ۀفلاخم  رمال و  ۀقفاوم  ةدابعب  نایتالا  ناک  نادیفی  وأ ال  ءازجالا ،

______________________________

. دناهدرک انعم  دوصقم  رثا  ّبترت  هب  ار  تّحص  امیقتسم  اذل  دوش  لصاح  ّتیجوز  حاکن ، رد  ّتیکلم و  عیب ، رد  هک  تسا  نیا  باب ،
اذـل تسا  هداعا  اضق و  بوجو  مدـع  ّتیمامت ، زا  هیقف  روظنم  اّما  تسه  مات  تالـص  نامه  حیحـص ، زامن  زا  دوصقم  مه  تادابع »  » باب رد 

. دناهدومن ریسفت  هداعا  اضق و  طوقس  هب  ار  تّحص  امیقتسم 
انعم رمالا » ۀـقفاوم   » ای ۀعیرـشلا » ۀـقفاوم   » هب ار  تّحـص  اذـل  تسا  باقع  زا  یئاهر  باوث و  قاقحتـسا  هب  نیمّلکتم  رظن  نوچ  مالک  ملع  رد 

. دناهدرک
. تسین اهنآ  نیب  یفالتخا  تسا و  ّتیمامت »  » نامه مولع ، مامت  رد  اتغل  افرع و  تّحص ، يانعم  يدنبعمج :

193 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀقفاومب ۀّحّصلا  ریسفت  یف  رمالا  ّنأ  یلع  ءانب  هیقفلا  مّلکتملا و  دنع  ۀحیحص  نوکت  ّيرهاّظلا  رمالل  ۀقفاوملا  ةدابعلاف  رخآ ، رظنب  امهل  طقسم 

رمالا ۀـقفاومب  یعارم  هنوک  و  ءازجالا ، مدـع  یلع  ءانب  هتقفاومب  هیقفلا  دـنع  اهب  اهفاّصتا  مدـع  و  ءازجالل ، هئاـضتقا  عم  ّيرهاّـظلا  ّمعی  رمـالا 
[. 1  ] ّیعقاولا صوصخ  اهریسفت  یف  رمالا  نوک  یلع  ءانب  مّلکتملا  دنع  و ]  ] ّیعقاولا

______________________________

. دوش هداد  رمالا » ۀقفاوم   » و رما »  » هب عجار  یحیضوت  تسا  مزال  اذل  دناهدرک  ریسفت  رمالا » ۀقفاوم   » هب ار  تّحص  نیمّلکتم ، [- 1]
يوناث یعقاو  رما  - 2 ةالّصلا . اومیقا  ءوضولا - عم  تالص  دننام  یلّوا ، یعقاو  رما  - 1 میراد : رما  عون  هس 243 ] تعیرش ، رد  کلذ : حیضوت 

مایق ای  تراهط  باحصتسا  اب  تالص  دننام  يرهاظ ، رما  - 3 دوشیم . ریبعت  مه  يرارطضا  رما  هب  نآ  زا  هک  ممیتلا  عم  تالـص  دننام  [، 244
. تراهط رب  هنّیب 

اب تقفاوم  ایآ  هک : تسا  فالخ  ّلحم  هلئسم ، نیا  اّما  تسه  اضق  طقسم  تعیرش و  قفاوم  يزجم ، عیمجلا  دنع  یلّوا ، یعقاو  رما  اب  تقفاوم 
؟ هن ای  تسه  اضق  طقسم  تعیرش و  قفاوم  يزجم ، يرهاظ 245 ،] رما  يوناث و  یعقاو  رما 

: ینعی تسا  فلتخم  باب ، نیا  رد  اهقف - نیمّلکتم و  املع - راظنا  سپ 
« اهقف : » هک تسا  یتروص  رد  نیا  دشاب و  حیحص  همه  دزن  رد  تسه  یعقاو  رما  فلاخم  باحصتسا و  قفاوم  هک  يزامن  تسا  نکمم  فلا :

نآ  سپ  دننادب  یفاک  رما  تقفاوم  لاثتما و  لوصح  رد  ار  يرهاظ  رما  مه ، نیمّلکتم »  » دننادب و ازجا  دیفم  ار  يرهاظ  رما 
194 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب و رومأملا  عم  هب  ّیتأملا  ۀـقباطم  نم  ناعزتنی  ناـّیرابتعا  نافـصو  مّلکتملا  دـنع  داـسفلا  ۀّحّـصلا و  ّنأ  یف  ۀهبـش  ـال  ّهنأ  وه  و  هیبنت 246 :]
[. 1  ] اهمدع

______________________________

. دشابیم هداعا  اضق و  طقسم  مه  تسا و  تعیرش  رما و  قفاوم  مه  تالص ،
رد نیمّلکتم »  » اّما دـننادب  هداعا  اضق و  طقـسم  يزجم و  ار  يرهاظ  رما  اهقف » : » هک دـشاب  فالتخا  هلئـسم ، رد  وحن  نیا  هب  تسا  نکمم  ب :
. تسا حیحص  ریغ  نیمّلکتم ، رظن  رد  حیحص و  اهقف  رظن  زا  روکذم  تالص  سپ  دننکن  افتکا  يوناث - و  يرهاظ - رما  هب  تعیرش  تقفاوم 

هب ناوتیمن  تعیرـش  تقفاوم  رد  دیئوگب  مه  نیمّلکتم »  » دـننادن و هداعا  اضق و  طقـسم  يزجم و  ار  يوناث - و  يرهاظ - رما  اهقف »  » رگا ج :
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هک دـش  صّخـشم  سپ  تسا  حیحـص  ریغ  دـساف و  عیمجلا  دـنع  روکذـم ، تالـص  مه  تروص  نیا  رد  دومن  افتکا  يوناث - و  يرهاظ - رما 
 ... تسا و فلتخم  راظنا  دراوم و  بسح  هب  تّحص  رثا  اّما  تسا  ّتیمامت » ، » تّحص يانعم 

؟ هّیرابتعا ای  هّیلقع  ای  تسه  هّیعرش  ماکحا  زا  داسف  تّحص و 

هلمج زا  تسه . فورعم  هناگجنپ  ماکحا  نامه  یفیلکت ، ماکحا  دـناهدرک . میـسقت  یعـضو »  » و یفیلکت »  » هب ار  مکح  رابتعا ، کی  هب  [- 1]
يارب  لاثم  ناونعهب  هک  يدراوم 
195 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا داسف »  » و تّحص »  » هدش هدرمش  هّیعضو  ماکحا 
زا ای  تسه  هّیعرش  تالوعجم  زا  ایآ  دناهدرک ، بوسحم  هّیعـضو  ماکحا  زا  هک  ار  داسف  تّحـص و  هک : تسا  نیا  روکذم ، هیبنت  رد  ام  ثحب 

تاّلقتسم ءزج  دراوم ، زا  یضعب  رد  یعرش و  لوعجم  دراوم ، زا  یضعب  رد  ینعی : تسا  فلتخم  دراوم ، بسح  هب  هکنیا  ای  هّیلقع  تاّلقتـسم 
. تسه هّیلقع 

[. تسا 247 ۀعیرشلا » ۀقفاوم   » ای رمالا » ۀقفاوم   » مّلکتم رظن  رد  تّحص  يانعم  مّلکتم : دزن  تّحص ، اّما 
؟ تسه هیعرش  تالوعجم  هّیعضو و  ماکحا  زا  یکی  روکذم ، يانعمهب  تّحص  لاؤس :

اب فّلکم  یجراخ  لمع  تقباطم  مدـع  ای  تقباطم  تسه - ینیوکت  هشیر  کی  ياراد  ابیرقت  [« 248] رمالا ۀقفاوم   » يانعمهب تّحص  باوج :
هّللا همحر  فّنـصم  هکنیا  دوشیم و  عازتنا  رمالا » ۀقفاوم  ، » ینیوکت هلأسم  نآ  زا  اهتنم  درادن - سّدـقم  عراش  هب  یطابترا  یعرـش ، هب  رومأم 

تسا نیا  ناشدوصقم  تسه ، ّتیعقاو  کی  نآ ، هنم  عزتنم  هک  دناهدومرفن  تسه و  یعازتنا  فصو  کی  مّلکتم ، دزن  تّحـص » : » دناهدومرف
ینعی [ 249] دوشیم عازتنا  رمـالا » ۀـقفاوم  ، » ینیوکت هلأـسم  نآ  زا  تسا و  لوعجم  ریغ  یعقاو  ینیوکت  رما  کـی  نآ  هشیر  هنم و  عزتنم  هک 

قاقحتسا  مدع  تبوثم و  قاقحتسا  درک ، ادیپ  قّقحت  ۀعیرّشلا  ۀقفاوم  رگا 
196 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی ثیح ال  القع ، ّیلوالا  ّیعقاولا  رمالاب  هب  رومأملاب  نایتالا  مزاول  نم  یهف  هیقفلا ، دـنع  ةداعالا  ءاـضقلا و  طوقـس  ینعمب  ۀّحّـصلا  اـما  و 
الا فیلکت ، عبتب  وأ  هسفنب  لوعجم  ّیعضو  مکحب  سیل  ناک  نا  هیف و  ینعملا  اذهب  ۀّحّصلاف  [ 250] امزج هعم  ءاضقلا  وأ  ةداعالا  توبث  لقعی 

[. 1  ] هب [ ] 252] ۀبوثملا قاقحتساب  ّلقتسی  امک  لقعلا ، هب  ّلقتسی  امم  لب  مّهوت 251 ] امک  عزتنی ، ّيرابتعا  رمأب  سیل  ّهنأ 
______________________________

. دنکیم ادیپ  قّقحت  تسا ، مّلکتم  روظنم  هک  تبوقع 
فلتخم دراوم ، بسح  هب  هکنیا  ای  دشابیم  هلوعجم  هّیعضو  ماکحا  زا  هقف  ملع  رد  نالطب  تّحص و  ایآ  لاؤس : هیقفلا : دنع  تّحص  اّما  [- 1]

؟ تسا
کی هب  ار  تدابع »  » رد تّحـص  هیقف ، میدرک ، نایب  مشـش  رما  رد  هک  روطنامه  میوش : یتاکن  رّکذـتم  تسا  مزال  لاؤس ، هب  خـساپ  زا  لـبق 

. تشذگ شحرش  هک  تسا  ّتیمامت »  » نامه هب  انعم  ود  ره  تشگرب  اّما  رگید  وحن  هب  ار  هلماعم »  » رد تّحص  هدومن و  ریسفت  وحن 
ءاضقلا ةداعالا و  بجی  ال   » هک تسا  نآ  حیحـص ، تدابع  ینعی : تسه 253 ] هداعا » اضق و  طوقس   » هیقف رظن  زا  تدابع  رد  تّحـص  يانعم 

«. اهبیقع
ماکحا زا  تسا - راتخم  صخش  فیلکت  هک  ءوضولا  عم  تالص  دننام  یلّوا 254 -] یعقاو  رما  هب  هب  رومأم  تدابع  رد  تّحص  لاؤس : خساپ 

فّلکم  رگا  اریز  تسین  هلوعجم  هّیعضو 
197 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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عراش هب  یطابترا  اضق - هداعا و  موزل  مدـع  روکذـم - تالـص  تّحـص  دومن ، نایتا  ازجا  طئارـش و  مامت  وضو و  اـب  ار  شرهظ  زاـمن  اـضرف 
نآ سپ  دیدومن  نایتا  ار  نآ  مه  امش  هتساوخ ، ءوضولا  عم  زامن  امـش  زا  عراش  هک  دنکیم  مکح  [ 255 «] اّلقتسم  » لقع هکلب  درادن  سّدقم 

. دیامن لعج  ار  اضق  و  هداعا 256 ] طوقس  شلابند  هب  وا  دیابن  اذل  تسا . عراش  روتسد  اب  قباطم  تالص ،
مکح لقع  هکلب  درادـن  عراش  هب  یطاـبترا  تسه و  یلقع  روکذـم ، ثحب  میتفگ  یلّوا - یعقاو  رما  هب  هب  رومأـم  ناـیتا  ازجا - باـب  رد  هّتبلا 
رومأم نایتا  تّحص  سپ  [ 257] دشابیم يزجم  شلمع  تسین و  مزال  وا  رب  اضق  هداعا و  هداد ، ماجنا  الماک  ار  شاهفیظو  هک  یسک  دنکیم 

. تسین یعرش  لوعجم  ماکحا  زا  یکی  یلّوا ، یعقاو  رما  هب  هب 
هکنیا ای  هدومن  لعج  ار  اهنآ  امیقتـسم  سّدـقم  عراش  ایآ  هک  تسا  رظنفالتخا  هّیعـضو ، ماکحا  رد  میدرک  نایب  [ 258] البق هک  روطنامه 
یعضو مکح  ثحب ، ّلحم  رد  الصا  میئوگیم  هدومن و  یفن  ار  بلطم  ود  ره  ام  هک  هدش 259 ] لعج  هّیفیلکت  ماکحا  عبت  هب  هّیعضو  ماکحا 

هک تسا  حرطم  یتّیعقاو  کی  هکلب  تسین  مه  يرابتعا  رما  هکنیا  امک  دوش  ّقلعتم  نآ  هب  لقتـسم »  » ای یعبت »  » لـعج هکنیا  اـت  درادـن  دوجو 
نیاربانب اطقاس » ءاضقلا  ةداعالا و  نوکی  يا  احیحـص  نوکی  یلّوالا  ّیعقاولا  رمالاب  هب  رومأملا  قّقحت  اذا  : » ینعی تسا  هّیلقع  تاّلقتـسم  ءزج 

. هّیعضو ماکحا  زا  هن  تسا  هّیلقع  تالقتسم  زا  هلئسم  ضرف  رد  تدابع  رد  تّحص 
198 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلأسم یف  تفرع  امک  امهتوبثل  یـضتقملا  توبث  عم  دابعلا  یلع  ۀـّنم  افیفخت و  هب  مکحلا  ناک  الوعجم و  نوکی  اـمبر  طوقّـسلاف  هریغ ، یف  و 
یف داسفلا  ۀّحّـصلا و  معن  نییعازتنا . نیفـصو  نیلوعجم ال  نیمکح  هیف  داـسفلا  ۀّحّـصلا و  نوکیف  [، 260] امهتوبثب مکحی  امبر  امک  ءازجـالا 

[. 1  ] تادابعلا یف  اذه  هب ، رومأملا  وه  ام  یلع  قابطنالا  دّرجمب  امهب  فصّتت  یه  اّمنا  لب  نیلوعجم ، نانوکی  داکی  ۀّصاخلا ال  دراوملا 
______________________________

اب تالـص  دـننام  يرهاظ - رما  هب  هب  رومأم  ای  ممیّتلا - عم  تالـص  دـننام  يوناـث - رما  هب  هب  رومأـم  دروم  رد  تّحـص 261 ] ایآ  لاؤس : [- 1]
؟ هن ای  تسه  هّیعرش  هلوعجم  ماکحا  زا  وضو - باحصتسا  ای  سابل  تراهط  باحصتسا 

درک ادیپ  بآ  هب  یـسرتسد  تقو ، زا  دعب  ای  دش  ءاملا  دجاو  درذگب ، زامن  تقو  هکنیا  زا  لبق  اضرف  دناوخ ، ممیت  اب  ار  شزامن  یفّلکم  الثم 
؟ هن ای  تسا  طقاس  اضق ، هداعا و  ایآ  تروص  نیا  رد 

نکمم هن ؟ ای  تسه  یفاک  امـش  رظن  هب  بآ  زا  نّکمت  زا  دـعب  مّمیت ، اب  زاـمن  اـیآ  هک  [ 262] درک لاؤس  عراش  زا  دیاب  ار  نآ  خـساپ  باوج :
نالطب هب  مکح  روظنم و  ار  رگید  تاهج  تسا ، نکمم  دیامن و  زامن  نآ  تّحـص  هب  مکح  مدرم ، رب  نانتما  لیهـست و  رطاخ  هب  عراش  تسا 

. دیامن تالص 
زا یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب  رومأـم  دروـم  رد  تّحـص  درک . مکح  شاهراـبرد  ناوـتیمن  قـلطم  یّلک و  روـطهب  ار  تداـبع  رد  تّحـص  هجیتـن :

تسا نکمم  ینعی : تسا 263 ] یعرـش  تالوعجم  زا  يرهاظ  رما  هب  هب  رومأم  يوناـث و  رما  هب  هب  رومأـم  دروم  رد  تسا و  هّیلقع  تالقتـسم 
. دیامن داسف  هب  مکح  دراد  ناکما  تّحص و  هب  مکح  عراش ،

199 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثحب کی  یتوبث و  ثحب  کی  اجنآ  مینکیم : هراشا  ارـصتخم  نآ  زا  یتمـسق  هب  کنیا  هک  میتشاد  ءازجا »  » باب رد  یلّـصفم  ثحب  رّکذـت :
ياراد ءوضولا ، عم  زامن  دننام  رگا  هن ؟ ای  تسه  تحلـصم  هجرددص  ياراد  ممیتلا ، عم  زامن  ایآ  دوب : نیا  شیتوبث  ثحب  هک  میتشاد  یتابثا 

. دنامیمن یقاب  هداعا  اضق و  يارب  يدروم  تسه و  يزجم  اعطق  هک  دشاب  تحلصم  هجرددص 
هجرد هد  دراد و  تحلـصم  هجرد  دون  هک  نیا  لـثم  تسین  هیاـعّرلا  مزـال  شتواـفت  نکل  تسا  رتـمک  شتحلـصم  ممیتـلا  عـم  زاـمن  رگا  اـی 
يزجم ممیّتـلا  عم  زاـمن  هک  هدرک  مکح  داـبعلا  یلع  اـتّنم  اـفیفخت و  عراـش  دـیئوگیم  ارچ  روکذـم  ضرف  رد  درادـن  اـفیتسا  موزل  شرگید 

؟ تسه
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ماقم رظن  زا  تسا  نکمم  هک : تسا  نیا  شحیـضوت  نکل  دـناهدرک  نایب  هملک  کـی  اـب  ار  لاکـشا  خـساپ  هّللا  همحر  فّنـصم  هّتبلا  باوج :
نآ تحلـصم  هجرد  تصـش  دراد و  تحلـصم  هجرد  لهچ  اضرف  ممیتلا  عم  زامن  هک  نیا  لثم  دـشاب  مزال  فّلکم  رب  اضق  هداـعا و  توبث » »

هقیضم رد  ار  امش  دیوگیم  ناگدنب  رب  ّتنم  فیفخت و  رطاخ  هب  سّدقم  عراش  اّما  دوش  اضق  ای  هداعا  زامن ، دیاب  هدعاق  قبط  هک  هدنام  یقاب 
تـسا تروص  نیا  رد  سپ  تسین  اضق  هداعا و  هب  يزاین  دـشابیم و  يزجم  دراد ، تحلـصم  هجرد  لهچ  هک  زامن  ناـمه  میهدیمن و  رارق 

. دراد ار  ناگدنب  رب  ّتنم  فیفخت و  ناونع  تسا و  یعرش  لوعجم  اضق  هداعا و  طوقس  هب  مکح  میئوگیم  هک 
، هدش ءاملا  دجاو  سپـس  هدناوخ و  ممیت  اب  ار  شزامن  دیز  اضرف  دـنکیمن . مکح  لعج  یئزج  دراوم  هب  تبـسن  سّدـقم ، عراش  يروآدای :
هب تبـسن  وا  هکلب  تسین  طوبرم  عراش ، هب  هلئـسم  نیا  دـساف ، ای  تسا  حیحـص  ممیت ، اـب  وا  زاـمن  اـیآ  هک  مینک  یـسررب  میهاوخیم  نونکا 

مّمیت اب  هک  دیز  زامن  تّحص  اّما  تسا  حیحـص  بآ ، زا  نّکمت  زا  دعب  ممیت  اب  تالـص  دیوگیم  الثم  دنکیم و  مکح  لعج  یّلک ، عوضوم 
. تسا لقع  هب  طوبرم  هکلب  تسین  عراش  هب  طوبرم  هدش ، عقاو 

، روکذم تالص  دیوگیم  مه  وا  هدومن  نآ  تّحـص  هب  مکح  عراش ، هک  دوب  یّلک  تالـص  نامه  قادصم  مّمیت ، اب  زامن  لقع ، دید  زا  رگا 
قادصم  هچنانچ  تسا و  حیحص  یّلک و  نآرب  قبطنم 

200 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، ءاضما ول  اهیلع و  هبیترت  و  عراّشلا ، لعجب  وه  اّمنا  ۀـلماعم  یلع  رثالا  ّبترت  ناک  ثیح  ۀـلوعجم ، نوکت  یهف  تالماعملا ، یف  ۀّحّـصلا  اما  و 

اهقابطنا لجال  الا  سیل  اهداسف  ۀّیصخش و  [ 265] ۀلماعم ّلک  ۀّحص  معن  [. 264] داسفلا ۀلاصال  هیلع ، ّبترتی  ناک  امل  هلعج  ول ال  ّهنأ  ةرورض 
امهریغ وأ  ۀمرحلا  وأ  بوجولاب  هب  ّیتأملا  فاّصتا  ّنأ  ةرورض  ماکحالا ، نم  ۀّیفیلکّتلا  یف  لاحلا  وه  امک  همدع ، اببس و  لوعجملا  وه  ام  عم 

[. 1  ] مارحلا وأ  بجاولا  وه  ام  عم  هقابطنال  الا  سیل 
______________________________

. تسا لطاب  دیوگیم  دوبن  یّلک  نآ 
هچنانچ تسا و  عراش  هب  طوبرم  میریگب ، رظن  رد  ممیتلا - عم  تالـص  دـننام  یّلک - تاعوضوم  هب  تبـسن  ار  نـالطب  تّحـص و  رگا  هجیتن :

شحرـش هک  تسا  لقع  هب  طوبرم  دـساف ، ای  تسا  حیحـص  دـیز ، زاـمن  میئوگب  میهد و  قیبطت  ورمع  دـیز و  زاـمن  رب  ار  یّلک  نآ  میهاوخب 
. تشذگ

؟ هن ای  تسا  هّیعرش  تالوعجم  زا  دوصقم  رثا  ّبترت  يانعمهب  تالماعم »  » رد تّحص  ایآ  لاؤس : [- 1]
201 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ول داسفلا  ۀّیعرفلا  ۀلأسملا  یف  لصالا  ناک  معن  داسفلا . یلع  یهّنلا  ۀـلالد  یف  ّکش  ول  هیلع  لّوعی  ۀـلأسملا  یف  لصأ  ّهنأ ال  یفخی  ال  عباّسلا :
مومع  وأ  قالطا  كانه  نکی  مل 

______________________________

: دیامرفب دـیامن و  عیب  رب  رثا  ّبترت  هب  مکح  دـیاب  وا  تسه و  وا  لوعجم  عراش و  هب  طوبرم  مه  روکذـم  يانعمهب  تحـص »  » امّلـسم باوج :
داسف تّحـص و  رد  هاگره  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  عراش  هب  طوبرم  تّحـص ، مدـع  تّحـص و  هب  مکح  سپ  ابّرلا ». مّرح  عیبلا و  هّللا  ّلـحا 

: دش هتکن  ود  رّکذتم  دیاب  نکل  تسا  نآ  داسف  یضتقم  داسفلا  تلاصا  میشاب ، هتشاد  کش  هلماعم 
نیب تالماعم ، زا  يرایـسب  هکلب  دـشاب  هتـشادن  هقباس  القع  نیب  رد  هدرک  ّبترتم  نآرب  دوصقم  رثا  عراش ، هک  ار  ياهلماعم  تسین  مزـال  - 1
لعج یئاضما - اـی  دـشاب  یـسیسأت  شلعج  هک  تسا  نیا  زا  ّمعا  یعرـش ، لوعجم  سپ  هدومن  اـضما  ار  اـهنآ  عراـش  اـّما  هدوب  جـیار  ـالقع 

. دراد هّیعرش  ّتیلوعجم  ناونع  مه  یئاضما 
اضما دروم  ار  عیب  هلماعم و  تعیبط  وا  هکلب  [ 266] دنکیمن لعج  داسف  ای  تّحص  هب  مکح  تالماعم ، کتکت  هب  تبسن  سّدقم ، عراش  - 2
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یّلک عیب  نآ  قادصم  رگا  تسا  لقع  هب  طوبرم  هکلب  درادن  عراش  هب  یطابترا  ورمع  دـیز و  نیب  هّیـصخش  هلماعم  تّحـص  اّما  دـهدیم  رارق 
نآ قادصم  هچنانچ  دراد و  تّحـص  هب  فاّصتا  مه  ورمع  دیز و  نیب  هّیـصخش  هلماعم  دیوگیم  لقع  دنک ، ادـیپ  قّقحت  عراش  ءاضما  دروم 
اّما تسا  عراش  هب  طوبرم  یّلک  روطهب  داسف  تّحـص و  سپ  ۀلطاب » ۀلماعملا  هذـه   » دـیوگیم لقع  دـنکن ، ادـیپ  قّقحت  اضما  دروم  یّلک  عیب 

. دراد لقع  هظحالم  هب  یگتسب  هکلب  درادن  صاخ  یعرش  مکح  یئزج ، یصخش و  روطهب 
202 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] یفخی 268 امک ال  اهنع  یهّنلا  عم  اهب  رمالا  مدعل  کلذکف 267 ،] ةدابعلا ، اّمأ  و  ۀلماعملا ، یف  ۀّحّصلا  یضتقی 
______________________________

لصا سیسأت  - 7

ام ثحب  کنیا  میدرک ، نایب  همّدـقم  ناونعهب  ار  یبلاطم  نونکات  ما ال » هداسف  یـضتقی  لـه  ءیّـشلا  نع  یهّنلا  : » هک دوب  نیا  رد  ثحب  [- 1]
: هک تسا  نیا  متفه ، رما  رد 

نیا رد  ایآ  میدنام : یقاب  دیدرت  لاح  رد  هن و  ای  تسه  نآ  داسف  یـضتقم  ءیـش ، زا  یهن  مینک  هدافتـسا  میتسناوتن  ّهلدا  قیرط  زا  رگا  لاؤس :
؟ ار داسف  رب  تلالد  مدع  دنک  اضتقا  ای  ار  داسف  رب  تلالد  دیامن  اضتقا  هک  میراد  یلصا  یلوصا »  » هلأسم

: دشاب نیا  شدافم  هک  میرادن  یلصا  یلوصا »  » هلأسم رظن  زا  هک  تسا  نیا  رهاظ ، باوج :
«. داسفلا یلع  ّلدی  یهّنلا ال   » ای داسفلا » یلع  ّلدی  یهّنلا  »

؟ هن ای  دومن  کّسمت  نآ  هب  داسف  تّحص و  رد  ّکش  ماگنه  هک  میراد  یلصا  هیهقف ،»  » هلأسم رد  ایآ  لاؤس :
روکذم ضرف  رد  [ 269] دساف ای  تسا  حیحص  ایآ  هک  میتسنادن  دش و  عقاو  یهن  ّقلعتم  التبا و  دروم  هقف ، رد  ياهلماعم »  » رگا فلا : باوج :

رد هک  یقالطا 271 ] ای  مومع 270 ] رگا  لّوا  هجرد  رد 
203 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يارب بساکم  رد  هک  يدّدـعتم  دراوم  دـننام  مینکیم  کّسمت  نآ  هب  میشاب 272 ] هتـشاد  دوشیم ، کّسمت  نآ  هب  تّحـص  رد  ّکش  دراوم 
. دوشیم کّسمت  تاقالطا  ای  تامومع  نآ  هب  [ 273] ۀحّصلا كوکشم  تالماعم  تّحص  تابثا 

[. تسا 274 داسف  ۀحّصلا ، كوکشم  تالماعم  رد  لصا »  » ياضتقم میشاب ، هتشادن  نآ  هب  کّسمت  يارب  یقالطا  ای  مومع  رگا 
رد ّکش  دـشابن و  یقالطا  مومع و  رگا  یلوضف  عیب  رد  الثم  تسا  هلماعم  نآ  رثا  ّبترت  مدـع  باحـصتسا  داسفلا ،» تلاصا   » يانعم رّکذـت :

دوب هدرکن  ادـیپ  قّقحت  یکّلمت » کیلمت و   » و لاقتنا » لقن و   » دوش عقاو  یلوضف  عیب  نآ  هک  نیا  زا  لبق  میئوگیم : میئاـمن ، داـسف  تّحص و 
لقن قّقحت  مدع  باحصتسا  هن ، ای  هدش  عقاو  لاقتنا  لقن و  ایآ  مینادیمن  میراد و  تّحص  رد  ّکش  هدش و  عقاو  یلوضف ، عیب  نآ  هک  نونکا 

[. مینکیم 275 يراج  ار  لاقتنا  و 
رد یعرف  یهقف و  هلأسم  رد  اّما  مینک  کّسمت  نآ  هب  هک  میرادـن  یلـصا  یلوصا ، هلأسم  رد  داسف  تّحـص و  رد  ّکش  تروص  رد  هصـالخ :

. داسفلا تلاصا  هب  دعب  هلحرم  رد  میئامنیم و  کّسمت  نآ  هب  میشاب  هتشاد  یقالطا  ای  مومع  رگا  لّوا  هجرد  رد  کش  تروص 
هفیظو هن  ای  تسه  روکذـم  تدابع  داسف  یـضتقم  نآ ، هب  یهن  ّقلعت  اـیآ  هک  میتشاد  کـش  دـش و  عقاو  هنع  یهنم  یتداـبع  رگا  لاؤس : ب :

؟ تسیچ
. مینک کّسمت  نآ  هب  هک  میرادن  یلصا  یلوصا »  » هلأسم رظن  زا  مه  تادابع  باب  رد  باوج :

204 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تافخالا و  [ 276] رهجلاک اهل  مزالملا  اهفـصو  وأ  اهنع ، جراخلا  اهطرـش  وأ  اهئزج ، وأ  ةدابعلا ، سفن  نوکی  نأ  اّما  یهّنلا  ّقلعتم  ّنأ  نماّثلا :
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[. 1  ] اهنع ۀّکفنملا  ةالّصلا  ناوکأل  ۀّیبصغلاک  مزالملا ، ریغ  اهفصو  وأ  ةءارقلل ،
______________________________

تفرگ و ّقلعت  یتدابع  هب  ییهن  هچنانچ  اـّما  [ 277] درادـن دوجو  قالطا  مومع و  هب  کّسمت  يارب  یّلحم  تاداـبع ، باـب  رد  یهقف »  » رظن زا 
باحـصتسا داسفلا ، تلاصا  يانعم  نکل  مینکیم  کّسمت  داسفلا  تلاصا  هب  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسه  داسف  یـضتقم  یهن ، نآ  میتسنادن 

ّتیبوبحم رما ، كالم  اریز  رما ، كالم  هن  دراد و  دوجو  یلعف  رما  هن  تداـبع  نآ  رد  هک : تسا  نیا  دوصقم ، هکلب  تسین  رثا  ّبترت  مدـع  و 
ّقلعتم نآ  هب  مه  یهن  دـشاب و  رما  دـقاف  یتداـبع  رگا  سپ  تـسا  ّتیـضوغبم  ياـنعم  هـب  تداـبع  نآ  هـب  یهن  قـّلعت  دـشابیم و  تـّیبرقم  و 

مزال مه  رما  میدش  لئاق  رگا  ای  دشاب  رما  ياراد  دـیاب  ای  حیحـص  تدابع  اریز  دـنکیم  تیافک  تدابع  نالطب  رب  هلئـسم  نیمه  [ 278] دوشب
هنوگچ رما  كالم  هن  تسه و  رما  ياراد  هن  یتدابع  رگا  اـّما  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  ّتیبرقم - ّتیبوبحم و  رما - كـالم  لـقاال  تسین 

. دوش عقاو  احیحص  دناوتیم 
. دوش نالطب  هب  مکح  دیاب  هدعاق  قبط  کش ، تروص  رد  هجیتن :

تدابع هب  یهن  قّلعت  ماسقا  - 8

. دشابیم هنع  یهنم  تدابع ، عومجم  هک  ضیح  ماّیا  رد  تالص  دننام  دریگیم  ّقلعت  تدابع  عومجم  هب  یهن  یهاگ  - 1 [- 1]
205 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهنالطب بجوی  ءزجلا ال  نالطب  ّنأ  الا  ةدابع ، ةدابعلا  ءزج  ّنأ  ظاحلب  ّیناّثلا  مسقلا  اذـک  و  عاّزنلا ، ّلحم  یف  لوالا  مسقلا  لوخد  یف  بیر  ال 
[. 1  ] رخآ اروذحم  مزلتسی  نأ  الا  هنع  یهن  امم ال  هریغب  نایتالا  عم  ال  هیلع ، راصتقالا  عم  الا 

______________________________

. ءایر هدجس  نایتا  ای  زامن  رد  مئازع 279 ] روس  تئارق  دننام  دوش  عقاو  یهن  ّقلعتم  تدابع ، ءزج  تسا  نکمم  - 2
زا ترابع  زامن ، طرـش  ینعی : تسا  هنع  یهنم  یبصغ  ای  سّجنتم  بآ  اب  وضو  ـالثم  دوشیم  ّقلعتم  تداـبع  [ 280] طرش هب  یهن  یهاگ  - 3

. دشابیم هنع  یهنم  سّجنتم ، بآ  اب  يوضو  اّما  تسا  تراهط  لیصحت  وضو و 
« رهج ، » هدـش تئارق  هب  رهج  زا  یهن  یتافخا  ياـهزامن  رد  ـالثم  تسا  مزـالم  تداـبع ، اـب  هک  دوش  ّقلعتم  یفـصو  هب  یهن  دراد  ناـکما  - 4

عم نوکت  نأ  اما  رهجلا و  عم  نوکت  نأ  اما  ةءارقلا  . » تسا تئارق  هارمه  مزالم و  هکلب  دنک  ادیپ  قّقحت  تئارق  زا  يادـج  هک  تسین  یفـصو 
. ةءارقلا نودب  نوکت  نأ  اما  ةءارقلا و  عم  نوکت  نأ  اما  تفگ : ناوتیمن  رهج »  » هب تبسن  اّما  تافخالا »

دوشیم و عقاو  تدابع  هارمه  یهاگ  ینعی : تسا  قراـفم  هکلب  تسین  مزـالم  تداـبع ، اـب  هک  دوش  ّقلعتم  یفـصو  هب  یهن  تسا  نکمم  - 5
ادیپ قّقحت  تالـص  ناوکا  نمـض  رد  یهاگ  بصغ  هدش ، ّقلعتم  بصغ ، هب  هک  ییهن  دـننام  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  تدابع  ریغ  اب  مه  یهاگ 

. دوشیم قّقحم  تالص ، لاح  ریغ  رد  درادن و  زامن  هب  یطابترا  مه  تاقوا  زا  يرایسب  رد  دنکیم و 
؟ تسه یلعف  ثحب  لخاد  روکذم ، هناگجنپ  ماسقا  زا  کی  مادک  لاؤس : [- 1]

206 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا ثحب  ّلحم  رد  لخاد  امّلسم  لّوا 281 ] مسق  - 1 باوج :

دراد و تدابع  ناونع  مهنآ  يازجا  دوب ، تدابع  ناونع  ياراد  ياهعومجم  رگا  اریز : تسه  یلعف  ثحب  رد  لخاد  مه  مّود 282 ] مسق  - 2
. هدش ّقلعتم  تدابع  هب  یهن  میئوگب : هک  تسا  قداص  دش ، عقاو  یهن  ّقلعتم  نآ  زا  یئزج  رگا  هجیتن  رد 

ای دوشیم  لطاب  مه  تدابع  ّلک  اضتقا »  » رب انب  دومن ، نایتا  مارح  وحن  هب  ار  ءزج  نآ  فّلکم ، دش و  ّقلعتم  تدابع  ءزج  هب  ییهن  رگا  لاؤس :
؟ هن
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شیاج هب  دیئامن و  رظنفرـص  لطاب  ءزج  نآ  زا  امـش  هکنیا  لثم  دشابن ، لطاب  تدابع ، لک  اّما  دـشاب  لطاب  ءزج ، نآ  تسا  نکمم  باوج :
. دیئامن نایتا  رگید  ءزج  کی 

- دوشیمن عقاو  زامن  ءزج  هروس ، نآ  دومن ، نایتا  ار  تسا - مارح  زامن ، رد  شتئارق  هک  مئازع - روس  زا  یکی  زاـمن ، رد  یفّلکم  رگا  لاـثم :
یهجو تروص  نیا  رد  دومن ، تئارق  ار  مئازع  ریغ  روس  زا  یکی  دشابن  هروس  نودـب  شزامن  هک  نیا  يارب  فّلکم  اّما  تسا - لطاب  مارح و 

. تسین مزالم  لک ، نالطب  اب  ءزج  نالطب  تسین 283 -] تدابع  نالطب  يارب 
، زامن رد  یـسک  رگا  الثم  دنکن  ادیپ  قّقحت  دشاب ، نالطب  بجوم  هک  يرگید  ناونع  روذـحم و  هک  تسا  یتروص  رد  روکذـم  نایب  رّکذـت :

ریغ هروـس  هچرگ  تروـص  نیا  رد  دوـمن  تئارق  ار  مئازع - زا  ریغ  يرگید - هروـس  نآ ، ياـج  هب  سپـس  دـناوخ و  ار  مئازع  روـس  زا  یکی 
اهقف زا  یـضعب  رظن  هب  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  نیتروس  نیب  نارق »  » ناونع هدرک ، تئارق  زاـمن  رد  هروس  ود  نوچ  نکل  هدوـمن  ناـیتا  ار  یمارح 

[. تسا 284 لطاب  شزامن 
207 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هداسفل ابجوم  هتمرح  نوکی  یک  ةدابع  ناـک  اـمیف  ـالا  ةداـبعلا  داـسفل  اـبجوم  هنع  یهّنلا  طرّـشلا و  ۀـمرح  نوکی  ـالف  ثلاـّثلا ، مسقلا  اـّمأ  و 
. هب طورشملا  داسفل  مزلتسملا 

[. 1  ] ةدابع تناک  اذا  امک  هداسفل ، ابجوم  نکی  مل  ول  هب  ۀطورشملا  ةدابعلا  داسفل  ابجوم  طرشلا  نع  یهّنلا  نوکی  داکی  ال  ۀلمجلاب : و 
______________________________

ةدابعلا ءزج  هک : تسا  نیا  ءزج ، طرـش و  نیب  ياـهتوافت  هلمج  زا  دوشیم . ّقلعتم  تداـبع  طرـش  هب  یهن  مّوس ، مسق  رد  رّکذـت : : 3 [- 1]
. تدابع ریغ  یهاگ  تسا و  تدابع  یهاگ  هکلب  دشاب  تدابع  درادن  یموزل  ةدابعلا  طرش  اّما  تسا  تدابع  هشیمه 

ریهطت دـننام  درادـن  يدابع  هبنج  زامن ، طئارـش  زا  یـضعب  اّما  دراد  ّتیدابع  ناونع  مه  شدوخ  تسا  زامن  طئارـش  زا  هک  لاحنیعرد  وضو 
. تساجن زا  ندب  سابل و 

ثحب ءزج  درادـن ، تدابع  هبنج  هک  دریگ  ّقلعت  یطرـش  هب  یهن  رگا  لاح  تسا  تدابع  هب  ّقلعتم  یهن  رد  ام  ثحب  فلا : مّوس : ضرف  مکح 
باکترا رطاخ  هب  هچرگ  هدـناوخ  زامن  سابل ، نامه  اـب  سپـس  هدومن و  ریهطت  یبصغ  بآ  اـب  ار  شـسابل  هک  یـسک  اـضرف  تسین  اـم  یلعف 

تیارس طورـشم  هب  روبزم  تمرح  دشاب ، مارح  يدابع ، ریغ  طرـش  رگا  اریز  درادن  یناصقن  شزامن  اّما  هدش  یمارح  لمع  بکترم  بصغ ،
. دنکیمن

دش ّقلعتم  نآ  هب  ییهن  هچنانچ  تسا  زامن  طرش  وضو ، الثم  تسه . ام  یلعف  ثحب  عازن و  ءزج  دشاب ، هتشاد  ّتیدابع  هبنج  یطرـش  رگا  ب :
نوچ روکذم  ضرف  رد  دناوخ  زامن  نآ  اب  سپـس  تفرگ و  وضو  یبصغ  بآ  اب  یفّلکم  رگا  دیریگب  وضو  بوصغم  بآ  اب  دیابن  دـنتفگ  و 
اریز دـشاب  لطاب  مه  زامن  نآ  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تسا و  لطاب  وضو  نآ  اضتقا »  » هب لوق  رب  انب  هدـش  عقاو  یهن  ّقلعتم  وضو ، تداـبع و 

. هدش عقاو  [ 285] طرش نودب  طورشم ،
ام یلعف  ثحب  ءزج  دشاب ، هتشادن  تدابع  ناونع  طرش ، رگا  مّوس  مسق  رد  يدنبعمج :

208 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یهّنلل اقواسم  ـالثم  ةءارقلا  یف  [ 286] رهجلا نع  یهّنلا  نوکیف  هفوصوم ، نع  یهّنلل  قواسم  مزـاللا  فصولا  نع  یهّنلاـف  عباّرلا  مسقلا  اـّمأ  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  العف ، هنع  اّیهنم  اهب  رهجلا  نوک  عم  اهب  ارومأم  اهب  رهجی  یتلا  ةءارقلا  نوک  ۀلاحتسال  اهنع ،
______________________________

هکنیا ّتلع  هب  شنـالطب  دـش ، لـطاب  طرـش ، رگا  تسا و  ثحب  رد  لـخاد  طرـش ، سفن  دـشاب ، تداـبع  ناوـنع  ياراد  هچناـنچ  اـّما  تسین 
. دشابیم تدابع  نالطب  یضتقم  تسا ، لطاب  طرش ، نودب  طورشم ،
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[. تسا 287 مزالم  تدابع ، اب  فصو ، نآ  هک  دوش  ّقلعتم  یفصو  هب  یهن  هک  تسا  نیا  مراهچ ، مسق  : 4 [- 1]
احیحص دناوتیم  روکذم  تئارق  ایآ  دومن  نایتا  اجراخ  ار  یهن  ّقلعتم  و  [ 289] درک تئارق  ارهج  ار  یتافخا 288 ] زامن  یفّلکم  رگا  لاؤس :

هجیتن رد  دـش و  لـئاق  کـیکفت  فوصوم ، فصو و  نیب  تسا  لاـحم  هکنیا  اـی  دومن  کـیکفت  رهج »  » و تئارق »  » نیب ناوتیم  دوش و  عقاو 
. تسا هنع  یهنم  رهج - ینعی  تئارق - فصو  اّما  دشاب  هب  رومأم  حیحص و  تئارق ، تاذ  هک  درادن  یلاکشا  تفگ :

209 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع ءانب  ادوجو  هعم  دّحتا  اذا  امیف  الا  فوصوملا  یلا  يرـسی  هنع ال  یهّنلا  ّناف  سماخلا ، مسقلا  یف  امک  اقرافم ، ناک  اذا  ام  فالخب  اذه  و 

وأ طرّـشلا  وأ  ءزجلاب  ّقلعتملا  یهّنلا  لاح  اذـه  ۀـقباّسلا ، ۀـلأسملا  یف  تفرع  امک  هیلا ، يرـسی  الف  زاوجلا ، یلع  ءانب  اّمأ  و  عاـمتجالا . عاـنتما 
[. 1  ] فصولا

______________________________

اّما هب  رومأم  هدش ، عقاو  جراخ ، رد  هک  یتئارق  تاذ  تفگ  ناوتیمن  تسا و  لیحتسم  بلطم ، نیا  هّللا  همحر  فنـصم  رظن  هب  باوج 290 :]
. تسا هنع  یهنم  شرهج 

دناوتیمن تئارق - ینعی  فوصوم - هک  تسا  نیا  هلاحتسا ، يانعم  دنراد : هّللا  همحر  فّنصم  نایب  هب  ینیکـشم  موحرم  مه  یلاکـشا  رّکذت :
؟ دشاب هنع  یهنم  ارچ  اّما  دشاب  هب  رومأم 

تـسین مزـال  اـّما  دنـشاب  فلتخم »  » مکح رظن  زا  دـیابن  نیمزـالتم  اریز  ییهن  هن  دـشاب و  هتفرگ  ّقلعت  يرما  هن  تئارق  هب  تبـسن  تسا  نکمم 
يرگید هک  تسین  نیا  مزالت ، يانعم  دشاب و  مارح  دیابن  يرگید  دـش ، بجاو  نیمزالتم ، زا  یکی  رگا  دنـشاب  هتـشاد  مه  مکح  رد  قاّفتا » »

. دشاب بوجو  ياراد  دیاب  امتح 
مه فـصو  نآ  ینعی : تسا  قراـفم  هکلب  تسین  مزـالم  تداـبع ، اـب  هک  دوـش  قـّلعتم  یفـصو  هب  یهن  هک  تسا  نیا  مـجنپ ، مـسق  : 5 [- 1]

. دنک ادیپ  قّقحت  نآ  ریغ  نمض  رد  مه  دوش و  عقاو  فوصوم  تدابع و  اب  دناوتیم 
؟ هن ای  تسه  یلعف  ثحب  ءزج  مه  روکذم  مسق  ایآ  لاؤس :

هکلب درادـن  يدوجو  داّحتا  یهاگ  دراد و  يدوجو  داّحتا  تدابع ، اب  قراـفم  فصو  نآ  یهاـگ  تسا . تروص  ود  ياراد  هلئـسم ، باوج :
. میزادرپیم ضرف  ود  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسه  يدوجو  تنراقم  ياراد 

210 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
زاـمن لاـح  رد  یـسک  رگا  یبـنجا ، هب  رظن  تمرح  دـننام  درادـن  یلعف  ثحب  هب  یطاـبترا  الـصا  دـشاب ، حرطم  هّیدوجو  تنراـقم  رگا  فلا :

زا ریغ  رد  اریز  درادن  داّحتا  تالص  اب  تسا و  قرافم  فصو  زامن ، هب  تبسن  تروص ، نیا  رد  یبنجا  هب  رظن  دشاب ، یبنجا  هّجوتم  شمـشچ 
هک تسین  مه  مّهوت  ياج  الصا  اذل  تسین  زامن  تاّیـصوصخ  ازجا و  زا  یکی  روکذم ، فصو  دنک ، ادیپ  قّقحت  تسا  نکمم  مه  زامن  لاح 

. تسا لطاب  زامن ، نآ  دیوگب  یسک  دشاب ، یبنجا  هّجوتم  شمشچ  تالص  لاح  رد  یفّلکم  رگا 
هکلب تسین  مزالم  فصو  تالـص ، ناوکا  هب  تبـسن  هک  ّتیبصغ  دـننام  دـشاب  هتـشاد  يدوجو  داّحتا  تداـبع ، اـب  قراـفم  فصو  رگا  ب :

یهیدب اّما  دوش  قّقحم  بصغ  دراوم  رئاس  نمـض  رد  تسا  نکمم  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  تالـص  نمـض  رد  یهاگ 
، ّتیبـصغ ناونع  یتالـص  نوک  رب  ینعی  تسا  تالـص  لـخاد  تالـص و  ءزج  نوک »  » دـنکیم و ادـیپ  قّقحت  نوک »  » هب ّتیبـصغ  هک  تسا 

. تسا ّقلعتم 
؟ هن ای  تسه  ام  یلعف  ثحب  ءزج  روکذم ، ضرف  ایآ  لاؤس :

: تسا یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  رب  ینتبم  روبزم ، ضرف  باوج :
هدـش و ّقلعتم  ناونع  کـی  هب  مادـکره  یهن  رما و  میراد ، ناونع  ود  میـشاب ، عاـمتجا  زاوـج  هب  لـئاق  یهن ، رما و  عاـمتجا  ثحب  رد  رگا  - 1
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زاوج هب  لوق  تروص  رد  سپ  دـیامن  تیارـس  رما  ّقلعتم  هب  یهن  اـی  دـنک  تیارـس  یهن  ّقلعتم  هب  رما  هک  دوشیمن  بجوم  يدوـجو ، داـّحتا 
عقاو هنع  یهنم  هچنآ  اریز  هتفرگ  ّقلعت  تداـبع  هب  یهن  تفگ  ناوتیمن  تسین و  یلعف  ثحب  تایرغـص  زا  یبصغ  راد  رد  تالـص  عاـمتجا ،

حرطم نالطب ، داسف و  ياضتقا  هلأسم  ات  هتفرگن  ّقلعت  زامن  هب  ییهن  سپ  تسا  تالـص  دـشابیم ، هب  رومأم  هک  هچنآ  تسه و  بصغ  هدـش ،
. دوش

یتدابع یبصغ ، راد  رد  تالص  تروص ، نیا  رد  تشاد  مّدقم  رما ، رب  ار  یهن  بناج  دش و  یهن  رما و  عامتجا  عانتما  هب  لئاق  یسک  رگا  - 2
، یهن ّقلعتم  هدش و  عقاو  هنع  یهنم  هک  تسا 

211 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يرخأ ةرابعب  و  ّقلعتملا ، لاحب  فصولا  لیبق  نم  ناک  نا  اهدـحأ  نع  یهّنلا  لاح  هلاحف  رومالا ، هذـه  دـحأ  لجال  ةداـبعلا  نع  یهّنلا  اـّمأ  و 

[. 1  ] ضرعلاب اهنع  یهّنلا  ناک 
______________________________

و سکعلاب - و  دنکیم - تیارس  یهن  ّقلعتم  هب  شدوخ  ّقلعتم  زا  رما  دیوگیم  تسا و  تیارـس  هب  لئاق  یعانتما »  » اریز تسا  تالـص  سفن 
رد تسه و  هنع  یهنم  زامن ، سپ  هدرک  تیارـس  تالـص  ناونعهب  بصغ  ناونع  زا  یهن  ّنأک  میتشاد ، مّدـقم  رما  رب  ار  یهن  بناج  اـم  نوچ 

. تسا نالطب  هب  موکحم  روکذم ، يانبم  قبط  یبصغ  راد  رد  زامن  دش ، اضتقا »  » هب لئاق  یسک  رگا  تسه و  ام  یلعف  ثحب  ءزج  هجیتن ،
ماـسقا زا  یـضعب  هب  مه  مسق  ود  نآ  هجیتـن  هک  هدوـمن  هراـشا  رگید  مسق  ود  ناـیب  هـب  [ 291] روکذـم ترابع  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

. مینکیم ریبعت  متفه  مشش و  مسق  هب  ود ، نآ  زا  ام  هک  تسا  توافتم  اهنآ  اب  شیهن  تروص  اّما  دنکیم  تشگرب  لبق  هناگجنپ 
یف لـصت  ـال   » لاـثم رد  تسا  هـنع  یهنم  تداـبع ، [ 292] ءزج تقیقح ، رد  اـّما  دوـشیم  قـّلعتم  تداـبع  سفن  هـب  اـتروص  یهن  یهاـگ  - 6

بسح هب  یهاگ  سپ  تسا  ریرح  ّتیرتاس  مدع  الوم  دوصقم  اتقیقح  اّما  هدش  ّقلعتم  تالـص  هب  ترابع  رهاظ  بسح  هب  یهن  [ 293 «] ریرحلا
[. هدش 295 ّقلعتم  فصو  ای  طرش  ای  ءزج  هب  یهن  اعقاو  اّما  [ 294] دریگیم ّقلعت  تدابع  سفن  هب  یهن  رهاظ ،

212 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک ضورعلا  توبّثلا ال  یف  ۀطـساولا  لیبق  نم  هنأ  الا  اهدـحأ  ۀطـساوب  ناک  نا  هلاحب و  فصولا  ۀـقیقحلا و  وحن  یلع  هنع  یهنلا  ناک  نا  و 

[. 1 [ ] لفغت 296 الف  لوالا ، مسقلا  یف  یهّنلا  لاح  هلاح 
______________________________

نایب حورـشم  وحن  هب  ار  اهنآ  زا  کیره  ماکحا  هک  تسا  تدابع  فصو  ای  طرـش  ای  ءزج  سفن »  » هب یهن  ّقلعت  لیبق  زا  مشـش  مسق  رّکذـت :
. میدرک

هک يزیچ  نآ  یهن و  هدـنروآ  ّتلع  اـّما  تسا  هنع  یهنم  تداـبع ، عومجم  اـتقیقح  دوشیم و  ّقلعتم  تداـبع  سفن  هب  یهن  یهاـگ  : 7 [- 1]
. دراد توبث  رد  هطساو  ناونع  فصو ، ای  طرش  ای  ءزج  هک  تسا  تدابع  فصو  ای  طرش  ای  ءزج  دوش ، ّقلعتم  تدابع  هب  یهن  هدش  هطساو 

؟ تسیچ متفه  مسق  اب  مشش  مسق  قرف  لاؤس :
[. توبث 298 رد  هطساو  متفه  مسق  رد  تسا و  ضورع 297 ] رد  هطساو  هطساو ، مشش ، مسق  رد  ّنأک  باوج :

213 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف لاوقالا  لیصفت  نأ  امک  ّمهمب  ةّدح  یلع  اهنایب  نوکی  الف  ۀلماعملا ، یف  ماسقالا  لاح  رهظی  ةدابعلا  یف  یهّنلا  ماسقأ  نایب  یف  انرکذ  امم  و 
ّدب و ال  ۀـلأسملا ، یف  ّقحلا  وه  ام  نایب  ّمهملا  اّمنا  کلذک 299 ،] لیق - ام  یلع  ةرـشعلا - یلع  دیزت  امبر  یتلا  اهمدع  داسفلا و  یلع  ۀلالدلا 

[. 1  ] نیماقم یف  لاقملا  طسب  نم  لاوقالا  یف  لاحلا  رهظی  وحن  یلع  هقیقحت  یف 
______________________________
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تـسا نیا  ام  ثحب  ّلحم  زا  نّقیتم  ردـق  تسا و  ّقلعتم  تدابع ، عومجم  هب  یهن  هک  دـنکیم  عوجر  لّوا ، مسق  نامه  هب  متفه ، مسق  رّکذـت :
. دشابیم عازن  ّلحم  ثحب و  ءزج  مه  ریخا  مسق  سپ  دریگ  ّقلعت  تدابع  عومجم  هب  یهن  هک 

هلماعم هب  یهن  قّلعت  ماسقا 

هراشا

هب يزاین  تسا و  يراج  مه  تالماعم »  » رد روکذم  هناگتفه  ماسقا  هک  دـش  صّخـشم  تدابع -»  » هب یهن  ّقلعت  ماسقا  رد  ام - نایب  زا  [- 1]
. تسین اهنآ  کتکت  حیضوت 

هب  یهن  ّقلعت  هلأسم  لصا  رد  لاوقا  تفریذپ ، نایاپ  ثحب ، هناگتشه  تامّدقم  رّکذت :
214 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تفرع امک  ةدابع  وه  امب  ةدابع  ءزج  تناک  ول  اهـسفنب و  ةداـبعلاب  ّقلعتملا  یهّنلا 300 ] ّنا  لاّکتالا : هّللا  یلع  لوقنف و  تاداـبعلا : یف  لّوـالا 
ینعمب اذـک  و  ۀـمرحلا . عم  ۀعیرّـشلا  وأ  رمالا  ۀـقفاوم  ینعمب  ۀّحّـصلا  عامتجا  نکمی  داکی  و ال  اتاذ ، اهتمرح  یلع  هتلالدـل  اـهداسفل ، ضتقم 

ّیتأتی و  کلذل ، حلـصت  داکت  ۀمرحلا ال  عم  و  اهب ، بّرقتی  نال  حلـصی  امم  تناک  و  ۀـبرقلا ، دـصقب  اهنایتا  یلع  ّبترتم  هناف  ةداعالا ، طوقس 
[. 1 . ] یفخی امک ال  اهتمرح  یلا  تفتلملا  نم  اهدصق 

______________________________

اّما تسین  مهم  اهنآ  رکذ  هک  دـشابیم  حرطم  هلئـسم  رد  لوق  هد  زا  شیب  هدـش  هتفگ  هک  يوحن  هب  تسا  ّرثکتم  رایـسب  هلماعم ، اـی  تداـبع 
. دومن ثحب  ماقم  ود  رد  تسا  مزال  هلئسم ، رد  قیقحت  يارب 

تسا داسف  یضتقم  تدابع ، رد  یهن  - 1

نآ داسف  یضتقم  روکذم ، یهن  دوش ، ّقلعتم  ةدابع - وه  امب  یتدابع - هب  رمخ - برش  هب  ّقلعتم  یهن  دننام  یمیرحت - يولوم  یهن  رگا  [- 1]
ریسفت قبط  ار  تّحص  يانعم  هاوخ  درادن ، ناکما  تّحص  تمرح و  نیب  عامتجا  و  ةدابعلا - ۀمرح  یلع  یهّنلا  ۀلالدل  تسا - تدابع 

215 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةردقلا مدع  و  ۀبرقلا ، دصق  نودب  ۀمرحلا  مدـعل  ةدابعلا ، اهب  فصّتی  داکی  و ال  ۀـّیتاّذلا ، ۀـمرحلا  یلع  الاد  اهنع  یهّنلا  ناک  ول  اذـه  لاقی : ال 
عامتجا عانتمال  يرخأ ، ۀمرحب  فصّتت  هعم ال  و  ۀلاحم ، ۀّیعیرـشّتلا ال  ۀـمرحلاب  ۀـمرحم  نوکت  هعم  و  اعیرـشت ، الا  اهب  ۀـبرقلا  دـصق  عم  اهیلع 

[. 1  ] نیّدّضلاک نیلثملا  [ 301
______________________________

ود ياراد  دـیاب  هـیقف  رظن  زا  هـچ  مـّلکتم و  رظن  زا  هـچ  حیحـص  تداـبع  اریز  هیقف 303 ] ياـنعم  قـبط  هاوـخ  مـیریگب  رظن  رد  مّلکتم 302 ]
: دشاب ّتیصوصخ 

. دنک کیدزن  الوم  هب  ار  دبع  دناوتب  دشاب و  هتشاد  ّتیبرقم  ّتیحالص  اتاذ  - 1
. دهد ماجنا  یلوملا  یلا  بّرقم  ناونعهب  ار  تدابع  دشاب و  هتشاد  بّرقت  دصق  لمع ، رد  مه  فّلکم  - 2

احیحص دناوتیم  دراد و  ّتیبرقم  ّتیحالص  هدرک ، ادیپ  ّتیـضوغبم  رمخ - برـش  دننام  یتاذ -»  » تمرح هطـساو  هب  هک  یتدابع  ایآ  لاؤس :
؟ دشاب هتشاد  بّرقت  دصق  نآ ، هلیسو  هب  فّلکم  هجیتن ، رد  دوش و  عقاو 

[305 .] اهتمرح یلا  تفتلملا  نم  [ 304] اهدصق یتأتی  و  اهب ] برقتی  نال  يا :  ] کلذل حلصت  داکت  ۀمرحلا ال  عم  و  اریز ... : ریخ !
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ص215 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
، تدابع هب  یهن  ّقلعت  تروص  رد  هک : دوب  نیا  فّنصم - امش - مالک  ساسا  لاکشا : [- 1

216 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
الصا هک : تسا  نیا  ام  لاکشا  نکل  دوش  عقاو  احیحـص  دناوتیمن  اذل  تسا  داسف  اب  مزالم  و  یتاذ » - » رمخ برـش  تمرح  دننام  شتمرح -

: اریز دنکیمن  ادیپ  یتاذ 306 ] تمرح  تدابع ،
یتاذ تمرح  تبرق ، دصق  نودب  تدابع  دهد ، ماجنا  تبرق  دصق  نودب  تسا ، مّرحم  دیئوگیم  امـش  هک  ار  یتدابع  نآ  فّلکم ، رگا  فلا :
مّرحم لمع ، نآ  دیامن ، تالص  نایتا  تبرق ، دصق  نودب  يرگید - روظنم  ای  شزرو  ناونع  هب  ضیح - ماّیا  رد  ضئاح  صخـش  رگا  درادن .

. هدومنن بّرقت  دصق  وا  تسا و  تبرق  دصق  هب  موقتم  تدابع ، اریز  تسین 
مارح درادن ، ّتیبرقم  ّتیحالـص  عراش ، رظن  زا  روکذم  تدابع  هکنیا  ظاحل  هب  دومن  نایتا  تبرق  دـصق  اب  ار  لمع  نآ  فّلکم ، هچنانچ  ب :

اّما تسا  مّرحم  تالـص ، نآ  دومن ، نایتا  تبرق  دـصق  اب  ار  زاـمن  ضئاـح ، صخـش  رگا  ـالثم  یتاذ ، هن  تسه  یعیرـشت  شتمرح  اـّما  تسا 
عراـش هک  لاـحنیعرد  دـیوگیم : نینچ  فـّلکم ، نآ  ّنأـک  دـشابیم و  یعیرـشت  هکلب  تـسین  یتاذ  رمخ ، برـش  تـمرح  دـننام  شتمرح 

. دراد ّتیبرقم  روکذم ، تالص  میوگیم  هداد و  رارق  عراش  فیدر  رد  ار  مدوخ  نم  اّما  هدادن  رارق  بّرقم  ضئاح  يارب  ار  زامن  سّدقم ،
عامتجا تسا  عنتمم  نیّدض ، عامتجا  هک  روطنامه  اریز  دشاب  هتشاد  مه  یتاذ  تمرح  درادن  ناکما  درک ، ادیپ  یعیرـشت  تمرح  ءیـش  رگا 

. دریگ ّقلعت  تمرح  ود  درادن  ناکما  ءیش  کی  هب  تبسن  دراد و  عانتما  مه  نیلثم 
217 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ول ّهنأ  ینعمب  اهنع ، اّیهنم  ةدابع  ناک  نیدیعلا  موص  الثم  ۀّیتاّذلا ، ۀـمرحلاب  هب - ارومأم  ناک  ول  ةدابع - عقی  ام  فاّصتا  یف  ریـض  ال  لاقی : ّهناف 
یلاعت و هّلل  دوجّسلاک  ةدابع  اتاذ  نکی  مل  اذا  امیف  اذه  ماّیالا ، رئاس  موصک  ۀبرقلا ، دصقب  هب  یتأ  اذا  الا  هب  رمالا  طقـسی  ةدابع ال  ناک  هب  رمأ 

ۀمّرحم ةدابع  ناک  یلاعت ، كرابت و  هل  دوجّـسلا  نع  ضئاحلا  بنجلا و  یهن  اذا  الثم  ةدابع ، ـالعف  هنوک  عم  اـمّرحم  ناـک  [ 307] الا و  هوحن ،
[. 1  ] لاحلا اذه  یف  ۀّیضوغبملا  ةدسفملا و  نم  هیف  امل  ذئنیح ، اتاذ 

______________________________

: دناهدرک نایب  روکذم  لاکشا  يارب  باوج  هس  هّللا  همحر  فّنصم  باوج : [- 1]
تسا نآ  تدابع 308 ،] دیدرک ، مّهوت  لکشتسم - امـش - تسا و  فلتخم  دراوم ، رئاس  اب  داسف  رب  یهن  تلالد  ثحب  رد  تدابع  يانعم  - 1
دراوم رئاس  اب  هک  میدرک  نایب  تدابع  يارب  انعم  ود  ثحب ، نیمه  مراهچ  رما  رد  ام  هکیلاحرد  تسا  ربتعم  تبرق ، دـصق  نآ  رد  لعفلاب  هک 

. دراد قرف 
رگا هک : تسا  نیا  دوصقم ، یبرق » وحنب  هب  یتا  اذا  الا  طقـسی  داکی  اّیدابع ال  ارما  هرما  ناک  هب  رمالا  ّقلعت  ول  : » هک تسا  نآ  تداـبع ، فلا :
رطف دیع  زور  موص  دننام  تبرق ، دصق  اب  رگم  دشیمن  طقاس  فّلکم  هّمذ  زا  دوب و  يدابع  شرما  دوب ، هدـش  ّقلعتم  نآ  هب  رما  یهن ، ياج  هب 

هام ماّیا  رئاس  هزور  دننام  رگا  دوش  عقاو  هنع  یهنم  هکنیا  ياج  هب  رطف  دیع  موص  هک : تسا  انعم  نیا  هب  شّتیدابع  مّرحم و  تدابع  کی  هک :
مه  موص  نیا  دشیم ، هب  رومأم  ناضمر ،

218 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 309] دشیمن طقاس  تبرق ، دصق  نودب  شرما  دوب و  يدابع  موص ، قیداصم  رئاس  دننام 

هب یهن  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  نآ  هب  يرما  هک  لعفلاب  نونکا و  دشاب ، هتشادن  یتاذ  تمرح  ارچ  دش ، ّقلعتم  رطف ، دیع  موص  هب  ییهن  رگا  هجیتن :
اب یتاـفانم  هک  دراد  ییاـنعم  ناـنچ  ثحب ، ّلـحم  رد  تداـبع  سپ  تسه  یتاذ  رمخ ، برـش  هب  ّقلعتم  یهن  دـننام  شیهن  هدـش و  ّقلعتم  نآ 
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. درادن هّیتاذ  تمرح  ّتیضوغبم و 
رد هدجس  عوشخ و  عوضخ ، دننام  [ 311] درادـن رما  هب  زاین  دراد و  ّتیدابع  هبنج  [ 310 «] اتاذ  » هک تسا  يزیچ  نآ  تداـبع ، زا  روظنم  ب :

. دنک ادیپ  قّقحت  اهنآ  يارب  تدابع  ناونع  ات  درادن  دّبعت  هب  زاین  تسا و  تدابع  اتاذ  هک  قح  ترضح  هاگشیپ 
یتاذ تدابع  هک  ياهدجس  نامه  دهد ، روتسد  ضئاح  صخـش  هب  سّدقم  عراش  الثم  دوش  عقاو  یهن  ّقلعتم  یتاذ ، تدابع  کی  رگا  لاؤس :

نآ هب  یتاذ  یهن  العف  هک  تسه  یتدابع  هدجس ، نآ  دراد ؟ یـصقن  روکذم ، یهن  تروص  نیا  رد  تسا ، مارح  وت  رب  ضیح  لاح  رد  تسه 
. تامّرحم رئاس  رمخ و  برش  هب  ّقلعتم  یهن  دننام  تسا - ّتیضوغبم  رب  ّلاد  شیهن  هتفرگ و  ّقلعت 

رب ّلاد  تداـبع ، هب  ّقلعتم  یهن  هک  درادـن  دوـجو  یعناـم  چـیه  میدرک ، رکذ  تداـبع 312 ] يارب  هک  یئاـنعم  ود  نآ  قبط  باوج : هصـالخ 
. دشاب داسف  ّتیضوغبم و  زا  فشاک  یتاذ و  تمرح 
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نوکی اّمنا  لب  ۀمرحلاب ، افصّتم  ۀقیقحلا  یف  نوکی  اهیف ال  لعفلا  ّنأ  یلع  ءانب  ۀّیعیرـشّتلا  ۀمرحلا  عم  ۀمرحلا  هذهب  هفاّصتا  یف  ریـض  ّهنأ ال  عم 

[. 1  ] اذه مهفاف ، دایقنالا ، يّرّجتلا و  یف  لاحلا  وه  امک  بلقلا ، لاعفأ  نم  وه  ام  اهب  فصّتملا 
______________________________

تمرح يارب  یّلحم  دش ، یعیرـشت  تمرح ، رگا  دیتفگ  هکنیا  اّما  یتاذ - هن  دـشاب - یعیرـشت  تمرح ،»  » نآ هک  میتفریذـپ  امـش  زا  - 2 [- 1]
اب یتاذ  یعیرـشت و  تمرح  اریز : تسین  ام  لوبق  دروم  تسا ، عنتمم  نیّدـض ، عامتجا  دـننام  نیلثم 313 ] عامتجا  نوچ  دـنامیمن  یقاب  یتاذ 

ماّیا رد  زامن  دننام  یجراخ ، لمع  اضرف  و  فّلکم » لعف  ، » یتاذ تمرح  رد  تسا  توافتم  اهنآ  ّقلعتم  نوچ  دنتـسه  عامتجا  لباق  رگیدکی 
، یعیرشت تمرح  رد  اّما  تسا  فّلکم  لعف  یتاذ ، تمرح  ّقلعتم  تامّرحم - رئاس  و  رطف - دیع  موص  رد  رگید  ترابع  هب  تسا  مارح  ضیح ،
هک ار  يزیچ  داـقتعا ، بلق و  بسح  هب  فّلکم  ینعی : دراد  ّقلعت  یبـلق  لـمع  کـی  هب  تمرح  هکلب  تسین  قـّلعتم  فـّلکم ، لـعف  رب  تمرح 
هک يزامن  اب  دـناوخیم  تبرق  دـصق  نودـب  ضئاح ، صخـش  هک  ار  يزامن  دـهدیم ، دانـسا  سّدـقم  عراـش  هب  تسین ، تعیرـش  هب  طوبرم 
زا یکی  هک : تسا  یبلق  هلئـسم  کی  رد  ناشقرف  طقف  درادن ، یتوافت  ّتیتالـص  رظن  زا  دنکیم  نایتا  تبرق  دصق  اب  يرگید  ضئاح  صخش 

رظن زا  هک  يّرجت  هلأسم  دننام  هدشن  يدانـسا  نینچ  بکترم  يرگید  هداد و  رارق  نید  ءزج  داقتعا ، بسح  هب  ار  نیّدـلا » یف  سیل  ام   » اهنآ
تعاطا دصق  دایقنا و  هب  طوبرم  باوث ، دایقنا ، باب  رد  نینچمه  و  هب » يّرجتم   » لعف هن  تسا  تیصعم  دصق  هب  ّقلعتم  نآ ، تمرح  فّنـصم ،

. دشاب هتشاد  طابترا  فّلکم  لعف  هب  هکنیا  هن  تسا 
دوجو ود  نآ  نیب  یتافانم  هک  دوب  نیا  ام  خساپ  تسین ، عمج  ناکما  یعیرـشت ، یتاذ و  تمرح  نیب  دیتفگ  لکـشتسم - امـش - هکنیا  هجیتن :

. درادن
220 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اّهنأ یلع  هتلالد  نم  ّلقأ  ّهناف ال  ۀّیعیرـشّتلا ، ۀـمرحلا  یلع  هتلالدـل  داسفلا ، یلع  اـّلاد  ناـکل  ۀـمرحلا  یلع  اـّلاد  اـهیف  یهّنلا  نکی  مل  ول  ّهنأ  عم 
[. 1  ] همومع وأ  اهب  رمالا  لیلد  قالطا  اهّمع  نا  و  اهب ، رومأمب  تسیل 

______________________________

[. 314 «] مهفاف : » هلوق
لعف یجراخ و  لمع  هب  ار  تمرح  دناهتـساوخ  یـضعب  اریز  تسین  مّلـسم  بلطم ، نآ  مه  داـیقنا  يّرجت و  باـب  رد  هک : تسا  نیا  هب  هراـشا 

 .... دنهد و تیارس  هب » يرجتم  »
نامه اّما  تسا  حرطم  یعیرـشت  تمرح  طقف  هکلب  درادـن  قّقحت  یتاذ  تمرح  ثحب ، ّلحم  رد  هک  میریذـپیم  لکـشتسم  امـش  زا  - 3 [- 1]

. تسا تدابع  نالطب  رب  لیلد  یعیرشت  تمرح 
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هب رومأم  ضئاح ، صخـش  تالـص  اضرف  تفگ : نآ  هب  هّجوتاب  ناوتیم  اّما  درادن  داسف  رب  تلالد  یعیرـشت  تمرح  هچرگ  کلذ : حیـضوت 
دیوگیم دنکیم و  دییقت  ار  نآ  کئارقا » مایا  ةالّصلا  یعد   » نکل دراد  قالطا  ِْلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  : » اریز تسین 
. تسا لطاب  تشادن ، رما  یتقو  تسا و  رما  دقاف  ضئاح ، تالص  اتجیتن  تسین  ضیح  ماّیا  رد  ضئاح  صخش  هّجوتم  َةالَّصلا » ِِمقَأ  »

. دنکیم تیافک  مه  رما  كالم  هکلب  تسین  رما  هب  زاین  تدابع ، تّحص  رد  لاکشا :
ضئاح تالص  هب  تبسن  اّما  دشاب  هتشاد  قّقحت  نآ  رد  رما  كالم  هک  تسا  یتروص  رد  درادن  رما  هب  زاین  تدابع ، میئوگیم  هکنیا  باوج :

هک  يزیچ  هن  دراد و  قّقحت  يرما  هن 
221 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـع یلع  ءانب  داسفلل  ایـضتقم  نوکی  الثم ال  بجاولا  ّدـض  تناک  اـمیف  اـهنع  یهن  اذا  اـمک  اـضرع ، ـالا  اـهنع  یهّنلا  نکی  مل  ول  معن 315 ]
[. 1  ] دّیقی وأ  هب  صّصخیف  اضرع - يأ  کلذک - الا  ّدّضلا  نع  یهّنلل  ءیّشلاب  رمالل  ءاضتقالا 

______________________________

. دشاب نآ  رد  رما  كالم  دوجو  زا  فشاک 
، رما كالم  ندوبن  رما و  مدـع  قیرط  زا  هکلب  میئامن  یـشم  ّتیـضوغبم ، یتاذ و  تمرح  قیرط  زا  تدابع  نالطب  يارب  تسین  مزال  هصـالخ :

. میئامنیم تدابع  نالطب  هب  مکح 
هتفرگ ّقلعت  يرگید  ءیش  هب  تقیقح  رد  یهن  ینعی : دشاب ، یـضرع  تدابع ، کی  هب  ّقلعتم  یهن  رگا  هک : هدش  انثتـسا  تروص ، کی  [- » 1]

تسا و تمرح  رب  ّلاد  هن  اریز  درادن  داسف  رب  تلالد  يزاجم ، یـضرع و  یهن  نآ  روکذم ، ضرف  رد  هدـش ، ّقلعتم  تدابع  نآ  هب  ازاجم  اّما 
تامومع و دـّیقم  صّـصخم و  ات  درادـن  تدابع  ندوبن  هب  رومأم  داـسف و  رب  تلـالد  روکذـم ، یهن  سپ  دـنکیم  تلـالد  رمـالا  مدـع  رب  هن 

[. 316  ...«] دننام دشاب  تادابع  تاقالطا 
هلازا ياج  هب  فّلکم  هچناـنچ  دـشاب ، تالـص  زا  یهن  یـضتقم  هلازا ، هب  رما  رگا  هک : میدرک  ناـیب  حورـشم  وحن  هب  دـض »  » ثحب رد  لاـثم :
هکلب دشابن  تالـص  زا  یهن  یـضتقم  هلازا ، هب  رما  رگا  اّما  تسا  لطاب  امّلـسم  زامن  نآ  دـنک ، ادـیپ  تالـص  هب  لاغتـشا  دجـسم ، زا  تساجن 

، هلازا ياج  هب  فّلکم  رگا  تروص  نیا  رد  تسین 317 ] هب  رومأم  زامن ، هک  دشاب  نیا  شدافم  تیاغ 
222 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهتمرح نیب  افرع  ۀغل و ال  اهیف  ۀمزالملا  مدعل  داسفلا ، یـضتقی  اهتمرح ال  یلع  لاّدلا  یهّنلا  ّنا  لوقلا : ۀـبخن  و  تالماعملا : یف  یناّثلا  ماقملا 
نا هیلا و  اهب  ّببسّتلاب  وأ  بیبسّتلاب  لعف  وه  امب  اهنومـضمب  وأ  ةرـشابملاب  لعف  وه  امب  ۀلماعملا  سفنب  ۀقّلعتم  ۀمرحلا  تناک  الـصأ  اهداسف  و 

[. 1  ] مارحب لاعفالا  نم  لعف  وه  امب  ّببسملا  ببّسلا و ال  نکی  مل 
______________________________

. دراد قّقحت  هلازا  اب  محازم  تالص  رد  تحلصم - تدابع - كالم  اریز  تسا  حیحص  شزامن  دوش ، تالص  نایتا  لوغشم 
مه دنتـسناد و  داسف  رب  ّلاد  ار  یتاذ  تمرح  مه  دنتـشاد  نایب  ود  تداـبع ، داـسف  رب  یهن  تلـالد  ثحب  رد  هّللا  همحر  فنـصم  يدـنبعمج :

. دنکیم تیافک  تدابع  داسف  نالطب و  هب  مکح  يارب  یعیرشت  تمرح  دندومرف :

؟ تسا داسف  یضتقم  هلماعم ، رد  یهن  ایآ  - 2

؟ هن ای  تسه  نآ  داسف  یضتقم  دش ، ّقلعتم  ياهلماعم  هب  یمیرحت  یهن  رگا  لاؤس : [- 1]
دیاـب مه  تداـبع  اریز  تسین  عمج  ناـکما  تّحـص ، تمرح و  نیب  تاداـبع »  » باـب رد  میدرک  ناـیب  لوا  ماـقم  رد  هک  روطناـمه  باوـج :

ود نآ  دـش ، مّرحم  یتدابع ، رگا  اذـل  دـنک  نایتا  تبرق » دـصق   » اب ار  نآ  لـمع ، ماـقم  رد  فّلکم  مه  دـشاب و  هتـشاد  ّتیبرقم » ّتیحالـص  »
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نآ دـش ، مّرحم  ياهلماعم  رگا  میئوگیم  اذـل  تسین  ربتعم  ّتیـصوصخ ، ود  نآ  تـالماعم »  » باـب رد  اـّما  تسا  لـطاب  درادـن و  ار  یگژیو 
هب دنکیم . ادیپ  ّبترت  نآرب  دوصقم  رثا  دشابیم و  مه  حیحـص  تسا ، مارح  هک  لاح  نیعرد  ینعی : درادـن  هلماعم  داسف  اب  همزالم  تمرح ،

. درادن قّقحت  ياهمزالم  هنوگچیه  تالماعم ، باب  رد  داسف  تمرح و  نیب  فرع ، دید  زا  هن  تغل و  رظن  زا  هن  رگید : ترابع 
باجیا و هلیـسو  هب  عیب  دروم  رد  الثم  دـنکیم  ادـیپ  لّصوت  تابّبـسم  هب  اهنآ  قیرط  زا  ناسنا  هک  دنتـسه  یبابـسا  تـالماعم ، اـعون  رّکذـت :

: مینکیم رّوصت  وحن  هس  نیا  هب  ار  هلماعم  هب  ّقلعتم  یهن  اذل  دوشیم  لصاح  کّلمت  کیلمت و  تیرتشا - تعب و  لوبق -
223 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ببـس هکنیا  تهج  زا  هکلب  دـنکیم  ریثأت  ّببـسم  رد  ببـس  هکنیا  باب  زا  هن  اهتنم  دریگیم  قلعت  هلماعم  تاذ  ببـس و  هب  یهن  یهاـگ  - 1
[. 319] ادن تقو  عیب  دننام  تسا 318 ] فّلکم  لاعفا  زا  یکی 

؟ تسا مارح  ماگنه  نآ  رد  يزیچ  هچ  تسیچ و  ادن  تقو  عیب  تمرح  يانعم  لاؤس :
ّتیکلم رد  ریثأـت  هکنیا  رظن  زا  هن  دـشابیم  مارح  تسه ، ییاـنتعایب  هعمج ، تالـص  هب  تبـسن  هکنیا  تهج  زا  ادـن  تـقو  هلماـعم  باوـج :

رد یفّلکم  رگا  اذل  فّلکملا » لامعا  نم  لمع  وه  امب  لب  ۀـّیکلملا  یف  ّرثؤم  وه  امب  ال   » تسا مّرحم  عیب ، سفن  اذـل  دراد  ّتیببـس  دـنکیم و 
محازم هعمج ، تالـص  نایتا  اب  مه  لمع  نآ  اریز  تسا  مّرحم  شلمع  دزادرپب ، مه  دوخ  هزاغم  تفاظن  هب  هلماعم ، ماجنا  ياـج  هب  ادـن  تقو 

. تسا
ای فحصم  عیب  دننام  تسا 320 -] فّلکم  لعف  مه  ّببـسم  هکنیا  تهج  زا  دریگیم - ّقلعت  هلماعم - نومـضم  ّببـسم - هب  یهن  یهاگ  - 2

- ّببسم هب  یهن  سپ  تسا  سّدقم  عراش  ضوغبم  ناملسم ، دبع  ای  فحصم  هب  تبـسن  رفاک ، ّتیکلم  ود ، نآ  رد  هک  رفاک  هب  ناملـسم  دبع 
. تسا هتفرگ  ّقلعت  ّببسم - وه  امب 

زا هچنانچ  اما  تسا  مارح  هنع و  یهنم  صاخ ، ببس  قیرط  زا  ّببسم  هب  ندیسر  لّصوت و  هکلب  ّببسم  هن  تسا و  مارح  ببس ، هن  یهاگ  - 3
ود هب  ار  مدنگ  نم  کی  یفّلکم ، رگا  يوبر . عیب  قیرط  زا  دـئاز »  » ّتیکلم دـننام  تسین  مارح  دوش ، داجیا  ّببـسم  نآ  يرگید 321 ] قیرط 
نم کی  دئاز - ّتیکلم  هکنیا  ای  تسا  عراش  ضوغبم  فّلکملا » لاعفا  نم  لعف  وه  امب  عیبلا  سفن   » ایآ تروص  نیا  رد  تخورف ، مدنگ  نم 

؟ يرگید رما  ای  دراد  ّتیضوغبم  عراش ، رظن  زا  هفاضا - مدنگ 
224 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عیب وأ  عیب 322 ] یف  نمثملا  وأ  نمّثلا  لکأ  نع  یهّنلا  لثم  اهتّحص ، عم  مرحی  داکی  ام ال  ۀمرح  یلع  الاد  ناک  اذا  امیف  داسفلا  یضتقی  اّمنا  و 
[. 323] ءیش

نود نم  اهتّحـص  یلا  داشرالا  یف  ارهاظ  نوکی  اهب  رمالا  ّنأ  امک  اهداسف ، یلا  داـشرالا  یف  ۀـلماعملا  نع  یهّنلا  روهظ  يوعد  دـعبی  ـال  معن 
[. 1  ] یفخی امک ال  اهبابحتسا ، وأ  اهباجیا ، یلع  هتلالد 

______________________________

نینچمه و  فّلکملا » لاعفا  نم  لعف  وه  اـمب   » عیب سفن  اـّما  تسا 324 ] ضوغبم  عراش ، دزن  دـئاز ، ّتیکلم  هب  لّـصوت  يوبر » عیب   » قیرط زا 
. تسین ضوغبم  عراش ، دزن  دوش ، کیلمت  حلص  ای  هبه  قیرط  زا  دئاز  رادقم  نآ  رگا  اریز  درادن  ّتیضوغبم  دئاز ، ّتیکلم 

؟ تسیچ روکذم  هناگهس  ماسقا  مکح  لاؤس :
مارح هک  لاحنیعرد  ادن  تقو  عیب  ینعی : دنکیمن  داسف  رب  تلالد  یهن  میـشاب ، هتـشادن  یجراخ  لیلد  رگا  روکذم  هثالث  ماسقا  رد  باوج :

 ... دشابیم و حیحص  اما  تسا  مارح  هچرگ  رفاک  هب  ناملسم  دبع  عیب  نینچمه  دشابیم و  حیحص  اما  تسا 
. تسا داسف  یضتقم  تالماعم ، باب  رد  یهن  تفگ  ناوتیم  قیرط  ود  زا  [- 1]

ياج هب  یهن  رگا  تالماعم  باب  رد  رگید  ترابع  هب  دوبن  هنع  یهنم  مارح و  دوب ، حیحـص  هلماعم ، رگا  هک  يزیچ  زا  دوش  یهن  هچناـنچ  - 1
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. نمثم ای  نمث  رد  فّرصت  تمرح  رب  دنک  تلالد  یهن ، الثم  دوش  يرگید  زیچ  هب  ّقلعتم  دریگ ، ّقلعت  روکذم  هثالث  ماسقا  هب  هکنیا 
نالطب رب  لیلد  نمثم ، ای  نمث  رد  فّرـصت  تمرح  سپ  دـشاب  مارح  نمثم ، ای  نمث  رد  فّرـصت  درادـن ، انعم  دـشاب ، حیحـص  ياهلماـعم  رگا 

. دشاب مارح  نآ ، نمث  رد  فّرصت  درادن ، انعم  دشاب ، حیحص  هرذع ، عیب  رگا  تحس » ةرذعلا  عیب   » دننام تسا  هلماعم 
225 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف نئارقلا  ۀـظحالم  وه  لّوعملاف  تادابعلل ، لباقملا  ّمعالا  ینعملاب  تالماعملا  ـال  تاـعاقیالا ، دوقعلا و  ینعمب  تالماعملا 325 ] یف  هّنکل 
ۀغل داسفلل ال  ۀعبتتسم  ریغ  اّهنأ  تفرع  دق  و  ۀمرحلا ، نم  یهّنلا  ۀغیص  ۀّیـضق  وه  امب  ذخالا  نع  صیحم  اهمدع ال  عم  و  تاماقملا ، صوصخ 

[. 1  ] افرع و ال 
______________________________

هک یلام  ینعی : كدـنع » سیل  ام  عبت  ال   » دـننام دـشابیم  هلماـعم  نـالطب  هب  داـشرا  رب  ّلاد  هکلب  تسین  یمیرحت  هلماـعم ، زا  یهن  الـصا  - 2
داـشرا و ماـقم  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هکلب  تـسین  یمیرحت  روکذـم ، یهن  دیـشورفن ، درادـن ، رارق  امـش  راـیتخا  رد  تـسین و  امـش  کـلم 

دوخ فدـه  هب  هلیـسو  نآ  هب  اریز  دیـشورفن  ار  مدرم  لاـم  دـیزادنین و  تمحز  رد  ار  دوخ  تهجیب  هک : دـناهدوب  بلطم  نیا  هب  یئاـمنهار 
. دوشیمن ّبترتم  هلماعم ، نآرب  کّلمت  کیلمت و  دیسریمن و 

، روکذـم رماوا  هکلب  [ 326] دراد تلالد  بابحتـسا  ای  باجیا  رب  هک  دوشن  مّهوت  میدـش ، هجاوم  يرماوا  اـب  رگا  تـالماعم  باـب  رد  رّکذـت :
بجاو اعرش  عیب  ای  هراجا  هک  تسین  نیا  دوصقم ، شورفب »  » ای هدب » هزاجا   » دوشیم هتفگ  یتقو  اضرف  دراد ، داشرا  هلماعم  تّحص  هب  تبسن 

. دیوشیم لئان  دوصقم ، رثا  هب  امش  هلیسو  نآ  هب  دنکیم و  ادیپ  ّبترت  یعرش  رثا  هلماعم ، نآرب  هک  تسا  نیا  روظنم ، هکلب  تسا 
. دراد تالماعم  ذوفن  تّحص و  رد  روهظ  شرماوا ، داسف و  هب  داشرا  رد  روهظ  تالماعم ، باب  رد  یهاون  ام » اریثک  : » هجیتن

، دوصقم دراد ، داسف  هب  داشرا  رد  روهظ  تالماعم  رد  یهاون  میتفگ  هکنیا  [- 1]
226 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رقابلا نع  ةرارز  نع  هیقفلا  و  ّیفاکلا 327 ] یف  هاور  ام  اهنم : هیلع . رابخالا  نم  دحاو  ریغ  ۀلالد  ۀهج  نم  اعرش  هل  اهعابتتسا  مّهوتی  امبر  معن 
هّللا کحلـصأ  تلق : امهنیب ، قّرف  ءاش  نا  هزاجأ و  ءاش  نا  هدّیـس  یلا  کلذ  لاـقف : هدّیـس ، نذا  ریغب  جّوزت  كولمم  نع  هلأـس   » مالّـسلا هیلع 
هیلع رفعج  وبأ  لاقف  هل ، دیّـسلا  ةزاجا  ّلحی  و ال  دساف ، حاکّنلا  لصأ  ّنا  نولوقی : امهباحـصأ  ّیعّخنلا و  میهاربا  ۀـبیتع و  نب  مکح  ّنا  یلاعت 
ناک هیلع  یلاعت  همّرح  امم  ناک  ول  حاکّنلا  ّنأ  یلع  هرهاظب  ّلد  ثیح  زئاج » هل  وهف  زاجأ ، اذاف  هدّیـس ، یـصع  اّمنا  هّللا  صعی  مل  ّهنا  مالّـسلا :

[. 1  ] ادساف
______________________________

میتفگ دراد . رارق  يرتعیسو  هرئاد  رد  مینکیم ، ثحب  اجنیا  رد  ام  هک  ار  ياهلماعم  اّما  تاعاقیا » دوقع و   » ینعی تسه  یحالطصا  تالماعم 
- عیـسو هرئاد  نآ  اب  تالماعم - باب  رد  اذـل  دـشابن  ای  دـشاب  یحالطـصا  هلماعم  هاوخ  دـشابن  تدابع  هک  تسا  يزیچ  ره  هلماـعم  زا  روظنم 

تدابع ناونع  نکل  دوبن  یحالطـصا  تالماعم  نآ  فیدر  رد  ياهلماعم  رگا  نیاربانب  دراد  داسف  هب  داـشرا  رد  روهظ  یهن ، تفگ  ناوتیمن 
نئارق قیرط  زا  رگا  دومن  هّجوت  نئارق  هب  دیاب  اذل  دشاب ؟ هتـشاد  داسف  هب  داشرا  رد  روهظ  شیهن  هک  میراد  یلیلد  هچ  دشن ، قبطنم  نآرب  مه 

نایب مه  البق  دومن و  ذخا  ار  یهن  رهاظ  دیاب  الا  مینکیم و  ذخا  ار  نامه  دراد ، داسف  هب  داشرا  رد  روهظ  یهن ، هک  مینک  هدافتـسا  میتسناوت ،
[. تسین 329 داسف  یضتقم  تالماعم ، باب  رد  تمرح 328 ] اما  دنکیم  تمرح  رب  تلالد  یهن ، هک  میدرک 

، دینکیم بیقعت  تغل  فرع و  لقع ، هرئاد  رد  ار  ثحب  هتسویپ  امش  هک  هدش  هتفگ  [- 1]
227 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ادـساف و  عقی  یک  هعّرـشی  مل  هّللا و  هضمی  مل  اّـمم  سیل  حاـکّنلا  ّنأ  اـنهاه  ۀـّیفنملا  ۀیـصعملاب  دارملا  نوکی  نأ  رهاّـظلا  ّنأ  یفخی  ـال  و 
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، هب نذأی  مل  یلاعت و  هّللا  هضمی  مل  لمع  یلع  ۀیصعملا  قالطاب  سأب  و ال  یفخی ، امک ال  داسفلل ، ینعملا  اذهب  ۀیصعملا  عابتتسا  مولعملا 
______________________________

. هدومن صخشم  ار  هلئسم  مکح  هک  میراد  یتایاور  ام  هکیلاحرد 
جاودزا الوم  هزاجا  نودـب  هک  يدـبع  هرابرد  هرارز  الثم  تسا  دـساف  مّرحم ، هلماـعم  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  کـلذ : حیـضوت 

[. 330 «] امهنیب قّرف  ءاش  نإ  هزاجا و  ءاش  نا  هدّیس  یلا  کلذ  : » دندومرف وا  خساپ  رد  ترضح  دومن  لاؤس  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدومن 
. دوشیمن ّبترتم  نآرب  يرثا  دیامن ، هزاجا  یلوم  ادعب  هچنانچ  تسا و  لطاب  حاکن ، نآ  هک  دناهداد  اوتف  نّنست  لها  ءاملع  زا  یضعب  هرارز :

بکترم هدرک ، جاودزا  یلوم  نذا  نودـب  هک  يدـبع  ینعی : زئاج .» وهف  زاـجا  اذاـف  هدّیـس  یـصع  اـّمنا  هّللا  صعی  مل  ّهنا  : » مالّـسلا هیلع  ماـما 
نالطب يارب  یهجو  تسا و  حیحـص  دومن ، هزاجا  ار ، حاکن  نآ  یلوم  یتقو  اذل  هدز  رـس  وا  زا  یلوملا » ۀیـصعم   » هکلب هدشن  یهلا  تیـصعم 

. درادن دوجو  حاکن 
لاعتم دنوادخ  رما  نایصع  نوچ  نکل  دوب  نّیلدتسم  اب  قح  دساف و  تشاد ، ققحت  لاعتم  راگدرورپ  تیصعم  روکذم ، حاکن  رد  رگا  هجیتن :
. تسا نآ  داسف  اب  مزالم  تالماعم ، باب  رد  لاعتم  دنوادخ  رما  نایصع  هک : دوشیم  هدافتسا  تیاور  زا  سپ  تسین  لطاب  هدشن ، ققحم 

228 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذکه و  مهوت ، امیف  ارهاظ  ناک  امل  کلذ  یف  ارهاظ  نکی  مل  ول  ۀلمجلاب : و  ۀیـصعم . ّهنأ  هیف  دیّـسلا  نذا  مدـع  دّرجمب  هیلع  قلطأ 331 ] امک 

[. 1  ] لّمأت عجارف و  بابلا ، اذه  یف  ةدراولا  رابخالا  رئاس  لاح 
______________________________

حاکن هک : دناهدوب  نیا  نایب  ددصرد  مالّسلا  هیلع  ماما  ّنأک  تسین . یحالطصا  تیـصعم  هّللا ،» صعی  مل   » يانعم هک  تسا  نیا  رهاظ » [- » 1]
هدومنن اضما  ار  نآ  سّدقم  عراش  هک  دوب  يدوقع  زا  رگا  يرآ  دشاب  دساف  ات  دشاب  هدرکن  اضما  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  يدوقع  زا  [ 332

نکی مل  وحنب  سیل  : » تسا نینچ  هّللا » صعی  مل   » ياـنعم سپ  تسا  لـطاب  حاـکن ، میئوـگب  تسیاـبیم  [، 333] دوب دـساف  دوقع  ءزج  دوب و 
. تسا حرطم  ذیفنت ، ذافنا و  هلئسم  سپ  هّللا » هضمی 

«. هدّیس یصع  اّمنا  : » هدش ریبعت  نینچ  روکذم ، تیاور  رد  دهاش :
؟ هدرک تفلاخم  وا  نکن و  جاودزا  دوب ، هتفگ  شدبع  هب  البق  الوم  رگم  ایآ 

الوم عالّطا  نودب  دبع ، هک  تسا  نیا  هلئسم ، ضرف  اّما  هدّیـس » یـصع  اّمنا   » دومن ریبعت  ناوتیم  دوب ، هداد  دبع  هب  يروتـسد  نانچ  البق  رگا 
هتفرگن و نذا  ـالوم  زا  وا  ارچ  هک  تسا  نیا  نایـصع ، زا  دوصقم  میئوگیم  اذـل  هدـش ؟ يریبـعت  ناـنچ  تیاور ، رد  ارچ  سپ  هدومن  جاودزا 

. هدش نایصع  هب  ریبعت  تیاور ، رد  تهجنیمههب 
229 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف هـّنأ  قـیقّحتلا  و  کـلذ . یف  اـمهقفاو  هـنأ  [ 334] رخفلا نـع  و  ۀّحـّـصلا ، یلع  یهّنلا  ۀـلالد  ّینابیـّـشلا  ۀـفینح و  یبأ  نـع  یکح  بینذـت :
الا امهیلع  ردقی  داکی  و ال  رمالاک ، یهّنلا  ّقلعتم  یف  ةردـقلا  رابتعال  [ 335  ] ببسّتلا  ] بیبسّتلا وأ  ّببـسملا  نع  ناک  اذا  کلذک  تالماعملا 

[. 1  ] ۀحیحص ةّرثؤم  ۀلماعملا  تناک  امیف 
______________________________

. تسا توافت  دراوم ، ریاس  اب  ثحب  ّلحم  رد  نایصع  نیب  میدرک و  نایب  حورشم  وحن  هب  هک  تسا  نامه  هّللا » صعی  مل   » يانعم هجیتن :
، روکذـم يانعم  هک  تسا  نیا  ام  خـساپ  درادـن ، روهظ  اـنعم  نآ  رد  دـیئوگب  رگا  اـّما  میداد  حیـضوت  هک  دوب  ناـمه  تیاور ، رهاـظ  رّکذـت :

ياهلماعم ره  هک  تسا  یهیدب  دشاب ، هّللا » هضمی  مل  «، » هّللا صعی  مل   » يانعم رگا  اریز  لالدتـسالا » لطب  لامتحالا  ءاج  اذا   » تسا و لمتحم 
. درادن ام  یلعف  ثحب  هب  یطابترا  تسا و  لطاب  دنکن ، اضما  سّدقم  عراش  ار 
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؟ دنکیم تلالد  دوخ  قّلعتم  تّحص  رب  یهن  ایآ 

زا هعیـش  ياملع  زا  دنکیم و  تّحـص  رب  تلالد  تالماعم - رد  هچ  تادابع و  رد  هچ  یهن - هک  هدش  تیاکح  ینابیـش  هفینح و  وبا  زا  [- 1]
. دناهدومن تقفاوم  ود ، نآ  اب  مه  ناشیا  هک  هدش  لقن  هّللا  همحر  نیققحملا  رخف 

. میئامنیم حرطم  هناگادج  ار  تالماعم »  » و تادابع »  » ثحب روکذم ، مالک  یسررب  دقن و  يارب  هّللا : همحر  فّنصم 
روطهب ار  مادـکره  تسا  مزال  اذـل  تسا  مسق  هس  رب  هلماعم  هب  ّقلعتم  یهن  میدرک ، نایب  یناّثلا - ماقملا  لبق - ثحب  رد  هک  روطناـمه  فلا :

. دومن ثحب  ازجم 
230 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رفاک هب  ناملسم  دبع  ای  فحصم  عیب  دننام  تسا 336 -] فّلکم  لعف  مه  ّببسم  هکنیا  تهج  زا  دریگیم - ّقلعت  ّببـسم  هب  یهن  یهاگ  - 1
ّقلعتم رد  هکنیا  ظاحل  هب  روبزم  ضرف  رد  تسا . سّدقم  عراش  ضوغبم  ناملسم ، دبع  ای  فحـصم  هب  تبـسن  رفاک ، ّتیکلم  ود ، نآ  رد  هک 
ینعی دـیامن - کیلمت  رفاک  هب  ار  ناملـسم  دـبع  دـناوتب  دـیاب  فّلکم  هک  تسا  نیا  تردـق ، رابتعا  همزـال  تسا 337 ] ربتعم  تردـق ، یهن ،

روط هب  هلئـسم  ضرف  رد  ملـسم  دبع  هلماعم  هچنانچ  دشاب و  حیحـص  هلماعم ، هک  تسا  رودقم  یتروص  رد  رما  نیا  و  دشاب - فّلکم  رودقم 
نآ دـهد  ماجنا  یعیب  هلماعم و  هک  يدّرجم  هب  اریز  دـیامن  کیلمت  رفاـک  هب  ار  ناملـسم  دـبع  هک  درادـن  تردـق  فّلکم  دـشاب ، لـطاب  یّلک 

. دوشیمن لصاح  کّلمت  کیلمت و  تسا و  لطاب  هلماعم ،
تسا حیحص  دش ، عقاو  ياهلماعم  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  بلطم ، نیا  سفن  تسا ، مارح  رفاک ، هب  فحـصم  کیلمت  دنتفگ  رگا  هصالخ :

نآ ّتیرودقم  رب  لیلد  ّببسم ، هب  یهن  ّقلعت  سفن  تفرگ ، ّقلعت  ّببسم  هب  یهن  رگا  سپ  تسه  یقاب  دوخ  تّوق  هب  تبوقع  قاقحتسا  نکل 
وبا رظن  سپ  دوب  دهاوخن  فّلکم  رودقم  ّببسم ، دشاب ، لطاب  هلماعم ، رگا  اریز  تسه  هلماعم  تّحـص  اب  مزالم  ّببـسم ، ّتیرودقم  تسا و 

. تسا حیحص  لّوا ، مسق  رد  ینابیش  هفینح و 
ّببسم هب  ندیسر  لّصوت و  هکلب  ّببسم  هن  تسا و  مارح  ببس ، هن  یهاگ  رگید : ترابع  هب  دریگیم  ّقلعت  بیبست 338 ] هب  یهن  یهاگ  - 2

نیا شیانعم  هک  تسا  مارح  يوبر ، عیب  قیرط  زا  دـئاز  کیلمت  دـنیوگب  هکنیا  لـثم  تسا 339 ] مارح  هنع و  یهنم  صاـخ ، ببـس  قیرط  زا 
: تسا

231 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] 340] اهیفانی هنع ال  یهّنلا  ّنأ  تفرع  دق  معن  احیحص . نکی  مل  نا  ارودقم و  هنوکل  الف ، ببّسلا ، نع  ناک  اذا  اّمأ  و 

______________________________

لطاب یّلک  روطهب  يوبر  عیب  رگا  نوچ  تسه  هلماعم  تّحـص  ّتیرودقم ، يانعم  تسا و  فّلکم  رودقم  روکذم ، عیب  قیرط  زا  دئاز  کیلمت 
هلماعم تّحـص  رب  لیلد  تفرگ ، ّقلعت  بیبست  هب  هلماعم  رد  یهن  رگا  سپ  دیامن  کیلمت  ار  دئاز  قیرط ، نآ  زا  درادن  تردق  فّلکم  دـشاب ،

. تسا حیحص  مه  روکذم  مسق  رد  هفینح  وبا  ياوتف  تسا و 
زا یکی  ببـس ، هکنیا  تهج  زا  هکلب  دـیامنیم  ریثأت  ّببـسم  رد  ببـس  هکنیا  باب  زا  هن  اهتنم  دریگیم  ّقلعت  ببـسهب  یهن  یهاـگ  : 3 [- 1]

تهج زا  هن  دـشابیم  مارح  نآ ، اـب  تمحازم  هعمج و  زاـمن  هب  یئاـنتعایب  رظن  زا  هک  [ 342] ادن تقو  عیب  دـننام  تسا 341 ] فّلکم  لاـعفا 
. دنکیم ریثأت  کّلمت  کیلمت و  رد  هکنیا 

. تّحص رب  تلالد  هن  و  [ 343] دنکیم داسف  رب  تلالد  هن  فّلکملا - لاعفا  نم  لعف  ّهنا  امب  ببس - هب  ّقلعتم  یهن 
همزال  اّما  تسا  ربتعم  تردق ، رما ، ّقلعتم  دننام  یهن ، ّقلعتم  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هّتبلا 
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232 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ارودـقم نوکی  هنع  یهّنلا  عمف  یلاعت ، كرابت و  هل  عوضخلا  عوشخلا و  عوکّرلا و  دوجّـسلاک و  ۀـیتاذ  ةدابع  اهنم  ناک  اـمف  تاداـبعلا  اـّمأ  و 

[. 1  ] هب ارومأم  ناک  اذا  امک 
______________________________

هب یهن  اریز  دشاب  دـساف  هچرگ  دراد  ادـن  تقو  عیب  رب  تردـق  فّلکم ، دـشاب . لطاب  ای  حیحـص  روکذـم ، عیب  هک  تسین  نیا  تردـق ، رابتعا 
ّقلعتم رد  تردق  رابتعا  هلأسم  سپ  هدش 344 ] ّقلعتم  فّلکملا - لاعفا  نم  لعف  ّهنا  امب  ببـس - تاذ  هب  هکلب  هتفرگن  ّقلعت  کّلمت  کیلمت و 

رودـقم لوبق - باجیا و  ببـس - تاذ  هکلب  دـشاب  ّرثؤم  ببـس ، نآ  دـیاب  امتح  تفرگ ، ّقلعت  ببـس  هب  یهن  رگا  هک  درادـن  اضتقا  فیلاکت ،
. دشابن ای  دشاب  ّرثؤم  کّلمت ، کیلمت و  رد  لوبق  باجیا و  هاوخ  تسا  فّلکم 

. تّحص رب  تلالد  هن  دنکیم و  داسف  رب  تلالد  هن  ببس  هب  ّقلعتم  یهن  هصالخ :
، دش عقاو  هنع  یهنم  یتدابع  رگا  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن  ای  تسا  حیحص  تادابع ، باب  رد  ینابیـش  هفینح و  وبا  مالک  ایآ  لاؤس : ب : [- 1]

؟ دنکیم تدابع  تّحص  رب  تلالد  یهن ، ّقلعت 
- ماربا ضقن و  لاکشا - راچد  ام  رظن  هب  هک  دراد  دوجو  ثحب - ّلحم  رد  تدابع - يارب  فیرعت  ود  هک  میدرک  نایب  مه  [ 345] البق باوج :

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  دودرم  ینابیش ، هفینح و  وبا  مالک  دیریذپب ، ار  انعم  ود  نآ  زا  مادکره  امش  تسین و 
رما هب  جاتحم  دراد و  ّتیدابع  هبنج  [ 346 «] اتاذ  » هک تسا  يزیچ  نآ  تدابع ، زا  روظنم  - 1

233 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ول ءیـش و  یف  یهّنلا  رمالا و  عامتجاب  لیق  اذا  الا  هیلع  ردـقی  داکی  الف  هب ، ارومأم  ناک  ول  هیف  ۀـبرقلا  دـصق  راـبتعال  ةداـبع  اـهنم  ناـک  اـم  و 

رمالا ناک  هب  ارومأم  ناک  ول  ّهنأ  ینعمب  ةدابعلا ، نع  ایهن  نوکی  اـّمنا  مسقلا  اذـه  یف  یهّنلا  ّنأ  تفرع 347 ] دق  لاحم و  وه  دـحاو و  ناونعب 
[. 1  ] ۀبرقلا دصقب  الا  طقسی  ةدابع ال  رمأ  هب 

______________________________

. قح ترضح  هاگشیپ  رد  هدجس  عوضخ و  دننام  تسین 348 ]
، دـنیامن عوضخ  هدجـس و  دـنوادخ ، لباقم  رد  ضیح  ای  تبانج  لاح  رد  هک  دومن  یهن  ار  ضئاـح  اـی  بنج  صخـش  سّدـقم ، عراـش  رگا 

تّحـص رب  تلـالد  دوجـس ، هب  تبـسن  یهن ، ّقلعت  [، 349] درادـن یعرـش  رما  دـّبعت و  هب  زاـین  تسا و  تداـبع  اـتاذ  عوضخ  هک  لاـحنیعرد 
دشابیم و الوم  ضوغبم  لاح ، نیعرد  اّما  تسا  رودقم  بنج ، يارب  تبانج  لاح  رد  هدجـس  اریز  تسا  تدابع  داسف  رب  ّلاد  هکلب  دنکیمن 

. دیامن تّحص  رب  تلالد  یهن  هک  درادن  یهجو  اذل  تسین  یلوملا  یلا  بّرقم 
. تسا دودرم  مسق ، نیا  رد  هفینح  وبا  مالک  تسا و  تدابع  داسف  اب  مزالم  تمرح ، هصالخ :

وحنب هب  یتا  اذا  الا  طقـسی  داکی  اّیدابع ال  ارما  هرما  ناک  هب  رمالا  ّقلعت  ول  : » هک تسا  نیا  ثحب - ّلحم  رد  تداـبع - رگید  فیرعت  : 2 [- 1]
اب رگم  دشیمن  طقاس  فّلکم ، هّمذ  زا  دوب و  يدابع  شرما  دوب ، هدش  ّقلعتم  نآ  هب  رما  یهن  ياج  هب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم ، یبرق »

234 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عقاو هنع  یهنم  هکنیا  ياج  هب  رطف  دیع  موص  هک  تسه  انعم  نیا  هب  شتّیدابع  تسا و  مّرحم  تدابع  هک : رطف  دیع  موص  دـننام  تبرق  دـصق 

دـصق نودـب  شرما  دوب و  يدابع  هزور ، قیداصم  رئاس  دـننام  مه  موص  نآ  دـشیم ، هب  رومأم  ناضمر ، هام  ماّیا  رئاس  هزور  دـننام  رگا  دوش 
. تسه الوم  ضوغبم  یهن و  ّقلعتم  رطف ، دیع  موص  العف  اّما  دشیمن  طقاس  تبرق ،

؟ تسناد نآ  تّحص  رب  لیلد  ار  رطف  دیع  هزور  هب  یهن  ّقلعت  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
رما ّقلعتم  مه  رطف  دیع  موص  تفگ  ناوتیمن  اذـل  دـشاب  رما » كالم   » دـجاو لقاال  ای  دوش  ّقلعتم  نآ  هب  رما »  » دـیاب ای  تدابع  ریخ ! باوج :
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تـسا عنتمم  هلئـسم ، نیا  الـصا  رتالاب و  یهن ، رما و  عاـمتجا  زا  هجرددـص  ّنأـک  دـشاب  نینچ  رگا  اریز  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  یهن  مه  تسا و 
هتـشاد قّقحت  یهن  رما و  دشاب  انب  رگا  ثحب  ّلحم  رد  دریگیم ، ّقلعت  رگید  ناونعهب  یهن  ناونع و  کی  هب  رما  یهن ، رما و  عامتجا  رد  نوچ 

یهن مه  دشاب و  تبرق  دصق  هنیمز  كالم و  هک  دشاب  هتـشاد  رما  مه  رطف  دیع  هزور  ینعی : دوش  ّقلعتم  رطف  دیع  موص  هب  ود  ره  دـیاب  دـشاب 
، دحاو ناونع  وذ  دحاو  ءیـش  هک  تسا  لیحتـسم  بلطم ، نیا  هدش و  ّقلعتم  تدابع  هب  یهن  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  ضرف  اریز  دشاب  هتـشاد 
رب تلالد  یهن ، تسا و  حیحص  لمع ، نآ  رطف ، دیع  موص  هب  تبسن  یهن ، ّقلعت  اب  تفگ  ناوتیمن  اذل  یهن  ّقلعتم  مه  دشاب و  رما  ّقلعتم  مه 

ضوغبم و هک  يزیچ  دشابیم و  الوم  ضوغبم  هکلب  تسین  تدابع  لعفلاب - نونکا - تسا و  یقیلعت  رطف ، دیع  هزور  ّتیدابع  دراد ، تّحص 
. دشاب مه  بّرقم  دناوتیمن  تسه ، دّعبم 

. تسا لطاب  یّلک  روطهب  مه  ریخا - فیرعت  رب  انب  ینعی : تدابع - زا  مسق  نیا  رد  هفینح  وبا  مالک  هصالخ :
235 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] مهفاف 350
______________________________

ول : » ینعی دـشاب  یقیلعت  تدابع  هکنیا  هن  دـشاب  یهن  ّقلعتم  لعفلاب  هک : تسا  نیا  تدابع ، هب  یهن  ّقلعت  رهاظ  هک : تسا  نیا  هب  هراـشا  [- 1]
 ...«. اّیدابع ارما  هرما  ناک  هب  رمالا  ّقلعت 

236 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
« ۀمدقم  » میهافملا یف  ثلاّثلا : دصقملا 

ظفللا نم  دیرأ  يذـلا  ینعملا  ۀّیـصوصخ  هعبتتـست  ّيرابخإ  وأ  ّیئاشنا  مکح  نع  ةرابع  وه  هقالطا  دراوم  نم  رهظی  امک  موهفملا  ّنأ  یه : و 
« همرکأف دیز  كءاج  نإ   » موهفمف هفلاخ ، وأ  بلّـسلا  باجیالا و  یف  هقفاو  کلذـل  همزلی  ناک  و  ۀـمکحلا ، ۀـنیرقب  ول  ۀّیـصوصخلا و  کلتب 

ۀّیصوصخ اهل  نوکی  و  ۀّیظفللا ، ۀّیضقلا  ینعم  نوکت  یتلا  ۀّیطرّـشلا  ۀّیـضقلل  ۀمزال  اهئازج  اهطرـشب و  ۀبلاس  ۀّیطرـش  ۀّیـضق  هب - لیق  ول  الثم -
[. 1  ] اهل ۀمزلتسم  تناک  ۀّیصوصخلا  کلتب 

______________________________

« میهافم  » مّوس دصقم 

هراشا

[- 1]

: موهفم فیرعت 

ياراد هک  تسه  ياهّیـضق  رگید ، تراـبعهب  مکح »  » کـی موهفم ، دوشیم ، رهاـظ  ظـفل ، نآ  لامعتـسا  قـالطا و  دراوـم  زا  هک  روطناـمه 
دـشابیم ياهّیـضق  هکلب  تسین  هلمج  ربارب  رد  درفم  يانعم  کی  موهفم ، سپ  دشابیم  ازج - طرـش و  ياراد  یهاگ  و  لومحم - عوضوم و 

[. تسه 353 يرابخا 352 ] ای  یئاشنا 351 ] مکح  نّمضتم  هک 
237 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ هّیضق ، نآ  أشنم  ساسا و  لاؤس :
. تسا موهفم  نیا  توبث  دوجو و  نآ ، همزال  هک  تسه  یتّیزم  ّتیصوصخ و  یقوطنم 354 ] يانعم  رد  باوج :
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؟ تسیچ ّتیصوصخ  نآ  لاؤس :
هّمات ّتلع  دـننکیم : انعم  نینچ  ار  همرکاـف » دـیز  كءاـج  نإ   » هلمج تسه ، موهفم  ياراد  هّیطرـش ، هّیـضق  دـنیوگیم  هک  یناـسک  باوج :

ره هک  تسا  یهیدب  درک ، ادیپ  مارکا  بوجو  يارب  هرـصحنم  ّتیّلع  دـیز ، ءیجم  رگا  نیاربانب  تسا  دـیز  ءیجم  مارکا ، بوجو  هرـصحنم 
دیز ءیجم  مدع  دنع  : » تسا نیا  روکذم ، هلمج  موهفم  انعم و  سپ  دوشیم  یفتنم  مه  ءیـش  نآ  دوش  یفتنم  شاهرـصحنم  ّتلع  هک  ءیش 

هک دنکیم  تلالد  یتّیـصوصخ  رب  یقوطنم  يانعم  تقیقح ، رد  سپ  دوب  مارکا  بوجو  هرـصحنم  ّتلع  دـیز ، ءیجم  اریز  همارکا » بجی  ال 
. دشابیم هّیموهفم  هّیضق  مزلتسم  عبتتسم و  هرصحنم ، ّتیّلع  تسه و  هرصحنم  ّتیّلع  الثم  یگژیو  نآ 

؟ دنکیم تلالد  نآرب  زیچ  هچ  دوشیم و  هدافتسا  یقیرط  هچ  زا  ّتیصوصخ  نآ  لاؤس :
« عضو  » قیرط زا  اذا »  » ای نا »  » ایآ الثم  هک  مینکیم  نایب  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  ّهلدا  حیـضوت  نمـض  يدعب  ثحابم  رد  ار  نآ  خساپ  باوج :
ای عضولاب  هّیطرش  نا »  » رگا هک : تسا  نیا  دشابیم  رّکذت  هب  مزال  العف  هچنآ  اّما  نئارق ، رئاس  قیرط  زا  ای  دنکیم  هرـصحنم  ّتیّلع  رب  تلالد 

. ریخ الا  تسا و  تباث  مه  هّیموهفم  هّیضق  نآ  دیامن ، هرصحنم  ّتیّلع  رب  تلالد  نئارق ، رئاس  هلیسو  هب 
نآ  دشابیم و  يرابخا  ای  یئاشنا  مکح  نّمضتم  هک  تسا  ياهّیضق  موهفم ،» : » هصالخ

238 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مالعالا نیب  ماربالا  ضقّنلا و  هیف  عقو  دق  و  هب ، رّـسف  امک  روکذم ، ریغل  مکح  ّهنأ  ال  روکذم ، ریغ  مکح  وه  اّمنا  موهفملا  ّنا  لاقی : نأ  ّحـصف 

. ّيوغللا ریسفّتلا  یف  امک  مسالا ، حرش  لیبق  نم  ّهنال  ماقم ، ریغ  یف  هیلا  انرشأ  امک  هل  عقوم  ّهنأ ال  عم 
[. 1  ] کلذل يدصّتلا  انّمهی  الف  ماقملا ، یف  رکذ  اّمم  ریسفّتلا  اذه  ریغ  لاح  حدقنا  دق  هنم  و 

______________________________

هب لوق  رب  انب  هّیطرش  يایاضق  رد  هک  هرصحنم  ّتیّلع  ّتیصوصخ  دننام  دراد  قّقحت  یقوطنم  يانعم  رد  هک  تسه  یتّیصوصخ  هجیتن  هّیـضق ،
. تسا تباث  موهفم ، توبث 

درادن دوجو  فلاخم  قفاوم و  موهفم  نیب  یقرف  میدرک  نایب  موهفم  يارب  هک  یئانعم  رد  دناهدومن : حیرـصت  نینچ  فّنـصم ، هچرگ  رّکذـت :
. درادن نایرج  قفاوم  موهفم  رد  ناشیا  نایب  لاحنیعرد ، اّما 

هک تسا  نیا  ام  لاکشا  اّما  دوشیم  هدافتسا  متـش  برـض و  تمرح  تقفاوم ، موهفم  هب  ٍّفُأ » امَُهل  ْلُقَت  الَف   » هفیرـش هیآ  زا  کلذ : حیـضوت 
درادن یموزل  ّتیصوصخ »  » نآ هک  میئامن  هیجوت  نینچ  هکنیا  رگم  دیامن . تلالد  انعم  نآرب  هک  درادن  دوجو  یتّیـصوصخ  هیآ ، قوطنم  رد 
يانعم ّنأک  ینعی : تسا  رتالاب  ای  طّسوتم  هبترم  مکح  هدافا  مزلتـسم  هبترم ، یندا  هب  تبـسن  ضّرعت  ّتیـصوصخ  هکلب  دشاب  هرـصحنم  ّتیّلع 

نیرتنیئاپ رگا  هک  تسا  یهیدب  نیاربانب ، دیئوگن  تسا - نیهوت  بتارم  نیرتنیئاپ  هک  فا -»  » نیدلاو هب  تبسن  هک : تسا  نیا  هفیرش ، هیآ 
رد طقف  دشاب  هرصحنم  ّتیّلع  زا  ترابع  ّتیـصوصخ ، نآ  رگا  الا  تسا و  حضاو  رتالاب ، طّسوتم و  هبترم  عضو  دش ، عونمم  تناها ، بتارم 

. تسین يراج  قفاوم ، موهفم  رد  اّما  دراد  نایرج  فلاخم  موهفم 
[. 355 «] روکذم ریغ  مکح  وه  اّمنا  موهفملا  : » هک دننکیم  يریگهجیتن  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

239 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. هدشن نایب  ظفل  رد  هک  یمکح  نآ  ینعی : موهفم ،

. فلاخم موهفم  رد  مه  تسا و  قداص  قفاوم ، موهفم  رد  مه  روبزم  ریبعت 
نآ موهفم  و  فا »  » تمرح هیآ ، قوطنم  ینعی  دشابیم  امهبرضت » ال  ، » ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  هفیرـش  هیآ  رد  قفاوم  موهفم  الثم  کلذ : حیـضوت 
رد مکح  سفن  سپ  هل » رکذ  مـالکلا  یف  عـقی  مل  هل ، ضرعّتلا  عـقی  مل  رخآ  مکح   » برـض هب  قـّلعتم  تمرح  یلو  تـسا  برـض »  » تـمرح

. تسه روکذم » ریغ   » مه قفاوم  موهفم 
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دیز كءاـج  نإ   » هّیـضق موهفم  ـالثم  تسا  حـضاو  رایـسب  فلاـخم ، موهفم  هب  تبـسن  روکذـم -» ریغ   » مکح اـّمنا  موـهفملا  روـبزم - ریبـعت 
مدـع موهفم ، رد  اما  هدـش  رکذ  هک  دـشابیم  بوجو  قوطنم ، رد  مکح  ینعی : دـشابیم  همارکا » بجی  الف  دـیز  کـئجی  مل  نا  «، » همرکاـف

. دشابیمن روکذم  هک  تسا  بوجو 
[، مالعا 357 نیب  رد  ناشفیرعت  اذـل  و  هدشن 356 ] رکذ  نآ  عوضوم » : » ینعی روکذم » ریغل  مکح  وه  اّمنا  موهفملا  : » دـناهتفگ رگید  یـضعب 
حیحص  یتروص  رد  ماربا  ضقن و  اریز  مینکیمن  لاکشا  فیراعت - رئاس  و  فیرعت - نیا  هب  تبسن  ام  نکل  هدش  عقاو  ماربا  ضقن و  دروم 

240 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
فیصّوتلا باب  نم  ناک  انایحأ  ۀلالّدلا  فیصوت  و  هبشأ ، لولدملا  تافصب  ناک  نا  ۀلالّدلا و  وأ  لولدملا  تافـص  نم  ّهنأ  نایب  انّمهی  امک ال 

[. 1  ] ّقلعتملا لاحب 
______________________________

یتقو الثم  تسه  تبن » «، » ۀنادعـس  » لیبق زا  یظفل و  فیراعت ، نآ  ام  رظن  هب  اّما  دشاب  مسر »  » و دح »  » نایب ماقم  رد  هدـننکفیرعت  هک  تسا 
نآ لصف  سنج و  ّتیهام ، نایب  ماقم  رد  یلو  تسیچ  موهفم  دننادب  الامجا  هک  دنتـسه  ددصرد  دننکیم  حرطم  موهفم »  » ناونعهب ار  یثحب 

« موهفم  » هملک یتیاور  اـی  هیآ  رد  هکنیا  هب  هّجوتاـب  اـصوصخم  درادـن  یتـّیّمها  نادـنچ  اـهنآ  تالاکـشا  فیراـعت و  هنوگنیا  اذـل  دنتـسین 
. تسیچ موهفم  يانعم  مینک ، یسررب  قیقحت و  میشاب ، روبجم  هکنیا  ات  هتشگن  ّبترتم  نآرب  یعرش  رثا  هدشن و  عقاو  یمکح  عوضوم 

ۀّیقوطنم و نوکت  دق  ۀلالّدلا  : » ینعی تسا 358 ] مسق  ود  رب  تلالد  ایآ  لولدم و  تافـص  زا  ای  تسا  تلالد  فاصوا  زا  موهفم  لاؤس : [- 1]
رد هکنیا  امک  تسا  تلالد »  » روکذـم میـسقت  مسقم  دـشابیم و  تلالد  ماقم  هب  طوبرم  ّتیموهفم ، ّتیقوطنم و  اـیآ  ۀـّیموهفم ،» نوکت  دـق 

رارق تلالد  فصو  ار  ّتیقوطنم  ّتیموهفم و  هک  ۀّیموهفملا » ۀلالّدلاب   » ای ۀّیقوطنملا » ۀلالّدلاب  : » دناهتفگ هک  هدش  هدهاشم  تاملک  زا  یضعب 
کی همرکاف » دیز  كءاج  نإ  : » ینعی تسه  هّیضق  فاصوا  زا  لولدم و  هب  طوبرم  ّتیموهفم ، ّتیقوطنم و  هکنیا  ای  تسا  نانچ  ایآ  دناهداد .

هب ار  يرگید  هّیضق  ّتیصوصخ ، نآ  دراد و  یتّیصوصخ  انعم  نیا  هکنیا  ظاحل  هب  و  تسه . هّیظفل  هّیـضق  نیا  يانعم  شدافم  هّیظفل و  هّیـضق 
بوجو امهدـحا  نامکح  اـنل  ، » همرکاـف دـیز  كءاـج  نإ  میتفگ : یتقو  ینعی  دوشیم  هتفگ  موهفم  هعباـت ، هّیـضق  نآ  سفن  هب  دراد  لاـبند 
تلـالد هب  یطاـبترا  تسه و  یقوطنم  مکح  لّوا ، مکح »  » هک ءیجملا » مدـع  دـنع  مارکـالا  بوجو  مدـع  رخـآلا  ءیجملا و  دـنع  مارکـالا 
ناوتیم نیارباـنب  تسا  لولدـم  هّیـضق و  تفـص  ّتیموهفم ، سپ  تسه - يراـبخا  اـی  یئاـشنا  مکح  مه  موهفم  سفن  میتـفگ  هّتبلا  درادـن -

دنع مارکالا  بوجو  مدع   » و یقوطنم » مکح  ءیجملا  دنع  مارکالا  بوجو  : » تفگ
241 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

له امهریغ  وأ  ۀّیفـصولا  وأ  ۀّیطرّـشلا  ۀّیـضقلا  ّنأ  یف  نوکی  اّمنا  ۀقیقحلا  یف  همدـع  موهفملا و  توبث  یف  عاّزنلا  ّنأ  کلذ  نم  حدـقنا  دـق  و 
[. 1 [ ؟ مأ ال يرخالا  ۀّیضقلا  کلتل  ۀعبتتسملا  ۀّیصوصخلا  کلت  یلع  ۀّماعلا  ۀنیرقلاب  وأ  عضولاب  ّلدت 

______________________________

هن دشاب  انعم  لولدم و  هّیـضق ، هب  طوبرم  ّتیقوطنم ، ّتیموهفم و  هک  تسا  نیا  [ 359 «] هبشا ، » هدعاق قبط  اذل  یموهفم » مکح  ءیجملا  مدع 
لاـح هب  ّقلعتم  فصو  باـب  زا  دـننکیم  میـسقت  یقوـطنم  یموـهفم و  هب  ار  تلـالد  یهاـگ  هکنیا  دوـش و  بوـسحم  تلـالد  تفـص  هکنیا 

. تسا مئاق » هوبا  دیز  ینءاج   » دننام فوصوم و 
مه يرثا  تسین و  یّمهم  هلأسم  لولدم ، تافـص  زا  هچ  دشاب  تلالد  تافـص  زا  موهفم  هچ  میرادـن  بلطم  نیا  رب  يرارـصا  لاحنیعرد  ام 

. دوشیمن ّبترتم  نآرب 
نیا رد  ثحب  ینعی : دشابیم  يورغص  عازن  کی  هن  ای  تسه  موهفم  ياراد  هّیطرش ، هّیضق  الثم  ایآ  هکنیا  و  میهافم 360 ] باب  رد  عازن  [- 1]

هّیضق رد  رتحضاو  ترابع  هب  هن  ای  دشاب  مزالم  موهفم ، اب  هک  تسه  یتّیصوصخ  نانچ  ياراد  هّیطرش ، هّیضق  یقوطنم و  يانعم  ایآ  هک  تسا 
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مینکیم ثحب  هک  دـحاو  ربخ  باب  رد  الثم  موهفم  ّتیجح  رد  عازن  هن  تسا  موهفم  توبث  لصا  رد  عازن  همرکاف » دـیز  كءاـج  نإ   » هّیطرش
، میهافم باب  رد  یلو  مینکیم  ثحب  نآ  ّتیجح  لصا  رد  اّما  تسا  مّلـسم  ضورفم و  عوضوم  کی  دحاو  ربخ  ما ال ،» ۀّـجح  دـحاولا  ربخ  »

مدـع هب  نیلئاق  و  موهفم » اهل  : » دـناهتفگ هّیطرـش  هّیـضق  رد  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  تسا . موهفم  توبث  مدـع  موهفم و  دوجو  لصا  رد  عازن 
یتّیـصوصخ ياراد  هّیطرـش ، هّیـضق  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  عازن  ساسا  اریز  درادن  ّتیجح  نآ  موهفم  دنیوگیمن  اما  درادن  موهفم  دنیوگیم 

. هن ای  دشاب  هعبات  هّیضق  کی  عبتتسم  ّتیصوصخ ، نآ  هک  تسه 
242 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مالعالا نیب  فالخ  هیف  مأ ال ؟ مالک  الب  توبّثلا  دنع  توبّثلا  یلع  ّلدت  امک  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  یلع  ّلدت  له  ۀّیطرّشلا  ۀلمجلا  لصف :
نم ّدب  ثیحب ال  ۀّماع  ۀنیرقب  وأ  عضولاب  ّهنأ  یف  فالخلا  لاکشالا و  اّمنا  ماقم ، ریغ  یف  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  ةدارا  اهلامعتـسا و  یف  ۀهبـش  ال 

[. 2  ] لاقم وأ  لاح  نم  ۀنیرق  هفالخ  یلع  مقی  مل  ول  هیلع  لمحلا 
______________________________

طرش موهفم 

هراشا

زا دعب  دیدرت  نودب  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » تفگ الوم  رگا  الثم  تسا  تباث  طرّشلا » توبث  دنع  ، » ازج امّلـسم  هّیطرـش  تالمج  رد  [- 1]
، هّیطرـش تالمج  رد  نیاربانب  مینکیم  ریبعت  توبّثلا » دـنع  توبث   » هب نآ  زا  احالطـصا  هک  تسا  قّقحم  مارکا ، بوجو  دـیز ، ءیجم  قّقحت 

تـسه ءافتنالا » دـنع  ءاـفتنا   » موهفم و هراـبرد  ثحب  هکلب  تسین  ثحب  ّلـحم  ءیجم ، توبث  دـنع  مارکا ، بوجو  توبث  یقوطنم و  ياـنعم 
ترابع هب  درادن  قّقحت  مارکا  بوجو  مه  ءیجملا » مدع  دنع   » تسا قّقحم  مارکا ، بوجو  ءیجملا » دوجو  دـنع   » هک روطنامه  ایآ  ینعی :

[. 361 «] مالعالا نیب  فالخ  هیف  « ؟ هن ای  دوشیم  هدافتسا  موهفم - ناونعهب  هبلاس - هّیضق  کی  روکذم ، هبجوم  هّیطرش  هّیضق  زا  ایآ  رگید :
« ءافتنالا دنع  ءافتنا   » رب تلالد  مه  يدایز  دراوم  رد  دنکیم  توبّثلا » دنع  توبث   » رب تلالد  هک  روطنامه  هّیطرش  لمج  دیدرت ، نودب  [- 2]

يدروم ره  رد  هک  يوحن  هب  تسه  [ 362 «] هّماع هنیرق   » ای عضو »  » هب دنتسم  روکذم ، تلالد  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  رد  ام  ثحب  نکل  دراد 
رب لمح  ار  نآ  دیاب  دوبن  فالخرب  ياهنیرق  میدش و  هجاوم  ياهّیطرش  هلمج  اب 

243 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّبترت وحن  طرّشلا  یلع  ءازجلا  ّبترتل  ۀعبتتسملا  ۀّیصوصخلا  کلت  یلع  نیهجولا  دحأب  ۀلالّدلا  یلع  لیلّدلا  ۀماقا  نم  ۀلالّدلاب  لئاقلل  ّدب  الف 

توبّثلا و دنع  توبّثلا  دّرجم  یلع  لب  موزللا ، یلع  اهتلالد  عنم  هل  ّناف  ۀحـسف ، یفف  ۀلالّدلا  مدعب  لئاقلا  اّمأ  و  ةرـصحنملا . هتّلع  یلع  لولعملا 
[. 1  ] قاّفتالا باب  نم  ول 

______________________________

: تسا زیچ  ود  هّیطرش ، هلمج  يانعم  تفگ  دومن و  موهفم 
: هک دوشیم  رهاظ  کش ، تروص  رد  ام  ثحب  هجیتن  سپ  ءافتنالا  دـنع  ءافتنا  یموهفم و  داـفم  - 2 توبّثلا . دـنع  توبث  یقوطنم و  دافم  - 1
ار نآ  موهفم ، توبث  هب  نیلئاق  دوبن - حرطم  مه  ياهّصاخ  هنیرق  و  دراد - موهفم  ایآ  هک  دـیتسنادن  دـیتشاد و  هّیطرـش  هلمج  کـی  امـش  رگا 

. دنتسه یّلک  يانعم  نآ  رکنم  دنراد ، راکنا  موهفم  هب  تبسن  ار  هّیطرش  هلمج  تلالد  هک  یناسک  اّما  دنیامنیم  موهفم  رب  لمح 
؟ دوش تابثا  تسا  نکمم  یقیرط  هچ  زا  تسه - موهفم  توبث  هب  نیلئاق  رظن  دروم  هک  یّلک - يانعم  نآ  لاؤس : [- 1]

هب دورو  زا  لبق  نکل  میزادرپیم  شحیـضوت  هب  يدوزب  هک  دوش  تباث  تسا  نکمم  هّماع » هنیرق   » قیرط زا  ای  و  عضو »  » قیرط زا  اـی  باوج :
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. تسه فّنصم  یلبق  همّدقم »  » رب ینتبم  هک  میوش  یبلطم  رکذتم  تسا  مزال  ثحب ، نآ 
موهفم توبث  هب  لئاق  دـنناوتیمن  دوشن  تابثا  اهنآ  زا  یکی  هچنانچ  و  [ 363] دنیامن تابثا  ار  یتامّدقم  دیاب  طرـش  موهفم  توبث  هب  نیلئاق 
یگژیو نآ  هک  تسه  یقوطنم  يانعم  رد  یتّیصوصخ 364 ] کی  همزال  موهفم ، هک : میدرک  نایب  احورشم  لبق  همّدقم  رد  اریز  دنوش  طرش 
بوجو هک  تسا  نیا  روکذم ، هلمج  يانعم  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » دیوگیم الوم  یتقو  الثم  تسه  هرـصحنم » ّتیّلع   » هّیطرـش لمج  رد 

دیاب اهتنم  تسا  تباث  ءیجم ، زا  دعب  مارکا 
244 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀّیلعلا وأ  موزللا  میلست  دعب  ةرصحنملا  ۀّلعلا  وأ  ۀّلعلا ، یلع  ّبتّرتلا  وحن  یلع  وأ  ّبتّرتلا ، یلع  اهتلالد  عنم  وأ 
______________________________

انب رگا  اذل  دشاب  دیز  ءیجم  مهنآ  دـشاب و  هتـشاد  ّتلع  کی  طقف  مارکا  بوجو  ینعی  دـشاب  مارکا  بوجو  هرـصحنم  ّتلع  دـیز ، ءیجم 
نایب هب  کنیا  هک  دنک  هشقانم  تامّدقم  زا  یضعب  رد  یـسک  تسا  نکمم  دومن و  تابثا  ار  یتامّدقم  دیاب  دوش  تباث  هرـصحنم  ّتیّلع  دشاب 

. میزادرپیم تامّدقم  نآ 
ءیجم نیب  یطابترا  بسانت و  هچ  مینیبب  دـیاب  نونکا  همرکاف » دـیز  كءاج  نإ  : » هدرک نایب  وحن  نیا  هب  هّیطرـش  هّیـضق  کی  الوم  اـضرف  - 1

. دراد قّقحت  مارکا  بوجو  دیز و 
نیب هک : تسا  نیا  دیامن  تابثا  دـیاب  هک  ار  ياهمّدـقم  نیلّوا  تسه ، هرـصحنم  ّتیّلع  وحن  هب  ازج  طرـش و  نیب  طابترا  دـیوگیم  هک  يدرف 

تسین اهنآ  نیب  یموزل  طابترا  هنوگچیه  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  تسا و  دوجوم  یموزل  طابترا  کی  مارکا ، بوجو  دیز و  ءیجم 
تنراقم يانعم  دوش و  نراقم  مهاـب  اـقاّفتا  ورمع  دـیز و  ءیجم  هکنیا  لـثم  تسه  اـهنآ  نیب  یقاـّفتا  طاـبترا  تنراـقم و  کـی  طـقف  هکلب 

؟ دراد قّقحت  مه  موزلم  مزال و  ناونع  همزالم و  اهنآ  نیب  ایآ  اّما  دندوب  مهاب  اهنآ  هک : تسا  نیا  روکذم ،
هن اّما  تسا  قّقحم  مارکا  بوجو  ءیجم ، قّقحت  ماگنه  طقف  ینعی  دـشاب  تنراـقم  طـقف  مه  مارکا  بوجو  دـیز و  ءیجم  نیب  تسا  نکمم 

. دشاب اهنآ  نیب  ياهمزالم  هکنیا 
یموزل طابترا  ازج ، طرـش و  نیب  هّیطرـش ، لمج  رد  هک  تسا  نیا  دنیامن  تباث  دیاب  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  هک  ار  ياهمّدقم  نیلّوا  هصالخ :

. دنریذپیم ار  همّدقم  نیا  مه  فّنصم  هّتبلا  تسه -
ضرع رد  ود  نآ  نیب  موزل  اـی  تسا 365 ] ّبترت  وحن  هب  ازج  طرـش و  نیب  موزل  ایآ  مینیبب  دـیاب  دـش  حرطم  موزل  هلأسم  هک  نونکا  : 2 [- 1]

. تسا دحاو 
245 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دشابیم موزلم  ازج  هب  تبسن  طرش ، تسا - مّدقتم  ازج  رب  طرش  ینعی : دراد  دوجو  مه  یّبترت  تسه  ازج  طرش و  نیب  هک  یموزل  رد  ایآ 
دوجو اهنآ  نیب  يرّخأت  مّدـقت و  [، 366] دنتـسه دحاو  ضرع  رد  نیمزالتم  اّما  تسه  همزالم  ازج  طرـش و  نیب  دیوگب  یـسک  دراد  ناکما 
تـسا حرطم  رّخأت ، مّدقت و  اهنآ  نیب  دشابیم و  ّبترت »  » وحن هب  ازج  طرـش و  نیب  موزل  دیامن  تابثا  دیاب  موهفم  توبث  هب  لئاق  اذل  درادـن 

. دراد مّدقت  لولعم  رب  ّتلع  تسه و  هرصحنم  ّتیّلع  دنکیم ، موهفم  رب  تلالد  هک  یتّیصوصخ  نآ  نوچ 
؟ ّتلع ریغ  ای  تسا  ّتلع  رب  ّبترت  نآ ، ّبترت  هوحن  ایآ  تسا  ّبترت  وحن  هب  ازج  طرش و  نیب  موزل  هک  میریذپب  رگا  - 3

؟ دشابن حرطم  یّلع »  » ّبترت کلذ  عم  دشاب و  حرطم  رّخأت ، مّدقت و  ّبترت و  وحن  هب  موزل  تسا  نکمم  ایآ  لاؤس :
نوچ اتجیتن  دـشاب  مزالتم  هّیطرـش - هّیـضق  رد  طرـش - اب  موزلم  نآ  هک  دـشاب  یموزلم  کی  لولعم  [، 367] ازج دراد  ناـکما  يرآ ! باوج :

دراد و رّخأت  طرش  زا  مه  ازج  نیا  اعطق  تسا  مزالتم  طرـش ، اب  موزلم  نآ  نوچ  تسا و  رّخأتم  موزلم ، زا  اذل  تسا  موزلم  کی  لولعم  ازج ،
نوچ تسا  تباث  همزالم ، اـّما  [ 368] درادـن ازج  توبث  رد  يرثا  نیرتمک  طرـش ، نیا  تسین ، یّلع »  » اهنآ ّبترت  اّما  تسا  طرـش  رب  ّبترتم 
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ازج يارب  ءیش  نآ  هک  تسا  مزالم  ءیش  اب  طرش 
246 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اعطق اهنم  موزللا  قابسنال  طوقّسلا ، ۀیاغ  یف  ۀّیقاّفتا  اهنوک  يوعد  موزللا و  یلع  اهتلالد  عنم  نکل 
______________________________

. دراد ریثأت  نآ  رد  ّتیّلع و 
. دشابن یّلع »  » ّبترت اّما  میریذپب  مه  ار  ّبترت  هلأسم  تسا  نکمم  هصالخ :

دراد ناکما  اریز  دشاب  هتشاد  دوجو  هرصحنم »  » ّتیّلع دیاب  نیا  رب  هوالع  نکل  تسه 369 ] یّلع »  » ّبترت ازج ، طرش و  نیب  هک  انمّلس » - » 4
دوشب و ّتلع  نآ  نیـشناج  مه  يرگید  طرـش  اّما  دـشاب  ّتلع  کی  هدـش  رکذ  هّیـضق  رد  هک  یطرـش  دـشاب و  هتـشاد  ّتلع  ود  لولعم ، کی 
، لولعم ّتلع ، ود  ره  ندوبن  اب  هکلب  درادـن  قّقحت  لولعم  ّتلع ، کی  مدـع  اب  تفگ  ناوتیمن  دـشاب  هتـشاد  ّتلع  ود  ءیـش ، کـی  هچناـنچ 

. دنکیم تیافک  لولعم  توبث  رد  هلئسم  نیمه  دشاب  نآ  نیشناج  رگید ، ّتلع  اّما  دشابن  دوجوم  ّتلع ، کی  رگا  الا  تسین و  قّقحم 
طابترا تنراقم و  هن  تسه  یموزل » طاـبترا   » ازج طرـش و  نیب  ـالوا » : » هک دـنیامن  تاـبثا  دـیاب  طرـش  موهفم  توبث  هب  نیلئاـق  يدـنبعمج :

« هرصحنم ّتلع   » رب ّبترت  مه  ّبترت  اعبار » . » تسه یّلع »  » وحن هب  شّبترت  اثلاث » . » مزالت هن  دشابیم  ّبترت »  » وحن هب  نآ  موزل  ایناث » . » یقاّفتا
. تسه

تامّدقم زا  یکی  هچنانچ  دوش و  موهفم  توبث  هب  لئاق  دناوتیم  دیامن ، تابثا  ار  روکذم  هناگراهچ  لحارم  تامّدقم و  مامت  یسک  هچنانچ 
. دش طرش  موهفم  توبث  هب  لئاق  ناوتیمن  دوش  لاکشا  راچد  روکذم 

. هن ای  تسا  تابثا  لباق  روکذم ، هناگراهچ  تامّدقم  ایآ  هک  مینک  یسررب  دیاب  کنیا  [- 1]
مّلـسم ازج - طرـش و  نیب  یموزل  طابترا  لّوا - همّدقم  ینعی : تسه 370 .] یقاّفتا  ازج  طرـش و  نیب  طابترا  هک  دنک  اعّدا  دناوتیمن  یـسک 

«. اعطق اهنم  موزللا  قابسنال 371 ]  » تسا
247 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. عساو لاجم  هلف  ةرصحنم - اهنوک  نع  الضف  ۀّلعلا - یلع  ّبترتلا  وحنب  هنأ  نع  عنملا  اّمأ  و 
ةرصحنملا ریغلا  یلع  ّبتّرتلا  وحن  یلع  ّبتّرتلا  یف  اهلامعتسا  ةرثک  عم  ةرصحنملا - ۀّلعلا  یلع  ّبتّرتلا  وحنب  ّبتّرتلا  موزللا و  ردابت  يوعد : و 

هتدارا نوکت  اّمنا  لب  ۀقالع ، ۀـیاعر  ۀـیانع و  امهیف  اهلامعتـسا  یف  يری  فیک و ال  اهیعّدـم ، یلع  اهتدـهع  ةدـیعب  موزللا - قلطم  یف  لب  اهنم 
مازلالا و مدع  یف  و  تالامعتسالا ، دراوم  یف  رصبلا  لاجأ  رظّنلا و  نعمأ  نم  یلع  رهظی  امک  ۀیانع ، الب  ةرصحنملا  ۀّلعلا  یلع  ّبتّرتلا  ةداراک 

هیف روهظ  هل  ناک  ول  هتّحص  مدع  و  موهفم ، همالکل  نکی  مل  ّهنأب  باوجلا  ۀّحـص  تاجاجتحالا و  تامـصاخملا و  ماقم  یف  موهفملاب  ذخالا 
[. 1  ] مولعم

______________________________

؟ دومن عنم  ناوتیم  ار  رگید - همّدقم  هس  هلحرم - هس  ایآ  لاؤس : [- 1]
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دومن  هظحالم  ار  موهفم  هب  نیلئاق  ّهلدا  دیاب  باوج :

طرش موهفم  توبث  هب  نیلئاق  هّلدا 

ردابت فلا :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


: دـیامنیم ردابت  نامنهذ  هب  بلطم  نیا  هّیطرـش ، هلمج  ندینـش  اب  هک : تسا  هّیطرـش  هلمج  عضو »  » زا فشاـک  یکاـح و  وحن ، نیا  هب  رداـبت 
. تسا تباث  لحارم ، مامت  دش  تباث  هرصحنم  ّتیّلع  هچنانچ  تسه و  هرصحنم  ّتلع  ازج  توبث  يارب  طرش 

قلطم یف  لب  هدش - لامعتسا  هرصحنم  ّتلع  زا  ریغ  رد  هّیطرش  لمج  يدایز ، دراوم  رد  اریز  تفریذپ  ناوتیمن  ار  ردابت  هّللا : همحر  فّنصم 
تالامعتـسا رد  هک  تسا  یهیدـب  تسه و  يزاجم  روکذـم ، تالامعتـسا  میئوگب  دـیاب  میریذـپب  ار  رداـبت  دـشاب ، اـنب  رگا  و  موزللا 372 -]

، يزاجم
248 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهلولعم ةرـصحنملا و  ۀّلعلا  نیب  موزللا  وه  اهدارفأ و  لمکأ  وه  ام  یلا  ۀّیموزللا  ۀـقالعلا  قالطا  فارـصنا  ءاعّداب  ۀـلالّدلا  يوعد 373 ] اّمأ  و 
. اذه یفخی ، داکی  امک ال  هریغ  یف  لامعتسالا  ةرثک  عم  امّیس  ال  لمکالا ، یلا  فارصنالل  ۀبجوم  ۀّیلمکالا  نوک  مدعل  اّدج ، ةدسافف 

يذلا ال ّصاخلا  طبّرلا  كاذ  نوکی  نأ  بجوی  راصحنالا ال  ّناف  ةرصحنمب ، ۀّلعلا  نکت  مل  اذا  اّمم  لمکأ  امهنیب  موزللا  نوک  عنم  یلا  افاضم 
[. 1  ] يوقأ دکآ و  اهلولعم  یف  ۀّلعلا  ریثأت  یف  هنم  ّدب 

______________________________

بلطم نیا  زا  اذل  درادن  دوجو  هل  عوضوم  يانعم  اب  یتبسانم  هقالع و  هنوگچیه  تالامعتـسا ، نآ  رد  هکیلاحرد  تسا  مزال  هقالع ، تیاعر 
: هک میراد  مه  يدهاش  دوخ ، مالک  يارب  هوالعب  تسین و  هرصحنم  ّتلع  نآ ، هل  عوضوم  هک  مینکیم  فشک 

دنک مزلم  هلمج  موهفم  هب  تبسن  ار  وا  دناوتیم  مکاح  نآ  ایآ  درک  نایب  هّیطرـش  هلمج  تروص  هب  ار  یبلطم  یـضاق ، روضح  رد  يدرف  رگا 
؟ مدومنن دصق  ار  نآ  موهفم  نم  هکنیا  ای  دوبن  موهفم  ياراد  نم  مالک  دیوگیم  وا  هکیلاحرد 

، موهفم نآ  قبط  ار  وا  دناوتیمن  یـضاق  نآ  دشاب ، رارقا  کی  نّمـضتم  شموهفم  هک  دیوگب  ياهلمج  عرـش ، مکاح  روضح  رد  یـسک  رگا 
بسح هب  هّیطرش  لمج  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  بلطم ، نیا  دنک و  جاجتحا  هّیطرش - لمج  يارب  موهفم  توبث  هب  وا - هیلع  دیامن و  ذوخأم 

دوش یظفل  تاروهظ  رکنم  عرـش ، مکاـح  رـضحم  رد  تسناوتیمن  یـسک  دوبیم ، تلـالد  نآ  ياراد  رگا  درادـن و  یتلـالد  ناـنچ  عضو » »
. دومن تابثا  ار  هلئسم  ناوتیمن  عضو  قیرط  زا  هکنیا : هصالخ 

فارصنا ب :

هقالع  ردابّتلا - هیضتقی  ام  یلع  ازج - طرش و  نیب  هّیطرش ، تالمج  رد  امّلسم  میتفگ  [- 1]
249 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّتلع وحن  هب  هّیموزل  هقالع  دارفا  نیرتلماک  تسا و  دارفا  لمکا  هب  فرـصنم  هّیموزل ، هقـالع  قـالطا  میئوگیم : نونکا  دراد . دوجو  هّیموزل 
مارکا بوجو  هرـصحنم  ّتلع  دیز ، ءیجم  هک : مینکیم  لمح  نیا  رب  ار  نآ  همرکاف  دیز  كءاج  نإ  تفگ  الوم  رگا  سپ  تسه  هرـصحنم 

. تسا
. تسا عونمم  روکذم ، ياعّدا  ياربک  ارغص و  هّللا : همحر  فّنصم 

هب تبسن  یقلطم  رگا : ینعی  تسا  لامعتسا » ترثک   » فارصنا أشنم  دوش . فارـصنا  بجوم  ّتیلمکا »  » هک میرادن  لوبق  اربک : ّتیعونمم  اّما 
نامه هب  دش  لامعتـسا  هنیرق  نودب  قلطم ، نآ  رگا  هک  دـنکیم  داجیا  ینهذ  سنا  ترثک ، نآ  درک  ادـیپ  لامعتـسا  ترثک  دارفا ، زا  یـضعب 

قالطا اب  الثم  دارفا » ّتیلمکا   » هن تسا  لامعتسا » ترثک  ، » فارـصنا أشنم  سپ  هدشیم  لامعتـسا  نآ  رد  اعون  هک  دوشیم  فرـصنم  يدرف 
لامک و اریز  تسه  وا  هب  فرـصنم  ناسنا »  » هملک سپ  تسا  لـماک  ناـسنا  ملاـع ،» صخـش   » نوچ تفگ  ناوتیمن  ناـسنا » ینءاـج   » هلمج

. هیف هترثکل  لمکالا  ریغ  یف  يا : هریغ » یف  لامعتسالا  ةرثک  عم  امیس  ال  ، » درادن یشقن  فارصنا ، رد  ّتیلمکا 
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. دوش فارصنا  بجوم  ّتیلمکا ، هک  میرادن  لوبق  هصالخ :
ّتیلمکا ثحب ، ّلحم  رد  ایآ  مینیبب  دیاب  تسا  فارصنا  بجوم  لامعتسا ، ترثک  دننام  مه  ّتیلمکا  هک  میتفریذپ  رگا  ارغـص : ّتیعونمم  اّما 

؟ هن ای  دراد  قّقحت 
هّیموزل هقالع  دارفا  لمکا  هرـصحنم ، ّتلع  هک : تسا  تواـفت  وحن ، نیا  هب  هرـصحنم  ریغ  هرـصحنم و  ّتلع  نیب  دـیئوگیم  لدتـسم - اـمش -
دوجوم مه  لولعم  درک  ادـیپ  قّقحت  ّتلع  هاگره  هک : دـشاب  ّتیخنـس  طابترا و  وحن ، نیا  هب  لولعم  ّتلع و  نیب  دـیاب  ام  رظن  هب  نکل  تسه 

ای دنک  ادیپ  قّقحت  يرگید  ّتلع  عبت  هب  لولعم  رگا  ایآ  رگید ، ترابع  هب  هرصحنم  ریغ  ای  دشاب  هرصحنم  ّتلع ، نآ  هک  درادن  یقرف  اّما  دوش 
! ریخ دوشیم ؟ لصاح  یناصقن  لولعم  ّتلع و  نیب  طابترا  رد  دوشن  قّقحم 

مه  لولعم  دش ، دوجوم  ّتلع ، هاگره  تسا  لماک  طابترا  کی  لولعم ، ّتلع و  نیب  طابترا 
250 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ّیسفنلا بوجولا  وه  رمالا  ۀغیص  قالطا  ۀّیضق  ّنأ  امک  ۀمکحلا ، تامّدقمب  قالطالا  [ 376] ۀّیضق هّنکل 375 ] و  معن 374 ،] تلق : نا 
______________________________

بجوم راصحنا ، میئوگیم : اذـل  دـیامنیمن  روکذـم  طابترا  رد  یفعـض  داـجیا  رگید ، ّتلع  کـی  عبت  هب  لولعم  قّقحت  اـّما  دوشیم  قّقحم 
. دشابن ای  دشاب  حرطم  راصحنا ، هاوخ  تسه ، یقاب  دوخ  تّوق  هب  لولعم  ّتلع و  نیب  یلولعم  یّلع و  طابترا  تسین و  ّتیلمکا 

دننام مه  فارصنا »  » اتجیتن دشاب  هتشاد  قّقحت  ّتیلمکا  ثحب ، ّلحم  رد  هک  میرادن  لوبق  دوش ، فارصنا  بجوم  مه  ّتیلمکا  رگا  هصالخ :
. تسا دودرم  ردابت » »

تمکح تامّدقم  هب  کّسمت  ج :

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  بیترت  هب  کنیا  هدش و  رکذ  نآ  يارب  بیرقت  هس  هک  تسا  تمکح  تامّدقم  هب  کّسمت  مّوس ، لیلد  [- 1]
. میاهدومن نایب  ار  نآ  حورشم ، وحن  هب  يریغ » یسفن و   » بجاو ثحب  رد  مه  البق  هک  میزادرپیم  ياهمّدقم  رکذ  هب  ادتبا  - 1

هکنیا ای  دراد  بوجو  یـسفن ، بجاو  وحن  هب  ءیـش  نآ  اـیآ  هک  میتشاد  دـیدرت  اـّما  دـش  زارحا  اـم  يارب  ءیـش  بوجو  لـصا  رگا  همّدـقم :
بجاو رب  مه  هک  هدش  عضو  بلط  عماج  يارب  رما  تئیه  هچرگ  هک : تسا  نیا  هلئسم ، قیقحت  تسه ، يریغ 377 ] بجاو  وحن  هب  شبوجو 

، یسفن
251 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هن دشاب  یسفن  بوجو  ياراد  عوضوم - نآ  ءیش - نآ  هک  تسا  نیا  رما ، تئیه  قالطا »  » ياضتقم لاحنیعرد ، اّما  يریغ  مه  تسا  قداص 
نالف هک  تسا  یتروص  رد  مارکا  بوجو  هک  دـیوگن  دـنکن و  دـّیقم  ار  نآ  اّما  ادـیز » مرکا   » دـیوگب نایب  ماقم  رد  یئالوم  رگا  ـالثم  يریغ 

بوجو هک  دـینادیم  دـشاب و  تباث  ریداقّتلا  عیمج  یلع  بوجو  هک  دـنکیم  اضتقا  تئیه  قـالطا  تروص ، نیا  رد  دـشاب  بجاو  مه  ءیش 
هک تسا  بجاو  یتروص  رد  طقف  هکلب  درادـن  بوجو  ریداـقّتلا » عیمج  یلع   » يریغ بجاو  اریز  دـشابیم  یـسفن  بوجو  ناـمه  روکذـم ،
اذا بجاو  ءوضولا  : » تفگ دـیاب  هکلب  بجاو » ءوضولا  : » میئوگب تسین  حیحـص  لاـثم ، ناونعهب  دـشاب  هتـشاد  بوـجو  مهنآ  همّدـقملايذ 

. درادن يدیق  یسفن ، بجاو  اّما  تسه  دیق  ياراد  يریغ ، بجاو  نیاربانب ، ۀبجاو » ةالّصلا  تناک 
. تسا یسفن  بوجو  تئیه ، قالطا  ياضتقم  دنکن ، هماقا  دییقت  رب  ياهنیرق  دشاب و  نایب  ماقم  رد  الوم  رگا  هجیتن :

مه فّنـصم - امـش - هدرک و  عضو  هّیموزل  هقالع  يارب  ار  اذا »  » و نا »  » هملک عضاو ، میئامنیم : يراج  یلعف  ثحب  رد  ار  روکذـم  نایب  نیع 
عاونا مامت  امّلـسم  همرکاف » دـیز  كءاج  نإ   » دـیوگیم یمّلکتم  یتقو  میئوگیم  اذـل  تسه  هّیموزل  هقـالع  ازج  طرـش و  نیب  هک  دـیتفریذپ 
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. تسه هقالع  عاونا  زا  عون  کی  مارکا ، بوجو  دیز و  ءیجم  نیب  هرخالاب  تسین - وا  رظن  دروم  هقالع ،
؟ تسا نآ  زا  ریغ  ای  دشابیم  هرصحنم  ّتلع  وحن  هب  هّیموزل  هقالع  نآ  ایآ  لاؤس :

قالطا يریغ ، یـسفن و  بجاو  نیب  رما ، نارود  رد  فّنـصم - امـش - هک  روطنامه  میئوگیم  اذـل  تسا  كوکـشم  ام  يارب  هلئـسم  باوج :
لمح هرصحنم  تلع  رب  ار  هّیطرش - نا »  » دافم هّیموزل - هقالع  قالطا  ام  مه  ثحب  ّلحم  رد  دیدومنیم ، لمح  یسفن  بجاو  رب  ار  رما  تئیه 

. درادن دوجو  بجاو  ّتیریغ  ّتیسفن و  رد  کش  هلأسم  اب  ثحب  ّلحم  نیب  یقرف  مینکیم و 
252 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رهظی امک  اّیفرح  ینعم  ناک  امل  الا  و  انهاه ، امک  فرحلا  دافم  وه  امیف  ّمتت  داکت  و ال  ۀمکحلا ، تامّدقم  كانه  تّمت  امیف  اذـه  الوأ : تلق :
[. 1  ] لّمّأتلاب ههجو 

ّیـسفّنلا بوجولا  نّیعت  عم  هتـسیاقم  و  نّیعم 379 .] ـالب  ناـیبلا  ماـقم  یف  قوسملا  قـالطالاب  هئاـحنأ  نیب  نم  هنییعت  ّنا  [ ] هنیعت 378 اـیناث : و 
هنایب جاتحیف  ریدقت ، نود  ریدقت  یلع  بجاو  ّهناف  ّيریغلا ، فالخب  لاح  ّلک  یلع  بجاولا  وه  ّیسفّنلا  ّناف  قرافلا ، عم  رمالا  ۀغیـص  قالطاب 
وحنب ّبتّرتلا  موزللا و  فالخب  اذه  و  هیلع . الومحم  ۀمکحلا  تامّدقم  عم  ۀغیّصلا  یف  قالطالا  نوکیف  ریغلا ، بجو  اذا  امب  دییقّتلا  ۀنوئم  یلا 

ۀّلعلا یلع  ّبتّرتلا 
______________________________

: تسا دراو  روکذم ، نایب  رب  لاکشا  ود  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]
نآ هب  طوبرم  تمکح ، تامّدقم  قالطا و  نوچ  دومن  يراج  ار  تمکح  تامّدـقم  قالطا و  ناوتیمن  فورح  دافم  هب  تبـسن  الـصا  فلا :
هک تسا  نیا  قالطا ، هب  کّسمت  طئارـش  زا  یکی  دناهتفگ  اذل  تسا 380 ] مّلکتم  ظوفلم  روظنم و  الالقتـسا  هک  تسه  يدصاقم  یناعم و 
رد دـناوتیم  مّلکتم  هنوگچ  هدـشن  ّقلعتم  نآ  هب  یلالقتـسا  ظاحل  تسین و  مّلکتم  یلالقتـسا  روظنم  یئانعم  رگا  دـشاب  نایب  ماقم  رد  مّلکتم 

- دومن يراج  ار  تمکح  تامّدقم  قالطا و  ناوتیمن  فورح  باب  رد  میئوگیم : یّلک  هطباض  کی  ناونعهب  نیاربانب  دـشاب  نآ  نایب  ماقم 
. دشاب نآ  ماهفا  نایب و  ماقم  رد  مّلکتم  درادن  انعم  تسه  یعبت  ظوحلم  هک  يزیچ  هتفرگ و  ّقلعت  یعبت  ظاحل  فورح ، یناعم  هب  تبسن 

253 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امک ال الـصأ ، توافت  الب  رخآلا  لثم  ۀـنیرقلا  یلا  هنییعت   ] هنّیعت یف  جاتحم  ّبتّرتلا  موزللا و  ءاـحنأ  نم  دـحاو  ّلـک  ّنأ  ةرورـض  ةرـصحنملا ،

[. 1  ] یفخی
______________________________

یـسفن و بجاو   » اب ثحب  ّلحم  سایق  نکل  دوشیم  يراج  تمکح ، تامّدقم  قالطا و  مه  فرح  یناعم  دافم و  رد  هک  انمّلـس » : » ب [- 1]
. تسا قرافلا  عم  يریغ »

دارفا و لـمکا  یـسفن ، بجاو  هک  دوبن  نیا  تهج  زا  دوشیم  ّتیـسفن  رب  لـمح  لـعفا ، هغیـص  قـالطا  میتـفگ  هکنیا  ّتلع  کـلذ : حیـضوت 
اّما تسین  دیق  هب  جاتحم  یـسفن ، بجاو  هک : دوب  نیا  شتّلع  هکلب  درادـن  یـشقن  قالطا »  » باب رد  ّتیلمکا  اریز  تسا 381 ] رتالاب  شماقم 

[. 382] دراد دیق  هب  زاین  يریغ  بجاو 
؟ تسه یقرف  دیق ، هب  جایتحا  مدع  جایتحا و  تهج  زا  هرصحنم  ریغ  هرصحنم و  ّتلع  نیب  ثحب ، ّلحم  رد  ایآ  لاؤس :

هب جاتحم  رگا  تسه و  هّیموزل  هقالع  دارفا  زا  یکی  مه  هرـصحنم  ریغ  ّتلع  هّیموزل و  هقالع  قیداصم  زا  یکی  هرـصحنم ، ّتلع  ریخ ! باوج :
ّتلع اهنت  قیداصم ، نیب  زا  دـشاب ، انب  رگا  سپ  دنتـسین  جاتحم  مادـکچیه  دـنرادن  دـیق  هب  يزاـین  رگا  دنتـسه و  جاـتحم  ود  ره  دنـشاب  دـیق 

هـسیاقم سپ  درادـن  یـشقن  قالطا ، باب  رد  مه  ّتیلمکا  تسین و  حرطم  ّتیلمکا ، هلأـسم  زا  ریغ  یهار  میئاـمن ، راـیتخا  ار  هرصحنم 383 ]
. دومن تابثا  ار  بلطم  ناوتیمن  قالطا  قیرط  زا  تسا و  قرافلا  عم  سایق  ّتیریغ ، ّتیسفن و  هلأسم  اب  یلعف  ثحب 
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رد رگید  بیرقت  ود  نایب  هب  نونکا  دـشابیم و  اذا - نا و  طرـش - فرح  داـفم  هب  طوبرم  تسا  حرطم  لّوا ، بیرقت  رد  هک  یقـالطا  رّکذـت :
. میزادرپیم قالطا  هب  کّسمت 

254 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هقبـس وأ  هنراق  ول  ّهنأ  ةرورـض  هدییقت ، مزلی  رـصحنمب  نکی  مل  ول  ّهنأ  بیرقتب : طرّـشلا ، قالطاب  موهفملا  یلع  ۀـلالّدلل  کّسمتی  امبر  ّهنا  ّمث 

[. 1  ] اقلطم کلذک  ّرثؤی  ّهنأ  هقالطا  ۀّیضق  و  هدحو ، ّرثأ  امل  رخآلا 
______________________________

. میزادرپیم ياهمّدقم  رکذ  هب  قالطا - هب  کّسمت  رد  مّود - بیرقت  زا  لبق  : 2 [- 1]
ّرثؤم لولعم ، داجیا  رد  نامه  دنک  ادیپ  قّقحت  یئاهنت  هب  ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  دشاب  ّرثؤم - تهج  ود  ّتلع - ود  ياراد  ءیش  رگا  همّدقم :
ّتلع هکنیا  اـی  تسا  ّرثؤم  یئاـهنت  هب  فلا »  » ّتلع تفگ : ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دوش  دوـجوم  ناـمز  کـی  رد  ّتلع  ود  ره  رگا  تسا و 

زا دـعب  درک  ادـیپ  دوجو  ّتلع  ود  زا  یکی  ادـتبا  رگا  لاح  دنتـسه . ّرثؤم  لولعم ، ثودـح  رد  اعومجم  هکلب  دـشابیم  ّرثؤم  یئاـهنت  هب  «ب »
ّرثؤم ّتلع  ود  ره  نآ ، ءاقب  رد  اّما  دراد  ّتیلخدم  لولعم  ثودح  رد  لّوا  ّتلع  تفگ : دـیاب  تروص  نیا  رد  دـش  دوجوم  مّود  ّتلع  یتّدـم 

. درادن لولعم  ءاقب  رد  یتّیلخدم  هنوگچیه  هدش ، قّقحم  ادعب  مّود  ّتلع  نوچ  هک  تسین  نینچ  دنشابیم و 
ناکما هکنیا  ای  تسا  مارکا  بوجو  هرـصحنم  ّتلع  دـیز ، ءیجم  ایآ  مینادیمن  ام  و  همرکاف » دـیز  كءاج  نإ  : » هتفگ یئالوم  اضرف  هجیتن :

تامّدـقم زا  وحن  نیا  هب  موـهفم  توـبث  هب  لـئاق  تروـص ، نیا  رد  [ 384] دـشاب هتـشاد  ّتیلخدـم  مارکا  بوجو  رد  مه  يرگید  ّتلع  دراد 
بوجو رد  تالاح  مامت  رد  طرـش و  دـیق و  چـیه  نودـب  دـیز ، ءیجم  هک  دراد  اضتقا  روکذـم  هلمج  قـالطا  هک : هدومن  هدافتـسا  تمکح 

. دراد شزاس  هرصحنم  ّتلع  اب  اهنت  روکذم  ریبعت  تسا و  ّرثؤم  مارکا ،
ّتلع کی  دـیز ، ءیجم  هچنانچ  اـّما  تسا  ّرثؤم  مارکا  بوجو  رد  تـالاح  ماـمت  رد  دـشاب  مارکا  بوجو  هرـصحنم  ّتلع  دـیز ، ءیجم  رگا 

مارکا  بوجو  رد  اقلطم  دیز  ءیجم  تفگ  ناوتیمن  دشاب  رگید  ّتلع  مه  هسردم  رد  دیز  اب  ورمع  تاقالم  اضرف  دشاب و  مارکا  بوجو 
255 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. هقاّفتا مدعب  لقن  مل  ول  هقّقحت  ةردن  مولعملا  نم  ّهنأ  الا  کلذک ، هقالطا  عم  موهفملا  یلع  ۀلالّدلا  رکنت  داکی  ّهنأ ال  هیف : و 
ۀنیرق اهیلع  مقت  مل  و  ءافتنالا ، دنع  ءافتنالل  ۀعبتتسملا  ۀّیـصوصخلا  کلت  یلع  نا »  » لثم عضو  یلع  لیلد  ضهنی  مل  ّهنأ  هانرکذ : امب  صّخلتف 

نم ماقم  یف  قالطالا  ۀّیـضق  ّهنأ  موهفملاب  لئاقلا  يدـجی  الف  رکنی ، داکی  امم ال  اهریغ  وأ  ۀـمکحلا  تامّدـقم  تناک  انایحأ  اهمایق  اّمأ  ۀـّماع 
[. 1  ] قاّفتالا باب 

______________________________

دیز ءیجم  مّود و  ّتلع  هچناـنچ  تسا و  ّرثؤم  مارکا ، بوجو  رد  ناـمه  دوش  لـصاح  تاـقالم  دـیز ، ءیجم  زا  لـبق  رگا  اریز  تسا  ّرثؤـم 
ادـیپ مّدـقت  هک  یتّلع  ره  تسا : نیا  ّتلع ، ود  دوجو  ّتیـصاخ  دـنکیم و  ریثأت  مارکا  بوجو  رد  ود  نآ  عومجم  دـننک  ادـیپ  قّقحت  انراقم 

 ... دنوشیم و عقاو  ّرثؤم ، لولعم ، دوجو  رد  ود  ره  دندرک  ادیپ  قّقحت  رگیدکی  اب  اعومجم  رگا  دیامنیم و  ریثأت  لولعم  رد  نامه  درک ،
دیق چیه  نودب  دـیز ، ءیجم  تسا : نیا  شدافم  هک  دراد  دوجو  یقالطا  [- 385] دیز ءیجم  همرکاف - دـیز  كءاج  نإ  ترابع  رد  هصالخ :
ادیپ دّدعت  ّتلع ، رگا  الا  دشابیم و  قبطنم  هرـصحنم ، ّتلع  اب  طقف  هلئـسم  نیا  تسا و  رثؤم  مارکا ، بوجو  رد  تالاح  مامت  رد  طرـش و  و 

. تسا ّرثؤم  مارکا ، بوجو  رد  اقلطم  دیز  ءیجم  تفگ  ناوتیمن  دنک 
تامّدـقم زا  یکی  هک  تسا  یهیدـب  میریذـپیم و  ار  روکذـم  ناـیب  دوـش ، يراـج  تمکح  تامّدـقم  ماـمت  رگا  هّللا : همحر  فّنـصم  [- 1]

هچ زا  ثحب  ّلحم  رد  نکل  دـنک  نایب  ار  مکح  رد  ّرثؤم  تاّیـصوصخ  ماـمت  دـهاوخب  دـشاب و  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  تسا  نیا  تمکح ،
رد یبلطم  نینچ  دـیاش  تسه و  مکح  توبث  رد  ّرثؤم  للع  عیمج  تاّیـصوصخ و  مامت  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  درک  زارحا  ناوتیم  یقیرط 
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دـشاب مکح  توبث  رد  ّرثؤم  لماوع  مامت  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  دومن  هئارا  دروم  کی  ناوتن  دـشاب و  هتـشادن  قّقحت  الـصا  هّیطرـش  يایاضق 
نیا  رد  الوم  هکلب 

256 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] بوجولا نّیعت  رمالا  قالطا  یضتقم  ّنأ  امک  هنّیعت ، هاضتقم  ّنأ  بیرقتب : طرّشلا ، قالطا  ۀّیضق  ّهنأ  مّهوت  اّمأ  و 

______________________________

مامت  » دیز ءیجم  هک  تسین  نیا  نایب  ماقم  رد  تسا و  تباث  مارکا ، بوجو  دیز ، ءیجم  قّقحت  زا  دعب  دیوگب  هک  تسا  ددصرد  ایاضق  عون 
. تسا مارکا  بوجو  يارب  ۀّلعلا »

. درادن دوجو  نآ  تابثا  يارب  یقیرط  نکل  میریذپیم  ار  نآ  دوشن  نآ  رد  ياهشقانم  دشاب و  مامت  تمکح ، تامّدقم  اعقاو  رگا  هجیتن :
تلالد هک  مه  ياهّماع  هنیرق  هدومن و  عضو  هرصحنم  ّتلع  يارب  ار  اذا - نا و  دننام  طرش - تاودا  عضاو ، هک  هدشن  مئاق  یلیلد  يدنبعمج :

هنیرق دیاب  اهنآ  اریز  درادن  ياهدئاف  موهفم ، توبث  هب  نیلئاق  يارب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هنیرق  دوجو  درادن و  دوجو  دیامن ، موهفم  توبث  رب 
. دشاب يراج  دراوم ، مامت  رد  هک  دنیامن  هئارا  ار  ياهّماع 

: هک میزادرپیم  ياهمّدقم  رکذ  هب  قالطا - هب  کّسمت  رد  مّوس - بیرقت  زا  لبق  : 3 [- 1]
- فّنصم امش - يرییخت ، وحن  هب  ای  تسه  ینییعت  وحن  هب  نآ  بوجو  ایآ  هک  میتشاد  دیدرت  اّما  دش  زارحا  ام  يارب  ءیـش  بوجو  لصا  رگا 
، ءیـش نیا  ای  دیوگیمن  الوم  درادن و  لدع  هب  زاین  ینییعت  بجاو  اریز  مینکیم  هدافتـسا  ار  ینییعت  بوجو  رما ، هغیـص  قالطا  زا  دـیدومرف 

دنکیمن نایب  بجاو  يارب  یلدع  دـنکیم  رییخت  رب  تلالد  هک  وا »  » هملک اب  و  ۀـبجاو » ةالّـصلا  : » دـیوگیم هکلب  ءیـش  نآ  ای  تسا  بجاو 
هراّفک دننام  دنکیم  تیافک  دیامن ، نایتا  ار  لدـع - کی  فرط - کی  فّلکم ، هچنانچ  تسه و  لدـع  ياراد  هک  يرییخت  بجاو  فالخب 

دازآ ادخ  هار  رد  هدنب  کی  ای  دیئامن  ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  ای  دـیریگب  هزور  زور ، تصـش  ای  هدومرف : الوم  هک  ناضمر  هام  هزور  راطفا 
الوم رگا  اضرف  درادـن و  دـئاز  هنوئم  هنوگچـیه  ینییعت  بجاو  اّما  دراد  یظفل  هفاضا  دـئاز و  هنوئم  هب  زاین  يرییخت  بجاو  ناـیب  سپ  دـینک 
اریز تسه  ینییعت  بوجو  شاهجیتن  دش ، يراج  تمکح  تامّدقم  ینییعت و  ای  تسه  يرییخت  شبوجو  هک  میدش  دّدرم  ام  و  ّلص »  » دومرف

. درادن مزال  دئاز ، ۀنوئم  ینییعت  بوجو 
نا   » دیوگیم الوم  یتقو  هک : مینکیم  نایب  هّیطرش  يایاضق  رد  ار  روکذم  بلطم  ریظن 

257 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، امهنم ّلک  یف  بوجولا  ناک  و  کلذـک ، بوجولا  یف  ناک  امک  ادّدـعتم ، ناک  اذا  اـمیف  هوحن  ریاـغی  وحن  طرّـشلا  یف  سیل  نّیعّتلا  ّنأ  هیفف 
و ادحاو ، هوحن  ناک  ادّدعتم  وأ  ناک  ادـحاو  ّهناف  طرـشلا  فالخب  اذـه  و  لدـعلا . نم  امهنم  ّيرییّختلا  یف  ّدـب  رخآ ال  وحنب  بجاولاب  اقّلعتم 
هل نوکی  وحنل ال  اتبثم  قالطالا  ناک  و  [، 386] اتابثا قالطالا  دنع  توافتت  یک  اتوبث  هیف  لاحلا  توافتت  دحاو ال  وحنب  طورـشملا  یف  هلخد 

[. 1 « ] اذک وأ   » لثمب هرکذ  وه  و  ۀنوئم ، ةدایز  یلا  لدعلا  هل  ام  جایتحال  لدع ،
______________________________

الثم درکیم ، یفّرعم  دـیز  ءیجم  لدـع  ناونع  هب  ار  يرگید  ءیـش  وا »  » هملک اب  وا  تشادـن  نّیعت  دـیز ، ءیجم  رگا  همرکاف » دـیز  كءاج 
تسا و نّیعتم  دـیز ، ءیجم  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدرکن ، نایب  نآ  يارب  یلدـع  نوچ  نکل  همرکاف » هتیقال  وا  دـیز  كءاـج  نإ  : » تفگیم

ثحب ّلحم  رد  دیدومنیم  لمح  ینییعت  بوجو  رب  ار  قالطا  يرییخت ، ینییعت و  بوجو  نیب  رما  نارود  رد  فّنـصم - امـش - هک  روطنامه 
- مارکا بوجو  رد  ریثأت  ماقم  رد  دیز - ءیجم  نّیعت  رب  هدشن  نایب  شیارب  یلدع  درادن و  دـئاز  دـیق  هکنیا  ظاحل  هب  ار  طرـش  قالطا  ام  مه 

. میئامنیم لمح 
: مینکیم نایب  قالطا - هب  کّسمت  رد  مّوس - بیرقت  هب  تبسن  باوج ، ود  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]
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. تسا قرافلا  عم  ینییعت  بجاو  رب  قالطا  لمح  اب  ثحب  ّلحم  سایق  فلا :
، ینییعت بوـجو  اریز  تسا  بوـجو  زا  خنـس - ود  و  عوـن - ود  نیب  نارود  يرییخت ، ینییعت و  بوـجو  نیب  رما ، نارود  رد  کـلذ : حیـضوت 

مه  يرییخت  بوجو  تسا و  بوجو  زا  یعون 
258 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مه فّنـصم  هک  میدرک  رکذ  لوق  جـنپ  اـبیرقت  يرییخت  بوجو  ّتیهاـم  تقیقح و  ناـیب  رد  [ 387] ـالبق دـشابیم و  بوجو  زا  يرگید  عون 
شمان امهدحا  هک  میدوب  هجاوم  بوجو  زا  وحن  ود  اب  ثحب  نآ  رد  الصا  تسا و  بوجو  زا  یّصاخ  عون  يرییخت ، بوجو  دنتـشاد  رارـصا 

. دوب يرییخت  يرگید  ینییعت و 
؟ تسا دارم  عون ، ود  نآ  زا  کیمادک  تروص  نیا  رد  تسا  ّمات  مه  تمکح  تامّدقم  و  ّلص »  » تسا هدومرف  الوم  دینک ، ضرف  نونکا 

رب ار  نآ  دـیاب  تسا  دّدرم  میئوگب  هچنانچ  هدوب و  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  اریز  تسا  ضرف  فـالخ  هک  تسین  عون  ناـیب  دوصقم ، میئوگب  رگا 
هک تسا  یعون  نامه  دوصقم ، میراد و  مه  بوجو  عون ، ود  هدوب و  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  میئوگیم  هکلب  میئاـمن  لـمح  لاـمجا ، لاـمها و 

. تسا ینییعت  بجاو  روظنم ، ینعی : درادن  دئاز  هنوئم  هب  جایتحا 
دوشیمن و ّتیّلع  رد  عونت  بجوم  هرـصحنم ، ریغ  ای  دشاب  هرـصحنم  ّتلع  دیز ، ءیجم  دّدـعتم ، ای  دـشاب  دـحاو  طرـش ، یلعف : ثحب  رد  اّما 

دراد دوجو  لولعم  هرـصحنم و  ّتلع  نیب  هک  یطابترا  نامه  هکلب  ةرـصحنم » ریغ  ۀّلع  ةرـصحنم و  ۀـّلع  نیعون  یلع  ۀـّلعلا  : » هک تسین  نینچ 
دیز كءاـج  نإ   » دوـمرف ــالوم  دوـبن و  یقرف  تـّلع  ود  نـیب  یتـقو  میئوـگیم  اذــل  تـسا  رارقرب  مـه  لوـلعم  هرــصحنم و  ریغ  تـّلع  نـیب 
ماقم رد  الوم  هک  نونکا  میئوگب : هک  تسا  حرطم  عون ، ود  رگم  ایآ  دینکیم  هدافتسا  ار  هرـصحنم  ّتلع  یقیرط  هچ  زا  امـش  [ 388 «] همرکاف

؟ درادن دئاز  هنوئم  هب  جایتحا  هک  هدرک  هدارا  ار  یعون  نآ  امتح  تسه  نایب 
تمکح و تامّدـقم  اب  میئامنن  لمح  ینییعت  بجاو  رب  ار  باطخ  نآ  رگا  هک  يرییخت  ینییعت و  بجاو  فالخب  تسین  حرطم  عّونت ، هلأـسم 

. دوشیم تفلاخم  الوم  نایب  ماقم 
هک  تسا  قرافلا  عم  ینییعت  بجاو  رب  قالطا  لمح  اب  ثحب  ّلحم  سایق  هصالخ :

259 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیلا ال طرّـشلا  قالطا  [ 390] ۀبـسنف ۀّیطرّـشلا ، وحن  نایبل  ال  دّدعّتلا ، نایبل  نوکی  اّمنا  کلذ  یلا  ادّدـعتم  طرّـشلا  ناک  اذا  ام  جایتحا 389 ] و 

نایبل نکی  مل  ول  ّهناف  رمالا ، قالطا  فالخب  لامجا . لامها و ال  الب  هتیطرـش  نایبل  اقوسم  ناک  ثیح  مأ ال ، رخآ  طرـش  كانه  ناک  فلتخت 
. اذه فرعت ، لّمأت  لامجالا ، وأ  لامهالا  ماقم  یف  نوکی  ۀلاحم  الف  ینییعّتلا ، بوجولا  صوصخ 

[. 1  ] قاّفتالا باب  نم  قالطالا  دافم  ناک  اذا  امیف  رکنی  داکی  ّهنأ ال  تفرع  امل  موهفملاب ، لئاقلا  يدجی  مّلس ال  ول  ّهنأ  عم 
______________________________

. دش نایب  شحیضوت 
. تسا مزال  وا »  » هملک مه  اجنآ  [ 391] دشابن هرصحنم  ّتلع  دیز ، ءیجم  رگا  لاکشا : [- 1]

نإ تفگ : دـیاب  دـشاب  دّدـعتم  طرـش ، رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسا  مزال  وا »  » يرییخت بجاو  رد  دـیئوگیم  امـش  ینعی : امهنیب » قرفلا  ام  »
. همرکاف هتیقال  وا »  » دیز كءاج 

عون اجنآ  تسا . توافتم  دوشیم ، لامعتـسا  يرییخت  بجاو  رد  هک  وا »  » هملک اـب  دوشیم  لامعتـسا  ثحب  ّلـحم  رد  هک  وا »  » هملک باوج :
ّلحم  رد  اما  دنکیم  نایب  ار  بجاو 

260 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هوجوب موهفملل  نورکنملا  ّلدتسا  امبر  ّهنا  ّمث 
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، هارجم يرجی  رخآ  طرش  هبانم  بونی  هفلخی و  نأ  عنتمی  سیل  و  هب ، مکحلا  قیلعت  وه  اّمنا  طرّـشلا  ریثأت  ّنأ  نم  دیّـسلا  یلا  يزع  ام  اهدحأ :
دهاش هیلا  ّمضنی  یتح  دـحاولا  دـهاّشلا  لوبق  نم  عنمی  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  َو  یلاعت : هلوق  ّناـف  اطرـش ، هنوک  نع  جرخی  ـال  و 

نیمیلا ّمض  نا  انملع  ّمث  لوبقلا  یف  طرـش  لّوالا  دهاّشلا  یلا  نیتأرما  ّمض  ّنأ  انملع  ّمث  لوبقلا ، یف  طرـش  لّوالا  یلا  ّیناّثلا  مامـضناف  رخآ ،
لامتحال ةرارحلا ، ءافتنا  مزلی  سمّشلا ال  ءافتنا  ّناف  ةرارحلا ، لثم  یـصحت ، نأ  نم  رثکأ  ضعب  نع  طورّـشلا  ضعب  ۀباینف  اضیأ ، هماقم  موقی 

[. 1  ] القع اعرش و  ةریثک  کلذل  ۀلثمالا  و  اهماقم ، راّنلا  مایق 
______________________________

نایب ار  طرش  عون  هکنیا  ای  دیامن  نایب  ار  طرش  دّدعت  هکنیا  نیب  تسا  قرف  ار و  طرش  هوحن  هن  دنکیم  نایب  ار  طرش  دّدعت  وا »  » هملک ثحب ،
دحاو یهاگ  تسا و  دّدعتم  یهاگ  دحاو  عون  نامه  نکل  تسا  دحاو  عون  طرش ، هکلب  نیعون » یلع  سیل  طرّشلا   » هک تسا  یهیدب  دنک و 

 ... تسا و دّدعت  نایب  يارب  وا »  » هملک و 
 ... موهفملاب لئاقلا  يدجی  ال  مّلس 392 ] ول  ّهنا  عم  هلوق ... :

. دش نایب  قالطا - هب  کّسمت  رد  مّود - بیرقت  زا  باوج  رد  البق  هک  تسا  نامه  فّنصم ، مّود  خساپ  ب :
. دش نایب  شحرش  هک  دوب  هشقانم  لباق  موهفم ، توبث  هب  نیلئاق  ّهلدا  مامت  هجیتن :

طرش موهفم  نیرکنم  هّلدا 

هراشا

نکل  تسا  هشقانم  لباق  هک  دناهدرک  رکذ  ياّهلدا  مه  طرش  موهفم  نیرکنم  رّکذت : [- 1]
261 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- هوجو ّهلدا - نآ  نایب  هب  کنیا  مینادیم و  مامتان  ار  اهنآ  ّهلدا  میتسه  قفاوم  اهنآ  اب  اعّدـم  لـصا  رظن  زا  هک  لاـحنیعرد  فّنـصم - اـم -
. میزادرپیم

: لّوا هجو 

ادیپ قّقحت  طرش  یتقو  تسا و  طرش  رب  ّقلعم  مکح ، هک  تسا  نیا  هّیطرش ، هّیـضق  دافم  هک : هدش  هداد  تبـسن  هّللا  همحر  یـضترم  دّیـس  هب 
هدافتـسا هّیطرـش  هّیـضق  رد  قیلعت  زا  دوش  نآ  نیـشناج  دـناوتیمن  يزیچ  تسا و  رـصحنم  طرـش ، هکنیا  اـّما  دوشیم  قّـقحم  مه  ازج  درک ،

مدع اب  هکنیا  اّما  تسا  مارکا  بوجو  قّقحت  طرش  دیز ، ءیجم  هک  تسا  نیا  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » هّیطرش هّیضق  يانعم  الثم  دوشیمن ،
دوش و نآ  نیشناج  يرگید  طرش  هک  تسین  عنتمم  دوشیمن و  هدافتسا  هّیطرش  هّیضق  زا  دوشیمن  نآ  نیـشناج  يرگید  طرـش  دیز ، ءیجم 

دوخ تّوق  هب  هکلب  دوشیمن  یفتنم  لّوا ، طرـش  ّتیطرـش  دـش ، نآ  بانم  بیاـن  يرگید  طرـش  رگا  هجیتن  رد  دوش و  ّقلعم  مهنآ  هب  مکح 
. تسه یقاب 

: دناهدومن هدافتسا  هرقب  هروس  هیآ 282[393 ] زا  هدرک و  رکذ  یلاثم  نهذ  هب  بیرقت  يارب  دّیس  موحرم  ریظنت :
 ...« ْمُِکلاجِر ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْشَتْسا  َو  ٍْنیَِدب ...  ُْمْتنَیادَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

 ... دوش و هتشون  دیاب  نید  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  تسا و  نید  دروم  رد  هفیرش  هیآ 
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. دوشن عقاو  دیدرت  ّکش و  دروم  نید  نآ  ات  دشاب  نایم  رد  درم - ود  دهاش - ود  و 
ار دـهاش  کی  تداهـش  میهاوخب  رگا  هک : هداد  عاجرا  هّیطرـش  هّیـضق  هب  ار  نآ  ناـشیا  نکل  تسین  هّیطرـش  هّیـضق  تروص  هب  روکذـم  هیآ 

. دوشیم لوبق  مه  لّوا  تداهش  دوب ، مّود  دهاش  رگا  ینعی : دوش  همیمض  نآ  هب  مّود  دهاش  هک  تسا  نیا  شطرش  میریذپب ،
262 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی امم ال  وهف  عقاولا ، یف  توبّثلا و  ماقم  یف  ضعب  نع  طورّـشلا  ضعب  ۀـباین  ناـکما  تاـبثا  ددـصب  ناـک  نا  هّرـس  سّدـق  ّهنأ  باوجلا : و 
، هعوقو لامتحا  ءادـبا  ددـصب  ناک  نا  هیلع و  ۀّیطرّـشلا  ۀّیـضقلا  ۀـلالد  و  تابثالا ، ماـقم  یف  هعوقو  مدـع  یعّدـی  مصخلا  ّنأ  ةرورـض  رکنی ،

یفخی امک ال  الـصأ  کلذ  تبثی  ام  هدافأ  امیف  سیل  و  ایواسم ، وأ  احجار  ۀـّیظفللا  دـعاوقلا  بسحب  نکی  مل  ام  هّرـضی  ـال  لاـمتحالا  دّرجمف 
[. 1]
______________________________

و دنهد - تداهش  مه  نز  ود  مّود ، دهاش  ياج  هب  رگا  هکلب  درادن  تلاخد  رگید  درم  دهاش  کی  دوجو  هک  مینادیم  اجراخ  دّیـس : موحرم 
رثا هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوشیم  مّود  دـهاش  نیـشناج  مه  نیمی »  » دراوم زا  یـضعب  رد  دـنکیم و  تیاـفک  دوش - لّوا  تداهـش  همیمض 

زا دوشیمن  طرش  نآ  نیشناج  يرگید  زیچ  طرّشلا ، مدع  دنع  هکنیا  اّما  تسا  قّقحم  ازج  طرش ، قّقحت  ماگنه  هک  تسا  نیا  هّیطرش ، هّیضق 
. دوشیمن هدافتسا  هّیطرش  هّیضق 

یهیدـب دوشیم و  دوجوم  مه  ترارح  درک ، ادـیپ  قّقحت  شتآ  رگا  ةدوجوم » ةرارحلاـف  ةدوجوم  راـّنلا  تناـک  اذا  : » ینیوکت یفرع و  لاـثم 
مه سمش »  » دراد ناکما  هکلب  دنکیم  ادیپ  ققحت  شتآ  قیرط  زا  ارصحنم  ترارح ، هک  تسین  نیا  روکذم ، هیطرش  هیـضق  يانعم  هک  تسا 

. دشاب هتشاد  تلاخد  ترارح  توبث  رد  مهنآ  دوش و  ران  نیشناج 
دیئوگیم ارچ  سپ  دوش  هّیضق  رد  روکذم  طرش  نیشناج  مه  يرگید  طئارش  هک  درادن  يدعب  چیه  دنیامرفیم : دّیس  موحرم  ّنأک  هصالخ :

. تسه موهفم  ياراد  هّیطرش ، هّیضق 
زا ناشدوصقم  دوش ، دیز  [ 394] ءیجم نیشناج  اضرف  يرگید  طرش  تسین  عنتمم  دناهدومرف : دّیس  موحرم  هکنیا  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]

؟ تسیچ عنتمی » سیل   » هلمج
هکنیا رتحـضاو ، ترابع  هب  دـشابیمن  عنتمم  تابثا ، ماقم  بسح  هب  هکنیا  ای  تسین  عنتمم  توبث ، ماقم  بسح  هب  هک  تسا  نیا  روظنم ، اـیآ 

مارکا  بوجو  رد  دیز  ءیجم  ضوع  يرگید  طرش  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » دیوگیم الوم  یتقو  میهدیم  لامتحا  دیئوگیم :
263 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ ظفل تلالد و  ماقم  بسح  هب  هکنیا  ای  تسا  توبث  ماقم  عقاو و  بسح  هب  روکذم  لامتحا  دنک ، ریثأت 
موهفم توبث  هب  نیلئاق  هدرکن . راکنا  ار  نآ  یـسک  دـنزیمن و  موهفم  هب  ياهبرـض  دـشاب ، حرطم  لاـمتحا ، نآ  توبث ، ماـقم  بسح  هب  رگا 

دیز ءیجم  رگا  تسا و  مارکا  بوجو  هرصحنم  ّتلع  دیز ، ءیجم  هک  تسا  نیا  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » هّیطرـش هلمج  يانعم  دنیوگیم 
تلالد اریز  دشاب  ّرثؤم  مارکا ، بوجو  رد  يرگید  ءیش  هک  دنهدیم  لامتحا  مه  اهنآ  نکل  دوشیم  یفتنم  مه  مارکا  بوجو  دش ، یفتنم 

و ادسا » تیأر   » تفگ یمّلکتم  رگا  دشابن . حرطم  نآ  رد  فالخ  لامتحا  هک  حیرـص  هن  تسه  يروهظ »  » تلالد موهفم ، رب  هّیطرـش  هّیـضق 
؟ دشاب عاجش  لجر  دسا »  » زا شدوصقم  هک  دیهدیمن  لامتحا  امش  ایآ  دومنن  هماقا  نآ  هارمه  مه  ياهنیرق 

. دراد روهظ  سرتفم  ناویح  هب  تبسن  درادن ، دوجو  ياهنیرق  نوچ  ظفل  تلالد  رظن  زا  اّما  تسا  ظوفحم  عقاو ، بسح  هب  لامتحا  نآ  يرآ !
دیوگیم الوم  یتقو  هک  دنیامرفب  دنتسه  ددصرد  ناشیا  تسا و  تابثا  تلالد و  ماقم  بسح  هب  عنتمی » سیل   » زا دّیـس  موحرم  دوصقم  رگا 

نیا ناشیا  هب  ام  خساپ  دوش ، دیز  ءیجم  نیشناج  يرگید  ءیش  هک  تسا  لمتحم  هّیطرش ، هّیضق  نآ  سفن  رظن  زا  همرکاف » دیز  كءاج  نإ  »
دّرجم اّما  دوشیم  ظفل  روهظ  عنام  دـشاب ، حرطم  يدـصرد  هاجنپ  لامتحا  لقاال  ای  و  دـصرد - داتـشه  الثم  حـجار - لامتحا  رگا  هک : تسا 
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یتقو دـیئوگب  دـیاب  هکلب  تسین . یفاک  لامتحا ، قّقحت  فرـص  درادـن و  روهظ  اب  یتافانم  دـصرد - تسیب  اـی  دـصرد  یـس  ـالثم  لاـمتحا -
طرـش هک  میهدیم  لاـمتحا  [ 395] دـصرد داتـشه  ام  دـنکیم ، نایب  ار  همرکاف » دـیز  كءاـج  نإ   » تروص هب  هّیطرـش  هّیـضق  کـی  مّلکتم ،

دوش و نآ  نیشناج  دیز - ءیجم  زا  ریغ  يرگید -
264 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 396] ةرهاظ یلاّتلا - نالطبک  ۀمزالملا - و  تالالّدلا ، يدحاب  ناکل  ّلد  ول  ّهنأ  اهیناث :
الف هعنم ، وأ  هتابثا  یف  لاقی  نأ  نکمی  وأ  لیق  ام  هیلع  دـیزم  امب ال  تفرع  دـق  و  تباث ، مازتلالا  ّنأ  و  یلاـّتلا ، نـالطب  عنمب  هنع  بیجأ  دـق  و 

[. 1  ] لفغت
______________________________

ای حـجار - لامتحا  یتقو  ات  دـینک و  تباث  ار  لاـمتحا  لـصا  دـیدرک  یعـس  امـش  هکلب  تسین  یبلطم  نینچ  دّیـس - موحرم  امـش - مـالک  رد 
. درادن طرش  موهفم  راکنا  رب  تلالد  امش  لیلد  دشابن ، حرطم  يواسم -

بـسح هب  روظنم  رگا  درادـن و  موهفم  توبث  اب  یتاـفانم  دـشاب ، عقاو  بسح  هب  روکذـم  لاـمتحا  زا  هّللا  همحر  دّیـس  دوصقم  رگا  هصـالخ :
سپ درادن  دوجو  بلطم  نیا  تابثا  يارب  يزیچ  ناشیا  مالک  رد  تسه و  هاجنپ  يدص  لقاال  لامتحا ، نآ  هک  دننک  تباث  دیاب  دشاب  تلالد 

. تسین حیحص  موهفم ، راکنا  رب  ناشیا  لیلد 
[- 1]

: مّود هجو 

کیچیه هک  تسا  یهیدب  دشاب و  مازتلا - ای  نّمضت  هقباطم ، هناگهس - تالالد  زا  یکی  هب  دیاب  دیامن  موهفم  رب  تلالد  هّیطرـش ، هّیـضق  رگا 
. دنکیم موهفم  رب  تلالد  هّیطرش ، هّیضق  تفگ  ناوتیمن  سپ  تسین  حرطم  روکذم ، تالالد  زا 

حرطم ثحب ، ّلحم  رد  ثالث  تـالالد  زا  کیچـیه  میرادـن  لوبق  هک : هدـش  هداد  باوج  روکذـم  لالدتـسا  هب  تبـسن  هّللا : همحر  فّنـصم 
ّتلع همزال  هدش و  عضو  هرصحنم ، ّتلع  يارب  هّیطرش  هّیـضق  دناهتفگ : هدرک و  کّسمت  مازتلا  تلالد  هب  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  هکلب  دشابن 

. میتفریذپن ار  نآ  فّنصم - ام - نکل  دش  نایب  البق  نآ  حرش  هک  تسه  ءافتنالا » دنع  ءافتنا   » هرصحنم
265 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ًانُّصََحت َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  َو ال  یلاعت : كرابت و  هلوق  اهثلاث :
و [، 397] اهریغ ۀیآلا و  یف  امک  رکنی ، داکی  ۀنیرقلاب ال  انایحأ و  هل  موهفم  امیف ال  ۀّیطرّـشلا  ۀلمجلا  لامعتـسا  ّنأ  ةرورـض  یفخی ، ام ال  هیف  و 

[. 1  ] تفرع امک  ۀّماع ، ۀنیرقب  وأ  اعضو  موهفملا  هل  امیف  اهروهظ  یعّدی  اّمنا  هب  لئاقلا  اّمنا 
______________________________

[- 1]

: مّوس هجو 

رگا ینعی : [ 398  ...«] اْینُّدلا ِةایَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل  ًانُّصََحت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  َو ال  دناهدومن ...« : کّسمت  هفیرش  هیآ  نیا  هب 
. دینکن راداو  انز  هب  ار  اهنآ  دنراد  فّفعت  نّصحت و  هدارا  امش  نازینک 
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هارکا انز  رب  ار  اهنآ  امـش  دـنراد - انز  هدارا  دـنرادن - نّصحت  هدارا  اهنآ  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ ، موهفم  دـش  لئاق  ناوتیم  اـیآ  دـناهتفگ 
؟ دیئامن

موهفم تسه و  هّیطرـش  هّیـضق  تروص  هب  روکذم  هیآ  سپ  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  هارکا 399 ] ناونع  هک  دـنراد  انز  هب  لیامت  ناـشدوخ  رگا 
. درادن مه 

زا یضعب  رد  تسا  نکمم  هکلب  تسه  موهفم  ياراد  دراوم ، مامت  رد  هّیطرش  هّیـضق  دنیوگیمن  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  هّللا : همحر  فّنـصم 
هک درادن  یتافانم  بلطم ، نیا  درادـن و  موهفم  هک  تسا  روکذـم  هیآ  دراوم ، نآ  هلمج  زا  دـشاب  موهفم  دـقاف  هنیرق ، دوجو  رطاخ  هب  دراوم 

« سرتفملا ناویحلل  عضو  ، » دسا ظفل  الثم  ةرصحنملا .» ۀّیّلعلا  ةدافال  عضو   » هّیطرش هیضق 
266 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: رومأ انهاه  یقب 
ءافتناب القع  هئافتنا  ةرورـض  هصخـش ، ءافتنا  ال  هئافتنا 400 ،] دـنع  طرّـشلا  یلع  ّقلعملا  مکحلا  خنـس  ءافتنا  وه  موهفملا  ّنأ  لّوـالا : رمـالا ] ]

خنس توبث  كانه  ناک  ماقم  یف  الا  موهفم  اهل  سیل  وأ  اموهفم ، ۀّیطرّشلا  ۀّیـضقلل  ّنأ  یف  مالکلا  یّـشمتی  و ال  هدویق ، ضعبب  ول  هعوضوم و 
ۀلالد اهل  نوکی  وأ ال  ءافتنالا  دـنع  ءافتنالا  یلع  ۀـلالد  اهل  ّنأ  یف  عاّزنلا  عقو  اّمنا  و  انکمم . طرّـشلا  ءافتنا  دـنع  هؤافتنا  و  ءازجلا ، یف  مکحلا 

[. 1]
______________________________

. درادن عضو »  » توبث اب  یتافانم  هلئسم ، نیا  هک  دننکیم  لامعتسا  هل  عوضوم  ریغ  رد  هنیرق  هطساو  هب  ار  نآ  یهاگ  اما 
، دـشاب عوضوم  قّقحت  نایب  يارب  شطرـش  هک  ياهّیطرـش  هّیـضق  هک : دـناهدش  ضّرعتم  لئاسر  باتک  رد  مه  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  رّکذـت :

. درادن موهفم  الصا 
نیا شموهفم  اما  دینک  هنتخ  ار  وا  درک  تیانع  امـش  هب  يدلو  دنوادخ ، رگا  هنتخاف » ادـلو  تقزر  نا  «، » هباکر ذـخف  ریمالا  بکر  نا  : » لاثم

روکذم طرـش  سپ  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  ناتخ  يارب  یعوضوم  دلو ، ندوبن  اب  اریز  دینکن  هنتخ  ار  وا  درکن ، تیانع  يدـنزرف  رگا  هک  تسین 
هروکذم هفیرش  هیآ  اهنآ  هلمج  زا  درادن - موهفم  دشاب ، وحن  نآ  هب  هک  ياهّیطرش  يایاضق  تسا و  عوضوم  قّقحت  نایب  يارب  هّیضق  نآ  رد 

. دشابیم

رما دنچ  نایب 

موهفم تابثا  ذخا و  هطباض  - 1

هراشا

نامه صخـش  ءافتنا  ناتدوصقم  هن  ای  دـنکیم  طرـش  ءافتنا  دـنع  مکح ، ءافتنا  رب  تلالد  هّیطرـش ، هّیـضق  دـیئوگیم  هکنیا  ایآ  لاؤس : [- 1]
هیطرش  هّیضق  رد  هک  تسا  یمکح 
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؟ هدش نایب 

نآ رد  لوعجم  یـصخش  بوجو  دـیز ، ءیجم  ندوبن  اب  هک  تسا  نیا  رد  عازن  همرکاف » دـیز  كءاـج  نإ   » هّیـضق رد  اـیآ  رگید : تراـبع  هب 
؟ هن ای  تسه  یفتنم  هیضق ،
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یفتنم مه  مکح  ـالقع  دوش  یفتنم  نآ  عوضوم 401 ] هچنانچ  تسه و  یطئارش  ياراد  هّیـضق ، سفن  رد  لوعجم  یـصخش  بوجو  باوج :
« مارح رمخلا   » هدومرف هک  سّدـقم  عراـش  ـالثم  تسه  يراـج  دراوم ، ماـمت  رد  تسا و  مّلـسم  یلقع و  بلطم  کـی  هلئـسم ، نیا  دوشیم و 

نإ  » هّیـضق هراـبرد  رگا  دوشیم . یفتنم  مه  تمرح »  » هک تسا  یهیدـب  ددرگ ، یفتنم  ّتیرمخ  ناونع  دوـش و  لّدـبم  ّلـخ  هب  رمخ  هچناـنچ 
هدش و لعج  دیز ، ءیجم  قّقحت  دـنع  مارکا ، بوجو  میئوگیم : هدومن ، لعج  ار  یمکح  هچ  الوم  دـننک  لاؤس  ام  زا  همرکاف » دـیز  كءاج 

. دوشیم یفتنم  مه  یصخش  بوجو  نآ  دنک ، ادیپ  ّریغت  عوضوم  دوش و  یفتنم  دیز ، ءیجم  رگا  هک  دنکیم  مکح  مه  لقع 
هک یبوجو  نآ  سنج  زا  ینعی  تسا  مکح  خنس »  » ءافتنا يانعمهب  هکلب  تسین  مکح  صخش  ءافتنا  يانعمهب  هّیطرش  هّیـضق  رد  موهفم  هجیتن :

لوعجم مکح  هک  لاحنیعرد  سپ  [ 402] درادن قّقحت  دوب ، هدش  قّقحم  شقادصم  درف و  کی  همرکاف » دیز  كءاج  نإ   » هّیطرش هّیـضق  رد 
هک تسا  نیا  رد  ام  ثحب  میرادن و  یـصخش  مکح  نآ  هب  یتیانع  موهفم ، باب  رد  ام  نکل  تسه  یـصخش  مکح  کی  هّیطرـش ، هّیـضق  رد 
ای دشابیم  یفتنم  مهنآ  خنـس  تسه  یفتنم  مکح ، صخـش  هک  روطنامه  ایآ  درک - ادیپ  لّدبت  عوضوم  و  دشن - قّقحم  دـیز ، ءیجم  رگا 

؟ هن
سنج  زا  یمکح  دنکن  ادیپ  قّقحت  دیز  ءیجم  رگا  هک  تسا  نیا  موهفم ، توبث  هب  نیلئاق  رظن 
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، مّهوت امک  نامیالا ، روذّنلا و  فاقوالا و  ایاصولا و  یف  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  یلع  ۀّیـضقلا  ۀلالد  و ]  ] موهفملا نم  سیل  ّهنأ  حدـقنا  انه  نم  و 

نم اهل  ّقلعتملا  وه  ام  ریغ  نع  اهءافتنا  ّنال  کلذ  و  موهفملا ، یلع  اهتلالد  یف  لاکشا  ّهنا ال  دعاوقلا : دیهمت  یف  هّرس  سّدق  دیهّـشلا  نع  لب 
وأ طرّـشلا ، ۀلالدب  سیل  دـهعلا  لثم  وأ  دـقعلا  یف  ةذوخأم  هطرـشب 405 ] وا  [ 404] ءیـش فصوب  وأ  [ 403] اهباقلأب نوکت  یتلا  صاخـشالا 

اذا ّهنأ  لجال  لب  هیلع 406 ،] بقللا  وأ  فصولا 
______________________________

. دنرادن ياهدیقع  نانچ  موهفم ، نیرکنم  اّما  درادن  قّقحت  مارکا  بوجو 
، هن ای  دشاب  تباث  مکح ، خنس  دراد  ناکما  طرـش ، ندوبن  اب  ایآ  هک  مینک  هظحالم  دیاب  ادتبا  میهافم - باب  رد  هّیطرـش - يایاضق  رد  رّکذت :

مدع اب  هک  دراد : ناکما  بلطم  نیا  نکل  هن  ای  تسه  موهفم  ياراد  هک  میرادـن  یتیانع  همرکاف » دـیز  كءاج  نإ   » هّیطرـش هّیـضق  هب  تبـسن 
ءیجم رگا  هک  درادن  یعنام  القع  اعرـش و  ینعی : دشابن  بجاو  دراد ، ناکما  مه  دشاب و  بجاو  مارکا ، تسا  نکمم  مه  دیز  ءیجم  قّقحت 

. دشاب بجاو  مارکا ، مه  زاب  دوشن  قّقحم  دیز ،
حرطم موهفم ، ثحب  تروص ، نیا  رد  اذـل  دراد  ناکما  ود - ره  طرـش - مدـع  اـب  مکح  خنـس  ءاـفتنا  طرـش و  ندوبن  اـب  مکح  خنـس  توبث 

، ] مکح خنس  دنیوگیم  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  دوشیم و 
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صخش ءافتنا  و  هل ، ارذن  وأ  ۀّیـصو  وأ  هریغ  یلع  افقو  ریـصی  نأ  لبقی  کلذ ال  ریغ  یلا  هل  رذن  وأ  هب  یـصوأ  وأ  دحأ  یلع  افقو  ءیـش  راص 
[. 1  ] هل حلاص  دروم  یف  موهفملا  مدعب  لیق  ول  اقلطم و  ّیلقع  ّهنأ  تفرع  دق  ّقلعتملا  دروم  ریغ  نع  ۀّیصولا  وأ  رذّنلا  وأ  فقولا 

______________________________

. میرادن ءافتنا  رب  یلیلد  دنیوگیم  نیرکنم  اما  تسه  یفتنم 
؟ دوش عقاو  ثحب  ّلحم  دناوتیم  موهفم - باب  رد  هّیطرش - هّیضق  مادک  يدراوم و  هچ  رد  لاؤس :
«. انکمم طرّشلا  ءافتنا  دنع  هئافتنا  ءازجلا و  یف  مکحلا  خنس  توبث  كانه  ناک  ماقم  یف  : » باوج

مکح الـصا  تسین و  ریذپناکما  اهنآ  رد  مکح  خنـس  توبث  ای  مکح  خنـس  ءافتنا  هک  میوشیم  هجاوم  ياهّیطرـش  يایاضق  اب  یهاگ  [- 1]
مینادب جراخ  موهفم  باب  رد  عازن  لحم  زا  ار  دراوم  نآ  دـیاب  و  [ 407] دشابیمن عّونت  ّرثکت و  لباق  تسه و  یـصخش  ایاضق  نآ  هب  طوبرم 
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ایآ مینک  ثحب  ات  درادـن  دّدـعت  خنـس و  مکح ، دراوم ، نیا  رد  اّما  تسه  ثحب  ّلـحم  حرطم و  مکح ، خنـس »  » ءاـفتنا موهفم ، باـب  رد  اریز 
هدـش لقن  یناث  دیهـش  زا  یّتح  تسا و  میهافم  ثحب  ءزج  مه  اـیاضق  نآ  دـناهدرک  مّهوت  یـضعب  هکیلاـحرد  هن  اـی  تسه  یفتنم  شخنس 

: هک [ 408
«. موهفملا یلع  اهتلالد  یف  لاکشا  «ال 
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فقو ماهناخ  ینعی : [ 409 «] اوغلب اذا   » ای اوغلب » نا  يدالوا  یلع  يراد  تفقو  : » دیوگب تسا - دوقع  زا  هک  فقو - دروم  رد  یسک  هکنیا  لثم 

. دنسرب غولب  نس  هب  هکنیا  هب  طورشم  تسه ، مدالوا 
رتحضاو ترابع  هب  دوش ؟ فقو  دناوتب  لام  هک  تهج  نیا  رد  دوش - غولب  نیشناج  يرگید  ءیش  هک  درک  ثحب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  ایآ 

هغیـص ود  هک  اورقتفا » اذا  يدالوا  یلع  يراد  تفقو   » دیوگب دـناوتیم  اوغلب » اذا  يدالوا  یلع  يراد  تفقو   » تفگ فقاو  هکنیا  زا  دـعب  ایآ 
؟ دنک نینچ  دناوتیمن  فقاو  هکنیا  ای  دشاب - حرطم  رثکت ، دّدعت و  دیامن - طرش  ود  هب  ّقلعم  دنک و  يراج  فقو 

عقاو هیلع  فوقوم  کلم  رد  لام  نآ  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـش ، فقو  يدرف  ای  هفئاط  يارب  یلام  رگا  اریز  درادـن  ناکما  ياهلأـسم  نینچ 
لام کی  دومن . فقو  يرگید  هّدـع  يارب  يرگید - طرـش  اب  ادّدـجم - ار  نآ  درادـن  انعم  دـش ، هیلع  فوقوم  کـلم  ءزج  هک  یلاـم  دوش و 

. دشاب هتشاد  عاشم - هن  لقتسم - کلام  ود  لام ، کی  دوشیمن  اریز  دنک  ادیپ  نایرج  نآ  هب  تبسن  فقو  هبترم ، ود  هک  درادن  تیلباق 
یفقو اوغلبی ،» مل  اذا   » تسه و موهفم  ياراد  روکذـم ، هّیـضق  تفگ : ناوتیمن  اوغلب » اذا  يدـالوا  یلع  يراد  تفقو   » هّیـضق هب  تبـسن  سپ 

رد هلئسم  نیا  هکلب  تسین  حرطم  الصا  فقو ، باب  رد  بلطم  نیا  نوچ  دوش  غولب  نیـشناج  يرگید  طرـش  تسا  نکمم  نکل  درادن  قّقحت 
بوجو لعج  سپ  کیلع » مّلـس  نا  ادیز  مرکا  كءاج - نإ  ادـیز  مرکا   » دـننام دـشاب  ّرثکت  دّدـعت و  لباق  مکح ، هک  تسه  يراج  يدروم 

درادن یعنام  ّرثکت  دّدعت و  لیبس  رب  دیز  يارب  مارکا 
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موهفم تسین و  میهافم  ءزج  اهنآ  هابشا  و  [- 411 «] نیمی و  [ 410] رذن - » ّتیصو فقو ، باب  رد  هّیطرـش  يایاضق  اّما  تسه  یلوقعم  رما  و 
ثحب ناوتب  ات  [ 412] دشاب ریذپناکما  مکح » خنـس  توبث  خنـس و  ءافتنا  : » ینعی دشاب  دّدـعت  لباق  مکح ، هک  دراد  نایرج  يدروم  رد  طقف 

؟ هن ای  تسه  یفتنم  مکح ، خنس  ایآ  دومن 
لوصالا قئاقح  بحاص  نکل  میدروآ  باتک  یقرواپ  رد  لوصالا  قئاقح  باتک  زا  ار  دعاوقلا - دیهمت  رد  هّللا - همحر  دیهـش  مالک  رّکذـت :
يدالوا یلع  يراد  تفقو  لئاقلا : لوق  ّنا  هیف  مالکلا  لّصحم  و  : » مینکیم لقن  ار  نآ  انیع  هک  دنراد  یقیقحت  هرابنیا  رد  مه  هّرـس » سّدق  »

هیف ءاج  لّوالا  وّحنلا  یلع  ناک  ناف  هداجیا  فقولا و  ءاـشنا  ماـقم  یف  يرخا ) و   ) فارتعـالا راـبخالا و  ماـقم  یف  نوکی  ةراـت )  ) ـالثم ءارقفلا 
هدالوا ریغ  ناک  همدعب  لوقلا  یلع  مهریغ و  هدالوا ال  نم  ءارقفلا  یلع  الا  افقو  راّدلا  نوک  مدـعب  مکحی  هب  لوقلا  یلعف  موهفملا  یف  مالکلا 
فقولا ناک  ول  ءارقفلاب  هصیـصختب  طایتحالا  نم  رخآ  دعاوق  یلا  هیف  عوجّرلا  نم  ّدـب  الف  مهیلع  فوقوملا  یف  لوخّدـلا  كوکـشم  ءارقفلا 

یلع فقولا  فقاولا  دـصق  ملع  ناف  یناّثلا  وّحنلا  یلع  ناک  نا  طسبلا و  وحنب  ناـک  ول  لـصالا  یلا  عوجّرلا  وا  فیـصنّتلا  وا  فرـصملا  وحنب 
اذـهب ـال  مهریغ  یلع  اـفقو  نوکی  ـال  ءارقفلا و  صوـصخ  یلع  اـفقو  نوـکی  روکذـملا  دـصقلاب  ّهنـال  هیلع  لـمعلا  بجو  ءارقفلا  صوـصخ 

نم  رخآ  صخشب  هعوضوم و ال  ءافتناب  هئافتنال  فقولا  نم  صخّشلا 
272 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف طرّـشلا  ناک  و  ۀّیـضقلا ، یف  مکحلا  صخـش  سفن  ال  مکحلا ، خنـس  وه  موهفملا  یف  طانملا  نوکی  فیک  لوقت : کّلعل  عفد : لاکـشا و 
و هخنس ، ءافتنا  ال  هطرش ، ءافتناب  مکحلا  كاذ  ءافتنا  اهتّیضق  ۀیاغف  هریغ ، نود  هئاشناب  لصاحلا  مکحلا  یلا  ۀبسّنلاب  اطرـش  عقو  اّمنا  ۀّیطرّـشلا 

[. 1  ] موهفملل ةدیفم  نوکت  یتلا  ایاضقلا  رئاس  یف  لاحلا  اذکه 
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______________________________

یلع فقولا  دصق  ّهنا  ملعی  ملف  فقاولا  دصق  لهج  نا » و   » نتملا ةرابع  نم  دارملا  وه  اذـه  دـحاو و  لام  یلع  نیفقو  عامتجا  عانتمال  فقولا 
لقن مل  نا  موهفملا و  یلع  ۀّیضقلا  ۀلالد  یف  لاکشا  ّهناب ال  لوقلا  دعبی  مل  مهب  مامتهالا  دیزمل  مهرکذ  ناک  وا  هدالوا  نم  ءارقفلا  صوصخ 

رهاّظلا کلذ و  وحن  نونفلا و  ینّودم  ناسل  یف  ماکحالا  تاعوضوم  دیدحت  یف  تافیرعّتلا و  یف  ۀـعقاولا  دویقلا  هلثم  دراوملا و  رئاس  یف  هب 
[. ملعا 413 هناحبس  هّللا  ظحالف و  رکذ  ام  هیلع  دریل  لّوالا  هّللا ال  همحر  دیهّشلا  مالک  ّلحم  وه  اذه  ّنا 

دیز كءاج  نإ  دـننام  هّیطرـش - هّیـضق  رد  هکیلاحرد  دـینادیم  مکح  خنـس »  » ءافتنا زا  تراـبع  ار  موهفم  فّنـصم - امـش - لاکـشا : [- 1]
ای تسا  تباث  [، 415] دـیز ءیجم  ندوبن  اب  هدـش  لعج  الوم  هیحان  زا  هک  یمکح 414 ] نامه  سفن  هک  مینک  ثحب  ام  دـیابن  ایآ  همرکاـف -

؟ یفتنم
؟ هدش لعج  هّیضق ، رد  هک  تسا  یمکح  نامه  ءافتنا  ای  تسا  لوعجم  ریغ  مکح  کی  ءافتنا  زا  ترابع  موهفم ، ایآ  رگید : ترابع  هب 

یصخش  روکذم ، مکح  هک  تسا  یهیدب  دشاب ، لوعجم  مکح  نامه  ءافتنا  موهفم ، رگا 
273 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀئشاّنلا ۀّیصوصخلا  صخّشلا و  اما  و  اهانعم ، ۀغیّـصلا و  دافم  وه  يذلا  بوجولا  سفن  وه  اّمنا  طرّـشلا  یلع  ّقلعملا  ّنأ  نع  تلفغ  کّنکل  و 
لبق نم  ۀلـصاحلا  ۀّیـصوصخلا  نوکت  امک ال  یفخی ، امک ال  هیف  ۀلمعتـسملا  اهانعم  تاّیـصوصخ  نم  نوکی  داکی  هیف ال  اهلامعتـسا  لبق  نم 

. ءاشنا ارابخا ال  هیف  لمعتسا  هب و  ربخأ  ام  تاّیصوصخ  نم  هب  رابخالا 
ّقلعملا ۀغیّـصلاب  أشنملا  کلذک  هب  رابخالا  لبق  نم  ۀئـشاّنلا  تاّیـصوصخلاب  اّصاخ  طرّـشلا  یلع  ّقلعملا  هب  ربخملا  نوکی  امک ال  ۀلمجلاب : و 

ۀّیلآلا وحنب  هظاحل  ۀّیصوصخ  نأ  و  هل ، عوضوملاک  ّماع  فرحلا  هیف  لمعتسا  ام  نأ  ههبـش  فرحلا و  ینعم  یف  هانقّقح  امب  تفرع  دق  و  هیلع ،
ّیلآلا ظاحللا  نوکیف  کلذـک ، مسالا  یف  لالقتـسالا  وحنب  ینعملا  ظاحل  ۀّیـصوصخ  ّنأ  اـمک  لامعتـسالا ، ۀّیـصوصخ  نم  هریغل  ۀـّیلاحلا  و 

[. 1  ] هیف لمعتسملا  ال  لامعتسالا ، تاّیصوصخ  نم  ّیلالقتسالاک 
______________________________

تباث موهفم ، ایآ  مینک  ثحب  ام  هک  درادـن  انعم  و  [ 416] دنکیم نآ  ءافتنا  هب  مکح  عوضوم ، دویق  زا  یـضعب  رییغت  اب  لقع  امّلـسم  تسه و 
. میئامن ثحب  نآ  ءافتنا  هرابرد  ام  ات  هدرکن  لعج  ار  مکح  خنس  هّیطرش ، هّیضق  رد  الوم  الصا  یفتنم و  ای  تسا 

نوکت یتلا  ایاضقلا  رئاس  یف  لاحلا  اذکه  و  - » تسه مه  ایاضق  رئاس  رد  هکلب  تسه  هّیطرـش  هّیـضق  رد  اهنت  هن  روکذم  لاکـشا  لکـشتسم :
«. موهفملل ةدیفم 

يرگید وحن  هب  دوخ  هتفریذپن و  ار  نآ  هّللا  همحر  فّنـصم  نکل  دناهدرک  نایب  ار  لاکـشا  خـساپ  هّللا  همحر  مظعا 417 ] خیش  رّکذت : [- 1]
سپس مظعا و  خیـش  نایب  هب  ادتبا  مینکیمن و  تیاعر  ار  باتک  نتم  بیترت  ود ، نآ  مالک  حیـضوت  رد  مه  ام  دناهدرک و  نایب  ار  نآ  باوج 

. میزادرپیم فّنصم  مالک  حیضوت  هب 
274 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّهنأب ّیئاشنالا  ّيرابخالا و  بوجولا  نیب  ۀقرفّتلا  نم  لاکـشالا  اذه  نع  یّـصفّتلا  ماقم  یف  تاریرقّتلا  نم  رهظی  ام  داسف  حدقنا  دـق  کلذـب  و 
قلطم عافترا  ّنأب  ّیناثلا  یلع  و  اّیّلک ، بوجولا  نوکل  لّوـالا ، یف  هّجوتی  ـال  ّهنأـب  لاکـشالا  عفد  ثیح  ّیناـّثلا ، یف  ّصاـخ  لّوـالا و  یف  ّیّلک 
ۀّلعلا عافترا  یلا  ادنتـسم  سیل  بوجولا  صخـش  عافترا  ناـک  ثیح  ۀّیطرّـشلا ، ۀـلمجلا  نم  ةدافتـسملا  [ 418] ۀّیلعلا دـئاوف  نم  هیف  بوجولا 

[. 1  ] فصولا بقللا و  یف  امک  طرّشلا  ةادأ  لایح  یف  دجوی  مل  ول  عفتری و  ّهناف 419 ] اهیف ، ةذوخأملا 
______________________________

مظعا خیش  مالک  یسررب  دقن و 
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[: تسا 420 هنوگ  ود  رب  هّیطرش  يایاضق  رد  مکح  نایب  هوحن  [- 1]
مکح مارکا و  بوجو  هک  همرکاف »  » دیز كءاج  نإ  دـیوگیم  الوم  الثم  [، 421] دوشیم هدافتسا  رما  تئیه  لعفا و  هغیـص  زا  یهاگ  فلا :

. مینکیم هدافتسا  تئیه  زا  ار  نآ  هب  ّقلعتم 
- یمسا هملک  کی  ظفل - کی  قیرط  زا  هکلب  [ 422] درادن لعفا  تئیه  هب  یطابترا  هّیطرش ، يایاضق  رد  مکح  نایب  مه  تاقوا  زا  یهاگ  ب :

رب تلالد  هک  بجی »  » هّدام زا  ار  بوجو  روکذم ، هّیضق  رد  همارکا . بجی »  » دیز كءاج  نإ  دیوگیم : الوم  الثم  دننکیم  نایب  ار  نآ 
275 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عوضوم و  عضو ، هک  میدرک  تباث  البق  فّنـصم - ام - و  تسه 423 ] یمسا  يانعم  ياراد  روکذم ، هّدام  مینکیم و  هدافتـسا  دراد  بوجو 
یّلک ياـنعم  ياراد  هک  تسا  حرطم  بوـجو »  » هملک مه  یلعف  ثحب  رد  تسا . ّماـع  ءادـتبالا -»  » ناـسنا و لـجر ، هـملک : دـننام  امـسا - هـل 
هملک هکلب  تسین  یـصخش  بوجو  بجی »  » داـفم همارکا ، بجی  دـیز  كءاـج  نإ  هلمج  رد  سپ  هدـش  عضو  یّلک  ناونع  يارب  دـشابیم و 

تسه و یّلک  بوـجو  هدرک  لـعج  ـالوم  هک  ار  هچنآ  تقیقح ، رد  ینعی : دـشابیم  یّلک  اـنعم ، نآ  تسه و  یمـسا  ياـنعم  ياراد  بجی » »
ّلحم ار  مکح  خنـس  ءافتنا  موهفم ، باب  رد  ناوتیم  دوب ، لوعجم  یّلک ، بوجو  رگا  اتجیتن  تسا  ّقلعم  دـیز ، ءیجم  رب  یّلک  بوجو  نامه 
دنناـم بجی »  » هملک نوـچ  تسین  بوـجو  زا  صخـش - کـی  و  درف - کـی  هدـش  لـعج  هّیقوـطنم ، هّیـضق  رد  هک  هچنآ  اریز  داد  رارق  ثحب 

لاکـشا الـصا  دوش  نایب  ب - مّود - وحن  هب  هّیطرـش  هّیـضق  رد  مکح  رگا  مظعا  خیـش  رظن  هب  ّنأک  سپ  دراد  یّلک  ناونع  رب  تلالد  لـجر » »
. مینادب یفتنم  ار  یّلک  يانعم  نآ  دیز ، ءیجم  مدع  اب  میهاوخیم  اضرف  ام  تسه و  یّلک  بجی »  » يانعم اریز  درادن  نایرج  روکذم 

زا روهـشم  و  مظعا - خیـش  رظن  هب  فورح  دـننام  تئیه ، دـشاب ، لـعفا  تئیه  اـب  و  فـلا - لّوا - وـحن  هب  هّیطرـش  هّیـضق  رد  مکح  ناـیب  رگا 
نکل هتفرگ  رظن  رد  ار  یّلک  يانعم  کی  فورح ، عضو  ماگنه  عضاو ، ینعی : تسه  صاخ  اهنآ  هل  عوضوم  اـّما  ماـع  ناشعـضو  نییلوصا -

عوضوم سپ  هدومن 424 ] عضو  یّلک  يانعم  نآ  تاّیـصوصخ  دارفا و  قیداـصم ، يارب  هکلب  هدرکن  عضو  یّلک  ياـنعم  نآ  يارب  ار  فورح 
. تسه هّیئزج  یناعم  فورح ، هل 
276 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يانعم بوجو و  یّلک  يارب  ینعی : دراد  ار  فورح  مکح  نامه  مه  لعفا  تئیه  همرکاـف -»  » دـیز كءاـج  نإ  هّیـضق  رد  و  یلعف - ثحب  رد 
کی و  درف - کی  دوشیم  لامعتسا  رما  تئیه  هک  يدروم  ره  رد  هدش و  عضو  بوجو  تاّیصوصخ  قیداصم و  يارب  هکلب  هدشن  عضو  ماع 

. تسا دارم  بوجو ، زا  ّتیصوصخ -
کی هدـش  هدافا  لعفا  تئیه  اب  هک  یبوجو  نوچ  تسین  یّلک  بوجو  همرکاـف »  » دـیز كءاـج  نإ  هلمج  ياـنعم  ریخا ، ياـنبم  قبط  لاکـشا :

. درادن انعم  موهفم ، باب  رد  عازن  الصا  دش  ّقلعم  دیز ، ءیجم  رب  یصخش  بوجو  رگا  تسه و  یصخش  بوجو 
، مکح خنـس  ءافتنا  تساوخیمن  ـالوم  رگا  هک : تسا  نیا  لاؤس ، نکل  تسه  مه  اـم  لوبق  دروم  بلطم 425 ،] نیا  هّللا : همحر  مظعا  خـیش 

تروص هب  ار  مکح  ارچ  دوش  تباث  دیز ، ءیجم  رب  ّقلعم  یصخش 426 ] مکح  کی  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دنک و  نایب  ار  طرش  ءافتنا  دنع 
تبسن یـصخش  بوجو  کی  دومنیم  يریبعت  نانچ  رگا  هک  یئاجلا » ادیز  مرکا  : » دیوگب تسناوتیم  هکیلاحرد  درک  نایب  هّیطرـش  هّیـضق 

الوم هکنیا  زا  سپ ، دـشیم . یفتنم  مه  بوجو  نآ  تشگیم  یفتنم  دـیز ، ءیجم  هچنانچ  دـشیم و  تباث  ءیجم ، هب  دـّیقم  دـیز  مارکا  هب 
هتشاد يرتالاب  رظن  وا  هک  مینکیم  هدافتـسا  هدومن  نایب  هّیطرـش  هلمج  وحن  هب  هکلب  هدرکن  نایب  یئاجلا  ادیز  مرکا  تروص  هب  ار  شدوصقم 

: هک دیامن  ماهفا  ار  بلطم  نیا  هتساوخیم  و 
. دوشیم یفتنم  مه  بوجو  دوش  یفتنم  ءیجم ، رگا  هک  يوحن  هب  دراد  ّتیّلع  مارکا ، بوجو  يارب  دیز  ءیجم 

رد لوعجم  مکح  هک  میراد  لوبق  هّیطرش : يایاضق  زا  لّوا  مسق  رد  مظعا  خیش  نایب  هصالخ 
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نایب هّیطرش  هّیـضق  تروص  هب  ار  شدوصقم  الوم  هکنیا  اّما  تسه 427 ] یئزج  یـصخش و  نآ - لاثما  و  همرکاف -»  » دیز كءاج  نإ  هّیـضق 

هب تبـسن  دـیز ، ءیجم  هک  دـنک  نایب  هتـساوخیم  هدوب و  موهفم  هلئـسم  ّتیّلع و  هلأـسم  ناـیب  ددـصرد  هک  تسا  نیا  شاهتکن  هدرک 428 ]
. دوشیم یفتنم  یّلک  روطهب  مه  مارکا  بوجو  دوش  یفتنم  ءیجم  رگا  هک  يوحن  هب  دراد  ّتیّلع  مارکا  بوجو 

: میزادرپیم لاکشا - زا  خساپ  رد  فّنصم  نایب  لبق 429 -] ترابع  حیضوت  هب  کنیا  رّکذت :
رد میتفریذـپن - ار  نییلوصا  زا  روهـشم  لوـق  و  تسا - ماـع 430 ] فورح ، هل » عوضوم   » و عضو » ، » میتـفگ ظاـفلا  ثحب  رد  هک  روطناـمه 
هک درادـن  یقرف  چـیه  ام  رظن  هب  تسا و  ماـع  نآ  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  عضو ، میئوگیم : دراد ، ار  فورح  مکح  هک  مه  تئیه  دروم 
ره رد  الوم  لوعجم  اریز  همارکا . بجی »  » دیز كءاج  نإ  تروص  هب  هکنیا  ای  دنک  نایب  همرکاف »  » دیز كءاج  نإ  تروص  هب  ار  مکح  الوم 

تسین یتوافت  چیه  تسا - مسا  هک  ءادتبالا -»  » ظفل و  نم »  » هملک نیب  میتفگ : مه  فورح  باب  رد  تسا . بوجو  یّلک  قلطم و  هّیـضق ، ود 
تسا و وحن  نامه  هب  مه  نم »  » هملک دوشیم و  لامعتسا  یلک  يانعم  نامه  رد  هدش و  عضو  یّلک  يانعم  کی  يارب  ءادتبالا »  » هملک ینعی :
رد تسا  هتفگ  عضاو  ینعی : تسا  توافتم  اهنآ  لامعتـسا  دراوم  هّتبلا  تسین  اهنآ  نیب  یقرف  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  عضو ، لحارم  رد 

هملک  تسه  امش  یلامعتسا  زاین  دروم  لالقتسا ، تروص  هب  ادتبا »  » ناونع هک  يدراوم 
278 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

الثم دینک  لامعتـسا  ار  نم »  » ظفل تسه  امـش  تیانع  دروم  ّتیعبت ، ّتیلآ و  وحن  هب  روکذم  ناونع  هچنانچ  دیئامن و  لامعتـسا  ار  ءادـتبالا » »
نم ریخ  ءادتبالا   » رد اما  مینکیم  لامعتـسا  ار  نم »  » هملک تسین  ظوحلم  اّلقتـسم  ّتیئادتبا »  » هک ۀفوکلا » یلا  ةرـصبلا  نم  ترـس   » هلمج رد 

مینکیم لامعتسا  ار  ءادتبالا »  » ظفل تسا ، رظن  دروم  هرصب - ریس و  هب  هفاضا  زا  رظنعطق  اب  لالقتسا - تروص  هب  ادتبا »  » موهفم هک  ءاهتنالا »
« ءادتبالا  » و نم »  » نیب هکنیا  نودب  تسه  ادتبا »  » یّلک موهفم  هیف ، لمعتسم  درادن و  تلاخد  هیف  لمعتسم  رد  ّتیعبت  ّتیلالقتـسا و  ظاحل  اما 

. دشاب یقرف 
نإ تروص  هب  یمـسا - ياـنعم  يربـخ و  هلمج  وحن  هب  ار  بوـجو  امـش  یتـقو  ینعی  تسه  يراـج  مه  ثحب  ّلـحم  رد  روکذـم  ناـیب  نیع 

یئاج نآ  بجی »  » هلمج لامعتسا  دروم  نکل  دوشیم  لامعتـسا  یّلک  بوجو  رد  بجی »  » هملک دینکیم  نایب  همارکا - بجی »  » دیز كءاج 
، نآ دافم  دینکیم  نایب  همرکاف »  » دـیز كءاج  نإ  یئاشنا  هلمج  اب  ار  بوجو  هک  مه  یماگنه  دیـشاب و  هتـشاد  رابخا  دـصق  امـش  هک  تسا 

دـصق هن  تسه و  بجی »  » ياـنعم ءزج  راـبخا ، دـصق  هن  ینعی : تسین  ود  نآ  نیب  تهج  نیا  رد  یقرف  چـیه  تسا و  بوجو  تعیبط  یّلک و 
كءاج نإ  هلمج  رد  دننک  لاؤس  ام  زا  رگا  اذـل  تسا  بوجو  تعیبط  یّلک و  ترابع ، ود  ره  دافم  هکلب  دـشابیم  همرکا »  » يانعم ءزج  اشنا 

، تسین حرطم  یتّیـصوصخ  چـیه  نآ  رد  ایآ  دـیئوگب  هچنانچ  هدـش و  لعج  یّلک » بوجو   » میئوگیم تسیچ  الوم  لوعجم  همرکاـف »  » دـیز
تسا نآ  طئارش  لامعتسا و  اب  هطبار  رد  هکلب  دشابیمن  هل  عوضوم  هیف و  لمعتسم  هب  طوبرم  نکل  تسا  حرطم  ّتیصوصخ  میهدیم  خساپ 

. دوب فورح  باب  رد  هک  ّتیلآ »  » و ّتیلالقتسا »  » ّتیصوصخ نامه  دننام 
الوم فرط  زا  هک  یمکح  درادن و  دوجو  همارکا - بجی »  » دیز كءاج  نإ  و  همرکاف »  » دـیز كءاج  نإ  هّیـضق - ود  نیب  یقرف  چـیه  هجیتن :

یسک  رگا  تسا و  بوجو  یّلک  هدش ، لعج 
279 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امل بوجولا ، ۀـّیّلک  یلع  ینتبی  یّـصفّتلا ال  ّنأ  هلـصاح : امب  هانرکذ  ام  یلا  عجری  امبر  اـمب  لاکـشالا  نع  هب  یّـصفت  اـم  یلع  [ 431] دروأ و 
اهـسفنأب تاّیـصوصخلا  ّنا  ثیح  هفـالخ ، یلع  لیلّدـلا  ماـیقب  لـقن  مل  ول  لـیلد  هیلع  مقی  مل  اـّماع  ءاـشنالا  یف  هل   ] عوضوملا نوک  و  هداـفأ .

[. 1  ] ظافلالا نم  ةدافتسم 
______________________________
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. تسا موهفم  اب  قبطنم  دوشیم و  یفتنم  طرش ، ءافتنا  اب  یّلک  مکح  نامه  دوش  موهفم  توبث  هب  لئاق 
: دناهدومرف هدرک ، نایب  ار  روکذم  لاکشا  خساپ  هکنیا  رب  هوالع  هّللا  همحر  مظعا  خیش  [- 1]

همارکا بجی »  » دیز كءاج  نإ  و  همرکاف »  » دیز كءاج  نإ  هّیضق  نیب  دناهتفگ : و  هدرک 432 ] نایب  ار  لاکشا  باوج  رگید ، وحن  هب  یضعب 
یّصفت تسه و  قرف  الماک  اشنا  ربخ و  نیب  هکیلاحرد  تسین  حرطم  ّتیـصوصخ ، تسه و  یّلک  ود ، نآ  رد  لوعجم  مکح  تسین و  یقرف 

زا ار  موهفم  تسناد و  یئزج  ار  بوجو  ناوتیم  هکلب  مینادب  یّلک  ار  [- 433 «] همرکاف  » رد بوجو - ام  هک  تسین  نیا  رب  ینتبم  لاکشا ، زا 
مقی مل   » هدـش عضو  یّلک  بوجو  کی  يارب  مه  تئیه  هک  تسا  نیا  ناشرظن  هک  یناـسک  دـناهدومرف : ناـشیا  سپـس  تسناد  ّتیّلع  دـئاوف 

«. هفالخ یلع  لیلّدلا  مایقب  لقن  مل  ول  لیلد  هیلع 
: هک تسا  نیا  دنکیم  یئزج  ار  انعم  ّتیئاشنا ، دصق  هکنیا  رب  مظعا  خیش  لیلد 

. دشاب تئیه  يانعم  لخاد  دیاب  سپ  یجراخ - نئارق  زا  هن  دوشیم - هدافتسا  رما  تئیه  ظفل و  زا  ّتیئاشنا  ّتیصوصخ 
280 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و امهنیب . الصأ  توافت  الب  تالامعتسالا  نم  ۀئشان  نوکت  اّمنا  تارابخالا  تاءاشنالا و  یف  تاّیـصوصخلا  ّنأ  نم  تفرع 434 ] امل  کلذ  و 
نوکت رابخالا  تاّیصوصخک  اّهنأ  عم  هیف ، لمعتـسملا  تاّیـصوصخ  نم  ءاشنالا  تاّیـصوصخ  لعجت  فیک  یبّجعت  یـضقنی  داکی  يرمعل ال 

[. 1  ] لّمأت نمل  حضاو  وه  امک  لامعتسالا ، لبق  نم  أشنی  ام  هیف  لمعتسملا  یف  لخدی  نأ  نکمی  داکی  و ال  لامعتسالا ، نم  ۀئشان 
______________________________

ددصرد کنیا  دندرک و  نایب  ار  مظعا  خیش  مالک  نونکات  باتک  ترابع  قبط  هّللا  همحر  فّنـصم  تسا و  داسف  نایب  روکذم ، ترابع  [- 1]
هک تسین . ود  نآ  نیب  یقرف  چیه  دشابیم و  لامعتسا  ماقم  هب  طوبرم  تسه ، تارابخا  تائاشنا و  رد  هک  یتاّیصوصخ  هک : دنتـسه  نآ  ّدر 

. میداد حیضوت 
 ...«. یبجعت یضقنی  داکی  يرمعل ال  و  : » هلوق

طقف اشنا  باب  رد  ارچ  دشاب  هتشاد  تلاخد  هیف  لمعتسم  رد  تاّیـصوصخ  دشاب ، انب  رگا  هک : دنکیم  دراو  یـضقن  ّنأک  هّللا  همحر  فّنـصم 
ظاحل و رگا  دراد و  تلاخد  هیف  لمعتسم  يانعم  رد  رابخا  دصق  دیئوگب  مه  رابخا  باب  رد  دینادیم  لیخد  هیف  لمعتسم  رد  ار  ّتیـصوصخ 
، دوجو تسه و  ینهذ  دوجو  هب  طوبرم  دصق ، ظاحل و  اریز  دوشیم  یئزج  مهنآ  ناونع  درک  ادیپ  ّتیلخدم  ربخ  يانعم  رد  ّتیربخ  دـصق 

. تسا ّتیصوصخ  ّتیئزج و  اب  قواسم 
ّتیلخدم رگا  دشاب و  هتشاد  تلاخد  ود  ره  رد  دیاب  دراد  ّتیلخدم  دافم  رد  دصق  رگا  تسین  یقرف  چیه  يربخ ، یئاشنا و  لمج  نیب  هجیتن :
هنوگچـیه دـصق »  » هک تسا  نـیا  رما ، تـقیقح  و  دـیوشیم - لـئاق  قرف  ود ، نآ  نـیب  ارچ  سپ  دـشابن - لـیخد  کیچـیه  رد  دـیاب  درادـن 

هکلب تسین  طرـش  رب  ّقلعم  لامعتـسا ، هّیطرـش ، يایاضق  رد  تسا و  طوبرم  لامعتـسا ، ماقم  هب  هکلب  درادن  هلمج  دافم  انعم و  رد  یتّیلخدـم 
ادّدجم و  تسا 435 ] ّقلعم  طرش ، رب  هیف  لمعتسم 

281 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّیطرّشلا ۀلمجلا  روهظ  یلع  ءانبف  [ 437] رّصقف ناردجلا  یفخ  اذا  و  رّـصقف » ناذالا 436 ] یفخ  اذا  : » لثم طرّـشلا  دّدـعت  اذا  ّهنأ  یناّثلا : رمالا 

دنع رـصقلا  بوجو  ءافتناب  لاقیف  رخآلا ، قوطنمب  امهنم  ّلک  موهفم  صیـصختب  اما  روهّظلا  نع  دیلا  عفر  فّرـصّتلا و  نم  ّدب  موهفملا ال  یف 
[. 1  ] نیطرّشلا ءافتنا 

______________________________

هدـش موهفم  هب  لئاق  هک  یـسک  تسا و  بوجو  یّلک  هدـش ، لعج  ـالوم  هیحاـن  زا  هک  یمکح  هّیـضق ، عون  ود  ره  رد  هک : میوشیم  رّکذـتم 
. تسا قبطنم  موهفم ، اب  هلئسم  نیا  دوشیم و  یفتنم  طرش ، ءافتنا  اب  یّلک  مکح  نامه  دیوگیم 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


ازج تدحو  طرش و  دّدعت  - 2

اذا «، » رّـصقف ناذالا  یفخ  اذا  : » لاثم تسین . بجاو  مه  شرارکت  دشابیمن و  دّدـعتم  ازج  هک  مینادیم  تسا و  دّدـعتم  طرـش ، یهاگ  [- 1]
«. رّصقف ناردجلا  یفخ 

- تسا رـصق  شزامن  صّخرت ، ّدح  زا  جورخ  دّرجم  هب  دوریم  نوریب  دوخ  نطو  زا  الثم  دراد و  ترفاسم  دـصق  هک  یـسک  کلذ : حیـضوت 
. هدرکن یط  ار  ریسم  خسرف ، تشه  هچرگ 

؟ مینک انعم  هنوگچ  ار  تیاور 438 ] ود  نآ  تسیچ و  صّخرت  ّدح  رد  كالم  لاؤس :
ءافخ صّخرت ، ّدح  رد  كالم  ّنأک  سپ  تسا  رـصق  درف ، نآ  زامن  دوشن ، هدینـش  رهـش  ناذا  يادص  یتقو  هک  تسا  نیا  تیاور ، کی  دافم 

[439] رهش ياهراوید  نامتخاس و  هک  دوش  جراخ  رهش  زا  ياهزادنا  هب  فّلکم  یتقو  هک : تسا  نیا  رگید ، تیاور  يانعم  دشابیم و  ناذا 

ص281 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
282 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا ناردج  ءافخ  صّخرت ، ّدح  رد  كالم  سپ  دناوخب  رصق  دیاب  ار  شزامن  دشاب ، یفخم 
یف ۀّیطرّـشلا  ۀـلمجلا  روهظ  یلع  ءانب  میـشابیم - موهفم  توبث  هب  لئاق  اضرف  میتسه و  هجاوم  روکذـم ، وحن  هب  هّیطرـش  هّیـضق  ود  اب  هک  اـم 

؟ میئامن لح  هنوگچ  ار  ود  نآ  نیب  ضراعت 441 ] موهفملا 440 -]
نآ زا  کیمادک  مینیبب  ات  میزادرپیم - نآ  حیـضوت  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  هجو  جـنپ - هکلب  راهچ - اعمج  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج :

. دومن باختنا  دیاب  ار  هوجو 
ضراعت نیقوطنم ، نیب  ایآ  هک  درک  هظحالم  دیاب  نکل  تسه . موهفم  ياراد  هّیطرش ، يایاضق  رئاس  دننام  هّیطرـش ، هّیـضق  ود  نآ  لّوا : هجو 

؟ تسا ضراعم  يرگید  قوطنم  اب  کیره  موهفم  هکنیا  ای  نیموهفم  نیب  ای  تسا 
ناذالا فخی  مل  اذا  : » تسا نینچ  لّوا ، هّیـضق  موهفم  اریز  دراد  ضراعت  يرگید  قوطنم  اب  هّیـضق  ره  موهفم  هک  تسا  نیا  بلطم ، تقیقح 

یفخ اذا   » قوطنم اب  شقالطا  دراد و  قـالطا  موهفم ، نآ  ینعی  ناردـجلا » فخی  مل  ما  ناردـجلا  یفخ  ءاوس  يا : اـقلطم  رـصقلا  بجی  ـالف 
و [ 442] دیامن دّیقم  ار  موهفم  قالطا  قوطنم ، هک  درادن  یعنام  تسا  دّیقم  قلطم و  وحن  هب  ضراعت  نوچ  تسا و  ضراعم  رّصقف » ناردجلا 

«. ناردجلا یفخ  اذا  الا  اقلطم  رصقلا  بجی  مل  ناذالا  فخی  مل  اذا  : » هک تسا  نیا  شاهجیتن 
« ناذالا فخی  مل  ما  ناذالا  یفخ  ءاوس  يا : اـقلطم  رـصقلا  بجی  ـالف  ناردـجلا  فخی  مل  اذا   » هک تسا  نیا  مّود ، هّیـضق  موهفم  نینچمه  و 

شقالطا  تسا و  قالطا  ياراد  مهنآ  موهفم  سپ 
283 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلالّدلا امهیف  ّناف  لّوالا ؛ هجولا  فالخب  ءازجلا ، یف  رخآ  ءیـش  ۀیلخدم  مدع  یلع  امهل  ۀلالد  الف  [، 443] امهیف موهفملا  نع  دیلا  عفرب  اّما  و 
[. 1  ] کلذ یلع 

______________________________

دّیقم ار  موهفم  قالطا  قوطنم ، هلیـسو  هب  تسا  دـّیقم  قلطم و  وحن  هب  ضراعت  نوچ  تسا و  ضراـعم  رّـصقف » ناذـالا  یفخ  اذا   » قوطنم اـب 
: تسا نیا  دییقت ، زا  دعب  نآ  هجیتن  و  میئامنیم 444 ]

ءافخ مه  تسا و  ّرثؤم  رـصق ، بوجو  رد  یئاهنت  هب  ناذا  ءافخ  مه  اتجیتن  ناذالا .» یفخ  اذا  الا  ناردجلا  ءافخ  ءافتناب  رـصقلا  بوجو  مدع  »
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. دراد ّتیلخدم  رصق  بوجو  رد  ادرفنم  ناردج 
. دوب مّلسم  یبلطم  نانچ  دوب ، مه  موهفم  دقاف  هّیطرش ، هّیضق  رگا  تسیچ ؟ هّیضق  ود  نآ  يارب  موهفم  توبث  رثا  لاؤس :

، رـصق بوجو  رد  یمّوس  رما  ناذا ، ءافخ  زا  ریغ  نینچمه  ناردـج و  ءافخ  زا  ریغ  مینکیم  هدافتـسا  هّیطرـش  هّیـضق  ود  موهفم  زا  ام  باوج :
بوجو رد  دـناوتیمن  يرگید  ءیـش  ود ، نآ  زا  ریغ  ناردـج و  ءافخ  مه  تسا و  ّرثؤم  رـصق ، بوجو  رد  ناذا  ءاـفخ  مه  سپ  تسین  ّرثؤم 

. تسه یفتنم  رصق ، بوجو  ناذا ، ءافخ  ناردج و  ءافخ  ءافتنا  اب  ینعی : دیامن  ریثأت  رصق 
هعفد هس  اضرف  ای  هعفد  ود  فّلکم  هک  تسین  بجاو  درادـن - ّرثکت  مه  ازج  تسا و  دّدـعتم  طرـش ، هک  ایاضق  لـیبق  نیا  رد  مّود : هجو  [- 1]
رـصق بوجو  رد  یئاـهنت  هب  ناذا  ءاـفخ  هک : تسا  نیا  شاهجیتن  درادـن و  موهفم  هّیطرـش  هّیـضق  الـصا  میئوگب  دـناوخب - ارـصق  ار  شزاـمن 

. تسا ّرثؤم  رصق ، بوجو  رد  ادرفنم  ناردج  ءافخ  نینچمه  دراد و  ّتیلخدم 
؟ دشاب هتشاد  ّتیلخدم  رصق  بوجو  رد  مه  یمّوس  ءیش  دراد  ناکما  ایآ  لاؤس :

رب یلیلد  دشاب - ّرثؤم  رـصق ، بوجو  رد  یمّوس  ءیـش  تسا  نکمم  درادن ، موهفم  هّیطرـش  هّیـضق  ود  نآ  میتفگ  هجو  نیا  رد  نوچ  باوج :
بوجو  رب  ثلاث  ءیش  ّتیلخدم  مدع 

284 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنع بجی  و ال  رصقلا ، بجو  ایفخ  اذاف  اعم ، ناردجلا  ناذالا و  ءافخ  وه  طرّـشلا  نوکیف  رخآلاب ، امهنم  ّلک  یف  طرّـشلا  قالطا  دییقتب  اّما  و 

[. 1  ] امهدحأ یفخ  ول  امهئافخ و  ءافتنا 
______________________________

[. 445] درادن دوجو  رصق 
عفرب اّما  : » دیتفگ مّود  هجو  نایب  رد  اّما  موهفملا »...  یف  ۀّیطرّشلا  ۀلمجلا  روهظ  یلع  ءانب  : » دیدومرف ثحب  يادتبا  فّنـصم - امـش - لاکـشا :

؟ تسیچ شتّلع  امهیف -.»...  موهفملا  نع  دیلا 
هب لئاق  هّیطرـش ، يایاضق  باب  رد  یّلک  روطهب  هک  دوب  نیا  دوصقم ، ۀّیطرّـشلا » ۀلمجلا  روهظ  یلع  ءانب   » میتفگ هک  ثحب  يادتبا  رد  باوج :

عفرب اّما   » میتفگ هک  مّود  هجو  رد  اّما  درادـن  دوجو  هناگجـنپ  ای - راهچ - هوجو  يارب  یّلحم  موهفم ، راـکنا  رب  اـنب  اـّلا  میوش و  موهفم  توبث 
. دنرادن موهفم  هّیطرش  هّیضق  ود »  » نآ هک  دوب  نیا  روظنم ، امهیف » موهفملا  نع  دیلا 

- رّصقف ناذالا  یفخ  اذا  لّوا - هّیطرش  هّیضق 446 ] سفن  مینکیم : دّیقم  وحن  نیا  هب  رگید  قوطنم  هب  ار  یقوطنم  ره  قالطا  مّوس : هجو  [- 1]
فخی مل  ما  ناردـجلا  یفخ  ءاوس   » دوشیم قّقحم  مه  رـصق  بوجو  درک ، ادـیپ  قّقحت  ناذا  ءافخ  هک  یماـگنه  ینعی : تسا  قـالطا  ياراد 
قّقحم مه  رـصق  بوجو  درک ، ادـیپ  قّقحت  ناردـج  ءافخ  هک  یماگنه  ینعی : تسه  قالطا  ياراد  مّود ، هّیـضق  سفن  نینچمه  و  ناردـجلا »

«. ناذالا فخی  مل  ما  ناذالا  یفخ  ءاوس   » دوشیم
: هک دوشیم  نیا  شاهجیتن 447 ] مینکیم و  دّیقم  رگید  قوطنم  هب  ار  یقوطنم  ره  قالطا  نونکا 

ّتیلخدم رـصق  بوجو  رد  اعم - ود - نآ  ءافخ  هکلب  تسا  رثا  دقاف  ادرفنم  ناردج  ءافخ  نینچمه  درادن و  يرثا  چـیه  یئاهنت  هب  ناذا  ءافخ 
. تسا ّرثؤم  رصق ، بوجو  رد  نیطرش  عومجم  سپ  دراد 

285 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امب لب  ّصاخلا ، هناونعب  سیل  امهنم  ّلک  یف  طرّشلا  ّنأ  یلع  ۀنیرق  طرّـشلا  دّدعت  نوکی  نأب  امهنیب  كرتشملا  ردقلا  وه  طرّـشلا  لعجب  اّما  و 

. ناونعلا نم  امهّمعی  امل  قادصم  وه 
نأ نکمی  ۀفلتخم ال  یه  امب  ةدّدعتملا  رومالا  ّنأ  ۀظحالمب  هجولا ، اذـه  نّیعی  امبر  لقعلا  نأ  امک  یناّثلا ، هجولا  یلع  دـعاسی  فرعلا  ّلعل  و 

نینثالاب اطبترم  دحاو  وه  امب  دحاولا  نوکی  داکی  و ال  لولعملا ، ۀّلعلا و  نیب  ّصاخلا  طبّرلا  نم  ّدـب  ّهناف ال  دـحاو ، یف  اّرثؤم  اهنم  ّلک  نوکی 
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نیب كرتشملا  وه  و  دحاو ، ۀقیقحلا  یف  طرّـشلا  ّنأ  یلا  ریـصملا  نم  ّدب  الف  دحاولا ، الا  دحاولا  نم  ردصی  اضیأ ال  کلذل  و  نانثا ، امه  امب 
ناهذالا فرعلا و  ءانب  ناک  نا  و  هلاح ، یلع  امهنم  ّلـک  یف  طرّـشلا  قـالطا  ءاـقب  و  موهفملا 448 ] نع  دیلا  عفر  یلع  ءانبلا  دـعب  نیطرّـشلا ،

[. 1 ، ] ّصاخلا هناونعب  طرش  ّلک  ریثأت  طرّشلا و  دّدعت  یلع  ۀّیّماعلا 
______________________________

؟ هن ای  تسا  تباث  مه  موهفم  مّوس  لامتحا  قبط  ایآ  لاؤس :
فخی مل  اذا  : » هک تسا  نیا  شموهفم  و  رـصقلا » بجی  اـعم  ناردـجلا  ناذـالا و  یفخ  اذا  : » هدـش هتفگ  نینچ  ادـتبا  زا  ّنأـک  يرآ ! باوج :

[. تسا 449 درف  هس  ياراد  ریخا ، هّیضق  هک  رصقلا » بجی  اعم ال  ناردجلا  ناذالا و 
، لولعم کی  رد  ضرغ و  کی  رد  ّتلع - ود  ءیش - ود  رگا  همّدقم : مراهچ : هجو  [- 1]

286 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنک ریثأت  لولعم  رد  عماج  ردقنآ  ات  دشاب  یعماج  ردق  ّتلع ، ود  نآ  نیب  دیاب  دنشاب  ّرثؤم 

مه هفـسلف  رد  اریز  دـنیامن  ریثأت  لولعم  کی  رد  دـنرادن  یعماج  ردـق  هنوگچـیه  دنتـسه و  نیابم  رگیدـکی  اب  هک  یتّلع  ود  درادـن ، ناکما 
ّتیئود فصو  اب  ّتلع  ود  درادن  ناکما  دشاب و  دحاو  مه  شتّلع  دیاب  دحاو  لولعم  دحاولا » نم  الا  ردصی  داکی  دحاولا ال   » هک میاهدناوخ 
دوشیم هنوگچ  تقونآ  تسه  طابترا  ّتیخنـس و  وحن ، کی  لولعم ، ّتلع و  نیب  هک  تسا  نیا  مه  شّرـس  دیامن و  ریثأت  دـحاو  لولعم  رد 

هنوگچـیه تلع  ود  نآ  نیب  اّما  دـشاب  هتـشاد  طابترا  لولعم  نآ  اب  مه  ب »  » تلع دـشاب و  هتـشاد  ّتیخنـس  لولعم  اب  فلا »  » ّتلع اضرف  هک 
[. 450] دشابن طابترا 

هک تسه  ود  نآ  نیب  یکرتشم  ردق  هکلب  دنتـسین  ّرثؤم  ّتلع ، ود  نآ  مینکیم  فشک  دندومن ، ریثأت  لولعم  کی  رد  ّتلع  ود  رگا  هصالخ :
دراد و ّتیخنس  لولعم  اب  عماج  ردقنآ  دوشیم و  قّقحم  مّود ، ّتلع  نمض  رد  مه  یهاگ  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  لّوا  ّتلع  نمض  رد  یهاگ 

. دنکیم ریثأت  نآ  رد 
دناوتیمن ءیـش  ره  اریز  دـشاب  ّتیخنـس  ود ، نآ  نیب  دـیاب  تسا ، ّرثؤم  رـصق ، بوجو  رد  ناذا  ءافخ  دـیئوگیم  هکنیا  ثحب : ّلحم  رد  اـّما 

مه رـصق  بوجو  ناردـج و  ءافخ  نیب  دـیاب  نینچمه  تسه و  طابترا  ود ، نآ  نیب  سپ  دـشاب  هتـشاد  ّتیّلع  ّتیحالـص  رگید ، ءیـش  يارب 
. دشابیم دّدعتم  نآ  ّتلع 451 ] نکل  تسا  دحاو  رصق - بوجو  لولعم - سپ  دشاب  طابترا 

لولعم  میئوگیم : دحاولا » نم  الا  ردصی  دحاولا ال  [ » یفسلف 452 هدعاق  زا  هدافتسا  اب  نونکا 
287 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قبط هچرگ  ینعی : دوش  رداص  دـحاو ، ءیـش  نانثا - امه  امب  نیابتم - ءیـش  ود  زا  درادـن  ناـکما  دوش ، رداـص  دـحاو  ّتلع  زا  دـیاب  دـحاو 
ردق تفگ  دیاب  نکل  دراد  ّتیلخدـم  رـصق  بوجو  رد  ناردـج  ءافخ  نینچمه  دراد و  ریثأت  رـصق  بوجو  رد  ناذا  ءافخ  تیاور ، نومـضم 
ءافخ شرگید  قادصم  ناذا و  ءافخ  كرتشم ، ردقنآ  قیداصم  زا  یکی  اهتنم  دنکیم  ریثأت  رصق  بوجو  رد  تسه  ود  نآ  نیب  هک  یعماج 

. تسا ناردج 
- طرـش ود  ره  قادـصم - ود  ره  درادـن  یموزل  تسه و  یفاک  رـصق ، بوجو  رد  یئاهنت  هب  قادـصم  ود  نآ  زا  کیره  مراهچ : هجو  هجیتن 

. میئامن رصق  بوجو  هب  مکح  ات  دوش  قّقحم 
اهتنم تسا  ّرثؤم  رـصق ، بوجو  رد  امهدحا - ءافخ  ناردج - ای  ناذا  ءافخ  ینعی : تسا  كرتشم  لّوا ، هجو  ود  اب  مراهچ  هجو  هجیتن  رّکذت :

. تسا ّرثؤم  عماج ، ردقنآ  قادصم  ناونعهب  مراهچ  هجو  رد  تشاد و  ّتیعوضوم  طرش ، ود  نآ  زا  کیره  لّوا ، هجو  ود  رد 
«. هجولا اذه  نّیعی  امبر  لقعلا  ّنا  امک  یناّثلا 453 ] هجولا  یلع  دعاسی  فرعلا  ّلعل  و  : » هلوق

. تسا دعاسم  مّود ، هجو  اب  ایاضق  لیبق  نیا  رد  فرع  رظن  یلو  تسه  مراهچ - هجو  روکذم - لامتحا  نّیعم  دّیؤم و  لقع ،

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


288 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] مهفاف 454

نا الا  رخآ  لیلدـب  الا  هیلا  راصی  نال  هجو  الف  هموهفم  یلع  رخـآلا  ءاـقب  نیطرّـشلا و  دـحا  صوصخ  یف  موهفملا  نع  دـیلا  عفر 455 ] اـما  و 
[. 2  ] ادّیج ّربدتف  رهظا  موهفملا  یلع  یقبا  ام  نوکی 

______________________________

. میاهدروآ موهفملا »...  نع  دیلا  عفر  یلع  ءانبلا  دعب  : » ترابع لیذ  باتک ، یقرواپ  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  هب  هراشا  دیاش  [- 1]
. هدش نایب  رصتخم  رایسب  هّللا  همحر  فّنصم  مالک  رد  لامتحا  نیا  مجنپ : هجو  [- 2]

میئامنیم و رظنفرـص  يرگید  زا  ذخا و  ار  هّیطرـش  هیـضق  ود  نآ  زا  یکی  قوطنم  موهفم و  هک : هدـش  لقن  یّلح - همالع  سیردا - نبا  زا 
ءافخ هچنانچ  تسا و  ّرثؤم  رـصق ، بوجو  رد  یئاهنت  هب  ناذا  ءافخ  دناهدومرف : هدومن و  ذـخا  ار  لّوا  هّیطرـش  هّیـضق  ثحب ، ّلحم  رد  ناشیا 

. دشابن ای  دشاب  قّقحم  ناردج  ءافخ  هاوخ  تسین  تباث  رصق ، بوجو  دنکن ، ادیپ  قّقحت  ناذا 
. تسا هدرک  ضرف  مدعلاک  ار  مّود  هّیطرش  هدومن و  ذخا  اموهفم  اقوطنم و  ار  لّوا  هّیطرش  ناشیا ، ینعی :

زا ذخا و  ار  هّیطرش  هّیضق  کی  ام  هک  دراد  دوجو  یحّجرم  ای  لیلد  هچ  هّللا : همحر  فّنصم 
289 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ثلاّثلا هجولا  یلع  لاکشا  الف  ءازجلا  دّحتا  طرّشلا و  دّدعت  اذا  ثلاّثلا : رمالا 
ةدحاو ۀعفد  هنایتاب  یفتکی  و  لخادتی ، وأ  طورّـشلا  دّدـعت  بسح  اددـعتم  ءازجلاب  نایتالا  موزل  مزاللا 456 ] لهف  هوجولا ، رئاس  یلع  اـّمأ  و 

[. 1]
______________________________

. دشاب رهظا  تسه ، شتیاور  رد  الثم  هک  ینئارق  رطاخ  هب  هّیضق  نآ  هکنیا  رگم  میئامن  رظنفرص  يرگید 
اذا [ » تیاور 457 هک : دشاب  نینچ  هّللا  همحر  سیردا  نبا  رظن  دیاب  نکل  تسا  لمجم  رصتخم و  رایسب  مجنپ ، هجو  هرابرد  فّنـصم  ترابع 

دیاب ینعی : دـیامن  هلباقم  یمّود  قوطنم  اب  دـناوتیم  هک  يوحن  هب  تسا  رهظا  رگید ، تیاور  زا  اموهفم »  » و اـقوطنم » «، » رّـصقف ناذـالا  یفخ 
قوطنم زا  ذـخا و  ار  تیاور  کـی  موهفم  ناوتیمن  تهج  نودـب  ـالا  دـشاب و  هتـشاد  ناـحجر  یمّود  قوطنم  رب  یّتـح  لّوا  تیاور  موـهفم 

. دومن رظنفرص  يرگید 

تابّبسم لخادت  مدع  ای  لخادت  - 3

هراشا

دّحتم اهنآ  يازج  نکل  دّدعتم  طرـش ، رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هّیطرـش  هّیـضق  ود  لقا ، ّدح  هک  تسا  يدروم  رد  لخادت  ثحب  عوضوم  [- 1]
. دشاب

«. أّضوتف تلب  اذا   » و أّضوتف » تمن  اذا  : » لاثم
نیا شمّوس  هجو  هک  میدرک  نایب  هجو  جنپ  رّصقف ،» ناردجلا  یفخ  اذا  رّـصقف و  ناذالا  یفخ  اذا   » هّیـضق ود  دروم  رد  لبق  هلأسم  رد  رّکذت :

دنکیم ریثأت  رصق  بوجو  رد  ود  نآ  عومجم  هکلب  ناردج ، ءافخ  هن  دراد و  ّتیلخدم  رصق  بوجو  رد  یئاهنت  هب  ناذا  ءافخ  هن  دوب :
290 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. رصقلا بجی  اعم »  » ناردجلا ناذالا و  یفخ  اذا  ینعی :
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نیا هّیضق ، ود  نآ  يانعم  اریز  تسین 458 ] حرطم  لخادت ، مدع  لخادت و  هلأسم  الـصا  مّوس - هجو  روکذم - لامتحا  رب  انب  یلعف  ثحب  رد 
بجی ـال  ، » دوش قّقحم  یئاـهنت  هب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  اـّما  تسا  تباـث  وضو  بوجو  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  اـعمتجم  مون  لوـب و  رگا  هک  تسا 

«. هبیقع ءوضولا 
؟ مینک انعم  هنوگچ  ار  أّضوتف » تلب  اذا  اضوتف و  تمن  اذا   » هّیطرش هّیضق  ود  یلعف 459 ] ثحب  رد  هلئسم  نآ  رد  هوجو  رئاس  رب  انب  لاؤس :
يوحن هب  تسا  قّقحم  وضو  بوجو  مون ، زا  دعب  نینچمه  تسا و  تباث  وضو  بوجو  لوب ، زا  دـعب  هک  تسا  نیا  هّیـضق ، ود  نآ  يانعم  ایآ 

دنیوگیم لخادت  مدع  هب  نیلئاق  هک  دریگب  وضو  هعفد  ود  دیاب  دوشیم و  وا  هّجوتم  فیلکت ، ود  دش  رداص  رفن  کی  زا  مون  لوب و  رگا  هک 
ای

291 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
داـّحتا نیب  لیـصفّتلا  ّیّلحلا  نع  و  لخادـّتلا ، هّللا  همحر  ّيراـسناوخلا  قّقحملا  مهنم  ۀـعامج  نع  و  لخادـّتلا ، مدـع  روهـشملا  و  لاوقأ : هیف 

[. 1  ] هدّدعت طورّشلا و  سنج 
______________________________

. لخادت هب  نیلئاق  رظن  دنکیم -؟ تیافک  وضو  کی  هکنیا 

لخادت ثحب  رد  لاوقا 

زا دعب  سپ  دراد  ّتیلخدم  ازج  توبث  رد  یطرـش  ره  ینعی  تسا  لخادت  مدع  روهـشم ، لوق  فلا : تسه : یلاوقا  هلئـسم ، رد  باوج : [- 1]
، دّدـعتم طورـش  قّقحت  لابند  هب  تسا 460 -] قّقحم  وضو  بوجو  کـی  مه  لوب  زا  دـعب  تسا و  تباـث  وـضو  بوـجو  کـی  موـن ، قّـقحت 

. تسا تباث  دّدعتم ، فیلاکت 
. هدش لقن  لخادت  هب  لوق  يراسناوخ 461 -] قّقحم  هلمج  زا  ياهّدع - زا  ب :

لثم [ 462] دوشیم دّدعتم  ازج  دشاب ، دّدـعتم  طورـش ، ّتیهام  رگا  هک : هدـش  لقن  هّللا  همحر  یّلح  هماّلع  سیردا - نبا  زا  مه  یلیـصفت  ج :
يدّدعتم دارفا  ّتیهام ، کی  زا  ینعی  دشابن ، دّدـعتم  طورـش ، ّتیهام  هچنانچ  اّما  دـنک  ادـیپ  قّقحت  دنتـسه ، ّتیهام  ود  هک  مون  لوب و  هکنیا 

. دوش قّقحم  مون  هبترم ، دنچ  ای  ود  هکنیا  لثم  [- 463] دنکیمن ادیپ  دّدعت  ازج  دوش ، قّقحم 
292 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءازجلا دّدعت  هتّیضق  ناک  و  هببس ، نع  هفشکب  وأ  هببسب ، طرّـشلا  ثودح  دنع  ءازجلا  ثودح  ۀّیطرّـشلا  ۀلمجلا  رهاظ  ناک  اّمل  ّهنأ  قیقّحتلا : و 
لثم ةدـحاولا  ۀـقیقحلا  نوکی  نأ  همزال  ّنأ  ةرورـض  الاحم ، ادوجو  وأ  ۀـقیقح  طرّـشلا  دّدـعت  اذا  اهرهاظب  ذـخالا  ناک  طرّـشلا ، دّدـعت  دـنع 

، نیلثامتم نیمکحب  اموکحم  کلذک  مان  وأ ]  ] ارّرکم و لاب  اذا  امیف  وأ  أّضوتف » تمن  اذا  أّضوتف و  تلب  اذا   » لثم یف  ةدـحاو  یه  امب  ءوضولا 
[. 1  ] نیّداضتملاک ۀلاحتسالا  حضاو  وه  و 

______________________________

لخادت ثحب  رد  فّنصم  راتخم  قیقحت و 

هنوگچ ار  هّیطرـش  يایاضق  لیبق  نیا  تامّدـقم ، نآ  هب  هجوت  اب  مینیبب  ات  میزادرپیم  همّدـقم  ود  رکذ  هب  ـالبق  هلئـسم 464 :] رد  قیقحت  [- 1]
. درک انعم  دیاب 

نإ هّیضق  رد  یّتح  دشابیم . يرتقیقد  روهظ  ياراد  هکلب  تسین  توبّثلا  دنع  توبث  طقف  قوطنم  بسح  هب  هّیطرـش  هّیـضق  رهاظ  لّوا : همّدقم 
هّیـضق رتقیقد  روهظ  میئوگیم  نونکا  تسا  تباث  مارکا ، بوجو  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  دـیز  ءیجم  رگا  میتفگیم  هک  همرکاـف  دـیز  كءاـج 
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دوجو هک  تسا  نیا  ثودـح ، يانعم  دوشیم و  ثداح  مارکا ، بوجو  درک ، ادـیپ  قّقحت  هک  دـیز  ءیجم  تسا : نیا  شلاثما - و  روکذـم -
. تسا ظوفحم  هّیطرش ، هّیضق  یقوطنم  روهظ  رد  مه  مدع  هب  ّتیقوبسم  دیق  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  مدع  هب  قوبسم 

. دراد روهظ  طرّشلا ، قّقحت  دنع  ازج  ثودح  رد  هّیطرش  هّیضق  هصالخ :
ام ثحب  یلعف  تهج  رد  تـسه ، ببـس  تـّلع و  زا  فشاـک  طرـش ، هـکنیا  اـی  دراد  ّتیببـس  ازج  ثودـح  يارب  طرـش  سفن  هـکنیا  رّکذـت :

. درادن ّتیلخدم 
مکح ود  ّقلعتم  دناوتیمن  وحن  نامه  هب  دوش  عقاو  داضتم  مکح  ود  ّقلعتم  دناوتیمن  دـحاو  تقیقح  تعیبط و  هک  روطنامه  مّود : همّدـقم 

درادن ناکما  الثم  دریگ . رارق  لثامتم 
293 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب مه - ضرع  رد  لـثامتم - مکح  ود  لقتـسم و  بوـجو  ود  هک  تسین  نکمم  نینچمه  بجاو و  مه  دـشاب و  مارح  مه  تالـص ، ّتیهاـم 
؟ دشاب هتشاد  بوجو  ود  وضو ، هک  دراد  ناکما  هنوگچ  دوش - ّقلعتم  تقیقح  کی 

. دشابیم لیحتسم  مه  نیلثامتم  عامتجا  تسا ، لیحتسم  نیداضتم ، عامتجا  هک  روطنامه  هصالخ :
؟ مینک انعم  هنوگچ  ار  هّیطرش  هّیضق  ود  نآ  روکذم ، تامّدقم  هب  هّجوتاب 

فّلکم نآ  دینک  ضرف  دوشیم ، ثداح  وضو  هب  ّقلعتم  بوجو  کی  مون ، قّقحت  دّرجم  هب  هک  تسا  نیا  أّضوتف - تمن  اذا  لّوا - هّیضق  دافم 
نیا شیانعم  تشگ و  وا  هّجوتم  أـضوتف -» تلب  اذا  - » مّود هّیـضق  سپ  دـش  رداـص  وا  زا  ثدـح  لوب و  مون - لاـبند  رد  هتفرگن - وضو  زونه 

دش رداص  مون  فّلکم ، نآ  زا  ادتبا  ینعی  دوب  البق  وضو  بوجو  نآ  هکیلاحرد  دوشیم  ثداح  وضو  بوجو  لوب ، قّقحت  زا  دعب  هک  تسا 
[. 465] درک ادیپ  قّقحت  لوب  دریگب ، وضو  هکنیا  زا  لبق  و 

کی مه  لوب  زا  دعب  نینچمه  دوشیم و  ثداح  وضو  بوجو  مون ، زا  دعب  اریز  دومن  تیاعر  ار  همّدقم  ود  نآ  ناوتیمن  روکذـم  ضرف  رد 
و [ 466] دوشیم ثداح  يرگید  يوضو  بوجو 

294 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
توبّثلا دّرجم  یلع  لب  ثودحلا ، دنع  ثودحلا  یلع  لاحلا  اذه  یف  اهتلالد  مدعب  مازتلالاب  اما  هیف  فّرصّتلا  نم  لخادّتلاب  لوقلا  یلع  ّدب  الف 

[. 1 [ ] 467
______________________________

« أّـضوتف تمن  اذا   » هّیـضق رد  نوچ  هدوبن  اـجنآ  رد  مه  يدـیق  دـنکیم و  ادـیپ  لقتـسم  مکح  ود  وضو - ینعی : هدـحاو - ّتیهاـم  هجیتن ، رد 
نینچ ریخا ، هّیـضق  اضرف  هدش ، بوجو  ّقلعتم  ّتیهام  نامه  مه  أّضوتف » تلب  اذا  : » ینعی مّود  هّیـضق  رد  هدـش و  بوجو  ّقلعتم  وضو  ّتیهام 

. دوش لصاح  یتریاغم  هکنیا  ات  رخآ » ءوضو  أّضوتف  تلب  اذا  : » هک تسین 
تعیبط میهاوخیم  یفرط  زا  مینک و  تیاعر  ار  طرـشلا » ثودح  دنع  ازج  ثودح   » رد هّیطرـش  هّیـضق  روهظ  میهاوخیم  یفرط  زا  هصالخ :

شاهمزال دوش ، تیاعر  همّدقم  ود  دـشاب  انب  رگا  نوچ  دومن  تیاعر  ار  ود  نآ  ناوتیمن  هکیلاحرد  دوشن  نیلثامتم  نیمکح  ّقلعتم  دـحاو ،
. دوش لقتسم  یبوجو  مکح  ود  ّقلعتم  تسه ، دحاو  تقیقح  تعیبط و  هک  لاحنیعرد  وضو  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ لکشم  نیا  ّلح  هار 
. تسا حیحص  کیمادک  مینیبب  دیاب  دراد  دوجو  لح  هار  هس  لخادت ، هب  لوق  رب  انب  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]

مون ادـتبا  رگا  ینعی : دراد  روـهظ  ازج  [ 469 «] توبث  » رد هکلب  درادـن  ازج  ثودـح  رد  روهظ  [، 468] دراوم لیبق  نیا  رد  هّیطرش ، هّیـضق  - 1
دعب رگا  اّما  دوشیم  ثداح  وضو  بوجو  درک ، ادیپ  قّقحت 

295 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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نا ۀـمّذلاف و  دـحاو ، یلع  ۀـقداصتم  طرّـشلا  دّدـعت  بسح  ةدّدـعتم  قئاقح  هنأ  الا  ةروص  ادـحاو  ناـک  نا  ءازجلا و  ّقلعتم  نوکب  مازتلـالا  وأ 
مرکأف املاع » فضأ  اّیمـشاه و  مرکأ   » یف امک  اهل ، اعمجم  هنوکل  دحاوب ، ءازتجالا  ّنأ  الا  طورّـشلا  دّدعت  بسح  ةدّدعتم  فیلاکتب  تلغتـشا 

هل ناک  نا  و  هتقفاوم . هلاثتماب و  رمالا  طقسی  ۀلاحم  و ال  امهلثتما ، ّهنأ  قدصی  نیرمالا  یعادب  هتفایضب  ّهنأ  ةرورض  ۀفایّضلاب ، ّیمـشاهلا  ملاعلا 
[. 1  ] ّیمشاهلا ریغلا  ملاعلا  فاضأ  و  ۀفایّضلا ، ریغب  ّیمشاهلا  مرکأ  اذا  امک  ةدح ، یلع  امهنم  ّلک  لاثتما 

______________________________

. تسا تباث  وضو  بوجو  لوب ، قّقحت  زا  دعب  میئوگیم : هکلب  هدش  ثداح  وضو  بوجو  میئوگیمن  درک  ادیپ  قّقحت  لوب  نآ ، زا 
کی دنکیم  ادـیپ  قّقحت  مون  زا  دـعب  هک  یئوضو  اضرف  میئوگب : میئامن و  رظنفرـص  مّود ، همّدـقم  زا  هک  تسا  نیا  رگید ، قیرط  - 2 [- 1]
اهتنم [ 471 «] طورّـشلا دّدـعت  بسح  ةدّدـعتم  قئاـقح  هل  ءوضولا  : » ینعی تسا 470 ] رگید  ّتیهاـم  لوـب ، زا  دـعب  يوـضو  تسا و  ّتیهاـم 

لاـثتما یمون  يوضو  هب  ّقلعتم  بوـجو  مه  دریگب  وـضو  کـی  لاـثتما ، ماـقم  رد  فـّلکم  رگا  نکل  تسا  دّدـعتم  تاـّیهام  هک  لاـحنیعرد 
. رگید يوضو  هب  ّقلعتم  بوجو  مه  دوشیم و 

؟ دومن لاثتما  ار  فیلکت  دنچ  ناوتیم  لمع  کی  اب  ایآ  لاؤس :
! يرآ باوج :

مارکا يانعم  و  نک - مارکا  ار  یمـشاه  کی  ینعی  اّیمـشاه » مرکا  : » فلا هدرک : رداص  دوخ  دـبع  هب  تبـسن  نامرف ، ود  یئالوم  اضرف  لاثم :
: ینعی املاع » فضا  : » ب تسا . عّسوم  مه 

296 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هیف نیلثامتملا  نیمکحلا  عامتجا  روذحم  همازلتسا  عم  ناناونعلا - هیلع  قداصت  امب  لاثتمالا  يأ  کلذ - نکمی  فیک  تلق : نا 

______________________________

«. اّیمشاه نکی  مل  ما  اّیمشاه  ناک  ءاوس   » یئامن تفایض 472 ] ار  ملاع  کی  دیاب 
وا زا  توعد و  تفایـض ، هب  ار  یمـشاه » ملاع   » کی رگا  دیامن ، لاثتما  ار  فیلکت  ود  ره  هکنیا  يارب  روکذم  روتـسد  ود  هب  هّجوتاب  مه  دبع 

لاثتما ماقم  رد  نکل  دوب  لقتـسم  فیلکت  ود  هب  فّلکم  هک  لاحنیعرد  دبع  ینعی : هدومن  لاثتما  تیاعر و  ار  فیلکت  ود  ره  دنک  یئاریذـپ 
[. 473] دومن لاثتما  ار  فیلکت  ود  نآ  لمع ، کی  اب 

اذا  » هّیـضق رد  هک  یئوضو  دـشابیم و  تقیقح  کی  تسا ، بوجو  ّقلعتم  أّضوتف » تمن  اذا   » رد هک  یئوضو  میئوگیم : مه  ثحب  ّلحم  رد 
يوضو کـی  رد  هک  يوحن  هب  دنتـسین  نیاـبتم  رگیدـکی  اـب  تقیقح  ود  نآ  نکل  تسا  رگید  تقیقح  هدـش ، بوـجو  قـّلعتم  أّـضوتف » تلب 

. دننک ادیپ  عامتجا  دوجو ، کی  رد  اجراخ  تسا  نکمم  هکلب  دنشابن  عامتجا  لباق  یجراخ 
رداص فّلکم  زا  اجراخ  هک  یلاعفا  نآ  هّیعقاو و  تادوجو  دـیدومرف : یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  فّنـصم - امـش - همّدـقم : لاکـشا : [- 1]
دحاو لمع  اریز  دشاب  مارح  مه  بجاو و  مه  یبصغ  راد  رد  تالـص  درادن  ناکما  اذل  نیوانع - نآ  سفن  هن  تسا - مکح  ّقلعتم  دوشیم ،

. دنرادن یشقن  فیلاکت  ّقلعت  باب  رد  نیوانع  اّما  تسا  قبطنم  نآرب  ناونع  ود  هچرگ  تسا و 
زا اجراخ  هک  یئوضو  تسا  نکمم  هنوگچ  هک : تسه  يراج  مه  هیف  نحن  ام  رد  یهن - رما و  عامتجا  ثحب  رد  امش - نایب  نیع  لکشتسم :
ود تسا و  تقیقح  ود  هکیلاـحرد  لوبلا  بیقع  بجاو  يوضو  مه  دـشاب و  مّونلا  بیقع  بجاو  يوضو  مه  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  فـّلکم 

هک  یجراخ  دحاو  يوضو  هک  تسا  نیا  فیلکت ، ود  ّقلعت  همزال  هدش ، ّقلعتم  اهنآ  هب  فیلکت 
297 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و بوجولاب ، هفاّصتال  أشنم  نوکی  هیلع  امهقابطنا  ّنأ  هتیاغ  لب  نیبوجوب ، هفاّصتا  مزلتـسی  دـحاو ال  یلع  نیبجاو  نیناونع  قابطنا  تلق 474 :]
[. 1  ] مهفاف دحاو ، ناونعب  ناک  اذا  ام  فالخب  امهب ، هفاّصتا  یف  روذحم  ال  عامتجالا - زاوجب  لوقلا  یلع  ّهنأ - عم  هل ، هتفص  عازتنا 475 ]
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______________________________

. دوشب یبوجو  مکح  ود  ّقلعتم  دوشیم ، رداص  فّلکم  زا 
اّما درادـن  ناکما  تمرح  بوجو و  عامتجا  دـیدومرف  اجنآ  رد  هک  تسه  یبصغ » راد  رد  تالـص   » و وضو »  » نیب یقرف  هچ  هکنیا : هصالخ ،

. تسا نیلثامتم  نیمکح  عامتجا  روذحم  مزلتسم  دوجو ، کی  هب  لاثتما  درادن - یعنام  نیبوجو ، عامتجا  دیئوگیم  یلعف  ثحب  رد 
بوجو ود  ياراد  هک  تسین  نیا  شاهمزال  درک ، ادـیپ  قابطنا  لمع  کی  رب  بجاو  ناونع  ود  رگا  عانتما  هب  لوق  رب  اـنب  فلا - باوج : [- 1]

 ...«. بوجولاب هفاّصتال  أشنم  نوکی  هیلع  امهقابطنا  ّنا  هتیاغ  لب  . » دشاب بجاو  طقف  هک  تسا  نیا  مزلتسم  هکلب  [ 476] دوشب
هک یئوضو  نآ  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسا  مارح  مه  بجاو و  مه  یبصغ ، راد  رد  تالـص  هک  روطناـمه  عاـمتجا ، زاوج  هب  لوق  رب  اـنب  ب :

. دشاب یبوجو  مکح  ود  ياراد  هک  درادن  یعنام  دنکیم ، ادیپ  قّقحت  فّلکم  زا  اجراخ 
[. 477 «] مهفاف : » هلوق

298 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] رخآلا دنع  هبوجو  دّکأت  و  لّوالا ، طرّشلا  دنع  لاثملا  یف  ءوضولا  بوجو  ّهنأ  الا  طرش  ّلک  دوجو  دنع  رثالا  ثودحب  مازتلالا  وأ 

______________________________

. تسین قبطنم  ناشدوخ  يانبم  اب  لّوا  باوج  هک : دناهدومن  نیا  هب  هراشا  مهفاف »  » هلمج اب  هّللا  همحر  فّنصم  دیاش 
مـینک و ظـفح  ار  طرّـشلا » قّـقحت  دـنع  ازج  ثودـح   » رد هّیطرـش  هّیـضق  روـهظ  هـک  تـسا  نـیا  لاکـشا ، ّلـح  يارب  هار  نیمّوـس  : 3 [- 1]

. دوشن نیمکح  ّقلعتم  مه  دحاو  تعیبط  لاحنیعرد ،
هّیـضق لوب ، قّقحت  زا  دـعب  دوشیم و  ثداـح  بوجو ، لـصا  دـش ، قّقحم  مون ، یتقو  یلّوا 478 ] هّیطرش  هّیـضق  بجوم  هب  کلذ : حیـضوت 

هک درادن  یعنام  تسه و  یثداح  رما  کی  مه  دّکأت  و  دـنکیم - دّـکؤم  ار  بوجو  دـنکیم - ثداح  ار  بوجو  دّـکأت  مّود 479 ،] هّیطرش 
. بوجو دّکأت  مه  دوش و  ّقلعتم  بوجو  لصا  مه  ّتیهام  کی  هب  ینعی  دشاب  تقیقح  کی  بوجولا » دّکأت   » و بوجولا » لصا   » ّقلعتم

. دشاب لّوا  بوجو  دننام  هک  لقتسم  بوجو  کی  هن  دنکیم  ثداح  ار  بوجولا  دّکأت  مّود ، هیطرش  هّیضق  هصالخ :
299 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. هجو الب  رهاّظلا  نع  دیلا  عفر  ّهناف  اهنم ، دحاو  یلا  راصی  نال  هجو  ّهنأ ال  یفخی  و ال 
دحاو مساب  یّمـسم  ادـحاو  ةروص  ناک  نا  دـحاو و  یلع  قداصتم  دّدـعتم  ءازجلا  ّقلعتم  نأ  تاـبثا  یلا  جاـیتحالا  نم  نیریخـالا  یف  اـم  عم 
هتبثی ام  نیبلا  یف  نکی  مل  ام  يدـجی  لامتحالا ال  دّرجم  و  لّوالاب ، ثدـح  ام  دّـکأت  لوالا  طرّـشلا  ریغب  ثداحلا  نأ  تاـبثا  یلا  و  لـسغلاک .

[. 1]
______________________________

حیحـص اهنآ  زا  کیمادک  ایناث »  » تسیچ قرط  نآ  هجیتن  الّوا »  » مینیبب دیاب  نونکا  هدش ، نایب  لاکـشا  ّلح  يارب  هار  هس  طقف  نونکات  [- 1]
. تسا

روبجم لخادـت ، هب  نیلئاق  رگید : تراـبع  هب  میوش  لخادـت  هب  لـئاق  هّیطرـش 480 ،] ياـیاضق  دروم  رد  هک  تسا  نیا  روکذـم ، قرط  هجیتـن 
، وضو دنیوگب  ای  دنوش  طرّشلا  قّقحت  دنع  ازج  ثودح  رد  هّیطرـش  هّیـضق  روهظ  رکنم  ای  ینعی : دننک  یط  ار  قیرط  هس  نآ  زا  یکی  دنتـسه 
ار بوجو  دّـکأت  مّود ، هّیطرـش  بوجو و  لصا  لّوا ، هّیطرـش  هّیـضق  دـنیوگب  ای  دـنکیم  قباطت  درف  کی  رب  اـّما  تسا 481 ] دّدـعتم  ّتیهام 
، لخادت يانعم  تسا و  لخادت »  » هب لوق  قرط ، نآ  هجیتن  سپ  دنکیم  تیافک  وضو  کی  مون ، لوب و  قّقحت  زا  دعب  اتجیتن  دنکیم ، ثداح 

. تسا مزال  وضو  کی  طقف  فلتخم  طورش  قّقحت  زا  دعب  هک  تسا  نیا 
. تسیچ دنوخآ  ياقآ  موحرم  رظن  مینیبب  دیاب  نکل  تسا  لخادت  هب  نیلئاق  اب  قح  دشاب ، حیحص  هثالث ، قرط  نآ  زا  یکی  یّتح  رگا  رّکذت :
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: اریز تسه  رهاظ  فالخ  هک  تسا  نیا  قیرط ، هس  نآ  كرتشم  لاکشا  الّوا » : » هّللا همحر  فّنصم 
. دیدش ثودحلا -» دنع  ثودح  رد  - » هّیطرش هّیضق  روهظ  عنام  - 1

اذا أضوتف و  تمن  اذا   » رهاظ درادن و  یلیلد  تسا ، دّدعتم  قئاقح  وضو ، دنتفگ  هکنیا  - 2
300 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نا همرکاف و  دیز  كءاج  نإ  : » دومرف الوم  رگا  الثم  تسا  تقیقح  کی  هّیضق ، ود  ره  رد  بوجو  ّقلعتم  يوضو  هک  تسا  نیا  أضوتف » تلب 
! ریخ دشاب ؟ تقیقح  ود  ياراد  مارکا ، هک  دیآیم  امش  نهذ  هب  ایآ  همرکاف » کیلع  مّلس 

دیوش رهاظ  فالخ  بکترم  دیاب  دیامنیم ، ثادحا  ار  بوجو  دّکأت  هکلب  دنکیمن  بوجو  ثادحا  مّود ، هّیطرش  هّیضق  دیتفگ  هک  امش  - 3
. دنکیم بوجو  دّکأت  رب  تلالد  کیمادک  بوجو و  لصا  رب  تلالد  کیمادک  دینک ، نییعت  امش  تسا - دّحتم  هّیضق ، ود  ره  نحل  نوچ 

. تسه دوخ  هب  ّصتخم  لاکشا  ياراد  مادکره  مّوس ، مّود و  قیرط  ایناث » »
کی نمـض  رد  دّدعتم  قئاقح  نآ  هک  هدش  تباث  یقیرط  هچ  زا  دـشاب  دّدـعتم  قئاقح  وضو ، هک  ضرفرب  مّود : ّلح  هار  یـصاصتخا  لاکـشا 

: رگید ترابع  هب  دننکیم  قداصت  درف 
؟ هدش تباث  یقیرط  هچ  زا  دحاو  دوجو  رب  دّدعتم  قئاقح  قداصت 

دراد تابثا  هب  زاین  یلعف ، ثحب  رد  قداصت  اّما  تسه  ینادجو  رما  کی  [ 482 «] املاع فضا  اّیمشاه و  مرکا   » یفرع لاثم  رد  قداصت  هلأسم 
تابثا لخادت ، العف  دینک - تباث  دیهاوخیم ، قداصت  هلیـسو  هب  ار  لخادت  امـش  هکیلاحرد  دیـشاب  هدرک  تباث  ار  لخادـت  البق  هکنیا  رگم 

. دشاب یهیدب  ام  يارب  قداصت  ات  هدشن 
اصوصخم ار ؟ بوجو  لصا  هن  دنکیم  ثادحا  ار  بوجو  دّکأت  مّود ، هّیطرش  هّیضق  دیئوگیم  لیلد  هچ  هب  مّوس : قیرط  یصاصتخا  لاکشا 

. مّود هّیضق  رد  طرش  دعب ، دنک  ادیپ  قّقحت  لّوا ، هّیضق  طرش  هشیمه  هک  تسین  نینچ  هتکن : نیا  هب  هّجوتاب 
لوب سپـس  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  مون  ادـتبا  هشیمه  هک  تسین  نینچ  أضوتف » تلب  اذا  أضوتف و  تمن  اذا   » هّیـضق ود  هب  هّجوتاب  رگید  ترابع  هب 

؟ دینکیم لمح  دّکأت  رب  ار  ود  نآ  زا  کیمادک  امش  سکعلاب و  یهاگ  دوشیم و  قّقحم  لوب  سپس  مون و  یهاگ  هکلب 
301 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف نیمکحلا  عامتجا  هتّیـضق  نا  ثیح  اهروهظب ، ذخالا  ناکما  مدـعل  ۀّیطرّـشلا ، ۀـلمجلا  روهظ  یف  فّرـصّتلا  موزل  وه  کلذ  هجو  تلق : نا 
[. 1  ] هیلا ةراشالا  تّرم  امک  لاثملا ، یف  ءوضولا 

و ال رخآلاب ، بجو  ام  ریغ  طرـش  ّلکب  الثم  ءوضولا  بوجو  وه  لاثملا  یف  امک  طرّـشلا  دّدعت  اذا  امیف  ۀلمجلاب  دارملا  نکی  مل  اذا  معن  تلق :
[. 2  ] یفخی امک ال  الصأ  رخآ  درف  مکحب  اموکحم  درف  نوک  یف  [ 483] ریض

______________________________

. تسا دراو  قیرط ، هس  نآ  هب  روکذم  تالاکشا  هصالخ :
میئامن فّرصت  أضوتف » تلب  اذا  أضوتف و  تمن  اذا   » هّیطرـش هّیـضق  ود  روهظ  رد  دیاب  هک  دش  نیا  لبق 484 ،] همّدقم  ود  هجیتن  لاکـشا : [- 1]

. دنکیم یئامنهار  لخادت  هلأسم  هب  ار  ام  ایاضق  نآ  رد  فّرصت  ربج  و  [ 485
هئارا امش  هب  ار  یمراهچ  قیرط  ام  نکل  دشابن  حرطم  يرگید  هار  هک  تسا  یتروص  رد  هّیطرـش  هلمج  روهظ  رد  فّرـصت  ربج  باوج : [- 2]

. تسا لخادت  مدع  هب  لوق  شاهجیتن  هک  میئامنیم 
نآ تیاعر  مه  تروص ، نیا  رد  هک  رخآ » ءوضو   » أضوتف تلب  اذا  أضوتف و  تمن  اذا  هک : تسا  نینچ  هّیـضق ، ود  نآ  يانعم  کلذ : حیـضوت 

شلابند هب  دنک  ادیپ  قّقحت  هک  یطرـش  ره  هدش - تیاعر  ثودحلا » دنع  ثودح   » رد هّیطرـش  هّیـضق  روهظ  مه  ینعی : هدش  یلبق  همّدقم  ود 
ود تقیقح و  ود  روکذـم ، ضرف  قبط  اریز  هتفرگن ، رارق  نیلثاـمتم  نیمکح  قـّلعتم  دـحاو ، ّتیهاـم  مه  و  تسا - بجاو  یّلقتـسم  يوـضو 
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درف ود  هکلب  تسین  حرطم  ّتیهام ،
302 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. قالطالا فالخ  یلع  درفلا  دّدعت  ریدقت  نکی  مل  ول  معن  تلق : نا 
امل انایب  ناک  الا  درفلا و  دّدعتل  يأ  کلذل  ایضتقم  ببّسلا  نع  افشاک  وأ  اببس  طرّشلا  نوک  یف  ۀّیطرّشلا  ۀلمجلا  روهظ  نکی  مل  ول  معن  تلق :

. قالطالا نم  دارملا  وه 
و نایبلا ، مدع  یلع  اقّلعم  نوکی  قالطالا  روهظ  ّنأ  ةرورـض  قالطالا ، روهظ  ءازجلا و  ثودح  یف  ۀـلمجلا  روهظ  نیب  نارود  ال  ۀـلمجلاب : و 

لوقلا فالخب  الـصأ . فّرـصت  لخادـّتلا  مدـعب  لوقلا  یلع  مزلی  الف  اهروهظ ، عم  هل  روهظ  الف  انایب ، نوکی  نال  حـلاص  کـلذ  یف  اـهروهظ 
[. 1  ] طرشلا دّدعت  دنع  لخادّتلا  مدعب  لوقلا  وه  ۀّیطرّشلا  ۀلمجلا  رهاظ  ۀّیضق  ّنأ  کلذب : صّخلتف  یفخی 486 ] امک ال  لخادّتلاب 

______________________________

، تعیبط نامه  زا  يرگید  درف  لوب ، قّقحت  زا  دعب  تسا و  بجاو  وضو  زا  درف  کی  درک ، ادیپ  قّقحت  هک  مون  تسا ، حرطم  ّتیهام ، کی  زا 
: دنیوگب ادـتبا  زا  هکنیا  لثم  دوش  عقاو  بوجو  ّقلعتم  مه  رخآ » ءوضو   » دوش و بوجو  ّقلعتم  وضو  سفن  هک  درادـن  یعنام  تسا و  بجاو 

«. نیءوضو کیلع  بجی  »
یقالطا روهظ  فـالخرب  مه  فّنـصم - امـش - قیرط  سپ  هدـشن  رکذ  نآ  رد  رخآ » ءوضو   » دـیق دوب و  قلطم  هّیـضق ، ود  نآ  لاکـشا : [- 1]

. تسه
نکل  مینکیم  همیمض  همّدقم  ود  نآ  تیاعر  يارب  ار  رخآ » ءوضو   » دیق ام  باوج 487 :]

303 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
روهظ مادـک  اب  هک  درک  هظحالم  دـیاب  نکل  تسا  رهاظ  فـالخ  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  دـیاهدش ، رهاـظ  فـالخ  بکترم  دـیئوگیم  اـمش 

. دراد تفلاخم 
ار رخآ » ءوضو   » دیق فّنصم - امـش - اّما  تسا  قلطم  وضو - أضوتف -»  » هملک هّیـضق ، ود  نآ  رد  نوچ  تسا  فلاخم  قالطا ، اب  دیئوگب  دیاب 

. میرادن دییقت  نآرب  یلیلد  هکیلاحرد  تسه  یقالطا  روهظ  کی  دییقت  امش  لمع  سپ  دیدومن  هفاضا  نآ  هب 
تسا نیا  ام  لاؤس  اّما  تسه  یقالطا  روهظ  اب  فلاخم  قالطا و  رد  فّرصت  رخآ ،» ءوضو   » دیق ندوزفا  هک  میراد  لوبق  هّللا : همحر  فّنصم 

! ریخ دوشیم ؟ تباث  تمکح ، تامّدقم  قالطا و  زا  ریغ  یقیرط  زا  یقالطا  روهظ  ایآ  هک :
؟ هن ای  تسا  مامت  لماک و  تمکح ، تامّدقم  ثحب ، ّلحم  رد  ایآ  مینیبب  دیاب  سپ 

رب ياهنیرق  وا  هک  تسا  نیا  شرگید  همّدـقم  میراد و  لوبق  مه  اـم  دـشاب و  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  تسا  نیا  تمکح ، تامّدـقم  زا  یکی 
رد هّیطرـش » هّیـضق  روهظ   » شاهنیرق هدومن و  هماقا  هنیرق  الوم  اریز  تسا  مامتان  ثحب ، ّلحم  رد  روکذم  همّدقم  هک  دشاب  هدرکن  هماقا  دییقت 

روهظ هجیتن ، رد  تسا و  مامتان  تمکح - تامّدـقم  هنیرق ، نآ  دوجو  اـب  دـشابیم و  دراد - ّتیببس 488 ] ازج  ثودح  يارب  طرـش  هک  نیا 
؟ تسا فلاخم  رهاظ ، مادک  اب  ام  دییقت  میتشادن  یقالطا  روهظ  رگا  میرادن و  یقالطا 

اهنآ رد  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  لاکـشا  اّما  تسا  رهاظ  فـالخرب  قیرط  هس  نآ  زا  کـیره  ندرک  یط  دـیدومرف : فّنـصم - امـش - لاکـشا :
؟ دوبن حرطم  یقالطا »  » روهظ

هّیـضق میتفگیم  هکنیا  الثم  دوبن . تمکح  تامّدـقم  و  قالطا »  » هب طوبرم  قیرط ، هس  نآ  زا  کیچـیه  رد  رهاظ  فـالخ  باـکترا  باوج :
« ثودحلا دنع  ثودح   » رد هّیطرش 

304 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ال تافّرعم ، ۀّیعرّـشلا  بابـسالا  نوک  دّرجم  ال  اـهانرکذ ، یتلا  هوجولا  دـحأ  وه  لخادـّتلاب  لوقلل  يدـجملا  ّنأ  هاـنرکذ : اّـمم  حدـقنا  دـق  و 
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[. 1  ] تاّرثؤم وأ  تافّرعم  اّهنأ  یلع  ۀلأسملا  هذه  ءانتبا  نم  هریغ  رخفلا و  نع  امل  هجو  الف  تاّرثؤم ،
______________________________

تمن اذا   » هّیضق رهاظ  میتفگیم  هکنیا  دوب و  طوبرم  هّیطرـش ، هّیـضق  عضو 489 »]  » هب هکلب  دوبن  قـالطا  هب  طوبرم  روهظ ، نآ  دراد ، روـهظ 
دوبن قالطا  هب  طوبرم  مه  روهظ  نآ  دراد ، تقیقح  کی  هّیـضق ، ود  ره  رد  بوجو  قلعتم  يوضو  هک  تسا  نیا  أـضوتف » تلب  اذا  أـضوتف و 

دّدعتم قئاقح  وضو  هک  دوب  نیا  شرهاظ  دوب و  هدش  رکذ  أضوتف »  » هملک هّیـضق ، ود  ره  رد  نوچ  دوب  مالک  سفن  قوطنم و  هب  طوبرم  هکلب 
. دشاب هتشادن  فلتخم  و 

نیا دوب ، لخادت  هب  لوق  شاهجیتن  هک  یقیرط  نآ  نیب  و  دـندش - لخادـت  مدـع  هب  لئاق  هک  فّنـصم - نایب  نیب  قرف  رد  مهم  هتکن  هصالخ :
یظفل تاروهظ  اب  هناگهس  قرط  نآ  اما  هدـشن  دـقعنم  شقالطا  الـصا  هک  دراد  تفلاـخم  یقـالطا  روهظ  کـی  اـب  فّنـصم  ناـیب  هک : تسا 
یظفل رهاوظ  اـب  اـهنآ  مـالک  سپ  درادـن  تمکح  تامّدـقم  هب  یطاـبترا  تسا و  ظوفحم  دوخ  تّوق  هب  یظفل  رهاوـظ  تشاد و  یتفلاـخم 

. میئامن رایتخا  ار  لخادت » مدع   » هب لوق  دیاب  اذل  درادن  روهظ  اب  یتفلاخم  هنوگچیه  ام  نایب  اّما  دراد  تفلاخم 
دـنیامن و تاـبثا  ار  لخادـت  تسا  نکمم  یقیرط  هچ  زا  لخادـت  هب  نیلئاـق  هک  دـش  صّخـشم  هّللا  همحر  فّنـصم  هتـشذگ  تاـنایب  زا  [- 1]

نکمم لخادـت  هب  نیلئاق  يارب  هثالث  قرط  نآ  زا  یکی  رگید : تراـبع  هب  [ 490] دوشیم تابثا  یهار  هچ  زا  لخادت  مدـع  هب  لوق  نینچمه 
هکنیا ای  دنوش  طرّشلا » ثودح  دنع  ازج  ثودح   » رکنم دنیامن و  فّرصت  هّیطرـش  هّیـضق  روهظ  رد  دیاب  ای  اهنآ  ینعی : دشاب  زاسراک  تسا 
هّیطرش هّیضق  هک  دنوش  مزتلم  ای  دننکیم  قداصت  درف  کی  رب  دّدعت ، نیع  رد  تسا و  دّدعتم  قئاقح  ياراد  وضو ، دنوش  مزتلم  لاثم  ناونعهب 

305 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 491] دنکیم تلالد  بوجو  دّکأت  رب  هیناث 

هّللا همحر  نیقّقحملا  رخف  مالک  یسررب  دقن و 

. دناهدرک ینتبم  يرگید  هلأسم  رب  ار  لخادت  مدع  لخادت و  ثحب  هک  هدش  تیاکح  یضعب 492 ] زا 
مدع هب  لئاق  دیاب  دنشاب ، هتشاد  ازج  توبث  يارب  ّتیّلع  و  تیرثؤم »  » ناونع لوب - مون و  دننام  هّیعرش - بابسا  طورش و  رگا  کلذ : حیضوت 
هتشاد ّتیراما  و  ّتیفّرعم »  » ناونع هّیعرـش ، بابـسا  طورـش و  هچنانچ  اّما  دراد  مزال  یّلقتـسم  لولعم  رثا و  کی  ّرثؤم ، ره  نوچ  دش  لخادت 
کی دوجو  تمالع  هک  یمچرپ  دننام  دنـشاب  ءیـش  کی  فّرعم  تمالع و  ءیـش ، دنچ  تسا  نکمم  اریز  دش  لخادت  هب  لئاق  دـیاب  دنـشاب 

. تسا روشک  کی  ای  ّتیعمج  کی  ای  سلجم 
. میوشیم لخادت  هب  لئاق  دنشاب ، تافّرعم »  » رگا لخادت و  مدع  هب  لئاق  دنشاب ، تاّرثؤم » ، » هّیعرش بابسا  رگا  هصالخ :

بابـسا دیوگیم  هک  یـسک  زا  ام  لاؤس  اریز  [ 493] دـنکیمن تیافک  یئاهنت - هب  تیرثؤم - ّتیفّرعم و  فرـص  الّوا » : » هّللا همحر  فّنـصم 
؟ نآ توبث  رد  ای  تسا  رثؤم  ازج  ثودح »  » رد ببس  ایآ  هک : تسا  نیا  دشابیم ، تارثؤم  هّیعرش ،

. تسا راگزاس  لخادت ، هب  لوق  اب  دشاب ، رثؤم  توبث ، رد  هچنانچ  دراد و  شزاس  لخادت  مدع  هب  لوق  اب  دشاب ، رثؤم  ثودح ، رد  رگا 
306 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلمجلا یف  ّیعرّـشلا  مکحلل  طرّـشلا  ّنأ  ةرورـض  يرخأ ، تاّرثؤم  ةرات و  تافّرعم  اهنوک  یف  اـهریغ  لاـح  اـهلاح  ۀّیعرّـشلا  بابـسالا  نأ  عم 
نوکی دـق  ّیعرّـشلا  ریغ  مکحلا  یف  ّهنأ  امک  [، 494] ۀـّلع هل  تدـجو  امل  هالول  ثیحب  مکحلا ، ّبترت  یف  لخد  هل  امم  نوکی  اـمبر  ۀّیطرّـشلا 

[. 1 [ ] یفخی 496 امک ال  امهیف ، لخّدلا  هل  ّنأ  قیلعّتلا  رهاظ  ناک  نا  و  هببسب 495 ] هثودح  یلع  ةرامأ 
______________________________

میتـشاد فّرعم  ود  رگا  هجیتـن  رد  تسا و  ّتلع  کـی  زا  فشاـک  فّرعم و  ببـس ، ره  میئوـگب  تسا  نـکمم  تـّیفّرعم »  » رب اـنب  نـینچمه  و 
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ره نوچ  دـندش  تافّرعم  هّیعرـش ، بابـسا  هک  لاحنیعرد  سپ  دـشابیم  دـیدج  ببـس  لقتـسم و  ّتلع  کی  زا  فشاک  اهنآ  زا  مادـکره 
. لخادت هن  دشابیم - لخادت  مدع  هب  لوق  شاهجیتن  تسا  ّتلع  کی  زا  فشاک  فّرعم ،

تسا و لخادت  مدع  یلّوا ، لصا  لخادت ، مدع  هب  لوق  رب  انب  الثم  هک  تسه  یّلک  هطباض  کی  هرابرد  لخادت  باب  رد  ام  ثحب  ایناث » [- » 1]
جراخ یّلک  هدعاق  ناونع  زا  مینک  ینتبم  ّتیرثؤم  ّتیفّرعم و  رب  ار  ثحب  دشاب  انب  رگا  اّما  تسا  لخادت  یلّوا ، هدـعاق  لخادـت ، هب  لوق  رب  انب 

: رگید ترابع  هب  درادن  دوجو  ّتیرثؤم  ّتیفّرعم و  يارب  ياهطباض  هّیعرش - ریغ  نینچمه  و  هّیعرش - هّیطرـش  يایاضق  باب  رد  اریز : دوشیم 
تـسا ّرثؤم  ترارح ، رد  ران » «، » ةدوجوم ةرارحلاف  ةدوجوم  راّنلا  تناک  اذا   » میتفگ رگا  الثم  تسا : مسق  ود  رب  هّیعرـش  ریغ  هّیطرـش  يایاضق 

مارکا  بوجو  ّتلع  دیز ، ءیجم  تسین ، مولعم  همرکاف » دیز  كءاج  نإ  : » میتفگ رگا  اّما 
307 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف لخد  اهل  ناک  نا  اهل و  للع  ۀـقیقحلا  یف  یه  یتلا  ماکحالا  یعاودـب  تسیل  اـّهنأ  ۀّیعرّـشلا  بابـسالا  یف  ۀـّیفّرعملاب  دارملا  ناـک  ول  معن 
دارأ ّمه و  امیف  يدـجی  ّهنأ  مّهوتی  داکی  اّـمم ال  ّهنأ  ـالا  هجو 497 ] هل  ناک  نا  وهف و  ۀّیعرّـشلا ، ریغلا  بابـسالا  فالخب  اـهتاعوضوم ، قّقحت 

[. 1]
______________________________

. دراد ریثأت  ّتیلخدم و  مارکا  بوجو  رد  تسه ، دیز  رد  هک  يرگید  تاهج  دیاش  دشاب 
لیلد ّنأک  سپ  دراد  ّتیفّرعم 499 ] ناونع  یهاگ  و  ّتیببس 498 ] ناونع  طرش ، یهاگ  ینعی : دنتسه  مسق  ود  رب  مه  هّیعرش  هّیطرش  يایاضق 

. دنکیمن قیبطت  امش  ياعّدم  رب  امش  لیلد  دنک - تابثا  ار  ناتیاعّدم  دناوتیمن  امش 
مینادیم هک  تسا  نیا  ام  خساپ  نکل  تسا  راگزاس  لخادت  هب  لوق  اب  دنشاب  تافّرعم  یعرش ، بابسا  رگا  دیئوگیم  امـش  رگید : ترابع  هب 

لخادت مدع  هب  لئاق  دیاب  دنشاب  تارثؤم  یعرش ، بابسا  رگا  دیئوگیم  نینچمه  دنتسین و  تافّرعم  یعرـش ، بابـسا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 
یّلک هدـعاق  کی  لخادـت ، مدـع  ای  لخادـت  هلأسم  هکنآ  لاح  دـنرادن و  تیرثؤم  ناونع  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  مینادیم  هکیلاـحرد  دـش 

[. 500] دشابیم يراج  دراوم ، مامت  رد  هک  تسه 
: مینک انعم  يرگید  وحن  هب  ار  فّرعم »  » هملک تسا  نکمم  [- 1]

308 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
«. أضوتف تمن  اذا  : » هدمآ نینچ  هّیطرش  هّیضق  کی  رد  الثم  کلذ : حیضوت 

قّقحت مون  یتقو  ات  دراد ، ّتیعوضوم  مون ، ریخ ! تسه ؟ وضو  بوجو  فّرعم  مون »  » ایآ هکنیا : یکی  تسا : حرطم  هلئسم  ود  هیف  نحن  ام  رد 
؟ دوش قّقحم  وضو  بوجو  مون ، قّقحت  زا  دعب  هک  هدش  ببس  هچ  هک  تسا  نیا  رگید ، لاؤس  اّما  تسین  حرطم  وضو  بوجو  دنکن ، ادیپ 

هک تسین  ران »  » دـننام مون ، ّالا  دوش و  بجاو  وضو  مّونلا » قّقحت  دـنع   » دـنکیم اضتقا  تسه ، رمآ  هّجوت  دروم  هک  ياهّیعقاو  حـلاصم  نامه 
بسح هب  اّما  دنتـسه  هّیعقاو  تارثؤم  یعاود ، للع و  نآ  هک  دنتـسه  یتابجوم  یعاود و  للع ، ياراد  ماکحا ، هکلب  دشاب  ینیوکت  رثا  ياراد 

مه اهنآ  هکلب  دنـشاب  تمالع  طـقف  هک  تسین  نینچ  هّیعرش 501 -] بابـسا  ینعی : هدش - رکذ  هّیطرـش  هّیـضق  رد  هک  هچنآ  مه  لیلد  رهاظ 
یجراخ مئالع  دننام  بابـسا ، طورـش و  نآ  دوش و  تباث  وضو  بوجو  ات  دوش  قّقحم  مون ، دیاب  امتح  ینعی : دـنراد  ّتیببـس  ّتیعوضوم و 

. دنرادن ّتیلخدم  عقاو ، رد  ناشمدع  دوجو و  هک  دنتسین 
هچرگ دراد  ّتیعوضوم  ّتیببـس و  هک  تسا  نآ  فّرعم ، لاحنیعرد ، دـنراد و  تیرثؤم  ماکحا ، هّیعقاو  للع  میئوگب  تسا  نکمم  هصالخ :

. دشاب يرگید  ءیش  یعقاو ، ّتلع 
مینکیمن ثحب  ماکحا  هّیعقاو  للع  هرابرد  لخادت  باب  رد  اریز  درادن  لخادت  باب  هب  یطابترا  نیرتمک  روکذـم ، نایب  هّللا : همحر  فّنـصم 

هاوخ تسا 502 ] هنوگچ  شطرـش  ّتیلخدـم  هوحن  هدومن ، یطرـش  هب  طورـشم  لعج و  ـالوم  هک  ار  یمکح  نآ  تسا : نیا  اـم  ثحب  هکلب 
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. رگید ءیش  ای  دشاب  طرش  نامه  مکح ، یعقاو  ّتلع 
309 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مّهوت الا  یناّثلا  یف  لخادّتلا  و  لّوالا ، یف  لخادّتلا  مدع  رایتخا  و  همدع ، سانجالا و  بسحب  طورّشلا  فالتخا  نیب  لیـصفّتلل  هجو  ّهنا ال  ّمث 
فالخب دحاولا ، ببّـسلا  الا  دجوی  مل  دحاو  طرـش  دارفأ  دّدعت  عمف  سانجالا ، ءامـسأ  نم  ّهنال  یناّثلا ، یف  ظفللا  مومعب  ّقلعّتلا  ۀّحـص  مدـع 

دنع بوجولا  ثودح  وه  أّضوتف » تلب  اذا   » لثم یف  طرّشلا  قالطا  ۀّیـضق  ناف  دساف ، وه  و  اهلخادتل . هجو  الف  اببـس ، اهنم  ّلک  نوکل  لّوالا ،
ةراشالا هیلا  تّرم  امل  دحاول ، ابابـسأ  اطورـش و  تلعج  امیف  دحاو  یلا  اهعوجر  نم  ّدـب  ۀـفلتخملا ال  سانجالاف  الا  و  تاّرم ، لاب  ول  ةّرم  ّلک 

[. 1  ] دحاول ابابسأ  نوکت  ۀفلتخم ال  یه  امب  ۀفلتخملا  ءایشالا  ّنأ  نم 
______________________________

هّللا همحر  یّلح 503 ] هماّلع  لیصفت  یسررب  دقن و 

لوب و رگا  الثم  دش ، لخادت  مدع  هب  لئاق  دیاب  دشاب  دّدعتم  طورش ، ّتیهام  رگا  هک  هدش  لقن  هّللا  همحر  سیردا  نبا  زا  مه  یلیـصفت  [- 1]
دنچ ای  ود  هکنیا  لثم  میوشیم  لخادـت  هب  لئاق  دـشابن ، دّدـعتم  طورـش ، ّتیهام  هچنانچ  اـّما  دوشیم  دّدـعتم  مه  ازج  درک  ادـیپ  قّقحت  مون 

. دنک ادیپ  قّقحت  مون  هبترم ،
. تسا طورش  ّتیهام  دّدعت  داّحتا و  هب  طوبرم  روکذم ، لیصفت  هصالخ :

کی وضو  بوجو  يارب  مون  هک : تسا  نیا  أضوتف » تمن  اذا   » هّیـضق دافم  الثم  هک : دـناهدرک  رّوصت  نینچ  ناشیا  ّنأـک  هّللا : همحر  فّنـصم 
قّقحت طرـش  کی  دـش ، قّقحم  مهنآ  زا  درف  هد  هچنانچ  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  طرـش  کی  دـش ، قّقحم  مون ، زا  درف  کـی  رگا  تسا و  طرش 

هدرک  ادیپ 
310 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّتیطرـش و يدرف  ره  ینعی : تسا  ّرثؤم  وضو  بوـجو  رد  مّونلا 504 »] دارفا  نم  دـحاو  ّلک  : » هک هدوبن  لّـصفم  نهذ  رد  رگید : تراـبع  هب 
ادـیپ قّقحت  طرـش  کی  طقف  نآ ، زا  درف  هد  هچ  دوش و  قّقحم  مون ، تعیبط  زا  درف  کـی  هچ  هک  هدومن  رّوصت  ناـشیا  هکلب  دراد  ّتیلخدـم 
قّقحت مون  لوب و  الثم  دش  دّدعتم  تاّیهام ، رگا  اّما  درادن  دوجو  نآ  زا  درف  هد  مون و  زا  درف  کی  قّقحت  نیب  یقرف  دـناهدومرف  اذـل  دـنکیم 

. تسا تباث  وضو  بوجو  ود  نآ ، زا  دعب  اذل  هدش  قّقحم  درف ، ود  طرش و  ود  درک ، ادیپ 
يارب موـّنلا » دارفا  نم  دـحاو  ّلـک   » هک تسا  نیا  أـضوتف » تمن  اذا   » هّیـضق ياـنعم  تسین و  حیحـص  روکذـم ، لیـصفت  هّللا : همحر  فّنـصم 

دّدـعتم ار  ازج  ّتیهاـم ، کـی  دارفا  دّدـعت  دـنکیم - ادـیپ  قّقحت  طرـش  ود  دـش ، قّقحم  مون  هعفد ، ود  رگا  دراد و  ّتیطرـش  وضو  بوـجو 
. درادن دوجو  ّتیهام  دّدعت  مون و  دارفا  دّدعت  نیب  یقرف  هجیتن ، رد  و  دنکیم -

رگا هک : میهدیم  عاجرا  هدـحاو  ّتیهام  هب  یلقع 505 ] هدعاق  نامه  قبط  ار  دّدعتم  تاّیهام  الـصا  دشابن  امـش  لوبق  دروم  ام  نایب  هچنانچ 
هک تسه  ود  نآ  نیب  یکرتشم  ردق  هکلب  دنتـسین  ّرثؤم  ّتلع ، ود  نآ  مینکیم  فشک  دـندومن ، ریثأت  لولعم  کی  رد  ّتلع - ود  ءیـش - ود 

ردق نامه  دوشیم و  قّقحم  مود ، ّتلع  نمض  رد  یهاگ  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  لوا  ّتلع  نمض  رد  یهاگ 
311 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امیف ال هیف   ] بابسالا لخادت  نم  ّدب  الف  کلذل  الباق  نوکی  ام ال  اّمأ  و  [ 506] دّدعّتلل الباق  ءازجلا  یف  مکحلا  عوضوم  ناک  اذا  امیف  هّلک  اذه 
[. 1 [ ] 507] دّکأتی امیف  هیف  لخادّتلا  نم  و  ّببسملا ، دّکأتی 

______________________________

. دنکیم ریثأت  نآ  رد  دراد و  ّتیخنس  لولعم  اب  عماج 
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نیب دیاب  هکلب  دـشاب  ّرثؤم  ازج  کی  رد  دـناوتیمن  تقیقح  ود  أضوتف ،» تلب  اذا  أضوتف و  تمن  اذا   » هّیـضق رد  میئوگیم  مه  یلعف  ثحب  رد 
طابترا ّتیخنـس و  هنوگچیه  هک  یتّلع  ود  هّیلقع ، هدـعاق  نآ  قبط  دـیامن و  ریثأت  وضو  بوجو  رد  هک  دـشاب  یعماج  ردـق  تقیقح ، ود  نآ 

دحاو طورش ، مامت  ّتیهام  دش ، حرطم  عماج ، ردق  رگا  دنشاب و  هتـشاد  عماج  ردق  دیاب  هکلب  دننک  ریثأت  لولعم  کی  رد  دنناوتیمن  دنرادن 
ردق نامه  قیداصم  طورش ، نآ  مامت  تسا و  حرطم  ّتیهام ، کی  عماج ، ردق  دوجو  اب  هکلب  دومن  رّوصت  ددعتم  تاّیهام  ناوتیمن  تسا و 

 ... دنتسه و عماج 
. تسین حیحص  مه  هّللا  همحر  سیردا  نبا  لیصفت  هجیتن :

لخادت ثحب  رد  عازن  ّلحم  نییعت 

قلعتم  هک  هچنآ  ازج - هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  لخادت ، مدع  لخادت و  ثحب  [- 1]
312 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: تسا تروص  ود  ياراد  هلئسم ، دشابن ، دّدعت  لباق  مکح ، عوضوم  رگا  اّما  وضو . دننام  دشاب  رارکت  دّدعت و  لباق  تسا - مکح 
لتق بکترم  هچنانچ  تسا و  بجاو  شلتق  دش ، دترم  يدرف  رگا  الثم  دراد  دّکأت  ّتیلباق  اما  تسین  دّدعت  لباق  مکح ، عوضوم  یهاگ  فلا :
دوش عقاو  ادّدعتم  دناوتیمن  دیز  لتق  تسین و  دّدعت  لباق  اما  دراد  دّـکأت  ّتیلباق  بوجو ، روکذـم ، ضرف  رد  تسا  بجاو  وا  لتق  دـش ، مه 

. میراذگیم ّببسم »  » رد لخادت  ار  نآ  مان  هک  دوشیم  دّکؤم  لتق ، بوجو  اما 
. دنکیم دّکؤم  ار  ّببسم  دشابیم ، دحاو  ّببسم ، هک  لاحنیعرد  هک  تسا  نیا  ببس ، ود  دوجو  رثا  ینعی :

دـش و سّجنتم  درک و  تاقالم  نوخ  اب  مه  سابل  زا  هطقن  کی  رگا  الثم  دّـکأت  ّتیلباق  هن  دراد  دّدـعت  ّتیلباق  هن  مکح  عوضوم  یهاـگ  ب :
مه ار  نآ  ماـن  اذـل  تسه  دّـکؤم - تساـجن  ود  اـی  تساـجن - ود  ياراد  ساـبل ، زا  هطقن  نآ  تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  لوـب ، اـب  مه 

. تسا لخادت  هدعاق  یلعف و  ثحب  هب  طوبرم  هک  یلخادت  نآ  هن  اّما  میمانیم  لخادت » »
[. مینکیم 508 بلج  هتکن  کی  هب  ار  امش  هجوت  ثحب ، نیا  نایاپ  رد 

313 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مدع و  هب ، ةدئافلا  راصحنا  مدعل  هنودب ، ۀیوغللا  موزل  مدع  و  عضولا ، توبث  مدعل  اقلطم ، همکحب  ام  و  فصولل ، موهفم  ّهنأ ال  رهاّظلا  لصف :

الا هل ، ۀیضتقم  تناک  نا  راصحنالا و  وحنب  اهنوک  عم  و  یفخی . امک ال  هل ، ۀیـضتقم  ریغ  تدیفتـسا  اذا  امیف  هتّیّلع  و  هل ، ۀمزالم  يرخأ  ۀنیرق 
، هیف لاکشا  اّمم ال  وه  و  ماقم ، صوصخ  یف  اهیلع  ۀنیرقلا  نم  ةدافتسملا  ۀّیئاذکلا  ۀّیّلعلا  ۀّیضق  ّهنأ  ةرورض  فصولا ، موهفم  نم  نکی  مل  ّهنأ 

[. 1  ] ماربالا ضقّنلل و  ادروم  و  عاّزنلا ، ّلحم  یف  الیصفت  هلعجل  هجو  الف  مالک  و ال 
______________________________

فصو موهفم 

هراشا

؟ تسیچ ثحب  ّلحم  رد  فصو 509 ] زا  دوصقم  لاؤس : [- 1]
هاوخ يوحن  حالطـصا  هب  دوش و  رکذ  مـالک  رد  مهنآ  فوصوم  هک  تسین  مزـال  اـّما  تسا  يوحن  تفـص  ناـمه  دوصقم ، ارهاـظ  باوج :

: ینعی دشاب - فوصوم  رب  دمتعم  فصو ،
. املاع مرکا  دننام : دشاب  دمتعم  ریغ  فصو ، هاوخ  املاع - الجر  مرکا  دننام  دشاب  هدش  رکذ  مالک  رد  شفوصوم 
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فنـصم ریبعت  هب  دـنکیم و  تلالد  یفـصو  يانعم  رب  نکل  تسین  فصو »  » يوحن رظن  زا  هک  میوشیم  هجاوم  یتاریبعت  اـب  یهاـگ  رّکذـت :
یف امک  دناهدز : لاثم  نینچ  نارگید  ینیکـشم و  موحرم  هّرـس ، سّدق  لوصالا  قئاقح  بحاص  هک  دشابیم  فصولا » مکحب  ام   » هّللا همحر 

زا یلجر  نطب  رگا  ینعی : [«. 510] ارعش ئلتمی  نا  نم  ریخ  احیق  لجّرلا  نطب  ئلتمی  نئل  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق 
314 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوش یلتمم  درومیب - تالّیخت  رعش - زا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دوش  رپ  تافاثک 
؟ دنتسه موهفم  ياراد  هّیفصو ، يایاضق  ایآ  لاؤس :

[. 511 «] اقلطم همکحب  ام  فصولل و  موهفم  ّهنا ال  رهاّظلا  : » باوج
دـشاب اـنب  رگا  هک : میدرک  ناـیب  احورـشم  مه  طرـش  موهفم  رد  هک  تسا  ناـمه  شاهتکن  درادـن و  تلـالد  موهفم  رب  الـصا  هّیفـصو  هّیـضق 

ریثأت و  [ 512] دشاب هتـشاد  ریثأت »  » مکح رد  ثحب - ّلحم  رد  فصو - و  هّیطرـش - هّیـضق  رد  طرـش - دیاب  دیامن  تلالد  موهفم  رب  ياهّیـضق 
: میتفگ رگا  الثم  دنکیمن  تیافک  ّتیّلع  دّرجم  دـشاب و  راصحنا »  » وحن هب  مهنآ  ّتیّلع  و  ّتیّلع »  » وحن هب  شّبترت  و  ّبترت »  » وحن هب  مهنآ 

ّتیّلع ترارح ، يارب  ران »  » هک میراد  لوبق  مه  ام  اریز  درادن  تلالد  موهفم  رب  روکذـم ، هّیـضق  ةدوجوم » ةرارحلاف  ةدوجوم  راّنلا  تناک  اذا  »
. دشاب هتشاد  مه  راصحنا  رب  تلالد  دیاب  ّتیّلع  رب  هوالع  سپ  تسین  تباث  ترارح ، يارب  ران  هرصحنم  ّتیّلع  اّما  دراد 

تباث هناگراهچ  لحارم  زا  یکی  رگا  یّتح  میوش ، موهفم  توبث  هب  لئاق  ات  دـشاب  تباث  روکذـم ، هناگراهچ  بتارم  دـیاب  رگید : تراـبع  هب 
. دوشیمن تباث  موهفم  دوشن ،

؟ دومن تابثا  ار  قوف  بتارم  ناوتیم  ایآ  هرخالاب 
؟ هدرک عضو  هرصحنم  ّتیّلع  رب  تلالد  يارب  ار  هّیفصو  هّیضق  عضاو »  » ایآ

315 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا هدشن  مئاق  نآرب  نآ - لاثما  ای  تغل  لها  حیرصت  ردابت ، دننام  یلیلد -

هتشادن يرثا  موهفم  نودب  هک  تسا  نیا  ّتیوغل ، يانعم  ریخ ! تسا ؟ فصو  ّتیوغل  مزلتسم  دنکن ، موهفم  رب  تلالد  هّیفصو  هّیـضق  رگا  ایآ 
تسه ّتیّلع  وحن  هب  رگا  ای  دشابن  ّتیّلع  وحن  هب  شریثأت  اّما  دشاب  ّرثؤم  مکح ، توبث  رد  فصو  هّیضق و  نآ  تسا  نکمم  هکیلاحرد  دشاب 

. دشابن راصحنا  وحن  هب 
! ریخ تسه ؟ ّتیوغل  مزلتسم  دشابن ، راصحنا  وحن  هب  تسه  مه  ّتیّلع  وحن  هب  رگا  ای  دشابن  ّتیّلع  وحن  هب  نآ  ریثأت  رگا  ایآ 

موهفم توبث  هب  لئاق  ناوتیم  میدرک ، نایب  طرش  موهفم  ثحب  رد  هک  یبیرقت  نامه  هب  تمکح  تامّدقم  دننام  ياهّماع  هنیرق  قیرط  زا  ایآ 
؟ دش فصو 

. میتفریذپن ار  تمکح - تامّدقم  قالطا و  هب  کّسمت  قیرط - نآ  ام  کلذ  عم  اّما  دوب  اوقا  هّیفصو ، هّیضق  زا  هّیطرش  هّیضق  ریخ !
شاهمزال انعم و  دومن ، تلالد  هرـصحنم  ّتیّلع  رب  ياهّصاخ  نئارق  رطاخ  هب  هّیفـصو  يایاضق  زا  یـضعب  دروم ، دنچ  ای  کی  رد  رگا  رّکذـت :

نیا ثحب ، ّلحم  رگید ، ترابع  هب  يدروم . هن  تسه  یّلک  میهافم ، باب  رد  اـم  ثحب  نوچ  میوش  موهفم  توبث  هب  لـئاق  اـم  هک  تسین  نیا 
؟ هن ای  دراد  موهفم  رب  تلالد  ایآ  دوب  هّصاخ  هنیرق  زا  دّرجم  ياهّیفصو  هّیضق  رگا  هک  تسا 

«. ماربالا ضقّنلل و  ادروم  عاّزنلا و  ّلحم  یف  الیصفت  هلعجل  هجو  الف  : » هلوق
، دنک تلالد  هرصحنم  ّتیّلع  رب  هّیفصو  هّیـضق  رگا  هک : دناهدش  لئاق  یلیـصفت  فصو  موهفم  باب  رد  هّرـس  سّدق  هماّلع  موحرم  يروآدای :
دراد و موهفم  هّیفصو  هّیضق  [، 514] درکیم تلالد  ّتیّلع 513 ] رب  هک  دوب  ياهنیرق  يدروم  رد  رگا  ینعی : ریخ . اـّلا  تسه و  موهفم  ياراد 

، دوبن ياهنیرق  رگا 
316 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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یف مکحلا  عوضوم  ةرئاد  قییـضت  الا  بجوت  ۀـّیزارتحالا ال  ّنال  اّیزارتحا ، نوکی  نأ  دـیقلا  یف  لـصالا  ّنأ  نم  لـیق : اـم  کـلذ  یفاـنی  ـال  و 
[. 1  ] قطان ناویحب  وأ  ناسناب  ینئج  لاقی : نأ  قرف  الف  دحاو ، ظفلب  قیّضلا  اذهب  ناک  اذا  ام  لثم  ۀّیضقلا ،

______________________________

. تسا موهفم  دقاف 
زا دشاب ، حرطم  ياهنیرق  هچنانچ  دشابن و  هتبثم  ای  هیفان  هنیرق  هنوگچیه  هک  تسا  يدروم  رد  موهفم  باب  رد  عازن  ّلحم  هّللا : همحر  فّنصم 

. تسا جراخ  ثحب ، ّلحم 
. دناهدومن کّسمت  یهوجو  هب  مادکره  نآ ، نیرکنم  نینچمه  موهفم و  هب  نیلئاق  اّما  میرادن  فصو  موهفم  توبث  رب  یلیلد  [- 1]

الجر مرکا  دومرف  یئالوم  رگا  الثم  دـشاب  يزارتحا  هک  تسا  نیا  دویق ، رد  یلّوا  لصا  هدـعاق و  موهفم : توبث  رب  لّوا  هجو - ای  لـیلد - - 1
رهاظ فالخرب  رگید  تاهج  ای  یبلاغ  یحیـضوت ، رب  دیق  نآ  لمح  دراد و  ملاع  ریغ  درف  زا  زارتحا  ناونع  روکذـم ، تفـص  دـیق و  املاع ،» »

: هک تسا  نیا  املاع ،» الجر  مرکا   » موهفم نیاربانب ، دیریذپب  مه  ار  موهفم  توبث  دیاب  امـش  دویق ، باب  رد  روکذـم  لصا  لوبق  اب  سپ  تسا 
. ملاع ریغ  لجر  مارکا  بجی  ال 

ّتیلخدـم مکح - عوضوم  هرئاد  قییـضت  رد  عوضوم - ّتیعوضوم  رد  دـیق  هک  تسا  نیا  دـیق ، ندوب  يزارتحا  ياـنعم  هّللا : همحر  فّنـصم 
قییـضت ار  عوضوم  هرئاد  ّتیقطان ، دیق  قطان » ناویحب  ینئج  : » دومرف الوم  یتقو  الثم  تسا  مدعلاک  دـیق ، دوجو  تفگ  ناوتیمن  ینعی : دراد 

! ریخ تسه ؟ موهفم  ياراد  ریخا ، هلمج  ایآ  ناسناب ،» ینئج  : » هدومرف نینچ  روکذم ، هلمج  ياج  هب  ادتبا  زا  وا  ایوگ  دیامنیم و 
رد دیق  ّتیلخدم  هن  تسا 515 ] حرطم  مکح ، خنس  ءافتنا  یملع ، حالطصا  هب  موهفم  باب  رد 

317 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مولعملا نم  ّهناف  موهفملا ، یلع  هتلالد  یلا  هیف  ۀجاح  نود  نم  کلذ ، الا  هطئارـش  دـجو  امیف  دـّیقملا  یلع  قلطملا  لمح  یف  مزلی  ّهنأ ال  امک 

ناک ول  لمحلل  هجو  ـال  ّهنا  لیق 516 ] امبر  لب  هریغ ، نیبلا  یف  نوکی  ّهنأک ال  و  دـّیقملا ، وه  قلطملاب  دارملا  ّنأ  ـالا  سیل  لـمحلا  ۀّیـضق  ّنأ 
امک قوطنملاب ، هنوکل  يوقالا ، ّهنأب  لقن  مل  ول  هیلع  لمحی  یک  قالطالا  یف  قلطملا  روهظ  نم  يوقأب  سیل  هیف  هروهظ  ّناف  موهفملا ، ظاحلب 

[. 1  ] یفخی ال 
______________________________

دوشیم هدافتـسا  ینئج »  » زا هک  یمکح  رد  ّتیقطان  هک  تسا  نیا  مه  دـیق  ّتیزارتحا  يانعم  هدـش ، رکذ  مالک  رد  هک  یمکح  نآ  صخش 
مهنآ ّتیّلع - وحن  هب  شتلاخد  دـیاب  ّتیلخدـم  ضرفرب  دـشاب و  لـیخد  خنـس ، رد  هک  دوشیمن  هدافتـسا  نآ  زا  اـّما  [ 517] دراد ّتیلخدم 

. دشاب هرصحنم - ّتیّلع 
مه ام  هچرگ  درادـن  موهفم  توبث  رب  تلالد  سپ  ریخ ! دومن ؟ هدافتـسا  ناوتیم  ار  هرـصحنم  ّتیّلع  وحن  هب  تلاخد  دـیق ، ّتیزارتحا  زا  اـیآ 

. تسا ّتیزارتحا  دویق ، باب  رد  یلّوا  هدعاق  لصا و  هک  میراد  لوبق 
هّیفصو  هّیضق  رگا  دناهتفگ : هک  تسا  نیا  موهفم ، توبث  رب  مّود  هجو  ای  لیلد  : 2 [- 1]

318 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دومن دّیقم » رب  قلطم  لمح   » ناوتیمن دشاب ، هتشادن  موهفم 

، رگید لیلد  رد  تسا و  بجاو  هبقر ، قتع  دش ، قّقحم  راهظ  رگا  ینعی  ۀبقر » قتعاف  ترهاظ  نا   » دیوگیم لیلد  کی  اضرف  کلذ : حیـضوت 
ار قلطم - لّوا - لیلد  هک  تسا  نیا  رب  مه  نیّیلوصا  ءانب  هدومن ، دّیقم  هنمؤم »  » هب ار  هبقر  ینعی  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعاف  ترهاظ  نا  : » هدـمآ نینچ 
رب قلطم  لمح  ّنأک  دومن و  قتع  دـیاب  ار  هنمؤم  هبقر  هک  تسا  نیا  لّوا ، هّیـضق  زا  دوصقم  دـنیوگب : دـنیامن و  دـّیقم  مّود ، لـیلد  هطـساو  هب 

. تسا قاّفتا  دروم  دّیقم ،
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- مّود هّیـضق  هک : تسا  نیا  ّتلع  هب  دننکیم  لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  هکنیا  دیوگیم : هدومن و  هدافتـسا  بلطم  نیا  زا  موهفم  توبث  هب  لئاق 
دّیقم ار  ۀبقر » قتعا   » قالطا شموهفم  دنکیمن و  تیافک  هنمؤم ، ریغ  هبقر  قتع  ینعی : تسه  موهفم  ياراد  ۀنمؤم - ۀـبقر  قتعاف  ترهاظ  نا 

يرگید و  ۀـبقر » قتعا  : » دـیوگیم هّیـضق  کی  نوچ  دـنرادن  یتافانم  رگیدـکی  اب  تبثم  لـیلد  ود  دـشاب  هتـشادن  موهفم  رگا  اـّلا  دـنکیم و 
تبثم هّیـضق  دیاب  هکلب  دوش  دـّیقم  رب  قلطم  لمح  ات  دـنرادن  رگیدـکی  اب  یتافانم  دنتـسه و  نیتبثم  ود  ره  و  ۀـنمؤم » ۀـبقر  قتعا  : » دـیوگیم

. دیامن دّیقم  ار  نآ  قالطا  دشاب و  هتشاد  تافانم  یلّوا  قالطا  اب  شیفن  اب  دشاب و  ییفن  هبنج  کی  دجاو  یمّود 
زا ّنأک  دنکیم و  دّیقم  ار  ۀبقر » قتعاف  ترهاظ  نا   » قالطا هک  تسه  ياهبلاس  موهفم  ياراد  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعاف  ترهاظ  نا   » هّیضق هصالخ :

«. ةرفاک ۀبقر  قتعت  الف  ترهاظ  نا  : » میراد وحن  نیا  هب  یقوطنم  لیلد  کی  ادتبا 
. درادن موهفم »  » هلأسم هب  یطابترا  دّیقم ، رب  قلطم  لمح  هّللا : همحر  فّنصم 

319 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رگیدکی اب  هک  تبثم  لیلد  ود  دینکیم -؟ لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  ارچ  درادن  موهفم  هّیفـصو  هّیـضق  تسین و  اهنآ  نیب  یطابترا  رگا  لاؤس :

. دنرادن یضراعت 
ود دـیامن  راهظ  هک  یـسک  مینادیم  تسا و  راهظ  هب  ّقلعم  هّیـضق ، ود  ره  رد  قتع  بوجو  اریز  تسا  ببـس  داّحتا  ام  لمح »  » قیرط باوج :

تدـحو نوچ  تسا و  مکح  کـی  ياراد  هکلب  هنمؤم » هبقر  قـتع   » مه دـشاب  بجاو  وا  رب  هبقر » قـتع   » مه هک  تسین  نینچ  درادـن و  مکح 
ّنأک میئوگیم : قلطم  لیلد  هطـساو  هب  تسا . دّدرم  دّیقم ، قلطم و  نیب  دـحاو ، مکح  نآ  میدرک ، فشک  ببـس  تدـحو  قیرط  زا  ار  مکح 

ببـس تدحو  قیرط  زا  دّیقم  رب  قلطم  لمح  و  درادن - روکذم  تامّدقم  هب  یطابترا  هنوگچیه  موهفم ،» - » هدش رداص  ادّیقم  ادـتبا  زا  مکح 
. دوشیم یلمع  مکح ، تدحو  و 

. تسین حیحص  لمح ،»  » میئوگیم دنک ، انب  موهفم  ساسارب  ار  دّیقم  رب  قلطم  لمح  دهاوخب  یسک  رگا  الصا 
نیب زا  ار  ۀـبقر » قتعا   » قالطا مه  شموهفم  تسه و  موهفم  ياراد  ۀـنمؤم » ۀـبقر  قتعاـف  ترهاـظ  نا   » هّیـضق دـیئوگب  رگا  کـلذ : حیـضوت 

؟ دراد مّدقت  قالطا  رب  موهفم  لیلد ، هچ  هب  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  دربیم ،
يدییقت یموهفم  تلالد  رگید ، هّیـضق  دراد و  یقالطا  یقوطنم  تلالد  ۀبقر » قتعاف  ترهاظ  نا  : » ینعی دنراد  ضراعت  رگیدـکی  اب  لیلد  ود 

؟ تسا مّدقم  قوطنم ، رب  موهفم  لیلد ، هچ  هب  دراد ،
؟ تسه اوقا  قالطا ، رب  قلطم  تلالد  زا  موهفم  رب  هّیفصو  هّیضق  تلالد  لیلد ، هچ  هب  رگید : ترابع  هب 

320 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم انایحأ  هریغ  یف  لامعتـسالا  ّنأ  هیفف  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  ۀـیآب  موهفملا - یلع  ۀـلالّدلا  مدـع  يا  کلذ - یلع  لالدتـسالا  اّمأ  و 

. اعطق ۀیآلا  یف  امک  رکنی ، داکی  امم ال  ۀنیرقلا 
هعم هتلالد  مدعل  حـضاو ، رابتعالا  هجو  و  ۀـیآلا ، یف  امک  بلاغلا  دروم  ادراو  نوکی  نأ ال  ۀـلالّدلاب  لئاقلا  دـنع  هیلع  هتلالد  یف  ربتعی  ّهنأ  عم 

[. 1  ] مهفاف موهفملا ، یلع  هتلالد  مّهوتی  داکی  اهنودب ال  صاصتخالا و  یلع 
______________________________

ْنِم ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئاـبَر  َو  ْمُُکتاـهَّمُأ ...  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » تسه هفیرـش  هیآ  نیا  هب  کّـسمت  فصو ، موهفم  نیرکنم  لـیلد  [- 1]
دناهتفای شرورپ  امش  ناماد  رد  هک  ناترسمه  نارتخد  و  ناتناردام ...  امـش  رب  تسا  هدش  مارح  ینعی : [ 518  ...«] َّنِِهب ُْمْتلَخَد  ِیتاَّللا  ُمُِکئاِسن 

[. 519 «] دیاهتشاد یسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  ینارسمه  زا 
تسا یتروصرد  هبیبر  تمرح  هک  تسا  هداد  اوتف  یهیقف  چیه  ایآ  اّما  دشاب  هلوخدم  هجوز ، هک  تسا  نیا  هب  طورشم  هبیبر ، تمرح  امّلـسم 

! ریخ دنک ؟ یگدنز  ردام  رهوش  رجح  رد  ناماد و  رد  هک 
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. درادن موهفم  کلذ  عم  تسه  تفص  دیق و  هک  لاحنیعرد  ْمُکِروُجُح » ِیف  ِیتاَّللا  : » هجیتن
عازن و ّلحم  زا  هدـش  مئاق  موهفم ، یفن  ای  تاـبثا  رب  هنیرق  هک  يدراوم  فلا : دـناهداد : روکذـم  لالدتـسا  زا  باوج  ود  هّللا : همحر  فّنـصم 

ردام رهوش  رجح  رد  هک  تسین  نیا  هب  طورشم  هبیبر ، تمرح  هک : دوشیم  هدافتسا  عامجا 520 ] زا  هیف  نحن  ام  رد  تسا -. جراخ  ام  ثحب 
. دنک یگدنز 

321 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دروـم ادراو  نوـکی  ـال   » فـصو هک  تسه  موـهفم  ياراد  يدروـم  رد  هّیفـصو  هّیـضق  هک  دـنراد  لوـبق  مـه  موـهفم  توـبث  هـب  نیلئاـق  ب :

هب نیلئاق  دـش ، رکذ  هّیـضق  رد  تسه  فصّتم  فصو ، نآ  هب  فوصوم  اعون  هکنیا  رطاـخ  هب  یفـصو  رگا  رگید : تراـبع  هب  [. 521 «] بلاغلا
ردام رهوش  رانک  رد  هبیبر  الومعم  هک  تسا  نینچ  مه  روکذم  هیآ  رد  اقاّفتا  درادن و  موهفم  هّیفـصو  هّیـضق  نآ  دنیوگیم  مه  موهفم  توبث 

. تفرگ موهفم  مدع  رب  لیلد  ناوتیمن  ار  هفیرش  هیآ  نیاربانب ، دشاب  هتشاد  یّلقتسم  یگدنز  هک  تسین  نینچ  دنکیم و  یگدنز 
؟ تسیچ موهفم  توبث  مدع  رب  لیلد  هرخالاب  لاؤس :

. دنکیم هّیفصو  هّیضق  تلالد  مدع  رب  تیافک  دشاب  مامتان  موهفم ، توبث  هب  نیلئاق  ّهلدا  هک  رادقم  نیمه  باوج :
[. 522 «] مهفاف : » هلوق

لیلد دیاب  موهفم  توبث  هب  لئاق  اریز  تسا . دّدرم  هلئسم ، سپ  دش  شودخم  نیفرط ، ّهلدا  یتقو  دیوگن  یـسک  هک : تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش 
. دنکیم تیافک  موهفم  مدع  هب  نیلئاق  يارب  لیلد  هماقا  مدع  سفن  دنک ، هماقا  لیلد  تسناوتن  وا  رگا  دیامن و  هماقا 

322 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بناج نم  قارتفالا  دروم  یف  هجو  نم  ول  هفوصوم و  نم  ّصخأ  فصولا  ناـک  اذا  اـمیف  عاّزنلا  ناـیرج  یف  ۀهبـش  ـال  ّهنأ  یفخی  ـال  بینذـت :

[. 1  ] فوصوملا
______________________________

فصو موهفم  رد  عازن  ّلحم  نییعت 

ثحب رد  عازن  ّلحم  هک  مینک  یسررب  دیاب  لاحنیعرد  اّما  تسه  موهفم  دقاف  هّیفـصو ، هّیـضق  هک : دوب  نیا  هّللا  همحر  فّنـصم  راتخم  [- 1]
؟ تسیچ فصو  موهفم 

تبـسن الثم  دشابیم  نآ  دقاف  یهاگ  تسه و  فصو  دـجاو  فوصوم ، تاقوا ، زا  یـضعب  ینعی : تسا  فوصوم  زا  ّصخا  فصو ، یهاگ 
تسا و ّتیملاع  ناونع  ياراد  یهاگ  لجر » ، » تسا لجر  زا  ّصخا  ملاع ، هک : تسا  نینچ  املاع » الجر  مرکا   » هّیـضق رد  لجر  ملاع و  نیب 

. تسین قداص  وا  رب  روکذم  ناونع  یهاگ 
«. ملاعلا ریغلا  لجّرلا  مارکا  بجی  ال  : » هک تسا  نیا  روبزم ، هّیضق  موهفم  دنیوگیم  موهفم  توبث  هب  نیلئاق 

. تسه ثحب  لخاد  امّلسم  دشاب  ّصخا  فوصوم ، زا  فصو  رگا  هجیتن :
- لیلد کی  الثم  دـنراد ، قارتفا  هّدام  ود  عاـمتجا و  هّداـم  کـی  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  فوصوم ، فصو و  نیب  تبـسن  یهاـگ 

ةاکز دنکیم ، هدافتسا  یعیبط  هفولع  زا  درچیم و  نابایب  رد  هک  يدنفـسوگ  نآ  ینعی  ةاکز » ۀمئاّسلا  منغلا  یف  : » دیوگیم هّیفـصو - هّیـضق 
هدام هفولعم 523 .] یهاـگ  تسا و  همئاـس  منغ ، یهاـگ  اریز  تسا  هجو  نم  صوـصخ  موـمع و  همئاـس »  » هملک و  منغ »  » ناوـنع نیب  دراد ،

«. ةاکز ۀمئاّسلا  منغلا  یف  : » هک دنکیم  صخشم  ار  نآ  مکح  تلالد و  نآرب  قوطنم  هک  تسا  نامه  عامتجا ،
عازن لخاد  مه  روکذم  ضرف  هک  دشابیم  هفولعم  همئاس ، ياج  هب  نکل  تسه  منغ »  » ناونع هک : تسا  نیا  فوصوم ، هیحان  زا  قارتفا  هّدام 

. درادن تاکز  هفولعم ، منغ  دیوگیم  هدش ، موهفم  توبث  هب  لئاق  هک  یسک  ینعی : تسا  ثحب  ّلحم  و 
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323 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمئاّسلا منغلا  یف  انلوق  : » لاق ثیح  ۀّیعفاّشلا ، ضعب  نع  امم  رهظی  ناک  نا  هنایرج و  مدع  هرهظأ  لاکـشا  هنایرج  یفف  هریغ 524 ،] یف  اّمأ  و 

[. 1  ] هنم ةرصحنملا  ۀّیّلعلا  ةدافتسا  ههجو  ّلعل  و  هیف 525 .] هنایرج  لبالا » ۀفولعم  یف  ةاکزلا  مدع  یلع  لدی  ةاکز 
______________________________

لبا ، » همئاس منغ  ياج  هب  هکنیا  لـثم  تسین  قّقحم  فوصوم ، نکل  دراد  قّقحت  فصو  هک  تسا  يدروم  رد  فصو  هیحاـن  زا  قارتفا  هّداـم 
يدروم اریز  درادن . ام  ثحب  هب  یطابترا  روکذـم ، ضرف  هک  درادـن  قّقحت  فوصوم  اّما  تسا  قّقحم  ّتیمئاس ، فصو و  هک  دـشاب  همئاس »
فـصو هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  درادـن - موهفم  هّیفـصو و  هّیـضق  هب  یطاـبترا  درادـن ، قّقحت  فوصوم  اـّما  تسا  قّقحم  فصو ، هک 

. دشاب هتشادن  قّقحت 
. دشابیم ضرف  هس  ياراد  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  فوصوم ، فصو و  نیب  تبسن  هک  یئاجنآ  يدنبعمج :

زا قارتفا  هّدام  - 3 تسه . عازن  ّلحم  ثحب و  لخاد  فوصوم ، هیحان  زا  قارتفا  هّداـم  - 2 تسا . مکاح  قوطنم ، عامتجا ، هّدام  هب  تبـسن  - 1
. تسا جراخ  ثحب ، ّلحم  زا  الصا  فصو ، هیحان 

. دشابیم عازن  ّلحم  ثحب و  لخاد  هک  میراد  مه  یمراهچ  ضرف  دوشیم  هدافتسا  هّیعفاش  زا  یضعب  زا  [- 1]
قارتفا هّدام  هب  یطابترا  هن  فوصوم و  هیحان  زا  قارتفا  هّدام  هب  یطبر  هن  دراد و  عامتجا  هّداـم  هب  یطاـبترا  هن  مراـهچ  مسق  نآ  کـلذ : ناـیب 

. فوصوم ناونع  هن  تسا و  قبطنم  فصو ، ناونع  هن  عبار  مسق  رب  رگید : ترابع  هب  فصو .
مینکیم  هدافتسا  موهفم  قیرط  زا  ام  ةاکز » ۀمئاّسلا  منغلا  یف   » دیوگب یلیلد  رگا  دناهتفگ : اهنآ 

324 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لیصفّتلا 527] یف  هجو  الف  هئافتنا ، دنع  مکحلا  خنس  ءافتنا  یلع  ّلدیف  اضیأ . اقلطم  ّمعأ  وأ  ایواسم  فصولا  ناک  امیف  يرجیف  هیلع 526 ] و 
و عوضوملا ، مدـعب  الّلعم  امهیف  عاّزنلل  هجو  ّهنأـب ال  فصولا  بناـج  نم  قارتفـالا  ناـک  اذا  اـمیف  هجو  نم  ّصخأ  ناـک  اذا  اـم  نیب  اـمهنیب و 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  یفخی ، امک ال  هیف 528 ،] ۀّیعفاّشلا  ضعب  نع  هنایرج  راهظتسا 
______________________________

. تسین تاکز  مه  هفولعم » لبا   » رد هک 
دننک و هدافتسا  ار  هرصحنم  ّتیّلع  دناهتساوخ ، هّیفصو  هّیضق  زا  اهنآ  هک  هدوب  نیا  لیلد ، زا  یتشادرب  نانچ  هجو  دیاش  هّللا : همحر  فّنصم 

هرـصحنم ّتلع  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنکیم ، ّتیمئاس  هب  فوصوم  ار  نآ  یتقو  نکل  هدـش  دراو  منغ ، دروم  رد  تیاور  هچرگ  دـنیوگب 
نکل دـشابیمن  بجاو  تاـکز ، رگید  دوش - یفتنم  لـبا  رد  ول  و  دـش - یفتنم  روبزم  ناوـنع  رگا  تسه و  ندوـب  همئاـس  تاـکز ، بوـجو 

. تسین حیحص  تیاور ، زا  اهنآ  تشادرب  سپ  درادن  یتلالد  نانچ  تیاور ، هک  تسا  یهیدب 
؟ هن ای  تسه  عازن  ّلحم  لخاد  ایآ  مینیبب  دیاب  هک  هدنام  یقاب  رگید  ضرف  ود  [- 1]

«. ابّجعتم اناسنا  مرکا   » دننام تسه ، يواست  فوصوم ، فصو و  نیب  تبسن  یهاگ  - 1
. تسا ناسنا  زا  ّمعا  كرحتم ، ناونع  هک  اکّرحتم » اناسنا  مرکا   » دننام تسا  قلطم  ّمعا  فوصوم ، هب  تبسن  فصو ، مه  یهاگ  - 2

نیب  تبسن  هچرگ  تفگ : دومن و  حرطم  ار  موهفم  هلأسم  ناوتیم  روکذم  ضرف  ود  رد  ایآ 
325 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک يدروـم  رد  نینچمه  و  هن - اـی  دوـشیم  یفتنم  مه  مکح  اـیآ  دـش  یفتنم  بّجعتم »  » ناوـنع رگا  اـّما  تسه  يواـست  بّـجعتم ، ناـسنا و 
. تسا قلطم  ّمعا  فصو ،

رد روبزم  ثحب  اریز  تسناد  موهفم  باب  رد  عازن  لخاد  ناوتیمن  ار  روکذم  ضرف  ود  هک : هدمآ  نینچ  هّللا  همحر  مظعا  خیش  تاریرقت  رد 
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اّما دشاب  ظوفحم  لجر ، ناونع  رگا  هک  املاع » الجر  مرکا   » دـننام دـشاب  یفتنم  فصو ، نکل  یقاب  فوصوم - عوضوم - هک  تسا  يدروم 
، فصو رگا  تسه  يواـست  فوصوم ، فصو و  تبـسن  هک  يدروم  رد  اـّما  دوـمن  حرطم  ار  موـهفم  ثحب  ناوـتیم  دوـش  یفتنم  شفـصو 

یفتنم مه  صخا  دوـش  یفتنم  معا ، هچناـنچ  تسا  فوـصوم  زا  ّمعا  فـصو ، هک  یئاـجنآ  اـی  دوـشیم  یفتنم  مـه  فوـصوم  دوـش  یفتنم 
. سکعلا فالخب  ددرگیم -

. تسین يراج  روکذم ، ضرف  ود  رد  فصو  موهفم  باب  رد  عازن  هجیتن :
: هک دومن  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـیدرک  لقن  هّیعفاش  زا  امـش  هک  یبلطم  رد  تسا : نیا  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  زا  ام  لاؤس  ّنأـک  فّنـصم :

تسا قبطنم  فصو ، هن  هفولعم  لبا  رب  هکیلاحرد  دننک  هدافتسا  ار  هفولعم » لبا   » مکح دناهتساوخ  ةاکز » ۀمئاّسلا  منغلا  یف   » هّیـضق زا  اهنآ 
میهاوخیم ام  هک  ياهجیتن 529 ] هب  ابیرقت  دننک  هدافتسا  ار  هفولعم  منغ  مکح  روکذم ، هّیضق  زا  دنتساوخیم  اهنآ  رگا  يرآ  فوصوم . هن 

. درکیمن ادیپ  طابترا  میریگب ،
يواسم فوصوم ، فصو و  هک  مه  یئاج  نآ  تسه 530 ،] عازن  ّلحم  لخاد  مه  ضرف  نآ  هک  مینک  هدافتسا  هّیعفاش  مالک  زا  ام  رگا  لاح 

مادکچیه فوصوم ، فصو و  هک  دوشیم  يدروم  هب  طوبرم  موهفم ، باب  رد  عازن  اهتنم  مینادب  ثحب  ّلحم  لخاد  دراد  یعنام  هچ  دنـشاب 
دراد یلاکشا  هچ  تسا  فوصوم  زا  ّمعا  فصو ، هک  يدروم  رد  نینچمه  دشاب و  هتشادن  قّقحت 

326 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دناهدرک هدافتسا  تیاور  نآ  زا  هّیعفاش  هک  تسا  ياهلأسم  نیمه  مه  شدهاش  و  مینادب 531 ] ثحب  ّلحم  لخاد  هک 

طرـش موهفم - باب  رد  عازن  و  هّیفـصو - هّیـضق  رد  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  شیامرف  رب  ام  لاکـشا  رگید : ترابع  هب 
، ضرف نآ  هک  مینکیم  فشک  هّیعفاش  راهظتسا  زا  دیئامرفیم  رگا  تسیچ و  هّیعفاش  راهظتسا  مالک و  سپ  دشاب  یقاب  عوضوم  هک  دینکیم 

ارچ سپ  فوصوم - هن  دراد و  قّقحت  فصو  هن  هک  مینکیم - هدافتسا  ار  هفولعم  لبا  مکح  ۀمئاّسلا » منغلا  یف   » زا تسه و  عازن  ّلحم  ءزج 
لئاق اهنآ  نیب  یقرف  میناوتیمن  تسا - ثحب  ّلحم  زا  جراخ  دـشاب  معا  فصو ، ای  يواـستم  فوصوم ، فصو و  هک  یئاـجنآ  دـیئامرفیم 

. میوش
بوسحم ثحب  ّلحم  ءزج  ار  دراوم  مامت  ای  مینادـب  ثحب  ّلحم  زا  جراخ  ار  هّیعفاش - راهظتـسا  دروم  یّتح  دروم - هس  نآ  دـیاب  ای  هصالخ :

. دشاب صخا  ای  معا  يواسم ، فصو ، هک  درادن  یقرف  مینک -
[«. فصولا 532 بناج  نم  قارتفالا  ناک  اذا  امیف  هجو  نم  ّصخا  ناک  اذا  ام  نیب  امهنیب و  لیصفّتلل  هجو  الف  : » هلوق

327 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع ءانب  اهدـعب  ام  اهنع و  وأ  یّیغملا ، یف  ۀـیاغلا  لوخد  یلع  ءانب  ۀـیاغلا  دـعب  اّمع  مکحلا  عافترا  یلع  لدـت  ۀّیـضقلا  یف  ۀـیاغلا  له  لـصف :
هیلع ۀلالّدلا  مدع  خیّشلا  و  [ 533] دّیـسلا مهنم  ۀعامج  یلا  و  عافترالا ، یلع  ۀلالّدلا  روهـشملا  یلا  بسن  دـق  و  فالخ ، هیف  وأ ال ، اهجورخ ،

[. 1]
______________________________

تیاغ موهفم 

هراشا

عازن کی  روکذـم ، ثحب  نآ ، زا  جراخ  ای  تسه  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ ، ایآ  هک : تسه  یعازن  نآ  زا  ریغ  تیاغ ، موهفم  رد  اـم  ثحب  [- 1]
. مینکیم تبحص  شاهرابرد  یلعف  ثحب  نایاپ  رد  دشابیم و  یقوطنم 
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نیا رب  ّلاد  هّیئاغ ، هّیـضق  رد  تیاغ  دوجو  فرـص  دـشاب  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ ، رگا  ایآ  هک : تسا  نیا  یلعف  ثحب  رد  عازن  ّلحم  يروآدای :
؟ تسین یفتنم  ای  تسه  یفتنم  [ 534 «] ۀیاغلا دعب  ام   » هب تبسن  مکح ، هک  تسا 

. مینکیم حرطم  ۀیاغلا » دعب  ام   » هب تبسن  ار  موهفم  باب  رد  عازن  دشاب  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ ، رگا 
تیاغ رب  هّیـضق  لامتـشا  ایآ  هک  تسا  ثحب  ّلحم  ود - ره  ۀـیاغلا -» دـعب  ام   » تیاغ و سفن  دـشاب ، اـّیغم  زا  جراـخ  تیاـغ ، رگا  نینچمه  و 

؟] هن 535 ای  دراد  موهفم  رب  یتلالد  عوضوم ، تیاغ  ای  مکح 
؟ هن ای  دراد  موهفم  رب  تلالد  هّیئاغ ، هّیضق  ایآ 

هب  دراد و  موهفم  رب  تلالد  تیاغ ، هک  هدش  هداد  تبسن  روهشم ، هب  فالخ .» هیف  »
328 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءیـش ّلک   » و مارح » ّهنأ  فرعت  یّتح  لالح  ءیـش  ّلک  : » هلوق یف  امک  مکحلل ، ادیق  ۀّیبرعلا  دعاوقلا  بسحب  ۀـیاغلا  تناک  اذا  ّهنأ  قیقّحتلا  و 
[536] الا و  اهب ، هدییقت  ۀّیضق  هنوک  و  یفخی ، امک ال  اهنم ، کلذ  قابـسنال  اهلوصح  دنع  هعافترا  یلع  ّۀلاد  تناک  رذق » ّهنأ  ملعت  یّتح  رهاط 

[. 1  ] ۀیاهّنلا یلا  حضاو  وه  و  ۀیاغب ، هل  ۀیاغ  لعج  ام  تناک  امل 
______________________________

هب لئاق  هّللا  همحر  فّنصم  نکل  درادن  موهفم  هک  هدش  هداد  تبسن  مه  امهّرس  سّدق  یسوط 537 ] خیش  یضترم و  دّیس  هلمج ، زا  یتعامج 
. دناهدش لیصفت 

: دنتسه مسق  ود  رب  هّیئاغ  يایاضق  هلئسم : رد  قیقحت  [- 1]
هب دـّیقم  یعـضو ، مکح  کی  هکنیا  لثم  تسا  مکح 539 ] سفن  دـیق  ّتیبرع ، [ 538] دـعاوق بسح  هب  یلا - یّتح و  تیاغ - یهاـگ  فلا :

ّتیّلح تراهط و  هب  طوبرم  یّتح ،»  » هک مارح » ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  ءیش  ّلک   » ای رذق » ّهنا  ملعت  یّتح  رهاط  ءیش  ّلک  : » دننام دوش  تیاغ 
: ینعی تسا 

تراهط  نینچمه  و  مارح » ّهنا  ملعت  نا  یلا   » دراد همادا  تسه ، یهلا  مکح  کی  هک  ّتیلح 
329 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهب هدیدحت  ناک  نا  ۀـلالّدلا و  مدـع  یف  فصولا  لاح  اهلاحف  ۀـفوکلا » یلا  ةرـصبلا  نم  رـس   » لثم عوضوملل  ادـیق  اهبـسحب  تناک  اذا  اّمأ  و 
، هریغ نع  هخنـس  ءافتنا  یلع  الـصأ  اهل  ۀلالد  نود  نم  اّیغملاب ، الا  اهیف  مکحلا  مدع  الا  سیل  هتّیـضق  و  هب ، بلّطلا  ّقلعت  و  همکح ، ۀـظحالمب 

دییقّتلا ءاحنأ  رئاسک  اهب  دیدّحتلا  ةدئاف  و  هب . مکحلا  صاصتخا  یلع  ّتلد  ابلاغ  ول  اهل و  ۀمزالم  ۀـنیرق  مدـع  و  کلذـل ، عضو  توبث  مدـعل 
[. 1  ] فصولا یف  ّرم  امک  هتدافاب  ةرصحنم  ریغ 

______________________________

«. ةراذقلا ۀساّجنلا و  لوصحب  ملعلا  یلا   » دراد رارمتسا 
؟ هن ای  دراد  موهفم  رب  تلالد  تسا ، مکح  دیق  تیاغ ، هک  ياهّیئاغ  يایاضق  ایآ  لاؤس :

قّقحت تمرح  هب  ملع  ّدـح  ات  ّتیّلح  هب  مکح  اضرف  هک  دـنکیم  هدافتـسا  ایاضق  لـیبق  نیا  زا  فرع  هک  تسا  نیا  مه  شتّلع  يرآ ! باوج :
و  » مینکیم هدافتسا  تیاغ  رب  هّیضق  لامتـشا  زا  ار  ّتیّلح  ءافتنا  سپ  دوشیم  یفتنم  ّتیّلح  دش ، لصاح  تمرح  هب  ملع  هک  یماگنه  دراد و 

«. موهفملا وه  اذه 
. دنتسه موهفم  ياراد  هک  تسا  نیا  دشاب ، مکح  دیق  تیاغ ، هک  یئایاضق  زا  یفرع  قابسنا  هصالخ :

فصّتملا ریّسلا   » ای ۀفوکلا » یلا  ةرصبلا  نم  رـس  : » دیئوگب هکنیا  لثم  تسه  هّیفـصو - هّیـضق  دننام  و  عوضوم - دیق  تیاغ ، یهاگ  ب : [- 1]
. تسین ریبعت  ود  نآ  نایم  یقرف  هک  بجاو » ۀفوکلا  هاهتنم  ةرصبلا و  هئدبم  نوکب 
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؟ هن ای  دراد  موهفم  تسه ، عوضوم  دیق  تیاغ ، هک  ياهّیئاغ  يایاضق  ایآ  لاؤس :
هکلب درادن  یتّیلخدـم  هنوگچـیه  تسا و  وغل  فصو ، هکنیا  تهج  زا  هن  اهتنم  درادـن  موهفم  مه  هّیفـصو  يایاضق  میتفگ  البق  ریخ ! باوج :
ءافتنا  » رب تلالد  اّما  تسا  لیخد  مکح ، توبث  رد  طقف  هکلب  تسین  هرـصحنم  ّتیّلع  وحن  هب  شتّیلخدـم  اـّما  دراد  ریثأـت  تلاـخد و  فصو ،

فـصّتملا ریّـسلا   » دناهتفگ ادتبا  زا  ّنأک  تسا و  وحن  نامه  هب  دـشابیم ، عوضوم  دـیق  تیاغ ، هک  مه  یلعف  ثحب  رد  درادـن . ءافتنالا » دـنع 
ۀفوکلا هاهتنم  ةرصبلا و  هئدبم  نوکب 

330 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهنوکل اهجورخ ، رهظالا  هنع و  ۀجراخ  وأ  مکحلا  بسحب  اّیغملا  یف  ۀلخاد  یه  له  اّهنأ  وه  هیلا و  انرشأ  امک  رخآ  فالخ  ۀیاغلا  یف  ّهنا  ّمث 

یلا ۀبـسّنلاب  اهدـعب  اـمک  نوکت  هیلع  و  ۀـنیرقلاب . نوـکی  اـّمنا  دراوـملا  ضعب  یف  هیف  هلوـخد  همکحب و  ۀـموکحم  نوـکت  ـالف  هدودـح ، نم 
[. 1  ] اقوطنم مکحلاب  ۀموکحم  نوکت  رخآلا  لوقلا  یلع  ّهنأ  امک  لّوالا ، فالخلا 

______________________________

- شدیق اّما  تسا  دـّیقم  مکح ، نآ  عوضوم  درادـن ، بوجو  دـشابن ، هفوک  نآ ، ياهتنم  هک  يریـس  درادـن ، تلالد  روکذـم ، هّیـضق  بجاو »
[. 540] درادن هرصحنم  ّتیّلع  رب  تلالد  میدرک - نایب  هّیفصو  يایاضق  رد  هک  روطنامه 

. تسا موهفم  دقاف  رگید ، مسق  موهفم و  دجاو  شمسق  کی  تسا  مسق  ود  رب  هیئاغ  يایاضق  هصالخ :

تسه ایغم  رد  لخاد  تیاغ ، ایآ 

؟ هن ای  تسه  اّیغم  لخاد  تیاغ ، ایآ  هک  دناهدومن  حرطم  ار  بلطم  نیا  هّیئاغ ، هّیضق  موهفم  ثحب  تبسانم  هب  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
یّیغملا یف  ۀـلخاد  یه  له   » اّهنا وه  هیلا و  انرـشا  امک  رخآ  فالخ  ۀـیاغلا  یف  ّهنا  مث  دـناهدرک : حرطم  نینچ  ار  ثحب  ناونع  ناـشیا  رّکذـت :

مولعم سپ  تسه  اّیغم  دـننام  دـشابیم - تباث  اّیغم  يارب  هک  یمکح  نآ  هب  تبـسن  مه - تیاغ  اـیآ  ینعی : هنع » ۀـجراخ  وا  مکحلا  بسحب 
مکح  دیق  تیاغ ، رگا  ّالا  مکح و  دیق  هن  دناهداد  رارق  عوضوم  دیق  ار  تیاغ  ناشیا  هک  دوشیم 

331 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يرگید مکح  رگید  دـشاب  مکح  اـّیغم ، رگا  هن ، اـی  تسه  [ 541] اّیغم رد  لخاد  تیاـغ ، اـیآ  تفگ  دومن و  يریبعت  ناـنچ  ناوتیمن  دـشاب ،

دومن حرطم  رگید  وحن  هب  ار  ایاضق  زا  مسق  نآ  رد  عازن  دیاب  هکلب  هن  ای  تسه  يراج  تیاغ ، هب  تبسن  اّیغم  مکح  ایآ  مینک  ثحب  هک  درادن 
. دناهدرک نایب  ار  نآ  مکح  هنم »  » هیشاح رد  هّللا  همحر  فّنصم  هّتبلا  هک 

؟ دراد ریس  بوجو  مه  هفوک  دشاب  ۀفوکلا -» یلا  ةرصبلا  نم  رس   » هّیضق دننام  و  عوضوم - دیق  تیاغ ، رگا  لاؤس :
عوضوم دودـح  زا  هفوک  الثم  هک  دـنکیم  هدافتـسا  ایاضق  لیبق  نیا  زا  فرع  اریز  تسه  اّیغم  زا  جراخ  تیاغ ، هک  تسا  نیا  رهظا ، باوج :

ّدح ناونعهب  هفوک  اّما  تسا  بجاو  دـشاب ، هفوک  شیاـهتنا  هرـصب و  نآ  أدـبم  هک  يریـس  ینعی : تسین  عوضوم  لـخاد  شدوخ  دـشابیم و 
. درادن ریس  بوجو  هدش و  نایب  عوضوم 

میتفگ رگا  هجیتن  رد  دوشیمن و  شلماش  مکح ، تسه و  اّیغم  زا  جراخ  تیاغ ، هک  تسا  نیا  رهظا  دـشاب ، عوضوم  دـیق  تیاغ ، رگا  هجیتن :
تسین ۀیاغلا » دعب  ام   » اهنت موهفم ، رد  عوضوم  تروص ، نیا  رد  دنکیم  تلالد  ءافتنالا » دنع  ءافتنا   » رب تسه و  موهفم  ياراد  هّیئاغ ، هّیـضق 

. دنتسه موهفم  باب  رد  عازن  رد  لخاد  ود - ره  ۀفوکلا -» دعب  ام   » هفوک و هکلب 
باب رد  عازن  دـنکیم و  نایب  قوطنم  سفن  ار  هفوک  ات  ریـس  مکح  تروص ، نیا  رد  تسه  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ ، دـیوگب  یـسک  هچنانچ  اّما 

تلالد ۀفوکلا » دعب  ام   » ریس بوجو  مدع  رب  ۀفوکلا » یلا  ةرصبلا  نم  رس   » هّیضق ایآ  هک  مینک  نایب  ۀفوکلا » دعب  ام   » هب تبـسن  دیاب  ار  موهفم 
دیوگیم دوشن ، موهفم  هب  لئاق  هچنانچ  دراد و  ریـس  بوجو  مدـع  رب  تلالد  دـیوگیم  دوش ، موهفم  هب  لئاق  یـسک  رگا  هک  هن  ای  دـنکیم 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن یتلالد  نانچ 
332 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] لفغت 542 الف  مکحلل ، ادیق  ناک  اذا  امیف  هنایرج  لقعی  داکی  فالخلا ال  اذه  ّنا  یفخی  ّمث ال 
نم ءانثتسالا  نوکی  کلذل  و  ینثتسملا ، ّمعی  هنم و ال  ینثتـسملاب  اباجیا  وأ  ابلـس  مکحلا  صاصتخا  یلع  ءانثتـسالا  ۀلالد  یف  ۀهبـش  ال  لصف :

[. 2  ] اعطق قالطالا  دنع  قابسنالل  کلذ  و  ایفن ، تابثالا  نم  و  اتابثا ، یفّنلا 
______________________________

؟ درک حرطم  دیاب  هنوگچ  ار  روکذم  عازن  دشاب  مکح  دیق  تیاغ ، رگا  لاؤس : [- 1]
رگا تفگ : دـیاب  هکلب  هن  ای  تسه  اّیغم  لخاد  تیاغ ، ایآ  تفگ  ناوتیمن  ضرف  نیا  رد  میدرک  ناـیب  ثحب  لّوا  رد  هک  روطناـمه  باوج :

؟] 543] دراد رارمتسا  ای  دوشیم  عطقنم  تیاغ ، قّقحت  دّرجم  هب  مکح  نآ  ایآ  دش ، مکح  دیق  یتیاغ 
. دوشیم عطقنم  تیاغ ، ققحت  درجم  هب  مکح  هک  تسا  نیا  رهظا ، دناهدومرف : هنم »  » هیشاح رد  هّللا  همحر  فّنصم 

. عوضوم ای  دشاب  مکح  دیق  هاوخ  تسین  ایغم  رد  لخاد  تیاغ ، هجیتن :

انثتسا موهفم 

هراشا

ام  » هلمج زا  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن  ای  دـنکیم  ینثتـسم  هب  تبـسن  مکح ، راصحنا  صاصتخا و  رب  تلالد  هّیئانثتـسا ، لمج  ایآ  لاؤس : [- 2]
« دیز الا  موقلا  نم  ینئج 

333 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هلثم 544] نم  دارملا  نوکب  الّوأ  هجاجتحا  فعـض  ةرورـض  روهطب » الا  ةالـص  ال   » لثمب اجتحم  ةدافالا  مدع  نم  ۀفینح  یبأ  نع  امب  أبعی  الف 

اهنودب و  ةراهّطلل ، ةدجاو  تناک  اذا  الا  ةالص  اهیف  ةربتعملا  اهطئارش  اهئازجال و  ةدجاو  تناک  یتلا  ةالّصلا  نوکت  ّهنأ ال 
______________________________

: دیوگیم دراد و  دیز » ادع  ام   » موق هب  صاصتخا  ءیجم ، قّقحت  مدع  هک  دوشیم  هدافتسا 
؟» دیز ادع  ام  موقلاب  ءیجملا  مدع  ّصتخی  »

هبنج تابثا ، زا  ءانثتـسا  تابثا و  هبنج  یفن ، زا  ءانثتـسا  تهجنیمههب ، تسه و  راصحنا  صاصتخا و  رب  ّلاد  هّیئانثتـسا ، لـمج  يرآ  باوج :
هّیـضق يانعم  دیوشیم ، هّجوتم  یقیرط  هچ  زا  امـش  درادـن ، صاصتخا  رب  تلالد  هّیئانثتـسا ، لمج  رگا  رگید : ترابع  هب  دـنکیم  ادـیپ  یفن 

«. دیز ءاج   » هک تسا  نیا  روکذم ،
ار وا  هرابرد  یتابثا  هبنج  هدمآ و  دیز  هکنیا  اّما  تسین  تباث  دیز ، دروم  رد  ءیجملا » مدع   » هک تسا  نیا  روبزم ، هّیـضق  رد  دیز » ّالا   » يانعم

؟ دینکیم هدافتسا  یقیرط  هچ  زا 
مدـع هک  تسا  نیا  روکذـم ، هلمج  يانعم  دـنکیم و  صاـصتخا  رب  تلـالد  هّیئانثتـسا  لـمج  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  یتاـبثا  هبنج  هدافتـسا 
دـشاب تباث  وا  هرابرد  ءیجم  دیاب  هکلب  درادن  نایرج  ءیجم  مدع  لامتحا  دیز ، هرابرد  سپ  دراد  دیز » ادـع  ام   » موق هب  صاصتخا  ءیجملا 

وا هرابرد  ءیجم  ایآ  هک  تسین  صّخشم  دیز ، عضو  دشاب ، هتشادن  صاصتخا  رب  تلالد  رگا  دشاب و  حیحص  صاصتخا ، رب  تلالد  هلأسم  ات 
؟ هن ای  تسا  قّقحم 

صاصتخا راصحنا و  رب  هّیئانثتـسا  لمج  تلالد  رطاخ  هب  دینادیم  یفن  ار  تابثا  زا  ءانثتـسا  تابثا و  ار  یفن  زا  ءانثتـسا  امـش  هکنیا  هصالخ :
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صاصتخا و رب  لمج  نآ  هک  تسا  نیا  یفرع ، ردابتم  دینک ، قالطا  هنیرق  نودب  ار  روکذم  لمج  یتقو  هک  تسا  نیا  مه  شدهاش  تسه و 
. دنراد تلالد  راصحنا 

334 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. رخآ یلع  اهب  ارومأم  ۀّمات  ةالص  و  هجو ، یلع  ةالص  نوکت  ال 

[. 1  ] یفخی امک ال  الصأ ، هاعّدم  یلع  هل  ۀلالد  لاحلا ال  هیف  ملع  اّمم  بیکّرتلا  لثم  یف  امک  ۀنیرقلا  عم  لامعتسالا  ّنأب  ایناث : و 
______________________________

هتشاد تابثا 545 ] هبنج  یفن ، زا  ءانثتـسا  دـنیامن و  راصحنا  رب  تلالد  هّیئانثتـسا  لمج  میرادـن  لوبق  هک : هدـش  تیاـکح  هفینح  وبا  زا  [- 1]
هب هک ، تسا  نیا  تیاور ، همزال  دـشاب ، تابثا  یفن ، زا  ءانثتـسا  رگا  نوچ  دـشابیم . روهطب » الا  ةالـص  ـال   » يوبن تیاور  شدـهاش  دـشاب و 

سپ دش  مزتلم  نآ  هب  ناوتیمن  هکیلاحرد  دشابن  ای  دشاب  قّقحم  طئارـش ، ازجا و  رئاس  هاوخ  دوش  قّقحم  مه  زامن  دـیاب  روهط  قّقحت  دّرجم 
. تسه امش  ياعّدم  فالخرب  یبوخ  لیلد  روکذم ، تیاور 

هب کنیا  هک  دـناهدرک  نایب  روکذـم  ياـعّدا  ّدر  يارب  [ 546 «] هنم  » هیـشاح رد  خـساپ  کـی  باـتک و  نتم  رد  باوج  ود  هّللا  همحر  فنـصم 
: میزادرپیم باوج  ود  نآ  حیضوت 

، طئارّشلا ءازجألا و  ّمات  تالص  نآ  ینعی  دشاب  طئارش  ءازجا و  عیمج  دجاو  هک  تسه  يزامن  روکذم ، تیاور  رد  تالـص »  » زا دوصقم  - 1
ياهدئاف طئارّشلا ، ءازجالا و  ّمات  تالص  دشابن ، نآ  همیمض  تراهط ، رگا  دشاب و  نآ  همیمـض  مه  تراهط  هکنیا  رگم  دنکیمن  ادیپ  دوجو 

نیا شیانعم  اّما  دشاب  نآ  همیمض  تراهط  هکنیا  رگم  دنکیمن  ادیپ  دوجو  طئارّـشلا  ءازجالا و  ّمات  تالـص  دناهدومرف : ادتبا  زا  ّنأک  درادن ،
. دشابن ای  دشاب  طئارش  ازجا و  رئاس  هاوخ  دنکیم  ادیپ  قّقحت  تراهط  دّرجم  هب  زامن  هک  تسین 

335 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناکمال دیحّوتلا ، ۀملک  لاق  نم  مالسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لوبقب  یعّدملا  یلع  لالدتسالل  عقوم  ّهنأ ال  حدقنا  دق  هنم  و 

[. 1  ] لاقملا وأ  لاحلا  ۀنیرقب  ناک  دیحّوتلا  یلع  اهتلالد  ّنأ  يوعد 
______________________________

ای هدش  عضو  حیحص  زامن  صوصخ  يارب  تالص  ظفل  دیئوگب  دیشاب و  یحیحص » ، » معا حیحـص و  ثحب  رد  امـش  هک  درادن  یقرف  رّکذت :
نودـب هک : تسا  نیا  شیانعم  دیـشاب ، یحیحـص »  » رگا اریز : هدـش  عضو  دـساف  حیحـص و  زا  ّمعا  يارب  تالـص  دـیئوگب  دیـشاب و  یّمعا » »

: هک تسا  نیا  شیانعم  دیشاب ، یّمعا »  » رگا دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  تالص  ناونع  الصا  تراهط 
يارب تالـص  دیوگیم  هک  یـسک  رظن  هب  درادـن - قّقحت  ناکما  تراهط ، نودـب  طئارّـشلا - ءازجالا و  ّمات  و  هب 547 -] رومأم  تالـص  نآ 

. تسین عراش  بلط  دروم  هب و  رومأم  تالص  تراهط ، نودب  زامن  هدش ، عضو  معا » »
رئاس هکنیا  رگم  تسین  تالـص  قّقحم  یئاهنت  هب  تراـهط  هک  میراد  یجراـخ  هنیرق  نکل  تسا  حیحـص  هفینح ، وبا  مـالک  دـینک  ضرف  - 2

ام دـنزیمن . انثتـسا - باب  رد  ام - یّلک  نایب  نآ  هب  ياهمطل  دوب ، حرطم  ياهنیرق  دروم ، کی  رد  رگا  دوش و  همیمـض  نآ  هب  طئارـش  ازجا و 
یّلک هدعاق  نآ  فالخرب  ياهنیرق  دروم ، کی  رد  رگا  هک  تسه  قفاوم  ام  اب  مه  فرع  میتسه و  یّلک  هطباض  نایب  ددصرد  ثحب  ّلحم  رد 

. درادن یناگمه  هطباض  نآ  يارب  يررض  دوب ،
ام عفن  هب  یلیلد  دناهتساوخ  هدوب  دّحتم  ام  رظن  اب  ناشیاعّدم  هک  یـضعب  دش : صّخـشم  امـش  يارب  مه  يرگید  بلطم  یناث ، باوج  زا  [- 1]

. میریذپیمن ار  لیلد  نآ  ام  هک  دننک  هماقا 
ربمایپ هّللا » الا  هلا  ال   » هب رارقا  دّرجم  هب  دشیم  فّرشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  رـضحم  هب  مالـسا  ردص  رد  سکره  کلذ : حیـضوت 

زا ءانثتـسا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  بلطم ، نیا  دراد و  راصحنا  رب  تلالد  هبّیط  هملک  نآ  دوشیم  مولعم  سپ  تفریذپیم  ار  وا  مالـسا  مرکا ،
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. هدشیم عقاو  لوبقم  دارفا  نآ  مالسا  هنوگچ  تشادن  تابثا  رب  تلالد  رگا  الا  دراد و  تابثا  هبنج  یفن ،
336 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ذئنیح ال ّهناف  لوالا ، یلع  اّمأ  هیلع  اهل  ۀلالد  ریدقت ال  ّلک  یلع  و  دوجوم ،»  » وأ نکمم »  » رّدقی اّما  ربخ ال » ّنأب   » هیلع اهتلالد  یف  لاکـشالا  و 
ۀلالد ّهنأ ال  الا  یلاعت ، هدوجو  یلع  ّتلد  نا  اّهنالف و  یناّثلا ، یلع  اما  و  هدوجو . ال  یلاعت ، كرابت و  هدوجو  ناکما  تابثا  یلع  الا  اهل  ۀلالد 

و هیف - هنم  درف  تابثا  و  جراخلا ، یف  هدوجو  هتوبث و  یفن  و  دوجولا ، بجاو  وه  هلإلا  نم  دارملا  ّنأب  عفدـنم  رخآ  هلا  ناـکما  مدـع  یلع  اـهل 
نم هنوکل  دجول ، اعنتمم  نکی  مل  ول  ّهنأ  ةرورـض  یلاعت ، كرابت و  هریغ  نمـض  یف  هقّقحت  عانتما  یلع  ۀنّیبلا  ۀمزالملاب  ّلدی  یلاعت - هّللا  وه 

[. 1  ] بجاولا دارفأ 
______________________________

ای هیلاح  نئارق  هکلب  درادن  راصحنا  رب  تلالد  روکذم ، هلمج  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  اریز  تسه  هشقانم  لباق  روکذـم ، لیلد  فّنـصم :
[. تسا 548 مالسا  هدننکراهظا ، صخش  ییفن  یتابثا و  هدیقع  هک  هدشیم  هدافتسا  اهنآ  کمک  هب  هک  هدوب  حرطم  يرگید  هّیلاقم 

. تسه رصحنم  دوبعم  یلاعت  كرابت و  هّللا »  » هک درادن  یتلالد  هبّیط ، هملک  نآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هصالخ :
« دوجوم  » هاوخ دـشاب  نکمم » ، » سنج یفن  يال »  » رّدـقم ربخ  هاوخ  تسین ، دـیحوت  رب  ّلاد  هّللا » ـالا  هلا  ـال   » هبّیط هملک  لاکشا 549 :] [- 1]

تسا  هنم  ینثتسم  بناج  رد  لاکشا  دشاب ، دوجوم » ، » ربخ هچنانچ  ینثتسم و  هیحان  رد  لاکشا  دشاب ، نکمم » ، » ربخ رگا  اریز 
ياهدـئاف هلئـسم ، نیا  تابثا  و  نکمم »  » یلاعت كرابت و  هّللا  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  طقف  دـشاب  نکمم » «، » ال  » ربخ هچناـنچ  کـلذ : ناـیب 

دوجوم اّما  دشاب  نکمم »  » ءیـش تسا  لمتحم  اریز  تسین  مزالم  دوجو ، اب  ناکما  ناکما ،»  » تابثا هن  دومن  دوجو »  » تابثا دیاب  اریز  درادـن 
. دشابن

اّما تسا  دوجوم  لاعتم ، دنوادخ  هک : تسا  نیا  شاهجیتن  دشاب ، دوجوم » «، » ال  » ربخ رگا 
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هنم ینثتـسملا  بناج  یف  مکحلا  ۀّیـصوصخ  مزال  ّهنأ  موهفملاب و  ینثتـسملا  فرط  یف  مکحلا  یلع  [ 550] ءانثتـسالا ۀلالد  ّنأ  رهاّظلا  ّنا  ّمث 
، دیعبب سیل  وه  امک  قوطنملاب ، تناک  ۀلمجلا  کلتب  ءانثتسالا ال  سفنب  هفرط  یف  ۀلالّدلا  تناک  ول  معن  ۀّیئانثتـسالا . ۀلمجلا  اهیلع  تلد  یتلا 

[. 1  ] دیفی داکی  کلذ ال  نییعت  ناک  نا  و 
______________________________

. دومن ناکما  یفن  ریغ ، هب  تبسن  دیاب  هکیلاحرد  دوشیمن  هدافتسا  رگید  يادخ  یفن  نآ ، زا 
« هلا : » هک تسا  نیا  دوشیمن ، ریغ  ناکما  یفن  تروص ، نیا  رد  دیتفگ  هک  لکـشتسم - امـش - خساپ  تسا و  دوجوم » ، » رّدـقم ربخ  باوج :

: ینعی تسا  دوجولا  بجاو  ینعم  هب 
هّللا مان  هب  نآ  زا  يدرف  تابثا  دوجولا و  بجاو  تعیبط  یفن  هک  تسا  یهیدـب  تسین و  الع » ّلج و   » قح ترـضح  زا  ریغ  يدوجولا  بجاو 

اب قواـسم  شناـکما  دوش ، دوجوم  دـیاب  تشاد ، ناـکما  رگا  اریز  درادـن  ناـکما  يرگید  بجاو »  » هک تسا  نیا  رب  ّلاد  یلاـعت ، كراـبت و 
اهنآ تسا و  هیوّسلایلع » ، » مدع دوجو و  هب  تانکمم  تبـسن  تسا ، توافتم  تانکمم »  » ناکما اب  دوجولا  بجاو  ناکما  اریز  تسا  دوجو 

. دوجولا بجاو  فالخب  دنشابیم - ّتلع  هب  جاتحم 
- دوجولا بجاو  هن  تسا  دوبعم  يانعم  هب  هلا » : » تسا نیا  دـشابیم ، دراو  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج  هب  تبـسن  هک  یّمهم  لاکـشا  رّکذـت :

. تسا فرع  مهافتم  فالخرب  دوجولا  بجاو  يانعمهب  هلا » »

؟ یموهفم ای  تسه  یقوطنم  ینثتسم ، مکح 
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دیز هک  دینکیم  هدافتسا  نآ  زا  امش  دیز » الا  موقلا  نم  ینءاج  ام   » میئوگیم یتقو  [- 1]
338 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ایآ هک : تسا  نیا  اـم  لاؤس  نکل  تسه  موق  دارفا  رئاـس  هب  ّصتخم  ءیجم ، مدـع  و  هدـش ، قّقحم  وا  هراـبرد  ءیجم  هک  تسه  یـسک  اـهنت 
ای تسه  ینثتسم  مکح  نایب  رب  لمتشم  هّیضق ، قوطنم  ایآ  ینعی  یموهفم  ای  تسه  یقوطنم  مکح  کی  ینثتسم ، هرابرد  ءیجم  توبث  مکح 
نآ قوطنم  هکنیا  ای  تسا  مکح  ود  رگنایب  هّیـضق و  ود  رب  لمتـشم  اقوطنم  دـیز » الا  موقلا  نم  ینءاج  ام   » ایآ رگید : تراـبع  هب  نآ ، موهفم 

. تسه هّیضق  کی  طقف 
؟ موهفم ای  تسا  قوطنم  تلالد  لیبق  زا  ایآ  ینثتسم  مکح  رب  هّیئانثتسا  هلمج  تلالد  هصالخ :

- ینیکشم موحرم  مالک  حیضوت و  زا  هدافتسا  اب  دناهدرک  نایب  لامجا  هب  ار  لیصفت  نوچ  یلو  دناهدش  لیـصفت  هب  لئاق  هّللا  همحر  فّنـصم 
« یفرح  » ناونع کی  هّیطرش ، اذا »  » و نا »  » دننام دنکیم  انثتـسا  رب  تلالد  هک  ّالا »  » هملک ناونع  ایآ  هک : میزادرپیم  نآ  نایب  هب  هیـشاح - رد 

. دشابیم توافتم  مه  ود  نآ  هجیتن  هک  تسا  یهیدب  دراد و  یمسا 551 ] يانعم  هکلب  تسین  فرح  تقیقح ، رد  هکنیا  ای  تسه 
نأش هک  دوشیم  لامعتـسا  يدروم  رد  فرح  رگید : ترابع  هب  دوش  ادیپ  یمـسا  يانعم  رد  دیاب  هک  تسه  یتّیـصوصخ  یفرح ، يانعم  - 1

رب تلـالد  اـّلا »  » هملک ینعی : تسین 552 .] یلقتـسم  ياـنعم  ياراد  شدوـخ  دراد و  ّتیعبت  ّتیلآ و  ناوـنع  سپ  دوـش  ناـیب  یمـسا  ياـنعم 
نم ینءاج  ام   » هلمج يانعم  دشابیم . صاصتخا  راصحنا و  زا  ترابع  ّتیصوصخ ، نآ  دنکیم و  هنم  ینثتـسم  مسا  يانعم  رد  یتّیـصوصخ 

هدافتسا موهفم  روکذم ، راصحنا  صاصتخا و  زا  هک  تسه  دیز - زا  ریغ  موق - هب  صتخم  ءیجملا » مدع  : » تسا نینچ  ّنأک  دیز ،» الا  موقلا 
هّیضق  نآ  نوچ  تسا  دیز  صتخم  ءیجم ، هک : تسا  نیا  موهفم ، نآ  دوشیم و 
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و ةرواحملا . فرعلا و  لهأ  دـنع  اعطق  اهنم  هردابت  و  کلذـب ، ۀـغللا  لهأ  حیرـصتل  کلذ  و  اّمنا »  » صاـصتخالا رـصحلا و  یلع  ّلدـی  اـمم  و 

یّتح انفرع  یف  اهل  فدارم  وه  امب  ملعی  و ال  ۀـفلتخم ، ۀـظفللا  هذـه  لامعتـسا  دراوم  ّناف  کلذ ، یلا  اـنل  لـیبس  ـال  ّهنأ  فاـصنالا  ّنأ  يوعد 
لهأ ناهذأ  یلا  قابسنالا  ّناف  انناهذأ ، یلا  قابسنالاب  رـصحنی  ردابّتلا ال  یلا  لیبّسلا  ّناف  ۀعومـسم ، ریغ  اهنم  ردابتملا  وه  ام  اهنم  فشکتـسی 

[. 1  ] لیبس اضیأ  فرعلا 
______________________________

سپ تسه  ءیجم  هب  صتخم  دیز ، هک  تسا  نیا  روکذم ، صاصتخا  همزال  تسه و  دیز - زا  ریغ  موق - هب  صتخم  ءیجم ، مدع  دـیوگیم 
. دشابیم فورح  زا  الا »  » و تسه - ّالا »  » دافم صتخی  هملک  هک  مینکیم  هدافتسا  ّصتخی »  » هملک زا  ار  دیز » ءاج  »

. قوطنم هن  تسا  موهفم  قیرط  زا  ینثتسم  مکح  رب  هیئانثتسا  هلمج  تلالد  تفگ  دیاب  دشاب ، هتشاد  یفرح  ناونع  ّالا »  » رگا هجیتن :
هک ادـیز » ینثتـسا  موقلا  نم  ینءاج  ام  : » تسا نینچ  روکذـم ، هّیـضق  يانعم  دـشاب  ینثتـسا »  » نیـشناج یمـسا و  يانعم  ياراد  ّالا »  » رگا - 2

مکح ود  رب  لمتـشم  دراد و  قوطنم  ود  تقیقح ، رد  ثحب  ّلحم  هیئانثتـسا  هّیـضق  ضرف ، نیا  رد  هک  دـیز » ینءاـج  : » ینعی ادـیز » ینثتـسا  »
. هدش نایب  قوطنم  قیرط  زا  هنم  ینثتسم  مکح  ینثتسم و  مکح  تسا ،

. درادن يرثا  یملع  هرمث  زا  ریغ  یموهفم  ای  تسه  یقوطنم  ینثتسم ، مکح  هک  هلئسم  نیا  رد  قیقحت  هّتبلا 

رصح رب  ّلاد  تاودا  رئاس 

رـصح و رب  تلالد  هک  میزادرپیم  یتاودا  حیـضوت  رکذ و  هب  کنیا  صاصتخا - راصحنا و  رب  هّیئانثتـسا - تـالمج  ثحب  تبـسانم  هب  [- 1]
: دنکیم صاصتخا 
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. ءاحنأ یلع  بارضالا  ّنأ  قیقّحتلا : و  ۀّیبارضالا ، لب »  » ۀملک رصحلا  یلع  ّلد  امم  ّدعی  امبر  و 
اهب برضیف  هناسل ، هب  هقبس  وأ  ۀلفغ  هب  یتأ  اّمنا  هنع  برضملا  ّنأ  لجال  ناک  ام  اهنم :

______________________________

: هک تسا  نیا  شلیلد  دشابیم و  صاصتخا 553 ] رب  ّلاد  ظافلا  زا  اّمنا »  » ظفل اّمنا :»  » هملک فلا :
. تسه رصح  رب  ّلاد  اّمنا »  » هک دناهدومن  حیرصت  تغل  لها  - 1

. دوشیم ردابتم  صاصتخا »  » و رصح »  » نهذ رد  دوش  لامعتسا  ناسل  لها  دزن  اّمنا »  » هملک هاگره  - 2
، هملک نآ  زا  ات  دـیتسین  ناسل  لها  هک  امـش  تسا : نیا  ام  داریا  مینکیم ، هدافتـسا  ار  صاصتخا  راصحنا و  اـّمنا »  » هملک زا  دـیتفگ  لاکـشا :

؟ تسیچ یسراف  رد  اّمنا »  » هملک همجرت  لداعم و  دینادیمن  امش  هوالعب  دوش  ردابتم  ناتنهذ  رد  راصحنا 
امش هکنیا  هصالخ  دنکیم . رییغت  شاهمجرت  دنکن  تلالد  رگا  تسه و  یّـصاخ  همجرت  ياراد  دنک ، تلالد  صاصتخا  رب  اّمنا »  » هملک رگا 

راصحنا نآ ، زا  تسه و  نآ  نیـشناج  ظفل ، نالف  اضرف  دـیئوگب  هک  دوشیم  هتـشاذگ  یظفل  هچ  نآ ، ياج  هب  یـسراف  تغل  رد  دـینادیمن 
[. تسه 554 صاصتخا  رب  ّلاد  مه  اّمنا »  » هملک دوشیم  مولعم  سپ  دوشیم  ردابتم 

. دشاب هلئسم  رب  یلیلد  دناوتیمن  ردابت  هجیتن :
هلماعم اهنآ  دوشیم  لامعتـسا  هرواحم  لها  دزن  اّمنا »  » هملک یتقو  مینیبیم  ام  هکلب  دـشاب  ام  ناهذا  هب  طوبرم  ردابت ، تسین ، مزـال  باوج :

مینکیم هدافتـسا  دوشیم ، لصاح  برع ، تغل  هب  نایانـشآ  ناسل و  لها  دزن  هک  يردابت  زا  ام  سپ  دـنیامنیم  نآ  اب  صاصتخا  راـصحنا و 
. هدش عضو  راصحنا  يارب  برع  تغل  رظن  زا  اّمنا »  » ظفل هک 
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، دـیکأتلا لجال  ناک  ام  اهنم : و  یفخی . امک ال  ءادـتبا  هیلا  برـضملاب  یتأ  ّهنأکف  الـصأ . رـصحلا  یلع  هل  ۀـلالد  الف  هنایب ، دـصق  اـم  یلا  هنع 

[. 1  ] اضیأ هیلع  هل  ۀلالد  الف  هیلا ، برضملا  رکذل  دیهمّتلا  ۀئطّوتلاک و  هنع  برضملا  رکذ  نوکیف 
______________________________

. دشابیم هّیبارضا  لب »  » هملک هدش ، هتخانش  رصح  صاصتخا و  رب  ّلاد  ناونعهب  هک  یظافلا  زا  یکی  لب :»  » هملک ب : [- 1]
رب تلالد  هنع  برضم  هب  تبسن  تسه - یفاضا  رصح  ثحب ، ّلحم  رد  رصح  زا  روظنم  دنک ، تلالد  رصح  رب  لب »  » ظفل هک  ضرفرب  رّکذت :

. هدشن عقاو  ضّرعت  دروم  هک  يدارفا  هب  تبسن  هن  دراد  رصح 
، دارفا ماـمت  نیب  رد  ءیجم  لـعف  دـمآ و  ورمع  هکنیا  هن  هدـماین ، دـیز  هدـمآ و  ورمع  هک  تسا  نیا  ورمع » لـب  دـیز  ینءاـج   » هلمج ياـنعم 

. دراد ورمع  هب  صاصتخا 
[555 [؟ هن ای  دراد  رصح  رب  تلالد  هیبارضا  لب »  » هملک ایآ  لاؤس :

ص341 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
تسه و رصح  رب  ّلاد  نآ ، مسق  کی  هک  تسا  مسق  جنپ  هّیبارضا ، لب »  » هملک دوشیم ، هدافتسا  هنم »  » هیشاح باتک و  نتم  رد  هچنآ  زا  با :

. میزادرپیم اهنآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  درادن  رصح  رب  تلالد  شرگید  مسق  راهچ 
همیمـض ار  ورمع » لب   » ترابع اذل  هتفگ  ياهلمج  نانچ  اتلفغ »  » هک دوشیم  هّجوتم  هلـصافالب  اّما  دیز » ینءاج   » دیوگیم مّلکتم  یهاگ  - 1

، ءیجم هدرکیم  لاـیخ  هدوب و  نایـسن  تلفغ و  رطاـخ  هب  هدـش  رکذ  لّوا  هک  هنع  برـضم  هک  تسا  نیا  يارب  بارـضا  ینعی : دـنکیم  نآ 
لب  » دیوگیم اذل  هدرک  ادیپ  قّقحت  ورمع  هب  تبسن  ءیجم ، هک  دوشیم  هّجوتم  هلمج ، نآ  نتفگ  دّرجم  هب  نکل  هدش  قّقحم  دیز ، هب  تبسن 

«. ورمع
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ددـصرد مّلکتم  ینعی  تسا  حرطم  ناسل » قبـس   » تلفغ نایـسن و  هلأسم  ياـج  هب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  لّوا  مسق  هیبش  مه  مّود  مسق  - 2
ار نآ  هلصافالب ، اّما  دیز » ینءاج   » تفگ درک و  ادیپ  قّقحت  یناسل  قبس  اّما  ورمع » ینءاج   » دیوگب دوخ  بطاخم  هب  هدوب 

342 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] حضاو وه  و  هیلع 556 ] ّلدیف  الوأ ، تبثأ  ام  لاطبا  عدّرلا و  ماقم  یف  ناک  ام  اهنم : و 

______________________________

«. ورمع لب  : » تفگ دومن و  ناربج 
هک ياهلمج  درادن ، رـصح  رب  یتلالد  هدـش ، لامعتـسا  ناسل  قبـس  ناربج  ای  رّکذـت  ناونعهب  هک  هّیبارـضا  لب »  » هملک روکذـم ، ضرف  ود  رد 
هب ناسل  قبس  ای  هابتشا  نودب  ادتبا  زا  هک  ياهلمج  نآ  اب  دوشیم  نایب  ورمع  لب  دیز  ینءاج  تروص  هب  ناسل  قبـس  ناربج  ای  رّکذت  ناونعهب 

. درادن یقرف  چیه  دوشیم ، هتفگ  ورمع » ینءاج   » تروص
- دوش بقل  موهفم  توبث  هب  لئاق  یسک  هکنیا  رگم  ریخ ! دومنیم ؟ راصحنا  هدافتسا  نآ  زا  یسک  ورمع » ینءاج  : » تفگیم مّلکتم  رگا  ایآ 

. تسین تباث  مه  یموهفم  نانچ  هک  تفگ  میهاوخ  يدوزب 
لثم دراد  هیلا  برـضم  يارب  دیهمت  هئطوت و  هبنج  دـننکیم - رکذ  ءادـتبا  هک  ار  هچنآ  هنع - برـضم  ینعی  دراد  دـیکأت  هبنج  مسق ، نیا  - 3

اّما دوشیم  موق  مامت  لماش  موقلا » ینءاج   » هلمج مهدّیـس ،» لب   » دیوگب دـیکأت  ناونعهب  شلابند  هب  یلو  موقلا » ینءاج   » دـیوگب لّوا  هکنیا 
«. مهدّیس لب  : » دیوگیم مّهوت  عفد  ناونعهب  مّلکتم 

: هتفگ نینچ  ادتبا  زا  مّلکتم  ّنأک  درادن و  موهفم  رب  تلالد  لب »  » هملک مه  مّوس  ضرف  رد 
«. موقلا دارفا  عیمج  ینءاج  »

. دناهدومن میسقت  مسق  ود  هب  هنم »  » هیشاح رد  ار  مراهچ  مسق  هّللا  همحر  فّنصم  : 4 [- 1]
« لب  » هملک اب  سپـس  دیز » ینءاج  : » دیوگیم دنکیم و  تابثا  دیز ، يارب  ار  ءیجم  نایـسن ، تلفغ و  نودب  مّلکتم ، یهاگ  کلذ : حیـضوت 

لّوا  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شفده  هّیبارضا 
343 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يارب ار  نآ  شلابند  هب  یفن و  ار  دـیز  ءیجم  ّنأک  ورمع » لب   » دـیوگیم اذـل  دـنک  تباـث  يرگید  درف  يارب  ار  مکح  یفن و  هدومن ، تاـبثا 
. دنکیم تباث  ورمع 

. دوشیم یفن  دروم ، نآ  ریغ  هب  تبسن  تباث و  تروص ، کی  هب  تبسن  مکح ، ینعی : تسا  تابثا  یفن و  مه  رصح  يانعم  هک  تسا  یهیدب 
. دوش میسقت  تروص  ود  هب  مراهچ  مسق  دوشیم  ثعاب  طرش  نآ  هک  دنکیم  رصح  رب  تلالد  طرش ، کی  اب  لب »  » هملک روکذم ، ضرف  رد 
« توبث  » ماقم هب  طوبرم  یفن ، نآ  ایآ  دیامنیم ، یفن  هّیبارضا  لب »  » هملک اب  ار  نآ  سپـس  دنکیم  تباث  ار  یمکح  هک  یمّلکتم  کلذ : نایب 

؟» تابثا  » ای تسا 
رب ّلاد  لـب »  » هملک تروص ، نیا  رد  هدوبن  دـیز  يارب  ءیجم  توبث ، ماـقم  عقاو و  بسح  هب  الـصا  هک  هدوـب  نیا  مّلکتم ، روـظنم  رگا  فـلا :

. تسا رصح 
هکلب منک  نایب  امـش  يارب  ار  دیز  ءیجم  هک  متـسین  یماقم  رد  نم  دیوگیم  ّنأک  درادن  یتیانع  توبث  ماقم  ّتیعقاو و  هب  مّلکتم  یهاگ  ب :

نآ هب  یتیانع  هّجوت و  هن  ای  هدـمآ  دـیز  عقاو ، بسح  هب  هکنیا  اّما  میامن و  یفن  ار  دـیز - ینءاج  لّوا - رابخا  مالعا و  هک  تسا  نیا  مروظنم 
هب رابخا  مالعا و  هب  طوبرم  هکلب  تسین  دیز  ءیجم  هب  ّقلعتم  نم  یفن  تقیقح ، رد  دشاب  هدمآ  وا  عقاو ، بسح  هب  تسا  نکمم  هّتبلا  مرادن ،

. دشابیم دیز  ءیجم 
نآ زا  اذل  تسه  مدعلاک »  » دیز ءیجم  هب  تبسن  نم  رابخا  دیوگیم  ّنأک  مّلکتم  نوچ  درادن  رصح  رب  یتلالد  لب »  » هملک روبزم ، ضرف  رد 
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« ءیجم هب  رابخا   » هکنیا هن  دـشاب  هتـشاد  ورمع  هب  صاصتخا  ءیجم »  » هک تسا  نیا  راصحنا ، ياـنعم  هکیلاـحرد  دوشیمن  رـصح  هدافتـسا 
. مینک هدافتسا  نآ  زا  میناوتیمن  ار  دیز » ءیجی  مل   » ام و  دیز » ءیجی  مل  ورمع و  ءاج   » دیوگب وا  دیاب  دشاب  ورمع  ءیجی  مل  ّصتخم 

. دراد رصح  رب  تلالد  تروص  کی  رد  طقف  تسا و  مسق  جنپ  رب  هّیبارضا  لب » : » هصالخ
344 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف لصالا  ّنال  ماقملا 558 ،] هاضتقا  امیف  الا  هدـیفی  ّهنأ ال  قیقّحتلا 557 ] ماللاب و  هیلا  دنـسملا  فیرعت  لیق - ام  یلع  رـصحلا - دـیفی  اّمم  و 
یف داّحتالا  دّرجم  هکالم  يذـلا  فراعتملا  لمحلا  وه  ۀـفراعتملا  ایاضقلا  یف  لمحلا  یف  لصالا  ّنأ  اـمک  سنجلا ، فیرعتل  نوکت  نأ  مـاللا 

ۀّیهام سنج و  یلع  ءیـش  لمح  و  یفخی . اـمک ال  موهفملا  بسحب  داـّحتالا  هکـالم  يذـلا  یتاّذـلا  لـمحلا  ـال  اـهیف ، عئاّـشلا  ّهناـف  دوجولا ،
وحنب ذخأ  هلوخدم  ّنأ  وأ  قارغتـسالل ، ماللا  ّنأ  یلع  ۀنیرق  تماق  ول  معن  هیلع . اهرـصح  و  هب ، ۀّیهاملا  کلت  صاصتخا  یـضتقی  کلذـک ال 

. هب هصاصتخا  هلومحم و  یلع  هلوخدم  رصح  دیق  اّیتاذ ال  ناک  هیلع  لمحلا  ّنأ  یلع  وأ  قالطالا ، لاسرالا و 
الب ّهناف  اهرکذـب ، لیطن  و ال  ماربالا ، ضقّنلا و  نم  مهنم  عقو  ام  و  ماـقملا ، یف  مـالعالا  تاـملک  نم  ریثک  یف  لـلخلا  کلذـب  حدـقنا  دـق  و 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  لّمأتملل  رهظی  امک  لئاط ،
______________________________

: دنیوگب هکنیا  لثم  تسه  رصح  رب  ّلاد  دوش ، مال  فلا و  هب  فّرعم  ادتبم - هیلا 559 -] دنسم  رگا  هدش  هتفگ  مال : هب  فّرعم  دنسم  ج : [- 1]
 ... درادن و ءیجم  هب  فاّصتا  یسک  الثم  دیز  زا  ریغ  تسا : نیا  شیانعم  هک  دیز » یئاجلا   » ای دیز » لجّرلا  «، » دیز ناسنالا  »

؟ هن ای  دنکیم  رصح  رب  تلالد  فّرعم ، هیلا  دنسم  ایآ  لاؤس :
. دناهدرک نایب  ار  لاؤس  خساپ  همّدقم ، ود  رکذ  اب  دنراد و  یقیقحت  هنیمز  نیا  رد  هّللا  همحر  فّنصم  باوج :

. دشاب سنج  فیرعت  يارب  هک  تسا  نیا  مال ، فلا و  دروم  رد  یلّوا  لصا  لّوا : همّدقم  کلذ : حیضوت 
345 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ سنج  زا  روظنم 
ینعی دراد  ّزیمت  تاّذـلاب  یتّیهام  ره  هک  تسا  یهیدـب  و  تسه 560 ] لـصف  عون و  زا  ّمعا  دـشابیم و  تعیبط  ّتیهاـم و  سنج ، زا  دوصقم 

. تاّیهام رئاس  نینچمه  و  تسه - منغ  ّتیهام  زا  ریغ  ّتیهام ، نآ  هک  دراد  ّتیهام  کی  رقب » »
رگم دـیراذگیم  سنج  ار  مال  فلا و  نآ  مان  دـینکیم و  فّرعم  مال ، فلا و  اب  ار  ناسنا »  » هک امـش  اـیآ  هچ و  ینعی  سنج  فیرعت  لاؤس :

صّخـشتم ار  نآ  دیهاوخیم  هک  هدوب  مهبم  سنج »  » نآ ایآ  رگید : ترابع  هب  دـینکیم  هفرعم  ار  وا  هلیـسو ، نآ  هب  هک  هدوب  هرکن  ناسنا ،» »
؟ دیئامن

نآ هب  مـال  فلا و  هلیـسو  هب  امـش  تسا ، ّزیمتم  زاـتمم و  هسفنب »  » هک یتّیهاـم  ناـمه  هک : تسین  نیا  زا  ریغ  سنج ، فیرعت  ياـنعم  باوـج :
هفرعم ار  نآ  میهاوخب  هک  تسین  هرکن  سنج ، اریز  درک  ناـیب  سنج  فیرعت  يارب  یموهفم  ناوتیمن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینکیم  هراـشا 

. میئامن
. دشاب سنج  فیرعت  يارب  مال  فلا و  هک  تسا  نیا  یلّوا ، هدعاق  هصالخ :

. یتاذ یلّوا  لمح  هن  دشاب  یعانص  عیاش  شلمح  هک  تسا  نیا  ربخ - ادتبم و  هّیلمح - يایاضق  رد  یلّوا  لصا  مّود : همّدقم 
اسبهچ و  رـشب » ناسنالا   » ای ناسنا » ناسنالا  : » دننام دنـشاب  دّحتم  موهفم ، رظن  زا  لومحم  عوضوم و  هک : تسا  نیا  یتاذ ، یلّوا  لمح  كالم 

ناسنالا  » دـننام دـشاب  یتاذ  یلّوا  لمح  شلمح  تسه ، داّحتا  ّتیهام ، تهج  زا  طقف  لومحم  عوضوم و  نیب  هک  یئاـجنآ  فّنـصم ، رظن  هب 
[. 561 «] قطان ناویح 
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اجراخ رگا  الا  و  ناسنا » دیز  : » دننام دنتـسه  دـّحتم  یجراخ  دوجو  رد  اهنت  لومحم  عوضوم و  هک : تسا  نیا  یعانـص ، عیاش  لمح  كالم 
هک تسا  یهیدب  هّیدرف و  تاّیـصوصخ  هب  صّخـشتم  ناسنا  ینعی  دیز »  » اریز تسه  نیابم  ناسنا ، اب  دیز  دینک ، رظنفرـص  ناسنا » دـیز   » زا
رد ناسنا  دـیز و  نیب  طابترا  یئانـشآ و  تسا - ریاغم  درادـن ، هّیدرف  تاّیـصوصخ  هب  دـّیقت  هک  یناسنا  اب  هّیدرف  تاصّخـشت  هب  دـّیقم  ناـسنا 

. تسه ناسنا  ّتیهام  زا  يدرف  قادصم و  دیز ، طقف  تسا و  جراخ 
. اتّیهام اموهفم و  هن  دنتسه  دّحتم  اجراخ  طقف  ینعی  دشاب  یعانص  عیاش  شلمح ، هک  تسا  نیا  هّیلمح ، يایاضق  رد  یلّوا  لصا  هصالخ :

: هک تسا  نیا  شاهجیتن  مینیبب  ات  مینکیم  همیمض  رگیدکی  هب  ار  روکذم  هدعاق  ود  نونکا 
؟ هن ای  دراد  راصحنا  رب  تلالد  مال ، هب  فّرعم  هیلا  دنسم  ایآ 

داـّحتا لوـمحم ، عوـضوم و  نیب  هک  تسا  نیا  یلّوا ، هدـعاق  یفرط  زا  دـشاب و  سنج  فـیرعت  يارب  مـال  فـلا و  هک  تسا  نیا  یلّوا  لـصا 
رـصح هدافتـسا  دـیز » ملاـعلا   » اـی دـیز » براّـضلا   » هّیـضق زا  ناـیب  هچ  هب  میئوگیم  نونکا  یموهفم - يوهاـم و  داـّحتا  هن  دـشاب - يدوجو 

؟ دوشیم
شیانعم دیز » ناسنالا   » میتفگ رگا  رگید : ترابع  هب  تسه  يدوجو  داّحتا  اجراخ  ملاع  دیز و  نیب  هک  دوشیم  هدافتـسا  روکذـم  هّیـضق  زا 
يدوجو داّحتا  رکب ،» ناسنا و   » نیب ای  ورمع » ناسنا و   » نیب هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  اـّما  تسه  يدوجو  داـّحتا  ود ، نآ  نیب  هک  تسا  نیا 

؟ تسین
داّحتا همیمـض  هب  سنج  فیرعت  اذـل  دراد  يدوجو  داّحتا  رب  تلالد  طـقف  هک  مه  هّیلمح  هّیـضق  تسا ، سنج  فیرعت  يارب  هک  مـال  فلا و 

، دیز اب  مینکیم - هراشا  نآ  هب  مال  فلا و  هلیـسو  هب  ام  تسا و  ّزیمتم  هسفنب ، هک  ملاع -»  » ّتیهام دینادب  هک : تسا  نیا  شاهجیتن  يدوجو ،
یتلالد نانچ  مال ، فلا و  هن  درادـن - يدوجو  داّحتا  دـلاخ  ای  ورمع  رکب ، اب  ملاع  ّتیهام  هک  تسین  نیا  شاهجیتن  اـّما  دراد  يدوجو  داـّحتا 

. هّیلمح هّیضق  هن  دراد 
347 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکلب تسا  سنج  فیرعت  مال ، فلا و  رد  یلّوا  لصا  لیلد ، هچ  هب  میئوگب  میئامن و  رظنفرص  یلّوا  هدعاق  ود  نآ  زا  یکی  زا  ام  هکنیا  رگم 
رگا ملاعلا » ۀـعیبط  دارفا  نم  درف  ّلک  : » ینعی ملاعلا »  » تسه [ 562] دارفا لومش  قارغتـسا و  رب  ّلاد  دوش ، لخاد  مه  درفم  رب  مال  فلا و  رگا 
نیا شیانعم  دوشیم ، هصالخ  دیز  رد  ملاعلا » دارفا  نم  درف  ّلک   » میتفگ رگا  ینعی : راصحنالا » یلع  ّلدـی  اذـه   » دـیدش هلئـسم  نیا  هب  لئاق 

ّتیملاع ناونع  يرگید  درف  دـیز ، زا  ریغ  سپ  تسا  دـیز  زا  تراـبع  ملاـع ، ّتیهاـم  دارفا  ماـمت  اریز  دنتـسین  ملاـع  دـلاخ ، رکب و  هک  تسا 
. درادن

یعانص عیاش  شلمح  هک  تسا  نیا  هّیلمح ، يایاضق  رد  یلّوا  لصا  لیلد ، هچ  هب  میئوگب  میئامن و  رظنفرص  مّود  هدعاق  زا  رگا  نینچمه  و 
نیا شیانعم  تسه و  یتاذ  یلّوا  لمح  شلمح  دـیز » ملاعلا   » میتفگ رگا  ینعی : دـشاب  یتاذ  یلّوا  لـمح  یلّوا ، هدـعاق  تسا  نکمم  دـشاب ،
دیز زا  ریغ  دـنکیم ، تلالد  بلطم  نیا  تسین و  یئادـج  هنوگچـیه  ود ، نآ  نیب  تسا و  ملاـع  ّتیهاـم  ناـمه  دـیز ، ّتیهاـم  هک : دوشیم 

دیدش و داّحتا  هب  لئاق  ملاع »  » دیز و ّتیهام  نیب  امـش  دراد و  يرگید  ّتیهام  ورمع - دننام  دیز - زا  ریغ  اریز  دشاب  ملاع  دناوتیمن  یـسک 
« دیز ملاعلا   » رد ّتیهام  داّحتا  دنک ، ادیپ  ّتیملاع  هب  فاّصتا  یسک  مه  دیز  زا  ریغ  هچنانچ 

348 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
موهفمب سیل  هصخش  ءافتنا  ّنأ  تفرع  دق  و  الصأ : امهدروم  ریغ  نع  مکحلا  خنـس  ءافتنا  و  موهفملا ، یلع  ددعلل  بقلل و ال  ۀلالد  ال  لصف :

[. 1]
______________________________

. دراد قّقحت  تریاغم  اتّیهام  ورمع ، دیز و  نیب  نوچ  تسین  مامت 
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. تسین نانچ  هک  دشابیم  یهیدب  نکل  تسه  رصح  رب  ّلاد  دشاب ، یتاذ  یلّوا  لمح  شلمح  دیز » ملاعلا   » هّیضق رگا  هصالخ :
[. 563] دنکیم بلج  لوصالا  ۀیانع  باتک  زا  ياهتکن  هب  ار  امش  هّجوت  لصف ، نیا  نایاپ  رد  هدنراگن » : » رّکذت

بقل موهفم 

روظنم اّما  دنکیم  مذ  ای  حدـم  رب  تلالد  يوحن  بقل  دـشابیم ؛ حرطم  وحن ، رد  هک  تسه  یناونع  نآ  زا  ریغ  بقل 564 ،] زا  دوصقم  [- 1]
« ادیز مرکا   » دـننام تسه  یّماع  يانعم  ياراد  هیف  نحن  ام  رد  بقل »  » سپ دریگیم  رارق  مکح  ّقلعتم  هک  تسا  نآ  ثحب ، ّلحم  رد  بقل  زا 

. هدش مارکا  بوجو  ّقلعتم  تسه و  بقل  ناونع  ياراد  دیز »  » هملک هک 
شدبع  هب  یئالوم  رگا  رگید  ترابع  هب  هن  ای  دراد  موهفم  رب  تلالد  بقل ، ایآ  لاؤس :

349 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذا ۀصیقّنلاکف  ةدایّزلا  اّمأ  و  دّیقملا . ّصاخلا و  كاذـب  سیل  ّهنال  هنود ، ام  یلع  راصتقالا  زاوج  مدـع  اقوطنم  ددـعلاب  دـییقّتلا  ۀّیـضق  ّنأ  امک 
ریـض ةدایّزلا  یف  ناک  امل  ّلـقألا  هفرط  یلا  رظّنلاـب  دـیدّحتلا  دّرجمل  ناـک  ول  معن  هیفرط 565 .] الک  یلا  ۀـفاضالاب  دـیدّحتلل  هب  دـییقّتلا  ناک 

لب موهفملا ، یلع  هتلالد  ۀهج  نم  هریغب  ءازتجالا  مدـع  سیلف  ناک  فیک  و  یفخی ، امک ال  ةدایز ، ۀلیـضف و  اهیف  ناک  امبر  لب  [، 566] الصأ
[. 1  ] مولعم وه  امک  قوطنملا ، یف  ذخأ  ام  عم  ۀقفاوملا  مدع  لجال  نوکی  اّمنا 

______________________________

ای دیز » ریغ  مارکا  بجی  ال   » درادن و قّقحت  دیز  زا  ریغ  رد  نآ - صخش  هن  مکح - خنس  هک  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  ایآ  ادیز » مرکا   » تفگ
؟ درادن یتلالد  نانچ 

خنس دیامن ، تلالد  هک  يزیچ  هن  رصح و  تاودا  هن  تسا ، حرطم  هرصحنم ، ّتلع  هن  نوچ  تسین  موهفم  رب  ّلاد  بقل ، لاکـشا ، الب  باوج :
مرکا  » درادن و مارکا  بوجو  دـیز ، زا  ریغ  هکنیا  هن  هدش 567 -] نایب  دیز  مارکا  بوجو  هّیـضق ، نآ  رد  اهنت  دراد  دیز  هب  صاصتخا  مکح 

. هدشن عقاو  نایب  ضّرعت و  دروم  اتابثا  ای  ایفن  یسک  دیز ، زا  ریغ  ینعی : دراد - دیز  ریغ  مارکا  بوجو  ءافتنا  رب  تلالد  ادیز »

ددع موهفم 

رگا الثم  دشابیم  ددع  موهفم  هدش ، عقاو  ثحب  ّلحم  هک  ینیوانع  زا  رگید  یکی  [- 1]
350 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هن ای  تسه  موهفم  ياراد  ددع ، نآ  ایآ  لاجر » ۀثالث  مرکا  : » دیوگب شدبع  هب  یئالوم 
. نآرب دئاز  هب  تبسن  یهاگ  دنجنسیم و  ددع  نآ  نود  ام  هب  تبسن  ار  مکح  یهاگ  دوشیم ، حرطم  ددع ، ياهّیضق  رد  یتقو 

رفن ود  مارکا  هب  تبـسن  روکذم ، هّیـضق  میئوگب  اضرف  میجنـسب و  هثالث  ددع  زا  رتمک  هب  تبـسن  ار  مکح  لاجر » ۀثالث  مرکا   » هّیـضق رد  رگا 
صخش ود  هب  تبسن  رفن ، هس  مارکا  ياج  هب  یـسک  رگا  هک  دراد  تلالد  هّیـضق  نآ  قوطنم »  » هک تسا  نیا  لاؤس ، خساپ  دراد ، یمکح  هچ 

. تسا هدرکن  نایتا  جراخ  رد  ار  هب  رومأم  دیامن ، مارکا 
سپ ریخ ! دیاهدومن ؟ نایتا  جراخ  رد  ار  هب  رومأم  دیئامن ، قتع  ار  هرفاک  هبقر  نآ ، ياج  هب  امـش  و  ۀنمؤم » ۀـبقر  قتعا   » دـیوگب الوم  رگا  ایآ 

فلاخم نآ  اب  هّیضق  قوطنم »  » سفن دیامن ، افتکا  هدش ، رکذ  مکح  ّقلعتم  رد  هک  يددع  زا  رتمک  هب  دهاوخب  یسک  رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد 
. درادن موهفم  هب  یطابترا  تسا و 

: تسا تروص  ود  ياراد  هلئسم ، میجنسب ، ددع  نآرب  دئاز  هب  تبسن  ار  مکح  رگا 
دنکیم تلالد  ددع  نآ  تروص ، نیا  رد  صقنا » دیزا و ال  لاجر ال  ۀثالث  مرکا  : » ینعی تسه  صاخ  ددع  نامه  الوم  روظنم  یهاگ  فلا :
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، هصیقن یفن  بناج  رد  هک  یتلالد  نامه  دننام  موهفم ، هن  تسه  هّیـضق  قوطنم  هب  طوبرم  روکذم ، تلالد  انمـض  دوش  نایتا  دیابن  دـئاز  هک 
. دنک ادیپ  قّقحت  درف  هس  زا  رتمک  دیابن  هک  تسا  حرطم 

اهنت هن  دوش  قّقحم  نآرب ، دـئاز  رگا  اّما  دـنکن  ادـیپ  قّقحت  نآ  زا  رتمک  هک  تسا  نیا  هثالث - دـننام  ددـع - هب  دـیدحت  زا  روظنم  یهاگ  ب :
موهفم تفگ  دش و  موهفم  توبث  هب  لئاق  ناوتیمن  ضرف  نیا  رد  اذل  دشاب  هتشاد  مه  بابحتسا  تلیـضف و  تسا  نکمم  هکلب  درادن  یعنام 

. رتشیب هن  تسا  رفن  هس  مارکا  هّیضق ، نآ 
351 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّصاخلا  ّماعلا و  یف  عباّرلا : دصقملا 
، ماقملاب قیلی  امب ال  يرخأ  ساکعنالا  ةرات و  دارّطالا  مدـعب  ضقّنلا  اهیف  مالعالا  نم  عقو 569 ] دق  و  فیراعتب 568 ،] ماعلا  فّرع  دق  لصف :

ینعملا ناک  فیک و  ۀـیقیقحلا ، اـملاب  هنع  لاؤّسلا  باوج  یف  ۀـعقاو  ـال  ۀـحراّشلا ، اـملاب  هنع  لاؤّسلا  باوج  یف  عقت  ۀـّیظفل  فیراـعت  اـّهناف 
یف سایقملا  هقدص  مدع  درف و  یلع  ینعملا  کلذ  قدص  لعجی  اذـل  و  اقادـصم ، اموهفم و  هب  فّرع  امم  حـضوأ  ناهذالا  یف  هنم  زوکرملا 

حـضوأ وه  امک  یلجالاب  نوکی  نأ  ّدب  فیرعّتلا ال  و  دحأ . نم  هیرتعت  ۀهبـش  و ال  هیف ، بیر  الب  ساکعنالا  وأ  دارّطالا  مدعب  اهیلع  لاکـشالا 
[. 1  ] یفخی نأ  نم 

______________________________

« صاخ ّماع و   » مراهچ دصقم 

هراشا

اب نآ  طابترا  سامت و  هک  تسه  یثحابم  زا  یکی  صاخ » ّماع و   » ثحب رّکذت : [- 1]
352 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا سوسحم  الماک  ناوارف و  یهقف ، ثحابم 

ماع فیرعت  ]

رظن زا  فیراعت  نآ  مامت  هکلب  رثکا  نکل  دـناهداد  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  اهنآ  هدرک و  رکذ  یفلتخم  فیراـعت  ماـع ، يارب  نییلوصا 
: مینکیم رارکت  ادّدجم  میاهدرک ، نایب  ارّرکم  هک  ار  یبلطم  نامه  ام  نکل  تسه  لاکشا  راچد  ّتیعنام - ّتیعماج و  سکع - درط و 

زا وه » امب   » یـسک رگا  دـشاب . وه » امب   » لاؤس زا  باوج  رد  هّیقیقح و  فیراعت ، نآ  هک  تسا  دراو  یتروص  رد  فیراـعت  باـب  رد  لاکـشا 
اّما دنک  ثحب  فیرعت  نآ  ّتیعنام  ّتیعماج و  هب  تبـسن  دیاب  تروص  نیا  رد  دونـشب  یخـساپ  دنک و  لاؤس  ءیـش  تقیقح  و  ّتیهام 570 ]

. دیامن هظحالم  ار  فیرعت  نآ  ّتیعنام  ّتیعماج و  درادن ، یموزل  درک ، ادیپ  مسالا » حرش   » ناونع یفیرعت  رگا 
لیلد دومن و  رظنفرـص  اهنآ  هرابرد  ماربا  ضقن و  زا  دیاب  اذل  هّیقیقح  هن  تسه  هّیظفل  فیراعت  لیبق  زا  هدـش  لئاسم  رثکا  رد  هک  یفیراعت 

: هک تسا  نیا  یقیقح ، هن  دشابیم  یظفل  فیراعت ، نآ  هکنیا  رب  [ 571
: دیئوگیم دیتسه ، فیرعت  کی  هب  تبسن  ماربا ، ضقن و  ماقم  رد  امش  هک  یهاگ 

هچ زا  ار  نآ  ّتیدرف  امـش  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  تسه ، شقیداصم  زا  درف  نآ  هکیلاـحرد  دوشیمن  قادـصم  نـالف  لـماش  فیرعت ، نیا 
؟ دیدرک زارحا  یقیرط 

تـسین فیرعت  نآ  قیداصم  زا  اریز  دوشب  نآ  لماش  دیابن  هکیلاحرد  دوشیم  درف  نالف  لماش  فیرعت ، نالف  دیئوگیم  یهاگ  نینچمه  و 
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؟ تسه فیرعت  نآ  قیداصم  زا  درف  نالف  هک  دیدش  هّجوتم  یقیرط  هچ  زا  امش  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس 
ار نآ  تسه و  صخشم  زکترم و  ام  نهذ  رد  یفّرعم  کی  انعم و  کی  دیئوگیم  دبال 

353 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هل ام  تابثا  ماقم  یف  هیلا  هب  راشیل  ّماعلا  دارفأ  اّهنأ  یف  ۀهبـش  ام ال  نیب  اعماج  هموهفمب  نوکی  ام  نایب  وه  اّمنا  هفیرعت  نم  ضرغلا  ّنأ  رهاّظلاف 

هدارفأ و نم  ماـکحالا  بسحب  مـالکلا  لـحم  وه  اـم  حوـضو  دـعب  هب  ضرغ  قـّلعت  مدـعل  هتّیهاـم ، هتقیقح و  وـه  اـم  ناـیب  ـال  ماـکحالا ، نم 
[. 1  ] ماکحالا نم  مکحل  الحم  ّماعلا  هموهفمب  نوکی  ثیح ال  هقیداصم ،

______________________________

دوشیمن قادـصم  نآ  لماش  امـش  فیرعت  اّما  دوشیم  قادـصم  نالف  لماش  تسه ، ام  نهذ  رد  هک  یئاـنعم  میئوگیم : هداد ، رارق  ساـیقم 
. تسه زکترم  صّخشم و  امش  دزن  یفّرعم  سایقم و  هرخالاب  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 

؟ هدش رکذ  فّرعم »  » يارب هک  یفیرعت  نآ  ای  دشابیم  حضوا  تسا  صّخشم  امش  دزن  هک  یسایقم  نآ  لاؤس :
. میجنسیم نآ  اب  ار  فیرعت  مقس  تّحص و  هک  تسه  حضوا  ام  سایقم  دیئوگب  دیاب 

یلجا فّرعم ،»  » زا دـیاب  فّرعم » [، » تسین 572 یلجا »  » هب فیرعت  روکذـم ، فیرعت  دوـشیم  موـلعم  سپ  تسه  حـضوا  ساـیقم ، نآ  رگا 
هک سایقم  دشابیم ، حضوا  سایقم ، نآ  دوشیم  مولعم  دیجنسیم ، ناتدوخ  سایقم  اب  ار  فّرعم »  » مقس تّحـص و  امـش  هکیلاحرد  دشاب 

؟ تسه یلجا  فّرعم »  » زا فّرعم »  » نیا هنوگچ  تسا  حضوا  فّرعم »  » رگا تسا ، حضوا  فّرعم » ، » دش حضوا 
، فـیرعت نآ  سپ  تسین  حرطم  یلجا »  » ناوـنع ثحب ، ّلـحم  رد  لاکـشاالب  دـشاب و  یلجا  فّرعم »  » زا فّرعم »  » دـیاب هّیقیقح  فیراـعت  رد 

. دراد مسالا » حرش   » ناونع هکلب  تسین  یقیقح  فیرعت 
ترابع هب  دـننک  رکذ  ار  فیراعت  نآ  هک  هدوب  ياهزیگنا  یعاد و  هچ  تسه  زکترم  امـش  نهذ  رد  یحـضوا  سایقم  نانچ  رگا  لاؤس : [- 1]

؟ تسا ّبترتم  روکذم ، فیراعت  رب  ياهدئاف  هچ  رگید ،
لصف  نآ  رد  دننکیم  حرطم  ار  يدصقم  لصف و  کی  نییلوصا  املع و  نوچ  باوج :

354 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مومعلاف الا  و  هب ، ماکحالا  ّقلعت  ۀّیفیک  فالتخاب  وه  اّمنا  ّیلدبلا  ّیعومجملا و  و  ّیقارغتسالا 573 ] نم  ماسقالا  نم  هل  رکذ  ام  ّنأ  رهاّظلا  ّمث 

درف ّلک  نوکی  وحنب  ةرات  هب  مکحلا  ّقلعت  ّنأ  رمالا  ۀیاغ  هیلع ، قبطنی  نأ  حلـصی  ام  عیمجل  موهفملا  لومـش  وه  و  دـحاو ، ینعمب  عیمجلا  یف 
لثتما امل  الثم  هیقف » ّلک  مرکأ   » یف دحاو  مارکاب  ّلخا  ول  ثیحب  ادحاو  اعوضوم  عیمجلا  نوکی  وحنب  يرخأ  و  مکحلل . ةدـح  یلع  اعوضوم 

ةروّصلا فالخب  الصأ .
______________________________

رکذ ار  یفیراعت  نانچ  دـشاب  صخـشم  یلامجا » ناونع   » کـی ثحب  ّلـحم  هکنیا  يارب  اذـل  دـننک  ناـیب  ار  یلئاـسم  ماـکحا و  دـنددص  رد 
ایآ هن ؟ ای  تسه  ّتیزاجم  مزلتـسم  ماع »  » صیـصخت اـیآ  هلمج : زا  دوشیم  حرطم  یلئاـسم  صاـخ » ّماـع و   » ثحب رد  ـالثم  [ 574] دننکیم

؟ هن ای  دوشیم  مّدقم  قلطم ، رب  ماع » ، » ضراعت ماگنه  ایآ  هن ؟ ای  تسا  زئاج  دحاو ، ربخ  هب  ینآرق - و  یباتک - ماع  صیصخت 
نآ تسه و  یناونع  نانچ  ماع »  » زا ام  دوصقم  دنیوگیم : صاخ » ّماع و   » ثحب يادتبا  دوش ، صخـشم  روکذم  لئاسم  عوضوم  هکنیا  يارب 

. تسه ناونع  نامه  هب  طوبرم  مینکیم ، رکذ  ادعب  هک  ار  یماکحا 
روبجم نییلوصا  هک  هدش  عقاو  یمکح  عوضوم  یعرـش ، لیلد  رد  هن  تسه و  ینیوکت  بلطم  کی  هن  مومع »  » ای ماع »  » هملک هکنیا  هصالخ 

. دننک فیرعت  ام  يارب  ار  نآ  دنشاب 
355 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رهظی امک  لثتما ؛ عاطأ و  دقل  مهنم  ادحاو  مرکأ  ول  ثیحب  لدبلا  یلع  اعوضوم  دـحاو  ّلک  نوکی  وحنب  ۀـثلاث  یـصع و  عاطأ و  ّهناف  یلوالا ،
[. 1  ] لّمأت رظّنلا و  نعمأ  نمل 

______________________________

ماع ماسقا 

هراشا

: هدش رکذ  یماسقا  ماع ، يارب  [- 1]

: یقارغتسا ّماع  - 1

هظحالم القتسم  دارفا ، زا  کیره  هب  تبسن  نایصع ، تعاطا و  هک  يروط  هب  تسه  یّلقتسم  عوضوم  مکح ، ّقلعت  يارب  نآ  دارفا  زا  کیره 
، هدـش قّقحم  تعاطا ، کی  دـیدرک ، مارکا  ار  هیقف  دـیز  رگا  تسا : نیا  شیانعم  هیقف » ّلک 575 ] مرکا   » دـیوگب یئالوم  رگا  الثم  دوشیم 
: هتفگ نینچ  الوم  ّنأک  تسا و  حرطم  لقتـسم ، مکح  اهقف  دارفا  دادـعت  هب  هدـش و  قّقحم  يرگید  تعاطا  دـیدومن ، مارکا  ار  هیقف  رکب  رگا 

 ... و هیقفلا » ارکب  مرکا  «، » هیقفلا ادیز  مرکا  »
. تسا حرطم  ياهناگادج  نایصع  تعاطا و  لقتسم ، مکح  درف ، ره  هب  تبسن  یقارغتسا ، ّماع  رد  هکنیا  هصالخ 

: یعومجم ّماع  - 2

مکح کی  اهنآ  عومجم  دنـشاب ، رفن  دـص  اـهقف  رگا  اـضرف  دنتـسه  مکح  کـی  ياراد  عومجملا - ثیح  نم  دارفا - عومجم  مسق ، نیا  رد 
، دبع تسا : وحن  نیا  هب  شتعاطا  هک  دوش  قّقحم  تسا  نکمم  نایـصع ، کی  تعاطا و  کی  اهنآ  مارکا  هب  تبـسن  دنراد و  مارکا  بوجو 

رگا الثم  تسه  یقیداصم  ياراد  دوخ ، هک  دـنوشن  مارکا  رفن » دـص   » هک تسا  نینچ  الوم  نامرف  نایـصع  دـیامن و  مارکا  ار  رفن  دـص  مامت 
رفن هن  دون و  یّتح  ای  هد و  ای  جنپ  دبع ،

356 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنک مارکا  ار  رفن  دص  عومجم  هک  دوشیم  قّقحم  یتروص  رد  وا  رما  تعاطا  هدومن و  نایصع  الوم  نامرف  هب  تبسن  دنک ، مارکا  ار  اهقف  زا 

ادمع هکنیا  ّالا  دیامن  نایتا  ار  زامن  طئارـش  ازجا و  مامت  یـسک  رگا  اضرف  تسا  زامن  باب  رد  یطابترا  رثکا  ّلقا و  دننام  ّنأک  یعومجم  ّماع 
رگا هک  تسه  یطاـبترا  نینچمه  یعوـمجم  ّماـع  دارفا  قیداـصم و  رد  ةالّـصلا .» هنم  قّـقحتی  مـل  ّهنأـکف   » دـنکن تیاـعر  ار  اـهنآ  زا  یکی 
الوم رما  تیـصعم  دـنکن ، ادـیپ  قّقحت  عومجم »  » هچنانچ دوشیم و  قّقحم  ـالوم  ضرغ  لـصاح و  هدـحاو ، تعاـطا  دوش ، قّقحم  عومجم » »

. هدش لصاح 
مکح ّتیدرف و  ياراد  درف ، ره  هک  یقارغتـسا  ّماع  فالخب  دراد  دحاو  مکح  ازجا ، عومجم  ّتیئزج و  درف ، ره  یعومجم ، ّماع  رد  هصالخ :

. تسا لقتسم 

: یلدب ّماع  - 3

هلمج الثم  درادن  يرثا  موزل و  رگید ، درف  نایتا  دوشیم و  لصاح  الوم  رما  تعاطا  دنک ، ادیپ  قّقحت  ماع  دارفا  زا  کیره  رگا  مسق ، نیا  رد 
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، لجر کی  مارکا  اب  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسه و  یلدـب  مومع  رب  ّلاد  دوش ، نآ  همیمـض  لجر » ّيا   » یتقو اّما  دراد  قالطا  الجر » مرکا  »
. دشاب رکب  ای  ورمع  دیز ، درف ، نآ  هاوخ  دوشیم  تعاطا  الوم  رما 

. تسا لقتسم  مکح  ياراد  درف ، ره  یقارغتسا ، ّماع  رد  فلا : يدنبعمج :
مکح ات  دـنک  ادـیپ  قّقحت  ازجا  مامت  دـیاب  دـنراد و  ّتیئزج  تقیقح ، رد  ماع  دارفا  تسا و  حرطم  مکح ، کی  طقف  یعومجم  ّماـع  رد  ب :

. دوش لصاح  الوم  رما  لاثتما  ات  دوش  قّقحم  اهنآ  زا  کیچیه  دیابن  یفن »  » رد و  یباجیا - مکح  رد  دوش - لاثتما  الوم 
. درادن یموزل  رگید  درف  نایتا  دنکیم و  تیافک  درف  کی  نایتا  یلدب ، ّماع  رد  ج :

هثالث ماسقا  ياراد  ماع ، مکح ، ّقلعت  زا  رظنعطق  اب  و  دـشابیم - ّماع  سفن  هب  طوبرم  روکذـم ، هثالث  ماسقا  بسح  هب  ماـع  فـالتخا  لاؤس :
ظاحل هب  روکذم  میسقت  هکنیا  ای  تسه 576 -]

357 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟] هدومن 577 داجیا  ار  ماسقا  نآ  مومع ،»  » هب مکح  ّقلعت  تسا و  مکح  ّقلعت 

اـضرف دومن ، رّوصت  ار  هثالث  ماسقا  ناوتیمن  نآ  زا  رظنعطق  اب  دـشابیم و  مکح  ّقلعت  ظاحل  هب  روبزم  میـسقت  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، باوج :
و [ 578] دشاب هتشاد  یمکح  القتسم  اهقف  زا  کیره  هکنیا  یکی  دیامن : نایب  دناوتیم ، وحن  ود  هب  هیقف » ّلک  مرکا   » هّیـضق رد  ار  مکح  الوم 
ود نآ  هک  [- 579] دنشاب هتـشاد  دحاو  مکح  ناشمامت  دشاب و  ازجا  دارفا و  زا  بّکرم  هب  رومأم  دشاب - هب  رومأم  ءزج  يدرف  ره  هکنیا  رگید 

لومـش وه  و   » دراد تقیقح  کی  اـنعم و  کـی  دارفا ، نآ  ماـمت  رد  وه » ثیح  نم  «، » ماـع  » اـّلا تسا و  مکح  ّقلعت  هوحن  هب  طوبرم  ظاـحل ،
لـصف ماع - ناشـسنج - دنـشاب و  یّلقتـسم  لصف  روکذـم ، ماسقا  زا  کـیره  هک  تسین  نینچ  و  هیلع » قبطنی  نا  حلـصی  اـم  عیمجل  موهفملا 

. دشاب هتشاد  یصوصخم 
نکل میدرک  لقن  یقرواپ  رد  ار  ناشیا  مالک  نیع  هک  دناهتخادرپ  باوج  لاکشا و  کی  نایب  هب  هنم »  » هیشاح رد  هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذت :

: هک تسا  نینچ  شحیضوت 
تـسا فلتخم  ماسقا ، نآ  ظافلا  ارچ  سپ  دـشاب  ماسقنا  لباق  اتاذ  ماع  هکنیا  هن  تسا  مکح  ّقلعت  ظاـحل  هب  ماـع  هثـالث  ماـسقا  رگا  لاکـشا :

. دراد یلدب  ای  یعومجم  ّماع  رب  تلالد  هک  دشابیم  یظفل  نآ  زا  ریغ  تسه ، یقارغتسا  ّماع  رب  ّلاد  هک  یظفل  نآ  ینعی :
یلدـب ّماع  رد  اّما  ءاهقفلا » مرکا   » ای هیقف » ّلک  مرکا   » دـننام تسه  یقارغتـسا  ّماع  رب  ّلاد  مال ، فلا و  هب  یّلحم  عمج  اـی  لـک »  » ظـفل لاـثم :

«. تئش لجر  ّيا  الجر  مرکا  : » دیئوگیم هدومن و  لامعتسا  ار  نآ  لاثما  و  ّيا »  » هملک اضرف 
358 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّماع اتاذ  هکلب  درادن  یطابترا  مکح  ّقلعت  ماقم  هب  روکذم  میـسقت  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دنراد ، یّـصاخ  ظافلا  اهنآ  زا  مادکره  هکنیا  ایآ 
 ... دراد و قرف  یلدب  ّماع  اب  یقارغتسا 

ار یعومجم  یلدـب و  یقارغتـسا ، ّماع  ناوتیمن  مکح  ّقلعت  زا  رظنعطق  اب  نکل  تسا  حرطم  یـصاصتخا  ظافلا  ماع ، باب  رد  هچرگ  باوج :
. دومن رّوصت 

ّماع هب  صاصتخا  دیئوگیم  هک  لک »  » هملک نامه  مینکیم : نایب  هّللا  همحر  فّنـصم  خـساپ  اب  هطبار  رد  ام  مه  يدـییأت  حیـضوت و  رّکذـت :
«. تئش لجر  ّلک  الجر  مرکا  : » دوشیم لامعتسا  یلدب  ّماع  رد  وحن  نیا  هب  یهاگ  دراد ، یقارغتسا 

؟ تسا طلغ  یبدا ، رظن  زا  روکذم  لامعتسا  ایآ 
. تسین یقارغتسا  ّماع  ّصتخم  لک ،»  » هملک سپ  ریخ ! هک  تسا  نیا  رهاظ ،

یعومجم ّماع  دیوگب  دناوتیم  یسک  ایآ  اّما  [ 580] دینک ادیپ  یصاخ  ظافلا  یلدب ، یقارغتسا و  ّماع  يارب  دیتسناوت  امـش  اضرف  رگید : دییأت 
؟ دنراد یّصاخ  ظافلا  مادکره  مه  یقارغتسا  و 
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! ریخ
دوش هدافتـسا  یعومجم »  » ّماع صوصخ  نآ ، زا  هک  میرادـن  یظفل  چـیه  اّما  تسه  تنیابم  لامک  یعومجم ، یقارغتـسا و  ّماع  نیب  هکنیا  اب 

یّلقتـسم عوضوم  ار  یهیقف  ره  دناوتیم  مه  دنک ، هظحالم  دناوتیم ، وحن  ود  هب  ار  ملاع » ّلک  مرکا   » هّیـضق مکح ، ّقلعت  ماقم  رد  الوم  اریز 
یفّرصت لخد و  هکنیا  نودب  دنک  ضرف  عوضوم  کی  ار  اهقف  عومجملا -» ثیح  نم  - » عومجم دناوتیم  مه  دهد  رارق  مارکا  بوجو  يارب 

دراد موهفم  انعم و  کی  ماسقا ، نآ  مامت  رد  ماع  الا  تسا و  مکح  ّقلعت  ماقم  هب  طوبرم  روکذم ، میـسقت  میئوگیم  اذل  دیامن  نآ  ظافلا  رد 
«. هیلع قبطنی  نا  حلصی  ام  عیمجل  موهفملا  لومش  وه  «و 

359 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دحاو ّلک  یلع  قابطنالل  اهموهفمب  اهتّیحالص  مدعل  مومعلا ، نم  سیل  اهتحت  ۀجردنملا  اهداحآل  اهریغ  ةرشع و  لومش  لثم  ّنأ  حدقنا  دق  و 

[. 1 [ ] مهفاف 581 اهنم ،
______________________________

؟ تسا ماع  دارفا  زا  ددع  ءامسا  ایآ 

: هک دش  صّخشم  مه  لاؤس  نیا  خساپ  میدرک 582 ،] رکذ  هچنآ  زا  [- 1]
هک امـش  رتحضاو : ترابع  هب  هن  ای  تسا  مومع  دارفا  زا  دشابیم  هس و ...  ود ، کی ، زا  بّکرم  هک  هرـشع »  » دـننام ددـع ، ءامـسا  ایآ  لاؤس :
هد هعومجم  هک  مه  هرـشع  هملک  هیلع »...  قبطنی  نا  حلـصی  اـم  عیمجل  موهفملا  لومـش  وه  دـحاو و  ینعمب  عیمجلا  یف  مومعلا  دـیتفگ ...« :

؟ تسه یعومجم  ّماع  هرشع و  هملک  نیب  یقرف  هچ  رگید : ترابع  هب  هن ؟ ای  دوشیم  بوسحم  مومع ، دارفا  زا  تسا  دحاو 
ماع دارفا »  » زا درف  ره  ناونع ، قاـبطنا  تهج  زا  اـّما  تسه  هب  رومأـم  ءزج »  » يدرف ره  مکح ، ّقلعت  رظن  زا  هچرگ  یعومجم  ّماـع  رد  باوج :

قبطنم ماع ، ناونع  یئاهنت  هب  دـیز  رب  لاحنیعرد  اما  تسا  ّلقتـسم  عوضوم  کـی  اـهقف  عومجم  هچرگ  هیقف » ّلـک  مرکا   » هّیـضق رد  تسه ،
قبطنم هرـشع »  » ناوـنع کـی ،»  » ددـع رب  هک  تسین  نینچ  هلئـسم ، هرـشع ، هملک  رد  اـّما  هیقف » ورمع   » و هیقف » رکب  «، » هیقف دـیز  : » ینعی تسا 

 ... دشاب و قبطنم  هرشع »  » ناونع ود ،»  » رب دشاب ،
سپ تسین  یقرف  چـیه  هرـشع »  » هملک یعومجم و  ّماـع  نیب  هک  دوش  مّهوت  دـیابن  اذـل  تسین  قبطنم  هرـشع ، ناونع  داـحآ ، زا  کیچـیه  رب 

. تسین ماع  دارفا  زا  نآ  لاثما  و  هرشع » »
360 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لثم ّنأ  ةرورـض  امهّمعی ،] و   ] امهنیب كرتشی 583 ] ام  نوکی  امک  صوصخلاک  اعرـش  ۀـغل و  هّصخت  ۀغیـص  مومعلل  ّنأ  یف  ۀهبـش  ال  لصف :
صوصخلا یف  هلامعتسا  هب  هصاصتخا  یفانی  و ال  هّمعی 584 ،] صوصخلا و ال  ّصخی  و ال  هصخی ، ناک  ۀـغل  يأ  یف  هفداری  ام  و  ّلک »  » ظفل

[. 1  ] صوصخلا مومعلا و  ۀقالعب  وأ  مومعلا ، ّهنأ  ءاعّداب  ۀیانع 
______________________________

؟ تسه یّصاخ  ظفل  ياراد  مومع ،»  » ایآ

، دناهدرک حرطم  رـصتخم  رایـسب  هّللا  همحر  فّنـصم  یلو  هدـش  ثحب  شاهرابرد  الّـصفم  یلوصا ، بتک  رثکا  رد  هک  یثحابم  زا  یکی  [- 1]
: تسه یلاوقا  هلئسم ، رد  هن ؟ ای  تسه  یّصاخ  ظافلا  ياراد  اتغل » اعرش و  « » مومع  » ایآ هک : تسا  نیا 

ظافلا ياراد  صوـصخ 586 »]  » هک روطناـمه  تسه - شدوـخ  هب  صوـصخم  هک  تسه  یظاـفلا  ياراد  [ 585] اعرـش اـتغل و  مومع » - » 1
. دشابیم دوخ  هب  ّصتخم 
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، دنوش لامعتـسا  مومع ، زا  ریغ  رد  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  مومع »  » صوصخ اهنآ  یقیقح  هل  عوضوم  هک  میراد  یظافلا  رگید ، ترابع  هب 
. دننکیم ادیپ  هحماسم  زاجم و  ناونع 

361 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّنأ یلا  ـال  و  یلوأ . نّقیتـملا  یف  ۀـقیقح  ظـفللا  لـعج  و  هفـالخب ، هنمـض  یف  ول  ۀـنّقیتم و  صوصخلا  ةدارا  نأ  یلا  یغـصی  ـال  هـعم 587 ] و 

: لیق یّتح  عاش ، رهتشا و  دق  صیصّختلا 
______________________________

. داد میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  يدوزب  هک  دناهدرک  رکذ  ناشیاعّدم  رب  مه  لیلد  ود  میرادن و  مومع  رب  ّلاد  ظفل  الصا  دناهتفگ  یخرب  - 2
« اتقیقح  » یهاگ مومع و  رد  اتقیقح »  » یهاگ هک  تسا  صوصخ  مومع و  نیب  یظفل ، كرتشم  مومع ، ظافلا  مامت  دناهدرک  اعّدا  یـضعب  - 3

. دوشیم لامعتسا  صوصخ  رد 
رب ّلاد  ظفل  عرش - طیحم  رد  اعرش - اّما  میرادن  مومع  رب  ّلاد  ظفل  اتغل  دناهدومرف : هدش و  لیصفت  هب  لئاق  مه  هّللا  همحر  یضترم  دّیـس  - 4

. میراد مومع 
. دناهدش فّقوت  هب  لئاق  مه  یضعب  - 5

هک تسه  دوخ  هب  صوصخم  ظاـفلا  ياراد  یتغل  ره  رد  مومع » : » ینعی تسا  لّوا  لوق  اـب  قح  لاکـشا » ـالب   » امّلـسم و هّللا : همحر  فّنـصم 
مومع هّصاخ  ظافلا  زا  همه »  » ظفل یـسراف  تغل  رد  و  لک »  » هملک برع ، ناسل  رد  الثم  تسه  لومـش »  » و مومع »  » نآ يانعم  هل و  عوضوم 

باب هروهشم  قئالع  زا  یکی  تیاعر  هب  زاین  يزاجم و  شلامعتسا  دیئامن ، لامعتسا  صاخ »  » رد ار  لک »  » ظفل امـش  رگا  هک  يوحن  هب  تسا 
. دراد زاجم 

 ...«. ۀیانع صوصخلا  یف  هلامعتسا  هب  هصاصتخا 588 ] یفانی  و ال  هلوق ...« :
362 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب عضولا  صاصتخا  بجوی  هتدارا ال  نّقیت  ّنأ  عم  زاجملل ، الیلقت  بلاغلا  وه  امل  ۀقیقح  هنوک  یضتقی  رهاّظلا  و  ّصخ » دق  الا و  ّماع  نم  ام  »
یتأـی اـمک  ۀـیزاجملا ، صیـصّختلا و  نیب  ۀـمزالملا  مدـعل  زاـجملا ، ةرثک  بجوی  ـال  صیـصّختلا  راهتـشا  و  داری . اـم  اریثک  مومعلا  نوک  عم 

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀنیرقلاب  ناک  اذا  الصأ  هیف  روذحم  الف  مّلس ، ول  و  هحیضوت .
______________________________

هن هدش  عضو  صوصخ »  » يارب مهنآ  لاثما  و  لک »  » هملک یّتح  میرادن ، مومع  رب  ّلاد  ظفل  الـصا  هک  دـناهدرک  هماقا  لیلد  ود  یـضعب  [ 1]
: میزادرپیم لیلد  ود  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  مومع 

ردـق املع ، ملعا  امّلـسم  ملاع » ّلک  مرکا   » دـیوگب یئالوم  رگا  اضرف  تسا  نآ  زا  نّقیتم  ردـق  صاخ » ، » دوشیم لامعتـسا  هک  یّماع  ره  - 1
لمح مومع  رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  زا  یلوا » ، » نّقیتم ردق  رب  ظفل  لمح  میئوگیم : هدومن ، نآ  همیمض  یئاربک  کنیا  تسه ، نآ  زا  نّقیتم 

. تسا نّقیتم  ریغ  كوکشم و  ام  يارب  مومع  نآ  هک  میئامن 
هملک هک  تسا  نیا  ام  ثحب  درادـن ، تغل  و  عضو »  » هلأـسم هب  یطاـبترا  ـالوم ، هدارا  مکح و  ّقلعت  رظن  زا  ندوب  نّقیتم  ردـق  لّوا : لـیلد  ّدر 

هکیلاحرد تسه  ملاع » ّلک  مرکا   » زا نّقیتم  ردـق  املع و  ملعا  دـیز ، دـیئوگیم  لدتـسم - امـش - اّما  دراد  یتلالد  هچ  يوغل  رظن  زا  لک » »
. تسا مومع  رب  ّلاد  هک  میراد  یظافلا  میئوگب : میهاوخیم  دشابیم و  نآ  لاثما  و  لک »  » هملک هل  عوضوم  عضو و  رد  ام  عازن 

نّقیتم ردق  صاخ ،»  » دیئوگیم ارچ  سپ  هدش  هدارا  مومع » ، » نآ زا  مینیبیم  هدش ، لامعتسا  لک »  » هملک هک  يدراوم  زا  يرایسب  رد  هوالعب 
 ... تسا و نآ  زا 

363 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ّهنأ ال ةرورـضل  القع ، رکنی  نأ  یغبنی  هیلع ال  اهتلالد  و  یهّنلا ، وأ  یفّنلا  قایـس  یف  ةرکّنلا  مومعلا  یلع  ۀـلاّدلا  ظافلالا  نم  ّدـع  امبر  لـصف :
ال [ 589] ۀلـسرم تذخأ  اذا  هدیفت  اّهنأ  یفخی  نکل ال  ةدوجوم . تناک  الا  و  دوجومب ، اهنم  درف  نکی  مل  اذا  الا  ۀـمودعم  ۀـعیبط  نوکی  داکی 

اهنم دیرأ  امل  بلّسلا  باعیتسا  الا  یضتقی  اهبلسف ال  الا  و  دییقّتلل ، ۀلباق  ۀمهبم 
______________________________

. تسا ّتیزاجم  مزلتسم  مه  صیصخت  هدروخ و  صیصخت  یماع  ره  ّصخ ،» دق  الا و  ّماع  نم  ام  : » هدش هتفگ  - 2
هک تسین  نیا  زا  رتهب  دشاب ، زاجم  صیـصخت و  مزلتـسم  ات  هدشن  عضو  مومع  يارب  نآ  لاثما  و  لک »  » هملک میئوگب  ادتبا  زا  رگا  ایآ  لاؤس :

؟ تسا ّتیزاجم  مزلتسم  هدروخ و  صیصخت  هدش ، عضو  مومع  يارب  لک »  » هملک میئوگب 
«. زاجملل الیلقت  - » تسا رتهب  مومع »  » هن هدش  عضو  صوصخ »  » يارب لک »  » هملک میئوگب  ادتبا  زا  رگا  يرآ ! باوج :

- وا یلامعتـسا  هدارا  رد  فّرـصت  هن  دشابیم  الوم  يّدج  هدارا  رد  فّرـصت  هکلب  تسین  ّتیزاجم  مزلتـسم  صیـصخت ، الّوا » : » مّود لیلد  ّدر 
. هحیضوت یتأی  امک 

تفاطل و اریز  دـشاب  نانچ  مه  دـیاب  تسه و  يزاجم  تالامعتـسا ، رثکا  هک  دـیاهدرکن  هدـهاشم  امـش  ایآ  دراد  یعنام  هچ  ّتیزاجم ، ایناث » »
. تسا دودرم  مه  مّود  لیلد  سپ  تسه  تقیقح  زا  شیب  زاجم ، ّتیبذاج 

ود زا  باوج  يارب  هّصخت -...  ۀغیـص  مومعلل  ّنا  یف  ۀهبـش » ال  - » میدرک نایب  ثحب ، لّوا  رد  هک  یتهادـب  و  ترورـض »  » نامه هّتبلا  رّکذـت :
. دنکیم تیافک  روکذم  لیلد 

. دنراد مومع  رب  تلالد  هک  میراد  یّصاخ  ظافلا  اتغل  اعرش و  هجیتن :
364 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلا ۀفاضالاب  [ 593] اّهناف ۀیلقع ، هیلع 592 ] [ 591] اهتلالد نوک  یفانی  ال  [ 590] اذه اهدارفأ و  نم  هیلع  اهقابطنا  حلـصی  ام  باعیتسا  ال  انیقی ،
[. 1 [ ] هیلع 595 اهقابطنال  حلصت 594 ] یتلا  دارفالا  ال  اهنم ، داری  ام  دارفأ 

______________________________

مومع رب  ّلاد  ظافلا 

دیوگب یسک  رگا  الثم  دشابیم  یهن  ای  یفن  قایـس  رد  هرکن 596 ] هدـش ، هدرمـش  مومع  رب  ّلاد  ظافلا  فیدر  رد  هک  یتاملک  زا  یکی  [ 1]
. دراد مومع  رب  تلالد  اّما  تسین  نآ  هارمه  مومع ، رب  ّلاد  ظافلا  زا  کیچیه  هک  لاح  نیعرد  الجر » برضت  ال   » ای راّدلا » یف  لجر  «ال 
. درادن عضو »  » تغل و هب  یطابترا  هک  تسه  یلقع  ترورض »  » کی شأشنم  تسین و  راکنا  لباق  بلطم ، نیا  لصا  هّللا : همحر  فّنصم 

لاؤس لقع  زا  رگا  اضرف  دـنک  ادـیپ  قّقحت  اجراخ  تعیبط  نآ  دـیابن  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، یتعیبط  ّقلعتم  ییهن  رگا  کـلذ : حیـضوت 
جراخ  رد  یتعیبط  دشاب  انب  هچنانچ  مینک 

365 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دویقب لوخدـملا  دـییقت  هیفانی  اذـل ال  و  هلوخدـم ، نم  داری  ام  بسحب  همومع  نوک  اعـضو  مومعلا  یلع  ّلک »  » ظفل لثم  ۀـلالد  یفانی  امک ال 

[. 1  ] ةریثک
______________________________

برـضت ال   » يانعم دوش ، قّقحم  اجراخ  تعیبط  نآ  دارفا  زا  کیچیه  دیابن  هک  تسا  نیا  شخـساپ  تسا ، ّتیفیک  هچ  هب  دنکن  ادـیپ  دوجو 
هدشن مودعم  تعیبط  نآ  دوش ، قّقحم  شدارفا  زا  یکی  یّتح  هچنانچ  دنک و  ادـیپ  ققحت  لجّرلا » برـض   » دـیابن الـصا  هک  تسا  نیا  الجر »

مامت دـیاب  مدـع »  » ماقم رد  اـّما  دوشیم  قّقحم  دوجو ، کـی  درف و  کـی  هب  دوجو »  » ماـقم رد  تعیبط  ینعی : هدرک  ادـیپ  دوجو  ساـبل  هکلب 
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. هدشن قّقحم  اجراخ  تعیبط  نآ  دیامن  قدص  ات  دشاب  یفتنم  شدارفا 
هدـش ذـخا  قالطا »  » و لاـسرا »  » وحن هب  هک  تسا  مومع  رب  ّلاد  یتروص  رد  [ 597] دوشیم عقاو  یهن  ای  یفن  قایـس  رد  هک  یتعیبط  رّکذـت :

. دشاب هتشاد  لومش  لاسرا و  دارفا ، مامت  هب  تبسن  هک  یتعیبط  نامه  دارفا - مامت  رد  هیراس  و  هلسرم 598 ] تعیبط  ینعی  دشاب 
قلطم هن  دشاب  قساف  لجر  الثم  وا  دوصقم  میداد  لامتحا  ام  و  الجر » برضت  ال   » تفگ الوم  اضرف  دش ، ذخا  [ 599 «] امهبم  » یتعیبط رگا  اّما 

[. 600] دراد مومع  رب  تلالد  یهن  ای  یفن  هنوگچ  تروص  نیا  رد  لجر 
هکلب  تسه  یهن » ای  یفن  قایس  رد  هرکن   » هب طوبرم  اهنت  هن  روکذم  نایب  لاکشا و  [ 1]

366 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشابیم يراج  زین  تسا  مومع  رب  ّلاد  ظفل  نیرتمهم  هک  [ 601 «] لک  » هملک هرابرد 

ظفل هک  میراد  لوبق  مه  ام  و  مومعلا » یلع  ۀلالّدلل  عضو   » لک ظفل  دیئوگیم  امـش  لجر » ّلک  مرکا   » دـیوگب یئالوم  رگا  کلذ : حیـضوت 
؟ دراد تلالد  زیچ  هچ  مومع »  » رب هملک  نآ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  تسا  مومع  رب  ّلاد  لک » »

ّتیهام نآ ، زا  دوصقم  ایآ  تسیچ  لک »  » هملک لوخدم  زا  دارم  هک  دینک  هظحالم  دیاب  سپ  تسه . دوخ  لوخدم  مومع  رب  ّلاد  لک »  » ظفل
. تسا ملاع  لجر  نآ ، زا  دوصقم  هک  نیا  ای  تسه  طرش - دیق و  چیه  نودب  لجر -

تـسا نیا  عبات  لک ، هملک  عضو  نیاربانب ، درادن  لجر  دارفا  مامت  هب  تبـسن  یتلالد  لک »  » هملک سپ  دـشاب  ملاع  لجر  نآ ، زا  دوصقم  رگا 
. هدش هدارا  زیچ  هچ  نآ ، لوخدم  زا  هک 

؟ دروخیم ياهبرض  لک ، ظفل  هب  ملاع » لجر  ّلک  مرکا  : » هک دیامن  حیرصت  ادتبا  زا  الوم  رگا  ایآ  لاؤس :
، قالطا لجر »  » هملک هب  تبـسن  دیاب  دوش  لجر  دارفا  مامت  لماش  دشاب  انب  رگا  لجر » ّلک  مرکا   » هتفگ وا  هک  مه  نونکا  سپ  ریخ ! باوج :

نیب یتوافت  لجر » ّلک  مرکا   » هّیـضق رد  تسین و  نآ  هارمه  يدـیق  تسه و  قلطم  لسرم و  لـجر ، ظـفل  هک  میئاـمن  تاـبثا  دوش و  يراـج 
. دراد ّتیمومع  لجر  دارفا  مامت  هب  تبسن  لک ، هملک  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  تقونآ  درادن  دوجو  ملاع  ریغ  ملاع و  لجر 

تهج  زا  شمومع  لاحنیعرد ، هدش  عضو  مومع  يارب  اتغل  هک  لک »  » ظفل هصالخ :
367 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اهدارفأ عیمج  باعیتسا  یف  اهقالطا  دنع  ةرهاظ ] [ ] 604] ارهاظ نوکی 603 ] نأ  دعبی  ال  معن 602 ]
______________________________

، دـشاب هدـش  هدارا  مهبم  تعیبط  رگا  مهبم ؟ تعیبط  اـی  هدـش  هدارا  لـسرم  قلطم و  تعیبط  شلوخدـم  زا  هک  تسا  نیا  عباـت  قیـض ، هعس و 
. دیجنس دارفا  مامت  هب  تبسن  ار  مومع  باعیتسا  ناوتیمن 

مامت باعیتسا  رب  ّلاد  لک ، هملک  اضرف  ات  دوش  تباث  قالطا ، کی  دـیاب  ادـتبا  دـنراد ، قالطا  بناج  هب  زاـین  تسد  مه  مومع  ظاـفلا  هجیتن :
. دشاب دارفا 

هک دیدرک  ادیپ  دـیدرت  امـش  و  لجر » ّلک  مرکا   » تفگ یئالوم  رگا  هک : دـناهدرک  رکذ  يزایتما  لک »  » هملک يارب  هّللا  همحر  فّنـصم  [ 1]
ای دشابیم  هقلطم 605 ] تعیبط  لجر »  » زا دوصقم  ایآ 

368 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هریغ فصولاب و  لوخدملا  دییقت  هیفانی  اذـل ال  و  مومعلل - هتدافا  یلع  ءانب  ادرفم - وأ  ناک  اعمج  ماللاب  یّلحملا  یف  لاحلا  وه  [ 606] اذه و 

اذا امیف  هدـیفی  اّمنا  لب  عنم ، ّلحم  اعـضو  مومعلا  یلع  هتلالد  نکل  ۀـّیکّرلا » مف  ّقیـض   » لیبق نم  الا  سیل  هدـییقت  یلع  صیـصّختلا  قـالطا  و 
امبر و  یفخی . امک ال  امهنم ، بّکرملل  رخآ  عضو  و ال  هلوخدم ، و ال  ماللا ، عضو  هئاضتقا  مدعل  کلذ  و  يرخأ ، ۀنیرق  وأ  ۀـمکحلا  هتـضتقا 

[. 1  ] ماقملا بسانی  امم  مالکلا  ضعب  دّیقملا  قلطملا و  یف  یتأی 
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______________________________

 ... دراد و دارفا  مامت  باعیتسا  رد  روهظ  دشاب ، هدشن  مئاق  دییقت  رب  ياهنیرق  رگا  هک  دیامن  راهظتسا  یسک  تسین  دیعب  هدّیقم ، تعیبط 
رب انب  مال 607 ،] فلا و  هب  یّلحم  هملک  رد  هکلب  تسه  لک »  » ظفل و  یفن » ای  یهن  قایـس  رد  هرکن   » هب طوبرم  اـهنت  هن  روکذـم  لاکـشا  [ 1]

نکمم هک : دوشیم  حرطم  هلئـسم  نیا  ملاعلا » مرکا   » ای ءاملعلا » مرکا   » دـیوگب یئالوم  رگا  ـالثم  تسه  يراـج  دـشاب ، مومع  رب  ّلاد  هکنیا 
یقیرط هچ  زا  امـش  تسا و  تلادـع  هب  دـّیقم  هک  دـشاب  یملاع  ملاـع ،»  » زا روظنم  دـشاب و  لودـع  ياـملع  اـملع ،»  » هملک زا  دوصقم  تسا 

تسا و طرش  دیق و  نودب  ملاع » ، » مارکا ّقلعتم  هک  دیئامن  تابثا  دیاب  ادتبا  اذل  دینکیم  تباث  املع  دارفا  زا  درف » ّلک   » هب تبـسن  ار  مومع » »
مرکا  » ای ءاملعلا » مرکا   » تفگ ناوتیم  دـشاب ، يراج  تمکح ، تامّدـقم  قالطا و  هچناـنچ  [، 608] دراد قالطا  هب  زاین  هلئـسم ، نیا  تابثا 

. دشاب تلادع  هب  دّیقم  هکنیا  نودب  تسه  ملاعلا » ۀعیبط   » مارکا دوصقم ، دوشیم و  املع  مامت  لماش  ملاعلا »
369 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. ۀّیکّرلا مف  ّقیض  لیبق  نم  الا  سیل  هدییقت  یلع  صیصّختلا 610 ] قالطا  هریغ و  فصولاب و  لوخدملا  دییقت  هیفانی  ال  [ 609] اذل و  : » هلوق
؟ هن ای  دراد  مومع  رب  تلالد  مال ، هب  یّلحم  عمج  ای  درفم  اعضو »  » ایآ لاؤس :

مومع يارب  مال »  » هک هدـشن  تباث  اریز  امهنم » بّکرملل  رخآ  عضو  و ال  هلوخدم 612 ] و ال  ماللا 611 ] عضو  هئاضتقا  مدـعل  ! » ریخ باوج :
ایآ هک : تفگ  میهاوخ  هدـنیآ  ثحابم  رد  و  تسین - باعیتسا  رب  ّلاد  هک  مه  درفم  درادـن و  قارغتـسا  رب  تلالد  هک  مه  عمج  هدـش - عضو 
نیا ریغ  رد  تسه  تمکح  تامّدـقم  قالطا و  هب  جاتحم  تلالد ، ضرفرب  هّتبلا  هن ؟ ای  دراد  مومع  رب  تلالد  دوش ، لخاد  درفم  رب  مال »  » رگا

. تسه یطرش  دیق و  چیه  نودب  ملاع » ّلک  ، » نآ زا  دوصقم  تفگ  ناوتیمن  تروص 
مومع رب  تلالد  دـنهاوخب  رگا  ظافلا  رئاس  نکل  میدرک  رکذ  هک  دوب  يزایتما  نامه  ياراد  لک »  » هملک اـهنت  مومع  رب  ّلاد  ظاـفلا  زا  هجیتن :
. دش نایب  شلیصفت  هک  دسرب  مومع  رب  تلالد  و  ماع »  » ظفل هب  تبون  سپس  دوش  يراج  تمکح  تامّدقم  قالطا و  دیاب  ادتبا  دنیامن ،

دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  باتک  زا  ۀمتت »  » ناونع تحت  یبلطم  هب  ار  امـش  هّجوت  لصف ، نیا  نایاپ  رد  هدنراگن » : » رّکذت
هب  هک  دنکیم  بلج  هّرس  سّدق  یتشر  نیسحلا 

370 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. یقرواپ هن  میاهدومن  رکذ  باتک  حرش »  » تمسق رد  نآ  ندوب  ینالوط  ظاحل 

یه ةدـئاز و  ۀـنوئم  یلا  رقتفی  یعومجملا  ّناف  یباعیتسالا  مومعلا  وه  اّیعومجم  وا  اـّیباعیتسا  مومعلا  نوک  یف  کّـشلا  دـنع  لـصالا  ۀّـمتت :» »
ةادالا وا  مسالا  لولدم  ناک  ءاوس  مومعلا  نم  رهاّظلا  تلق »  » ناف همدع ، لصالا  دحاو و  مکحب  هیلع  مکحی  یک  ادحاو  ارما  ریثکلا  ۀـظحالم 

درف و درف  ّلک  نود  عومجملا  یلع  ّالا  قدصی  مکحلل ال  اعوضوم  عقو  يّذلا  ّلک »  » ظفل ّناف  یعومجملا  مومعلا  وه  قایّسلا  نم  ادافتـسم  وا 
ۀّیّلک ۀبلاس  ۀّیضقلا ح  ّنا  ثیح  یهّنلا  وا  یفّنلا  قایـس  یف  ةرکّنلا »  » اذک درف و  درف  ّلک  یلع  قدصی  عمجلا ال  ّناف  یّلحملا » عمجلا   » کلذک

دارفالا ۀظحالمل  ةآرم  عوضوملا  یف  تذخا  دق  ّلک »  » ۀملک اّما  تلق » ، » عومجملل مکحلا  توبث  یلع  ّلدیف  ۀـّیئزجلا  ۀـبجوملل  ضیقن  یه  و 
اّما اهتملع و  دق  ةدـئاز  ۀـیانعب  نکل  یعومجملا  باعیتسالا  یف  لمعتـسی  دـق  معن  دـحاو ، دـحاو  ّلک  یلا  ۀـعیبطلا  نم  مکحلا  ۀیارـسل  انایب  و 

هنوکل باعیتسالا  یـضتقی  عمجلا ال  عضو  ّنا  تملع  دـقف  ّالا  اعمج و  ةادـالا  لوخدـم  نوک  ظاـحلب  سیل  مومعلل  هتداـفاف  فّرعملا » عمجلا  »
ةادالا ّنا  نع  فشکی  کلذ  مومعلل و  یّلحملا  عمجلا  نوک  یف  قاّفتالا  روهظ  یعدی  دق  ّهنا  نم  اریخا  انرکذ  امل  لب  عمجلا  ۀعیبطل  اعوضوم 
کلت یلا  جاتحی  یعومجملا  مومعلل  هتدافاف  درف  درف  ّلک  یلا  ۀـفاضالاب  میمعّتلا  نوکیف  دـحاو  ضرع  یف  ةداملا  یلع  ادرو  امهالک  هتئیه  و 

ۀلالد هل  ناک  امل  ةادالا  لوخد  یلع  ۀبترملا  بسحب  ۀقباس  ۀّیعمجلا  نوکی  ثیحب  عمجلا  یلع  تلخد  دق  ةادالا  ّنا  تبث  ول  ةدـئاّزلا و  ۀـیانعلا 
ءافتنا القع و  درف  درف  ّلکب  ّقلعتم  اضیا  اهیف  بلّسلا  نا  الا  ۀمّلسم  ۀّیّلک  ۀبلاس  ۀّیـضق  اهنوکف  ةروکذملا  ةرکّنلا »  » اما الـصا و  باعیتسالا  یلع 

[. مالکلا 613 لولدم  هسفنب  ّهنا  عیمجلا ال  نع  هئافتنا  مزال  وه  اّمنا  عومجملا  نع  مکحلا 
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371 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک ول  اقلطم و  صّصخملا  یف  هلوخد  مدع  ملع  امیف  یقب  امیف  ۀّجح  لصفنملا  وأ  لصّتملاب  صّـصخملا  ّماعلا  ّنأ  یف  ۀهبـش  ال  [ 614 :] لصف
لهأ ضعب  یلا  الا  فالخلا  بسنی  لب ال  باحـصالا ، نیب  [ 615] روهشملا وه  امک  الـصفنم ، ناک  اذا  اضیأ  هیف  هلوخد  لمتحا  ام  و  الـصّتم ،

[. 1  ] فالخلا
______________________________

؟ دراد تّیّجح  یقاب »  » هب تبسن  صّصخم ، ّماع  ایآ 

هراشا

هب هن  ای  دراد  ّتیّجح  میئاـمنیم ، یقاـب »  » هب ریبعت  نآ  زا  هک  صّـصخم » دروم  ریغ   » هب تبـسن  دروخ ، صیـصخت  یّماـع  رگا  اـیآ  لاؤس : [ 1]
؟ هن ای  تسا  تّجح  دارفا ، هّیقب  هب  تبسن  روکذم ، ّماع  ایآ  رگید  ترابع 

بوجو ورمع  ایآ  هک  میئامن  دیدرت  ام  دهد و  رارق  نآ  صّـصخم  ار  ادیز » مرکت  ال   » و ءاملعلا » مرکا  : » دیوگب شدـبع  هب  یئالوم  رگا  لاثم :
دروم زا  جراخ  هک  ورمع  هب  تبسن  روکذم ، ّماع  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن  ای  میئامن  کّسمت  ماع  نآ  هب  میناوتیم  هن  ای  دراد  مارکا 

372 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ هن ای  دراد  ّتیّجح  تسه ، صّصخم 

: دراد دوجو  لوق  هس  هلئسم ، رد  باوج :
لصّتم صّصخم  نیب  ثحب ، ّلحم  رد  ضرف  ود  ظاحل  هب  نکل  تسا  ّتیّجح  ياراد  کّسمت و  لباق  یقاب ، هب  تبسن  ماع » : » روهـشم لوق  - 1

: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  دناهدش  لئاق  مه  یقرف  لصفنم ، و  [ 616
، صّـصخم هرئاد  زا  مینادیم  دوشیمن و  شلماش  صّـصخم  ناونع  انیقی » ، » میئامن کّسمت  ماع  هب  تسه  انب  هک  ار  يدروم  نآ  یهاگ  فلا :

. دراد تیجح  ماع  نآ  تسا و  زئاج  ماع ، هب  کّسمت  لصفنم ، هچ  دشاب  لصّتم  صّصخم ، هچ  ضرف ، نیا  رد  تسا  جراخ 
ورمع لماش  ادـیز » مرکت  ال   » هک میراد  نیقی  ام  هداد و  رارق  نآ  صّـصخم  مه  ار  ادـیز » مرکت  ـال   » و ءاـملعلا ،» مرکا  : » هدومرف ـالوم  لاـثم :

کّـسمت ماع  هب  ناوتیم  ورمع  مارکا  بوجو  رد  کش  دوجو  اب  سپ  دراد  ّتیّجح  یقاب  هب  تبـسن  اقلطم  ماع  روکذم ، ضرف  رد  دوشیمن ،
«. ادیز مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا   » دننام لصفنم ، تروص  هب  ای  دشاب  ادیز » الا  ءاملعلا  مرکا   » دننام لصّتم و  صّصخم ، هاوخ  دومن ،

صّـصخم ناونع  دـشاب و  صّـصخم  رد  لخاد  میهدیم  لامتحا  میئامن ، کّسمت  ماع  هب  نآ  هب  تبـسن  تسه ، انب  هک  ار  يدروم  یهاگ  ب :
. دوش شلماش 

هانگ بکترم  هک  یـسک  مینادیم  نکل  هداد  رارق  نآ  صّـصخم  ار  ءاملعلا » نم  قاّسفلا  مرکت  ال   » و ءاملعلا » مرکا   » هدومرف الوم  اضرف  لاثم :
« قساف  » زا نّقیتم  ردق  دوشیم ، هریبک 

373 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، درف نآ  ایآ  هک  مینکیم  ادـیپ  دـیدرت  هجیتن ، رد  هن  ای  دوشیم  شلماش  قساف  ناونع  ایآ  هک  تسا  دـیدرت  لحم  هریغـص ، بکترم  اّما  تسه 

. دوشب هریغص  بکترم  لماش  صّصخم ، ناونع  هک  میهدیم  لامتحا  هتبلا  هن - ای  تسه  یقاب  ءاملعلا  مرکا  مومع  تحت 
: هک دناهدش  لئاق  یلیصفت  روکذم ، ضرف  رد  روهشم 

رد تسا ، قساف  ریغ  ملاع  رد  شروهظ  ادـتبا  زا  هک  دـشاب  مهنم » قاّسفلا  الا  ءاملعلا  مرکا   » تروص هب  اضرف  لصّتم و  صّـصخم ، رگا  فلا -
قساف ریغ  ملاع  ماع ، ناونع  اریز  دومن  کّسمت  ءاملعلا  مرکا  ماع و  هب  ناوتیمن  تسه ، هریغـص  بکترم  هک  یـسک  هب  تبـسن  تروص ، نیا 
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- دشاب زرحم  ماع ، ناونع  دیاب  مومع  هب  کّسمت  يارب  دینک - کّسمت  ماع  هب  ات  هن  ای  تسه  قساف  ریغ  ملاع  ورمع ، دـینادیمن  امـش  تسا و 
! ریخ دومن ؟ کّسمت  ءاملعلا  مرکا  هب  ناوتیم  تسه  لهاج  ملاع و  نیب  دّدرم  هک  يدرف  دروم  رد  ایآ 

بکترم هک  دینادیمن  امـش  و  هدـش 617 ] قساف  ریغ  ملاع  ءاملعلا ،» مرکا   » ناونع ادـتبا  زا  تسا - لـصّتم  صّـصخم ، هک  ثحب - ّلـحم  رد 
. تسین زئاج  مومع ، هب  کّسمت  اذل  هن  ای  تسه  قساف  ریغ  ملاع  هریغص ،

نم قاّسفلا  مرکت  ال   » و ءاملعلا » مرکا   » دـیوگب اضرف  دـنک ، جراـخ  لقتـسم  لـیلد  هب  ار  قاّـسف  ـالوم  دـشاب و  لـصفنم  صّـصخم ، رگا  ب -
« ملاع ، » ورمع اضرف  هک  دـیراد  نیقی  امـش  تسه و  ملاع »  » شناونع هکلب  دـنکیمن  ادـیپ  يدـیدج  ناونع  ماـع » ، » تروص نیا  رد  ءاـملعلا »

کّـسمت ناوتیمن  قاّسفلا » مرکت  ال   » هب اذل  هن  ای  تسا  قبطنم  وا  رب  مه  قساف  ناونع  دـینادیمن  هریغـص  هانگ  باکترا  ّتلع  هب  اهتنم  تسه 
مومع  هب  کّسمت  اّما  درک 

374 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هتّیّجح مدعب  لیقف  لصفنملا ، نیب  و  هیف ، هتّیجحب  لیقف  لصّتملا ، صّصخملا  نیب  ّلصف 618 ] امبر  و 

[. 2  ] حّجرم الب  حیجرت  نّیعم  الب  اهنیب  نم  یقابلا  نّیعت  نییعت   ] و تاّیصوصخلا ، بتارم  بسح  تازاجملا  دّدعتل  لامجالاب ، یفاّنلا  ّجتحا  و 
______________________________

. درادن یعنام  ءاملعلا » مرکا  »
هچ دـشاب  لـصّتم  صّـصخم ، هچ  ینعی : اـقلطم  یقاـب ،»  » هب تبـسن  دروـخ ، صیـصخت  یّماـع  رگا  هک : تسا  نیا  [، 619] رگید لوـق  : 2 [ 1]
الا ءاملعلا  مرکا   » تفگ الوم  رگا  الثم  دوشیمن - اهنآ  لماش  صّـصخم ، ناونع  انیقی  هک  يدارفا  هب  تبـسن  یّتح  درادـن - ّتیّجح  لصفنم ،

. دومن کّسمت  روکذم  ّماع  هب  ناوتیمن  مه  ورمع  هرابرد  ادیز »
رگا اّما  دراد  کّسمت  زاوج  ّتیّجح و  یقاب »  » هب تبـسن  ماـع ، دـشاب  لـصفنم  صّـصخم ، رگا  هک : دـناهدش  لیـصفت  هب  لـئاق  مه  یخرب  - 3

. درادن ّتیّجح  ماع ، دشاب ، لصّتم  صّصخم ،
لماش صّصخم ، ناونع  الامتحا  هک  يدارفا  نیب  دوشیمن و  ناشلماش  صّصخم  ناونع  انیقی »  » هک يدارفا  نیب  یقرف  روکذم ، لوق  رد  رّکذت :

. درادن دوجو  دوشیم ، اهنآ 
، دروخ صیـصخت  ماـع  یتقو  دـنیوگیم  دـنراد و  رارق  روهـشم  لـباقم  هطقن  رد  هک  تسا  مّود  لوق  نیلئاـق  اـب  اـم  ثحب  هدـمع  رّکذـت : [ 2]

لیلد  کی  تروص  هب  دوریم و  نیب  زا  شروهظ 
375 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن کّسمت  ّتیّجح و  ّتیحالص  دیآیمرد و  لمجم 
- دوخ یقیقح  يانعم  رد  دنکیم و  ادـیپ  ّتیزاجم  ناونع  دروخیم ، صیـصخت  ماع  یتقو  هک  تسا  نیا  روبزم ، لوق  يانبم  کلذ : حیـضوت 

لاؤس نیا  هاـگنآ  ددرگیم ، لامعتـسا  هل  عوـضوم  زا  ریغ  ینعی : يزاجم 620 ،] يانعم  رد  صّـصخم  ّماـع  هکلب  دوشیمن  لامعتـسا  مومع -
؟ تسا مادک  هل  عوضوم  زا  ریغ  و  ادع » ام   » هک دوشیم  حرطم 

دیرادن نیقی  امش  نکل  هدش  نایب  دیز ، هب  تبسن  انیقی  مه  یـصیصخت  ملاع ،» ّلک  مرکا   » هدومرف الوم  دراد و  دوجو  ملاع  رازه  دینک  ضرف 
رد تسا ، رفن  رازه  اضرف  نآ ، هل  عوضوم  هک  روکذم  ّماع  دینادیم  امـش  درادـن ، دوجو  یـصیصخت  دـیز ، زا  ریغ  و  ادـع » ام   » هب تبـسن  هک 

؟ هدش لامعتسا  زیچ  هچ  رد  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  اّما  هدشن  لامعتسا  ملاع  رازه 
هدش لامعتـسا  ورمع » دیز و   » زا ریغ  رد  هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  دـشاب ، هدـش  لامعتـسا  دـیز »  » زا ریغ  رد  هک  تسا  نیا  لامتحا ، کی 

ناجهتسا دیآ و  مزال  رثکا  صیـصخت  هکنیا  ات  دشاب و ...  هدش  لامعتـسا  ورمع » رکب و  دیز ،  » زا ریغ  رد  هک  تسا  نیا  مّوس ، لامتحا  دشاب ،
. دراد همادا  تالامتحا  ّالا  دنک و  ادیپ 
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هب جاتحم  يزاجم ، يانعم  کی  نییعت  رگید ، ترابع  هب  تسا  نّیعتم  یقابلا » مامت   » روکذم تالامتحا  نیب  زا  هک  دـیراد  یلیلد  هچ  لدتـسم :
رد اضرف  هدروخ و  صیصخت  ملاع » ّلک  مرکا   » مینادیم هکلب  میرادن  یقابلا » مامت   » هب تبـسن  یحّجرم  هنوگچیه  ام  تسا و  حّجرم  نّیعم و 

هدش  لامعتسا  زیچ  هچ  رد  هک  میرادن  ینّیعم  حّجرم و  اّما  هدشن  لامعتسا  ملاع  رازه 
376 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّهنأ ال نم  تفرع  اـملف  لـصفنملاب ، صیـصّختلا  یف  اـما  ازاـجم . ّماـعلا  نوـک  صیـصّختلا  نم  مزلی  ـال  ّهنا  لاـقی : نأ  باوـجلا  یف  قـیقّحتلا  و 
ۀظفلف تاودالا 621 ،] يوذ  فالتخاب  فلتخت  اقیـض  ۀعـس و  هترئاد  ناـک  نا  و  هیف ، تلمعتـسا  دـق  مومعلا  تاودأ  ّنأ  و  الـصأ ، صیـصخت 

لب [ 624] رخآلا یلا  ۀفاضالاب  [ 623] امهدحأ دارفأ  ناک  نا  و  مومعلا 622 ] یف  تلمعتسا  دق  ملاع » لجر  ّلک   » و لجر » ّلک   » لثم یف  ّلک » »
[. 1 [ ] 625] ۀّلقلا ۀیاغ  یف  اهسفن  یف 

______________________________

، نیاربانب درادن  یناحجر  يرگید  رب  اهنآ  زا  کیچیه  دراد و  نایرج  نآ  رد  يدّدـعتم  تالامتحا  تسا و  لمجم  لیلد ، نآ  میئوگیم  اذـل 
«. ۀّجح نوکی  هب و ال  کّسمّتلا  زوجی  المجم ال  راص  اذا  المجم و  ریصی  ، » صّصخم ماع 

: میزادرپیم اهنآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  هدش  هداد  یئاهباوج  روکذم ، لیلد  هب  تبسن  رّکذت : [- 1]
، دروـخ صیـصخت  یّماـع  رگا  هک  میرادـن  لوـبق  ار  لـیلد  نآ  ياـنبم  الـصا  تسا : نیا  هلئـسم ، رد  قـیقحت  هّللا : همحر  فّنـصم  راـتخم  - 1

ّتیزاجم مزلتسم  لصفنم ، ای  لصّتم  صّـصخم  هب  ماع  صیـصخت  رگید : ترابع  هب  دشاب  هل  عوضوم  ریغ  رد  لامعتـسا  ّتیزاجم و  شاهمزال 
. تسین

فلتخم  تارابع  هب  دراد و  یماسقا  لصّتم »  » صّصخم فلا : کلذ : حیضوت 
377 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قاّسفلا الا  ملاع  ّلک  مرکا   » ای اقـساف » نوکی  يذـّلا ال  ملاع  ّلک  مرکا  «، » ادـیز الا  ملاع  ّلـک  مرکا  : » دـنیوگب هکنیا  هلمج ، زا  دوشیم  ناـیب 
«. مهنم

؟ هدش ادیپ  ّتیزاجم  روکذم ، روص  زا  کیمادک  رد  لاؤس :
هب ملاع  فیصوت  ایآ  ملاع ،» ّلک  مرکا   » دیوگب یئالوم  رگا  تسا ، حضاو  رایـسب  هلئـسم ، هک  تسا  حرطم  فصو ، هبنج  هک  يدروم  نآ  رد 

؟ دوش لامعتسا  هل  عوضوم  ریغ  رد  لک »  » ظفل دوشیم ، ببس  تلادع » »
، دشاب قلطم  ملاع  نآ ، لوخدم  رگا  هدش ، هدارا  زیچ  هچ  شلوخدـم  زا  هک  تسا  نیا  عبات  لک »  » هملک هک  میدرک  نایب  یلبق  لصف  رد  ریخ !

. دوشیم لماش  ار  ملاع  دارفا  مامت  لک »  » ظفل
؟ هدش یفّرصت  لک »  » ظفل رد  دشاب  تلادع »  » تفص هب  فوصوم  لک »  » هملک لوخدم  رگا  ایآ 

دوشیم و دـّیقم  دارفا  نامه  لماش  طقف  لک »  » ظـفل تروص ، نیا  رد  هک  تسه  دـّیقم - رما  تفـص - فوصوم و  کـی  نآ ، لوخدـم  ریخ !
« لک  » هملک هب  یطابترا  تسیچ ، شلوخدم  هکنیا  اّما  لوخدملا ،» دارفا  باعیتسا  ةدارال  تعضو  ّلک  ۀملک  : » سپ دراد  نآ  مومع  رب  تلالد 

[. 626] دّیقم ای  تسا  قلطم  شلوخدم  ایآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  هکلب  درادن 
يانثتسا هب  ملاع ، شلوخدم  هکلب  تسین  ملاع  هملک  اهنت  لک »  » لوخدم تسا و  حرطم  انثتـسا  هک  ادیز » الا  ملاع  ّلک  مرکا   » هلمج رد  یّتح 

. دراد دارفا  لومش  باعیتسا و  رب  تلالد  لک »  » ظفل دشابیم ، دیز 
. درادن يرّوصت  ّتیزاجم ، الصا  لصّتم »  » صّصخم رد  هجیتن :

دیابن ار  لصّتم »  » صّصخم الصا  میدرک  هراشا  لبق  لصف  رخآ  رد  هک  روطنامه  رّکذت :
378 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 845 

http://www.ghaemiyeh.com


هعم هلامعتـسا  اعطق  نکمملا  نم  لب  هیلع ، ۀـنیرق  ّصاخلا  نوک  و  هیف ، هلامعتـسا  مزلتـست  اعقاو ال  صوصخلا  ةدارا  ّنالف  لصفنملا ، یف  اما  و 
هعم ال و  هروهظ ، لصال  امداصم  ـال  رهاّـظلا ، یلع  رهظـالا  وأ  ّصّنلل  اـمیکحت  هروهظ  ۀـّیّجح  نع  اـعنام  ّصاـخلا  نوک  و  ةدـعاق . مومعلا  یف 

لامتحال لامجالا ، هب  عفتری  ـال  و  لاـمتحا ، دّرجم  اذـه  لاقی 627 :] ال  لامجالا . مزلی  یک  ازاـجم  هیف  لمعتـسا  دـق  ّهنأ  یلا  ریـصملل  لاـجم 
. هبتارم نم  ۀبترم  صوصخ  یف  لامعتسالا 

______________________________

دوش ضراع  نآرب ، صیصخت  ات  تسین  حرطم  یمومع  و  [ 629] دشابیم ۀّیکّرلا » مف  ّقیض   » لیبق زا  هکلب  [ 628] درک يراذگمان  صّصخم » »
هک دومن  مّهوت  دـیابن  لـصّتم  تاصّـصخم  رد  اذـل  قساـف و  يانثتـسا  هب  ملاـع  لداـع ، ملاـع  ینعی : تسا  دـیقم »  » مکح ّقلعتم  ادـتبا  زا  هکلب 

، صیصخت
379 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بـسحب وه  اّمنا  ّصاخلاب  هتمحازم  نم  تباّثلا  و  مومعلا ، یف  هروهظ  رارقتـسا  دـعب  هلامجا  بجوی  هیف ال  هلامعتـسا  لامتحا  دّرجم  لاقی : ّهناف 
لّوالا یف  روهّظلا  داقعنا  مدعب  ناک  نا  لصفنملا و  لصّتملا و  نیب  قرفلا  ۀـلمجلاب : و  افنآ . هیلا  انرـشأ  امک  يوقالا ، وه  امل  امیکحت  ۀـّیّجحلا 
ۀّیّجحب مازتلالا  مزاللا  اّمنا  و  الـصأ ، امهنم  دـحاو  یف  ازاجم  هلامعتـسا  مّهوتل  هجو  ّهنأ ال  الا  مومعلا ، یف  الا  یناّثلا  یف  و  صوصخلا ، یف  الا 

[. 1  ] نّطفتف یناثلا  یف  هیف  ۀّجح  صاخلا  ناک  ام  صوصخ  یف  هروهظ  ۀّیّجح  مدع  و  لّوالا ، یف  صوصخلا  یف  روهّظلا 
______________________________

. تسا زاجم  مزلتسم 
ال : » دیوگیم یّلقتـسم  لیلد  هب  سپـس  ملاع » ّلک  مرکا  : » دیوگیم ادـتبا  الوم  هک : تسا  لصفنم »  » صّـصخم رد  ام  ثحب  هدـمع  ب : [- 1]

«. ءاملعلا نم  قاّسفلا  مرکت 
مرکا هکنیا  ای  تسا  عاجـش  لجر  رد  دـسا  لامعتـسا  دـننام  هدـش و  لامعتـسا  یقیقح  يانعم  ریغ  رد  ءاملعلا »  » مرکا روکذـم ، ضرف  رد  ایآ 
یقیقح يّدج و  هدارا  رظن  زا  نکل  هتفرگ  ّقلعت  املع  مامت  مارکا  هب  الوم  یلامعتسا  هدارا  هدش و  لامعتسا  یقیقح  يانعم  نامه  رد  ءاملعلا » »

؟ تسا حرطم  یقییضت  الوم ،
؟ دنکیم نایب  ار  شدارم  وحن  نآ  هب  الوم  ارچ  الصا  رگید : لاؤس 

نآ رد  قییضت  و  صیصخت 630 ] سپس  دننکیم  نایب  ماع  تروص  هب  ار  ینوناق  ادتبا  هک  تسا  نینچ  يراذگنوناق ، نینقت و  شور  باوج :
، یلامعتـسا هدارا  رظن  زا  نوناق  مکح و  لعج  ماگنه  نیاربانب : تسه  یئالقع  شور  کی  نینقت ، ماـقم  رد  هلئـسم  نیا  هک  دـنیامنیم  داـجیا 

هدارا رد  فّرـصت  صیـصخت ، هدـش و  داجیا  مکح  هرئاد  رد  یقییـضت  يّدـج ، هدارا  تهج  زا  نکل  هتفرگ  ّقلعت  اـملع  ماـمت  مارکا  هب  مکح 
. یلامعتسا هدارا  هن  تسه  يّدج 

. رهاوظ ّتیّجح  ب : ظافلا . رهاوظ  فلا : میتسه : هجاوم  هلئسم ، ود  اب  ظافلا  تالمج و  باب  رد  رگید : ترابع  هب 
380 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

سپس دراد  روهظ  زیچ  هچ  رد  یقیقح  يانعم  تغل و  رظن  زا  ظفل  نالف  هک  دنکیم  هبساحم  ادتبا  دیامنیم ، لامعتـسا  ار  یظفل  هک  یمّلکتم 
امـش میئوگیم  میئامنیم و  جاجتحا  شمالک  هب  لـیمحت و  مّلکتم  رب  ار  رهاـظ »  » ياـنعم نـالف  میئوگیم  دوشیم و  حرطم  روهظ ، ّتیّجح 

. تسا مّلکتم  هب  طوبرم  روهظ ، ّتیّجح  ظفل و  هب  طوبرم  روهظ ، سپ : دیدومن  هدارا  ار  رهاظ »  » نالف
. روهظ ّتیّجح  کی  تسا و  حرطم  روهظ ، کی  ثحب ، ّلحم  رد 

مان هب  یمکاح  اوقا و  لیلد  کی  راتفرگ  روهظ ، نآ  ّتیّجح  رظن  زا  اّما  دراد  مومع  رب  تلالد  امّلـسم  ملاع » ّلک  مرکا   » هک میتسه  یعّدـم  ام 
ماع هب  تبـسن  صاخ ، اریز  هدومن  بلـس  قساف  ملاع  هب  تبـسن  ءاملعلا ، مرکا  روهظ  زا  ار  ّتیّجح  هک  تسه  ءاملعلا » نم  قاّـسفلا  مرکت  ـال  »
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. هدومن بولغم  ار  اوقا  ریغ  تّجح  تسه و  اوقا  تّجح  کی  قساف ، جورخ  رد  صاخ »  » رگید ترابع  هب  تسه  رهظا »  » ای صن » »
؟ هدومن بولغم  ار  نآ  رادقم  هچ  رد  لاؤس :

رب ّلاد  قاّسفلا ، مرکت  اّما ال  دراد  شمارکا  بوجو  رب  تلالد  ءاـملعلا  مرکا  هک  قساـف  ملاـع  ینعی : عزاـنت ، دروم  رادـقم  ناـمه  رد  باوج :
هدش قساف  ملاع  هب  تبـسن  ملاع - ّلک  مرکا  اوقا - ریغ  روهظ  ّتیّجح  عنام  تسه ، اوقا  تّجح  صاخ ، نوچ  تسه و  وا  مارکا  بوجو  مدـع 

میدومن رظنفرص  صّصخم  دروم  زا  رگا  اّما  دنک  ادیپ  ّتیّجح  هتسناوتن ، قساف  ملاع  هب  تبسن  هدش و  بولغم  ملاع ، ّلک  مرکا  هجیتن ، رد  و 
رد هن  اـی  دراد  مارکا  بوجو  میدرک ، ادـیپ  دـیدرت  اـم  هک  دراد  قّقحت  وا  رد  یتهج  نکل  تسه 631 ] لداع  هک  میدـش  هجاوم  یملاع  اـب  و 

. دنک ادیپ  ّتیّجح  دناوتن  هک  دراد  دوجو  یئاوقا  لیلد  هچ  ملاع 632 »] ّلک  مرکا   » ّتیّجح ربارب 
381 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀّیبرقالا یلع  رادـملا  اّمنا  و  رادـقملا ، بسحب  ۀـّیبرقالا  یف  راـبتعا  ـال  هنأ  هیف : و  تازاـجملا . برقأ  یقاـبلا  ّنأـب  جاـجتحالا  نع  بیجأ  دـق  و 
[. 1  ] لامعتسالا ةرثک  نم  ۀئشاّنلا  سنالا  ةدایز  بسحب 

______________________________

و روهظ »  » لصا رظن  زا  اّما  دراد  هعزانم  نآ  اب  ّتیّجح »  » رظن زا  صّـصخم  لـیلد  تسه و  یقاـب  دوخ  تّوق  هب  ملاـع  ّلـک  مرکا  روهظ  هجیتن :
سپ تسین  حرطم  ءاملعلا » نم  قاّسفلا  مرکت  ال   » و ملاع » ّلک  مرکا   » نیب ياهضراعم  هنوگچیه  یقیقح ، يانعم  رد  لامعتسا  یظفل و  تلالد 

. هدش لامعتسا  دوخ  هل  عوضوم  ریغ  رد  ملاع » ّلک  مرکا   » هک تفرگ  هنیرق  ار  قاّسفلا  مرکت  ناوتیم ال  هنوگچ 
ضراعم روهظ ، ّتیّجح  اب  هکلب  درادن  یضراعت  ملاع » ّلک  مرکا   » روهظ لصا  اب  قاّسفلا » مرکت  ال   » تسا و روهظ  ملاع  هب  طوبرم  لامعتسا ،

رد یـصقن  صّـصخم ، دروم  زا  ریغ  ادـع و  ام  هب  تبـسن  اـّما  صّـصخم  دروم  هب  تبـسن  مهنآ  دوشیم  عقاو  بولغم  ّتیّجح ، رد  اذـل  تسا 
. دوشیمن رّوصت  ملاع » ّلک  مرکا   » روهظ ّتیجح 

صیصخت سپ  دش  حضاو  دناهتسناد ، کّسمت  لباق  ریغ  لمجم و  صّصخم  دروم  ریغ  ادع و  ام  هب  تبسن  ار  ماع  هک  یناسک  خساپ  هصالخ :
. تسین ّتیزاجم  مزلتسم  [، 633

تسا و ّتیزاجم  مزلتـسم  ماـع ، صیـصخت  میراد  لوبق  هک : تسا  نیا  هدـش  هداد  روکذـم  جاـجتحا 634 ] زا  هک  يرگید  باوـج  - 2 [- 1]
هنیرق هک  تسه  يزاـیتما  ياراد  تازاـجم ، نیب  زا  یقاـبلا - ماـمت  صّـصخم - دروـم  ریغ  ادـع و  اـم  نکل  دراد  يدّدـعتم  بتارم  تازاـجم ،

. تسا زاجم  نآ  نّیعم  حّجرم و  هک  دشابیم  یقابلا » مامت   » ّتیبرقا روکذم  زایتما  میئامن و  لمح  یقابلا » مامت   » رب ار  ماع  دوشیم 
؟ نهذ یئانشآ  سنا و  رظن  زا  ای  تسا  رادقم  ّتیّمک و  تهج  زا  روکذم  ّتیبرقا  ایآ  هّللا : همحر  فّنصم 

382 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
میلـست دـعب  باجی  نأ  یلوالا  و  : » هظفل اذـه  اـم  جاجتحالا 635 ] نع  باوجلا  ماـقم  یف  هّرـس  سّدـق  داتـسالا  انخیـش  ثحب  تاریرقت  یف  و 

یه ذا  ۀـّیزاجم ، ۀـلالد  تناک  ول  هدارفأ و  نم  رخآ  درف  یلع  هتلالدـب  ۀـطونم  ریغ  هدارفأ  نم  درف  ّلک  یلع  ماعلا  ۀـلالد  ّنأـب  یقاـبلا  ۀـّیزاجم 
ّنال دوقفم ، عناملا  دوجوم و  یقابلا  یلع  لمحلل  یضتقملاف  هلولدم  یف  اهریغ  لوخد  ۀطساوب  ال  ۀصوصخملا ، دارفالل  هلومش  مدع  ۀطـساوب 

وه اّمنا  ماقملا  لثم  یف  عناملا 
______________________________

مامت رگید - درف  دون  دش ، جراخ  ماع ، نآ  تحت  زا  شدرف  هد  اّما  تسه  درف  دص  ياراد  یّماع  رگا  اضرف  هک  دیئوگب  دیتسه  ددـصرد  امش 
دـص هب  تبـسن  داتفه ، ای  داتـشه  زا  شیب  نآ  ّتیبرقا  میجنـسب ، دص  اب  ار  دون  یتقو  رگید : ترابع  هب  دراد  ّتیبرقا  دـص ، هب  تبـسن  یقابلا -

. دشابیم
دشاب حرطم  سنا »  » دیاب ظفل  تلالد  رد  دراد  ظفل  تلالد  روهظ و  ماقم  هب  یطابترا  هچ  یّمک  ّتیبرقا  هک  تسا  نیا  فّنـصم - ام - لاکـشا 
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دوشیم و لـصاح  سنا ، ترثک  [، 636] دش لامعتـسا  انعم  کی  رد  اریثک »  » یظفل رگا  ینعی : دوشیم  یـشان  لامعتـسا  ترثک  زا  مهنآ  هک 
. درادن يرثا  ّتیّمک  رادقم و  رظن  زا  ّتیبرقا  سپ : تسا  ّتیبرقا  بجوم  سنا ، يدایز 

هّیضق ياربک  نکل  میراد  لوبق  ار  ّتیبرقا  لصا  ینعی : دوشیمن  ّبترتم  نآرب  يرثا  تسه ، یّمک  ّتیبرقا  بیجم - امـش - روظنم  رگا  هجیتن :
ترثـک نآ ، أـشنم  هک  تسا - سنا  ترثـک  نهذ و  یئانـشآ  ياـنعمهب  تـّیبرقا  تـّیبرقا ، زا  ناـتروظنم  رگا  و  میریذـپیمن 637 ] امـش  زا  ار 
ترابع هب  دوشیم  لامعتـسا  یقابلا » مامت   » رد اریثک »  » ماع لیلد ، هچ  هب  هک : میریذپیمن  امـش  زا  ار  هّیـضق  يارغـص  ام  دشابیم - لامعتـسا 
عونمم ارغـص  تروص ، کی  رد  اذـل  تسا  تالامتحا  رئاس  زاجم و  بتارم  رئاـس  زا  رتشیب  ظـفل ، اـب  نآ  سنا  طاـبترا و  لـیلد ، هچ  هب  رگید 

. اربک رگید ، ضرف  رد  تسا و 
383 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یهتنا همدع » لصالاف  ّکش  ولف  هریغب ، صّصخملا  صاصتخال  یقابلا ، یلا  ۀبسّنلاب  هؤافتنا  ضورفملا  و  هلولدم ، نع  ظفللا  فرص  بجوی  ام 
[. 1  ] ۀجاحلا عضوم 

______________________________

[638 «] تاریرقت  » رد مظعا  خیش  شیامرف  یسررب  دقن و 

ياراد یقابلا » مامت   » نکل تسا  ّتیزاـجم  مزلتـسم  ماـع ، صیـصخت  دـینک  ضرف  هک : تسا  نیا  نیفاـن ، جاـجتحا  زا  رگید  باوج  - 3 [- 1]
: هک دشابیم  یتّیصوصخ 

زا کـیره  رب  ینعی  دـشیم  دـلاخ و ...  رکب ، ورمع ، لـماش  هک  دوب  نیا  موـمع ، رب  شتلـالد  همزـال  تشاد ، موـمع  رب  تلـالد  هک  ماـع  نآ 
ورمع لماش  ماع ، یتقو  رگید : ترابع  هب  دشاب  هتشاد  مه  هب  یطابترا  دارفا ، رب  شتلالد  لومش و  هکنیا  نودب  دشیم  لماش  اّلقتسم  شدارفا 
مامت هکلب  هدـش ، ورمع  لماش  هک  دوبن  نیا  رطاخ  هب  دـلاخ  هب  تبـسن  شلومـش  نینچمه  هدـش و  رکب  لماش  هک  دوبن  نیا  رطاـخ  هب  دـشیم 

تلالد عنام  هک  تسا  نیا  روکذم ، صیصخت  شقن  هدش و  رداص  الوم  هیحان  زا  یصّصخم  نکل  دنتسه  ماع  لومـشم  حطـس ، کی  رد  دارفا 
ام تسا 639 ] ّتیزاجم  مزلتسم  دیز ، رب  شتلالد  مدع  دیئوگیم  مه  لدتسم - امش - هدش و  دیز  صّصخم و  دروم  هب  تبسن  ماع ، لومش  و 

، ماع لومش  اّما  تسا  دیز  هب  تبـسن  لومـش ، مدع  تلالد و  مدع  يارب  ّتیزاجم  هک  تسا  نیا  ام  مالک  هتکن  نکل  مینکیم  لوبق  اضرف  مه 
؟ دراد یصقن  هچ  دلاخ  رکب و  ورمع ، هب  تبسن 

، ماع تحت  زا  ار  دیز  ادیز - مرکت  ال  صّصخم - مان  هب  يوق  عنام  کی  نکل  تسا  دوجوم  دارفا ، مامت  هب  تبسن  تلالد ، لومـش و  یـضتقم 
. درادن دوجو  یصقن  یقابلا - مامت  دارفا - رئاس  رب  تلالد  لومش و  هب  تبسن  اّما  هدومن  جراخ 

؟ دراد رگیدکی  هب  یطابترا  شدارفا  رب  ماع  تلالد  ایآ  تشاد و  دیز  رب  تلالد  هب  یطابترا  رکب ، هب  تبسن  ماع ، لومش  تلالد و  ایآ 
384 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امک صوصخلا  یف  لمعتسا  هیف و  لمعتسی  مل  اذاف  لومّشلا ، مومعلا و  یلع  هتلالد  لجال  تناک  اّمنا  درف  ّلک  یلع  هتلالد  ّنأ  یفخی  ال  تلق :
ازاجم هیف  ّماعلا  لامعتسا  و  هیلا 640 ،] صیـصّختلا  ءاهتنا  زاج  اّمم  تاّیـصوصخلا  بتارم  نم  دحاو  ّلک  ةدارا  ناک  و  ازاجم ، ضورفملا  وه 

و ۀنیرقلاب ، اّما  و  عضولاب ، اما  روهّظلا  ّنأ  ةرورـض  هیف ، هروهظل  یـضتقم  و ال  حّجرم ، الب  احیجرت  نّیعم  الب  اهـضعب  نّیعت   ] نییعت ناک  انکمم 
یف تناـک  ثیح  ةدـح  یلع  درف  ّلـک  یلع  هتلـالد  و  رخآ ، بجوـم  هل  سیل  و  ۀـنیرق ، كاـنه  نکی  مل  و  هل ، عوـضومب  سیل  ّهنأ  ضورفملا 
هنع عناملاف  هنییعت . یلع  ۀنیرق  كانه  نکت  مل  اذا  مومعلا  یف  هلامعتسا  مدع  دعب  یقابلا  مامت  یف  هروهظ  بجوت  مومعلا ال  یلع  هتلالد  نمض 

ناک  نا  و 
______________________________
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عنام دومن و  جراخ  ماع  ّتیلومـشم  زا  ار  دیز  دش و  قّقحم  يوق  عنام  کی  دـیز ، هب  تبـسن  اهتنم  دوب  لقتـسم  کیره ، رب  تلالد  ّنأک  ریخ !
هچنانچ درادن و  یصقن  هنوگچیه  یضتقم ، تهج  زا  دارفا  رئاس  هب  تبـسن  شتلالد  اّما  دنک  ادیپ  ّتیزاجم  ناونع  ماع ، دش ، ببـس  روکذم ،

ار لکـشم  عنام ، مدع  تلاصا  دـهدب  عنام  دوجو  لامتحا  فّلکم ، هک  يدراوم  رد  دـشاب ، حرطم  یعنام  صّـصخم و  دـیهدیم  لامتحا  امش 
- دارفا رئاس  هب  تبـسن  ماع ، ارچ  سپ  [ 641] دنکیم یفن  ار  عنام  دوجو  مه  عنام  مدـع  تلاصا  تسا و  دوجوم  یـضتقم ، سپ  دـنکیم  لح 

؟ دشاب هتشادن  لومش  تلالد و  یقابلا - مامت 
یضتقم ياراد  دارفا ، هب  تبسن  لومش ، رظن  زا  ماع  دنرادن ، رگیدکی  هب  یطابترا  تالالد ، ماع ، رد  هّللا : همحر  مظعا  خیش  شیامرف  هصالخ 

، عنام مدع  تلاصا  دیراد ، دیدرت  عنام ، دوجو  رد  صیصّختلا  كوکشم  دارفا  هب  تبـسن  امـش  اّما  هدش  جراخ  نآ  زا  اعطق  درف  کی  تسه و 
. دوشیم لماک  دارفا ، رئاس  هب  تبسن  ماع ، تلالد  دوشیم و  یضتقم  نآ  همیمض 

385 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف امک  مومعلا  یف  ـالا  المعتـسم  نکی  مل  اذا  يدـجی  اـّمنا  معن 642 ] عضولا . نع  دـیلا  عفر  دـعب  هل  یـضتقم  ّهنأ ال  الا  لـصالاب ، اعوفدـم 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  باوجلا ، یف  هانقّقح 
______________________________

. تفریذپ ار  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  نایب  ناوتیمن  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]
هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  تسا  دوجوم  دارفا ، مامت  هب  تبسن  ماع ، تلالد  لومش و  یضتقم  دیدومرف : مظعا - خیش  امش - کلذ : حیضوت 

؟ تسا مادک  یضتقم ،
نیا صیصخت ، همزال  دیتفگ  رگا  اّما  دوشب  دلاخ و ...  رکب ، ورمع ، لماش  دیامن و  مومع  رب  تلالد  ملاع » ّلک  مرکا   » هک تسا  نیا  یضتقم ،

ار درف » ّلک   » هب تبسن  لومش ، ياضتقا  ماع ، دیئوگیم  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  هدشن 643 ] لامعتسا  مومع  رد  ملاع » ّلک  مرکا   » هک تسا 
رگا اّما  دوشب  درف  دص  مامت  لماش  الثم  دـشاب و  هدـش  لامعتـسا  مومع  رد  هک  تسا  نیا  رب  عرف  درف » ّلک   » هب تبـسن  لومـش ، ياضتقا  دراد 

؟ هدش لامعتسا  زیچ  هچ  رد  سپ  هدشن  لامعتسا  ملاع  دصرد  صیصخت  زا  دعب  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دافم و  ملاع » ّلک  مرکا   » دیتفگ
نآ يارب  یحّجرم  ّتیزم و  هچ  هدش ، لامعتـسا  ملاع  هن  دون و  رد  روکذم  ّماع  دـش ، جراخ  ماع ، تحت  زا  دـیز »  » یتقو دـیئامرفیم  هک  امش 

هروهظل  یضتقم  و ال  تسه 644 -؟] درف  هن  دون و 
386 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ...- عوضومب سیل  ّهنا  ضورفملا  ۀنیرقلاب و  اّما  عضولاب و  اّما  روهّظلا  ّنا  [ 646] ةرورض هیف 645 ]
. دوبن هیف  لمعتسم  هک  ملاع  دص »  » هک تسا  نیا  ام  باوج  هدوب ، درف  دص  نمض  رد  مه  درف  هن  دون و  دیئوگب  رگا 

هلیـسو هب  مه  رفن  هاجنپ  هچرگ  تسا  ملاـع  دـص  هیف ، لمعتـسم  ادـتبا  زا  میتفگ  میدرک ، ناـیب  حورـشم  وحن  هب  اریخا  هک  اـم  خـساپ  قبط  اـّما 
. درادن يرثا  هیف  لمعتسم  لامعتسا و  رد  صیصخت » ، » دوش جراخ  ماع ، تحت  زا  صّصخم 

دـصرد ماع  هک  تسا  نیا  ّتیزاجم ، يانعم  تسا و  ّتیزاجم  مزلتـسم  صیـصخت ، دیتفریذپ ، لدتـسم  زا  هک  هّللا - همحر  مظعا  خیـش  امش -
 ... دوشیم و حرطم  لامجا  هلئسم  نیاربانب ، هتشگ ؟ لامعتسا  زیچ  هچ  رد  سپ  هدشن  لامعتسا  درف 

حرطم عنام ، دیز ، صوصخ  رد  اهتنم  تسا  دوجوم  دارفا ، مامت  رد  یـضتقم  فیدر و  کی  رد  تالالد  دیدومرف  هک  امـش  رگید : ترابع  هب 
لاکشا اریز  تسین  حیحص  نایب ، نآ  مینکیم ، کّسمت  عنام  مدع  تلاصا  هب  اذل  میراد  دیدرت  عنام  دوجو  رد  رگید  دارفا  هب  تبـسن  تسا و 

هدـش لامعتـسا  مومع »  » رد ماع  هک  تسا  قّقحم  یتروص  رد  یـضتقم  تسا ، دوجوم  دارفا ، مامت  رد  یـضتقم  لیلد ، هچ  هب  هک  تسا  نیا  ام 
تلالد و یـضتقم  سپ  دـیتفریذپ  ار  ّتیزاجم  امـش  اذـل  و  مومعلا » یف  لمعتـسی  مل   » هک تسا  يدروم  رد  هلئـسم ، ضرف  هکیلاحرد  دـشاب 

؟ تسا مادک  لومش ،
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تسین عنام  مدع  دوجو و  هب  طوبرم  ام  ّکش  هن ، ای  تسه  حرطم  یصّصخم  هک  میئامن  دیدرت  ورمع  هب  تبسن  ام  رگا  امـش  نایب  قبط  هجیتن :
هکلب  میئامن  کّسمت  عنام  مدع  تلاصا  هب  ات 

387 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، ۀقیقح ال  ماعلا ، یلا  هلامجا  يرسی  الف  الـصفنم ، ناک  رثکالا و  لقالا و  نیب  ارئاد  ناک  نأب  المجم  موهفملا  بسحب  ّصاخلا  ناک  اذا  لصف :

وه امیف  همحازی  اّمنا  ّصاخلا  ّنأ  ةرورـض  الـصأ ، محازم  الب  هیف  ۀّجح  ّهنأ  حوضول  ّصاخلا ، هیف  عبّتی  امیف ال  اعبّتم  ماعلا  ناک  لب  امکح ، و ال 
[. 1  ] یفخی امک ال  کلذک  نوکی  امیف ال  ال  رهاّظلا ، یلع  رهظالا  وأ  ّصّنلل  امیکحت  هفالخ  یلع  ۀّجح 

______________________________

یـضتقم هب  تبـسن  رگا  هن و  ای  دوشیم  ورمع  لماش  صیـصخت ، زا  دعب  ملاع » ّلک  مرکا   » ایآ هک  تسه  یـضتقم  لصا  هب  تبـسن  ام  دـیدرت 
تسین و لوبق  لباق  هّللا  همحر  مظعا  خیـش  شیامرف  ام ، رظن  هب  اذل  دیامن  فرطرب  ار  ام  ّکش  ات  درادـن  دوجو  یلیلد  میـشاب ، هتـشاد  دـیدرت 

یعـضو روهظ  شدوخ  یقیقح  يانعم  رد  ماع  تسین و  ّتیزاجم  مزلتـسم  ماع ، صیـصخت  الـصا  ینعی : تفریذپ  ار  لّوا  باوج  نامه  دـیاب 
 ... دراد و

« لمجم صّصخم  « ؟ هن ای  دنکیم  تیارس  ماع  هب  صّصخم  لامجا  ایآ 

هیموهفم ههبش  ]

: ینعی دراد  لامجا  موهفم »  » رظن زا  هک  دننکیم  نایب  یصّصخم  ماع ، يارب  یهاگ  [- 1]
: تسا هنوگود  رب  ماهبا  لامجا و  انمض  تسا ، لمجم  مهبم و  ام  يارب  صّصخم  دروم  رد  مّلکتم  دوصقم 

الوم هدارا  دروم  امّلـسم  هک  دراد  دوجو  نّقیتـم  ردـق  کـی  دراوم ، نیا  رد  هک  تسا  دّدرم  رثـکا ، ّلـقا و  نیب  مّلکتم ، دوصقم  یهاـگ  فـلا :
. تسا دّدرم  هک  رثکا  دئاز و  کی  تسه و 

ایآ مینادیمن  دراد ، لامجا  اـم  يارب  اـموهفم  قساـف »  » نکل ءاـملعلا » نم  قاّـسفلا  مرکت  ـال  ملاـع و  ّلـک  مرکا  : » هدومرف ـالوم  اـضرف  لاـثم :
بکترم نّقیتم و  ردـق  هریبک ، بکترم  نیارباـنب ، دـشابیم  هریغـص  هریبک و  بکترم  زا  ّمعا  هکنیا  اـی  تسا  هریبـک  هاـنگ  بکترم  صوصخ 

. هن ای  تسه  الوم  دارم  مینادیمن  تسا و  كوکشم  هریغص ،
. رگید عون  درف و  نآ  ای  تسا  درف  نیا  مّلکتم ، دارم  ایآ  مینادیمن  الثم  تسه  نینیابتم  نیب  دیدرت ، مه  یهاگ  ب :

هب  درف  ود  املع  نایم  رد  نکل  ملاعلا » ادیز  مرکت  ملاع و ال  ّلک  مرکا  : » هدومرف الوم  لاثم :
388 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مه ینّقیتم  ردـق  تسا و  نینیابتم  نیب  دـیدرت ، روکذـم ، باطخ  دوجو  اب  سپ  ورمع  نب  دـیز  يرگید  رکب و  نب  دـیز  یکی  میراد  دـیز  مان 
. تسا نینیابتم  نیب  مه  دیدرت  دراد و  یموهفم  لامجا  روکذم ، ضرف  رد  صّصخم  نیاربانب ، درادن 

. دشابیم [ 647] رثکا ّلقا و  نیب  یهاگ  نینیابتم و  نیب  دیدرت ، یهاگ  ثحب  ّلحم  رد  هصالخ :
ثحب ّلحم  وحن ، نیا  هب  تروص  راهچ  تقیقح ، رد  سپ  لصفنم  یهاگ  تسا و  لـصّتم  صّـصخم ، یهاـگ  روکذـم ، ضرف  ود  رد  رّکذـت :

: تسا
ّلقا و نیب  دیدرت ، لصّتم و  صّصخم ، - 3 نینیابتم . نیب  دیدرت ، لصفنم و  صّصخم ، - 2 رثکا . ّلقا و  نیب  دیدرت ، لصفنم و  صّـصخم ، - 1

. نینیابتم نیب  دیدرت ، لصّتم و  صّصخم ، - 4 رثکا .
هریغص بکترم  دروم  رد  دنکیمن و  دراو  ماع  مومع  هب  تبسن  یصقن  چیه  صّصخم ، لامجا  روکذم ، ضرف  رد  لّوا 648 :] تروص  مکح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 850 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب تسه و  [ 649] اوقا ماع  هب  تبسن  دراد ، ّتیّجح  نآ ، رد  شدوخ  هک  يرادقم  رد  صّـصخم  لیلد  اریز  میئامنیم  کّسمت  ماع  مومع  هب 
: ینعی نآ - نّقیتم  ردق  هب  تبـسن  صّـصخم ، لیلد  دش ، دّدرم  رثکا ، ّلقا و  نیب  اموهفم »  » قساف رگا  رگید : ترابع  هب  دـیامن  تلالد  شدوخ 

هب  تبسن  ایآ  اّما  دراد  ّتیّجح  هریبک - بکترم 
389 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف امکح  هیلا  هلامجا  يرـسیف  الـصتم ، ناک  امیف  رثکالا  ّلـقالا و  نیب  وأ  [ 650] اقلطم نینیابتملا  نیب  ارئاد  ناک  نأـب  کلذـک  نکی  مل  نا  و 
عبّتی ّهنأ ال  الا  همومع  یف  ارهاظ  ناک  هانقّقح  ام  یلع  ّماعلا  ّنالف  لّوالا 652 ،] اّمأ  هریغ 651 .] یف  ۀقیقح  و  نینیابتملا ، نیب  دّدرملا  لصفنملا 

مالکلا فافتحال  ماعلل ، سأر  نم  روهظ  داقعنا  مدـعلف  یناّثلا 653 ،] اّمأ  و  امهدحأب . هصیـصخت  ملع  نیّذلا  نینیابتملا  نم  دحاو  یف  هروهظ 
. نیبلا یف  نّقیتملا  ّهنال  ّلقالا ، یف  ۀّجح  هّنکل 654 ] نینیابتملا  نم  دحاو  ّلکل  وأ  رثکالا ، ّلقالا و  نم  دحاو  ّلکل  هلامتحا  بجوی  امب 

______________________________

؟ تسا تّجح  مه  هریغص - بکترم  رثکا - دئاز و 
؟ دشاب هتشاد  ّتیّجح  دئاز ، هب  تبسن  دناوتیم  دش ، دّدرم  رثکا ، ّلقا و  نیب  ذخا و  لیلد ، رد  یناونع  رگا  ایآ 

ّلک  » رد ملاع » ّلک  مرکا   » هک تسا  نیا  هلئـسم ، ضرف  درادن و  ّتیّجح  هریغـص  بکترم  هب  تبـسن  ءاملعلا » نم  قاّسفلا  مرکت  ال   » سپ ریخ !
هب تبسن  صّصخم ، لیلد  اریز  تسه  محازم » الب   » شتّیّجح دراد و  ّتیّجح  هریغص  بکترم  دروم  رد  روکذم  ّماع  اذل  هدش  لامعتـسا  ملاع »

. رثکا دئاز و  رد  هن  دراد  ّتیّجح  نّقیتم ، ردق 
. امکح و ال  [ 655] ۀقیقح ال  دنکیمن -. تیارس  ماع  هب  شلامجا  دشاب ، رثکا  ّلقا و  نیب  دیدرت ، لصفنم و  صّصخم ، رگا  هصالخ :

390 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لفغت الف  لقالا  رثکالا و  نینیابتملا و  نیب  لمجملا  یف  اذک  و  لصفنملا ، لصّتملا و  نیب  قرفلا  کلذب  حدقناف 

______________________________

مکح نآ ، رگید  تروـص  مـکح و  کـی  ياراد  شتروـص  ود  هـک  مـینک  ناـیب  ار  هدـنامیقاب  ضرف  هـس  مـکح  دـیاب  نوـنکا  رّکذـت : [- 1]
. دراد ياهناگادج 

. دشابیم نینیابتم  نیب  دیدرت ، لصفنم و  صّصخم ، هک : تسا  نیا  مّود ، تروص  مّود : ضرف  مکح 
میراد و دیز »  » مان هب  ملاع  ود  نکل  ملاعلا » ادیز  مرکت  ال   » تسا هتفگ  لقتـسم  لیلد  هب  ادعب  اّما  ملاع » ّلک  مرکا  : » هدومرف ءادتبا  الوم  لاثم :

. تسه اهنآ  زا  کی  مادک  مّلکتم  دوصقم  مینادیمن 
دیز ای  تسا  رکب  نب  دیز  مدوصقم  هک  هدومنن  نایب  الوم  اریز  تسه  لامجا  ياراد  لقتسم و  لیلد  کی  صّصخم ، سفن  روکذم ، ضرف  رد 

. دراد لامجا  اتقیقح »  » صّصخم سفن  سپ  درک  کّسمت  صّصخم  هب  ناوتیمن  اذل  ورمع  نب 
؟] 656 «] امکح  » ای دوشیم  لمجم  اتقیقح »  » ماع ایآ  تیارس  ضرفرب  هن و  ای  دنکیم  تیارس  ماع  هب  صّصخم  لامجا  ایآ  لاؤس :

هن دنکیم  تیارـس  ماع  هب  امکح » ، » لصفنم صّـصخم  لیلد  لامجا  دناهدومرف : هدومن و  باختنا  ار  طسو  ّدح  هّللا  همحر  فّنـصم  باوج :
يانعم هل و  عوضوم  نامه  رد  دروخب  صیصخت  لصفنم  صّـصخم  هب  یّماع  رگا  میاهدرک : نایب  مه  البق  هک  تسا  نامه  شتّلع  و  اتقیقح » »

رگا اذـل  دراد  روهظ  یقیقح  يانعم  نامه  رد  دـشابیم و  ملاع » ّلک  ، » ماـع زا  دوصقم  روکذـم ، ضرف  رد  دوشیم ، لامعتـسا  دوخ  یقیقح 
ماع  روهظ  هب  ياهبرض  دش ، لمجم  صّصخم ،

391 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
درک ادـیپ  روـهظ  یئاـنعم  رد  یلیلد  رگا  دراد ، رارق  نّیبـم  لـباقم  رد  لـمجم  لاـمجا و  ربارب  رد  روـهظ  هک  تسا  یهیدـب  دوـشیمن و  دراو 

. تسین حرطم  لامجا ، نآ ، يارب  اتقیقح  اذل  دراد  روهظ  ملاع ،» ّلک   » رد ملاع » ّلک  مرکا   » نوچ و  لمجمب » سیل  اذهف   » تفگ ناوتیم 
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« ملاعلا ادیز  مرکت  ال   » هدومرف لصفنم  صّـصخم  تروص  هب  الوم  هک  روکذم  لاثم  رد  ایآ  درادن  لامجا  اتقیقح  ماع  هک  لاحنیعرد  لاؤس :
هب هن  ای  دومن  کّسمت  تسا ، روهظ  ياراد  هک  ماع  مومع  هب  ناوتیم  هدومن ، جراخ  ماع  تحت  زا  لامجا  وحن  هب  ار  دیز »  » ود نآ  زا  یکی  و 

؟ هن ای  تسه  مه  ّتیّجح  ياراد  دراد ، روهظ  هک  لاحنیعرد  ایآ  رگید  ترابع 
هکنیا هب  تبـسن  یلامجا  ملع  هدش و  جراخ  ماع  زا  دیز »  » کی هک  میراد  یلامجا  ملع  اریز  درادن  ّتیّجح  روکذم  ّماع  هّللا : همحر  فّنـصم 

نیا روبزم ، یلامجا  ملع  رثا  سپ  فیلاکت - باب  رد  یلامجا  ملع  نامه  دننام  دوشیم - ماع  ّتیّجح  عنام  درادن ، ّتیّجح  دیز »  » هرابرد ماع 
لامجا اتقیقح  ملاع » ّلک  مرکا   » نیاربانب تسین  الوم  يّدج  دارم  هدش و  جراخ  ماع ، تحت  زا  دیز »  » کی مینادیم  لامجا  وحن  هب  هک  تسا 

نآرب لامجا  مکح  رثا و  نکل  لمجم » ریغ  رهاـظ  اذـهف   » هدـشن لامعتـسا  هل  عوضوم  ریغ  رد  ماـع  تسا و  ظوفحم  نآ ، روهظ  نوچ  درادـن 
جراخ ماع ، زا  دیز »  » ود نآ  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  اریز  دومن  کّسمت  ماع  هب  ناوتیمن  دـیز  مکح  زارحا  يارب  دوشیم و  ّبترتم 

نینچمه دومن و  کّسمت  ناوتیمن  ملاعلا » ادیز  مرکت  ال   » هب [ 657] رفن ود  نآ  مکح  هب  تبسن  اذل  تسین  حرطم  یحّجرم  هنوگچیه  هدش و 
تیارـس ماع  هب  اـتقیقح »  » لـصفنم صّـصخم  لـیلد  لاـمجا  هک : تسا  نیا  روکذـم ، مسق  رد  اـم  ریبعت  اذـل  درک  کّـسمت  ماـع  هب  ناوتیمن 

. دوشیم ّبترتم  نآرب  لامجا  مکح  رثا و  هجیتن ، هکلب  دنکیمن 
392 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب دیدرت ، هاوخ  دنکیم  تیارس  مه  ماع  هب  شلامجا  دنک ، ادیپ  لامجا  اموهفم  دشاب و  لصّتم  صّصخم ، رگا  مراهچ : مّوس و  ضرف  مکح 
رب دـیابن  الـصا  هک  میدرک  نایب  مه  البق  تسین و  لقتـسم  لیلد  کی  ماع ، ربارب  رد  لصّتم  صّـصخم  اریز  نینیابتم  نیب  ای  دـشاب  رثکا  ّلـقا و 
زا شیب  تقیقحرد ، دـشابیم و  [ 658 «] ۀیکّرلا مف  ّقیـض   » لیبق زا  لصّتم  صّـصخم  هکلب  دومن  قالطا  صّـصخم »  » ناونع لصّتم  صّـصخم 

. دنکیم ادیپ  لامجا  لیلد  مامت  دوش ، لمجم  نآ ، زا  یتمسق  هچنانچ  میرادن و  لیلد  کی 
ریغ ملاع  ّلک  مرکا   » هدومرف ـالوم  رثکا : ّلـقا و  نیب  دـیدرت ، و  لصّتم 659 ] صّـصخم ، فلا : میزادرپیم : ضرف  ود  نآ  حیـضوت  هب  کـنیا 

تسا قساف  مه  وا  ایآ  هک  دیراد  دیدرت  هریغص  بکترم  هب  تبـسن  اّما  تسا  جراخ  ماع ، تحت  زا  هریبک  بکترم  هک  دینادیم  امـش  و  قساف »
مادک هب  اذل  هن  ای  تسه  قساف  ریغ  ملاع  هریغص ، بکترم  ایآ  هک  دینادیمن  دیتسه و  هجاوم  لیلد ، کی  اب  طقف  امـش  رگید : ترابع  هب  هن  ای 

؟ دینک کّسمت  دیناوتیم ، لیلد 
؟ دیئامن کّسمت  ماع  هب  دیناوتیم  هن  ای  تسا  ملاع  درف ، نالف  هک  دیئامن  دیدرت  امش  رگا  ایآ 

زرحم ّتیملاع ، ناونع  هک  مه  هلئـسم  ضرف  رد  دومن ، کّسمت  ماع  هب  ناوتیمن  هن  ای  تسا  قبطنم  دـیز ، رب  ملاـع  ناونع  هک  دـینادیمن  رگا 
« قساـف ریغ  ملاـع  ّلـک  مرکا   » ماـع و هب  ناوتیمن  دراد ، لاـمجا  موهفم  تهج  زا  تسین و  زرحم  ندوبن ، قساـف  ریغ  فـصو  نکل  دـشابیم 

[. 660] دومن کّسمت 
هب  لامجا  دوب و  رثکا  ّلقا و  نیب  دیدرت  لصفنم و  صّصخم ، هک  لّوا  ضرف  فالخب 

393 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ینعی تسا  یقیقح  شلامجا  دوشیم و  لمجم  مه  ماـع  دراد ، لاـمجا  لـصّتم  صّـصخم  هک  ثحب 661 ] ّلحم  رد  درکیمن ، تیارـس  ماع 

. درک هدافتسا  لیلد  زا  ار  کش  دروم  مکح  ناوتیمن  هجیتن  رد  هن و  ای  تسه  ماع  مومع  تحت  هریغص ، بکترم  ایآ  دینادیمن  امش 
هب یکی  میراد  دیز  مان  هب  درف  ود  املع  نایم  رد  نکل  ادیز » الا  ملاع  لک  مرکا  : » هدومرف الوم  نینیابتم : نیب  دیدرت ، لصّتم و  صّـصخم ، ب :

. تسا درف  مادک  الوم  دوصقم  مینادیمن  ورمع و  نب  دیز  مان  هب  يرگید  رکب و  نب  دیز  مان 
درک هدافتـسا  ملاع » ّلک  مرکا   » زا ار  دیز  مارکا  بوجو  ناوتیمن  و  [ 662] دنکیم تیارس  مه  ماع  هب  صّـصخم  لامجا  روکذم ، ضرف  رد 

ود هک  العف  اّما  دراد  مارکا  بوجو  دشاب ، دیز  زا  ریغ  هک  یملاع  تسه و  هلمج  کی  هکلب  تسین  لقتسم  هلمج  ود  هنم  انثتسم  انثتسم و  اریز 
نآ هب  دـشاب  حرطم  يرگید  لیلد  هچنانچ  دومن و  هدافتـسا  روکذـم  ّماع  زا  ناوتیمن  ار  مادـکچیه  مارکا  بوجو  میراد ، دـیز  مان  هب  ملاـع 
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. دومن صّخشم  ار  هلئسم  مکح  دیاب  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  قیرط  زا  ّالا  مینکیم و  عوجر 
اتقیقح و ال ال  دـنکیمن - تیارـس  ماع  هب  صّـصخم  لامجا  لّوا ، ضرف  رد  فلا : دـش : نینچ  روکذـم  هناـگراهچ  روص  مکح  يدـنبعمج :

. امکح
. اتقیقح امکح ال  دنکیم - تیارس  ماع  هب  صّصخم  لامجا  مّود ، ضرف  رد  ب :

. دوشیم لمجم  اتقیقح »  » ماع مراهچ ، مّوس و  ضرف  رد  ج :
394 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زاوج مدـع  یف  مالک  الف  ّماعلا ، تحت  ایقاب  وأ  هل  ادرف  نوکی  نأ  نیب  ددرت  درف و  هبتـشا  نأـب  قادـصملا 663 ] بسحب  المجم  ناک  اذا  اّمأ  و 
[. 1  ] تفرع امک  صوصخلا  یف  الا  مالکلل  روهظ  داقعنا  مدع  ةرورض  هب ، الصّتم  ناک  ول  ماعلاب  کسمّتلا 

______________________________

« هّیقادصم ههبش  »

مّلکتم دوصقم  ینعی  تشاد  لامجا  اموهفم » ، » صّـصخم لیلد  هک  دوب  يدروم  رد  میاهدـناوخ  لصف  نیا  رد  نونکاـت  ار  هچنآ  رّکذـت : [- 1]
ام يارب  یجراخ  قادصم »  » رظن زا  اّما  تسا  صّخشم  اموهفم  صّصخم  لیلد  هک  تسا  يدروم  رد  یلعف  ثحب  نکل  دوبن  صّخـشم  ام  يارب 

. مینکیم ثحب  یقادصم  ههبش  هرابرد  کنیا  دوب و  یموهفم  ههبش  یلبق ، ثحب  یملع ، حالطصا  هب  هدش و  ادیپ  دیدرت 
نایب هب  کنیا  هک  لصفنم  یهاگ  تسا و  لصّتم  صّـصخم ، یهاگ  ینعی : تسا  ثحب  ّلحم  ضرف ، ود  هّیقادصم ، ههبـش  رد  کلذ : حیـضوت 

. میزادرپیم تروص  ود  نآ 
بکترم مینادیم  اضرف  تسا  صّخشم  ام  يارب  قساف  زا  روظنم  و  قساف » ریغ  ملاع  ّلک  مرکا   » هدومرف الوم  الثم  لصّتم : صّـصخم  رد  فلا :

قساف وا  ایآ  مینادیمن  نکل  تسه  ملاع » ، » میراد ترشاعم  وا  اب  اجراخ  هک  يدیز  مینادیم  دنتسه و  قساف  ود - ره  هریغـص - هریبک و  هانگ 
نیا رد  ام  دیدرت  هکلب  میرادن  دیدرت  قساف »  » موهفم رد  سپ  هن  ای  هدش  هانگ  بکترم  هنایفخم  ایآ  مینادیمن  رگید  ترابع  هب  هن  ای  دشابیم 
ههبـش وحن  هب  دارفا  تلادـع  هب  تبـسن  ام  دـیدرت  اعون  هک  روطنامه  هن ، ای  هدـش  رداص  یقـسف  یجراخ ، ملاع  دـیز  زا  اـیآ  هک  تسا  تهج 

؟ هن ای  تسا  لداع  دیز ، ایآ  مینادیمن  هکلب  دشابن  صّخشم  ام  يارب  تلادع  موهفم  هک  تسین  نینچ  دشابیم و  یقادصم 
ایآ مینادیمن  و  قساف » ریغ  ملاع  ّلک  مرکا   » هدومرف الوم  هک  هلئسم  ضرف  رد  ایآ  لاؤس :

395 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّنأ هزاوج ، هجو  یف  لاـقی  نأ  نکمی  اـم  ۀـیاغ  ذا  هزاوج ، مدـع  قیقّحتلا  و  فـالخ ، هب  کـسمّتلا  زاوـج  یفف  هنع ، الـصفنم  ناـک  اذا  اـّمأ  و 

نوکی ال  ءاملعلا » قاّسف  مرکت  ال   » باطخف هدارفأ ، نم  ّهنأ  هبتـشا  امیف  ۀّـجح  نوکی  هیف و ال  ۀّـجح  العف  ناک  امیف  ّماعلا  محازی  اـّمنا  ّصاـخلا 
ۀمحازم لـیبق  نم  نوـکی  ّهناـف  هضراـعی ، ـال  و  ءاـملعلا » مرکأ   » لـثم محازی  ـالف  ءاـملعلا ، نم  هقـسف  یف  ّکـش  نم  مارکا  ۀـمرح  یلع  ـالیلد 

صاصتخا بجوی  ّهنأ  الا  العف ، هبتـشملا  درفلا  یف  الیلد  نکی  مل  نا  ّصاخلا و  ّناف  داسفلا ، ۀـیاغ  یف  وه  و  [، 665] ۀّجحلا ریغب  [ 664] ۀّجحلا
ملاعلا  یف  ۀّجح  الیلد و  ءاملعلا » مرکأ   » نوکیف دارفالا ، نم  هناونع  ریغ  یف  ّماعلا  ۀّیّجح 

______________________________

؟ هن ای  دومن  کّسمت  روکذم  ّماع  هب  ناوتیم  هن  ای  تسا  قساف  یجراخ ، ملاع  دیز 
، هدـش دـقعنم  قساف ، ریغ  ملاع  يارب  روهظ  ادـتبا  زا  اریز  تفرع - امک  صوصخلا  یف  الا  مالکلل  روهظ  داقعنا  مدـع  ةرورـض  ریخ -! باوج :

ماع هب  ناوتیمن  دوشن ، زارحا  لیلد ، عوضوم  ناونع  یتقو  ات  میراد و  دـیدرت  فصو  قّقحت  هب  تبـسن  اّما  تسا  ملاـع  دـیز ، مینادیم  اـضرف 
. تسین زئاج  ماع ، هب  کّسمت  لاکشا  الب  امّلسم و  سپ  دومن  کّسمت 
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امش دیدرت  هک  مه  یلعف  ضرف  رد  ریخ ! دینک ؟ کّسمت  ماع  هب  دیتسناوتیم  ایآ  هن  ای  تسه  ملاع  دیز ، هک  دیدرکیم  ادیپ  دیدرت  امـش  رگا 
. دیئامن کّسمت  قساف » ریغ  ملاع  ّلک  مرکا   » هب دیناوتب  ات  قساف » ریغ  ملاع  اذه   » هک دیئامن  زارحا  دیاب  ادتبا  تسا  فصو  ّتیصوصخ  رد 
هکلب دـشابیمن  عازن  ّلحم  روکذـم  ضرف  نکل  تسین  زئاج  لاکـشا ، الب  لصّتم ، صّـصخم  هّیقادـصم  ههبـش  رد  ماع  هب  کّـسمت  هصـالخ :

. تسا مالک  ّلحم  لصفنم - صّصخم  يدعب - تروص 
396 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریغب هتّیّجح  صاصتخال  ۀّجح ، وه  امب  هقیداصم  نم  ّهنأ  ملعی  مل  ّهنأ  الا  مالک ، الب  ّماعلل  اقادصم  ناک  نا  هبتـشملا و  قادصملاف  قسافلا ، ریغ 
. قسافلا

امک لـصفنملاب  صّـصخملا  فـالخب  اصّـصخم ، نکی  مل  اذا  اـمک  مومعلا  یف  هروهظ  ناـک  نا  لـصفنملاب و  صّـصخملا  ّماـعلا  ۀـلمجلاب : و 
، نیتّجحلا يدحا  تحت  جاردنالا  مولعم  ریغ  هبتـشملا  درفلا  نوکی  ذئنیحف  هلثم ، ّصاخلا  ناونع  ریغ  یف  الا  ۀـّیّجحلا  مدـع  یف  ّهنأ  الا  تفرع ،

[. 1  ] اّیظفل صّصخملا  ناک  اذا  اذه  نیبلا  یف  لصالا  وه  ام  یلا  عوجّرلا  نم  ّدب  الف 
______________________________

دیوگیم لصفنم  صّصخم  لقتسم و  لیلد  هب  سپس  ملاع » ّلک  مرکا   » ای ءاملعلا » مرکا  : » هدومرف الوم  الثم  لصفنم : صّصخم  رد  ب : [- 1]
دیز رب  ایآ  هک  تسه  یجراخ  تهج  کی  رد  ام  دـیدرت  نکل  تسا  صّخـشم  ام  يارب  قساـف »  » زا روظنم  و  ءاـملعلا » نم  قاّـسفلا  مرکت  ـال  »

. هن ای  هدش  قسف  بکترم  ایآ  هکنیا  تهج  زا  هن - ای  تسا  قبطنم  قساف ، ناونع  ملاع ،
؟ هن ای  دومن  کّسمت  ماع  هب  ناوتیم  روکذم  ضرف  رد  ایآ  لاؤس :

[. 666 «] فالخ هب  کسمتلا  زاوج  یفف  : » باوج
لیلد ناـیب  هب  کـنیا  هک  تسین  زئاـج  ماـع ، هب  کّـسمت  هک  تسا  نیا  بلطم ، قـیقحت  فّنـصم ، رظن  هب  نکل  تـسا  فـالخ  ّلـحم  هلئـسم ،

. میزادرپیم نیزّوجم » »
مه انعم  نامه  رد  هدش و  لامعتسا  یقیقح  يانعم  رد  دراد ، روهظ  مومع »  » رد ملاع ،» ّلک  مرکا   » روکذم لاثم  رد  دیدومرف  فّنصم - امش -

تـسناوتن اوقا  تّجح  هک  يدروم  رد  اّما  دومن  کّسمت  ماع  هب  ناوتیمن  هدـش  اوقا  تّجح  راـتفرگ  هک  يرادـقم  نآ  رد  اـهتنم  دراد  ّتیّجح 
اقاّفتا تسه و  ضراعم » الب  محازم و  الب  ، » مومع دشاب ، هتشاد  تلالد  تلاخد و 

397 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناوتیمن قاّسفلا » مرکت  ال   » هب میراد  دـیدرت  شقـسف  تلادـع و  رد  هک  دـیز  هب  تبـسن  اریز  تسا  ّتیفیک  نامه  هب  هلئـسم  ثحب ، ّلحم  رد 
دناوتیمن قاّسفلا » مرکت  ـال   » ینعی درک  کّـسمت  لـیلد  نآ  سفن  هب  ناوتیمن  میئاـمن ، دـیدرت  یلیلد  عوضوم  رد  رگا  نوچ  دومن  کّـسمت 

روهظ ّتیّجح و  دوش  كوکـشم  درف  لـماش  تسناوتن  [ 667] اوقا لیلد  یتقو  اذل  دنک  صخـشم  ار  قسفلا  تلادعلا و  كوکـشم  دـیز  عضو 
مومع ّتیّجح  تسه و  یعطق  مومع ، يارب  ملاع  دـیز  ّتیلومـشم  میئوگیم  اذـل  دوشن  دـیز  لماش  هک  دراد  یناصقن  هچ  مومع - رد  ماـع -

هب قسفلا  تلادـعلا و  كوکـشم  دـیز  هب  تبـسن  هک  درادـن  یعنام  سپ  دوش  درف  نآ  لماش  دـناوتیمن  اوقا  تّجح  تسا و  مّلـسم  وا  هرابرد 
. درادن یعنام  لصفنم  صّصخم  هّیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کّسمت  تفگ : هجیتن  رد  دومن و  کّسمت  ملاع » ّلک  مرکا  »

«. داسفلا ۀیاغ  یف  وه  و  هلوق ...« :
[. تسین 668 زئاج  لصفنم ، صّصخم  هّیقادصم  ههبش  رد  صّصخم - هب  کّسمت  نینچمه  و  ماع - هب  کّسمت  هّللا : همحر  فّنصم 

دشاب یظفل  صّصخم ، هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  العف  نکل  دندش  لئاق  لیصفت  یّبل ، یظفل و  صّصخم  نیب  هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذت :
نم قاّـسفلا  مرکت  ـال   » هدومرف لقتـسم  لـیلد  هب  سپـس  ملاـع » ّلـک  مرکا   » هدومرف ادـتبا  هدـش ، رداـص  ـالوم  زا  مـالک  ود  ظـفل و  ود  ینعی 

[«. 669] ءاملعلا
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مکح  دومن و  کّسمت  ملاع » ّلک  مرکا   » مومع هب  ناوتیمن  ثحب  ّلحم  رد  ارچ  لاؤس :
398 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دومن کّسمت  نآ  هب  ناوتیمن  هک  تسه  ماع  رد  يروصق  هچ  رگید : ترابع  هب  درک  هدافتسا  نآ  زا  ار  قسفلا  كوکشم  دیز 
قّقحم روهظ ، هک  يدروم  ره  رد  هدـش و  لامعتـسا  هل  عوضوم  یقیقح و  يانعم  رد  دراد ، روهظ  مومع  رد  ماـع  دـیدومرف  فّنـصم - اـمش -

دراد و ّتیّجح  ـالوم  دـبع و  يارب  مـالک  رهاـظ  ینعی : دومن  کّـسمت  تسا ، روهظ  ّتیّجح  شیاـنعم  هک  روهّظلا  تلاـصا  هب  ناوتیم  دـشاب 
كوکـشم وا  قسف  نکل  تسین  يدـیدرت  هک  دـیز  ّتیملاع  رد  رگید  ترابع  هب  دـیامن  جاجتحا  دانتـسا و  مالک ، رهاوظ  هب  دـناوتیم  ناـسنا 

؟ دومن کّسمت  ءاملعلا » مرکا   » ای ملاع » ّلک  مرکا   » هب ناوتیمن  ارچ  سپ  تسا 
دعب ماع ، نکل  دشابیم  ملاع » ّلک  ، » روکذم ّماع  يانعم  دراد و  روهظ »  » قیداصم دارفا و  مامت  رد  ماع  هک  تسا  نیا  شتّلع  هتکن و  باوج :

ریغ ءاـملعلا  مرکا  : » هک تسا  نیا  روکذـم ، ّماـع  ياـنعم  ّنأـک  دوـشیم  ّقیـضم  شاهرئاد  ّتیّجح ، رظن  زا  هدـش و  ناوـنع  وذ  صیـصخت ، زا 
مرکا  » دومرفیم ادتبا  زا  الوم  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  رد  لصفنم  لصّتم و  صّـصخم  قرف  دراد و  ّتیّجح  قاّسفلا » ریغ   » رد ماع  قاّسفلا ،»

نایب ار  بلطم  لصفنم ، صّصخم  اب  هک  العف  اّما  دوبیم  قساف  ریغ  ملاع  هب  تبسن  دشیم ، دقعنم  نآ  يارب  هک  يروهظ  قاّسفلا » ریغ  ءاملعلا 
رد روهّظلا  تلاصا  دنک و  ادیپ  ّتیّجح  روهظ »  » دـیاب اّما  دراد  روهظ  ملاع » ّلک   » رد ماع  دوشیمن و  دراو  روهظ  هب  تبـسن  ياهبرـض  هدرک ،

مومع رد  ملاع  ّلک  مرکا  ینعی  دوشیم  دودـحم  ینیعم  هرئاد  رد  ّتیّجح  هک  تسا  نیا  ثحب ، ّلحم  رد  صیـصخت  هجیتن  دوش . يراـج  نآ 
، نآ ّتیّجح  رگید ، ترابع  هب  تسا  تّجح  صّـصخم ، ریغ  ادـع و  اـم  رد  هکلب  درادـن  ّتیّجح  مومع  هب  تبـسن  روهظ ، نآ  اـّما  دراد  روهظ 

دودـحم صّـصخم ، ناونع  ریغ  هب  ّتیّجح  تسا و  صّـصخم  ناونع  قساـف ،» ، » قساـف ریغ  ملاـع  ینعی : تسا  صّـصخم  ریغ  ناونعهب  تبـسن 
دـشابیم و، قاّـسفلا » ریغ  ءاـملعلا  مرکا   » ّنأـک دـیامن  جاـجتحا  نآ  هب  دـناوتیم  ناـسنا  دراد و  ّتیّجح  اـم  يارب  ـالعف  هک  هچنآ  دوشیم و 

تهج  زا  ءاملعلا  مرکا  تسا و  مّلسم  دیز ، ّتیملاع 
399 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

شقـسف هک  دـیز  دروم  رد  اذـل  تسا  كوکـشم  شلومـش  روـهظ - ّتیّجح  روـهّظلا - تلاـصا  تهج  زا  نکل  دوـشیم  نآ  لـماش  روـهظ ،
لوصا هب  هعجارم  اب  دـیاب  نیاربانب  میئامن  کّسمت  نآ  هب  ات  میرادـن  یظفل  لیلد  سپ  [ 670] دومن کّسمت  ماع  هب  ناوتیمن  تسا  كوکـشم 

. دومن صّخشم  ار  دیز  عضو  هّیلمع ،
لّوا 671] ضرف  رد  امش  هک : دنک  روطخ  ناسنا  نهذ  رد  هّللا  همحر  فّنصم  نایب  هب  تبـسن  یلاکـشا  ضارتعا و  نینچ  تسا  نکمم  رّکذت :

مومع هب  ناوتیم  هریغـص  بکترم  هب  تبـسن  دیدومرف  دوبن ، نّیبم  قساف ، يانعم  اضرف  تشاد ، لامجا  اموهفم  دوب و  لصفنم  صّـصخم ، هک 
. دومن کّسمت  ءاملعلا » مرکا  »

ظاحل هب  ءاملعلا  مرکا  يانعم  رگا  رگید : ترابع  هب  درادـن ؟ تافانم  ناشیا  یلعف 672 ] شیامرف  اب  مسق  نآ  هرابرد  فّنـصم  نایب  ایآ  لاؤس :
یموهفم ههبش  رد  دومن  کّسمت  نآ  هب  ناوتیمن  یقادصم  ههبش  رد  هک  روطنامه  سپ  تسه ، قاّسفلا » ریغ  ءاملعلا  مرکا  ، » صّصخم لیلد 

. تسین زئاج  کّسمت ، مه 
؟ هن ای  دومن  کسمت  ملاع » ّلک  مرکا   » ای ءاملعلا » مرکا   » هب ناوتیم  هن  ای  تسا  قساف  هریغص ، بکترم  هک  میدرک  ادیپ  دیدرت  رگا  ایآ 
کّـسمت ماع ، هب  ناوتیم  نّقیتم  ردـق  رب  دـئاز  رد  دـنکیمن و  تیارـس  ماع  هب  لامجا  لصفنم ، صّـصخم  رد  دـندومرف  هّللا  همحر  فّنـصم 

. دومن
؟ هن ای  دراد  تافانم  هّیقادصم - ههبش  رد  ناشیا - یلعف  شیامرف  اب  یلبق  نایب  ایآ 

؟ هدش ناونع  وذ  هدرک و  ادیپ  ناونع  ماع ، هک  نیا  ای  تسا  ظوفحم  دوخ  تّوق  هب  ماع »  » مومع ایآ  لاؤس : رگید : نایب  هب  لاکشا  ریرقت 
400 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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روکذـم ّماع  زا  ار  دـیز  مکح  ناوتن  ثحب  ّلحم  رد  ارچ  سپ  دوشن  نآ  همیمـض  قساف » ریغ   » هملک و  ددرگن ، ناونع  وذ  ءاملعلا » مرکا   » رگا
؟ دومن کّسمت  نآ  هب  ناوتن  ارچ  سپ  هدرکن  ادیپ  ناونع  هک  مه  ماع  و  ما ال » قساف   » مینادیمن نکل  ملاع » دیز   » مینادیم درک ، هدافتسا 

رد ارچ  سپ  دـشابیم  مهنم ،» قاّسفلا  ریغ  ءاملعلا  مرکا   » شیانعم صّـصخم ، لـیلد  هظحـالم  اـب  هدرک و  ادـیپ  ناونع  ماـع ، دـیئوگیم  رگا 
[. 673] درک کّسمت  ماع  هب  ناوتیم  دیدومرف  یموهفم  لامجا 

دیدوـمرف یلعف  ثحب  رد  دوـمن و  کّـسمت  موـمع  هب  ناوـتیم  دـنکیمن و  تیارـس  ماـع  هـب  لاـمجا  دـیدومرف  ضرف  نآ  رد  ارچ  هصـالخ :
. درک کّسمت  ماع  هب  ناوتیمن 

. درادن یهجو  یئادتبا ، دید  رهاظ و  بسح  هب  یقادصم  یموهفم و  لامجا  نیب  لیصفت  هجیتن :
وحن نیا  هب  ناشیا  هیحان  زا  دیاب  میریذپب  ار  فیرّشلا » هماقم  هّللا  یلعا   » دنوخآ ياقآ  موحرم  شیامرف  دشاب ، انب  رگا  هّلظ :» ماد   » مظعم داتسا 

. تسه توافت  هلئسم ، ود  نیب  هک : میهد  باوج 
دوشیم بجوم  صّصخم ، میئوگب  تسا  نکمم  دراد ، لامجا  قساف  ناونع  اموهفم  تسه و  یموهفم  ههبش ، هک  يدروم  رد  کلذ : حیضوت 

يارب هک  یناونع  ینعی  تسا  هریبک  بکترم  قاّسف ، نّقیتم  ردق  هک  تسه  قاّسفلا » ریغ  ءاملعلا  مرکا   » شناونع اّما  دـنک  ادـیپ  ناونع  ماع  هک 
ام  » دوشیم هداد  ماع  هب  هک  یناونع  دشابیم و  نّقیتم  ردق  ياراد  صّـصخم ، لیلد  اریز  تسا  نّقیتم » ردـق  ریغ   » ناونع دوشیم  لصاح  ماع 
ریغ ءاملعلا  مرکا  ءاملعلا ،» مرکا   » يانعم میرادن و  صّـصخم  ناونع  رد  يدیدرت  هک  یقادصم  لامجا  فالخب  تسا  نّقیتم  ردق  ریغ  و  ادع »

دیز هب  تبسن  نکل  دشابیم  نّیبم  ام  يارب  مه  قساف  يانعم  تسه و  قاّسفلا 
401 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد ماع  ناونع  هک : دـش  لئاق  ار  قرف  نیا  یقادـصم  یموهفم و  لاـمجا  نیب  ناوتیم  اذـل  هن  اـی  تسا  قساـف  اـیآ  هک  میراد  دـیدرت  یجراـخ 
، ماع يانعم  ناونع و  میئوگب  دیاب  یموهفم  لامجا  رد  اّما  تسا  نّیبم  ام  يارب  مه  صّـصخم  تسا و  صّـصخم  ریغ  نامه  یقادصم ، لامجا 
ار ماع  دناوتیمن  نآرب  دئاز  هب  تبسن  اّما  دیامنیم  دودحم  ار  ماع  نّقیتم ، ردق  هب  تبسن  صّصخم ، اریز  تسا  صّـصخم  زا  نّقیتم  ردق  ریغ 

. دنک دودحم 
نآ هب  تبـسن  صاـخ ، هک  تسه  يرادـقم  نآ  رد  شتّیدودـحم  نکل  دوشیم  دودـحم  ّتیّجح ، هرئاد  هچرگ  یموـهفم  لاـمجا  رد  هجیتـن :

هریغـص بکترم  هرابرد  ماع  ّتیّجح  اذل  تسا  هریبک  بکترم  دروم  رد  دراد  ّتیّجح  صاخ  هک  يرادقم  نآ  دنکیم و  ادیپ  ّتیّجح  رادـقم 
، هریغـص بکترم  مه  هریبک و  بکترم  مه  مینادیم  اضرف  میرادـن  موهفم  رد  یّکـش  یقادـصم ، لامجا  رد  اّما  دـنامیم  یقاـب  دوخ  تّوق  هب 

صّخشم نّیبم و  ام  يارب  موهفم  هک  روکذم  ضرف  رد  اذل  هن  ای  هدش  ياهریغـص  ای  هریبک  بکترم  یجراخ ، دیز  مینادیمن  اّما  دنتـسه  قساف 
ریغ ملاع  دیز ، ایآ  هک  دیشاب  هتـشاد  دیدرت  یتقو  امـش  دنکیم و  ادیپ  ّتیّجح  هریبک ، هریغـص و  بکترم  ریغ  ملاع  رد  ءاملعلا » مرکا  ، » تسا
دوب نامه  یموهفم  یقادصم و  لامجا  نیب  قرف  ّتلع  سپ  دیئامن  کّسمت  ماع »  » هب دیناوتیم  هنوگچ  هن  ای  تسه  هریغـص  هریبک و  بکترم 

ناونع نآ  قابطنا  دوشیم و  ّقیضم  ماع ، ّتیّجح  هرئاد  نوچ  دشاب  لصفنم  یظفل و  صّـصخم ، رگا  ثحب  ّلحم  رد  اتجیتن  میدرک ، نایب  هک 
. ماعلاب کسمّتلا  زوجی  اذل ال  تسا  كوکشم  دّدرم ، درف  رب 

. دشاب یظفل  صّصخم ، هک  دوب  يدروم  هب  طوبرم  میدرک ، نایب  یقادصم  ههبش  هرابرد  نونکات  هچنآ  يروآدای :
402 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی ثیح ال  لصّتملاک  وهف  بطاّختلا ، ماقم  یف  نایبلا  ددصب  ناک  اذا  مّلکتملا  هیلع  لکّتی  نأ  ّحصی  اّمم  ناک  ناف  [، 674] اّیبل ناک  اذا  اما  و 
[. 1  ] صوصخلا یف  الا  ّماعلل  روهظ  هعم  دقعنی 

______________________________

. دشاب یّبل  صّصخم ، هک  تسا  یتروصرد  یقادصم ، ههبش  هرابرد  یلعف  ثحب  رّکذت : [- 1]
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، مومع وحن  هب  هدومن  رداص  الوم  هک  ار  ینامرف  دـنکیم ، مکح  ناسنا ، لقع  نکل  دوشیمن  رداص  الوم  هیحاـن  زا  یظفل  یّبل ، صّـصخم  رد 
. دوش جراخ  نآ ، زا  ناونع  کی  اضرف  دیاب  هکلب  تسین  شدارم 

نمـشد ناگیاسمه ، زا  یکی  نکل  میئامن  یئاریذپ  نانآ  زا  ات  نک  توعد  لزنم  هب  ار  ناگیاسمه  مامت  دهدیم  روتـسد  شدبع  هب  الوم  الثم 
صّـصخم هب  نآ  زا  تروص  نیا  رد  دریگ ، رارق  مارتحا  میرکت و  دروم  وا  تسین ، لیام  الوم  هک  دراد  نیقی »  » دـبع تسه و  الوم  تخـسرس 
. هدومن كرد  ار  صّصخم  نآ  ناونع  دوخ ، لقع  اب  دبع  اّما  هدزن  یفرح  نآ  هب  تبسن  الوم  هک  یصّصخم  ینعی  دننکیم  ریبعت  یّبل 

نآ رکذ  هب  يزاین  الوم  هک  تسا  یهیدب  حضاو و  يّدح  هب  یّبل  صّصخم  یهاگ  فلا : تسا : مسق  ود  رب  یّبل  صّصخم  هّللا : همحر  فّنصم 
«. نایبلا ددصب  ناک  اذا  مّلکتملا  هیلع  لکّتی 675 ] نا  ّحصی  اّمم  - » دنک نایب  ار  نآ  یظفل ، لیلد  اب  دنادیمن  مزال  دنیبیمن و 

403 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دّیّـسلا نم  یقلملا  مالکلا  ّنأ  کلذ  یف  ّرّـسلا  و  هیف . هروهظک  هتّیّجح  یلع  هبتـشملا  قادصملا  یف  ّماعلا  ءاقب  رهاّظلاف  کلذک ، نکی  مل  نا  و 

مرکأ : » یلوملا لاق  اذا  الثم  هفالخب ، عطقی  مل  ام  هعاّبتا  نم  ّدب  الف  مومعلل ، هتدارا  نع  هروهظب  فشاکلا  ّماعلا  یلع  لمتشا  ام  الا  سیل  ۀّجح 
نع هجورخب  ملعی  مل  نم  یلا  ۀبـسّنلاب  ۀـّیّجحلا  یلع  ۀـیقاب  مومعلا  ۀـلاصأ  ناک  مهنم  هل  اّودـع  ناک  نم  مارکا  دـیری  ـال  ّهنأـب  عطق  و  یناریج »

[. 1  ] هفالخ یلع  کلذ  نودب  يرخأ  ۀّجح  مدعل  هتوادعب ، ملعلل  مالکلا ، مومع 
______________________________

هلصاف نودب  ار  صّـصخم  نآ  اصخـش  الوم  هک  تسا  نیا  لثم  دسرب ، ياهجرد  نانچ  هب  الوم  لاّکتا  حوضو و  تهج  زا  یّبل  صّـصخم  رگا 
مرکا : » هدرک نایب  نینچ  ار  شدوصقم  الا »  » هملک اـب  ـالوم  ّنأـک  دراد و  ار  لـصّتم  یظفل  صّـصخم  مکح  ینعی : هدرک  ناـیب  ظـفل ، زا  دـعب 

«. یل اوّدع  ناک  نم  ّالا  یناریج 
زا رفن  هد  دـبع ، رگا  ینعی : تسین  زئاج  لصّتم ، صّـصخم  هّیقادـصم  ههبـش  رد  ماـع  هب  کّـسمت  هک  میدرک  ناـیب  اریخا  هّللا : همحر  فّنـصم 

نکل دومنن  توعد  ار  اـهنآ  دنتـسه و  ـالوم  نانمـشد  زا  هک  درک  زارحا  رفن  ود  هب  تبـسن  دومن و  توعد  تفایـض  هب  ار  ـالوم  ناـگیاسمه 
دروم رد  الوم  روتـسد  اریز  دنک  کّسمت  یناریج » مرکا   » هب دناوتیمن  هن ، ای  تسه  شیالوم  نمـشد  ایآ  هک  دوب  دّدرم  مّوس ، درف  هب  تبـسن 

ما ال. ّودع  ّهنا  كوکشم  اذه  هدش و  رداص  [ 676 «] ودع ریغ   » هیاسمه
. تسین زئاج  ماع ، هب  کّسمت  لاکشا ، الب  تسا و  لصّتم  صّصخم  مکح  ياراد  یّبل ، تاصّصخم  زا  روکذم  مسق  هجیتن :

مامت دـهاوخب  الوم  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  دـشابیمن ، مه  الوم  هّجوت  دروم  دـیاش  هک  تسا  نآ  یّبل ، تاصّـصخم  زا  رگید  مسق  ب : [- 1]
نآ  هب  دناوتیمن  دیامن ، نایب  ار  شدارم 

404 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنک و ادیپ  لاقتنا  نآ  هب  تبسن  لّمأت ، اب  دیاب  دبع  تسه و  اربک - ارغـص و  رکف - هب  جاتحم  صّـصخم ، نآ  اریز  دنک  دامتعا  یّبل  صّـصخم 

دیامن افتکا  یّبل  صّـصخم  هب  تسناوتیمن  دومنیم و  نایب  اظفل  ار  صّـصخم  نآ  دیاب  دـنک  نایب  ار  شدوصقم  مامت  تساوخیم  الوم  رگا 
مه ادعا  يانثتـسا  هدومنن و  انثتـسا  ار  دوخ  نانمـشد  وا  ینعی : یناریج ،» مرکا  : » هدومرف طقف  هدرکن و  نایب  ار  صّـصخم  نآ  الوم  العف  نکل 
هک هدـش  تباث  شیارب  لّمأت  رکف و  اب  كریز  دـبع  نکل  دـشاب  هتـشاد  ار  لـصّتم  یظفل  صّـصخم  مکح  هک  هدوبن  نّیبم  حـضاو و  ردـقنآ ،

. دنتسین الوم  رما  دروم  نانمشد ،
؟ هن ای  تسا  زئاج  ماع ، هب  کّسمت  یّبل ، تاصّصخم  زا  روکذم  مسق  رد  ایآ  لاؤس :

زا هک  یلیلد  اهنت  اریز  [ 677] دنکیم کّسمت  یناریج » مرکا   » هب هن ، ای  تسه  الوم  نانمـشد  زا  رکب ، اضرف  هک  دش  دّدرم  دـبع ، رگا  باوج :
. درک دامتعا  یّلک 678 ] هدعاق  کی  هب  ناوتیمن  لیلد  تّجح و  نآ  ربارب  رد  تسه و  یناریج » مرکا   » هدش رداص  الوم  هیحان 

رظنفرص روکذم  مومع  زا  دنک و  دامتعا  دوخ  نیقی 679 ] هب  دناوتیم  تسه  الوم  ّودع  دیز ، هک  دوش  لصاح  نیقی  دبع ، يارب  رگا  يرآ 
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. تسه الوم  نانمشد  زا  ورمع  هک  درک  ادیپ  نیقی  رگا  نینچمه  و  دیامن -
تـسه الوم  هیحان  زا  هرداص  تّجح  اهنت  هک  یناریج  مرکا  ربارب  رد  ّودعب ،» سیل  وا  ّودع  اذه   » ایآ هک  درک  ادیپ  دیدرت  رکب ، هرابرد  رگا  اّما 

[680] رد دبع  يدرکن ، مارکا  ار  وا  ارچ  هک  دومن  ضارتعا  وا  هب  الوم  درک و  يراددوخ  تفایض ، هب  وا  توعد  میرکت و  زا  هچنانچ 

ص404 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
405 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذک ناک  امک  ّصاخلا ، ّمعی  سأر ال  نم  ناک  ّهنأک  هیلا  یقلملا  نوک  وه  هیلع  همیدقت  ۀّیضق  ّناف  اّیظفل ، صّـصخملا  ناک  اذا  ام  فالخب 
امک هیف ، ّکش  امیف  ال  هودـع ، ّهنأ  عطق  امیف  الا  هتّیّجح  عاطقنا  بجوی  ودـعلا ال  ةدارا  مدـعب  عطقلا  الـصّتم و  ّصاخلا  ناک  اذا ]  ] امیف ۀـقیقح 
مدع و  هتفلاخم ، یلع  هتبوقع  نسح  و  هل ، هتاودـع  لامتحال  هناریج ، نم  ادـحاو  مرکی  مل  ول  یلوملا  ةذـخاؤم  ۀّحـص  نم  اذـه  قدـص  رهظی 
یتلا ءالقعلا  نیب  ۀفولأملا  ةّرمتـسملا  ةریّـسلا  ۀفورعملا و  ۀقیرّطلا  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  ةوادعلا ، لامتحا  دّرجمب  هنع  راذـتعالا  ۀّـحص 

. روهّظلا ۀلاصأ  ۀّیّجح  كالم  یه 
نیتّجح ءاقلاب  امهنیب  توافّتلا  نم  هیلا  انرشأ  امل  هّلعل  كانه و  فالخب   ] انهاه هبتشملا  یلا  ۀبسّنلاب  اهتّیّجح  یلع  ءالقعلا  ءانب  ناک  ۀلمجلاب : و 

، انهاه فالخب  ّماعب  نکی  مل  ّهنأک  و  سأر ، نم  امکح  هّمعی  مل  ّهنأک  ّماعلا  یلع  همیدقت  ّصاخلا و  میکحت  دـعب  امهتّیـضق  نوکت  و ]  ] كانه
عطق امیف  الا  همومع  نع  دیلا  عفر  بجوی  الثم ال  یناریج » مرکأ   » یف ّودعلا  مارکا  ةدارا  مدعب  عطقلا  و  ةدحاو ، الا  تسیل  ةاقلملا  ۀّـجحلا  ّناف 

[. 1  ] هفالخ یلع  يوقأ  ۀّجح  مقت  مل  ام  هعاّبتا  نم  ّدب  الف  همارم ، هضرغ و  قفو  یلع  همالک  ءاقلا  میکحلا  یلع  ّهناف  هتحت ، نم  هجورخب 
______________________________

نم هک  دیامن  جاجتحا  دبع  هیلع  دناوتیم  الوم  هکلب  دنک  کّسمت  یّلک  هدعاق  نآ  هب  دناوتیمن  درادـن و  یهّجوم  رذـع  الوم  هذـخاؤم  ربارب 
. يدومن كرت  ار  وا  مارکا  تسه ، نم  نانمشد  زا  وا  هکنیا  لامتحا  هب  ارچ  امش  و  يراج » رکب  ناک  یناریج و  مرکا  : » متفگ
. دومن کّسمت  ماع  مومع  هب  دیاب  درادن و  یعنام  ماع  هب  کّسمت  القع  رظن  زا  یّبل  تاصّصخم  زا  روکذم  مسق  رد  هصالخ :

کی رکذ  اب  کنیا  هک  دندش  لئاق  یّبل  یظفل و  صّـصخم  نیب  هّیقادـصم ، تاهبـش  رد  فّنـصم  هک  دوب  یلیـصفت  رد  ام  ثحب  رّکذـت : [- 1]
. میزادرپیم ثحب  نآ  همادا  هب  همّدقم 

یئالوم رگا  اضرف  دراد  جاـجتحا  ّتیلباـق  دـشاب ، روهظ »  » ياراد مـالک ، رگا  ینعی : تسا  روهظ  ّتیّجح  ياـنعمهب  روهّظلا  تلاـصا  همّدـقم :
هیلع  هدوبن ، نم  دارم  نم ، مالک  رهاظ  دیوگب :

406 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وا هیلع  دـناوتیم  الوم  هدـش ، هدارا  رهاظ  فالخ  مالک ، نالف  زا  مداد  لاـمتحا  نم  دـیوگب  دـبع  رگا  نینچمه  دومن و  جاـجتحا  ناوتیم  وا 

مّلـسم لصا  کـی  دـشابیم و  مـالک  رهاوظ  هب  تبـسن  جاـجتحا ، تّحـص  رهاوظ و  ّتیّجح  ياـنعمهب  روهّظلا  تلاـصا  سپ  دـیامن  جاـجتحا 
[. 681] دشاب یعرش  لصا  کی  هک  تسین  نینچ  دشابیمن و  يرگید  زیچ  القع  يانب  زا  ریغ  شکردم  تسه و  یئالقع 

رد اّما  دوشیمن  يراج  تسه ، القع  هریس  انب و  شکردم  هک  روهّظلا  تلاصا  دشاب ، یظفل  صّـصخم ، هک  يدراوم  رد  هّللا : همحر  فّنـصم 
. دوشیم يراج  دشاب ، یّبل  صّصخم ، هک  يدراوم 

عضو و  ءاملعلا » نم  قاّسفلا  مرکت  ال   » دیامرفب سپس  و  ءاملعلا » مرکا   » دیوگب الوم  اضرف  دشاب ، یظفل  صّصخم ، رگا  فلا : کلذ : حیضوت 
مارکا مکح  فاشکتسا  يارب  هک  تسین  نیا  رب  القع  يانب  تروص ، نیا  رد  قسافب » سیل  وا  قساف  وه  له   » هک دشابن  صّخشم  اجراخ  دیز ،

هب تبـسن  القع ، رظن  زا  رگید : ترابع  هب  دننکیمن  عوجر  مه  ءاملعلا  مرکا  هب  هکنیا  امک  دنیامن  عوجر  ءاملعلا  نم  قاّسفلا  مرکت  هب ال  دیز 
تبسن نیلیلد ، و  ءاملعلا » نم  قاّسفلا  مرکت  ال   » رد هن  دوشیم و  يراج  روهّظلا  تلاصا  ءاملعلا » مرکا   » رد هن  هّیقادصم ، ههبش  هب  هبتـشم  دیز 
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. درادن یتلالد  هنوگچیه  القع  رظن  زا  هبتشم  درف  هب 
ار دوخ  نانمـشد  مارکا  الوم  هک  دوش  عطاق  دـبع  نکل  دـنک  نایب  یناریج » مرکا   » وحن هب  ار  یّماع  الوم  الثم  دـشاب  یّبل  صّـصخم ، رگا  ب :
وا ینمشد  اّما  تسه  الوم  هیاسمه  امّلسم  هک  يدرف  هب  تبـسن  اضرف  دنراد و  لاّکتا  روهّظلا ، تلاصا  هب  القع  تروص ، نیا  رد  هدومنن  هدارا 

. دنیامنیم يراج  نآ  رد  روهّظلا  تلاصا  ینعی : [ 682] دننکیم کّسمت  یناریج » مرکا   » مومع هب  تسا  كوکشم  الوم  هب  تبسن 
407 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد اّما  تسین  يراج  روهّظلا  تلاصا  دـشاب ، حرطم  یظفل ، صّـصخم  هک  يدروم  رد  تسا و  روهّظلا  تلاصا  ـالقع و  ياـنب  كـالم ، هجیتن :
، درادـن یموزل  دـشاب ، زرحم  القع  يانب  هک  يدروم  ره  رد  انمـض  دراد  ناـیرج  روهّظلا  تلاـصا  تسا ، حرطم  یّبل ، صّـصخم  هک  يدراوم 

. درادن یقرف  دشاب ، هچره  شکالم  و  دناهدش . لئاق  لیصفت  دروم ، ود  نآ  نیب  القع  هک  تسناد  دیاب  اّما  میئامن  زارحا  ار  نآ  هتکن  ّتلع و 
: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  مینک  فشک  ار  نآ  كالم  لّمأت ، اب  میناوتب  نامدوخ  دیاش  هتبلا  رّکذت :

سپ تسه  یناریج » مرکا   » ناونع تحت  تّجح ، کی  هدـش ، اقلا  دـبع  هب  الوم  هیحان  زا  هک  یتّجح  لـیلد و  اـهنت  یّبل »  » صّـصخم رد  فلا :
اوقا تّجح  نودب  و  دشاب - شربارب  رد  اوقا  تّجح  کی  دوش - لصاح  شفالخ  هب  عطق  هکنیا  ات  دوش  عاّبتا  الوم  هرـصحنم  تّجح  نآ  دـیاب 

، اربـک ارغـص و  یلوملل » ّودـع  ّهنا   » میراد نیقی  درف  کـی  هب  تبـسن  هک  يدروم  رد  هّتبلا  دومن ، دـی  عفر  یناریج » مرکا   » مومع زا  ناوـتیمن 
سپ اعطق » هّودع  مارکا  دیری  یلوملا ال  اعطق و  یلوملل  ّودـع  اذـه  : » میئوگیم اضرف  [ 683] دـشابیم عوطقم  ود ، ره  تسا و  مامت  لماک و 
الوم نانمشد  زا  درف  نالف  ایآ  میراد  دیدرت  هک  يدروم  رد  اّما  دشابیمن  الوم  هدارا  دروم  مّلسم ، یعطق و  ّودع  نالف  مارکا  میریگیم  هجیتن 

ار توادـعلا  كوکـشم  درف  مارکا  هک  دراد  دوجو  یناریج » مرکا   » ربارب رد  یلیلد  تّجح و  هچ  توادـع - رد  کش  دوجو  اب  هن - اـی  تسه 
؟ میئامن كرت 

. میرادن یناریج 684 »] مرکا   » مومع هب  کّسمت  زا  ریغ  یهار  چیه 
صّـصخم لقتـسم و  لیلد  هب  سپـس  یناریج » مرکا   » هدومرف ادـتبا  اضرف  هدـش  اقلا  الوم  هیحاـن  زا  تّجح  ود  یظفل »  » صّـصخم رد  اـّما  ب :

ناک  نم  یناریج  نم  مرکت  ال   » هدومرف لصفنم 
408 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. یل اّودع 
تموکح لّوا  تّجح  رب  هجیتن  رد  تسا  رهظا » ای  صن   » مّود تّجح  نوچ  رگیدکی  هب  تّجح  ود  نآ  ندـش  همیمـض  اب  هک  میدرک  نایب  البق 

ود نآ  ندـش  همیمـض  هرمث  سپ  یل » ءادـعا  نونوکی  نیذـلا ال  یناریج  مرکا  : » هک تسا  نیا  موکحم ، مکاـح و  لـیلد  هجیتن  و  [ 685] دراد
هب تبـسن  اتجیتن  یل  ءادعا  نونوکی  نیذـلا ال  یناریج  مرکا  هک : تسا  نیا  مومع 686 ،] رب  صّـصخم  لیلد  تموکح  رگیدکی و  هب  تّجح 

؟ درک کّسمت  ناوتیم  لیلد  مادک  هب  ما ال  هل  ّودع  هنا  میراد  دیدرت  هک  ياهیاسمه 
هملک زا  دعب  ار  دیق  نآ  الوم  صخـش  هک  تسا  نیا  هیبش  دـشابیم و  دـیق  کی  ياراد  یناریج »  » هملک اریز  درادـن  قالطا  هک  یناریج  مرکا 

. هدرک نایب  لصّتم  صّصخم  تروص  هب  ار  شبلطم  هدومن و  رکذ  یناریج » »
دیاب لیلد  هب  کّسمت  رد  اریز  ریخ ! دوب ؟ زئاج  نآ ، هب  کّسمت  یل » ءادعا  نونوکی  نیذـلا ال  یناریج  مرکا   » دومرفیم ادـتبا  زا  الوم  رگا  ایآ 

تلادع ناونع  دوش ، زارحا  ّتیملاع  دـیاب  هک  روطنامه  لودـعلا ، ءاملعلا  مرکا  دـیوگب  الوم  رگا  دوش  زارحا  ود - ره  تفـص - فوصوم و 
اذل دشابیمن  زرحم  یلوملل - اّودع  هنوک  مدع  شفـصو - اّما  تسا  زرحم  فوصوم ، ناونع  یناریج » مرکا   » لاثم رد  دوش و  زرحم  دیاب  مه 

. دومن دانتسا  ناوتیمن  امّلسم  مه  صاخ  لیلد  هب  هکنیا  امک  دومن  کّسمت  ناوتیمن  ماع  لیلد  هب  ینعی : هب » کّسمّتلا  زوجی  «ال 
409 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ینب هّللا  نعل   » لثم یف  لاقیف  هموهفمب ، همکح  نم  هجورخب  ملع  امل  ادرف  سیل  ّهنأ  كوکشملل  همومع  ۀّیـضق  ّنأ  لاقی : نأ  نکمی  لب 687 ]
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لّمأتف نمؤمب ، سیل  ّهنأ  جـتنیف  انمؤم ، نوکی  هنعل ال  زاج  نم  ّلک  و  مومعلا ، ناکمل  هنعل . زوجی  هنامیا  یف  ّکش  نا  اـنالف و  ّنا  ۀـبطاق » ۀـّیمأ 
[. 1  ] ادّیج
______________________________

، مارکا بوجو  قیرط  زا  اربک - ارغـص و  هّیـضق - کی  لیکـشت  اب  هکلب  مینکیم  کّسمت  یناریج » مرکا   » هب مارکا  بوجو  يارب  اهنت  هن  [- 1]
[. مینکیم 688 هدافتسا  ار  توادعلا  كوکشم  درف  نآ  توادع  مدع 

امّلـسم هک  يّودـع  نآ  درف  وا  هک  تسا  نیا  توادـعلا ، كوکـشم  درف  هب  تبـسن  یناریج » مرکا   » لومـش ياـضتقم  میئوـگب  تـسا  نـکمم 
[. 689] دشابیمن تسا ، جراخ  یناریج ،» مرکا   » زا مینادیم 

بوجو هلأسم  زا  دـعب  هکلب  میئامنیم 690 ] کّسمت  یناریج » مرکا   » ماع و هب  توادـعلا  كوکـشم  درف  هب  تبـسن  اهنت  هن  رگید : ترابع  هب 
. میریگیم نآ  زا  وحن  نیا  هب  يرگید  هجیتن  هداد و  لیکشت  هّیضق  کی  مارکا ،

« یناریج مرکا   » مومع هب  توادعلا  كوکشم  هیاسمه  و  راج »  » دروم رد  کلذ : نایب 
410 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوـنکا نکل  تسا  مارکا  بوـجو  ياراد  توادـعلا 691 ،] كوکـشم  دـیز  میتفگ : هدومن و  هدافتـسا  ار  وا  مارکا  بوجو  مکح  کّـسمت و 
الوم هب  تبـسن  توادع  اب  مارکا  بوجو  اریز  تسین  الوم  نمـشد  دشاب ، بجاو  شمارکا  سکره  میئوگیم : هدومن و  نآ  همیمـض  یئاربک 

نوکی يذلا  اذه  : » دوشیم نینچ  شاهجیتن  و  یلوملل » اّودـع  نوکی  همارکا ال  بجی  نم  ّلک  : » دـش نیا  هّیـضق ، ياربک  سپ  درادـن  بسانت 
: ینعی یلوملل ،» اّودع  نوکی  ةوادعلا ال  كوکشم 

. مینکیم تباث  ماع  هب  کّسمت  مارکا و  بوجو  قیرط  زا  ار  توادع  مدع  ناونع 
[. 692 «] ادیج لمأتف  : » هلوق

نامیالا مارکالا و  نع  ۀعنام  ةوادعلا  ّناب  ملعلا  دـعب  قرفلا  مدـع  مّهوتی  دـق  ّهنا  ثیح  ّیّبّللا  ّیظفللا و  صّـصخملا  نیب  قرفلا  کل  رهظی  یک 
یف ّکشن  عناملاب  ملعلا  دـعب  هعوضوم و  قحلی  اـّمنا  مکحلا  ّنا  روهظل  حّرـصی  مل  وا  صیـصّختلاب  حّرـص  اذا  اـم  نیب  نعللا  زاوج  نع  ۀـعنام 
رخآ رما  ۀّیلخدم  مّلسن  ّانال ال  عوضوملا  نع  کّشلا  عفر  بجوی  ماعلا  یلا  عوجّرلا  ّناب  فّنصملا  نایب  نم  رهظ  دق  هداسف  عوضوملا و  قّقحت 

هب انملع  ّانا  رمالا  ۀـیاغ  صیـصّختلاب ، حّرـصی  مل  اـم  یناـّثلا  لاـثملا  یف  ناـمیالا  لّوـالا و  لاـثملا  یف  ةوادـعلا  نم  هیف  عوضوملا  ناونع  ءارو 
نم فشکتسن  ّانا  ثیح  هدّکؤی  لب  ّماعلاب  کّسمّتلاب  ّرضی  کلذ ال  نعللا و  زاوج  مدع  نامیالا و  نیب  مارکالا و  مدع  ةوادعلا و  نیب  ۀمزالمب 
ّمتی اّمنا  کلذ  ّنا  مّهوت  و  نمؤم ، ریغ  هنوک  نامیالا  مدعل  مزالملا  نعللا  زاوج  نم  اّودع و  هنوک  مدع  ةوادعلا  مدـعل  مزالملا  مارکالا  توبث 

ذا همدـع  نیب  هدوجوب و  ملعلا  نیب  قرفلاـب  عوفدـمف  ّماـعلا  نونعت  یف  یفکیف  هدوجوب  ملع  اذا  اـّما  الـصا و  صیـصّختلا  دوـجوب  ملعی  مل  اذا 
هـصیصختب ملعلا  دعب  درفب  ّماعلا  صیـصخت  یف  ءادتبا  ّکش  ول  امکف  صیـصّختلا  مدع  ۀلاصا  نایرجب  روکذـملا  فاشکتـسالا  یلع  رادـملا 

ملعلا  هیفانی  مومعلاب و ال  کّسمتن  رخآ  درفب 
411 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هتوادع ملعی  مل  نم  ّلک  یف  يرغّصلل  نّیبم  اّیبل  صّصخملا  نوک  دنع  مومعلا  ۀلمجلاب  و  هیف ، نحن  امیف  کلذکف  هریغ  رخآ  درفب  هصیـصختب 
ّماعلا مکحب  درفلا  یلع  مکحی  ّهنا  کلذ ال  لجال  هنعل  زاوج  وا  همارکا  بوجوب  مکحیف  ملـسم  ریغ  وا  ّودـع  ریغ  دروملا  ّنا  وه  همالـسا و  وا 

عوضوملا یف  هرابتعا  نکمی  امیف  هّلک  اذه  ّنا  ّمث  ۀّیقادصملا  تاهبّشلا  یف  ّماعلاب  لالدتسالا  لیبق  نم  نوکی  یک  يرغّصلا  صیخشت  مدع  عم 
درجم نم  ۀعزتنملا  فاصوالا  نم  داسفلا  ۀحّـصلاک و  هیف  هرابتعا  نکمی  ام ال  اّما  و  ۀّیجراخلا ، فاصوالا  نم  ۀلادعلا  نامیالا و  ةوادـعلاک و 

ّقلعت لبق  ۀئراّطلا  تاماسقنالا  نم  هنوک  لقعی  رمالا و ال  ّقلعت  دعب  ةّدلوتملا  تاماسقنالا  نم  ۀـلمجلاب  هل و  هتدارا  مدـع  درفل و  یلوملا  ةدارا 
وه ام  لقعلا  كاردا  یلقعلا  صّـصخملاب  دارملا  ناک  اذا  امیف  افنآ  کلذ  ریظن  یلا  انرـشا  امک  مومعلاب  کّـسمّتلا  یف  لاکـشا ح  ـالف  رمـالا 
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كوکـشملا ال درفلا  اعطق و  جراخ  دسافلا  تلق  ولف  مومعلاب  ذخالا  بجی  ةرفاکلا  ۀـبقّرلا  قتع  ۀّحـص  یف  انککـش  اذاف  عراّشلا  مکح  كالم 
دارفالل اناونع  سیل  دـسافلا  ّنا  ینعمب  ادـساف  الا  جراخلا  سیل  لب  ّماـعلا  نع  اـجراخ  دـسافلا  سیل  اـنلق  کّـسمّتلل ، هجو  ـالف  هتّحـص  زرحت 

ضئاحلا ةالـص  تالماعملا و  یف  ةاصحلا  ۀسمالملا و  ةذبانملا و  ابّرلاک و  ۀجراخلا  نیوانعلا  نم  عزتنم  ّيرابتعا  فصو  وه  اّمنا  ۀـجراخلا و 
ّلک یف  يرغّصلل  نیبم  اهلوخدب و  مکاح  مومعلا  اهجورخ و  یلع  فوقوم  ةدساف  كوکشملا  نوک  اذه  یلعف  تادابعلا  یف  رفاسملا  موص  و 

ادـیق نوکی  یک ال  مکحلل  اکالم  وا  عوضوملل  ادـیق  لقعلا  هکردا  اـم  نوک  یف  ّکـش  اذا  ّهنا  ّمث  داـسفلاب  فصّتی  ـالف  هجورخب  ملعی  مل  اـم 
بوجو عوضوم  یف  ذـخا  دـیق  ةوادـعلا  مدـع  ّنا  ملعی  مل  نکل  ّودـعلا  جورخب  ملعلا  ضرف  اذا  اـمک  نیهجولا  ـالکل  ـالباق  هنوکل  عوضوملل 

یف هزکر  یلع  نایبلا  ماقم  یف  یلوملا  لاّکتا  ّحـصی  اّیرورـض  لقعلا  مکح  ناک  اذا  ّهنا  نم  قباّـسلا  لیـصفّتلا  هیفف  هبوجول  طاـنم  وا  مارکـالا 
اّیرظن ناک  اذا  ۀـنیرق و  هنوک  حلـصی  امب  ّفتحملا  مالکلا  لـیبق  نم  هنوکل  كوکـشملا  درفلا  یف  هب  کّـسمّتلا  نکمی  ـالف  بطاـخملا  نهذ 

. ملاعلا مکحلا  یقلاف  اّودع  هنوک  مدع  زرحا  یلوملا  ّنا  لامتحال  قالطالاب  ذخؤیف ح  قالطالا  یف  مالکلا  روهظ  مت  دق  ثیحف 
412 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لب ّصاخ 693 ،] ناونعب  نونعم  ریغ  ناک  امل  لصّتملا  نم  ءانثتـسالاک  وأ  لصفنملاب  هصیـصخت  دـعب  ّماعلا  تحت  یقابلا  ّنأ  یفخی  ال  ظاقیا :
کلذـبف انکمم ، ّذـش  ام  ـالا  دراوملا  بلاـغ  یف  ّیعوضوملا  لـصالاب  هنم  هبتـشملا  زارحا  ناـک  ّصاـخلا  ناونعب  كاذ  نکی  مل  ناونع  لـکب 

، هتحت یقب  اّمم  ّهنأ  هب  حقنی  لصأ  هیف  يرجی  ناونع  دجوی  مل  امّلق  ّهنأ  ةرورـض  مالک ، الب  هب  کسمّتلا  زجی  مل  نا  ّماعلا و  مکحب  هیلع  مکحی 
وأ ۀّیـشرق  اّهنأ  هب   ] زرحی لصأ  الف  ۀّیـشرق ] ریغ  وأ  ۀّیـشرق  اما  تدـجو  اذا  تناک  نا  یهف و   ] اهریغ وا  ۀّیـشرق  نوکت  ةأرما  ّنأ  ّکـش  ذا  ـالثم 

یتلا ال ةأرملا  ّنال  نیـسمخ ، یلا  الا  ضیحت  نمم ال  اّهنأ  حـیقنت  یف  يدـجت  شیرق  نیب  اهنیب و  باستنالا  قّقحت  مدـع  ۀـلاصأ  ّنأ  الا  اهریغ ،
یه هتحت  نـع  جراـخلا  و  نیـسمخ ، یلا  ةرمحلا  يرت  اـّمنا  ةأرملا  ّنأ  یلع  ّلد  اـم  تـحت  ۀـیقاب  اـضیأ  باـستنا  شیرقلا  نـیب  اـهنیب و  نوـکی 

[. 1  ] فرعت لّمأتف  ۀّیشرقلا ،
______________________________

یعوضوم لصا  هلیسو  هب  هبتشم  زارحا 

زا یهاگ  دـنیامرفیم  یلعف  ثحب  رد  تسین ، زئاـج  صّـصخم 694 ،] یقادصم  ههبـش  رد  ماع  هب  کّسمت  دندومرف  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
زارحا ار  عوضوم  باحصتسا ، کمک  هب  ناوتیم  تاقوا 

413 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دومن يراج  نآرب  ار  ماع  مکح  دش ، حّقنم  عوضوم ، هک  یماگنه  و  [ 695] دومن

. میزادرپیم ناشیا  مالک  حیضوت  هب  سپس  مینکیم  هراشا  صّصخم  دروم  ریغ  رد  یلاثم  هب  فّنصم  شیامرف  حیضوت  زا  لبق 
دّدرم دـیز ، ّتیملاع  هب  تبـسن  امـش  و  ملاع » ّلک  مرکا   » هدومرف الوم  تسین و  حرطم  صیـصخت ، انثتـسا و  هلأسم  الـصا  دـینک  ضرف  لاـثم :

، دیراد دـیدرت  ّتیملاع  ناونع  رد  نوچ  باحـصتسا  زا  رظنعطق  اب  تروص  نیا  رد  هدوب - ّتیملاع  دـیز ، هقباس  تلاح  هکیلاحرد  دـیتسه -
باحـصتسا رگا  سپ  دشاب  زرحم  نآ ، عوضوم  دـیاب  لیلد  کی  هب  کّسمت  رد  اریز  دـیئامن  کّسمت  ملاع » ّلک  مرکا   » مومع هب  دـیناوتیمن 

، هقباس تلاح  هک  يدراوم  رد  اـّما  [ 696] دومن کّسمت  روکذـم  ّماع  هب  ناوتیمن  ّتیملاع  رد  ّکش  دروم  رد  میئاـمنن ، يراـج  ار  ّتیملاـع 
ءاقب باحـصتسا  هب  ما ال » ملاع  ّهنا   » میراد دیدرت  یتهج  هب  العف  هدوب و  ّتیملاع  دـیز ، هقباس  تلاح  هک  ثحب  ّلحم  دـننام  تسا ، صّخـشم 

« ملاع ّلک  مرکا   » هب ناوتیم  ّتیملاع  زارحا  اب  هجیتن  رد  میئاـمنیم و  زارحا  ار  دـیز  ّتیملاـع  قیرط ، نآ  زا  میئاـمنیم و  کّـسمت  ّتیملاـع 
زرحم و ماع ، عوضوم  باحـصتسا ، کمک  هب  میئامن  کّسمت  روکذـم  ّماـع  هب  میتسناوتیمن  امیقتـسم  هک  لاـحنیعرد  سپ  دومن  کّـسمت 

. تسا مارکا  بوجو  ياراد  ّتیملاعلا ، كوکشم  دیز  میئوگیم  هجیتن  رد  دش و  حّقنم 
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درادن یلاکشا  میئوگیم : نینچ  العف  نکل  تسین  زئاج  یظفل ، صّصخم  یقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کّسمت  میتفگ  البق  ثحب : ّلحم  رد  اّما 
هجیتن رد  دشابیمن و  قبطنم  نآرب ، صّـصخم  ناونع  تسه و  یقاب  ماع ، مومع  تحت  هبتـشم ، درف  نآ  مینک  تباث  باحـصتسا  قیرط  زا  هک 

. دوشیم شلماش  مه  ماع  مکح  دوب ، ماع  دارفا  زا  رگا 
414 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- دـشاب نآ  رد  تابثا  یفن و  هبنج  تسا  لـصّتم  رگا  اـی  دـشاب  لـصفنم  صّـصخم ، هک  دراد  ناـیرج  يدراوم  رد  روکذـم  ناـیب  يروآداـی :
: دیوگب الوم  هکنیا  لثم  لصّتملا 697 -] نم  ءانثتسالاک 

415 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رگا اضرف  درادـن  نایرج  دـشاب ، فیـصوت  تروص  هب  الثم  صّـصخم  هک  يدروم  رد  روکذـم  نایب  سپ  مهنم ،» قاّسفلا  الا  ملاع  ّلک  مرکا  »

زارحا ار  وا  ناونع  دیاب  دشاب  هتشادن  مه  هقباس  تلاح  هن و  ای  تسا  لداع  دیز ، هک  دیشاب  دّدرم  امـش  و  لودعلا » ءاملعلا  مرکا   » دیوگب الوم 
تلاح هشیمه  مدـع - یفن - تسه و  نآ  رد  یفن  هبنج  نوچ  دـشاب - انثتـسا  لیبق  زا  هک  لصّتم - ای  لـصفنم  صّـصخم  رد  اـّما  [ 698] دیئامن

[. 699] درادن یعنام  یمدع  باحصتسا  هب  کّسمت  دراد  هقباس 
: دینک هّجوت  نآ  زا  يانثتسا  یّلک و  هدعاق  نیا  هب  ضیح  مد  باب  رد  امش  یهقف : لاثم 

زا دـعب  دـنکیم و  تیؤر  ار  ضیح  مد  یگلاس  هاجنپ  اـت  ینز  ره  ینعی : نیـسمخ » یلا  ةرمحلا  يرت  ةأرم  ّلـک  : » هک تسا  نیا  یّلک ، هدـعاق 
ةأرملا  » دناهتفگ لصفنم  لقتـسم و  لیلد  هب  دینک  ضرف  هدش ، انثتـسا  دروم - ود  ای  کی - هدعاق ، نآ  زا  نکل  تسین  ضیح  هب  موکحم  نآ ،

ار لصفنم  صّصخم  نآ  رگا  نونکا  دنک ، تیؤر  ار  ضیح  مد  دناوتیم  یگلاستصش  ات  یشرق  نز  ینعی : نیّتس » یلا  ةرمحلا  يرت  ۀّیشرقلا 
یلا ةرمحلا  يرت  ۀّیـشرق  نوکت  یتلا ال  ةأرملا  : » ینعی تسه  یمدـع  تفـص  کی  فوصوم و  کی  اـهنآ  هجیتن  میئاـمن ، لّوا  لـیلد  همیمض 

. دنکیم تیؤر  ار  ضیح  مد  یگلاسهاجنپ  ات  [ 700] دشابن یشرق  هک  ینز  ینعی : نیسمخ »
416 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسیچ شفیلکت  شیرق ، ریغ  ای  تسا  شیرق  زا  وا  ایآ  هک  درک  ادیپ  دیدرت  ینز  رگا  لاح 
درف رب  اتجیتن  دوشیم و  قبطنم  وا  رب  ۀیشرق » نکت  مل  اذا  ةأرملا   » ناونع دنکیم و  ادیپ  نایرج  ّتیشرق  مدع  باحصتسا  هّللا : همحر  فّنـصم 

باحصتسا سپ  دیامنیم  تیؤر  ار  ضیح  مد  یگلاسهاجنپ  ات  طقف  وا  میئوگیم  دوشیم و  ّبترتم  ماع ، مکح  نامه  ۀیـشرقلا ، كوکـشم 
مکح هجیتن ، رد  دـنکیم و  تباث  دوب - هدـش  لصاح  لصفنم  صّـصخم  هظحالم  اب  ماع - لـیلد  رد  هک  ار  یناونع 701 ] نآ  ّتیـشرق ، مدع 

. دوشیم هبتشم  قادصم  كوکشم و  درف  نآ  لماش  ماع ،
؟ هن ای  دومن  يراج  ناوتیم  ار  روکذم  باحصتسا  الصا  ایآ  لاؤس :

؟ هن ای  دراد  قّقحت  هقباس  تلاح  الصا  روکذم  باحصتسا  رد  ایآ  - 1 میتسه : هجاوم  هلئسم ، ود  اب  ام  باوج :
. درادن یطابترا  ام  یلعف  ثحب  هب  هلئسم  نیا 

اریز دیئامن  دیدرت  دیابن  ماع  مکح  ّبترت  عوضوم و  ندش  حّقنم  رظن  زا  امـش  دـش ، يراج  باحـصتسا ، رگا  هک  تسا  نیا  رگید ، ثحب  - 2
یّلک هدـعاق  اتجیتن  و  [ 702] دومن تاـبثا  ار  ناونع  نآ  باحـصتسا ، و  نیـسمخ » یلا  ةرمحلا  يرت  ۀّیـشرق  نکت  مل  اذا  ةأرملا   » دوب نیا  ماـع ،

. دراد تموکح  وا  هرابرد 
لاکشا هن - ای  دراد  هقباس  تلاح  دروم ، نیا  رد  نز  نآ  رگید : ترابع  هب  هن  ای  دومن  يراج  ناوتیم  ار  ّتیشرق  مدع  باحصتسا  ایآ  رّکذت :

؟ هدش ادیپ  وا  ّتیشرق  رد  ّکش  الاح  دوبن و  یشرق  ینامز  هچ  وا  الصا  هک  تسا  نیا  ام 
، دشاب لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  هکوکشم ، هّیضق  عوضوم و  ءافتنا  هب  هبلاس  هنّقیتم ، هّیـضق  رگا  هک : تسا  نیا  هّللا  همحر  فّنـصم  رظن  باوج :

ثحب  ّلحم  رد  نیاربانب  دوشیم  يراج  باحصتسا ،
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417 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دوبن یشرق  ینامز  هچ  نز ، نآ  میئوگیم : نینچ 

قّقحت عوضوم  هک  نونکا  اّما  دوبن  یـشرق  وا  دوبن ، حرطم  یعوضوم  الـصا  دوب و  هدشن  دقعنم  مه  شاهفطن  تشادن ، دوجو  وا  هک  یماگنه 
. دومن باحصتسا  ناوتیم  ار  هبلاس 703 ] نامه  هدرک ، ادیپ 

: دـننام تاباحـصتسا - لیبق  نیا  اهنآ  تسا و  ناشیا  فالخرب  نیقّقحم  رئاـس  رظن  اـّما  دوب  فّنـصم  رظن  میدرک ، ناـیب  ار  هچنآ  يروآداـی :
هنّقیتم و هّیضق  هک  تسا  نیا  فّنصم ، رظن  نکل  دننادیمن  يراج  ار  ّتیشرق - مدع  باحصتسا  و  هیکذتلل »  » ناویح ّتیلباق  مدع  باحـصتسا 
، رما نیا  تسا و  لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  هکوکـشم ، عوضوم و  ءافتنا  هب  هبلاس  هنّقیتم ، هّیـضق  اـهتنم  تسا  هبلاـس  هّیـضق  ود - ره  هکوکـشم -

. دنزیمن باحصتسا  نایرج  هب  ياهبرض 
عوضوم زارحا  ابلاغ  و  دنک - تباث  ماع  لیلد  يارب  ار  عوضوم 704 ] باحصتسا ، هک  درادن  یعنام  روکذم  باحـصتسا  نایرج  رب  انب  هجیتن :

. دوشیم يراج  ماع  مکح 706 ] نامه  ۀّیشرقلا  ۀکوکشم  هئرم  هب  تبسن  اتجیتن  و  [- 705 «] ذش ام  ّالا   » تسا نکمم  باحصتسا ، کمک  هب 
418 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلا ۀبـسّنلاب  وه  اّمنا  راکنالا  اّمنا  هرکنی و  ادحا  ّنظا  ۀـّیّلکلا ال  ةدـعاقلا  نم  فّنـصملا  هرکذ  ام  ّنا  ملعیل » و  [. »... 707 «] فرعت لّمأتف  : » هلوق
ناک اذا  ۀّیـشرقلا  لاثم  یف  ّمتی  اّمنا  هرکذ  ام  ّناب  هیلع  مهـضعب  ضارتعاک  ۀّیّلکلا  ةدعاقلا  تحت  اهجاردنا  فّنـصملا  دـقتعی  یتلا  تایرغّـصلا 
یه یقابلا  ناک  اذا  اما  ۀّماّتلا و  سیل  جهن  یلع  اهعم  ادوجوم  شیرق  یلا  باستنالا  نوکت  یتلا ال  ةأرملا  صیـصّختلا  دـعب  ماعلا  تحت  یقابلا 
یک ۀّینیقی  ۀقباس  ۀلاح  هل  سیل  مکحلا  عوضوم  وه  يذلا  ّیتعّنلا  مدعلا  ّناف  ّمتی  الف  ۀصقاّنلا  ناک  دافم  وحن  یلع  ۀّیشرق  نوکت  یتلا ال  ةأرملا 

تبثملا و لصالاب  لوقلا  یلع  الا  ّیتعّنلا  مدعلا  تبثی  ّهنا ال  الا  ۀّینیقی  ۀقباس  ۀلاح  هل  ناک  نا  ّیلزالا و  یلومحملا  مدـعلا  لصالا و  هیف  يرجی 
ّنا ۀلدالا  نم  رهظتسی  ام  ۀیاغ  نا  یلا  هرظن  فّنصملا  راظنالا و  فالتخاب  فلتخت  ۀّیهقف  یه  اّمنا  ۀّیلوصالا و  ۀلأسملا  یف  لاکـشاب  سیل  اذه 

باحصتسالاب انزرحا  اذاف  اهمکح  نع  ۀعنام  ۀّیطبّنلا  ۀّیـشرقلا و  ّنا  تناک و  ناونع  ّياب  ةأرملا  وه  اّمنا  ناونع و  صوصخ  هل  سیل  عوضوملا 
ثیح نم  ۀّیـشرقلا  هذه  ّنا  ۀلدالا  نم  رهظتـسی  مل  مکحلا و  دوجو  یف  اّرثؤم  نادـجولاب  دوجوملا  یـضتقملا  نوکی  ۀـلاحم  الف  عناملا  مدـع 
رخآ ضعب  ضرتعا » و   » اتبثم هنوکل  لصالا  هیف  یفکی  زارحا ال  یلا  اجاتحم  اّیمدـع  اتعن  اـهنوک  راـبتعاب  مکحلا  عوضوم  یف  تذـخا  اهمدـع 

ۀکوکشملا ةأرملا  نوک  نم  ّدب  ّهنا ال  ۀهج  نم  تبثم  اضیا  یلومحملا  مدعلا  یف  يراجلا  لصالا  يا  فّنـصملا  هب  ثبـشتی  يذلا  لصالا  ّناب 
فّنصملا نم  یتأیـس  امب  عوفدم  ّهنا  هیف » و   » ۀنیعملا ةأرملا  هذه  مکح  یف  دیفی  ۀّیـشرقلا ال  قّقحت  مدع  يا  ّیلکلا  باحـصتسا  ۀّیـشرق و  ریغ 

یف ۀطـساولا  يذـل  دوجولا  ریاغم  نوکت  یتلا  ۀطـساولا  یلع  اّبترتم  رثالا  ناک  اذا  اـمیف  نوکی  اـّمنا  تبثملا  لـصالا  ّنا  نم  باحـصتسالا  یف 
یلع  ّبترتملا  رثالاف  الا  جراخلا و 

419 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، يرخأ ۀهج  نم  لب  صیـصّختلا ، لامتحا  ۀـهج  نم  درف ال  یف  ّکش  اذا  امیف  تامومعلاب  کسمّتلا  مهـضعب  نع  رهظی  امبر  ۀـحازا : مه و  و 

نأب رذـّنلل ، اقلعتم  عقو  اذا  امیف  روذـنلاب ) اوفوأ   ) لثم مومعب  هتّحـص  فشکتـسیف  فاضم ، عئامب  لسغلا  وأ  ءوضولا  ۀّحـص  یف  ّکش  اذا  امک 
هب  ءافولا  بجی  ام  ّلک  و  مومعلل ، رذّنلل  ءافو  ءوضولا  اذهب  نایتالا  بجو  لاقی :

______________________________

جراخ نوکی  يذـلا  هضراوع  ضعب  ۀـظحالمب  وا  هتاذ  ۀـبترم  نم  اعزتنم  ناک  ءاوس  عئاّـشلا  لـمحلاب  هیلع  قبطنم  ّیّلک  ناونع  ۀطـساوب  درفلا 
ّنا ةرورـض  دروملا  یلع  لصالا  هیف  يرج  يذـلا  ّیلکلا  مدـعلا  كاذ  قبطنی  باستنالا  قّقحت  لصالاب  انیفن  اذاـف  تبثمب  نوکی  ـال  لومحملا 
یف کّشلا  ةروص  یف  ّهنا  امک  مهفاف ،» باستنا  هنیب  اهنیب و  قّقحتی  نم ال  اهدارفا  نم  رخآ و  ناونع  الب  ةأرملا  یه  اّمنا  مکحلا  عوضوم  ماـمت 

نوکی نا  نیب  کـلذ  یف  قرف  ریغ  نم  هموزلب  مکحنف  ۀـفلاخملا  قّـقحت  مدـع  لـصاب  کّـسمتن  فلاـخم  ریغ  وا  باـتکلل  فلاـخم  ّهنا  طرش 
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ۀقباّسلا ۀـّیّرکلا  انبحـصتسا  هتّیّرک و  یف  ّصاخلا  ءاملا  یف  انککـش  اذا  اـمک  لّوـالاف  ۀلـسرملا ، ۀـعیبّطلا  وا  ةدـّیقملا  ۀـعیبّطلا  مکحلا  عوضوم 
هلوق ال لجر و  ّلک  مرکا  یلوملا  لوق  یف  امک  ّیناّثلا  و  ّرکلا ، ءاملا  يا  ةدّیقم  ۀعیبط  هیف  مکحلا  عوضوم  يذلا  دروملا  یلع  ۀـّیّرکلا  قبطنتف 

وه يذلا  لداعلا  لجّرلا  كاذ  دوجو  دیز  دوجو  نوکیف  هتلادـع  بحـصتسیف  اقباس  هتلادـع  نّقیتملا  دـیز  قسف  یف  انککـش  قاّسفلا و  مرکت 
ریاغّتلا ّیـسفن و  رهوج  دوجو  عوضوملا  دوجو  ۀـفاضا و  دوجو  بحـصتسملا  دوجو  ّناف  انه  عونمم  قاـبطنالا  ّنا  تلق » ناـف  ، » لـسرم ّیّلک 

ۀـّقادملا و ال یلع  ّینبم  ریاغّتلا  اذـه  تلق » ، » هل رثا  ّهنال ال  لصالا  يرجی  الف  الا  ۀـمزالم و  امهنیب  ناک  ول  اتبثم  لصالا  نوکیف  حـضاو  امهنیب 
[. عوضوملا 708 دوجو  راوطا  نم  بحصتسملا  يری  ّهنا  ثیح  داّحتالا  یلع  دعاسی  فرعلا  ماد  ام  اهب  رابتعا 

420 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لبق مایّـصلا  مارحالا و  ۀّحـص  نم  درو  امب  کلذ  دـّیؤی  اـمبر  و  هب . ءاـفولا  بجو  اـمل  هتحـص  ـال  ول  هنأـب  عطقلل  احیحـص ، نوکی  ۀـلاحم  ـال 

[. 1  ] کلذک رذّنلا  امهب  ّقلعت  اذا  رفّسلا  یف  و  تاقیملا ،
______________________________

؟ دومن کّسمت  ماع  هب  ناوتیم  صیصخت  دروم  زا  ریغ  رد  ایآ 

دناهتـساوخ قیرط  نآ  زا  و  هدومن 709 ] کّسمت  تاـمومع  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  مینیبیم  مینک ، هعجارم  نییلوصا  تاـملک  هب  یتقو  [- 1]
. دشاب صیصخت  هلأسم  کش ، أشنم  هکنیا  نودب  دنیامن ، يریگهجیتن 

هک تفایرد  ناوتیم  یظفل  لیلد  قیرط  زا  هن  ای  تسا  حیحـص  بالگ - دـننام  فاضم - عیام  نالف  اب  لسغ  ای  وضو  مینک  دـیدرت  رگا  لاثم :
. درادن یعنام  عیام ، نآ  اب  وضو 

،- رذـن هب  يافو  بوجو  لیلد  رذـن ، زا  دـعب  میریگب ، وضو  فاضم  عیام  نآ  اب  مینکیم  رذـن  ّیلع » هّلل   » هلمج اب  ادـتبا  دـناهتفگ  کلذ : نایب 
لیلد سپـس  میئامنیم  رذن  ادـتبا  سپ  میریگب  وضو  عیام  نآ  اب  میئامن و  افو  رذـن  هب  هک  دـنکیم  مزلم  ار  ام  روذـّنلاب -» اوفوا  : » مومع ینعی 

، عیام نآ  اب  وضو  مینکیم  فشک  وضو  نآ  هب  تبـسن  مازلا ، زا  ام  میریگب و  وضو  عیام  نآ  اـب  دـنکیم  مزلم  ار  اـم  رذـن ، هب  ياـفو  بوجو 
. دشاب بجاو  تسا ، لطاب  هک  یئوضو  درادن  انعم  اریز  تسا  حیحص 

. میدومن فاشکتسا  ار  كوکشم  عیام  نآ  اب  وضو  تّحص  روذنلاب » اوفوا   » مومع هب  کّسمت  قیرط  زا  هصالخ :
نآ  يارب  هقف  رد  مه  يرئاظن  و  تادّیؤم 710 ] نوچ  دیئامنن  داعبتسا  بلطم  نیا  هب  تبسن  امش 

421 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذا اهـصیصخت  ۀهج  ریغ  نم  ّکش  امیف  ۀـّیوناّثلا  نیوانعلا  ماکحال  ۀـلفکتملا  تامومعلاب  لالدتـسالا  مّهوتل  لاجم  هنا ال  لاقی : نأ  قیقّحتلا  و 
یف ههبش  رذّنلاب و  ءافولا  و  دلاولا ، ۀعاطا  بوجو  یف  لاحلا  وه  امک  ۀّیلّوالا ، اهنیوانعب  لاعفالاب  ۀقلعتملا  ماکحالا  دحأ  اهتاعوضوم  یف  ذخأ 
لیلد مومعب  کسمّتلا  زاوج  هتیلح  وأ  ءیـش  ناحجر  یف  ّکـش  اذا  لـقاع  مّهوتی  داـکی  ـال  هعم  ّهنأ  ةرورـض  ۀـحجاّرلا ، وأ  ۀـحابملا ، رومـالا 

ذخؤی مل  امیف  هیلع  ةردقلا  هنم و  نکمّتلا  زارحا  دـعب  هزاوج  یف  هب  کسمّتلاب  سأب  معن ال  هتّیّلح . وأ  هناحجر ، یف  ءافولا  وأ  ۀـعاطالا  بوجو 
ۀّیلّوالا اهنیوانعب  ۀموکحم  تناک  اذا  و  اهزاوجب ، مکحلا  یف  اهلیلد  مومعب  کّسمّتلا  ّحص  هزاوج  یف  ّکش  اذاف  الصأ . مکح  اهتاعوضوم  یف 

مزل الا  و  امهدـحأ ، ّرثؤی  مل  الا  و  نیبلا ، یف  ناک  ول  امهنم  يوقـالا  ّرثؤی  و  نییـضتقملا ، نیب  ۀـمحازملا  عقو  ۀـیوناّثلا  اـهنیوانعب  اـهمکح  ریغب 
[. 1  ] الثم ۀمرحلل  رخآلا  بوجولل و  ایضتقم  امهدحأ  ناک  اذا  ۀحابالاک  رخآ  مکحب  ذئنیح  هیلع  مکحیلف  حّجرم ، الب  حیجّرتلا 

______________________________

. میهدیم هئارا  امش  هب 
شلزنم زا  درک  رذـن  يدرف  اضرف  دـش ، عقاو  رذـن  ّقلعتم  رگا  مارحا  نامه  نکل  تسین  زئاج  رذـن ، نودـب  تاقیم ، زا  لـبق  مارحا  امّلـسم  - 1
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. تسه یمارحا  نانچ  تّحص  رب  ّلاد  حیحص ، صوصن  عامجا و  ّنأک  ددنبب ، مارحا 
دراد افو  بوجو  هکلب  تسا  عورـشم  اهنت  هن  دریگب  هزور  ترفاسم  رد  دنک  رذن  یـسک  رگا  اّما  تسین  زئاج  هسفن - یف  رفـس - رد  مایـص  - 2

. دنکیم ادیپ  بالقنا  رذن  اب  نکل  تسین  زئاج  اعطق  رذن  نودب  رفس ، رد  موص  سپ 
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسین  لوبق  لباق  هدش ، هدهاشم  نییلوصا  زا  یضعب  تاملک  رد  هچنآ  هّللا : همحر  فّنصم  [- 1]

: تسا مسق  ود  رب  ّهلدا  رابتعا ، کی  هب  کلذ : حیضوت 
. دنتسه هّیلّوا  نیوانع  هب  تبسن  ماکحا ، نایب  ضّرعتم  رگید ، ترابع  هب  دننکیم  تابثا  هّیلّوا  نیوانع  يارب  ار  ماکحا  ّهلدا ، رثکا  - 1

422 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح ّقلعتم  هتیم - مد و  دننام : ءایشا - یعقاو  یلّوا و  ناونع  روکذم ، هیآ  رد  [، 711  ...«] ریزنخلا محل  مّدلا و  ۀتیملا و  مکیلع  تمّرح  : » لاثم

. هدش ذخا  هّیلّوا  نیوانع  ناشماکحا ، ّقلعتم  رد  هکنیا  ظاحل  هب  میئامنیم -. ریبعت  هّیلّوا  ّهلدا  هب  ّهلدا ، لیبق  نیا  زا  هک  هتفرگ  رارق 
رما رفس  هب  تبسن  دلاو »  » رگا اضرف  دلاولا ،» ۀعاطا  مکیلع  بجی  : » دننام دنکیم  تباث  هّیوناث  نیوانع  يارب  ار  ماکحا  مه  ّهلدا  زا  یضعب  - 2

[. 712] دشابیم دلاولا » ۀعاطا   » نآ يوناث  ناونع  و  ترفاسم »  » شیلّوا ناونع  تسا ، ناونع  ود  ياراد  روکذم ، لمع  دیامن ،
ود اب  هجیتن  رد  دوشیم و  دـقعنم  شرذـن  دـناوخب ، بش  زامن  دـنک ، رذـن  یـسک  رگا  لاح  تسا  بحتـسم  لیل ، تالـص  نایتا  رگید : لاـثم 

: میوشیم هجاوم  ناونع ،
. تسا مکح  ّقلعتم  یلّوا ، لیلد  رظن  زا  هک  لیللا » ةالص   » ناونع فلا :

کی رذـن ، هب  يافو  روذـّنلاب ،» اوفوا   » هب هّجوت  اب  هدـش و  عقاو  بوجو  ّقلعتم  لیل ، تالـص  هک  تسا  رذـن  هب  يافو  هلأسم  رگید ، ناونع  ب :
. دنکیم ادیپ  قّقحت  لیل  تالص  نایتا  اب  اجراخ  هک  تسه  يوناث  ناونع 

یلاثم شمـسق  ود  ره  يارب  ناوتن  اجراخ  هچرگ  تسا  مسق  ود  رب  دنکیم  تباث  هّیوناث  نیوانع  يارب  ار  ماکحا  هک  ّهلدا  زا  ریخا  مسق  رّکذت :
. دوشیم رّوصت  هنوگود  رب  نکل  درک  نایب 

نآ رد  مه  یتّیـصوصخ  دـیق و  دـنکیم ، تباث  يوناث  ناونع  يارب  ار  یمکح  هک  یلیلد  تسا : نیا  دراد ، عوقو  اجراخ  هک  مسق  کی  فلا :
، يوناث ناونع  لیلد  سفن  رگید : ترابع  هب  تسا  ذوخأم  مه  یلّوا  نیوانع  ماکحا  زا  یکی  يوناث ، لـیلد  عوضوم  رد  ینعی : دراد  ّتیلخدـم 

. هدش ذخا  يوناث  لیلد  عوضوم  رد  هّیلّوا  ماکحا  زا  مکح  کی  تسه و  یلّوا  ناونع  لیلد  هب  رظان 
هب تبـسن  ردپ ، رگا  اّما  دـشاب  مارح - ریغ  و  هحابا - زاوج ، اهنآ  یلّوا  مکح  هک  تسا  يروما  رد  دـلاولا ،» ۀـعاطا  بجی   » میتفگ هکنیا  الثم 

، تعاطا دروم  هلأسم  یلّوا  مکح  هک  تسا  دودحم  يدراوم  هب  دلاو  زا  تعاطا  هرئاد  سپ  دومن  تعاطا  دیابن  دیامن ، رما  مّرحم »  » کی
423 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. یلّوالا ناونعلاب  ۀمّرحملا  رومالا  ریغب  دلاولا  ۀعاطا  بجی  : » دناهدومرف نینچ  ّنأک  دشابن ، تمرح 
حجار رذـن ، قـّلعتم  روذـنم و  هک  يدروـم  رد  اـّما  دوـمن  اـفو  رذـن  هب  دـیاب  ینعی  تسا  دـّیقم  مه  رذـن  هب  ياـفو  بوـجو  لـیلد  نـینچمه  و 

[. 713] دشاب
« جرح ال   » و ررـض » ال   » لیلد دینک  ضرف  دشاب ، هتـشاد  تیلخدـم  نآ  رد  یطرـش  دـیق و  هکنیا  نودـب  تسه  يوناث  مکح  رگنایب  لیلد ، ب :
[، 714] درادن یطرش  دیق و  هنوگچیه  هک  ررض » ال   » دشاب ررض  مزلتسم  یمکح ، لاثتما  رگا  لاح  هدرک ، نایب  يوناث  ناونع  يارب  ار  یمکح 

. دنکیم یفن  ار  نآ 
. تسا توافتم  رگیدکی  اب  ریخا  مسق  ود  عضو - مکح - يروآدای :

ای دلاولا » ۀعاطا  مکیلع  بجی   » دـننام تسا  [ 715] دـّیقم دـنکیم و  تباث  يوناث  ناونع  يارب  ار  یمکح  لیلد ، هک  يدروم  رد  کلذ : ناـیب 
دلاو تعاطا  بوجو  لیلد  هب  ناوتیم  میدش ، دّدرم  نآ ، تمرح  ّتیّلح و  رد  ام  درک و  رما  يزیچ  هب  تبـسن  دلاو ، رگا  ایآ  روذنلاب ،» اوفوا  »
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! ریخ درک ؟ کّسمت 
؟ هن ای  درک  کّسمت  روذنلاب » اوفوا   » مومع هب  ناوتیم  هن  ای  تسا  حجار  رذن ، نالف  ّقلعتم  میدش ، دّدرم  رگا  نینچمه  و 

. تسا زئاج  ریغ  ماع و  دوخ  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کّسمت  لیبق  زا  روذنلاب » اوفوا   » هب لالدتسا  ریخ !
؟ دینک کّسمت  روکذم  مومع  هب  دیناوتیم  هن  ای  تسا  ملاع  دیز ، دیئامن  دیدرت  امش  و  ملاع » ّلک  مرکا   » دیوگب الوم  رگا  لاؤس :

نآ هب  سپـس  درک  زارحا  ار  عوضوم  دـیاب  ادـتبا  هکلب  دـینک  کّسمت  ماع  هب  دـیناوتیمن  دـیتسه و  دّدرم  ماع ، دوخ  قادـصم  رد  امـش  ریخ !
. دومن کّسمت 

424 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دینک کّسمت  نآ  قالطا  هب  دیناوتیم  ایآ  دیئامن  دیدرت  دبع  نالف  نامیا  رد  امش  و  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعا   » دیوگب الوم  رگا 

. دیاهدرکن زارحا  ار  عوضوم  اریز  ریخ !
مومع هب  ناوتیمن  هن  ای  تسا  حجار  رذن ، نالف  ّقلعتم  ایآ  هک  دیدش  دّدرم  رگا  دشاب  حجار  رذن ، ّقلعتم  دیاب  میتفگ  هک  مه  ثحب  ّلحم  رد 

لیلد نآ  هب  ناوتب  دیق - و  لیلد - ناونع  رد  کش  دوجو  اب  هک  دنکیمن  مّهوت  یلقاع  چیه  فّنصم ، ریبعت  هب  دومن و  کّسمت  روذنلاب » اوفوا  »
. دومن کّسمت 

دیدرت دـیق  نآ  هب  تبـسن  هچنانچ  تسه  هّیلّوا  ماکحا  زا  یمکح  توبث  ناشدـیق  تسه و  دـّیقم  هک  هّیوناـث  ماـکحا  ّهلدا  زا  لّوا  مسق  هجیتن :
. تسین زئاج  يوناث ، ناونع  لیلد  هب  کّسمت  امّلسم  دوش ، ادیپ  ياههبش  شقادصم  رد  میئامن و 

هب یتراظن  هدشن 717 ،] ذخا  نآ  رد  يدیق  هنوگچیه  تسا و  قلطم  رذـن ، هب  يافو  بوجو  لیلد  هک  دـینک  ضرف  [: 716] رگید مسق  رد  اّما 
دعب روذّنلاب -» اوفوا   » هب کّسمت  تروص ، نیا  رد  هن  ای  تسا  زئاج  دیاهدرک ، رذن  هک  ار  يزیچ  نآ  دیدش  دّدرم  امـش  درادـن و  هّیلّوا  ماکحا 

، ءیش نآ  مینکیم  تابثا  نآ ، هب  کّسمت  اب  و  [ 719] درادن یعنام  هیلع - [ 718] ةردقلا هنم و  نکمّتلا  زارحا 
425 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نع فشاک  ّصاخ  لیلدل  وه  اّمناف  تاقیملا ، لبق  مارحالا  اذک  و  هنودب - هیف  هتّحص  مدع  یلع  ءانب  هیف - هرذنب  رفّسلا  یف  موّصلا  ۀّحص  اما  و 
امهتروریصل اما  و  رذّنلا ، عم  عفتری  عنامل  ابوجو  وأ  ابابحتسا  امهب  رمؤی  مل  اّمنا  تاقیملا و  لبق  رفّسلا و  یف  اتاذ  امهناحجر 

______________________________

. دوش نایتا  دیاب  اجراخ  دراد و  افو  بوجو 
[ ...« 720] ۀّیوناّثلا اهنیوانعب  اهمکح  ریغب  ۀّیلّوالا  اهنیوانعب  ۀموکحم  تناک  اذا  و  : » هلوق

فیلکت دوب ، تمرح  ءیـش ، نآ  یلّوا  مکح  اـّما  دراد  اـفو  بوجو  ءیـش ، نآ  دومن  تاـبثا  رذـن  هب  ياـفو  بوجو  لـیلد  اـضرف  رگا  لاؤس :
؟ تسیچ

هدعاق تسه  كالم  یضتقم و  نیمحازتم ، رد  هک  تسا  یهیدب  و  تسا 721 ] قّقحم  محازت ، لیلد ، ود  نآ  نیب  روکذم ، ضرف  رد  باوج :
نیروذحم نیب  نارود  رد  دوبن ، حرطم  یحیجرت  ّتیئاوقا و  رگا  میئامنیم و  ذخا  ار  نامه  دوب ، اوقا  مادـکره  كالم  هک : تسا  نیا  شیّلک 

هب 
426 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لبق ةالّـصلاک  تاقیملا  لبق  مارحالا  نوک  نم  ربخلا  یف  ام  هیلع  ّلدی  امبر  امک  کلذک  انوکی  مل  ام  دـعب  امهب  رذـّنلا  ّقلعتی   ] ّقلعتب نیحجار 
[. 1  ] تقولا

______________________________

، تسه یلمع  لصا  کی  هک  هحابالا  تلاصا  هب  رظنفرـص و  لیلد  ود  ره  زا  فّنـصم  شیامرف  قبط  اـی  مینکیم و  هعجارم  رییختلا  تلاـصا 
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. میئامنیم عوجر 
بوجو لیلد  مه  اریز  میدومن  رکذ  ثحب  میمتت  لـیمکت و  يارب  دوب و  ضرف  کـی  افرـص  میدرک  ناـیب  ار  هچنآ  میوشیم  رّکذـتم  ادّدـجم 

. دومن عوجر  يوناث  ناونع  لیلد  هب  ناوتیمن  میتسه ، دّدرم  دیق ، نآ  قّقحت  رد  نوچ  و  دلاولا » ۀعاطا   » لیلد مه  تسا و  دّیقم  رذن ، هب  يافو 
لیلد هب  دـیابن  لطاب ، ای  تسا  حیحـص  عیام ، نآ  اب  وضو  تسا  دّدرم  هکیلاحرد  دریگب  وضو  یفاضم  عیاـم  اـب  درک  رذـن  یـسک  رگا  هجیتن :

هب يافو  بوجو  روذّنلاب » اوفوا   » زا سپـس  تسا  حیحـص  عیام ، نآ  اب  وضو  دیامن  زارحا  دیاب  ادتبا  هکلب  دنک  کّسمت  رذـن  هب  يافو  بوجو 
هب عوجر  الصا  کش  تروص  رد  دوشیمن و  يراج  روذّنلاب » اوفوا   » مومع دش ، لطاب  فاضم ، عیام  اب  وضو  هچنانچ  دنک و  هدافتسا  ار  رذن 

. تسین زئاج  نآ ،
؟ دومن قبطنم  دعاوق ، رب  ناوتیم  هنوگچ  ار  دّیؤم  [ 722] ود نآ  لاؤس : [- 1]

. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  هجو - ود  لامتحا - ود  دعاوق ، رب  دروم  ود  نآ  قیبطت  يارب  هّللا  همحر  فّنصم  باوج :
بوجو ّتیعورـشم و  یـضتقم ، ياراد  اتاذ »  » تاقیم زا  مارحا  دـننام  رذـن - تروص  رد  تاقیم - زا  لبق  مارحا  میئوگب  دراد ، یعنام  ایآ  - 1

نودب  دهاوخب  فّلکم  رگا  هّتبلا  تسا 723 ،]
427 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دشاب و هتـشاد  ّتیعورـشم  بوجو و  مارحا ، نآ  دراذگیمن  دیامنیم و  يریگولج  یـضتقم  ریثأت  زا  عنام  دوش ، مرحم  تاقیم ، زا  لبق  رذن ،
بوجو نآ ، دوجو  اب  هک  دراد  یتّیـصوصخ 724 ] رذن ، مینکیم ، فشک  تایاور  عامجا و  زا  رگید  ترابع  هب  دشابیم  عنام  عفر  رذن ، رثا 

. دنامیم ظوفحم  تاقیم ، زا  لبق  مارحا  یتاذ  ّتیعورشم  و 
یضتقم دوشیم و  عفترم  عنام ، رذن ، دوجو  اب  تسا و  حرطم  عنام ، رذن ، مدع  تروص  رد  هک : تسا  نیا  رذن ، ریغ  رذن و  نیب  قرف  هصالخ :

. دراد دوجو  رفس - رد  موص  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  ضرف - ود  ره  رد 
، رذن داقعنا  اب  نکل  تسه  یـضتقم  ناحجر و  دـقاف  هسفن - یف  رفـس - رد  موص  نینچمه  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  رگید : هجو  ای  لامتحا  - 2
: ینعی تسا  زیچ  ود  تاقیم 725 ] زا  لبق  مارحا  دروم  رد  رذن  ّقلعت  شقن  رگید ، ترابع  هب  دنکیم  ادـیپ  قّقحت  نآ  رد  ناحجر  یـضتقم و 
زا شیب  رذن ، هب  يافو  بوجو  رد  دینک  ضرف  دیامنیم و  بجاو  ار  روذنم - ءیـش - نآ  ماجنا  مه  دـیامنیم و  داجیا  یـضتقم  نآ ، رد  مه 

. رذن عوقو  لاح  رد  هن  دشاب  هتشاد  ناحجر  لمع ، ماجنا  نیح  دیاب  روذنم  هک  تسین  مزال  نیا ،
[. تسا 726 تقو  زا  لبق  زامن  دننام  تاقیم ، زا  لبق  مارحا  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  یتیاور  ریخا : لامتحا  دّیؤم 

تسا ّتیفیک  نامه  هب  مه  تاقیم  زا  لبق  مارحا  مینکیم  هدافتـسا  روکذم  هیبشت  زا  اذل  ریخ ! تسه ؟ یـضتقم  تقو ، زا  لبق  تالـص  رد  ایآ 
[. 727

428 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
روذنملاب نایتالا  الا  هطوقس  یف  ربتعی  اّیلصوت ال  ءافولا  بوجو  نوک  ةرورض  امهتیدابع  یف  کلذب  نیحجار  امهتروریـص  يدجی  ال  لاقی : ال 

[. 1  ] ناک عاد  ّيأب 
[. 2  ] امهب رذّنلا  ّقلعتل  مزالم  امهیلع  حجار  ناونع  ضورع  نع  امهتّحص  لیلد  فشک  لجال  نوکت  اّمنا  امهتیدابع  لاقی : ّهناف 

______________________________

. هدشن لح  زونه  لاکشا  زا  یشخب  نکل  دیداد  باوج  روکذم  لاکشا - ای  لاؤس - زا  یتمسق  هب  فّنصم - امش - [- 1]
دنوشیم عورشم  دننکیم و  ادیپ  ّتیحجار  اهنآ  هب  تبسن  رذن ، ّقلعت  اب  رفـس  رد  مایـص  نینچمه  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  دیدومرف  لاکـشا :

: هک تسا  نیا  ام  لاکشا  نکل 
هب يدابع  رما  کی  دیاب  رگید : ترابع  هب  دنـشاب  يدابع  ناونع  ياراد  لمع ، ود  نآ  دیاب  هکلب  دنکیمن  تیافک  ناحجر  ّتیعورـشم و  اهنت 
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. دنک ادیپ  قّقحت  اّیدابع »  » دریگ و ّقلعت  رفس - رد  مایص  نینچمه  و  تاقیم - زا  لبق  مارحا 
؟ دینک هدافتسا  روذّنلاب » اوفوا   » زا ار  لمع  ود  نآ  ّتیدابع  دیهاوخیم  ایآ  لاؤس :

تبرق دصق  تسین  مزال  دـنک ، افو  دوخ  رذـن  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسه و  یلّـصوت  شبوجو  روذـّنلاب » اوفوا   » هک تسا  یهیدـب  باوج :
رد هّتبلا  تسه  یلّـصوت  شبوـجو  نید ، يادا  دـننام  هکلب  دـشاب  يدـّبعت  شبوـجو  هک  تسین  تالـص  ناـیتا  دـننام  رذـن ، هب  ياـفو  دـیامن ،

. دیامن تبرق  دصق  اهنآ  نایتا  رد  ناسنا  تسین  مزال  اّما  دومن  تبرق  دصق  ناوتیم  تاّیلّصوت 
: میزادرپیم ود  نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  لاکشا  ّلح  يارب  قیرط  ود  هّللا  همحر  فّنصم  باوج : [- 2]

يدابع حـجار  ناونع  نآ  قابطنا  دوشیم و  قبطنم  نآرب  يدابع  ناونع  کی  تاقیم 729 ،] زا  لبق  مارحا  هب  تبـسن  رذن ، ّقلعت  هارمه 728 ]
رذن هب  يافو  هب  ّقلعتم  رما  رطاخ  هب  نآ  ّتیدابع  هّتبلا  دنک  ادیپ  ّتیدابع  تاقیم  زا  لبق  مارحا  دوشیم  ببـس  تسا ، مزالم  رذـن ، ّقلعت  اب  هک 

یناونع  قیرط  زا  ّتیدابع  هلأسم  اّما  مینکیم  تباث  ار  شتّیعورشم  طقف  قیرط  نآ  زا  هکلب  تسین 
429 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امهیلع ئراّطلا  ناحجّرلا  ۀیافکب  لاقی  نأ  نکمأ  الا  و  لیلّدلا ، اذهب  رذّنلا  ّقلعتم  یف  ناحجّرلا  رابتعا  لیلد  مومع  صیـصختب  لقن  مل  ول  اذه 
، هلبق کلذک  امهنایتا  نم  نّکمتی 730 ] مل  نا  ّهناف و  یلاعت ، هنم  امهب  ابّرقتم  اّیدابع و  امهنایتاب  رذّنلا  ّقلعت  دعب  امهتیدابع  یف  رذـّنلا  لبق  نم 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  هببسب  ول  ءافولا و  نم  نکمّتلا  الا  رذّنلا  ۀّحص  یف  ربتعی  و ال  هدعب ، هنم  نّکمتی  ّهنأ  الا 
______________________________

، دـشابن رذـن  رگا  هک  يوحن  هب  دوشیم  تاقیم  زا  لبق  مارحا  رب  قبطنم  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  رذـن  اب  هارمه  ناونع ، نآ  هک  دوشیم  تباـث 
. تسین حرطم  مه  ّتیدابع  درادن  قّقحت  ّتیعورشم  هک  روطنامه 

، رذن ّقلعت  اب  مزالم  ناونع  نامه  رطاخ  هب  نآ  ّتیدابع  مینکیم و  هدافتـسا  روذـّنلاب » اوفوا   » زا ار  تاقیم  زا  لبق  مارحا  ّتیعورـشم  هصالخ :
. دوشیم قّقحم 

ياّهلدا 731] میئوگب  هک  تسا  یتروص  رد  میدرک  نایب  لاقی » ال   » زا باوج  رد  هچنآ  [- 1]
430 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دروخب صیـصخت  ّهلدا  نآ  هک  دش  حرطم  لامتحا  نیا  رگا  اّما  هدروخن  صیـصخت  تسه و  یقاب  شمومع  رب  هدـش  دراو  رذـن ، باب  رد  هک 
ضرف رد  هک  دوش  تباث  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  رذـن  سفن  هلیـسو  هب  تسا  ربتعم  رذـن ، قلعتم  رد  هک  یتّیـصوصخ  ناحجر و  دراد  یعناـم  هچ 

ار ّتیدابع  هلکشم  رذن - هب  يافو  هب  ّقلعتم  رما  هن  رذن - سفن  هک : دوشیم  لح  قیرط 733 ] نیا  هب  ّتیدابع 732 ] هلکشم  هلئسم و  روکذم ،
رابتعا روذنم »  » رد ّتیدابع  ناونع  هک  ۀبرقلا ،» دـصقب  ۀطورـشم  ةدابع  ، » دـنکیم رذـن  ار  تاقیم  زا  لبق  مارحا  فّلکم ، ینعی : دـنکیم  لح 

، رذن نآ  سفن  هک  درادن  یعنام  دش ، ّقلعتم  يدابع 734 ] رما  کی  هب  رذن  رگا  دوشیم و  حیرصت  تدابع  ناونعهب  تبـسن  رذن ، رد  دراد و 
. مینک لح  ار  ّتیدابع  هلکشم  نآ ، قیرط  زا  هک  میرادن  زاین  يرگید  ناونعهب  هجیتن  رد  دیامن و  لح  ار  ّتیدابع  هلکشم 

لیلد نوچ  نکل  مینک  نایب  ار  بلطم  نیا  میتسناوتیمن  تشادـن ، دوجو  صاخ  لیلد  تاقیم 735 ،] زا  لبق  مارحا  رذن  دروم  رد  رگا  رّکذـت :
. مینک قبطنم  دعاوق  رب  ار  نآ  ات  هدمآرب 736 ] لیلد  هیجوت  ماقم  رد  دنکیم  تلالد  لمع  ود  نآ  تّحص  رب  یعطق  صاخ و 

431 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مدعب ملعلا  عم  ّماعلا  قیداصم  نم  ّهنأ  یف  ّکش  ام  نوک  مدع  زارحا  یف  صیـصّختلا  مدع  ۀـلاصأب  کّسمّتلا  زوجی  له  ّهنأ  وه  و  ءیـش ، یقب 

ۀلاصأب هیلع  مکحیف  ملاعب ،  سیل  وأ  [ ] ملاع 737 ّهنأ  یف  ّکش  و  همارکا ، مرحی  ادیز  ّنأ  ملع  اذا  ام  لثم  هل ، اقادصم  همکحب  اموکحم  هنوک 
لامتحال لاکـشا 739 ] هیف  ماکحالا ؟ نم  ملاـعلا  ریغل  اـم  رئاـسب  هیلع  مکحی  ثیحب  ملاعب 738 ،] سیل  ّهنأ  ءاملعلا » مرکأ   » صیـصخت مدـع 
لوصـالا نم  تبثملا  و  همومع . ۀّیـضق  وه  اـمک  همکحب ، اـموکحم  هتّیدرف  قّقحملا   ] ماـعلا درف  نوک  یف  ّکـش  اذا  اـمب  اـهتّیّجح  صاـصتخا 
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ملعی مل  و  ءالقعلا ، ءانب  ةریّـسلا و  الا  انهاه  لیلد  و ال  لیلّدـلا ، هیلع  دـعاسی  ام  یلع  راـصتقالا  نم  ّدـب  ـال  ّهنأ  ـالا  ۀّـجح ، ناـک  نا  ۀـّیظفللا و 
[. 1  ] لفغت الف  کلذ ، یلع  مهئانب  رارقتسا 

______________________________

[«. 740] ادیج لمأتف  : » هلوق

؟ تسا تّجح  يدروم  هچ  رد  مومعلا  تلاصا 

دنکیم تلالد  یّصاخ  لیلد  میتسه و  هجاوم  ملاع » ّلک  مرکا   » دننام یّماع  اب  اضرف  [- 1]
432 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اتجیتن تسه و  ملاع »  » ایآ درادن  مارکا  بوجو  هک  دیز  نآ  تسا : تهج  نیا  رد  ام  دیدرت  نکل  درادـن  مارکا  بوجو  نّیعم ، یجراخ  دـیز 
مرکا  » مومع هب  ياهبرـض  وا  مارکا  بوجو  مدع  تسه و  لهاج »  » دیز هکنیا  ای  هدومن  دراو  ماع  رب  یـصیصخت  وا  مارکا  بوجو  مدع  لیلد 

. هدرکن داجیا  نآ  رد  یصیصخت  هدومنن و  دراو  ملاع » ّلک 
ملاع مارکالا ، بجاو  ریغ  دـیز  تفگ : هجیتن  رد  دومن و  کّسمت  ملاع - ّلک  مرکا  مومعلا - تلاصا  هب  ناوتیم  ثحب  ّلـحم  رد  اـیآ  لاؤس :

[. تسین 741 ملاع  دیز ، هک  دوش  هتفرگ  هجیتن  دعب  دیامن و  ظفح  ار  ملاع  ّلک  مرکا  مومع  مومعلا ، تلاصا  تسین -
: میزادرپیم لاؤس  ود  حرط  هب  هلئسم  مکح  نایب  زا  لبق 

، دیهاوخیم ایآ  ملاع ،» ریغ  ّهنا   » دیتفرگ هجیتن  دینک ، ضرف  دیتسه ، یتشادرب  هجیتن و  نانچ  هدافتسا  ددصرد  روظنم  هچ  هب  امش  لّوا : لاؤس 
يرثا هچ  ندوب  ملاع  ریغ  ناونع  هکنیا  هصالخ ، تسین . مارکالا  بجاو  دیز ، دیتسنادیم ، البق  هک  امـش  درادن ؟ مارکا  بوجو  دیز ، دیئوگب 

؟ دراد امش  يارب 
هدومن ّبترتم  ملاع » ریغ   » ناونع رب  الوم  هک  ار  یماکحا  رئاـس  میهاوخیم  میراد و  مزـال  ماـکحا  رئاـس  يارب  ار  ملاـع » ریغ   » ناونع باوج :

. مینک تباث  دیز  يارب 
ملاع دـیز ، هک  دـنکیم  تابثا  ایآ  اّما  هدروخن  صیـصخت  ملاع » ّلک  مرکا   » دـیئوگیم دـنک ، ادـیپ  نایرج  مومعلا  تلاـصا  رگا  مّود : لاؤس 

. دوشیم تبثم  لصا ، نآ  تسین ، ملاع  دیز ، دیئوگب  رگا  تسین -؟
يدیز تسا : نیا  مومع ، ءاقب  یلقع »  » همزال اّما  تسه  یقاب  دوخ  تّوق  هب  ملاع  ّلک  مرکا  مومع  دیوگیم  مومعلا  تلاصا  رگید ، ترابع  هب 

نآ  تسین ، ملاع  درادن ، مارکا  بوجو  هک 
433 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسین تبثم  لصا ، نآ  ایآ  دینکیم ، تابثا  ار  یلقع 742 ] مزال  مومعلا ، تلاصا  هب  هنوگچ  امش  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاکشا و  تقو ،
تباث مه  ار  ّتیملاعلا  كوکـشم  درف  ّتیملاع  مدـع  هکلب  دـنکیم  تابثا  ار  مومع  اـهنت  هن  [ 743] دوش يراج  مومعلا  تلاـصا  رگا  باوج :
هراما رگا  هکنیا : تهج  زا  ای  تسا  تّجح  مهنآ  تاـتبثم  تسه و  تاراما 744 ] زا  یکی  مومعلا ، تلاصا  هکنیا  تهج  زا  ای  اهتنم  دـنکیم 

[. شمزاول 745 هب  مه  دنیامنیم و  لمع  نآ  دوخ  هب  مه  القع  تسه و  یظفل  یئالقع  لصا  کی  دشابن ، مه 
ماع دارفا  زا  درف  نالف  مینادـب  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  يارجم  اریز  دوشیمن  يراج  مومعلا ، تلاصا  ثحب ، ضرف  رد  هلئـسم : لصا  خـساپ 

وا مارکا  بوجو  مدـع  بوجو و  رد  نکل  تسا  ملاع  دـیز ، مینادـب  هکنیا  لثم  هن  ای  تسه  مه  ماع  مکح  ياراد  ایآ  میـشاب  دّدرم  اّما  تسه 
يراج مومعلا  تلاصا  اعطق  اـی  ثحب  ّلـحم  رد  اـّما  میئاـمنیم  کّـسمت  ملاـع » ّلـک  مرکا   » مومع هب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، هتـشاد  دـیدرت 

، لصا نآ  هب  القع  کّسمت  رد  رگا  هن و  ای  دـننکیم  کّـسمت  مومعلا  تلاـصا  هب  دراوم  نیا  رد  ـالقع  اـیآ  میراد  دـیدرت  هکنیا  اـی  دوشیمن 
. درک کّسمت  مومعلا  تلاصا  هب  ناوتیمن  میشاب ، دّدرم 
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رد اّما  میـشاب  هتـشاد  دیدرت  وا  مارکا  بوجو  رد  تسا و  ملاع  دیز ، مینادـب  هک  تسا  يدروم  رد  مومعلا  تلاصا  هب  کّسمت  ّلحم  هصالخ :
تلاصا هب  ناوتیمن  میتسه ، دّدرم  ماع ، هب  تبـسن  نآ ، ّتیدرف  رد  اّما  درادن  مارکا  بوجو  دیز ، مینادیم  هک  ثحب - ّلحم  هلئـسم - سکع 

. درک کّسمت  مومعلا 
434 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و هیلع . عامجالا  یعّدا  لب  هزاوج ، مدـع  نع  فالخلا  یفن  امبر  و  فالخ ، هیف  صّـصخملا  نع  صحفلا  لبق  ّماعلاب  لمعلا  زوجی  له  لصف :
نع سأیلا  صـصخملا و  نع  صحفلا  دـعب  وأ  اقلطم ، ۀـعبّتم  مومعلا  ۀـلاصأ  نوکی  له  ّهنأ  ماقملا  یف  مالکلا  ّلـحم  نوکی  نأ  یغبنی  يذـلا 

نکی مل  و  الیـصفت ، هصیـصختب  ملعی  مل  ام  هریغ  هفاشملل و  یعّونلا  نّظلا  باب  نم  ۀلمجلا  یف  صوصخلاب  اهرابتعا  نع  غارفلا  دعب  هب  رفّظلا 
[. 1  ] سأیلا صحفلا و  لبق  هب  لمعلا  زاوج  مدع  یلع  هب  ّلدتسا  امم  دحاو  ریغل  لاجم  الف  هیلع  و  الامجا . هصیصخت  ملع  ام  فارطأ  نم 

______________________________

؟ درک لمع  ماع »  » هب ناوتیم  صّصخم  زا  صحف  زا  لبق  ایآ 

زا صحف  هب  طورـشم  نآ ، هب  کّسمت  هکنیا  ای  درک  کّسمت  مومعلا  تلاـصا  هب  ناوتیم  صّـصخم 746 ] زا  صحف  زا  لبق  ایآ  لاؤس : [- 1]
ال  » ناونع تحت  یـصّصخم  الوم  ایآ  مینک  قیقحت  هکنیا  نودـب  ملاع ،» ّلک  مرکا   » دـیوگب الوم  رگا  اضرف  تسه ، نآ  زا  سأـی  صّـصخم و 

؟ هن ای  درک  کّسمت  روکذم  ّماع  مومعلا و  تلاصا  هب  ناوتیم  هن  ای  هدرک  نایب  ادیز » مرکت 
«. هیلع عامجالا  یعّدا  لب  هزاوج  مدع  نع  فالخلا  یفن  امبر  فالخ و  هیف  : » باوج

اذل هتشگ  هبتشم  طلخ و  لدتسم ، يارب  ثحب  ّلحم  الـصا  هک  تسا  نیا  رب  رعـشم  هدش ، هماقا  هیف » نحن  ام   » رد هک  ياّهلدا  زا  یـضعب  رّکذت :
: تسناد یعطق  مّلسم و  ار  بلطم  راهچ  دیاب  عازن  ّلحم  ریرحت  يارب  دومن و  صّخشم  ار  عازن  ّلحم  دیاب  ادتبا 

لالدتسا دهاوخب  یسک  رگا  نیاربانب  دراد  ّتیّجح  [ 747 «] ۀلمجلا یف   » هک میراد  مومعلا  تلاصا  مان  هب  ربتعم  یئالقع  لصا  کی  امّلسم  - 1
ربتعم لصا  کی  مومعلا ، تلاصا  هک  دنک 

435 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لاکـشاالب اعطق  نآ  هب  کّسمت  يدراوم  رد  دراد و  ّتیّجح  لاـمجا  وحن  هب  مومعلا  تلاـصا  اـعطق  اریز  میرادـن  یثحب  وا  اـب  تسین  یئـالقع 

. تسا
ملاع ّلک  مرکا  باطخ  هب  بطاخم  هک  یـسک  ینعی : تسین  نیهفاشم  ریغ  نیهفاشم و  نیب  یتوافت  مومعلا ، تلاصا  هب  کّـسمت  رد  اـعطق  - 2

تلاـصا هب  کّـسمت  سپ  درادـن  یقرف  مومعلا  تلاـصا  هب  کّـسمت  عوجر و  رظن  زا  هدوبن  روکذـم  باـطخ  هب  بطاـخم  هک  يدرف  اـب  هدوـب 
. تسین نیهفاشم  هب  ّصتخم  مومعلا ،

هدارا هب  تبسن  یصخش  ّنظ  يدرف  رگا  هک  تسین  نینچ  رگید : ترابع  هب  تسین  یصخش  ّنظ  لوصح  هب  دّیقم  مومعلا ، تلاصا  ّتیّجح  - 3
دشاب هتـشادن  ّتیّجح  دشن  لصاح  شیارب  یـصخش  ّنظ  رگا  دشاب و  هتـشاد  ّتیّجح  وا  هب  تبـسن  روکذم ، لصا  دش ، لصاح  شیارب  مومع 

. دوشن لصاح  ای  دوش  لصاح  یصخش  ّنظ  هاوخ  تسه  یعون  ّنظ  لوصح  ساسارب  مومعلا  تلاصا  ّتیّجح  هکلب 
الامجا ای  الیصفت  رگا  اضرف  میـشاب  هتـشادن  صّـصخم  دوجو  هب  یلیـصفت  ای  یلامجا  ملع  هک  تسا  يدراوم  رد  مومعلا  تلاصا  ّتیّجح  - 4
تلاصا هب  ناوتیمن  ارکب ،» مرکت  ال   » ای تسا  ادیز » مرکت  ال  ، » صّـصخم نآ  مینادـن  اّما  هدـش  نایب  ءاملعلا ، مرکا  يارب  یـصّصخم  مینادـب ،

. دومن کّسمت  مومعلا 
ای دوشیم  يراج  دراد و  ّتیّجح  [ 748 «] اقلطم  » مومعلا تلاصا  ایآ  هک : تسا  نیا  ثحب ، ّلحم  روکذم ، تاّیـصوصخ  ظفح  اب  عازن : ّلحم 

مومعلا تلاصا  هب  تقونآ  میوش  صّـصخم  نتفای  زا  سویأم  مینک و  صحف  صّـصخم  هرابرد  ادتبا  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  ّتیّجح  هکنیا 
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. میئامن عوجر 
436 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ۀّنّسلا ، باتکلا و  تامومع  یف  لاحلا  وه  امک  صیصختلا 749 ،] ضرعم  یف  ناک  اذا  امیف  صحفلا  لبق  هب  کّسمّتلا  زاوج  مدع  قیقّحتلاف 
مدـع یلع  عامجالا  یعّدا  دـق  فیک و  ّکّشلا  نم  ّلقأ  الف  هلبق ، هب  لمعلا  مدـع  یلع  ءالقعلا  ةریـس  رارقتـساب  عطقلا  ول ال  ّهنأ  لـجال  کـلذ 
بلاغ یف  لاحلا  وه  امک  کلذک ، ّماعلا  نکی  مل  اذا  اّمأ  و  یفخی . امک ال  زاوجلا ، مدع  یف  فاک  وه  و  هنع ، فالخلا  یفن  نع  الضف  هزاوج 

[. 1  ] صّصخملا نع   ] صّصخم نع  صحف  الب  هب  لمعلا  یلع  ةریّسلا  ّنأ  یف  ۀهبش  الف  تارواحملا ، لهأ  ۀنسلأ  یف  ۀعقاولا  تامومعلا 
______________________________

، عازن ّلحم  زا  اهنآ  میتفگ  میدرک و  نایب  هک  دوب  ياهناگراهچ  لحارم  نامه  هب  عجار  اعون  دناهدرک  رکذ  عازن  ّلحم  رد  هک  ياّهلدا  رّکذت :
دراد ّتیّجح  [ 750 «] اقلطم  » مومعلا تلاصا  ایآ  درک  ثحب  سپس  دومن  بوسحم  هنع  غورفم  مّلـسم و  ار  بتارم  نآ  دیاب  هکلب  تسا  جراخ 

. صّصخم زا  صحف  زا  دعب  ای 
؟ تسا تّجح  صّصخم ، زا  صحف  زا  دعب  ای  دراد  ّتیّجح  اقلطم  مومعلا  تلاصا  ایآ  لاؤس : [- 1]

هب يزاین  تسه و  عبّتم  اقلطم  مومعلا  تلاصا  دراوم ، زا  یـضعب  رد  ینعی : دـش  لیـصفت  هب  لـئاق  دـیاب  هک  تسا  نیا  بلطم ، قیقحت  باوج :
. درک لمع  نآ  هب  سپس  دش  سویأم  صّصخم ، نتفای  زا  دومن و  صحف  دیاب  ادتبا  دراوم  زا  یضعب  رد  تسین و  صحف 

صیصخت  ضرعم  رد  تامومع  زا  یضعب  فلا : تسا : مسق  ود  رب  تامومع  کلذ : نایب 
437 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کی ناونعهب  ار  ّیماع  ادـتبا  هک : تسا  نینچ  اهنآ  ّتیـصوصخ  دوشیم و  نایب  يراذـگنوناق  نینقت و  ماقم  رد  هک  یتامومع  دـننام  تسا 
تامومع دـننکیم . جراخ  ماع  تحت  زا  ار  دراوم  زا  یخرب  هرـصبت ، صیـصخت و  تروص  هب  سپـس  دـننکیم  ناـیب  یّلک  هدـعاق  هطباـض و 

. دوشیم نایب  يراذگنوناق  نینقت و  دراوم  ریاس  رد  هک  تسا  یتامومع  دننام  نینقت ، رظن  زا  ّتنس  باتک و  رد  هدراو 
هک تسا  نیا  روظنم ، دوشیم و  لامعتـسا  هرواحم  مدرم و  هنـسلا  رد  اشنا  ای  راـبخا  ماـقم  رد  هک  تسا  ناـمه  تاـمومع ، زا  رگید  مسق  ب :

عقاو انثتـسا  صیـصخت و  ضرعم  رد  اعون  روکذم  تامومع  دـشاب - هتـشاد  نینقت  ناونع  هک  نیا  نودـب  دـننک  نایب  مومع  وحن  هب  ار  یبلطم 
. دوشیمن

دنتسه صیصخت  ضرعم  رد  اهنآ  اریز  درک  کّسمت  مومعلا  تلاصا  هب  ناوتیمن  صحف  نودب  تامومع ، زا  لّوا  مسق  رد  لّوا : مسق  مکح 
. درک کّسمت  مومعلا  تلاصا  هب  ناوتیم  صّصخم  زا  سأی  صحف و  زا  دعب  نیاربانب ،

؟ دومن کّسمت  مومعلا  تلاصا  هب  ناوتیمن  صّصخم  زا  صحف  زا  لبق  ارچ  لاؤس :
نیا هب  تبـسن  رگا  تسا و  رمتـسم  صحف ، زا  لبق  ماع ، هب  لمع  مدـع  رب  القع  هریـس  تسه و  یئالقع  هراما  کـی  مومعلا ، تلاـصا  باوج :

. دوشیم مومعلا  تلاصا  هب  کّسمت  عنام  مهنآ  نایرج  رد  ّکش  هک  دینادب  میشاب ، هتشادن  مه  عطق  نیقی و  بلطم ،
؟ تسیچ کش  أشنم  لاؤس :

ياعّدا رتالاب  هکلب  فالخ » ال   » ياعّدا نآ ، هب  تبـسن  تسین و  زئاج  مومعلا ، تلاصا  هب  کّسمت  صحف ، زا  لـبق  دـناهتفگ  نییلوصا  باوج :
مومعلا تلاصا  هب  دروم  نآ  رد  القع  ایآ  هک : دوشیمن  لصاح  دـیدرت  امـش  يارب  عامجا  ياـعّدا  زا  اـیآ  میئوگیم : اذـل  دـناهدومن  عاـمجا 

؟ هن ای  دننکیم  کّسمت 
438 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یتلا هوجولا  رئاس  بسحب  هنم  مزاللا  هرادـقم  ّنأ  امک  هل ، ۀیـضرعملا  نع  جرخی  هب  اـم  مزـاللا  صحفلا  رادـقم  ّنأ  کلذـب  کـل  رهظ  دـق  و 
[. 1  ] یفخی امک ال  اهبسحب ، هرادقم  فلتخیف  اهتیاعر ، کلذ  ریغ  وأ  فیلکّتلا ، وه  امب  ّنّظلا  لوصح  وأ  هب  یلامجالا  ملعلا  نم  اهب  لدتسا 
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______________________________

هریـس انب و  ادتبا ، دیاب  سپ  تسا  صحف  زا  لبق  مومعلا ، تلاصا  هب  کّسمت  عنام  دـیدرت ، نآ  هدـش و  لصاح  کش  عامجا ، ياعّدا  اب  يرآ !
. درک زارحا  ار  نآ  ناوتیمن  کش  دوجو  اب  دومن و  کّسمت  مومعلا  تلاصا  هب  سپس  دوش  زرحم  القع 

- دوشیم لامعتسا  هرواحم  لها  هنـسلا  رد  ابلاغ  هکلب  تسین 751 -] صیـصخت  ضرعم  رد  هک  روکذـم  مسق  تاـمومع : زا  مّود  مسق  مکح 
. دننکیم لمع  کّسمت و  تامومع ، نآ  هب  صّصخم  زا  صحف  نودب  هک  تسا  نیا  رب  القع  هریس  دیدرت ، نودب 

جراخ صیصخت  يارب  ّتیـضرعم  زا  ماع  هک  دومن  قیقحت  ياهزادنا  هب  دیاب  هک : تسا  نیا  صّـصخم ، زا  صحف  رادقم  ام ، لیلد  رب  انب  [- 1]
هب الثم  درادن  ینّیعم  تباث و  نازیم  صّصخم ، زا  صحف  نیاربانب ، دوب - هدش  نایب  لاح  هب  ات  دشاب  حرطم  یـصّصخم  دوب  انب  رگا  الثم  دوش -

، درک هظحالم  ار  نآ  صیـصخت  مومع و  هب  طوبرم  باوبا  هعیّـشلا و  لئاسو  باتک  لقا ، ّدـح  دـیاب  تسه  ام  ءالتبا  ّلحم  ـالعف  هچنآ  بسح 
. درادن یصّصخم  روکذم  ّماع  میئوگیم  میتفاین ، ماع  نآ  يارب  یصّصخم  میدومن و  یسررب  ار  باتک  نآ  هچنانچ 

، میراد یلامجا  ملع  دـناهتفگ  هک  یناسک  الثم  تسا  تواـفتم  صحف ، رادـقم  ّهلدا ، رئاـس  رب  اـنب  ّهلدا 752 :] رئاـس  بسح  رب  صحف  رادـقم 
ملع هک  دومن  صّحفت  يرادقم  هب  دیاب  درک  کّسمت  مومعلا ، تلاصا  هب  ناوتیمن  یلامجا  ملع  دوجو  اب  دـناهدروخ و  صیـصخت  تامومع 

، یلامجا
439 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تقّفتا دق  و  زاجملا ، ۀنیرق  لامتحا  لاح  هلاح  لب  لصی ، مل  ناک و  ّهنأ  لامتحاب  لصّتملا  صّـصخملا  نع  صحفلا  موزل  مدـع  رهاّظلا  ّنا  مث 
[. 1  ] یفخی امک ال  اهنع ، صحفلا  لبق  ول  اقلطم و  هب  ءانتعالا  مدع  یلع  مهتاملک 

______________________________

کّـسمت مومعلا  تلاصا  هب  ناوتیمن  تسه  یلامجا  ملع  فارطا  زا  ماع  یتقو  ات  ددرگ و  جراخ  یلامجا  ملع  ّتیفرط  زا  ماع  دوش و  لـحنم 
مومعلا تلاصا  هب  ناوتیم  دـش ، جراخ  یلامجا  ملع  هرئاد  زا  رظن  دروم  نّیعم و  ماع  نآ  هک  میدومن  صحف  ياهزادـنا  هب  رگا  نیاربانب  درک 

. دومن کّسمت 
رظن قبط  میرادن ، مومع  هدارا  دارم و  هب  نظ  صّـصخم ، زا  صحف  زا  لبق  تسا و  مزال  فیلکت ، هب  ّنظ  فیلاکت ، باب  رد  دـناهتفگ  یـضعب 

هب ّقلعتم  یـصخش  ّنظ  نیمه  تسا و  دارم  مومع ، هک  دوش  لصاح  ّنظ ، هک  دومن  صحف  ياهزادنا  هب  دیاب  تسا : نیا  صحف ، رادـقم  اهنآ 
. تسا مزال  صحف  رادقم  نازیم و  مومع ، هدارا 

- ماع ّتیـضرعم  هلأسم  رب  اـم  نوچ  دراد و  یّـصاخ  هجیتن  صحف ، رادـقم  رظن  زا  لـیلد  ره  هدـش ، رکذ  باـب  نیا  رد  هک  ياّهلدا  قبط  هجیتن :
. دوش جراخ  ّتیضرعم ، زا  ماع  هک  میئامن  صحف  ياهزادنا  هب  دیاب  میدومن  لاّکتا  صیصّختلل -

هملک دیداد  لامتحا  امـش  ءاملعلا و  مرکا  دومرف  الوم  رگا  اّما  لصّتم  هن  دوب  لصفنم  صّـصخم  هب  طوبرم  میدرک 753 ] نایب  ار  هچنآ  [- 1]
زا صحف  هک  تسا  نـیا  رب  ـالقع  ياـنب  هریـس و  تروـص ، نـیا  رد  دـیاهدشن  عـلطم  نآ  زا  امـش  یتـّلع  هـب  نـکل  هدوـب  نآ  هارمه  لودـعلا » »

هملک میدـش  دّدرم  ام  ادـسا و  تیأر  تفگ  یمّلکتم  رگا  اـضرف  تسا ، زاـجم  هنیرق  دـننام  لـصّتم ، صّـصخم  اریز  تسین  مزـال  صّـصخم ،
، روهّظلا تلاـصا  هقیقحلا و  تلاـصا  هب  هکلب  میئاـمن  قـیقحت  نآ  هراـبرد  تسین  مزـال  هن ، اـی  هدوـب  نآ  هارمه  تسا  زاـجم  هنیرق  هک  یمری » »

. میئامنیم کّسمت 
440 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، كانه هفالخب  ۀّجحلا ]  ] ۀّیّجحلا محازی  اّمع  انهاه  ّهنا  ثیح  ۀّیلمعلا ، لوصالا  یف  هنیب  انهاه و  صحفلا  نیب  قرفلا  کیلع  بهذـی  ال  ظاقیا :
ةذخاؤملا نایب و  الب  هنودب  باقعلا  نوکی  الف  ۀفلاخملا ، یلع  ةذخاؤملا  قاقحتـساب  ّلقتـسی  هنودـب  لقعلا  ّنأ  ةرورـض  ۀّـجح ، هنودـب ال  هناف 

[. 1  ] مهفاف هب ، هدییقت  یلع  هیمسقب  عامجالا  ّنأ  الا  اقلطم ، امهدروم  یف  باحصتسالا  وأ  ةءاربلا  یلع  ّلد  نا  لقّنلا و  و  ناهرب . ریغ  نم  اهیلع 
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______________________________

هّیلمع لوصا  باب  رد  صحف »  » اب ثحب  ّلحم  رد  صحف »  » توافت

ثحب رد  صحف  اب  باـب  نآ  رد  صحف  تواـفت  تسا 754 ،] صحف » ، » هّیلمع لوصا  ناـیرج  طئارـش  زا  یکی  هکنیا  هب  هّجوتاـب  لاؤس : [- 1]
؟ تسیچ صاخ  ماع و 

دراو نآ ، مومع  یقیقح و  ياـنعمهب  ياهمطل  دروخب  مه  صیـصخت  رگا  هک  میراد  ماـع »  » ماـن هب  یتّـجح  صاـخ ، ّماـع و  ثحب  رد  باوج :
ام سپ  دراد  تموکح  [ 755] اوقا ریغ  تّجح  رب  هک  تسه  اوقا  تّجح  کی  صّـصخم ، میتفگ : انمـض  تسا . ظوفحم  شتّیجح  دوشیمن و 

نکل تسا  ظوفحم  اوقا - ریغ  لیلد  ماع - روهظ  ّتیّجح و  هکنآ  زا  دـعب  مینکیم ، صحف  اوقا  تّجح  کی  زا  صّـصخم  زا  صحف  باـب  رد 
؟ هن ای  تسه  حرطم  مه  یئاوقا  لیلد  ایآ  مینیبب  هک  میتسه  ددص  رد 

قّقحم هّیلمع ، لوصا  ّتیّجح  لصا  هک  تسا  نیا  يارب  ام  قیقحت  هکلب  تسین  اوقا  لیلد  کی  زا  صحف  هّیلمع ، لوصا  باب  رد  ام  صحف  اـّما 
ادتبا اذل  تسا  راوتسا  نایب ، الب  باقع  حبق  ساسارب  یلقع  تئارب  الثم  درادن  ّتیّجح  تئاربلا ، تلاصا  الـصا  میئامنن  صحف  رگا  ینعی : دوش 

حبق  هب  صحف  نودب  میهاوخب  هچنانچ  هن و  ای  هدش  دراو  الوم  زا  ینایب  ایآ  هک  درک  صحف  دیاب 
441 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد اضرف  شنایب  هدومن و  داریا  ینایب  الوم  تسا  نکمم  تسا ، ناـیب  ـالب  باـقع ، مینادیم  یقیرط  هچ  زا  میئاـمن  کّـسمت  ناـیب  ـالب  باـقع 
تسا و صحف  هب  طورشم  نایب ، الب  باقع  حبق  نایرج  سفن  سپ  میوشیم  علطم  مینک  هعجارم  رگا  تسا و  ظوفحم  هعیّـشلا  لئاسو  باتک 

. دنکیمن ادیپ  قّقحت  نایبالب  باقع  دوشن ، صحف  رگا 
رد اریز  تسین  ام  لوبق  دروم  امش  نایب  باحصتسا ، یلقن و  تئارب  رد  اّما  دیدومرف  امـش  هک  تسا  نامه  بلطم ، یلقع ، تئارب  رد  لاکـشا :

: ینعی باحصتسا  یلقن و  تئارب 
هکلب درادـن  ّتیلخدـم  نایب » ال   » نایب و اهنآ  عوضوم  رد  هدـشن و  ذـخا  يدـیق  نانچ  لالح » کل  ءیـش  ّلک   » و کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  «ال 

. دراد قالطا  باحصتسا  نینچمه  یعرش و  تئارب  لصا  لیلد 
نایرج هک  هدش  مئاق  لوقنم ، لّصحم و  عامجا  قالطا ، نآ  ربارب  رد  نکل  دـیدومرف  امـش  هک  تسا  نامه  لوصا ، نآ  ّهلدا  ياضتقم  باوج :
عامجا نامه  سپ  تسه  صحف  هب  دّیقم  لالح - کل  ءیش  ّلک  یعرش - تئارب  نایرج  نینچمه  و  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  باحصتسا -

. تسا ذوخأم  اهنآ  رد  يدیق  وحن  هب  صحف  ناونع  میئوگب  ادتبا  زا  ّنأک  دوشیم  ببس  دییقت ، رب  ّلاد 
[. 756 «] مهفاف : » هلوق

نآ دـّیقم  عامجا ، دراد و  قالطا  تئارب  لـیلد  اریز  دراد  ار  دـّیقم - قلطم و  صاـخ - ّماـع و  مکح  عاـمجا ، هب  تبـسن  تئارب ، ّهلدا  لاکـشا :
تسا و صاخ  ّماع و  دننام  مه  نیا  سپ  تسه 

442 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیف نیمودـعملا  لب  نیبئاغلا ، نم  هریغ  معت  وأ  بطاّختلا ، سلجم  رـضاحلاب  ّصتخت  نونمؤملا ) اهّیأ  ای   ) لثم ۀّیهافّـشلا  تاباطخلا  له  لـصف :

[. 1  ] فالخ
______________________________

. دوشیم قبطنم  نآرب ، هیف » نحن  ام   » ناونع
کی اضرف  نوچ  مه  اجنآ  دوشن  مّهوت  میتسه و  دّدرم  صّـصخم ، دوجو  رد  صاخ  ّماع و  ثحب  رد  اـّما  میراد  دـّیقم  هب  ملع  اـجنآ ، باوج :
يارب صّصخم  هک  ثحب  ّلحم  فالخب  اّما  تسا  مولعم  ام  يارب  صّـصخم  دّیقم و  اجنآ  دشابیم ، هیف » نحن  ام   » دننام تسه ، صاخ  ّماع و 
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. هن ای  دوشیم  يراج  صحف ، زا  لبق  مومعلا ، تلاصا  ایآ  هک  میراد  دیدرت  تسا و  كوکشم  ام 

؟ هن ای  دوشیم  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  هّیهافش ، تاباطخ  ایآ 

هراشا

: تسا هنوگ  ود  رب  دشابیم  ماکحا  رگنایب  هک  ياّهلدا  [- 1]
َو ُباْصنَْألا  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دننام تسه  ماکحا  نایب  ضّرعتم  هّیهافـش ، تاباطخ  تروص  هب  ّهلدا  یهاگ  فلا :
. هدش نایب  ای »  » هملک باطخ و  تاودا  ریدصت  اب  مکح  روکذم ، هیآ  رد  [ 757 «.] َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا 
ِنَم ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  : » دـننام دـشاب  حرطم  ههفاشم ، هبطاخم و  ناونع  هکنیا  نودـب  دـنکیم  ناـیب  ار  ماـکحا  ّهلدا ، مه  یهاـگ  ب :

. دشاب حرطم  یباطخ  هکنیا  نودب  دنکیم  تباث  مدرم  هدهعرب  ار  جح  بوجو  روکذم ، هیآ  [، 758  ...«] اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا 
«* اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » یظفل دافم  ایآ  هک  دشابیم  لّوا  مسق  هرابرد  ام  ثحب  هکلب  تسین  ام  یلعف  ثحب  ّلحم  ماکحا ، زا  مّود  مسق  رّکذـت :

رد نیرضاح 759 ] صوصخ  نآ ، هابشا  و 
443 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عاّزنلا نوکی  نأ  نکمی  ّهنأ  ملعاف : مالعالا ، نیب  ماربالا  ضقّنلل و  اّلحم  نوکی  نأ  نکمی  ام  نایب  نم  ماقملا  قیقحت  یف  ضوخلا  لبق  ّدـب  و ال 
[. 1  ] مأ ال نیدوجوملاب  هقّلعت  ّحص  امک  نیمودعملاب ، هقلعت  ّحصی  له  باطخلا  هل  لّفکتملا  فیلکّتلا  ّنأ  یف 

______________________________

نیمودعم اّما  هدوب 761 ] نامز  نآ  رد  نیدوجوم  ّصتخم  هکنیا  ای  هدوب 760 ] هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ربنم  رانک  نیسلاج  سلجم و 
زور ات  ار  نینمؤم  مامت  یظفل ، لیلد  نآ  هکنیا  ای  دنتـسین و  لیلد  نآ  یظفل  دافم  رد  لخاد  دـعب - ياهنامز  نیملـسم  ینعی : ناـمز - نآ  رد 

. دوشیم لماش  تمایق 
نآ رد  نیدوجوم »  » لماش هکنیا  ای  هتـشاد  سلجم  رد  نیرـضاح »  » هب صاصتخا  هّیهافـش ، تاباطخ  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب ، ّلحم  هصالخ :

. دوشیم مه  يدعب - نورق  نینمؤم  ینعی : نیمودعم -»  » لماش هکنیا  ای  هدشیم  نامز 

عازن لحم  نییبت  ]

. تسیچ عازن  ّلحم  مینیبب  دیاب  هلئسم  رد  قیقحت  زا  لبق  [- 1]
کی رد  تسه و  یلقع » ، » عازن تروص ، ود  رد  هک  دومن  حرطم  تروص  هس  هب  ار  هلئسم  ناوتب  تسا  لمتحم  نکمم و  هّللا : همحر  فّنـصم 

«. يوغل ، » تروص
رما و زا  ّمعا  فیلاکت - الوصا  ایآ  هک : مینکیم  حرطم  ادـن - تاودا  باطخ و  زا  رظنفرـص  یّلک - بلطم  کی  رد  ار  ثحب  لوا : لاـمتحا 

نیا ای  دوش  مه  نیمودعم  لماش  تسا  نکمم  لوعجم 762 ،] فیلکت  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن ؟ ای  دوش  مه  نیمودعم  لماش  دناوتیم  یهن -
. دوش وا  هّجوتم  فیلکت ، درادن  ناکما  دشابن ، دوجوم  وا  هچنانچ  دشاب و  هتشاد  دوجو  فّلکم  دیاب  فیلکت  هّجوت  رد  هک 

القع ایآ  هک  مینکیم  ّبترتم  فیلکت »  » ناونع رب  ار  ثحب  هکلب  میرادـن  باـطخ - وه  اـمب  باـطخ - هب  یهّجوت  اـم  روکذـم ، لاـمتحا  قبط 
رب انب  سپ  هن ، ای  دومن  فیلکت  دوشیم  دوجوم  رگید  لاس  هد  هک  يدرف  هب  ناوتیم  ایآ  هن ، ای  دراد  ناکما  دوجوم  ریغ  هب  فیلکت  هّجوت 

444 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و مهیلا ، مالکلا  هیجوت  سفنب  وأ  باطخلل ، ۀـعوضوملا  ظافلالاب  باطخلا  سلجم  نع  نیبئاغلا  عم  لب 763 ] مهعم ، ۀبطاخملا  ۀّحـص  یف  وأ 
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[. 1  ] اهتّحص مدع 
______________________________

. تسه یلقع » ، » ثحب لّوا ، لامتحا 
َعاطَتْـسا ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل   » هفیرـش هیآ  رد  هکلب  تسین  هّیهفاشم  تاباطخ  ّصتخم  عازن ، ّلحم  لاـمتحا ، نآ  قبط  فلا : رّکذـت :

زا نیمودعم  هّجوتم  یفیلکت  دناوتیم  روکذـم  هیآ  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  ثحب ، نامه  درادـن ، دوجو  یباطخ  هک  مه  [ 764  ...«] اًلِیبَس ِْهَیلِإ 
. هن ای  دیامن  رودص  نامز 

تسین حرطم  باطخ ، هلأسم  هجو ، نآ  رد  اریز  دش  لئاق  یلیـصفت  بطاخت ، سلجم  زا  نیبئاغ  نیرـضاح و  نیب  دیابن  لّوا  لامتحا  رب  انب  ب :
. وا روضح  هن  تسا  فّلکم  دوجو » ، » دشاب طرش  نآ ، رد  يزیچ  رگا  تسا و  رظن  دروم  فیلکت ، هّجوت  هلأسم  هکلب 

يرگید یلقع  بلطم  کـی  نوماریپ  وـحن ، نیا  هب  ار  ثحب  هک  تسا  نیا  عازن ، ّلـحم  ریرحت  رد  رگید  هجو  اـی  لاـمتحا  مّود : لاـمتحا  [- 1]
یـسک نینچمه  مودعم و  اب  بطاخت  لقع ، رظن  زا  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن ؟ ای  دراد  ناکما  نیمودعم  اب  هبطاخم  القع  ایآ  هک : میئامن  حرطم 

؟ هن ای  دراد  ناکما  تسا  بئاغ  درادن و  روضح  بطاخت  سلجم  رد  هک 
باطخ ناونع  دقاف  هک  ِساَّنلا »...  یَلَع  ِهَِّلل   » دـننام ياّهلدا  رد  تسه و  تاباطخ »  » طقف عازن  ّلحم  الّوا » ، » مّود لامتحا  قبط  فلا : يروآدای :

. دوشیمن حرطم  عازن ، نآ  تسه ،
تسا راک  بسک و  لوغشم  رازاب ، رد  هک  يدرف  نیب  اریز  دش  قرف  لیصفت و  هب  لئاق  نیبئاغ ، نیرضاح و  نیب  دیاب  مّود  لامتحا  رب  انب  ایناث » »

بطاخت  رد  رگا  درادن  دوجو  یقرف  بطاخت - ناکما  مدع  و  هبطاخم - رظن  زا  دنکیم  ادیپ  دوجو  رگید  لاس  هد  هک  يدرف  اب 
445 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ال تاودالا .   ] ةادالا کلت  ۀنیرقب  امهل  اهمومع  مدع  و  نیمودعملا ، لب  نیبئاغلل ، باطخلا  ةادأ  بیقع  ۀـعقاولا  ظافلالا  مومع 765 ] یف  وأ 
[. 1  ] اّیوغل ریخالا  هجولا  یلع  و  [، 766] اّیلقع نوکی  نیلّوالا  نیهجولا  یلع  عاّزنلا  ّنأ  یفخی 

______________________________

یفاک مه  روضح  فرـص  هک : تفگ  ناوتب  مه  رتـالاب  نیا  زا  دـیاش  تسین ، یقرف  مودـعم ، بئاـغ و  نیب  دـشاب ، هتـشاد  ّتیلخدـم  روضح » »
هن تسا  مزال  هّجوت  بطاخت ، رد  دشاب - هتـشادن  هدـنیوگ  هب  یهّجوت  اّما  دـشاب  رـضاح  بطاخت ، سلجم  رد  يدرف  تسا  نکمم  اریز  تسین 

. روضح فرص 
؟ هن ای  دراد  ناکما  مودعم ، بئاغ و  اب  بطاخت  القع  ایآ  هک : میهد  رارق  نینچ  ار  عازن  ّلحم  تسا  نکمم  هصالخ :

تبسن مالک ، هیجوت  هبطاخم و  سفن  هکلب  دشاب  هتشاد  دوجو  مه  باطخ  ظافلا  هک  تسین  مزال  اّما  میدومن  حرطم  ار  بطاخت  ثحب  ام  ب :
. باطخ تاودا  نودب 767 ] ای  دشاب  باطخ  تاودا  اب  هاوخ  دنکیم  تیافک  اهنآ  هب 

« نونمؤملا  » هملک ینعی : تسه  یضقانت  ّنأک  [، 768 «] نونمؤملا اهّیا  ای   » رد میئوگب  هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  ای  هجو  مّوس : لامتحا  [- 1]
لماش  تسا و  مال  هب  یّلحم  عمج 

446 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بلّطلا مزلتسی  ینعملا  اذهب  ّهنأ  ةرورض  العف ، هرجز 769 ] وأ  هثعب  ینعمب  القع ، مودعملا  فیلکت  ۀّحـص  مدع  یف  بیر  الف  اذه ، تفرع  اذا 

هیف ۀلاحتسا  رجز ال  ثعب و ال  الب  بلّطلا  ءاشنا  دّرجم  ینعمب  وه  معن  ةرورض . دوجوملا  نم  الا  کلذک  بلّطلا  نوکی  داکی  و ال  ۀقیقح ، هنم 
دوجوملا و نم  انوناق  ءیـش  بلط  ۀحلـصملا  ۀـمکحلا و  قفو  یلع  ئـشنی  یلاعت  كرابت و  میکحلاـف  ۀـنوئملا ، فیفخ  ءاـشنالا  ّناـف  الـصأ ،

[. 1  ] ّربدتف رخآ ، ءاشنا  یلا  ۀجاح  الب  عناوملا  دقف  طئارّشلا و  دجو  ام  دعب  اّیلعف  ریصیل  باطخلا  نیح  مودعملا 
______________________________
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ای باطخ - ادن و  تاودا  ایآ  هک  درک  ثحب  دیاب  [- 770] دراد هبطاخم  ناونع  هک  اهّیا -» ای   » ظفل رد  اّما  دوشیم  تمایق  زور  ات  نینمؤم  مامت 
دراد ّتینیرق  ورین و  ردـقنآ ، اهّیا » ای   » هملک ایآ  رگید : ترابع  هب  دـیامن  ّقیـضم  ار  [ 771 «] نونمؤملا  » هرئاد هک  دنکیم  ادـیپ  ّتینیرق  اهّیا -
نیا هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  درادن -؟ ّتینیرق  ای  دهد  صاصتخا  سلجم  رد  نیرـضاح  هب  ار  نآ  دیامن و  فّرـصت  نونمؤملا »  » مومع رد  هک 

. یلقع هن  تسه  یبدا  يوغل و  عازن ،
. میهد همادا  ار  ثحب  روکذم ، لامتحا  هس  زا  کیره  قبط  دیاب  نونکا  [- 1]

: تسه یلحارم  ياراد  ماکحا ، همّدقم :
447 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 772] دشابیم هدسفم  تحلصم و  ّتیدجاو  هلحرم  نامه  اضتقا : هلحرم  - 1
برش تمرح  تالـص و  بوجو  مکح  اضرف  دیآیمرب ، نوناق  لعج  ماقم  رد  الوم  هدسفم ، تحلـصم و  ّتیدجاو  لابند  هب  اشنا : هلحرم  - 2
ارجا اجراخ  ماکحا ، نآ  هک  هدیـسرن  ياهبترم  هب  زونه  تسا و  حرطم  يراذگنوناق  هلأسم  طقف  هلحرم  نیا  رد  نکل  دـنکیم  لعج  ار  رمخ 
ادیپ قّقحت  اضتقا  هلحرم  زا  دـعب  هک  ینوناق  زا  ددرگ . یلمع  نوناق  نآ  یطئارـش  تحت  ادـعب  دوشیم  هنیمز  هک  تسه  ینوناق  فرـص  دوش ،

. دنیامنیم ریبعت  یئاشنا  مکح  هب  دنکیم 
، دوش كرت  رمخ ، برـش  نایتا و  رهظ ، تالـص  اضرف  دوش ، هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  وا  یئاشنا  مکح  دهاوخب  الوم  رگا  ّتیلعف : هلحرم  - 3

سپ دیامنیم  رجز  هنع  یهنم  هب  تبسن  ار  وا  ای  کیرحت  هب  رومأم  بناج  هب  ار  فّلکم  نوناق ، نیا  اب  دنکیم و  رجز  ثعب و  اهنآ  هب  تبسن 
یطئارـش رگا  درادن  يرثا  یئاهنت  هب  ّتیلعف  هلحرم  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  دریگیم  رارق  ارجا  ضرعم  رد  یئاشنا  مکح  ّتیلعف ، هلحرم  رد 

. دراد ّتیلخدم  زجنت  هلحرم  يارب  فیلکت  هب  ملع  تقونآ  دنک ، ادیپ  قّقحت  نآ  هب  تبسن  فّلکم ، ملع  هلمج ، زا 
. دنهدیم رثا  بیترت  نوناق ، اب  تفلاخم  رب  هلحرم  نیا  رد  تسا  حرطم  باوث ، باقع و  هذخاؤم ، هک  ياهلحرم  ینعی  زجنت : هلحرم  - 4

ثحب فیلکت »  » قلطم هراـبرد  هکلب  میرادـن  باـطخ - وه  اـمب  باـطخ - هب  یتیاـنع  هّجوت و  میتـفگ  هک  لّوا  هجو  اـی  لاـمتحا  رب  اـنب  لاؤس :
؟ هن ای  دراد  ناکما  مودعم  هب  فیلکت  هّجوت  القع  ایآ  مینکیم ،

نیا مزلتـسم  یلعف ، فیلکت  اریز  دومن  یلعف  رجز  ثعب و  ار  وا  مودـعم و  هّجوتم  یلعف ،»  » فیلکت ناوتیمن  تسین و  حیحـص  ـالقع  باوج :
فّلکم  زا  ار  يزیچ  الوم  اتقیقح  هک  تسا 

448 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هئاشناب هدوجو  دعب  ۀفوقوملا  نیعلل  اکلام  ریـصی  مهنم  مودعملا  ّناف  نوطبلا ، یلع  فقولا  یف  کیلمّتلا  ءاشنا  بلّطلا  ریغ  نم  هریظن 773 ] و 

اهدادعتسا الا  العف  مودعملا  ّقح  یف  ّرثؤی  و ال  ۀّیلعفلا ، ۀّیکلملا  مهنم  دوجوملا  ّقح  یف  ّرثؤیف  هدقعب ، فقاولا  نم  اهل  یّقلتی  و 
______________________________

هلحرم رد  سپ  تسا  ریذـپناکما  دوـجوم ، زا  طـقف  یقیقح  بلط  ریخ ! دوـمن ؟ بلط  ار  يزیچ  مودـعم ، زا  ناوـتیم  اـیآ  دـشاب و  هتـساوخ 
. دومن وا  هب  یلعف  فیلکت  ناوتب  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  وا  دیاب  امتح  دراد و  ّتیلخدم  فّلکم  دوجو  ّتیلعف ،

: دشاب نیا  شفدـه  و  [ 774] دـیامن اشنا  ار  یمکح  الوم  تسا  نکمم  درادـن ، یتّیلخدـم  فّلکم  دوجو  یئاشنا ، مکح  اشنا و  هلحرم  رد  اـّما 
لمع نآ  قــبطرب  [ 775] دــنوشیم عـلطم  مـکح  نآ  زا  دــننکیم و  ادــیپ  دوــجو  يرگید  زا  سپ  یکی  خــیرات ، لوــط  رد  هـک  ینیفلکم 

. دراد اقب  مه  تمایق  زور  ات  هدش و  اشنا  یّلک  وحن  هب  یمکح  نونکا  اضرف  [- 776] دنیامن
؟ تسیچ یئاشنا  مکح  نانچ  رثا  لاؤس :

ره دشاب  رظتنم  دهاوخب ، الوم  رگا  دنکیم ، ادیپ  ّتیلعف  مکح ، نآ  دشاب ، دوقفم  عناوم ، دوجوم و  طئارـش ، اجکره  نامز ، لوط  رد  باوج :
لئاق ار  یبلطم  نینچ  ـالقع  و  [ 777] دشاب مکح  لعج  لاح  رد  امئاد  وا  دـیاب  دـیامن  لعج  شیارب  مکح  کی  دـنک  ادـیپ  دوجو  هک  یفّلکم 
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. دنتسین
449 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ناکمب  هناکماف  طئارّشلا ، هنادجو  فّلکملا و  دوجوب  ادّیقم  ئشنأ  اذا  اّمأ  و  اقلطم . بلّطلا  ئشنأ  اذا  اذه  هدوجو . دعب  هل  اکلم  ریـصی  نال 
[. 1  ] ناکمالا

______________________________

فقولا نیح  همودـعم  نوطب  رب  کـیلمت  ءاـشنا   ] فقو لـثم  رد  هکلب  درادـن  ماـکحا  باـب  هب  یـصاصتخا  میدرک  ناـیب  ار  هچنآ  ریظنت : [- 1]
دالوا يارب  ار  هفوقوم  نیع  تفقو ،»  » هغیـص اب  وا  دـنکیم ، فقو  لسن » دـعب  الـسن   » دوخ دالوا  رب  ار  شاهناخ  هک  یـسک  ـالثم  تسا . قّقحم 

اّما دیامنیم  اهنآ  يارب  ّتیکلم  لعج  دنکیم و  فقو  دـننکیم ، ادـیپ  دوجو  رگید  لاس  دـص  اضرف  هک  یئاهنآ  نینچمه  دوخ و  دوجوم 
زور ات  مهیلع  فوقوم  مامت  يارب  تفقو »  » هلمج اب  وا  هکلب  دیامن  ّتیکلم  لعج  دش ، دوجوم  هک  ياهقبط  ره  يارب  ات  دنامیمن  هدنز  فقاو ،

ار ّتیلباـق  دادعتـسا و  نیا  ۀـمایقلا - موی  یلا  مهیلع - فوقوم  ماـمت  رگید : تراـبع  هب  [ 778] دـنکیم ّتیکلم  داجیا  فقو و  ءاشنا  تماـیق ،
. دنیامن ّتیکلم  یقلت  فقاو ،»  » زا فقو  ءاشنا  هطساو  هب  امیقتسم  دندش ، دوجوم  یتقو  هک  دنراد 

: هک دش  لیـصفت  هب  لئاق  دـیاب  عازن  ّلحم  زا  لّوا  لامتحا  قبط  ینعی : دـنراد  یمکح  عضو و  نانچ  اشنا ، ماقم  رد  مه  هّیعرـش  ماکحا  هجیتن :
. درادن یعنام  القع  نیمودعم  هب  تبسن  یئاشنا  فیلکت  هّجوت  اّما  درادن  ناکما  القع »  » مودعم هب  تبسن  یلعف ، فیلکت 

ار فیلکت  ادـتبا  زا  رگا  اـّما  دـیامنن  فّلکم  دوجو  هب  دـّیقم  طورـشم و  ار  فیلکت  ـالوم  هک  دوـب  یتروـصرد  میدرک  ناـیب  ار  هچنآ  رّکذـت :
[. تسین 780 نآ  رد  یلاکشا  هنوگچیه  ياج  [، 779] دومن فّلکم  دوجو  هب  طورشم 

450 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀقیقح ریغلا  وحن  مالکلا  هیجوت  قّقحت  مدع  ةرورـض  هناکما ، مدع  و  ۀقیقح ، بئاغلا  لب  مودعملا  باطخ  ۀّحـص  مدع  یف  بیر  کلذک ال  و 

[. 1  ] هیلا تفتلی  و  مالکلا ، یلا  هّجوتی  ثیحب  ناک  و  ادوجوم ، ناک  اذا  الا 
______________________________

: عازن ّلحم  ریرحت  زا  مّود  لامتحا  رب  انب  ثحب ، همادا  [- 1]
؟ هن ای  دراد  ناکما  تسا  بئاغ  درادن و  روضح  بطاخت  سلجم  رد  هک  یسک  نینچمه  مودعم و  اب  هبطاخم  القع »  » ایآ لاؤس :

سلجم رد  وا  دـیاب  هکلب  تسا  طرـش  بطاخم ، دوجو »  » اهنت هن  دـنک  ادـیپ  قّقحت  یقیقح  بطاخت 781 ] وگتفگ و  دـشاب ، اـنب  رگا  باوج :
بطاخت ناوتیمن  تسا ، راک  بسک و  لوغـشم  رازاب ، رد  هک  یـسک  اب  ـالثم  دـنکیمن  تیاـفک  دوجو  فرـص  دـشاب و  رـضاح »  » بطاـخت

رد يدرف  تسا  نکمم  اریز  دشاب  هتشاد  مه  تافتلا  و  هّجوت » ، » بطاخم دیاب  روضح  رب  هوالع  بطاخت ، رد  نینچمه  دومن و  رارقرب  یقیقح 
يوحن هب  مالک  دیاب  هک : تسا  حرطم  یقیقح ، بطاخت  رد  مه  يرگید  طرش  انمض  دشاب  ندز  ترچ  لوغـشم  اّما  رـضاح  هبطاخم ، سلجم 

. دشاب هتشاد  یئانشآ  دننکیم ، وگتفگ  وا  اب  هک  یتغل  نآ  اب  بطاخم  دیاب  رگید  ترابع  هب  دمهفب  دنک و  كرد  ار  نآ  بطاخم ، هک  دشاب 
451 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف عقی  ام  صیـصخت  هیف  هلامعتـسا  بجوأل  ّیقیقحلا  باطخلل  اعوضوم  ناک  ول  ءادّنلا  تاودأ  لثم  باطخلل  عضو  ام  ّنأ  حدـقنا  دـق  هنم  و 
. هریغ یف  هلامعتسا  مهریغل  هنم  مومعلا  ةدارا  ۀیضق  ّنأ  امک  نیرضاحلاب . هولت 

ارّـسحت و اهب  باطخلا  عقوی  امبر  مّلکتملاف  یئاشنالا ، یعاقیالا  باطخلل  لب  کلذـل ، اعوضوم  نکی  مل  ءادـّنلا  تاودأ  لثم  ّنأ  رهاّظلا  ّنکل 
یف هلامعتـسا  بجوی  الف  ۀقیقح ، هیدانی  نمل  ابطاخم  هعقوی  امک  کلذ ، وحن  اقوش و  وأ  هرمع ،» رـصقأ  ناک  ام  ابکوک  ای   » لثم انزح  افّـسأت و 

فورح یف  لاحلا  وه  امک  ّیقیقحلا  باطخلا  یف  افارصنا  روهّظلا  يوعد  دعبی  معن ال  هتبطاخم . ّحصی  نمب  صیصّختلا  ذئنیح  ّیقیقحلا  هانعم 
عم ۀـفلتخم  عاودـب  اهنم  یعاقیالل  ۀـعوضوم  اهنوک  نم  ۀـقباّسلا  ثحابملا  ضعب  یف  هانقّقح  ام  یلع  اهریغ  یّنمّتلا و  یّجّرتلا و  ماهفتـسالا و 
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مدع حوضو  ةرورض  عراّشلا ، مالک  یف  ابلاغ  هدوجو  يوعد  نکمی  امک  هنع ، عنمی  ام  كانه  نکی  مل  اذا  افارـصنا  اهنم  ّیعقاولا  یف  اهروهظ 
[. 1  ] بایترا ۀهبش و ال  الب  باطخلا  سلجم  رضح  نمب  نونمؤملا ) اهّیأ  ای   ) و اوُقَّتا * ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  لثم  یف  مکحلا  صاصتخا 

______________________________

ردق دراد و  ّتیلخدـم  یقیقح  بطاخت  رد  دـننکیم  وگتفگ  يو  اب  هک  یتغل  نآ  اب  وا  یئانـشآ  بطاخم و  هّجوت  روضح و  دوجو ، هصالخ :
رارقرب ناوتیمن  وا  اب  یقیقح  بطاخت  القع » ، » دنک ادیپ  دوجو  ادعب  دـشاب  انب  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  بطاخم  رگا  هک  تسا  نیا  شمّلـسم 

. دومن
: ینعی تسه  یضقانت  [، 782 «] نونمؤملا اهّیا  ای   » رد ّنأک  دوب : نیا  مّوس ، لامتحا  عازن : ّلحم  ریرحت  زا  مّوس  لامتحا  رب  انب  ثحب ، همادا  [- 1]

هب  یّلحم  عمج  نونمؤملا »  » هملک یفرط  زا 
452 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکنیا رب  انب  مینکیم  هّجوت  باطخ  تاودا  هب  یتقو  یفرط  زا  دوشیم و  تماـیق  زور  اـت  نینمؤم  ماـمت  لـماش  تسا و  مومع  یـضتقم  مـال و 
«، اهّیا ای   » داـفم میریگیم  هجیتن  [، 783] دشاب طرـش  بطاخم ، دوجو  القع »  » یقیقح باطخ  رد  دنـشاب و  هدش  عضو  یقیقح ، باطخ  يارب 

؟ تسیچ فیلکت  روکذم ، تهج  ود  هب  هّجوتاب  هکنیا : هصالخ ، دشاب  دوجوم  شبطاخم  دیاب  امتح  تسه و  یقیقح  باطخ 
بطاخم دوجو  باطخ - ياضتقا  میئوگب  میئامن و  فّرـصت  نونمؤملا »  » مومع رد  دوشیم  ببـس  تسا ، باطخ  تاودا  زا  هک  اهّیا » ای   » اـیآ

سلجم یف  نورـضاحلا  نودوجوملا  نونمؤملا  اهّیا  اـی  : » تسا نینچ  نونمؤملا » اـهّیا  اـی   » ياـنعم تسا و  مومع  رد  فّرـصت  رب  ياهنیرق  ار -
لامعتـسا دوخ  هل  عوضوم  ریغ  رد  تسا  باطخ  تاودا  زا  هک  اهّیا » ای   » یلو تسا  ظوفحم  نونمؤملا »  » مومع میئوگب : هکنیا  ای  بطاـختلا ،»

دریگ ّقلعت  مودـعم - دوجوم و  زا  معا  نینمؤم - مامت  هب  درادـن  ناکما  یقیقح  باطخ  تسه و  یقیقح  باـطخ  نآ ، هل  عوضوم  اریز  هدـش 
هدـش عضو  یقیقح  باطخ  يارب  رگا  اهّیا » ای   » هک تسا  نیا  رهاظ ، نکل  تسه ، نونمؤملا » اهّیا  ای   » لـیذ ردـص و  نیب  یـضراعت  ّنأـک  سپ 

تاودا روهظ  اریز  دهدیم  صاصتخا  بطاخت  سلجم  رد  رضاح  دوجوم و  نینمؤم  هب  ار  نآ  دنکیم و  فّرصت  نونمؤملا »  » مومع رد  دشاب 
. تسا نونمؤملا  روهظ  زا  رتيوق  باطخ ،

: ینعی میرادن  لوبق  ار  نآ  يانبم  هک  تسا  نیا  روکذم ، نایب  لاکشا  هّللا : همحر  فّنصم 
دوجوم بطاخم  هب  جاتحم  لقع ، رظن  زا  هک  هچنآ  انمض  دناهدشن  عضو  یقیقح  باطخ  يارب  اهّیا » ای   » باطخ و تاودا  ادن ، فورح  الـصا 

، دشابیم كردم  رضاح 
453 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا یقیقح  باطخ 
هملک هک : دناهدومن  رارکت  مه  نونکا  دناهدرک  نایب  دّدعتم  دراوم  رد  هک  ار  یبلطم  نامه  فیرّشلا ،» هماقم  هّللا  یلعا   » دنوخآ ياقآ  موحرم 

ياهیّجرت تاینمت و  تاماهفتسا ، میئوگب  اربج  ات  هدشن  عضو  یقیقح  ماهفتسا  یجرت و  ینمت ، يارب  اهنآ  هابشا  ماهفتـسا و  یجرت ، ینمت ،
دناهدـش عضو  یناعم  نیا  زا  تاّیئاشنا  يارب  ناشمامت  هکلب  دـناهدشن  لامعتـسا  دوخ  هل  عوضوم  رد  غیـص  نآ  دراد و  ّتیزاجم  هبنج  ینآرق 

عـضو یئاـشنا  باـطخ  يارب  باـطخ  تاودا  مه  ثحب  ّلـحم  رد  یئاـشنا و  ینمت  يارب  ینمت  یئاشنا 784 ،] ماهفتـسا  يارب  ماهفتـسا  ینعی :
تسه و یقیقح  باطخ  یهاگ  یئاـشنا  باـطخ  نآرب  كّرحم  یعاد و  اـهتنم  هدـش  عضو  یئاـشنا  باـطخ  يارب  اـی »  » هملک [. 785] دناهدش

یهاگ تسه و  الوم  یقیقح 786 ] بلط  بلط ، ءاشنا  رب  یعاد  یهاگ  میتفگ : رما  هغیـص  رد  هکنیا  امک  رگید  ياههزیگنا  زا  یـضعب  یهاگ 
. تسا نآ  لاثما  زیجعت و  دیدحت ، دننام  يرگید  لئاسم  روما و 

اهتنم تسه  یئاشنا  باـطخ  باـطخ ، تاودا  هل  عوضوم  ینعی : دراد  قّقحت  ادـن  تاودا  رد  میتفگ  رما  هغیـص  باـب  رد  هک  ار  یبلطم  ناـمه 
یعاود یهاـگ  تسا و  لوـمعم  هرواـحم ، مدرم و  هنـسلا  رد  هک  یتاـباطخ  دـننام  تسه  یقیقح  باـطخ  یئاـشنا ، باـطخ  رب  یعاد  یهاـگ 
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: تیب ود  نیا  دننام  قوش ، ای  نزح  راهظا  دننام  دشابیم  حرطم  يرگید 
454 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[«. 787] راحسالا بکاوک  رمع  كاذک  وهرمع  رصقا  ناک  ام  ابکوک  ای  »
هلزنا .» نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرفمکبح  هّللا  لوسر  تیب  لآ  ای  »

. تسه یقیقح  تالامعتسا ، نآ  ریخ ! تسه ؟ يزاجم  روکذم ، تالامعتسا  ایآ  لاؤس :
- دوبن حرطم  یعناـم  و  دـشاب - یقیقح  باـطخ  نآ ، زا  یعاد  تشاد ، ناـکما  هک  میدـش  هجاوـم  ياهلمج  رد  یئادـن  فرح  اـب  رگا  رکذـت :

ادیپ قّقحت  لامعتـسا  ترثک  زا  سنا  هطـساو  هب  هک  تسه  یفارـصنا  مه  میدقت  نآ  أشنم  تسا و  مّدقم  یقیقح ، باطخ  رب  لمح  میئوگیم 
، یعاود مامت  رگا  هدوب  هچ  شکّرحم  یعاد و  میتسنادن  میدش و  هجاوم  یجرت - ینمت و  ای  لعفا -»  » هغیـص کی  اب  رگا  هکنیا  امک  دـنکیم 

ماهفتـسا ای  یّجرت  یّنمت ، هکنیا  لثم  دوب ، حرطم  یعنام  رگا  اّما  دوشیم  لمح  یقیقح ، بلط  نامه  رب  میئوگیم  لّوا  هبتر  رد  دشاب  لمتحم 
ینمت اریز  تسا  یقیقح  ینمت  کی  یئاشنا ، ینمت  رب  یعاد  میئوگب  تسین  حیحص  تروص ، نیا  رد  دش  لامعتسا  لاعتم ، دنوادخ  مالک  رد 

لمح یقیقح  ماهفتــسا  رب  ناوـتیمن  ار  قـح  تاذ  مـالک  رد  ماهفتــسا  نـینچمه  و  تـسا - لیحتــسم  لاـعتم ، دــنوادخ  دروـم  رد  یقیقح 
دیاب هکلب  [ 788] دومن

455 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنوک مّهوت  و  ۀـیاعر . ۀـقالعلا  لیزنّتلل و  و ال  ۀـیانع ، الب  اهولت  عقاولا  ماعلا  نم  مومعلا  ةدارا  عم  تاودالاب  ءادـّنلا  ۀّحـص  انرکذ  امل  دهـشی  و 

هتوبثب ملعی  نیأ  نمف  [ 789] الا اّیزاکترا و  ناک  ول  کلذب  هلوصح  عم  هلاح  نع  شیتفّتلا  و  هیلا ، تافتلالا  عم  هب  ملعلا  مدع  هعفدـی  اّیزاکترا 
[. 1  ] حضاو وه  امک  کلذک 

______________________________

. درک لمح  رگید  یعاود  روما و  رب 
، دشابن یعنام  هک  یتروص  رد  دشابیم و  یئاشنا  باطخ  اهنآ  هل  عوضوم  هکلب  هدـشن  عضو  یقیقح  باطخ  يارب  باطخ  تاودا  هصالخ :

. تسه یقیقح  باطخ  یعاد ، میئوگیم 
؟ دینکن لمح  یقیقح  باطخ  رب  ار  نآ  امش  هک  تسه  ياهنیرق  عنام و  نآ ، هابشا  و  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هلمج رد  ایآ  لاؤس :

ربنم رانک  نیسلاج  سلجم و  رد  نیرـضاح  هب  یـصاصتخا  تسه و  یمومع  مکح ، نآ  دافم  مینادیم  میراد و  هّیجراخ  هنیرق  يرآ ! باوج :
. دوشیمن یقیقح  باطخ  رب  لمح  تسه و  یئاشنا  یعاقیا  باطخ  نآ ، دافم  سپ  درادن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

زا یفرط  زا  دومن و  بطاخت  ناوتیم  اهّیا » ای   » هملک اـب  یفرط  زا  هک : دـننکیم  رکذ  [ 790] دوخ مالک  رب  يدهاش  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
یسک نهذ  هب  الصا  دشاب و  لیزنت 791 ] هقالع و  تیاعر  زاجم و  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  دومن ، مومع  هدارا  نونمؤملا ،»  » اـی اونمآ » نیذـلا  »

هل عوضوم  رد  اونمآ » نیذلا   » ای اهّیا » ای   » هملک تفگ  دیاب  تسه و  یـضقانت  تافانم و  اُونَمآ *» َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هلمج رد  هک  دنکیمن  روطخ 
 ... هدشن و لامعتسا  دوخ 

دوشیم و فالتخا  ّلح  تعرس ، هب  ازاکترا و  نکل  تسه  تافانم  ود ، نآ  نیب  لاکشا :
456 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیجوت سفنب  وأ  باطخلا ، تاودأب  ۀـّیهلالا  تاباطخلا  صاصتخا  مازتلا  نع  صانم  الف  ّیقیقحلا ، باطخلل  تاودالا  عضو  نع  الا  تیبأ  نا  و 
[. 1  ] میمعّتلا یلع  ۀنیرق  كانه  نکی  مل  امیف  نیهفاشملاب ، اهریغک  ةادالا  نودب  مالکلا 

لابقتسالا یف  دوجوملا  لاحلا و  یف  دوجوملاب  هتطاحال  نیبئاغلا  نع  الضف  نیدوجوملا  ریغل  یلاعت  هتاباطخ  یف  میمعّتلا  مازتلا  ۀّحص  مّهوت  و 
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یف اصقن  بجوی  امهروصقل ال  امهعم  ۀبطاخملا  ۀّحص  مدع  و  باطخلل ، بئاغلا  لب  مودعملا  ۀّیحالص  بجوت  هتطاحا ال  ّنأ  ةرورـض  دساف ،
[. 2  ] یفخی امک ال  یلاعت ، ۀیحان 

______________________________

. درادن نآ  هب  مه  یهّجوت  ناسنا ، اسبهچ 
ياهلأسم دیئامن ، تافتلا  هّجوت و  امش  ردق ، ره  ثحب ، ّلحم  رد  دوش و  صّخشم  ناسنا ، يارب  تافتلا  هّجوتاب و  دیاب  يزاکترا  روما  باوج :

. دشاب هتشاد  هحماسم  زاجم و  ناونع  هک  دوشیمن  حرطم  دسا » دیز   » دننام
زا یطئارـش  دیاب  یقیقح  تاباطخ  رد  و  هدش 793 ] عضو  یقیقح 792 ،] بطاخت  يارب  باطخ  تاودا  هک  دـیامن  رارـصا  یـسک  رگا  [- 1]

یهلا 794] ینآرق و  تاـباطخ  میئوگب : هکنیا  زج  تسین  ياهراـچ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، قّقحم  بطاـخم ، هّجوت  روضح و  دوـجو ، هلمج ،
رب ياهنیرق  هک  نیا  رگم  تسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  سلجم  رد  رـضاح  نیدوجوم  نیهفاشم و  ّصتخم  تاباطخ ، رئاس  دننام  مه 

. تسا هنیرق  مدع  تروص  رد  ام  ثحب  هّتبلا  دشاب - هتشاد  دوجو  میمعت 
تـسه انب  رگید ، لاس  اهدص  هک  یناسک  نیمودعم و  یّتح  بطاخت و  سلجم  زا  نیبئاغ  دراد ، میمعت  لاعتم  دـنوادخ  تاباطخ  مّهوت : [- 2]

هرئاد  هک  تسه  دوجولا - نکمم  ینعی : رشب - تاباطخ  هب  طوبرم  لئاسم ، طئارش و  نآ  اریز  دنتسه  نآ  لومشم  دنوش ، دوجوم 
457 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا مودعم  دوجوم و  دراد ، وا  هک  یتردق  هعس  هطاحا و  رطاخ  هب  دشاب  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  یباطخ  رگا  اّما  دراد  ّتیدودحم  وا  يدوجو 
رظن زا  اـّما  تسه  اـم  هب  طوبرم  مودـعم ، دوـجوم و  بئاـغ ، رـضاح ، تسا . رـضاح  وا  دزن  لابقتـسالا ،» یف   » دوـجوم درادـن و  یقرف  وا  رظن 
ادـعب هک  یئاهنآ  اب  یقیقح  بطاخت  دـناوتیم  وا  میئوگب  تسا  دـنوادخ  مّلکتم ، نوچ  اذـل  تسین  حرطم  لـئاسم ، نیا  لاـعتم ، راـگدرورپ 

. میئامن هبطاخم  اهنآ  اب  میناوتیمن  هک  ام  فالخب  دشاب  هتشاد  دننکیم ، ادیپ  دوجو 
دراد هطاحا  مودعم  هب  تبسن  وا  تسا و  رضاح  دنوادخ ، دزن  نونکا  لابقتـسالا ،» یف   » دوجوم هک  تسین  تهج  نیا  رد  ام  ثحب  مّهوت : عفد 

باـطخ فرط  دـناوتیم  هنوگچ  مّلکتم - هن  تسه - بطاـخم  سفن  رد  روـصق  تسین و  دوـجوم  بطاـخم ، رگا  هک  تسا  نیا  ثحب ، هکلب 
هطاحا رد  یصقن  هلئـسم ، نیا  دشاب و  هتـشادن  بطاخت  ّتیحالـص  بطاخم ، سفن  هک  دیامنیم  اضتقا  بطاخم  هیحان  رد  روصق  دوش ، عقاو 

هیبش دنک ، ادیپ  هبطاخم  ّتیحالـص  مودـعم ، هک  دوشیمن  ببـس  لاعتم  دـنوادخ  هطاحا  دـنکیمن ، داجیا  قح  تاذ  یلامک  تاهج  یملع و 
: فورعم لاثم  نیا 

؟ دیامن عمج  نیضیقن  نیب  دناوتیمن  مه  دنوادخ  ایآ  تسا ، لاحم  نیضیقن ، عامتجا  میئوگیم  هکنیا 
دیئوگب رگا  ریدـق ،» ءیـش  لک  یلع  هّللا  نا   » دـیئوگیم ارچ  سپ  تسا  دودـحم  مه  وا  تردـق  نیاربانب ، دـناوتیمن  دـنوادخ  دـیئوگب  رگا 

. تسین لاحم  نیضیقن ، عامتجا  سپ  دیامن  عمج  نیضیقن  نیب  دناوتیم  دنوادخ 
ّقلعتم اریز  [ 795] دـنکیمن دراو  قح  تاذ  تردـق  هب  ياهبرـض  نآ ، عامتجا  ققحت  ناکما  مدـع  تسا و  لاحم  نیـضیقن ، عاـمتجا  باوج :

رگا دشاب ، هتشاد  قّقحت  دادعتسا  دیاب  تردق 
458 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ةرورض هنم  عمـسمب  ناک  نم  ریغ  وحن  اهجوم  نوکی  نأ  نع  ارـصاق  ناک  [ 796] دوجولا مّرـصتم  اّیجیردت و  هنوکل  یظفللا  هباطخ  ّنأ  امک 
هنأب لیق  اذا  اما  و  هناسلب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ریغ  یلا  ۀقیقح  باتکلا  یف  اوُقَّتا * ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  لثمب  باطخلا  ّنأب  انلق  ول  اذه 

هیلع ال و  ازاجم . ول  یعاقیالا و  باطخلل  هلثم  یف  ةادالا  نوک  نع  الا  صیحم  الف  اماهلا ، وأ  اـیحو  ۀـقیقح  مـالکلا  هیلا  هجوملا  بطاـخملا و 
[. 1  ] نیبئاغلا نع  الضف  نیمودعملا  معی  لب  نیرضاحلاب  باطخلا  هل  لّفکتملا  مکحلا  صاصتخا  مّهوتل  لاجم  الف   ] لاجم

______________________________
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هب دوش  عقاو  تردق  ّقلعتم  هک  دراد  روصق  شتاذ  نیضیقن  عامتجا  دریگ ، رارق  تردق  ّقلعتم  هک  درادن  انعم  تسه ، ءیش  سفن  رد  يروصق 
. تسا جراخ  دنوادخ ، تردق  هرئاد  زا  تسا  عنتمم  لیحتسم و  اتاذ  هک  يزیچ  تسا ، رود  تردق ، مسقم  زا  الصا  رگید  ترابع 

هب ياهمطل  هبطاخم ، ناکما  مدع  نکل  درادـن و  بطاخت  ناکما  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  بطاخم  رگا  هک : تسا  هنوگنیا  مه  بطاخت  هلأسم 
. دنکیمن دراو  دنوادخ  تردق  هطاحا 

. دش نایب  شحرش  هک  داد  میمعت  ار  هّیهلا  تاباطخ  ناوتیمن  روکذم  قیرط  زا  هصالخ :
: ینعی دراد  ار  امش  نم و  هّیظفل  تاباطخ  مکح  لاعتم ، دنوادخ  هّیظفل  تاباطخ  [- 1]

: هک انعم  نیا  هب  دراد  یمدرم  یظفل  باطخ  مکح  رگید ، قیرط  زا  ای  دـیامن  عامتـسا  هّللا  لوسر  قیرط  زا  هاوخ  دونـشب ، یقیرط  ره  زا  ناسنا 
نوچ ام  یظفل  تاباطخ  تفگ  ناوتیمن  دمهفیمن و  دشابن ، هّجوتم  رگا  دنک و  هّجوت  نآ  رخآ  ات  لّوا  هب  دیاب  دمهفب  دـهاوخب ، یـسک  رگا 

. تسین هنوگنیا  وا  تاباطخ  سپ  دوشیمن  عقاو  نامز ، هب  دودحم  هک  دنوادخ  اّما  تسا  دوجولا  مّرصتم  هتفرگ ، رارق  نامز  ریسم  رد 
تروص هب  يزیچ  رگا  لاحنیعرد  اّما  دـشابیم - ناکم  نامز و  قلاـخ  شدوخ  و  تسین - ناـکم  ناـمز و  ریـسم  رد  الـصا  دـنوادخ  هچرگ 

باطخ  طئارش  ماکحا و  دش ، یظفل  باطخ 
459 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یـسوم ترـضح  هک  ار  یئادص  نآ  الثم  دنک  هّجوت  نآ  هب  ادـتبا  زا  هک  دـنکیم  كرد  ار  نآ  یبطاخم  ینعی : دوشیم  ّبترتم  نآرب ، یظفل 
. دشیمن صّخشم  شیارب  یبلطم  درکیمن ، هجوت  نآ ، هب  رگا  [ 797] دینش تخرد  زا  مالّسلا  هیلع 

: هک تسا  حرطم  يرگید  هلأسم  ینآرق ، تاباطخ  دروم  رد  رّکذت :
هدـنیوگ و رگید ، ترابع  هب  تسیک  نیب  هبطاخم ، اوُقَّتا *،»...  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » اـی اُونَمآ *» َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » دـننام ینآرق  تاـباطخ  رد  لاؤس :

؟ تسیک نآ  هدنونش 
: تسا حرطم  لامتحا ، ود  باوج :

[. هدش 798 نایب  بلطم  مّرکم ، ّیبن  ناسل  هب  نکل  دنتسه  اونمآ - نیذلا  مدرم - بطاخم ، لاعتم و  دنوادخ  مّلکتم ، فلا :
باـطخ فرط  مه  سلجم  رد  نیرـضاح  یّتـح  هک  يوحن  هب  تسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـعتم و  دـنوادخ  نیب  بطاـخت ، ب :

. هدش هدروآ  اُونَمآ *» َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » ترابع بطاخت ، نآ  رد  اهتنم  دنتسین 
هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ربنم  رانک  رد  نیرضاح  هب  تبسن  [، 799] روکذم باطخ  میئوگب : هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  ریخا ، لامتحا  قبط 

: هک تسا  هنوگنیا  ّنأک  ربنم . رانک  رد  نیـسلاج  رگید و  دارفا  اب  هن  تسا  ربمایپ  صخـش  اب  یقیقح  باطخ  تسه و  یئاـشنا  باـطخ  هلآ  و 
. دنکیم لقن  ار  دوخ  بطاخت  نایرج  دنوادخ ، فرط  زا  ربمایپ 

؟ هدش قالطا  مدرم  هب  تبسن  ای »  » هملک ارچ  سپ  لاؤس :
یئاشنا  باطخ ، نآ  رفن ، کی  هب  تبسن  ول  و  تسین - یقیقح  باطخ ، نآ  باوج :

460 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: ناترمث نیمودعملل  ۀّیهافّشلا  تاباطخلا  مومعل  رهظی  ّهنا  لیق  امبر  لصف :

[. 1  ] نیهفاشملاک مهل  باتکلا  تاباطخ  روهظ  ۀّیّجح  یلوالا :
______________________________

نیبئاغ و نیرـضاح ، لماش  ینعی : درادـن  یقرف  زاـجم ، هچ  تسا  تقیقح  یعاـقیا ، یئاـشنا و  باـطخ  دـیئوگب  امـش  هچ  تسه - یعاـقیا  و 
. دوشیم نیمودعم 

نآ رد  هشقانم  هّیهفاشم و  تاباطخ  هرمث 
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« لّوا هرمث  »

نیمودعم نیبئاغ و  لماش  هکنیا  ای  تسا  نیهفاشم  ّصتخم  [ 800 «*] اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » دننام تاباطخ ، ایآ  هک  دوب  نیا  هلئسم ، لصا  [- 1]
، قالطا مومع و  بسح  هب  اهنآ  روهظ  دوشب ، مه  نیمودعم  لماش  تاباطخ ، رگا  هک : دناهدومن  ّبترتم  نآرب  هرمث  ود  نونکا  دوشیم ، مه 
ام دشاب  نیهفاشم  نیرضاح و  صوصخم  تاباطخ ، رگا  اّما  دراد  ّتیجح  مه  نیمودعم  قح  رد  تسا  تّجح  نیهفاشم ، يارب  هک  روطنامه 

[. میئامن 801 کّسمت  اهنآ  روهظ  هب  میناوتیمن 
هورگ ّصتخم  هکنیا  ای  دراد  قالطا  ّتیمومع و  مالک ، رهاوظ  ّتیّجح  اـیآ  هک : تسا  هدـمآ  هیاـفک  مّود  دـلج  لـئاسر و  باـتک  رد  رّکذـت :

؟ تسه یّصاخ 
قبط اذل  درادـن  ّتیّجح  نارگید  يارب  تسه و  هماهفا » دـصق  نم   » هب ّصتخم  رهاوظ ، ّتیّجح  هک  هدوب  نیا  شرظن  هّرـس  سّدـق  یمق  قّقحم 

، ماـهفا هب  نیدوصقم  رگا  دنـشابیم و  نیهفاـشم  ناـمه  ماـهفا ، هب  نیدوصقم  هک : تسا  نیا  شیاـنعم  دوشیم و  ّبترتم  هرمث ، نیا  اـنبم  نآ 
نآ  هاوخ  دنیامن  کّسمت  ینآرق  تاباطخ  هب  دنناوتیمن  نارگید  سپ  دندوب  نیهفاشم  نامه 

461 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، مّلـس وـل  و  مهب . صاـصتخالا  مدـع  قّـقح 803 ] دـق  و  ماـهفالاب ، نیدوصقملاـب  رهاوّـظلا  ۀـّیّجح  صاـصتخا  یلع  ّینبم 802 ] هـّنأ  هــیف : و 

مهّمعی مل  نا  کلذـک و  نونوکی  ۀـمایقلا  موی  یلا  مهّلک  ساّنلا  ّنأ  رهاّظلا  لب  عونمم ، کلذـب  نیدوصقم  مهنوکب  نیهفاـشملا  صاـصتخاف 
[. 1  ] رابخالا نم  دحاو  ریغ  هیلا  یموی  امک  باطخلا 

______________________________

. بلاطم رئاس  رد  ای  دشاب  ماکحا  دروم  رد  تاباطخ 
: تسا دراو  لّوا ، هرمث  رب  داریا  ود  لاکشا : [- 1]

الثم دنـشابن  هچ  دنـشاب  ماهفا  هب  دوصقم  هچ  دراد  ّتیّجح  همه  يارب  رهاوظ  اریز  تسا  دودرم  رهاوظ ، ّتیّجح  رد  یمق  قّقحم  يانبم  ـالّوا » »
. دیامن کّسمت  نآ  رهاظ  هب  دناوتیم  مه  وا  تفرگ  رارق  رکب  رایتخا  رد  اقاّفتا  رگا  هتشون  ورمع  يارب  دیز  هک  ار  ياهمان 

دارفا نامه  مه  ماهفا  هب  دوصقم  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  دشاب  نیهفاشم  ّصتخم  باطخ ، رگا  هک : هدش  عقاو  یطلخ  هرمث ، نایب  رد  ایناث » »
؟ دنتسین ماهفا  هب  دوصقم  نارگید ، الصا  دناهدوب و 

462 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نکی مل  نا  نیمودـعملا و  نم  غلب  دـجو و  نمل  ماکحالا  توبثل  میمعّتلا ، یلع  ءانب  ۀـّینآرقلا  تاباطخلا  تاـقالطاب  کّـسمّتلا  ۀّحـص  ۀـیناّثلا :

هداحتا تابثا  نم  ّدب  الف  نیهفاشملا ، ریغ  ماکحال  ۀلّفکتم  ذئنیح  اهنوک  مدعل  همدع ، یلع  هتّحص  مدع  و  فنّـصلا ، یف  نیهفاشملا  عم  ادّحتم 
امیف الا  هیلع  عامجا  و ال  عامجالا ، الا  ذـئنیح  هیلع  لیلد  ـال  ثیح  ماـکحالا  یف  نیهفاـشملا  عم  كارتشـالاب  مکحی  یّتح  فنّـصلا  یف  مهعم 

[. 1  ] یفخی امک ال  فنّصلا ، دّحتا 
______________________________

رظن زا  مدرم  مامت  دوشیم  مولعم  سپ  تسین  راگزاس  تسا ، نآرق  مه  شدنـس  دـنامب و  یقاب  تمایق  زور  اـت  دـیاب  هک  ینید  اـب  هلئـسم  نیا 
خساپ دینکیم ، کیکفت  اهنآ  نیب  هنوگچ  دیئوگب  رگا  دشاب و  نیرضاح  صوصخم  باطخ ، هچرگ  دنتـسه  ناسکی  ماهفا ، هب  ّتیدوصقم 

لها مامت  هک  تسا  نیا  شفده  اّما  تسا  رفن  کی  شبطاخم  دنکیم و  تبحص  یصوصخ  سلجم  کی  رد  ناسنا  یهاگ  هک : تسا  نیا  ام 
مه ماهفا  هب  دوصقم  هک  تسین  نیا  شاهمزال  دـشاب ، نیهفاشم  صوصخ  بطاخم ، رگا  سپ  دـننک  كرد  دـنمهفب و  ار  بلاـطم  نآ  هسلج ،

. تسا دودرم  لطاب و  لّوا ، هرمث  العف  سپ  دشاب  نیهفاشم  صوصخ 
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مّود هرمث 

ام دشاب و  یمکح  نایب  نّمـضتم  ینآرق ، باطخ  کی  دینک  ضرف  تسا : نیا  هدشرکذ ، هّیهافـش  تاباطخ  ثحب  رد  هک  يرگید  هرمث  [- 1]
ْنِم ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ لاثم ، ضرف و  ناونعهب  هن  اـی  تسا  تباـث  اـم  يارب  مکح  نآ  اـیآ  هک  میـشاب  دّدرم  یتهج  زا 

. تسا هعمج  زامن  مکح  نایب  نّمضتم  [ 804  ...«] ِهَّللا ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْساَف  ِۀَعُمُْجلا  ِمْوَی 
نیرخأتم 805] نیمودـعم و  لماش  هکنیا  اـی  دـشاب  نیرـضاح  ّصتخم  هّیهافـش ، تاـباطخ  هکنیا  نیب  ياهرمث  میهاوخیم  روکذـم  ضرف  رد 

. میئامن ّبترتم  دوش ،
463 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باطخ هک  دنکیم  یقرف  هچ  تسا ، هعمج  زامن  مکح  رگنایب  هک  روکذم  هیآ  اضرف  دنکیم : روطخ  ناسنا  نهذ  هب  هنوگنیا  ادتبا  رد  انمض 
نآ رد  نیدوجوم  سلجم و  رد  نیرـضاح  طقف  نآ  بطاخم  هکنیا  ای  دوش  تمایق - زور  ات  نینمؤم - مامت  لماش  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  »
: هک تسه  لاؤس  ثحب و  نیا  ياج  سپ  میشاب  كرتشم  مکح ، رظن  زا  لّوا  ردص  نیملسم  اب  كارتشا 806 ] لیلد  هب  ام  نکل  دشاب  نامز 

دوشیم و نینمؤم  مامت  لماش  روکذم ، باطخ  هفیرش و  هیآ  ایآ  هک  مینکیم  ثحب  ارچ  هدومن  نایب  ار  هعمج  زامن  مکح  روکذم  هیآ  یتقو 
هدومن بجاو  لّوا ، ردـص  نیملـسم  يارب  ار  هعمج  زامن  هیآ ، میئوگب  هکنیا  ای  تسه  مومع  هب  تبـسن  هعمج ، زامن  مکح  رب  ّلاد  هیآ ، سفن 

. میتسه كرتشم  مکح ، رد  اهنآ  اب  ام  هدش  مئاق  هک  یعامجا  كارتشا و  لیلد  هب  اّما 
. دشاب نآرب  ّلاد  مکح ، داّحتا  كارتشا و  لیلد  ای  دنک  تلالد  هیآ  هاوخ  تسا  بجاو  ام  رب  هعمج  زامن  اریز  تسین  حرطم  یقرف  هصالخ :

. تسه ود  نآ  نیب  یّمهم  هرمث  دناهتفگ  رّکذت :
میمعت روکذم  باطخ  هکنیا : رب  انب  هّتبلا  درادن ، یعنام  میئامن ، کّسمت  روکذـم  باطخ  قالطا  هب  امیقتـسم  میهاوخب  رگا  فلا : کلذ : نایب 

، دنـسریم غولب  هلحرم  هب  دـننکیم و  ادـیپ  دوجو  اجیردـت  هک  ینینمؤم  مامت  ام و  لماش  هکلب  هدوبن  نیهفاـشم  ّصتخم  ینعی : دـشاب  هتـشاد 
نامز هک  هدرکن  دـّیقم  هیآ ، دوشیم و  نینمؤم  مامت  لـماش  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » هفیرـش هیآ  میئوگیم : روکذـم  ضرف  رد  هک  دوشب 

هنمؤم و هبقر  نیب  یقرف  میئوگیم  هدومن و  کّسمت  ۀـبقر » قتعا   » قـالطا هب  هک  روطناـمه  رگید : تراـبع  هب  دـشابن  اـی  دـشاب  ماـما  روضح 
رد میئامنیم و  کّسمت  روکذم  باطخ  قالطا  هب  مه  ثحب  ّلحم  رد  تسین  هرفاک 

464 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هک مالّـسلا - هیلع  ماما  روضح  ّتیلخدم  و  تسا 807 ] بجاو  دنتـسه ، ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  يارب  هعمج  زاـمن  میئوگیم : هجیتن 

. دوشیم یفتنم  قالطا ، هب  کّسمت  ببس  هب  تسا - لمتحم 
نآ هب  میناوتیمن  امیقتسم  دشاب ، لوا  ردص  نیملـسم  نیهفاشم و  ّصتخم  دشاب و  هتـشادن  میمعت  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » باطخ رگا  ب :

. دشابیم اهنامه  هب  طوبرم  روکذم ، هیآ  یظفل  تلالد  هب  هعمج  زامن  بوجو  میئامن ، کّسمت 
؟ هن ای  تسا  تباث  مه  ام  رب  هعمج  زامن  بوجو  تفگ  ناوتیم  كارتشا  لیلد  هطساو  هب  ایآ  لاؤس :

ردـق دومن و  افتکا  اهنآ  نّقیتم  ردـق  رب  دـیاب  دنتـسه و  یّبل  لیلد  ود  اهنآ  تسا و  ترورـض  ای  عاـمجا  كارتشا ، لـیلد  اریز  ریخ ! باوج :
دّحتم دراد ، ّتیلخدم  الامتحا  مکح  رد  هک  یتاّیـصوصخ  مامت  رد  لّوا  ردـص  نیملـسم  اب  ام  هک  تسا  یتروص  رد  كارتشا  لیلد  زا  نّقیتم 

. میربیم رسب  تبیغ  رصع  رد  ام  دندرکیم و  یگدنز  یبن  ماما و  روضح  نامز  رد  اهنآ  میتسین  دّحتم  اهنآ  اب  ام  هکیلاحرد  میشاب 
؟ تسیچ شقیرط  دوش ، تباث  [ 808] ام دروم  رد  دشاب  انب  تسه ، موصعم - نامز  رد  نیرضاح  لّوا - ردص  نیملسم  هب  طوبرم  یمکح  رگا 

؟ تسا تباث  مه  ام  دروم  رد  دیئوگیم  كارتشا  لیلد  قیرط  زا  ایآ 
. دشاب مه  ام  رد  هدوب  اهنآ  رد  هک  یتاّیصوصخ  دیاب  تسه و  فنص  رد  داّحتا  هب  جاتحم  كارتشا ، لیلد 
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[809] اضر ترضح  نامز  رد  نیملسم  هرابرد  هعمج  زامن  مکح  مینادب  میهاوخب ، رگا  يرآ 
465 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باطخلا قالطاب  هل  نیدجاو  نوهفاشملا  ناک  اّمم  هل  ادـقاف  نآلا  غلابلا  ناک  ام  لخد  مدـع  و  داّحتالا ، تابثا  نکمی  ّهنأ  کیلع  بهذـی  و ال 
ّحـص نا  نادقفلا و  هیلا  قّرطتی  نأ  نکمی  امیف  هعم  دّیقملا  ةدارا  عم  قالطالا  ۀّحـص  بجوی  کلذک ال  مهنوک  و  هب . دـییقّتلا  نود  نم  مهیلا 

فالتخالا رثک  امیف  داّحتالا  ماکحالا ال  یف  ادـیق  ربتعا  اـمیف  داـحتالا  ـالا  فنّـصلا  یف  داـّحتالاب  دارملا  سیل  و  کـلذ . هیلا  قّرطتی  ـال  اـمیف 
نع الـضف  نیبئاغلل - كارتشالا  ةدعاقب  تبث  امل  الا  و  ماّیالا ، روهّدلا و  رورمب  دـحاو  صخـش  یف  لب  مانالا ، نیب  هببـسب  توافّتلا  و  هبـسحب ،

[. 1  ] ماکحالا نم  مکح  نیمودعملا -
______________________________

ماـما ناـمز  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناـمز  نیملـسم  نیب  كارتـشا  لـیلد  تروص ، نیا  رد  هدوب  هچ  هیلع » هّللا  مالـس  »
فنص رظن  زا  هک  ام  هب  تبسن  اّما  دنتشاد  فنـص  رد  داّحتا  دندوب و  روضح  نامز  رد  هورگ  ود  ره  اریز  دنکیم  كارتشا  رب  تلالد  متـشه ،

. ریخ میتسه 810 ،] فلتخم  اهنآ  اب 
هب کّسمت  اب  میناوتیمن  ام »  » تروص نیا  رد  دشاب  لّوا  ردص  نیملـسم  نیهفاشم و  ّصتخم  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » باطخ رگا  هصالخ :
ایآ هک  میئامن  دیدرت  ام  دوش و  نینمؤم  مامت  لماش  روکذـم ، باطخ  رگا  اّما  مینک  تباث  نامدوخ  هرابرد  ار  هعمج  زامن  بوجو  مکح  نآ ،
نآ رد  تبیغ  روضح و  زا  یتبحـص  تسا و  قلطم  هیآ ، میئوگیم : مینکیم و  کّـسمت  هیآ  قـالطا  هب  هن  اـی  دراد  یتّیلخدـم  روضح  ناـمز 

: هک دش  نیا  ثحب ، ّلحم  ّمهم  هرمث  سپ  هدشن 
لیلد هب  کّسمت  قیرط  زا  صاصتخا  مدـع  هب  نیلئاق  اّما  دـنریگب  ياهجیتن  ناـنچ  كارتشا ، لـیلد  قیرط  زا  دـنناوتیمن  صاـصتخا  هب  نیلئاـق 

. دننکیم هدافتسا  ار  هجیتن  نآ  شقالطا  یظفل و 
. دناهدومن هشقانم  مه  مّود  هرمث  رد  هّللا  همحر  فّنصم  رّکذت : [- 1]

نیعرد  دشاب و  لّوا  ردص  نیملسم  ّصتخم  هّیهافش ، تاباطخ  تسا  نکمم  کلذ : نایب 
466 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیملسم ّصتخم  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » باطخ هک : میئامن  تباث  وحن  نیا  هب  نامدوخ  هب  تبـسن  مه  ار  هعمج 811 ] زامن  بوجو  لاح ،
: ینعی مینک  کّسمت  روکذم  باطخ  قالطا  هب  لّوا 812 ] ردص  نیملسم  نامه  لاح  فاشکتـسا  يارب  هک  درادن  یعنام  اّما  تسا  لّوا  ردص 

ّتیدیق ّتیلخدم و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  روضح  نامز  فیلکت ، نآ  رد  ایآ  هک  مینکیم  لیلحت  هیزجت و  هدش ، اهنآ  هّجوتم  هک  ار  یفیلکت 
نامز هب  دّیقم  هکنیا  ای  هدوب  قلطم  هدـش  اهنآ  هّجوتم  هک  یفیلکت  ایآ  هک  میتسه  هتکن  نیا  یـسررب  ددـص  رد  رگید  ترابع  هب  هن  ای  هتـشاد 

. تسا هدوب  روضح 
؟ درک کسمت  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » باطخ قالطا  هب  اهنآ  عضو  یسررب  يارب  هک  دراد  یعنام  ایآ 

تـسا تباث  مه  اـم  يارب  مکح  نآ  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  كارتشا ، لـیلد  تروص ، نیا  رد  [ 813] دـش تباث  اهنآ  يارب  باطخ  قالطا  رگا 
كارتشا لیلد  ضرف ، نیا  رد  دشاب  مالّـسلا  هیلع  موصعم  روضح  نامز  هب  دّیقم  ریغ  قلطم و  مکح  کی  ءادتبا  هعمج  زامن  بوجو  رگا  اریز 

هک تسا  تهج  نیا  يارب  قالطا  هب  ام  کّسمت  روکذـم ، يانبم  قبط  اتجیتن  دـنک  تباـث  مه  اـم  يارب  ار  روکذـم  مکح  هک  درادـن  یناـصقن 
ّثبـشتم كارتشا ، لیلد  هب  سپـس  مینکیم  تباث  لّوا  ردص  نیملـسم  يارب  ار  مکح  قالطا  ادتبا  ینعی : مینک  اّیهم  ار  كارتشا  لیلد  همّدـقم 

. تسا تباث  مه  ام  يارب  قلطم  مکح  نآ  میئوگیم : هدش و 
تباث و اجراخ  يدیق  رگا  دندوب و  روضح  نامز  رد  لّوا  ردص  نیملسم  اریز  تسین  زئاج  حیحص و  اهنآ  رظن  زا  قالطا  هب  کّسمت  لاکشا :

رد مّلکتم  تسا  مزال  ایآ  دشاب  قّقحم 
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467 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نآ هب  تبـسن  اهنآ  عضو  ای  دنـشابن  نآ  دجاو  نیفّلکم ، هک  دنک  نایب  دیاب  ار  يدیق  مّلکتم ، ریخ ! دـنک ؟ یفرعم  ار  نآ  مه  مکح  نایب  ماقم 

[. 814] دوش نآ  رّکذتم  مّلکتم  درادن ، یموزل  دنتسه ، دیق  نآ  دجاو  نیفّلکم ، مامت  رگا  اّما  دشاب . فلتخم  دیق ،
هب هدرکن  روضح  نامز  زا  یتبحـص  هک  الوم  دـیتفگیم  درکیم ، ادـیپ  ّتیمومع  تماـیق  زور  اـت  اُونَمآ -*»...  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » هیآ رگا  سپ 
رد دراد  لامتحا  اّما  تسا - قلطم  مالک ، هچرگ  دشاب - هتشاد  صاصتخا  لّوا  ردص  نیملـسم  هب  رگا  اّما  میئامنیم  کّسمت  قالطالا  تلاصا 
رد لّوا  ردص  نیملـسم  ینعی : هدوب  قّقحم  تباث و  روکذم ، دیق  نامز ، نآ  رد  هک  هدشن  دیق  نآ  رّکذـتم  تهج ، نیا  هب  دـشاب و  دـّیقم  عقاو ،

رکذ وحن  نیا  هب  هیآ  اضرف  و  دوش - نایب  مالک  رد  هدوبن  مزال  دناهدوب ، دیق  فصو و  نآ  دجاو  نوچ  دـندوب و  موصعم  یبن و  روضح  نامز 
: ... دوش

دراد ّتیلخدم  دیق  نآ  عقاو ، بسح  هب  هکیلاحرد  مامالا - روضح  نمز  یف  متنک  نا 
، دـیق هک  تسا  يدروم  رد  قالطا  اریز  درک  تباث  لّوا  ردـص  نیملـسم  يارب  ار  مکح  قالطا  روکذـم ، لیلد  هب  ناوتیمن  لاکـشا : هصالخ 

. دوش رکذ  مالک  رد  تسین  مزال  درک ، ادیپ  یجراخ  دوجو  رگا  اّما  دشاب  هتشادن  یجراخ  دوجو 
هب کّسمت  تسا و  حیحـص  امـش  مالک  دـشاب ، نیبطاخم  ّکـفنیال 815 ] مزـال  قّقحم و  اـمئاد  رگا  فلا : تسا : هنوگ  ود  رب  دوـیق  باوـج :

. دشابیمن زئاج  قالطا ،
دنک و ادیپ  نایرج  نآ  رد  لاوز  قّرطت  نادقف و  لامتحا  هک  دشاب  يدویق  زا  دیق  رگا  اّما  ب :

468 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رگا الثم  دومن  تباث  اهنآ  يارب  ار  دـیق  ّتیلخدـم  مدـع  باطخ ، قالطا  هب  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دورب  نیب  زا  ینامز  هک  دـشاب  لـمتحم 

نکمی لوزی و  نا  نکمی  ، » تسه يرایتخا  رما  کی  ندوب ، مّمعم  هکنیا  هب  هّجوتاب  هکلب  مّمعم »  » ناونعهب هن  دـش - نیمّمعم  هّجوتم  یباطخ ،
مه روضح  هلأسم  درک ، تباث  اهنآ  دروم  رد  ار  دیق  ّتیلخدم  مدع  دومن و  کّسمت  باطخ  قالطا  هب  ناوتیم  ضرف  نیا  رد  لوزی -» نا ال 

: ینعی دشاب  دویق  نامه  زا  تسا  نکمم 
دوشیم و عقاو  نیقئال ، ریغ  رایتخا  رد  تماما  شتلحر  زا  دعب  تسین و  روضح  نامز  هشیمه  هک  هتسنادیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

: ینعی درادن  دوجو  دیلا  طوسبم  ماما  نامز ، زا  ياههرب  ات 
ّتیلخدـم دـیق  نآ  رگا  دـیامن و  افتکا  نآ  یلعف  دوجو  هب  دـناوتیمن  مّلکتم  لاوزلا ،» هل  ضرعی  نا  نکمی   » هک تسه  يدـیق  نوچ  دـیق  نآ 
میئامنیم تباث  ار  دیق  نآ  ّتیلخدم  مدع  کّسمت و  وا  مالک  قالطا  هب  ام  هدومنن ، رکذ  نوچ  دنک و  رکذ  دوخ  مالک  رد  دیاب  دـشاب  هتـشاد 

. مینکیم تابثا  نامدوخ  دروم  رد  ار  مکح  نآ  كارتشا ، لیلد  هب  سپس 
، هجیتن رد  تسه و  یفاک  دش ، تباث  هرمث ، نآ ، یتمـسق ، رد  رگا  تسا و  تباث  مّود ، هرمث  لاوّزلا ، نکممریغ  دویق  هب  تبـسن  سپ  لاکـشا :

زئاج قالطا ، هب  مه  ام  کّسمت  تسا - دـیقم  وا  دوصقم  یلو  دراد - قـالطا  ـالوم  مـالک  هک  مینکیم  حرطم  کـفنی » ـال   » دویق رد  ار  ثحب 
. تسین

لاـمتحا هک  يدـیق  ره  هب  تبـسن  اریز  دراد  ّتیلخدـم  مکح  رد  دـهدب  لاـمتحا  ناـسنا  هک  تسین  يدویق  الـصا  کـفنی » ـال   » دویق باوـج :
ّتیلخدم مکح  رد  هک  میهدیمن  لامتحا  اّما  تسا  لاوّزلا  نکممریغ  دیق  کی  لّوا ، نرق  رد  یگدنز  دوجو و  الثم  تسین  حرطم  ّتیلخدم ،

مّهوت دیابن  اذل  تسا  لاوّزلا  نکمم  تاّیصوصخ  نامه  تسا ، حرطم  مکح ، رد  اهنآ  ّتیلخدم  لامتحا  هک  یتاّیصوصخ  هکلب  دشاب  هتشاد 
. تسا تباث  هرمث ، دویق ، نآ  هب  تبسن  هک  دومن 

469 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ماکحالا ال یف  ادـیق  ربتعا  امیف  داّحتالا  الا  فنّـصلا  یف  [ 817] داّحتالاب دارملا  سیل  و  کلذ 816 ] هیلا  قّرطتی  اـمیف ال  ّحـص  نا  و  هلوق ...« :
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، فنـص رد  داّحتا  زا  ام  دوصقم  نکل  تسا  حیحـص  بلطم ، کـفنی » ـال   » دویق رد  میتفگ  هچرگ  هبـسحب »...  فـالتخالا  رثک  اـمیف  داـّحتالا 
كرد مدـع  روضح و  نامز  كرد  دـننام  تسا  حرطم  مکح ، رد  اـهنآ  ّتیلخدـم  لاـمتحا  هک  يدویق  نآ  رد  داـّحتا  زا  ریغ  تسین  يزیچ 

. روضح نامز 
يزیچ نیلّوا  رگید ، ترابع  هب  دومن  رظنفرص  كارتشا ، لیلد  زا  دیاب  میهدب  مکح  رد  ّتیلخدم  لامتحا  يدیق  ره  هب  تبسن  دشاب ، انب  رگا 

هک يزیچ  نیتسخن  هجیتـن ، رد  دـشاب و  لّوا  نرق  هب  ّصتخم  مکح ، نیا  میهدیم  لاـمتحا  هک : تسا  نیا  دوشیم ، كارتـشا  لـیلد  عناـم  هک 
مکح نآ  تروص ، نیا  رد  میدوبن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ربنم  رانک  رد  ام  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، روطخ  نیبئاغ  نهذ  هب  یّتح 

یّبل و كارتشا ، لیلد  اریز  تسین  تباث  دـندوب ، راک  بسک و  لوغـشم  رازاـب ، رد  هک  یناـسک  نیبئاـغ و  هب  تبـسن  كارتشا ، لـیلد  هب  یّتح 
دنشاب دّحتم  اهیگژیو  مامت  رد  دنناوتیم  هنوگچ  نیرضاح ، نیبئاغ و  دشاب ، هتشاد  دوجو  تاّیـصوصخ  مامت  هک  تسه  يدروم  هب  طوبرم 

دراد و روضح  ناونع  یکی  تسا ، فلتخم  اهنآ  ناونع  هکیلاحرد 
470 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناونع صوصخب  نیّصتخم 819 ] اونوکی  مل  امیف  نیهفاشملا  صاخـشأب  فیلاکّتلا  صاصتخا  مدع  یف  يدجی  اّمنا  كارتشالا 818 ] لیلد  و 
دافأ امل  مکحلا  یف  ناونعلا  کلذ  لخد  مدـع  تابثإ  قالطالا و  ولف ال  [ 821] اضیأ مهل  اهلومش  یف  ّکشل  هب 820 ] نینونعم  اونوکی  مل  ول 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  مهب  تاباطخلا  صاصتخاب  لیق  ول  نیهفاشملا و  ریغ  ّمعی  مکحلا  ناک  هعم  و  كارتشالا ، لیلد 
______________________________

. تبیغ ناونع  يرگید 
مزال مه  لّوا  ردص  نیملـسم  دوخ  دروم  رد  قالطا  هب  کّسمت  هلئـسم  دناهدومرف : بلطم  حیـضوت  لیمکت و  يارب  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ینامز  ات  هعمج  زامن  بوجو  مکح  ایآ  هک  دشیم ، دّدرم  ناملـس »  » رگا هک  وحن  نیا  هب  تسا 
، هن ای  تسا  تباث  مکح ، نآ  درادن - دوجو  دیلا ، طوسبم  ماما  یتّدم  ات  هک  مه - ناشیا  تلحر  زا  دعب  هکنیا  ای  [ 822] دنتسه تایح  رد  ملس 

اَهُّیَأ ای   » باطخ قالطا  هب  هدرک  كرد  مه  ار  نیدشار  ریغ  يافلخ  نامز  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نامز  هک  ناملـس  نامه 
اهنت هن  سپ  دشابیمن  دیلا  طوسبم  ماما  روضح  هب  دّیقم  تسا و  قلطم  هعمج ، زامن  بوجو  دیوگیم  دـنکیم و  کّسمت  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا 

يارب  ام 
471 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیدوصقم ریغ  نیهفاـشملا  ریغ  نوک  عم  هماـهفإ  دـصق  نمل  رهاوّظلا  ۀـّیّجح  صاـصتخاب  لوقلا  یلع  ـالا  ةرمّثلا  رهظت  داـکی  ـال  ّهنأ  صّخلتف 
ماقملا یف  یلاعت  كرابت و  هتاباطخ  یف  هب  نیدوصقم  ریغ  مهنوک  عنم  یلا  ریشأ  و  ماقملا ، ریغ  یف  هب  صاصتخالا  مدع  قّقح  دق  و  ماهفالاب ،

[. 1]
______________________________

کّـسمت باـطخ  قـالطا  هب  دـناهدوب  روبجم  یهاـگ  مه  اـهنآ  دوـخ  هکلب  مینکیم  کّـسمت  باـطخ  قـالطا  هب  اـهنآ  عـضو  فاشکتـسا 
. دوش لئاز  دیق ، نآ  دراد  ناکما  تسا و  فلتخم  تالاح ، اریز  [ 823] دننک

امیقتسم دشاب ، هتشاد  میمعت  روکذم  باطخ  رگا  هجیتن  رد  تسا و  حیحص  ریغ  دودرم و  مه  مّود  هرمث  هّللا  همحر  فّنـصم  نایب  قبط  هجیتن :
رارق کّـسمت  دروم  اـهنآ  عـضو  فاشکتـسا  يارب  ار  قـالطا  دـشاب ، لّوا  ردـص  نیملـسم  ّصتخم  رگا  مینکیم و  کّـسمت  نآ  قـالطا  هب 

تـسه تباث  مه  ام  يارب  كارتشا  لیلد  هب  امّلـسم  میئوگیم  سپـس  دـش  تباث  هّللا  لوسر  نامز  رد  مکح  قالطا  هک  یماـگنه  میهدیم و 
. دوب هّیملع  هرمث  دجاو  هچرگ  تشادن  یلمع  رثا  مه  مّود  هرمث  سپ 

[. 824 «] ادّیج لّمأتف  : » هلوق
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دراد و صاصتخا  ماهفا  هب  نیدوصقم  هب  رهاوظ  ّتیّجح  هکنیا  یکی  دوب  راوتـسا  هیاپ ، ود  رب  میدرک  نایب  البق  هک  ار  یلّوا  هرمث  رّکذت : [- 1]
[826 .] میدومن لاطبا  ار  بلطم  ود  ره  فّنصم - ام - و  [ 825] دنتسه ماهفا  هب  نیدوصقم  ریغ  مه  نیهفاشم  ریغ  هکنیا  رگید 

ص471 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
هدرک  ثحب  الّصفم  رهاوظ - ّتیّجح  ثحب  رد  هیافک - مّود  دلج  رد  لّوا  بلطم  هراب 

472 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذا ام  فالخلا  ّلحم  نکیل  و  مالعالا ، نیب  فالخ  هیف  الوأ ؟ هب  هصیـصخت  بجوی  هدارفأ  ضعب  یلا  عجری  ریمـضب  ماـعلا  بّقعت  لـه  لـصف :

« َنْصَّبَرَتَی ُتاقَّلَطُْملا  َو  : » یلاعت كرابت و  هلوق  یف  امک  مالکلا ، یف  هیلع  مکح  امب  ّماعلا  لالقتـسا  عم  دـحاو  مالک  یف  وأ  نیمـالک  یف  اـعقو 
[. 1  ] هب هصیصخت  یف  ۀهبش  الف  ّنهدرب » ّقحأ  ّنهجوزأ  تاقّلطملا  و  : » لثم ناک  اذا  ام  اّمأ  و  َّنِهِّدَِرب ،» ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو  : » هلوق یلا 

______________________________

هدومن و لاـطبا  لّوا  هرمث  ناـیب  زا  دـعب  ار  مّود  بلطم  دنـشابن و  هچ  دنـشاب  ماـهفا  هب  دوصقم  هچ  دراد  ّتیّجح  همه  يارب  رهاوظ  میاهتفگ  و 
ماهفا هب  دوصقم  مه  ام  دراد و  میمعت  ماهفا  هب  ّتیدوصقم  تهج  زا  نکل  دـشاب  نیهفاـشم  ّصتخم  باـطخ - رظن  زا  تاـباطخ - رگا  میتفگ :

. میشابن تاباطخ  نآ  هب  بطاخم  هچرگ  میتسه 

ریمض هب  ماع  بّقعت 

هب ریمض  عوجر  ایآ  تروص  نیا  رد  [ 827] دیامن عوجر  نآ  دارفا  زا  یضعب »  » هب هک  میشاب  هتـشاد  يریمـض  دشاب و  یّماع  رگا  لاؤس : [- 1]
؟ تسه یقاب  دوخ ، مومع  رب  ماع  هکنیا  ای  دروخب  صیصخت  ماع  دوشیم ، ببس  ماع ، دارفا  زا  یضعب 

شرگید ضرف  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  صیصخت  امّلسم  تسا و  جراخ  عازن ، ّلحم  زا  شضرف  کی  تسا  تروص  ود  ياراد  هلئـسم ، باوج :
ود نآ  ناـیب  هب  کـنیا  هک  هن  اـی  تسه  ماـع  صیـصخت  بجوم  ماـع ، دارفا  زا  یـضعب  هب  ریمـض  عوجر  اـیآ  هک  هدـش  عـقاو  فـالخ  ّلـحم 

. میزادرپیم
عوجر ماع  هب  ریمض  نآ  هک  دنیامن  رکذ  مالک  رد  يریمـض  دوش ، نایب  ماع  نآ  يارب  یمکح  هکنآ  زا  لبق  نکل  دوش  رکذ  یماع  رگا  فلا :

دناوتیمن ماع  امّلسم  ضرف  نیا  رد  دراد  صاصتخا  ریمض  نآ  هب  هک  تسا  نیا  شرهاظ  تسه ، مالک  رد  هک  مه  یمکح  دنکیم و 
473 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دراد قّقحت  صیصخت  دشاب - هتشاد  مومع 
ار اـهنآ  دـنناوتیم  دـنراد و  ّتیولوا  ّقـح  ناـشنارهوش  دـناهدش ، هداد  قـالط  هک  یئاـهنز  ّنهدرب ،» ّقـحا  ّنهجاوزا  تاـقّلطملا  و  : » لاـثم

. دنیامن عوجر  یلبق  ّتیجوز  نامه  هب  دننادرگرب -
هکنیا زا  لـبق  نآ ، زا  ریغ  اـی  دـشاب  یعجر  شقـالط  هاوخ  هقّلطم ،» ّلـک  : » ینعی تسا  موـمع  شرهاـظ  مـال و  هب  یّلحم  عـمج  تاـقّلطملا ،» »
اجراخ دنتسه ، اهنآ  ّدر  هب  ّقحا  تاقّلطم ، نآ  نارهوش  ینعی : ّنهدرب » ّقحا  ّنهجاوزا  و  : » دناهدومرف دوش ، نایب  تاقّلطم  هب  تبسن  یمکح 

، رهوش نئاب 828 ،] قـالط  رد  ـالثم  اـّما  رد  دراد - ّتیّقحا  ّتیولوا و  عوجر ، رما  رد  رهوش  یعجر ، قـالط  دروم  رد  طـقف  هک  مینادیم  مه 
. دراد ّتیمومع  تاقّلطملا »  » هملک هکیلاحرد  تسا  هّیعجر  تاقّلطم  ّصتخم  ّنه »  » ریمض سپ  درادن - یتّیولوا  ّقح  هنوگچیه 

مهنآ هدـش  ّبترتم  جاوزا ، رب  مکح  هکلب  میدومنن  ّبترتـم  تاـقّلطم ، رب  یمکح  الـصا  اریز  تسا  ثحب  ّلـحم  زا  جراـخ  روکذـم ، ضرف 
اذـل تسا  هّیعجر  تاقّلطم  صوصخ  شعجرم  هکلب  دـنکیمن  دوع  تاـقّلطم  ماـمت  هب  روکذـم  ریمـض  امّلـسم  هک  ریمـض  هب  فاـضم  جاوزا 
ّلحم زا  جراخ  روکذم ، ضرف  دراد و  صاصتخا  تاّیعجر  هب  روکذم  ماع  تسا و  هّیعجر » تاقّلطم  ، » ماع نآ  زا  دوصقم  امّلسم  میئوگیم :
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. تسه یقاب  شمومع  رب  تاقّلطم  درادن و  قّقحت  صیصخت  دهدب  لامتحا  دناوتیمن ، یسک  تسه و  عازن 
« ملاع ّلک  مرکا  : » دنیوگب ادـتبا  هکنیا  لثم  [ 829] دوش عقاو  مالک  ود  رد  ریمـض  ماع و  تسا : نیا  هدـش ، عقاو  ثحب  ّلـحم  هک  یـضرف  ب :
، لداع ملاع  هب  ادـتقا  مینادیم  اجراخ  نکل  تسا  زئاج  ملاع » ّلک   » هب ادـتقا  ینعی : مهب » ءادـتقالا  زوجی  و   » دـنیوگب لقتـسم  لـیلد  هب  سپس 

زئاج
474 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، دوصقم میراد ، هّیعطق  هنیرق  هکیلاحرد  دنکیم  دوع  ملاع » ّلک   » هب مه »  » ریمـض میتسه و  هجاوم  مکح ، ود  اب  سپ  یملاع - ره  هن  تسا -
هک دوشیم  ببـس  رما ، نیا  ددرگیمرب ، لداع  ملاع  صوصخ  هب  ریمـض  مینادیم  هک  نونکا  هدش : حرطم  ثحب ، نیا  اذـل  تسا  لداع  ملاع 

هکلب درادن  ادتقا  زاوج  اهنت  هن  لداع  ریغ  ملاع  هجیتن ، رد  و  لداع » ملاع  ّلک  مرکا  : » دشاب نینچ  شیانعم  دوش و  ّقیـضم  روکذـم ، ّماع  هرئاد 
. دنکیم دوع  ماع  دارفا  زا  یضعب  هب  ریمض  اریز  تسین  مه  مارکالا  بجاو 

تسین و صیصخت  بجوم  ریمض ، عوجر  دنیوگیم  رگید  ضعب  نکل  تسه  صیصخت  یضتقم  یـضعب ، لوق  رب  انب  روکذم ، ریمـض  عوجر 
. دیامنیم دوع  لداع  صوصخ  هب  مهب » ءادتقالا  زوجی   » رد ریمض  تسه و  یقاب  دوخ ، مومع  رب  روکذم  ّماع 

هک لاحنیعرد  ینعی : مهب » ءادتقالا  زوجی  ملاع و  ّلک  مرکا  : » دنوش رکذ  بیترت  نیا  هب  دـحاو  مالک  رد  ریمـض  ماع و  تسا  نکمم  رّکذـت :
رب یمکح  دوش  رکذ  ریمـض  هکنیا  زا  لبق  ادتقا ، زاوج  يرگید  مارکا و  بوجو  یکی  میراد  ناونع  ود  مکح و  ود  نکل  تسا  دـحاو  مالک ،

هکنیا زا  لبق  ماع ، هک : دش  نیا  ثحب ، لحم  اتجیتن  تسا . ّلقتسم  مکح ، رظن  زا  ماع  رگید : ترابع  هب  دراد  لالقتـسا  هک  هدش  ّبترتم  ماع ،
زا یـضعب  هب  دشاب و  يریمـض  رگید ، مالک  ای  مالک  نآ  سفن  رد  سپـس  دشاب  هتـشاد  یّلقتـسم  مکح  شدوخ  دـیامن ، دوع  نآ  هب  يریمض 

. دشاب يرگید  مکح  رگنایب  شدوخ  مهنآ  دیامن و  عوجر  ماع  دارفا 
َّنِهِّدَِرب ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو  ٍءوُُرق ...  َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  : » تسا نیا  دناهدرک  رکذ  هّللا  همحر  فّنـصم  هک  ار  یلاثم  يروآدای :

لیذ رد  لاعتم  دنوادخ  سپس  دنیامن . ّصبرت  ضیح - هس  ای  رهط - هس  دیاب  تاقّلطم  هک  تسا  نیا  لقتسم ، مکح  کی  [ 830  ...«] َِکلذ ِیف 
- ندنادرگرب و  عاجرا - هب  ّتیّقحا  اهنآ  نارهوش  َّنِهِّدَِرب ،» ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو  : » هدومرف هفیرش  هیآ 

475 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀیحان یف  فّرـصّتلا  وا  هیلا  عجاّرلا  ریمّـضلا  نم  دـیرأ  ام  صوصخ  ةداراـب  ّماـعلا  یف  فّرـصّتلا  نیب  رمـالا  راد  ثیح  ّهنا  لاـقی  نأ  قیقّحتلا : و 

یلا ۀقیقح  ضعبلا  یلا  دنسملا  مکحلا  دانساب  دانسالا  یف  عّسّوتلا  عم  همامت  یلا  وأ  هعجرم ، نم  دارملا  وه  ام  ضعب  یلا  هعاجراب  اّمإ  ریمّضلا 
عاّبتا وه  ءالقعلا  ءانب  نم  نّقیتملا  ّنال  کلذ  و  ریمّـضلا ، بناج  یف  اهنع  ۀملاس  ّماعلا  فرط  یف  روهّظلا  ۀـلاصأ  تناک  ازّوجت  اعّـسوت و  ّلکلا 

، داری امب  عطقلا  عم  دانـسالا ، وأ  ۀـملکلا ، یف  زاجملا  وأ  ۀـقیقحلا  وحن  یلع  ّهنأ  و  لامعتـسالا ، ۀـّیفیک  نییعت  یف  ال  دارملا ، نییعت  یف  روهّظلا 
. ریمّضلا ۀیحان  یف  لاحلا  وه  امک 

[. 1  ] دیرأ فیک  ّهنأ  یف  ّکش  اذا  امیف  ال  دیرأ ، امیف  ّکش  اذا  امیف  ۀّجح  نوکت  اّمنا  روهّظلا  ۀلاصأ  ۀلمجلاب : و 
______________________________

هّیعجر تاقّلطم  صوصخ  نآ ، زا  دوصقم  هکلب  ددرگیمنرب  تاقّلطم  ماـمت  هب  َّنُُهَتلوُُعب »  » رد ریمـض  دـنراد . هّیلوا  ّتیجوز  هب  تاـقّلطم  نآ 
دروخب و صیصخت  مه  یلّوا  مکح  نآ  دوشیم  بجوم  تاقّلطم ، زا  یضعب  هب  ریمض  عوجر  ایآ  هک : هدش  حرطم  ثحب ، نیا  هاگنآ  تسا ،

نینچ ادتبا  زا  ّنأک  و  [ 831] دشاب هّیعجر  تاقّلطم  مکح  رگنایب  طقف  روکذم  هیآ  اتجیتن  دشاب و  هّیعجر  تاقّلطم  ّصتخم  َنْصَّبَرَتَی -» - » مکح
«. ءورق ۀثالث  ّنهسفناب  نّصبرتی  ۀّیعجّرلا  تاقّلطملا  : » هدش نایب 

ناـیب هک  يوـحن  هب  ماـع - دارفا  زا  یـضعب  هب  ریمـض  عوـجر  اـیآ  رگید : تراـبع  هب  تسا  حیحـص  لوـق ، ود  نآ  زا  کیمادـک  لاؤـس : [- 1]
؟ هن ای  تسه  ماع  صیصخت  بجوم  میدرک -
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: هک تسا  نیا  ماع ، رد  روهّظلا  تلاصا  يانعم  میتسه ، هجاوم  ریمـض ، رد  روهّظلا  تلاصا  کی  ماع و  رد  روهّظلا  تلاـصا  کـی  اـب  همّدـقم :
تلاصا مه  ریمـض  دروم  رد  یفرط  زا  دـشاب و  ظوفحم  تاـقّلطم - عیمج  و  دارفا - ماـمت  باـعیتسا  قارغتـسا و  مومع ، رد  ماـع  روهظ  دـیاب 

زّوجت مزلتسم  ددرگیمنرب ، شعجرم  مامت  هب  ّنه - ریمض - میئوگب  دشاب ، انب  رگا  میراد و  روهّظلا 
476 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دیامن دوع  تاقّلطم 832 ] مامت  هب  دـیاب  یبدا  دـعاوق  بسح  هب  هک  لاحنیعرد  ّنهتلوعب - هملک  رد  ّنه -»  » ریمـض رگید ، تراـبع  هب  تسا 
. هدش لامعتسا  ازاجم  تسا و  ریمض  رد  زّوجت  مزلتسم  هدارفا ،» ضعب  یلا  عجری  لب  ماعلا  دارفا  مامت  یلا  عجری  ال  : » دیئوگب رگا 

- تاقّلطملا ماع - میئوگب  رگا  اّما  هدش  لامعتسا  دوخ  یقیقح  يانعم  رهاظ و  رد  ریمض  دشاب ، هّیعجر  تاقّلطم  تاقّلطملا ،»  » زا دوصقم  رگا 
. تسا رهاظ  فالخ  زّوجت و  مزلتسم  هلئسم ، نیا  دنکیم ، دوع  هقّلطم  دارفا  زا  یضعب  هب  ریمض  تسه و  یقاب  شمومع  رب 

: دوشیم رّوصت  تروص  ود  هب  مه  ریمض  رد  زّوجت  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
هب هک  تسا  نیا  ریمض ، تقیقح  اریز  هدش  لامعتسا  زاجم  تروص  هب  تسا  هملک  کی  هک  ّنه »  » ریمض ینعی  هملک : رد  زاجم  وحن  هب  فلا :

. تسا تقیقح  رهاظ و  فالخرب  دیامن ، دوع  دارفا  زا  یضعب  هب  هچنانچ  دنک و  دوع  شعجرم  دارفا  مامت 
رگا نکل  تسه  تاـقّلطملا » عیمج   » هلوعب ّنهتلوعب »  » ياـنعم دـشاب و  یقاـب  شمومع  رب  ّنه »  » هملک هک : وـحن  نیا  هب  دانـسا : رد  زاـجم  ب :
هدش زاجم  هب  لئاق  تاقّلطم ، مامت  هلوعب  هب  ّتیّقحا  دانـسا  رد  میئوگیم  تسین ، حرطم  ّتیّقحا ، ّتیولوا و  هلأسم  تاقّلطم ، مامت  رد  دیئوگب 

هب دانـسا  رد  زاجم  تروص  هب  تسا  تباث  نارهوش ، زا  یـضعب  يارب  هک  ار  یمکح  نکل  تسین  تباـث  هلوعب ، قلطم  يارب  ّتیّقحا  اـتقیقح  و 
: ینعی میهدیم  تبسن  هلوعب  عیمج 

دیاب هک  تسا  نیا  رما ، عقاو  الا  هدرک و  ادیپ  قّقحت  يدانسا  نانچ  عّسوت ، تیانع و  اب  تسا و  یقیقح  ریغ  ۀلوعبلا ،» قلطم   » هب ّتیّقحا  دانـسا 
. تسا یعجر  قالط  هب  هقّلطم  ياهنز  هلوعب  نآ ، هک  دوش  هداد  تبسن  هلوعب  زا  یضعب  هب  ّتیّقحا 

کی  ماع و  دروم  رد  روهّظلا  تلاصا  کی  میتسه  هجاوم  روهّظلا  تلاصا  ود  اب  هصالخ :
477 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا دـیاب  هکلب  دومن  عمج  ود ، نآ  نیب  ناوـتیمن  هکیلاـحرد  [ 833] دوش تیاعر  نآ  رد  تقیقح  هبنج  دـیاب  هک  ریمـض  رد  روهّظلا  تلاـصا 
. دومن دی  عفر  امهدحا 

؟ درک دی  عفر  دیاب  اهنآ  زا  کیمادک  زا  لاؤس :
. میئامن دی  عفر  ریمض  رد  روهّظلا  تلاصا  زا  دیاب  باوج :

؟ مینک رظنفرص  نآ  زا  هک  تسیچ  شحّجرم  ّتلع و  لاؤس :
دوصقم دننادن  دشاب و  كوکشم  مّلکتم » دارم   » هک يدراوم  رد  القع  تسه و  القع  يانب  روهّظلا ، تلاصا  رابتعا  ّتیّجح و  رب  لیلد  باوج :

. دنیامنیم کّسمت  روکذم  لصا  هب  وا  دارم »  » فشک يارب  هدوب  هچ  وا 
ای تسه  سرتفم  ناویح  دـسا ،»  » زا وا  دارم  ایآ  میراد  دـیدرت  ام  هدرکن و  رکذ  نآ  هارمه  مه  ياهنیرق  ادـسا ،» تیأر  : » هتفگ یمّلکتم  لاثم :

نامه رهاـظ ، هک  دـنکیم  یئاـمنهار  ار  اـم  روهّظلا  تلاـصا  تسا ، لوهجم  دّدرم و  اـم  يارب  وا  دوصقم  نوچ  ضرف  نیا  رد  عاجـش ، لـجر 
. هدومن تیؤر  ار  سرتفم  ناویح  هک  تسا  نیا  مّلکتم ، دارم  ینعی : میئامنیم  لمح  انعم  نامه  رب  ار  دسا  سپ  تسا  یقیقح  يانعم 

. دشاب كوکشم  مّلکتم  دارم »  » هک تسا  يدروم  رد  روهّظلا  تلاصا  نایرج  ّلحم  هجیتن :
کّسمت روهّظلا  تلاصا  هب  ناوتیمن  تسه ، وا  هدارا  هوحن  ّتیفیک و  رد  ام  دیدرت  اّما  تسا  دّدرم  ریغ  نّیعم و  مّلکتم ، دارم  يدروم  رد  رگا 

. دومن
وا دارم  مینادیم  نکل  ادـسا » تیأر  : » هتفگ یمّلکتم  لاحنیعرد  ار و  نآ  يزاجم  يانعم  هن  مینادیم  ار  دـسا  یقیقح  يانعم  هن  اضرف  لاثم :
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هب  دسا  هملک  زا  عاجش  لجر  هدارا  ایآ  هک  میتسه  دّدرم  مینادیمن ، ار  يزاجم  یقیقح و  يانعم  نوچ  اّما  تسا  عاجش  لجر  دسا ، زا 
478 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. يزاجم ای  هدوب  یقیقح  لامعتسا  وحن 
؟ دننکیم کّسمت  روهّظلا  تلاصا  هب  روکذم  ضرف  رد  القع  ایآ  لاؤس :

هوحن روهّظلا ، تلاـصا  تسا ، مولعم  مّلکتم ، دارم  یتقو  هدارا ،» ّتیفیک   » فشک هن  تسا  دارم »  » فشک يارب  روهّظلا  تلاـصا  ریخ ! باوج :
دنکیمن نایب  ار  هدارا 

مّدقت ریمـض  رد  روهّظلا  تلاصا  رب  ماع ، رد  روهّظلا  تلاصا  ثحب ، لحم  رد  هک  دـش  حـضاو  امـش  يارب  لّصفم  همّدـقم  نآ  نایب  اب  رّکذـت :
الوم مینادیمن  میتسه ، دّدرم  مّلکتم ، دارم  لصا  رد  ماع  هب  تبـسن  اریز : درادن  نایرج  روهّظلا  تلاصا  ریمـض ، هب  تبـسن  الـصا  ینعی : دراد 

[. ملاع 834 قلطم  ای  هدوب  وا  دوصقم  لداع ، ملاع  ایآ  تسیچ  روکذـم  ّماع  زا  شدارم  مهب ،» ءادـتقالا  زوجی  ملاع و  ّلـک  مرکا  : » هدومرف هک 
« ملاع ّلک   » مارکا وا  دارم  میئامنیم ، فشک  کّـسمت و  روهّظلا  تلاـصا  هب  تسا  كوکـشم  اـم  يارب  مّلکتم  دارم  نوچ  روکذـم  ضرف  رد 

طقف دشاب  لداع  هک  دراد  ادتقا  زاوج  یملاع  مینادیم  تسا ، صّخـشم  ام  يارب  ریمـض  تهج  زا  هلئـسم  مهب » ءادـتقالا  زوجی   » رد اّما  تسه 
لداع ملاع  ملاع ،» ّلک  مرکا   » زا دوصقم  هکنیا  ای  دشاب  زاجم  ات  دیامنیم  دوع  دارفا  زا  یـضعب  هب  ریمـض  نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ام  دیدرت 

دیتسه و دّدرم  ریمض - دروم  رد  هدارا - یگنوگچ  لامعتسا و  ّتیفیک  رد  امش  سپ  دنکیم  دوع  لداع  ملاع  عیمج  هب  ریمض  اتجیتن  تسا و 
تـسا ظوفحم  دوخ ، تّوق  هب  ماع  بناج  رد  روهّظلا  تلاـصا  طـقف  سپ  دـننکیمن  کّـسمت  روهّظلا  تلاـصا  هب  دراوم  لـیبق  نیا  رد  ـالقع 

[. 835
479 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] مهفاف 836
یلا عجری  و  لامجالاب ، هیلع  مکحیف  الا  و  افرع ، هب  فنتکی  امم  ریمّـضلا  یلع  لمتـشا  ام  ّدعی  نأب ال  مومعلا  یف  روهظ  مالکلل  دـقع  اذا  هّنکل 

، ّیقیقحلا هانعم  یف  هعم  ارهاظ  نوکی  ام ال  مالکلاب  ّفتحا  اذا  امیف  یّتح 837 ] ادّبعت  ۀقیقحلا  ۀلاصأ  رابتعاب  لاقی  نأ  الا  لوصالا . هیضتقی  ام 
[. 2 [ ] لوحفلا 838 ضعب  نع  امک 

______________________________

مه دّدرم  رگا  هکلب  دـننکیمن  کّسمت  روهّظلا  تلاصا  هب  القع  میئامن  زارحا  مّود  مسق  رد  تسین  مزال  هک : دراد  بلطم  نیا  هب  هراـشا  [- 1]
. دوشیم ّبترتم  نآرب ، مدع  هب  نیقی  مکح  هن  ای  تسا  تباث  مّود ، مسق  رد  القع  يانب  ایآ  هک  میشاب 

. دشاب هتشاد  مومع  رد  یئالقع  یفرع و  روهظ  مالک  هک : تسا  نیا  رب  عرف  ماع ، رد  روهّظلا  تلاصا  نایرج  [- 2]
؟ تسا روهظ  دقاف  مالک ، رگم  ایآ  لاؤس :

480 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
داـمتعا نآ  هب  مّلکتم  اـیآ  ّتینیرق  رظن  زا  مینادیمن  هک  دوش  رکذ  ياهملک 839 ] هدنیوگ ، مالک  رد  رگا  هک : دراد  دوجو  ياههبـش  باوج :

«. المجم ریسی  و   » دنکیمن ادیپ  يروهظ  مالک  الصا  هن  ای  هدرک 
زوجی  » هتفگ هک  رگید  هلمج  رد  نکل  ملاع » ّلک  مرکا   » هدومرف ادتبا  الوم  هک : دیوگب  یبلطم  نینچ  یـسک  تسا  نکمم  مه  ثحب  ّلحم  رد 

، نآ عجرم  هکلب  دنکیمن  دوع  ملاع » ّلک   » هب ریمـض  اریز  دـشاب  هتـشاد  ّتینیرق  ّتیحالـص  تسا  نکمم  مه »  » ریمـض سفن  مهب ،» ءادـتقالا 
قـساف ملاع  اتجیتن  دـشاب و  لداع  ملاع  مه  ملاع » ّلک  مرکا   » زا دوصقم  هک  دـشاب  هتـشاد  ّتینیرق  رما ، نیا  دراد  ناکما  تسا و  لداع  ملاـع 

. دشاب هتشادن  مارکا  بوجو  الصا 
دوش و رکذ  رگیدکی  لابند  هب  روکذم  وحن  هب  مکح  ود  رگا  هک : درک  لاؤس  اهنآ  زا  دیاب  تسه و  یئالقع  یفرع و  روکذم ، ثحب  رّکذت :
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دیامنیم بلـس  ماع  زا  ار  روهظ  ایآ  دیامن  عوجر  لّوا - مکح  رد  ماع - دارفا  زا  یـضعب  هب  دوش و  رکذ  مّود  هلمج  مکح و  رد  مه  يریمض 
؟ هن ای 

تلاصا ریمض ، دروم  رد  هک  روطنامه  روکذم ، ضرف  رد  دنامیمن  ظوفحم  ماع  يارب  يروهظ  یطئارـش ، نینچ  دوجو  اب  دنتفگ  اهنآ  رگا 
هّیلمع لوصا  رگید و  ّهلدا  زا  دـیاب  قساف  ملاـع  مارکا  يارب  دوش و  يراـج  دـناوتیمن  مه  ماـع  رد  روهّظلا  تلاـصا  تسین ، يراـج  روهّظلا ،

دوش بلس  ماع ، روهظ  هک  دوشیمن  ببس  ریمـض ، عوجر  دراد و  قرف  دراوم  رئاس  اب  روکذم  دروم  دنتفگ ، القع  هچنانچ  اّما  تفرگ  کمک 
. تسه یقاب  دوخ  تّوق  هب  روهّظلا  تلاصا  تروص ، نیا  رد 

لوصا زا  رتالاب  دشابیم و  ربتعم  مه  القع  دزن  تسین 840 ،] مه  روهظ  عبات  هک  میراد  تقیقحلا  تلاصا  مان  هب  یلصا  دناهتفگ  یضعب  نکل 
روهظ و هب  یطابترا  چیه  هک  تسه  هّیئالقع  هیدّبعت 

481 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دق و  نیلوق ، یلع  قفاوملا 843 ] موهفملاب  زاوجلا  یلع  قاّفتالا  عم  فلاخملا 842 ] موهفملاب  صیصّختلا  زاوج  یف  [ 841] اوفلتخا دق  لصف :

[. 1  ] روصق نع  ولخی  امب ال  امهنم  ّلکل  ّلدتسا 
______________________________

مزلتـسم مه  ار  ماـع  صیـصخت  ینعی : [ 844] دـیازفیب نآ  هب  مه  يرگید  هتکن  دریذـپب و  ار  لـصا  نآ  یـسک  هچناـنچ  درادـن ، روـهظ  مدـع 
، نیقّقحم نکل  درادیم  ظوفحم  شموـمع  رب  ار  ماـع  دوـشیم و  صیـصخت  عناـم  تقیقحلا  تلاـصا  ضرف ، نیا  رد  [ 845] دنادب ّتیزاجم 

[. 846] دناهتفریذپن روکذم  وحن  هب  ار  تقیقحلا  تلاصا 

فلاخم موهفم  هب  ماع  صیصخت 

رارق ماع  صّصخم  دناوتیم  مه  موهفم 847 »]  » ایآ دوش ، عقاو  ماع  صّـصخم  دـناوتیم  یقوطنم  ّصاخ  لیلد و  هک  روطنامه  لاؤس : [- 1]
؟ هن ای  دریگ 

هناگادج  مسق ، ره  دروم  رد  اذل  تسا  فلاخم - قفاوم و  مسق - ود  رب  موهفم  باوج :
482 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. مینکیم ثحب 
تباث مه  موهفم  رد  یلوا  قیرط  هب  هدـش  تباث  قوطنم ، رد  هک  یمکح  ینعی : تسا  ّتیولوا  ابیرقت - قفاوم -»  » موهفم طانم  كالم و  فلا :

رب ّلاد  تقفاوم ، موهفم  هب  هک  تفگ  دیابن  مه  فا »  » هملک یّتح  نیدلاو  هب  تبـسن  ٍّفُأ ،» امَُهل  ْلُقَت  الَف   » لاعتم دنوادخ  لوق  دـننام  دوشیم 
. تسا مارح  یلوا  قیرط  هب  اهنآ  متش  برض و  ینعی : تسا  رتالاب  بتارم 

تسا نیا  شاهتکن  دوش و  عقاو  ماع  صّصخم  دناوتیم  هک  دنراد  قاّفتا  همه  تسا  راوتسا  ّتیولوا ، رب  شساسا  هک  قفاوم  موهفم  هب  تبـسن 
رب شموهفم  یلو  هّیفخ  هبترم  رب  نآ  قوطنم  تسا ، رتـالاب  مه  قوطنم  زا  ینعی  تسا  تیولوا  همیمـض  هب  قوطنم  ناـمه  قفاوم ، موـهفم  هک 

. دیامنیم تلالد  حضاو  نشور و  هبترم 
موهفم رد  دوش - عقاو  صّـصخم  دـناوتیم  یلوا  قیرط  هب  ّتیولوا  همیمـض  هب  قوطنم  ّنأک  دوش ، عقاو  صّـصخم  دـناوتب  قوطنم  سفن  رگا 

. هدشن هدید  یفلاخم  قفاوم ،
كءاج نإ   » موهفم الثم  دراد  تریاغم  قوطنم  اب  باجیا  بلـس و  رد  هک  تسا  نآ  فلاخم ، موهفم  تسا ، فلاـخم  موهفم  رد  لاکـشا  ب :

. همرکت الف  همارکا - بجی  الف  کئجی  مل  نا  هک : تسا  نیا  همرکاف » دیز 
؟ هن ای  دراد  تیصصخم  ّتیحالص  فلاخم ، موهفم  ایآ  لاؤس :
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ْنِإ : » هدمآ نینچ  رگید ، هیآ  رد  [ 848  ...«] ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  : » هدـمآ نینچ  هیآ  کی  رد  میزادرپیم : لاثم  کی  رکذ  هب  ـالبق 
. دیئامنن نّیبت  دیریذپب و  ار  نآ  درک  نایب  امش  يارب  يربخ  یلداع  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  اُونَّیَبَتَف ،» ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج 

انعم نیا  هب  دشاب  ٌْملِع » ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال   » صّصخم دناوتیم  أبن  هیآ  موهفم  ایآ 
483 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلـصّتم ۀـنیرق  اـمهنم  ّلـک  نوکی  نأ  حلـصی  وحن  یلع  نکل  و  نیمـالک ، وأ  مـالک  یف  موهفملا  هل  اـم  ّماـعلا و  درو  اذا  ّهنأ  ماـقملا : قیقحت  و 
تامّدـقم ۀـنوعمب  قالطالاب  تناک  نا  امهنم  ّلک  یلع  ۀـلالّدلاف  موهفملا ، ءاغلإ  وأ  مومعلا  صیـصخت  نیب  رمالا  راد  و  رخـآلا ، یف  فرـصّتلل 

یف امک  ۀـمحازملا ، لجال  امهنم  دـحاو  یف  ۀـمکحلا  تامّدـقم  ۀـّیمامت  مدـعل  موهفم ، و ال  مومع ، كانه  نوکی  الف  عضولاـب ، وأ  ۀـمکحلا 
عم نکی  مل  اذا  موهفملا  مومعلا و  نیب  هیف  راد  امیف  ۀّیلمعلا  لوصالاب  لمعلا  نم  ّدب  الف  کلذک ، رخآلا  روهظل  اعضو  امهدحأ  روهظ  ۀمحازم 

[. 1  ] رخآلا یف  هرارقتسا  وأ  روهّظلا ، داقعنا  نع  اعنام  ناک  الا  و  رهظأ ، امهدحأ  کلذ 
______________________________

اّما تسین  مه  ملع  دیفم  وا  لوق  هچرگ  تروص  نیا  رد  هک  دنک  لقن  ار  يربخ  یلداع  صخـش  هکنیا  رگم  درک  يوریپ  دیابن  ملع  ریغ  زا  هک 
. درادن مزال  نّیبت  تسا و  تّجح  شلوق  لاحنیعرد 

ایآ رگید : ترابع  هب  هن  ای  دوشب  ملع - ریغ  يوریپ  زا  هیهان  تایآ  ُفْقَت -»...  ال   » هیآ صّـصخم  دـناوتیم  أبن  هیآ  موهفم  ایآ  هکنیا  هصالخ ،
. دوش عقاو  نآ  صّصخم  دناوتیمن  موهفم  تسا ، قوطنم  ماع ، نوچ  هکنیا  ای  دوش  عقاو  ماع ، صّصخم  دناوتیم ، فلاخم  موهفم 

. تسا مامتان  رصاق و  نیفرط ، ّهلدا  هدش و  عقاو  فالخ  ّلحم  هلئسم ، [. 849 «] روصق نع  اولخی  امب ال  امهنم  ّلکل  ّلدتسا  دق  و  : » باوج
: تسا تروص  ود  ياراد  هلئسم ، بلطم : رد  قیقحت  [- 1]

484 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب دـنوش  عقاو  مالک  ود  رد  تسا  نکمم  یهاگ  دـنوشیم و  عقاو  مالک  کی  رد  تسه  موهفم  ياراد  هک  ياهّیـضق  نآ  ماع و  یهاگ  فلا :

[. 851] دراد هلصّتم  هنیرق  ناونع  دشاب ، يرگید  هنیرق  امهدحا  دشاب ، انب  رگا  هک  تسه 850 ] طابترا  اهنآ  نیب  هک  يوحن 
میراد مّدقم  موهفم  رب  ار  ماع  ای  میهد  رارق  ماع  صّـصخم  میئامن و  ذخا  ار  موهفم  هک  تسا  نیا  نیب  رئاد  رما ، هک  روکذم  ضرف  رد  لاؤس :

؟ تسیچ فیلکت  میریگب ، هدیدان  ار  موهفم  و 
، تسا نکمم  دشاب و  [ 852 «] عضولاب  » مومع رب  شتلالد  دراد  ناکما  تسا . هنوگچ  مومع ، رب  ماع  تلالد  دومن ، هظحالم  دیاب  ادتبا  باوج :

. دشاب تمکح  تامّدقم  قیرط  زا  مومع  رب  شتلالد 
مرکا  » دـیوگب وا  هچنانچ  هدـش . عضو  قارغتـسا ، مومع و  رب  تلالد  يارب  لک »  » هملک میئوگیم  ملاع » ّلک  مرکا   » دـیامرفب الوم  رگا  لاثم :

هدافتـسا ار  مومع  تمکح ، تامّدـقم  قـالطا و  قیرط  زا  اـّما  هدـشن  عـضو  موـمع ، رب  تلـالد  يارب  مـال  هب  یّلحم  درفم  میئوـگیم  ملاـعلا »
نینچمه دـشابن و  اـی  دـشاب  لداـع  هاوـخ  دوـش  عـقاو  مارکا  دروـم  ملاـع ، تعیبـط  دـیاب  هک : تسا  نیا  روکذـم ، هـلمج  ياـنعم  مـینکیم و 

. درادن مارکا  بوجو  رد  يریثأت  رگید ، تاّیصوصخ 
. تمکح تامّدقم  ای  تسه  عضو  قیرط  زا  نآ  توبث  دومن  هظحالم  دیاب  مه  موهفم  باب  رد  هّتبلا 

- طرش تاودا  عضاو ، دنتفگیم : طرش  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  زا  یـضعب  هک  میدرک : نایب  حورـشم  وحن  هب  طرـش - موهفم  ثحب  رد  البق -
موـهفم توـبث  هب  لـئاق  تمکح ، تامّدـقم  قـیرط  زا  رگید  یـضعب  اـّما  هدوـمن  عـضو  هرـصحنم  ّتیّلع  رب  تلـالد  يارب  ار  اذا - نا و  دـننام 

[. 853] دندش
485 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

موهفم رب  ّلاد  تمکح ، تامّدقم  قیرط  زا  مه  هّیموهفم  هّیـضق  نینچمه  دـشاب و  مومع  رب  ّلاد  تمکح ، تامّدـقم  قیرط  زا  ماع  رگا  هجیتن :
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دومن يراج  ار  تمکح  تامّدقم  ود ، نآ  هب  تبـسن  ناوتیمن  اتجیتن  درادن و  یحیجرت  مّدقت و  يرگید  رب  مادـکچیه  ضرف ، نیا  رد  دـشاب 
ّهلدا هب  رظنفرص و  ود  ره  زا  دیاب  یموهفم و  هن  و  میراد 854 ] یتباث  ّماع  هن  دراد ، قّقحت  یعقاو  لامجا  ضراعت و  ماع ، موهفم و  نیب  سپ 

. دومن عوجر  هّیلمع  لوصا  رگید و 
مّدقت و يرگید  رب  کیچیه  و  رخآلا - عم  امهنم  ّلک  روهظ  ۀمحازمل  دنراد - محازت  رگیدکی  اب  دـشاب  مه  عضولاب »  » تلالد ود  ره  هچنانچ 

تروص نیا  رد  هک  دشاب  رهظا »  » یفرع روهظ  رظن  زا  امهدحا  هکنیا  رگم  تسا 856 ] قّقحم  یعقاو ، لامجا  ناونع  و  [ 855] درادن یحیجرت 
. دنکیم ادیپ  مّدقت 

عنام دشاب ، مالک  ردص  رد  رهظا  رگا  ینعی : دنکیم  تعنامم  يرگید  روهظ  رارقتسا »  » ای روهظ  لصا »  » زا دشاب  رهظا »  » امهدحا رگا  رّکذت :
دقعنم روهظ ، مالک ، ردص  يارب  دـشاب  مالک  لیذ  رد  رهظا  هچنانچ  دوش و  دـقعنم  شیارب  يروهظ  هدـش  عقاو  مالک  لیذ  رد  هچنآ  دوشیم 

. دربیم نیب  زا  ار  روهظ  نآ  رارقتسا  ماود و  رهظا ، میئامن ، هّجوت  نآ  هب  میسرب و  مالک  رخآ  هب  ات  اضرف  تسا  رصتخم  شنامز  اّما  دوشیم 
امهدـحا تلـالد  رگا  ینعی : تسا  حـضاو  شمکح  نکل  دـناهدرکن  ناـیب  ار  ضرف  کـی  تمـسق ، نیا  رد  هـّللا  هـمحر  فنـصم  يروآداـی :

تمکح  تامّدقم  قیرط  زا  يرگید  و  عضولاب » »
486 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّلک عم  لماعی  نأ  ّدب  ّهنأ ال  و  لاّصتالا ، طابترالا و  كاذ  موهفملا  هل  ام  مومعلا و  یلع  ّلد  ام  نیب  نکی  مل  اذا  امیف  لاحلا  حدـقنا  دـق  هنم  و 
لمعلا بسحب  هفلاخی  امب ال  رخآلا  یف  فّرصّتلا  یلع  ۀنیرقلا  و  لّوعملا 857 ،] وهف  الا  و  رهظأ ، نیبلا  یف  نکی  مل  ول  لمجملا  ۀـلماعم  امهنم 

[. 1]
______________________________

. هدش تباث  تمکح ، تامّدقم  قیرط  زا  هک  يرگید  فالخب  درادن - یطرش  دیق و  اریز  تسا  مّدقم  یعضو ، تلالد  تروص ، نیا  رد  دوب ،
: رگید ترابع  هب  دنرادن  رگیدکی  هب  یطابترا  هنوگچیه  هک  دـناهدش  عقاو  یمالک  ود  رد  دراد  موهفم  هک  ياهّیـضق  ماع و  یهاگ  ب : [- 1]

ناونع يرگید ، رد  فّرصت  رب  هنیرق  دنهاوخب  مادکره  هک  يوحن  هب  هدش  عقاو  رگید  مالک  رد  هّیموهفم  هّیضق  لقتـسم و  مالک  کی  رد  ماع 
. هلصّتم هن  دراد - هلصفنم  هنیرق 

؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :
رد روهظ  هک  میدوب  دّدرم  اتقیقح  درکیم و  ادـیپ  قّقحت  یعقاو  لامجا  لـبق ، ضرف  رد  هکنیا  ـالا  تسا  لـبق  ضرف  دـننام  شمکح  باوج :
دنچ اضرف  ار  یبلطم  الوم  هرخالاب  نوچ  یقیقح 858 ] لامجا  هن  دوشیم  ّبترتم  لامجا ، مکح  ضرف ، نیا  رب  اّما  دراد  قّقحت  فرط  مادـک 

دوشیم حرطم  لبق ، هلأسم  نامه  اذل  تسین  نکمم  ود ، نآ  نیب  عمج  هدومن و  نایب  زورما  مه  رادموهفم  هّیـضق  کی  هدرک و  نایب  لبق  زور 
رگا نینچمه  و  [ 859] دشاب رهظا »  » امهدحا هکنیا  رگم  درادن  یحیجرت  يرگید  رب  مادکچیه  دشاب ، عضولاب »  » ود ره  تلالد  رگا  هک :

487 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، امهنم دـحاو  یف  هل  روهظ  وأ ال  ةریخالا ، صوصخ  وأ  ّلکلا  یلا  هعوجر  وه  رهاّظلا  له  ةدّدـعتملا  لمجلل  بّقعتملا 860 ] ءانثتسالا  لصف :

؟ ۀنیرق نم  نییعّتلا  یف  ّدب  لب ال 
[. 1  ] لاوقأ

______________________________

ّالا دـشابیم  يراج  مه  ب »  » ضرف رد  فلا »  » ضرف ماکحا  مامت  سپ  درادـن  مّدـقت  يرگید  رب  کیچـیه  دـشاب ، قالطالاب »  » ود ره  تلالد 
لمجم هلماعم  نآ  اب  هّللا  همحر  فنـصم  ریبعت  هب  دـشیم و  ّبترتم  لامجا ، مکح  مّود  ضرفرب  اّما  دوب  یقیقح  لّوا ، تروص  لاـمجا  هکنیا 

بلج لوصـالا  ۀـیانع  باـتک  زا  ياهـتکن  هـب  ار  امــش  هّجوـت  ناـیاپ ، رد  هدـنراگن »  » دــشاب حرطم  یقیقح  لاـمجا ، هـکنیا  نودــب  دوـشیم 
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[. 861] دیامنیم

دّدعتم لمج  بیقع  يانثتسا 

؟ تسیچ شرهاظ  [، 862] دش رکذ  دّدعتم  لمج  بیقع  یئانثتسا  رگا  لاؤس : [- 1]
488 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لهأ ۀقیرط  نع  جراخ  ۀنیرق  الب  اهریغ  یلا  هعوجر  ّنأ  ةرورض  لاح ، يأ  یلع  ةریخالا  یلا  هعوجر  یف  لاکـشا  فالخ و ال  ّهنأ ال  رهاّظلا  و 
[. 1  ] ةرواحملا

______________________________

: میزادرپیم هلئسم  رد  لاوقا 863 ] رکذ  هب  بلطم  رد  قیقحت  زا  لبق 
. ددرگیمرب لمج  نآ  مامت  هب  روکذم  ءانثتسا  هک  تسا  نیا  شرهاظ  - 1

. هدش رکذ  رخآ  هلمج  طقف  ّنأک  دوشیم - طوبرم  ریخا  هلمج  صوصخ  هب  نّقیتم - ردق  هن  روهظ - باب  زا  - 2
هتـشاد دوجو  ياهنیرق  دـیاب  تسا و  لـمجم  مـالک ، نآ  هکلب  عیمج ، هب  عوجر  رد  يروهظ  هن  دراد  ریخا  هلمج  هب  عوجر  رد  يروهظ  هن  - 3

. دوش صخشم  الوم  دارم  ات  دشاب 
: دناهتخادرپ همّدقم  ود  رکذ  هب  هلئسم  رد  قیقحت  زا  لبق  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

عوـجر ریخا  هلمج  هب  الـصا  میئوـگب  رگا  اریز  دـیامنیم  عوـجر  ریخا  هلمج  هب  روـهظ - هن  نّقیتـم - ردـق  باـب  زا  امّلـسم  انثتـسا  نآ  فـلا :
هلاحتـسا ریخا  زا  لبق  تالمج  هب  انثتـسا  عوجر  هک : تسا  رّکذـت  هب  مزال  میاهتفگ . نخـس  هرواـحم  لـها  هقیرط  زا  جراـخ  [، 864] دنکیمن

. تسا هنیرق  جاتحم  رهاظ و  فالخ  هکلب  درادن 
489 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّهنأ هیلا  هعوجر  ۀّحـصل  ۀـمدقم  دّـهم  ثیح  هّللا  همحر  ملاعملا  بحاص  مالک  نم  يءارتملا  ناک  نا  ّلـکلا و  یلا  هعوجر  ۀّحـص  یف  اذـک  و 
، ینعملا بسحب  ةادالا  ۀیحان  یف  الصأ  اتوافت  بجوی  ینثتسملا ال  دّدعتک  هنم  ینثتسملا  دّدعت  ّنأ  ةرورض  کلذ  و  لّمّأتلا ، لاکـشالا و  ّلحم 

ناک امیف  هیف  لمعتـسملا  وه  ادّدـعتم  هنم  ینثتـسملا  ناک  امیف  ةادالا  هیف  لمعتـسملا  ناک  و  اّصاخ ، وأ  اـّماع  فورحلا  یف  هل  عوضوملا  ناـک 
ةادأ هیف  لمعتـسا  ام  دّدعت  بجوی  اجراخ ال  هنع  جرخملا  وأ  جرخملا  دّدـعت  و  لاکـشا . بیر و ال  الب  ینثتـسملا  یف  لاحلا  وه  امک  ادـحاو ،

[. 1  ] اموهفم جارخالا 
______________________________

ایآ هک : تسا  نیا  ثحب ، هکلب  تسین  شتوبث  و  ناـکما »  » رد اـم  ثحب  نکل  تسا  نکمم » ، » لـمج ماـمت  هب  انثتـسا  عوجر  امّلـسم  ب : [- 1]
. شتوبث ناکما و  هن  تسا  ظفل  روهظ  رد  ام  عازن  اتجیتن  هن  ای  دراد  نکمم  رما  نآ  رد  مه  يروهظ 

نیا زا  اذل  تسا  حیحـص  نکمم و  لمج ، مامت  هب  انثتـسا  عوجر  دناهدرک ، تباث  نایب و  ار  یلّـصفم  همّدقم  هّللا  همحر  ملاعم  بحاص  رّکذت :
انثتسا عوجر  الصا  دننکیم ، مّهوت  یضعب  تسا و  لاکشا  ّلحم  هلئـسم ، نآ  هک  هدوب 865 ] ناشنهذ  رد  ناشیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  بلطم 
یقرف انمض  تسین  ثحب  دیدرت و  ّلحم  لمج ، مامت  هب  انثتسا  عوجر  ناکما  دندومرف : هّللا  همحر  فّنصم  نکل  تسین  نکمم  لمج ، مامت  هب 

صاخ 867] هل  عوضوم  یلو  ماع  عضو ، هکنیا  اـی  فّنـصم - راـتخم  دـشاب - ماـع  هل » عوضوم   » و عضو » [ » فورح 866 باب  رد  هک  درادـن 
. روهشم رظن  دشاب -
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نامه يارب  ار  الا »  » هملک انثتـسا و  فرح  هتفرگ ، رظن  رد  ار  جارخا »  » یّلک موهفم و  عضاو ، میئوگب : هک  تسین  یتوافت  مه  ثحب  ّلـحم  رد 
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اّما هدومن  روظنم  ار  جارخا  موهفم  عضاو ، میئوگب : هکنیا  ای  دشاب  ماع  هل ، عوضوم  ماع و  عضو ، اتجیتن  هک  هدومن  عضو  جارخا ، یّلک  موهفم 
. هدرک عضو  جارخا »  » دارفا قیداصم و  يارب  ار  الا »  » هملک

، هدـش عضو  جارخا ، قیداصم  يارب  هک  الا »  » هملک دـیوگب  یـسک  رگا  هک : دوش  عقاو  لّمأت  دروم  يّدـح  اـت  تسا ، نکمم  هلئـسم ، نیا  هّتبلا 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  يدّدعتم  قیداصم  دّدعتم و  ياهجارخا  دیامن ، عوجر  لمج  مامت  هب  دشاب  انب  هچنانچ 

يارب الا »  » هملک رگا  تسه ، دیز  مان  هب  یصخش  اضرف  اهنآ  مامت  رد  و  ادیز » الا  نییلوصالا  نییوحنلا و  ءاملعلا و  مرکا  : » هدومرف الوم  الثم 
دّدعتم ياهجارخا  هک  دنکیم  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  نینچ  ّنأک  دیامن ، عوجر  لمج  مامت  هب  دشاب  انب  دـشاب و  هدـش  عضو  جارخا ، قیداصم 

هملک تسین ، زئاج  هک  روطناـمه  رگید : تراـبع  هب  دـنیامن  لامعتـسا  ادـتبا »  » ود رد  ار  نم »  » هملک هک  تسا  نیا  هیبش  هدرک و  ادـیپ  قّقحت 
ار الا »  » هملک میهاوخب  رگا  مه  ثحب  ّلحم  رد  میئامن  لامعتـسا  ادتبا »  » قادصم دـنچ  رد  دـشاب  صاخ  نآ ، هل  عوضوم  هکنیا  رب  انب  ار  نم » »

. تسا نکممریغ  عنتمم و  میئامن ، لامعتسا  جارخا  قادصم  دنچ  رد 
قادصم هس  ای  ود  ینعی : دوشیمن  دّدعتم  جارخا ، دیامن ، عوجر  لمج  مامت  هب  الا »  » هملک رگا  هک : تسا  نیا  روکذم ، ههبـش  خـساپ  رّکذـت :

دّدعتم جارخا »  » دوشیمن ببـس  نآ ، دّدـعت  دوشیم و  دّدـعتم  [ 868 «] هنع جرخم   » دـحاو جارخا  اب  هکلب  دـنکیمن  ادـیپ  قّقحت  جارخا  يارب 
اّما [ 869] داد رارق  دّدعتم  ار  ینثتـسم  ارکب ،» اورمع و  ادیز و  الا  ءاملعلا  مرکا  : » دومرف الوم  رگا  ینعی : تسا  هّیـضق  سکع  شدهاش  دوش و 

هک  دنکیم  هشقانم  یسک  ایآ  دوب  دحاو  هنم ، ینثتسم 
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ریغ معن  ریدـقت  ّلک  یلع  اـنّقیتم  اـهیلا  عوجّرلا  ناـک  نا  ةریخـالا و  صوصخ  وأ  عیمجلا ، یلا  عوجّرلا  یف  اـهل  روهظ  ـال  ّهنأ  رهظی  کلذـب  و 
یلا عوجّرلا  نم  هیف  ءانثتـسالا  دروم  یف  ّدـب  الف  هیف ، ارهاظ  هعم  نوکی  امب ال  هفانتکال  مومعلا ، یف  ارهاظ  نوکی  لمجلا ال  نم  اضیأ  ةریخـالا 

[. 1  ] لوصالا
______________________________

؟ دشاب دّدعتم  ینثتسم  درادن  یعنام  هکنیا  ای  دشاب ؟ دحاو  مه  ینثتسم  دیاب  دش  لامعتسا  الا »  » هملک رگا 
ینثتسم دّدعت  مه  ثحب  ّلحم  رد  دنکیمن  هشقانم  بلطم  نآ  رد  یسک  دوش و  دّدعتم  جارخا ، دوشیمن ، ببس  ینثتسم  دّدعت  هک  روطنامه 

زا دحاو  جارخا  هب  هکلب  تسین  حرطم  جارخا ، دّدعت  مادـکچیه  رد  هک  تسا  نیا  رما ، تقیقح  دوش و  دّدـعتم  جارخا ، دوشیمن  ببـس  هنم ،
[. میدومن 870 جارخا  ار  زیچ  دنچ  دحاو ، جارخا  هب  ای  میدومن  جارخا  هلمج  دنچ 

ادیپ دّدعت  جارخا ، دوشیم ، ببس  رما ، نیا  دومن ، جراخ  بآ  زا  ار  یهام  هد  دحاو ، جارخا  اب  یسک  رگا  ینیوکت : روما  رد  لاثم 871 ] کی 
. جارخا هن  تسا  دّدعتم  هنع » جرخم  ! » ریخ دنک ؟

ماع الا »  » انثتـسا و فورح  هل  عوضوم  عضو و  هک  درادن  یقرف  دنکیم ، ادیپ  قّقحت  نآ  زا  قادصم  کی  تسا و  دحاو  جارخا ، نوچ  هجیتن :
عوجر ناکما »  » اتجیتن دوشیمن  دراو  هلئـسم  نآ  هب  ياهمطل  هنوگچیه  دـشاب و  صاخ  اهنآ  هل  عوضوم  یلو  ماع  ناشعـضو  هکنیا  ای  دـشاب 

. تسین لاکشا  ثحب و  ّلحم  لمج ، مامت  هب  انثتسا 
« نکمم  » لمج مامت  هب  انثتسا  عوجر  هک  دش  صّخشم  روکذم  همّدقم  ود  نایب  اب  [- 1]
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«. روهظ  » هن دشابیم  نّقیتم  ردق  باب  زا  ریخا  صوصخ  هب  نآ  عوجر  اّما  تسا 

؟ تسیچ یظفل  روهظ »  » رظن زا  هلئسم  مکح  لاؤس :
« انثتسا  » رظن زا  مالک  و  [ 872] ریخا هلمج  صوصخ  هب  عوجر  رد  يروهظ  هن  دراد و  عومجم  هب  عوجر  رد  يروهظ  هن  انثتـسا  افاصنا  باوج :

اریز دیامنیم  تیارس  مه  ریخا  ریغ  ياه  هنم ،» ینثتسم   » هب شلامجا  هکلب  دنکیم  ادیپ  لامجا  انثتـسا  تهج  زا  اهنت  هن  هّتبلا  دوشیم  لمجم 
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داـمتعا نآرب  مّلکتم  هک  دراد  ار  نیا  ّتیحالـص  ینعی : تسه  [ 873 «] ۀـّینیرقلل حلـصی  ام   » هب فنتکم  مالک ، هک  تسا  يدراوم  زا  دروم  نآ 
تسا نیا  رد  ام  دیدرت  درک ، ادیپ  ّتیحالص  هک  نونکا  میدرک و  تباث  عیمج  هب  عوجر  ناکما »  » تهج زا  ار  ّتیحالص  لصا  دشاب و  هدرک 

، دراد قّقحت  لامجا  مالک  هبنج  ود  رد  سپ  دوشیم  لمجم  مالک ، اذل  هن  ای  هدرک  دامتعا  ۀّینیرقلل » حلاص   » ءیـش نآرب  اجراخ  الوم  ایآ  هک 
هب تبـسن  یفرط  زا  درادـن و  ریخا - صوـصخ  اـی  ریخا - ریغ  هب  عوـجر  رد  يروـهظ  هنوگچـیه  تسا و  لاـمجا  ياراد  ینثتـسم  رظن  زا  مـه 

تـسا نیا  رب  عرف  روکذـم ، لصا  نایرج  اریز  دومن  کّسمت  روهّظلا  تلاصا  هب  ناوتیمن  [- 874] ریخا هلمج  زا  ریغ  هنم - ینثتـسم  تامومع 
تسد زا  ار  شروهظ  دنکیم و  ادیپ  لامجا  مالک  دشاب ، ۀّینیرقلل » حلـصی  ام   » مالک رد  رگا  میتفگ  ام  دشاب و  تباث  يروهظ  ظفل ، يارب  هک 

دهدیم
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ناک اذا  ام  ال  ایعـضو ، ناک  اذا  مومعلا  ۀـلاصأ  هیلع  عجرملا  نوکیف  روهّظلا ، باب  نم  ال  ادـّبعت ، ۀـقیقحلا  ۀـلاصأ  ۀـّیّجحب  لاـقی  نأ  ـالا  مهللا 
[. 1 [ ] لّمأتف 875 عیمجلا  یلا  عوجّرلل  ءانثتسالا  حولص  عم  تامّدقملا  کلت  ّمتت  داکی  ّهناف ال  ۀمکحلا ، تامّدقم  قالطالاب و 

______________________________

لیلد ریخا - ریغ  زا  هنم - ینثتـسم  انثتـسا و  نیب  كوکـشم  دراوم  رد  اتجیتن  دـنامیمن و  یقاـب  ریخا  ریغ  تـالمج  يارب  مومع  رد  يروهظ  و 
. دومن عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  دیاب  هکلب  میئامن  هعجارم  نآ  هب  ات  میرادن  یظفل 

یئالقع يدـّبعت  لـصا  میتفگ  رگا  اـّما  میـشاب  هتـشادن  روهّظلا  تلاـصا  زا  ریغ  یلـصا  هک  دوب  یتروص  رد  میدرک  ناـیب  اریخا  ار  هچنآ  [- 1]
تلاـصا سفن  تروـص ، نـیا  رد  [ 877] درادـن مه  ظـفل  روـهظ  ملاـع  هب  یطبر  چـیه  هـک  میراد 876 ] تـقیقحلا  تلاـصا  ماـن  هـب  يرگید 

دومن ظفح  ناوتیم  روکذـم  لصا  قیرط  زا  ار  ریخا » هلمج  زا  ریغ   » رد تامومع  تسا و  روهظ  رب  ینتبم  ریغ  یئالقع  لصا  کی  تقیقحلا ،
: تسا طرش  ود  ياراد  روبزم ، لصا  نایرج  نکل 

تلاصا  زا  و  مینادب 879 ] ّتیزاجم  مزلتسم  دشاب - انثتسا  وحن  هب  هچرگ  ار - صیصخت  [ 878 «] الّوا »
494 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هتشاد یـشقن  دناوتیمن ، روکذم  لصا  دشابن ، ّتیزاجم  مزلتـسم  صیـصخت ، رگا  الا  میئامن و  دادمتـسا  زاجم  زا  يریگولج  يارب  تقیقحلا 
. دشاب

هدـش تباث  عضاو  عضو »  » قیرط زا  دومن ، يراج  تقیقحلا  تلاصا  اهنآ  هرابرد  تسه  انب  هک  ریخا - زا  ریغ  هنم - ینثتـسم  تامومع  ایناث » »
اّما تمکح  تامّدقم  قیرط  زا  هن  دشاب  مومع  رب  ّلاد  اعـضو  مال  هب  یّلحم  عمج  هکنیا  رب  انب  ءاملعلا » مرکا   » ای ملاع » ّلک  مرکا   » دننام دـشاب 

هتـشاد يرثا  نآ  هب  تبـسن  دناوتیمن  تقیقحلا  تلاصا  هدـش ، تباث  تمکح  تامّدـقم  قالطا و  قیرط  زا  هک  میدوب  هجاوم  یمومع  اب  رگا 
دینادیم امـش  هکیلاحرد  دشابیم  هنیرقلا » مدع   » تامّدـقم نآ  زا  یکی  دوشیم و  تباث  تمکح ، تامّدـقم  ّتیمامت  اب  قالطا  اریز  دـشاب 

، دـشاب هدومن  دامتعا  نآرب  رگا  اـتجیتن  دـشاب ، هدرک  لاـّکتا  نآرب  مّلکتم  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  ۀـّینیرقلل » حلـصی  اـم   » ثحب ّلـحم  رد 
نیا رد  تسین و  لـماک  تمکح ، تامّدـقم  دوشن ، تباـث  همّدـقم ، نآ  رگا  تسین و  تباـث  هنیرقلا - مدـع  تمکح - تامّدـقم  مّود  همّدـقم 

هب عوجر  مّود  طرـش  اذل  دنامیمن  یقاب  تقیقحلا  تلاصا  يارب  یّلحم  دشن ، تباث  قالطا ، هک  یماگنه  دشابیمن و  تباث  یقالطا  تروص ،
یلا عوجّرلل  ءانثتـسالا  حولـص  عم  . » قالطا هن  دـشاب  هدـش  تباث  عضو ، قیرط  زا  ریخا - هلمج  ریغ  رد  مومع - هک  تسا  نیا  روکذـم ، لـصا 

، باتک یقرواپ  رد  لصف  نیمه  يادتبا  رد  نآ  هب  عجار  انمض  دشاب . هتشاد  عیمج  هب  عوجر  ّتیحالـص  انثتـسا  هکیتروصرد  ینعی : عیمجلا »
. میدومن رکذ  یلاثم 

صیخلت و یبوخ  وحن  هب  ار  نآ  افاصنا  هّللا  همحر  فّنـصم  نکل  هدش  حرطم  لّصفم ، رایـسب  میدق ، یلوصا  بتک  رد  روکذـم  ثحب  رّکذـت :
. دندومن نایب  ار  شساّسح  تاکن 
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وأ رتاوتملا  ربخلاب  و ]  ] وأ باـتکلاب  هصیـصخت   ] زاـج اـمک  صوصخلاب 880 ] ربتعملا  دـحاولا  ربخب  باـتکلا  صیـصخت  زاوج  ّقحلا  لـصف :

تامومع لابق  یف  داحآلا  رابخأب  لمعلا  یلع  باحـصالا  ةریـس  نم  حضاولا  وه  امل  بایترا ، الب  دحاولا  ربخ  نم  ۀّیعطقلا  ۀنیرقلاب  فوفحملا 
هفالخ ملعی  اـم  یلع  لـیوعت  ّهناـف   ] نـالطبلا حـضاو  ۀـنیرقلا  ۀطـساوب  کـلذ  نوکی  نأ  لاـمتحا  و  مالّـسلا . مهیلع  ۀّـمئالا  نمز  یلا  باـتکلا 

مل ام  دوجو  ملـس  ول  باتکلا  مومع  هفالخ  یلع  نکی  مل  ربخ  ةردن  ةرورـض  همکحب ، ام  وأ  ةّرملاب  ربخلا  ءاغلا  مزل  هالول  ّهنأ  عم  ةرورّـضلاب .]
[. 1 [ ] کلذک 881 نکی 

______________________________

ربتعم دحاو  ربخ  هب  یباتک  ّماع  صیصخت 

هراشا

صیـصخت هنیرق ، هب  فوفحم  ربخ  رتاوتم و  ربخ  باتک ، هلیـسو  هب  ار  ینآرق - تامومع  و  باتک - ناوتیم  هک  روطناـمه  اـیآ  لاؤس : [- 1]
؟] هن 882 ای  تسا  زئاج  مه  ربتعم  دحاو  ربخ  هلیسو  هب  نآ  صیصخت  دز ،

رب دحاو  ربخ  تیّجح  هب  نیلئاق  باحصا و  هریس  اریز  دوش  عقاو  ینآرق ، تامومع  صّـصخم  دناوتیم  دحاو  ربخ  هلئـسم : رد  قیقحت  باوج :
مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  ات  ام  نامز  زا  روکذم  هریس  دندومنیم و  لمع  تایاور  هب  باتک  تامومع  لابق  رد  هک  هدش  مئاق  نیا 

496 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دیاب دوبن ، زئاج  ینآرق ، تامومع  ربارب  رد  دحاو  ربخ  هب  لمع  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هّللا » تاولـص  مهیلع   » هّمئا ریرقت  زا  هتـشاد و  همادا 

. دنیامن عنم  نآ  زا  ار  دوخ  باحصا 
؟ تسا هدوب  شهارمه  مه  هّیعطق  هنیرق  هدوب ، ینآرق  تامومع  ربارب  رد  هک  يدحاو  رابخا  مامت  تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :

. دشابیم [ 883 «] نالطبلا حضاو  ، » هلئسم نیا  ریخ !
کی دـحاو ، ربخ  ّتیّجح  الـصا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دوش ، عقاو  ینآرق  تامومع  صّـصخم  دـناوتیمن  دـحاو  ربخ  میئوگب  رگا  هوـالعب 
مومع کی  ردـن - ّذـش و  ام  الا  داحآ - رابخا  مامت  لـباقم  رد  اریز  همکحب 885 -] وا  ةّرملاـب  ربخلا  ءاـغلا  مزل  [- ... 884] دشاب وغل »  » بلطم

دراو نآرب  یـصیصخت  ات  هدـش  دراو  باتک ، تامومع  ربارب  رد  ردـن - ّذـش و  ام  الا  داحآ - رابخا  دـشاب و  فلاخم  نآ  اـب  هک  تسه  ینآرق 
مزال ینآرق  تامومع  صیـصخت  روظنم  هب  ار  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  الوصا  مینک ، ثحب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هراـبرد  دوبن  يزاـین  ـالا  دـیامن و 

رد ام  رگا  سپ  دراد  قّقحت  فلاخم  تروص  هب  هّللا  باتک  زا  یمومع  هشیمه  داحآ ، رابخا  زا  دصرد  جـنپ  دون و  ربارب  رد  ابیرقت  اریز  میراد 
شاهمزال میدش ، نآ  ّتیّجح  هب  لئاق  هدومن - اضما  ار  نآ  مه  سّدقم  عراش  هدش و  مئاق  نآرب ، القع  هریـس  هک  دـحاو - ربخ  ّتیّجح  ثحب 

. دوش عقاو  ینآرق  تامومع  صّصخم  دناوتیم  دحاو  ربخ  میوش : لئاق  نآ ، عبت  هب  هک  تسا  نیا 
497 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

صیـصخت زاج  امل  الا  و  اعطق ، ۀّیعطقلا  ریغلا  هتلالد  یف  فّرـصّتلا  نع  عنمی  ادنـس ال  اّینظ  دحاولا  ربخ  ارودص و  اّیعطق  ّیباتکلا  ّماعلا  نوک  و 
هدنـس هتلالدب و  ربخلا  ّنأ  عم  ربخلا ، دنـس  لیلد  مومعلا و  ۀلاصأ  نیب  ۀقیقحلا  یف  ناروّدلا  ّنأ  ّرّـسلا : و  امزج . زئاج  ّهنأ  عم  اضیأ ، هب  رتاوتملا 

[. 1  ] هرابتعا لیلد  نع  دیلا  عفرل  ۀحلاص  ریغ  اّهناف  اهفالخب ، اهیف ، فّرصّتلا  یلع  ۀّینیرقلل  حلاص 
______________________________

نآ ّدر  نیعنام و  هّلدا 
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هراشا

ار زاوج  مدع  هب  نیلئاق  ّهلدا 886 ] کنیا  دندرک ، نایب  ربتعم  دحاو  ربخ  هب  یباتک  ّماع  صیصخت  زاوج  رب  لیلد  ود  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
. دنیامنیم در  سپس  نایب و 

: لّوا لیلد 

بـسح هب  دحاو  ربخ  اّما  هدش  رداص  لاعتم  دنوادخ  زا  اهنآ  هک  میرادن  يدیدرت  دنتـسه و  یعطق  دنـس ، رودص و  رظن  زا  ینآرق  تامومع 
رودـص هب  عطق  دنـشاب - هدرک  نایب  ار  یبلطم  نانچ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  میرادـن  نیقی  تسه و  یّنظ » ، » رودـص رظن  زا  عوـن 887 ] یّلک و 

عقاو رودّصلا  عوطقم  ّماع  صّصخم  دناوتیم  رودّصلا  مولعم  ریغ  تیاور  کی  هنوگچ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  ای  لاکشا  تقونآ ، میرادن -
تـسه یّنظ  رما  کی  دحاو ، ربخ  دـشاب ، مکحم  شـساسا  هکیتروصرد  اّما  تسه  اوقا  تّجح  کی  صّـصخم ، هک  میراد  لوبق  هّتبلا  دوش ؟

. دیامن تمواقم  یعطق  بلطم  کی  ربارب  رد  دناوتیمن  اذل 

: لّوا لیلد  ّدر 

هراشا

. دناهدومن نایب  باوج  ود  ابیرقت  هّللا  همحر  فّنصم 

: یضقن باوج  فلا :

نیا رد  سکچیه  هکیلاحرد  دوش  عقاو  مه  رتاوتم  ربخ  صّصخم  دناوتن ، دنّـسلا  یّنظ  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  لدتـسم - امـش - نایب  همزال 
: هک هدومنن  هشقانم 

دحاو ربخ  هلیسو  هب  دناوتیم  تسه ، یعطق  شساسا  هیاپ و  هک  لاحنیعرد  رتاوتم  ربخ 
498 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دروخب صیصخت 

: یّلح باوج  ب :

نوچ تسین  یعطق  نآرق ، تلالد  هّتبلا  دیامنیم  فّرصت  مومعلا  تلاصا  باتک و  تلالد  رد  هکلب  درادن  نآرق  دنس  اب  یـضراعت  دحاو ، ربخ 
. دشاب یعطق  نآ ، تلالد  هک  تسین  نینچ  تسه و  یتاهباشتم  صوصن و  رهاوظ ، ياراد  فلتخم و  ظافلا  هّللا ، باتک 

- لدتـسم امـش - مالک  دنک ، ادیپ  یـضراعت  باتک ، اب  دوب  انب  رگا  اذل  نآرق  دنـس  رد  هن  دـیامنیم  فّرـصت  مومع ، تلالد و  رد  دـحاو  ربخ 
. تسین نینچ  نکل  دوب  حیحص 

جراخ هضراعم ، فرط  زا  و  یعطق » ، » باتک دنـس  تسه ، تلالد  کی  دنـس و  کی  ياراد  دحاو ، ربخ  باتک و  زا  مادـکره  بلطم : قیقحت 
دراد و رارق  مومعلا  تلاصا  فرط ، کی  ثحب ، ّلحم  رد  دـیامن . لاکـشا  نآ  رد  یـسک  ای  ضراعت  نآ  اـب  دـناوتیمن  يزیچ  الـصا  تسا و 
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تردق ردقنآ ، مومعلا ، تلاصا  ایآ  هک  دومن  هظحالم  ار  ود  نآ  دـیاب  هدـش و  عقاو  دـحاو ، ربخ  روهظ  رابتعا  ّتیّجح و  لیلد  رگید ، فرط 
ادـیپ ّتینیرق  دـیامنیم و  فّرـصت  مومعلا  تلاصا  رد  ربخ  ّتیّجح  لـیلد  هکنیا  اـی  دربب  نیب  زا  ار  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  لـیلد  الـصا  هک  دراد 
هلیـسو هب  ّرثکتم  دّدـعتم و  دراوم  رد  دـیاهدرک  هظحالم  امـش  تسین ، یّمهم  رما  مه  ّتینیرق  هلأسم  هدـشن و  هدارا  مومع »  » هکنیا رب  دـنکیم 
تلاصا دشاب ، انب  رگا  سپ  ّصخ 888 -] دق  الا و  ّماع  نم  ام  دناهدنام - یقاب  ناشمومع  رب  اهماع  هتفر و  نیب  زا  مومعلا  تلاصا  صیـصخت ،

مومعلا 
499 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لمعلا بوجو  طقسی  ۀّینآرقلا  ۀلالّدلا  دوجو  عم  و  ۀلالد ، هفالخ  یلع  دجوی  امیف ال  ّهنأب  لاقی  یک  عامجالاب  ربخلا  یلع  لیلّدلا  رـصحنی  و ال 
[. 1  ] ۀّیباتکلا تامومعلا  لابق  یف  هب  لمعلا  یلع  ةّرمتسم  مهتریس  ّنأ  تفرع  دق  فیک و  هب .

______________________________

ار دحاو  ربخ  رگا  اّما  میریگب  هدیدان  ار  دحاو  ربخ  روهظ  رابتعا  ّتیّجح و  رب  لیلد  الـصا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  میئامن ، تیاعر  ار  باطخ 
. درادن یعنام  رما  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  مومعلا  تلاصا  رد  فّرصت  کی  زا  شیب  میئامن ، لمع  نآ  هب  ذخا و 

[- 1]

[: مّود 889 لیلد 

ردق دومن و  راصتقا  نآ  نّقیتم  ردق  رب  دیاب  دشابیم  قالطا  دـقاف  و  یبل »  » لیلد عامجا ، نوچ  تسه و  عامجا »  » دـحاو ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد 
اب دـحاو  ربخ  رگا  اّما  [ 890] دـشاب هتـشادن  تفلاخم  نآرق ، اب  دـحاو  ربخ  هک  تسا  يدروم  رد  دـحاو ، ربخ  رب  ّتیّجح  رب  عاـمجا  زا  مّلـسم 

، صّـصخم دحاو  ربخ  رد  دراد و  رابتعا  رب  لیلد  هب  زاین  دـحاو ، ربخ  هکیلاحرد  درادـن  ّتیّجح  رب  لیلد  الـصا  دـشاب  فلاخم  ینآرق  مومع 
 .... تسه و یبل  یلیلد  عامجا ، نوچ  میرادن - ّتیّجح  رابتعا و  رب  یلیلد 

: مّود لیلد  باوج 

ّهلدا هک  دوشیم  صّخـشم  دـیئامن ، هعجارم  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  ثحب  هب  رگا  دـشابیمن  رـصحنم  عامجا ، هب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  ام  لیلد 
نامز  یلا  اذه  اننامز  نم   » باحصا هریس  هک  میدرک  نایب  اریخا  هدش و  مئاق  نآ ، رابتعا  رب  القع  هریس  دننام  يرگید 

500 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مامالا اهب  لقی  مل  اّمم  اّهنأ  وأ  فرخز ، اهنأ  وأ  رادـجلا ، یلع  اهبرـض  وأ  اهحرط ، بجی  نآرقلل  ۀـفلاخملا  رابخالا  ّنأ  یلع  ۀـّلاّدلا  رابخالا  و 

هذه یف  ۀفلاخملا  نم  دارملا  نوکی  نأ  نع  صیحم  ّهنأ ال  الا  فلاخملا ، حرط  یلع  ۀلالّدلا  ۀحیرص  و  اّدج ، ةریثک  تناک  نا  مالّـسلا و  هیلع 
ۀفلاخملا هذـهب  باتکلل  ۀـفلاخملا  رابخالا  رودـص  و  فیک ؟ افرع ، ۀـفلاخملا  نم  تسیل  اّهنأب  اّهنا ]  ] لقن مل  نا  مومعلا  ۀـفلاخم  ریغ  راـبخالا 

[. 1  ] اّدج ةریثک  مالّسلا  مهیلع  مهنم 
______________________________

ربخ دـیوگب : یـسک  هک  تسین  دـیدرت  نیا  يارب  یّلحم  اذـل  دـندرکیم  لمع  دـحاو  ربخ  هب  نآرق  تامومع  ربارب  رد  هک  هدوب  نیا  ۀّـمئالا ،»
. درادن ّتیّجح  رب  لیلد  تسا  هّللا  باتک  ربارب  رد  هک  يدحاو 

[- 1]
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[: مّوس 891 لیلد 

رب برـض  حرط و  دـیاب  دـشاب ، فلاخم  نآرق ، اب  هک  يربخ  ره  تسا : نیا  شنومـضم  هک  میراد  ریبعت - رد  فـالتخا  اـب  یناوارف - تاـیاور 
دراد رظن  بلطم  نیا  رب  تایاور  نآ  مامت  ابیرقت  دشابیم و  مالّسلا » هیلع  مامالا  اهب  لقی  مل  امم   » و لطاب » «، » فرخز  » ربخ نآ  دومن و  رادج 

. درادن هّمئا  هب  یطابترا  الصا  باتک  اب  فلاخم  ربخ  هک :
؟ درادن ماع  اب  یتفلاخم  صّصخم ، لیلد  ایآ  تسین و  باتک  اب  تفلاخم  قیداصم  زا  یکی  ینآرق ، ّماع  صیصخت  ایآ 

ماع صّصخم و  نیب  هک  یتفلاخم  رطاخ  هب  دوش - عقاو  باتک  صّـصخم  دناوتیمن  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  تایاور ، نآ  سفن  سپ 
. تسه

: مّوس لیلد  ّدر 

: مینکیم نایب  نآ  ّدر  رد  باوج  هس 
زور ود  و  ملاع » ّلک  مرکا   » دـیوگب زورما  الوم  رگا  دـننکیمن  يراذـگمان  تفلاخم  القع  رظن  زا  اـفرع و  ار  صاـخ  ماـع و  تفلاـخم  فلا :

فرع  ملاعلا ،» ادیز  مرکت  ال   » دیوگب رگید 
501 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تفگ دیابن  تسا و  جراخ  تفلاخم ، هرئاد  زا  ماع 892 ] صیصخت و  هلأسم  الوصا  هدرک ، نایب  فلاخم  قفاوم و  بلطم  ود  الوم  دیوگیمن 
. تسه یتفلاخم  اهنآ  نیب 

: میئوگیم نکل  دنمانیم  تفلاخم  مه  ار  صاخ  ماع و  تفلاخم  هک  میدرک  لوبق  اضرف  ب :
تاـیاور نآ  اریز  تسین 893 ] ّتیفیک  نآ  هب  تفلاـخم  شروـظنم  امّلـسم  دوـمن ، حرط  ار  فلاـخم  تاـیاور  دـیاب  دـیوگیم : هک  يراـبخا 

تاولص مهیلع   » هّمئا زا  باتک  صیصخت  ناونعهب  اعطق - یتایاور - مینادیم  اجراخ  هکیلاحرد  دومن  حرط  ار  فلاخم  ربخ  دیاب  دیوگیم :
؟ هدروخن صیـصخت  هنیرق ، هب  فوفحم  ربخ  ای  رتاوتم  ربخ  اب  الـصا  هّمئا  ناسل  رد  نآرق  تامومع  ایآ  رگید : تراـبع  هب  هدـش . رداـص  هّللا »
ار فلاخم  رابخا  دیاب  دـیوگیم  تایاور  نآ  دراد و  تفلاخم  ناونع  صیـصخت ، رگا  میئوگیم  اذـل  هدـش  عقاو  یتاصیـصخت  نانچ  امّلـسم 
رد ع »  » هّمئا زا  هک  یملـسم  تایاور  نآ  هکیلاحرد  درادن  دوجو  رودّصلا  عوطقم  ریغ  رودّصلا و  عوطقم  ربخ  نیب  یقرف  رگید  دومن ، حرط 
عفر فلاخم - ناونعهب  رودّصلا - یعطق  ریغ  دحاو  ربخ  زا  ارچ  سپ  تسین  رادج  رب  برض  حرط و  لباق  هدش ، رداص  ینآرق  تامومع  ربارب 

. دراد قّقحت  مه  رابخا  زا  هورگ  نآ  رد  تفلاخم  هلأسم  هکیلاحرد  میئامن  دی 
ّتیعطق و دـشابیمن ، حرطم  ّتینظ »  » و ّتیعطق »  » هلأسم العف  هک : تسا  نیا  ام  خـساپ  تسین ، یعطق » ، » ثحب ّلحم  دـحاو  ربخ  دـیئوگب  رگا 

. میدرک نایب  مه  ار  شخساپ  دش و  حرطم  لّوا ، لیلد  رد  ّتینظ 
502 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هفالخ یلع  وه  ناک  نا  اعقاو و  یلاعت  كرابت و  هّللا  لوق  وه  ام  ریغب  نولوقی  مالّـسلا ال  مهیلع  مّهنأ  دارملا  نوکی  نأ  لاـمتحا  [ 894] ةّوق عم 
[. 1  ] مهفاف همالک ، نم  هدارمل  انایب  و  یلاعت ، همارمل  احرش  ارهاظ ،

______________________________

: دشاب نیا  روظنم ، تسا ، نکمم  هکلب  دشابن  نآرق  رهاوظ »  » اب تفلاخم  باتک ، اب  تفلاخم  زا  دوصقم  دیاش  ج : [- 1]
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تلالد اب  دراد  یتفلاخم  رگا  صّـصخم  لیلد  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  یعقاو  دارم  دوصقم و  نآ  اب  تفلاخم  باتک ، اـب  تفلاـخم  زا  دوصقم 
. درادن تفلاخم  لاعتم  راگدرورپ  یعقاو  مکح  دارم و  اب  اّما  تسا  فلاخم  یظفل ،

مینادیم ار  دنوادخ  یقیقح  دارم  یقیرط  هچ  زا  ام  دشاب ، لاعتم  راگدرورپ  یعقاو  دارم  اب  تفلاخم  تفلاخم ، زا  دوصقم  رگا  مهفاف .» : » هلوق
. دیئامن رادج  رب  برض  دوب ، فلاخم  یعقاو ، دارم  اب  يربخ  رگا  دنیامرفب  ع »  » هّمئا هک 

، تسه یعقاو  دارم  دوصقم ، رگا  ـالا  دـشاب و  نآرق  رهاوـظ  ناـمه  راـیعم ، دوـصقم و  هک  داد  صیخـشت  ار  تفلاـخم  ناوـتیم  یتروـصرد 
مّوس نایب  سپ  درادن  یتفلاخم  تیاور  مادک  تسا و  فلاخم  یعقاو ، دارم  اب  ربخ  مادـک  مینادیمن ، اتجیتن  داد و  صیخـشت  ار  نآ  ناوتیمن 

. تسا مامتان  مه 
503 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. عنملا یلع  عامجالاب  خسّنلا  صاصتخال  امهزاوج ، ةدعاقلا  یضتقم  ناک  نا  ۀعونمم و  هب  خسّنلا  زاوج  صیـصّختلا و  زاوج  نیب  ۀمزالملا  و 
[. 1  ] صیصّختلا فالخب  هدراوم ، نییعت  یف  فالخلا  ّلق  اذل  و  هطبض ، یلا  یعاوّدلا  رفاوتب  قرفلا  حوضو  عم 

______________________________

[- 1]

: مراهچ لیلد 

هکیلاحرد دریگ  رارق  مهنآ  خـسان  دـناوتب  دـیاب  دوش  عقاو  نآرق ، صّـصخم  دـناوتب  دـحاو  ربخ  رگا  تسین  یقرف  خـسن ، صیـصخت و  نیب 
دناوتیمن مه  باتک  صّصخم  میئامنیم ، فشک  هلئسم  زا  اذل  دشاب  هتـشاد  ّتیخـسان »  » ناونع دناوتیمن ، دحاو  ربخ  هک  هدش  مئاق  عامجا ،

. دوش عقاو 

: مراهچ لیلد  ّدر 

، تسا قراف »  » عامجا سفن  سپ  هدش  لئاق  توافت ، ود ، نآ  نیب  عامجا ، اّما  دشاب  خسان  دناوتب  مه  دحاو  ربخ  دـیاب  هّیلّوا  هدـعاق  قبط  فلا :
. دشاب خسان  دناوتیم  مه  دحاو  ربخ  میتفگیم  دوبن ، عامجا  رگا 

طبض رب  یناوارف  یعاود  اذل  دربیم  نیب  زا  تسا ، نآ  نّمـضتم  باتک ، هک  ار  یمکح  خسن ، تسه ، قرف  صیـصخت ، خسن و  نیب  الـصا  ب :
طوبضم و ياهلأسم  خسن ، هدوب 895 ،] فالتخا  دروم  رتمک  هک  دوشیم  صّخشم  دیئامن ، هعجارم  خسن  دراوم  هب  امش  هچنانچ  هدوب و  خسن 
هک هدوـبن  ینادـنچ  یعاود  تسا و  موـمعلا  تلاـصا  ماـع و  تلـالد  رد  فّرـصت  هک  صیـصخت  فـالخ  هب  تـسه  یّـصاخ  باـسح  ياراد 
هب خسن  اّما  هدش  طبض  رتمک  تاصّصخم ، تهجنیمههب ، هدشیمن و  هدهاشم  ماع  صیصخت و  نیب  یتریاغم  اریز  دوش  طبـض  تاصّـصخم ،

. دومن هسیاقم  خسن  صیصخت و  نیب  دیابن  سپ  تسا  طوبضم  شتّیّمها  ظاحل 
504 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ةّرم ، اخسان  ةرات و  اصّصخم  ّصاخلا  نوکیف  اخوسنم  اصصخم و  اخسان و  امهلاح  فلتخی  نیفلاختملا  ّماعلا  ّصاخلا و  ّنأ  یفخی  ال  لصف :
اصّصخم و هنوک  نع  صیحم  الف  هب ، لمعلا  تقو  روضح  لبق  هدعب  ادراو  وأ  ّماعلا  عم  انراقم  ناک  نا  ّصاخلا  ّنال  کلذ  و  يرخأ ، اخوسنم 

مکحلا نایبل  ادراو  ّماعلا  ناک  اذا  امیف  ۀـجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  مزلی  الئل  اصّـصخم ، اخـسان ال  ناک  هروضح  دـعب  ناـک  نا  و  هل . اـنایب 
[. 1  ] تایاوّرلا تایآلا و  یف  تاصوصخلا  تامومعلا و  بلاغ  یف  لاحلا  وه  امک  هل  اصّصخم  اضیأ  ّصاخلا  ناکل  الا  و  ّیعقاولا ،
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______________________________

صاخ ماع و  ضراعت 

هراشا

دـشاب و حرطم  صیـصخت ، هلأـسم  اـهنآ  دروم  رد  هشیمه  هک  تسین  نینچ  [، 896] دـشابیم فلاخت  ناشنیب  ارهاظ  هک  صاخ  ماـع و  [- 1]
ّتیـصّصخم ناونع  یهاگ  دـنکیم  توافت  طئارـش  فالتخا  دراوم و  رابتعا  هب  هکلب  دـنک  ادـیپ  تیـصصخم  ناونع  یطیارـش  ره  رد  صاخ 

. دراد ّتیخوسنم  ناونع  یهاگ  ّتیخسان و  ناونع  ینامز  [، 897
؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  صیصخت  يدراوم  هچ  رد  لاؤس :

[. 898] دنوش نایب  انراقم »  » ماع صاخ و  رگا  - 1 باوج :
ماع  هب  لمع  نامز  ندیسر  ارف  زا  لبق  صاخ ، نکل  دوش  نایب  ماع  ادتبا  - 2

505 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
«. ملاعلا ادیز  مرکت  ال   » دیوگب هبنشراهچ  زور  اما  ۀعمجلا » موی  ملاع  ّلک  مرکا   » دیوگب شدبع  هب  هبنشود  زور  الوم  اضرف  [ 899] دوش نایب 

رد هک  دشابیم  یتاصّـصخم  نامه  شدروم  تسا و  حرطم  ّتیـصّصخم  ناونع  دشاب ، هدیـسر  ماع  هب  لمع  تقو  هچرگ  مّوس  ضرف  رد  - 3
تسیود زا  شیب  اب  مالّسلا - هیلع  مهدزای  ماما  مالک  رد  اضرف  نآ  صّـصخم  اّما  هدش  دراو  نآرق ، رد  یّماع  الثم  تسه  ام  ءالتبا  ّلحم  هقف ،

قداص ماما  مالک  نمض  نآ  صّصخم  اّما  هدش  دراو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مالک  رد  یّماع  الثم  ای  هدش  نایب  هلصاف - لاس 
. دناهدومن دروخرب  صّصخم  ناونعهب  اهنآ  مامت  اب  اهقف  هک  هدش  نایب  مالّسلا  هیلع 

هکنیا ای  هدـش  رداص  ماع ، هب  لمع  نامز  روضح  زا  لبق  تاصّـصخم ، نآ  هدیـسرن و  ارف  ماع ، هب  لمع  تقو  روکذـم ، دراوم  رد  اـیآ  لاؤس :
؟ هدش نایب  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  دعب 

دومن صیـصخت  هلماعم  اهنآ  اب  درادـن  یعنام  لاح  نیعرد  اّما  تسا  ّماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  دـعب  هب  طوبرم  تاصّـصخم ، نآ  باوج :
نآ صّـصخم  دشاب  انب  یعقاو و  مکح  رگنایب  شعوقو  نیح  زا  ماع  رگا  الا  و  هدشن 901 ] دراو  یعقاو  مکح  نایب  يارب  ماع 900 ] نآ  اریز :
هب اهنآ  تاصّـصخم  هک  یتامومع  میئوگیم  اذل  تسا  حیبق  القع  تجاح و  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتـسم  دوش ، نایب  دـعب  لاس ، دـص  اضرف 

. هدوبن یعقاو  مکح  نایب  ماقم  رد  تسا  روکذم  وحن 
دراو انراقم »  » ماع اب  صّـصخم  فلا : دشاب : قّقحم  طورـش  نیا  زا  یکی  دیاب  میوش  صیـصخت  هب  لئاق  يدروم  رد  دشاب  انب  رگا  يدنبعمج :

روضح زا  دعب  صّـصخم ، رگا  ج : دشاب . هدش  نایب  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  تسین ، نراقم  ماع ، اب  صّـصخم  رگا  ب : دشاب . هدـش 
نیب  ناوتیمن  الا  دشابن و  یعقاو  مکح  رگنایب  ماع ، نآ  هدش ، دراو  ماع  هب  لمع  تقو 

506 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هل اخسان  ّماعلا  نوکی  نأ  لمتحی  ّماعلل  اصّـصخم  ّصاخلا  نوکی  نأ  لمتحی  امکف  ّصاخلاب ، لمعلا  تقو  روضح  دعب  ادراو  ّماعلا  ناک  نا  و 
، اّدج ماکحالا  یف  خسّنلا  ۀّلق  عم  ّصخ » دق  الا و  ّماع  نم  ام   » رهتشا یّتح  صیـصّختلا  ةرثکل  اصّـصخم ، ّصاخلا  نوکی  نأ  رهظالا  ناک  نا  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  عضولاب  ناک  ول  ّماعلا و  روهظ  نم  يوقأ  قالطالاب  ناک  ول  ماوّدلا و  یف  ّصاخلا  روهظ  ریصی  کلذب  و 
______________________________

ناونع هک  صّـصخم  لاحنیعرد ، دـشاب و  هتـشذگ  مهنآ  هب  لـمع  ناـمز  دـشاب ، یعقاو  مکح  نّیبم ، ماـع ، هک : دومن  عمج  بلطم  ود  نیا 
. دشاب هدش  رداص  تجاح  تقو  زا  دعب  دراد ، نّیبم » »
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؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  خسان »  » ناونع يدراوم  ای  دروم  هچ  رد  لاؤس :
تقو زا  دعب  یّـصاخ  هدیـسر و  ارف  مهنآ  هب  لمع  نامز  دـشاب ، یعقاو  مکح  نایب  ماقم  رد  یّماع  رگا  هک  دـش  صّخـشم  ام  نایب  زا  باوج :
: ینعی دنک  ادیپ  ّتیخسان  ناونع  دیاب  امتح  هکلب  دشاب  هتشاد  نّیبم  ناونع  دناوتیمن  صاخ  نآ  تروص ، نیا  رد  هدش  دراو  ماع  هب  لمع 

الوم دارم  لمع ، تقو  رد  دیز  سپ  درادن  رارمتسا  ماود و  دیز »  » دروم رد  اضرف  مکح  نآ  دعب ، هب  نیا  زا  اّما  هدوب  تباث  نونکات  ماع  مکح 
هن تسا  خـسن  ناوـنعهب  شجورخ  تسا و  جراـخ  ماـع ، مکح  زا  خـسان  لـیلد  دورو  زا  دـعب  اـّما  هتـشاد  ناـیرج  نآرب  ماـع  مـکح  هدوـب و 

: تسا طرش  ود  ياراد  ّتیخسان ، ناونع  سپ  صیصخت .
[. 902] دشاب هتشذگ  هدیسر و  ارف  مه  ماع  هب  لمع  تقو  - 2 دشاب . یعقاو  مکح  نایب  ماقم  ماع ر  - 1

ضرف نایب  هب  نونکا  نآ . زا  رّخأتم »  » ای دوب  نراقم »  » ماع اب  ای  صاخ  لیلد  دوب ، حرطم  صیـصخت ، هلأـسم  هک  لـبق  ضورف  رد  رّکذـت : [- 1]
، صاخ لیلد  هک  میزادرپیم  يرگید 

507 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. هدش دراو  ماع ، لیلد  زا  لبق » »

نایب ملاع » ّلک  مرکا   » وحن هب  ار  یّماع  دـعب ، زور  دـنچ  نکل  درک  نایب  ملاـعلا » ادـیز  مرکت  ـال   » وحن هب  ار  یّـصاخ  ادـتبا ، ـالوم  رگا  لاؤس :
؟ تسیچ هلئسم  مکح  دومن ،

زونه ینعی : ۀعمجلا » موی  ملاع  ّلک  مرکا  : » هتفگ هبنشود  زور  و  ۀعمجلا » موی  ملاعلا  ادیز  مرکت  ال  : » هدومرف هبنش  زور  الوم  اضرف  رگا  فلا :
، درادن یموزل  تسا و  حرطم  صیـصخت ، هلأسم  امّلـسم  مه  تروص  نیا  رد  هدـش  رداص  وا  یمومع  روتـسد  هدیـسرن ، صاخ  هب  لمع  تقو 

ّتیـصّصخم ناونع  دوش ، دراو  روکذـم - وحن  هب  مه - ماع  زا  لبق  رگا  هکلب  دوش  دراو  ماع  اب  نراقم  ای  ماع  لیلد  زا  دـعب  صّـصخم ، لـیلد 
. ادعب ای  هدش  دراو  البق  صّصخم  ایآ  هک  مینکیمن  هظحالم  ار  هلئسم  نیا  تامومع ، هب  تبسن  تایاور ، تاصیصخت  رد  ام  اذل  دراد و 

، دوـش دراو  یّماـع  لـیلد  سپـس  درذـگب  مهنآ  هب  لـمع  تقو  دوـش ، دراو  صاـخ ، لـیلد  ادـتبا  رگا  هک : تسا  ضرف  نیا  رد  لاکـشا  ب :
؟ تسیچ شمکح 

ریخأت دیئوگب  رگا  درادن ، دوجو  نآ  ّتیصّصخم  يارب  یعنام  اریز  تسا  ّتیـصّصخم  ناونع  ياراد  صاخ ،» - » 1 تسا : حرطم  لامتحا ، ود 
. ماع هب  لمع  تقو  هن  هدوب - البق  صاخ »  » هب لمع  نامز  هدش و  عقاو  البق »  » نایب میئوگیم  تسین ، زئاج  تجاح ، تقو  زا  نایب 

لیلد هک  درادن  یعنام  میئوگیم  اذل  هدش  رداص  الوم  هیحان  زا  یّماع  سپس  هدش  رضاح  مهنآ  هب  لمع  تقو  هدش ، دراو  یـصّصخم ، لیلد 
تقو هن  تسا  ماع  هب  تجاح  نامز  تجاح ، تقو  زا  روظنم  اریز  تسین  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتـسم  دشاب و  ماع  صّـصخم  صاخ ،

. صاخ هب  لمع  تجاح 
، ماع لیلد  رد  مه  خسن  طئارش  دراد ، قّقحت  صّصخم  لیلد  رد  صیصخت  طئارش  هک  روطنامه  اریز  تسا  صاخ  لیلد  خسان  ماع ، لیلد  : 2

ماع لیلد  سپـس  هدش  رـضاح  مهنآ  هب  لمع  تقو  هدش ، نایب  البق  یمکح  دنک ، ادیپ  ّتیخـسان  ناونع  ماع »  » درادن یعنام  تسا و  دوجوم 
، ّتیخسان طئارش  ماع ، لیلد  رد  میئوگیم  اذل  دنکیم  تلالد  مکح  نآ  فالخرب 

508 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عوجّرلا وه  هجولاف  هروضح  لبق  ّماعلاب و  لمعلا  تقو  روضح  دـعب  ّصاخلا  نوکی  نأ  نیب  دّدرت  لهج و  ول  اّمأ  و  اـمهخیرات . ملع  اـمیف  اذـه 

هل اقاحلا  هطرـشل  دـجاو  ّهنأ  و  اضیأ ، صیـصّختلاب  ّنّظلا  نابجوی  اناک  نا  انهاه و  خـسّنلا  ةردـن  صیـصّختلا و  ةرثک  و  ۀـّیلمعلا . لوصـالا  یلا 
ّصاخلا ةروریـصل  ّصاخلاب ، لمعلا  تقو  روضح  دـعب  ماعلا  درو  اذا  امیف  هیلع  لمحلا  نابجوی  اّمنا  و  هرابتعا ، یلع  لیلد  ّهنأ ال  الا  بلاـغلاب ،

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  هیلا ، ریشأ  امک  ّماعلا ، نم  رهظأ  ماوّدلا  یف  کلذب 
______________________________
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. تسا قّقحم 
؟ تسا رهظا »  » لامتحا ود  نآ  زا  کی  مادک  لاؤس :

« ققّحتلا لیلق   » و ردان »  » خسن هک : دراد  ترهش  ماکحا  باب  رد  هلئسم  نیا  یفرط  زا  و  ّصخ » دق  ّالا و  ّماع  نم  ام   » دناهتفگ یفرط  زا  باوج :
رد صاخ  لیلد  روهظ  : » میئوگب اتجیتن  میئامن و  رایتخا  ار  صیصخت  بناج  هک  دوشیم  ببـس  صیـصخت ، ترهـش  خسن و  تردن  اذل  تسا 

دـشاب عضولاب »  » مومع رد  ماع  روهظ  و  قـالطالاب »  » ماود رد  صاـخ  روهظ  هچرگ  تسا » مّدـقم  ماـع 904 ،] مومع  رب  مکح 903 ] رارمتسا 
، خسن هک  تسا  خسن  هلأسم  مومع ، رد  ماع  روهظ  هناوتـشپ  و  تسا 905 ] مکحتسم  ّصخ - دق  ّالا و  ّماع  نم  ام  صاخ - روهظ  هناوتـشپ  اریز 

. میهدیم حیجرت  ار  ّتیصّصخم  بناج  تسه  يوق  يرگید  فیعض و  امهدحا »  » هناوتشپ نوچ  اذل  دشابیم  ققّحتلا » لیلق   » ردان و
: هک دشاب  لبق  تروص  هیبش  دسریم  رظن  هب  ءادتبا  هک  تسا  حرطم  يرگید ، ضرف  [- 1]

ات هدوب  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  صاخ ، لیلد  ایآ  هک  میتسه  دّدرم  نکل  هدـش  دراو  ّصاخ ، لیلد  سپـس  ماـع و  لـیلد  لّوا ، اـضرف 
صاخ لیلد  رگا  رگید : ترابع  هب  دشاب  هتشاد  ّتیخسان  ناونع  ات  هدوب  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  دعب  ای  دشاب  هتشاد  ّتیـصّصخم  ناونع 

هب 
509 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امّلـسم دـشاب  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  دـعب  رگا  تسا و  نّیبم  صّـصخم و  امتح  دـشاب  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  زا  لـبق  عقاو ، بسح 
. میتسه دّدرم  صیصخت ، خسن و  نیب  مینادیمن ، ار  نآ  ّتیدعب  ّتیلبق و  نوچ  نکل  تسا  خسان 

؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :
میهدیم حیجرت  ار  صیصخت  بناج  ینعی : تسا  لبق  تروص  دننام  مه  ضرف  نیا  مکح  هک  دنک  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  ادتبا  دیاش  باوج :

دی و عفر  یظفل ، لیلد  ود  ره  زا  دیاب  خسن و  هن  تسا و  حیجرت  ياراد  صیصخت ، هن  روکذم  ضرف  رد  دناهدومرف  هّللا  همحر  فّنـصم  نکل 
. دومن عوجر  هّیلمع  لوصا  هب 

اّما دیداد  حیجرت  ار  صیصخت  بناج  خسن ، تردن  صیصخت و  ترهـش  رطاخ  هب  اجنآ  هک  تسیچ  لبق  ضرف  اب  روکذم  ضرف  قرف  لاؤس :
؟ درادن یحیجرت  يرگید  رب  کیچیه  دیئوگیم  ثحب  ّلحم  رد 

ار نآ  صیصخت ، ترهـش  رطاخ  هب  دیئوگب  دننک و  لاؤس  ار  نآ  ّتلع  امـش  زا  دیراذگب و  صیـصخت  رب  ار  انب  ثحب ، ّلحم  رد  رگا  باوج :
ّلحم رد  هک  دـیئامن  لصاح  نیقی »  » امـش دوشیم  ببـس  صیـصخت ، ترهـش  ایآ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  اـی  لاکـشا  میداد 906 ،] حیجرت 

. دشابیم نظ »  » دیفم صیصخت ، ترهش  هکنیا  ای  تسا  حرطم  صیصخت ، ثحب ،
. هدشن مئاق  نظ ، نآ  ّتیّجح  رب  یلیلد  نکل  دیراد و  نآ  هب  تبسن  ياهّنظم  افرص  دیرادن و  نیقی  امّلسم 

؟ دیتشاد ّصخ » دق  ّالا و  ّماع  نم  ام   » ّتیّجح رب  یلیلد  لبق ، ضرف  رد  ایآ  لاکشا :
510 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اینبم نوکی  اّمنا  هب  لمعلا  تقو  روضح  لبق  ّماعلا  درو  وأ  ّماـعلاب ، لـمعلا  تقو  روضح  لـبق  درو  اذا  صیـصّختلل  ّصاـخلا 907 ] نّیعت  ّنا  ّمث 
اخوسنم اصّصخم و  و  لّوالا ، یف  اخسان  اصّصخم و  هنوک  نیب  رودی  لب  هل ، نّیعتی  الف  الا  و  لمعلا ، تقو  روضح  لبق  خسّنلا  زاوج  مدع  یلع 

یف  ّماعلا  روهظ  ناک  نا  کلذ و  عم   ] اصّصخم هنوک  رهظالا  ّنأ  الا  یناّثلا ، یف 
______________________________

، روهظ سفن  و  [ 908] دـشیم صاخ  روهظ  تیوقت  ببـس  صیـصخت ، راهتـشا  هکلب  میدومنن  کّسمت  نآ  هب  ام  مه  لـبق  ضرف  رد  باوج :
؟ دیامن تیوقت  ار  نآ  ّصخ » دق  الا و  ّماع  نم  ام   » هک میتسه  هجاوم  يزیچ  هچ  اب  ثحب  ّلحم  رد  اّما  دراد  ّتیّجح  رب  لیلد 

ام  » ام لیلد  اهنت  میئامن  ذخا  ار  ّتیـصّصخم  هبنج  دشاب  انب  رگا  خـسن ، ای  تسا  حرطم  صیـصخت ، عقاو ، بسح  هب  ایآ  هک  میتسه  دّدرم  طقف 
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هدـشن و مئاـق  شتّیّجح  رب  یلیلد  دـشابیم و  نظ  دـیفم  هکلب  دـیامنیمن  نیقی  هداـفا  درادـن و  یتّیّجح  هک  تسه  ّصخ » دـق  اـّلا و  ّماـع  نم 
. تسا کش  مکح  هب  موکحم  دشاب ، هتشادن  ّتیّجح  رب  یلیلد  نظ ،»  » هچنانچ

دامتعا روهظ  هب  ام  درکیم و  تیوقت  قالطا  رد  ار  صاخ  روهظ  هک  دوب  نیا  شرثا  ّصخ » دـق  اـّلا و  ّماـع  نم  اـم   » لـبق ضرف  رد  هصـالخ :
دومن اکتا  شدوخ  هب  دیاب  هکلب  دیامن  تیوقت  ار  نآ  ات  تسین  حرطم  ءیش  ثحب ، ّلحم  رد  اّما  میداد  حیجرت  ار  صیـصخت  بناج  هدومن و 

، ّتیخـسان ّتیـصّصخم و  ناونع  زا  دیاب  درادن و  دوجو  یحیجرت  هنوگچـیه  ثحب ، ّلحم  رد  میئوگیم  اذـل  درادـن  اّکتا  ّتیلباق  مهنآ  هک 
. دومن عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  رظنفرص و 

511 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ماکحالا یف  اّدـج  خـسّنلا  ةردـن  و  هعویـش ، صیـصّختلا و  فراعت  نم  هیلا  ریـشأ  امل  صوصخلا ، یف  ّصاخلا  روهظ  نم  يوقأ  دارفالا  مومع 

[. 1]
ۀقیقحلا یف  ّهنأ  الا  اتابثا ، تباّثلا  مکحلا  عفر  ناک  نا  خسّنلا و  ّنأ  ملعاف : خسّنلا ، یف  لوقلا  ۀبخن  وه  ام  یلا  مالکلا  نانع   ] فرـصب سأب  و ال 

وأ رارق ، هل  سیل  عقاولا  بسحب  هنأ  عم  هرارقا ، هئاشنا و  لصأ  وأ  هرارمتـسا  مکحلا و  ماود  راهظا  ۀـمکحلا  تضتقا  اّمنا  و  اتوبث ، مکحلا  عفد 
امبر عرشلل  عداّصلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنال  کلذ  و  [، 909] رارمتسا ماود و  هل  سیل 

______________________________

: دشابیم نّیعتم  ّتیصّصخم  رد  تروص ، ود  رد  صاخ » : » میتفگ [- 1]
. دشاب هدش  دراو  ماع ، هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  صاخ ، - 1
. دشاب هدش  دراو  صاخ ، هب  لمع  نامز  روضح  زا  لبق  ماع ، - 2

: تسا نیا  رب  ینبم  روکذم ، دراوم  رد  ّتیصّصخم  رد  صاخ »  » نّیعت ّتیمتح و  رّکذت :
. لمعلا تقو  روضح  لبق  خسنلا  زاوج  مدع  يا  تسا - ربتعم  ّتیدعب »  » مه خسن  رد  تسا  طرش  [ 910 «] ّتیلبق  » صیصخت رد  هک  روطنامه 

دراو ماع ، هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  هک  یّـصاخ  هب  تبـسن  اـتجیتن  تسین 911 ] طرـش  ّتیدعب ، خسن ، رد  دیوگب  یـسک  رگا  يروآدای :
طرش ّتیلبق »  » صیصخت رد  اریز  [- 912] دشابیم يراج  مه  ّتیخسان  لامتحا  دراد ، نایرج  ّتیصّصخم  لامتحا  هک  روطنامه  هدش ،

512 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، کلذ یلع  هعالّطا  عم  وأ  لابقتـسالا ، یف  خـسنی  ّهنأ  و  لاـحلا ، ۀـقیقح  یلع  هعـالّطا  عم  هرارمتـسا  وأ  مکحلا  رهظی  نأ  هیلا  یحوی  وأ  مهلی 

[. 1  ] لیعامسا حبذب  میهاربإ  رمأ  نوکی  هّلعل  لیبقلا  اذه  نم  و  یلاعت ، كرابت و  هملع  یف  يرج  ام  مامتب  هتطاحا  مدعل 
______________________________

. تسین ربتعم  ّتیدعب »  » هک خسن  رد  اّما  تسا 
؟ تسا رهظا »  » لامتحا ود  نآ  زا  کیمادک  لاؤس :

میئامن رایتخا  ار  صیصخت  بناج  دوشیم  ببس  صیصخت ، ترهش  خسن و  تردن  میدرک ، نایب  حورشم  وحن  هب  البق  هک  روطنامه  باوج :
[. 913] دشاب اوقا  صوصخ - رد  صاخ - روهظ  زا  يدارفا  مومع  رد  ماع  روهظ  هچرگ 

« خسن »

ثحب خـسن  هرابرد  مه  يرادـقم  تبـسانم ، نیا  هب  اذـل  دوشیم  صیـصخت  خـسن و  نیب  رئاد  رما ، یهاـگ  میتفگ : لـبق  ثحب  رد  نوچ  [- 1]
[. میزادرپیم 914 باتک  نتم  هرابرد  يرصتخم  حیضوت  همجرت و  هب  البق  مینکیم -

513 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ّتیحراش و ناونع  ياراد  ماع ، هب  تبـسن  صّـصخم ، لیلد  هکلب  درادـن  ماع  لـیلد  اـب  یـضراعت  هنوگچـیه  صّـصخم ، میتفگ : ـالبق  رّکذـت :
صیصخت ناونعهب  سپس  دننکیم  لعج  مومع  وحن  هب  ار  ینوناق  هک  تسا  لوادتم  هلئـسم ، نیا  نوناق ، لعج  ماقم  رد  اذل  تسا و  ّتیرّـسفم 

نیا خسن ، باب  رد  نکل  دشاب  حرطم  صّـصخم ، ماع و  نیب  ياهضراعم  ناونع  هکنیا  نودـب  دـنیامنیم  جارخا  نآ  زا  ار  يدراوم  هرـصبت ، و 
رب ياّهلدا  اذل  دنک - ادیپ  قّقحت  خسن  هک  تسین  لوقعم  تسا - ریذپناکما  خسن ، هنوگچ  هّیعرـش ، ماکحا  باب  رد  هک : هدـش  حرطم  هلئـسم ،

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دندومن  نایب  ناشمالک  نمض  رد  ار  نآ  نیرتمهم  فنصم ، هک  هدش  رکذ  خسن  ّتیلوقعم  مدع 
مامت اب  لعف  کی  تسا  نکمم  ینعی : دراد  ناکما  رگید  تاهج  یملع و  هطاـحا  مدـع  رطاـخ  هب  ناـسنا - دـننام  تاـنکمم -»  » رد هدارا  ّریغت 

رد سپ  دوشن  عقاو  هدارا  ّقلعتم  شیاـهیگژیو  ماـمت  اـب  لـعف  ناـمه  دوش و  عقاو  بلط  هدارا و  ّقلعتم  ناـمز ، زا  ياههرب  رد  شتاّیـصوصخ 
لاحم و رما  کی  هدارا ، ّریغت  لاعتم ، دـنوادخ  هرابرد  اّما  تسا  نکمم  لعف ، تاـهج  ماـمت  تاّیـصوصخ و  ظـفح  اـب  هدارا  ّریغت  تاـنکمم » »

یتّدم  ات  یلعف  دینک  ضرف  اریز : تسا  عنتمم 
514 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک لـعف  نآ  رد  عقاو  بسح  هب  هک : دوشیم  حرطم  یلاؤس  تروص ، نیا  رد  هدش 915 .] عقاو  هنع  یهنم  لعف ، نامه  سپـس  هدوب  هب  رومأم 
تسیچ و يدعب  یهن  خسن و  يانعم  سپ  هدوب  تحلـصم  ياراد  رگا  هدوب ، لماک  هدسفم  دجاو  ای  هتـشاد  مات  تحلـصم  ای  هدوبن ، تهج  ود 

؟ هدوب هچ  یلبق  رما  نآ  سپ  هدوب  هدسفم  دجاو  رگا 
: هک دومن  رّوصت  ناوتیمن  لاعتم  دنوادخ  هرابرد  دیوگیم ، لکشتسم  رگید : ترابع  هب 

لعف دوشب و  هنع  یهنم  ینامز  تحلـصم ، اب  لعف  دـشاب ، ریذـپّریغت  لعف ، یعقاو  تحلـصم  مدـع  لعف و  یعقاو  تحلـصم  دانتـسا  هب  وا  هدارا 
. دشابیم عنتمم  هّیعرش ، ماکحا  رد  خسن  اتجیتن  تسه و  یعنتمم  رما  کی  نیا  [، 916] دوشب هب ، رومأم  هدسفم - اب  هکلب  و  تحلصم - نودب 

تسا و طوبرم  توبث »  » ماقم هب  خسن  هکیلاحرد  دیدومن  هّجوت  تابثا »  » ماقم رهاظ و  هب  خسن  باب  رد  لدتسم - امش - هّللا : همحر  فّنـصم 
. دوشیمن رّوصت  نآ  رد  یعانتما  لاکشا و  چیه  مینکیم ، نایب  نونکا  هک  یبیرقت  اب 

تسا نیا  رما ، تقیقح  [، 917] دوشیم عقاو  هنع  یهنم  سپس  تسا و  هب  رومأم  یلعف  ای  ءیـش  هک  امـش  لاثم  ضرف و  نامه  رد  کلذ : نایب 
نامه هدوبن و  نآ  رد  یتحلـصم  هنوگچـیه  تسه و  لماک  هدـسفم  ياراد  عقاو ، بسح  هب  ینعی  تسا  مّود  مکح  عبات  اعقاو »  » لعف نآ  هک :

. هدش نآ  زا  یهن  ثعاب  هدسفم ،
؟ دنداد رارق  هب  رومأم  نامز ، زا  ياههرب  رد  ار  لعف  نآ  ارچ  لاؤس :

يدروم رد  رگا  هتـشاد ، دوجو  تحلـصم  ندوب - هب » رومأـم   » ناونع رد  رما - راـهظا  رد  هکلب  هدوبن  نآ  رد  تحلـصم  دوجو  شتّلع  باوج :
تیاعر  رطاخ  هب  رما  دوجو  یهاگ  هکلب  دراد  دوجو  لعف  نآ  سفن  رد  یتحلصم  هک  تسین  نیا  رب  ّلاد  هشیمه  درک ، ادیپ  قّقحت  يرما » »

515 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تحلصم هکنیا  تهج  هب  هن  تسا - تمکح  تحلصم و  ياراد  رهاظ ، بسح  هب  ندوب  هب » رومأم  سفن  : » ینعی تسا  رما  سفن  رد  یتحلصم 

. دشاب هتشاد  ققحت  لعف  رد  یلماک 
«. لیعامسا حبذب  میهاربا  رما  نوکی  هلعل 918 ] لیبقلا  اذه  نم  و  هلوق ...« :

حبذ هب  لاعتم  دنوادخ  رما  زا  دعب  تسا : نیا  شتقیقح  ّنأک  مالّسلا  هیلع  لیعامسا  حبذ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ناتـساد  الثم 
رداص یهن ، هکنآ  زا  دعب  نکل  دراد  قّقحت  لیعامسا  ّتیحوبذم  حبذ و  سفن  رد  یتحلـصم  هک  هدشیم  رّوصت  نینچ  ءادتبا  دیاش  لیعامـسا 

هب تبسن  ادتبا  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یتح  هک  هدوبن  مزال  اسبهچ  هدوب و  تحلصم  ياراد  حبذ ، هب  رما  سفن  مینکیم  فشک  دش ،
لاعتم دـنوادخ  دـننام  اهنآ  یملع  هطاحا  هک  تسین  نینچ  اّما  دنتـسه  یعیفر  ماقم  ياراد  ایبنا  هک  میراد  لوبق  اریز  دـشاب  هاگآ  هّیـضق ، نآ 

نینچ لیعامسا ، حبذ  هلأسم  رد  تسا  نکمم  هدومنن ، علطم  نآرب  ار  سکچیه  دشابیم و  قح  تاذ  ّصتخم  هک  تسه  یمولع  امّلسم  دشاب ،
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قّقحم هب ، رومأم  نآ  رد  یتحلـصم  تسه و  وا  هّجوتم  دـنوادخ ، هیحان  زا  يرما  هتـشادنپ ، اعقاو  مه  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  هدوب 
اریز دنکیم  تیبثت  ار  وا  لامک  ماقم  شلهج  دشاب ، هتشادن  یهاگآ  هلئسم  نآ  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  میهاربا  رگا  تروص  نیا  رد  دشابیم ،

، دنکیمن ادیپ  قّقحت  مالّسلا  هیلع  لیعامـسا  حبذ  دوشیم و  خسن  لاعتم  دنوادخ  مکح  یفتنم و  رما ، نآ  یتاظحل  زا  دعب  تسنادیم  وا  رگا 
زارحا یهلا - نامرف  ماجنا  يارب  ار  لیعامـسا  میلـست  و  دنوادخ - دزن  ار  میهاربا  میلـست  ماقم  نآ  میتسناوتیمن  ناتـساد  ماجنارـس  هب  هّجوتاب 

[. میئامن 919
اب دروم  نیا  رد  تسه  ایلوا  ایبنا و  عیفر  تاماقم  زا  یکی  هک  میلست  ماقم  رگید : ترابع  هب 

516 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، لمعلا تقو  روضح  لبق  ناک  ول  اقلطم و  هب  سأب  الف  اعفر ، رهاّظلا  بسحب  ناک  نا  اعفد و  نوکی  ۀقیقحلا  بسحب  خسّنلا  ّنأ  تفرع  ثیح  و 

عانتما مزل  الا  و  ۀهج ، اتاذ و  لعفلا  داّحتا  عم  یلاعت  هتدارا  ریغتل  مزلتسملا  ینعملاب  یلاعت  كرابت و  هّقح  یف  لاحملا  ءادبلا  موزل  مدعل 920 ]
کلذ 921] و  هب ، رمالا  عنتما  الا  و  هنع ، یهّنلا  عنتما  هب  رمالل  ۀبجوم  ۀحلـصم  یلع  المتـشم  ناک  نا  لعفلا  ّناف  خوسنملا ، مکحلا  وأ  خسنلا ،

اقّلعتم نکی  مل  هماود  وأ  لعفلا  ّنال 
______________________________

نودـب هدوب  نآ  ءاشنا  رما و  سفن  رد  یتحلـصم 922 ] هک : تسا  نینچ  بلطم  عقاو ، بسح  هب  سپ  دوشیم  روصت  هّیـضق  تبقاع  هب  لـهج 
هظحالم ار  هلئـسم  عقاو ، بسح  هب  رگا  سپ  هدوب 923 ] هدسفم  شمامت  هکلب  دشاب  یتحلـصم  نیرتمک  ّتیحوبذـم - و  هب - رومأم  رد  هکنیا 

- تسین نینچ  اعقاو  اّما  تسه  هدارا  لّدـبت  ّریغت و  رهاظ ، رد  ینعی : دوشیمن  لصاح  خـسن ، باـب  رد  هدارا  لّدـبت  ّریغت و  هنوگچـیه  میئاـمن ،
« راهظا  » رد تحلصم  عبات  خوسنم ،» ، » تسا خسان  عبات  عقاو ،» »

517 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب رمالا  ءاشنا  ناک  اّمنا  و  ۀحلصم ، یلع  المتشم  هنوک  ۀهج  نم  لعفلاب  رمالا  نکی  مل  و  هتدارا ، رییغت  یهّنلاب  هرمأ  خسن  مزلتـسی  الف  هتدارال ،

[. 1  ] ۀحلصم ۀمکح و  نع  هماود  راهظا  وأ 
اذا یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنأ  هلمجم : و  یفخی ، امک ال  تارتاوتملا  تایاوّرلا  هیلع  ّلد  امم  وهف  ینعملا ، كاذ  ریغب  تاّینیوکّتلا  یف  ءادبلا  اّمأ  و 

، هوحمی هنأب  هملع  عم  هب ، ربخی  نأ  هّیلو  وأ  هّیبن  یلا  یحوأ  وأ  مهلأ  هراهظا  یلا  ۀیعاد  ۀمکحل  هوحمی ، ام  توبث  راهظاب  یلاعت  هتّیـشم  تقّلعت 
هـسفن ءاقترال  ماهلالا  وأ  یحولا  لاح  ّهنال  هب ، ربخی  اّمنا  و  هملع ، یف  يرج  ام  مامتب  ۀـطاحالا  مدـع  نم  هیلا  ریـشأ  اـمل  هب ، هملع  مدـع  عم  وأ 

هّللا لاق  عناوملا ، مدـع  وأ  عقاو ، ریغ  رمأ  یلع  اقّلعم  هنوک  یلع  علّطی  مل  و  هتوبث ، یلع  علّطا  تابثالا  وحملا و  حول  ملاعب  اـهلاّصتا  و  ۀـّیکّزلا ،
. ۀیآلا ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  یلاعت : كرابت و 

فشکی باتکلا  ّمأ  وه  ۀّیبوبرلا و  ملاوعلا  مظعأ  نم  وه  يذلا  ظوفحملا  حوللا  ملاعب  ۀّیکّزلا  هسفن  تلـّصتا  و  ۀّیهلالا ، ۀیانعلا  هتلمـش  نم  معن 
تناک و امک  تانئاکلا  یلع  افراع  ناک  ءایـصوالا  ضعبل  و  ءایبنالا ، متاخل  قفّتی  امبر  اـمک  اـهیلع ، یه  اـم  یلع  تاـّیعقاولا  هدـنع  فشکنی  ]

یف  ارهاظ  نوکی  امب  ةرات  ماکحالا  نم  مکح  هیلا  یحوی  امبر  کلذ  عم  معن  نوکت .
______________________________

. مکح ماود  راهظا  ای  مکح  توبث  لصا  راهظا  تسا .
تقو روضح  زا  لبق  تسا  نکمم  هکلب  دشاب  لمع  تقو  روضح  زا  دعب  خسن ، تسین  مزال  هک : دش  صّخـشم  ام  نایب 924 ] هب  هّجوتاب  [- 1]

ار مکح  نآ  دـسرارف ، لمع ، تقو  هکنیا  زا  لبق  اّما  دوش  زاربا  راهظا و  یمکح  هک  دـیامن  اضتقا  یتحلـصم  دراد  ناکما  ینعی : دـشاب  لـمع 
و دنک -. ادیپ  قّقحت  دشاب ، ّقلعتم  رد  هدسفم  تحلصم و  عبات  هک  یعقاو  مکح  دنیامن و  خسن 

518 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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، ّدجب اعقاو  نوکی  ّهنأ ال  عم  ّدجلا ، یف  ارهاظ  نوکی  امب  يرخأ  و  رخآ ، باطخب  اهنّیعی  دمأ  ۀیاغ و  هل  عقاولا  یف  ّهنأ  عم  ماوّدلا ، رارمتـسالا و 
وأ رابخالا  اذـه  یف  ۀـمکح  لجال  عقی ، اّمم ال  هریغ  وأ  باذـع  عوقوب  رابخالاب  اماهلا  وأ  ایحو  رمؤی  ّهنأ  امک  رابتخالا . ءالتبالا و  دّرجمل  لـب 

[. 1 [ ] 926] ایناث یفخ  ام  يدبی  و  [، 925] الوأ هراهظا  مدعب  هّیلو  وأ  هّیبن  رمأ  ام  رهظی  ّهنأ  ینعمب  یلاعت  هل  ادبف  راهظالا ، كاذ 
______________________________

. دوشیمن قّقحم  هدارا  ریغت  شتروص  ود  زا  کیچیه  رد 

« ءادب »

. دننکیم ریبعت  ادب »  » هب خسن  زا  هّیعرش - ماکحا  هن  تاینیوکت - رد  [- 1]
[. 927] دنیوگ ادب »  » ار افخ  زا  دعب  روهظ  اتغل 

اّما دنک  ادیپ  قّقحت  يزیچ  دوش و  عقاو  يرما  هدوب  انب  نیوکت  بسح  هب  هک  يدراوم  رد  دوشیم ، لامعتـسا  اریثک  تاّینیوکت  رد  ادب »  » هملک
، دومن راطخا  مدرم  هب  وا  هک  مالّسلا  هیلع  سنوی  ترضح  موق  نایرج  رد  باذع  هّیضق  دننام  دنیامنیم  ریبعت  ادب  هب  نآ  زا  هدشن  قّقحم  ادعب 

، دوعوم تقو  رد  اّما  دوشیم  لزان  امش  رب  تاّیصوصخ  نالف  اب  یهلا  باذع 
519 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ ... درب و[929 هانپ  یتشک  هب  [، 928] دش تحاران  ربمایپ ، نآ  اذل  دشن  لزان  یباذع 
عقاو یباذـع  رّرقم ، دـعوم  رد  اّما  دـیامن  راـبخا  یهلا  باذـع  هب  تبـسن  دوشیم  رومأـم  يربمغیپ  یهاـگ  تسا ، ینیوکت  رما  کـی  باذـع ،

. دنیامنیم لامعتسا  ار  ادب »  » هملک تروص  نیا  رد  دوشیمن 
: هک تسا  ّتیفیک  نیا  هب  هّیعرش  ماکحا  رد  خسن  دننام  تاینیوکت - رد  ادب - هلئسم 930 :] رد  قیقحت 

غالبا يربمایپ  هب  یحو  ای  ماهلا  تروص  هب  دش  دهاوخ  وحم  هدنیآ  رد  دـنادیم  وا  هک  ار  یبلطم  دریگیم : ّقلعت  نیا  رب  یهلا  ّتیـشم  یهاگ 
ناتـساد رد  یهلا  باذع  قّقحت  هب  رابخا  دـننام  دـیامن  [ 932 «] راهظا  » ای [ 931 «] راـبخا  » دوخ تّما  هب  ار  بلطم  نآ  توـبث  مه  وا  هک  دـیامن 

[. مالّسلا 933 هیلع  سنوی 
520 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا ءیش  نآ  قّقحت  مدع  عبات  عقاو »  » دراد و دوجو  یتمکح  تحلصم و  راهظا ، ای  رابخا  نآ  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
تاجرد هک  دراد  يدّدعتم  ملاوع  لاعتم ، دنوادخ  هک  مینکیم  هدافتسا  هفیرش  تایآ  زا  دناهدومرف : بلطم  حیضوت  يارب  هّللا  همحر  فّنصم 

: تسا فلتخم  مه  ملاوع  نآ 
، دوشیم هدافتسا  [ 934 «] ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » هفیرـش هیآ  ردـص  زا  هک  تسا  تاـبثا » وحم و   » ملاـع یکی  فلا :

. میئامنیم ریبعت  تابثا  وحم و  ملاع  هب  روکذم  ملاع  زا  دنکیم  تابثا  دهاوخب  ار  هچره  وحم و  دیامن ، هدارا  ار  هچره  لاعتم ، دنوادخ 
ُّمُأ  » هملک هّللا  همحر  فنـصم  رظن  هب  میئاـمنیم و  ریبـعت  ظوفحم » حول   » ملاـع هب  تسا - یبوبر  ملاوـع  مظعا  زا  هک  يرگید - ملاـع  زا  ب :

. تسا ظوفحم  حول  ملاع  نامه  هب  رظان  هدمآ ، هیآ  لیذ  رد  هک  ِباتِْکلا »
عیمج  اب  ثداوح  مامت  هک : تسا  نیا  هّللا  همحر  فّنصم  نایب  قبط  ملاع ، ود  نآ  توافت 

521 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشاب نآ  رد  یماهبا  ای  قیلعت  هکنیا  نودب  تسا  تباث  ظوفحم ، حول  ملاع  رد  تاّیصوصخ 

ار مالّـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  موق  باذع  هلأسم  اضرف  تاّیـصوصخ ، مامت  اب  هن  اّما  دـشابیم  ثداوح  رگنایب  ّنأک  تابثا : وحم و  ملاع  اّما 
باذع دندرک ، هبوت  رگا  دنیامنن و  هبانا  هبوت و  سنوی ، موق  هک  تسا  یتروص  رد  باذع  نآ  هک  تسین  هلئـسم  نیا  رگنایب  اّما  دـنکیم  نایب 
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. دوشیم یفتنم  یهلا 
عقاو یهلا  باذـع  دـیامن ، لّیخت  شدوخ  داقتعا  بسح  هب  مه  وا  اسبهچ  دوش  لصّتم  تابثا ، وحم و  ملاع  هب  طـقف  يربماـیپ  هّیکز  سفن  رگا 

قّقحم یمتح و  ار  باذـع  وا  هک  دوشیم  ياهدافتـسا  ناـنچ  ابـضاغم -...  بهذ  ذا  سنوـی - ترـضح  یتحاراـن  زا  هک  روطناـمه  دوـشیم 
یتحاران بضغ و  تلاح  دـشن ، عقاو  یهلا  باذـع  هکنآ  زا  دـعب  اـّما  هدوبن  باذـع  رد  یطارتشا  قیلعت و  هنوگچـیه  شرظن  هب  هتـسنادیم و 

هدهاشم هک  ار  هچنآ  دندوب - طبترم  ملاع ، نآ  اب  ایبنا  اعون  هک  دـنک - ادـیپ  طابترا  ملاع  نآ  اب  یّیـصو  ای  یبن  رگا  اتجیتن  دـش . ادـیپ  شیارب 
، ظوفحم حول  ملاع  اب  شسفن  و  تشاد 935 ] يرتالاب  ماقم  يربمایپ  رگا  اّما  دوشیم  نایامن  یمتح  تروص  هب  ّنأک - ناشنهذ - رد  دندومن 

یقیلعت ماهبا و  و  [ 936] دنکیم هظحالم  یه - امک  ار - تایعقاو  مامت  ءایصوالا - ضعبل  ءایبنالا و  متاخل  قفّتی  امبر  امک  درک - ادیپ  لاّصتا 
ثداوح  رد 

522 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه امیف  ۀیافک  انرکذ  امیف  و  هریغ . یف  ءادبلاب  کلذک  یلاعت  هئادبإ  ۀهابـش  لامکل  ءادبالا ، ۀقیقحلا  یف  ّهنأ  عم  ءادبلا  یلاعت  هیلا  بسن  اّمنا  و 

[. 1  ] بابلالا یلوأ  یلع  یفخی  امک ال  بابلا ، كاذ  یف  هورکذ  ام  مامت  رکذ  یلا  یعاد  و ال  خسّنلا ، باب  یف  ّمهملا 
______________________________

اریز [ 937] دیامن لقن  ار  تاّیـصوصخ  مامت  درادن  یموزل  دـش ، علّطم  ملاع ، نآ  زا  وا  رگا  لاحنیعرد  اّما  دـسریمن  شرظن  هب  تاّینیوکت  و 
نآ زا  تمسق  کی  دیاب  هک  دیامنیم  ذخا  ار  ینامرف  یحو ، ای  ماهلا  هطـساو  هب  یهاگ  هدش  علّطم  ظوفحم ، حول  ملاع  زا  هک  يربمایپ  نامه 

، ملاع نآ  زا  عالّطا  اتجیتن  دوش  رابخا  مهنآ  حرـش  قیلعت و  هک  دنکیمن  اضتقا  تحلـصم  اّما  دوش  هتفگ  باذع  هلأسم  دیاب  اضرف  دوش  نایب 
. تسا راهظا  ای  رابخا  سفن  رد  تحلصم  عبات  راهظا ، ای  رابخا  تسا - يرگید  هلأسم  شراهظا  ای  رابخا  تسا و  بلطم  کی 

رما خسان و  لیلد  عبات  تقیقح ، عقاو و  هک : تسا  نیا  رب  شـساسا  دشابیم و  تاّیعرـش  رد  خسن »  » دـننام تاّینیوکت ، رد  ادـب » : » يدـنبعمج
تحلـصم راهظا ، ای  رابخا  نآ  سفن  رد  ینیوکت ، رما  کی  هب  رابخا  هچ  دشاب  مکح  نایب  هچ  هدش  عقاو  البق  هک  يرما  اتجیتن  دشابیم  يدعب 

. دنک ادیپ  طابترا  لبق ، نایرج  هب  تقیقح  ّتیعقاو و  هکنیا  نودب  تسا 
؟ دومن لامعتسا  ار  راهظا  يانعمهب  ءادبا »  » هملک دیاب  هکیلاحرد  دوشیم  لامعتسا  ادب »  » هملک لاعتم ، دنوادخ  دروم  رد  ارچ  لاؤس : [- 1]

523 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع و  اسأر ، ّماعلا  مکح  نع  ّصاخلا  جورخ  یلع  ینبی  صیـصّختلا  یلع  ّهنأ  ةرورـض  خـسّنلا ، صیـصّختلا و  نیب  ةرمّثلا  توبث  یفخی  ّمث ال 

. صصخملا یف  امهنیب  رمالا  راد  امیف  هنیح  نم  هنع  همکح  عافترا  یلع  خسّنلا 
نیح نم  هب  اموکحم  ناک  خسّنلا  یلع  و  الصأ ، ماعلا  مکحب  موکحم  ریغ  صیصّختلا  یلع  ّصاخلاف  ّماعلا ، ّصاخلا و  یف  امهنیب  راد  اذا  اما  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  هلیلد ، رودص 
______________________________

«. هریغ یف  ءادبلاب  کلذک  یلاعت  هئادبا  ۀهابش  لامکل  : » باوج
. تسا توافتم  دارفا ، هب  نآ  دانسا  اب  لاعتم  دنوادخ  هب  ادب »  » هملک دانسا  رّکذت :

زا اذل  تسین  حالـص  راک ، نآ  هک  [ 938] دش صّخـشم  میارب  سپـس  مهد  ماجنا  ار  راک  نالف  مدوب ، مّمـصم  ادتبا ، دیوگیم : ناسنا  یهاگ 
. دش رهاظ  میارب  ادعب  اّما  دوب  یفخم  نم  يارب  هلئسم  ادتبا  ینعی  مدش ، فرصنم  نآ  ماجنا 

« افخا  » هب دیاب  هکلب  دومن  همجرت  ریبعت و  افخ  روهظ و  هب  نآ  زا  دیابن  میئامنیم ، لامعتسا  قح  ترـضح  تاذ  دروم  رد  ار  ادب »  » هملک یتقو 
هب دوب  هدرک  یفخم  ام  زا  یتحلـصم  رب  انب  هک  ار  یبلطم  لاعتم ، دـنوادخ  ینعی : هرهظاـف -» : » يا هل » ادـبف  - » دومن ریبعت  همجرت و  راـهظا »  » و

[. 939] افخ روهظ و  هن  تسا  حرطم  راهظا ، افخا و  هیف » نحن  ام   » رد سپ  دومن  راهظا  دعب - نایرج  ای  خسان - لیلد  هطساو 
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صیصخت خسن و  نیب  هرمث 

دومن هظحالم  دیاب  نونکا  دوب ، خـسن  صیـصخت و  نیب  رئاد  رما ، هک  میدرک  نایب  ار  يدراوم  صاخ - ّماع و  ضراعت  ثحب  رد  اریخا - [- 1]
. تسا حرطم  صیصخت ، خسن و  نیب  ياهرمث  هچ  هک 

524 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تسا و دّدرم  صیـصخت ، خـسن و  نـیب  صاـخ »  » نآ [، 940] دوش دراو  لـمع - تقو  روضح  زا  لـبق  صاـخ - سپـس  ماـع و  ادـتبا  رگا  - 1

: هک تسا  نیا  شاهرمث 
، صاخ اریز  هدوبن  ءاملعلا » مرکا   » ماع و تحت  ادتبا  زا  دـیز  اضرف  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب ، هتـشاد  تیـصصخم  ناونع  صاخ »  » رگا فلا :

. هدوبن الوم  يّدج  دارم  دیز »  » ادتبا زا  دیوگیم  تسه و  ّتینّیبم  ناونع  ياراد 
نونکا 941] زا  اّما  هدوب  مارکالا  بجاو  اتروص »  » نونکات دیز  اضرف  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، هتشاد  ّتیخـسان  ناونع  صاخ »  » رگا ب :

. دوشیم یفتنم  عفترم و  شمارکا  بوجو 
، تروص نیا  رد  ءاملعلا ،» مرکا   » هتفگ سپس  ملاعلا » ادیز  مرکت  ال  : » هدومرف الوم  ادتبا  الثم  دش ، دراو  یماع  سپـس  صاخ و  ادتبا  رگا  - 2
ّتیـصّصخم و ناونع  ینعی : دـشاب  یلبق  ّصاخ  خـسان  يدـعب ، ّماع  هکنیا  ای  دـشاب  ماع  صّـصخم  یلبق ، ّصاـخ  هک : تسا  نیا  نیب  رئاد  رما ،

رگا تسا و  ادـیز » مرکت  ـال   » هب طوبرم  دـشاب ، حرطم  ّتیـصّصخم ، ناونع  رگا  رگید : تراـبع  هب  تسا  حرطم  فرط ، ود  ره  رد  ّتیخـسان 
. تسا رّخأتم  صاخ ، زا  ماع  نوچ  تسا - ماع  هب  طوبرم  دشاب ، حرطم  ّتیخسان  ناونع 

بوجو ادـتبا ، زا  دـیز  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـشاب ، ءاملعلا » مرکا   » صّـصخم صاخ ، رگا  هک : تسا  نیا  مه  صیـصخت  خـسن و  نیب  هرمث 
. درادن مارکا  بوجو  مه  ادعب  تسین  مارکالا  بجاو  هدش ، دراو  ماع ، هک  مه  نونکا  هتشادن ، مارکا 

وا خسان - لیلد  رودـص  نامز  زا  العف - هدوبن ، مارکالا  بجاو  نونکات  دـیز  هک : تسا  نیا  شاهرمث  دـشاب ، حرطم  ّتیخـسان ، هلأسم  رگا  اما 
. تسا مارکالا  بجاو  املع ، رئاس  دننام  مه 

525 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نّیبملا  لمجملا و  دّیقملا و  قلطملا و  یف  سماخلا : دصقملا 

یف مالکلا  لاطأ  و  ساکعنالا ، وأ ]  ] دارّطالا و مدـعب  مالعالا  ضعب  هیلع  لکـشأ  دـق  هسنج و  یف  عئاش  یلع  ّلد  ام  ّهنأب  قلطملا  فّرع  لصف :
ضارعالا یلوالاف  سکعنمب ، درّطمب و ال  نوکی  نأ ال  زوجی  اّمم  وه  مسالا و  حرـش  هلثم  ّنأ  یلع  ماقم  ریغ  یف  انهّبن  دق  و  ماربالا ، ضقّنلا و 

[. 1  ] ماقملا بسانی  اّمم  [ 942] اهریغ وأ  قلطملا  اهیلع  قلطی  یتلا  ظافلالا  ضعب  هل  عضو  ام  نایبب  کلذ  نع 
______________________________

« نّیبم لمجم و  «، » دّیقم قلطم و   » مجنپ دصقم 

هراشا

[- 1]

: قلطم فیرعت 

هکلب تسین  مومع  وـحن  هب  عویـش  عیاـش ، زا  دوـصقم  و  [ 943] دـشاب یعیاـش  رما  شلولدـم  هک  تسا  یظفل  هسنج :» یف  عئاـش  یلع  لد  اـم  »
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. تسه [ 944 «] سنج  » رد عویش  نآ  انمض  تسا  قبطنم  يدراوم  رب  دراد و  دوجو  قابطنا  ّتیلباق  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  روظنم ،
526 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک تسا  یـسنج  رادقم  هب  قابطنا  ّتیلباق  عویـش و  فرظ  تسا و  دودحم  کلذ  عم  دراد ، يدراوم  رب  قیبطت  ّتیلباق  هک  لاحنیعرد  ینعی :
. هدش عقاو  نآ  تحت  قلطم ،

ظافلا زا  یـضعب  لماش  روکذـم  فیرعت  اریز  تسین  راـیغا  عناـم  دارفا و  عماـج  دـناهتفگ  هدومن و  لاکـشا 945 ] روکذم  فیرعت  هب  یـضعب 
، قلطم فیرعت  تسا و  مومع  ظافلا  زا  یکی  نم »  » هملک کـلزنم » یلا  ءاـج  نم   » هلمج رد  ـالثم  دوشیم  مه  هّیماهفتـسا  نم »  » دـننام مومع 

دارفا زا  کیره  رب  قابطنا  لـباق  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  عیاـش ، نآ  هسنج ،» یف  عئاـش  یلع  لدـی  ظـفل  «، » نم  » اریز دوشیم  مهنآ  لـماش 
. دشابیم رکب  ورمع و  دیز ، دننام  ناسنا ،

ناونع ياراد  و  [ 946 «] تبن ۀنادعس   » لیبق زا  هکلب  تسین  یقیقح » ، » فیراعت لیبق  نیا  هک  دناهدومن  نایب  ارّرکم  هّللا  همحر  فّنـصم  رّکذت :
، تسه قلطم »  » ناونع ياراد  هدش  اعدا  هک  یظافلا  هرابرد  ار  ثحب  اذل  دشاب  رایغا  عنام  دارفا و  عماج  درادن  یموزل  دشابیم و  مسالا  حرش 

. هدش بوسحم  قلطم  قیداصم  زا  هک  یظافلا  ینعی : میهدیم - همادا 
527 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لب ضارعالا  رهاوجلا و  نم  تاّیّلکلا  ءامـسأ  نم  کـلذ  ریغ  یلا  ضاـیب  داوس و  ناویح و  سرف و  لـجر و  ناـسناک و  سنجلا ، مسا  اـهنمف :
[. 1  ] تاّیضرعلا

: ۀـلمجلاب و  کلذـک 947 .] اّهنأ  ظاحل  یّتح  اهعم  اظوحلم  الـصأ  طرـش  الب  ۀـلمهم  ۀـمهبم  یه  اـمب  اـهمیهافمل  ۀـعوضوم  اـّهنأ  بیر  ـال  و 
ناک ول  ءیـش و  طرـشب  ینعملا  وه  يذلا  الـصأ  ءیـش  هعم  ظوحلملا  ریغلا  موهفملا  فرـص  و  ینعملا ، سفن  وه  سنجلا  مسا  هل  عوضوملا 

کلذ و  یمـسقلا ، طرـشباللا  ۀـّیهاملا  وه  يذـلا  هعم  ءیـش  ظاحل  مدـع  هعم  ظوحلملا  و ال  ّیلدـبلا ، مومعلا  لاـسرالا و  وه  ءیـشلا  کـلذ 
موهفملا قدص  مدع  ۀهادب  عم  یفخی . امک ال  اهیف ، دییقّتلا  طارتشالا و  ۀّیـضق  وه  اّمع  دیرّجتلا  ۀیانع  الب  ینعملا  نم  اهلامب  اهقدص  حوضول 

طرشباللا موهفملا  اذک  و  اباعیتسا . وأ  الدب  اهنم  دحاو  ّلک  معی  ناک  نا  دارفالا و  نم  درف  یلع  مومعلا  طرشب 
______________________________

[948 «] قلطم  » هملک قیداصم 

سنج مسا  - 1

هراشا

تاّیـضرع رد  هکلب  درادن  صاصتخا  ضایب - داوس و  دـننام  ضارعا - و  [ 949] رهاوج باب  هب  اـهنت  دراد و  یعیـسو  هرئاد  سنج ، مسا  [- 1]
. میتسه هجاوم  سنج ، مسا  اب  ّتیّقر - ّتیّرح و  ّتیکلم ، ّتیجوز ، دننام - مه  يرابتعا  روما  و  [ 950

528 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوجولا بسحب  داّحتالا  هطانم  ّنأ  ۀـهادب  اهیلع ، هقابطنا  هقدـص و  نکمی  داکی  نهّذـلا ال  ـالا  هل  نطوم  ـال  ّیلقع 951 ] ّیّلک  ّهناف  یمـسقلا ،

[. 1  ] انهذ الا  هل  دوجو  ام ال  اهعم  دّحتی  نأ  نکمی  فیکف  اجراخ 
______________________________
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سنج مسا  هل  عوضوم 

؟ تسیچ سنج  مسا  هل  عوضوم  لاؤس : [- 1]
یتّیلخدم هنوگچیه  نآ ، يانعم  رد  یطرـشب » ال   » دیق یّتح  هدش و  عضو  یطرـش  دیق و  چـیه  نودـب  ّتیهام ، تاذ  يارب  سنج  مسا  باوج :

. درادن
میزادرپیم یمسق -» طرشب  ال   » و یمسقم » طرشب  ال  «، » طرشب ال «، » ءیش طرشب  - » ناونع راهچ  نایب  هب  فّنصم  مالک  حیضوت  يارب  رّکذت :

. دشابیم هناگراهچ  ماسقا  کیمادک  زا  سانجا  یماسا  دوش ، صّخشم  ات 
ّتیهام لجر ،»  » هل عوضوم  الثم  تسا : نینچ  هرکن ، باب  رد  ّنأک  تسا ، دّیقم  يدوجو  دـیق  کی  هب  ّتیهام ، یهاگ  ءیـش :» طرـشب  : » فلا

. دشابیم ةدحولا » دیقب  ادّیقم   » لجر
. دشابن نآ  هارمه  يرگید  ءیش  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  ینعی : دنیوگ  ار  یمدع  دیق  هب  دّیقم  ّتیهام  طرشب ال :» : » ب

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  هک  تسین  طورشم  یمدع  ای  يدوجو  ءیش  هب  هک  تسا  نآ  طرشب :» ال  : » ج
ار ّتیهام  عضاو ،»  » هک یماگنه  اضرف  ینعی : هدش 952 ] ظاحل  ّتیهام ، رد  یطرشب » ال   » ناونع سفن  هک  تسا  نآ  یمسق ،» طرـشب  ال  - » 1

. تسا طرشب » ال   » ظوحلم ّتیهام  نامه  یمسق » طرشب  ال   » تقیقح رد  هدومن  ظاحل  نآ  اب  مه  ار  یطرشب  ناونع ال  هدرک ، هظحالم 
یّتح  یطرش ، دیق و  چیه  نودب  ّتیهام ، ّتیهام ، تاذ  ینعی  [، 953 «] یمسقم طرشب  ال  - » 2

529 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 954] درادن نآ  هب  یطابترا  یطرشب ،» ال   » دیق

هکنیا نودـب  تسا  ّتیهام  تاذ  اهنآ  لاـثما  و  ّتیجوز ، ضاـیب ، ناـسنا ، هل  عوضوم  ساـنجا ، یماـسا  باـب  رد  هّللا  همحر  فّنـصم  رظن  هب 
. درادن ّتیلخدم  مهنآ  اب  يزیچ  ظاحل  مدع  ّتیصوصخ  یّتح  ینعی : دشاب  نآ  هارمه  یتّیصوصخ 

. دوش تباث  هّللا  همحر  فّنصم  نایب  ات  دومن  یفن  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسه  بلطم ، نیا  ربارب  رد  لامتحا  ود 
«، ناسنا : » دیوگب اتجیتن  تسا و  لومـش » نایرـس و   » دیق هب  دـّیقم  ّتیهام  سانجا ، ءامـسا  هل  عوضوم  دـنک  مّهوت  یـسک  تسا  نکمم  فلا :

ناـسنا ياـنعم  رد  لومـش »  » هک يوـحن  هب  دراد  ّتیموـمع  دارفا  ماـمت  هب  تبـسن  هک  یناـسنا  دارفا ، ماـمت  رد  يراـس  لـماش و  ناـسنا  ینعی :
. دشاب هتشاد  ّتیلخدم 

؟ دراد دوجو  روکذم  لامتحا  نالطب  رب  یلیلد  هچ  لاؤس :
: اریز تسا  بذک  [، 955 «] ناسنا دیز   » هّیضق دشاب ، لماش » ناسنا  ، » ناسنا يانعم  رگا  باوج :

لومـش و فصو  هب  ناسنا  اّما  تسا  دیز  ناسنا و  نیب  دینکیم ، هظحالم  امـش  هک  يداّحتا  نآ  دوش ، دّحتم  لماش ، ناسنا  اب  دناوتیمن  دـیز 
، لومـش هب  دّیقم  ناسنا  اب  دناوتیم  هنوگچ  تسه  يدرف  تاصّخـشت  تاّیـصوصخ و  هارمه  هک  دیز  دوش ، دـّحتم  دـیز ، اب  دـناوتیمن  مومع 

[. 956] دوش دّحتم 
530 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّتیهام يارب  ناـسنا  ینعی : دـشاب  یمـسق » طرـشب  ـال   » تروص هب  هک  تسا  نیا  دراد  ناـیرج  ساـنجا ، ءامـسا  رد  هک  يرگید  لاـمتحا  ب :
. دشابیم هل  عوضوم  همیمض  مه  ّتیظوحلم  ناونع  دشابن - شهارمه  يزیچ  هک  تسا  ظوحلم  تهج  نیا  زا  اهتنم  هدش  عضو  هظوحلم ،

هب هجوت  اب  نهذ ، هب  دّیقم  ناسنا  ینعی : ظاحل ، هب  دـّیقم  ناسنا  تسا ، ینهذ  دوجو  نأش  ّتیظوحلم ، اریز : تسا  دودرم  مه  روکذـم  لامتحا 
. دومن قبطنم  دیز ، اب  ار  نهذ  هب  دّیقم  ناسنا  ناوتیم  هنوگچ  هلئسم ، نیا 

ادـیپ داّحتا  یجراخ  دوجو  اب  دـناوتیم  ینهذ ، رما  هب  دـّیقم  ناسنا  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  تسا  نیاـبتم  ینهذ ، دوجو  اـب  یجراـخ  دوجو 
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. دنک
تاذ و يارب  طقف  سنج - مسا  و  ناسنا -»  » هک مینکیم  فشک  تسا ، قّقحم  ناسنا ، دیز و  نیب  هک  يداّحتا  و  ناسنا » دیز   » هّیـضق زا  اتجیتن 

. مینکیم ریبعت  یمسقم  طرشب » ال   » هب نآ  زا  احالطصا  هک  هدش  عضو  ّتیهام ، سفن 
دیق یتح  و  هدش 957 ] عضو  یطرش  دیق و  چیه  نودب  تیهام ، تاذ  يارب  سنج  مسا  هصالخ :

531 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذل و  ّینهّذلا ، نّیعّتلاب  ۀـنّیعتم  یه  امب  لب  یه ، یه  امب  ۀـعیبّطلل ال  عوضوم  ّهنأ  ۀـّیبرعلا  لهأ  نیب  روهـشملا  و  ۀـماسأک ، سنجلا  ملع  اهنم : و 

[. 1  ] فیرعّتلا ةادأ  نودب  ۀفرعملا  ۀلماعم  هعم  لماعی 
ثینّأتلا یف  لاحلا  وه  امک  ّیظفل ، هعم   ] هیف فیرعّتلا  و  سنجلا ، مساک  الصأ  هعم  ءیش  ظاحل  الب  ینعملا  فرصل  عوضوم  ّهنأ  قیقّحتلا  نکل 

ۀقدـص ّحـصی   ] داکی ّهنأ ال  تفرع  دـق  و  ّیلقع ، ّیّلک  روهـشملا  یلع  ّهنال  لیوأت ، فّرـصت و  الب  دارفالا  یلع  هلمح  ّحـص  امل  ـالا  و  ّیظفللا ،
هدیق نودب  ینعملا  سفن  ةداراب  لومحملا  یف  فّرصّتلا  ّنأ  ةرورض  یفخی ، امک ال  کلذ ، نودب  اهیلع  هلمح  ۀّحـص  عم  دارفالا ] یلع   ] اهیلع

نع  هدیرجت  یلا  جاتحی  ینعم  صوصخل  هعضو  ّنأ  عم  هیلع . ۀفراعتملا  ایاضقلا  ءانب  نوکی  داکی  فّسعت ال 
______________________________

. درادن یتیلخدم  هنوگچیه  نآ  رد  یطرشب » «ال 

سنج ملع  - 2

[. 958] دشابیم سنج  ملع  دسا ، يانعمهب  هماسا » [- » 1]
دـشابیم نآ  همیمـض  مه  يدـیق  هکلب  تسین  یه - یه  امب  ّتیهام - سفن  سنج ، ملع  هل  عوضوم  هک  تسا  نیا  ّتیبرع ، لها  نیب  روهـشم 

. نآ هب  نهذ  هّجوت  نهذ و  رد  نّیعت  اب  هکلب  یجراخ  نّیعت  هب  هن  اهتنم  تسا  ّتیهام  نآ  ندوب  صّخشم  نّیعتم و  زا  ترابع  هک 
هل عوضوم  یلو  هدـش  عضو  ّتیهام ، نآ  يارب  دـسا  هکلب  هدـشن  عضو  یئاـهنت - هب  سرتفم - ناویح  ّتیهاـم  يارب  هماـسا  رگید : تراـبع  هب 

ناویح هماـسا : هل  عوضوم  سپ  دـشاب  هدرک  ادـیپ  صّخـشت  دـشاب و  ظوحلم  نهذ ، رد  هکنیا  دـیق  اـب  دـشابیم  سرتـفم  ناویح  نآ  هماـسا » »
هکنیا  نودب  هماسا - سنج و  ملع  اب  هک  تسا  نیا  شدهاش  تسا و  نهذ  رد  ظوحلم  سرتفم 

532 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] میکحلا عضاولا  نع  الضف  لهاج  نع  ردصی  داکی  لامعتسالا ال  دنع  هتّیصوصخ 

______________________________

نّیعت فّرعت و  سنج ، ملع  يانعم  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  شندوب  هفرعم  و  [ 959] دوشیم هفرعم  هلماعم  دشاب - شهارمه  فیرعت  تادا 
. دراد ّتیلخدم  ینهذ 

تسا نامه  مه  سنج  ملع  هل  عوضوم  دشابیم ، همهبم  ّتیهام  سفن  تاذ و  سنج ، مسا  هل  عوضوم  هک  روطنامه  هلئسم : رد  قیقحت  [- 1]
[960 .] دشاب هتشاد  ّتیلخدم  نآ  هل  عوضوم  رد  ینهذ  نّیعت  هکنیا  نودب 

ص532 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
؟ دوشیمن سنج  مسا  اب  اّما  دوشیم  هفرعم  هلماعم  سنج ، ملع  اب  ارچ  لا :

ظفل نآ  يانعم  ظاحل  هب  ثینأت  هک  دشابیم  یظفل  ّثنؤم  دننام  درادن ، انعم  هب  یطابترا  تسا و  یظفل  سنج ، ملع  باب  رد  فیرعت  باوج :
الـصا تسا و  یظفل  مه  سنج  ملع  باب  رد  فیرعت  دـشاب ، یتثونا  انعم  رد  هکنیا  نودـب  هدـش  تیاعر  ثینأـت  ظـفل ، سفن  رد  هکلب  تسین 
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. درادن انعم  هب  یطابترا 
؟ دنراد بلطم  نیا  رب  یلیلد  هچ  درادن و  ّتیلخدم  سنج  ملع  هل  عوضوم  رد  ینهذ  نّیعت  دیق  هکنیا : رب  دنراد  رارصا  فّنصم  ارچ  لاؤس :

[: 961] دناهدرک هماقا  نآرب  لیلد  هس  هکلب  ود ، هّللا  همحر  فّنصم  باوج :
هّیضق تروص  هب  ناوتیم  لاکشاالب  امّلـسم و  دسا » اذه  : » تفگ داد و  رارق  هیلاراشم  ار  یجراخ  سرتفم  ناویح  ناوتیم  هک  روطنامه  - 1

، یجراخ دوجوم  اب  دناوتیم  هنوگچ  دشاب ، هدش  ذـخا  هّینهذ ، ّتیـصوصخ  هماسا »  » يانعم رد  رگا  هکیلاحرد  ۀـماسا » اذـه  : » تفگ هّیلمح 
دیایب و نهذ  رد  شدّیقت - اب  یجراخ - دوجو  هب  دّیقم  درادن  ناکما  دنتسه ، رگیدکی  میـسق  نیابتم و  ینهذ ، اب  یجراخ  دوجو  دوش ، دّحتم 

البق دیاب  ۀماسا » اذه   » دیتفگ رگا  سپ  دنک  ادیپ  داّحتا  جراخ ، اب  و  [ 962] دوش لمح  یجراخ ، درف  رب  ینهذ  رما  هب  دّیقم  دوشیمن  نینچمه 
533 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لئاق نآ  يانعم  رد  یـضیعبت  دیاب  ّنأک  دیـشاب ، هدرک  رظنفرـص  ینهذ  رما  هب  هماسا - دننام  سنج - مسا  دّیقت  زا  هدرک و  لامعا  يدـیرجت 
هّیلمح هّیضق  دینادیم  نادجولاب »  » امش تسین و  ّتیفیک  نآ  هب  هلئسم  هکیلاحرد  [ 963] دنک ادیپ  داّحتا  جراخ  رد  دوجوم  دسا  اب  ات  دیوش 

مه ۀماسا » اذه   » هّیضق رد  تسین  تیانع  دیرجت و  هب  يزاین  لّوا ، هّیضق  رد  هک  روطنامه  دنتسه ، فیدر  کی  رد  ۀماسا » اذه   » و دسا » اذه  »
. دشابیمن فّرصت  تیانع و  هب  يزاین 

زا ینهذ  دیق  ءاقلا  رب  ینتبم  اهنآ  مامت  تفگ  دش و  دیرجت  هب  لئاق  هتسویپ ، ناوتیم  هّیفرع  تالامعتـسا  هّیلمح و  يایاضق  رد  ایآ  [- 964]2
! ریخ تسا ؟ سنج  ملع  يانعم 

رد اعون  دنادیم  وا  هکیلاحرد  دـیامن  عضو  نهذ  هب  دـّیقم  يانعم  يارب  ار  هماسا - دـننام  سنج - مسا  هک  تسیچ  میکح  عضاو  هزیگنا  - 3
نیا هداد و  رارق  تمحز  رد  ار  مدرم  عضاو ، دشاب ، نانچ  رگا  دنک ، ادـیپ  قّقحت  هّیلمح  هّیـضق  ات  دوش  فذـح  دـیق  نآ  دـیاب  هّیلمح  يایاضق 
مسا هکنیا : ّالا  [ 965] درادن یقرف  سنج  ملع  اب  سنج  مسا  هل  عوضوم  میئوگیم : اذـل  درادـن  یبسانت  هنوگچـیه  وا  تمکح  ماقم  اب  هلئـسم 

. دشاب هدش  یشان  انعم  زا  فیرعت  نآ  هکنیا  نودب  دراد  دوجو  یظفل  فیرعت  سنج ، ملع  رد  اّما  تسا  فیرعت  دقاف  سنج ،
534 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

كارتشالا وحن  یلع  هماسقأب  دـهعلا  وأ  قارغتـسالا  وأ  سنجلا  مـالب  فّرعملا  ماـسقأ : یلع  ّهنأ  روهـشملا  و  مـاللاب ، فّرعملا  درفملا  اـهنم : و 
نم ماقملا  نئارق  لبق  نم  وأ  ماللا ، صوصخ  لبق  نم  ماسقالا  نم  دحاو  ّلک  یف  ۀّیـصوصخلا  ّنأ  رهاّظلا  و  ینعم 967 .] وأ  اظفل  [ 966] اهنیب
امیف المعتـسم  لاح  ّلک  یلع  لوخدـملا  ناکف  كارتشـالا ، وأ  زاـجملا ، هیف  مزلیل  لوخدـملا  لامعتـساب  ـال  لولدـملا ، لاّدـلا و  دّدـعت  باـب 

[. 1  ] لوخدملا ریغلا  هیف  لمعتسی 
______________________________

مال هب  فرعم  درفم  - 3

. تسا قلطم »  » ظافلا زا  یکی  مال  هب  یّلحم  درفم  [- 1]
یَِفل َناْسنِْإلا  َّنِإ  : » دننام قارغتسا - ای  ةأرملا -» نم  ریخ  لجّرلا  : » دننام سنج - يارب  تسا  نکمم  دوشیم ، لخاد  درفم ، رب  هک  یمال  فلا و 
: تسا نینچ  بیترت ، هب  نآ  هلثما  انمض  دشابیم . يروضح  ای  ینهذ  يرکذ ، هنوگ  هس  رب  مه  دهع  مال » فلا و   » هک دشاب  دهع  ای  ٍرْسُخ -»

ج: انعم ...  هّللا  ّنا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا »  » یف امه  ذإ  نینثا  یناث  ب ... : لوسّرلا .»  » نوعرف یـصعف  الوسر  نوعرف  انلـسرا  و  فلا :
 .... مکنید مکل  تلمکا  مویلا » »

: مینکیم ثحب  هلئسم  ود  رد  هیف » نحن  ام   » رد
نآرب ّلاد  هّصاخ ، نئارق  ای  مال » فلا و   » هک نیا  ای  دـنکیم  رییغت  مـال - لوخدـم  هدـش - هدوزفا  نآ  لوا  هب  مـال  هک  يدرفم  ياـنعم  اـیآ  - 1
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[. 968] دشابیم تاّیصوصخ 
رد هدمآرد ، لجّرلا »  » تروص هب  هدش و  عقاو  فیرعت ، مال  لوخدم  دینک  ضرف  دشابیم ، همهبم  ّتیهام  رب  ّلاد  سنج و  مسا  لجر »  » هملک

دیوگب یسک  رگا  تروص  نیا 
535 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] ّینهّذلا 969 ریغ  یف  نییعّتلل  ةدیفم  فیرعّتلل و  ۀعوضوم  نوکت  ماللا  ّنأ  فورعملا  و 
______________________________

هملک اریز  تسا  لطاب  شمالک  تسا ، هنّیعتم  ّتیهام  رب  ّلاد  هدش ، عقاو  مال ، لوخدـم  هک  نونکا  اّما  دوب  همهبم  ّتیهام  رب  ّلاد  البق  لجر ،» »
. دنکیمن یتوافت  شیانعم  دشاب ، نآ  دقاف  هچ  دشاب  هتشاد  مال  فلا و  هچ  لجر » »

« لجر  » هملک تفگ : ناوتیم  اتیاهن  تسا . رگید  هّصاخ  نئارق  ای  مال  هب  دنتـسم  هدـش ، حرطم  يدـئاز  ّتیـصوصخ  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ ،
ریاس دـننام  تسا . مال  فلا و  هطـساو  هب  شنّیعت  اهتنم  دـیامنیم  تلالد  نّیعتم  ّتیهام  رب  مـاللا » عم   » اـّما تسا  ّتیهاـم  رب  ّلاد  مـال ، نودـب 

هقلطم ّتیهام  رب  هکلب  تسین  ّتیملاع  رب  ّلاد  لجر ، هملک  املاع ،» الجر  مرکا  : » میتفگ رگا  تسا ، حرطم  لولدم ، لاد و  دّدعت  هک  يدراوم 
. میشاب هدرک  لامعتسا  ملاع  لجر  رد  ار  لجر »  » هملک تسین  نینچ  دراد و  ملع  هب  دّیقت  رب  تلالد  املاع »  » هملک دیامنیم و  تلالد  لجر 

. تسا نّیعت  فیرعت و  رب  ّلاد  هّصاخ ، نئارق  ای  مال »  » دنکیم و تلالد  ّتیهام  تاذ  رب  لجر  هک : تسا  نینچ  مه ، لجّرلا »  » هملک
تسا 970] رگید  هّصاخ  نئارق  ای  مال  هیحان  زا  ماسقا  زا  کیره  رد  ّتیدهع  ّتیسنج و  لومـش ، ّتیـصوصخ  هک  تسا  نیا  رهاظ ، هصالخ :
رد لجر »  » اتجیتن ات  تسا  نییوحن  مالک  رهاظ  هکنانچ  دـشاب ، فلتخم  یناعم  رد  لجر - دـننام  مـال - لوخدـم  لامعتـسا  قیرط  زا  هکنیا  هن 

. دشاب كرتشم  انعم  دنچ  نیب  ای  دشاب  هدش  لامعتسا  يزاجم  یناعم 
تسا  یجراخ 971 ] فیرعت  نآ ، زا  دوصقم  دیامنیم ، فیرعت  رب  تلالد  هک  مال » : » 2 [- 1]

536 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] انهذ یناعملا  نیب  نم  هسفنب  ّزیمتملا  ینعملا  یلا  ةراشالا  الا  سنجلا  فیرعت  یف  نییعت  ال   ] نّیعت ّهنأب ال  ریبخ  تنأ  و 

الا هل  نطوم  ال  ءیـش ] عم   ] ام عم  داّحتالا  عانتما  نم  تفرع  امل  دارفـالا ، یلع  فرعم  وه  اـمب  مـاللاب  فّرعملا  لـمح  ّحـصی  ـال  نأ  همزـال  و 
یف  ةدئاف  هعم ال  و  دیرّجتلاب ، الا  نهّذلا 

______________________________

؟] ینهذ 972 فیرعت  ای 
. دیامنیم نییعت  هدافا  هدش و  عضو  فیرعت  يارب  ّینهّذلا 973 -] دهعلا  ریغ  یف  مال -»  » هک تسا  نیا  فورعم ،

. یجراخ فیرعت  هن  دشابیم  ینهذ  فیرعت  رب  ّلاد  مال » : » هّللا همحر  فّنصم  [- 1]
؟ دومن رّوصت  یجراخ  درفم  ناوتیم  هنوگچ  سنج »  » فیرعت رد  دشاب  هیجراخ  هفرعم  نّیعت و  هفرعم ، زا  دوصقم  رگا  کلذ : نایب 

« لجّرلا  » تروص نیا  رد  دوشیم ، هفرعم  هلماعم  نآ ، اب  هدـش و  هدوزفا  لجر  هملک  هب  سنج  فیرعت  مال  ةأرملا » نم  ریخ  لجّرلا   » هلمج رد 
؟ دراد ینّیعت  صّخشت و  هچ  یجراخ ، ناونع  رظن  زا 

هنوگچـیه جراخ ، رد  نّیعت  اب  تسا و  فیرعت  مال  قیداـصم  زا  یکی  سنج ، فیرعت  نوچ  سپ  تسین  نآ  رد  یـصّخشت  ّزیمت و  هنوگچـیه 
نّیعت صّخـشت و  هفرعم ،»  » سفن هّجوت  تهج  زا  ینعی : میئامنیم - لمح  ینهذ  فیرعت  هب  ار  روهـشم  مالک  رد  فیرعت  اذـل  درادـن  یبسانت 

. دراد
537 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هیلا ۀجاح  اّمل ال  عضولا  ّنأ  یلا  افاضم  اذه . فّسعّتلا ، نع  لاخ  ریغ  فرعلا  یف  ۀـلوادتملا  ایاضقلا  یف  فّرـصّتلا  لیوّأتلا و  ّنأ  عم  دـییقّتلا .
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امک اوغل ، ناک  هیلع  لمحلا  وأ  ماللاب  فّرعملا  لمح  یلع  ۀلمتشملا  ۀفراعتملا  تالامعتـسالا  یف  هئاغلإ  هنع و  دّرّجتلا ]  ] دیرّجتلا نم  دب  لب ال 
[. 1  ] هیلا انرشأ 

______________________________

: دنراد روهشم  مالک  رب  لاکشا  هس  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]
هملک ینعی : دشاب  هتـشاد  ّتیلخدـم  ینهذ  هّجوت  هراشا و  مال ،»  » يانعم رد  دـیاب  دـشاب  حرطم  هفرعم »  » ناونع رگا  سنج  فیرعت  مال  رد  - 1

، روکذم ضرف  هجیتن  هک  دشاب  نهذ  رد  هّزیمتم  ّتیهام  لجّرلا »  » يانعم دـیامن و  تلالد  نآ  ینهذ  فیرعت  رب  مال  ّتیهام و  تاذ  رب  لجر » »
دوجو دراد و  ینهذ  نّیعت  لجّرلا »  » یجراـخ و نّیعت  دـیز »  » اریز دـشابن  حیحـص  دـیز » لـجّرلا   » اـی لـجّرلا » دـیز   » هّیلمح هّیـضق  تسا : نیا 

، تسا هّیلمح  هّیـضق  كالم  هک  ّتیوه » وه   » داّحتا و لجّرلا »  » دـیز و نیب  تسین  لوقعم  نیابت ، ضرف  اب  تسا و  نیابتم  ینهذ ، اـب  یجراـخ 
. تسا ناوارف  عیاش و  روکذم ، وحن  هب  هّیلمح  يایاضق  هکیلاحرد  دنک  ادیپ  قّقحت 

یعقاو يانعم  رد  لجّرلا »  » هملک الثم  تفگ : دش و  دیرجت  هب  لئاق  هتـسویپ ، هّیفرع ، تالامعتـسا  هّیلمح و  يایاضق  رد  ناوتیم  ایآ  [- 974]2
؟] هدش 975 اقلا  نآ ، هل  عوضوم  زا  ینهذ  هراشا  فّرعت و  ینعی : هدشن  لامعتسا 
. تسین فّسعت  زا  یلاخ  هفراعتم ، هّیلمح  يایاضق  رد  فّرصت  دیق و  ءاقلا  ریخ !

- فراعتم تالامعتـسا  رد  تسا  مزال  هکلب  تسین  نآ  هب  يزاین  هک  دـیامن  عضو  یفیرعت  يارب  ار  مال »  » هک تسیچ  میکح  عضاو  هزیگنا  - 3
دومن اقلا  فذح و  ار  نآ  لجّرلا - دیز  دننام 

538 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّدب یتلا ال  نئارقلاب  نوکت  اّمنا  تاّیـصوصخلا  ةدافتـسا  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  یف  امک  نییّزتلل  نوکت  اقلطم  ماللا  ّنأ  رهاظلاف 

کلت یلا  ۀجاح  تاّیـصوصخلا ال  کلتب  هیلع  ۀلالدلا  عم  و  ینعملا ، یلا  ةراشالل  ماللا  ةدافاب  لیق  ول  لاح و  ّلک  یلع  اهنییعتل ]  ] اهنّیعتل اهنم 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  اهلالخا ، تفرع  دق  و  ۀّلخم ، نکت  مل  ول  ةراشالا 

______________________________

رارق هقیـضم  تمحز و  رد  ار  مدرم  وا  دشاب  نانچ  رگا  درادن و  یبسانت  عضاو  تمکح  ماقم  اب  هلئـسم  نیا  دنک ، ادیپ  قّقحت  هّیلمح  هّیـضق  ات 
. قییضت هن  تسا  لیهست  يارب  عضاو  عضو  تلوهس - هن  هداد 

نییزت يارب  [ 976] دراوم مامت  رد  مال  هک  تسا  نیا  رهاظ ، دنیامرفیم : دنتفریذپن ، ار  روهـشم  مالک  هکنآ  زا  دـعب  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
هب ّتیدهع - لومش و  ّتیسنج ، تاّیصوصخ - هدافتسا  و  نیسحلا - نسحلا و  دننام  دوشیم  لخاد  هّیصخش ، مالعا  رب  هک  روطنامه  تسا -

[. 977] دشابیم هّصاخ  نئارق  هطساو 
دهع ای  قارغتـسا  سنج ، يارب  یهاگ  مال  نوچ  اّما  دشاب  هدش  عضو  هراشا  يارب  مال »  » دینک ضرف  هک : دـناهدرک  هراشا  ياهتکن  هب  فّنـصم 

فیرعت يارب  دروم  نالف  رد  سنج و  فیرعت  هن  تسا  قارغتسا  يارب  دروم  نالف  رد  مال  الثم  دنک  نییعت  ات  دشاب  هنّیعم  نئارق  دیاب  اذل  تسا 
تنیز يارب  طقف  و  [ 978] درادن یشقن  هنوگچیه  مال ، فلا و  دیئوگب : تسا ، مزال  نئارق ، نآ  لاحرههب ، نوچ  اذل  قارغتـسا  هن  تسا  سنج 
يانعم رد  میئوگب  تسین ، يزاین  تسا 979 ،] تاّیصوصخ  رب  ّلاد  نئارق ، یتقو  اتجیتن  دیامنیم  تلالد  تاّیصوصخ  رب  نئارق  نامه  تسا و 

دق ۀّلخم و  نکت  مل  ول  ةراشالا  کلت  یلا  ۀجاح  ال  هدش - ذخا  هراشا  فیرعت و  مال ،» »
539 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع ماللا  ۀلالد  لجال  نوکت  اّهنأ  یلع  اهل ]  ] اهیف ۀلالد  الف  هیلع ، لوخدملا  ۀـلالد  مدـع  عم  مومعلا  یلع  ماللاب  فّرعملا  عمجلا  ۀـلالد  اما  و 
، یفخی امک ال  عمجلا ، بتارم  ّلقأ  یه  يرخالا و  ۀبترملا  نّیعتل  کلذ  و  دارفالا ، عیمجل  ۀقرغتـسملا  ۀـبترملل  الا  نّیعت  ّهنأ ال   ] ثیح نییعّتلا ،

نأ و  فیرعّتلا . هب  نوکیل  نّیعملا  یلا  ةراشالا  یلع  ماللا  ۀـلالد  یلا  ال  کلذـل ، کلذـک  هعـضو  یلا  ةدنتـسم  هیلع  هتلالد  نوکی  نأ  ّدـب  الف 
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الا فیرعت  هببـسب  نوکی  الف  نییعّتلا  یلع  ۀلالّدلا  طیـسوت  الب  قارغتـسالا  یلع  هتلالد  نع  صیحم  الف  هیلا ، هیلع  ۀلالّدلا  دانتـسا  نع  الا  تیبأ 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  اظفل ،

______________________________

. ادّیج لّمأتف  [ 980] اهلالخا تفرع 
. هدش هماقا  اهنآ  عفن  هب  یلیلد  هدش - عافد  روهشم ، هیحان  زا  ّنأک  [- 1]

دشابیم ملاع  ّلک  مرکا  يانعمهب : ءاملعلا  مرکا  تسا و  قارغتسا  مومع و  رب  ّلاد  ءاملعلا »  » دننام مال  هب  یّلحم  عمج  امّلـسم  کلذ : حیـضوت 
[- تسا 981 فیرعت  مال »  » نوئـش زا  لومـش  رب  تلالد  هکلب  تسا  عضاو  عضو  هب  طوبرم  قارغتـسا ، رب  نآ  تلالد  هک  دومن  مّهوت  دـیابن  و 

. تسین مومع  رب  ّلاد  عمج » وه  امب   » عمج
؟ دراد یبسانت  هچ  لومش ، قارغتسا و  اب  فیرعت  لاؤس :

ایآ تسا ، عیـسو  شتالامتحا  هرئاد  مینیبیم  مینک ، هظحالم  ار  املع - لاجر و  ینعی  عمج - هک  یماـگنه  تسا و  نّیعت  رب  ّلاد  مـال ، باوج :
ینّیعم هبترم  لومـش ، قارغتـسا و  اریز  تسا  قارغتـسا  یـضتقم  فیرعت ، مال  اّما  املع  مامت  ای  ملاع  هاجنپ  اـی  تسا  ملاـع  هس  نآ ، زا  دوصقم 

« ءاملعلا  » هک هدومن  اضتقا  نّیعت  فیرعت و  رب  مال  تلالد  سپ  دراد - نّیعت  ءاملعلا » عیمج  : » ینعی تسین - نآ  رد  یماهبا  هنوگچیه  هک  تسا 
[. 982] دشاب مومع  رب  ّلاد 

540 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسا نییزت  يارب  مال  تفگ  ناوتیم  بلطم  نیا  دوجو  اب  ایآ 

. دومن تباث  فیرعت ، قیرط  زا  ار  قارغتسا  هک  تسین  نیا  زا  ریغ  ياهراچ  لکشتسم :
: دناهتخادرپ یّلح  باوج  هب  سپس  یضقن و  خساپ  هب  ادتبا  هّللا  همحر  فّنصم 

. تسا نّیعتم  عمج ، زا  هلحرم  ود  هک  تسا  نیا  ام  لاکشا  نکل  دیئامن  تابثا  نّیعت  قیرط  زا  ار  قارغتسا  دیتسه  ددصرد  امش  یضقن : باوج 
: ینعی رثکا - دح  دینکیمن و  صّخشم  فیرعت  قیرط  زا  ار  هثالث - ینعی : عمج - بتارم  ّلقا  امش  ارچ  لقا ، دح  رثکا ب : دح  فلا :

زا هبترم  نیا  لاجر و  ۀثالث  ینعی : لاجر ، تسا ، یـصّخشم  هبترم  کی  مه  لقا » ّدـح  ، » دـیئامنیم باختنا  نّیعت  ناونعهب  ار  ءاملعلا - عیمج 
. درادن مال  هب  یطابترا  مومع ، قارغتسا و  میئامنیم ، فشک  هلئسم  نیا  زا  اذل  درادن  یماهبا  هنوگچیه  عمج ،

تلالد هب  یطابترا  چیه  هلئـسم ، نیا  هدومن - عضو  قارغتـسا  رب  تلالد  يارب  ندوب  یّلحم  لاح  رد  ار  عمج  عضاو ،» : » دـیئوگب یّلح : باوج 
. درادن نّیعت  هراشا و  رب  مال 

 ...«. صیحم الف  هیلا  هیلع  ۀلالّدلا  دانتسا  نع  الا  تیبا  نا  و  : » هلوق
نوچ هکنیا  هن  تسا  قارغتسا  رب  ّلاد  دوش ، لخاد  عمج  رب  هکیتروصرد  مال » فلا و   » سفن دیئوگب : دیراد ، ابا  هلئسم ، نیا  نتفریذپ  زا  رگا 

. تسا قارغتسا  رب  لیلد  فیرعت ، تسا ، فیرعت  رب  ّلاد  مال » »
؟ دوشیم هلماعم  هفرعم  ناونعهب  ءاملعلا »  » هملک اب  ارچ  سپ  تسین  فیرعت  رب  ّلاد  مال  تسا و  قارغتسا  رب  ّلاد  مال ، سفن  رگا  لاکشا :
یظفل هفرعم  ءاملعلا » : » هک میئامنیم  رارکت  میدرک ، نایب  سنج  ملع  رد  هک  ار  یخـساپ  انیع  تسین و  یقیقح  هفرعم  ءاملعلا »  » هملک باوج :

. دشاب هدش  یشان  انعم  زا  شفیرعت  هکنیا  نودب  تسا 
. مینادیم نآرب  يدهاش  مه  ار  مال  هب  یّلحم  عمج  تسا و  فیرعت  رب  ّلاد  مال »  » دومن تابثا  ناوتیمن  هجیتن :

541 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وحنب ول  لّوالا و  یف  اهنم  موهفملا  ّنأ  لاکـشا  و ال  لجرب ،» ینئج   » یف وأ  ۀنیدملا » یـصقأ  نم  لجر  ءاج  و   » یف لجر »  » لثم ةرکّنلا  اهنم : و 

، لجرلا دارفأ  نم  دـحاو  ریغ  یلع  قابطنالا  لمتحملا  بطاخملا  دـنع  لوهجملا 983 ] عقاولا  یف  نّیعملا  درفلا  وه  لولدـملا  لاّدـلا و  دّدـعت 
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نیب ادّدرم  ادرف  ال  نیریثک ، یلع  قبطنی  اّیّلک  نوکی  و  لجّرلا ، نم  ۀّـصح  نوکیف  ةدـحولا ، دـیق  عم  ةذوخأملا  ۀـعیبّطلا  یه  ّیناّثلا  یف  ّهنأ  امک 
[. 1  ] دارفالا

______________________________

هرکن - 4

«. الجر لجر و  لجر ، : » دننام تسا  نیونّتلا » عم   » سنج مسا  نامه  هرکن ، [- 1]
: دناهدرک رکذ  هرکن  يارب  انعم  ود  هّللا  همحر  فّنصم 

امش لزنم  هب  يدرف  زورید  هکنیا  لثم  ای  یعسی »...  ۀنیدملا  یصقا  نم  لجر  ءاج  و  : » دننام دوشیم  لامعتسا  رابخا  ماقم  رد  هرکن  یهاگ  - 1
- ملکتملا دـنع  صّخـشم - نّیعم  یجراخ  درف  روکذـم ، ضرف  رد  هرکن  يانعم  لجر ،» ینءاج  : » دـیئوگیم رابخا  تروص  هب  زورما  هدـمآ ،

رکذ مالک  رد  وا  تاّیـصوصخ  اریز  تسا  دارفا - مامت  رب  یهاگ  و  دّدـعتم - دارفا  رب  قابطنا  لباق  لوهجم و  بطاخم ، رظن  زا  اّما  تسا 984 ]
. هدشن

« ادّیقم  » لجر تعیبط  هرکن ، يانعم  روکذم ، ضرف  رد  هک  لجرب  ینئج  ای  ۀبقر  قتعا  دننام : دوشیم  لامعتـسا  اشنا  ماقم  رد  هرکن  یهاگ  - 2
الوم دزن  ار  دـیز  دـبع ، هک  یماگنه  دراد ، مه  ّتیّلک  تسا ، دـّیقم  تدـحو ، دـیق  هب  هک  لاح  نیع  رد  نکل  [ 985] دشابیم تدحو  دـیق  هب 

هک تسا  نیا  شتّلع  تسا و  لجر  قادـصم  کی  مهنآ  دـنک  رـضاح  وا  دزن  ار  ورمع  رگا  هدومن و  نایتا  ار  قادـصم  کی  دـیامن ، رـضاح 
قیداصم و مامت  رب  تدحو  دیق  هب  دّیقم  ّتیهام 

542 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ال ۀّیّلک ، ۀّـصح  وأ  بطاخملل ، نّیعم  ریغ  عقاولا  یف  نّیعم  درف  وه  اّما  مهدـنع - ةرکن  نوکی  عئاشلا  لمحلاب  ام  يأ  ةرکّنلا - [: 986] ۀلمجلاب و 
و دارفالا ، نم  هب  ءیج  نم  ّلک  یلع  قدـصی  ّهنأ  عم  ةرکن ، لجرب » ینئج   » یف لجر )  ) ظفل نوک  ۀـهادبل  کلذ  و  دارفالا ، نیب  دّدرملا  درفلا 
، هریغ وأ  وه  ال  وه ، وه  دحاو  ّلک  ّنأ  ةرورض  اهنم ، دارملا  وه  ناک  ول  دّدرملا  درفلا  ۀّیـضق  وه  امک  هریغ ، وأ  اذه  اهنم  دحاو  نوکی  داکی  ال 

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  قابطنالل ، الباق  اّیّلک  نوکیف  ةدحولا ، موهفم  لثمب  دّیقملا  ّیعیبّطلا  وه  رمالا  ّقلعتم  یف  ۀعقاولا  ةرکّنلا  نوکت  نأ  ّدب  الف 
______________________________

لجر قیداصم  دارفا و  مامت  رب  قابطنا  لـباق  یّلک و  مه  لـجر »  » ظـفل تسا  یّلک  لـجر ،»  » هملک هک  روطناـمه  سپ  دـنکیم  قدـص  دارفا 
. دشابیم

دوشیم و هتفگ  هرکن  نآ  هب  تاّیبدا  رد  هک  تسا  يزیچ  رد  ام  ثحب  هکلب  تسین  ءار و »...  فاـک ، نون ،  » موهفم اـنعم و  رد  اـم  ثحب  [- 1]
. تسا قابطنا  لباق  نآرب ، هرکن  موهفم  عیاش ، لمح  هب  هک : مینکیم  ثحب  يزیچ  هرابرد  یملع  حالطصا  هب 

يارب صّخـشم و  مّلکتم ، يارب  هک  دـشابیم  عـقاولا - یف  نـّیعم - درف  ناـمه  راـبخا ، ماـقم  رد  هرکن  ياـنعم  هـک  میوـشیم  رّکذـتم  ادّدـجم 
هک دـشابیم  تدـحو  دـیق  هب  ادـّیقم »  » لـجر تعیبـط  لـجرب » ینئج   » دـننام اـشنا  ماـقم  رد  هرکن  ياـنعم  تسا و  لوهجم 987 ] بطاـخم ،

. تسا ّتیّلک 988 ] ياراد  لاحنیعرد ،
543 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نأ دیعب  ریغ  و  ۀغل ، ّحـصی  امک  یناّثلا ، ینعملاب  ةرکّنلا  سنجلا و  مسا  یلع  ۀـقیقح  مهدـنع  قلطملا  قالطا  ۀّحـص  رهاّظلاف  کلذ  تفرع  اذا 
یلا بسن  ام  ّحص  ول  معن  یفخی . امک ال  اهفالخ ، یلع  حالطصا  هیف  مهل  نوکی  نأ  نود  نم  ۀغللا  قفو  یلع  قالطالا  اذه  یف  مهیرج  نوکی 

[990] ۀّصحلا وأ  سنجلا 989 ] هنم  دـیرأ  ام  ناک  امل  ّیلدـبلا  لومّـشلا  لاسرالاب و  دـیق  اـمل  اـعوضوم  مهدـنع  قلطملا  نوک  نم  روهـشملا 
[. 1  ] ۀبسّنلا قدص  یف  مالکلا  نأ  الا  اقلطم ،]  ] قلطمب مهدنع 
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______________________________

رب لجر »  » هملک هکلب  درادن  تلالد  تدحو  دیق  هب  دّیقم  ّتیهام  رب  تسین و  یّلک  نآ - لاثما  و  لجرب - ینئج  رد  لجر »  » يانعم هدش  هتفگ 
. دنکیم تلالد  دّدرم  درف 

: تروص نیا  رد  دومن  رضاح  الوم  دزن  ار  دیز  اضرف  رومأم  دبع  نآ  رگا  هّللا : همحر  فّنصم 
دّدرم درف ، نآ  ای  درف  نیا  نیب  هب » رومأم   » هکنیا ناونعهب  ای  هدومن  راضحا  هب - رومأم  سفن  و  لجر -»  » قادصم ناونعهب  ار  دـیز » ، » دـبع ایآ 

؟ هدرک نایتا  تسا ،
اریز تسا  قداص  هب  رومأم  ناونع  درف ، نآرب  دیامن  رـضاح  الوم  دزن  باختنا و  هک  ار  لجر  دارفا  زا  يدرف  ره  دبع  دیدرت ، نودـب  امّلـسم و 

. تسا ظوفحم  شقالطا  و  یّلک »  » ناونع ياراد  هرکن ، سپ  تسا  نیریثک »  » رب قدص  لباق  و  ةدحولا - دیقب  ادّیقم  یّلک -»  » هب رومأم 
حیحص و اهنآ  رب  قلطم »  » هملک قالطا  مینیبب  دیاب  نونکا  میدرک ، نایب  دشیم ، قالطا  قلطم »  » ناونع اهنآ  هب  هک  ار  یظافلا  نونکات  [- 1]

؟ هن ای  تسا  تقیقح 
: ینعی قلطم ، رگید : ترابع  هب  هدش  عضو  یلدب » عویش   » و نایرـس »  » هب دّیقم  ّتیهام  يارب  قلطم » : » هک هدش 991 ] هداد  تبسن  روهشم »  » هب

هکلب  همهبم  هدّرجم و  ّتیهام  هن  اّما  ّتیهام 
544 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هلمج رد  الثم  تسا  ّتیلدـب  وحن  هب  هکلب  تسین  باعیتسا  وحن  هب  شعویـش  ینعی : دـشاب  دارفا  مامت  رد  عویـش  نایرج و  شدـیق  هک  یتّیهام 
. دنکیم تیافک  دوش ، نایتا  شمادکره  تسا و  قداص  هبقر ، دارفا  مامت  هب  تبسن  لدبلا » یلع   » هک تسا  یتّیهام  هبقر ، يانعم  ۀبقر » قتعا  »

: تسا دساف  یلات  هس  مزلتسم  دناهداد ، تبسن  روهشم  هب  ار  هچنآ  هّللا : همحر  فّنصم 
و دازآ »  » يانعمهب تغل  رظن  زا  قلطم  اریز  دـنراد  یّـصاخ  حالطـصا  نییوغل - لباقم  رد  قلطم -»  » ظـفل هملک و  رد  روهـشم  تفگ  دـیاب  - 1

. هدشن ذخا  قلطم »  » يوغل يانعم  رد  دارفا - مامت  رد  نایرس - عویش و  دیق  دشابیم و  اهر » »
. دنشاب هتشاد  یّصاخ  حالطصا  قلطم ، يارب  نییوغل  لباقم  رد  روهشم  هک  تسا  دیعب  هجیتن :

هب تسا . قلطم  رهظا  قیداـصم  زا  سنج  مسا  هکیلاـحرد  مینادـن  قـلطم  قیداـصم  زا  ار  مّود 992 ] ياـنعمهب  هرکن  سنج و  مـسا  دـیاب  - 2
ّتیهام رب  ّلاد  یطرـش - دیق و  چیه  نودب  سنج - مسا  اریز  دشابن  قلطم »  » سنج مسا  روهـشم ، هب  بوسنم  يانعم  قبط  دیاب  رگید : ترابع 

هب نایرـس  عویـش و  هن  تسا  تدحو »  » نآ دیق  اریز  دـشاب  قلطم »  » قیداصم زا  دـیابن  مه  مّود  يانعمهب  هرکن  نینچمه  و  تسه 993 ] همهبم 
. ّتیلدب وحن 

! ریخ درادن ؟ قالطا  سنج  مسا  هک  دش  مزتلم  ناوتیم  ایآ 
؟ تسا مادک  دشابیم ، قالطا  رب  ّلاد  هک  یظافلا  سپ  دشابن  قلطم » ، » سنج مسا  رگا 

545 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیینعملاب هفالخب  اذه  لب و  هدناعی ، و  هیفانی ، ۀّیـصوصخلا  نم  هل  ام  ّناف  لباق ، ریغ  دـییقتلا  ءورطل  ینعملا 994 ] اذـهب  قلطملا  ّنأ  یفخی  و ال 

ةدارا ناکم  ال  قلطملا ، یف  ازّوجت  دییقّتلا  مزلتسی  هیلع ال  و  یفخی . امک ال  الصأ ، هببسب  امهمالثنا  مدعل 996 ] لباق ، هل  امهنم  اّلک  ّناف  [، 995
. ینعملا كاذب  قلطملا   ] ناک ول  همزلتسا  اّمنا  و  لاقم ، وأ  لاح  ۀنیرق  نم  هدیق  ةدارا  و  هنم ، هظفل  ینعم 

[. 1  ] لصفنمب وأ   ] لصفنم وأ  لصتمب  دییقّتلا  ناک  اقلطم  ازاجم  ناک  دّیقملا  ینعملا  هظفل  نم  دیرأ  ول  معن 
______________________________

: هک تسا  نیا  دشابیم  دراو  قلطم - هرابرد  روهشم - هب  بوسنم  فیرعت  رب  هک  يرگید  لاکشا  - 3 [- 1]
مرکت باطخ ال  ادرف  ءاملعلا ، مرکا  دومرف  زورما  الوم  رگا  تسین  ّتیزاجم  مزلتـسم  ماع ، صیـصخت  میتفگ ، صاخ  ماع و  ثحب  رد  همّدقم :
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مّلکتم يّدج  هدارا  رد  فّرـصت  هکلب  تسین  لامعتـسا  ماقم  رد  فّرـصت  صیـصخت ، اریز  هدشن  قّقحم  يزاجم  دومن ، رداص  ار  ملاعلا  ادـیز 
. تسا

546 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ادرف ۀـبقر و  قتعا  دومرف : زورما  الوم  رگا  تسین  ّتیزاجم  مزلتـسم  قلطم ، دـییقت  ینعی : دـشابیم  يراـج  مه  قلطم  دـییقت  رد  هلئـسم  نیمه 

مه يزاجم  هنوگچیه  دراد و  ّتیلخدم  هبقر  قتع  رد  نامیا  دیق  مینکیم  هدافتسا  مّود  لیلد  زا  دومن  رداص  ار  ةرفاکلا  ۀبقّرلا  قتعت  باطخ ال 
قتعت ال  دـّیقم - تسا و  ّتیهام  رب  ّلاد  قلطم ، هکلب  دـشاب  زاجم  مزلتـسم  اـت  هدـشن  لامعتـسا  هنمؤم  هبقر  رد  هبقر »  » هملک اریز  هدـشن  قّقحم 

. لصفنم ای  دشاب  لصّتم  هب  دییقت  هک  درادن  مه  یقرف  هّتبلا  تسا - نامیا  دیق  رب  ّلاد  ةرفاکلا - ۀبقّرلا 
، روهشم يانبم  قبط  اریز  مینادب 997 ] ّتیزاجم  مزلتـسم  ار  اهدییقت  مامت  دیاب  میئامن ، ذخا  دناهداد ، تبـسن  روهـشم  هب  ار  هچنآ  رگا  رّکذت :
لومـش و هب  دّیقم  هک  تسا  ياهبقر  قتع  شیانعم  هکلب  تسین  طرـش - دیق و  نودب  هبقر - ّتیهام  تاذ و  ۀـبقر » قتعا   » هلمج رد  هبقر  يانعم 
« ۀـبقر قتعا   » زا دـعب  الوم  رگا  اتجیتن  دراد  ّتیلخدـم  هبقر  يانعم  رد  عویـش  دـیق  ینعی : دـشاب  رفاک - نمؤم و  زا  معا  دارفا - مامت  رد  نایرس 
- دارفا مامت  رد  هعیاش »  » هبقر قتع  لّوا ، هّیضق  بجوم  هب  اریز  دنکیم  ادیپ  تافانم  رگیدکی  اب  هّیـضق  ود  نآ  ةرفاکلا » ۀبقّرلا  قتعت  ال  : » دومرف
، لّوا زا  ار  مّود  هّیـضق  روهظ  نوچ  اهتنم  ةرفاکلا » ۀبقّرلا  قتعت  ال  : » دیوگیم مّود  هّیـضق  هکیلاحرد  دـنکیم  تیافک  رفاک - نمؤم و  زا  معا 

هدشن لامعتـسا  شدوخ  یقیقح  يانعم  رد  هبقر  هک  دش  مزتلم  دیاب  اتجیتن  سپ  میرادیم  مّدقم  [ 998 «] ۀبقر قتعا   » رب ار  نآ  مینادیم  رتيوق 
مزلتسم دوشن ، لامعتسا  یقیقح  يانعم  عیمج  مامت و  رد  هبقر  رگا  هک  تسا  یهیدب  هدش و  اقلا  نآ  زا  دارفا  مامت  رد  نایرـس  عویـش و  دیق  و 

ار هچنآ  قبط  نیاربانب ، تسا  زاجم 
547 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، مینکیم فشک  هلئـسم  نیا  زا  اذل  دش  مزتلم  نآ  هب  ناوتیمن  هکیلاحرد  تسا 999 ] زاجم  مزلتسم  دییقت ، امئاد  دناهداد  تبسن  روهـشم  هب 
دازآ ینعی : دننکیم  انعم  ریسفت و  تغل ، قبط  ار  قلطم  مه  روهشم  هکلب  تسا  قداص  ریغ  حیحص و  ریغ  دناهداد ، تبسن  روهشم  هب  ار  هچنآ 

. تسین مه  ّتیزاجم  مزلتسم  دییقت ، انمض  سنج ، مسا  رب  مه  تسا و  قداص  هرکن ، رب  مه  هک  دّرجم  و 
 ...«. اقلطم ازاجم  ناک  [ 1000] دّیقملا ینعملا  هظفل  نم  دیرا  ول  معن  : » هلوق

. تسا ّتیزاجم  مزلتسم  ام  نایب  قبط  هچ  هدش و  هداد  تبسن  روهشم  هب  هچنآ  قبط  هچ  دنک  لامعتسا  دّیقم  رد  ار  قلطم  ظفل  یسک  رگا 
مزلتـسم امئاد  دـییقت  هدـش ، هداد  تبـسن  روهـشم  هب  هچنآ  رب  انب  اّما  تسین  يزاجم  لامعتـسا  دـییقت ، همزال »  » ام ناـیب  قبط  هک  تسا  یهیدـب 

. تسا ّتیزاجم 
بلج یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  باتک  زا  ياهتکن  هب  ار  امش  هّجوت  ثحب ، نیا  نایاپ  رد  هدنراگن » : » رّکذت

هحفص 346. لوا ، دلج  دیامنیم -
فاصتا موهفملا و  وه  یتاذـلا  یلوألا و  امهـضورعم  ناتّیـضرع  ناتلاح  دـییقّتلا  قالطالا و  ّنا  انرکذ  اـم  يواـطم  نم  کـل  رهظ  دـق  ّهنا  ّمث  »

ظفللا وه  تاّذـلاب  الّوا و  امهـضورعم  نوکب  رعـشی  ثحبلا  ردـص  یف  روکذـملا  فیرعّتلا  ناک  نا  زاجملا و  ضرعلاب و  وه  اّمنا  امهب  ظـفّللا 
«. ضرعلاب اعبت و  امهب  ظفّللا  فاّصتا  اودارا  مهّنکل 

548 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اجراخ نوکی  ئراوّطلا 1001 ] رئاسک  نایرّسلا  عایّشلا و  ّنأ  اعضو و  ۀمهبملا  ۀّیهاملا  یلع  الا  لجر »  » لثمل ۀلالد  ّهنأ ال  کل  رهظ  دق  لصف :

: تامّدقم یلع  فّقوتت  یه  ۀمکح و  وأ  لاقم  وأ  لاح  ۀنیرق  نم  هیلع  ۀلالّدلا  یف  ّدب  الف  هل ، عضو  اّمع 
[. 1  ] لامجالا وأ  لامهالا 1002 ] ال  دارملا ، مامت  نایب  ماقم  یف  مّلکتملا  نوک  اهادحا :

______________________________
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تمکح تامّدقم 

هراشا

نآ همیمـض  يدیق  چیه  دشابیم و  همهبم  ّتیهام  رب  ّلاد  اعـضو »  » لجر دـننام  سنج 1003 ،] مسا  هک  دـش  صّخـشم  لبق  بلاطم  زا  [- 1]
نایرس عویش و  رب  دشاب  انب  رگا  دشابیم و  هل  عوضوم  هرئاد  زا  جراخ  تاّیصوصخ ، دویق و  ریاس  دننام  مه  نایرـس  عایـش و  دیق  یّتح  تسین 

. دشاب قّقحم  تباث و  تمکح - تامّدقم  ینعی : تمکح - هنیرق  ای  هّیلاقم 1004 ] هیلاح ، هنیرق  دیاب  دیامن  تلالد 
. تسا هّیلقع  هنیرق  تمکح ، تامّدقم  نکل  تسا  هّیظفل  هّیلاقم ، هنیرق  مّلکتم و  لاح  تاّیصوصخ و  زا  ترابع  هیلاح ، هنیرق  هک  تسا  یهیدب 

اضرف هکنیا  دانتسا  هب  هن  تسا  تمکح  هنیرق  نامه  دانتـسا  هب  نایرـس  عویـش و  هدافتـسا  دشاب ، مامت  لماک و  تمکح ، تامّدقم  رگا  رّکذت :
. تسا نایرس  عویش و  رب  ّلاد  هبقر ،

: میزادرپیم تمکح  هناگهس  تامّدقم  نایب  هب  کنیا 
549 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. لامجا 1006 ای  لامها  ماقم  هن  دشاب  دوخ  [ 1005] دارم مامت  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  تسا  نیا  تمکح ، همّدقم  نیلّوا  - 1
هکنیا لثم  دـیامن  هراشا  شیوخ  دوصقم  هب  دـنک و  نایب  لامها  ای  لامجا  وحن  هب  ار  یبلطم  تسا  ددـصرد  ناـسنا  یهاـگ  هک  تسا  یهیدـب 

دیامنیم رداص  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » وحن هب  ار  يرما  اذل  زامن ، عناوم  طئارش و  تاّیصوصخ ، هن  تسا  تالص  بوجو  لصا  نایب  ماقم  رد  الوم 
. دنک نایب  دراد ، ّتیلخدم  هب  رومأم  رد  هچنآ  هک : تسا  نیا  ماقم  رد  وا  یهاگ  اّما 

، لامجا رد  ناشقارتفا : هجو  اّما  تسین . نایب  ماقم  رد  تروص  ود  ره  رد  الوم  هک  دنتـسه  كرتشم  تهج  نیا  رد  لامها  لامجا و  يروآدای :
یئوگلامجا ددـصرد  یتمکح  تحلـصم و  رطاخ  هب  ینعی : هدـش  ّقلعتم  شلباقم  هطقن  هب  هتفرگن  ّقلعت  نایب  هب  ـالوم  ضرغ  هک  روطناـمه 

. تسا
ّقلعتم نایب ، هب  ضرغ  هن  رگید  ترابع  هب  نایبلا  مدـع  هن  تسا و  نایب  یـضتقم  تحلـصم ، هن  هک : هدومن  هظحالم  الوم  یئوگلامها  رد  اـّما 

. نایبلا مدع  هب  هن  تسا 
550 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. نییعّتلا بجوی  ام  ءافتنا  اهتیناث :

عفر یف  رثؤم  ریغ  ّهناف  نیبلا ، یف  ماقملا  كاذ  نع  جراخلا  ۀـظحالمب  نّقیتملا  ناـک  ول  بطاـّختلا و  ماـقم  یف  نّقیتملا  ردـقلا  ءاـفتنا  اـهتثلاث :
عم هنّیبی  مل  ّهنا  ثیح  هضرغب ، ّلخأل  عایّـشلا  مّلکتملا   ] دری مل  ول  تقّقحت  امیف  ّهناف  ضرفلا ، وه  امک  نایبلا  ددـصب  ناک  ول  ضرغلاب  لالخالا 

ۀیناّثلا ءافتنا  عم  و  لامجالا ، وأ  لامهالا  ماقم  یف  الا  یلوالا  ءافتنا  عم  نکی  مل  ثیح  هب ، لالخا  كانه  نوکی  داکی  اهنودب ال  و  هددصب ، ّهنأ 
ال هنّیب ، دـق  و  همامت ، نایب  ددـصب  ّهنأ  ضرفلا  ّناف  هدارم ، مامت  نّقیتملا  ناک  ول  ضرغلاب  لالخا  ۀـثلاّثلا ال  ءافتنا  عم  و  ۀـنیرقلاب ، ناـیبلا  ناـک 

[. 1  ] مهفاف هنایبب  ّلخأ  یک  همامت  ّهنأ  نایب  ددصب 
______________________________

. دشاب هدرکن  نایب  قالطا  فالخرب  هّیلاقم - ای  هیلاح  زا  ّمعا  ياهلصفنم - ای  هلصّتم  هنیرق  مّلکتم ، هک  تسا  نیا  رگید ، همّدقم  : 2 [- 1]
. تسا بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردق  ندوبن  تمکح ، مّوس  همّدقم  - 3

: تسا هنوگ  ود  رب  نّقیتم  ردق  کلذ : نایب 
ره رگید : ترابع  هب  تسا  بطاخت  ماقم  ریغ  رد  نّقیتم  ردق  کی  ياراد  یقلطم  یّلک و  ره  بطاخت 1007 :] ماقم  ریغ  رد  نّقیتم  ردق  فلا :

تسا یصّخشم  هتسجرب و  دارفا  نامه  ناسنا »  » بطاخت ماقم  ریغ  رد  نّقیتم  ردق  اضرف  تسه  ۀیدرفلا » مّلـسم   » زراب دارفا  ای  درف  ياراد  یّلک 
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. درادن ام  ثحب  هب  یطابترا  نّقیتم 1008 ،] ردق  زا  عون  نیا  هک  تسین  حرطم  ناسنا ، يارب  اهنآ  ّتیدرف  رد  يدیدرت  ماهبا و  هنوگچـیه  هک 
. تسین قالطا  داقعنا  هب  رضم  شدوجو  و 

. دشابیم وگتفگ  ماقم  رد  نّقیتم  مّلسم و  ردق  نامه  بطاخت : ماقم  رد  نّقیتم  ردق  ب :
سکره دیوگیم : هک  دـننکیم  هظحالم  ار  باب  نآ  تایاور  دـنکیم و  ثحب  هنمؤم  هبقر  قتع  تلیـضف  رد  شدـبع  اب  یئالوم  اضرف  لاثم :

تابجوم  ای  دیامن  دازآ  ار  نمؤم  دبع  کی 
551 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک تسا  یهیدب  ۀبقر ،» قتعا  : » دیوگب شدبع  هب  هثحابم  نآ  زا  دعب  الوم  رگا  لاح  دراد  باوث  رجا و  رادقم  نالف  دنک ، مهارف  ار  وا  يدازآ 
. دهدیم قوس  هنمؤم  هبقر  هب  ار  نآ  بطاخت ، ماقم  رد  نّقیتم  ردق  تسه و  هنمؤم  هبقر  قتع  هب  طوبرم  نامرف ، نآ 

؟ دومن کّسمت  الوم  باطخ  قالطا  هب  ناوتیم  طئارش  نیا  رد  ایآ  لاؤس :
هکلب تسین  نایب  ماقم  رد  هک  یئالوم  میئوگیم : اذـل  دـشاب  ناـیب »  » ماـقم رد  ـالوم  هک  دوب  نیا  قـالطا ، هب  کّـسمت  طرـش  نیلّوا  اریز  ریخ !

نیا قالطا ، هب  کّسمت  مّود  طرـش  و  [1009 ؟] درک کّسمت  شباطخ  قالطا  هب  ناوتیم  هنوگچ  دـیامن  نایب  الامجا  ار  شدارم  دـهاوخیم 
ردـق بطاخت ، ماقم  رد  رگا  سپ  دـشابن  مه  بطاخت  ماـقم  رد  نّقیتم  ردـق  هک  دوب  نیا  شمّوس  طرـش  دـشابن و  فـالخرب  ياهنیرق  هک  دوب 

و ۀبقر » قتعا  : » دیدومرف امـش  دـیوگب ، شیالوم  هب  دـبع  رگا  رگید : ترابع  هب  تسا  قالطا  ياراد  الوم  مالک  تفگ  ناوتیمن  دوب ، ینّقیتم 
. دوب هنمؤم  هبقر  قتع  هرابرد  ام  ثحب  لصا  هک  دنکیم  جاجتحا  وا  هیلع  الوم  دیدومنن ، دّیقم  نامیا  هب  ار  نآ 

قتع ۀبقر ،» قتعا   » يانعم میئوگیم  مینکیم و  هدافتسا  ار  نایرس  عویـش و  دشاب ، لماک  مامت و  تمکح ، هناگهس  تامّدقم  رگا  يدنبعمج :
يانعم هب  مه  شقالطا  تسا و  قالطا 1010 ] شاهجیتن  تمکح و  تامدقم  نامه  هلئسم ، نیا  رفاک و  ای  دشاب  نمؤم  هاوخ  تسا  ياهبقر  ره 

. دوشیم قّقحم  تمکح ، تامّدقم  ءاکتا  هب  هک  یعویش  هکلب  دشاب  طوبرم  ظفل ، هب  هک  یعویش  هن  اهتنم  تسا  نایرس  عویش و 
 ...«. ۀیناّثلا ءافتنا  عم  لامجالا و  وا  لامهالا  ماقم  یف  الا  یلوالا  ءافتنا  عم  نکی  مل  ثیح  هب  لالخا  كانه  نوکی  داکی  اهنودب ال  و  هلوق ... :

552 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: اریز دراد  قالطا  الوم  مالک  تفگ  ناوتیمن  تمکح  تامّدقم  نودب  رّکذت :

. دراد قالطا  وا  مالک  تفگ  ناوتیمن  اذل  تسا  لامجا  ای  لامها  ماقم  رد  الوم  لّوا ، همّدقم  قّقحت  مدع  اب  - 1
. تسا قّقحم  فالخرب ، هنیرق  هک  تسا  نیا  شیانعم  [، 1011] دشاب یفتنم  مّود  همّدقم  رگا  - 2

هک نامیالاب » ۀفوصوملا  ۀـبقّرلا  قتعا   » هدومرف الوم  هک  تسا  نیا  ضرف ، رگید : ترابع  هب  هدـش  راهظا  هنیرق  هلیـسو  هب  نایب  تروص  نیا  رد 
. تسا قالطا  ياراد  وا  مالک  تفگ  ناوتیمن  مه  تروص  نیا  رد 

اذل تسا  بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  دوجو  مّوس ، همّدـقم  ءافتنا  هک  تسا  بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  ندوبن  تمکح ، مّوس  همّدـقم  - 3
ناوتیمن هدومنن و  ضرغ  هب  لالخا  وا  دـشاب  نّقیتم  ردـق  نامه  مه ، الوم  دارم  مامت  قّقحم و  بطاخت ، ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  رگا  میئوگیم 

ّلخا یک  همامت  ّهنا  نایب  ددصب  هنّیب ال  دق  همامت و  نایب  ددصب  ّهنا  ضرفلا  ّناف   » دیدومنن راهظا  ار  يزیچ  دـیدوب و  نایب  ماقم  رد  امـش  تفگ 
«. مهفاف هنایبب 

شدوجو تسا و  دارملا » مامت   » بطاخت ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  تروص ، نیا  رد  دـشابیم  دارملا » ماـمت   » ناـیب ماـقم  رد  مّلکتم  یهاـگ  هتکن :
نیا رد  يدارم » مامت  نّقیتملا  ردقلا  : » دـیوگب تسا  ددـصرد  دـشابیم و  فیـصوت  نایب  ماقم  رد  وا  هن ، یهاگ  اما  تسا . قالطا  داقعنا  عنام 

. درادن يرثا  بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردق  تروص ،
وا میئوگیم  تروص  نیا  رد  دـیامن  نایب  هطبار و  داـجیا  دارملا » ماـمت   » نّقیتم و ردـق  نیب  تسا  ددـصرد  مّلکتم  یهاـگ  رگید : تراـبع  هب 

ردق دوجو  دنک ، نایب  ار  دارملا » مامت   » هک تسا  نیا  شفده  هن ، یهاگ  يدارم ،» مامت  نّقیتملا  ردقلا   » هتفگن هدرکن و  داجیا  ياهطبار  نینچ 
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553 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةدـعاق و لب  دـج ، نع  نکی  مل  ول  هماهفا و  هراهظا و  و  کلذ ، نایب  دّرجم  هدارم  مامت  نایب  ماـقم  یف  هنوکب  دارملا  ّنأ  کـیلع  یفخی  ـال  ّمث 

دّیقملاب رفّظلا  نوکی  الف  ۀجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأت  حبق  ةدعاق  یف  نایبلا  ال  هفالخ ، یلع  يوقأ  ۀّـجح  نکت  مل  امیف  ۀّـجح  نوکتل  انوناق 
، الـصأ هب  کسمّتلا  ۀّحـص  و  هقالطا ، هب  ملثنی  اذـل ال  و  نایبلا ، ماقم  یف  مّلکتملا  نوک  مدـع  نع  افـشاک ] ناک  ول   ] افـشاک افلاخم  ناک  ول  و 

یلا لاقم  وأ  لاح  ۀلالد  كانه  نوکی  امیف ال  جاتحت  اضیأ  نایرّسلا  عایّشلا و  یلع  اهتلالد  یف  ةرکّنلا  ّنأ  انرکذ  امب  حدقنا  دق  و  ادّیج . لّمأتف 
[. 1  ] لفغت الف  ۀمکحلا ، تامّدقم 

______________________________

[. 1012] دنکیم قبطنم  شدوخ  رب  ار  دارملا » مامت   » ناونع بطاخت ، ماقم  رد  نّقیتم 
[. 1013 «] مهفاف : » دناهدومرف نایاپ ، رد  هّللا  همحر  فنصم 

؟ تسیچ دارم  نایب  زا  دوصقم  دشاب ، دارم  نایب  ماقم  رد  دوخ  راتفگ  رد  الوم  دیاب  دیتفگ : تمکح  لّوا  همّدقم  رد  هکنیا  لاؤس : [- 1]
. دنکیم قیبطت  یلامعتسا  دارم  نوناق و  لعج  اب  هک  تسا  يدارم  دوصقم ، هکلب  تسین  يّدج  دارم  نایب  روظنم ، باوج :

554 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناونع تحت  سپـس  دـنیامنیم  ناـیب  لـصا  ناونعهب  ار  یّلک  بلطم  کـی  ادـتبا  هک  تسا  نیا  يراذـگنوناق ، رد  ـالقع  شور  کـلذ : ناـیب 

. دننکیم رکذ  نآ  يارب  یتادّیقم  ای  تاصّصخم  هرصبت » »
نایب ار  یّلک  هطباض  ادتبا  ریخ ! تسین ؟ نّنقم  يّدج  دارم  رگنایب  هدـش ، لعج  دـّیقم - صّـصخم و  نایب  زا  لبق  ادـتبا - هک  ینوناق  ایآ  لاؤس :

. دوشیم نایب  صّصخم  دّیقم و  هلیسو  هب  يّدج  دارم  سپس  دننکیم 
رد مّلکتم  راذگنوناق و  تفگ  ناوتیمن  میدش ، هجاوم  نوناق ، نآ  هرابرد  يدّیقم  اب  سپس  درک  لعج  ار  ینوناق  نینقت ، ماقم  رد  یسک  رگا 

: تفگ یمّلکتم  رگا  اضرف  دیتسه ، انشآ  نآ  اب  ماع  باب  رد  هک  تسا  ینایب  نامه  ثحب ، ّلحم  رد  نایب  زا  دوصقم  اریز  هدوبن  نایب  ماقم 
نوناق و بلطم ، هدافا  ددـص  رد  ماع  ءاـقلا  ماـقم  رد  مّلکتم  هک  دومن  فشک  ناوتیمن  ملاـعلا  ادـیز  مرکت  ـال  تفگ  سپـس  ءاـملعلا و  مرکا 

. تسین زّوجت  مزلتسم  لومش و  مدع  رب  ّلاد  صیصخت ، هدوبن ، ياهدعاق 
؟ دینکیمن کّسمت  مومعلا  تلاصا  هب  دیئامن  دیدرت  دئاز  صیصخت  هب  تبسن  امش  رگا  ایآ 

زا صیصخت  کی  دوجو  اب  دیاب  مینادب - الوم  يّدج  دارم  ار  كالم  و  هدشن - اقلا  مومع ، ناونعهب  ماع  هک  دشاب  نیا  رب  ّلاد  صیصخت ، رگا 
. تسین نینچ  هکیلاحرد  دومن  رظنفرص  ماع 

ماقم رد  الماک  وا  هکلب  هدوبن  نایب  ماقم  رد  قالطا  نیح  رد  مّلکتم  هک  دومن  فشک  ناوتیمن  دـش ، دـّیقم  یقلطم ، رگا  مه  ثحب  ّلـحم  رد 
. دوشیم صّخشم  يدعب  ّهلدا  تادّیقم و  هظحالم  اب  وا  يّدج  دارم  اّما  دنک  نایب  ار  یلامعتسا  ینوناق و  دارم  هتساوخیم  هدوب و  نایب 

دارم نایب  ماقم  رد  هک : تسا  نیا  دـشاب ، شیوخ  دارم  مامت  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  دـیاب  میتفگ  لّوا  همّدـقم  رد  هکنیا  زا  اـم  دوصقم  هصـالخ :
يّدج  دارم  هن  دشاب  ینوناق  یلامعتسا و 

555 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امل کلذ  هنایب و  ددصب  هنوک  وه  دارملا  مامت  نایب  ماقم  یف  مّلکتملا  نوک  یف  ّکش  اذا  امیف  لصالا  نوکی  نأ  دعبی  هنأ ال  وه  ءیـش و  یقب 
يرت اذل  و  ۀصاخ ، ۀهج  یلا  اههجو  فرص  بجوی  ام  كانه  نکی  مل  اذا  امیف  تاقالطالاب  کّسمّتلا  نم  تارواحملا  لهأ  ةریـس  هیلع  ترج 

عایّـشلل و ۀعوضوم  اّهنأ  یلا  مهباهذ  لجال  هنوک  دعب  و  نایبلا ، ددـصب  اهقلطم  نوک  زارحا  مدـع  عم  اهب  نوکّـسمتی  نولازی  روهـشملا ال  ّنأ 
لّمأتف ههجو ، نع  ۀلفغلا  زارحالا و  نودب  اهب  کّسمّتلل  هجو  ّهنأ ال  ۀظحالم  ۀبسّنلا  هجو  ّلعل  و  مهیلا ، کلذ  بسن  امبر  ناک  نا  و  نایرّـسلا ،

[. 1  ] ادّیج
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______________________________

، يّدج دارم  تسا : نیا  ۀبقر  قتعا  يانعم  اریز  دننکیم ، ادیپ  تافانم  رگیدکی  اب  دّیقم  قلطم و  هشیمه  دشاب ، نینچ  رگا  الا  و  یعقاو 1014 ]
هنمؤم هبقر ، دیاب  هکلب  تسین  يّدـج  دارم  هبقر ، تعیبط  قتع  دـیوگیم  ةرفاکلا - ۀـبقرلا  قتعت  ال  دـّیقم - هکیلاحرد  تسا  هبقر  تعیبط  قتع 

. درادن دوجو  دّیقم  قلطم و  نیب  یضراعت  هنوگچیه  هکیلاحرد  تسا  ضراعت  ود ، نآ  نیب  سپ  دشاب 
دارم ناـیب  ناـیب ،»  » زا روظنم  ثحب ، ّلـحم  رد  اـّما  تسا  يّدـج  دارم  ناـیب  تجاـح ،» تقو  زا  ناـیب  ریخأـت  حـبق   » رد ناـیب  زا  روظنم  رّکذـت :

. دشابیم ياهطباض  یلامعتسا و 
هک تشاد  هّجوت  دیاب  نکل  دندومن  عورـش  نایب و  سنج ، مسا  اب  ار  هلئـسم  هّللا  همحر  فّنـصم  هک : میتفگ  مه  ثحب  نیا  يادتبا  يروآدای :

. تسا نآ  دننام  مه  هرکن 

لصا سیسأت 

یلامعتـسا ياهطباض و  دارم  نایب  ماقم  رد  وا  هک  میئامنیم  زارحا  یهاگ  تسا و  دارم  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  مینکیم  زارحا  یهاـگ  [- 1]
: هک تسا  نیا  یلعف ، ثحب  اّما  تسا  حضاو  هلئسم ، مکح  تروص ، ود  نیا  رد  هک  تسا  لامها  ای  لامجا  ماقم  رد  هکلب  دشابیمن 

556 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسیچ هلئسم  مکح  هک  دومن  یسررب  دیاب  اذل  نایبلا » مدع   » هن هدش و  زارحا  نایب »  » ماقم هن  هک  هدش  رداص  الوم  زا  یباطخ 

: میئوگیم دوشن ، مئاق  روکذـم ، لصا  فالخرب  ياهنیرق  یتقو  ات  ینعی : تسا  ناـیب »  » یئـالقع یلّوا  لـصا  ياـضتقم  میئوگب : تسین ، دـیعب 
یئالقع لصا  نامه  هلیـسو  هب  لّوا - همّدـقم  ینعی  تمکح - همّدـقم  نیرتمهم  اتجیتن  هدوب ، دوخ  یلامعتـسا  دارم  مامت  نایب  ماقم  رد  مّلکتم 

هک تسا  نیا  شدهاش  هدوب و  نایب  ماقم  رد  باطخ  نالف  رد  الوم  دنک ، تابثا  هک  دوش  دراو  یّـصاخ  لیلد  درادن ، یموزل  دوشیم و  تباث 
: رگید ترابع  هب  دـنیامنیم  کّسمت  تاـقالطا  هب  تلوهـس  هب  اـمئاد و  اـهنآ  مینیبیم  میئاـمن ، هعجارم  روهـشم  باحـصا و  لـمع  هب  یتقو 

دـشابن یلیلد  هک  يدراوم  رد  هکلب  هن  ای  تسه  نایب  ماقم  رد  الوم  ایآ  هک  دننکیمن  ثحب  نادـنچ  دـنوشیم ، هجاوم  یقلطم  اب  هک  یماگنه 
یئالقع لصا  کی  تارواحم ، رد  مینکیم  فشک  هلئـسم  نیا  زا  اذـل  دـنیامنیم  کّسمت  تاقلطم  هب  تسین 1015 ] نایب  ماقم  رد  ـالوم  هک 

نایب ماقم  رد  الوم  دـنیوگیم  دـنیامن ، دـیدرت  نایبلا  مدـع  نایب و  رد  هک  یماگنه  ینعی : تسا  نایبلا » تلاصا   » ّنأک شمان  هک  دراد  نایرج 
. هدوب

فالخرب ياهنیرق  یتقو  ات  دنیوگیم  اذل  دننادیم  نایرس  عویـش و  هب  دّیقم  ّتیهام  ار  قلطم  یقیقح  يانعم  هل و  عوضوم  روهـشم ، لاکـشا :
[. میئامنیم 1016 لمح  یقیقح  يانعم  رب  ار  قلطم  تسین ، نآ 

اذل دننکیم  کّسمت  تاقالطا  هب  کش  دراوم  رد  روهـشم  دناهدید  دـشاب : نیا  شأشنم  دـناهداد ، تبـسن  روهـشم  هب  ار  هچنآ  دـیاش  باوج :
: هدومن هبساحم  نینچ  دوخ ، دزن  هدنهدتبسن ،

، دوشیم مولعم  سپ  دنیامنیم  کّسمت  قالطا  هب  تمکح  لّوا  همّدقم  زارحا  مدع  اب  روهشم 
557 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀمکحلا ۀـنیرق  یلع  ۀـّیلاقم  وأ  ۀـّیلاح  ۀـنیرق  كاـنه  نکی  مل  اـمیف  قـالطالا  یلع  قلطملا  لـمح  فّقوت  نم  تفرع - اـمب  حدـقنا  دـق  ّهنا  ّمث 
وأ هیف ، هروهظل  فانـصالا ، وأ  دارفالا  ضعب  صوصخ  یلا  فارـصنالا  هل  ناک  امیف  هل  قالطا  ّهنأ ال  ةروکذـملا - تامّدـقملا  یلع  ۀـفّقوتملا 

. فارصنالا بتارم  فالتخا  بسح  هصوصخب  هیف  ارهاظ  نکی  مل  ول  هنم و  انّقیتم  هنوک 
[. 1  ] لقّنلا وأ  كارتشالا  بجوی  ام  اهنم  ّنأ   ] ّهنأ امک  لّمّأتلاب . الئاز  اّیودب  نوکی  لب  كاذ ، اذ و ال  بجوی  ام ال  اهنم  ّنأ   ] ّهنأ امک 

______________________________
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ياـنعم ءزج  نایرـس ، قـالطا و  هک  هدومن  تلفغ  هدنهدتبـسن ، اـّما  دـننادیم  قلطم  یقیقح  ياـنعم  هل و  عوضوم  ءزج  ار  عویـش  قـالطا و 
- یئالقع لصا  نامه  اریز  میئامن  زارحا  ار  لّوا  همّدقم  تسین  مزال  اهتنم  تسا  قّقحم  تمکح ، تامّدـقم  ثحب ، ّلحم  رد  تسین و  یقیقح 

. دنکیم تابثا  ار  نایب  هلأسم  کش - دروم  رد 
فارـصنا يدروم  ره  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  نکل  میئامنیم  کّسمت  قالطا  هب  تمکح  هناگهس  تامّدـقم  قّقحت  اب  میتفگ  رّکذـت : [- 1]

: میزادرپب فارصنا  بتارم  ماسقا و  نایب  هب  تسا  مزال  اذل  دوشیم  قالطا  داقعنا  عنام  دشاب ، قّقحم  [، 1017

فارصنا ماسقا 

ار ناسنا  هملک  امش  هکنیا  لثم  دنکیم ، روطخ  شنهذ  هب  نآ  زا  يزراب  درف  اروف  دونـشیم و  ار  یقلطم  ناسنا ، یهاگ  يودب : فارـصنا  - 1
. دیامنن روطخ  نهذ  هب  لّوا  هلحرم  رد  هایس  داژن  الصا  دنک و  روطخ  ناتنهذ  هب  نآ  زا  دیفس  داژن  اضرف  دیونشب و 

نیا میئوگیم  اذل  درادن  یتّیلخدم  ناسنا  ّتیهام  رد  داژن  هلأسم  هک  دوشیم  صّخشم  لّمأت ، يرصتخم  اب  تسا و  يودب  روکذم ، فارـصنا 
. روهظ بجوم  هن  تسا  نّقیتم  ردق  داجیا  ببس  هن  الصا -» ءیش  هیلع  ّبترتی  ال   » تسا و مدعلاک »  » شدوجو فارصنا ، عون 

558 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ترثـک رثا  رد  ینعی : دوشیم  نّقیتم 1019 ] ردق  داجیا  ببـس  هک  تسا  یفارـصنا  رتالاب ، يودب ، فارـصنا  زا  ینّقیت 1018 :] فارـصنا  - 2

ماقم رد  نّقیتم  ردق  نامه  دننام  قلطم - ظفل  نآ  ندینـش  دّرجم  هب  هک  هدش  رارقرب  یطابترا  دـّیقم ، ظفل و  نآ  نیب  دـّیقم ، رد  ظفل  لامعتـسا 
روهظ زا  تسا و  یعنام  هیبش  فارـصنا ، هکلب  درادـن  روهظ  مه  نیا  صوصخ  رد  اّما  دـنکیم  تعنامم  قالطا  رد  ظـفل  روهظ  زا  بطاـخت -

. تسین دارملا » مامت   » مه شدوخ  اّما  دیامنیم  تعنامم  قالطا 
- بطاخت ماقم  رد  نّقیتم  ردق  دوجو  ینعی : تمکح - مّوس  همّدقم  ءافتنا  شتّیعنام  ّتلع  تسا و  قالطا  هب  کّسمت  عنام  روکذـم ، فارـصنا 

. تسا
روهظ عنام  نّقیتم ، ردق  لاحنیعرد ، اّما  درکیمن  ادیپ  روهظ  نّقیتم ، ردق  رد  ظفل  هک  دوب  نیا  نّقیتم ، ردق  دوجو  رثا  هک : میدرک  هراشا  البق 

. دشیم قالطا  رد  ظفل 
دّرجم هب  ینعی : دوشیم  شدوخ  يارب  روـهظ  داـجیا  ببـس  هک  تسا  نیا  ینقیت ، فارـصنا  زا  رتـالاب  هلحرم  يروهظ 1020 :] فارـصنا  - 3

[. 1021] دنکیم ادیپ  روهظ  یفارصنا ، يانعم  نامه  رد  ظفل  ندینش 
رد دوب و  نییعت  رب  هلصفنم  ای  هلـصّتم  هنیرق  ءافتنا  مّود ، همّدقم  نوچ  تسه  یفتنم  تمکح ، مّود  همّدقم  دسرب ، هلحرم  نیا  هب  فارـصنا  رگا 

ظفل روهظ  نامه  نییعت ، رب  هنیرق  ام  ضرف 
559 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. تسا 1022 یفارصنا  يانعم  رد 
. دوشیم قالطا  داقعنا  عنام  امّلسم  میئوگیم  اذل  دوشیم  ظفل  يارب  روهظ  داجیا  ببس  فارصنا ، مّوس  هبترم  هصالخ :

هل عوضوم  ود  دـجاو  ظفل ، ّنأـک  دوشیم و  [ 1023 «] كارتشا  » داجیا ببـس  فارـصنا ، هک  تسا  نیا  یلبق ، فارـصنا  زا  رتـالاب  هلحرم  - 4
عنام هک  يوحن  هب  هن  اّما  دسریم  تقیقح  هبترم  هب  هک  تسه  یفارصنا  يانعم  رگید ، هل  عوضوم  تسا و  قلطم  يانعم  نامه  یکی  دوشیم ،

. دهدیم رارق  لّوا  یقیقح  يانعم  ضرع  رد  ار  دوخ  هکلب  دوش  لّوا  یقیقح  يانعم 
دوخ دـسریم و  تقیقح  هبترم  هب  هلحرم  نیا  رد  اّما  [ 1024] دیـسریمن تقیقح  ّدح  هب  اّما  دشیم  قّقحم  روهظ ، مه  لبق  هلحرم  رد  رّکذت :

. دوشیم قّقحم  كارتشا »  » هجیتن رد  دهدیم و  رارق  لّوا  یقیقح  يانعم  فیدر  رد  ار 
هب نآ  زا  هک  دوـشیم  لّوا  یقیقح  ياـنعم  عناـم  مه  دـسریم و  یقیقح  ياـنعمهب  مه  هک  تـسا  نـیا  یلبق ، فارـصنا  زا  رتـالاب  هـلحرم  - 5
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تقیقح هک  دوشیم  قّقحم  يوناث  تقیقح  کی  رگید : ترابع  هب  تسا  لـقن  قّقحت  بجوم  فارـصنا ، ینعی : دـننکیم  ریبعت  [ 1025 «] لقن »
ار هّیلّوا 

560 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] الصأ قلطملا  یف  زّوجتلا  بجوی  دییقّتلا ال  نأ  مّدقت  دق  و  کلذ 1026 ؟] نوکی  فیک  لاقی : ال 

______________________________

. دهدیم رارق  عاعّشلا  تحت 
. دنتسه قالطا  هب  کّسمت  عنام  لقن - كارتشا و  ریخا - مسق  ود  رّکذت :

، هنیرق دوجو  يرگید  رب  یکی  ناحجر  نییعت و  يارب  و  سکعلاب - و  درادـن - یناحجر  یقیقح  يانعم  رب  یفارـصنا  يانعم  كارتشا : رد  اـّما 
. تسا مزال 

نوچ تسین  حرطم  ّتیعنام ، هلأسم  اتقیقح  اّما  تسا  عنام  قالطا ، هب  کّسمت  يارب  فارـصنا  تفگ  ناوتیم  مجنپ : هلحرم  رد  فارـصنا  اـّما 
یفارـصنا يانعم  نامه  زا  ریغ  یئانعم  هتـشگ و  نآ  نیزگیاج  هّیفارـصنا ، هّیوناث  تقیقح  هدش و  شومارف  لحمـضم و  یّلک  هب  هّیلّوا  تقیقح 

. درادن قّقحت 
انعم فانـصا  اـی  دارفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یظفل  دـشاب  اـنب  رگا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  نکل  تسه  یبـتارم  ياراد  فارـصنا ، میتـفگ  [- 1]

فّنـصم هک  هدش  حرطم  یلاکـشا  ثحب ، ّلحم  رد  اذل  دشاب  فنـص  ای  درف  نآ  رد  ظفل  لامعتـسا  ترثک  شأشنم  دیاب  دـنک  ادـیپ  فارـصنا 
: میزادرپیم شحیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  راصتخا  وحن  هب  ار  نآ  اّدج  هّللا  همحر 

ترثک شأشنم  دیاب  فارـصنا  دوش -؟ فارـصنا  بجوم  هک  دیئامنیم  لامعتـسا  دـّیقم  رد  ار  قلطم  امـش  دروم ، مادـک  رد  اجک و  لاکـشا :
. دشاب لامعتسا 

ات دیئامن  لامعتسا  عاجش  لجر  رد  يردق  هب  ار  دسا  هملک  امش  تسا  نکمم  درادن ، یلاکـشا  يزاجم  یناعم  رد  ظفل  لامعتـسا  ترثک  هّتبلا 
دروم هلئسم ، نیا  دسرب و  لقن  ای  كارتشا  ّدح  هب 

561 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةدارا ةرثک  ّنأ  ناکمالا  نم  ناکمب  دّیقملا  یف  قلطملا  لامعتـسا  ّناف  هناکما ، مدـع  ال  هل ، همازلتـسا  مدـعل  لیق  اّمنا  ّهنأ  یلا  افاضم  لاقی : ّهناف 

انییعت وأ  روهشملا ، زاجملا  یف  امک  سنأ 1027 ] ۀیزم  هل  بجوت  ۀباثمب  غلبت  امبر  رخآ  ّلادب  ول  قلطملا و  قالطا  يدل  دّیقملا 
______________________________

ار قلطم  رگا  یّتح  دوشیم و  لامعتـسا  شیقالطا  يانعم  رد  هشیمه  قلطم  دـیئوگیم : دـّیقم  قلطم و  هلأسم  رد  امـش  اّما  تسه  مه  اـم  لوبق 
« هبقر  » اریز تسین  ّتیزاجم  مزلتسم  روکذم ، دییقت  ةرفاکلا ،» ۀبقّرلا  قتعت  ال  : » دیئوگب سپس  و  ۀبقّرلا » قتعا  : » دیئوگب ادتبا  الثم  دیئامن ، دّیقم 

. مینکیم هدافتسا  ةرفاکلا » ۀبقّرلا  قتعت  ال   » زا ار  شدیق  دوشیم و  لامعتسا  ّتیهام ، رد  هشیمه  تسا و  سنج  مسا 
؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  فارصنا  دوش ، رارکت  هبترم  رازه  روکذم ، لامعتسا  رگا  اضرف  لاؤس :

فارـصنا بجوم  یقـالطا ، یقیقح و  ياـنعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  دـیدومن و  لامعتـسا  شیقیقح  ياـنعم  رد  ار  هبقر  امـش  اریز  ریخ ! باوج :
. دوشیمن

نآ رگا  دوش و  لامعتسا  هنمؤم - هبقر  ینعی : هل - عوضوم  ریغ  رد  هبقر  هک  تسا  نیا  زّوجت ، همزال  دشاب ، ّتیزاجم  مزلتسم  دییقت ، رگا  يرآ 
بتارم  نیب  هک  یفالتخا  اب  دنکیم - ادیپ  قّقحت  تقیقح  فالخرب  یئانعم  دوشیم و  قّقحم  فارصنا ، دوش ، رارکت  لامعتسا 

562 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف ۀبلغلاب ، لوقنملا  یف  امک  هب  اصاصتخا  و  انّیعت ] ]
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______________________________

هل عوضوم  ریغ  رد  ظفل  لامعتسا  مزلتسم  الـصا  مه  دییقت  دینک و  لامعتـسا  یقیقح  يانعم  رد  ار  هبقر  امئاد  امـش  رگا  اّما  تسه - فارـصنا 
زا ار  دیق  دوشیم و  لامعتسا  شدوخ  یقالطا  يانعم  رد  هشیمه  قلطم  دیدومرف  فّنصم - امـش - دوشیم ؟ قّقحم  فارـصنا  هنوگچ  دشابن ،

هدافتسا ملاع  هملک  زا  ار  ّتیملاع  دیق  هدش و  لامعتسا  شدوخ  يانعم  رد  لجر  هک  املاع  الجر  مرکا  دننام  مینکیم - هدافتسا  يرگید  ّلاد 
؟ دوشیم قّقحم  هنوگچ  فارصنا ، سپ  مینکیم -.

هب دوش  لامعتـسا  دـّیقم  رد  قلطم  تسین ، مزـال  هک : دوب  نیا  دوصقم ، تسین ، ّتیزاـجم  مزلتـسم  دـییقت ، میتـفگ  هکنیا  ـالّوا » : » باوج [- 1]
یقاب شدوخ  قالطا  رد  قلطم  هکلب  تسا  مزالم » ، » ّتیزاجم اب  دییقت  دنکن  مّهوت  یـسک  ینعی : میدوب  همزالم  یفن  ددـصرد  رگید : ترابع 
دنکن تیاعر  ار  هلئسم  نیا  دهاوخب  یـسک  رگا  اّما  دنک  ادیپ  ققحت  زاجم »  » هکنیا نودب  مینکیم  هدافتـسا  دّیقم  لیلد  زا  مه  ار  دیق  تسه و 

. میدوبن يزاجم  لامعتسا  یفن  ماقم  رد  ام  درادن و  یعنام  دیامن ، لامعتسا  ازاجم - دّیقم - رد  ار  قلطم  ادتبا  زا  و 
. ار ناکما »  » هن میدومن  یفن  ار  همزالم  لبق ، مالک  رد  هصالخ :

، لامعتسا انعم و  نآ  دینک و  هدافتـسا  دّیقم  لیلد  زا  ار  دیق  امـش  دوش و  لامعتـسا  شیقالطا  يانعم  رد  هبقر  هملک  رگا  لاثم  نامه  رد  ایناث » »
قتعا  » هـتفگ هـبترم  دـص  اـضرف  مـّلکتم  هـک  دـنکیم  هظحـالم  بطاـخم  نوـچ  تـسا  فارـصنا  بجوـم  هلئـسم ، نـیمه  دـنک ، ادـیپ  رّرکت 

، هتـسویپ رّرکم و  دـییقت  اریز  تسا  فارـصنا  بجوم  رما ، نیمه  اذـل  ةرفاکلا » ۀـبقّرلا  قتعت  ال   » هتفگ رگید  لیلد  هب  مه  دـعب  و  [ 1028 «] ۀبقر
هک دراد  یبتارم  طابترا ، سنا و  هنوگنیا  دوشیم و  هنمؤم » هبقر   » و هبقر »  » نیب طابترا ، سنا و  داجیا  ببس  تسا و  لامعتسا  ترثک  قّقحم 

يّدح  هب  سنا  مه  یهاگ  هّتبلا  تسا  روهظ  تروص  هب  یهاگ  نّقیتم و  ردق  تروص  هب  یهاگ 
563 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم لامجالا  وأ  لامهالا  ماقم  یف  ادراو  اهنم و  ۀهج  نم  نایبلا  ماقم  یف  ادراو  ناک  ةدـیدع  تاهج  قلطملل  نوکی  نأ  نکمی  ّهنأ  وه  و  هیبنت :
يرخأ ۀهج  نم  هددصب  هنوک  یفکی  و ال  ۀهجلا ، کلت  نم  نایبلا  ددصب  هنوک  نم  ۀهج  یلا  ۀبـسنلاب  قالطالا  یلع  هلمح  یف  ّدب  الف  يرخأ ،

[. 1  ] یفخی امک ال  ةداع  وأ  اعرش ، وأ  القع ، ۀمزالم  امهنیب  ناک  اذا  الا 
______________________________

دییقت دشاب و  یقیقح  لامعتـسا ، هک  درادن  یعنام  سپ  دوشیم  عقاو  یـشومارف  هتوب  رد  الـصا  هبقر  یقالطا  يانعم  هک  دنکیم  ادیپ  تّدـش 
. دوش ادیپ  فارصنا  لاحنیعرد ، اّما  دشابن  ّتیزاجم  مزلتسم  مه 

[. 1029 «] مهفاف  » هلوق
. دشاب ریخا  نایب  فعض »  » هب هراشا  دیاش 

؟ دومن کّسمت  نآ  هب  ناوتیم  دشاب ، دّدعتم  تاهج  ياراد  قلطم ، رگا  ایآ 

- دیاب ادتبا  میئامن ، کّسمت  قلطم  هب  میهاوخب  هک  یتهج  ره  يارب  تروص  نیا  رد  دشاب  يدّدـعتم  تاهج  ياراد  قلطم »  » تسا نکمم  [- 1]
کی نایب  ماقم  رد  مّلکتم  هچنانچ  هدوب و  تهج  نآ  نایب  ماقم  رد  مّلکتم  هک  میئامن  زارحا  یئالقع 1030 -] لصا  نامه  هب  کّسمت  اب  ول  و 

. دومن لالدتسا  وا  مالک  قالطا  هب  ناوتیمن  رگید  تهج  زا  دومن و  کّسمت  شمالک  قالطا  هب  ناوتیم  ظاحل  نامه  زا  طقف  دشاب  تهج 
نامیا و رظن  زا  شمالک  ایآ  هک  میتسه  دّدرم  نکل  ۀبقر » قتعا  : » هدومرف یئالوم  لاثم :

564 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ماقم رد  تهج  نیا  زا  وا  هک  میئامن  زارحا  یئالقع - لصا  ناـمه  اـب  ول  و  دـیاب - تروص  نیا  رد  هن  اـی  دراد  قـالطا  هبقر - هب  تبـسن  رفک -

. دشاب حرطم  نامیا ، رفک و  هلأسم  هکنیا  نودب  هداد  رارق  هبقر »  » ار دوخ  یلامعتسا  دارم  مامت  هدوب و  نایب 
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؟ دومن کسمت  مالک  نآ  قالطا  هب  تاهج  نیا  زا  ناوتیم  ایآ  تسا ، فلتخم  ضیبا ، دوسا و  تمیق ، فنص ، رظن  زا  هبقر »  » نوچ لاؤس :
تهج زا  هدوب  نایب  ماقم  رد  هبقر  نامیا  رفک و  رظن  زا  وا  طقف  رگا  الا  هدوب و  نایب  ماقم  رد  تهج  نآ  زا  الوم  هک  دومن  زارحا  دـیاب  باوج :

نآ زا  ـالوم  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  یقـالطا  ره  هب  کّـسمت  سپ  دومن  کّـسمت  شمـالک  قـالطا  هب  ناوتیمن  هبقر  ندوب  ضیبا  دوسا و 
. دشاب نایب  ماقم  رد  تهج 

تروص نیا  رد  هک  تسه  يداع 1033 ] ای  یعرش 1032 ] یلقع 1031 ،] همزالم  اهنآ  نیب  یلو  تسا  حرطم  دّدعتم ، تاهج  یهاگ  رّکذت :
نایب  ۀلاحم ،» ال  ، » دشاب تهج  کی  نایب  ماقم  رد  الوم  رگا 

565 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیقفاوتم انوکی ] نأ   ] نانوکی اّما  و  یفّنلا ، تابثالا و  یف  نیفلتخم  انوکی ] نأ   ] ناـنوکی اـّماف  نییفانتم 1034 ،] دـّیقم  ّقلطم و  درو  اذا  لصف :

. دییقّتلا یف  لاکشا  الف  ةرفاک » ۀبقر  قتعت  ۀبقر و ال  قتعأ   » لثم نیفلتخم  اناک  ناف 
[. 1  ] یلوأ وه  نیلیلّدلا و  نیب  عمج  ّهنأب  ّلدتسا  دق  و  دییقّتلا ، لمحلا و  امهیف  روهشملاف  نیقفاوتم ، اناک  نا  و 

______________________________

. دومن کّسمت  شمالک  قالطا  هب  مه  تاهج  نآ  زا  ناوتیم  اذل  دوشیم و  قلعتم  مه  رگید  تاهج  هب 

دّیقم رب  قلطم  لمح 

هراشا

: تسا تروص  ود  ياراد  دوشیم ، دراو  سّدقم  عراش  هیحان  زا  هک  يدّیقم  قلطم و  [- 1]
لمح هلأسم  زا  نّقیتم  ردق  ةرفاک » ۀبقر  قتعت  ال   » و ۀبقر » قتعا   » دننام دنشابیم  فلتخم  رگیدکی  اب  تابثا  یفن و  ظاحل  زا  ود  نآ  یهاگ  - 1

: ینعی تسا  ضرف  نیمه  دّیقم ، رب  قلطم 
. تسا دّیقم  مه  قلطم  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  دّیقم ،

و ۀبقر » قتعا   » دننام دنـشاب  نیتبثم  ود  ره  هکنیا  لثم  دنـشاب  قفاوتم  تابثا ، یفن و  رظن  زا  دّیقم  قلطم و  هک : تسا  ضرف  نیا  رد  لاکـشا  - 2
[. 1035 «] ۀنمؤم ۀبقر  قتعا  »

؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :
دنرادن تافانم  رگیدکی  اب  لیلد  ود  نآ  هک : هدش  حرطم  ثحب ، ّلحم  رد  یلاکـشا  نکل  دناهدومن  لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  روهـشم ، باوج :

؟ دینکیم لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  ارچ  اذل  دنتسه  نیتبثم  ود  ره  نوچ 
نم  یلوا  نکما  امهم  نیلیلدلا  نیب  عمجلا  : » تسا نیا  هدش ، رکذ  روهشم  يارب  هک  یلیلد 

566 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. بابحتسالا یلع  دّیقملا  یف  رمالا  لمح  لثم  رخآ ، هجو  یلع  عمجلا  ناکماب  هیلع  دروأ  دق  و 

هدورو لّیخت  عم  دیقلا  نع  هدّرجت  هاضتقا  ینعملا  هوجو  نم  هجو  یف  فّرصت  وه  اّمنا  و  ظفللا ، ینعم  یف  افّرـصت  سیل  دییقّتلا  ّنأب  هیلع  ّدر  و 
الف افّرـصت ، مزلتـسی  یّتح  هیف  قالطا  الف  لامجالا ، هجو  یلع  هدوجو  ملعن  دییقّتلل  حلـصی  ام  یلع  عالطالا  دعب  و  دارملا ، مامت  نایب  ماقم  یف 

[. 1  ] بابحتسالا یلع  هرمأ  لمحب  دّیقملا  یف  فّرصّتلاب  کلذ  ضراعی 
______________________________

. میئامن لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  دنکیم ، اضتقا  نیلیلد  نیب  عمج  حرطلا ،»
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دیوگیم لّوا  لیلد  اهتنم  تسا  حرطم  ۀـبقّرلا » قتع  : » ینعی هفیظو  کـی  هکلب  تسین  حرطم  هفیظو ، ود  مکح و  ود  ّنأـک  روکذـم  ضرف  رد 
نییبت حیرشت و  ار  هفیظو  کی  نیلیلد ، تقیقح ، رد  سپ  دراد  بوجو  هنمؤم  هبقر  قتع  دیوگیم  مّود  لیلد  تسا و  بجاو  هبقر ، قلطم  قتع 

رب ار  قلطم  لیلد ، ود  نیب  عمج  رطاخ  هب  میئوگیم : اذل  دّیقم  مه  دشاب و  قلطم  مه  درادـن  ناکما  تسا ، دـحاو »  » هفیظو نوچ  دـنیامنیم و 
. میئامنیم لمح  دّیقم 

هک تسا  نیا  شرگید  هار  هکلب  تسین  دّیقم  رب  قلطم  لمح  هب  رصحنم  عمج »  » قیرط هک : هدش  لاکشا  روهـشم ، لالدتـسا  رب  لاکـشا : [- 1]
: ینعی دومن  لمح  بابحتسا  رب  ار  دّیقم 

[. 1036] دشابیم بحتسم  هنمؤم ، هبقر  قتع  نکل  تسا  هبقر  قلطم  قتع  یبوجو ، هفیظو 
. دشاب ناحجر  ياراد  دیاب  شمادکره  باختنا  لح ، هار  ود  دوجو  اب  درادن و  ناحجر  ام  ّلح  هار  رب  روهشم - امش - قیرط  هجیتن :

قلطم رگا  تسا : نیا  شتّیزم  ناحجر و  ياراد  دّیقم ، رب  قلطم  لمح  هک : دناهدمآرب  باوج  ددصرد  روهشم  زا  نیعفادم  ای  روهشم  باوج :
رد فّرصت  بجوم  بابحتسا ، رب  دّیقم  لمح  اّما  [ 1037] دوشیمن قّقحم  قلطم ، لیلد  رد  یفّرصت  هنوگچیه  دیئامن ، لمح  دّیقم  رب  ار 

567 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ماقم یف  قلطملا  دورو  مدع  نع  افـشاک  نوکی  دّیقملاب ال  رفّظلا  ّنأ  نم  تفرع  امل  قلطملا ، یف  افّرـصت  نوکی  اضیأ  دییقّتلا  ّنأب  ریبخ  تنأ  و 

هیف زّوّجتلا  بجوی  کلذب ال  هیف  فّرـصّتلا  ّنأ  رمالا  ۀیاغ  ّيّدج ، دارمب  ۀمکحلا  ۀنوعمب  هرهاظ  وه  يذلا  قالطالا  نوک  مدـع  نع  لب  نایبلا ،
[. 1]
______________________________

. تسا ظفل  يانعم 
روهظ بوجو  رد  هک  لعفا  هغیـص  تسا : نیا  شاهجیتن  دیئامن ، لمح  بابحتـسا ، رب  هدش  نایب  لعفا »  » هغیـص اب  هک  ار  دّیقم  رگا  کلذ : نایب 
قّقحم یفّرصت  هنوگچیه  دّیقم ، رب  قلطم  لمح  رد  اّما  تسا  ظفل  يانعم  سفن  رد  فّرصت  بجوم  رما ، نیا  دوش و  لمح  بابحتسا ، رب  دراد 

لیلد هکنآ  زا  دعب  نکل  هدرکن  رکذ  يدیق  هدوب و  نایب  ماقم  رد  وا  هک  دیدومن » مّهوت   » امـش ۀـبقر  قتعا  تفگ : مّلکتم  یتقو  اریز : دوشیمن 
: ینعی لّوا - لیلد  رد  هکلب  هدوبن  شیوخ  دارم  مامت  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  دیدش  دوخ  هابتشا  هّجوتم  دیدومن ، هظحالم  ار  دّیقم 

عفر بجوم  هکلب  دـنکیمن  قلطم  لیلد  رد  یفّرـصت  دـّیقم ، لیلد  دوجو  سپ  دـنک  نایب  لامجا  وحن  هب  ار  شدوصقم  هدوب  ددـصرد  قلطم -
مزلتـسم بابحتـسا ، رب  دّیقم  لمح  اّما  تسین  یفّرـصت  هنوگچیه  بجوم  دـّیقم ، رب  قلطم  لمح  نیاربانب ، دوشیم  بطاخم  عماس و  زا  لّیخت 

. دشابیم ناحجر  ياراد  دناهدرک ، باختنا  روهشم  هک  ار  یقیرط  اذل  تسا  لعفا - هغیص  و  ظفل - يانعم  رد  فّرصت 
، دـّیقم رب  قلطم  لـمح  ینعی : دـناهدومن  تاـبثا  ار  اـهنآ  ياـعدا  سکع  هدرک و  ناـیب  باوج  ود  روهـشم  زا  نیعفادـم  هیلع  فّنـصم ، [- 1]
ود نآ  حیـضوت  هب  کـنیا  هک  تـسین  لـعفا  هغیـص  رد  فّرـصت  بجوـم  بابحتـسا ، رب  دـّیقم  لـمح  اـّما  تـسا  قـلطم  رد  فّرـصت  بجوـم 

. میزادرپیم
: دناهدومرف هدومن و  تاشامم  روهشم ، زا  نیعفادم  اب  لّوا  خساپ  رد  هّللا  همحر  فّنصم  - 1

لمح هک  مینکیم  تابثا  مه  ام  تسه  لعفا  هغیـص  يانعم  رد  فّرـصت  بجوم  بابحتـسا ، رب  دـّیقم  رما  لمح  دـیتفگ ، امـش  هک  روطناـمه 
. تسا قلطم  رد  فّرصت  بجوم  دّیقم ، رب  قلطم 

ّتیزاجم  مزلتسم  ناشمادکچیه  ینعی : تسا  صیصخت  دننام  مه  دییقت  کلذ : حیضوت 
568 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیف ناک  اذا  دـّیقملا  ناف  باجیالا ، یف  لمعتـسم  ۀـقیقحلا  یف  ّهناـف  هیف ، ازّوجت  بجوی  ـال  بابحتـسالا  یلع  دـّیقملا  یف  رمـالا  لـمح  ّنأ  عم 
هبوجو یضتقی  ام  عم  عمتجا  اذا  هبابحتسا  یضتقی  هکالم ال  ّنأ  ةرورض  العف ، اّبحتسم  ال  بجاولا ، دارفأ  لضفأ  نم  ناک  بابحتـسالا  كالم 
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[. 1]
______________________________

. دنوشیم قالطالا  تلاصا  روهّظلا و  تلاصا  رد  هبرض - و  فّرصت - بجوم  ود ، ره  اّما  تسین 
هب دّیقم  لیلد  دورو  اب  اّما  تسا  تباث  نایرـس ، عایـش و  وحن  هب  مکح  دـیوگیم  و  ۀـبقر » قتعا   » نابیتشپ یظفل ، لصا  کی  قالطالا ، تلاصا 
هب تبـسن  قالطالا ، تلاصا  اّما  دـنکیم  تلالد  [ 1038] دّیقم لیلد  هک  يرادقم  نامه  هب  تبـسن  اهتنم  هدـش  دراو  هبرـض  قالطالا ، تلاصا 

حیحـص دشابیمن ، قلطم  لیلد  رد  یفّرـصت  هنوگچـیه  بجوم  دـییقت ، دـیتفگ ، هکنیا  سپ  تسه  یقاب  دوخ ، تّوق  هب  كوکـشم  تادـییقت 
دشاب زّوجت  مزلتسم  هک  تسین  يوحن  هب  شفّرصت  اهتنم  تسا  قلطم  لیلد  رد  فّرصت  لامک  بجوم  هک  تسا  نیا  رما ، تقیقح  هکلب  تسین 

. دیدومن راکنا  ار  فّرصت  لصا  امش  تسا و  يرگید  هلأسم  فّرصت ، هلئسم و  کی  ّتیزاجم ، نوچ 
لیلد رد  فّرـصت  بجوم  دـّیقم ، دوجو  ریخ ! تسه 1039 ؟] یقاب  دوخ ، یلبق  تّوق  هب  قالطالا  تلاصا  دـّیقم ، لـیلد  دوجو  اـب  اـیآ  لاؤس :

ّتیزاجم مزلتـسم  هک  تسا  یفّرـصت  اهتنم  تسا  قلطم  لیلد  رد  فّرـصت  ثعاب  دراوم ، مامت  رد  دییقت  امّلـسم  رگید : ترابع  هب  تسا  قلطم 
. دشابیمن

میئامن  لمح  بابحتسا ، رب  ار  دّیقم  رگا  دیتفگ  روهشم - زا  عافد  رد  هکنیا - اّما  : 2 [- 1]
569 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رب ار  نآ  رگا  دراد  روهظ  بوجو  رد  لعفا  هغیص  هک  دراوم  رئاس  رد  تسا : نیا  شخساپ  دشابیم ، لعفا  هغیـص  يانعم  رد  فّرـصت  بجوم 
فّرـصت و مزلتـسم  میئامن ، لمح  بابحتـسا  رب  ار  دّیقم  رما  رگا  ثحب  ّلحم  رد  اّما  دیاهدومن  فّرـصت  نآ  يانعم  رد  دینک  لمح  بابحتـسا 

. دشابیم دجسملا » یف  ّلص 1040 ]  » و َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » لیبق زا  هیف » نحن  ام   » عضو اریز  تسین  زّوجت 
، هدومن نایتا  دجـسم  رد  ار  شرهظ  زامن  هک  يدرف  هب  تبـسن  ایآ  اّما  هدرک  هفیظو  ماجنا  هدومن ، نایتا  شاهناـخ  رد  ار  رهظ  زاـمن  هک  یـسک 
هب نآ  زا  تسا  بجاو  دارفا  لضفا  نوچ  بوجو و  ياراد  مه  دجـسم  رد  زامن  ریخ ! هدادن ؟ ماجنا  ار  دوخ  یبوجو  هفیظو  وا  تفگ  ناوتیم 

. دنکیم ادیپ  قّقحت  دجسم  رد  ّتیزم  کی  اب  بجاو  رهظ  زامن  نامه  ینعی : میئامنیم 1041 ] ریبعت  بابحتسا 
، میدومن لمح  بابحتـسا  رب  ار  دّیقم  رما  نآ  ام  ۀـنمؤم و  ۀـبقر  قتعا  تفگ : سپـس  ۀـبقر و  قتعا  دومرف : ادـتبا  الوم  رگا  ثحب : ّلحم  رد  اّما 

دافم نامه  رد  رما  تئیه  هکلب  دـشاب  هدـش  لامعتـسا  هل  عوضوم  ریغ  رد  لعفا  هغیـص  هک  تسین  لـیل  تالـص  بابحتـسا  دـننام  شبابحتـسا 
بجاو و هبقر ، قتع  هک  تسین  نیا  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعا   » و ۀبقر » قتعا   » يانعم سپ  ّتیزم - ناحجر و  هفاضا  اب  اهتنم  هدش - لامعتـسا  شدوخ 

زا عافد  رد  امش  ارچ  اذل  تسا  بجاو  دارفا  لضفا  هنمؤم ، هبقر  قتع  هک  تسا  نیا  شدافم  هکلب  [ 1042] دشابیم بحتسم  هنمؤم ، هبقر  قتع 
570 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فالخ یلع  لامهالا  ماقم  یف  قیـس  ّهنأ  یلع  هلمح  امهنیب  قیفّوتلا  نم  ناک  لصالاب  ناـیبلا  ماـقم  یف  قلطملا  نوک  زارحا  ناـک  اذا  اـمیف  معن 
[. 1  ] مهفاف لصالا ، یضتقم 

______________________________

. تسا رما  هغیص  يانعم  رد  فّرصت  بجوم  بابحتسا ، رب  دّیقم  لمح  دیتفگ  روهشم 
. دننکیم تاشامم  روهشم  زا  نیعفادم  اب  دروم  کی  رد  هّللا  همحر  فّنصم  [- 1]

دوب نیا  تامّدقم ، نآ  زا  یکی  دشاب . لماک  مامت و  تمکح ، هناگهس  تامّدقم  دیاب  قالطا  هب  کّسمت  يارب  میتفگ  همّدقم : کلذ : حیضوت 
. دوش تابثا  تسا  نکمم  قیرط ، ود  زا  روکذم  همّدقم  میتفگ  هک  دشاب  نایب  ماقم  رد  مّلکتم  هک 

. هدوب نایب  ماقم  رد  الوم  هک  مینکیم  زارحا  نادجولاب »  » یهاگ فلا :
. هدوب نایب  ماقم  رد  مّلکتم  میئامن ، تابثا  یئالقع » لصا   » هب کّسمت  اب  دیدرت  تروص  رد  تسا  نکمم  ب :
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هجاوم يدـّیقم  اب  هچنانچ  هدوب ، نایب  ماقم  رد  ـالوم  میئاـمن  زارحا  یئـالقع  لـصا  قیرط  زا  رگا  ناـیبلا  مدـع  ناـیب و  رد  دـیدرت  تروص  رد 
مه ام  اریز  هدوبن  نایب  ماقم  رد  ادتبا  زا  الوم  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  دّیقم ، لیلد  دوجو  هک  میریذپب  روهشم  نیعفادم  زا  تسین  دیعب  میوش ،

لصا میئوگیم  اذل  میدومن  زارحا  ار  الوم  نایب » ، » یئالقع لصا  قیرط  زا  هکلب  هدوب 1043 ] نایب  ماقم  رد  وا  میدرکن  زارحا  نادجولاب »  » هک
قلطم لیلد  رد  الوم  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  میوش ، هجاوم  يدّیقم  اب  هچنانچ  دشابن و  يدـّیقم  لیلد  هک  تسا  زاسراک  يدروم  رد  یئالقع 

. هدوبن نایب  ماقم  رد 
«. مهفاف : » هلوق

هدوبن و نایب  ماقم  رد  مّلکتم  هک  تسین  نیا  زا  فشاک  میوش ، هجاوم  يدـّیقم  اب  هچنانچ  میئامن  زارحا  ار  ناـیب »  » مه یئـالقع  لـصا  اـب  رگا 
: هک تسا  نیا  شدهاش 

571 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] قالطالا یف  قلطملا  روهظ  نم  يوقأ  ّینییعّتلا  باجیالا  یف  ۀغیّصلا  قالطا  روهظ  نوک  [ 1044] دییقّتلا هجو  ّلعل  و 

______________________________

قلطم هب  دـیابن  امـش  مه  كوکـشم  تادـییقت  ریاس  هب  تبـسن  هدوبن ، نایب  ماقم  رد  مّلکتم  هک  دـش  نیا  زا  فشاـک  دـّیقم ، لـیلد  دوجو  رگا 
. هدوبن نایب  ماقم  رد  مّلکتم  هک  تسین  نیا  زا  فشاک  دّیقم ، هاگچیه  میئوگیم : اذل  دنیامنیم  کّسمت  القع  هکیلاحرد  دینک  کّسمت 

؟ دومن هیجوت  ار  [- 1045] دّیقم رب  قلطم  لمح  رد  روهشم - مالک  ناوتیم  ایآ  [- 1]
اوقا قلطم ، هب  تبـسن  دّیقم ، روهظ  نوچ  نکل  میتسه  هجاوم  ضراعتم ، روهظ  ود  اب  هک  دـشاب  نیا  لمح ،»  » هجو دـیاش  هّللا : همحر  فّنـصم 

. دوشیم لمح  دّیقم  رب  قلطم  تسه ،
درادـن و دوجو  هنمؤم  ریغ  هنمؤم و  هبقر  قتع  نیب  یقرف  تسا و  تباث  قـالطا ، وحن  هب  مکح  هک  تسا  نیا  ۀـبقر » قتعا   » رهاـظ کـلذ : ناـیب 
، دـیامن نایب  ار  قلطم  هکنیا  نودـب  ـالوم  رگا  تسا 1046 ،] نّیعتم  هنمؤم ، هبقر  قتع  هک  تسا  نیا  ۀـنمؤم - ۀـبقر  قتعا  دـّیقم - لـیلد  روـهظ 

. درادن یلدع  تسه و  ینییعت  بجاو  هنمؤم ، هبقر  قتع  هک  دیدرکیم  هدافتسا  نآ  زا  امش  ۀنمؤم ، ۀبقر  قتعا  تفگیم 
ضراعم  قالطا ، رد  قلطم  لیلد  روهظ  اب  ینییعت  بوجو  رد  دّیقم  لیلد  روهظ  هجیتن :

572 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] بابحتسالا دّکأت  یلع  اهیف  دّیقملاب  رمالا  لمح  یلع  روهشملا  ءانب  ّهنأ  عم  تاّبحتسملا ، باب  یف  دییقّتلا  یضتقی  ّهنأب  لکشی  امبر  و 

[. 2  ] لّمأتف ۀّیبوبحملا ، بتارم  بسحب  دارفالا  توافت  وه  بابلا  اذه  یف  بلاغلا  نوکی  نأ  الا  مهللا 
______________________________

بوجو همزـال  دـندومن - تاـبثا  ار  ینییعت  بوجو  ذـخا و  ار  دـّیقم  روهظ  روهـشم ، تسه ، اوقا  قلطم ، روهظ  زا  دـّیقم  روهظ  نوچ  تسا و 
. درک رظنفرص  قلطم  یقالطا  روهظ  زا  دومن و  لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  هک  تسا  نیا  ینییعت ،

تسا حرطم  يرگید  لاکشا  نکل  دندومن  نایب  دّیقم  رب  قلطم  لمح  رد  روهشم  مالک  يارب  یبسانم  لیلد  هیجوت و  هّللا  همحر  فّنـصم  [- 1]
[. 1047] دشاب يراج  مه  تاّبحتسم  رد  دّیقم  رب  قلطم  لمح  هدعاق  هک  تسا  نیا  روکذم ، نایب  همزال  هک :

نیروهظ و ضراعت  هلأسم  رب  انب  ۀنمؤم ،» ۀبقر  قتع  بحتسی  : » دیوگیم رگید  لیلد  و  ۀبقر » قتع  بحتسی  : » دیوگیم لیلد  کی  اضرف  لاثم :
قتع اّما  تسا  بحتـسم  هنمؤم ، هبقر  قتع  تفگ : دومن و  لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  مه  تاّبحتـسم  رد  دیاب  قلطم 1048 ] رب  دّیقم  روهظ  مّدقت 
دّیقم رب  ار  قلطم  تاّبحتسم ، باب  رد  روهشم  هکیلاحرد  تسا - نیا  دّیقم ، رب  قلطم  لمح  همزال  ینعی : درادن - بابحتـسا  هنمؤم ، ریغ  هبقر 

[. تسا 1049 بابحتسا  دّکأت  ياراد  هنمؤم ، هبقر  قتع  بحتسم و  هبقر ، قلطم  قتع  دنیوگیم : هکلب  دننکیمن  لمح 
؟ دناهدش لئاق  قرف  اهنآ  ارچ  تسه  يراج  دراوم ، مامت  رد  دّیقم  رب  قلطم  لمح  هدعاق  لاکشا :
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: دناهدومن نایب  هجو  ود  ریخا ، لاکشا  زا  باوج  ماقم  رد  هّللا  همحر  فّنصم  [- 2]
573 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هلمح و  دّیقملا ، لیلد  ءیجم  دعب  قلطملا  بابحتـسا  لیلد  نم  دیلا  عفر  مدع  ناک  و  تاّبحتـسملا ، ۀـّلدأ  یف  حـماسّتلا  ۀـظحالمب  ناک  ّهنأ  وأ 
[. 1  ] اهیف حماسّتلا  نم  هبابحتسا  دّکأت  یلع 

______________________________

، بابحتـسا دّـکأت  بابحتـسا و  باب ، نآ  رد  رگید : ترابع  هب  تسا  تواـفتم  ّتیبوبحم ، بابحتـسا و  بتارم  تاّبحتـسم ، رد  اـبلاغ » : » فلا
. درادن هبلغ  دشاب ، حرطم  مه  رگا  ای  تسین  حرطم  الصا  ياهلأسم  نانچ  اهنآ  رد  هک  تابجاو  فالخ  هب  تسا  ناوارف 

[. 1050 «] لّمأتف : » هلوق
کمک هب  دـیامن  تلالد  ءیـش  بابحتـسا  ای  بوجو  رب  یفیعـض  تیاور  رگا  میزادرپیم : ياهمّدـقم  رکذ  هب  مّود  هجو  نایب  يارب  ب : [- 1]

. تسا ّبحتسم  ءیش ، نآ  تفگ  ناوتیم  [ 1051 «] غلب نم   » رابخا
رابخا کمک  هب  تروص  نیا  رد  دراد  باوث  رادقم  نالف  بش ، نالف  رد  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  هک  دیامن  تلالد  یفیعض  ربخ  رگا  لاثم :

[. تسا 1052 ّبحتسم  زامن ، نآ  میئوگیم  غلب » نم  »
زامن تعکر  ود  نآ  تسا  ّبحتـسم  لیللا ، تالـص  هک  روطنامه  ینعی  تسا  زامن  نآ  سفن  بابحتـسا  رب  ّلاد  روکذـم ، راـبخا  اـیآ  لاؤس :

هب  و  باّوثلا » لمتحم   » ناونعهب زامن  تعکر  ود  نآ  هک  تسا  نیا  غلب » نم   » رابخا دافم  هک  نیا  ای  دشابیم  بابحتسا  ياراد  هتاذب - مه -
574 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیم قبطنم  لمع ، نآرب  طایتحا  ناونع  تقیقح  رد  هک  دراد  بابحتسا  دشاب ، ظوفحم  حول  عقاو و  قباطم  دراد  لامتحا  هکنیا  ناونع 
[. تسا 1053 توافتم  هّللا  همحر  مظعا  خیش  هدیقع  اب  هّللا  همحر  فنصم  رظن  هک  تسا  حرطم  هدیقع ، ود  هلئسم  رد  باوج :

تسا و دّیقم  رب  قلطم  لمح  هدعاق ، ياضتقم  میتسه و  هجاوم  مه  دّیقم  اب  قلطم ، تیاور  ربارب  رد  هچرگ  میئوگیم : نینچ  هیف » نحن  ام   » رد
هبقر قتع  بابحتـسا  رب  قالطا  وحن  هب  هدـش و  دراو  قلطم ، کـی  ادـتبا  نوچ  اـّما  درادـن  بابحتـسا  هنمؤم  ریغ  هبقر  قتع  لـمح ، تروص  رد 

: میئوگیم دوشیم و  قّقحم  ننس ، ّهلدا  رد  حماست  يارغص  اذل  دراد  تلالد 
ذخا و ار  قلطم  اتجیتن  تاّبحتـسملا » ۀلدا  یف  حماسّتلا  نم  ناک  ، » دّیقم بابحتـسا  دّکأت  رب  دـّیقم  لیلد  لمح  قلطم و  لیلد  زا  دـی  عفر  مدـع 

. میئامنیم لمح  بابحتسا  دّکأت  رب  ار  دّیقم 
[. 1054] دناهدومن هشقانم  بلطم  نآ  رد  هنم »  » هیشاح رد  هّللا  همحر  فنصم  رّکذت :

نیب دـیئامن ، در  لاـطبا و  ار  قیرط  ود  ره  هچناـنچ  تسین و  یهار  فـلا و ب - روکذـم - قـیرط  ود  زا  ریغ  لاکـشا ، ّلـح  يارب  يروآداـی :
. دش لئاق  یقرف  ناوتیمن  ثحب - ّلحم  رد  تاّبحتسم - تابجاو و 

575 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یفانّتلا راهظتـسا  یف  ناتوافتی  امک ال  نییفانتم ، امهنوک  ضرف  دـعب  نییفنملا  نیتبثملا و  نیب  انرکذ  امیف  توافتی 1055 ] ّهنأ ال  رهاّـظلا  ّنا  مث 

[. 1  ] ّربدتیلف رظّنلا ، هیضتقی  امبسح  لاقم  وأ  لاح  ۀنیرق  نم  هریغ  ببّسلا و  ةدحو  نم  فیلکّتلا  داّحتا  راهظتسا  نم  امهنیب 
______________________________

« ۀنمؤم ۀبقر  قتعا   » و ۀبقر » قتعا   » دـننام یتابثا و  ود ، ره  دـّیقم ، قلطم و  هک  تسین  یقرف  [، 1056] دـّیقم قلطم و  نیب  عمج  رد  ارهاظ » [- » 1]
نیب دیاب  میتفگ  هک  هلئـسم  نیا  ضرف  زا  دعب  هّتبلا  دنـشاب  ةرفاک » ۀبقر  قتعت  ال   » و ۀبقر » قتعت  ال   » تروص هب  نییفنم و  ود  ره  هکنیا  ای  دنـشاب 

. دشاب یفانت »  » لیلد ود 
؟ تسا قّقحم  یفانت »  » يدراوم ای  دروم  هچ  رد  لاؤس :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 932 

http://www.ghaemiyeh.com


قتع هرابرد  الوم  میئامن  زارحا  هک  تسا  نیا  دّیقم ، رب  قلطم  لمح  طرش  رگید : ترابع  هب  دشاب  حرطم  مکح ، کی  هک  يدروم  رد  باوج :
اّما میئامنیم  لمح  دـّیقم  رب  ار  قلطم  هدـعاق ، قبط  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  دّدرم  دـّیقم ، قلطم و  نیب  شمکح  دراد و  مکح  کـی  هبقر ،

سپ دومن  لـمح  دـّیقم  رب  ار  قلطم  ناوتیمن  [، 1057] دـنرادن یطابترا  رگیدـکی  هب  ود  نآ  هک  دـشاب  مکح  ود  نایب  ماقم  رد  الوم  هچناـنچ 
. تسا مکح  تدحو  زارحا  دیقم ، رب  قلطم  لمح  طرش 

؟ دوشیم زارحا  یقیرط  هچ  زا  مکح  تدحو  لاؤس :
نا : » دیوگب رگید  باطخ  رد  و  ۀـبقر » قتعاف  ترهاظ  نا  : » دـیوگب الوم  هکنیا  لثم  هّیلاقم . ای  هیلاح  نئارق  ببـس ، تدـحو  قیرط  زا  باوج :

، مکح ود  راهظ »  » رد هک  تسین  نینچ  دراد و  ّتیببـس  مکح ، کی  يارب  راهظ »  » مینادیم روکذم  ضرف  رد  هک  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعاف  ترهاظ 
اهتنم دراد  مکح  کی  الوم  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  ببس ، تدحو  سپ  دشاب  تباث 

576 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عیبلا ّنأ  الثم  درو  اذاف  ّیعـضولا ، مکحلا  نایب  یف  ّیفیلکّتلا و  مکحلا  نایب  یف  امهنوک  نیب  نییفانتملا  یف  لمحلا  نم  رکذ  امیف  قرف  ال  هیبنت :
لخد یف  هلیلد  روهظ  ناک  ول  دـییقّتلا  نم  ّدـب  الف  ّصاخلا ، عیبلا  وأ  هقالطا ، یلع  عیبلا  اّمإ  هدارم  ّنأ  ملع  ببـس و  یئاذـکلا  عیبلا  ّنأ  ببس و 
ءاغلاب سکعلا - فالخب  دـّیقملا - ةدارا  قلطملا و  رکذ  فراـعت  ةرورـض  دـیعبب ، سیل  وه  اـمک  هیف ، قـالطالا  لـیلد  روهظ  نم  يوقأ  دـیقلا 

[. 1  ] فراعتملا فالخ  یلع  ّهناف  رخآ ، هجو  یلع  وأ  ّیبلاغ ، ّهنأ  یلع  هلمح  و  دیقلا ،
______________________________

. مینکیم لمح  دّیقم  رب  ار  قلطم  هدعاق ، قبط  هک  تسا  دّدرم  دّیقم ، قلطم و  نیب 

تسین یفیلکت  ماکحا  ّصتخم  دّیقم ، رب  قلطم  لمح 

- لمح طئارـش  عامتجا  اب  مه - هّیعـضو  ماکحا  رد  هکلب  تسین  یفیلکت  ماـکحا  صوصخم  نییفانتم 1058 ،] رد  دـّیقم  رب  قلطم  لمح  [- 1]
[. تسه 1059 يراج 

: دیوگیم رگید  لیلد  و  کّلمّتلا » کیلمّتلل و  ببس  عیبلا  : » دیوگیم لیلد  کی  لاثم :
دّیقم رب  ار  قلطم  تسا ، تهج  کـی  رب  ّلاد  باـطخ ، ود  ره  هکنیا  زارحا  اـب  روکذـم ، ضرف  رد  کـّلمّتلا » کـیلمّتلل و  ببـس  یبرعلا  عیبلا  »

تـسا ددـصرد  ای  دـشابیم ، تهج  کی  رگنایب  لیلد ، ود  ره  میئامن ، زارحا  هک  تسا  یتروص  رد  لمح  رگید : ترابع  هب  میئامنیم  لـمح 
دیق تسا و  فدـه  قلطم »  » اعقاو ایآ  هک  دـشابیم  دّدرم  فدـه ، تهج و  نآ  اهتنم  ار  یبرع  عیب  ّتیببـس  ای  دـیامن  نایب  ار  عیب  قلطم  ّتیببس 

رد مه  ّتیبرع  هب  دییقت  هکنیا  ای  هدـش  رکذ  [- 1060] رخآ هجو  یلع  وا  یبلاغ - فصو  ناونعهب  الثم  درادن ، یتّیلخدـم  هنوگچـیه  ّتیبرع ،
کّلمت  کیلمت و  يارب  دش  نآ  دقاف  عیب ، رگا  دراد و  ّتیلخدم  ّتیببس 

577 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اّهناف تاماقملا ، فالتخا 1061 ] بسحب   ] بسح فلتخت  تاقلطملا  یف  ۀمکحلا  تامّدـقم  ۀّیـضق  ّنأ  یه : و  ةرکذـت ، نم  ولخت  ال  ةرـصبت :

صوصخ ءاضتقا  بسح  هیلع  قبطنی  اّمم  ّصاخ  عون  یلع  ۀثلاث  و  ّیباعیتسالا ، مومعلا  یلع  يرخأ  و  ّیلدـبلا ، مومعلا  یلع  اهلمح  نوکی  ةرات 
[. 1  ] مالک الب  نئارقلا  رئاس  یف  لاحلا  وه  امک  ماکحالا  راثآلا و  فالتخا  و  ماقملا ،

______________________________

. درادن ّتیببس 
روهظ نم  يوقا  دـیقلا  لخد  یف  هلیلد  روهظ  ناک  ول  [. » میئامنیم 1062 لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  مه  هیعضو  ماکحا  رد  هّللا : همحر  فّنـصم 

وه امک  دشاب - اوقا  قالطا ، رد  قلطم  لیلد  روهظ  زا  دـّیقت  رد  دـّیقم  لیلد  روهظ  رگا  ینعی : [« 1063] دـیعبب سیل  وه  امک  هیف  قالطالا  لیلد 
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. دیعبب سیل 

تسا فلتخم  تمکح ، تامّدقم  هجیتن 

دراوم رد  قـالطا  هجیتـن  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  نکل  تسا  قـالطا  شاهجیتـن  دوش ، يراـج  تمکح ، هناـگهس  تامّدـقم  رگا  میتـفگ  [- 1]
هک دشاب  یّـصاخ  عون  ای  درف  نّیعت  یّتح  ای  یباعیتسا  مومع  یلدـب 1064 ،] مومع  قالطا ، هجیتن  تسا  نکمم  ینعی : تسا  توافتم  فلتخم ،

مادکره  لاثم 
578 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دیزم یلا  جاتحت  هریغ  ةدارا  ّناف  ّیـسفّنلا ، ّینیعلا  ّینییعّتلا  بوجولا  صوصخ  دارملا  نوکی  نأ  یـضتقت  رمـالا  ۀغیـص  قـالطا  یف  ۀـمکحلاف 
[. 1  ] نایبلا ددصب  ناک  اذا  امیف  هیلع  لمحلا  نع  صیحم  الف  هیف ، عایّشلا  ةدارال  ینعم  و ال  نایب ،

______________________________

. میئامنیم نایب  يدوز  هب  ار 
، تسه یلقع  هنیرق  کـی  هک  تمکح  هنیرق  ّصتخم  هلئـسم ، نیا  سپ  تـسا  فـلتخم  تاـماقم ، بـسح  هـب  مـه  نـئارق  رئاـس  داـفم  رّکذـت :

. دشابیمن
. دشاب یّصاخ  عون  ای  درف  نّیعت  قالطا ، هجیتن  تسا  نکمم  یهاگ  میتفگ  [- 1]

نیا تمکح ، تامّدقم  ّتیمامت  ياضتقم  دوبن ، صّخـشم  نآ  ّتیرییخت  ای  ّتینییعت  نکل  دـش  زارحا  ام  يارب  ءیـش  بوجو  لصا  رگا  لاثم :
. ینییعت بجاو  هن  تسه  دیق  ياراد  يرییخت  بجاو  اریز  تسه  ینییعت » ، » بجاو نآ  میئوگب  هک  تسا 

نایتا ار  لّوا  لدع  اضرف  رگا  اّما  دـشاب  هدرکن  نایتا  ار  رگید  لدـع  هک  تسا  بجاو  فّلکم ، رب  لدـع  کی  یتروص  رد  يرییخت  بجاو  رد 
. ینییعت هن  تسا  دّیقم  يرییخت ، بجاو  سپ  درادن  بوجو  مّود  لدع  هدومن ،

تروص رد  رما - هغیـص  قـالطا  ياـضتقم  دوبن ، صّخـشم  اـم  يارب  نآ  ّتیئاـفک  اـی  ّتینیع  اـّما  میدومن  زارحا  ار  ءیـش  بوجو  لـصا  رگا 
یئافک بجاو  فالخب  درادن  يدیق  ینیع  بجاو  اریز  یئافک  هن  دشاب  ینیع »  » بجاو ءیـش ، نآ  هک  تسا  نیا  تمکح - تامّدقم  ّتیمامت 

[. تسا 1065 دّیقم  هک 
تامّدقم ّتیمامت  تروص  رد  رما - هغیص  قالطا  ياضتقم  دوبن ، زرحم  نآ  ّتیریغ  ای  ّتیسفن  اّما  میدومن  زارحا  ار  ءیـش  بوجو  لصا  رگا 

بوجو  اریز  تسا  ّتیسفن » - » تمکح
579 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ضورفملا  وه  ام  یفانی  المجم  وأ  المهم  عیبلا  ةدارا  ذا  ابِّرلا » َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ   » یف امک  ّیباعیتسالا  مومعلا  یـضتقت  دـق  اـّهنأ  اـمک 
جاتحت اّهنأ  عم  ناک . عیب  ّيأ  فّلکملا  هراتخا  عیب  ةدارا  لامتحال  لاجم  و ال  ماقملا ، بسانی  ّیلدـبلا ال  مومعلا  ةدارا  و  ناـیبلا ، ددـصب  هنوک 

یف  ] ّیباعیتسالا مومعلا  ّناف  رمالا ، ّقلعتم  یف  ذـخأ  اذا  ام  یلع  هسایق  ّحـصی  و ال  قالطالا ، نم  اهنودـب  مهفی  داکی  اهیلع ال  ۀـلالد  بصن  یلا 
[. 1  ] نایبلا ددصب  قلطملا  نوک  و  ۀمکحلل ، ۀیفانم  اّهنأ  الا  ۀنکمم  تناک  نا  ّیلدبلا و  مومعلا  ریغ  ةدارا  و  هتدارا ، نکمی  داکی  کلذ ال  لثم 

______________________________

. تسا دّیقم  هک  يریغ 1066 ] بجاو  فالخب  درادن  يدیق  یسفن ،
. میدرک نایب  هک  يوحن  هب  ریغ - ال  دشاب - ینیع » ینییعت  یسفن  ، » بوجو هک : تسا  نیا  رما ، هغیص  قالطا  ياضتقم  يدنبعمج :

ةدارال ینعم 1067 ] ال  يرییخت ؟ مه  دـشاب  ینییعت  بجاو  مه  ءیـش  کی  اتجیتن  تسا و  عایـش  قالطا ، ياضتقم  تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
. نایبلا ددصب  ناک  اذا  امیف ] ینییعّتلا  بوجولا  صوصخ  یلع  يا   ] هیلع لمحلا  نع  صیحم  الف  هیف  عایّشلا 
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نیا زا  ریغ  ياهراچ  تمکح ، تامّدـقم  ّتیمامت  تروص  رد  هک  َْعیَْبلا » ُهَّللا  َّلَحَأ   » دـننام تسه  یلومـش  یمومع  قالطا ، هجیتن  یهاگ  [- 1]
ُهَّللا  َّلَحَأ   » زا دوصقم  میئوگب : هک  تسین 

580 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضرف نوچ  دراد  تافانم  وا  نایب  ماقم  اب  هدوب  لامجا  ای  لامها  ماقم  رد  ـالوم  میئوگب  رگا  اریز  دـشابیم  [ 1068 «] عیب ّلک  هّللا  ّلحا  «، » ُْعیَْبلا

. تسا زرحم  الوم  نایب  ماقم  تمکح و  تامّدقم  هک  تسا  یتروصرد  هلئسم 
؟ هدومن لالح  ۀّیلدبلا » لیبس  یلع   » ار عیب  کی  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسه  یلدب » « » َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ   » رد مومع  تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :

نیا رد  شروهظ  تسه و  ابّرلا » مّرح   » نآ لباقم  رد  هک  اصوصخم  درادـن  یبساـنت  اـضما  ناـنتما و  ماقم 1069 ] اب  هلئـسم  نیا  ریخ ! باوج :
. تسا داسف  تمرح و  هب  موکحم  ناونعلا » اذه  هیلع  قّقحتی  ام  ّلک  ابر و  ّلک   » هک تسا 

؟ دیامنیم هدارا  اجراخ  فّلکم  هک  تسه  یعیب  نآ ، زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
تـسا حیحـص  دهد ، ماجنا  اجراخ  فّلکم  ار  یعیب  ره  ضرف  نیا  رد  نوچ  درادن  ياهرمث  میدومن ، دّیقم  ار  نآ  رگا  - 1 اریز : ریخ ! باوج :

سپ دنکیمن  نایب  ار  ياهفاضا  دئاز و  بلطم  روکذم ، دیق  سپ  میئامنیم  هدافتـسا  ار  انعم  نامه  دـشابن ، مه  روکذـم  دـیق  رگا  هکیلاحرد 
. تسا وغل 

. دومن یتشادرب  نانچ  ناوتیمن  هنیرق  نودب  میرادن - دییقت  رب  ياهنیرق  دشاب ، هجیتن  رثا و  ياراد  دیق ، نآ  هک  ضرفرب  - 2
داکی ّیباعیتسالا ال  مومعلا  ّناف  رمالا  ّقلعتم  یف  ذخا  اذا  ام  یلع  هسایق  ّحصی  و ال  : » هلوق

581 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ...«. هتدارا نکمی 

مومع مه  هفیرـش  هیآ  رد  تسه  یلدـب  شمومع  اجنآ  نوچ  تفگ  دومن و  هسیاقم  ۀـبقر » قتعا   » اب ار  َْعیَْبلا » ُهَّللا  َّلَـحَأ   » ناوتیم اـیآ  لاؤس :
؟ تسا حرطم  یلدب 

الوم مینادیم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـی  شناـکما  مدـع  تسا و  نکممریغ  ۀـبقر - قتعا  رد  رما - ّقلعتم  رد  یباـعیتسا  مومع  ریخ ! باوـج :
دازآ ار  ۀبقر -» - » هدـنب کی  هدومرف : الوم  تسا و  تدـحو  هب  دـّیقم  هرکن و  هبقر ،»  » هک تسا  نیا  تهج  زا  ای  هدرکن  هدارا  ار  يزیچ  نانچ 

. تسین راگزاس  یباعیتسا ، مومع  اب  هبقر  کی  قتع  دیئامن و 
. دومن هسیاقم  ۀبقر »  » اب ار  عیبلا »  » ناوتیمن سپ  اعیب » هّللا  ّلحا   » هدومرفن لاعتم  دنوادخ  هفیرش ، هیآ  رد 

اب مه  هنمؤم - ینعی : صوصخم ، هبقر  قتع  دـننام  یلدـب - مومع  ریغ  هدارا  تسا ، نکممریغ  یباـعیتسا ، مومع  هدارا  ۀـبقر » قتعا   » رد هجیتـن :
. میئامن لمح  یلدب  مومع  رب  ار  نآ  هک  تسین  نیا  زا  ریغ  ياهراچ  سپ  دراد  تافانم  تمکح  هنیرق 

نیـسحلا دـبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  باتک  زا  یتاکن  ای  هتکن  هب  ار  امـش  هّجوت  ثحب ، نیا  نایاپ  رد  هدـنراگن » : » رّکذـت
. دیامنیم بلج  یتشر 

الاد ناک  اذا  ام  نیب  عوضوملا و  وا  قلعتملا  دییقت  یلع  الاد  دیقملا  لیلد  ناک  اذا  ام  نیب  قرف  هنا ال  انتاملک  يواطم  نم  کل  نیبت  دـق  ّهنإ  مث 
تاقلطم لمحی  کلذـکف  تملع  امک  اهتاعوضوم  فیلاـکتلا و  تاـقلعتم  یف  دـیقملا  یلع  قلطملا  لـمحی  اـمکف  مکحلا  سفن  دـییقت  یلع 
بجاولا یف  دـیقلا  نوک  نم  روهـشملا  وـه  اـم  یلع  ءاـنب  ۀعاطتـسا » نع  جـح   » درو و  جـح »  » درو اذا  اـمک  اـضیا  اهتادـیقم  یلع  فیلاـکتلا 

[. فیلکتلا 1070 ةدحو  وه  نیتروصلا و  یف  لمحلا  طانم  داحتا  لجال  کلذ  قلعتملل و  مکحلا ال  سفنل  ادیق  طورشملا 
582 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ابلاق فرعلا  مهافتم  بسحب  نوکی  و  رهاظ ، هل  يذـلا  مالکلا  هقالطا  دراوم  یف  نّیبملا  نم  دارملا  ّنأ  رهاّظلا  نّیبملا و  لمجملا و  یف  لـصف :
نّیبم و روهظلا  هل  ام  ّنأ  امک  هنم ، دیرأ  ام  ۀّیجراخ  [ 1071] ۀنیرقب ملع  نا  لمجم و  روهظ  هل  سیل  امف  هفالخب ، لمجملا  و  ینعم ، صوصخل 
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[. 1  ] لّوأم ّهنأ  و  هروهظ 1072 ] دیرأ  ام  ّهنأ  ۀّیجراخلا  ۀنیرقلاب  ملع  نا 
______________________________

نّیبم لمجم و 

هراشا

[- 1]

: نّیبم فیرعت 

هک یظفل  ره  سپ  تسا  بلاق 1073 »]  » هلزنم هب  انعم  يارب  ظفل  نآ  یفرع ، مهاـفتم  بسح  هب  دراد و  روهظ  اـنعم  کـی  رد  هک  تسا  یظفل 
. دوشیم هدیمان  نّیبم  دشاب ، انعم  بلاق  دشاب و  هتشاد  روهظ  یئانعم  رد 

دـشاب هدومن  هدارا  هنیرق - کمک  هب  ار - رهاظ  يانعم  نآ  ریغ  ای  دـشاب  هدرک  هدارا  ار  رهاظ  يانعم  نآ  مّلکتم ، هک  درادـن  مه  یقرف  رّکذـت :
. تسین مّلکتم  دارم  رد  ام  ثحب  نوچ 

: لمجم فیرعت 

سفن درکن ، رکذ  شهارمه  ياهنیرق  و  انیع »  » تیأر تفگ  یمّلکتم  رگا  الثم  یظفل . كرتشم  دننام  درادن  انعم  رد  يروهظ  هک  تسا  یظفل 
رابتعا هب  نیع  هملک 

583 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مالکلا ثحبلا و  ّلحم  تعقو  ۀهبتشم  ادارفأ  امهل  ّنأ  الا  یفخت 1074 ،] داکت  ةریثک ال  دارفأ  ناک  نا  تایاوّرلا و  تایآلا و  یف  امهنم  ّلکل  و 

میرّحتلا و]  ] فیـضأ اّمم  ِماْعنَْألا » ُۀَـمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ   » و ْمُُکتاهَّمُأ » ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح   » لثم و  ۀقرّـسلا ، ۀـیآک  امهّیأ ، دارفأ  نم  اّهنأ  یف  مـالعالل 
[. 1 « ] روهطب الا  ةالص  ال   » لثم و  نایعالا ، یلا  لیلّحتلا 

______________________________

اجراخ رگا  هّتبلا  میئوگیم : لمجم  شروهظ  مدع  رابتعا  هب  نیع  هملک  هب  اذل  درادن  روهظ  یناعم  زا  کیچـیه  صوصخ  رد  یظفل  كارتشا 
مّلکتم دارم  هچ  تسین  یّصاخ  يانعم  کی  بلاق  اتاذ  نوچ  تسه  یتاذ  لامجا  ياراد  ظفل ، نآ  میـشاب ، هتـشاد  مّلکتم  دارم  رب  مه  ياهنیرق 

. تسا لمجم  رهاظ ، ریغ  ظفل  تسه - لامجا  ياراد  ظفل ، نآ  دشابن  هچ  دشاب 
. تسا ظفل  سفن  روهظ  مدع  روهظ و  رادم ، رئاد  ظفل و  فاصوا  زا  ندوب  نّیبم  لمجم و  هجیتن :

قیداصم زا  ایآ  هک  هدـش  عقاو  دـیدرت  دروم  يداـیز  دراوم  نکل  تسا  ناوارف  تاـیاور ، و  تایآ 1075 ] رد  نّیبم  لـمجم و  قیداـصم  [- 1]
زا یضعب  رکذ  هب  کنیا  هک  نّیبم  ای  تسا  لمجم 

584 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میزادرپیم اهنآ 

هیآ 38. هدئام ، هروس  امُهَیِْدیَأ ،»...  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو  - » 1
اب دیاب  تسا و  لمجم  ای  دراد  روهظ  دی »  » زا ینّیعم  تمسق  رد  ایآ  هک  هدش  عقاو  ثحب  ّلحم  يدیا »  » هملک رب  لامتشا  تهج  هب  روکذم  هیآ 
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. دومن لمجم 1076 ] هلماعم  نآ 
هیآ 23. ءاسن ، هروس  ْمُُکتاهَّمُأ ،»...  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  - » 2
هیآ 1. هدئام ، هروس  ِماْعنَْألا ،» ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  - »... 3

تسه و انعم  دقاف  تاوذ ، هب  میرحت  لیلحت و  دانـسا  هکیلاحرد  هدش  هداد  تبـسن  هّیجراخ  نایعا  هب  میرحت  لیلحت و  نیتروکذم ، نیتیآ  رد 
ثحب ّلحم  اهنآ - لاثما  و  هیآ - ود  نآ  اذل  تسا  مارح  لالح و  تاوذ ، هب  قلعتم  لاعفا  هکلب  دشاب  مارح  ای  لالح  تاوذ ، درادـن ، یموهفم 

هداد تبـسن  تاوذ  هب  ار  تمرح  ّتیّلح و  هک  یتایاور  تایآ و  ایآ  رگید  تراـبع  هب  هن  اـی  تسا  لامجا 1077 ] دراوم  زا  ایآ  هک  هدـش  عقاو 
. یّصاخ لاعفا  رد  ای  دراد  روهظ  تاوذ  هب  ّقلعتم  لاعفا  مامت  رد 

585 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نوکی و  روهظ ، مالکلل  نوکی  نأ  امهکالم  ّنأ  نم  تفرع  امل  ناهربلاب ، نوکی  داکی  نایبلا ال  وأ  لاـمجالا  تاـبثا  ّنأ  کـیلع  بهذـی  ـال  و 

[. 1 [ ] لّمأتف 1078 نادجولا ، ۀعجارمب  رهظی  اّمم  وه  ینعمل و  ابلاق 
يدل انّیبم  و  هیدل ، هب  ّفح  امب  هروهظ  مداصتل  وأ  عضولاب ، هتفرعم  مدعل  دحاو ، دنع  المجم  نوکی  امبر  ناّیفاضا  نافصو  امّهنأ  یفخی  ّمث ال 

مدع  و  هتفرعمل ، رخآلا ،
______________________________

باب 14. ، 35 / 1 هیقف : روهطب ،» الا  ةالص  ال  - » 4
؟ هن ای  دراد  لامجا 1079 ] ایآ  هک  هدش  عقاو  ثحب  ّلحم  مه  روکذم  تیاور 

هک دنیامنیم  تابثا  هتکن  ود  نایب  اب  هّللا  همحر  فّنـصم  نکل  هدـش  ثحب  احورـشم »  » نّیبم لمجم و  هرابرد  یلوصا  بتک  رد  رّکذـت : [- 1]
: میزادرپیم هتکن  ود  نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسا  هدئاف  نودب  یلوصا ،»  » رظن زا  اهثحب  نآ 

دزن ظفل ، نالف  رگا  اضرف  دـنک ، تباث  ناهرب  اب  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  تسه ، ینادـجو  رما  ود  ّنأـک »  » ندوب نّیبم  لـمجم و  - 1
. تسا روهظ  دجاو  ظفل ، نآ  هک  دومن  هماقا  ناهرب  ناوتیمن  دوب ، روهظ  دقاف  هچنانچ  تسا و  نّیبم  تشاد ، روهظ  یئانعم  رد  صخش  نالف 

. دوشیم تباث  ناهرب ، قیرط  زا  ندوب  نّیبم  یهاگ  لمأتف ،» : » هلوق
586 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ماصتعالا هب  لّکّوتلا و  هّللا  یلع  و  ماقملا ، یف  ماربالا  ضقّنلا و  و  مالکلا ، فالخلا و  دراومل  ضّرعّتلا  انّمهی  الف  هرظنب ، مداصّتلا 
______________________________

، ظفل کی  تسا  نکمم  دـشابیم . توافتم  دارفا ، ظاحل  هب  و  یعقاو - هن  تسه - یفاضا 1080 ] فصو  ود  ندوب ، نّیبم  لـمجم و  : 2 [- 1]
هدومن و قیقحت  ًابِّیَط *- ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  هیآ  رد  دیعـص -»  » هملک هرابرد  هک  یـسک  الثم  دشاب  لمجم  رگید ، درف  رظن  زا  اّما  نّیبم  یـسک  دزن 

قیقحت هک  يرگید  درف  اّما  درادن  لامجا  وا  يارب  مّمیت  هیآ  تروص ، نیا  رد  تسا  صلاخ  بارت  نآ ، هل  عوضوم  هک  هدش  صخـشم  شیارب 
نیا رد  ضرالا » هجو  قلطم   » يارب ای  هدش  عضو  صلاخ  بارت  يارب  فرع  تغل و  بسح  هب  دیعـص  هک  هدشن  صّخـشم  شیارب  نکل  هدومن 
نّیبم اقلطم »  » تفگ ناوتیمن  تسا و  لمجم  اقلطم »  » روکذـم هیآ  تفگ  ناوتیمن  سپ  [ 1081] دراد لاـمجا  وا  رظن  زا  مّمیت  هیآ  تروص ،

. تسا
. تسا فلتخم  دارفا ، هب  تبسن  یفاضا و  رما  ود  ندوب ، نّیبم  لمجم و  ناونع  هجیتن :

ایآ هک  میئامن  یـسررب  ار  نییلوصا  نیب  فالتخا  دراوم  زا  کیره  هک  تسین - مهم  درادن - یهجو  روکذم  هتکن  ود  هب  هّجوتاب  يدـنبعمج :
: میتفگ اریز  نّیبم  ای  تسا  لمجم 

. دشابیم ینادجو  هکلب  تسین  یناهرب  هلئسم ، نآ  - 2 تسه . یفاضا  رما  ود  ندوب ، نّیبم  لمجم و  - 1
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ارخآ الوا و  هّلل  دمحلا  و 
نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  و 

. يرمق يرجه  ناضمر 1417  متفه  تسیب و  خیرات  هب 
587 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهتسرهف

هراشا

589 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعوضوملا سرهفلا 

ۀحفّصلا عوضوملا 
هتغیص 3 یهنلا و  ةدام  یف  لصف : یهاونلا  یف  یناثلا : دصقملا 

یهنلا 10 رمالا و  عامتجا  یف  لصف :
یهنلا 10 رمالا و  هب  قلعت  يذلا  دحاولاب  دارملا  نایب 

ةدابعلا 13 یف  یهنلا  ۀلأسم  عامتجالا و  ۀلأسم  نیب  قرفلا 
نیتلأسملا 16 نیب  قرفلا  یف  لوصفلا  ریرقت 

ۀیلوصا 19 عامتجالا  ۀلأسم  نوک  یف 
ۀیظفل 22 ۀیلقع ال  ۀلأسملا  نوک  یف 

میرحتلا 26 باجیالا و  عاونال  عانتمالا  عامتجالا و  زاوج  یف  عازنلا  لومش 
ۀحودنملا 29 رابتعا 

عئابطلاب 32 ماکحالا  قلعتب  لوقلا  یلع  عازنلا  ءانتبا  مهوت 
عمجملا 36 یف  نیطانملا  دوجو  رابتعا 

طانملا 38 هب  فشکتسی  ام 
اهماکحا 44 عامتجالا و  ثحب  ةرمث 

590 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضراعتلا 52 عامتجالا و  نیب  قرفلا 
تامدقم 54 دیهمت  عانتمالا و  لیلد 

ۀسمخلا 55 ماکحالا  داضت 
اجراخ 57 دوجوملاب  یعرشلا  مکحلا  قلعت 

نونعملا 60 ددعتل  هجولا  ددعت  باجیا  مدع 
ۀیهام 61[1082] دحتم  ادوجو  دحتملا 
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ص590 ج3 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
نیزوجملا 73 ۀلدا  ض 

ۀهورکملا 78 تادابعلا  ماسقا 
ۀهورکملا 80 تادابعلا  نم  لوالا  مسقلا  نع  باوجلا 
ۀهورکملا 87 تادابعلا  نم  یناثلا  مسقلا  نع  باوجلا 
ۀهورکملا 92 تادابعلا  نم  ثلاثلا  مسقلا  نع  باوجلا 

ۀمرحلل 107 عفارلا  رارطضالا  طانم  لوالا : هیبنتلا  عامتجالا  ۀلأسم  تاهیبنت 
رایتخالا 109 ءوسب  رارطضالا  مکح 

ارارطضا 139 ۀبوصغملا  رادلا  یف  ةالصلا  مکح 
محازتلا 144 وا  ضراعتلا  يربکل  نیلیلدلا  ۀیورغص  یناثلا : هیبنتلا 

151 اهیف : لاکشالا  عامتجالا و  لاح  یف  رمالا  یلع  یهنلا  حیجرت  هوجو 
رمالا 151 نم  ۀلالد  يوقا  یهنلا  - 1

ۀعفنملا 157 بلج  نم  ةدسفملا  عفد  ۀیولوا  - 2
ءارقتسالا 164 - 3

تاناونعلا 173 ددعتب  تافاضالا  دّدعت  قاحلا  ثلاثلا : هیبنتلا 
الا 175 ما  هداسف  یضتقی  له  ءیشلا  نع  یهنلا  نا  یف  لصف :

ۀیلقع 177 وأ  ۀیظفل  ۀلأسملا  له 
591 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعبتلا 179 یهیزنتلا و  یهنلل  ثحبلا  كالم  لومش 
ۀلأسملا 184 یف  ةدابعلا  نم  دارملا  نییعت 

عازنلا 188 لحم  ریرحت 
داسفلا 189 ۀحصلا و  یفصو  ریسفت 

هیقفلا 194 ملکتملا و  دنع  داسفلا  ۀحصلا و 
ۀلأسملا 201 یف  لصالا  لاح  قیقحت 

یهنلا 204 قلعتم  ماسقا 
ۀلماعملا 213 نع  یهنلا 

تادابعلا 213 یف  داسفلا  یهنلا  ءاضتقا 
تالماعملا 222 یف  داسفلا  یهنلا  ءاضتقا  مدع 

رابخالاب 226 داسفلل  ۀمرحلا  ءاضتقا  یلع  لالدتسالا 
ۀحصلا 229 یلع  یهنلا  ۀلالد  نم  ینابیشلا  ۀفینح و  یبا  نع  یکح  ام 

ۀلالدلا 236 وا  لولدملا  تافص  نم  هنا  موهفملا و  فیرعت  میهافملا  یف  ثلاثلا  دصقملا 
طرشلا 242 موهفم  یف  لصف :

اهیف 260 ۀشقانملا  موهفملا و  يرکنم  ۀلدا  ریرقت 
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موهفملا 266 ذخا  طباض 
عفد 272 لاکشا و 

رخآ 281 قوطنمب  لک  موهفم  صصخی  لهف  موهفملاب  انلق  طرشلا و  ددعت  اذا 
تاببسملا 289 لخادت 

فصولا 313 موهفم  یف  لصف :
عازنلا 322 لحم  ریرحت 

ۀیاغلا 327 موهفم  یف  لصف :
592 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

همدع 330 ییغملا و  یف  ۀیاغلا  لوخد 
ءانثتسالا 332 موهفم  لصف :
صالخالا 335 ۀملک  دافم 

رصحلا 339 یلع  امنا »  » ۀلالد یف 
رصحلل 344 ماللاب  فرعملا  هیلا  دنسملا  ةدافا 

ددعلا 348 بقللا و  موهفم  یف  لصف :
ماعلا 351 فیرعت  یف  لصف : صاخلا  ماعلا و  یف  عبارلا  دصقملا 

ماعلا 354 ماسقا 
هصخت 360 ۀغیص  مومعلل  له  هنا  یف  لصف :

مومعلا 363 یلع  لد  ام  نایب  یف  لصف :
صصخملا 371 ماعلا  قیقحت  یف  لصف :

لمجملا 387 صصخملا  یف  لصف :
اموهفم 387 لمجملا  یظفللا  صصخملا 
اقادصم 394 لمجملا  یظفللا  صصخملا 

اقادصم 402 لمجملا  یبللا  صصخملا 
یعوضوملا 412 لصالاب  هبتشملا  زارحا 

صیصختلا 419 یف  کشلا  ریغ  یف  ماعلاب  کسمتلا 
مومعلا 431 ۀلاصا  ۀیجح  دروم 

صصخملا 434 نع  صحفلا  لبق  ماعلاب  لمعلا  یف  لصف :
ۀیلمعلا 440 ۀیظفللا و  لوصالا  نیب  صحفلا  یف  قرفلا 

ۀیهافشلا 442 تاباطخلا  یف  لصف :
مودعملا 446 بئاغلا و  یلا  باطخلا  هیجوت  حصی  ال 

593 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یئاشنالا 451 باطخلل  ءادنلا  تاودا  عضو 

اهیف 460 ۀشقانملا  نیمودعملل و  ۀهفاشملا  تاباطخ  ةرمث  لصف :
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هدارفا 472 ضعب  یلا  عجری  ریمضب  ماعلا  بقعت  لصف :
فلاخملا 481 موهفملاب  صیصختلا  زاوج  یف  لصف :

ةددعتملا 487 لمجلل  بقعتملا  ءانثتسالا  لصف :
دحاولا 495 ربخب  باتکلا  صیصخت  زاوج  یف  لصف :

هروص 504 صاخلا و  ماعلا و  ضراعت  یف  لصف :
خسنلا 511 ۀقیقح 

ءادبلا 517
صیصختلا 523 خسنلا و  ةرمث 

قلطملا 525 فیرعت  لصف : نیبملا  لمجملا و  دیقملا و  قلطملا و  یف  سماخلا  دصقملا 
قلطملا 526 اهیلع  قلطی  یتلا  ظافلالا 

سنجلا 526 مسا  - 1
سنجلا 531 ملع  - 2

ماللاب 534 فرعملا  درفملا  - 3
ةرکنلا 541 - 4

ۀمکحلا 548 تامدقم  یف  لصف :
نایبلا 555 ماقم  یف  ملکتملا  نوک  لصالا 

فارصنالا 557 عاونا 
ةدیدع 563 تاهج  قلطملل  ناک  اذا 

نییفانتملا 565 دیقملا  قلطملا و  یف  لصف :
تابحتسملا 572 یف  دیقملا  یلع  قلطملا  لمح  مدع 

594 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یعضولل 576 هلومش  یفیلکتلا و  مکحلاب  دیقملا  یلع  لمحلا  صاصتخا  مدع 

ۀمکحلا 577 تامدقم  ۀجیتن  فالتخا 
نیبملا 582 لمجملا و  یف  لصف :

595 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باتک یعوضوم  تسرهف 

هحفص  عوضوم 
4 فک ؟ ای  تسا  كرت  یهن ، قلعتم  یهاون »  » مّود دصقم 

7 تسا ؟ رارکت  ماود و  رب  لاد  یهن ، هغیص  ایآ 
یهن 10 رما و  عامتجا 

10 تسیچ ؟ دحاو »  » هملک زا  دوصقم 
13 تدابع » رد  یهن   » اب یهن » رما و  عامتجا   » هلئسم نیب  قرف 
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هلئسم 16 ود  توافت  رد  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 
تسا 19 لوصا  ملع  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم 

22 یظفل ؟ ای  تسا  یلقع  یهن ، رما و  عامتجا  هلأسم 
26 دوشیم ؟ میرحت  باجیا و  ماسقا  مامت  لماش  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب  ایآ 

29 تسا ؟ ربتعم  هحودنم ، دوجو  یهن ، رما و  عامتجا  رد  ایآ 
درادن 32 عیابط  هب  ماکحا  قلعت  هلئسم  هب  یطابترا  یهن ، رما و  عامتجا  ثحب 

یعامتجا 36 هدام  رد  یهن  رما و  طانم  رابتعا 
596 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

39 دوشیم ؟ زارحا  هنوگچ  عامتجا ، هدام  رد  یهن  رما و  طانم 
یهن 44 رما و  عامتجا  ثحب  هرمث 

یهن 52 رما و  عامتجا  ثحب  اب  ضراعت  باب  قرف 
هسمخ 55 ماکحا  داضت 

57 تسیچ ؟ فیلاکت  قلعتم 
دوشیمن 60 نونعم  ددعت  ثعاب  ناونع ، ددعت 

مهوت 61 ود  عفد 
عانتما 66 لیلد  ریرقت 

67 نیزّوجم : هلدا 
عامتجا 67 زاوج  هب  نیلئاق  لوا  لیلد 

نیزوجم 70 لوا  لیلد  در 
عامتجا 70 زاوج  هب  نیلئاق  مود  لیلد 

نیزوجم 72 مود  لیلد  در 
زاوج 73 هب  نیلئاق  موس  لیلد 

نیزوجم 75 موس  لیلد  در 
تسا 79 مسق  هس  رب  ههورکم  تادابع 

80 ههورکم : تادابع  ماکحا 
لوا 80 مسق  مکح 

دعاوق 87 اب  نآ  قیبطت  ههورکم و  تادابع  زا  مود  مسق  مکح 
دعاوق 92 اب  نآ  قیبطت  ههورکم و  تادابع  زا  موس  مسق  مکح 

عامتجا 102 زاوج  هب  نیلئاق  مراهچ  لیلد 
نیزوجم 103 مراهچ  لیلد  در 

یهن 107 رما و  عامتجا  هلئسم  تاهیبنت 
107 تسیچ ؟ تمرح  عفار  رارطضا  كالم 

597 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رایتخا 110 ءوس  هب  رارطضا  مکح 
یبصغ 139 راد  زا  جورخ  هلأسم  هرمث 

151 نآ : یسررب  دقن و  رما و  رب  یهن  حیجرت  هوجو 
رما 151 هب  تبسن  یهن ، تلالد  تیئاوقا  - 1

تعفنم 157 بلج  زا  هدسفم  عفد  تیولوا  - 2
ارقتسا 164 - 3

تاهج 172 ددعت  هب  تافاضا  ددعت  قاحلا 
175 هن ؟ ای  تسه  ءیش  نآ  داسف  یضتقم  ءیش  رد  یهن  ایآ 

دوشیم 179 مه  یهیزنت »  » یهن لماش  ثحب ، كالم 
181 هن ؟ ای  تسه  یلعف  ثحب  لخاد  مه  يریغ »  » یهن ایآ 

183 هن ؟ ای  تسه  عازن  لحم  لخاد  مه  یعبت »  » یهن ایآ 
تدابع 184 يانعم 

188 تسیچ ؟ ثحب  ناونع  رد  ءیش »  » زا دوصقم 
189 داسف »  » و تحص »  » يانعم

194 هیرابتعا ؟ ای  هیلقع  ای  تسا  هیعرش  ماکحا  زا  داسف  تحص و 
لصا 202 سیسأت 

تدابع 204 هب  یهن  قلعت  ماسقا 
هلماعم 213 هب  یهن  قلعت  ماسقا 

تسا 214 داسف  یضتقم  تدابع ، رد  یهن 
222 تسا ؟ داسف  یضتقم  هلماعم ، رد  یهن  ایآ 

229 دنکیم ؟ تلالد  دوخ  قلعتم  تحص  رب  یهن ، ایآ 
598 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

موهفم 236 فیرعت  میهافم »  » مّوس دصقم 
طرش 242 موهفم 

247 نآ : یسررب  دقن و  طرش و  موهفم  توبث  هب  نیلئاق  هلدا 
ردابت 247 - 1

فارصنا 248 - 2
تمکح 250 تامدقم  - 3

نآ 260 یسررب  دقن و  طرش و  موهفم  نیرکنم  هلدا 
موهفم 266 تابثا  ذخا و  هطباض 
ازج 281 تدحو  طرش و  ددعت 

تاببسم 289 لخادت  مدع  ای  لخادت 
لخادت 291 ثحب  رد  لاوقا 
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291 هر »  » يراسناوخ ققحم  همانیگدنز  زا  يرصتخم 
لخادت 292 ثحب  رد  فنصم  راتخم  قیقحت و 

لخادت 305 ثحب  رد  هر »  » نیققحملا رخف  مالک  یسررب  دقن و 
لخادت 309 ثحب  رد  هر »  » یلح همالع  لیصفت  یسررب  دقن و 

یلح 309 همالع  همانیگدنز  زا  يرصتخم 
لخادت 311 ثحب  رد  عازن  لحم  نییعت 

فصو 313 موهفم 
فصو 322 موهفم  رد  عازن  لحم  نییعت 

تیاغ 327 موهفم 
330 تسه ؟ ایغم  رد  لخاد  تیاغ ، ایآ 

انثتسا 332 موهفم 
599 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

337 یموهفم ؟ ای  تسه  یقوطنم  ینثتسم ، مکح 
رصح 339 رب  لاد  تاودا 

بقل 348 موهفم 
ددع 349 موهفم 

ماع 355 ماسقا  صاخ » ماع و   » مراهچ دصقم 
359 تسا ؟ ماع  دارفا  زا  ددع  ءامسا  ایآ 

360 تسه ؟ یصاخ  ظفل  ياراد  مومع ،»  » ایآ
مومع 364 رب  لاد  ظافلا 

371 دراد ؟ تیجح  یقاب »  » هب تبسن  صصخم ، ماع  ایآ 
387 هن ؟ ای  دنکیم  تیارس  ماع  هب  صصخم  لامجا  ایآ 

هیقادصم 394 ههبش 
یعوضوم 412 لصا  هلیسو  هب  هبتشم  زارحا 

419 دومن ؟ کسمت  ماع  هب  ناوتیم  صیصخت  دروم  زا  ریغ  رد  ایآ 
431 تسا ؟ تجح  يدروم  هچ  رد  مومعلا  تلاصا 

434 درک ؟ لمع  ماع »  » هب ناوتیم  صصخم  زا  صحف  زا  لبق  ایآ 
هیلمع 440 لوصا  رد  صحف »  » اب ثحب  لحم  رد  صحف »  » توافت

442 هن ؟ ای  دوشیم  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  هیهافش ، تاباطخ  ایآ 
نآ 460 رد  هشقانم  هیهفاشم و  تاباطخ  هرمث 

ریمض 472 هب  ماع  بقعت 
فلاخم 481 موهفم  هب  ماع  صیصخت 

ددعتم 487 لمج  بیقع  يانثتسا 
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600 ص : ج3 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ربتعم 495 دحاو  ربخ  هب  یباتک  ماع  صیصخت 

نآ 497 در  نیعنام و  هلدا 
صاخ 504 ماع و  ضراعت 

خسن 512
ءادب 518

صیصخت 523 خسن و  نیب  هرمث 
قلطم 525 فیرعت  نیبم » لمجم و  «، » دیقم قلطم و   » مجنپ دصقم 

دوشیم 527 هتفگ  اهنآ  هب  قلطم »  » هک یظافلا 
سنج 527 مسا  - 1
سنج 531 ملع  - 2

مال 534 هب  فّرعم  درفم  - 3
هرکن 541 - 4

تمکح 548 تامدقم 
لصا 555 سیسأت 

فارصنا 557 ماسقا 
563 دومن ؟ کسمت  نآ  هب  ناوتیم  دشاب ، ددعتم  تاهج  ياراد  قلطم ، رگا  ایآ 

دیقم 565 رب  قلطم  لمح 
تسین 576 یفیلکت  ماکحا  صتخم  دیقم ، رب  قلطم  لمح 

تسا 577 فلتخم  تمکح ، تامدقم  هجیتن 
نیبم 582 لمجم و 

[1083]

________________________________________

تغل و رظن  زا  دومن  یـشهاوخ  بلط و  ناـسنا ، زا  يریقف  اـی  رگید  تسود  زا  یتسود  رگا  اـّما  تسا  ربـتعم  ولع » رما « رد  میتـفگ  (- 1 [ ) 1]
ك: زین ر . تسا و  زاـجم  هحماـسم و  باـب  زا  دـناهداد  رما  ناونع  نآ ، هب  هک  دیونـشیم  یهاـگ  رگا  دوشیمن و  قـالطا  رما » نآ « هب  فرع 

.405 ۀیافکلا 1 / حاضیا 
یهاگ دـشیم  لامعتـسا  لعف ، يانعمهب  رما  یهاگ  دوب  دّدـعتم  رما ، هّدام  یناعم  میدـش ، رّکذـتم  رماوا ، ثحب  رد  هک  روطناـمه  (- 1 [ ) 2]

هّدام هکلب  درادـن  هار  یهن  هّدام  رد  یناعم  نآ  اّما  تشگیم  لامعتـسا  یناعم  رئاس  رد  یهاگ  نأش و  يانعمهب  ینامز  بیجع و  لعف  يانعمهب 
.393 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : زین ر . دوب و  انعم  نیا  ياراد  مه  رما  هّدام  هک  تسا  بلط  نامه  يانعمهب  یهن 

. ۀیضرعلا يا  (- 1 [ ) 3]
. نامزلا بسحب  ۀیلوطلا - يا  (- 2 [ ) 4]
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نوکی نا  الا  بوصغملا  یف  ةالّصلا  دصقب  ۀکرحلاک  لوقی  نا  یلوالا  روکذملا و  دحاولل  ناونع  ةالّصلا  ذا  ۀحماسم  ةرابعلا  یف  و  (- 1 [ ) 5]
هیلا عجری  امل  الاثم  هنوک  رهاظلا  ذا  رهاظلا  فالخ  ناک  نا  دحاولا و  سفنل  دـحاولا ال  یف  نیعمتجملا  یهنلا  رمالا و  یقلعتمل  لیثمتلا  هدارم 

. هّللا همحر  ینیکشم  ةریخالا . ناک  ریمض 
ینیکشم 234. موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر .

. مینکیم رکذ  نآ  يارب  یلاثم  يدوز  هب  (- 1 [ ) 6]
رثکت ورمع  دیز و  هک  دراد  ناکما  ایآ  تسین ، دّدعت  ّرثکت و  لباق  دحاو ، نآ  هک  تسا  یهیدب  دشاب  یصخش  دحاو  دوصقم ، رگا  (- 2 [ ) 7]

. ریخ دننک ؟ ادیپ 
ببـس رما  نیا  دش  ادـیپ  رگید  هلأسم  کی  يارب  یئارغـص  جـیاتن ، زا  یـضعب  قبط  رگا  درادـن - ثحب  ّتیثیح  هب  یطبر  نیا  نکل  (- 1 [ ) 8]

. دشاب دحاو  ثحب ، تیثیح  هک  دوشیمن 
. ةدابعلا یف  یهنلا  ۀلأسم  يا  (- 1 [ ) 9]

. یهنلا رمالا و  عامتجا  ۀلأسم  یف  يا  (- 2 [ ) 10]
هکلب دوش  حرطم  یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  ات  دریگیمن  قلعت  نآ  هب  يرما  تسین و  هب  رومأم  هاگچـیه  هلماعم  هک  تسا  یهیدـب  (- 3 [ ) 11]

. تسا تدابع  هب  قلعتم  یهن  هدش ، عقاو  لاکشا  لحم  هک  هچنآ 
.23 ۀیافکلا 1 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 12]

نیدضلا و عامتجا  روذحم  عفد  یف  ۀهجلا  ددعت  ءادجا  نم  ۀیتآلا  ۀلأسملا  ۀلأسملا و  هذـه  نیب  قرفلا  یف  هرکذ  ام  روهظلا : هجو  (- 1 [ ) 13]
نیتقداصتم نیتریاغم  نیتعیبطب  نیقلعتملا  نیمکحلا  عامتجا  زاوج  یلا  هعجرم  ذا  ظـفّلل ، الولدـم  سیل  ینعملا  اذـه  نأ  مولعملا  نم  همدـع و 

لادلا ناک  ءاوس أ  ۀـمرحلا  بوجولا و  وه  یهنلا  رمالاب و  دارملاف  ظفللا  ۀـلالدب  هل  طبر  یلقع ال  مکح  اذـه  و  همدـع ، دـحاو و  ءیـش  یلع 
.25 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ةرورضلا . عامجالاک و  هریغ  ما  ظفللا  امهیلع 

.281 492 و 368 ، ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 14]
ر. ادـحاو . یهنلا  رمالا و  امهب  قلعت  ناتللا  ناتعیبطلا  هیلع  قداصتی  ام  نوک  نیدـضلا و  عاـمتجا  موزل  عاـنتمالا  یلع  ءاـنب  وه  (- ... 1 [ ) 15]

.28 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك :
«. یهنلا رمالا و  عامتجا  زاوج  یف  اوفلتخا  مهلوقب «: اهونونع  مهنا  ثیح  (- ... 2 [ ) 16]

ك: ر . هلحم . یف  تبث  امک  دییقتلل ، امهنم  ءیش ، حلصی  لامعتسالا و ال  ةرثک  وا  دوجولا  ۀبلغ  الا  فارصنالا  يوعدل  أشنم  ذا ال  (- 3 [ ) 17]
.29 ۀیاردلا 3 / یهتنم 

هّیلمع هلاسر  رد  ار  نآ  مکح  هک  دـمآرب  ددـصرد  اضرف  دـش و  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هب  لـئاق  ثحب ، ّلـحم  رد  یـسک  رگا  (- 1 [ ) 18]
مکح ّتیلعف  هب  طوبرم  هلئسم ، نیا  هک  دریگب  رظن  رد  مه  ار  لقع و -...  غولب ، هحودنم ، رابتعا  لیبق  زا  طیارـش - عناوم و  مامت  دیاب  دسیونب 

. درادن یهن  رما و  عامتجا  ثحب  هب  یطابترا  تسا و  جراخ  رد  نآ  يارجا  و 
.479 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 19]

دنناـم دـشابیم  تعیبـط  دوجو  همزـال  هک  تسه  یتاّیـصوصخ  همیمـض  هب  تعیبـط  تادوـجو  ناـمه  دارفا ، هک  تسا  یهیدـب  (- 2 [ ) 20]
. اهنآ لاثما  ینامز و  یناکم ، ّتیصوصخ 

یلا رظن  عاـنتمالاب  لاـق  نم  ۀـیهاملا و  بسحب  ناتددـعتملا  ناـتعیبطلا  ّهنـال  نیمکحلا  قلعتم  دّدـعت  یلا  رظن  زاوجلاـب  لاـق  نمف  (- 1 [ ) 21]
یـشاملا و موهفم  هنم  عزتـنی  ثیح  دـیزک  یجراـخ  دـحاو  دوجو  نم  ةددـعتم  تاـیهام  عازتـنا  ناـکما  ةرورـض  دوجولا  بسحب  امهتدـحو 

.214 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اذکه . ناسنالا و  کحاضلا و 
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. بصغلا ۀعیبط  نم  درف  ةالصلا و  ۀعیبط  نم  درف  (- 1 [ ) 22]
ۀیافک ك : ر . هّللا . همحر  ینیکـشم  توبثلا . ماقم  یف  مالکلا  تابثالا و  ماقم  یف  نوکی  امنا  هنال  ضراـعتلا  نم  نوکی  ـال  اـمک  (- 1 [ ) 23]

.241 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا 
رییخت اـی  طـقاست  رب  اـنب  دوـبن ، یحیجرت  رگا  دـنیامنیم و  ذـخا  ار  تاـحجرم  ضراـعت ، باـب  رد  نییلوـصا  هک  تسا  یهیدـب  (- 2 [ ) 24]

لیـصفت هک  دننکیم  مکح  رییخت  ای  هحابا  هب  الا  دنیامنیم و  ذخا  ار  نآ  كالم ، تیئاوقا  زارحا  تروص  رد  محازت  باب  رد  دـنراذگیم و 
. دمآ دهاوخ  حیجارت  لداعت و  باب  رد  لئاسم  نیا 

. تسه محازت  باب  تایرغص  زا  هک  (- 3 [ ) 25]
.43 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . کلذک » طانم  نیقلعتملل  نکی  مل  اذا  اما  و  هلوقب «: ضرعت  ام  وه  و  (- 1 [ ) 26]

دهاوخب عانتما  هب  لوق  رب  اـنب  رگا  تسین و  ضراـعت  عاـمتجا ، هب  لوق  رب  اـنب  هک : دـنهدیم  حیـضوت  دـعب  تاراـبع  رد  فنـصم  (- 2 [ ) 27]
دشاب یلعف  يرگید  یئاضتقا و  اهنآ  زا  یکی  لقاال  ای  دنـشاب و  یئاضتقا  مکح  ود  رگنایب  لیلد ، ود  هک  تسا  نیا  شطرـش  دشابن ، ضراعت 

 ... هکنیا ات 
. عامتجا هن  تسا  ضراعت  اهنآ  نیب  عانتما  رب  انب  دنیامرفیم : عساتلا » رد « هّللا  همحر  فنصم  (- 3 [ ) 28]

.49 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . یئاضتقا ، مکح  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 29]
. دسریم تمرح - بوجو و  زا  ریغ  مّوس - مکح  هب  تبون  تشادن  دوجو  یئاوقا  كالم  رگا  و  (- 2 [ ) 30]

، ناملسم ذاقنا  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  ناسنا  دنشاب ، ندش  قرغ  لاح  رد  رفاک - يرگید  ناملسم و  رفن  کی  رفن - ود  رگا  اضرف  (- 3 [ ) 31]
. دنکیم تیافک  نیمه  تسا و  مها  ناملسم ، ذاقنا  هک  دهدیم  لامتحا  دنکن ، ادیپ  مه  نیقی  رگا  تسا و  مها 

میتفگ نکل  دندوب  نیمحازتم  هلازا ، تالص و  هک : میدرک  نایب  هن  ای  تسه  شّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیـش ، هب  رما  ایآ  هکنیا  رد  (- 4 [ ) 32]
اجنآ هکنیا  ّتلع  یلو  تسه  هلازا  زا  شیب  زامن ، ّتیمها  هک -- مینادیم  اجراخ  اّما  تسه  مها  تالـص ، نایتا  زا  دجـسم ، زا  تساجن  هلازا 

اّما دناوخ  تقو  رخآ  ای  طسو و  ای  لّوا  رد  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  عّسوم  بجاو  زامن ، هک  تسا  نیا  دشابیم ، هلازا  بولغم  تالص ، میتفگ 
. دش زامن  نایتا  رب  هلازا  مّدقت  ببس  رما ، نیمه  دوب و  لدب » نودب « ّقیضم و  بجاو  هلازا ،

یلعف مکح  ود  رگنایب  لیلد ، ود  رگا  الا  دنکیم و  تیافک  دشاب ، یلعف  مه  يرگید  یئاضتقا و  مکح ، ود  نآ  زا  یکی  رگا  هتبلا  (- 1 [ ) 33]
. تسا ضراعت  لیلد ، ود  نآ  نیب  دیوگب  دیاب  هکلب  دیامن  ذخا  ار  یلعف  مکح  ود  نآ  دناوتیمن  یعانتما  دنشاب ،

اطانم يوقا  امهدـحا  نوک  درجم  رخـآلا و  نم  رهظا  امهدـحا  نوک  یلع  فقوتی  یفرعلا  عمجلا  نا  یلا  ةراـشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 34]
.361 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . اروهظ . يوقا  هنوک  یف  يدجی  رخآلا ال  نم 

. تسا ضرف  مادک  رد  نآ  لاکشا  هک  مینکیم  نایب  يدوز  هب  (- 1 [ ) 35]
. مینکیم نایب  ار  یهن  بناج  تاحّجرم  رما و  بناج  تاحّجرم  هدنیآ  ثحابم  نمض  رد  (- 1 [ ) 36]

. دشابن تفتلم  الصا  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  تافتلا  تمرح  هب  تبسن  فّلکم ، هاوخ  (- 1 [ ) 37]
. مینکیم ثحب  یهن  بناج  حیجرت  عانتما و  هب  لوق  رب  انب  هک  میوشیم  رّکذتم  ادّدجم  (- 2 [ ) 38]

. عوضوم هب  تبسن  نینچمه  و  (- 3 [ ) 39]
انـسح لعفلا  ناک  ءاوس  یعادلا  اذـهب  هب  یتأیف  لعفلا  ناحجر  هنم  ریـصقت  الب  لعافلا  دـقتعی  نا  يرودـصلا  نسحلا  یف  طانملا  (- 1 [ ) 40]

وا هداقتعا  یف  أطخا  لعافلا  نا  ریغ  الصا  نسحلا  ۀهج  هیف  سیل  اعقاو  اضحم  احیبق  ناک  وا  یعقاولا  هنسح  عم  يرودصلا  هنـسح  قباطیل  اعقاو 
.49 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . اروصق . حبقلا  ۀهجب  لعافلا  ملعی  مل  نکل  ماقملا و  یف  امک  اعیمج  حبقلا  نسحلا و  یتهجل  ادجاو  ناک 

. تسین مزال  صحفت  قیقحت و  الصا  هیعوضوم  تاهبش  رد  اریز  تسین  حرطم  يریصقت  روصق و  عوضوم ، هب  تبسن  رکذت : (- 2 [ ) 41]
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، عامتجا هّدام  رد  هک  تسا  يدروم  رد  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  عازن  میدرک ، نایب  متـشه - رما  رد  البق - هک  روطناـمه  اریز  (- 1 [ ) 42]
هکلب هدـشن  قّقحم  حـیبق ، لمع  کی  ناونعهب  قداصت  لحم  هک  مه  یلعف  ثحب  رد  یهن . كالم  مه  دـشاب و  هتـشاد  قّقحت  رما  كـالم  مه 
دجاو عمجم ، هک  ریـصقت - نع  تافتلا  مدع  لبق - ضرف  فالخ  هب  هدوب  يروصق  مه  فّلکم  لهج  هدش و  نایتا  نسح  لمع  کی  ناونعهب 

. هدوبن رما  كالم 
؟ هن ای  تسا  مزال  لاثتما  دصق  تادابع ، تحص  رد  ایآ  هک  تسا  مالک  لحم  هلئسم ، نیا  اریز  (- 2 [ ) 43]

. هلئسم مّوس  تروص  (- 1 [ ) 44]
هب یطابترا  تسه و  اوقا  اعقاو  هک  تسا  نامه  عبات  هدـسفم ، مه  دوب و  تحلـصم  مه  ثحب - ّلـحم  دـننام  يدروم - رد  رگا  و  (- 2 [ ) 45]

. درادن فلکم  لهج  ملع و 
. تسا تمرح  تالص ، نآ  یعقاو » مکح « یهن ، بناج  حیجرت  عانتما و  هب  لوق  رب  انب  هتبلا  (- 1 [ ) 46]

. فلکم يروصق  لهج  و  یهن . بناج  حیجرت  عانتما و  هب  لوق  رب  انب  (- 2 [ ) 47]
.469 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 48]

. مینادن طرش  ار  لاثتما  دصق  هک  یتروص  رد  (- 1 [ ) 49]
. مینادب طرش  ار  لاثتما  دصق  هک  یتروص  رد  فلا : (- 2 [ ) 50]

. دضلا ۀلأسم  یف  هرکذ  ام  یلع  ءانب  ینعی : ب :
تـسا حیحـص  قداصت ، ّلحم  عمجم و  نایتا  یهن ، بناج  حـیجرت  عانتما و  هب  لوق  رب  انب  يروصق ، لـهج  دوجو  اـب  میتفگ : هک  (- 3 [ ) 51]

 ... يدابع لمع  نآ  اریز 
. اروصق تمرح  مکح و  هب  لهج  عوضوم ج : هب  لهج  نایسن ب : فلا : (- 1 [ ) 52]

دصق لمع و  تّحص  يارب  هار  ود  مینادب  طرش  ار  نآ  هچنانچ  تسا و  حضاو  رایسب  هلئـسم ، هک  دشابن  طرـش  لاثتما ، دصق  رگا  (- 2 [ ) 53]
. میدرک نایب  لاثتما 

هجرددص ياراد  زامن ، هک  دنکیم  هظحالم  الوم  الثم  تسه  هدـسفم  تحلـصم و  تیدـجاو  هلحرم  نامه  اضتقا : هلحرم  فلا : (- 1 [ ) 54]
. دیامن لعج  نآ  يارب   E «* \ َةالَّصلا اوُمِیقَأ  » i مان هب  یبوجو  مکح  کی  دراد  اضتقا  هک  تسه  ءافیتسالا  مزال  تحلصم 

لعج ار  تالـص  بوجو  مکح  اضرف  دـیآیمرب و  نوناق  لـعج  ماـقم  رد  ـالوم  هدـسفم ، تحلـصم و  تیدـجاو  لاـبند  هب  اـشنا : هلحرم  ب :
. تسا حرطم  يراذگنوناق  هلأسم  اهنت  هلحرم  نیا  رد  نکل  دیامنیم 

، دوش كرت  رمخ ، برـش  نایتا و  رهظ ، زاـمن  اـضرف  دوش و  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  شیئاـشنا  مکح  دـهاوخب  ـالوم  رگا  تیلعف : هلحرم  ج :
یئاهنت هب  تیلعف  هلحرم  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  دریگیم . رارق  ارجا  ضرعم  رد  یئاشنا  مکح  ینعی  دـنکیم  رجز  ثعب و  اـهنآ  هب  تبـسن 

. دراد تیلخدم  زجنت  هلحرم  يارب  روکذم  ملع  هاگنآ  دنک  ادیپ  ققحت  نآ  هب  تبسن  فلکم ، ملع  هلمج ، زا  یطیارش  رگا  هکلب  درادن  يرثا 
ادیپ تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  نوناق ، اب  تقفاوم  ای  تفلاخم  رثا  رد  دوشیم و  حرطم  باوث ، باقع و  هک  ياهلحرم  ینعی  زجنت : هلحرم  د :

. دوشیم
. ۀعمجلا موی  ادیز  مرکت  ال  دیوگب : مه  دعب  ۀعمجلا و  موی  ادیز  مرکا  دیوگب : الوم  اضرف  (- 1 [ ) 55]

.370 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هرکذ . بسانی  الف  مهوتی  امم ال  اذه  لعفلا و  مسا  ینعی : (- 1 [ ) 56]
یتشر 1/ نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . روکذملا . ناونعلا  طقف و  مسالا  نم  دحاو  لک  وحن  يا  (- 2 [ ) 57]

.221
.58 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . لوالا ... » رظنلل « عقاوم  انه  یلا  فّنصملا  مالک  یف  و  لوقا :» (-» 3 [ ) 58]
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، دراد تقیقح  هچنآ  هکلب  میرادن  دشاب ، هتـشاد  ّتیعقاو  هک  ّتیکلم - مان  هب  یمّوس - رما  دـیز ، باتک و  زا  ریغ  جراخ ، رد  الثم  (- 1 [ ) 59]
. دشابیم يرابتعا  رما  کی  ّتیکلم ، تسا و  دیز  باتک و 

رابتعا ار  اهنآ  القع  ای  عراش  هک  تسا  لّصأتم  ریغ  يرابتعا  روما  نامه  لومحم ، جراخ  زا  دوصقم  تسا و  لومحم  جراخ  هک  (- 2 [ ) 60]
روما رب  همیمـض و  هب  لومحم  ناوـنع  تالّـصأتم ، رب  ناـشیا  تسا : نینچ  فّنـصم ، ریبـعت  حالطـصا و  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  دـناهدومن .

. دناهدومن قالطا  لومحم  جراخ  يرابتعا ،
ءاملاب ینتئا  الثم  لاق  اذاف  فرحب  افرح  اـضیا  فیلکتلا  عوضوم  یف  يرجی  وه  فیلکتلا  ّقلعتم  یف  فنـصملا  هرکذ  اـم  ماـمت  و  (- 3 [ ) 61]

لیلغلا و يوری  يذـلا  هعقاو  ءاملا و  ۀـقیقح  یلا  هب  ةراشالل  اعوضوم  ذـخا  دـق  نکل  مکحلل و  اعوضوم  لیلدـلا  ناسل  یف  ذـخا  نا  ءاـملاف و 
. اعیمج تاعوضوملا  ریاس  یف  لاحلا  اذـکه  هلایح و  هلالقتـسا و  یلع  هسفنب و  وه و  وه  امب  ءاملا ال  ناونعب  نونعملا  وه  شطعلا و  هب  عفتری 

ك: ر .
.57 لوصالا 2 / ۀیانع 

ۀبجوم ریغ  ۀـیلیلعتلا  تایثیحلا  نا  نم  روهـشملل  افالخ  ۀـیلیلعت  وا  ۀـیدییقت  نیوانعلا  هوجولا و  تناـک  ءاوس  نونعملا  ةدـحو  يا  (- 1 [ ) 62]
نیسحلا دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اعطق ...  مهدنع  رثکتلل  ۀبجوم  هناف  ۀیدییقتلا  تایثیحلا  فالخب  ثیحملا  رثکتل 

.221 یتشر 1 /
ةردقلا و موهفم  ریغ  ملعلا  موهفم  ناف  اموهفم ، يرخال  ۀـهج  لک  ریاغت  یف  لاکـشا  الف  الا  دوجولا و  ثیح  نم  ةریاغملا  ینعی  (-] 2 [ ) 63]

. اذکه
یفن وه  ةدـحولا  نم  رظنلا  ئداب  یف  ردابتملا  ناک  نا  بیکرتلا و  یفن  وه  دـحاو و  انه  ۀـثالثلا  ظافلالا  هذـهب  دارملا  نا  رهاظلا  (- 3 [ ) 64]

وه ءازجالا  نم  ءزج  رابتعاب  ناونع  لک  قدص  نوک  مهوتی  یتح ال  بیکرتلا  یفن  ناک  امل  ماقملل  بسانملا  نکل  هنأش  یلاعت  هنع  کیرـشلا 
.87 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ةدحولا ] نم  ۀطاسبلا  ةدارا 

مل ام  ۀیدییقتلا  تایثیحلا  نا  انیب  تارمثلا و  یف  ناقتالا  قح  اهاّنقتأ  دق  ۀـمدقملا و  هذـه  ناقتا  وه  ۀـلأسملا  هذـه  یف  ةدـمعلا  و  (- 4 [ ) 65]
یلاعت كرابت و  ۀیدحالا  تاذلا  ددعت  مدع  یف  رـسلا  وه  اذه  ثیحملا و  ددعت  بجوت  ةرثکتم ال  ۀلقتـسم  ۀیلیلعت  تایثیح  یلا  ةدنتـسم  نکت 

لوصالا ۀـیافک  حرـش  ك : ر . هریغ . نیب  یلاعت و  هنیب  ۀـهجلا  هذـه  یف  قرف  یلاـعت و ال  كراـبت و  هیف  ةریثک  ۀـیدییقت  تاـیثیح  عاـمتجا  عم 
.222 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

نم ناونعلا  ناک  ناف  ذئنیح  ۀیـضرعلا و  قحاوللا  امهیلع  فطع  لب  لصفلا » سنجلا و  رکذ « یلع  لوصفلا  یف  رـصتقی  مل  لوقا : (- 1 [ ) 66]
قئاقح ك : ر . جراخلا . یف  اهنع  ازاتمم  وا  تاذـلا  عم  ادـحتم  هنوک  نم  روکذـملا  مالکلا  هیف  ءاـج  ةالـصلا  بصغلاـک و  ۀیـضرعلا  قحاوللا 

.374 لوصالا 1 /
. اهتایتاذ اهتایهام و  یف  امهلخد  مدع  نع  فشکی  ۀکرحلا  نع  ۀیبصغلا  ۀیتالصلا و  فلختف  اهتایتاذ ، فلختی  داکی  و ال  ینعی : (-] 2 [ ) 67]

ك: ر . ما ال ]. ۀبوصغم  رادلا  کلت  تناک  ءاوس  ما ال و  ةالصلل  اءزج  ۀکرحلا  تعقو  ءاوس  ینعی : (- 3 [ ) 68]
.94 ۀیاردلا 3 / یهتنم 

نونعملا ال ةدحو  هب  ملثنت  داکت  ةددعتملا ال  نیوانعلا  قدص  نا  تفرع  دق  و  هظفل «: اذه  ام  انه  شماهلا  یف  فنصملا  قلع  دق  و  (- 4 [ ) 69]
هدودح و یفخی و  امک ال  هیلع  اهقابطنال  ۀبجوم  دودحب  دودحم  اهب و  فاّصتالا  قحتسی  اهب  ۀیـصوصخ  هل  نوکت  نأ  هتیاغ  ادوجو  اتاذ و ال 

.223 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یهتنا . ادیج » ربدتف  الصا  هجوب  هددعت  بجوی  هتاصصخم ال 
. تسا دودرم  لطاب و  دیوش ، لئاق  ار  مادکره  هتبلا  (- 1 [ ) 70]

ناب ءیش  لکل  بلسلا  باوجلاف  بتاکب  سیل  وا  بتاک  ناسنا  وه  ثیح  نم  ناسنالا  له  لیق  نأب  ضقنلا  یفرطب  لئـس  ول  اذل  و  (- 1 [ ) 71]
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له لاقی  نأک  نیضقانتم  نانوکی  نیفرطب ال  لئس  ول  هتاذ و  سفن  الا  ءایشالا  نم  ءیـشب  بتاکب و ال  ناسنا  وه  ثیح  نم  ناسنالا  سیل  لاقی 
دساف هیلع  ینبملا  عضولا  نییعتلا و  بلطی  نیرمالا  دحا  توبث  عضو  دعب  لئاسلا  نال  الصا  باوجلا  قحتـسی  الف  کحاض  وا  بتاک  ناسنالا 
داسف یلع  اهیبنت  لب  هلاؤس  نع  اباوج  ۀقیقحلا  یف  نوکی  دیدرتلا ال  یفرط  بلـسب  بیجا  ولف  هلاؤس  یـضتقم  وه  يذـلا  باوجلا  قحتـسی  الف 

.223 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اهنا ... » الا  لاؤسلا « ینبم 
100 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . یهنلا . وا  رمالا  طوقس  نم  دب  رایتخالا ال  ءوسب  راصحنالا ال  ةروص  یف  ذا  (- 1 [ ) 72]

. ریغ کلم  رد  فّرصت  تمرح  زا  تسا  ترابع  رگید  یمّدقم و  بوجو  ناونعهب  یکی  (- 1 [ ) 73]
. دندومنن باوج  نیا  هب  ياهراشا  یلعف  ثحب  رد  فّنصم  (- 1 [ ) 74]

.140 لوصالا 1 / نیناوق  ك : زین ر . و  (- 1 [ ) 75]
. دیتسه یهن  رما و  عامتجا  عانتما » هب « لئاق  هک  (- 2 [ ) 76]

هیآ 22. رجف ، هروس  (- 1 [ ) 77]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 78]

یف ةالـصلا  نع  یهنلاک  ادوجو  اهعم  دـحتی  اموهفم و  اهریاغی  اـمب  قلعت  لـب  ةداـبعلا  تاذـب  قلعتی  مل  یهنلا  نا  هلـصاح : و  (-] ... 1 [ ) 79]
یلع ءانب  اما  و  ةالـصلا . ۀـقیقح  یف  ۀـلخاد  لاعفالاک  ناوکالا  نا  یلع  ءانب  ةالـصلا  عم  هداحتا  اهیف و  نوکلاب  هقلعت  یلع  ءانب  ۀـمهتلا  عضاوم 

نوکت نأ  نکمی  ۀـمهتلا  عضاوم  یف  ةالـصلاف  اجراخ  اهل  مزالملا  اهتقیقح  نع  جراخلا  نوکلاب  قلعتم  ذـئنیح  یهنلاف  اهتقیقح  نع  اهجورخ 
. اجراخ اهل  مزالم  اهنع  جراخ  وه  امع  یهنلل  الاثم  نوکت  نأ  نکمی  اهیلع و  قبطنم  ةالصلا و  عم  دحتم  وه  امع  یهنلل  الاثم 

ةالصلا ۀیهام  یف  ناوکالا  لوخد  یلع  ۀینبم  ةالـصلا  عم  دحتملا  نوکلا  نع  یهنلل  ۀمهتلا  عضاوم  یف  ةالـصلا  ۀیلاثم  نا  هضرغ : (- 2 [ ) 80]
ۀمدقم ذئنیح  ناوکالا  نوکل  اجراخ  ةالـصلا  مزالی  امع  یهنلا  یف  ۀـمهتلا  عضاوم  یف  ةالـصلا  جردـنت  اهتقیقح  نع  اهجورخ  ضرف  یلع  ذا 

.110 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . افنآ ]. مدقت  امک  ةالصلا  لاعفال 
ۀصوصخملا یلایللا  مایالا و  یف  ۀبحتسملا  تاولصلا  ةراختسالا و  ةرایزلا و  یتالصک  بابسالا ، تاوذ  ریغ  یه  ۀئدتبملا  لفاونلا  (- 1 [ ) 81]

.109 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . عوضوم . ریخ  اهنوکل  ۀبحتسم  اهسفنب  یه  لب  صوصخلاب  صن  اهیف  دری  مل  یتلا  یه  ۀئدتبملا  ةالصلاف 
. میدرک رکذ  هحفص 78  یقرواپ  رد  ار  نآ  لاثم  (- 1 [ ) 82]

. ناضمر هام  زا  ریغ  رد  (- 1 [ ) 83]
- ناشدوخ رظن  زا  هک - یتیقفوم  هنارکـش  هب  دنتـسنادیم و  كربتم  ار  اروشاع  زور  اهنآ  هک  هیما  ینب  اب  یلمع  تفلاخم  دـننام  (- 2 [ ) 84]

. مینادب ار  ناونع  نآ  ام  هک  درادن  مه  یموزل  هتبلا  دنتفرگیم -. هزور  دوب ، هدش  ناشبیصن 
. هّیما ینب  اب  یلمع  تفلاخم  ّنأک  (- 1 [ ) 85]

تقو رد  رهظ  زامن  ندناوخ  دجسم و  زا  تساجن  هلازا  دننام  تخادرپ - مهم  هب  درکن و  تیاعر  ار  مها  یـسک  رگا  لاحنیعرد  (- 2 [ ) 86]
یقاب دوخ  توق  هب  زامن  كالم  تحلـصم و  نوچ  تسا  حیحـص  شزامن  کلذ  عم  دش  زامن  ندناوخ  لوغـشم  هلازا ، ياج  هب  ینعی  عسوم -

. تسه
یلا ثعبلا  العف و  هنم  عنملا  بجوی  هنا  الا  الـصا  لـعفلا  یف  ةزازح  ۀـصقنم و  بجوت  مل  نا  كرتلا و  ۀـیحجرا  نا  لاـقی : اـمبر  (- 1 [ ) 87]
امنا هلعف و  یف  ةزازح  ّهنأ ال  عم  ةدابع  ناک  ول  دسفی  امارح و  هل  ۀمدقم  هنوک  یلع  ءانب  بجاولا  دـض  ناک  اذـل  یفخی و  امک ال  اعطق  كرتلا 
ناک ول  هداسف  یف  فاـک  کلذـل  هنع  عنملاـف  ۀحلـصملا  نم  هیلع  وه  اـم  یلع  وه  هل و  ۀـیمدقملا  نم  هیف  اـمل  هکرت  بلط  هنع و  یهنلا  ناـک 
نع ناک  اذا  الا  فاک  ریغ  یهیزنتلا  نا  الا  لاکـشا  الب  کلذ  یف  ایفاک  ناک  نا  کلذـل و  یمیرحتلا  یهنلا  نا  لاقی : نا  نکمی  تلق :» ةدابع «

ناک ال اذا  هنع  یهیزنتلا  فالخب  هباکترا  یف  هصیخرت  مدع  هنع و  عنملا  عم  یلاعت  هنم  برقتلل  لعفلا  ۀیلباق  مدع  ۀـهادبل  کلذ  هیف و  ةزازح 
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یلاعت هل  ۀیبوبحملا  ناحجرلا و  نم  هیلع  وه  ام  یلع  وه  هیف و  صوخرم  هعم  ّهنإ  ثیح  ۀحجارلا  ۀحلـصملا  نم  كرتلا  یف  امل  لب  هیف  ةزازحل 
.379 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هرس .» سدق  هنم  لمأتف «. اقافتا  مها  ۀبحتسملا  دض  تناک  اذا  ةدابعلا  دسفت  مل  کلذل  و 

. دشابیم یتهارک  یهیزنت و  یهن  روظنم ، هکلب  تسین  تمرح » یهن « زا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 88]
هب ّقلعتم  بلط  هچنانچ  تسا و  یمیرحت  نآ  یهن  دشاب ، یبوجو  كرت  هب  ّقلعتم  بلط ، رگا  هک  میدـناوخ  یهاون  ثحب  لّوا  رد  (- 2 [ ) 89]

. دوشیم یهیزنت  یتهارک و  نآ  یهن  دشاب  یبابحتسا  كرت ،
تحـص زا  فده  تمالـس و  هب  یتسه  لیام  رگا  ینعی  نکن  هدافتـسا  اذغ  نالف  زا  دـیوگیم  رامیب  هب  هک  بیبط  یهاون  دـننام  (- 1 [ ) 90]

. یئامن زیهرپ  یکاروخ  نالف  زا  هک  تسا  نیا  شهار  یسرب ،
. تسا تراهط  تفاظن و  همّدقم  نوچ  دراد  مه  ناحجر  هکلب  (- 1 [ ) 91]

. تسین ندروخ  رینپ  رد  تهارک  دننام  تدابع ، رد  تهارک  (- 1 [ ) 92]
. تسه اباوث  لقا  دجسم ، رد  زامن  هب  تبسن  نوچ  دشاب  مه  هورکم  هناخ ، رد  زامن  هک  تسا  نیا  روکذم ، نایب  همزال  هّتبلا  (- 1 [ ) 93]

. دوب قرف  مه  نیّیولوملا  نیب  هک  (- 2 [ ) 94]
. دراد نایرج  ناکما  مه  ثحب  ّلحم  رد  هک  مّوس - قیرط  رد  (- 1 [ ) 95]

. نآ لاثما  و  (- 1 [ ) 96]
. میاهدرک رکذ  هحفص 78  یقرواپ  رد  مه  يرگید  لاثم  (- 2 [ ) 97]

یهنملا ناونعلا  نوک  ةروص  یف  اذـه  ةدابعلا ، ناونعهب  رومأملا  و  مزالملا ، ناونعلا  هنع  یهنملا  نوکی  عاـنتمالا  یلع  ءاـنب  ینعی : (- 1 [ ) 98]
.129 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ةدابعلل ر . امزالم  هنع 

. دناهداد تبسن  مه  روهشم  هب  ار  بلطم  نیا  تسا و  عانتما  هب  نیلئاق  زا  هّللا  همحر  فنصم  هک  تسا  یهیدب  (- 2 [ ) 99]
. تسا توافتم  دراوم  فالتخا  هب  هلئسم  نیا  ار و  رما  بناج  ای  دهد  حیجرت  ار  یهن  بناج  هک  تسا  ّریخم  یعانتما ، (- 1 [ ) 100]

یلع هلمح  ناکما  دعب  داشرالا  یلع  یهنلا  لمحل  یـضتقملا  مدـعلف  لوالا ، یلع  اما  عانتمالا ، ما  زاوجلا  یلع  انینب  ءاوس  ینعی : (- 1 [ ) 101]
دارفا رئاس  یلا  اداشرا  یهنلا  نوکی  یتح  ءاروشاـع  موصک  ةداـبعلل  لدـب  مدـعلف  یناـثلا ، یلع  اـما  و  یهنلا . رمـالا و  قلعتم  ددـعتل  يولوملا ،

.132 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . یفخی . امک ال  هیف  ۀصقنم  امم ال  اهب  رومأملا  ۀعیبطلا 
. میداد حیضوت  ار  بلطم  نیا  مراهچ - خساپ  ناونعهب  ههورکم - تادابع  زا  مّود  مسق  رد  (- 2 [ ) 102]

: بیترت نیا  هب  دنرب  راکب  داّحتا » هملک « دّحتم » هملک « ياج  هب  هک  دنکیم  اضتقا  ترابع  قایس  (- 1 [ ) 103]
«. بحتسم وه  ام  عم  اهداحتا  وا  بحتسم  وه  امل  اهتمزالم  هکالم  ناک  امیف  » 

.73 ۀیافکلا 3 / حاضیا  ك : رتشیب ر . حیضوت  يارب  (- 2 [ ) 104]
. دشاب راد  رد  تالص  هک  (- 1 [ ) 105]

. ازاجم هن  (- 2 [ ) 106]
. تسا لاحم  یلعف  بابحتسا  بوجو و  عامتجا  عانتما ، رب  انب  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 107]

. هّیما ینب  اب  یلمع  تفلاخم  اضرف  (- 1 [ ) 108]
مزالم ای  (- 2 [ ) 109]

. بابحتسا قلعتم  مه  دشاب و  بوجو  قلعتم  مه  (- 3 [ ) 110]
. زاوجلاب لوقلا  یلع  الا  نیناونعب » ول  یقیقح و  دحاو  عوضوم  یف  نیدضلا  عامتجا  عانتمال  (-» 1 [ ) 111]

ۀیزم ءافیتسا  نم  نکمتلا  مدع  ضورفملا  نا  ثیح  هیف  نحن  امیف  امک  ۀحودنملا  مدـع  دروم  یف  ول  ناونعلا و  ددـعت  ۀـیافک  و  (- 2 [ ) 112]
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یتشر 1/ نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . درف ] یف  ةرـصحنم  ۀعیبطلا  نوک  لدبلا و  مدـعل  رخآ  درفب  ةدابعلا 
.233

. تسا یهن  رما و  عامتجا  هلأسم  زا  ریغ  نیمزالتم ، هلأسم  الصا  و  (- 1 [ ) 113]
. تسا هنع  یهنم  اضرف  دیز ، هناخ  رد  ندوب  هب و  رومأم  سابل ، تطایخ  سپ  (- 2 [ ) 114]

یـشمف اذک  راد  وحن  كرحتلا  نع  یهن  موی و  لک  ةوطخ  نیـسمخ  یـشمب  یلوملا  رما  اذا  امب  لاثملا  مهـضعب  لّدب  اذهل  و  (- ... 1 [ ) 115]
نوکی ذئنیحف  اضیا  ءاوهلا  ناکملا  میمعت  عم  فرصتلا  نم  عون  يا  صاخلا  ناکملا  یف  فرصتت  بوثلا و ال  اذه  طخ  لاق  وا  اهیف  نیـسمخلا 

لوصالا ۀیافک  حرـش  ك : ر . هب . رومأملا  فرـصتلا  نم  وحنلا  اذه  نع  ةرابع  یه  یتلا  ۀطایخلا  عم  ادـحتم  هنع  یهنملا  ءاوهلا  یف  فرـصتلا 
.233 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

. میاهدومنن تیاعر  ار  فنصم  ترابع  بیترت  خساپ ، نایب  رد  (- 1 [ ) 116]
. میدرک نایب  احورشم  هناگهد - روما  زا  مراهچ  رما  رد  یهن - رما و  عامتجا  ثحب  يادتبا  ار  بلطم  نیا  (- 2 [ ) 117]

. دشاب هتشاد  تیمدقم  بجاو ، لمع  کی  يارب  هکنیا  ای  (- 1 [ ) 118]
ناکملا یف  ةالصلا  ۀلأسم  یف  لاق  رهاوجلا  بحاص  نا  ههجو  عنم ، ۀبـسنلا  یف  لوقا : مشاه » یبا  نعف  زاوجلا  یلع  اما  و  هلوق «: (- 1 [ ) 119]

یف فرـصت  اـضیا  جورخلا  نا  مشاـه  یبا  نع  نکل  جورخلا  لاـح  یف  تقولا  قیـض  یف  ةالـصلا  ۀحـصب  ققحملا  یتفا  دـق  یتـلا  بوصغملا 
یف لب  لطاب ، اندنع  لوقلا  اذه  نا  یهتنملا  نع  و  ما ال ، تقولا  ّقیضت  ءاوس  جراخ  وه  ذئنیح و  ةالصلا  حصت  الف  ۀیـصعم  نوکیف  بوصغملا 

ةالـصلا ۀحـصب  لقی  مل  مشاه  یبا  نا  یف  حیرـص  يرت  امک  وه  و  ۀـجاحلا . لحم  یهتنا  مشاه  یبا  ۀـئطخت  یلع  ۀـفاک  ءالقعلا  قبطا  ریرحتلا 
هنم هدنع «، ۀهجلا  ددعت  مدعل  ةالصلا  ۀحص  مزلتسی  نیتهجلا ال  نم  زاوجلاب  لوقلا  نال  زاوجلاب  عامتجالا  ۀلأسم  یف  الئاق  ناک  ول  ةروبزملا و 

.236 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا . ۀیافک  حرش  ك : ر . هلظ .» ماد 
. یلومعم ياهرارطضا  دننام  (- 2 [ ) 120]

. تسین حرطم  تمرح  رارطضا ، قّقحت  زا  دعب  یلومعم  ياهرارطضا  رد  هکنیا  امک  (- 1 [ ) 121]
. تسا جورخ  زا  شیب  شدسافم  دنامب  یقاب  هناخ ، نآ  رد  دهاوخب  رگا  اریز  (- 2 [ ) 122]

نم مالکلاب ، ملاع  نامثع ، یلوم  نابا  ءانبا  نم  ماع 247 ه  دلو  یئاّبجلا ، باهولا  دبع  نب  دمحم  نب  مالسلا  دبع  مشاه  وبا  وه  (- 1 [ ) 123]
هقفلا و« یف  لماشلا » اهنم «: تافنـصم  هل  مشاه و  یبا  هتینک  یلا  ۀبـسن  ۀیمـشهبلا » تیمـس « ۀـقرف  هتعبت  اـهب و  درفنا  ءارآ  هل  ۀـلزتعملا ، راـبک 

.7 یلکرزلل 4 / مالعالا  ك : ۀنس 321 ه ر . تام  لوصالا  یف  ةدعلا » و « ملاعلا » ةرکذت 
دوب و جورخ  زا  ترابع  فّرـصت ، ءاحنا  زا  یکی  دوب  مارح  فّلکم ، نآ  يارب  فّرـصت  عاونا  مامت  هناـخ ، نآ  هب  دورو  زا  لـبق  (- 1 [ ) 124]

. تسه یقاب  شراثآ  كالم و  اّما  طقاس  یلبق ، باطخ  نآ  هدش  رطضم  جورخ ، هب  تبسن  هناخ و  دراو  هک  نونکا 
رد تسا و  صلخت  همدـقم  جورخ ، هک  میتفریذـپ  تاشامم  باـب  زا  دـناهدومرف  هنم » هیـشاح « رد  هّللا  همحر  فنـصم  رّکذـت : (- 2 [ ) 125]
وه امنا  جورخلا  نا  ۀـهادب  ۀـقیقح ، انهاه  فقوت  هنا ال  یفخی  ال  تسا «: نینچ  ناشیا  ترابع  نیع  هک  میرادـن  لوبق  ار  تیمدـقم » تقیقح «

نینوکلا و نیب  داضتلا  لجال  ۀمزالم  امهنیب  معن  مارحلا ، كرت  هنوکل  بجاولا  اهیف  نوکلا  كرتل  ۀمدقم  ال  رادلا ، جراخ  یف  نوکلل  ۀـمدقم 
کلذک و هتمدقم  بجتف  ۀقیقح  همزالم  بوجول  اضرع  رادلا  جراخ  یف  نوکلا  بجیف  هدـض  مدـع  ءیـشلا و  دوجو  نیب  ۀـمزالملا  حوضو 
ك: ر . هرس » سدق  هنم  مهفاف « مارحلا ، كرت  نم  بجاولا  وه  امل  ۀمدقم  نوکی  جورخلا  لثم  نا  یلع  يرجلا  ةاشامملا و  یف  هجولا  وه  اذه 

.390 لوصالا 1 / قئاقح 
. دوبن حرطم  رایتخا  ءوس  هب  رارطضا  اجنآ  اما  دوب  نآ  هرصحنم  همدقم  ریغ ، کلم  رد  لوخد  هک  قیرغ  ذاقنا  لاثم  فالخرب  (- 1 [ ) 126]

. میدرک نایب  لبق  رطس  دنچ  رد  ار  روکذم  ترابع  حیضوت  (- 1 [ ) 127]
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: لاقی نا  ةرابعلا  قح  اطلغ و  عم » ۀـملک « نوک  رهاظلا  جورخلا و  یلا  عجار  هل » ریمـض « لوخدـلا و  كرت  وه  ریغلا  نم  دارملا  (- 2 [ ) 128]
. ینیکشم موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هل . هرایتخا  یلع 

.265 / 1
فرصت وه  يذلا  جورخلا  یلا  رطـضا  اذا  هنا  وه  رایتخالا  ءوسب  رارطـضالا  نوک  يا  ضرفلا  اذه  ینعم  نا  ثیح  ضرفلل  نایب  (- 3 [ ) 129]

ةدارالا ال عم  ذا  ةدارالا  یلع  ۀقلعم  ۀـمرحلا  نوکل  ضرفلا  اذـه  ةافانم  یهیدـبلا  نم  لوخدـلا و  یلع  مادـقالا  هرایتخا  ءوسب  هسفن  یف  مرحم 
وه بصغلا و  نع  صلختلا  ناونعب  نونعم  هنا  ـالا  بصغلا  یف  افرـصت  ناـک  نا  جورخلا و  نا  هلـصاح  اـمب  زاوجلل  لدتـسا  الـصا و  رارطـضا 

عاـنتمالا ۀـلأسمب  هل  طـبر  ـال  رمـالا و  لوا  نم  بولطم  ناونعلا  اذـهب  ّهنإ  ثیح  اـقباس  ول  هب و  یهنلا  قـلعتل  هجو  ـال  اعرـش و  ـالقع و  بجاو 
لاکـشالا ةروص  یف  وه  امب  فنـصملا  راشا  لالدتـسالا  اذـه  یلا  هیلا و  ریغلا  لام  در  بوجو  یف  لخاد  وه  لب  رایتخالا  یفانی  راـیتخالاب ال 
.237 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . فرصتلا .»...  نا  تلق  نا  هلوق «: نم  عنملا  لیلد  یلع 

. تسین انتعا  دروم  شزرااب و  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هیضق  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 130]
مدع عم  هب  ارومأم  صلختلا  هب  رـصحنا  ام  نوک  یلع  لالدتـسالا  بیرقت  یف  لاقی  نا  نکمی  ام  ۀیاغ  اذه  لوقی  نا  مزاللا  ناک  (- 1 [ ) 131]

نا یلا  افاضم  هنایب  هحرـش و  کل  مدقت  امک  هب  ارومأم  جورخلا  نوک  یعدی  نمم  اضیا  لوصفلاف  الا  خـلا و  هیلع ...  ۀیـصعملا  مکح  نایرج 
قفاوم عومجملا  ینعی  وه  لوقی و  نا  هل  حص  فیکف  الـصا  تاریرقتلا  نم  وه  سیل  هسفن  دنع  نم  فنـصملا  هفاضا  دـق  يذـلا  یناثلا  هجولا 

.95 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . خلا . ۀلجالا ...  ضعب  تاریرقت  یف  ام  یلع  هماقم  هللا  یلعا  ۀمالعلا  انخیش  هدافا  امل 
. دّدعتم هن  دشاب . رصحنم  مارح ، زا  صّلخت  قیرط  و  (- 2 [ ) 132]

. دوش رمخ  برش  هب  رطضم  هک  دیامن  داجیا  یعضو  دوخ  يارب  يدرف  هکنیا  لثم  (- 3 [ ) 133]
كرت هب  رطـضم  دـناوخب و  ار  شبجاو  زامن  دـنراذگیمن  املـسم  دـنک  تکرـش  عمج  نالف  رد  رگا  هک  دـنادیم  يدرف  ـالثم  (- 4 [ ) 134]

. دوشیم تالص 
لوخدلا لبق  جورخلا  نوک  مدع  نم  تاریرقتلل  ادییأت  هسفن  دنع  نم  فنـصملا  هفاضا  دق  يذلا  یناثلا  هجولا  نع  باوج  اذـه  (- 1 [ ) 135]

. نییوعد یلا  ناک  هعجرم  نا  تفرع  دق  هکرت و  هلعف و ال  فلکملل ال  ارودقم 
» اباوج انه  هنع  بیجیف  لوخدلا  لبق  ارودقم  جورخلا  كرت  نوک  مدـع  ۀـیناثلا » لوخدـلا «. لبق  ارودـقم  جورخلا  لعف  نوک  مدـع  یلوالا » » 

ك: ر . ۀیناثلا . يوعدلا  نع  نیباوج » یلوالا و « يوعدلا  نع  ادحاو »
.97 لوصالا 2 / ۀیانع 

. لوخدلا نم  ینعی ؛ (- 2 [ ) 136]
. جورخلا نم  ینعی : (- 3 [ ) 137]

. لوخدلا ۀطساوب  ینعی : (- 4 [ ) 138]
لقعلا مکح  یلا  انه  فنـصملا  بهذ  امنا  انم و  هتفرع  امک  ایولوم  ایریغ  جورخلا  موزلب  ـالعف  مکحی  اـضیا  عرـشلا  لـب  لوقا » (-» 1 [ ) 139]

نا هنهو و  هفعض و  انم  تفرع  دق  نکل  هرظن و  یف  اعرـش  هب  ارومأم  جورخلا  نوک  مدع  نم  هنم  مدقت  امل  ایولوم  عرـشلا  نود  اداشرا  هموزلب 
99 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . هیلع . ۀیصعملا  مکح  نایرج  عم  هب  ارومأم  هنوک  وه  لوصفلل  اعبت  قحلا 

.99 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . ۀیناثلا .»...  يوعدلا  نع  لوالا  باوجلا  یف  عورش  وه  و  فلا ... : (- 1 [ ) 140]
ۀحـص یف  ۀطـساو  الب  رودقملاک  لوخدلا  یلع  ةردقلا  طسوتب  رودقم  وه  يذلا  جورخلاک  ۀطـساولاب  رودقملا  نوک  یلع  عرفتم  اذـه  ب : ] 

: مصخلا مالکلا  یلع  در  و  فلکملا ، یلا  فیلکتلا  هجوت 
«. خلا ۀکلهملا ...  یف  عقی  مل  هنا  الا  هیلع  قدصی  مل  الثم  هب  اهجلاعی  یتلا  ۀکلهملا  یف  هعوقو  مدعل  رمخلا  برشی  مل  نمف  » 
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هـسفن ضرعی  مل  اذا  امک  رمخلا  برـش  وا  سفنلا  كاله  یلا  يدؤی  امیف  ماحتقالا  كرت  نم  نا  ینعی : كرت » نمف  ءازج « اذه  (- 2 [ ) 141]
.166 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . رمخلا .] برشل  كرات  كالهلل و  كرات  هنا  هیلع  قدصی  رمخلا  برشب  الا  عفدنی  يذلا ال  كالهلل 

قئاقح ك : ر . ۀیرـشابملا .] لب  ۀـیدیلوتلا [ لاعفالا  نم  سیل  رمخلا  برـش  ناف  ۀـیدیلوتلا ، لاعفالا  ریظن  لوقی : نا  یلوالا  ناک  (- 3 [ ) 142]
.397 لوصالا 1 /

. تسه ناسنا  رودقم  هطساولا » عم  دراد « همدقم  هب  زاین  اهنآ  هب  فلکم  هک  یفیلاکت  مامت  هیدیلوت و  لاعفا  مامت  (- 1 [ ) 143]
.100 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . ۀیناثلا ....  يوعدلا  نع  یناثلا  باوجلا  یف  عورش  (- 1 [ ) 144]

لوخد رایتخاب  وا  رمخلا ، برـش  یلا  ۀـئجلملا  ۀـکلهملا  رایتخابف  لوالا » اما  كرتلا «. لعفلا و  نم  نکمتلا  ۀـیفیک  ناـیب  هضرغ  (- 2 [ ) 145]
یف عوقولا  كرت  بوصغملا و  ناـکملا  یف  لوخدـلا  كرت  راـیتخابف  یناـثلا » اـما  و  جورخلاـب «. اـهنع  صلختلل  بجوـملا  ۀـبوصغملا  رادـلا 

ك: ر . رمخلا . برش  یلع  اهجالع  فقوتملا  ۀکلهملا 
.169 ۀیاردلا 3 / یهتنم 

. رادلا ۀکلهملا و  یف  يا : (- 3 [ ) 146]
عانتما هکنیا  ای  دربب  نیب  زا  ار  مّلـس  شدوخ  وا  اضرف  هکنیا  لثم  دشاب  وا  رایتخا  ءوس  اب  فلکم و  تسد  هب  همدقم  عانتما  هاوخ  (- 1 [ ) 147]

. دیامن بصن  فلکم  ات  دوشیمن  ادیپ  ینابدرن  الثم  دشاب  هتشادن  وا  هب  یطابترا  روکذم ،
. دیوشن نآ  تمرح  هب  لئاق  (- 1 [ ) 148]

. دوش طقاس  دوخ ، بوجو  زا  همدقملا  يذ  هک  درادن  یهجو  اذل  (- 2 [ ) 149]
. اروذحم لقا  هنال  (- 1 [ ) 150]

. تسه یقاب  شراثآ  كالم و  اما  درادن  ییهن  جورخ ، نآ  دش ، جورخ  راتفرگ  یبصغ و  هناخ  دراو  فلکم ، یتقو  الثم  (- 2 [ ) 151]
. هعمج زور  رد  دیز  مارکا  (- 1 [ ) 152]

. تسا بجاو  لوخد ، زا  دعب  مارح و  لوخد ، زا  لبق  جورخ » ینعی « (- 1 [ ) 153]
مرحی ۀعمجلا و  موی  دیز  مارکا  بجی  دیوگب : دناوتیم  هظحل  کی  رد  الوم  الثم  دـشاب  دـّحتم  میرحت ، باجیا و  نامز  هچرگ  (- 2 [ ) 154]

. تسا دحتم  میرحت ، باجیا و  نامز  اما  تسا  فلتخم  ددعتم و  اهقلعتم  روکذم ، لاثم  ود  رد  تبسلا -. موی  دیز  مارکا 
مزالملا وه  امنا  هنع  ببـسملا  امنا  و  ۀقیقح ، جورخلا  نع  ببـسم  ریغ  مارحلا  كرت  نا  شماهلا - یلع  تقلع  امم  تفرع - دق  (- 1 [ ) 155]
بـصغلا ۀمرح  یلعالا  نیبلا  یف  لیلد  هنا ال  کلذب  حدقنا  دق  و  اضرع ، ۀـحماسم و  هنع  اببـسم  نوکی  معن  رادـلا ، جراخ  یف  نوکلا  وه  هل و 

، اضیا هلامعا  بجی  ذئنیحف  رخآ ، ناونعب  هبوجو  یلع  لیلد  هنا ال  نیروذحملا و  لقا  هنا  باب  نم  جورخلا ، موزلب  لقعلا  لالقتسال  یضتقملا 
ر. هرـس .» سدـق  هنم  مهفاف « هنع ، ایهنم  هب و  ارومأم  جورخلا  نوکیل  بصغلا ، نع  یهنلا  لامعاک  لامتحاک  عامتجالا  زاوجب  لوقلا  یلع  ءانب 

.270 هّللا 1 / همحر  ینیکشم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك :
. دناهدومن نایب  ار  نآ  نیلئاق  لیلد  سپس  هدومن و  در  هجو  دنچ  اب  ار  روکذم  لوق  ادتبا ، هّللا  همحر  فنصم  (- 2 [ ) 156]

. تسه دحاو  ناونع  هک  (- 1 [ ) 157]
 ...«. ملس ول  انهاه  عامتجالا  نا  تفرع «...  ام  یلا  افاضم  هیفف  هنع  ایهنم  هب و  ارومأم  هنوکب  لوقلا  اما  يا : (- 1 [ ) 158]

وا لعفلا  یلا  یعادلا  ثادحا  وه  و  فیلکتلا - نم  ضرغلا  نا  هلـصحم : ۀحودنملا و  مدع  دروم  یف  عامتجالا  ۀـیلاحمل  لیلعت  (- 2 [ ) 159]
هروصقل ثعبلا ، هب  قلعتی  الف  هدوجو  ۀـلع  مدـعل  عنتما  وا  هدوجو ، ۀـلع  دوجول  لعفلا  بجو  ناف  دوجولا ، نکمم  یف  الا  بترتی  ـال  كرتلا -

مل نا  یـضرعلا و  عانتمالا  وا  بوجولا  ناف  عنتما  وا  بجو  اذا  كرتلا  یف  لاحلا  اذـک  و  لعفلا . وحن  دـبعلا  کیرحت  یعادـلا و  ثادـحا  نع 
ارطـضم رایتخالا  ءوسب  جورخلا  راص  امل  ماقملا  یف  و  ارجز ، وا  اثعب  فیلکتلا  هب  طونملا  ناکمالل  فانم  هنکل  یتاذـلا ، ناکمالل  ایفانم  نکی 
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ایهنم هب و ال  ارومأم  نوکی  الف  هیلع  و  رجز ، ثعب و ال  هب  قلعتی  الف  ضرعلاب ، دوجولا  بجاو  ریـصیف  هب ، مارحلا  نع  صلختلا  راصحنال  هیلا ،
ك: ر . مدقت . ام  یلع  هّللا  همحر  فنصملا  راتخم  وه  امک  العف  هنع 

.183 ۀیاردلا 3 / یهتنم 
نایتا حابم ، ناـکم  رد  تسا  نکمم  مه  دـناوخب و  یبصغ  راد  رد  ار  شزاـمن  دـناوتیم  مه  هک  تسین  یـسک  دـننام  وا  عضو  (- 1 [ ) 160]

. دیامن تالص 
. درادن یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  یتّیلخدم  هچرگ  (- 2 [ ) 161]

. درادن ندوب  راتخم  اب  یتافانم  مه  رایتخالاب  موزل ، باجیا و  هکنیا  امک  (- 3 [ ) 162]
هب و رومأم  مارح ، زا  صلخت  هرـصحنم  همّدـقم  ناونعهب  مارح و  هنع و  یهنم  ریغ ، کلم  رد  فرـصت  ناونعهب  جورخ » ینعی «: (- 1 [ ) 163]

. تسا بجاو 
«. بصغت ال  و « لص » دننام «: (- 2 [ ) 164]

. تسه ضوغبم  تیبصغ  ناونعهب  برقم و  تیتالص ، ناونعهب  (- 1 [ ) 165]
تکرح لاح  رد  ناوتیم  ار  یبابحتسا  زامن  هک  تسا  یهیدب  دناوخ - یبحتـسم  زامن  یبصغ ، راد  زا  جورخ  لاح  رد  اضرف  ای  (- 2 [ ) 166]

. دومن نایتا 
اجنآ هک  دش  هجوتم  دجسم و  دراو  رهظ  لوا  يدرف  اضرف  هک : میاهداد  حیضوت  دض » ثحب « رد  الصفم  روکذم  ضرف  هرابرد  (- 1 [ ) 167]

» بجاو تسه ، عسوم  رهظ ، زاـمن  تقو  نوچ  اـهتنم  هلازا  هب  رما  مه  تسه و  وا  هجوتم  تالـص ، هب  رما  مه  ینعی : هدـش  تساـجن  هب  هدوـلآ 
. دیآیم باسح  هب  مها » بجاو « دجسم ، زا  تساجن  هلازا  دوشیم و  بوسحم  مهم »

اهنوکل العف  اهب  ارومأم  اهتروریـص  یف  يدـجی  تقولا ال  لوا  ۀلیـضف  یلع  ۀلمتـشم  اهنوک  و  مزلملا ، ضرغلاـب  ۀـیفاو  اـهنوکل  (- 1 [ ) 168]
مهالا ال ریغلا  درفلا  اذه  یف  یلعفلا  رمالا  مدع  نم  انرکذ  ام  كرتلل و  ۀمزلملا  بصغلا  یف  ۀـققحملا  ةدـسفملا  مواقت  ۀـمزلم ال  ریغ  ۀحلـصم 

سیق اذا  هنا  وه  ۀـیلعفلا  ینعم  ناف  ایلعف  حـجارلا  ریـصی  یهنلا  رمالا و  نم  نیکالملا  دـحا  ناحجرب  انملع  اذا  هنا  نم  اـقباس  اـنرکذ  اـم  یفاـنی 
اهدارفا دحا  ۀیلعف  مدع  یفانی  کلذ ال  بصغلا و  ۀعیبط  لبق  نم  ةالصلا  نع  عنام  نوکی  بصغلا ال  ۀعیبط  كالم  یلا  ةالـصلا  ۀعیبط  كالم 
طقاسلا قباسلا  یهنلاب  هنع  ایهنم  هنوکب  لوقلا  یلع  اما  مهالا و  درفلا  وه  ۀـعیبطلا و  کـلت  نم  رخآ  درف  یلا  ۀبـسنلاب  مهـالا  ریغلا  درفلا  وه  و 

. هقیض یف  تقولا و ال  ۀعس  یف  الصا ال  ۀحیحص  نوکت  الف  هیلع  ۀیصعملا  مکح  نایرج  عم  هب  ارومأم  هنوکب  وا  قحلا  وه  امک  نایصعلاب 
اهلاح نوکی  هیلع  ۀیـصعملا  مکح  نایرج  عم  هب  ارومأم  هنوکب  لوقلا  يا  لوقلا  اذه  یلع  تلق » ناف  هب «. برقتی  نال  حـصی  ضوغبملا ال  ناف 
ددـعت وه  سیل  لوقلا  اذـه  ینبم  تلق :» قرفلا « هجو  امف  ۀحـصلا  ذـئنیح  مکحلا  نا  تفرع  دـق  عاـمتجالا و  زاوجب  لوقلا  یلع  اهـسفن  لاـح 

اذه ینبم  لب  هب  برقتی  نال  حلصی  ام ال  ریغ  هب  برقتی  ام  نا  ۀهج  نم  ۀحصلاب  مکحی  یتح  عامتجالاب  لوقلا  ینبم  وه  امک  يدجملا  ۀهجلا 
ۀهج نم  عقاولا ال  یف  هیلع  وه  امب  هیلع  ۀیـصعملا  مکح  ءارجا  نوکیف  قحاللا  رمالا  طقاسلا و  قباسلا  یهنلا  نیب  ۀمحازملا  مدع  مهوت  لوقلا 

عامجالا ضرف  ول  امک  ۀحصلا  یلع  عراشلا  نم  مکح  تاماقملا  ضعب  یف  دجو  ولف  هب  برقتی  نال  حلصی  ام  نیبلا  یف  نوکی  الف  ۀهج  نود 
ابولطم نوکی  ةالـصلا  نم  ءزج  هعوقو  دـنع  یجورخلا  نوکلا  ناب  مازتلالا  نم  ّدـب  ـالف  تقولا  قیـض  عم  جورخلا  لاـح  ةالـصلا  ۀحـص  یلع 
مزاول نم  نوکلا  ناب  مازتلالا  وا  بصغلا  ةدـسفم  یلع  اهتحلـصم  ۀـبلغ  اهنأشب و  مامتهالا  ةدـشل  هیلع  ۀیـصعملا  مکح  ءارجا  نود  نم  اضحم 

ك: ر . بصغ . وه  امل  نراقم  هنا  رمالا  ۀیاغ  بصغلاب  هل  طبر  ةالصلل ال  ءزج  وه  ام  مسجلا و 
.244 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 

هحفـص 450 مّود ، دـلج  ۀـیافکلا ، حاـضیا  هب  راـبنیا  رد  رتـشیب  حیـضوت  يارب  دـیئامن - حرطم  ار  ّبترت » هلأـسم « هکنیا  رگم  (- 1 [ ) 169]
. دینک هعجارم 
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ای تسا  دوجوم  رما ، كالم  مینادیمن  مه  ام  دراد و  قّقحت  كالم  کی  هکلب  هدـشن  زارحا  كـالم  ود  دوجو  نیـضراعتم  رد  (- 1 [ ) 170]
. دوشیم ارجا  تلالد  دنس و  رظن  زا  نیتیاور  حیجرت  دننام  شدوخ  هب  طوبرم  دعاوق  ضراعت  باب  رد  انمض  یهن - كالم 

دنتسه و ندش  قرغ  لاح  رد  ناملسم  ود  هکنیا  لثم  دراد  قّقحت  كالم  یـضتقم و  نیمحازتم ، زا  کیره  رد  محازت  باب  رد  (- 2 [ ) 171]
يوقا دـیاب  دراد و  ققحت  سفن  ظفح  بوجو  كالم  اـهنآ  زا  کـیره  هب  تبـسن  هک  تسا  یهیدـب  میئاـمن ، ذاـقنا  ار  ود  ره  میناوتیمن  اـم 

. دومن ذخا  ار  نیکالملا 
. یهن كالم  مه  تسه و  رما  كالم  مه  یبصغ  راد  رد  تالص  دننام  عامتجا ، هدام  رد  ینعی  (- 3 [ ) 172]

» دحاو ءیش  رد  یهن  رما و  اجنآ  رد  اریز  دوشیمن  حرطم  ضراعت  ثحب  الصا  باطخ  ود  نآ  نیب  عامتجا ، هب  لوق  رب  انب  اریز  (- 4 [ ) 173]
. تسا هدش  عمتجم  نیناونع » يذ 

. لولعم قیرط  زا  تلع  فشک  (- 5 [ ) 174]
ةدـسفملا نع  رذـعلا  دراوم  یف  بوجولا  یف  رثؤی  لوـالا  یف  هنا  رمـالا  ۀـیاغ  يوقا ، بوجولا  لـیلد  ناـک  وا  اـناک  نییواـستم  (- 1 [ ) 175]

.274 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا .» همحر  ینیکشم  اقلطم «. هیف  رثؤم  هناف  یناثلا  فالخب 
. مینکیم عمج  ود  نآ  نیب  بیترت ، نیا  هب  و  (- 2 [ ) 176]

. یهن رما و  عامتجا  ثحب  (- 1 [ ) 177]
نیضراعتم ینعی : (- 2 [ ) 178]

. رایتخا ءوس  نودب  (- 3 [ ) 179]
. رارطضا دننام  (- 1 [ ) 180]

یهنلا ال ۀیلعفل  نیعفارلا  نایـسنلا  لهجلا و  یف  امک  یناثلا  رمالا و  تبثیف  یهنلا  لصال  عفارلا  رارطـضالا  یف  امک  لوالاف  فلا : (- 1 [ ) 181]
.411 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . نیمکحلا . عامتجا  مزلی  الئل  رمالا  تبثی  الف  ریغ 

عناملا ناف  هل  هجو  امم ال  رهاظلا  یلع  وه  هتیلعف و  نع  وا  هل  یهنلل  یضتقملا  ریثأت  نع  اعنام  عناملا  نوک  نیب  دیدرتلا  وه  و  ءیـش » یقب  ب «:
ۀلیسو ّيابف  الا  هتیلعف و  الا  هلصا  نم  یهنلا  عفری  امم ال  وه  رارطـضالا و  وا  اروصق  لهجلا  وا  نایـسنلا  الا  سیل  هل  یهنلل  یـضتقملا  ریثأت  نع 

عم وا  يروصقلا  لـهجلا  وا  نایـسنلا  عم  بصغلا  یف  ةالـصلا  ۀحـصب  اـنمکح  محازتـلا و  باـب  نم  ناـک  عمجملا و  یف  طاـنملا  اـنزرحا  دـق 
امک ال رودلا  مزل  ملعلا  رکذلاب و  اطونم  یهنلا  ناک  هلصا و  نم  مکحلل  اعفار  ناک  ول  هب  لهجلا  وا  مکحلا  نایسن  نا  یلا  افاضم » رارطـضالا «

ك: ر . نطفتف . هب  لهجلا  وا  عوضوملا  نایسن  یف  کلذ  رجی  مل  نا  یفخی و 
.115 لوصالا 2 / ۀیانع 

ۀحلـصملا رثؤی  یهنلا  عافترا  دـعب  و  یهنلا ، لصا  یف  یهنلل  ۀیـضتقملا  ةدـسفملا  ریثأت  نع  عنام  هناف  رارطـضالاک ، یهنلل  يا : (- 2 [ ) 182]
ك: ر . الصا . یهن  ذا ال  یلعفلا ، رمالل  دروم  عمجملاف  رمالا ، یف  رمالل  ۀیضتقملا 

.202 ۀیاردلا 3 / یهتنم 
نع ال  یهنلا ، ۀـیلعف  نع  نیعناملا  نایـسنلا  لهجلاک و  یهنلا  ۀـیلعف  نع  عنام  كانه  ناک  امیف  ینعی : ریثأت » نع  یلع « فوطعم  (- 3 [ ) 183]

.202 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هئاشنا . درجم 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 184]

حجرم نم  یهنلا  وا  رمالا  حـیجرت  یف  دـب  ضراعتلا ال  ما  محازتلا  باب  نم  عاـمتجالا  ۀـلأسم  یف  ناـباطخلا  ناـک  ءاوس  ینعی : (- 1 [ ) 185]
.203 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ضراعتلا . محازتلا و  یف  فلتخی 

. دشاب تالص  لاح  زا  ریغ  رد  بصغ  بصغت » ال  زا « شدوصقم  هکنیا  ای  (- 1 [ ) 186]
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. دشاب ةرفاکلا » ۀبقرلا  قتعت  ال  شدهاش « و  (- 2 [ ) 187]
تامدـقم یلا  ادنتـسم  امهیف  مومعلا  نوک  یف  رمـالاک  یهنلا  نوک  وه : و  لوـالا ، داریـالا  دـییأت  هضرغ  و  یهنلا ، یفنلا و  يا : (- 1 [ ) 188]

.206 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ۀمکحلا .... 
زا بصغ  نآ  دش  نراقم  تالـص ، اب  بصغ  رگا  اما  دشابن  تالـص  نمـض  رد  هک  دشاب  یبصغ  نآ  یهن ، قلعتم  تسا  نکمم  (- 2 [ ) 189]

 .... دومن و کسمت  تمکح  تامدقم  هب  دیاب  یهن  قلعتم  قالطا  فاشکتسا  يارب  اذل  هدوبن  یهن  قلعتم  ادتبا ،
زا هدافتـسا  اب  هدنراگن  هکلب  تسین  مظعم  داتـسا  تاضافا  هب  طوبرم  ربدتف -» مهللا ...  روکذم «- ترابع  هب  عجار  تاحیـضوت  (- 1 [ ) 190]

. تسا هدومن  میظنت  دیتاسا  ریاس  سرد 
یف یهنلا  یفنلا و  سفن  ۀیافک  قلعتملا و  قالطا  تابثا  یف  ۀمکحلا  تامدقم  یلا  ۀـجاحلا  مدـع  لامتحا  ءادـبا  هدـق » هضرغ « (- 2 [ ) 191]

. قلعتملا قالطا  و  باعیتسالا ، امه : نیرمالا و  الک  یلع  نالدی  امهنا  لاقی : ناب  کلذ 
ام اهیلع  درو  اذاف  طرشالب  ۀلمهملا و  عئابطلل  ۀعوضوم  سانجالا  ءامسا  نالف  یناثلا » اما « و  هل . نیعوضوم  یهنلا  یفنلا و  نوکلف  لوالا » اما «

ك: ر . اهدارفا . عیمج  هببسب  داری  ۀلاحم  الف  مومعلا  یلع  لدی 
.208 ۀیاردلا 3 / یهتنم 

. قارغتسا مال  فلا و  دننام  (- 1 [ ) 192]
ار ّقلعتم  قالطا  دومن و  يراج  لـک » هملک « لوخدـم  هیلا و  فاـضم  رد  ار  تمکح  تامدـقم  ادـتبا  هک  تسین  يزاـین  ینعی : (- 2 [ ) 193]

. دشاب هتشاد  دارفا  باعیتسا  رب  تلالد  لک  هملک  هکنیا  ات  درک  تباث 
«. لک ظفلب « یهنلا  یفنلا و  قاحلا  یف  لاکشالا  یلا  وا  خلا » لاقی ...  نا  الا  مهللا  هلوقب «: هرکذ  ام  میلـست  مدع  یلا  ةراشا  هلعل  (- 3 [ ) 194]

.211 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر .
. يرییخت هن  (- 1 [ ) 195]

ماکحالا لعج  وه  ماقملا و  هضرغب ال  قفوا  وه  امب  كرتلا  وا  لعفلل  هرایتخا  فلکملا و  حـیجرت  بسانی  امنا  هب  حـیجرتلا  ناـف  (- 1 [ ) 196]
ك: ر . هرـس » سدق  هنم  فرعت «. لمأت  یفخی  امک ال  اهتفلاخم  ضارغالا و  ۀقفاوم  نایلقعلا ال  اهحبق  اهنـسح و  الا  سیل  كانه  حجرملا  ناف 

.414 لوصالا 1 / قئاقح 
وا دربب ، دوس  ناموت  رازه  دـص  هکنیا  ای  دـنک  ررـض  ناموت  دـص  بساک  کی  اضرف  هک  دـش  رئاد  رما ، رگا  اـیآ  یفرع : لاـثم  (- 2 [ ) 197]

؟ دریگیم رظن  رد  ار  ناموت  دص  بناج  هشیمه 
. دسرب يرتشیب  دوس  هب  دناوتب  هک  دوشیم  لمحتم  ار  یئاهررض  بساک ، کی  اسبهچ 

یلک روطهب  روکذم ، هدعاق  هلیـسو  هب  امـش  هک  دشاب  ددرم  تمرح ، بوجو و  نیب  هک  تسین  هعمج  زور  رد  دیز  مارکا  دننام  (- 1 [ ) 198]
. دیرادرب ار  نآ  بوجو 

مزجلا بجوی  ۀیطرـشلا ال  وا  ۀـیئزجلا  یفنل  ةءاربلا  ءارجا  ناب  ۀیطرـشلا  ۀـیئزجلا و  یف  کـشلا  دروم  نع  ماـقملا  قرتفی  ینعی : (- 1 [ ) 199]
یف کشلل  هیف  طایتحالا  بوجوب  لوقلا  نکمیف  اعقاو  ۀیطرشلا  وا  ۀیئزجلا  ریدقت  یلع  اعقاو  هب  ّیتأملا  لمعلا  نالطب  هعم  لمتحی  لب  ۀحصلاب 

ملعیف عمجملا  ۀحـصب  ملعلا  بجوی  ماقملا  یف  ۀـمرحلا  نع  ةءاربلا  ءارجا  هعوضومب و  ناـیتالا  یف  کـشلا  نم  یـشانلا  هیف  فیلکتلا  طوقس 
برقتلا نکمی  الف  عمجملا  لعف  یلع  ۀیـصعملا  ناونع  قدصل  ۀـبجوملا  ۀـیلعفلا  ۀـمرحلا  وه  عمجملا  ۀحـص  نم  عناملا  نال  هبوجو  طوقـسب 

.415 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . اعقاو . ۀیصعم  هنوک  مدعل  عمجملاب  برقتلا  نکما  ۀمرحلا  یفنل  ةءاربلا  لصا  يرج  اذاف  ةدابعلا  یف  ربتعملا 
تناک اذا  امیف  هب ال  فلکملل  ادویق  یعرـشلا  لیلدـلا  ناسل  یف  اهذـخا  حـص  اذا  ةروکذـملا  رومالا  یف  يرجت  اهناف  عناوملا  و  (- 2 [ ) 200]

ۀیلعفلا ۀـمرحلا  تناک  ول  لـقعلا  نم  أـشنت  اـمنا  ةالـصلا  نع  بصغلا  ۀـیعنام  ناـف  هیف  نحن  اـمیف  اـمک  فیلکتلا  سفن  نم  ۀئـشان  هیلقع  ادویق 
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اروصق ال مکحلا  وا  عوضوملاب  لهجلا  نایـسنلا و  رارطـضالاک و  تاهجلا  نم  ۀـهجل  ۀـیلعفب  نکی  مل  اـمیف  ـال  ۀـققحم  عمجملا  یف  بصغلل 
.248 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اریصقت .

فقوتی ۀبترملا و ال  نم  اهلامب  اهریثأت  یف  فاک  ۀـیتاذلا  ۀـمرحلاب  ملعلا  ةدـسفملا و  زارحا  نا  بیرقتب  هلک  دـیعب  ریغ  وه  امک  (- 1 [ ) 201]
تناک ول  ۀبترملا و  نم  هیلع  یه  ام  یلع  هتمرح  زجنتل  ابجوم  ءیـش  ۀـمرح  درجمب  ملعلا  ناک  اذـل  اهتبترمب و  اهزارحا  یلع  کلذـک  اهریثأت 

ام اضیا  زرحی  مل  اذا  نوکی  امنا  هنکل  اذـه  یفخی . امک ال  اهتدـش  بسح  اـهتفلاخم  یلع  ةدـیدشلا  ۀـبوقعلا  قاقحتـسال  اـهبتارم و  يوقا  یف 
لقعلا لقتسی  امم ال  ةدسفم  وا  ۀحلصم  وذ  هنا  زرحی  مل  اذا  امک  لعفلا  نوکیف  هعم  اما  ۀیـضوغبملا و  اهریثأت  نع  عنمی  اهمحازی و  نأ  لمتحی 

نم دیزا  رابتعا  مدع  یلع  ءانب  ۀعیبطلا  نم  هیلع  امب  قلعتملا  رمالا  یعادـب  هب  یتا  ول  ةدابع  هتحـصب  لاقی  نا  نکمی  ذـئنیح  هحبق و  وا  هنـسحب 
احجار اتاذ  تادابعلا  لج  نوکی  نا ال  نکمی  فیک و  احجار  اتاذ  هنوک  رابتعا  مدـع  ۀـعیبطلاب و  رمالل  الاثتما  ةدابعلا و  یف  ایبرق  لمعلا  نایتا 

یفخی و امک ال  هیلع  اضوغبم  هنم  عقی  نا ال  وه  امنا  ةدابعلا  ۀحـص  یف  ربتعملا  معن  یبرق . وحن  یلع  اهب  یتا  اذا  امیف  کلذـک  نوکی  امنا  لـب 
: انلوق

.416 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هرس .» سدق  هنم  کلذ «. یلا  ةراشا  لمأتف » » 
. هن ای  تسا  ضیح  مد  نوخ ، نآ  ایآ  هک  تسین  ملسم  نکل  دنکیم  مد  تیؤر  نز ، هک  تسا  یمایا  (- 1 [ ) 202]

ردقی سیل  و  وه ، امهیا  يردی  رذق ال  امهدـحا  یف  عقو  ءام  امهیف  نا  ءانا  هعم  لجر  نع  لئـس  مالّـسلا «: هیلع  قداصلا  نع  (- ... 2 [ ) 203]
، قلطم ءام  باوبا  زا  باب 8  دـلج 1 ، تراهط ، باتک  ۀعیـشلا ، لئاسو  ك : ر . ممیتی .» اعیمج و  امهقیرهی  مالّـسلا  هیلع  لاق  امهریغ  ءام  یلع 

ثیدح 2.
. دوشیمن لصاح  عطق  ناسنا ، يارب  دروم  ود  ءارقتسا  هلیسو  هب  املسم  (- 1 [ ) 204]

. ددرگ لصاح  تراهط  ات  دوش  ادج  لحم ، زا  دیاب  دنزیریم  عضوم  رب  ریهطت  ناونعهب  هک  یبآ  ینعی  (- 1 [ ) 205]
. هدماین شیپ  شیارب  يرّهطم  هلئسم ، ضرف  رد  هک  یتساجن  نامه  (- 1 [ ) 206]

. تسد ندوب  سجنتم  ضرف  رد  (- 2 [ ) 207]
سرد زا  هدافتـسا  اب  هدـنراگن » هکلب « دـشابیمن  هّلظدـم » مّظعم « داتـسا  تاضافا  هب  طوبرم  ثلاثلا - رمالا  ثحب - نیا  بلاطم  (- 1 [ ) 208]

. هدروآرد ریرحت  هتشر  هب  مّظعم  دیتاسا  رئاس 
عانتما یلع  هل  ءانتبا  ریغ  نم  اقلطم  هجو  نم  مومعلا  ۀـلماعم  قاسفلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم  یف  اولماع  دـق  نییلوصالا  نا  (- 2 [ ) 209]

عامتجالا و ۀلأسم  عوضوم  نع  جراخ  رکذ  ام  لاثما  نا  هذه  مهتلماعم  نم  رهظی  نیمکحلا و  دحال  یـضتقملا  دوجو  مدع  یلع  وا  عامتجالا 
کلذک ناک  ام  عامتجالا  ۀلأسم  عوضوم  ناونعلا و  ددعت  بجوی  ۀـقیقحلا ال  بسحب  داحتالا  عم  ۀـفاضالا  ددـعت  درجم  نا  مهوت  لجال  هلعل 

مدـع ۀـکرحلاک و  قلطم  مومع  امهنیب  ناک  نا  بصغلا و  ةالـصلاک و  ناونعلا  بسحب  اددـعتم  یهنلا  رمـالا و  قلعتم  هیف  نوکی  نا  بجی  يا 
موحرم لوصالا  هیافک  حرش  ك : ر . تافاضالا »...  ددعت  قوحل  رهاظلا  هلوقب «: مهوتلا  اذه  داسف  یلا  فنـصملا  راشاف  اذک  راد  یلا  ینادتلا 

.250 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 
. لامجالاب مولعم  تساجن  ینعی  فلا : (- 3 [ ) 210]

ءاش نإ  هلحم  یف  هنایب  یتأی  ام  یلع  هّللا  همحر  فنـصملل  راتخملا  وه  امک  هتاذب - هنایرج  مدعل  وا  ةراهطلا  باحـصتساب  هتـضراعمل  اما  ب :
خیراـتب ملعلا  وه  هلبق  اـم  ضرفلا و  اذـه  نیب  قراـفلا  و  رخأـتملا ، اـمهنم و  مدـقتملا  ملعی  مل  ثدـحلا و  ةراـهطلاب و  ملع  ول  اـم  هلثم  و  هللا -

رخآلا خیرات  لهج  نیثداحلا و  دـحا  خـیرات  ملع  ول  امیف  نیباحـصتسالا  ضراعت  یلع  ینب  ول  و  اهباحـصتسال ، ححـصملا  هلبق  امیف  ۀـساجنلا 
حیجرتلا نا  یفخی  اذه و ال  یناثلاک  اضیا  ةراهطلا  ةدعاق  یلا  عجریف  ةراهطلا  باحـصتسا  ۀساجنلا و  باحـصتسا  لوالا  ضرفلا  یف  ضراعت 

ایرییخت رخآلا  یـضتقم  اینییعت و  امهدـحا  یـضتقم  ناک  ول  اما  اینییعت  یهنلا  رمالا و  یـضتقم  نم  لک  ناک  اذا  امب  صتخی  هریغب  وا  رکذ  اـمب 
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.420 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هتمحازمل . یناثلا  حلصی  رثؤملا و ال  وه  لوالا  ناف  هجوب  حیجرتلل  هیف  لاجم  هنا ال  تفرع  دقف 
. قسف هفاضا  ملع و  هفاضا  ینعی : (- 1 [ ) 211]

ّقلعتم تالص و  رما ، ّقلعتم  تسا ، فلتخم  اتاذ  یهن ، رما و  ّقلعتم  بصغت » ال  و « لص » رد « هک : تسا  نینچ  ود ، نآ  نیب  قرف  (- 2 [ ) 212]
هفاضا و اهتنم  تسا  مارکا - و  دـحاو - ءیـش  اتاذ  یهن ، رما و  ّقلعتم  روکذـم - لاثم  رد  قساـف - ملاـع  هب  تبـسن  اـّما  دـشابیم  بصغ  یهن ،

. تسا مارح  قاّسف ، هب  تبسن  بجاو و  املع  هب  تبسن  مارکا ، ینعی : تسا  دّدعتم  تبسن ،
. نیوانع هن  تسا  تانونعم  ماکحا ، قلعتم  و  (- 1 [ ) 213]

. تسا مکح  ود  ره  هب  تبسن  یضتقم  زارحا  محازت ، طرش  هک  میتفگ  البق  و  (- 2 [ ) 214]
نالطب تحـص و  هب  فاصتا  تیلباق  هک  تسا  ءیـش  نامه  ءیـش ،» زا « دوصقم  هک : میهدیم  حیـضوت  هدنیآ  ثحابم  نمـض  (- 1 [ ) 215]

. دشاب هتشاد 
. هن ای  تسا  زئاج  نکمم و  نیناونع » وذ  دحاو « رد  یهن  رما و  عامتجا  ایآ  هک : میدرک  نایب  حورشم  وحن  هب  البق  (- 2 [ ) 216]

یـسررب دقن و  اجنامه  هک  دنتـشاد  بلطم  نیمه  هرابرد  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  رد  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  مه  یمالک  (- 1 [ ) 217]
.16 ۀیافکلا 3 / حاضیا  ك : زین ر . میدرک و 

یلا ۀـبوسنملا  تاریرقتلا  یف  روکذـملا  مهوتلا  یلا  ةراشا  اذـه  تالماعملا و  یف  داـسفلا  ۀـمرحلا و  نیب  ۀـمزالملا  راـکنا  يا : (- 1 [ ) 218]
ریدقت یلع  ۀمزالملا  هذـه  ناف  ظافلالا  ثحابم  نم  دـعت  نا  یغبنی  ۀـلأسملا ال  نا  رهظی  انه  نم  و  هظفل «: اذـه  هّرـس و  سّدـق  مظعالا  انخیش 

یه امنا  اهمدع  ریدقت  یلع  ۀـیظفللا و  ۀغیـصلاب  الولدـم  یهنلا  کلذ  نکی  مل  نا  ءیـشب و  قلعتملا  یهنلا  دافم  نیب  ةدوجوم  یه  امنا  اهتوبث 
ثحابم یف  هرکذ  مدع  نم  ّدب  الف  داسفلا  ۀمرحلا و  نیب  ۀمزالملا  یه  تناک  امل  ثحبلا  ۀـهج  نا  هلـصاح : و  نیینعملا .» نیب  اهئافتناب  مکحی 

. ۀیظفللا ۀلالدلا  یف  ۀمزالملا ال  یف  وه  امنا  ثحبلا  اذا  ۀیلقعلا  ثحابملا  نم  لب  ظافلالا 
.236 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر .

. یهن رما و  عامتجا  ثحب  فالخرب  (- 2 [ ) 219]
. تسا توافتم  ود ، نآ  ياههتکن  نکل  دنکیم  داسف  رب  تلالد  مه  تدابع  رد  یهن  (- 3 [ ) 220]

. دناهدومنن هراشا  هتکن  نیا  هب  هّللا  همحر  فنصم  (- 1 [ ) 221]
قیرط زا  ای  دشاب  هدش  تباث  یظفل  لیلد  قیرط  زا  هاوخ  تسا - تمرح » فرط « کی  همزالم ، توبث  ضرفرب  تادابع  باب  رد  (- 1 [ ) 222]
فرط داسف و  ار  شفرط  کی  دـنکیم  راکنا  ار  همزـالم  مه  هک  یـسک  تسا و  داـسف » شرگید « فرط  و  عاـمجا - دـننام  یظفل  ریغ  لـیلد 
فرط داسف و  ار  فرط  کی  همزالم ، نیفان  مه  نیتبثم و  مه  سپ  درادـن  یطابترا  ظفل  یهن و  اب  الـصا  دـهدیم و  رارق  تمرح  ار  شرگید 

. یظفل هن  تسا  یلقع  هلئسم ، سپ  دنرادن  یتیانع  ظافلا  ملاع  هب  دنهدیم و  رارق  تمرح  ار  رگید 
. یعبتلا یهنلا  یلا  رمالا ال  مدع  یلا  يدابعلا  دضلا  نالطب  دانتـسا  ناکمال  هلعل  لدی » و  نود « دیؤی » و  هلوقب «: ریبعتلا  نا  مث  (- ... 1 [ ) 223]

.242 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر .
. تسه يریغ  ینعی : (- 1 [ ) 224]

. هلازا تالص و  هلأسم : رد  (- 2 [ ) 225]
. تسه یلوملا  یلا  بّرقم  اتاذ  یهن ، زا  رظن  عطق  اب  (- 1 [ ) 226]

. دینکیمن زارحا  ار  نآ  تیدابع  امش  دریگن ، ّقلعت  نآ  هب  رما  رگا  هک  تسین  زامن  دننام  (- 2 [ ) 227]
ام يارب  اهنآ  حـلاصم  اّما  دـشابیم  یلـصوت  تابجاو  زا  تیم  ماکحا  رئاس  راضتحا و  لاـح  رد  ۀـلبقلا  یلا  تیم  هّجوت  ـالثم  (-» 1 [ ) 228]

.69 ینیئوخ 1 / موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . تسین .» مولعم 
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. تسا تراهط  نآ ، تحلصم  هک  وضو  دننام  (- 2 [ ) 229]
درجمب یلـصوتلا  هرثا  هیلع  بترت  نا  ةدابع و  هنایتا  حصل  هب  رما  ول  امل  عازنلا  مومع  يوعد  ناکما  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 230]

ر. يدبعتلا . رثالا  یلا  ۀفاضالاب  عازنلا  لحم  یف  هلوخد  نم  عنمی  یلـصوتلا ال  رثالا  یلا  ۀفاضالاب  داسفلا  ۀحـصلاب و  فاصتالا  مدـع  ذا  هنایتا 
.426 لوصالا 1 / قئاقح  ك :

. دنتسه داسف  تحص و  هب  فاصتا  ضرعم  رد  هک  یئایشا  ینعی : (- 2 [ ) 231]
. دشاب طئارش  ازجا و  مامت  دجاو  هک  یتروص  رد  (- 3 [ ) 232]

. دنک ادیپ  لالتخا  نآ  طئارش  ای  ازجا  زا  یضعب  هک  یتروص  رد  (- 4 [ ) 233]
نیسحلا دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . کلذک . وه  امب  ءاوهلا  یلا  رظنلا  برش و  وه  امب  ءاملا  برـشک  (- 5 [ ) 234]

.256 یتشر 1 /
- تسا ّبترتم  نآرب  نامـض  دنک ، ادیپ  قّقحت  باوخ - ای  رغـص  لاح  رد  رگا  یتح  يدروم - ره  رد  هک  ریغ  لام  فالتا  دننام  (- 6 [ ) 235]

. تسین دساف  حیحص و  مسق  ود  رب  نامض 
. تسا ّبترتم  نآرب  شرثا  هتسویپ  هکنیا  ای  تسا  رثا  دقاف  هکنیا  تهج  زا  ای  (- 1 [ ) 236]

. میدرک رکذ  مراهچ  رما  رد  هک  یئانعم  نامه  هب  (- 2 [ ) 237]
ر. اهنودب . ةدساف  و  حصالا ، وه  امک  ةزایحلا  ۀیکلمم  یف  اهرابتعا  یلع  ءانب  کلمتلا  ۀین  عم  ۀحیحص  اهناف  تاحابملا ، ةزایحک  (- 3 [ ) 238]

.249 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك :
. راظنا راثآ و  فالتخا  (- 1 [ ) 239]

. تسه ادا  زا  معا  اضق ، (- 2 [ ) 240]
. یهلا رما  اب  تقفاوم  ای  (- 3 [ ) 241]

رئاس سرد  زا  هکلب  تسین  هّلظّدم » مظعم « داتـسا  تاضافا  هب  طوبرم  هدش  میظنت  روکذـم ، ترابع  حرـش  ناونعهب  هچنآ  فلا : (- 1 [ ) 242]
. هدش هدافتسا  حورش  مّظعم و  دیتاسا 

رما يوناـث و  یعقاو  یلّوا ، یعقاو  رما  تسا - هنوگهس  رب  رما  اریز  تسا  رما  مادـک  رما ، تقفاوم  هب  تّحـص  ریـسفت  زا  مّلکتم » دوـصقم « ب :
ازجا و دیفم  ار  يوناث - یعقاو  يرارطـضا - رما  مه  يرهاظ و  رما  مه  یلوصا ، هیقف و  دشاب و  يرما  ره  اب  تقفاوم  وا  دوصقم  رگا  يرهاظ -
» رما تقفاوم  زا  دوصقم  تفگ  یمّلکتم  رگا  اّما  تسین  یفالتخا  دروم ، رظن  زا  مّلکتم  هیقف و  نیب  تروص ، نیا  رد  دـنادب ، ّتیماـمت  بجوم 
، ود نآ  نیب  ضرف ، نیا  رد  تسه  یعقاو  رما  زا  يزجم  يرارطـضا ، رما  يرهاـظ و  رما  هک  دوـمرف  مه  هیقف  تـسه و  یلّوا  یعقاو  رما  طـقف »

اقفاوم نوکی  هنال ال  تسین « حیحـص  دـیوگیم  مّلکتم  اّما  دـنادیم  مات  حیحـص و  ار  ممیتلا  عم  تالـص  هیقف ، ینعی : دوشیم  ادـیپ  فالتخا 
مّلکتم ناسل  رد  رما » زا « دوصقم  مینیبب  هک  تسا  نیا  رادـم  رئاد  روکذـم ، هلأسم  سپ  یلوالا » یعقاولا  رمـالا  وه  رمـالاب ، دارملا  نـال  رمـالل 

رد تسه و  قفاوت  اهنآ  نیب  روص ، زا  یضعب  رد  هک  ازجا  مدع  ای  تسه  ازجا  يوناث ، یعقاو  رما  يرهاظ و  رما  دروم  رد  هیقف  رظن  تسیچ و 
. دراد دوجو  فالتخا  دراوم ، زا  یضعب 

. دیئامن هعجارم   112 ص 113 - ۀیافکلا ج 2 ، حاضیا  هب  نآ  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 243]
.253 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ۀیقت . افتکتم  ةالصلاب  رمالاک  (- 2 [ ) 244]

. یلّوا یعقاو  رما  اب  تفلاخم  تروص  رد  (- 3 [ ) 245]
دعب دراوملا  نم  ناعزتنی  نایرابتعا  نافـصو  داـسفلا  ۀحـصلا و  ّنا  هظفل «:) اـم  عبارلا ( رمـالا  بینذـت  یف  تاریرقتلا ) یف  لاـق  (-) 1 [ ) 246]
ءاوس تالماعملا و  یف  وا  تادابعلا  یف  ناک  ءاوس  اقلطم  همدع  اببس و  لوعجملا  وه  امل  وا  هب  رومأملا  وه  امل  دروملا  قابطنا  لقعلا  ۀظحالم 
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» هیقفلا ملکتملا و  يریسفت  نیب  لصف  تادابعلا  یفف  فنصملا ) اما  و  یهتنا (...  ءاهقفلا » اهرـسف  امب  وا  نوملکتملا  اهرـسف  امب  ۀحـصلا  رـسف 
ریـسفت یلع  اما  و  تاریرقتلا « هراتخا  امک  هب  رومأملا  وه  امل  هب  یتاملا  ۀـقباطم  نم  ناعزتنی  نایرابتعا » نافـصو « امه  ملکتملا » ریـسفت  یلعف 

یف ةداعالا و  ءاضقلل و  طقـسم  هناب  مکحی  لقعلا  نا  ینعمب  یلقع  مزال  یه  یعقاولا  هب  رومأملا  یفف  ةداـعالا  ءاـضقلا و  طوقـس  يا  هیقفلا »
ۀنم ةداعالا  ءاضقلل و  طقـسم  هناب  مکحی  عرـشلا  نا  ینعمب  یعرـش  مکح  یه  امهیف  ءازجالاب  لوقلا  یلع  يرهاظلا  يرارطـضالا و  نم  هریغ 

.142 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . یلوالا ...  یعقاولا  توفل  امهل  یضتقملا  توبث  عم  مهنع  افیفخت  دابعلا و  یلع  هنم 
. تسا تعیرش  رما و  اب  تفلاخم  يانعمهب  نالطب - ای  داسف - (- 1 [ ) 247]

«. ۀعیرشلا ۀقفاوم  ای « (- 2 [ ) 248]
ّتیعقاو کی  ملکتم ، دزن  تّحـص  تفگ : دیاب  هکلب  دومن  لامعتـسا  ار  عازتنا » هملک « دـیابن  الـصا  ینیکـشم  موحرم  لوق  هب  و  (- 3 [ ) 249]

لمع رگا  تسین - بلاج  نادـنچ  رابتعا » و « عازتنا » هملک « لامعتـسا  اذـل  تسه  هب  رومأـم  اـب  یجراـخ  لـمع  تقباـطم  شاهشیر  اریز  تسا 
. ریخ الا  دوشیم و  لصاح  ۀعیرشلا  ۀقفاوم  دش ، قباطم  هب  رومأم  اب  فلکم 

. اقباس تفرع  ام  یلع  رابجلا  دبعل  افالخ  لاثتمالا  بیقع  لاثتمالا  ۀیلوقعم  مدعل  (-] 1 [ ) 250]
. تاریرقتلا یف  (- 2 [ ) 251]

ك: ر . هب ]. ّیتأملا  لعفلا  نم  ۀعزتنملا  فاصوالا  نم  هب  رومأملا  نایتاب  ۀبوثملا  قاقحتسا  سیل  و  (- 3 [ ) 252]
.258 فجن 1 / عبط  یتشر ، نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 

. تسه دوصقم  رثا  بترت  مه  هلماعم  رد  تحص  يانعم  (- 4 [ ) 253]
. يرارطضا ای  يرهاظ  رما  هب  هب  رومأم  هن  (- 5 [ ) 254]

«. ۀبوثملا قاقحتساب  لقتسی  امک  (-» 1 [ ) 255]
تسا تقو  زا  دعب  هب  طوبرم  اضق  هتشاد و  ناصقن  زامن  دوش  صخـشم  تقو ، رد  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  تالـص ، هداعا  (- 2 [ ) 256]

. هدشن نایتا  الصا  ای  هدوب  صقان  زامن  دوش  صخشم  الثم  هک 
. دندوب فلاخم  هلئسم ، نآ  رد  ننست  لها  ملاع  ریغ  ياملع  زا  یضعب  طقف  (- 3 [ ) 257]

. دوش هعجارم  ص 318 ، ۀیافکلا ج 5 ، حاضیا  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 4 [ ) 258]
. مظعا خیش  هدیقع  (- 5 [ ) 259]

ءاضقلا ةداعالا و  يا : (- 1 [ ) 260]
. داسف و  (- 2 [ ) 261]

. دیامنیم نایب  ار  یلک  مکح  وا  هکلب  دنکیمن  مکح  لعج  یئزج ، دراوم  هب  تبسن  سدقم ، عراش  هتبلا  (- 3 [ ) 262]
. تسین یعازتنا  فصو  کی  (- 4 [ ) 263]

ۀیقوفلاک الـصا  هیلع  وه  امع  ریغتی  ثیحب ال  اهعازتنا  أشنم  دوجوب  ةدوجوملا  رومالا  نم  امهنوک  اـمهتیلوعجم  نم  مزلی  سیل  و  (- 1 [ ) 264]
توافت لجأل  نامز  نود  نامز  بسحب  نافلتخی  امه  دسافملا و  حـلاصملا و  رابتعاب  اتناک  امل  لب  ضرالا  یلا  ۀبـسنلاب  ءامـسلا  نم  ۀـعزتنملا 

ناک ال نا  صقنلا و  لامکلا و  یف  مهبتارم  توافت  لجال  ءالقعلا  ءاـیبنالا و  نم  نیعرـشملا  نیننقملا و  راـظنا  بسحب  وا  داـبعلا  تادادعتـسا 
ك: ر . راودالا . نامزالا و  رییغت  بسح  امهرییغت  حصیف  دیحوتلا  طارص  یلع  مهلک  نوک  ثیح  نم  هلسر  نم  دحا  نیب  قّرفی 

.258 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 
اهب فصتی  نا  عنتما  ۀنیعم  ۀبترم  یلا  ۀفاضالاب  نوکت  امنا  ۀیمامتلا  نا  تفرع  ثیحف  ۀـیمامتلا  ینعمب  ۀحـصلا  تناک  اذا  لوقا :» (-» 2 [ ) 265]

لاعفالا سفن  اهب  فصتملا  نوکی  نا  دـب  لب ال  اـهظاحلب  فاـصتالا  نوکی  ۀـبترم  ـال  ثیح  ۀـلماعملا  ةداـبعلا و  نیب  قرف  ـالب  ۀـعیبطلا  سفن 
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.431 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ملعا . هناحبس  هّللا  و  ظحالف . رثالا  اهل  لوعجملا  وا  اهب  رومأملا  ۀعیبطلل  اهتقفاوم  ظاحلب  ۀیجراخلا  ۀیئزجلا 
. میدرک نایب  تادابع  رد  هک  يوحن  نامه  هب  (- 1 [ ) 266]

. داسفلا اهیف  لصالا  يا : (- 1 [ ) 267]
معن داسفلاب ، مکحلا  وه  ۀیعوضوملا  تاهبشلا  یف  لاغتشالا  ةدعاق  یضتقم  نا  عم  مهدنع  داسفلا  یف  یفکی  اهیف  رمالا  مدع  و  (- 2 [ ) 268]
دنع لاغتـشالا  ةءاربلا و  یف  فالخلا  یلا  رمالا  لوئیف  اهملع  ۀیعناملا و  یف  کشلا  یلا  روبزملا  کشلا  عجرم  ناک  امل  ۀـیمکحلا  ۀهبـشلا  یف 

.259 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . عناوملا . طئارشلا و  ءازجالا و  یف  کشلا 
. هدشن تباث  صخشم و  ام  يارب  نیفرط  زا  کیچیه  یلوصا ، هلأسم  رد  هکنیا  تهج  زا  (- 3 [ ) 269]

.E«\ ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  » i:\ دننام (- 4 [ ) 270]
.E«\ َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ  » i:\ دننام (- 5 [ ) 271]

. دشاب هلماعم  تیمامت  تحص و  شدافم  و  (- 1 [ ) 272]
. یلوضف عیب  دننام  اضرف  (- 2 [ ) 273]

رد کش  يرگید  تاهج  زا  هاوخ  تسه  ام  ثحب  لحم  هک  دـشاب  هلماـعم  نآ  هب  یهن  قلعت  قیرط  زا  تحـص  رد  کـش  هاوخ  (- 3 [ ) 274]
. میشاب هتشاد  تحص 

. مینکیم يراج  تیجوز  ققحت  مدع  باحصتسا  حاکن ، دروم  رد  نینچمه  و  (- 4 [ ) 275]
یهنلل اقواسم  نوکی  امهیا  نع  یهنلاف  امهدحا ، نع  کفنت  یه  تناک  نا  ةءارقلا و  نع  کفنی  داکی  امهنم ال  دـحاو  لک  ناف  (- 1 [ ) 276]

.432 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هّرس .» سدق  هنم  یفخی «. امک ال  اهنع ،
. دومن کّسمت  نآ  هب  داسف  تحص و  رد  کش  ماگنه  هک  درادن  دوجو  یقالطا  ای  مومع  تادابع  باب  رد  اریز  (- 2 [ ) 277]

. تسا تیضوغبم  زا  فشاک  یهن ، (- 3 [ ) 278]
. دومن تئارق  زامن  رد  ناوتیمن  تسه ، بجاو  هدجس  ياراد  هک  یئاههروس  (- 1 [ ) 279]

رد شدـیقت  اهتنم  تسا  تیهام  زا  جراخ  طرـش ، اما  دراد  تیلخدـم  تیهاـم  رد  ءزج  هک : تسا  نیا  طرـش ، ءزج و  نیب  قرف  (- 2 [ ) 280]
. دراد تیلخدم  تحص 

. تدابع عومجم  هب  یهن  قلعت  (- 1 [ ) 281]
. تدابع ءزج  هب  یهن  قلعت  (- 2 [ ) 282]

. دنک افتکا  مئازع  روس  زا  یکی  هب  طقف  شزامن  رد  فلکم  هکنیا  رگم  (- 3 [ ) 283]
. تسا زامن  لطبم  اهقف  زا  یضعب  رظن  هب  دوشیم  نیتروس  نیب  نارق » هب « ریبعت  نآ ، زا  هک  لقتسم  هروس  ود  تئارق  (- 4 [ ) 284]

، مّرحم يوضو  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یهاگ  هدـشن و  قّقحم  وضو  الـصا  هک  تسا  نیا  تهج  زا  یهاـگ  طرـش  ققحت  مدـع  (- 1 [ ) 285]
. هدش نایتا 

صـصح یه  ةرثکتم  بتارم  یلا  ـالحنم  ناـک  اـمل  دـکأتملا  دوجولا  هدوجو و  یف  دـکأت  توصلا و  یف  ةدـش  رهجلا  نا  ملعا  (- 1 [ ) 286]
اهفـصوب اهب و  ارومأم  اهتاذـب  نوکت  نأ  زاج  ۀـیرهجلا  ةءارقلاف  یهنلا  عوضوم  ریغ  رمالا  عوضوم  نال  هیف  یهنلا  رمالا و  عمتجا  زاج  یعیبطلل 

احابم و لاقثم  لامعتـسا  نوکی  ذا  ادـحاو  الامعتـسا  نالاقثم  لمعتـساف  لاقثم  هماـعط  نم  لمعتـسی  نا  کـلاملا  نذا  ول  اـم  ریظن  اـهنع  اـیهنم 
حص رهجلا  ۀمرح  یلا  يدؤی  وحنب  اذذلتم  یبنجالا  اهتوص  عمسی  وحنب  ناذالا  ةءارقلا و  یف  ةأرملا  ترهج  ولف  هیلع  امرحم و  لاقثم  لامعتسا 

.434 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . امهریغ . قئادحلا و  بحاص  ینابهبلا و  دیحولاک  ۀعامج  بهذم  وه  امک  رهجلاب  تمثأ  اهتءارق و  اهناذا و 
. دشاب مزالم  فصو ، نآ  اب  تدابع ، هکنیا  هن  (- 2 [ ) 287]
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. رهظ زامن  دننام  (- 3 [ ) 288]
«. کتءارقب رهجت  ال  هدومرف «: الوم  هکیلاحرد  (- 4 [ ) 289]

بجاو و نیمزـالتم ، زا  یکی  هک  تسین  نکمم  ـالقع  اریز  تسا  فوصوم  سفن  زا  یهن  اـب  قواـسم  مزـالم ، فـصو  زا  یهن  (- 1 [ ) 290]
رد کیکفت  درادـن و  دوجو  کی  زا  شیب  اریز  تسا  فوصوم  تئارق و  زا  یهن  اب  مزالم  تئارق ، رد  رهج  زا  یهن  سپ  دـشاب  مارح  يرگید 

.77 ترابع 2 / رد  صیلخت  اب  ینیئوخ - میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . تسین . زئاج  اهنآ  نیب  مکح ،
هب دوش  ّقلعتم  یهن  رگا  اـّما  دوب  فصو  طرـش و  ءزج و  سفن ) هب ( قلعتم  یهن  لاـح  اـقباس  اـنرکذ  اـم  هکنآ  مـالک  لـصاح  (-» 1 [ ) 291]

سپ بوصغملا ) ناکم  یف  لصت  وا ال  ریرحلا  تسبل  وا  مئازعلا  أرقت  تنا  لصت و  ال  هکنیا (: لثم  تاروکذـم  نیا  زا  یکی  رابتعا  هب  تداـبع 
.77 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . تسا »...  مسق  ود  رب  نیا 

. تسا هنع  یهنم  تدابع ، فصو - ای  طرش - ای  (- 2 [ ) 292]
. دشابن يداشرا  شیهن  هکنیا  رب  انب  (- 3 [ ) 293]

. تسا زاجملا  ضرعلاب و  تدابع ، سفن  زا  یهن  ینعی : (- 4 [ ) 294]
. دیز دوخ  هن  تسا  دیز  ردپ  هب  طوبرم  مایق ، هک  دشابیم  مئاق » هوبا  دیز  دننام « ّقلعتم و  لاح  هب  فصو  لیبق  زا  (- 5 [ ) 295]

موحرم لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . لاصتالا . فصو  الب  وا  ةراهط  الب  وا  عوکر  الب  ةالـصلا  نع  یهنلاک  ۀحـضاو  ۀلثمالا  و  (- 1 [ ) 296]
.261 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 

تبسن هک  يرگید  ضورعم  هب  اّما  تسه  هطساو  سفن  هب  طوبرم  اتقیقح  ضرع  هک  تسا  نآ  ضورع ، رد  هطـساو  احالطـصا  (- 2 [ ) 297]
. تسا هطـساو  هب  طوبرم  میاهدـناوخ - نایب  ملع  رد  هک  یتقیقح  ناـمه  اـتقیقح - اـّما  تسه  هحماـسم  زاـجم و  ضرع ، تروص  هب  میهدیم 

تبـسن هک  تسا  نیا  رما ، تیعقاو  اّما  كرحتم » ۀنیفـسلا  سلاـج  دـینکیم «: ریبعت  نینچ  هتـسشن  یتشک  رد  هک  يدرف  دروم  رد  امـش  لاـثم :
. دوشیم يریبعت  نانچ  زاجملا  ضرعلاب و  اذل  تسا  كرحتم  یتشک  اعقاو  هکلب  درادن  یتکرح  وا  تسا و  زاجم  روکذم ،

. دوش ضورعم  ضراع  اتقیقح  ضرع  هک  دوشیم  ببس  هطساو ، هک : تسا  نیا  توبث ، رد  هطساو  (- 3 [ ) 298]
، روکذم طابترا  دنکیم ، رارقرب  طابترا  یتشآ و  ود  نآ  نیب  یثلاث  صخـش  دـنراد ، فالتخا  رگیدـکی  اب  رفن  ود  اضرف  یفرع :» لاثم  کی  » 
زا یکی  هچنانچ  رک  بآ  یهقف :» لاـثم  دوش «. رارقرب  حـلاصت  اـهنآ  نیب  هک  هدـش  هطـساو  ثلاـث ، صخـش  اـّما  تسا  رفن  ود  نآ  هب  طوبرم 

، بآ میتسه و  هجاوم  تساجن » ریغت و  بآ ، اب « روبزم  لاثم  رد  دوشیم  سجنتم  دـنک ، ادـیپ  ریغت  معط - وب و  گنر ، شاهناگهس - فاصوا 
. تسا هطساو  ریغت ، ضرع و  تساجن ، ضورعم ،

موکحم ریغت ، هک  درادن  انعم  دـنکیم و  ادـیپ  تساجن  هب  فاصتا  بآ  هکلب  تسین  ریغت  ضرع  هک  تساجن  تسا ؟ ياهطـساو  هنوگچ  ریغت ،
درادـن یمکح  شدوخ  دـیامنیم و  نآ  ضورعم  بآ و  هب  طبترم  ار  تساجن  هک  تسا  نیا  ریغت ، شقن  لاـحنیعرد ، اـما  دوش  تساـجن  هب 

. دوش تباث  بآ  هب  تبسن  تساجن ، هب  مکح  هک  دوشیم  ّتلع  هکلب 
دـبعلا و عیب  عبرا و  هدـنع  نمل  ۀـسماخلا  حاکنک  تاداـبعلا  ۀـلثما  وذـح  یلع  تـالماعملا » یف  ۀـلثمالا « اـما  مهمب و  سیل  يا : (- 1 [ ) 299]

هنع یهنملا  یف  نیلقاـنلا « لوبقلا  باـجیالا و  وه  عیبلا  ناـب  لوقلا  یلع  يرتـشملا  لـهج  عم  بصاـغلا  عیب  و  هتاذـل » هنع  یهنملا  یف  هیفـسلا «
« مزاللا هفصول  هنع  یهنملا  یف  ةاصحلا « عیبک  عیبلا و  یف  طرش  میلـستلا  یلع  ةردقلا  ناف  هطرـشل » هنع  یهنملا  یف  حیقالملا « عیبک  و  هئزجل »

امبر ناک  نا  و  قرافملا » هفـصول  هنع  یهنملا  یف  ارمخ « لمعیل  بنعلا  عیب  ریغلا و  لام  عیبک  عیبلا و  اذـهل  مزـال  ةاـصحلاب  عیبملا  نییعت  ناـف 
.261 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀلثمالا . ضعب  یف  شقانی 

یف عست  ـال  وا  فطت  ـال  وا  لـصت  ـال  هلوقک «: ۀلقتـسم  ةداـبع  هنع  یهنملا  ناـک  ءاوـس  ةداـبعلاب  قـلعتملا  یهنلا  نا  هحیـضوت : (- 1 [ ) 300]
: هلوقک اهل  اطرش  رما  ةالصلا » یف  مئازعلا  أرقت  ال  هلوقک «: اهل  ءزج  ما  بوصغملا »
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ماسقالا هذـه  نیب  اهب  قلعتملا  یهنلاب  اهداسف  یف  قرف  ال  ةدابع - اهنوک  فصوب  ةدابعلا - ناف  داسفلا ، یـضتقی  بوصغملا » ءاملاب  أضوتت  ال  » 
ۀمرحلا نال  تادابعلا  یف  داسفلل - ۀمزالملا  ۀیتاذلا  ۀمرحلا  یلع  ۀنیرقلا  نع  ادرجم  هعبطب  یهنلا  ۀلالد  وه  و  داسفلا - كالم  دوجول  ۀثالثلا ،

یهنلا نوکی  ۀلاحم  الف  دحاو ، ءیـش  یف  ۀیـضوغبملا  ۀیبوبحملا و  عمتجت  ةدابعلل و ال  ۀموقملا  ۀـیبوبحملل  ةداضملا  ۀیـضوغبملا  نع  فشکت 
ةدابعلا سفن  یلا  طرـشلا  وا  ءزجلا  داسف  ۀیارـس  نا  رمالا  ۀیاغ  اهطرـش ، ما  اهئزج  ما  ةدابعلا  سفن  ناک  ءاوس  هنع  یهنملا  دسفیف  رمالل ، اعفار 

.276 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . قبس . ام  یلع  هکرادت  مدع  هب و  ءافتکالاب  ۀطونم 
رخآلل ادکؤم  امهدحا  نوکی  وحن  یلع  امهیتاذب  امهعامتجا  اما  نیزاتمم  نیدوجو  انوکیل  امهیدحب  امهعامتجا  عنتمملا  لوقا : (- 1 [ ) 301]

.437 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . اریثک . عقاو  وه  لب  هیف  عانتما  الف 
. ۀعیرشلا ۀقفاوم  ای  رمالا  ۀقفاوم  ینعی : (- 2 [ ) 302]

. هداعا اضق و  طوقس  ینعی : (- 3 [ ) 303]
معن هتدابع . ۀحص  نم  عنام  الف  روذعملا  قلطم  لب  لفاغلا  اما  تفتلملا  نم  ۀبرقلا  دصق  عنتمی  ینعی : حلصی  هلوق : یلع  فوطعم  (- 4 [ ) 304]

یف مالکلا  مدقت  دق  اقلطم و  لعفلا  یف  ۀحلصم  دوجو  یضتقی  قالطا  وا  مومعب  اهتابثا  نکمی  برقتلل و  ۀححـصم  ۀهج  دوجو  یلع  فقوتت 
.436 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لمأت . عجارف و  اهنم  لوالا  هیبنتلا  ۀقباسلا و  ۀلأسملا  تامدقم  یف  کلذ 

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 305]
یلع ءارتفا  عیرـشت و  نع  هب  تأی  مل  ول  اعرـش و  هتیـضوغبم  بجوت  لعفلا و  یف  ةدـسفم  نع  نوکت  یتلا  یه  ۀـیتاذلا  ۀـمرحلا  (- 1 [ ) 306]
ذئنیح هرودص  نوکیف  یلوملا  یلع  ءارتفالا  عیرـشتلا و  وحن  یلع  لعفلاب  نایتالا  دـنع  نوکت  یتلا  یه  ۀیعیرـشتلا و  ۀـمرحلا  لابق  یف  یلوملا 

.151 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر . اعقاو . اضوغبم  احیبق  هتاذ  دح  یف  نکی  مل  نا  فلکملا و  یلع  اضوغبم  احیبق 
يذلا دوجسلا  ناف  لوالا  مسقلاک  انأش  العف ال  ةدابع  اهنوک  عم  ۀیتاذلا  ۀمرحلاب  اهفاصتا  نم  عنام  الف  اتاذ  ةدابع  ناک  نا  و  يا : (- 1 [ ) 307]

دوجسلاک اتاذ  هتمرح  بجوت  لاح  یف  ةدسفم  هل  نوکی  نا  نکمی  ءیش  لک  یتاذ  یـضتقم  وه  امک  ۀیدابعلا  هنع  کفنت  اتاذ و ال  ةدابع  وه 
ةدابعلا فاصتا  نم  عنام  هنا ال  لصحتملاف :» ۀیتاذلا « ۀمرحلاب  ۀیلعفلا  ةدابعلا  فاصتا  نم  عنام  الف  هیلع  اهوحن و  منصلا و  رمقلا و  سمشلل و 

ۀـبانجلا و یتلاح  یف  هنع  یهن  يذـلا  هنأش  یلاعت  هل  ضئاـحلا  بنجلا و  دوجـسک  ۀـیتاذلا  نیدـیعلا و  موصک  ۀـینأشلا  ینعا  اهیمـسق - ـالکب 
.281 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ۀیتاذلا . ۀمرحلاب  ضیحلا -

. ثحب لحم  رد  (- 2 [ ) 308]
میراد یبابحتـسا  ای  یبوجو  رما  هب  هب  رومأم  یلعف  تداـبع  کـی  نونکا  هک  تسین  نیا  تداـبع ، هب  یهن  ّقلعت  زا  دوصقم  سپ  (- 1 [ ) 309]

. تسا عنتمم  هلئسم ، نیا  الصا  رتالاب و  یهن  رما و  عامتجا  زا  هجرددص  ّنأک  دشاب  نینچ  رگا  هتفرگ ، قلعت  نآ  هب  مه  یهن  هک 
. تسه یلوملا  یلا  برقم  اتاذ  یهن ، زا  رظن  عطق  اب  (- 2 [ ) 310]

. دینکیمن زارحا  ار  نآ  ّتیدابع  امش  دریگن ، ّقلعت  نآ  هب  رما  رگا  هک  تسین  زامن  دننام  (- 3 [ ) 311]
. داسف رب  یهن  تلالد  مدع  ای  تلالد  ثحب  تسه - ام  یلعف  ثحب  رد  لخاد  هک  یتدابع  ینعی : (- 4 [ ) 312]

. یعیرشت تمرح  یتاذ و  تمرح  ینعی  (- 1 [ ) 313]
ۀیفیلکتلا و ماکحالا  رئاسک  حراوجلا  لعفب  اعیمج  ناقلعتت  كانه  يرجتلا  ۀمرح  ماقملا و  یف  ۀیعیرـشتلا  ۀمرحلا  نا  هیف » و  (- ...» 1 [ ) 314]
وا عیرـشتلا  ناونع  ققحتل  ببـسلا  وهف  نایغطلا  یلع  مزعلا  نایـصعلا و  دصق  وا  ادمع  بجاوب  سیل  ام  بوجوب  داقتعالا  وه  بلقلا و  لعف  اما 

قاقحتـسا بجوی  امم  حراوجلا  نم  لعف  رودـص  نود  نم  اضیا  بلقلا  لعف  درجم  ناـک  نا  هیلع و  باـقعلل  ححـصملا  وه  لـعفلل و  يرجتلا 
اریخا راشا  دـق  هلک  اذـه  یلا  هلعل  طقف و  بلقلا  لعف  یلع  رـصتقی  مل  جراخلا و  یف  لـعفلا  هنع  ردـص  نم  باـقع  نود  نکل  ـالقع  باـقعلا 

.152 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . مهفاف .» هلوقب «
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يرجلا دانسا  لیبق  نم  زاجملا  ضرعلاب و  الا  ةدابعلا  نع  یهنلا  نکی  مل  ول  معن  يا  داسفلا  یلع  الاد  ناکل  هلوق  نع  كاردتسا  (- 1 [ ) 315]
وه اهنع  یهنلا  نم  دوصقملا  ناک  دجـسملا و  سجنت  دـنع  ةالـصلا  لعف  نع  یهن  اذا  اـمک  اـهریغ  ۀـقیقح  هنع  یهنملا  ناـک  بازیملا و  یلا 

ءیـشلاب رمالا  ءاضتقا  مدـع  نم  دـضلا  ثحب  یف  مدـقت  ام  یلع  ءانب  ةدابعلا  داسفل  ایـضتقم  ذـئنیح  یهنلا  نوکی  الف  ۀـلازالا  كرت  نع  یهنلا 
. هقالطا هب  دیقی  وا  داسفلا  یضتقی  تادابعلا  یف  یهنلا  انلوق  مومع  یضرعلا  یهنلا  اذه  لثمب  صصخیف  هیلع  صاخلا و  دضلا  نع  یهنلا 

.153 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر .
.80 ینیئوخ 1 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 316]

. دشاب هب  رومأم  مها » مه « و  مهم » مه « دوشیمن  دحاونآرد  اریز  (- 3 [ ) 317]
. تسا فلکم  يرشابم  لعف  (- 1 [ ) 318]

. تسا بوجو  ياراد  هعمج ، تالص  هک  ینامز  رد  (- 2 [ ) 319]
. دنکیم ادیپ  لصوت  ّببسم  نآ  هب  ببس  قیرط  زا  ناسنا  هک  تسه  ياهطساولاعم  لعف  (- 3 [ ) 320]

. صاخ ببس  نآ  زا  ریغ  (- 4 [ ) 321]
. ابرلا عیبک  (-] 1 [ ) 322]

.441 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ۀتیملا ] عیبک  (- 2 [ ) 323]
کلاـم رفاـک ، یقیرط ، ره  زا  ضرف  نیا  رد  تسین  فحـصم  هب  تبـسن  رفاـک ، ّتیکلم  دـننام  وـه - ثیح  نم  دـئاز - ّتیکلم  (- 3 [ ) 324]

. تسا ضوغبم  عراش ، دزن  دوش ، فحصم 
دوقعلا و يا  طقف  صخالا  ینعملاب  تالماعملاب  ۀیتاذلا  ۀـمرحلا  نود  داسفلا  یلا  داشرالا  یف  یهنلا  روهظ  صیـصختل  هجو  ال  (- 1 [ ) 325]

یلع عبتملا  تاساجنلا و  لسغک  داسفلا  ۀحـصلاب و  فاصتالا  لبقی  امم  معالا  ینعملاب  تالماعملا  یف  یتح  هروهظ  دـعبی  لـب ال  تاـعاقیالا 
ۀنیرقلا و ول ال  یهنلا  رهاظ  وه  امب  ذخالا  نم  ّدب  الف  الا  وهف و  لاقم  وا  لاح  ۀـنیرقب  داشرالا  یف  ارهاظ  یهنلا  ناک  ناف  روهظلا  وه  لاح  لک 

.155 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : تادابعلا ر . یف  الا  داسفلا  یضتقت  امم ال  اهنا  تفرع  دق  ۀمرحلا و  وه 
. نآ بابحتسا  ای  بوجو  رب  هن  دراد  هلماعم  تحص  رب  تلالد   E«\ ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  » i\ الثم (- 2 [ ) 326]

.478 یفاک 5 / ك : ر . (- 1 [ ) 327]
ۀیاردلا یهتنم  ك : ر . ۀساجنلا . ءاقب  يا  داسفلا  یلع  لدت  هب ال  ندبلا  بوثلا و  ریهطتب  بوصغملا  ءاملا  یف  فرـصتلا  ۀـمرحف  (- 2 [ ) 328]

.290 / 3
. افرع ۀغل و ال  ال  (- 3 [ ) 329]

. تسا فقوتم  یلوم  يدعب  هزاجا  رب  حاکن  تحص  ینعی : (- 1 [ ) 330]
ءیش یلع  ردقی  هیلع ال  ّلک  ّهنإ  ثیح  هنذا ، هدیـس و  رما  نع  الا  دبعلا  نع  لعف  رودص  مدع  یـضتقت  ۀیدوبعلا  نا  کلذ  هجو  (- 1 [ ) 331]

هّللا صعی  مل  هنا  هجو  اما  و  اریطخ ] ارطخ [ ناک  يذلا  جوزتلا  لثم  امیس  هتیدوبع و ال  ماقم  هیفانی  امب  یتا  ثیح  ایصاع  ناک  رماب  لقتسا  اذاف 
یف حاکنلاک  سیل  و  هاضر ، هدیس و  نذا  هققحت  یف  ربتعی  هنا  هتیاغ  ایضام ] اقلطم [ اعورشم  ناک  اضیا  هیلا  ۀبـسنلاب  جوزتلا  نوک  لجألف  هیف ،

سّدق هنم  هدیسل « هنایصعف  هنایصع ، روذحم  عفترا  هذوفن و  طرش  دجو  دقف  هنذا  نودب  هنع  ردص  ام  زاجا  ناف  هلـصا  نم  عورـشم  ریغ  ةدعلا 
.293 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هّرس .»

. نالطب هب  لوق  رب  انب  ابر - دننام  (: 2 [ ) 332]
«. داسفلل ینعملا  اذهب  ۀیصعملا  عابتتسا  مولعملا  نم  و  (-» 3 [ ) 333]

یف داهتجالا  ۀجردب  زاف  ۀنـس 682 ، دلو  یلحلا ، رهطملا  فسوی  نب  نسح  نیدلا  لامج  نب  دـمحم  بلاط  وبا  نیققحملا  رخف  (- 1 [ ) 334]

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 965 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀنس 771 ه ر. یفوت  و ...  لوصالا » يدابم  حرـش  اهنم « بتک  هل  هیلع ، ینثی  همظعی و  ۀمالعلا  هدلاو  ناک  فیرـشلا  هرمع  نم  ةرـشاعلا  ۀنـسلا 
مقر 591.  230 تانجلا 6 / تاضور  ك :

. هدنراگن ببستلا -» وا « ببسملا  نع  هدمآ : نینچ  لوصالا  ۀیانع  لوصالا و  قئاقح  باتک  رد  (- 2 [ ) 335]
. دنکیم ادیپ  لصوت  ببسم  نآ  هب  ببس  قیرط  زا  ناسنا  هک  تسه  ياهطساولاعم  لعف  (- 1 [ ) 336]

. تسا ربتعم  تردق ، مه  رما  قلعتم  رد  هتبلا  (- 2 [ ) 337]
. ّببست ای  (- 3 [ ) 338]

. دوش هعجارم  یناثلا - ماقملا  لبق - ثحب  هب  مسق  نیا  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 4 [ ) 339]
یف ۀیلخدم  اهل  یتلا  اهطئارـش  اهئازجا و  مامتب  يا  ۀلماعملا  ۀـقیقحب  ّقلعت  اذا  یمیرحتلا  یهنلا  وه  یقیقحلا و  یهنلا  نا  هریرقت  (- 1 [ ) 340]

فلاخ ولف  یـشلا  ۀـقیقح  داجیاب  قلعت  اذا  یقیقحلا  رمالاک  اـهب  یهنلا  قلعت  حـص  اـمل  ـالا  فلکملل و  ةرودـقم  نوکت  نأ  دـب و  ـال  اـهققحت 
یف مالکلا  نکل  اهیلع  رابغ  ۀحیحـص ال  يربکلا ، هذه  اذه و  الا  ۀحـصلاب  ینعن  هتیهام و ال  هتقیقحب و  یتا  دقف  هنع  یهنملاب  یتا  فلکملا و 
ناف احیحـص  هب  یتا  دـقف  فلکملا  اهب  یتا  ول  بیبستلاب  وا  ببـسملاب  یهنلا  قلعت  ءاوس  تالماعملا  یف  نا  وه  الیـصفت و  یـضتقی  يرغـصلا 
لعف وه  امب  هناف  هداسف  یضتقی  امک ال  هتحص  یـضتقی  الف  ببـسلا  نع  یهن  اذا  اما  فلکملل و  نیرودقم  امهنوک  نع  فشکی  امهنع  یهنلا 

.266 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ادساف . وا  ناک  احیحص  هل  ارودقم  نوکی  لاعفالا  نم 
. تسا فلکم  يرشابم  لعف  (- 2 [ ) 341]

. تسا بجاو  هعمج ، تالص  هک  ینامز  رد  (- 3 [ ) 342]
. میداد حیضوت  البق  ار  بلطم  نیا  هک  (- 4 [ ) 343]

ییانتعایب تمحازم و  رظن  زا  اریز  هدـش  مارح  لمع  بکترم  دـشاب ، مه  دـساف  عیب  ماجنا  لوغـشم  ادـن  تقو  رد  یفلکم  رگا  (- 1 [ ) 344]
. حیحص ای  دشاب  دساف  عیب ، هک  درادن  یقرف  هعمج ، زامن  هب  تبسن 

. عبار رما  رد  (- 2 [ ) 345]
. تسه یلوملا  یلا  بّرقم  اتاذ  یهن  زا  رظنعطق  اب  (- 3 [ ) 346]

دارملا نا  عفدلا  هجو  و  ةدابعلاب ؟ قلعتملا  یهنلا  یف  ۀـلأسملا  یف  عازنلا  عقو  فیک  ةدابعلاب  یهنلا  قلعت  عنتما  اذا  هنا  مهوتل  عفد  (- 1 [ ) 347]
هل ملعا و  هناحبـس  هّللا  ناونعلا و  یف  ةدابعلا  ظفل  ینعم  نایب  یف  مدـقت  امک  هب  یهنلا  قلعت  عنتمی  ینعم ال  لب  ینعملا  کلذ  سیل  ةدابعلا  نم 

.444 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . دمحلا .
. دینکیمن زارحا  ار  نآ  تیدابع  امش  دریگن  قلعت  نآ  هب  رما  رگا  هک  تسین  زامن  دننام  (- 2 [ ) 348]

. تسا تدابع  شتسرپ و  لاعتم ، دنوادخ  ربارب  رد  هدجس  عوضخ و  هک  دنادیم  یفلکم  ره  (- 3 [ ) 349]
قلعت اذا  ۀقیقح  یهنلا  نا  یه  يربکلا و  نا  هصخلم «: هظفل  اذه  ام  قیقحتلا  اذه  صخلم  یف  شماهلا  یف  فنـصملا  لاق  دـق  و  (- 1 [ ) 350]

کلذک یهنلا  نا  الا  ۀملسم  تناک  نا  کلذک و  یهنلا  هب  قلعت  امیف  ةردقلا  رابتعال  هیلع  هرثا  بترت  هتحص و  یلع  الاد  ناک  رثا  يذ  ءیـشب 
انکمم ناک  نا  لوالا و  ینعملاب  تادابعلاب  هقلعت  کلذـک و  رمالا  هب  قلعت  امب  کلذـک  یهنلا  قلعت  عانتما  ةرورـض  تادابعلاب  قلعتی  داکی  ال 

ناف تالماعملا  یف  لاحلا  اذـک  اهنم و  مارحب  سیل  ام  صوصخ  یلع  لب  اقلطم  اهیلع  بترتم  ریغ  اعرـش  القع و  اهنم  بوغرملا  رثـالا  نا  ـالا 
هتاملک عومجم  نم  دافتـسیف  یهتنا » تفرع  امل  اهیلع  هبترت  یلع  الاد  اهنع  یهنلا  ناک  اهدوجول . امزال  اهیلع و  ۀـبترتم  ۀـلماعم  یف  رثالا  ناک 

نم دـحاو  مسق  یف  ببـستلا و  وا  ببـسملا  نع  یهنلا  امه  ۀـلماعملا و  باوبا  نم  نیدروم  یف  هفینح  وبا  هلاق  ام  میلـست  شماهلا  نتملا و  یف 
فلکملل و ارودقم  لعف  وه  امب  هتاذ  سفن  ناک  نا  ۀحـصلا و  یلع  لدـی  تالماعملا ال  نم  ببـسلا  یف  اما  ۀـیتاذلا و  تادابعلا  يا  تادابعلا 

عوضوم یف  نیدـضلا  عامتجا  زاوجب  لوقلا  یلع  ـالا  ۀحـصلا  یلع  لدـی  یک  اـهتقیقحب  اـقلعتم  یهنلا  سیلف  تاداـبعلا  نم  رخـآلا  مسقلا  یف 
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نع فلکملل  ایولوم  ازجعم  نوکی  هنع  یهنلا  ناب  اللعم  داسفلا  یـضتقی  ببـسملا  نع  یهنلا  نا  لوقی  نم  لوق  یلا  غصت  ـال  ربدـتف و  دـحاو 
نع اروجحم  ناـسنالا  نوکی  ـال  نا  اهطئارـش  نم  ناـف  ۀحـصلا  طرـشب  ـالخم  نوکیف  كرتـلا  لـعفلا و  یلع  هتنطلـسل  اـعفار  لـعفلا و  فرظ 
ناف اهفالخ  یلع  لیلدلا  تفرع  دـق  لب  لیلد  الب  يوعد  کلذ  ناف  داسفلا  یلع  الاد  نوکیف  کلذ  ریغل  وا  اهب  ریغلا  قح  قلعتل  اهیف  فرـصتلا 

ققحتلاب فصتت  ۀیفرعلا  تاببـسملا  ناب  کلذ  نع  راذتعالا  هنایـصع و  هلاثتما و  نکمی  یک  هتیرودقم  مزلتـسی  ببـسملا  نع  یقیقحلا  یهنلا 
قرف عراشلا و  رظن  یف  ةاضمم  اهنوک  مدـع  یلع  لدـی  یهنلا  هدـعب و  یهنلا و  لبق  کلذ  یف  قرف  ریغ  نم  ۀـلاحم  اهبابـساب ال  اـهداجیا  دـنع 
امزال هنوک  یعدملا  لوالا و  وه  امنا  یهنلا  یفانی  وه  ام  ةاضمم و  اهنوک  مدع  نیب  ۀـیفرعلا و  ۀـیکلملا  داجیا  یلع  ةردـقلا  مدـع  نیب  حـضاو 
روهظ يوعد  یلع  ینبم  راذتعالا  اذـه  ۀـلماعمب و  یقیقحلا  یهنلا  قلعت  یف  مالکلا  نال  یفخی  امک ال  ضرفلا  نع  جورخف  یناثلا ، وه  یهنلل 
.267 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ملاعلا . هّللا  داسفلا و  یلا  داشرالا  یف  ۀلماعملا  نع  یهنلا 

«. همرکاف دیز  كءاج  نإ  دننام «: (- 1 [ ) 351]
«. ارانید کتیطعا  اناف  ینتئج  نا  دننام «: (- 2 [ ) 352]

یهاگ تسا و  فلاخم  موهفم ، یهاگ  هکلب  دـشاب  فلاخم  قوطنم ، اب  بلـس  باـجیا و  رد  هشیمه  موهفم  هک  درادـن  یموزل  (- 3 [ ) 353]
. تسا مارح  مه  نیدلاو  متش  برض و  دوشیم  هدافتسا  تیولوا  هب  نآ  زا  هک   E ٍفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف   i هفیرش هیآ  دننام  قفاوم ،

. دنکیم تلالد  نآرب  ظفل  سفن  امیقتسم  هک  یئانعم  نامه  (- 1 [ ) 354]
. تسا مکح  سفن  تفص  روکذم » ریغ  (-» 1 [ ) 355]

. هدشن رکذ  ظفل  رد  هک  تسا  یمکح » موهفم « میتفگ : هداد و  رارق  مکح » سفن « فصو  ار  روکذم » ریغ  ام « یلو  (- 1 [ ) 356]
اروکذم و هیف  عوضوملا  سیل  لمحلا  لقا  یلع  نیتیآلا  ۀلالدک  قوطنملا  نم  ّدـع  ام  ضعب  ناب  مالعالا  ضعب  هیلع  دروا  ثیح  (- 2 [ ) 357]

ناب رخآ  ضعب  هدر  عوضوملا و  هیف  رکذ  دق  امهبرـض  ۀمرح  یلع   E«\ ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  » i:\ یلاعت هلوق  ۀلالدک  موهفملا  نم  ّدـع  ام  ضعب 
نیدلاولا و نود  برضلا  وه  یناثلا  یف  عوضوملا  نیتیآلا و  يدحا  یف  روکذم  وه  هسفن و  لمحلا  لب  لمحلا  لقا  سیل  لوالا  یف  عوضوملا 
یتشر 1/ نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . موقلا . تاروطـسم  یف  روکذم  وه  امم  کلذ  ریغ  روکذم و  ریغ  وه 

.268
. دننکیم میسقت  یمازتلا  رد  ینمضت  یقباطم ، هب  ار  تلالد  رابتعا ، کی  هب  هکنیا  لثم  (- 1 [ ) 358]

. تسا لولدم  دافم و  هب  طوبرم  هکلب  درادن  تلالد  هب  یطابترا  مکح ، میدرک و  انعم  مکح  سفن  ار  موهفم  اریز  (- 1 [ ) 359]
 ... تیاغ و فصو  طرش ، موهفم  دننام  (- 2 [ ) 360]

ك: ر . موهفملا . یلع  اـهیف  ۀـلالد  ـال  میرکلا  نآرقلا  نم  رثـکا  وا  دروم  ۀـئام  یـصقتسا  هنا  ۀیـسوطلا  دـئاوفلا  نع  و  فلا ... : (- 1 [ ) 361]
.448 لوصالا 1 / قئاقح 

لوصالا ۀیانع  ك : ر . ۀثالث ...  تاماقم  یف  ملکتلا  نم  لاحلا  قیقحتل  دب  ۀلمجلا و ال  یف  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  یلع  لدـی  هنا  قحلا  و  ب ... :
.166 / 2

. تمکح تامدقم  فارصنا و  دننام  (- 2 [ ) 362]
. تسه هرصحنم  مه  شتلع  و  یّلع » مهنآ « بترت  تسا و  بترتم  طرش ، رب  ازج  دنیامن : تابثا  دیاب  ادتبا  (- 1 [ ) 363]

«. ةرصحنملا هتلع  یلع  لولعملا  بترت  وحن  یلع  طرشلا  یلع  ءازجلا  بترتل  ۀعبتتسملا  (-» 2 [ ) 364]
، موزلم زا  مزال  تسا - موزلم  رب  بترتم  مزال ، تسا ، مزال  يرگید  موزلم و  یکی  هکنیا  لثم  تسا  بترت  وحن  هب  موزل  یهاـگ  (- 1 [ ) 365]

. تسا رخأتم 
ناکما تسا ، مدقم  ازج  رب  طرش  هک  تسین  نیا  موزل ، يانعم  اما  تسه  همزالم  ازج  طرـش و  نیب  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  (- 1 [ ) 366]
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. تسین بترت  اهنآ  نیب  رگید  دنتشگ  یثلاث  تلع  يارب  لولعم  ود ، ره  دندش و  نیمزالتم  رگا  دنشاب و  نیمزالتم  ازج ، طرش و  دراد 
. مارکا بوجو  (- 2 [ ) 367]

. درادن ازج  يارب  یتیلع  هنوگچیه  (- 3 [ ) 368]
«. ءازجلا یلع  ۀمدقتم  ۀلع  طرش « تسا و  رخأتم  طرش ، زا  ازج  (- 1 [ ) 369]

. اقهان رامحلا  ناک  اقطان  ناسنالا  ناک  نا  هّیضق : دننام  (- 2 [ ) 370]
و موزللا . یلع  اهتلالد  عنمل  هجو  الف  عضولا ، ۀـمالع  ردابتل  و  اعطق ، ۀیطرـشلا  ۀـلمجلا  نم  موزللا  ردابت  لـیلعتلا : لـصاح  و  (- ... 3 [ ) 371]

.315 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ۀیطرشلا . ۀلمجلا  یلا  عجار  اهنم » ریمض «
هذه عم  و  ۀتباث ، ۀیلعلا - وحنب  بترتلا  وه  و  صاخلا - موزللا  نود  موزللا  قلطم  یف  ۀیطرـشلا  ۀـلمجلا  لامعتـسا  ةرثک  لب  ینعی : (- 1 [ ) 372]

یهتنم ك : ر . ءافتنالا . یلع  ذئنیح  هتلالدل  موهفملا  ساسا  وه  يذـلا  ةرـصحنملا  ۀـلعلا  وحنب  بترتلا  موزللا و  ردابت  يوعد  حـصت  ةرثکلا ال 
.316 ۀیاردلا 3 /

ك: ر . جراخلا . یف  هب  لدتسی  مل  نا  موهفملاب و  لوقلل  هب  لالدتسالا  نکما  رخآ  لیلد  یلا  ةراشا  (- 1 [ ) 373]
.171 لوصالا 2 / ۀیانع 

تامّدقم ياضتقم  نکل  تسا  حیحـص  دنکیمن  طرـش - رد  ّتلع - راصحنا  رب  تلالد  عضولاب » هّیطرـش « هلمج  دیتفگ : هکنیا  (- 1 [ ) 374]
. تسا راصحنا » تمکح «

. طرشلا یف  ۀلعلا  راصحنا  نکل  يا : (- 2 [ ) 375]
لوصالا ۀیانع  ك : ر . اضیا ...  جراخلا  یف  هب  لدتـسی  مل  نا  موهفملاب و  لوقلل  هب  لالدتـسالا  نکما  دق  ثلاث  لیلد  یلا  ةراشا  (- 3 [ ) 376]

.172 / 2
ك: ر . فاوطلا . ۀحصل  ۀیطرشلا  نیب  ۀیسفنلا و  نیب  اهبوجو  نارودل  فاوطلا  ةالصک  (- 4 [ ) 377]

.239 ۀیاردلا 2 / یهتنم 
. موزللا ءاحنا  نیب  نم  اهلولعم  ةرصحنملا و  ۀلعلا  نیب  موزللا  نّیعت  يا : (- 1 [ ) 378]

امهیتلک اهریغ  ةرـصحنملا و  نا  ثیح  ءاوس  ّدـح  ظفللا  یلا  اهعیمج  ۀبـسن  رخـألا  تایـصوصخلا  ۀـلباقم  یف  ۀیـصوصخ  هناـف  (- 2 [ ) 379]
یلع تایـصوصخلا  یلا  اهتبـسن  یتلا  ۀمکحلا  تامدقمب  اهنیب  نم  اهنم  دحاو  تابثاف  ۀقلطملا  ۀیلعلا  یلا  ۀبـسنلاب  ةدـئاز  ۀـنوئم  یلا  ناجاتحم 

ك: ر . حجرم . الب  احیجرت  نوکی  ءاوس  دح 
.272 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 

. عبتلاب یفرح  يانعم  اّما  تسا  ظوحلم  الالقتسا  یمسا  يانعم  هک : تسا  نیا  یفرح ، یمسا و  يانعم  نیب  قرف  فنصم ، رظن  هب  (- 3 [ ) 380]
. هدومن یمهوت  نانچ  نأک  قالطا - هب  کّسمتم  لکشتسم - (- 1 [ ) 381]

بجاو ینعی : ۀـبجاو » ةالـصلا  تناـک  اذا  بجاو  ءوضولا  تفگ «: دـیاب  هکلب  بجاو » ءوضولا  میئوگب «: تسین  حیحـص  ـالثم  (- 2 [ ) 382]
. درادن دیق  یسفن  بجاو  اّما  تسه  دیق  ياراد  يریغ 

. تسا نیعم  الب  نّیعت ، نیا  دنکیم ، یئامنهار  هرصحنم  ّتلع  هب  ار  ام  قالطا ، میئوگب : و  (- 3 [ ) 383]
. تسا مارکا  بوجو  تلع  کی  مه  هسردم - رد  ورمع - اب  دیز  تاقالم  اضرف  (- 1 [ ) 384]

. یلات هن  مّدقم » ینعی « (- 1 [ ) 385]
، لدـع هل  نوکی  يذـلا ال  خنـسلا  قـالطالا  تبثی  یتح  ناخنـس  ۀیطرـشلل  نوکی  ـالف  هل ، هتیعبت  توبثلا و  یلع  تاـبثالا  عرفتل  (- 1 [ ) 386]

ناخنس نالوالا  ذا  ددعتملا  دحاولا و  طرشلا  نیب  و  يرییختلا ، ینییعتلا و  بوجولا  نیب  حضاو  قرفف  قالطالاب . هنیعت  تبثی  يذلا  بوجولاک 
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اتابثا اتوبث و  دـحاو  وحنب  امهیف  ۀیطرـشلا  نوکل  نیریخالا  نود  قالطالاب  ۀـینییعتلا  تابثا  نکمی  اذـل  اتابثا و  اتوبث و  بوجولا  نم  ناریاـغتم 
.331 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هب . ةرصحنملا  ۀلعلا  تابثا  نکمی  الف  ءاوس ، دح  یلع  امهیلا  ۀبسنلاب  قالطالا  نوکی  ثیحب 

.493 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 387]
. تسا ّمات  مه  تمکح  تامّدقم  اضرف  (- 2 [ ) 388]

لیلدلا قالطا  نم  نا  امکف  ۀنوئم  ةدایز  یلا  جاتحی  اددعتم  ناک  اذا  امیف  اضیا  طرـشلا  نایب  نا  نم  لاقی  دق  ام  عفد  یلا  ةراشا  (-] 1 [ ) 389]
هب و رصحنم  دحاو  هنا  فرعی  طرشلا  یف  لیلدلا  قالطا  نم  کلذکف  نایب  دیزم  یلا  جاتحال  الا  يرییخت و  ینییعت ال  هنا  فرعی  بجاولا  یف 

تاممتم نم  سیل  ددعتلا و  نایبل  وه  امنا  اددعتم  طرشلا  ناک  امیف  ۀنوئملا  ةدایز  نا  هلصحم  ام  عفدلا » یف  لوقیف  نایب « دیزم  یلا  جاتحال  الا 
نم هناف  يرییختلا  بجاولا  یف  ۀـنوئملا  ةدایز  فـالخب  اذـه  طرـشلا و  ةوحن  ناـیب  یف  ارـصقم  یلوملا  نکی  مل  نیبی  مل  اذاـف  ۀیطرـشلا  ةوحن 

و بوجولا ( ةوحن  نایب  یف  ارـصقم  یلوملا  ناک  لیلدـلا  ناسل  یف  لدـعلا  هل  نیبی  مل  ایرییخت و  بجاولا  ناک  اذاـف  بوجولا  ةوحن  تاـممتم 
. ایرییخت اینییعت ال  بوجولا  نوکل  هقالطاب  کسمتی  هب و  ارصحنم  ادحاو  طرشلا  نوکل  لیلدلا  قالطاب  کسمتی  داکی  الف  هیلع )

قالطا ۀبـسن  ناـک  اـمک  وحن  نود  وحنل  اـتبثم  قـالطالا  نوکی  یک  فلتخت  ـال  ۀیطرـشلا  وحن  یلا  طرـشلا  قـالطا  ۀبـسنف  يا  (- 2 [ ) 390]
-177 لوصـالا 2 / ۀـیانع  ك : ر . يرییختلا ]. نود  هنم  ینییعتلل  يا  وحن  نود  وحنل  اـتبثم  هقـالطا  ناـکف  فلتخت  بوجولا  وحن  یلا  بجاولا 

.176
«. همرکاف هتیقال  وا  دیز  كءاج  نإ  میدرک «: رکذ  ام  هک  یلاثم  دننام  (- 3 [ ) 391]

اتبثم قالطالا  نوک  يرییختلا و  ینییعتلا و  یف  اخنس  بوجولا  فالتخاک  خنسلا  بسحب  ۀفلتخم  ۀیطرشلا  نوک  ملـس  ول  ینعی : (- 1 [ ) 392]
هنوک مدع  قالطالا و  اذه  ةردنل  موهفملاب ، لئاقلل  دـجم  ریغ  رادـقملا  اذـه  ناک  ینییعتلا ، بوجولل  قالطالا  تابثاک  ةرـصحنملا  ۀیطرـشلل 

.334 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . موهفملاب . لئاقلا  هیعدی  امک  ۀماعلا  ۀنیرقلا  وا  عضولا  یضتقمب 
. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  یلام  دتسوداد  دروم  رد  روتسد  هدجیه  هک  تسا  نآرق  هیآ  نیرتینالوط  (- 1 [ ) 393]

. هیطرش هیضق  رد  طرش  (- 1 [ ) 394]
. دصرد هاجنپ  لقاال  ای  (- 1 [ ) 395]

توبثلا و ال دـنع  توبثلا  نیع  سیل  ءافتنالا  دـنع  ءافتنالا  نألف  یلاتلا  نالطب  اما  اهیف و  ۀـیظفللا  ۀـلالدلا  راصحنالف  یلوالا  اما  (- 1 [ ) 396]
لوصالا ۀیافک  حرـش  ك : ر . ۀیمازتلالا . ۀـلالدلا  یف  طرـش  وه  اتداع و  افرع و  القع و ال  امهنیب  موزللا  مدـعل  همزال  حـضاو و ال  وه  هئزج و 

.275 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 
ادـلو تقزر  نا  هلوق  \»E و  اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاـج  ْنِإ  » i:\ یلاعت هلوق  یف  لیق  اـمک  عوضوملا  ققحتل  طرـشلا  نوکی  اـمم  (- 1 [ ) 397]

.275 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هنتخاف .
بـسک هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  تشاد  زینک  شـش  یبا » نب  هللا  دـبع  دـناهتفگ «: هلمج  نیا  لوزن  نأـش  رد  نارـسفم  زا  یـضعب  (- 2 [ ) 398]

، دش رداص  هروس ) نیا  رد  تفع ( اب  یفانم  لامعا  اب  هزرابم  هرابرد  مالسا  مکح  هک  یماگنه  درکیم  یشورفدوخ  قیرط  زا  وا  يارب  دمآرد 
ك: ر . درک . یهن  راک  نیا  زا  دش و  لزان  روکذم  هیآ  دندرک ، تیاکـش  ارجام  نیا  زا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  اهنآ 

.461 هنومن 14 / ریسفت 
. تسه وا  لیامت  مدع  تهارک و  دروم  هک  دنک  راداو  يزیچ  هب  ار  يدرف  ناسنا ، ینعی : هارکا  (- 3 [ ) 399]

حرـش ك : ر . ءافتنالا . دنع  هعون  مکحلا و  خنـس  ءافتنا  رکنی  موهفملل  رکنملا  اذـک  موهفملاب و  لوقلا  یلع  طرـشلا  ءافتنا  يا  (- 1 [ ) 400]
.275 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

. نآ دیق  ای  طرش  ای  (- 1 [ ) 401]
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. تسین دوجوم  هناخ ، رد  تسه  ناسنا  دارفا  زا  درف  کی  هک  دیز » سنج « زا  دیئوگیم : هکنیا  لثم  (- 2 [ ) 402]
«. يدالوا یلع  ۀفوقوم  رادلا  هلوقک «: (- 1 [ ) 403]

«. ءارقفلا يدالوا  یلع  ۀفوقوم  رادلا  هلوقک «: (- 2 [ ) 404]
«. ءارقف اوناک  نا  يدالوا  یلع  ۀفوقوم  رادلا  هلوقک «: ءیش ، طرشب  وا  ینعی : (- 3 [ ) 405]

وا طرـشلا  موهفم  باب  نم  سیل  مهب  تقلعت  نیذـلا  صاخـشالا  ریغ  نع  اهتاوخا  ایاصولا و  ءافتنا  نا  ینعی : ءاـفتنالا  یلع  يا : (- 4 [ ) 406]
قلعملا مکحلا  نوکل  یلقع  ءافتنالا ح  نا  مولعملا  نم  نیترم و  رذـنلا  وا  ۀیـصولا  وا  فقولل  ءیـش  ۀـیلباق  مدـع  لجال  لب  بقللا  وا  فصولا 

یلع قوطنملا  یف  قلعملا  مکحلا  ۀیحالـص  نا  تفرع  دـق  و  یلقع . هعوضوم - عافتراب  ضرعلا  ءافتناک  هعوضوم - ءافتناب  هؤافتنا  اـصخش و 
ۀیاردلا یهتنم  ك : ر . موهفملا ]. یف  ةربتعم  هصخـش - مکحلا ال  ۀـعیبط  موهفملا  یف  یفنملا  نوکی  یتح  ایناث - ءاشنالل  فصولا  وا  طرـشلا 

.344 / 3
 ... و کیلع » مّلس  نا  ادیز  مرکا  ای « كءاج » نإ  ادیز  مرکا  دیوگب «: دناوتیم  الوم  تسا و  دّدعت  لباق  هک  دیز  مارکا  فالخب  (- 1 [ ) 407]

: لاق اذا  امک  نامیألا  رذنلا و  ایاصولا و  فقولا و  لثم  یف  اهتلالد  یف  لاکـشا  ال  دـعاوقلا : دـیهمت  یکحم  یف  هّللا  همحر  لاق  (- 2 [ ) 408]
یف ءارقفلا  ریغ  لوخد  مدـع  وه  روکذـملا  صیـصخت  یف  هجولا  لعل  و  کلذ ، وحن  وا  ءارقف ، اوناک  نا  وا  ءارقفلا ، يدالوا  یلع  اذـه  تفقو 

: کلذ دعب  لاق  ول  امیف  ضراعتلا  مهف  مهیلع و  فوقوملا 
.456 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . یهتنا . اقلطم . يدالوا  یلع  تفقو 

. درادن یلاکشا  تسا  طورشم  هک  لاحنیعرد  روکذم  فقو  میئوگب : و  (- 1 [ ) 409]
دناوتیم ادّدجم  ایآ  دشاب ، ارقف  يارب  ماهناخ  نالف  درک  ادیپ  افـش  يرامیب  زا  مدنزرف  رگا  هک  درک  رذن  وحن  نیا  هب  يدرف  رگا  (- 1 [ ) 410]

ادیپ قّقحت  طرش  ود  ره  رگا  اریز  تسین  نکمم  اعرـش  ياهلأسم  نینچ  هن ؟ ای  دنک  دقعنم  هناخ  نآ  هرابرد  يرگید - طرـش  اب  يرگید - رذن 
. دنوش هناخ  نآ  لقتسم  کلام  ارقف  ریغ  مه  ارقف و  مه  دوشیمن  درک 

. دنتسه دوهع  زا  ود  نیا  (- 2 [ ) 411]
. تسه راکنا  لباق  ریغ  یلقع و  بلطم  کی  شعوضوم  ءافتنا  ببس  هب  مکح  صخش  ءافتنا  هتبلا  (- 3 [ ) 412]

.456 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . (- 1 [ ) 413]
. یصخش مکح  نامه  (- 2 [ ) 414]

. طرش ینعی : (- 3 [ ) 415]
. دنک هشقانم  دناوتیمن  یلقع  بلطم  نیا  رد  یسک  و  (- 1 [ ) 416]

. دوشیم هدافتسا  ناشیا  تاریرقت  زا  هچنآ  رب  انب  (- 2 [ ) 417]
. ۀیلعلا سفن  ۀیلعلا ال  راصحنا  دئاوف  نم  لب  (-] 1 [ ) 418]

نوکی هعوضوم  عافتراب  بوجولا  صخـش  عافترا  نا  ینعی : خلا » ادنتـسم ...  سیل  هلوقل «: لیلعت  اذه  بوجولا و  صخـش  يا  (- 2 [ ) 419]
طرـشلل نوکی  نا  ّدـب  الف  موهفملا  نم  امهیف  مکحلا  صخـش  عاـفترا  نوک  مدـع  عم  اـضیا ، ۀیفـصولا  ۀـیبقللاک و  ۀیطرـشلا  ۀیـضقلا  ریغ  یف 

یلا عجار  اهیف » ریمـض « اهلوخدـم و  یف  ۀـیلعلا  راصحنا  یلع  طرـشلا  ةادا  ۀـلالد  الا  ۀیـصوصخلا  کلت  سیل  موهفملا و  عبتتـست  ۀیـصوصخ 
.351 ۀیاردلا 1 / یهتنم  ك : ر . ۀیطرشلا ]. ۀلمجلا 

. دوشیم مکح  نایب  هیطرش ، يایاضق  يازج  رد  هکنیا  رابتعا  هب  (- 3 [ ) 420]
. دوشیم هدافتسا  یئاشنا  هلمج  زا  دوشیم  عقاو  هیطرش  هلمج  يازج  هک  یبوجو  نآ  ینعی : (- 4 [ ) 421]

. دوشیم هدافتسا  يرابخا  هلمج  زا  دوشیم  عقاو  هیطرش  هلمج  يازج  هک  یبوجو  نآ  ینعی : (- 5 [ ) 422]
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. دوشیم مه  لعف  لماش  هک  تسه  فرح  لباقم  رد  هکلب  درادن  رارق  لعف » ربارب « رد  مسا » ثحب « لحم  رد  (- 1 [ ) 423]
ثحب رد  فورح - یناعم  باب  رد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  هینهذ ؟ ای  تسا  هیجراخ  تایصوصخ  تایـصوصخ ، زا  دوصقم  لاؤس : (- 2 [ ) 424]

. میدرک نایب  ظافلا -
. یّلک هن  تسه  یئزج  مرکا - تئیه - زا  دافتسم  بوجو  هک  (- 1 [ ) 425]

. دوشیم یفتنم  عوضوم ، رییغت  رصتخم  اب  یصخش  بوجو  هک  تسا  یهیدب  (- 2 [ ) 426]
. یلک هن  تسه  یصخش  تئیه ، زا  دافتسم  مکح  یئزج و  فورح ،» دننام « مه  رما  تئیه  يانعم  هکنیا  تهج  زا  (- 1 [ ) 427]

. دنک نایب  ار  دوخ  دوصقم  رگید ، قرط  زا  تسناوتیم  هکیلاحرد  (- 2 [ ) 428]
 ...«. بوجولا سفن  وه  اهنا  طرشلا  یلع  قلعملا  نا  نع  تلفغ  کنکل  ینعی «: (- 3 [ ) 429]

. تسا ماع  اهنآ  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  عضو ، هک  امسا  دننام  (- 4 [ ) 430]
هعفد ام  یلع  دروا  هّرس و  سّدق  وه  هرکذ  امب  لاکشالا  عفد  تاریرقتلا  بحاص  نا  ینعی : لاکـشالا » عفد  هلوق «: یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 431]

.352 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . مالعالا . ضعب  هب 
. تسا دحتم  فّنصم ، خساپ  اب  مالعالا  ضعب  باوج  هوحن  (- 2 [ ) 432]

. رما تئیه  (- 3 [ ) 433]
.459 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . خلا » داسف ...  حدقنا  دق  کلذب  و  هلوقل «: لیلعت  وه  هّللا و  همحر  فّنصملا  مالک  اذه  (- 1 [ ) 434]

. تسا بوجو  تعیبط  یلک و  ثحب ، لحم  رد  هیف  لمعتسم  (- 2 [ ) 435]
هل سیل  ضعب و  هاعدا  يذلا  وه  لب  ءازجلا  ررکت  عانتما  یلع  ۀنیرق  تماق  اذا  امب  مالکلا  صاصتخا  کلذـب  لیثمتلا  مهوی  دـق  (- 1 [ ) 436]
هیف ءازجلا  ررکت  نکما  اـمم  هریغ  یف  اـههوجو  تـالامتحالا و  نم  رکذـی  اـم  عـیمج  دورو  ناوـنعلا و  یف  مهمـالک  قـالطا  عـم  رهاـظ  هجو 

.459 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ظحالف .
ر. هّصن -. یلع  رثعن  مل  رفاسملا و  ةالص  باوبا  نم  باب 6   507 - 505 لئاسولا 5 / عجار  ثیداحا  ةدع  نومضملا  اذهب  تدرو  (- 2 [ ) 437]

.292 نامقل 2 / تاراشتنا  عبط  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك :
. تسا تیاور  نتم  هیطرش ، هیضق  ود  نآ  دینک  ضرف  (- 3 [ ) 438]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 439]
ك: ر . الصا . هیف  لاکشا  الف  موهفملا  یف  ۀیطرشلا  ۀلمجلا  روهظ  مدع  یلع  ءانبف  (- ... 1 [ ) 440]

.278 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 
هاوخ رـصقلا » بجی  ال  دوشن «، قّقحم  ناذا » ءافخ  رگا « هک  تسا  نیا  رـصقف » ناذـالا  یفخ  اذا  هیـضق « موهفم  ضراـعت : ناـیب  (- 2 [ ) 441]

: هک تسا  نیا  رگید ، هیضق  موهفم  دوشن و  ققحم  ای  دنک  ادیپ  ققحت  ناردج  ءافخ 
يرگید قوطنم  اب  کیره  موهفم  دوشن - ققحم  ای  دوش  ققحم  ناذا  ءافخ  هاوخ  رـصقلا » بجی  ال  دنکن « ادـیپ  قّقحت  ناردـج  ءافخ  هچنانچ 

. تسا ضراعم 
. میئامن دیقم  يرگید  قوطنم  هب  ار  یلوا  موهفم  ینعی : (- 3 [ ) 442]

حرـش ك : ر . فالخلا ...  یلع  ۀنیرق  طرـشلا  ددعت  فالخلا و  یلع  ۀنیرقلا  مدـع  دـنع  موهفملا  یف  رهظت  امنا  اهنا  ۀـظحالمب  (- 1 [ ) 443]
.278 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

. میئامنیم دیقم  یلوا  قوطنم  هلیسو  هب  ار  مود  هیطرش  هیضق  موهفم  (- 2 [ ) 444]
: ینعی میدومن - دّیقم  ار  موهفم  قالطا  اهتنم  میدش  موهفم  توبث  هب  لئاق  ام  هک  لوا  هجو  فالخب  (- 1 [ ) 445]
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. دش نایب  شحیضوت  هک  میدومن  یفن  رصق  بوجو  رد  ار  ثلاث  ءیش  تیلخدم  اجنآ 
. نآ قوطنم  ینعی : (- 2 [ ) 446]

«. رصقلا هیلع  بجو  تویبلا  هنع  يراوت  ناذالا و  یفخ  اذا  (-» 3 [ ) 447]
ۀیافک ك : ر . هّللا - همحر  ینیکـشم  اقباس -. هانیب  امک  موهفملا  نع  دیلا  عفر  مزلتـسی  هجولا ال  اذهب  لوقلا  نا  یفخی  ال  فلا : (- 1 [ ) 448]

.314 ینیکشم 1 / هیشاح  هب  یشحم  لوصالا 
تـسا حرطم  ازج ، کی  رد  طرـش  ود  تیلخدـم  هلأسم  هکلب  تسین  حرطم  موهفم ، مدـع  موهفم و  دوجو  هلأسم  الـصا  مراـهچ  هجو  رد  ب :

. دشابن ای  دشاب  حرطم  موهفم ، هاوخ 
. دوشن ققحم  ناذا  ءافخ  اّما  دشاب  تباث  ناردج ، ءافخ  ب : دنکن . ادیپ  ققحت  ناردج  ءافخ  اّما  دوشب  ققحم  ناذا ، ءافخ  فلا : (- 2 [ ) 449]

. دنکن ادیپ  ققحت  ود  نآ  زا  کیچیه  ءافخ  ج :
. تسه طابترا  مه  تلع  ود  نآ  نیب  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  لولعم ، کی  اب  تلع  ود  تیخنس  طابترا و  (- 1 [ ) 450]

. مینکیم تیلع  هدافتسا  ناردج - ءافخ  ای  ناذا  ءافخ  طرش - زا  (- 2 [ ) 451]
«. دحاولا نم  الا  ردصی  دحاولا ال  هک «: تسا  نینچ  تاینیوکت » رد « لقع  مکح  (- 3 [ ) 452]

مهمهف مدعل  ةروصلا  هذه  یف  موهفملا  مدعب  مکحی  فرعلا  یلع  ناتیطرـشلا  ناتلمجلا  تضرع  اذا  هنا  ینعمب  ۀعبرالا  هذه  نم  (- 1 [ ) 453]
ۀیطرشلا ۀلمجلا  عامس  دنع  مهناهذا  یلا  ردابتملا  نا  ینعمب  ءازجلا  ققحتل  بجوم  طرشلا  نا  وه  هدنع ح  مهفنملا  امنا  ببـسلا ح و  راصحنا 

وه امک  کلذ  یف  هیلا  رخآ  طرش  مامضنا  ۀیلخدم  ریغ  نم  هببس  نع  هفشکب  وا  هببـسب  طرـشلا  صوصخ  ثودح  درجمب  ءازجلا  ثودح  وه 
نیب عماجلا  نا  مهتظحالم  نود  نم  لوالا و  هجولا  دافم  وه  امک  اضیا  کلذ  یف  رخآ  طرـش  ضیقن  ۀـیلخدم  نود  نم  ثلاثلا و  هجولا  دافم 

.278 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . عبارلا . هجولا  دافم  وه  امک  اضیا  ببسلا  وه  نیطرشلا 
ك: ر . هلابق . یف  القتـسم  اهجو  هنوک  مدـع  لّوالا و  هجولا  یلا  عباّرلا  هجولا  عوجر  نم  هیلا  انرـشا  ام  یلا  ةراـشا  هلعل  و  فلا : (- 1 [ ) 454]

.191 لوصالا 2 / ۀیانع 
: هلوق بیقع  تافاضا  فلؤملا  ةایح  مایا  یف  ۀعوبطملا  خسنلا  یف  دجوت  دق  یناثلا و  رمالا  رخآ  اذه  ب :

ماد حراشلا  انذاتسا  هدافا  ام  اذه  ۀقیلعتلا ، یلع  اهیلع و  بطش  هیأر و  لدع  مث  ةرصتخم  ۀقیلعت  شماهلا  یف  اهیلع  فنـصملا  قلع  و  مهفاف » » 
.279 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یناقماملا .» نیدلا  یحم  هلظ «-.

ك: ر . همدع . دـنع  همدـع  ناذالا و  ءافخ  دـنع  رـصقلا  بوجوب  لاق  ثیح  - 331 رئارـسلا 1 / یف  یلحلا - نع  یکحم  وـه  و  (- 2 [ ) 455]
.296 نامقل 2 / تاراشتنا  عبط  لوصالا  ۀیافک 

مل اذا  اما  الثم و  دـیز  مارکا  بوجوک  ددـعتلل  الباق  ءازجلا  عوضوم  ناک  ام  مالکلا  لحم  نا  لوـالا : روما : ناـیب  نم  دـب  ـال  و  (- 1 [ ) 456]
و امهلبق ، نم  دحاولا  ءیـشلا  یف  ۀساجنلا  ددعت  مدـع  یلع  ءانب  سجنت » اطئاغ  یقال  اذا  و  سجنت ، امد  ءیـش  یقال  اذا  وحن « کلذـک ، نکی 

نم هل  لباق  ریغ  هنا  الا  هسفن  یف  ددعتلل  الباق  ناک  نا  و  ۀساجنلا - بوجولا و  وه  و  ءازجلا - ناف  هلتقاف ،» ّدترا  نا  و  هلتقاف ، دـیز  لتق  نا  وحن «
. قلعتملا ۀیلباق  مدع  ۀهج 

.315 / 1 ینیکشم . موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا . همحر  ینیکشم  یناثلا ... 
. تسا تیاور  نتم  هیطرش ، هّیضق  ود  نآ  دینک ، ضرف  میتفگ : ثحب  يادتبا  (- 2 [ ) 457]

، مجنپ هجو  هجیتن  اریز  تسین  حرطم  لخادـت ، مدـع  لخادـت و  هلأسم  دـش ، لقن  یلح  همالع  زا  هک  مه  مجنپ  هجو  رب  انب  فلا : [ )*(- 458]
حرطم لخادـت  مدـع  لخادـت و  هلأسم  الـصا  تروص  نیا  رد  هک  میئامن  رظنفرـص  يرگید  زا  ذـخا و  ار  هیطرـش  هیـضق  کـی  هک  دوب  نیا 

. دوشیمن
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ياقآ موحرم  هک  روطناـمه  هدوبن - هیاـفک  باـتک  نتم  ءزج  الـصا  موهفملا -...  نع  دـیلا  عفر  اـما  مجنپ - لاـمتحا  هکنیا  رب  دـیؤم  ود  ب :
. هدرواین ار  نآ  لوصالا  قئاقح  باتک  نتم  رد  هّرس  سّدق  میکح 

و دنیامرفب «: دیاب  ثلاثلا » هجولا  یلع  لاکـشا  الف  دندومرف «: هکنآ  زا  دـعب  یلعف ، ثحب  رد  فنـصم  دوبیم ، نتم  ءزج  ترابع ، نآ  رگا  - 1
«. سماخلا هجولا  یلع  اذک 

بلطم نآ  هب  هجوت  اب  هدرک - رایتخا  ار  لیـصفت  هب  لوق  لخادت ، ثحب  رد  ناشیا  ارچ  سپ  هدوب  یلح  همالع  هب  طوبرم  مجنپ ، هجو  رگا  - 2
. دنوش لیصفت  هب  لئاق  ناشیا  ات  دنامیمن  یقاب  لخادت  مدع  لخادت و  ثحب  يارب  یّلحم  الصا 

اببـسم اعبتتـسی  ناب  ببـسملا  یف  نالخادتی  له  نیلقتـسملا  نیببـسلا  نا  یف  انه  ثحبلا  ناف  هقباس ، رمالا و  اذه  نیب  قرفلا  [ )**(- ... 459]
ببـس امهنم  الک  نا  ۀیببـسلا و  لصا  یف  وه  امنا  هیف  ثحبلا  ناـف  قباـسلا  رمـالا  فـالخب  ـال  ما  لوبلا  مونلا و  بیقع  دـحاو  ءوضوک  ادـحاو 

.368 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ما ال . لقتسم 
تـسین مزال  وضو  دّدـعت  وضو ، تابجوم  قّقحت  اب  میراد  یجراخ  لیلد  هک  دوشن  لاکـشا  مینکیم و  ثحب  هدـعاق  قبط  العف  (- 1 [ ) 460]

. دنکیم تیافک  وضو  کی  هکلب 
لقتنا ۀنـس 1015 ه  دودح  یف  راسناوخب  دلو  يراسناوخلا  دمحم  نیدـلا  لامج  نب  نیـسح  اقآلا  ۀـمالعلا  ققحملا  یلوملا  وه  (- 2 [ ) 461]

راص یتح  ءاملعلا  قاف  نایعالا . اهئاملع  مالعالا و  اهلوحف  يدیا  یلع  ایلعلا  هتاجرد  باستکا  ملعلا و  بلطل  ناهفـصا  یلا  هرافظا  ۀموعن  ذنم 
: هسفن نع  لاق  هخیاشم  ةرثکل  عیمجلا و  ذاتسا 

زا ذختم  (. 276 مالعالا : یف  دجنملا  ، 3 سومشلا : قراشم  ۀمدقم  نع  تاراشالا (...  حرش  یلع  ۀیشاح  هتافنـصم : نم  رـشبلل . اذیملت  تنک 
299 نامقل 2 / تاراشتنا  عبط  لوصالا  ۀیافک 

. لخادت مدع  هب  لوق  (- 3 [ ) 462]
. لخادت هب  لوق  (- 4 [ ) 463]

دروم رد  هچرگ  درادن  طابترا  لسغ  وضو و  باب  هب  اهنت  دشابیم و  التبا  دروم  رایسب  هقف ، رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  هلئسم  نیا  (- 1 [ ) 464]
 ... دنکیم و تیافک  شیارب  تبانج  لسغ  کی  دش ، بنج  هبترم  دنچ  یسک  رگا  اضرف  هک : هدمآ  تایاور  رد  بلطم  نیا  لسغ ، وضو و 
تیهام تهج  زا  ددعت  هک  درادن  یقرف  نکل  هدش  قّقحم  لوب ، سپس  مون و  ادتبا  ینعی  تسا  ددعتم  طرـش ، روکذم ، لاثم  رد  (- 1 [ ) 465]

. دنک ادیپ  قّقحت  مون  هبترم  دنچ  هکنیا  لثم  دوجو ، رظن  زا  ای  روکذم - لاثم  دننام  دشاب -
ادـیپ ققحت  مون  کی  لوا  رگا  ینعی  ءوضولا » بوجو  ثودـح  یف  رثؤم  مون  لک  أضوتف « تمن  اذا  هیـضق  رد  ـالثم  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 

یبوجو نآ  رد  دنکیم -. ریثأت  وضو  بوجو  ثودـح  رد  مهنآ  دـش  ققحم  مون ، اددـجم  هچنانچ  دـنکیم  ریثأت  بوجو  ثودـح  رد  درک 
. دنک ادیپ  ققحت  دهاوخیم  یلو  هدوبن  البق  هک  دنکیم  ریثأت 

. دوشیم قلعتم  وضو  تیهام  تعیبط و  هب  بوجو  ود  (- 2 [ ) 466]
یلا امهبترت و  عم  امهنم  قباسلا  یلا  ادنتسم  دحاو  مکح  نوکی  طرـشلا  ددعت  ةروص  یفف  ءاقبلا  ثودحلا و  نم  معا  وه  يذلا  (- 1 [ ) 467]

دقف ال القتـسم  طرـشلا  لبق  نم  ءازجلا  دوجو  یف  ۀیـضقلا  روهظ  نع  دیلا  عفر  یلا  فرـصتلا  اذه  عجرم  نارتقالا و  ةروص  یف  امهنیب  عماجلا 
قئاقح ك : ر . ناطرشلا . نرتقا  ول  امک  لالقتسا  الب  هیلا  ادنتسم  نوکی  دق  رخآ و  طرش  هقبس  ول  امک  الصا  طرـشلا  یلا  ادنتـسم  رثالا  نوکی 

.463 لوصالا 1 /
. طرش دّدعت  لاح  رد  ینعی : (- 2 [ ) 468]

. تسه ءاقب  ثودح و  زا  معا  توبث ،» (-» 3 [ ) 469]
. دومن هجوت  تسا  ناسکی  دراوم ، مامت  رد  هک  وضو  رهاظ  تروص و  هب  دیابن  (- 1 [ ) 470]
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تقیقح کی  دارفا  لاـبند  رد  اریز  دـشاب  ّتیهاـم  نارازه  اهدـص و  ياراد  وضو  ـالثم  هک  تسا  نیا  روکذـم ، لـح  هار  هجیتن  (- 2 [ ) 471]
 .... دوش و توافتم  وضو  تقیقح  هک  دوشیم  ببس  مه  مود  مون  لوا و  مون  هک : تسا  حرطم  یبلطم  نینچمه 

. تسه صاخ  مارکا  عون ، کی  تفایض ، هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 472]
دیامن و مارتحا  میظعت و  یسلجم  رد  یمـشاه  کی  هب  تبـسن  هک : دیامن  لاثتما  وحن  نیا  هب  ار  فیلکت  ود  تسناوتیم  وا  هتبلا  (- 2 [ ) 473]

. دنک توعد  تفایض  هب  ار  ملاع  کی 
، نیبوجوب هفاـصتا  بجوی  ـال  اـمهل  اقادـصم  نوکی  دـحاو  ءیـش  یلع  نیناونع  قاـبطنا  نا  هلـصاح : و  لاکـشالا ، عـفد  اذـه  (-] 1 [ ) 474]

. دکأتم دحاو  بوجوب  اموکحم  قادصملا  اذه  نوک  نم  ّدب  الف  القع  هتلاحتسال 
بوجولا ۀفـص  عازتنال  بوجولاب و  هفاصتال  أشنم  نوکی  امهقادـصم  یلع  نیناونعلا  قابطنا  نا  ینعی : هفاصتا ،» یلع « فوطعم  (- 2 [ ) 475]

.375 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . قادصملا ]. کلذل 
نیبوجو عامتجا  مزلتسم  دش ، قبطنم  لمع  کی  رب  بجاو  ناونع  ود  رگا  یهن - رما و  عامتجا  ثحب  رد  فنـصم - يانبم  قبط  (- 3 [ ) 476]

. تسین مزلتسم  دندومرف  یلعف  ثحب  رد  ناشیا  هکیلاحرد  تسا 
ناف نیناونعب  نیبوجو  عاـمتجا  زاوجب  لاـقی  یتح  ناـناونع  اـنه  سیل  ذا  یناـثلا  باوجلا  فعـض  یلا  ةراـشا  هنا  رهاـظلا  فلا : (- 4 [ ) 477]

وه دحاو و  ناونعب  دحاو  درف  یف  نیبوجو  عامتجا  مزلیف  ادحاو  اناونع  الا  سیل  ةددعتم  طورـش  بیقع  عقاولا  ۀـمدقتملا  ۀـلثمالا  یف  ءوضولا 
.376 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هلحم . یف  مدقت  امک  زاوجلاب  لئاقلا  دنع  یتح  زئاج  ریغ 

یلع ءانبف  الا  عازنلا و  اذه  نع  دحاو  عوضوم  یلع  نیقداصتملا  نییلکلا  جورخ  یلع  ءانب  يدـجی  امنا  فرـصتلا  اذـه  نا  یلا  ةراشا  هلعل  ب :
نم لک  لاثتما  نم  دب  لب ال  روکذملا  لاثملا  یف  امک  لاثتمالا  ماقم  یف  عمجملاب  ءافتکالا  يری  لخادـتلا ال  مدـعب  لئاقلا  نا  هیف و  امهلوخد 

.464 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لماتف . ءیش  یف  فرصتلا  اذه  عفنی  الف  رخآلا  لاثتما  ریغب  نیمکحلا 
. أضوتف تمن  اذا  اضرف  (- 1 [ ) 478]

. أضوتف تلب  اذا  (- 2 [ ) 479]
. أضوتف تلب  اذا  أضوتف و  تمن  اذا  دننام : دنراد  طرش  ددعت  هک  (- 1 [ ) 480]

. رگید تیهام  لوبلا ، بیقع  يوضو  تسا و  تیهام  کی  مونلا ، بیقع  يوضو  ینعی : (- 2 [ ) 481]
. میدرک نایب  البق  هک  (- 1 [ ) 482]

380 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ۀنیابتم . ۀعیبط  لک  دارفا  نا  ثیح  هنیابت ، بوجولا و  قلعتم  ددعتل  (- 1 [ ) 483]
. میدرک نایب  هحفص 292  رد  هک  (- 2 [ ) 484]

نیلثامتم نیمکح  قلعتم  وضو - دننام  دحاو - تعیبط  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  میئامن ، ذخا  ار  هیـضق  ود  نآ  رهاظ  رگا  اریز  (- 3 [ ) 485]
. تسا لیحتسم  نیداضتم ، نیمکح  عامتجا  دننام  مه  نیلثامتم  نیمکح  عامتجا  دوش و 

و الـصفنم . ناک  ول  اقلطم و  نایبلا  مدع  یلع  اقلعم  قالطالا  روهظ  نوک  نم  ۀمالعلا  انخیـش  نم  رهظی  ام  یلع  ءانب  حضاو  اذه  (- 1 [ ) 486]
نیروهظلا نیب  ۀقیقح  نارودـلاف  اقلطم  بطاختلا ال  ماقم  یف  نایبلا  مدـع  یلع  اقلعم  نوکی  امنا  هنا  نم  ماقم  ریغ  یف  هانرتخا  ام  یلع  ءانب  اما 

ددـعت هتیـضق  نا  یف  ۀیطرـشلا - ۀیـضقلا  ددـعت  یلع  عالطالا  دـعب  کشی - داکی  فرعلا ال  نال  امکح ، امهنیب  نارود  هنا ال  الا  ناک  نا  ح و 
. مهفاف دحاو ، مالک  یف  تناک  ایاضقلا و  تلصتا  اذا  امک  يرخالا ، یف  بجو  ام  ریغ  درف  بوجو  ۀیضق  لک  یف  هنا  و  ءازجلا ،

.282 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هّرس .» سّدق  هنم  » 
. تسیچ دوب ، رهاظ  فالخ  هک  یقیرط  هس  نآ  فنصم و  نایب  نیب  قرف  هک  دوش  تقد  تسا  مزال  (- 2 [ ) 487]

. تیفشاک ای  (- 1 [ ) 488]
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. عضو تیفیک  (- 1 [ ) 489]
: میئوگب میئامن و  دیقم  ار  هیناث  هّیطرش  هیضق  هک  دوب  نیا  لخادت ، مدع  تابثا  يارب  فّنصم  قیرط  (- 2 [ ) 490]

. دش نایب  نآ  حرش  هک  رخآ -» ءوضو  أضوتف « تلب  اذا  أضوتف و  تمن  اذا 
. دنکیم ثادحا  ار  بوجو  لصا  لوا ، هیطرش  هیضق  اما  (- 1 [ ) 491]

. نیققحملا رخف  هلمج : زا  (- 2 [ ) 492]
. دوش باختنا  لبق  هناگهس  قرط  زا  یکی  دیاب  (- 3 [ ) 493]

«. دعأف نینثالا  دحاولا و  نیب  تککش  اذا  هلوق «: و  رثکالا » یلع  نباف  تککش  اذا  هلوقک «: (-] 1 [ ) 494]
. ۀعلاط سمشلاف  ادوجوم  راهنلا  ناک  نا  انلوقک : (- 2 [ ) 495]

یعرـشلا و مکحلا  نم  ءیـش  یلا  ۀبـسنلاب  ببـسلا  فرط  یف  فرعملا و ال  فرط  یف  یلکلا ال  باجیالا  يوعد  حصی  اذاف ال  (- 3 [ ) 496]
.283 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یعرشلا .  ریغلا 

اذه ال اهل و  ۀفرعم  اهنع  ۀیکاح  یه  لب  دسافملا  حلاصملا و  لیبق  نم  یه  تسیل  ۀیعرشلا  بابسالا  عیمج  نوک  يوعد  ۀحصل  (- 1 [ ) 497]
حـلاصملا و یف  تارثؤم  اـهنا  ماـکحالا  یف  تارثؤم  اـهنوک  نم  دارملا  نـال  مدـقت  اـمک  يرخا  تارثؤم  ةراـت و  تاـفرعم  اـهنوک  یف  یفاـنی 

لیخد وه  امع  یکحت  امنا  دسافملا و  حلاصملا و  یف  ۀـلیخد  ریغ  اهنا  تافرعم  اهنوک  نم  دارملا  ماکحالا و  یف  تارثؤم  یه  یتلا  دـسافملا 
.468 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . اهیف .

. جحلل ۀبجوملا  ۀعاطتسالاک  (- 2 [ ) 498]
. رصقلا بوجو  یف  رثؤملا  وه  امل  فرعم  وه  يذلا  ناذالا  ءافخک  (- 3 [ ) 499]

. میرادن یلک  هطباض  کی  بابسا ، تیفرعم  تیرثؤم و  رظن  زا  هکیلاحرد  (- 4 [ ) 500]
طابترا دیاب  هکلب  دوشیمن  روصت  هدـسفم  تحلـصم و  تسین ، حرطم  مکح ، هلأسم  اجنآ  نوچ  هیعرـش ، ریغ  بابـسا  فالخب  (- 1 [ ) 501]

. دوش هظحالم  ازج  طرش و  نیب 
کی طقف  هکنیا  ای  دراد  تیلخدـم  وضو  بوجو  عوضوم  رد  مون  هک : تسا  نیا  لخادـت ، باب  رد  ام  ثحب  رگید : تراـبع  هب  (- 2 [ ) 502]

. تسا فرعم 
یسوطلا خیـشلا  تنب  هما  ما  ۀنـس 543 ه ، دلو  یلحلا . سیردا  نب  دـمحا  نب  روصنم  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  رخف  وه  (- 1 [ ) 503]

هّللا ناوضر  ۀفئاطلا  خیـش  هدج  ماقم  یلع  هظافح  عم  راّتب ، هملع  نم  مراصب  ةدلقملا  ۀـکوش  رـسک  هنامز ، لها  دـحوا  ناک  هیلع  هّللا  ناوضر 
تیبلا لها  ثیداحال  ۀـیلکلاب  هکرتب  تهب  اـمک  (، 73 - 71 ثیدـحلا 15 : لاجر  مجعم  عجار  هیلع ( رـساجتلا  نم  هب  تهب  اـمل  اـفالخ  هیلع -

.299 نامقل 2 / تاراشتنا  عبط  لوصالا  ۀیافک  زا  ذختم  رئارسلا -) باتک  ۀمدقم  نع  ۀیحتلا (...  ةالصلا و  لضفا  مهیلع 
شمومع هب  ناوتیمن  أضوتف » تمن  اذا  هیـضق « دـننام : تسا  دـحاو  ّتیهام ، هک  يدروم  رد  هدوب : نینچ  ناـشیا  رظن  رد  ّنأـک  (- 1 [ ) 504]

ققحم مه  مون  دارفا  زا  درف  هد  ای  کی  رگا  سپ  هدـشن  رکذ  نآ  رد  لک » ظـفل « اریز  اذـک » مونلا  دارفا  نم  درف  لـک  تفگ « درک و  کـسمت 
مزال فنصم - ام - رظن  هب  نکل  تسا . حرطم  ددعتم ، اذا  تایهام  سانجا و  هک  يدروم  نآ  فالخب  درادن  یقرف  ببس  تدحو  رظن  زا  دوش 

اذا ای « أضوتف » ةرم  تمن  اذا  هک «: تسین  نینچ  روکذم ، هیضق  نوچ  مینکیم  کسمت  شقالطا  هب  هکلب  دومن  کسمت  یظفل  مومع  هب  تسین 
بجاو رگید  يوضو  مود ، درف  ققحت  زا  دـعب  وضو و  کی  مون ، زا  لوا  درف  ققحت  زا  دـعب  نیارباـنب ، دراد  قـالطا  سپ  أـضوتف » ارارم  تمن 

. تسا
«. دحاولا نمالا  ردصی  دحاولا ال  (-» 2 [ ) 505]

لتقلا ناف  نینثا  نع  اصاصق  بجاولا  لتقلاک  دییقتلل » الباق « وا  مونلا  وا  لوبلا  نم  نیدرفب  وا  مونلا  لوبلاب و  بجاولا  ءوضولاک  (- 1 [ ) 506]
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بوجولا طقـسی  نیلوتقملا ال  دـحا  یلو  یفع  ول  ثیحب  نیببـسلا  نم  دـحاو  لکب  دـیقتی  هباجیا  نا  الا  ددـعتلا  لـبقی  مل  نا  ةدـحاو و  سفنل 
.285 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . رخآ ...  ببس  دوجوب 

بابـسالا و نارتقا  نیب  قرف  ـالب  هدوجو  نم  ۀـبترم  یف  ارثؤم  ببـس  لـک  نوکی  ناـب  هیف  دـکأتلا  نکمأ  اذا  ببـسلا  یف  ینعی : (- 2 [ ) 507]
قئاقح ك : ر . ملعا . هناحبس  هّللا  هناکم و  ببسملا ال  دکأتی  ۀساجنلا - یلع  ءانب  هناف - رکـسم  اهیف  عقو  ریعب و  رئبلا  یف  تام  ول  امک  اهددعت 

.469 لوصالا 1 /
نقیتم و دحاو  فیلکت  یف  امهریثأت  نا  ینعمب  لخادتلا  وه  بابسالا  لخادت  یف  کشلا  دنع  لصالا  یضتقم  نا  ملعا  بینذت : (- 1 [ ) 508]
ةددعتم و فیلاکت  تبث  اذا  هناف  لخادتلا  مدع  وه  تاببـسملا  لخادت  یف  کشلا  دنع  ةءاربلا و  لصالا  دئازلا و  فیلکتلا  یف  وه  امنا  کشلا 

نم ّدـب  الف  ۀّیعـضولا  ماکحالا  یف  اما  لاثتمالا و  ماقم  یف  دـحاو  لعفب  ءافتکالا  مدـع  لاغتـشالا  یـضتقمف  دـحاو  لـعفب  اـهلاثتما  یف  کـش 
دبع خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . همدع . هیف و  لصالا  نایرج  یلا  ۀبـسنلاب  ۀصاخلا  دراوملا  نم  دروم  دروم  لک  ۀظحالم 

.285 یتشر 1 / نیسحلا 
مـسا ۀغلابملا و  غیـص  ۀهبـشملا و  ۀفـصلا  لوعفملا و  لعافلا و  مساک  تاوذلا  یلع  ۀـیراجلا  تاقتـشملا  یه  فصولاب  دارملا  (- 1 [ ) 509]

یف امک  هنع  ۀیانک  وه  ام  وا  هوحن  ملع و  يذک  هانعم  يدؤی  ام  همکحب  امم  دارملا » و  يدادغبک « اضیا  تابوسنملا  لب  ناکملا  مسا  نامزلا و 
ظاحلب تاوذـلا  یلع  ۀـیراجلا  ةدـماجلا  یماسالا  فصولا  مکحب  امم  دارملا  نوکی  نا  لمتحی » و  ئلتمی «...  نئل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق 

نم يوقا  ریخالا  لامتحا  لعل  قتشملا و  یف  هحرش  مدقت  امم  امهوحن  ۀیکلملا و  ۀیجوزلاک و  یضرعب  وا  ضایبلا  داوسلاک و  ضرعب  اهفاصتا 
.201 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . یناثلا ...  لوالا و 

.15 یبطرق 3 : ریسفت  ، 45 يراخب 8 : حیحص  (- 2 [ ) 510]
اذـه هجو  کل  رهظیـس  امک  هجو  نم  وا  اقلطم  هنم  معا  وا  فوصوملل  ایواسم  همکحب  ام  فصولا و  ناـک  ءاوس  هاـنعم : فلا : (- 1 [ ) 511]

.286 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . میمعتلا .
 ... تاریرقتلا هاکح  دق  يذلا  ۀمالعلا  لیصفتک  ۀلأسملا  یف  اهولصف  یتلا  لیصافتلا  یفن  یلا  ةراشا  ب :

. دندرک انعم  روکذم  وحن  هب  ار  اقلطم » هملک « مه  مظعم  داتسا  . 204 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر .
.470 لوصالا 1 / قئاقح  ك : واأ ال ر . فوصوم  یلع  دمتعا  ءاوس  ج :

 ... یقافتا و طابترا  تنراقم و  هن  دشاب  یموزل » طابترا  ازج « طرش و  نیب  دیاب  (- 2 [ ) 512]
. دشاب هرصحنم  تیلع  تیلع ، زا  دوصقم  دیاب  (- 1 [ ) 513]

.202 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . ملاع . هنال  ادیز  مرکا  هلوق : یف  امک  (- 2 [ ) 514]
هن دراد  ّتیلخدم  بوجو  یّلک  رد  قطان » ناونع « اضرف  دنیوگب : دنددص  رد  دوشیم و  هتشادرب  مکح  خنس  موهفم ، دروم  رد  (- 1 [ ) 515]

. دوشیم هدافتسا  ینئج » زا « هک  یبوجو 
ۀظحالم ریغ  نم  قوطنملا  ۀـهج  نم  وه  امنا  دـیقملا  یلع  قلطملا  لمح  نا  هظفل ) اذـه  ام  لاق  تاریرقتلا ( بحاص  وه  لـئاقلا  (- 1 [ ) 516]

دیقملا وه  قلطملا  نم  دارملا  نا  وه  لمحلا  لصحم  نالف  لوـالا  اـما  لـمحلا  مدـعب  لوقی  نا  لـئاقلف  موهفملا  راـبتعا  ضرف  ول  لـب  موهفملا 
اما و  لاق ) نا  یلا  هبوجو ( یلع  لدـی  صاخلا ال  ءاشنالا  روکذـملا و  ظفّللا  نا  ینعمب  بجاو  ریغ  ۀـبقر  قتعا  کلوق  یف  دـیقملا  ریغ  نوکیف 
دب هنا ال  هماقم  یف  ررقت  دق  نیرهاظلا و  ضراعت  لیبق  نم  دـیقملا  قلطملا و  نیب  ضراعتلا  ناک  فصولل  موهفملا  توبثب  انلق  ول  انالف  یناثلا 

ك: ر . لوقا ...  یهتنا .) لمحلا ( یلا  لیبس  الف  ۀیلمعلا  لوصالا  یضتقمب  مکحلا  فقوتلا و  نم  هلثم  یف 
.208 لوصالا 1 / ۀیانع 

. هدش هطلاغم  مکح ، صخش  مکح و  خنس  نیب  ثحب ، ّلحم  رد  (- 2 [ ) 517]
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هیآ 23. ءاسن ، هروس  (- 1 [ ) 518]
.326 هنومن 4 / ریسفت  ك : ر . (- 2 [ ) 519]

. تایاور و  (- 3 [ ) 520]
؟ دشاب بلاغ » دروم  دراو ، فصو «- دیق - دیابن  ارچ  لاؤس : (- 1 [ ) 521]

ال صاصتخا « رب  تلالد  نودـب  دـیامنیمن و  فصو  نآ  هب  مکح  تلع  صاصتخا  رب  تلالد  دـشاب ، بلاـغ » دروم  دراو ، دـیق « رگا  باوج :
«. موهفملا یلع  هتلالد  مهوتی  داکی 

ناـب لوقلا  وا  ۀـیوغللا  موزل  موهفملا  یلع  فصولا  ۀـلالد  یف  هجولا  ناـک  ول  متی  اـمنا  کـلذ  نا  یلا  ةراـشا  نوکی  نا  نکمی  (- 2 [ ) 522]
امک هل  هجو  الف  اقلطم  ۀـقیقحلا  ۀـلاصا  ۀـیجح  یلع  ءانبلا  عم  عضولاب  ۀـلالدلا  تناـک  ول  اـما  نظلل  ةدـیفم  تناـک  اذا  ۀـجح  ۀـقیقحلا  ۀـلاصا 

لوصـالا 1/ قئاـقح  ك : ر . لـمأتف . ۀـبلغلا  مدـع  صوصخ  یف  موهفملا  ةداـفال  عضولا  يوعدـب  هعفد  نکمی  لوقا :» تاریرقتلا « یف  هضرتعا 
.472

. تسا همئاس  ربارب  رد  هفولعم  (- 1 [ ) 523]
. اعیمج فوصوملا  فصولا و  بناج  نم  قارتفالا  دروم  یف  يا : (- 1 [ ) 524]

ةروص مکح  یلع  موهفملاب  لدف  لبالا  ۀـفولعم  يا  فوصوملا  فصولا و  ءافتنا  ةروص  مکح  یلع  موهفملاب  لد  اذا  ّهنإ  ثیح  (- 2 [ ) 525]
.289 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اضیا . نیقلطملا  صاخلا  ماعلا و  نییواستملا و  یف  امهئافتنا 

. ۀلعلا راصحنا  وه  هجولا و  اذه  یلع  يا : (- 1 [ ) 526]
قئاقح ك : ر . ملعا . هناحبس  هّللا  راهظتـسالا و  مزجلا و  یف  لیـصفت  وه  لب  عازنلا  نایرج  یف  الیـصفت  سیل  هرکذ  ام  نکل  (- ... 2 [ ) 527]

.473 لوصالا 1 /
بناج نم  قارتفالا  ناک  اذا  امیف  عازنلا  نایرج  نال  کلذ  اذـکه و  تاریرقتلا  یف  لصف  اـمک  هجو  نم  صخا  ناـک  اـمیف  يا : (- 3 [ ) 528]
لخد عوضوملا ح  مدعل  سیل  اضیا و  امهیف  هنایرج  یـضتقی  هیف  ایفتنم  عوضوملا  نوک  عم  ۀیعفاشلا  بهذم  یلع  اعم  فوصوملا  فصولا و 

. اضیا هیف  يرج  درطال و  الا  نایرجلا و  مدع  یف 
.289 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

. راهظتسا و  (- 1 [ ) 529]
. تسین حیحص  اهنآ  مالک  هک  میتفگ  البق  هتبلا  (- 2 [ ) 530]

. فوصوم هن  دشاب و  هتشاد  قّقحت  فصو  هن  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  عازن ، ّلحم  اهتنم  (- 1 [ ) 531]
هیف عازنلا  نایرج  مدع  یف  لاکـشا  ۀمئاسلا و ال  لبالا  یف  هنارتقا  ذا  ملقلا  نم  وهـس  هنا  رهاظلا  اضیا و  تاریرقتلا  یف  هب  ربع  دق  (- 2 [ ) 532]

ضعب نم  هنایرج  راهظتسا  هب  دهشی  امک  ۀفولعملا  لبالا  یه  ۀفصلا و  فوصوملا و  نم  دحاو  هیلع  قدصی  مل  ام  دارملا  فصولا و  ۀهج  نم 
لوصالا ۀـیافک  ك : ر . هّللا : همحر  ینیکـشم  ةاکز .» ۀـمئاسلا  منغلا  یف  موهفم « یـضتقمب  لبالا  ۀـفولعم  یف  ةاـکزلا  مدـعب  لـئاقلا  ۀـیعفاشلا 

.324 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم 
فیناصت هل  هب ، درفت  ام  لئاضفلا  نم  زاح  ۀنس 355 ، دلوت  یضترملا  دیسلاب  روهشملا  نیسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  يدهلا  ملع  (- 1 [ ) 533]

یفوت هتافنـصم ، هتاورقم و  نم  دلجم  فلا  نینامث  هتافو  دعب  فلخ  اهریغ ، و  ۀعیرذلا » و « ةریخذـلا » ۀـمامالا و « یف  یفاشلا » اهنم « ةروهـشم 
.483 باقلالا 2 / ینکلا و  ۀنس 436 ه  لوالا  عیبر  رهش  نم  نیقب  سمخل 

. دنکیمن قیبطت  نآرب  تیاغ  هک  هچنآ  ینعی : (- 2 [ ) 534]
. هن ای  تسه  ایغم  رد  لخاد  تیاغ ، ایآ  هک : درادن  نیا  هب  یطابترا  موهفم » هلأسم « سپ  (- 3 [ ) 535]
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ام نوک  مدـع  وه  فلخلا و  مزل  موهفملا  وه  يذـلا  اهلوصح  دـنع  مکحلا  عافترا  ۀـیاغلاب  دـییقتلا  ۀیـضق  نکت  مل  نا  و  ینعی : (- 1 [ ) 536]
فقوتتف ارخآ  ۀیاغ و  اطـسو ال  ۀیاغ  لعج  ام  نوکی  اهلوصحب  مکحلا  عافترا  مدع  عم  ذا  هل ، ۀیاغ  هرمع  مکحلا و  دمأل  ارخآ  هتیئاغ و  لعج 

. اهلوصحب مکحلا  عافترا  یلع  هتیئاغ 
.418 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر .

دیسلا دیفملا و  خیشلا  یلع  ذملت  ۀنس 408 ه ، قارعلا  مدق  ۀنس 385 ، دلو  یـسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  وه  (- 2 [ ) 537]
یتلا ۀـنتفلا  نم  اـفوخ  ع ) نینمؤملا ( ریما  دهـشم  یلا  رجاـه  مث  یمقلا  دـیجلا  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  نیـسحلا  یبا  یـضترملا و 

و« ناـیبتلا » اـهنم «: ةریثـک  تافنـصم  هل  ۀنـس 460 ه ، یفوـت  نا  یلا  فـجنلا  یف  یقب  هـسرد ، یــسرک  هـبتک و  تـقرحا  دادـغبب و  تددـجت 
.357 باقلالا 2 / ینکلا و  ك : ر . لوصالا . یف  ةدعلا » و « فالخلا » و « طوسبملا » و « راصبتسالا »

قئاقح ك : ر . هجولا . رهاـظ  ریغ  لیـصفتلا  ذا  دـعاوقلا  یـضتقم  نکی  مل  نا  ۀـصاخلا و  ۀـنیرقلا  بسحب  ناـک  ول  اذـک  لـب و  (- 3 [ ) 538]
.474 لوصالا 1 /

يدوز هب  ار  شاهتکن  تسین و  يراج  دـشاب ، مکح  دـیق  تیاغ ، هک  یئایاضق  رد  هن  ای  تسه  ایغم  رد  لخاد  تیاغ ، اـیآ  هکنیا  (- 4 [ ) 539]
. مینکیم نایب 

ناـنچ تغل ، لـها  هن  هدومن و  یعـضو » ناـنچ « عضاو ، هن  اریز  درادـن  هرـصحنم  تیلع  رب  تلـالد  هیفـصو ، هیـضق  رد  فصو  (- 1 [ ) 540]
هیئاغ يایاضق  رد  دومن -. هدافتسا  ار  هرصحنم  تیلع  ناوتب  نآ  زا  هک  میراد  تمکح  تامدقم  دننام  ياهماع  هنیرق  هن  دناهدومن و  یحیرصت 

. تسا تیفیک  نامه  هب  بلطم  مه 
. تسا تباث  ایغم  رد  هک  یمکح  نآ  بسح  هب  (- 1 [ ) 541]

مکحلا یف  ۀـیاغلا  لوخد  یف  عزاـنی  نا  مکحلل  سیل  ّهنإ  ثیح  حـصیل  هب  موکحملا  ـال  مکحلا  سفن  وـه  ییغملا ح  نا  ثیح  (- 1 [ ) 542]
یلا و لوخدـم  يا  یحالطـصالا  ۀـیاغلا  لوصحب  ییغملا  مکحلا  عاطقنا  وه  له  رهاظلا  نا  یف  عزانی  نا  لـقعی  معن  هنع ، اـجراخ  وا  ییغملل 

خیش جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : هّرـس ر . سّدق  هنم  مقتـسا  مهفاف و  هعاطقنا  وه  رهظالا  نکل  لاحلا  کلت  یف  هرارمتـسا  یتح و 
.291 یتشر 1 / نیسحلا  دبع 

شیانعم دشاب ، ایغم  رد  لخاد  تسه ، تیلح  دیق  هک  هیضق  نآ  رد  تیاغ  رگا  مارح ،» هنا  فرعت  یتح  لالح  ءیش  لک  لاثم «: (- 2 [ ) 543]
. دراد رارمتسا  مه  ملع  تروص  ات  تیلح  هک  تسا  نیا  هیئاغ ، هیضق  رهاظ  بسح  هب  هّیجراخ و  هنیرق  زا  رظنفرص 

هعم ال هتوبث  ناکما  الا  سیل  هتیضق  و  ینثتسملا ، نودب  نوکی  داکی  هنا ال  ناکمالا و  یفن  هنم  ینثتسملا  یف  هلثم  نم  دارملا  لب  (- 1 [ ) 544]
موحرم هیـشاح  هب  یـشحم  لوصـالا  ۀـیافک  ك : ر . هّرـس - سّدـق  هنم  ۀـیفرعلا - اـیاضقلا  نم  هلاـثما  عجار  نمل  حـضاو  وه  اـمل  ـالعف ، هتوبث 

326 ینیکشم 1 /
. سکعلاب و  (- 1 [ ) 545]

الا ۀـنکمم  ةالـص  ال  تسه - ۀـنکمم » ردـقم «، هملک  نآ  ام  رظن  هب  دراد و  ردـقم  کی  هب  زاـین  روهطب » ـالا  ةالـص  ـال  هیـضق « (- 2 [ ) 546]
ازجا و رئاـس  هاوخ  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  تالـص  روهط ، دوجو  اـب  هکنیا  هن  دوشیم  ریذـپناکما  تالـص ، روهط ، دوـجو  اـب  ینعی  روـهطب -

تابثا هبنج  مه  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  نکمم  روهط ، اب  تسین و  ریذپناکما  روهط ، نودـب  زامن ، سپ  دـشابن  ای  دـشاب  ققحم  طئارش ،
. شیفن هبنج  مه  تسا و  حیحص  هّیضق ، نآ 

. تسه سدقم  عراش  رظن  دروم  هک  (- 1 [ ) 547]
. دشابیمن لوبق  لباق  فّنصم ، نایب  هک  تسا  یهیدب  مظعم : داتسا  (- 1 [ ) 548]

دیتاسا رئاس  سرد  زا  هدافتسا  اب  ریقح  هدنراگن  هکلب  تسین  هلظدم » داتسا « ترضح  تاضافا  هب  طوبرم  روکذم ، نتم  حیضوت  (- 2 [ ) 549]
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. هدروآرد ریرحت  هتشر  هب  مظعم 
ۀیمسالا یناعملا  یف  ةدوجوملا  ۀیصوصخلا  یه  اهانعم  و  ریغلل ، ۀلآ  تلمعتـسا  دق  ۀیفرح » ّالا «» ۀملک « نا  یلع  ناینبم  ناهجولا  (- 1 [ ) 550]

» ینعمب هتیلعف » وا « موهفملا  فـیرعت  هیلع  قدـصیف  ۀیـصوصخلا ، هذـه  مزاوـل  نم  هنع  هیفن  وا  اهدـعب  اـمل  مکحلا  توـبث  نوـکیف  ۀـیلعفلا ، و 
ینءاج ام  ینعم « نوکیف  امهدحا ، یلع  هنم  ینثتـسملا  ۀلالد  ضرع  یف  نیرمالا  دـحا  یلع  هتلالد  نوکتف  هدـعب ، امیف  لماعلا  وه  و  ینثتـسا ،»
ینعملا هنم  ردابتملا  نا  ثیح  و  قوطنملا ، فیرعت  هیلع  قدصیف  ةاحنلا ، ضعب  هب  لاق  امک  دـیز » ینءاج  موقلا و  ینءاج  ام  دـیز «،» الا  موقلا 

.328 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : هّللا ر . همحر  ینیکشم  لوالا . وه  قحلاف  یلآلا ،
. تسا مسا  لعف و  زا  ّمعا  مسا ، زا  دوصقم  لعف - لباقم  رد  هن  تسا  فرح  ربارب  رد  مسا  (- 1 [ ) 551]

هیفرح یناـعم  ثحب  رد  هچرگ  درادـن  اـم  یلعف  ثحب  هب  یطاـبترا  هن  اـی  تسه  هل  عوـضوم  لـخاد  مـه  تـیلآ  ناوـنع  هـکنیا  (- 2 [ ) 552]
. میدرک تبحص  شاهرابرد 

کی رب  دوش  عقاو  ياهلمج  ره  رد  اـمنا » هملک « ینعی : دراد  موهفم  هلمج ، نآ  هک  تسا  نیا  صاـصتخا ، رب  تلـالد  زا  روظنم  (- 1 [ ) 553]
. دراد تلالد  یبلس  مکح  کی  یباجیا و  مکح 

. درادن یتلالد  نانچ  دراوم ، زا  یضعب  رد  تسا و  فلتخم  توافتم و  مه  امنا » هملک « لامعتسا  دراوم  هوالعب  (- 2 [ ) 554]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 555]

حـصی هجوب ال  الوا  هتبثا  امنا  هنا  نایب  ددصب  الثم  ناک  اذا  امک  اتابثا  هددصب  ناک  اذا  اما  و  اتوبث ، هنع  عدرلا  ددـصب  تناک  اذا  (- 1 [ ) 556]
ك: هّرس ر . سّدق  هنم  ادیج  لماتف  اضیا  رصحلا  یلع  هل  ۀلالد  الف  اهابتشا  تابثالا  هعم 

.329 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک 
یف ّدب  الف  هیلع ، ۀماعلا  ۀنیرقلا  و ال  هل ، هعـضو  توبث  مدـعل  رـصحلا  دـیفی  ماللاب ال  هیلا  دنـسملا  فیرعت  درجم  نا  هحیـضوت : (- 1 [ ) 557]

. هیلع ۀصاخ  ۀنیرق  مایق  نم  رصحلا  یلع  هتلالد 
- هئالآ همعن و  یلع  رکـشلا  ماقم  یف  ادراو  دـمحلا  نوک  یه  و  ۀـیماقملا - ۀـنیرقلا  ناف  هّلل ،» دـمحلا  ماقملا ك « ۀـنیرق  ینعی : (- 2 [ ) 558]

.441 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . الع ]...  لج و  هب  دمحلا  سنج  راصحنا  یضتقت 
. لعاف هن  (- 3 [ ) 559]

. تسین یقطنم  سنج  روظنم ، (- 1 [ ) 560]
. تسه یتاذ  یلّوا  لمح  مهنآ  فّنصم ، رظن  هب  نکل  تسین  نینچ  عقاو ، بسح  هب  هکیلاحرد  (- 2 [ ) 561]

رد نایرـس  يانعمهب  قالطا » هک « تفگ  میهاوخ  دیقم  قلطم و  ثحب  رد  دوشیم ، هدافتـسا  قالطا  مال » فلا و  زا « میئوگب : ای  (- 1 [ ) 562]
«، دیز براضلا  میتفگ «: رگا  ضرف  نیا  رد  هک  دشابیم  براضلا ،» دارفا  عیمج  یف  ۀیراسلا  ۀعیبطلا  يانعمهب «: براضلا » تسا «، دارفا  عیمج 

مهنآ يانعم  دشاب و  تعیبط  نآ  دجاو  دناوتیمن  یسک  دیز ، زا  ریغ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشابیم و  دیز  دارفا ، عیمج  رد  هیراس  تعیبط 
دارفا رد  تیهام  اهتنم  تسا  نایرج  رد  طبترم و  تیهام ، اـب  قـالطا  اـما  دارفا  اـب  امیقتـسم  ادـتبا و  زا  مومع  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  مومع 
ثحب رد  هک  تسین  قیقحت  اب  قباطم  رظن ، نیا  نکل  میدرک  هراشا  هک  دوب  نامه  ناـشیا  رظن  زا  قـالطا  مومع و  نیب  قرف  سپ  دراد  ناـیرس 

. دومن میهاوخ  تبحص  شاهرابرد  احورشم  دیقم  قلطم و 
یلع ۀصاخ  ۀنیرق  مایق  یلا  هیف  ۀـجاح  ریغ  نم  ۀهبـش  الب  رـصحلا  دـیفی  امم  وه  ماللاب  فرعملا  إدـتبملا  نا  فاصنالا  و  لوقا » (-» 1 [ ) 563]

نا یلع  ۀـنیرق  مایق  وا  قالطالا  لاسرالا و  وحنب  ذـخا  هنا  ماللا و  لوخدـم  یف  ۀـمکحلا  تامدـقم  داقعنا  یلا  وا  قارغتـسالل  هیف  مـاللا  نوک 
.227 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . ادیج ...  لمأتف  افرع  نهذلا  یلا  قابسنالا  ردابتلا و  مکحب  هلک  کلذ  یعانص و  عیاش  یتاذ ال  یلوا  لمحلا 

ملعلا یه  ۀینکلا و  لابق  یف  ۀطب  دومحمک و  مذ  وا  حدم  هیف  يذلا  ملعلا  يا  حلطصملا  هانعم  سیل  ماقملا  یف  بقللا  نم  دارملا  (- 2 [ ) 564]
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ناک ءاوس  فصولا  لباقی  ام  قلطم  وه  لب  نیـسحلا  نسحلاـک و  ضحملا  ملعلا  لاـبق  یف  وا  موثلک  ما  نسحلا و  یبأـک  مأ  وا  بأـب  رّدـصملا 
راص اقتشم  امـسا  وا  نیلاثملا  یف  امک  ادماج  امـسا  ملعلا  ناک  ءاوس  یلع و  دمحمک و  صخـشل  املع  ناک  وا  ةأرملا  لجرلاک و  سنج  مسا 

.228 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . قداصلا . رقابلاک و  یفصولا  هانعم  هنم  داری  لاحلا ال  یف  املع 
. مالّسلا هیلع  رفعج  ةالص  اهیلع و  هّللا  مالس  ءارهزلا  حیبستک  (- 1 [ ) 565]

نیـسحلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : هتلق ر . فرط  یف  ضیحلا  مایا  ۀفاسملا و  خسارف  ۀماقالا و  مایاک  (- 2 [ ) 566]
.296 یتشر 1 /

دوشیم یفتنم  مه  مکح  صخـش  دوش ، یفتنم  نآ  دـیق  ای  عوضوم  رگا  اریز  دوشیم  یفتنم  مکح ، صخـش  دـیز ، مدـع  اب  و  (- 3 [ ) 567]
. تسا حرطم  مکح  خنس  هکلب  تسین  ثحب  ّلحم  مکح ، صخش  موهفم ، باب  رد  هک  تسا  یهیدب  نکل 

دحاولا ظفللا  وه  یلازغلا و  نع  ام  اهنم » هل و « حلـصی  ام  عیمجل  قرغتـسملا  ظـفللا  وه  يرـصبلا و  نسحلا  یبا  نع  اـم  اـهنم » (-» 1 [ ) 568]
یف امک  الدب  ۀعفد ال  يا  ۀیئزج  اقلطم  هیف  تکرتشا  رما  رابتعاب  تایمـسم  یلع  لد  ام  اهنم » ادعاصف و « نیئیـش  یلع  ةدحاو  ۀـهج  نم  لادـلا 

 .... هّللا همحر  ۀمالعلا  رکذ . ام  اهنم » رصح « ریغ  نم  ادعاصف  نینثا  یلع  لادلا  ظفللا  هنا  نم  جراعملا  یف  ققحملا  نع  ام  اهنم  رکنملا و 
یفنلا قایس  یف  ةرکنلاک  دحلا  نم  تامومعلا  نم  ۀلمج  جورخب  لوالا  فیرعتلا  یلع  دروا  ثیح  مالعالا ، نم  عقو  دق  و  هلوق : (- 2 [ ) 569]
ءیـش عضوی  مل  هناف  افـصو  قارغتـسالا  ناک  نا  ۀمکحلا  تامدقمب  ول  ۀنیرقلاب و  مومعلا  هنم  دافتـسی  امم  امهریغ  ماللاب و  یلحملا  عمجلا  و 

دعب ةرکنلا  عوقو  لاصفتـسالا و  كرت  ۀـمکحلا و  لیلدـک  ۀـنیرقلاب  ول  قارغتـسالا و  درجم  دـیرا  اذا  اما  مومعلل و  لیبقلا  اذـه  نم  ناک  امم 
جاح موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . یناثلا ]...  فیرعتلا  یلع  دروا  ماعلا و  تحت  تاقلطملا  جاردنا  مزل  کلذ  وحن  یهنلا و  وا  یفنلا 

.297 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش 
. لصف سنج و  (- 1 [ ) 570]

. تسه ناشمالک  رب  یبوخ  لیلد  نکل  دناهدرکن  رکذ  فیراعت  رئاس  نایب  رد  ار  لیلد  نیا  هّللا  همحر  فنصم  (- 2 [ ) 571]
. تسه یلجا  ریغ  هب  فیرعت  هکلب  (- 1 [ ) 572]

. یقارغتسالل لجر » لک  یلدبلل و « لجر » ّيا  لثم « رخآلل  ریغ  ظفل  اهنم  دحاو  لکل  کلذ و  فیک  تلق » نا  (-» 1 [ ) 573]
الا ماسقالا  هذه  قرطت  ناکما  مدـعل  ماکحالا  قلعت  ۀـیفیک  فالتخا  ۀـظحالمب  هل ال  ماسقالا  هذـه  نوکت  نأ  یـضتقی  هنکل ال  معن و  تلق :» » 

.238 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : هّرس ر . سّدق  هنم  ادیج . ربدتف  ۀظحالملا  هذهب 
ماقم رد  ات  دـشاب  عماج  دارفا ، مامت  نیب  رد  هک  تسه  یموهفم  ناـیب  ماـع » فیرعت « زا  اـضرف  اـملع  ضرغ  رگید : تراـبع  هب  (- 2 [ ) 574]

رد هکلب  دنتـسین  لصف  سنج و  رکذ  یقیقح و  فیرعت  نایب  ددـصرد  دـنیامن - هراشا  دارفا  نآ  هب  موهفم  نآ  هلیـسو  هب  ماع  رب  راـثآ  بیترت 
. صیخلت اب  . 123 ینیئوخ 1 / موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . دراد . مسالا » حرش  ناونع « هک  دنشابیم  یفیرعت  نایب  ماقم 

تمرکا وا  ملاع  لک  مرکا  یف  امک  باجیالا  یف  وا  رمالا  یف  عیمج » ظفلک « هارجم  يرج  ام  و  لـک » لوخدـم « نا  رهاـظلا » و  (-» 1 [ ) 575]
وا یهنلا  یف  دحاو و  بولطم  عومجملا  مارکا  نا  هیف و  ۀیعامتجالا  ۀئیهلا  لخد  یلع  ۀنیرق  ماق  اذا  الا  یقارغتسالا  مومعلا  یف  رهاظ  ملاع  لک 
مل لوالا و  یف  صعی  مل  ادحاو  الا  عیمجلاب  قثو  اذاف  یعومجملا  یف  رهاظ  دحا  لکب  تقثو  ام  وا  دـحا  لکب  قثت  ال  کلوق « یف  امک  یفنلا 

. یناثلا یف  بذکی 
.237 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر .

. دشابن ای  دشاب  حرطم  یمکح  هاوخ  دراد  منغ  رقب و  ناسنا ، دننام  یعاونا  ناویح » هکنیا « لثم  (- 1 [ ) 576]
؟ دش لئاق  یقرف  یلدب  یقارغتسا و  ّماع  نیب  اضرف  ناوتیمن  ایآ  میئامن ، رظنفرص  مکح  قلعت  هلأسم  زا  رگا  هک  يوحن  هب  (- 1 [ ) 577]

. یقارغتسا ّماع  وحن  هب  (- 2 [ ) 578]
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. یعومجم ّماع  وحن  هب  (- 3 [ ) 579]
. دراد تهابش  یقارغتسا  ماع  هب  يدح  ات  یلدب  ماع  (- 1 [ ) 580]

ۀجردنملا داحآلا  یلع  قابطنالل  اهموهفمب  اهتیحالـص  مدع  ناک  نا  ماعلا  نع  دادعالا  ءامـسا  جورخ  طانم  نا  یلا  ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 581]
« ءاملعلا ناف « هتحت ، ۀجردنملا  داحآلا  نم  دـحاو  لک  یلع  اهموهفمب  اهقابطنا  مدـعل  ماعلا ، نع  ماللاب  یلحملا  عمجلا  جورخ  هنم  مزل  اهتحت ،

.461 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . عومجلا . نم  دحاو  لک  یلع  قبطنی  لب  ءاملعلا  دارفا  نم  درف  لک  یلع  قبطنی  هموهفمب ال 
 ...«. حلصی ام  عیمجل  موهفملا  لومش  وه  دحاو و  ینعمب  عیمجلا  یف  مومعلاف  الا  و  هک «: (- 2 [ ) 582]

لوصالا 486. قئاقح  ك : ر . مومعلل . نوکی  همدع  عم  صوصخلل و  نوکی  دهعلا  عم  هناف  ماللاب » فرعملاک « (- 1 [ ) 583]
مومعلا و نیب  هنیب و  اکرتشم  صوصخلاب و ال  اصتخم  نوکی  مومعلا و ال  صخی  لک » ظفل « لـثم  نا  هضرغ : صوصخلا و  يا : (- 2 [ ) 584]

ناکرتشی امهنا  امک  هصخت ، اظافلا  صوصخلا  مومعلا و  نم  لکل  نا  لصاحلا : و  همعی .» و ال  هلوقب «: دارملا  وه  اـمهنیب  اـکرتشم  هنوک  مدـع 
ۀیاردلا 464. یهتنم  ك : ر . افنآ . رم  ام  یلع  ةرکنلاک  يرخا ، صوصخلا  ةرات و  مومعلا  هب  داری  ثیحب  ظافلالا ، ضعب  یف 

موحرم لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . ۀـیوغللا . تامومعلل  ماکحالا  تابثا  ماقم  یف  هیف  هفرـصت  مدـع  عراشلا و  ءاضما  ینعمب  (- 3 [ ) 585]
.300 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 

لوصالا 486. قئاقح  ك : ر . ۀیصخشلا . مالعالاک  هصخت  ۀغیص  اضیا  هل  نا  یف  فلا : (- 4 [ ) 586]
ك: ر . امههابشا . و  طقف » و « ۀصاخ » ۀظفلک « هصخت  ۀغیص  صوصخلل  نا  امک  يا  ب :

.240 لوصالا 2 / ۀیانع 
یلع امهنال  نیهجولا ، نیذه  یلا  یغصی  طقف ال  مومعلل  ظافلالا  هذه  عضوب  عطقلل  ةدیفملا  ةروکذملا  ةرورـضلا  مایق  عم  يا : (- 1 [ ) 587]

.333 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا . همحر  ینیکشم  عطقلا . عم  کشلا ال  دنع  نالیلد  امهتیمامت  ضرف 
ظفللا روهظ  هب  دـیرا  اذا  اما  و  هریغ . نود  مومعلا  یف  هلامعتـسا  صاصتخالاب  دـیرا  ول  تباث  یفانتلا  نا  ةافانملا : مدـع  هجو  (- ... 2 [ ) 588]

یف یکاکـسلا  بهذـم  وه  امک  مومعلا  هنا  ءاعداب  صوصخلا  یف  هلامعتـسا  یفانی  ـالف  ۀـیانع ، یلع  هنم  مومعلا  ةدارا  فقوتت  ـال  ثیحب  هیف ،
لامعتسالا ۀیمعا  یلا  هّرس  سّدق  فنـصملا  مالک  عجرم  و  ۀیزاجملا . قئالعلا  نم  یه  یتلا  صوصخلا  مومعلا و  ۀقالعب  ازاجم  وا  ةراعتـسالا ،

ك: ر . ۀقیقحلا . نم 
.464 ۀیاردلا 1 / یهتنم 

دیفت الف  ۀیئزجلا  مکحب  الا  تسیل  یه  ۀلمهم و  تناک  اهالولف  ۀمکحلا  تامدقمب  وه  امنا  هیلا  تفیـضا  امیف  لاسرالا  زارحا  و  (- 1 [ ) 589]
.487 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هّرس . سّدق  هنم  ۀقد  نم  ولخی  هناف ال  مهفاف  اهنم  فنص  نمض  یف  ول  ۀلمجلا و  یف  ۀعیبطلا  هذه  یفن  الا 

. انیقی اهنم  دیرا  ام  صوصخ  بلسلا  باعیتسا  يا : (- 1 [ ) 590]
. یهنلا یفنلا و  قایس  یف  ةرکنلا  يا : (- 2 [ ) 591]

. مومعلا یلع  يا : (- 3 [ ) 592]
. مومعلا یلع  ۀیلقعلا  ۀلالدلا  يا : (- 4 [ ) 593]

. ظفللا (- 5 [ ) 594]
موحرم لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . اصـصخت ] لومـشلا  مدع  یف  ۀعیبطلا  کلت  ریغ  دارفا  لاح  ةدارملا  ریغلا  دارفالا  لاح  لب  (- 6 [ ) 595]

.302 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش 
اذا سنجلا  مسا  وه  حلطـصملا و  اـهانعمب  ةرکنلا  ـال  سنجلا  مسا  وـه  ماـقملا  یف  ةرکنلا  نم  مهدارم  نا  رهاـظلا  و  لوـقا » (- ...» 7 [ ) 596]

لاقی نا  حص  اذل  عیمجلا و  نع  یهنلا  وا  عیمجلا  یفن  وه  سیل  هنع  یهنلا  وا  دـحاولا  یفن  یـضتقمف  الا  ةدـحولا و  دافا  نیونتلا و  هیلع  لخد 
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رکذلاب سنجلا  مسا  صیصختل  هجو  هنا ال  رهاظلا » نا  امک  نوریثک « لاجر  ینءاج  لب  دحاو  لجر  ینءاج  ام  يا  لاجر  لب  لجر  ینءاج  ام 
ۀیانع ك : ر . كرمع . ۀـلیط  مارحلا  لکأت  وا ال  یتایح  لوط  مارحلا  تلکا  ام  کـلوق  یف  اـمک  سنجلا  مـالب  فرعملا  یتح  مکحلا  لمـشیف 

.243 لوصالا 1 /
. دوشیم عقاو  یهن  ای  یفن  قایس  رد  هک  ياهرکن  (- 1 [ ) 597]

. هقلطم ینعی : (- 2 [ ) 598]
. تسه دییقت  لباق  مهبم » تعیبط « (- 3 [ ) 599]

: ینعی دشاب  هدش  ذخا  قلطم » لجر «،» هک « تسا  مومع  رب  لاد  یتروصرد  الجر » برضت  ال  (-» 4 [ ) 600]
« مهبم وحن « هب  هک  یتروص  رد  اما  دراد  نایرج  نایرـس و  دارفا ، مامت  رد  لجر » نآ « تسین و  نآ  هارمه  يدـیق  هک  دـشاب  هدـش  تباث  دـیاب 

. درادن مومع  رب  تلالد  دشاب ، قساف  لجر  صوصخ  لجر ، زا  الوم  دوصقم  هک  دیهدب  لامتحا  امش  هدش و  ذخا 
. تسا طوبرم  تغل ، عضو و  هب  هکلب  درادن  لقع » هب « یطابترا  مومع ، رب  لک » هملک « تلالد  (- 1 [ ) 601]

یفنلا و نم  الک  نا  یهنلا  تاحجرم  یف  عامتجالا  ثحب  یف  هیلا  ةراشالا  تمدقت  امک  فنـصملا  دوصقم  لصاح  ۀلمجلاب » و  (-» 1 [ ) 602]
هلاسرا و لوخدملا و  ۀعـس  اهب  ةزرحملا  ۀمکحلا  تامدقم  ۀـنوعمب  نکل  لوخدـملا  باعیتسا  مومعلا و  یلع  لدـی  امم  لک » ۀـظفل « یهنلا و 

دعبی هنا ال  هلـصاح  و  لاقی »...  نا  الا  مهللا  هلوقب « كانه  عجر  امک  دعبی »...  معن ال  هلوقب « ماقملا  یف  هلک » اذـه  نع  عجری  نکل  و  هقالطا «
اهدارفا و مامت  یهنلا  وا  یفنلا  باعیتسا  یف  ایفاک  ءیـشب  اهدـییقت  مدـع  یهنلا و  وا  یفنلا  قایـس  یف  ۀـعقاولا  ةرکنلا  قـالطا  سفن  نوکی  نا 
یهنلا و یفنلا و  نم  لک  یف  كانه  عجر  هنا  ریغ  اهب  هلاسرا  لوخدـملا و  ۀعـس  زارحا  ۀـمکحلا و  تامدـقم  یلا  ۀـجاح  نود  نم  اهقیداصم 

. طقف نیلوالا  صوصخ  یف  رهاظ  ماقملا  یف  هعوجر  اعیمج و  لک  ۀظفل 
.248 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر .

.302 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀیهنملا . وا  ۀیفنملا  ةرکنلا  (- 2 [ ) 603]
عم لک  صوصخلا و  مومعلا و  ثیح  نم  المهم  یفنلا  نوکی  اهلوخدـم  لامها  عم  ةادـالا  ناـب  ةادـالا  نع  لـک » قرتفت « ینعی  (- 3 [ ) 604]

.488 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هقالطال . ۀبجوم  هلامهال و  ۀعفار  نوکت  هقالطا  وا  هدییقت  یضتقی  امب  هنارتقا  مدع  اهلوخدم و  لامها 
. لجرلا ۀعیبط  ینعی : (- 4 [ ) 605]

. مومعلا امهتدافا  یلع  ءانب  ادرفم  وا  ناک  اعمج  ماللاب  یلحملا  یف  لاحلا  وه  لوخدملا  نم  داری  ام  بسحب  مومعلا  نوک  و  يا : (- 1 [ ) 606]
.249 لوصالا 1 / ۀیانع  ك : ر .

. عمج ای  دشاب  درفم  هاوخ  (- 2 [ ) 607]
. میریگب رظنرد  دارفا  نامه  هب  تبسن  ار  مومع  تقونآ ، تسیچ  مال » لوخدم « زا  دوصقم  مینیبب  دیاب  (- 3 [ ) 608]

] روبزملا لاثملا  یف  لودعلاک  فصولاب  لوخدملا  دییقت  مومعلا  یفانی  لوخدملا ال  نم  دیرا  امل  مومعلا  ۀـیعبت  لجال  و  ینعی : (- 1 [ ) 609]
.474 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . مهنم .» قاسفلا  الا  وا « الودع » اوناک  نا  ءاملعلا  مرکا  هلوقک «: فصولا  ریغ  لودعلا و  ءاملعلا  مرکا  يا :
ضرف یف  مومعلا  ةرئاد  قییضت  نع  ةرابع  صیصختلا  ناف  اصیـصخت  هتیمـست  ۀهج  نم  مومعلل  دییقتلا  ةافانم  مهوتی » دق  ینعی «: (- 2 [ ) 610]

هنا ال  اقیـض » هثدحا  ینعی «: ۀیکرلا ،» مف  ّقیـض  مهلوق «: ریظن  اصـصخم  هثودح  صیـصختلا  نم  دارملا  ناب  عفدـنی » و  هل « ایفانم  نوکیف  هتوبث 
.488 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هل . ایفانم  نوکیل  مومعلا  دعب  صیصختلا  أرطی 

. اهلوخدم نییعت  یلا  ةراشالل  اهنال  (- 3 [ ) 611]
.302 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀعیبطلل ]. عوضوم  هنال  (- 4 [ ) 612]

.302 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 613]
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ۀیجحلا نع  هطوقـس  هب  هصیـصخت  بجوی  لهف  ءیـشب  صـصخ  اذا  ماعلا  نا  ناـیب  وه  ۀـلأسملا  هذـه  دـقع  نم  موقلا  دوصقم  (- 1 [ ) 614]
« لوق لاوقا « هیف » کلذ « بجوی  ما ال  اقادـصم  اموهفم و ال  ـال  هیف  لاـمجا  ـال  اـمولعم  اـنیبم  ارما  صـصخملا  ناـک  ول  یقاـبلا و  یلا  ۀبـسنلاب 

دعب ۀیتآلا  ۀلأسملا  دقع  نم  دوصقملا » و  لیصفتلاب «...  لوق » و  روهشملا «...  یلا  هبسن  دق  طوقسلا و  مدعب  لوق » و « ۀیجحلا ...  نع  طوقسلاب 
امک اقادصم  وا  اموهفم  لمجم  رماب  صصخ  اذا  ماعلا  نا  یف  ثحبلا  وه  صیـصختلا  درجمب  ۀیجحلا  نع  ماعلا  طوقـس  مدع  نم  انهاه  غارفلا 

رثکالا لقالا و  نیب  وا  نینیابتم  نیرما  نیب  اددرم  موهفملا  بسحب  المجم  قسافلا  ناک  ءاملعلا و  قاسف  مرکت  ـالب  ءاـملعلا  مرکا  صـصخ  اذا 
وحنب ۀلادعلا  قسفلا و  نیب  ةددرم  لاحلا  ۀهبتشم  دارفا  كانه  ناک  ناب  اقادصم  المجم  ناک  وا  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  لکلا  حیـضوت  یتأیـس  امک 

و ما ال « ۀلادعلا  مولعم  نم  ۀهبشلا  دراوم  ریغ  یف  ۀجح  نوکی  امک  ۀهبـشلا  لامجالا و  دراوم  یف  ۀجح  نوکی  ماعلا  لهف  ۀیعوضوملا  ۀهبـشلا 
صـصخملا ناک  اذا  امیف  ضورفم  اضیا  هذـه  انتلأسم  یف  عازنلا  نا  معزف  ۀـلأسملا  ناونع  هیلع  هبتـشا  نیتلأسملا و  نیب  فنـصملا » طـلخ  دـق 

لوصالا ۀیانع  ك : ر . اقلطم ...  صصخملا  یف  هلوخد  مدع  ملع  امیف  یقب  امیف  ۀجح  لاقف :» ۀلمتحم « دارفا  ۀمولعم و  دارفا  هل  ناک  المجم و 
.250 / 1

. روهشملا وه  امک  ۀجح ...  لصفنملا  وا  لصتملاب  صصخملا  ماعلا  نا  يا  (- 2 [ ) 615]
لاصتالا و نم  هب - الغاشتم  ماد  ام  ءاش  ام  همالکب  قحلی  نا  ملکتملل  نا  مهلوق : لثم  یف  هب - داری  ام  انه  لصتملاب  دارملا  سیل  (- 1 [ ) 616]

مرکت ال  ءاملعلا ، مرکا  لثم « نم  نییفـسلفلا » مرکت  ال  لئاقلا «: لوقف  هیلع  و  اهددـعت . ۀـلمجلا و  ةدـحو  امهب  دارملا  لب  نییـسحلا ، لاصفنالا 
.477 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . اسح ...  یلوالاب  ۀیناثلا  تلصتا  نا  نیتلمجلا و  ددعتل  لصفنم ، نییفسلفلا »

. هدرک ادیپ  ناونع  ماع ، (- 1 [ ) 617]
داقعنا بجوی  هب  صیصختلا  نال  لصتملا  یف  یفنلا  ۀهبـش  ّیتأت  مدع  هجو  یخلبلا و  مهنم  ۀعامج  یلا  بوسنم  لیـصفتلا  اذه  (- 1 [ ) 618]

. المجم نوکیل  ۀیزاجملا  یناعملا  نیب  اددرم  نوکی  یقابلا و ال  یف  روهظلا 
.489 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .

. دناهدومن در  یفانلا ،» جتحا  ناونع « تحت  ار  ناشلیلد  طقف  هکلب  دناهدرکن  لقن  ار  مّود  لوق  هّللا  همحر  فنصم  (- 2 [ ) 619]
. مومع ریغ  ینعی : (- 1 [ ) 620]

. لوصالا قئاقح  ك : ر . اهمومع . یضتقتف  تاودالا  اهیلع  لخدت  یتلا  تاعوضوملا  ینعی : (- 1 [ ) 621]
.490 / 1

. هل عوضوملا  وه  يذلا  (- 2 [ ) 622]
. یناثلا لاثملا  يا  (- 3 [ ) 623]

لوالا لاثملا  يا  (- 4 [ ) 624]
قیض لیبق  نم  نوکی  امنا  لصتملا  یلع  صصخملا  قالطا  اصصختم و  نوکی  لب  لصتملا  یف  ماعلا  صـصخ  ام  ۀقیقحلا  یفف  (- 5 [ ) 625]
خیش جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . مهفاف .  قیض  صـصخ و  مث  دویقلا  لک  نع  ءارعلا  ۀفـصب  الوا  ظحول  ماعلا  نا  ۀیکرلا ال  مف 

.303 یتشر 1 / نیسحلا  دبع 
. تسا قیضم  نآ ، هرئاد  دشاب ، دیقم  هچنانچ  دراد و  هعسوت  مومع  هرئاد  دشاب ، قلطم  نآ ، لوخدم  رگا  (- 1 [ ) 626]

وا صنلل  امیکحت  صوصخلا  یف  هروهظ  ۀیجح  نع  اعنام  صاخلا  نوک  مومعلا و  یف  ماعلا  لامعتـسا  نا  لاکـشالا » لصاح  و  (-» 1 [ ) 627]
ازاجم صوصخلا  یف  ماعلا  لامعتسا  لامتحال  لامجالا  هب  عفتری  لامتحا ال  درجم  کلذ  نا  الا  اتوبث » انکمم « ناک  نا  رهاظلا و  یلع  رهظالا 

مدـع تاصوصخلا و  بتارم  نیب  ماعلا ح  ددرتل  ۀـلاحم  ینعملا ال  لمجا  دـقف  صاخلا  یف  ماـعلا  لمعتـسا  اذاـف  هیلع  ۀـنیرق  صاـخلا  نوک  و 
وحنلا یلع  هلامعتسا  یلع  اتابثا » لیلد « مومعلا  یف  ماعلا  روهظ  نا  نم  هیلا  انرـشا  ام  وه  باوجلا » لصاح  و  مدقت « امک  اهنیب  نم  یقابلا  نییعت 
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.256 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . ادیج . ربدتف  لامجالل  مزلتسملا  یناثلا  وحنلا  یلع  لوالا ال 
مرکا دننکیم «: رکذ  وحن  نیا  هب  يدویق  ملاع » لجر  لک  مرکا  هلمج « يارب  اضرف  تاقوا  زا  یهاگ  هک  تسا  نیا  شدـهاش  و  (- 2 [ ) 628]

، دوب حرطم  صیـصخت  تروص ، نیا  رد  رگا  دـنامیمن ، یقاب  ماع  تحت  درف ، کی  زا  شیب  نایاپ ، رد  هک  رعاش »...  فراع  ملاع  لجر  لـک 
امَّنِإ  i هفیرـش هیآ  دننام  تسین  یقاب  نآ ، يارب  مه  درف  کی  زا  شیب  تسین  حرطم  صیـصخت ، نوچ  اما  دوب  نجهتـسم  رثکا و  هب  صیـصخت 
هیلع هّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هک   E َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو 

قبطنم مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  رب  اـهنت  روکذـم  تایـصوصخ  نوچ  تسا  قبطنم  درف ، کـی  رب  نکل  تسا  عمج  شناوـنع  هک  هدـش  دراو 
. دشابیم

ار هاچ  هناهد  ادتبا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دننکیم و  يریبعت  نانچ  هدب  رارق  گنت  ار  هاچ  هناهد  دـنیوگب : دـنهاوخیم ، یتقو  (- 3 [ ) 629]
. نک ثادحا  اقیض » ار « هاچ  هک  تسا  نیا  ۀیکرلا » مف  قیض  يانعم « هکلب  امن  قیضم  سپس  نک  عسوم 

. دراد هرصبت » ناونع « زور ، حالطصا  هب  هک  (- 1 [ ) 630]
. تسین قساف  (- 1 [ ) 631]

. دروم نآ  هب  تبسن  (- 2 [ ) 632]
. لصفنم رد  هچ  لصتم و  صصخم  رد  هچ  (- 1 [ ) 633]

.489 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . تازاجملا . ددعت  نم  یشانلا  لامجالاب  اقلطم  یفانلا  جاجتحا  نع  بیجا  يا  (- 2 [ ) 634]
.490 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . تازاجملا . ددعت  نع  ئشانلا  لامجالاب  ۀیجحلل  یفانلا  جاجتحا  يا : (- 1 [ ) 635]

. دشاب يزاجم  يانعم  رد  هچرگ  (- 2 [ ) 636]
. تسین حجرم  روکذم ، تیبرقا  (- 3 [ ) 637]

راظنالا 192. حراطم  ك : ر . (- 1 [ ) 638]
. دشاب هتشاد  یقابلا » مامت  هب « تبسن  ماع  لومش  هب  یطابترا  هکنیا  هن  تسا . دیز  جورخ  مه  تیزاجم  دنتسم  (- 2 [ ) 639]

.258 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . رثکالا . صیصخت  مزلی  مل  ام  وه  و  (- 1 [ ) 640]
. عنام مدع  تلاصا  هب  ای  تسا  دوقفم  عنام ، انادجو » ای « رگید : ترابع  هب  (- 2 [ ) 641]

لـصالا اذـه  نا  ةرورـض  هصیـصخت ، یف  کش  مومعلا و  یف  ماعلا  لمعتـسا  اذا  امیف  يدـجی  امنا  عناملا  مدـع  لصا  نا  ینعی : (- 1 [ ) 642]
یف ماعلا  ۀـیجح  هیلع  بترتی  لصالا و  يرجیف  عناـملا  دوجو  یف  کـشلا  نوک  مومعلا و  یف  لامعتـسالا  وه  یـضتقملا و  دوجول  يدـجی ح 

.496 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هلولدم . مامت 
. هدشن لامعتسا  مومع  رد  ماع  هک  تسا  نیا  مه  تیزاجم  يانعم  دیتفریذپ - ار  تیزاجم  هلأسم  امش  هکنیا  امک  (- 2 [ ) 643]

 ... درف و تفه  دون و  نینچمه  دـشابیم و  ماع  زا  ریغ  مه  درف  تشه  دون و  تسا ، ماع  زا  ریغ  درف ، هن  دون و  رگید : ترابع  هب  (- 3 [ ) 644]
. دراد زایتما  تازاجم ، نیب  زا  تسه  هل  عوضوم  ریغ  هک  یقابلا » مامت  میئوگب « هک  درادن  یتهج  و  دوشیم ، حرطم  لامجا ، هلأسم  سپ 

. صوصخلا یف  ماعلا  روهظل  يا : (- 1 [ ) 645]
روهظلا و أشنم  نال  یقابلا  یف  هروهظل  یـضتقم  ذا ال  هبیرقت - تفرع  دق  صوصخلا و  یف  ماعلا  روهظل  یـضتقملا  مدعل  لیلعت  (- 2 [ ) 646]
« یناثلا اما  و  ماعلل «. ایقیقح  ینعم  یقابلا  نوک  مدع  ضورفملا  نال  حـضاوف  لوالا » اما  دوقفم «. امهالک  ۀـنیرقلا و  اما  عضولا و  اما  هیـضتقم 

.493 ۀیاردلا 494 - یهتنم  ك : ر . دوقفم . یقابلا  یف  ماعلا  روهظل  بجوملاف  ۀنیعم  ۀفراص ال  ۀنیرق  وه  صاخلا و  الا  نیبلا  یف  ۀنیرق  مدعلف 
» نیب ددرم  هب ، فلکم  نکل  تسا  ملسم  فیلکت ، لصا  یهاگ  هک : تسا  حرطم  هلئـسم ، نیا  مه  لاغتـشا  ثحب  رد  هکنیا  امک  (- 1 [ ) 647]

یهاگ هعمج و  تالـص  ای  تسا  رهظ  زامن  هب  فلکم  اضرف  دـنادیمن  اما  هدـش  وا  هجوتم  یفیلکت  دـنادیم  فلکم  الثم  دـشابیم  نینیابتم »
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ازجا و ياراد  هب و  رومأم  رهظ ، زامن  مینادیم  اضرف  هکنیا  لثم  تسا  حرطم  رثکا » لـقا و  نیب « دـیدرت ، اـما  دـشابیم  ملـسم  فیلکت ، لـصا 
. هن ای  دراد  تیئزج  زامن  يارب  هروس  دمح ، زا  دعب  مینادیمن  اضرف  ءزج ، هن  ای  تسا  ءزج  هد  ياراد  مینادیمن  نکل  تسه  یطئارش 

. میدرک نایب  ثحب  لوا  ار  شلاثم  هک  تسه  رثکا  لقا و  نیب  دیدرت  لصفنم و  صصخم ، ینعی : (- 2 [ ) 648]
« رهاظ رهظا و  ای « رهاظ » صن و  ماع «، صاـخ و  ناونع  رگید ، تراـبع  هب  تسه  رهظا » اـی  صن  ماـع « هب  تبـسن  صاـخ ، اریز  (- 3 [ ) 649]

. تسا مدقم  رهاظ ، رب  رهظا - ای  صن - دشابیم و 
. لصفنم هاوخ  دشاب  لصتم  صصخم ، هاوخ  (- 1 [ ) 650]

. کلذک رثکالا  لقالا و  نیب  لاصتالا و  عم  نینیابتملا  نیب  ددرملا  نم  (- 2 [ ) 651]
. نینیابتملا نیب  ددرملا  لصفنملا  یف  امکح  لامجالا  نایرس  يا  (- 3 [ ) 652]

 . هعم رثکالا  لقالا و  نیب  لاصتالا و  عم  نینیابتملا  نیب  ددرملا  یف  ۀقیقح  لامجالا  نایرس  يا  (- 4 [ ) 653]
.307 - 308 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

صـصخملا ناونع  یف  اهلوخد  مدـعب  عوطقملا  دارفالا  یه  لقالا  نم  دارملا  صاـخلا و  هب  لـصتملا  ماـعلا  یلا  عجار  ریمـضلا  (- 5 [ ) 654]
339 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : هّللا ر . همحر  ینیکشم 

.495 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هروهظ . ۀیجح  عافتراب  امکح  هروهظ و ال  عافتراب  (- 6 [ ) 655]
. درادن دوجو  لامجا  اتقیقح  اما  دوشیم  بترتم  لامجا ، مکح  رثا و  هک : تسا  نیا  یمکح ، لامجا  يانعم  (- 1 [ ) 656]

. تسا ددرم  اهنآ  هب  تبسن  ملاعلا » ادیز  مرکت  ال  هک « (- 1 [ ) 657]
» ار هاچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  امن  قیـضم  سپـس  نک  عسوم  ار  هاچ  هناـهد  ادـتبا  هک  تسین  نیا  روکذـم ، هلمج  ياـنعم  (- 1 [ ) 658]

. نک ثادحا  اقیض »
. دراد لامجا  اموهفم » لصتم « صصخم  هک  تسا  یئاج  رد  هلئسم  ضرف  انمض  (- 2 [ ) 659]

. تسه یقاب  دوخ  توق  هب  نقیتم - ردق  و  لقا - هب  تبسن  ماع ، تیجح  هتبلا  (- 3 [ ) 660]
. مّوس ضرف  ینعی : (- 1 [ ) 661]

. دوشیم لمجم  ماع ، اتقیقح » (-» 2 [ ) 662]
ۀهبـشلا یف  ۀیجحلا  مدع  ۀلالدل  الـصفنم  وا  صـصخملا  ناک  الـصتم  نینیابتملا  نیب  ددرتلا  رکذی  مل  هنا  الا  ماسقا  ۀعبرا  یه  و  (- 1 [ ) 663]
.342 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : هّللا ر . همحر  ینیکشم  یلوا  قیرطب  انه  اهمدع  یلع  اهیف  ۀیموهفملا 

. ماعلا يا : (- 1 [ ) 664]
طقف صاخلا  وه  دوجوملا  ناک  لب  الصا  مومع  نیبلا  یف  نکی  مل  ول  هنا  هحیـضوت  هنم ، هنا  كوکـشملا  درفلا  یف  صاخلا  يا  (- 2 [ ) 665]

فیلکتلا نع  ةءاربـلا  وا  ناـک  ول  همارکا  بوـجو  باحـصتسا  نم  كوکـشملا  دروـملا  یف  لـصالا  مکح  صاـخلا  اذـه  محازی  ـال  ذـئنیحف 
ۀیافک حرـش  ك : ر . همکح .  یلع  ماعلا  يا  يداهتجا  لـیلد  دوجو  ةروص  یف  فیکف  لـصالا  نم  فعـضا  ـال  ّهنأ  عم  هیلا  ۀبـسنلاب  یمازلـالا 

.308 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا ،
نأ نیب  دـیلا  رما  راد  اذا  امیف  نامـضلاب  اوتفا  کلذـل  کشلا و  درومل  هب  کسمتلا  زوجیف  ماـعلا  یف  لاـمجا  ـال  هنا  روهـشملاف  (- 1 [ ) 666]

ةرثکلا وا  لاعفنالل  ۀلباقلا  ۀلقلا  نیب  ءاملا  رما  راد  اذا  امیف  لاعفنالا  تامومعب  کسمتلا  يراصنالا  خیشلا  یلا  بسن  وا ال و  نامـض  دی  نوکت 
.380 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀمصاعلا .

. قاسفلا مرکت  ال  (- 1 [ ) 667]
رمخ عیام ، نالف  میشاب  هتـشاد  دیدرت  رگا  ایآ  دومن  کّسمت  قاسفلا  مرکت  هب ال  ناوتب  ات  دوشب  ناونع - قسف - زارحا  دیاب  اریز  (- 2 [ ) 668]
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! ریخ دومن ؟ کّسمت  رمخ  برش  تمرح  لیلد  هب  ناوتیم  هن  ای  تسا 
. تسین مه  ام  ثحب  لحم  هلئسم ، نیا  هتبلا  دشابیمن  دیز  مکح  رگنایب  صصخم ، لیلد  املسم  مه  ثحب  ّلحم  رد 

مینادیمن هکنیا  تهج  زا  هن - ای  تسا  قبطنم  قساف ، ناونع  ملاع ، دـیز  رب  مینادیمن  نکل  تسا  نّیبم  ام  يارب  قساـف » موهفم « (- 3 [ ) 669]
. هن ای  هدش  قسف  بکترم 

. دومن کسمت  ءاملعلا » نم  قاسفلا  مرکت  ال  هب « وا  هرابرد  ناوتیمن  هکنیا  امک  (- 1 [ ) 670]
. هناگراهچ روص  زا  (- 2 [ ) 671]
. هیقادصم ههبش  رد  (- 3 [ ) 672]

.؟ میئامن کّسمت  ماع  هب  هن  ای  تسا  قساف  مینادیمن  هک  هریغص  بکترم  هب  تبسن  ارچ  (- 1 [ ) 673]
رثا و نیع و ال  ظفللا  ناونعلا و  ملاع  یف  صـصخملا  ناونع  نم  سیل  ماعلا و  ناونع  الا  ناونعلا  ملاع  یف  دـجوی  مل  ناب  فلا : (- 1 [ ) 674]

یف ماعلاب ح  کسمتلا  زاوجب  اولاق  نا  ۀعامج و  هعبت  يراصنالا و  خیـشلاف  ۀـیدج  ةدارا  هدارفا  ضعب  دـیری  هنا ال  جراخلا  نم  انملع  دـق  انکل 
موحرم لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . حصی »...  امم  صاخلا  ناک  ناف  لاق « الیـصفت و  هیف  لصف  دـق  فنـصملا  نا  الا  ۀـیقادصملا  تاهبـشلا 

.311 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 
.499 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ایظفل . ایعطق ال  ینعی : ب :

.499 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . صوصخلا . یلا  مومعلا  نع  مالکلا  فرصل  ۀبجوملا  ۀلصتملا  نئارقلا  نم  افرع  نوکی  ناب  (- 2 [ ) 675]
. تسا ماع  ناونع  ریغ  رد  مالک  روهظ  ادتبا  زا  لصتم  صّصخم  رد  (- 1 [ ) 676]

یقاب دوخ ، توق  هب  شتیجح  تسه و  ظوفحم  درف ، نآ  رد  ماع  روهظ  هکنیا  امک  تسا  زئاج  هبتـشم ، درف  رد  ماع  هب  کـسمت  (- 1 [ ) 677]
. دشابیم

نم دنـشابیم و  جراخ  یناریج » مرکا  زا « الوم  نانمـشد  هک : مراد  نیقی  یلک ، هدـعاق  نیا  هب  تبـسن  نم  دـیوگب  دـبع  اـضرف  (- 2 [ ) 678]
. مدومن يراددوخ  وا  مارکا  زا  اذل  دشاب  الوم  نانمشد  زا  رکب » مداد « لامتحا 

. دراد یتاذ  تیجح  عطق » اریز « (- 3 [ ) 679]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 680]

. دشاب هدش  مئاق  نآرب  یعرش  لیلد  و  (- 1 [ ) 681]
. دنیامنیم توادعلا  كوکشم  راج » مارکا « بوجو  هب  مکح  و  (- 2 [ ) 682]

. تسه اوقا  تّجح  عطق ، (- 1 [ ) 683]
. دومن دی  عفر  نآ  زا  ناوتیمن  توادع  رد  کش  اب  دشابیم و  الوم  هیحان  زا  هرداص  ملسم  تجح  کی  یناریج » مرکا  (-» 2 [ ) 684]

. دراد مدقت  (- 1 [ ) 685]
. مومع صیصخت  ینعی : (- 2 [ ) 686]

ناب هل  هتیقادـصم  هعوضوم و  نع  هجارخا  یلا  ماعلاب  کـسمتلا  ببـسب  صاـخلا  مکح  نع  هبتـشملا  جارخا  نم  یقرتلا  هضرغ  (- 1 [ ) 687]
الف نمؤملا  نعل  زاوج  مدع  مولعملا  نم  و  مهنم ، هنامیا  یف  کش  نم  نعل  زاوج  یلع  لدی  ۀبطاق » ۀیما  ینب  هّللا  نعل  لثم « یف  ماعلا  نا  لاقی :

جتنی سایق  فیلأت  حصیف  نمؤملا ، وه  صاخلا و  دارفا  نم  هبتـشملا  درفلا  نوک  مدع  نع  فشاک  ماعلاف  نمؤم  ریغ  نعللا  زئاج  نوکی  نا  ّدـب 
سیل نامیالا - كوکـشم  يا  نالفف - نمؤمب ، سیل  هنعل  زاج  نم  لک  هنعل و  زاج  انالف  نا  لاقی : ناب  صاخلل  اقادـصم  هبتـشملا  نوک  مدـع 

.533 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . صاخلل . هتیدرف  مدع  ماکحا  هیلع  بترتی  نمؤمب و 
دننام یئـالقع  لوصا  هن  تسه  هیدـبعت  هیعرـش و  لوصا  تاـتبثم  هب  طوبرم  درادـن ، تیجح  لوصا  تاـتبثم  دیاهدینـش  هکنیا  (- 2 [ ) 688]
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. تسه ام  رظن  دروم  العف  هک  روهظلا  تلاصا 
. شقوطنم هن  مینکیم  هدافتسا  یناریج » مرکا  موهفم « زا  ار  بلطم  نیا  هتبلا  (- 3 [ ) 689]

. یقادصم ههبش  یبل و  صصخم  رد  ینعی : ثحب ، لحم  رد  (- 4 [ ) 690]
. تسه الوم  ناگیاسمه  زا  هک  (- 1 [ ) 691]

خیش جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  باتک  زا  یتاکن  هب  ار  امش  هجوت  ادیج ،» لماتف  فنـصم « لوق  تبـسانم  هب  هدنراگن » (-» 2 [ ) 692]
313 / 1 ك : ر . دیامنیم - بلج  هّرس  سّدق  یتشر  نیسحلا  دبع 

وا لـصفنملاب  هصیـصخت  دـعب  ماـعلا  تحت  یقاـبلا  نا  هدوصقم : صـصخملا و  ناوـنعل  ـالباقم  اـیدوجو  اـصاخ  اـناونع  ینعی : (- 1 [ ) 693]
ناونع لـکف  ۀـیناونعاللا ، نم  صیـصختلا  لـبق  ماـعلا  هیلع  ناـک  اـم  یلع  قاـب  وه  لـب  صاـخ ، ناونعب  نوـنعتی  ـال  لـصتملا  نم  ءانثتـسالاک 

یف اـهل  لـخد  ریغ  نم  صیـصختلا  لـبق  ءاـملعلاک - ماـعلل - اـتباث  ناـک  اذا  اـمم  اـهریغ  ۀـیمجعلا و  ۀـیبرعلا و  رقفلا و  ینغلا و  ۀیمـشاهلاک و 
مکح تابثا  یف  یفکیف  اذه » یلع  و « صاخلا . ریغ  ناونعب  انونعم  ماعلا  تحت  یقابلا  رصی  مل  هلاح و  یلع  قاب  وهف  ملاعلا - وه  و  عوضوملا -
ماعلا نونعت  یلا  ۀبسنلاب  اذه  حضاو . وه  امک  ۀیقادصملا  ۀهبشلا  یف  ماعلاب  اکسمت  اذه  سیل  لصالاب و  صاخلا  یفن  كوکشملا  درفلل  ماعلا 
یهتنم ك : ر . هنم »...  دب  اممف ال  صـصخملا  ناونع  مدـع  وه  یمدـع و  صاخ  ناونعب  هنونعت  اما  صـصخملا و  لباقم  یف  يدوجو  صاخب 

.540 ۀیاردلا 3 /
. یظفل صصخم  رد  (- 2 [ ) 694]

. دومن حقنم  ار  عوضوم  ینعی : (- 1 [ ) 695]
. دشابن صخشم  تیملاع - و  دیز - هقباس  تلاح  رگا  نینچمه  و  (- 2 [ ) 696]

.314 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀیاغلا . فصولا و  طرشلا و  لثم  نود  فلا : (- 1 [ ) 697]
: لثم يدوجولا  فصولاب  صیـصختلا  یف  امک  يدوجو  ناونعب  ماعلا  نونعتل  اـبجوم  نوکی  ةراـت » لـصتملا « صـصخملا  نا  مولعملا  نم  ب :

قاسفب اوسیل  مه  نیذلا  ءاملعلا  مرکا  لثم ؛ یمدعلا  فصولا  یف  امک  یمدع  ناونعب  انونعم  هنوک  یـضتقی  ةرات » و  لودـعلا «...  ءاملعلا  مرکا 
هنا و  قاسفلا ، مرکت  و ال  وا : قاسفلا  الا  ءاملعلا  مرکا  لیق  ول  امک  لصتملا  نم  ءانثتسالاک  وا  لصفنملا  صصخملا  یف  لاکـشالا » امنا  و  ...» 

ریاغم ناونع  لکب  وا  روکذـملا ، لاثملا  یف  لودـعلا » لثم « صاخلا  ناونعل  داضم  يدوجو  صاخ  ناونعب  ماعلا  عوضوم  نونعت  یـضتقی  لـه 
روکذملا لاثملا  یف  قاسفب » اوسیل  مه  نیذلا  لثم « صاخلا  ناونع  ضیقن  یمدع  ناونعب  وا  اضیقن ، وا  هل  ناک  ادض  هل  فانم  صاخلا  ناونعل 

و ثلاثلا ، وه  رخآ  حیرـص  یناثلا و  وه  فنـصملا  رهاظ  لوالا و  وه  تاریرقتلا  تارابع  ضعب  نم  يءارتملا  کلذ ؟ نم  ائیـش  یـضتقی  وا ال 
لبق نم  ماعلا  عوضوم  یلع  ئراطلا  ناونعلل  تبثملا  يدوجولا  لصالا  ـالا  ماـعلا  مکح  تاـبثا  یف  يدـجی  ـال  لوـالا  یلع  و  عبارلا ، وه  رخآ 

یفانلا یمدـعلا  لصالا  الا  يدـجی  ثلاثلا ال  یلع  صاخلا و  ناونعل  فانم  ناونع  لکل  تبثم  لـصا  لـک  يدـجی  یناـثلا  یلع  صـصخملا و 
مرکا لیق  اذاف  ماعلا  مکحل  اعوضوم  امدـع - وا  ادوجو  فصولا - نوک  مدـعل  الـصا  هیف  امهنم  ءیـش  عفنی  عبارلا ال  یلع  و  صاـخلا ، ناونعل 

ماعلا و مکح  هیلع  بترتیف  لوالا  یلع  ۀلادعلا  باحصتسا  صوصخ  هیف  يرجی  اقباس  ۀلادعلا  نقیتملا  كوکشملا  درفلاف  قاسفلا ، الا  ءاملعلا 
لاـجم ـال  ماـعلا و  مـکح  هـیلع  بترتـیف  ثلاـثلا  یلع  قـسفلا  مدـع  باحـصتسا  صوـصخ  یناـثلا و  یلع  قـسفلا  مدـع  باحــصتسا  وا  وـه 

هل سیل  صاخلا  نال  ثلاثلا  نم  هیلا  برقا  ریخالا  و  یناثلا ، هنم  دـعبا  و  یفرعلا ، قاذـملا  نع  دـیعب  لوـالا  نا  مث  عبارلا . یلع  امهباحـصتسال 
لک هئاستکا  نع  الـضف  ایمدـع  ایدوجو و ال  افـصو  ماعلا  مکح  عوضوم  ءاستکا  یـضتقی  الف  ماعلا  مکح  نع  هدارفا  جارخا  نم  رثکا  ۀـفیظو 
الا ءاملعلا  مارکا  مرحی  لیق ال  اذا  امک  هل  اضیقن  ناک  ول  اّما  ماعلا  مکحل  اضیقن  صاخلا  مکح  نکی  مل  اذا  اذـه  نتملا  رهاـظ  وه  اـمک  ناونع 

عوضوملا عافترا  مزال  نـال  ماـعلا  مکح  توبث  یف  ۀـیفاک  صاـخلا  ناونع  مدـع  ۀـلاصاف  لودـعلا ، ـالا  ءاـملعلا  مارکا  بجی  ـال  وا : قاـسفلا ،
.502 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . همکح . عافترا  لصالاب 
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 ... دشاب و هقباس  تلاح  ياراد  هکنیا  رگم  (- 1 [ ) 698]
ندومن همیمض  زا  ءاملعلا » نم  قاسفلا  مرکت  ال  دیامرفب « لقتـسم  لیلد  هب  سپـس  ءاملعلا » مرکا  دیوگب « ادتبا  الوم  رگا  هجیتن : (- 2 [ ) 699]

دنک نایب  انثتـسا  تروص  هب  ار  شبلطم  الوم  رگا  دراد و  مارکا  بوجو  قساف ،» ریغ  لداع  ملاع  میریگیم « هجیتن  رگیدـکی  هب  لـیلد  ود  نآ 
نایرج مدع ، باحصتسا  اهنآ  رد  اعون  دوشیم ، هدافتسا  مدع  یفن و  هبنج  اهنآ  زا  هک  یتاصّصخم  سپ  تسا ، حضاو  رایـسب  هلئـسم ، هک 

. دنکیم ادیپ 
. درادن یلاکشا  دشاب ، هتشاد  يرگید  یتابثا  ناونع  نز ، نآ  رگا  (- 3 [ ) 700]

. تسه یمدع  ناونع  کی  هک  (- 1 [ ) 701]
مرکا مومع « هب  امـش  هجیتن ، رد  دومن و  تباث  ار  دیز  تیملاع  باحـصتسا ، ینعی : میدرک  نایب  ثحب  يادتبا  هک  یلاثم  دـننام  (- 2 [ ) 702]

. دیدومن کسمت  ملاع » ّلک 
. لومحم ءافتنا  هب  هبلاس  (- 1 [ ) 703]

. ۀیشرق نکت  مل  یتلا  ةأرملا  (- 2 [ ) 704]
مّدـقت و نکل  لداع  ینامز  هدوب و  قساف  دـیز ، یناـمز  میراد  نیقی  هکنیا  لـثم  تسا ، حرطم  نیتلاـح ، لداـبت  هک  يدراوم  رد  (- 3 [ ) 705]

یفتنم یمدـع ، تلاح  نآ  میراد  نیقی  اریز  دومن  کسمت  یمدـع  باحـصتسا  هب  ناوتیمن  تسا ، كوکـشم  ام  يارب  تلاـح  ود  نآ  رخأـت 
تلاح نامه  دراوم ، بلاغ  رد  اما  دـتفایم  قاّفتا  رتمک  نیتلاح ، لدابت  هلأـسم  هّتبلا  تسا . كوکـشم  اـم  يارب  شرخأـت  مدـقت و  نکل  هدـش 

. تسه باحصتسا  لباق  یمدع ، هقباس 
. نیسمخ یلا  ةرمحلا  يرت  ینعی : (- 4 [ ) 706]

رد ار  امش  هجوت  هدنراگن » هک « دناهتخادرپ  یتاکن  نایب  هب  روکذم  ثحب  نایاپ  زا  دعب  یتشر  نیسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  (- 1 [ ) 707]
. هدومن بلج  نآ  هب  باتک  حرش  تمسق 

.314 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 708]
. دشاب حرطم  صصخم ، یقادصم  ههبش  هکنیا  نودب  فلا : (- 1 [ ) 709]

. هدنراگن دشاب - عنام  دوجو  ای  طرش  نادقف  لامتحا  کش ، أشنم  هکنیا  لثم  ب :
ر. رذنلا . لاح  یف  ول  ۀحـصلا و  ءاضتقال  رذـنلاب  ءافولا  مومع  ۀیحالـص  نع  صاخلا  صنلا  فشک  لامتحا  دـییأتلا  هجو  فلا : (- 2 [ ) 710]

.507 لوصالا 1 / قئاقح  ك :
عئامب ءوضولا  ۀحـصف  رذـنلا  نودـب  امهنالطبب  عطقلا  عم  رذـنلاب  رفـسلا  یف  موصلا  تاـقیملا و  لـبق  مارحـالا  حـص  اذا  هنا  دـییأتلا : هجو  ب :

.277 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . یلوا . قیرطب  رذنلا  نودب  هنالطب  یف  کشلا  عم  رذنلاب  فاضم 
هیآ 3. هدئام ، هروس  (- 1 [ ) 711]

. هدش ققحم  دلاولا » ۀعاطا  میئوگیم « دنک ، ادیپ  ققحت  رفس  دوش و  تعاطا  ردپ ، رما  هکیتروصرد  (- 2 [ ) 712]
. دوش قبطنم  بابحتسا ، بوجو و  رب  هک  (- 1 [ ) 713]

. میدرک ضرف  ام  ار  هچنآ  قبط  (- 2 [ ) 714]
«. فلا مسق « (- 3 [ ) 715]

«. ب ضرف « دشاب - هتشاد  ّتیلخدم  نآ  رد  يدیق  هکنیا  نودب  تسه  يوناث  مکح  رگنایب  لیلد ، هک  (- 1 [ ) 716]
. تسا ضرف  درجم  روکذم ، لاثم  (- 2 [ ) 717]

و ۀـیفیلکتلا «. ماکحالا  عیمج  یف  اهطارتشال  هقلعتم ، یلع  ةردـقلا  زارحا  مسقلا  اذـه  یف  کسمتلا  زاوج  یف  طرتشی  ّهنا  هدارم  (- 3 [ ) 718]
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یف کش  اذا  مومعلا  وا  قالطالاب  کسمتلا  زوجی  ایبل  ناک  اذا  صـصخملا  و  ۀـیزاکترالا ، ـال  ۀـیلمأتلا  ۀـیلقعلا  طئارـشلا  نم  ةردـقلا  نا  هیف :»
- هّرس سّدق  ینیکشم  یتأی . امک  لطاب  وه  هیفانی و  ام  ءالتبالا  ۀلأسم  یف  ۀیلقعلا  ۀلدالا  یف  هنم  یتأی  هنا  الا  مدقت ، امک  صـصخملا ، قادصم 

.349 موحرم 1 / هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر .
. هدشن ذخا  یطرش  دیق و  چیه  رذن ، هب  يافو  بوجو  لیلد  رد  میدرک  ضرف  اریز  (- 4 [ ) 719]

اهمکح ریغب  ۀـیلوالا  اهنیوانعب  ۀـموکحم  تناک  اذا  لاعفالا  نا  هلـصاح :» و  یـضم « مدـقت و  اـم  ریغ  دـیدج  بلطم  یلا  ةراـشا  (- 1 [ ) 720]
اذاف یبابحتسالا  یلع  یمیرحتلا  مدق  ایمیرحت  رخآلا  ایبابحتسا و  نیمکحلا  دحا  ناک » ناف  نییـضتقملا « نیب  ۀمحازملا  عقتف  ۀیوناثلا  اهنیوانعب 

و ۀنمؤملا « وا  نمؤملا  ۀباجإ  بابحتسا  یعاری  ۀمرحلا و ال  یعاری  امهوحن  وا  ۀبیغ  وا  بذک  نم  عورـشم  ریغ  ارما  ۀنمؤملا  وا  نمؤملا  سمتلا 
ضرا زایتجا  یلع  ۀمرتحم  سفن  ءایحا  فقوت  اذا  امک  اطانم  امهاوقا  اکالم و  امهّمهأ  مدق  ایمیرحت  رخآلا  ایباجیا و  نیمکحلا  دـحا  ناک » نا 

القع و ّریختنف  مها  امهدحا  نکی » مل  اذا  و  ۀیلوالا « ۀیـسفنلا  ۀمرحلا  یلع  يوناث  ناونعب  يراطلا  يریغلا  بوجولا  مدقی  زایتجالا  یفف  یبصغ 
یف مدقت  دق  ۀیعرـشلا و  ۀحابالا  رییختلا ال  یه  ۀـیلقعلا و  اهب  ینعی  ۀـحابالاک  رخآ  مکحب  هیلع ح  مکحیلف  فنـصملا  لوق  نم  دوصقملا  وه 

امهدحا ناک  نا  امهنم  مهالا  الا  نیزجنم  نانوکی  امهنا ال  الا  نیمکحلا  الکب  موکحم  هنا  محازتلا و  باب  نم  وه  عمجملا  نا  عامتجالا  باب 
.281 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . رکذتف . القع  امهنیب  ّریختنف  الا  مها و 

كرت دیاب  دـیوگیم  یلوا  ناونع  لیلد  دوش و  نایتا  اجراخ  ءیـش  نآ  دـیاب  هک  دـنکیم  تلالد  رذـن  هب  يافو  بوجو  لیلد  (- 2 [ ) 721]
. دوش

. رفس رد  موص  نینچمه  رذن و  داقعنا  اب  تاقیم  زا  لبق  مارحا  تحص  (- 1 [ ) 722]
. رذن تروص  رد  دشابیم - بابحتسا  ناحجر و  ياراد  رفس ، رد  مایص  نینچمه  و  (- 2 [ ) 723]

. تسیچ ّتیصوصخ ، نآ  مینادیمن  هتبلا  (- 1 [ ) 724]
. رفس رد  مایص  نینچمه  و  (- 2 [ ) 725]

.317 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . رفسلا . یف  اعبرا  ةالصلاک  وا  (- 3 [ ) 726]
. هدش لصاح  رذن ، رطاخ  هب  ناحجر  دوشیم  مولعم  سپ  (- 4 [ ) 727]

. لاکشا لح  لوا  قیرط  (- 1 [ ) 728]
. رفس رد  موص  نینچمه  و  (- 2 [ ) 729]

وه امک  اتاذ  نیحجار  امهنوک  مدـع  عم  یلاـعت  هّللا  یلا  اـمهب  اـبرقتم  اـمهنایتاب  رذـنلا  قلعتی  فیک  هنا  نم  لاـقی  دـق  اـمل  عفد  (- 1 [ ) 730]
قلعتی فیکف  اتاذ  امهناحجر  مدـعل  رودـقم  ریغ  رذـنلا  لبق  ابرقتم  امهب  ناـیتالا  نا  يرخا » ةراـبعب  و  ثلاـثلا « یناـثلا و  هجولا  یف  ضورفملا 

وه القع  رذـنلا  یف  ربتعملا  نکل  رودـقم و  ریغ  ناک  نا  رذـنلا و  لبق  کلذـک  امهب  نایتالا  نا  عفدـلا » لـصاح  و  کلذـک « اـمهنایتاب  رذـنلا 
امهبوجول کلذ  یلاعت و  هّللا  یلا  ابرقتم  امهب  نایتالا  نکمی  لمعلا  نیح  هنا  مولعملا  نم  رذنلا و  نیح  لمعلا ال  نیح  روذـنملا  یلع  ةردـقلا 

امک ال رودلا  مزل  الإ  رذنلا و  ببسب  اهعبطب ال  ۀلصاح  تناک  اذا  اهنکل  یفکت و  امم  تناک  نا  لمعلا و  نیح  ةردقلا  نا  هیف » و  رذنلا « ببسب 
هنع و صانم  حیرـص ال  رود  وه  درفلا و  بسح  رذنلا  یلع  فقوتی  لمعلا  نیح  ةردقلا  لمعلا و  نیح  ةردقلا  یلع  فقوتی  رذـنلا  ناف  یفخی 

.285 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . یجنم . ال 
ار هلدا  نآ  ام  تسا  نکمم  دشاب ، هتشاد  ناحجر  رذن ، زا  رظن  عطق  اب  دیاب  رذن - قلعتم  و  روذنم - دیوگیم : هک  ياهلدا  نامه  (- 2 [ ) 731]
زا رظن  عطق  اب  روذنم  دیاب  ینعی : هدشن  هلدا  نآ  هجوتم  یصیصخت  تاقیم ، زا  لبق  مارحا  رذن  دروم  رد  میئوگب  میراذگب و  یقاب  شمومع  رب 
هک تسا  تروص  نیا  رد  اذـل  هدـشن  نآ  هجوتم  یـصیصخت  الـصا  تسه و  یلک  هدـعاق  کی  تروص  هب  بلطم  نیا  دـشاب و  حـجار  رذـن ،

. مینکیم نایب  لاقی » ال  ربارب « رد  ار  لوا  خساپ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 989 

http://www.ghaemiyeh.com


. رذن تروص  رد  رفس - رد  موص  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  رد  (- 1 [ ) 732]
. لاکشا لح  مّود  قیرط  (- 2 [ ) 733]

«. ةدابع وه  امب  (-» 3 [ ) 734]
. رفس رد  مایص  نینچمه  و  (- 4 [ ) 735]

» ار یتعکر  جنپ  زامن  کی  درک  رذن  یسک  رگا  ایآ  دنکیم . ادیپ  ققحت  ناحجر  رذن ، هطساو  هب  تفگ  ناوتیمن  تهج  نودب  (- 5 [ ) 736]
!. ریخ دنکیم ؟ ادیپ  تیدابع  تیعورشم و  تالص ، نآ  دنک  نایتا  ةدابع »

. مارکالا بوجو  مکح  الا  اهتلدا  یضتقمب  ملاعلا  ماکحا  عیمجب  هیلع  مکحیف  صیصختلا » باب « نم  نوکی  یتح  (- 1 [ ) 737]
«. صّصّختلا باب « نم  نوکی  یک  (- 2 [ ) 738]

لدتسا دق  هنا  امک  اضیا  ءاملعلا  يرج  مهتریس  یلع  مهبأد و  فرعلا و  ندید  نم  هنا  یلع  الکتم  هزاوج  یلا  ضعب  بهذ  نا  و  (- 3 [ ) 739]
هیف فقوت » و  بیرقتب «...  سجنم  سجن  لک  صیـصخت  مزلی  سجنم  ریغ  اسجن  ناک  ول  هناف  لـحملا  سجنت  ـال  اـهناب  ۀـلاسغلا  ةراـهط  یلع 

.318 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . فقوتلا ]...  هجو  یف  لاقی  امبر  فنصملا و  مهنم  ۀعامج 
نا ایلصوت و  هنوک  ناف  ایدابع  ایلـصوت ال  ءافولا  رما  نوک  نم  لاؤسلا  یف  مدقت  ام  یفانی  اذه ال  نا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 4 [ ) 740]
دق معن  یبرق . وحنب  هب  نایتالا  عم  الا  هققحت  عنتما  موصلا  مارحالاک و  ةدابع  ناک  اذا  هقلعتم  نا  ـالا  هقلعتمب  ناـیتالا  درجمب  هطوقـس  یـضتقا 

ءافولا بوجو  نیع  ناک  نا  هلاثتما  دوصقملا  رمالا  نا  لاکشا  ءاج  رذنلا  لاح  یف  روذنملل  ادیق  ذخا  نا  رمالا  لاثتما  دصق  ناب  هیلع  لکشتسی 
هروذنم نوک  ضورفملا  ذا  رذانلا  دصق  فالخ  یلع  ناک  الـصا  ادـیق  ذـخؤی  مل  نا  همدـع و  ضورفملاف  هریغ  ناک  نا  عنتمم و  وهف  رذـنلاب 

.513 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ةدابع .
ام يارب  مارکا  مکح  رظن  زا  دیز  عضو  هکیلاحرد  مینکیم  يراج  ماعلل - دـیز - تیدرف  مدـع  زارحا  يارب  ار  مومعلا  تلاصا  (- 1 [ ) 741]

. تسا صخشم 
. دیز تیملاع  مدع  ینعی : (- 1 [ ) 742]

. تسا لاکشا  لحم  یظفل ، لصا  نیا  نایرج  هتبلا  (- 2 [ ) 743]
. دراد تیراما  هبنج  مومعلا ، تلاصا  هک  دوشیم  هدافتسا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  يدعب  ثحب  زا  (- 3 [ ) 744]

مه دننکیم و  لمع  نآ  دوخ  هب  مه  القع  دـشابیم و  القع  کسمت  تیفیک  عبات  یئالقع و  لصا  کی  مومعلا  تلاصا  ینعی : (- 4 [ ) 745]
. شمزاول هب 

. لصتم هن  تسه  لصفنم  صصخم  دوصقم ، (- 1 [ ) 746]
یهتنم ر ك : هماهفا . دصق  نمب  وا  نیهفاشملاب  اهتیجح  صاصتخا  نم  تاروهظلا  ۀـیجح  یف  ترکذ  یتلا  لیـصافتلا  لابق  یف  (- 2 [ ) 747]

570 ۀیاردلا 1 /
. صّصخم زا  صحف  زا  لبق  یتح  (- 1 [ ) 748]

َّنَأ » i یلاعت هلوقک  ۀیجراخلا  ۀنیرقلا  لجال  اردان  الا  هل  لباق  ماع  لک  ناف  هل  هتیلباق  صیصختلل  ماعلا  ۀیضرعم  نم  دارملا  سیل  (- 1 [ ) 749]
هریغب لب و  ماعلاب  ملکتی  نا ال  هتداع  ملکتملا و  لاح  نم  زرحا  دق  هنا  دارملا  لب  ریصب » ءیش  لک  یلع  هّللا  نا  E و « «* \ ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا 

ك: ر . صحفلا . لبق  لصالا  ۀیجح  ساسا  عضعضتی  ملعلا  کلذب  هدارم و  راهظا  همارم و  نییبت  یف  ۀلصفنم  نئارق  یلع  دمتعی  نا  الا و  اضیا 
.319 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 

. صّصخم زا  صحف  زا  لبق  یتح  (- 2 [ ) 750]
. دشابیمن مه  ام  یهقف  ءالتبا  لحم  اعون  و  (- 1 [ ) 751]
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. تسا ثحب  لحم  زا  جراخ  میتفگ  هک  ياهلدا  نامه  (- 2 [ ) 752]
. صصخم هرابرد  صحف  موزل  زا  (- 1 [ ) 753]

. دوشیم يراج  هیمکح  تاهبش  رد  هک  ياهیلمع  لوصا  نآ  هتبلا  فلا : (- 1 [ ) 754]
دومن قیقحت  نآ  یعقاو  مکح  هرابرد  دیاب  ادـتبا  هکلب  دومن  يراج  تئاربلا  تلاصا  نتت ، برـش  هب  تبـسن  ناوتیمن  صحف  نودـب  الثم  ب :

. دسریم تئارب  لصا  يارجا  هب  تبون  میدشن  هاگآ  یعقاو ، مکح  هب  تبسن  صحف ، زا  دعب  رگا 
. ماع ینعی : (- 2 [ ) 755]

تایآلا و هیف  دنتسملا  لب  عامجالا  وه  ۀیعرشلا  لوصالا  ۀلدا  دییقت  یف  دنتـسملا  نوک  یف  ۀشقانملا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 756]
ۀیبوجو ۀیمازلالا  فیلاکتلاب  یلامجالا  ملعلا  وه  هیف  دنتـسملا  نا  وا  هلحم  یف  هّرـس  سّدق  هنم  یتأیـس  امک  هقفتلا  بوجو  یلع  ۀلادلا  رابخالا 

نیماقملا نیب  قرفلا  اذاف  امهنیب  قرف  الب  اضیا  یلامجالا  ملعلا  وه  هیف  صحفلا  دوجو  یف  دنتـسملا  ناک  ول  هیف  نحن  امک  نوکیف  ۀیمیرحت  وا 
.519 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ظحالف . امهیف  بوجولا  دنتسم  یف  راظنالا  فالتخاب  فلتخی  صحفلا  بوجو  یف 

هیآ 124. هدئام ، هروس  (- 1 [ ) 757]
هیآ 97. نارمع ، لآ  هروس  (- 2 [ ) 758]

نامه هک  تسا  مئاق  ترورـض ، عامجا و  دـننام  يرگید  هلدا  دـشاب  مه  نیرـضاح  هب  صتخم  هلدا ، نآ  یظفل  داـفم  رگا  هتبلا  (- 3 [ ) 759]
. تسا ملسم  تباث و  مه  نیرئاس  هب  تبسن  دافم ،

. دندینشیم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مالک  هک  (- 1 [ ) 760]
. بیاغ ای  دندوب  رضاح  سلجم ، رد  هاوخ  (- 2 [ ) 761]

. دوش لعج  هک  سکره  هیحان  زا  (- 3 [ ) 762]
هکلب تسا ، ظوفحم  دوخ ، ياج  هب  هدـش ، عقاو  مالک  ثحب و  لحم  هک  نیمودـعم  اب  هبطاخم  تحـص  لب :» هملک « رکذ  هتکن  (- 1 [ ) 763]

. هدنراگن تسا - مالک  لحم  مهنآ  دشابیم  نیمودعم - زا  اروذحم -» فخا  هک « بطاخت  سلجم  زا  نیبئاغ  اب  هبطاخم  میئوگیم :
. نآ لاثما  و  (- 2 [ ) 764]

. همدع نیمودعملا و  لب  نیبئاغلل  باطخلا  تاودا  بیقع  ۀعقاولا  ظافلالا  مومع  یف  عازنلا  نوکی  نا  نکمی  يا : (- 1 [ ) 765]
ك: ر . ۀغللا . هناف  همدـع  ظافلالا و  مومع  یف  عجرملا  فالخب  لقعلا  وه  باطخلا  ۀحـص  وا  فیلکتلا  ۀحـص  یف  عجرملا  نال  (- 2 [ ) 766]

.520 لوصالا 1 / قئاقح 
هابـشا رکب و  تام  وا  ورمع  بهذ  وا  دیز  ءاج  هعم  ملکتلا  يدـل  کلوق  یف  امک  رـضاحلا  دوجوملا  یلا  مالکلا  هجوتی  ام  لثم  (- 3 [ ) 767]

.297 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . کلذ .
.E*\ ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای   i:\ دننام نآ ، لاثما  و  (- 4 [ ) 768]

نایرابتعالا رجزلا  ثعبلا و  اذک  هنع و  عنملا  ءیـشلا و  یلا  عفدلا  ریظن  مودعملل  نییجراخلا  رجزلا  ثعبلا و  عانتما  یف  بیر  ال  (- 1 [ ) 769]
عون یلقعلا  مکحلا  نال  كرتلا  وا  لعفلا  ناحجرب  هلقع  مکح  ینعمب  كرتلا  وا  لـعفلا  یلا  یلقع  عاد  فلکملل  لـصحی  نا  ینعمب  ناـیلقعلا 
ملعلا ناف  لهاجلا  دوجوملا  معی  لـب  بئاـغلاب  ـال  مودـعملاب و  صتخی  ـال  ینعملا  اذـهب  اـمهعانتما  نا  ـالا  مودـعملل  لـصاحلا  ریغ  ملعلا  نم 

هنا امب  مودعملا  معن  قرفلا  یف  نیتلیخد  مدعلا  دوجولا و  اتیثیح  نوکت  الف  هیلع  هئافتناب و  یفتنیف  روکذـملا  لقعلا  مکحل  عوضوم  فیلکتلاب 
نم مالکلا  لحم  نع  جراخ  رادـقملا  اذـهب  قرفلا  نکل  هل  لصحی  نال  لـباق  دوجوم  هنا  اـمب  دوجوملا  ملعلا و  هل  لـصحی  نا  عنتمی  مودـعم 
امک فیلکتلا  نع  رخأتم  رما  یف  قرف  همدع  ملعلا و  ۀیلباق  یف  امهنیب  قرفلا  ذا  همدع  فیلکتلا و  ۀحـص  یف  مودـعملا  دوجوملا و  نیب  قرفلا 

.520 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . لمأتلاب . رهظی  هلعل 
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. هدش عقاو  نونمؤملا » زا « لبق  و  (- 2 [ ) 770]
. دوشیم لماش  ار  تمایق  زور  ات  نینمؤم  مامت  تسا و  مال  هب  یلحم  عمج  نونمؤملا » (-» 3 [ ) 771]

. دیئامن هعجارم   49 ۀیافکلا 4 / حاضیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 772]
نوک یف  عانتما  امک ال  امودعم  کلاملا  نوک  یف  عانتما  هنا ال  رهاظلا  ذا  عانتمالا  یف  عوقولا ال  یف  ریظنتلا  دوصقملا  نا  رهاظلا  (- 1 [ ) 773]
موقت نا  حصی  یتلا  ۀیرابتعالا  تافاضالا  نم  ۀیکلملا  ناف  ةرمثلا  کلم  لثم  یناثلا  ثاریملل و  لمحلا  کلم  لثم  لوالا  امودعم و  كولمملا 

. دوجوملاب موقت  امک  مودعملاب 
.521 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .

. دشاب هتشاد  نآ  هب  تبسن  یلعف ، رجز  ثعب و  هکنیا  نودب  (- 2 [ ) 774]
. دنتسه طئارش  ياراد  و  (- 3 [ ) 775]

. داد رارق  نآ  هرئاد  رد  ناوتیم  مه  ار  نیمودعم  ینعی : تسین  لاحم  یئاشنا ، مکح  هب  تبسن  مودعم ، فیلکت  سپ  (- 4 [ ) 776]
. دنکیم لعج  مودعم - دوجوم و  زا  معا  همه - يارب  روکذم  وحن  هب  یئاشنا  مکح  کی  اذل  (- 5 [ ) 777]

. دنکیم ادیپ  ققحت  یلعف  تیکلم  دوجوم ، نوطب  هب  تبسن  هک  تسا  یهیدب  (- 1 [ ) 778]
هیلع بجو  عیطتـسم  دـجو  اذا  دومرف «: هکنیا  ای  الیبس » هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جـح  اودـجو  اذا  سانلا  یلع  هّلل  دومرف «: اضرف  (- 2 [ ) 779]

«. جحلا
اهیا ای  دـیوگب  هک  نیا  لثم  دـیامنن  طورـشم  درواـیب و  قلطم  ار  شباـطخ  ـالوم  هک  دوب  یئاـج  رد  مـالک  رگید «: تراـبع  هب  (- 3 [ ) 780]

ار دوخ  باـطخ  ـالوم  رگا  اـما  ءاـشنا و  نیمودـعم  قح  رد  ـالعف و  نیدوجوم ، ّقح  رد  دـشاب  هدرک  هدارا  ةالـصلا و  مکیلع  بجی  نونمؤملا 
مولعم سپ  ار  تابجاو  یقاب  ای  ار  تالـص  غولبلا ، طرـشب  ای  دوجولا  طرـشب  نینمؤم  زا  دیامن  هدارا  الوم  هکنیا  ناکما  سپ  دـیامن  طورـشم 

لاح رد  یصاخ  طرشب  یصخش  زا  يزیچ  ندرک  هدارا  زا  یعنام  چیه  تسه و  هطورـشم  فیلاکت  تابجاو و  یقاب  لاح  نیا ، لاح  هک  تسا 
ینیئوخ 1/ میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . تشذگ .» طورـشم  بجاو  ریوصت  رد  هک  نانچمه  تسین  یـصاخ 

.144
. دشاب حرطم  مه  باطخ  تاودا  امتح  درادن  یموزل  تسا و  ریغ  بناج  مالک ، هیجوت  بطاخت ، يانعم  (- 1 [ ) 781]

.E*\ ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای   i:\ دننام نآ  لاثما  و  (- 1 [ ) 782]
. امش شیامرف  رب  انب  (- 1 [ ) 783]

ققحت ظفل  نآ  هلیسو  هب  ماهفتسا  موهفم  دیامن ، لامعتسا  ار  ماهفتسا  هغیص  الثم  ناسنا  هک  تسا  نیا  یئاشنا ، ماهفتـسا  يانعم  (- 1 [ ) 784]
. دنک ادیپ 

- یئاشنا بلط  بلط - ءاشنا  يارب  رما  هغیـص  یقیقح . بلط  ب : یئاـشنا . بلط  فلا : تسا : هنوگ  ود  رب  مه  بلط  هکنیا  اـمک  (- 2 [ ) 785]
. هدش عضو 

. تسا ناسنا  سفن  هیقیقح  فاصوا  زا  یعقاو و  تساوخ  نآ  دشابیم و  ناسنا  سفن  هب  مئاق  هک  تسا  یتفص  یقیقح : بلط  (- 3 [ ) 786]
ءاثر یف  یماـهتلا  نسحلا  وبا  ۀـّیئار  نم  وه  و  ب : راحـسالا .» بکاوک  نوکت  اذـک  و  هدـمآ «: نینچ  بتک  زا  یـضعب  رد  فلا : (- 1 [ ) 787]

: اهردص درسلا و  ةدوج  ینعملا و  ۀماخف  ۀلازجلا و  نسحلا و  ۀیاغ  یف  یه  اریغص و  تام  يذلا  هدلو 
نع هلأس  مانملا و  یف  هتوم  دعب  هباحصا  ضعب  هآر  ارس . لتق  مث  ۀنس 416  ةرهاقلاب  نجس  رارق  رادب  ایندلا  هذه  امراج  ۀیربلا  یف  ۀینملا  مکح 

: ریغصلا يدلو  ۀیثرم  یف  یلوقب  لاق  لامعالا . ياب  لاقف  یبر ، یل  رفغ  لاق : هلاح 
تیبلا 229. لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  زا  ذختم  «. 24 ۀیلضفلا : ءادهش  يراوج «  هراوج و  نیب  ناتشهبر  رواج  یئادعا و  ترواج 
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هک دشاب  نیا  یئاشنا ، ماهفتـسا  رب  یعاد  رگا  اّما  تسا  لهج  اب  مزالم  دشاب ، یقیقح  ماهفتـسا  یئاشنا ، ماهفتـسا  رب  یعاد  رگا  (- 2 [ ) 788]
ای َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  » i\ دیامنیم لاؤس  وا  زا  اذل  دنک  تبحم  فطل و  راهظا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  تبـسن  الثم  دهاوخیم  دنوادخ 
هب لئاق  هدش و  خلسنم  دوخ ، يانعم  زا  ماهفتـسا  هغیـص  میئوگب  هک  درادن  یموزل  دوب و  دهاوخن  لهج  مزلتـسم  تروص ، نیا  رد   E \ یسُوم

. میوش تیزاجم 
. ایزاکترا لیزنتلا  توبثب  ملعی  نیا  نمف  شیتفتلا  تافتلالاب و  لیزنتلاب  ملعلا  لصحی  مل  نا  يا و  (- 1 [ ) 789]

. تسه یئاشنا  باطخ  اهنآ  هل  عوضوم  هکلب  هدشن  عضو  یقیقح  بطاخت  يارب  باطخ  تاودا  هک  (- 2 [ ) 790]
. دوجوم رضاح و  هلزنم  هب  مودعم  بئاغ و  لیزنت  ینعی : (- 3 [ ) 791]

. هدش هتفگ  وحن  تایبدا و  رد  هک  هچنآ  رب  انب  (- 1 [ ) 792]
. یئاشنا یعاقیا و  باطخ  هن  (- 2 [ ) 793]

. هدش هجوتم  بطاخم ، هب  مالک  نکل  تسا  نآ  دقاف  هک  یتاباطخ  هچ  تسا و  باطخ  تاودا  دجاو  هک  یتاباطخ  نآ  هچ  (- 3 [ ) 794]
« ةردقلا قلعتل  لباق  ءیـش  نآ «: زا  دوصقم  تفگ  درک و  انعم  ار  ءیـش » دیاب « ریدق » ءیـش  لک  یلع  هّللا  نا  میئوگیم «: یتقو  (- 1 [ ) 795]

. تسا جراخ  تردق ، مسقم  زا  هک  ءیش  هن  تسه 
.524 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هدوجو . دعب  ول  مودعملا و  یلا  ههجوت  نکمال  ایدبا  ناک  ول  و  ینعی : (- 1 [ ) 796]

زا ار  ادن  نیا  یسوم  هک  دوشیم  هدافتسا  صـصق  هروس  هیآ 30  زا  يوط » سدـقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  کبر  انا  ینا  (-» 1 [ ) 797]
بر هّللا  انا  ینا  یـسوم  اـی  نا  ةرجـشلا  نم  ۀـکرابملا  ۀـعقبلا  یف  نمیـالا  يداولا  ئطاـش  نم  يدون  دینـش - دوب  اـجنآ  رد  هک  یتخرد  يوس 

.168 هنومن 13 / ریسفت  زا  ذختم  نیملاعلا -.
. دنکیم تئارق  مدرم  يارب  ار  لاعتم  دنوادخ  مایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ّنأک  (- 2 [ ) 798]

. نآ لاثما  و  (- 3 [ ) 799]
. سانلا اهیا  ای  دننام  نآ  لاثما  و  (- 1 [ ) 800]

بطاخم باطخ و  هب  دوصقم  اهنآ  اریز  تسین  تجح  اهنآ  قح  رد  رهاوظ  نآ  دوشن ، نیمودـعم  لماش  تاـباطخ ، نآ  رگا  (-» 2 [ ) 801]
سفن الا  فیلاکت و  رد  نیمودعم  نیبئاغ و  نیرضاح ، كارتشا  هلدا  عامجا و  هب  دنیامن  عوجر  دوخ  فیلاکت  تابثا  رد  اهنآ  دیاب  دنتسین و 

«. تسین تجح  اهنآ  يارب  تامومع  نیا 
.147 ینیئوخ 1 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

ةدارا رهاظ و  هلاـمب  میکحلا  باـطخ  حـبق  وه  روهظلا  ۀـلاصا  ینبم  نا  بیرقتب  رهاوظلا ،» ۀـیجح  صاـصتخا  یلع  ینبم  هلوق «: (- 1 [ ) 802]
نم ۀلفغلا  لامتحا  ۀیحوجرم  ۀمیمضب  ۀجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  بجوت  ۀحلصم  مدع  عم  ۀجاحلا  تقو  یف  ۀنیرق  بصن  نود  نم  هفالخ 

دامتعا لامتحال  هماهفا  دـصق  نمب  صتخم  يرت  اـمک  اذـه  ةدافتـسالا و  ددـصب  وه  يذـلا  بطاـخملا  ةداـفالا و  ددـصب  وه  يذـلا  ملکتملا 
روهظ ح الف  ریغلا  یلا  ۀبـسنلاب  لامتحالا  اذهل  عفار  الف  هماهفا  دصق  نم  نیب  هنیب و  ةدوهعملا  ۀفراصلا  ۀـنیرقلا  یلع  مالکلا  ءاقلا  یف  ملکتملا 

. مهفاف ریغلا  یلا  ۀبسنلاب 
وا یلصالا  عضولاب  اما  دصاقملا  میهفت  وه  عضولا  نم  ضرغلا  نا  وه  ینبملا  نا  بیرقتب  صاصتخالا ،» مدع  ققح  دق  و  هلوق «: (- 2 [ ) 803]

قافتا نم  ینبملا  اذه  فشکتـسملا  روکذملا  ضرغلا  فالخ  یلع  فراصلا  دوجو  لامتحال  فقوتلاف  نئارقلا  ۀـظحالمب  یعونلا  یـضراعلا 
تـسم مث  نیعم  صخـش  یلا  ایاصولا  یف  امک  هریغ  بطاـخملا و  نیب  قرف  ریغ  نم  ۀـفراصلا  ۀـنیرقلا  لاـمتحاب  ءاـنتعالا  مدـع  یلع  ءـالقعلا 

.» هریغ بطاخملا و  نیب  قرفی  یک  حبقلا  ةدعاق  وه  كردملا  سیل  امهوحن و  فاقوالا و  یف  هیلا و  یصوملا  دقف  عم  اهب  لمعلا  یلا  ۀجاحلا 
.325 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هلظ ]» ماد  هنم 
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هیآ 9. هعمج ، هروس  (- 1 [ ) 804]
. دنوشیم فلکم  دوجوم و  ادعب  هک  یناسک  (- 2 [ ) 805]

. میتسه كرتشم  لوا ، ردص  نیملسم  اب  مکح  رظن  زا  ام  هک  هدش  مئاق  عامجا ، (- 1 [ ) 806]
رد نکل  دنتـسه  كرتشم   E «،* \ اُونَمآ َنیِذَّلا  » i ناونع ناـمیا و  عون  رد  دـعب  ياـهنامز  نینمؤم  اـب  لوا  ردـص  نینمؤم  هتبلا  (- 1 [ ) 807]

. میتسه تبیغ  رصع  رد  ام  دندوب و  روضح  نامز  رد  اهنآ  ینعی : دنشابیم  فلتخم  فنص ،
. مینکیم یگدنز  تبیغ  رصع  رد  هک  (- 2 [ ) 808]

. دندوب دیلا  طوسبم  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد  ای  (- 3 [ ) 809]
. میتسه تبیغ  رصع  رد  ام  دندوب و  روضح  نامز  رد  اهنآ  اریز  (- 1 [ ) 810]

. تسه یضرف  روکذم ، لاثم  (- 1 [ ) 811]
. میرادن لوا - ردص  ریغ  نیملسم  نامدوخ - عضو  هب  یتیانع  هجوت و  العف  (- 2 [ ) 812]

« روضحلا فرـشب  نوفرـشملا  سانلا  اهیا  ای  هدماین «: نینچ  هیآ  رد  تسا و  قلطم  روکذم ، باطخ  ینعی : قالطا ، هب  کسمت  اب  (- 3 [ ) 813]
. هتشادن تیلخدم  روضح  مدع  روضح و  هدوب ، قلطم  اهنآ  يارب  مکح  دوشیم  مولعم  سپ 

ار نآ  ملکتم ، درادـن  یموزل  تسا ، تباث  رهـش ، نآ  هدودـحم  رد  طقف  تسه و  مق  رهـش  یلاها  هب  طوبرم  یمکح  رگا  اضرف  (- 1 [ ) 814]
. دیامن ناونع  دوخ  مالک  رد 

، نیهفاشم يارب  روکذم  دیق  هک  تسا  یهیدـب  ترجه ،» لوا  نرق  رد  دوجو  یگدـنز و  دـشاب «: وحن  نیا  هب  يدـیق  هکنیا  لثم  (- 2 [ ) 815]
. دوش لئاز  لوا  نرق  رد  یگدنز  هک  داد  ماجنا  یلمع  ناوتیمن  تسا و  لاوزلا  نکممریغ 

نم دب  لب ال  جحلا  عسی  نامز ال  وا  نآ  یف  عاطتسا  نمل  قالطالا  وحن  یلع  جحلاب  فیلکتلا  هجوی  نا  نکمی  الثم ال  دقفلا  يا  (- 1 [ ) 816]
رومالا فالخب  هیف  طرـش  اهنا  عم  جـحلا  عسی  نمز  لوط  ۀعاطتـسالا  ءاقب  مدـع  عم  یتح  جـحلا  توبث  قالطالا  ةدافال  ۀعاطتـسالاب  دـیقی  نا 

ر. ةایحلا . غولبلاک و  مکحلا  یف  الیخد  اطرـش  هنوکل  ایفانم  قالطالا  نوکیل  نادجو  ةروص  دعب  نادقف  ةروص  دجوت  دجوی و ال  مل  ذا  ۀتباثلا 
.326 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك :

لـصاح و  تاذـلا «. مزال  ناک  امیف  اهتوبثب  مازتلا  لب  قالطالا ، یلع  ةرمثلل  اعفد  سیل  رکذ  اـم  نا  وه  و  لاؤس : عفد  یلا  ةراـشا  (- 2 [ ) 817]
مکحلا و ال یف  اهلخد  لمتحملا  دویقلا  یف  داحتالا  وه  هداحتا  نم  دارملا  ذا  فنـصلا  فالتخال  ابجوم  سیل  کلذـک  ناک  ام  نا  باوجلا :»

. مهتاوذ مزاول  نم  تناک  یتلا  دویقلا  لخد  لمتحی 
.360 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : هّللا ر . همحر  ینیکشم 

مدع نیمودعملا و  نیبئاغلل و  ماکحالا  تابثا  یف  كارتشالا  لیلد  ۀیافک  مدع  قالطالاب و  کسمتلا  یلا  ۀجاحلا  تابثا  هضرغ  (- 1 [ ) 818]
. همدع قالطالاب و  کسمتلا  ثحبلا  ةرمث  لعج  کلذ  عم  غوسی  فیکف  نیهفاشملا  قح  یف  ول  هیلا و  قالطالا  مضب  الا  هب  لالدتسالا  ۀیمامت 

.609 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هحیضوت ... 
. هخسن لبق  لوسرلا  يوجن  دنع  قدصتلا  بوجو  ۀماسا و  شیج  نع  فلختلاک  (- 2 [ ) 819]

دیعب عضوم  یلا  رفسلا  یف  داهجلا  ۀنوئم  مهنادجو  مدع  مهئارقفک و  اضیا  نیهفاشملل  فیلاکتلا  لومـش  یف  کشی  ناونعب  يا  (- 3 [ ) 820]
. ادج

.327 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . کلذ .  نم  رثکا  كارتشالا  لیلد  عفنی  و ال  (- 4 [ ) 821]
. تسا موصعم  روضح  نامز  هک  (- 5 [ ) 822]

. تسا دودرم  مّود ، هرمث  میئوگیم  میوشیم و  هرمث  نآ  عنام  دش ، تباث  قالطا ، ساسا  یتقو  سپ  (- 1 [ ) 823]
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ریغ نا  ثیح  نیهفاشملاب  تاباطخلا  صاصتخاب  انلق  نا  اقلطم و  تاـقالطالاب  کـسمتلا  حـصی  هنا  ۀـیناثلا و  ةرمثلا  نـالطب  یف  (- 2 [ ) 824]
.612 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . هحیضوت . رم  امک  اضیا  ماهفالاب  نودوصقم  نیهفاشملا 

. دنتسه نیهفاشم  نامه  ماهفا ، هب  نیدوصقم  رگید : ترابع  هب  (- 3 [ ) 825]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 826]

. رگید لیلد  ای  عامجا  رطاخ  هب  (- 1 [ ) 827]
. دشاب مزال  حرطم و  مه  هّدع  هچرگ  (- 1 [ ) 828]

. مینکیم نایب  يدوز  هب  هک  يوحن  هب  دوش  عقاو  مالک  کی  رد  ای  (- 2 [ ) 829]
هیآ 228. هرقب ، هروس  (- 1 [ ) 830]

. تسا ماع  تاقلطملا ،» ناونع « هچرگ  دشاب  هتشادن  یضرعت  تاقلطم ، رئاس  هب  تبسن  و  (- 1 [ ) 831]
. هدش رکذ  تاقلطملا » هملک « هفیرش ، هیآ  رد  نوچ  (- 1 [ ) 832]

. دانسا رد  زاجم  هن  دشاب  هملک  رد  زاجم  هن  (- 1 [ ) 833]
. تسا مارکالا  بجاو  ملاع ، قلطم  و  (- 1 [ ) 834]

فـشک ار  ملکتم  دارم  روهظلا ، تلاصا  هب  کسمت  قیرط  زا  تسا و  كوکـشم  ماـع ، هب  تبـسن  ملکتم ، دارم  هکنیا  رطاـخ  هب  (- 2 [ ) 835]
. مینکیم

مولعم ریغ  ماـعلا  بناـج  یف  دارملا  دارملا و  نییعت  یف  روـهظلا  عاـبتا  وـه  ناـک  نا  ءـالقعلا و  ءاـنب  نم  نقیتـملا  نا  هیف » و  (- ...» 1 [ ) 836]
حلاصلا هدارفا  ضعب  یلا  ریمـضلا  دوع  عم  هل  هداقعنا  ماقملا  یف  ماعلل و  ادـقعنم  روهظلا  ناک  اذا  هلک  اذـه  نکل  ریمـضلا  بناج  یف  هفـالخب 

مل الا  لیوط و  دحاو  مالک  یف  امهعوقو  وه  نیمالک  یف  امهعوقو  نم  دارملا  ذا  نیمالک  یف  اناک  ول  مولعم و  ریغ  صیـصختلا  یلع  ۀـینیرقلل 
.312 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . افاضم ... ) اذه  مهفاف ( هلوقب  راشا  دق  اذه  یلا  لعل  هیلا و  ریمضلا  دوع  حصی 

. یقیقحلا هانعم  یف  هب  فتحا  ام  عم  ارهاظ  مالکلا  نوکی  ام ال  مالکلاب  فتحا  اذا  امیف  یتح  ینعی : (- 2 [ ) 837]
کشلا نم  لقا  الف  هظفل :) ام  لاق  ماعلا ( صیـصخت  یلع  مادختـسالا  حجر  ام  دعب  هناف  لوصفلا  بحاص  وه  نوکی  نا  لمتحی  (- 3 [ ) 838]
ؤفاکتلا لامتحا  عم  نا  هلـصاح :) و  فراصلا ( توبث  نم  دـب  لب ال  مومعلا  نع  همومع  تبث  ام  فرـص  یف  یفکی  وه ال  ؤفاکتلا و  ققحت  یف 

نا ادبعت و  ۀقیقحلا  ۀلاصاب  لمعلا  نیع  وه  هنع و  فراصلا  تبثی  نا  یلا  همومعب  ذخأن  مومعلا  یف  ملاعلا  روهظ  زارحا  مدع  نیفرـصتلا و  نیب 
.314 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . هلحم . یف  وه  رظن و  اذه  یف  هلوقب و  اریخا  هیف  رظنت  هنکل  افرع و  روهظ  كانه  نکی  مل 

«. ۀینیرقلل حلصی  ام  ینعی «: (- 1 [ ) 839]
. دشابن ای  دشاب  روهظ  هاوخ  (- 2 [ ) 840]

لئازلا قالطالاب  امئاد  لب  ابلاغ  طینا  يذـلا  فلاخملا  موهفملا  نم  قوطنملاب - هنوکل  ماعلا - ۀـیئاوقا  لیخت  فالخلا  أشنم  لعل  (- 1 [ ) 841]
.620 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . ءیش . ینداب 

» هلوق موهفمب  رهاط  هلک  ءاملا  هلوق  صیصختک  ةاکز و  ۀمئاسلا  منغلا  یف  هلوق  موهفمب  ةاکز  منغلا  یف  ص » هلوق « صیـصختک  (- 2 [ ) 842]
. ءیش هسجنی  مل  ّرک  ردق  ءاملا  غلب  اذا  ص »

هل لحت  مل  ملعی  وه  اهتدع و  یف  ةأرملا  جوزت  يذـلا  و  هلوق : موهفمب   E ْمُِکلذ َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو   i یلاعت هلوق  صیصختک  (- 3 [ ) 843]
یتشر نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : لاحلاب ر . ملاع  وه  اهجوزت و  نمل  ادبا  لعبلا  تاذ  ۀیلح  مدع  وه  ادبا و 

.329 / 1
. دناهدومنن نایب  ار  نآ  هّللا  همحر  فنصم  هک  (- 4 [ ) 844]
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تافانم صیـصخت  اب  ندوب  تقیقح  تسا - تقیقح  دـیوگیم  تقیقحلا  تلاـصا  دـشابن  تیزاـجم  مزلتـسم  صیـصخت ، رگا  (- 5 [ ) 845]
. درادن

. دنراد هنیمز  نیا  رد  یلصفم  تاقیقحت  دوخ ، هیافک  حرش  هحفص 328  رد  هّرس  سّدق  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  (- 6 [ ) 846]
. میوش موهفم  توبث  هب  لئاق  دشاب - تباث  یموهفم  هکنیا  رب  انب  هتبلا  (- 7 [ ) 847]

هیآ 36 ءارسا ، هروس  فلا : (- 1 [ ) 848]
. دنک ادیپ  نایرج  مه  دراوم  رئاس  رد  دشابن و  دئاقع  باب  صتخم  روکذم ، هیآ  دینک  ضرف  ب :

بجیف نیلیلدلا  نیب  عمج  هب  لمعلا  یف  هلثمب و  ضراع  یعرش  لیلد  هنا  وهف  نیزوجملا  لالدتـسا  اما  اهیف  رظنلا  هب  دهـشی  امک  (- 1 [ ) 849]
موهفملا ءاغلاب  نکمی  کلذک  مومعلا  ءاغلاب  نکمی  امک  عمجلا  ناب  نورکنملا  هدر  حرطلا و  نم  یلوا  هنوکل  هب  لمعلا  نیعتیف  هب  هصیـصخت 

نیب رمـالا  راد  اذا  هناـب  زاوجلا  یلع  لدتـسی  دـق  و  اـحجرم ، حلـصی  ـال  عمجلا  قیرط  هنوـک  درجم  حـجرم و  نم  لوـالا  حـیجرت  یف  ّدـب  ـالف 
ضراعت باب  یف  ررقت  دـق  هیلع و  لد  امیف  زوجتلا  بجوی  موهفملا  ءاغلا  نال  لوالا  نم  ّدـب  الف  موهفملا  ءاغلا  وا  موهفملاـب  ماـعلا  صیـصخت 
ضراعت باب  یف  ةروکذـملا  تاحجرملاب  رابتعا  هنا ال  نم  باتکلا  اذـه  یف  ارارم  هتفرع  اـم  هیف  زرحتلا و  نم  یلوا  صیـصختلا  نا  لاوحـالا 

.329 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ظفلل ر . اروهظ  بجوت  مل  ام  لاوحالا 
. دوشیمن جراخ  هلصتم ، هنیرق  ناونع  زا  هک  (- 1 [ ) 850]

. دشاب ردص  رب  هلصتم  هنیرق  دناوتیم  نآ  لیذ  افرع  هک  دنتسه  یمالک  ود  رگید : ترابع  هب  (- 2 [ ) 851]
. هدرک عضو  مومع  يارب  ار  یظافلا  عضاو ، ینعی : (- 3 [ ) 852]

. میدرک نایب  طرش  موهفم  باب  رد  تمکح  تامدقم  يارب  بیرقت  هس  (- 4 [ ) 853]
تباث ماع ، تلالد  درادن ، طابترا  موهفم  هب  هک  يدارفا  نآ  هب  تبسن  اما  دراد  تفلاخم  موهفم  اب  ماع  هک  يرادقم  نآ  رد  هتبلا  (- 1 [ ) 854]

. تسا
مومعلا صیـصخت  نیب  قسافلا  ملاعلا  یف  رمالا  راد  و  مهمرکاف » ءاملعلا  لدـع  نا  اضیا « لاق  و  ءاملعلا » مرکا  الثم « لاق  اذاف  (- ... 2 [ ) 855]

رهظا امهدـحا  نا  ضرف  اذا  الا  ةءاربلا  لصا  نع  صیحم ح  الف  همارکا  بجیل  موهفملا  نع  دـیلا  عفر  نیب  همارکا و  بجی  ـال  یک  موهفملاـب 
ك: ر . انرـشا ...  امک  لیوط  لصف  امهنیب  سیل  نیمالک  یف  ادـحاو و  مالک  یف  موهفملا  هل  ام  مومعلا و  هل  اـم  ناـک  نا  هلک  اذـه  هب  ذـخؤیف 

.316 لوصالا 2 / ۀیانع 
. دومن کسمت  هیلمع  لوصا  هب  دیاب  هکلب  درک  هعجارم  یظفل  لیلد  هب  ناوتیمن  اتجیتن  (- 3 [ ) 856]

. ماعلا وه  ناک  ول  و  (- 1 [ ) 857]
. قوطنملل عبت  وه  ذا  قوطنملا  یف  فرصتلاب  الا  نکمی  موهفملا ال  یف  فرصتلا  ناب  هیف : لکشی  امبر  و 

همحر ینیکشم  لوقا ... : ۀیدجلا : ةدارالا  ماقم  یف  هنال  هیف ، زوجتلا  مزلی  هجو  یلع  قوطنملا  یف  فرصتلا  مزلی  هناب ال  داتسالا : هنع  باجا  و 
.364 هّرس 1 / سّدق  ینیکشم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا .

هنیرق مه  هدنیآ  رد  هک  تسین  نیا  عبات  روهظ ، رارقتسا  نوچ  تسا  ّرقتـسم  شروهظ  دراد و  روهظ  هسفن » یف  یمالک « ره  اریز  (- 2 [ ) 858]
. درادن تیلخدم  مالک  روهظ  لصا  رد  هلصفنم  نئارق  دوشن - ققحم  هلصفنم ،

انمـض میئامن  فرـصت  يرگید  رد  هک  دوشیم  یلـصفنم  هنیرق  رهظا ، دوشیم و  هیکت  نامه  رب  دشاب  رهظا » امهدحا « هچنانچ  (- 3 [ ) 859]
. دوش جراخ  هضراعم ، تفلاخم و  زا  دیامن و  قیبطت  رهظا  اب  ینعی  دشاب  هتشادن  تفلاخم  رهظا ، اب  المع  هک  تسا  يوحن  هب  فرصت 

محرا ءارقفلا و  معطا  ءاملعلا و  مرکا  هلوق  یف  امک  لکلا  یلا  هعوجر  نکما  دق  ةددعتم و  المج  بقعت  اذا  ءانثتسالا  نا  ینعمب  (- 1 [ ) 860]
یف رهاظ  وه  لهف  قاسفلا  الا  لوحفلا  سلاج  لودعلا و  مرکا  یف  امک  ةریخالا  ۀلمجلا  یلا  الا  هعوجر  حصی  مل  اذا  ام  قاسفلا ال  الا  ءافعضلا 
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.317 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . وا ...  لکلا  یلا  عوجرلا 
ءاوس امهریغ  وا  ۀیفـصولا  وا  ۀیطرـشلا  ۀلمجلا  یف  هب  لوقلا  دعب  موهفملا  نا  لاقی  نا  ماقملا  یف  قحلا  ۀـلمجلاب ) و  لوقا (:» (- ...» 2 [ ) 861]

نوکیف هتیقیـضا  هتیـصخا و  یلا  ارظن  ۀلاحم  ماعلا ال  مومع  یلع  مدـقی  امم  وه  ۀـمکحلا  تامدـقمب  وا  فارـصنالا  نم  هریغب  وا  عضولاب  ناک 
ك: ر . رهظا . یلجا و  یناثلا  ۀیصصخم  ناک  نا  قوطنملل و  اصـصخم  قوطنملا  نوکی  نا  حص  امک  قوطنملل  اصـصخم  فلاخملا  موهفملا 

.317 لوصالا 2 / ۀیانع 
ًةَداهَش ْمَُهل  اُولَبْقَت  َو ال  ًةَْدلَج  َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءادَهُش  ِۀََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  » i:\ یلاعت هلوق  یف  امک  (- 3 [ ) 862]

.E  ...« \ اُوبات َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاَدبَأ 
صوصخ یلا  عوجرلا  یف  هروهظب  لـیق ) و  ۀـیعفاشلا ( خیـشلا و  یلا  بوسنملا  وـه  لـکلا و  یلا  عوـجرلا  یف  هروـهظب  لـیق ) (-) 1 [ ) 863]

ینعمب فقولاب  لیق ) و  هّللا ( همحر  دیسلا  یلا  بوسنملا  وه  اظفل و  امهنیب  كرتشم  لیق ) و  هعابتا ( ۀفینح و  یبا  یلا  بوسنملا  وه  ةریخالا و 
كارتشالاب لیق ) و  ادـج ( بیرغ  لاوقالا  نم  کلذ  ّدـع  نا  یفخی  ـال  یلازغلا و  یلا  بوسنملا  وه  نیرمـالا و  ّيا  یف  ۀـقیقح  هنا  يردـن  ـال 

.318 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . يونعملا . كارتشالا  ظفلب  حرصی  مل  نا  ملاعملا و  بحاص  هراتخا  يذلا  وه  امهنیب و  يونعملا 
. دیامنیم عوجر  ریخا  زا  لبق  تالمج  هب  هکلب  (- 2 [ ) 864]

: هک دندوب  هجاوم  هلئسم  نیا  اب  ناشیا  رگید : ترابع  هب  دندوب  هدش  عقاو  فالخ ، لامتحا ، ربارب  رد  (- 1 [ ) 865]
. دسرن ظفل  روهظ  تابثا و  ماقم  هب  تبون  ات  تسا  لاحم  توبث ، ماقم  رظن  زا  لمج  مامت  هب  انثتسا  عوجر  دهدب  لامتحا  یسک 

تسا فورح  ءزج  الا » هملک « انثتسا و  تاودا  (- 2 [ ) 866]
« اهتنا و « ادـتبا » دارفا « قیداصم و  يارب  ار  اهنآ  اـما  دـنیامن  روظنم  ار  اـهتنا  ادـتبا و  یلک  یلا ،» و « نم » دروم « رد  هکنیا  لـثم  (- 3 [ ) 867]

. دننک عضو 
. هنم ینثتسم  ینعی : (- 1 [ ) 868]

. دش ددعتم  جرخم ، ینعی : (- 2 [ ) 869]
. تسا تدحو  ياراد  ود  ره  یهاگ  و  جرخم » یهاگ « دوشیم و  ددعتم  هنع » جرخم  یهاگ « دحاو ، جارخا  هلیسو  هب  (- 1 [ ) 870]

ادیپ ددـعت  هنع ،» جرخم  ریخ «! دوشیم ؟ ددـعتم  جارخا ، ایآ  دومن ، جارخا  یبآ  هاچ  زا  ار  ءیـش  جـنپ  ولد ، کی  اب  ناسنا  رگا  (- 2 [ ) 871]
. دنکیم

، ریخا هلمج  صوصخ  هب  عوجر  رد  نآ  روهظ » تسا و « هلئـسم  کـی  نقیتـم ، ردـق  باـب  زا  ریخا  هلمج  هب  انثتـسا  عوجر  هتبلا  (- 1 [ ) 872]
. تسا لمأت  لحم  روهظ ، نیا  هک  تسا  يرگید  هلأسم 

. دراد ریخا  ریغ  هب  عوجر  تیحالص  هدش و  رکذ  مالک  رد  هک  تسا  یئانثتسا  نامه  ۀینیرقلل ،» حلصی  ام  (-» 2 [ ) 873]
. دش هدیچرب  تفر و  نیب  زا  نقیتم  ردق  رظن  زا  ریخا  هلمج  مومعلا  تلاصا  (- 3 [ ) 874]

داقتعال هیلع  دییقتلا  یف  قلطملا ح  دامتعا  لامتحالا  کلذل  ءانثتـسالا  حولـص  تامدقملا  نایرج  عنم  یف  یفکی  هنا  یلا  ةراشا  (- 1 [ ) 875]
. هیف فاک  هنا 

یلا عوجرلا  یف  ارهاظ  فرعلا  مهافتم  بسحب  نکی  مل  ام  دامتعالل  حلاص  ریغ  هیلع  ۀنیرق  نودب  کلذل  هحولص  درجم  نا  لاقی : نا  الا  مهللا 
.532 لوصالا 1 / قئاقح  ك : هّرس ر . سّدق  هنم » مهفاف «. ۀمکحلا  تامدقم  ۀیمامتل  ۀمکحم  ۀنیرقلا  مدع  عم  قالطالا  ۀلاصاف  عیمجلا 

. میدرک لقن  لوحفلا » ضعب  زا « ریمض  هب  ماع  بّقعت  ثحب  نایاپ  رد  هک  ار  یلصا  نامه  (- 2 [ ) 876]
. دشاب روهظ  دقاف  ای  دشاب  هتشاد  يروهظ  ظفل ، هاوخ  (- 3 [ ) 877]

. دناهدومنن نایب  ار  طرش  نیا  هّللا  همحر  فنصم  (- 4 [ ) 878]
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. مینادب تیزاجم  مزلتسم  ار  لصتم  هب  صیصخت  ینعی : (- 5 [ ) 879]
طایتحالا باب  نم  نوکی  دحاولا ح  ربخب  لمعلا  ناف  نظلا  قلطم  ۀیجح  لیلد  وه  يذـلا  دادـسنالا  لیلد  ریغ  صاخ  لیلدـب  يا  (- 1 [ ) 880]

. لیلد ثیح ال  لیلد  لصالا  ناف  هب  باتکلا  صیصخت  زوجی ح  الف  ۀیلمعلا  لوصالا  نم  لصا  وه  يذلا 
[. اهوحن لحلا و  تامومعک  ةءاربلا  ۀـلاصا  یلع  لد  ام  مومع  نم  لقا  باتکلا و ال  مومع  هفـالخ  یلع  نکی  مل  ربخ  دوجو  يا  (- 2 [ ) 881]

.334 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .
حرطم ههبـش ، نیا  اذل  دشابیم  دنـسلا  ینظ  رودصلا و  ینظ  دحاو ، ربخ  اما  تسه  دنـسلا  رودـصلا و  یعطق  باتک ،» رکذـت «: (- 3 [ ) 882]
یهاگ نوچ  یصخش  نظ  هب  هن  مهنآ  دشابیم - نونظم  هکلب  تسین  ملسم  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  شرودص  لصا  هک  يدحاو  ربخ  هدش :
یعطق هک  ار  ینآرق  تاـمومع  دـناوتیم  هنوگچ  دراد و -...  تیجح  یعوـن  نظ  باـب  زا  هکلب  درادـن  رودـص  هب  مه  یـصخش  نظ  ناـسنا ،

. دنزب صیصخت  دشابیم ، مه  دنسلا 
روهظ مدـع  عم  باتکلا  تامومع  لابق  یف  اهب  لمعلا  دراوم  ةرثکل  کلذ  نابل  ۀـنیرقلا  لجال  داحآلا  رابخاب  مهلمع  ناک  ول  ذا  (- 1 [ ) 883]
کلتب مهلمع  نا  ۀجیتنلاف : دوجولا .» مدع  یلع  یعطق  لیلد  نادجولا  مدـع  هیف «: لاقی  نا  حـصی  امم  اذـه  دـحاو و  دروم  یف  ةدـحاو  ۀـنیرق 

. دحاولا ربخ  ۀیجحل  لب  ۀنیرقلل ، سیل  رابخالا 
.637 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر .

. مینکیم لمع  دحاو  ربخ  قبط  ردان ، دراوم  رد  میئوگب : هکنیا  ای  (- 2 [ ) 884]
. باتکلا مومع  هضراعی  ربخ ال  دوجو  مدع  یلع  ینبم  ةرملاب  ءاغلالا  مودـعملا و  مکحب  ردانلا  ناف  ةرملاب  ءاغلالا  مکحب  ینعی : (- 3 [ ) 885]

.533 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر .
. دننکیم نایب  مهوت  عفد  ناونعهب  ار  هلدا  نآ  هّللا  همحر  فنصم  (- 1 [ ) 886]

. دشابن هیعطق  هنیرق  هب  فوفحم  هک  تسه  ام  ثحب  لحم  يدحاو ، ربخ  اصوصخ ، (- 2 [ ) 887]
القع رظن  زا  شدنـس  تلالد و  اب  دـحاو  ربخ  هک : تسا  نیا  ام  خـساپ  میئامنیم ، ذـخا  ار  مومعلا  تلاصا  دـیوگب  یـسک  رگا  (- 1 [ ) 888]

، دشاب انب  رگا  درادـن و  یتیحالـص  نانچ  هک  مومعلا  تلاصا  فالخب  دـنک  ادـیپ  تینیرق  ناونع  مومعلا  تلاصا  ربارب  رد  هک  دراد  تیحالص 
لیلد دـناوتیم  ورین  تردـق و  مادـک  اب  مومعلا  تلاصا  میئوگیم  اذـل  دـیامن  طقاس  ار  دـحاو  ربخ  تیجح  لیلد  دـیاب  دـنک  ادـیپ  تموکح 

شفـالخرب ياهنیرق  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  مومعلا ، تلاـصا  ساـسا  تاـیح و  رتحیرـص : تراـبع  هب  دربـب . نیب  زا  ار  دـحاو  ربـخ  تیجح 
ای دشاب  مومعلا  تلاصا  شربارب  رد  هاوخ  درادن ، فقوت  ياهلأسم  نانچ  رب  دحاو  ربخ  تیجح  رب  لیلد  اما  تمکح - تامدقم  دننام  دـشابن -

. تسا زاسهنیرق  دحاو ، ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد  اما  تسا  تینیرق  مدع  رب  فقوتم  مومعلا ، تلاصا  هصالخ : دشابن .
. مینکیم هدافتسا  ار  لیلد  سفن  هّللا  همحر  فنصم  باوج  زا  (- 1 [ ) 889]

. دشاب صاخ  ماع و  وحن  هب  شتفلاخم  هچرگ  (- 2 [ ) 890]
. دننکیم نایب  مهوت  عفد  تروص  هب  فنصم  مه  ار  لیلد  نیا  (- 1 [ ) 891]

. قالطا دییقت و  نینچمه  و  (- 1 [ ) 892]
. هدروخ صیصخت  رابخا ، نآ  ّنأک  (- 2 [ ) 893]

طرـشلا نیب  زئاملا  یف  درو  ام  ریظن  اعقاو  باتکلل  فلاخم  وه  ام  رودـص  مدـع  اـهب  دارملا  نوکی  نا  لـمتحی  هنا  ثلاـثلا » (- ...» 1 [ ) 894]
باتکلا رهاظ  هنمضتی  ام  یهلالا ال  یعقاولا  مکحلا  وه  هدابع و  یلع  هناحبس  هّللا  هبتک  ام  قلطم  كانه  باتکلاب  دارملا  ذا  لطابلا  حیحصلا و 

هنا یعدی  نا  نکمی  لب  اعقاو  هب  باتکلا  صیـصخت  لامتحا  عم  باتکلل  فلاخم  هنا  باتکلا  رهاظل  فلاخملا  ربخلا  یلع  مکحلا  نکمی  الف 
یلا ۀبـسنلاب  هلامتحال  غاسم  لب ال  رهاظلا  فالخ  کـلذ  نا  لاـقی : نا  ـالا  فلاـخم  ـال  اـعقاو  باـتکلل  قفاوم  هنا  زرحی  ربخلا  راـبتعا  لیلدـب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 998 

http://www.ghaemiyeh.com


اذـه یلا  هلعل  زوجی و  ام ال  هب و  لمعلا  زوجی  ام  بذاکلا و  قداصلا و  ربخلا  نیب  قرافلا  طباضلا  ءادـبا  ماقم  یف  اهنم  ۀـلمج  دورول  اهعیمج 
.535 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . مهفاف » هلوقب «: راشا 

. هدرک ادیپ  ققحت  خسن  هک  یکدنا  رادقم  نامه  رد  (- 1 [ ) 895]
. تسا يرگید  مکح  رب  ّلاد  صاخ ، مکح و  کی  نّمضتم  ماع ، (- 1 [ ) 896]

یئاج نآ  رد  صاخ - ماع و  هب  دیابن  هک  میدرک  نایب  لبق  ثحب  رد  تسا و  ّماع  زا  دارم  رگنایب  تقیقح ، رد  صّـصخم  رکذت : (- 2 [ ) 897]
ناـیب و ناونعهب  تسا و  ّتیرـسفم  ّتیحراـش و  ناوـنع  ياراد  صاـخ ، هکلب  داد  نیفلاـختم  ناوـنع  دراد - ّتیـصّصخم  ناوـنع  صاـخ ، هک 

: اتجیتن هدش  دراو  الوم  مّلکتم و  دارم  حیضوت 
. الوم دارم  حراش  نیبم و  ینعی : صصخم ،» » 

. دنیامنیم ریبعت  لصتم  صصخم  هب  صاخ  زا  تروص  نیا  رد  فلا : (- 3 [ ) 898]
.647 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . دحاو . نامز  یف  نیموصعم  نم  ادرو  اذا  امک  ب ... :

رد رگا  الا  تسا و  ربتعم  ّتیدـعب » مه « خـسن  رد  دراد  رابتعا  ّتیلبق » صـصخم «، رد  هک  روطنامه  میئوگب : هکنیا  رب  انب  هتبلا  (- 1 [ ) 899]
. تسا ددرم  تیخسان ، تیصصخم و  نیب  هلئسم ، روکذم ، ضرف  رد  دشابن  ربتعم  ّتیدعب » خسن «،

. تامومع ای  (- 2 [ ) 900]
. هدنراگن هدوب - يرهاظ  مکح  نایب  ماقم  رد  هکلب  (- 3 [ ) 901]

. دراد ّتیخسان  ناونع  يدعب  صاخ  روکذم ، طرش  ود  ققحت  اب  (- 1 [ ) 902]
. خسن مدع  رد  ینعی : (- 1 [ ) 903]

. دوش التبم  صصخم ، هب  تسه  انب  هک  یماع  نامه  (- 2 [ ) 904]
. دوش رتيوق  صاخ ، روهظ  دوشیم  ببس  صخ » دق  الا و  ماع  نم  ام  (-» 3 [ ) 905]

نع نایبلا  ریخأت  مزلی  الئل  دشاب - هدش  دراو  ماع ، هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  صاخ ، هک : تسا  نیا  صیصخت ، طرـش  نوچ  (- 1 [ ) 906]
. مینکیم ادیپ  طرش  ّتیدجاو  هب  ّنظ  راهتشا ، قیرط  زا  ام  و  ۀجاحلا - تقو 

سفن یف  تباث  ریغ  ماعلا  مکح  نوک  ینعمب  اخـسان  ماعلا و  نع  مارملا  رادقمب  انیبم  هنوک  ینعمب  اصـصخم  هنوک  نا  یفخی  ال  (- 1 [ ) 907]
وه امک  الـصا  المع  امهنیب  توافت  الف  الا  دارفـالا و  رئاـسک  ماـعلاب  هدروم  یف  ماـهفالاب  ادوصقم  ادارم و  هنوک  عم  صاـخلا  دروم  یف  رمـالا 

.538 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هّرس .» سّدق  هنم  یفخی «. داکی  حضاو ال 
: رگید ترابع  هب  دراد  مدقت  رابتعا و  رب  لیلد  تیرهظا ، دـشیم و  صاخ  تیرهظا  بجوم  صیـصخت ، ترثک  لبق ، ضرف  رد  (- 2 [ ) 908]

رهاظ هک  ثحب  ّلحم  فالخ  هب  میتشادیم  مدقم  ار  نآ  شتیرهظا  رطاخ  هب  ب : دوب . ملسم  شرابتعا  لصا  روهظلا ، تلاصا  هطساو  هب  فلا :
. میرادن يرهظا » و «

ۀنمزالا عیمجل  همکح  باعیتسا  یف  رهاظلا  ماـعلل  اـنیبم  اـحراش و  نوکیف  مکحلا  ةدـم  ءاـهتنا  وه  خـسانلا  لـیلد  داـفم  نوکیف  (- 1 [ ) 909]
نم مکحلا  لعج  مدع  هدافم  نوکی  وا  نامزالا  بسحب  وه  مکحلا و  عوضوم  دارفا  بسحب  صیصختلا  نا  وه  صیصختلا  نیب  هنیب و  قرفلاف 

ۀیلامعتـسالا ةدارالاب  دـیرا  دـق  هنا  نیبی  هنا  ینعمب  ۀـیدجلا  ةدارالاب  هلولدـم  یلوملا  ةدارا  یف  رهاـظلا  لیلدـلل  اـنیبم  اـحراش و  نوکیف  سأر 
.338 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀیدجلا . ةدارالا  کلذ ال  تضتقا  ۀحلصمب 

. دشاب هدش  دراو  ماع ، هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  دیاب  صاخ  ینعی : (- 2 [ ) 910]
. دوش دراو  ماع ، هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  خسان ، لیلد  تسا ، نکمم  ینعی : (- 3 [ ) 911]

. تسا حرطم  تیخوسنم » و « تیصصخم » لامتحا « هدش ، دراو  صاخ ، هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  ماع » هک « يدروم  رد  و  (- 4 [ ) 912]
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. دیئامن عوجر  هحفص 508  هب  هرابنیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 913]
مکح نآ  ءاقب  یـضتقم  لیلد ، نونکات  ینعی : تسا  تباث  مکح  کی  نتـشادرب  و  عفر » تابثا « ماقم  و  رهاظ » بسح « هب  خـسن  (- 2 [ ) 914]
مولعم سپ  درب  نیب  زا  ار  نآ  رارمتـسا  ماود و  دش ، دراو  خسان ، لیلد  اما  میدومنیم - لمع  مکح  نامه  هب  دوبن  خسان  لیلد  هچنانچ  هدوب -

: هک تسا  نیا  شتقیقح  هکلب  تسین  تیفیک  نآ  هب  هلئـسم ، نطاب  اـّما  میئاـمنیم  عفر  ار  نآ  نکل  هدوب  یققحتم  تباـث و  رما  کـی  دوشیم 
ماود ات  هدوبن ، یتحلصم  عبات  مکح ، نآ  تسا ، تباث  هدرکیم ، لایخ  ناسنا  هدوبن و  تباث  لّوا ، مکح  نآ  الصا  تسا و  مکح  عفد » خسن «،

ماود و راهظا ، دومنیم ، اضتقا  تمکح  تحلـصم و  رگید : ترابع  هب  هدوب  رارمتـسا  رب  لاد  مالک ، رهاـظ  طـقف  دـشاب و  هتـشاد  رارمتـسا  و 
هکیتروصرد دوش - راـهظا  رارمتـسا  و  ماود » تروص « هب  لوا  لـیلد  رد  مکح  هک  هدوب  نیا  تمکح ، ياـضتقم  ینعی : ار - مکح  رارمتـسا 

اـضتقا تحلـصم  هدش ، دراو  لمع ، تقو  روضح  زا  لبق  خـسان ، لیلد  رگا  هکنیا  ای  و  دوش - دراو  لمع ، تقو  روضح  زا  دـعب  خـسان ، لیلد 
. دوش لمع  مکح ، نآ  قبط  اجراخ  هبترم  کی  یتح  هکنیا  نودب  دوش  اشنا  زاربا و  مکح ، لصا » هک « دومنیم 

؟ هدوب يرما  نانچ  یضتقم  تمکح ، هنوگچ  لاؤس :
ار ینوناق  مکح و  کی  طقف  هک : هدـشیم  ماهلا  ای  یحو  اهنآ  هب  وحن  نیا  هب  اسبهچ  ای  یهاگ  دنتـسه  تعیرـش  نیبم  هک  ناربماـیپ  باوج :
وا دراد  ناکما  دوشیم و  خسن  روکذم ، مکح  هک  هتسنادیم  ربمایپ  نآ  دوخ  تسا  نکمم  هتبلا  دنیامن  زاربا  ار  نآ  رارمتـسا  ای  دنیامن  راهظا 

میهاربا ترضح  ناتساد  لعل » و « یلاعت - كرابت و  هملع  یف  يرج  ام  مامتب  هتطاحا  مدعل  دش - دهاوخ  خسن  مکح ، نآ  هک  هتسنادیمن  مه 
، باتک حرش  تمسق  رد  ام  دوشیم و  متخ  یتروص  هچ  هب  هیضق  تبقاع  هک  هتسنادیمن  وا  هدوب و  ریخا  مسق  زا  مالّـسلا  امهیلع  لیعامـسا  و 

. دنکیم تابثا  ار  وا  میلست  ماقم  رتشیب  وا  نتسنادن  هک  میدرک  نایب  الیصفت 
تسا خسن  رهاظ  قیداصم  زا  یکی  روکذم ، لاثم  (- 1 [ ) 915]

. هدوب هب  رومأم  هتشذگ ، نامز  رد  هتبلا  (- 2 [ ) 916]
. تسا خسن  باب  رد  يراکشآ  رهاظ و  درف  میتفگ : هک  (- 3 [ ) 917]

دق یلاعت «: هلوق  ۀـنیرقب  هتامدـقم  حـبذلا  نم  دارملا  نا  لیق : ام  لثم  خـسنلا  نم  هنوک  یف  تاشقانملا  یلا  یجرتلا  ةاداـب  راـشا  (- 1 [ ) 918]
.543 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . ایؤرلا .» تقدص 

. دراد رارق  یعیفر  هبترم  رد  میلست  ماقم  رظن  زا  وا  مینادب  و  (- 2 [ ) 919]
. میدومن در  نایب و  ار  نآ  ثحب ، يادتبا  ام  هک  تسا  خسن  زاوج  مدع  رب  لیلد  روکذم ، ترابع  (- 1 [ ) 920]

لبق خـسنلا  یلا  ةراشا  هماود  وا  لعفلا  نال  هلوق  یف  دـیدرتلا  نا  مث  یلاعت  كرابت و  هقح  یف  لاـحملا  ءادـبلا  موزل  مدـعل  ۀـلع  (- 2 [ ) 921]
یف ناک  امنا  ۀحلـصملا و  یلع  هلامتـشا  ۀـهج  نم  هب  رمالا  نکی  مل  هتدارال و  اقلعتم  لعفلا  نکی  مل  لمعلا  لبق  خـسنلا  یفف  هدـعب  لـمعلا و 

ۀحلـصم ر. ۀمکحل و  هماود  راهظا  ناک  امنا  هتدارال و  اقلعتم  لعفلا  ماود  نکی  مل  لعفلا  دعب  خسنلا  یف  ۀحلـصم و  ۀـمکح و  هب  رمالا  سفن 
.339 - 340 لوصالا 2 / ۀیانع  ك :

هب تبـسن  میلـست ، تعاطا و  رظن  زا  وا  هک  دنک  یفرعم  مدرم  هب  ار  میهاربا  ترـضح  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  تیـشم  الثم  (- 3 [ ) 922]
هاگآ وا  میلـست  ماقم  هب  تبـسن  یقیرط  هچ  زا  ام  دوبن  لیعامـسا  حـبذ  هب  رما  هلأـسم  رگا  دـنکیم ، ادـیپ  لـماکت  هجرد  نآ  اـت  دـنوادخ  رما 

دنک ادیپ  ققحت  میهاربا  لهج  اب  يرهاظ  يروص و  رما  کی  دیامنیم  اضتقا  هک  تسا  یتحلصم  نیرتمهم  دیاش  بلطم  نیمه  اذل  میدشیم 
. دشاب تیحوبذم  مدع  زا  ترابع  نآ ، یعقاو  مکح  مه  دعب  و 

. دش مالّسلا  هیلع  لیعامسا  حبذ  عنام  دراو و  یهن ، ادعب  اریز  (- 4 [ ) 923]
. درادیمرب ار  یتباث  مکح  رهاظ ، بسح  هب  هچرگ  عفر - هن  تسا - عفد » خسن « تقیقح  میتفگ : هک  (- 1 [ ) 924]

تـسین حیحـص  ترابع ، يانعم  تروص ، نیا  رد  اما  دشابیم  يدبی » دـیق « ایناث » و « رهظی » دـیق « الّوا » هملک « رهاظ ، بسح  هب  (- 1 [ ) 925]
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لاعتم دنوادخ  نونکا  دنکن ، راهظا  دوب ، رومأم  یـصو ، ای  یبن  لوا ، هک  ار  هچنآ  ینعی : دـشابیم  راهظا » مدـع  هب « طوبرم  الّوا » هملک « هکلب 
. دیامنیم راهظا 

تـسا يزیچ  لباقم  رد  ایناث » هملک « سپ  یفخ - ام  يدبی  ایناث و  هّللا  رهظی  يا  دشابیم - رهظی » و « يدـبی » دـیق « ایناث » هملک « (- 2 [ ) 926]
. هدشن راهظا  الّوا  هک 

دش صخشم  شیارب  تالص  ءانثا  رد  اما  دش  زامن  ندناوخ  لوغشم  يدرف  الثم  دوشیم  لامعتسا  هملک  نآ  یهاگ  مه  هقف  رد  (- 3 [ ) 927]
. دنیامنیم لامعتسا  ار  هل » ادب  هلمج « تروص ، نیا  رد  تسا  سجنتم  شسابل  هک 

هیآ 87. ایبنا ، هروس  - E  ...« \ ِْهیَلَع َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  » i (- \1 [ ) 928]
زا دعب  اما  دومن  رابخا  یصاخ  نامز  رد  ینز  توم  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تایاور ، زا  یضعب  قبط  رگید : لاثم  (- 2 [ ) 929]
رد هک  تسا  یتیاور  نومضم  دوب - هدومن  عفد  دوخ  زا  ار  گرم  هقدص  نداد  اب  اریز  دوب  تایح  لاح  رد  درف  نآ  دوعوم ، نامز  ندیسر  ارف 

. هدش لقن  جنپ ، داتفه و  سلجم  رد  قودص ، خیش  یلاما 
طق ایبن  هّللا  ثعب  ام  وا » ءادبلا « لثم  ءیـشب  هّللا  دـبع  ام  مالّـسلا : هیلع  هلوق  لثم  تارتاوتم - تایاورلف  ءادـبلا ) عوقو  لصا  اما  (-) 3 [ ) 930]

ام رجالا  نم  ءادـبلا  یف  لوقلا  یف  ام  سانلا  ملع  ول  وا » ءادـبلاب « هّلل  ّرقی  نا  رمخلا و  میرحتب  الا  طق  ایبن  هّللا  ثعب  ام  وا » ءادـبلاب « هل  ّرقی  یتح 
هئایبنا هلـسر و  هتکئالم و  هملع  ملع  ءادـبلا و  نوکی  کلذ  نم  وه ، الا  هملعی  نوزخم ال  نونکم  ملع  نیملع  نا هللا  وا » هیف « مالکلا  نع  اورتف 

. هملعن نحنف 
. ادب باب   114 - 112 / 1 یفاو :» 340 و « لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر .

. تاینیوکت رد  (- 4 [ ) 931]
. تایعرش رد  (- 5 [ ) 932]

. صخشم نامز  رد  درف  نآ  توم  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رابخا  ای  (- 6 [ ) 933]
: لاوقا تابثالا  وحملا و  یف  لیق  (- 1 [ ) 934]

. خوسنملا خسانلا و  نم  ماکحالا  یف  کلذ  نا  اهدحا :» » 
. یصاعملا تاعاطلا و  نم  ءازجلا  هیف  ام  تبثی  هیف و  ءازجال  ام  تاحابملا و  ۀظفحلا  باتک  نم  وحمی  هنا  یناثلا :» » 

. الدع هباقع  دیری  نم  بونذ  تبثی  اهباقع و  طقسیف  الضف  نینمؤملا  بونذ  نم  ءاشی  ام  وحمی  هنا  ثلاثلا :» » 
. امهتبثی ةواقشلا و  ةداعسلا و  وحمی  لجالا و  نم  هیف و  دیزی  قزرلا و  نم  وحمیف  ءیش  لک  یف  ماع  هنا  عبارلا :

هیلا عاطقنالا  یلع  ثح  هیف  ۀـقدصلا و  ءاعدـلاب و  هلیزی  مث  باتکلا  ما  یف  هتبثی  بئاصملا  نحملا و  قازرـالا و  ریتقت  لـثم  یف  هنا  سماـخلا :
. هناحبس

لدبی کئلواف  احلاص  المع  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  هلوق  هنیبی  تانـسح  بونذلا  لدب  تبثی  بونذلا و  عیمج  ۀـبوتلاب  وحمی  هنا  سداسلا :
. دعر هروس  هیآ 39  لیذ  نایبلا  عمجم  ریسفت  ك : ر . تانسح ...  مهتائیس  هّللا 

. تسا توافتم  رگیدکی  اب  ایبنا  تاجرد  (- 1 [ ) 935]
دراد روهظ  رارمتـسا ، ماود و  رد  هک  دوشیم  غـالبا  یحو ، تروص  هب  يربماـیپ  هب  یمکح  تاّیعرـش ، رد  یهاـگ  کـلذ  عـم  (- 2 [ ) 936]

زا دعب  خسن ، هکیتروصرد  دنکیم - نایب  ار  نآ  تیاغ  خسان - لیلد  ینعی : يرگید - باطخ  تسا و  دودـحم  عقاو ، بسح  هب  هکیلاحرد 
. دشاب لمع  تقو  روضح 

هب یمکح  یهاگ  هک : تسه  خـسن  يارب  مه  يرگید  تروص  تسا ، نکمم  مه  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  خـسن ، میتفگ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
ءالتبالا رابتخالا و  درجمل  لب  ّدـجب  اعقاو  نوکی  ّهنأ ال  عم  تسا - دـنوادخ  بولطم  ینعی : دراد  روهظ  ّدـج » رد « هک  دوشیم  یحو  يربمایپ 
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...
عوقو دننام  ياهلأسم  دـنکیم ، ادـیپ  تیرومأم  ماهلا  ای  یحو  قیرط  زا  یّیـصو  ای  یبن  یهاگ  تسین  حرطم  یمکح » هک « تاینیوکت  باب  رد 

. دنکیمن ادیپ  ققحت  رما ، نآ  هکیلاحرد  دیامن  رابخا  ار - يرگید  زیچ  ای  باذع -
. هدوب یتمکح  تحلصم و  دجاو  تاینیوکت - رد  رابخا - ای  تاّیعرش - رد  راهظا - نآ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

؟ دیامن نایب  هک  دنکیم  اضتقا  تحلصم  دنادیم  ناسنا  ار  هچنآ  ایآ  (- 1 [ ) 937]
. دیامن راهظا  زاربا و  ار  نآ  هک  دنکیمن  اضتقا  یتحلصم  هنوگچیه  نکل  دنادیم  ناسنا  ار  لئاسم  بلاطم و  زا  یضعب  ریخ !

« یل ادب  (-» 1 [ ) 938]
. لاعتم دنوادخ  هب  افخا  راهظا و  تسا و  طوبرم  ام  هب  افخ  روهظ و  (- 2 [ ) 939]

رّوصتم خسن » مه « لمع  تقو  روضح  زا  لبق  هکلب  دشاب  لمع  تقو  روضح  زا  دعب  خسن ، درادن ، یموزل  هک  میدرک  نایب  البق  (- 1 [ ) 940]
. تسا

. هدش دراو  خسان ، لیلد  هک  ینامز  زا  (- 2 [ ) 941]
لوالا ینعملاب  ةرکنلا  وا  هماسقاب  دهعلا  مال  وا  قارغتسالا  مالب  فرعملا  درفملاک  قلطملا  اهیلع  قلطی  یتلا  ظافلالا  ریغ  نم  يا  (- 1 [ ) 942]

.345 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . اعیمج . اهیینعم  لیصفت  یتأیس  و  ۀنیدملا » یصقا  نم  لجر  ءاج  و  هلوق «: لثم : هفرعتس  يذلا 
. دشابیم طوبرم  ظفل  هب  مه  صاخ  ماع و  هک  روطنامه  تسا  ظفل  تفص  قلطم ،» (-» 2 [ ) 943]

. دشابیمن لصف - عون و  لباقم  رد  یقطنم - یحالطصا و  سنج  مه  سنج » زا « دوصقم  هک  تسا  یهیدب  (- 3 [ ) 944]
قاس مث  ایمکح ( اعویش  هسنج  یف  عیاش  ینعم  یلع  لد  ام  قلطملا  لصف : هّرـس ) سّدق  لاق  لوصفلا ( بحاص  وه  لکـشتسملا  (- 1 [ ) 945]
دارفا یف  عیاش  ینعم  یلع  لد  نا  هناف و  ماهفتـسالا  یف  نمک  یلدـبلا  مومعلا  ظافلا  اـیمکح » اعویـش  اـنلوقب « جرخی  لاـق و  نا  یلا  مـالکلا )
نکل لاق ) نا  یلا  مهدرط ( یلع  کلذ  دریف  دیقلا  اذـه  اولمها  دـق  موقلا  یمکح و  یعـضو ال  هعویـش  نا  الا  الثم  لقاعلا  سنج  ینعا  هسنج 
ۀـصح یلع  امهتلالد  مدعل  ماقم  وا  ۀمکح  ۀنیرقب  یلومـشلا  مومعلا  رابتعاب  ناذـخؤی  ثیح  رکنملا  فرعملا و  درفملا  لثم  دـحلا  نع  جرخی 

.344 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . صصحلا . عیمج  لب  ۀعیاش 
صخا ال هنوکل  هل  سکع  لقاع ال  هناب  ناسنالا  فیرعت  اهریغ و  لمـشی  معا  هنوکل  هل  درّطال  تبن  هناـب  ۀنادعـسلا  فیرعتف  (- ... 2 [ ) 946]

.345 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . نونجملا . لمشی 
. طرش الب  ۀلمهم  ۀمهبم  يا  (- 1 [ ) 947]

. دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  قلطم » هک « یظافلا  (- 2 [ ) 948]
. ناویح سرف و  لجر ، ناسنا ، دننام : (- 3 [ ) 949]

هک تسا  نآ  یضرع » ضایب «. داوس و  دننام  دراد  یجراخ  ءاذحب  ام  لصأت و  هک  تسا  نآ  فّنـصم ، حالطـصا  قبط  ضرع » (-» 4 [ ) 950]
. ّتیکلم ّتیرح و  دننام  دشابیم  يرابتعا  رما  کی  هکلب  درادن  یجراخ  ءاذحب  ام 

ره هک : میدرک  هراشا  نآ  هب  مه  فورح » ثحب « رد  تسه و  ناشدوخ  صوصخم  هک  دنراد  یحالطـصا  هّللا  همحر  فنـصم  (- 1 [ ) 951]
ّتیّلک فـصو  ناـمه  هب  ار  یلقع  یّلک  قـطنم ،» ملع « رد  هکنآ  لاـح  تسه و  یلقع  یلک  دـشاب ، دـیقم  طوـبرم و  ینهذ ، رما  هب  هک  يزیچ 

 ... دننکیم و قالطا 
. دشابن نآ  هارمه  يزیچ  هکنیا  هب  تسا  ظوحلم  ینعی : تسا  تیهام  دیق  مه  تیظوحلم » نأک « (- 2 [ ) 952]

. تسین حرطم  تیظوحلم ، ظاحل و  الصا  مسق  نیا  رد  (- 3 [ ) 953]
تسا نیا  مه  ناشقرف  اما  هدشن  ظاحل  اهنآ  اب  يزیچ  هک : دنشابیم  كرتشم  تهج ، نیا  رد  یمسق » و « یمـسقم » طرـشب  ال  (-» 1 [ ) 954]
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تیدیق تیلخدم و  رگید  ءیش  ظاحل  مدع  یمسق ،» طرشب  ال  رد « اما  هدشن  هظحالم  رگید ، ءیش  ظاحل  مدع  یمسقم ،» طرـشب  ال  رد « هک :
. دراد

. میوش لئاق  يزّوجت  هّیلمح ، هیضق  نآ  رد  هکنیا  نودب  (- 2 [ ) 955]
رد دیز  هک  تسا  نیا  داحتا ، يانعم  دنکیمن . ادیپ  داحتا  وا  اب  تسین و  قداص  دیز ، رب  دشاب  دیقم  مومع ، دیق  هب  هک  یموهفم  (- 3 [ ) 956]
ریغ هب  دیقم  هک  مه  دیق  تسا ، مومع » هب « دیقم  شیانعم  تسا و  دیقم  مومع ، دیق  هب  ناسنا » رگا « اتجیتن  تسا  ناسنا  نامه  یجراخ ، دوجو 

اب تسا  مومع  ریغ  هب  دـیقم  هک  يزیچ  هنوگچ  هک : تسا  نیا  اـم  لاؤـس  تروـص ، نیا  رد  دراد - صخـشت  تیئزج و  شتاذ ، تسا - موـمع 
یکی دوشیمن ، روصت  داحتا ، مومع ، دیق  هب  دیقم  ناسنا  یئزج و  دیز  نیب  هصالخ : دنکیم . ادیپ  داحتا  دشابیم ، مومع  هب  دیقم  هک  يزیچ 

. مومع هب  دیقم  يرگید  تسا و  صوصخ  هب  دیقم 
ادیپ ءیـش » طرـشب  ناونع « دشیم ، ظاحل  نآ  هارمه  یلدـب - مومع  وحن  هب  ول  نایرـس و  لومـش و  دـننام  يدـیق - رگا  فلا : (- 1 [ ) 957]

. دشاب هدش  ذخا  هل  عوضوم  رد  لاسرا  دیق  هکنیا  نودب  تسا  لاسرا  مومع و  ياراد  سنج ، مسا  تاذ  درکیم -
، دـشیم ذوخأم  سنج ، مسا  رد  روکذـم  ناونع  رگا  هدـشن و  ذـخا  سنج ، مسا  هل  عوضوم  انعم و  رد  هعم » ءیـش  ظاـحل  مدـع  ناونع « ب :

. دشابیم یمسق » طرشب  ال  شناونع « دنک ، ادیپ  دیقت  طرشب » ال  هب « رگا  و  دشیم - دیقم  طرشب » ال  هب « دوب - طرشب » ال  تیهام «،
 ...«. ۀلمهم ۀمهبم  یه  امب  اهمیهافمل  ۀعوضوم  اهنا  بیر  ال  دندومرف «: سنج  مسا  فیرعت  رد  هّللا  همحر  فّنصم  رکذت :

. دشابن یمسق  طرشب  وحن ال  هب  یتح  دشاب - یطرش  دیق و  چیه  نودب  ینعملا » سفن  هل «، عوضوم  هک  دنراد  رارصا  ناشیا  ارچ  لاؤس :
رگا میدرک و  نایب  فلا -» ناونع « تحت  باتک - حرش  رد  هک  تسا  نامه  شلاکشا  دشاب ، لیخد  نآ  رد  نایرس  لومش و  دیق  رگا  باوج :

. میداد حیضوت  ب » ناونع « تحت  هک  دوب  نامه  شلاکشا  دشاب  یمسق » طرشب  ال  وحن « هب 
. تسا سنج  ملع  یمود ، سنج و  مسا  یلوا ، هک  تسا  نیا  هماسا ، دسا و  نیب  قرف  (- 1 [ ) 958]

. دوشیمن ياهلماعم  نانچ  دسا ، هملک  اب  اما  (- 1 [ ) 959]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 960]

. هدنراگن دناهدرک -. لاکشا  هس  ای  ود  سنج ، ملع  هرابرد  روهشم - فیرعت  هب  تبسن  فنصم ، نأک  (- 2 [ ) 961]
هچنآ الثم  دنک  ادیپ  داحتا  یجراخ  دوجو  اب  دناوتیمن  ینهذ  رما  هب  دیقم  تسا ، يدوجو  داحتا  یعانـص ، عیاش  لمح  كالم  (- 3 [ ) 962]

ادیپ داحتا  یجراخ  دیز  اب  تسین  لوقعم  دشاب ، هتـشاد  ینهذ  دیقت  هچنانچ  تسا و  تیهام  سفن  دوش ، دحتم  دـیز ، اب  دـناوتیم  اجراخ  هک 
. دنک

، فنـصم دـشابیم . ینهذ  نیعت  هب  دـیقم  و  یلقع » یلک  سنج «- مسا  يارب  روهـشم - ياـنعم  قـبط  هماـسا  فنـصم ، رظن  هـب  (- 1 [ ) 963]
تـسه یلقع  یلک  احالطـصا  دـشاب  دـیقم  طوبرم و  ینهذ ، رما  هب  هک  يزیچ  ره  ینعی : تسه  ناشدوخ  صوصخم  هک  دـنراد  یحالطـصا 

. دننکیم قالطا  تیلک  فصو  نامه  هب  ار  یلقع  یلک  قطنم » رد « هکیلاحرد 
. هدنراگن تسا - لوا  لیلد  لمکم  مود ، لیلد  (- 2 [ ) 964]

. دشاب هتشاد  يدیق  هکنیا  نودب  دشابیم  همهبم  تیهام  سفن  هل ، عوضوم  ینعی : (- 3 [ ) 965]
يرخا سنجلا و  فیرعتل  ةرات  عضو  الثم  لجّرلا  ظفل  نا  لاقی : نابف  یظفللا ، كارتشـالا  اـما  مـاللاب . فرعملا  ماـسقا  نیب  يا  (- 1 [ ) 966]

. يرکذلا دهعلل  ۀسماخ  یجراخلا و  دهعلل  ۀعبار  ینهذلا و  دهعلل  ۀثلاث  قارغتسالل و 
ر. لولدملا .  لادلا و  ددعت  باب  نم  جراخلا  نم  مهفت  ۀیـصوصخلا  نا  ماسقالا و  نیب  عماجلا  دهعلل  عضو  ماللا  نا  یعدی  ناب  (- 2 [ ) 967]

.695 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك :
؟ ینهذ فیرعت  ای  تسا  یجراخ  فیرعت  نآ ، زا  دوصقم  دنکیم ، تلالد  فیرعت  رب  هک  مال » تسا «: نیا  رگید ، ثحب  (- 3 [ ) 968]
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اهناف هنمـض  یف  ققحتملا  سنجلا  یلا  ۀبـسنلاب  ال  اجراخ ، هیف  نّیعت  ـال  هناـف  درفلا  یلا  ۀبـسنلاب  هیف  هل  اـهتدافا  مدـع  مهدارم  و  (- 1 [ ) 969]
هّرـس ر. سّدق  ینیکـشم  فیرعتلل . عضو  ام  قیداصم  نم  نکی  مل  الا  اضحم و  سنجلا  فیرعت  یف  هتدافا  بسح  هیلا  ۀبـسنلاب  نییعتلل  ةدیفم 

.380 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یّشحم  لوصالا  ۀیافک  ك :
. دشابیم لولدم  لاد و  ددعت  باب  زا  و  (- 2 [ ) 970]

. تسا دوجوم  دیز ، دننام  هیصخش  مالعا  رد  هک  یفیرعت  نامه  هیبش  (- 3 [ ) 971]
هجوت و رگید : تراـبع  هب  تسا  لاـمجا  ماـهبا و  دـقاف  زیمتم و  یناـعم ، رئاـس  زا  دراد و  صخـشت  نهذ » رد « اـنعم  نآ  ینعی : (- 1 [ ) 972]

. تسا هینهذ  هفرعم  ناونع  انعم  کی  صوصخ  هب  نهذ  تافتلا 
هنهذ یف  ینعملا  ۀیدوهعم  ۀهج  نم  ۀصاخ  بطاخملل  نییعتلا  فیرعتلل و  ةدیفم  اهنا  هتیاغ  ینهذلا  دهعلا  یف  یتح  لب و  فلا : (- 2 [ ) 973]

.356 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . هریغ . نهذ  یف  ال 
ر. ینهذلا . دهعلا  یف  نییعتلا  دیفت  ماللاف ال  ام ، درفل  نیعت  نهذلا و ال  یف  هروضح  دـیقب  ام  درف  یلا  هب  راشی  ام  وه  ینهذـلا  دـهعلا  نال  ب :

.696 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك :
. هدنراگن تسا - لوا  داریا  لمکم  هلابند و  تقیقح ، رد  مود  لاکشا  (- 1 [ ) 974]

. لجر دیز  دیئوگب : هکلب  لجرلا » دیز  دیئوگب « درادن  یموزل  هدش ، اقلا  هینهذ  تیصوصخ  رگا  (- 2 [ ) 975]
. دشاب دهع  ای  قارغتسا  سنج ، يارب  هاوخ  (- 1 [ ) 976]

. دشاب هدش  عضو  هراشا  يارب  مال  رگا  یتح  (- 2 [ ) 977]
. دوشن دراو  نآرب  هناگهس  تالاکشا  ات  (- 3 [ ) 978]

. تسا مزال  لاحرههب ، شدوجو  و  (- 4 [ ) 979]
.552 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . دیرجتلاب . الا  اهعم  لمحلا  عانتمال  (- 1 [ ) 980]

موحرم لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . هیلا ...  مومعلا  دنتـسی  یک  ارهاظ  ۀنیرق  کلذل و ال  لوخدـملا  عضو  مدـع  ضرفلا  ناف  (- 2 [ ) 981]
.344 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 

. درادن یماهبا  هنوگچیه  تسا و  یصخشم  هبترم  مومع ، هکنیا  تهج  هب  (- 3 [ ) 982]
نوکی دق  هنا  امک  نیعملا  درفلا  نا  انرکذ  انم و  کلذب  لیثمتلا  مدقت  دـق  كءاج و  لجر  يا  کلوق  یف  امک  ملکتملا  دـنع  وا  (- 1 [ ) 983]

ك: ر . ملکتملا . دنع  الوهجم  نوکی  دق  کلذکف  بطاخملا  دنع  الوهجم 
.363 لوصالا 2 / ۀیانع 

. لولدم لاد و  ددعت  وحن  هب  تسا - نیعم  درف  رب  لاد  نیونت  تیهام و  رب  لاد  لجر ، ینعی : (- 2 [ ) 984]
. تسا تدحو  رب  لاد  نیونت ، تعیبط و  رب  لاد  لجر ، ینعی : (- 3 [ ) 985]

درفلا لاطبا  نم  اهیف  امل  لوصفلا  یلع  ادر  هریغ » وا  وه  ال  هلوق « یلا  ةرابعلا  هذـه  نوکت  نأ  لـمتحملا  نم  هنا  اـفنآ  انرـشا  دـق  (- 1 [ ) 986]
یلک و یئزج ال  اهنا  ددرملا و  درفلا  یه  ةرکنلا  نا  لوصفلا  بحاص  یعد  ادـق  ایئزج و  ایلک ال  یناثلا  ینعملاب  ةرکنلا  نوک  تابثا  ددرملا و 

.363 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . اهیف . لصفی  مل 
. میئامنیم بلج  هحفص 541  یقرواپ  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  امش  هجوت  هک  دشاب  سکع  هب  هلئسم  تسا ، نکمم  یهاگ  (- 2 [ ) 987]

: میتفگ هدومن و  دیقم  ضیبا » هب « ار  ناسنا  رگا  ایآ  دوش ، یفتنم  تیلک ، دوشیمن  ببس  دیق ، نآ  و  (- 3 [ ) 988]
؟ تسین ضیبا  ياهناسنا  مامت  رب  قدص  لباق  یلک و  ضیبالا ،» ناسنالا  » 

. سنجلا مسا  يا : (- 1 [ ) 989]
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. ةرکنلا مسا  يا : (- 2 [ ) 990]
. دشاب حیحص  قداص و  تبسن ، نآ  تسین ، مولعم  هتبلا  (- 3 [ ) 991]

. تسا لوهجم  بطاخم ، دزن  هک  تسا  یعقاو  نیعم  درف  نآ ، هکلب  تسین  قلطم » لوا «، يانعمهب  هرکن  (- 1 [ ) 992]
. تسا یمسقم » طرشب  ال  وحن « هب  میتفگ  البق  (- 2 [ ) 993]

قالطالا نا  هلصاح : روهشملا و  یلا  بسن  ام  فییزت  ةرابعلا  هذه  نم  هضرغ  و  لومـشلاب ، دیقملا  وه  روهـشملا و  ینعملا  يا : (- 1 [ ) 994]
لوبقل نیلباقتملا  دحا  ۀیلباق  مدع  حضاولا  نم  نالباقتم و  نایفانتم و  قیـضلا  ۀعـسلا و  نال  قیـضلل  بجوملا  دییقتلل  لباق  ریغ  عویـشلا  ینعمب 

یلا بسن  يذـلا  قلطملا  ۀحـصل  لاجم  الف  دـییقتلا  لبقی  ینعم  قلطملاب  داری  نا  ّدـب  الف  مه  دـنع  قلطملا  دـییقت  ۀحـص  یف  بیر  رخآلا و ال 
. عویشلاب ةدیقملا  ۀیهاملا  هنا  نم  روهشملا 

 ... ةرکنلا سنجلا و  مسال  نیروبزملا  نیینعملا  يا : (- 2 [ ) 995]
یف لمعتسا  دق  لجر » ف « الثم ، ملاع » لجرب  ینئج  لاق «: اذاف  دییقتلل ، ۀلباق  ۀلمهملا  ۀیهاملا  نا  هبیرقت : و  لباق » هلوقل «: لیلعت  (- 3 [ ) 996]

710 - 711 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . الصا ]. همالثنا  بجوی  هدییقتف ال  رخآ  لادب  دیرا  دق  ۀیملاعلا  وه  هدیق و  و  ۀعیبطلا ، سفن 
. دومن عمج  دیقم  قلطم و  نیب  ناوتیمن  الا  دوش و  اقلا  نایرس  لومش و  دیق  هک  تسا  نیا  دییقت ، همزال  نوچ  (- 1 [ ) 997]

«. ۀبقرلا قتعا  ای « (- 2 [ ) 998]
هبقر رد  ار  هبقر  نوچ  تسین  قلطم  رد  تیزاجم  مزلتـسم  دـییقت ، میدرک ، نایب  هرکن  سنج و  مسا  هرابرد  اـم  هک  هچنآ  رب  اـنب  (- 1 [ ) 999]

هدافتـسا ةرفاـکلا » ۀـبقرلا  قـتعت  ـال  دـننام « يرگید  هنیرق  زا  ار  شدـیق  تسا و  همهبم  تیهاـم  رب  لاد  هبقر ، هکلب  مینکیمن  لامعتـسا  هنمؤـم 
. مینکیم

حرـش ك : ر . دارملا . یلع  ۀنیرق  دـیقلا  لعج  نامیالا و  تاذ  ۀـبقرلا  ۀـنمؤم » ۀـبقر  قتعا  انلوق « یف  ۀـبقر  ظفل  نم  دـیرا  نأک  (- 2 [ ) 1000]
.346 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

. دارفالا عیمجب  وا  ام  درفب  دیقتلا  وا  ۀنیعملا  ۀیصوصخلا  نم  (- 1 [ ) 1001]
ققحت ۀیفیکب  هل و ال  هققحت  ۀـیفیکب  املاع  ملکتملا  نکی  مل  نا  ۀـلمجلا و  یف  عوضوملا  ۀـعیبطل  مکحلا  تابثا  ماقم  یف  يا : (- 2 [ ) 1002]

دبع خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ءاود .] برش  نم  ضرملا  اذهل  دب  بیبطلا ال  ریغلا  لئاقلا  لوق  یف  امک  عوضوملا  سفن 
.346 یتشر 1 / نیسحلا 

. تسه نآ  دننام  مه  هرکن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکل  تسا  لاثم  کی  ناونعهب  سنج  مسا  (- 3 [ ) 1003]
ریغتم ماقم ، مالک و  تایـصوصخ  فالتخا  بسح  هب  اریز  دروآرد  یّـصاخ  هطباض  تحت  ناوتیمن  ار  هیلاقم  هیلاـح و  هنیرق  (- 4 [ ) 1004]

«. هدنراگن تسا «- هطباض  ياراد  تمکح  تامدقم  اما  تسا .
. مینکیم ثحب  شاهرابرد  يدوز  هب  هک  یلامعتسا  ینوناق و  ياهطباض ، دارم  هکلب  يدج  دارم  هن  اهتنم  (- 1 [ ) 1005]

لوق یف  امک  ۀحلـصم  لجال  امهنیبی  مل  هنا  الا  نیتیفیکلاب  اـملاع  هنوک  عم  ۀـلمجلا  یف  ۀـعیبطلل  مکحلا  تاـبثا  ماـقم  یف  يا : (- 2 [ ) 1006]
عیرشتلا ماقمک  نایبلا  ماقم  یف  نکی  مل  امیف  ۀلمجلاب  ۀحلـصم و  لجال  اهنیبی  مل  نکل  هبرـش و  ۀیفیکب  ملعلا  عم  اینومقـسلا » هوقـسا « بیبطلا 

ملعملا بلکلا  هداطـصا  ام  نوک  مدـع  نایب  ماقم  یف  دراولا   E«\ َنْکَْسمَأ اَّمِم  اُولُکَف  » i هلوق یف  امک  رخآ  مکح  نایب  ماقم  یف  ناـک  وا  طـقف 
یف لکالاب  رمالا  قالطاب  کسمتلا  نکمی  امک ال  بولطملا  یف  هلخد  یف  کش  دـیق  وا  ءزج  عفر  یف  قالطالاب  کـسمتلا  نکمی  ـال  اـمارح 
نایب ماقم  یف  ناک  اذا  کلذک  هدارم و  مامت  ددصب  سیل  هنا  یلع  ۀنیرق  عیرـشتلا  ماقم  یف  هنوک  ناف  بلکلا  ّضع  عضاوم  ةراهط  یلع  ۀـیآلا 
رمالا قالطا  نم  ّضعلا  عضاوم  ةراهطک  قالطالاب  اهتابثا  داری  یتلا  ۀهجلا  نم  نایبلا  ماقم  یف  هنوک  یلع  لیلد  كانه  نوکی  الف  رخآ  مکح 

.346 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀیآلا . یف  لکالاب 
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ك: ر . ءامب ... » ینئج  هلوق «: نم  رهاطلا  ءاملا  نقیت  وا  املاع » مرکا  هلوق «: نم  لداعلا  نقیتک  (- 1 [ ) 1007]
.369 لوصالا 2 / ۀیانع 

. هدنراگن دنیوگیم . مه  دوجو » هبلغ  بسح  هب  نقیتم  ردق  نآ « هب  هک  (- 2 [ ) 1008]
. هدنراگن دومن - کسمت  نآ  هب  ات  تسین  یقالطا  (- 1 [ ) 1009]

هب یهیبنت  هدوب ، نایب  ددصرد  هک  لاحنیعرد  اریز  هدومن  لالخا  دوخ  ضرغ  هب  تبسن  وا  هدوبن  قالطا  ملکتم ، دوصقم  رگا  (- 2 [ ) 1010]
. تسا هدوب  نایرس  عایش و  وا  دوصقم  میئوگیم  اتجیتن  هدومنن - دوخ  ضرغ 

. دشاب هدرکن  نایب  قالطا  فالخرب  ياهنیرق  الوم  هک  دوب  نیا  مود ، همدقم  (- 1 [ ) 1011]
ماقم رد  نقیتم  ردـق  رب  نیا  دـنک ، نایب  ار  دارملا » مامت  تسا « ددـصرد  الوم  یهاگ  هک : تسا  هصقان  هماـت و  ناـک » دـننام « (- 1 [ ) 1012]

: دیوگب تسا  ددصرد  هصقان  ناک » تروص « هب  یهاگ  دوشیم و  قبطنم  بطاخت ،
نیا و  يدارم » مامت  نقیتملا  ردـقلا  هدومرفن « وا  اریز  دـنکیمن  تیافک  نقیتم  ردـق  فرـص  تروص ، نیا  رد  يدارم » مامت  نقیتملا  ردـقلا  » 

. دوشیمن هدافتسا  الوم  مالک  زا  بلطم 
« ناک تروص « هب  هک  تسا  یتروص  رد  دوشیم ، قالطا  داقعنا  عناـم  دـشاب ، بطاـخت  ماـقم  رد  نقیتم  ردـق  رگا  میئوگیم  هکنیا  هصـالخ :

. هصقان ناک » وحن « هن  دشاب  همات 
مهفی هتظحالمب  هناف  دارفالا  مامت  ةدارا  یلع  ۀنیرق  بصن  مدع  دعب  هنایبب  لخا  ام  همامت  هنا  نایب  ددصب  ناک  ول  هنا  یلا  ةراشا  (- 2 [ ) 1013]

ددـصب الا  نکی  مل  اذا  کلذ  مهفی  معن ال  هضرغب . لخا  دـق  الا  اهمامت و  ةدارا  یلع  ۀـنیرقلا  بصن  هیلع  ناـک  ـالا  دارملا و  ماـمت  نقیتملا  نا 
.» ۀقد نع  اولخی  هناف ال  مهفاف  نیقلطملا  لامهالا  وا  لامجالل  الابق  دارمب  سیل  وا  دارم  هریغ  نا  نایب  ددـصب  نکی  مل  دارم و  نقیتملا  نا  نایب 

ك: ر . هّرس » سّدق  هنم 
.557 لوصالا 1 / قئاقح 

. دوش یلمع  ارجا و  جراخ  رد  دهاوخیم  الوم  هک  يرادقم  نآ  و  (- 1 [ ) 1014]
. تسین لامجا  لامها و  رب  ياهنیرق  رگید : ترابع  هب  (- 1 [ ) 1015]

. دشاب لصا » نآ « تحص  رب  يدهاش  ات  تسین  روکذم  یئالقع  لصا  هب  دنتسم  تاقالطا ، هب  اهنآ  کسمت  اتجیتن  (- 2 [ ) 1016]
. انعم فانصا  زا  یضعب  هب  فارصنا  ای  قیداصم  زا  یضعب  هب  فارصنا  (- 1 [ ) 1017]

مل نا  دلوملا و  رهاطلا  غلابلا  وه  عیقوتلا  جاجتحالا و  ۀیاور  لاؤسلا و  راذـنالا و  ۀـیآک  دـیلقتلا  ۀـلدا  نم  نقیتملا  ردـقلا  الثم  (- 1 [ ) 1018]
.252 لوصالا 3 / ۀیافک  یلا  لوصولا  ك : ر . طقف . هیف  ارهاظ  ظفللا  نکی 

. بطاخت ماقم  رد  نقیتم  ردق  دننام  ّنأک  (- 2 [ ) 1019]
لمح زا  تسا  عنام  فارصنا ، زا  وحن  نیا  دوشیمن و  نیسأر ) وذ  لماش ( الصا  ایوگ  هک  دحاو ) سأر  وذ  رد ( لجر  لثم  (- ... 3 [ ) 1020]

میرکلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . دوشب » مه  نیـسأر  وذ  لماش  هک  قالطا  رب  لجرب ) ینئج  رد ( الثم  لجر  ظفل 
.172 ینیئوخ 1 /

. دنکیم ادیپ  روهظ  هدش ، فرصنم  نآ  هب  ظفل  هک  یفنص  نامه  ای  درف  نآ  رد  (- 4 [ ) 1021]
. هدرک ادیپ  روهظ  یفارصنا ، يانعم  رد  امیقتسم  ظفل  اریز  تسا  يزراب  هنیرق  هک  (- 1 [ ) 1022]

راـص ثیحب  صلاـخلا  بارتلا  صوصخ  یف  اریثـک  لمعتـسا  مث  ضرـالا  هجو  قلطمل  عضو  دیعـصلا » نا « ضرف  اذا  اـمک  (- ... 2 [ ) 1023]
ك: ر . نال ...  هیلا  فرصنملا  یلع  لمحی  هنا  هیف  نکل  ۀنیرقلاب  الا  قلطملا  یلع  لمحی  ال  دیعـصلاب » ممیت  یلوملا «: لاق  اذاف  امهنیب ، اکرتشم 

.731 ۀیاردلا 3 / یهتنم 
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دراد روـهظ  عاجـش  لـجر  رد  دـسا  هملک  یمری » ادـسا  تـیأر  دـیئوگیم « یتـقو  تـسا  تـقیقح  زا  مـعا  روـهظ » ناوـنع « (- 3 [ ) 1024]
. تسین دسا  یقیقح  يانعم  عاجش ، لجر  هکیلاحرد 

«. تسا ضرالا ) یف  بدی  ام  قلطم ( نآ  يوغل  يانعم  سرف و  رد  تسا  تقیقح  هک  ّهباد ) دننام ( (-» 4 [ ) 1025]
.172 ینیئوخ 1 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

همحر ینیکـشم  اهیلا . ةراشالا  یتأت  ۀـنیرقب  یناثلا  وه  رهاظلا  عبرالا ؟ عیمج  یلا  وا  نیتریخالا  نیتبترملا  یلا  ةراشا  یه  لـه  (- 1 [ ) 1026]
.388 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا .

ةریخالا هباش  ام  الا  هیبشتلا  ماقم  یف  رکذی  مل  هنا  رمالا  ۀیاغ  نییلوالا ، نیتبترملا  نیب  عماجلا  سنالا  ۀیزم  نم  هدارم  نا  رهاظلا  (- 1 [ ) 1027]
ۀنیرقلا یه  هذه  حجارلا و  زاجملل  ۀهباشم  اهلبق  یتلا  روهـشملا و  زاجملل  ۀهباشم  نییعتلل  بجوملا  فارـصنالا  ۀبترم  نا  نم  مدقت  امل  امهنم 

كارتشالا و یتبترم  نیب  عماجلا  وه  صاـصتخالا : نییعتلا و  نم  دارملا  نا  اـمک  بتارملا  عیمج  یلا  ةراـشا  کـلذ » نوکی  هلوق «: نوک  یلع 
لوقنملا ریغ  یف  عضولا  نال  مولعم  لوقنملا  قلطمب  هب ال  هیبشتلا  یف  رـسلا  و  ۀـبلغلاب . لوقنملا  وه  ریخالا و  هباش  ام  الا  رکذـی  مل  نا  لـقنلا و 

ینیکشم 1/ هیـشاح  هب  یـشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : هّللا ر . همحر  ینیکـشم  صوصخلاب ....  هب  هیبشتلا  نیعتملاف  لامعتـسالا  ةرثکب  سیل  اهب 
.389

. دشاب هدرک  لامعتسا  هنمؤم  هبقر  رد  ار  هبقر  هکنیا  هن  هدوب  هنمؤم  هبقر  وا ، يدج  دارم  و  (- 1 [ ) 1028]
لیلعلا و یفشی  امم ال  هرخآ  یلا  سنا  ۀیزم  هببسب  لصحی  دحب  لامعتـسالا  ةرثک  يا  کلذ  ناکما  يوعد  درجم  نا  لوقا : (- ... 1 [ ) 1029]
و الصا ( ظفللا  هیف  لمعتـسی  مل  رخآ  رما  یف  ۀقیقح  کلذب  هتروریـص  هل و  عوضوملا  هانعم  یف  ظفللا  لامعتـسال  هجو  ذا ال  لیلغلا  يوری  ال 

ك: ر . مهفاف . هلوقب  اریخا  راشا  هیلا  هلعل )
.382 لوصالا 2 / ۀیانع 

.556 هحفص : ك : ر . میدرک - نایب  حورشم  وحن  هب  اریخا  هک  (- 2 [ ) 1030]
نم اهیفنل  القع  مزالم  ۀـساجنلا  ثیح  نم  اهتیعنام  یفن  ناف  ایـسان » لوکأملا  ریغ  ةرذـع  یف  ةالـصلاب  سأب  ال  درو «: اذا  امک  (- 1 [ ) 1031]

ۀمزالملل اضیا  ۀیناثلا  ۀهجلا  نم  قالطالا  یلع  لمحی  یلوالا  ۀهجلا  نم  نایبلا  ماقم  یف  یلوملا  نوک  ضرف  اذاف  لوکأملا  ریغل  ۀیئزجلا  ثیح 
. ۀیلقعلا

لمحی ةالـصلا ، ۀهج  نم  نایبلا  ماقم  یف  هنوک  ضرف  اذاف  راطفالل  ریـصقتلا  لومـش  یلع  ءانب  رـصقف » ترفاس  اذا  هلوق «: لثم  (- 2 [ ) 1032]
: مالّسلا هیلع  هلوق  نم  ةدافتسملا  ۀیعرشلا  ۀمزالملل  اضیا  راطفالا  ۀهج  نم  قالطالا  یلع 

.390 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا ) همحر  ینیکشم  ترطفا (]» ترصق  اذا  » 
رؤس ةراهط  یلع  لد  ام  قالطا  ناف  ۀـساجنلا  نع  رؤسلا  عضوم  ولخ  مدـع  بلاغلا  نا  عم  ةرهلا  رؤس  ةراهط  یف  درو  اـم  لـثم  (- 3 [ ) 1033]

تناک امل  ۀتیملا  ةاقالمب  ۀلـصاحلا  ۀیـضرعلا  ۀـساجنلا  نا  الا  صوصنلا  نم  رهظی  امک  اهتاذ  ثیح  نم  ةرهلا  مکح  یلا  ارظان  ناک  نا  ةرهلا و 
ۀـساجنلل و ایقالم  ةاقالملا  لبق  رؤسلا  عضوم  ناک  ول  اقلطم و  رؤسلا  ةراهطل  ایـضتقم  ةراهطلا  لیلد  قالطا  ناک  ابلاغ  رؤسلا  عضومل  ۀـنراقم 

.738 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : هتساجن ر . یلع  هیبنتلا  بجول  الا 
یکی نوچ  اعقاو  هن  تسا  تافانم  اهنآ  نیب  ارهاظ » ینعی « تسه  صاخ  ماع و  رد  نیفلاختم  دـننام  ثحب ، لحم  رد  نییفانتم  (- 1 [ ) 1034]

. تسا دیقم  يرگید  قلطم و 
تسه موهفم  ياراد  هّیفصو ، هّیضق  میئوگب  رگا  اریز  دشاب  موهفم  دقاف  هیفصو ، هیضق  هک  تسا  یتروص  رد  ام  ثحب  رّکذت : (- 2 [ ) 1035]

. دوشیم ۀبقر » قتعا  دیقم « قتعت »...  ال  اتجیتن « دشابیم و  ةرفاکلا » ۀبقرلا  قتعت  ال  ۀنمؤم «،» ۀبقر  قتعا  موهفم «» ضرف « نیا  رد 
. هدش لمح  بابحتسا ، رب  دّیقم  هکلب  هدشن  لمح  دیقم  رب  قلطم  تروص ، نیا  رد  هک  (- 1 [ ) 1036]
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. تسین ظفل  يانعم  رد  فرصت  بجوم  دییقت ، (- 2 [ ) 1037]
دارم روظنم ، هکلب  تسین  يّدـج  دارم  نایب ، زا  دوصقم  اریز  هدوبن  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  تسین  نیا  رب  لاد  دـییقت ، رکذـت : (- 1 [ ) 1038]

. میداد حیضوت  لصا  سیسأت  رد  هک  تسا  ياهطباض  یلامعتسا و 
؟ تسه یقاب  دوخ ، توق  هب  ملاعلا - ادیز  مرکت  و ال  صصخم - دوجو  اب  مومعلا  تلاصا  ایآ  و  (- 2 [ ) 1039]

! ریخ
. هدشن لامعتسا  یقیقح  يانعم  ریغ  رد  لص » (-» 1 [ ) 1040]

. درادن ققحت  نآ  رد  بوجو  زا  ياهبئاش  چیه  تسه و  یلعف » بحتسم « هک  تسین  لیللا  ةالص  دننام  (- 2 [ ) 1041]
داشرا بجاو  دارفا  لضفا  هب  بابحتسا  نآ  میئوگیم  دشاب ، حرطم  مه  یبابحتـسا  رگا  تسا  تباث  بوجو ، هک  يدراوم  رد  (- 3 [ ) 1042]

. تسا بوجو  عبات  یلعف ، مکح  دش ، عمج  بابحتسا  كالم  اب  بوجو  كالم  رگا  رگید : ترابع  هب  دیامنیم 
نوکیف لامهالا  ماقم  یف  اقوسم  هنوک  یلع  قلطملا  لمح  تسا «: نیا  دیقم ، قلطم و  نیب  عمج  قرط  زا  یکی  میئوگیم : اذـل  (- 1 [ ) 1043]

«. هل انایب  دیقملا 
نال دـیقملا  فرط  یف  رمالل  یقالطالا  روهظلا  نیب  و  الثم - ۀـبقرلل - یقالطالا  روهظلا  نیب  وه  امنا  ضراـعتلا  نا  هلـصاح : و  (- 1 [ ) 1044]

نیعم و درف  صوصخب  یناثلا  یف  یلدبلا و  مومعلاب  لوالا  یف  ۀیضاق  ۀمکحلا  تامدقم  نا  رمالا  ۀیاغ  اینییعت  ابجاو  هقلعتم  نوک  هقالطا  رهاظ 
ناک ول  اذل  هیلع و  مدـقیف  لوالا  نم  يوقا  یناثلا  قالطالا  نوک  بلاغلا  نکل  نیبوجولا و  نیب  عماجلا  یف  الا  ۀـقیقح  رمالا  ۀغیـص  تسیلف  الا 

ةدافتـسا عم  يرییختلا  بوجولا  یلع  دـیقملاب  رمالا  لمحیف  یناثلا  یلع  امدـقم  ناکل  تاماقملا  تایـصوصخ  بسحب  ایواست  وا  رهظا  لوـالا 
ك: ر . هّللا » همحر  ینیکـشم  یناثلا «. یف  قیقحتلا - یلع  یلمعلا - لصالا  یلا  عجری  ناطقاستی و  لوالا و  یف  اهنودب  وا  دـیقلا  نم  ۀیلـضفالا 

.393 ینیکشم 1 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک 
. دنتسه قفاوتم  تابثا ، یفن و  رظن  زا  ود  نآ  هک  يدراوم  رد  (- 2 [ ) 1045]

. تسا بجاو  دارفا  لضفا  هنمؤم ، هبقر  قتع  هکنیا  هن  (- 3 [ ) 1046]
. یبابحتسا هن  دوب  یموزل  یبوجو و  مکح  ود  دروم  رد  میدرک  نایب  روهشم  مالک  هیجوت  رد  ار  هچنآ  (- 1 [ ) 1047]

. میدرک نایب  روهشم  مالک  هیجوت  رد  هک  (- 2 [ ) 1048]
. دراد تلالد  شدکأت  رب  دیقم » بابحتسا و « لصا  رب  قلطم » (-» 3 [ ) 1049]

:» هلوقب راشا  هیلا  هجولا و  اذه  متی  الف  ةریثک  اضیا  تابجاولا  یف  ۀـیبوبحملا  بتارم  بسحب  دارفالا  توافت  نا  لاقی  دـق  و  (- ... 1 [ ) 1050]
.394 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . لمأتف »

باوثلا نم  ءیـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هغلب  نم  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  ملاـس  نب  ماـشه  نع  دـننام : (- 2 [ ) 1051]
تامدقم باوبا  زا  باب 18 - ۀعیـشلا ج 1 / لئاسو  ك : ر . هلقی . مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناـک  نا  هل و  کـلذ  رجا  ناـک  هلمعف 

ص 60. تدابع ح 3 -
. دیامن بوجو  تابثا  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  غلب » نم  رابخا « هک  تسا  رکذت  هب  مزال  (- 3 [ ) 1052]

. میدرک نایب  هحفص 532 - ۀیافکلا - حاضیا  مراهچ  دلج  رد  احورشم  ار  روکذم  لاؤس  خساپ  (- 1 [ ) 1053]
غولب ناک  نا  دـیقملل و ح  الا  بابحتـسالا  مدـع  هتیـضق  ناک  ایفرع  اعمج  دـیقملا  یلع  قلطملا  لمح  ناک  ول  هنا  یفخی  و ال  (- 2 [ ) 1054]

[ دکأتل غولبلا  قدص  لمحلا و  اذه  یلع  ءانب  هجو  امک ال  هدـحو  هل  بابحتـسا  الف  الا  اّیحماست و  هبابحتـسا  ناک  قلطملا  یلع  اقداص  باوثلا 
.565 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هرس » سدق  هنم  مهفاف «. دیقملا  یف  بابحتسالا 

ایعمج امهب  لمعلا  یناثلا  یف  دییقتلا و  لمحلا و  وه  ناک  لوالا  یف  روهشملا  نا  ریغ  نییفنملا  نیتبثملا و  نیب  توافتی  معن ال  (- 1 [ ) 1055]
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روهـشملا نوکی  نیمـسقلا  الک  یف  نا  خلا  دییقتلا ...  لمحلا و  امهیف  روهـشملاف  نیقفاوتم  اناک  نا  مدقت و  امیف  فنـصملا  لوق  رهاظ  ناک  و 
.394 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : نیتبثملا ر . صوصخ  وه  البق  ریشا  امک  نیقفاوتملا  نم  هدارم  ناک  اذا  الا  مهللا  عقاولا  فالخ  وه  کلذ و 

. دیقم رب  قلطم  لمح  هب  (- 2 [ ) 1056]
«. ۀنمؤم ۀبقر  قتعاف  ترهاظ  نا  و « ۀبقر » قتعاف  ترطفا  نا  دننام «: (- 3 [ ) 1057]

. نییفنم ای  دنشاب  نیتبثم  هاوخ  (- 1 [ ) 1058]
. هدنراگن تسه - يراج  مه  يوبرلا » عیبلا  لحی  ال  و « لالح » عیبلا  دننام «: نیفلتخم » رد « هتبلا  (- 2 [ ) 1059]

لقنلل ببـس  رفاکلا  نم  عیبلا  لقنلل و  ببـس  عیبلا  الثم  لاق  ول  امک  دیقلا  دروم  نع  مکحلا  ءافتنا  مهوت  عفدل  دیقلا  نوک  لثم  (- 3 [ ) 1060]
ك: ر . رفاکلا . عیب  نع  ۀیببسلا  ءافتنا  مهوت  عفدل  لب  ایبلاغ  ایزارتحا و ال  سیل  هناف 

.396 لوصالا 2 / ۀیانع 
ادرف بجوملا  دارم  نوکی  نا  یـضتقی  باجیالا  ماقم  یف  ۀغیـصلا  قالطا  ناف  رمالا  ۀغیـصکف  ماقملا  صوصخ  ءاضتقا  اما  (- ... 1 [ ) 1061]

« ۀبقر قتعا  لثم « یف  یفیلکت  مکح  عوضوم  یلع  لادـلا  ۀـبقرلا » ظفلکف « ماکحالا  راثآلا و  ءاضتقا  اما  ینییعتلا و  ینیعلا  بوجولا  وه  انیعم و 
.760 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر .  ... E«\ َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ  » i لثم یف  یعضو  مکح  عوضوم  یلع  لادلا  عیبلا » ظفلک « و 

. درادن تیببس  کلمت  کیلمت و  يارب  ّتیبرع  فصو  دقاف  قلطم  عیب  اما  تسا  تیببس  ياراد  یبرع ، عیب  طقف  تفگ : دیاب  و  (- 2 [ ) 1062]
دیقلا و ءاغلاب  سکعلا  فالخب  تسا - دیقم  نامه  يدـج ، دارم  اّما  دـنیامنیم  رکذ  ار  قلطم  هک  تسا  نینچ  فراعتم ، اریز  (- 3 [ ) 1063]

. رخآ هجو  یلع  وا  یبلاغ  هنا  یلع  هلمح 
قتع ینعی : تسه  یلدب  مومع  قالطا ، هجیتن  دشاب ، مامت  لماک و  تمکح ، تامّدقم  و  ۀـبقر » قتعا  دـیوگب « الوم  رگا  لاثم : (- 4 [ ) 1064]

« ۀبقرلا نم  دحاو  قتع « رگید ، ترابع  هب  دـشاب - ۀـبقر » لک  قتع  باطخ « نآ  يانعم  هکنیا  هن  تسا - بجاو  ۀـیلدبلا » لیبس  یلع  هبقر « کی 
ریبـعت یلدـب  موـمع  هب  نآ  زا  هک  تسا  قداـص  روکذـم ، ناوـنع  هبقر ، دارفا  ماـمت  رب  دـشابیم و  قـالطا  ياراد  دـحاو ، نآ  تسا و  بجاو 

: ینعی میئامنیم 
. دیامنیم تیافک  يرگید  ياج  هب  کیره  قتع  دارفا و  رئاس  ضوع  هبقر ، کی  قتع 

دندرک مادقا  نیرئاس  هچنانچ  اما  دنیامنن  مادقا  نآرب  نارگید  هک  تسا  بجاو  امش  رب  ناملسم  تیم  زیهجت  یتروص  رد  الثم  (- 1 [ ) 1065]
. میئامن مادقا  درادن ، یموزل  امش  نم و  رب 

الوم رگا  سپ  ۀبجاو » ۀمدقملا  وذ  ناک  اذا  بجاو  ءیشلا  اذه  تفگ «: دیاب  هکلب  بجاو » ءیـشلا  اذه  تفگ « ناوتیمن  الثم  (- 1 [ ) 1066]
هدومن تیسفن  هدافتـسا  بوجو ، قالطا  زا  هدرکن  رکذ  نآ  يارب  يدیق  هدوب و  مه  نایب  ماقم  رد  تسا و  بجاو  ءیـش ، نالف  دشاب ، هدومرف 

رد هدرکن ، نایب  نوچ  دـیامن و  ناـیب  ار  نآ  ـالوم  تسیاـبیم  دوب ، مزـال  يدـیق  رگا  اریز  يریغ  هن  تسه  یـسفن  بوجو ، نآ  میئوگیم : و 
. يریغ هن  تسه  یسفن  بجاو ، نآ  تسین و  حرطم  يدیق  هک  میباییم 

ذا ال تاماقملا  فالتخاب  ۀفلتخم  یه  لب  دراوملا  عیمج  یف  عایـشلا  یلع  لمحلا  ۀمکحلا  تامدـقم  ۀیـضق  سیل  هنا  هضرغ : (- 2 [ ) 1067]
.761 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . اهداضتل . بوجولا  عاونا  نیب  عماجلا  یلع  بلطلا  لمحل  ینعم 

رد رثؤم  هدومن و  اضما  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  عیب  ناونع  دـنک و  ادـیپ  ققحت  اجراخ  هک  ياهلماـعم  ره  ینعی : (- 1 [ ) 1068]
. هداد رارق  تیکلم 

ءارغالا موزل  یلا  افاضم  عقاولا  بسحب  نیعملا  بطاخملا  دنع  نیعملا  ریغلا  درفلاب  الـصا  نانتما  ذا ال  نانتمالا  ماقم  وه  يذـلا  (- 2 [ ) 1069]
.3591 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . نایبلا . ددصب  هنوک  نم  ضورفملا  وه  ام  یلع  لهجلاب 

.360 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 1070]
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ماعلا یلا  صاخلا  لامجا  ۀیارسب  مکحلا  نم  مدقت  امب  هیلع  دهـشتسا  لمجملا و  نم  هدع  نم  تاریرقتلا  یف  امب  ضیرعت  اذه  (- 1 [ ) 1071]
نیمـسق یلع  لمجملا  مسق  هناف  هنم  رهظی  دـق  امک  هیلع  حالطـصا  نوکی  نا  الا  دارملا  یف  لب  مالکلا  یف  لامجالا  نم  سیل  هنا  یفخی  ـال  و 

الامجا ملع  يذـلا  قلطملا  هصیـصخت و  الامجا  ملع  يذـلا  ماعلاب  هل  لثم  ملکتملل و  دارم  ریغ  رهاظ  هل  ام  رخآلا  هتلالد و  حـضتت  مل  ام  لوالا 
ك: ر . هدییقت .

.568 لوصالا 1 / قئاقح 
. کبر ءاج  وحن  (- 2 [ ) 1072]

. دیامنیم تیاکح  یصاخ  يانعم  زا  ظفل  نآ  ینعی : (- 3 [ ) 1073]
المجم نکی  مل  هریغ  یف  ناک  ول  ثیحب  ۀـیجراخ  ۀیـصوصخ  لجال  صاخ  بیکرت  یف  عوقولا  رابتعاب  المجم  نوکی  ام  اهنم  (- 1 [ ) 1074]

یّلص یبنلا  دعب  ۀفیلخلا  نع  لئس  نیح  انباحـصا  ضعب  لاق  و  هونعلاف » الا  مالّـسلا « هیلع  یلع  نعلب  ۀیواعم  ینرما  بلاط  یبا  نب  لیقع  لوقک 
َو َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ   i:\ یلاعت هلوقک  بیکرتلا  سفن  رابتعاب  المجم  نوکی  ام  اهنم  هتیب و  یف  هتنب  نم  لاـق : هلآ  هیلع و  هّللا 

دارملا نوکی  نا  لـمتحی  لـیق : ّهنإ  ثیح  ] E ِحاکِّنلا ُةَدـْقُع  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  َْوأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُْمتْـضَرَف  ام  ُفِْصنَف  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَـق 
نع هتمذ  ءاربإب  جوزلا  هنع  وفعملا  نوکیف  ۀـجوزلا  یلو  نوکی  نا  رهملا و  تضبق  اذا  ۀـجوزلا  ۀـمذ  یف  امع  وفعلا  نوکیف  جوزلا  فوطعملاـب 
نیب كرتشملا  راتخمک  لالعالا  ببـسب  لـصاحلا  درفملا  لوقلا  یف  لاـمجالا  نوکی  دـق  هنا  اـمک  .[ 772 ۀــیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . رهملا .
دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . دیعـصلا ...  ظفل  یف  اـمک  عضولاـب  ملعلا  مدـع  ببـسب  وا  لوعفملا  لـعافلا و  ۀـغیص 

.360 یتشر 1 / نیسحلا 
. تسا تالمجم  ءزج  یلعف ، ثحب  رظن  زا  نآرق  تاهباشتم  (- 2 [ ) 1075]

بکنملا یلا  یهتنی  ام  قفرملا و  یلا  یهتنی  ام  فکلا و  سفن  عباصالا و  لمانالا و  یف  لمعتست  دیلا  نال  امإ  لامجالا  هجو  و  (- 1 [ ) 1076]
تعطق کلوق : ریظن  عطقلا  لحم  یف  هل  روهظ  ذا ال  لمجم  دیلاب  عطقلا  قیلعت  نال  امإ  و  دارملا . نییعت  یلع  ۀـنیرق  ۀفیرـشلا  ۀـیآلا  یف  سیل  و 

.568 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . هئازجأ ... ، نم  ءزج  لک  نیب  عطقلا  لحم  ددرتی  ثیح  لبحلا 
سیل ددـعتم و  ریدـقتلل  حـلاصلا  ریدـقتلا و  نم  ّدـب  الف  نایعالاب  امهقلعت  عانتما  میرحتلا  لیلحتلا و  تایآ  یف  لامجالا  هجو  (- 2 [ ) 1077]

ول نایعالا و  کلتب  ۀقلعتملا  فلکملا  لاعفا  نم  ریدقتلل  حلاص  وه  ام  لک  ریدقت  یضتقی  قالطالا  ناب  هعفد  نکمی  ۀنیرق و  ذا ال  انیعم  هضعب 
لامجا ۀباحـصلا  نم  دحا  مهوتی  مل  اذل  نیتفیرـشلا و  نیتیآلا  یف  امک  مالکلا  اهیلا  فرـصنی  ةرهاظ  ۀـهج  نوکی  نا  الا  اهنیب  عماجلا  ریدـقتب 

.569 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . کلذ . ریغ  میظعتلا و  مالکلا و  رظنلا و  سمللا و  نم  لک  لامتحا  ۀهج  نم  تاهمالا  میرحت  ۀیآ 
کلت لها  ناهذا  یلا  ظفللا  عامـس  نم  ینعم  ردابت  اذا  هناف  نادـجولا  کلذ  وه  روهظلا  یلع  يا  کلذ  یلع  ناهربلا  لـعل  و  (- 1 [ ) 1078]

.361 یتشر 1 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هیف . هروهظ  یلع  الیلد  نوکی  ۀغللا 
نکمی امهدحال و  ۀنیعم  ۀنیرق  لامکلا و ال  ریدقت  نکمی  امک  ۀحـصلا  ریدـقت  نکمی  معالا - یلع  ءانب  هنا - لامجالا  هجو  و  (- 2 [ ) 1079]

.569 لوصالا 1 / قئاقح  ك : ر . رهظا . نوکی  کلذک  برقالا  لامکلا و  یفن  نم  تاذلا  یفن  یلا  ارابتعا  افرع و  برقا  ۀحصلا  ناب  هعفد 
. تسا دیقم  قلطم و  يارب  یعقاو  تفص  ود  هک  ندوب  دیقم  ای  قلطم  فالخب  (- 1 [ ) 1080]

رد دراد و  تافانم  هل  عوضوم  اب  هک  هدش  رکذ  مالک  رد  ءیـش  اما  دنادب  ار  ظفل  هل  عوضوم  ناسنا ، تسا  نکمم  مه  یهاگ  (- 2 [ ) 1081]
. هدرک ادیپ  لامجا  تسه ، ۀینیرقلل » حلصی  امب  فنتکم « مالک  نوچ  تقیقح 

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 1082]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 1083]

مراهچ دلج 
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مراهچ دلج 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

همدقم ]

لوصالا ۀیافک  بحاص  لاح  حرش 

هراشا

. ردپ - 1
. دیتاسا - 2

. نادرگاش - 3
. نادنزرف - 4
. تافیلأت - 5

ّتیطورشم  یناسارخ و  دنوخآ  - 6
. هریس قالخا و  - 7

. هّیریخ راثآ  - 8
. تافو - 9

. لاح حرش  رداصم  - 10
زا یتّدـم  يارب  تشاد  یهّفرم  یگدـنز  تاره  رد  ملع و  لـها  داوساـب و  دوب  يدرم  نیـسح  ـالم  دـنوخآ  وا  ردـپ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

راهچ دنوادخ  درک و  رایتخا  يرسمه  تشگزاب و  تاره  هب  ناشاک  زا  سپـس  تخادرپ و  مدرم  داشرا  هب  اجنآ  رد  تفر و  ناشاک  هب  تاره 
. دوب مظاک » دّمحم   » اهنآ زا  یکی  هک  دومرف  تمحرم  وا  هب  رسپ 

هک اهدعب  دمآیم  سّدقم  دهـشم  هب  ترایز  يارب  تاره  زا  راب  کی  يدنچره  دوب . دـنمتورث  يدرم  درکیم و  مشیربا  تراجت  نیـسح  الم 
- وا دنزرف  هس  دش و  راگدنام  دهـشم  رد  دمآ و  نیـسح  الم  هکنیا  ات  دندمآیم  دهـشم  هب  ترایز  يارب  مه  اهنآ  دندش  گرزب  شنادـنزرف 
دش و داماد  رهش  نیمه  رد  دوب  هدش  ّدلوتم  مه  دهشم  رد  هک  مظاک  دّمحم  اّما  دنتخاس  دوخ  هشیپ  ار  یبسک  مادکره  مظاک - دّمحم  زا  ریغ 

نیسح  الم  تفر و  فجن  هب  لیصحت  يارب  سپس 
6 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هدرپس كاخ  هب  تسا - نوفدم  نایبلا  عمجم  بحاص  هّرس  سّدق  یسربط  خیـش  هک  اجنامه  هاگلتق - ناتـسربق  رد  تفر و  ایند  زا  دهـشم  رد 
. دش

. تسا هتفگ  وا  هرابرد  هدرک ، كرد  ار  هیافک  بحاص  ردپ  هک  اهدرمریپ  زا  یکی  هک  یبلاطم  دوب  نیا 

وا دیتاسا 

یگلاس یگلاسهسوتسیب  ات  تخادرپ و  ملع  لیصحت  هب  یکدوک  نارود  زا  سپ  دمآ و  ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 1255  رد  مظاک  دّمحم 
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. درکیم هدافتسا  اجنآ  دیتاسا  زا  دوب و  دهشم  هّیملع  هزوح  رد 
يداه الم  جاح  موحرم  زونه  لاس  نآ  رد  دوش . فّرـشم  فجن  هّیملع  هزوح  هب  دوخ  سورد  لیمکت  يارب  هک  داـتفا  رکف  هب  لاس 1277  رد 

تماقا و راوزبس  رد  هام  هس  تایلاع  تابتع  هار  رد  مظاک  دّمحم  خیش  دوب  تایح  دیق  رد  راوزبس  رد  نآ  حرـش  هموظنم و  بحاص  يراوزبس 
نسحلا وبا  ازریم  رـضحم  زا  دنام و  نارهت  رد  رتشیب  یمک  ای  هام  هدزیـس  تّدم  دش و  نارهت  یهار  سپـس  و  دومن . هدافتـسا  یجاح  سرد  زا 

نارهت هک  دننادیم  عالّطا  لها  دومن و  هدافتسا  نارهت  رد  نکاس  ناگرزب  امکح و  زا  رگید  یخرب  و  اهزور - نآ  یمان  میکح  نامه  هولج -
. تسا هدوب  ناگرزب  امکح و  دیتاسا و  دهم  زور  نآ 

زا درک  تافو  هیلع ) هّللا  ناوضر   ) يراصنا یضترم  خیـش  هک  لاس 1281  ات  فجن و  هزوح  دراو  یناسارخ  مظاک  دّمحم  خیـش  لاس 1279 
سپـس دومن و  تفاـیرد  دوب ، هداد  وا  هب  دهـشم  رد  ادـخ  هک  ار  يدـنزرف  توف  ربـخ  هک  دوب  اـهلاس  نیمه  رد  دومنیم و  هدافتـسا  وا  سرد 

اهتبیصم نیا  دنتفر و  ایند  زا  ود  ره  دنزرف  ردام و  اّما  درک  اطع  وا  هب  يرگید  دنزرف  دنوادخ  اجنآ  رد  دمآ و  فجن  هب  دهشم  زا  وا  رـسمه 
توف لاس  زا  یناسارخ  مظاک  دّمحم  الم  دنوخآ  داد . همادا  دوخ  ششوک  هب  تشاذگن و  يرثا  چیه  لیصحت  همادا  هب  وا  میمـصت  مزع و  رد 

زا درک  ترجه  ارماس  هب  گرزب  يزاریش  يازریم  هک  لاس 1292  ات  دوب - هدنز  زونه  مه  خیش  هک  یلاس  ود  نامه  رد  هکلب  يراصنا - خیش 
دومنیم و هدافتسا  ازریم  تکربرپ  سرد  رضحم 

7 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هرادا يارب  ازریم  موحرم  روتـسد  هب  كدنا ، یتّدـم  زا  سپ  یلو  تفر  ارماس  هب  وا  اب  مه  مظاک  دّـمحم  خیـش  ارماس  هب  ازریم  ترجه  زا  سپ 

. دش هدوزفا  وا  یملع  ترهش  زور  هب  زور  خیرات  نیا  زا  درک و  عورش  سرد  تشگزاب و  فجن  هب  فجن  هزوح 
ینیوزق يدـهم  دّیـس  و  يافوتم 1290 )  ) یـضار خیـش  و  يافوتم 1283 )  ) يرتشوش یلع  دیـس  اقآ  سرد  رـضحم  زا  دـنوخآ  ياـقآ  اـنمض 

. تسا هدرک  هدافتسا  مه  يافوتم 1300 ) )

وا نادرگاش 

لـضافا زا  اهنآ  بلغا  هک  دناهتفگ  رفن  رازه  هس  ات  رازه  ار  وا  نادرگاش  ددع  درکیم و  سیردت  یـسوط  دجـسم  رد  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
: مینکیم دای  ار  نانآ  زا  رفن  دنچ  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدش  دای  دهاجملا » حلصملا   » باتک رد  نانآ  زا  رفن  هد  دصیس و  مان  دندوب و 

: ماظعلا هّللا  تایآ 
ق. ياّفوتم 1358 ه . لوصالا ، ۀیافک  رب  هیشاح  بحاص  ینیکشم  نسحلا  وبا  ازریم  اقآ  - 1

ياّفوتم 1365. دوب ، هعیش  دیلقت  گرزب  عجارم  زا  هک  یناهفصا  نسحلا  وبا  دیس  اقآ  - 2
ياّفوتم 1381. فورعم ، دهاجم  نامه  یناشاک  مساقلا  وبا  دیس  اقآ  - 3

ياّفوتم 1377. دیلقت ، عجارم  زا  یکی  یناگیاپلگ  نیّدلا  لامج  دیس  اقآ  - 4
ياّفوتم 1352. ناوارف ، تافیلأت  بحاص  یغالب ، داوج  دّمحم  خیش  اقآ  - 5

ياّفوتم 1366. هعیش ، دیلقت  عجارم  زا  یمق ، نیسح  اقآ  جاح  - 6
يافوتم 1380. هعیش ، دیلقت  گرزب  عجارم  زا  يدرجورب ، نیسح  اقآ  جاح  - 7

ياّفوتم 1373. لوصالا ، ۀیافک  رب  هیشاح  بحاص  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  اقآ  - 8
ياّفوتم 1377. ناوارف ، تافیلأت  بحاص  نیّدلا ، فرش  نیسحلا  دبع  دّیس  اقآ  - 9

ياّفوتم 1355. مق ، هّیملع  هزوح  سسؤم  يرئاح  يدزی  میرکلا  دبع  خیش  اقآ  - 10
ياّفوتم 1382. هعیش ، دیلقت  عجارم  زا  يزاریش  يداهلا  دبع  دیس  اقآ  - 11
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ياّفوتم 1355. هعیش ، دیلقت  عجارم  زا  ینیئان  نیسح  دّمحم  خیش  اقآ  - 12
. هعیش دیلقت  عجارم  زا  يدورهاش  دومحم  دیس  اقآ  - 13

8 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ياّفوتم 1356. لوصالا  ۀیافک  رب  هیشاح  بحاص  و  دنوخآ - ياقآ  دنزرف  هدازاقآ - هب  فورعم  دّمحم  ازریم  اقآ  - 14

ياّفوتم 1371. هعیّشلا ، نایعا  بحاص  یلماع  نیما  نسحم  دیس  اقآ  - 15
ياّفوتم 1361. هعیش ، دیلقت  عجارم  زا  یقارع  نیّدلا  ءایض  اقآ  - 16

ياّفوتم 1361. لوصالا ، ۀیافک  رب  هیشاح  بحاص  یناپمک )  ) یناهفصا نیسح  دّمحم  خیش  اقآ  - 17
.1373 يافوتم ، هعیش  دیلقت  عجارم  زا  ردص  نیّدلا  ردص  دیس  اقآ  - 18

يافوتم 1373. ناوارف ، تافیلأت  بحاص  اطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  - 19
ياّفوتم 1362. ناهذالا ، ۀیاقو  بحاص  یناهفصا  یهاشدجسم  اضر  دمحم  خیش  اقآ  - 20

ياّفوتم 1353. مق ، گرزب  ياملع  زا  یمق  مساقلا  وبا  خیش  اقآ  - 21
ینیمخ ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  گرزب  ربهر  داتـسا  قوشعم و  گرزب و  فراع  نامه  يدابآهاش  یلع  دّـمحم  خیـش  اقآ  - 22

ياّفوتم 1369. هّرس  سدق 
ياّفوتم 1386. مالسالا ، ۀئیهلا و  بحاص  یناتسرهش  نیّدلا  ۀبه  دیس  اقآ  - 23

ياّفوتم 1366. یضاق ، یلع  ازریم  دیس  اقآ  - 24
ياّفوتم 1343. لوصالا ، ۀیافک  رب  هیشاح  بحاص  یصلاخ  يدهم  خیش  اقآ  - 25

وا نادنزرف 

یئازـسب ترهـش  نآ  لاثما  ّتیطورـشم و  لئاسم  یـسایس و  ياهراک  رد  وا  نارهت . رد  ياـّفوتم 1364  ّدلوتم 1392 و  يدـهم  ازریم  اقآ  - 1
. داد ماجنا  یتامدخ  اههتشر  نآ  رد  تشاد و 

نامه دوب و  دهـشم  گرزب  ياـملع  زا  ناـشیا  نارهت ، رد  ياّفوتم 1356  دـلوتم 1294 و  هدازاقآ  هب  فورعم  دّـمحم  ازریم  اقآ  هّللا  ۀـیآ  - 2
هدـید ناخ  اضر  نامز  رد  هک  ییاهراشف  ناتـساد  دای و  تمظع  هب  ناشیا  زا  هیلع ) هّللا  ناوضر   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  تسا  یتّیـصخش 

. دندرکیم رکذ  دندوب ،
زا یکی  ناشیا  دهشم . رد  ياّفوتم 1391  ّدلوتم 1300 و  یئافک  دمحا  ازریم  جاح  - 3

9 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تفگیم جراخ  سرد  دوب و  سّدقم  دهشم  مان  هب  ياملع 

. فجن رد  ياّفوتم 1396  ّدلوتم 1318 و  یئافک  اقآ  نیسح  جاح  مالسالا  ۀجح  - 4
. دوب ناریا  یسایس  یتلود و  لاجر  زا  ناشیا  ياّفوتم 1373 . ّدلوتم 1320 و  یئافک  نسح  ياقآ  - 5

ماگنه درک و  توف  ردپ  تافو  زا  سپ  لاس  هاجنپ  دودح  هک  دوب  هدـنام  یقاب  ّدلوتم 1308  ارهز  مان  هب  مه  رتخد  کی  دـنوخآ  ياقآ  زا  - 6
يزور دـنچ  ایوگ  هک  دـنتفای  يروج  ار  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) دـنوخآ ياقآ  موحرم  ندـب  هک  دـنیوگ  نینچ  ردـپ ، ربق  رانک  رد  وا  نفد 

. هیلع هّللا  ۀمحر  تسا . هدرک  تلحر  ایند  زا  هک  تسا 

وا تافیلأت 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1013 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  پاچ  رّرکم  لوصالا . ۀیافک  - 1
. تسا هدش  پاچ  رّرکم  يراصنا ، خیش  لئاسر  رب  هیشاح  - 2

. هدشن پاچ  تسا و  رترصتخم  یلبق  هیشاح  زا  هیشاح  نیا  يراصنا . خیش  لئاسر  رب  هیشاح  - 3
. تسا هدش  پاچ  رّرکم  يراصنا . خیش  بساکم  رب  هیشاح  - 4

. تسا هدش  پاچ  هناگادج  زین  لئاسر و  هیشاح  همیمض  هک  یلوصا  یهقف و  هدئاف  هدزناپ  لماش  تسا  ياهلاسر  دئاوف . - 5
. هدشن پاچ  اردص  الم  رافسا  رب  هیشاح  - 6

. هدشن پاچ  يراوزبس  یجاح  هموظنم  رب  هیشاح  - 7
. هدشن پاچ  قتشم . هلاسر  - 8

. تسا هدش  پاچ  نارهت  رد  ةرصبتلا . ۀلمکت  - 9
. تسا هدش  پاچ  راب  ود  تسا  هّیلمع  هلاسر  دابعلا . ةریخذ  - 10

. تسا هدش  پاچ  دادغب  رد  دابعلا  ةاجن  صیخلت  یف  ةایحلا  حور  - 11
ازریم اقآ  شدنزرف  هک  تسا  دنوخآ  موحرم  ثحب  تاریرقت  تاداهّشلا . ءاضقلا و  - 12

10 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا هدشن  پاچ  زونه  هتشون و  دّمحم 

. تسا ةالص  زا  يرادقم  تراهط و  ةرصبّتلا . ۀلمکت  حرش  یف  ةریّنلا  تاعمّللا  - 13
. فقو رد  هلاسر  - 14

. عاضر رد  هلاسر  - 15
. هثالث ءامد  رد  هلاسر  - 16

. هراجا رد  هلاسر  - 17

. قالط رد  هلاسر  - 18
. تلادع رد  هلاسر  - 19

. نهر رد  هلاسر  - 20
. تسا هدش  پاچ  دلج  کی  رد  مهاب  هلاسر  تفه  نیا 

هدوب و هّیملع  ياههزوح  یـسرد  ياهباتک  ءزج  فیلأت  زور  زا  رتروهـشم و  همه  زا  لوصالا  ۀـیافک  دـنوخآ ، ياقآ  موحرم  تاـفیلأت  نیب  رد 
. تسا هدش  هتشون  نآرب  هیشاح  حرش و  دص  زا  شیب 

. دییامرف هعجارم  تسا  هدش  هتشاگن  مق  ملع  رون  هّلجم  رد  هک  ياهلاقم  هب  هرابنیارد 

تّیطورشم یناسارخ و  دنوخآ 

ریثأت يرایـسب  لماوع  دوب  مالـسا  ماکحا  هب  لـمع  راـجاق و  ناـهاش  ياـهیگماکدوخ  زا  يریگولج  نآ  زا  فدـه  هک  ّتیطورـشم  ماـیق  رد 
اهمکح و دوب  مایق  نیا  زا  نآ  عجارم  زا  رفن  دنچ  فجن و  هّیملع  هزوح  يرادفرط  داتفا  ّرثؤم  رتشیب  همه  زا  هچنآ  لماوع  نیا  نیب  رد  تشاد .

مالسا زا  یچیپرس  مکح  رد  نآ  زا  یچیپرس  دوب و  ۀعاطإلا  بجاو  نایعیـش  هّیّلک  يارب  دشیم  رداص  فجن  ّتیناحور  ماقم  زا  هک  ییاهاوتف 
. دوب
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یئاوشیپ یناسارخ  مظاک  دّـمحم  الم  دـنوخآ  لیلخ و  ازریم  جاـح  نیـسح  ازریم  جاـح  یناردـنزام و  هّللا  دـبع  خیـش  اـقآ  موحرم  فجن  رد 
. دوب هتفرگ  رارق  يربهر  نیا  سأر  رد  دنوخآ  موحرم  ناگدنسیون ، زا  یخرب  ریبعت  هب  و  دنتشاد . هدهع  هب  هار  یّلم  تضهن 

11 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: تسا نیا  نایاقآ  ياههّیمالعا  زا  یکی 

زا عافد  و  راجاق ) هاش   ) راّبج كاّفـس  نیا  عفد  رد  تّمه  مویلا  میرادیم . مالعا  ار  ادخ  مکح  ناریا  ّتلم  مومع  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ماکحتـسا و رد  دـهج  لذـب  و  تاـمرحم ، مظعا  زا  وا  ناگتـشامگ  هب  تاـیلام  نداد  و  تاـبجاو ، مها  زا  نیملـسم  لاوما  ضارعا و  سوفن و 

نآ اب  هبراحم  نالذـخ و  هلزنم  هب  هحماسم  تفلاخم و  ییوم  رـس  و  هادـف ، اـنحاورا  ناـمز  ماـما  هار  رد  داـهج  هلزنم  هب  ّتیطورـشم  رارقتـسا 
. کلذ نم  نیملسملا  هّللا و  انذاعا  تسا . هیلع  هّللا  تاولص  ترضح 

. یناردنزام هّللا  دبع  خیش  لیلخ ، ازریم  نیسح  ازریم  جاح  یناسارخلا ، مظاک  دّمحم 

وا هریس  قالخا و 

: منکیم افتکا  هدنزومآ  ناتساد  دنچ  هب  شخب  نیا  رد 
دندوب هتفرورف  باوخ  هب  همه  هک  اهبـش  زا  یبـش  تسا : هدرک  لـقن  درخ  ربـهر  هقف و  راودا  فـّلؤم  یباهـش  دوـمحم  ازریم  اـقآ  موـحرم  - 1

هدوب و اهنت  فجن  رد  وا  نوچ  دنک و  لمح  عضو  تساوخیم  هبلط  نیا  رـسمه  دـبوکیم  راب  نیدـنچ  ار  دـنوخآ  لزنم  برد  هقلح  ياهبلط 
. دریگب کمک  ات  هدمآ  دنوخآ  لزنم  هب  يورنیازا  هتسنادیمن  ار  هلباق  لزنم 

درک شومارف  مه  ار  ندرک  مالس  دش و  هدنمرـش  دید ، هک  ار  دنوخآ  ياقآ  ناوج ، هبلط  درک ، زاب  ار  برد  دمآ ، دنوخآ  ياقآ  دیئاپن  يرید 
دنوخآ ياـقآ  زا  ندـش  محازم  نیا  زا  یگدنمرـش  راـهظا  زا  دـعب  ناوج  هبلط  دـیتشاد ، یـشیامرف  هچ  مکیلع  مالـس  دوـمرف : دـنوخآ  ياـقآ 

باوخ نآلا  مدختـسم  هن ، تفگ : دـنوخآ  ياقآ  دـیامن . یئامنهار  هلباق  هناخ  هب  ار  وا  اـت  دنتـسرفب  وا  هارمه  ار  هناـخ  مدختـسم  هک  تساوخ 
تـسوا تحارتسا  عقوم  نآلا  هن ، دومرف  اقآ  دینک  رادیب  ار  مدختـسم  هک  درک  رارـصا  ناوج  هبلط  میآیم  مدوخ  نم  دیایب  دناوتیمن  تسا و 

مد ار  هلباق  درک و  ییامنهار  هلباق  لزنم  هب  ار  هبلط  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  دوب  هتفرگ  تسد  هب  هک  یـسوناف  اب  دعب  یکدنا  میآیم  مدوخ  نم 
هبلط و داتفا و  ولج  تشاد  تسد  رد  ار  سوناـف  هک  یلاـح  رد  اـمنهار  ناونع  هب  سپـس  درک و  وگزاـب  وا  يارب  ار  لکـشم  تساوخ و  برد 

لزنم  هب  ار  هلباق 
12 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. داتسرف هبلط  نآ  يارب  هچراپ  دنق و  رکش ، لوپ ، يرادقم  دعب  یکدنا  تشگزاب و  لزنم  هب  دوخ  هاگنآ  دیناسر و 
ظاّعو زا  یکی  هک  ناشیا  نایوگدـب  نیرتگرزب  زا  یکی  تشاد  ملع  لها  نیب  رد  يدایز  نیفلاخم  دـنوخآ ، ياقآ  ّتیطورـشم ، عیاقو  رد  - 2

هب رادیرخ  دزادرپب  ار  ضرق  دشورفب و  ار  دوخ  هناخ  تساوخیم  تشاد و  یناوارف  ضرق  تفگیم  ازسان  دب و  اقآ  رـس  تشپ  هشیمه  دوب و 
دوبن رضاح  تمیق  چیه  هب  صخـش  نآ  دیرخ  مهاوخن  هنرگو  مرخیم  دنک  اضما  ار  هناخ  شورف  دنـس  دنوخآ  ياقآ  رگا  هک  دوب  هتفگ  يو 

. تفگ ار  ارجام  دیسر و  اقآ  تمدخ  دش  راچان  هّیضق  نیا  يارب  یلو  دورب  دنوخآ  ياقآ  دزن 
دنشاب ناشیرپ  راتفرگ و  ملع  لها  هک  متسین  یضار  زگره  نم  دیتسه و  ملع  لها  امش  دومرف : تشاذگ و  يدایز  مارتحا  وا  هب  دنوخآ  ياقآ 
راتفرگ زاـب  رگا  دـینکن و  هراوآ  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  دیـشورفن و  ار  ناـتهناخ  تفگ  دروآ و  وا  يارب  لوپ  يرادـقم  تساـخرب  ياـج  زا  و 

. درک مهاوخ  کمک  مشاب  هتشاد  هچنانچ  دیروایب  فیرشت  دیدش 
وا هب  تبـسن  روج  نیا  لاح  نیع  رد  تسا و  علّطم  ناشیا  هب  تبـسن  وا  ياهییوگدب  وا و  عضو  زا  دنوخآ  ياقآ  تسنادیم  هک  صخـش  نآ 

. دمآرد دنوخآ  نادنمتدارا  ءزج  سپ  نآ  زا  هک  دش  لعفنم  هدنمرش و  نانچ  يراوگرزب  تشذگ و  همهنیا  زا  درک  فطل 
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دناسرب و تسیابیم  اجنآ  بالط  ارقف و  هب  هریل  تسیود  یلا  هاجنپ  دص و  القا  دشیم  فّرـشم  البرک  ترایز  هب  دـنوخآ  ياقآ  تقوره  - 3
دادیم و نان  هشیمه  ار  بالط  ناناوتان و  ارقف و  زا  رفن  دصتفه  تفریمن . البرک  هب  دشیمن  شنکمم  ندرک  ضرق  هب  ول  رادـقم و  نیا  رگا 

دومرفیم اهراب  درکیم  عطق  ار  نان  اونان  دـشیم و  ریخأت  شلوپ  هام  راهچ  هس  هک  یهاگ  ارقف و  نان  يارب  دوب  رـصحنم  ییاونان  ناکد  کی 
هراـبود ار  ناـن  درکیم و  ضرق  ییاـج  زا  دوب  يوحن  ره  هب  مشکیم و  تلاـجخ  منیبیم ، هدـش  عطق  ناـشنان  هک  ار  اـههراچیب  نیا  تقوره 

. تخاسیم رارقرب 
. درکیم رظن  مشچ  کی  هب  یناگدنز  ثیح  زا  ار  دوخ  هناخ  لها  ارقف و  وا  دوب و  تجاح  بابرا  زا  رپ  وا  ینوریب  زاب و  لزنم  برد  هشیمه 

13 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هزرابم ّتیمح و  تریغ و  رد  بلق ، تّوق  رد  يرابدرب ، ملح و  رد  تادابع  صولخ و  رد  هدیدنـسپ ، قالخا  هّیلامک و  تافـص  رد  هصالخ  و 

ره زا  ملع ، لها  اب  صوصخ  هب  دوب و  عضاوتم  رایـسب  دوب  دـیلقت  عجارم  نیرتگرزب  زا  هکنیا  اـب  دوب  دوخ  نارود  دمآرـس  زا  ملاـظ  ملظ و  اـب 
هّللا ۀمحر  درکیم  لیلجت  رایسب  ار  نویناحور  ملع و  لها  داتسیایم ، اپ  هب  اهنآ  دورو  يارب  سلجم  رد  تفرگیم و  یشیپ  مالس  رد  ياهبلط 

. هیلع هناوضر  و 

وا هّیریخ  راثآ 

هک سرادـم  نیا  نیتـسخن  دـندش  روهـشم  يو  ماـن  هب  اـهنآ  هس  ره  هک  تخاـس  بـالط  يارب  فجن  رد  هسردـم  هس  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم 
عقاو و يولع  رهطم  نحـص  هلبق  برد  هیلا  یهتنم  رد  فجن  شیوح  هّلحم  رد  هک  تسا  دنوخآ  گرزب » هسردـم   » دـشابیم اهنآ  نیرتگرزب 

: هدش هتفگ  نآ  خیرات  هدام  يارب  دشابیم و  يرجه  نآ 1321  مامتا  خیرات 
داشرلا  یقتلا و  یلع  اهساسااوخرا  دق  مظاکلا  ۀسردم 

کیدزن هسردم  نیا  دناهدیمان . مان  نیا  هب  ار  نآ  کچوک  گرزب و  ياههسردم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یطـسو  هسردم  سرادـم  نیا  نیمّود 
. دشابیم نآ 1326  مامتا  خیرات  فجن و  گرزب  رازاب 

هدیسر مامتا  هب  نآ  يانب  خیرات 1328  رد  هدش و  عقاو  یناموتدص  هب  فورعم  هچوک  رد  هک  تسا  دـنوخآ  کچوک  هسردـم  اهنآ  نیمّوس 
. تسا

وا تافو 

يدایز بلاـطم  موحرم  نآ  گرم  ّتلع  هب  عجار  تشذـگرد . فرـشا  فجن  رد  لاس 1329  مارحلا  ۀّجحيذ  متـسیب  رد  یناسارخ  دـنوخآ 
ناریا هب  قارع  زا  تکرح  دـصق  هک  يزور  ناـمه  رد  تسرد  اریز  دـندرک  مومـسم  ار  ناـشیا  هک  تسا  نآ  ناـمگ  ار  یخرب  هدـش و  هـتفگ 

. دمآ شیپ  يرامیب  هقباس  چیه  نودب  وا  گرم  هثداح  دنک  يربهر  ار  سور  هیلع  ناریا  مدرم  مایق  املع  رئاس  يراکمه  اب  ات  تشاد 
14 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ار سور  اب  داهج  موزل  هب  اوتف  خیرات  نآ  رد  املع  زا  رگید  یخرب  یناردـنزام و  نیدـباعلا  نیز  خیـش  جاح  موحرم  دـنوخآ و  ياقآ  موحرم 
دندوب دنوخآ  ياقآ  رظتنم  هدمآ و  البرک  هب  نارگید  اب  نیدباعلا  نیز  خیـش  جاح  دـندشیم  ناریا  هب  ندـمآ  هدامآ  ناشدوخ  دـندوب و  هداد 

هربقم رد  عییشت و  ناوارف  هوکـش  اب  موحرم  نآ  هزانج  تروصرهرد  دندرک  تفایرد  ار  وا  تافو  ربخ  هّجحيذ  مکی  تسیب و  زور  هاگان  هک 
. دوب دهاوخ  رارقرب  یقاب و  هشیمه  وا  مان  یلو  دش  هدرپس  كاخ  هب  یتشر  مالسالا  ۀّجح 

وا لاح  حرش  رداصم 
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رد ام  تسا و  هدمآ  دنوخآ  ياقآ  موحرم  لاح  حرـش  هدـش  هتـشون  مهدراهچ  هدـس  رد  هک  لاح  حرـش  مجارت و  ياهباتک  زا  يرایـسب  رد 
. مینکیم هراشا  هتفای  شراگن  هرابنیا  رد  القتسم  هک  ییاههتشون  هب  اجنیا 

. یناتسرهش نیّدلا  ۀبه  دیس  موحرم  فیلأت  مظاکلا  انخیش  لاوحا  یف  ملاوعلا  ریس  - 1
. یلع دّمحم  میحّرلا  دبع  فیلأت  دهاجملا  حلصملا  - 2

. یناچوق یفجن  اقآ  فیلأت  مالعلا  کلملا  هّللا  ۀیآ  لاوحا  یف  مالسإلا  ةایح  - 3
. یئافص میهاربا  فیلأت  ّتیطورشم  ناربهر  - 4

. متفه هرامش  مّود  لاس  ملعلا  هّلجم  - 5
. دیدج پاچ  لوصالا  ۀیافک  همّدقم  - 6

. یئافک دیجم  نیسحلا  دبع  وا  هداون  فیلأت  یناسارخ  دنوخآ  یناگدنز  ای  رون  رد  یگرم  - 7
نیمه بلاطم  زا  ياهصالخ  رـضاح  هتـشون  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  هحفـص  رد 464  هنیمز  نیا  رد  هک  تـسا  يرثا  نیرتـهب  يرخآ  نـیا  و 

. تسا جرارپ  باتک 
يداتسا  اضر  مق -

دادرخ 1369
15 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لضاف یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضح  رمثرپ  یناگدنز  زا  يرصتخم  حرش 

هراشا

و مق ، هسّدقم  هزوح  ناگرزب  زا  یکی  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینارکنل يدـحوم  لضاف  خیـش  جاح  ياقآ  دـیقف  هّللا  ۀـیآ  دـنزرف  هل  مّظعم 
دوجو هصرع  هب  اپ  مق  یبهذم  رهـش  رد  يرمق  هّجحيذ 1350  رد  هک  دنتـسه  مق  هّیملع  هزوح  ماقمیلاع  ناقّقحم  مانب و  ناسردـم  زا  دوخ 

یمالسا مولع  اب  یئانشآ  قوش  هب  هک  تشذگیمن  ناشرمع  زا  راهب  هدزیس  زا  شیب  یئادتبا ، هرود  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  سپ  دندراذگ و 
ترضح نوچ  نامز  نآ  حطس  دیتاسا  دزن  ّتقد  تعرس و  اب  ار  هیلاع  هطّـسوتم و  حوطـس  تایبدا و  هرود  دندیدرگ و  مق  هّیملع  هزوح  دراو 

دلاو ینارکنل - يدّـحوم  لضاف  خیـش  جاح  ياقآ  يدزی و  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  ياقآ  تاـیآ  تارـضح  یناطلـس و  ياـقآ  هّللا  تیآ 
دنتسناوت هک  دنتشاد  لاس  تسیب  زا  رتمک  دنتخومآ . مهیلع ،) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یلماع لبج  داوجلا  دبع  خیـش  جاح  ياقآ  و  دوخ - مّظعم 

و دنیامن . هدافتسا  لاس  هدزای  ناشیا  ضیفرپ  رضحم  زا  دننک و  تکرش  هّرـس  سدق  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  جراخ  سرد  رد 
هدافتـسا هّرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  راوگرزب  ربهر  راـبرپ  سرد  زا  لاـس  هن  تّدـم  هب  نینچمه 

. دنتخادرپیم حوطس  سیردت  هب  نمض ، رد  زین  دوخ  دندومن و 
16 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاس هدزناپ  زا  شیب  نونکات  دـندومن و  سیردـت  ار  لوصالا  ۀـیافک  باتک  هرود  شـش  ارهاظ  بساکم و  باتک  هرود  جـنپ  راوگرزب  داتـسا 
بالط و زا  يرایسب  رب  هدرک و  تیبرت  ار  يرایسب  نادرگاش  دنشابیم و  مق  هّیملع  هزوح  رد  لوصا  هقف و  جراخ  سیردت  لوغـشم  هک  تسا 

. دنراد يداتسا  تمس  هزوح  زورما  ناگتخومآ  شناد 

یمالسا بالقنا  رد  هل  مّظعم  شقن 
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دق یمالسا  يروهمج  ماظن  يرارقرب  توغاط و  ینوگنرـس  روظنم  هب  بالقنا  ریبک  ربهر  هک  دش  زاغآ  ینامز  زا  ناشیا  یـسایس  ياهّتیلاّعف 
. دنتخادرپ تفلاخم  هب  ناریا  رد  یهاش  متس  میژر  اب  دندرک و  ملع 

و هگنل » ردنب   » هب تسخن  اذل  دنداد  همادا  دوخ  هنابلطقح  هزرابم  هب  يربهر  ماقم  لابند  هب  مدق  هب  مدـق  ناشمزرمه  نارای  رگید  نوچ  ناشیا 
. دندیدرگ دیعبت  دزی  هب  مین  لاس و  ود  تّدم  هب  سپس 

یعامتجا ياهتّیلاّعف  اهتمس و 

سلجم هدـنیامن  هزوح و  ّتیریدـم  یلاـع  ياروش  وضع  ریبد و  مق  هّیملع  هزوح  نیـسردم  مرتـحم  هعماـج  رد  تیوـضع  رب  هوـالع  هل  مظعم 
. دنتسه زین  ناگربخ 

تافیلأت راثآ و 

(. دلج ود   ) دش پاچ  ناشیا  رمألا  بسح  هک  يدرجورب ، ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ةالص  ثحب  ریرقّتلا - ۀیاهن  - 1
دلج یـس  دودـح  هک  زین  هّیقب  پاچ و  هدامآ  رگید  دـلج  هس  پاچ و  نآ  دـلج  تشه  هک  ۀلیـسولا - ریرحت  حرـش  یف  ۀعیرّـشلا  لیـصفت  - 2

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  هدامآ  جیردت  هب  دش  دهاوخ 
ریسفتلا لخدم  - 3

17 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یقارـشا نیّدلا  باهـش  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  تکرـش  اب  هک  ریهطت  هیآ  حرـش  رد  میرک  نآرق  رد  ناشخرد  ياههرهچ  ای  تیب  لها  - 4

. تسا هدیدرگ  فیلأت 
شراگن دیواج » دیهش   » باتک زا  باوج  ماقم  رد  هل  مّظعم  تکرـش  اب  هک  میرک  نآرق  رد  یحو  نارادساپ  ای  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  - 5

. هتفای
یناجنز یمیرک  ياقآ  بانج  بیترت  میظنت و  اب  هک  رتشا  کلام  همان  دهع  ریسفت  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  يراد  روشک  نیئآ  - 6

. هدش رشتنم 
[. یتارادم 1 هّیقت  - 7

19 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم عطقلل  ام  ضعب  نایب  یلإ  مالکلا  فرصب  سأب  ال  کلذ ، یف  ضوخلا  لبق  القع و  وا  اعرـش  ةربتعملا  تارامألا  نایب  یف  سداسلا  دصقملا 

[. 1  ] ماقملا عم  هتبسانم  ةدشل  مالکلا ، لئاسمب  هبشأ  ناک  و  نفلا ، لئاسم  نم  اجراخ  ناک  نإ  و  ماکحألا ،
______________________________

یلقع ای  یعرش  هربتعم  تاراما  مشش : دصقم 

هراشا

هرابرد مشش  دصقم  دناهداد ، بیترت  لوصالا  ۀیافک  باتک  يارب  فیرـشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) دنوخآ ياقآ  موحرم  هک  يدصاقم  قبط  [- 1]
رد هراما  هّتبلا  [، 4] دشاب هدرک  اهنآ  رابتعا  هب  مکح  لقع 3 ] ای  دشاب و  هدش  ربتعم  عرـش 2 ] فرط  زا  تاراما  نیا  هاوخ  تسا  هربتعم  تاراما 
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. دوشیم هتفگ  یلمع  لصا  لباقم 
ناونعب ای  دـشاب  عطق  ناونعب  هاوخ  دراد  یعقاو  مکح  فشک  يارب  ّتیقیرط  دـیامن و  یعقاو  مکح  زا  تیاکح  تلالد و  هچنآ  ینعی  هراـما » »

ّتیقیرط  رد  نظ  عطق و  اریز  هّنظم ،
20 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا یّمعا  ناونع  هراما  سپ  دنشابیم  كرتشم  رگیدکی  اب 
تسا یتاذ  ّتیجح  ياراد  عطق  هکلب  دهد  رارق  تّجح  ار  نآ  یعرش  لیلد  کی  تسین  مزال  اذل  تسا  مات  فشاک  کی  قیرط و  کی  عطق » »

«. اعرش القع ال  ةربتعم  ةراما  عطقلا  : » تفگ ناوتیم  نیاربانب 
ار ّتیجح  نآ  يارب  لقع  دراوم ، زا  یـضعب  رد  ای  عرـش  هک  دراد  ياهناوتـشپ  هب  زاین  اذل  تسا  صقان  ّتیقیرط  ّتیفـشاک و  ياراد  نظ »  » اّما

: دشاب ّتیجح  دجاو  دناوتیم  هار  ود  زا  هّنظم  نیاربانب  دیامن  لعج 
هک تموکح  رب  انب  يدادسنا  ّنظ  دننام : دنکیم  هّنظم  ّتیجح  هب  مکح  لقع  مه  یهاگ  دحاو 2 - ربخ  دننام : یعرش  لیلد  کی  هلیسوب  - 1

. دومن میهاوخ  ثحب  الّصفم  دادسنا  ثحب  رد  ددرگیم و  نشور  يدوزب  هلئسم  نیا  نایب 
: الثم هک  میئامن  ثحب  شراثآ  عطق و  هرابرد  يرادقم  تسا  بسانم  تاراما ، نایب  زا  لبق  دنیامرفیم : فّنصم  موحرم 

؟ دوشیم باوث  قاقحتسا  ثعاب  عطق ، زا  يوریپ  ایآ  - 1
؟ دشابیم حرطم  باقع  قاقحتسا  عطق  اب  تفلاخم  لابندب  ایآ  - 2

؟ تسا تّجح  عاّطق  صخش  عطق  ایآ  - 3

؟ تسا لوصا  ملع  ءزج  عطق  ثحابم  ایآ 

یتبسانم لاح  نیع  رد  دراد و  مالک  ملع  لئاسم  اب  لماک  تهابش  تبسانم و  تسا و  جراخ  لوصا  ملع  لئاسم  زا  قوف  هناگهس  تاّیصوصخ 
: مینک ثحب  تهج  هس  رد  دیاب  ام  نیاربانب  دراد  لوصا  ملع  اب  مه 

؟ تسا جراخ  لوصا  ملع  لئاسم  زا  عطق  ماکحا  هب  طوبرم  لئاسم  ارچ  - 1
؟ دراد مالک  ملع  لئاسم  اب  لماک  تهباشم  ارچ  - 2

21 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دراد لوصا  ملع  اب  یتبسانم  هچ  عطق  ماکحا  هب  طوبرم  لئاسم  - 3

هب طوبرم  لئاسم  هکنیا  حیـضوت  يارب  اّما  مینکیم . ثحب  اهنآ  هرابرد  يرادـقم  ام  اذـل  دـناهدرکن  نایب  ار  اهاعّدا  نیا  للع  فّنـصم  موحرم 
: مینک نایب  ار  یلوصا  هلئسم  كالم  دیاب  ادتبا  تسا ، جراخ  لوصا  ملع  لئاسم  زا  عطق  ماکحا 

یلوصا هلئسم  فیرعت 

. دریگ رارق  یّلک  یعرش  مکح  طابنتسا  قیرط  رد  هک  تسا  نآ  یلوصا  هلئسم 
یّلک مکح  للع  هلسلس  رد  دیاب  یلوصا  هلئـسم  هصالخ ، دوش  عقاو  یهلا  مکح  طابنتـسا  يارب  همّدقم  دیاب  یلوصا  هلئـسم  رگید : ترابع  هب 
عطق راثآ  ماکحا و  رد  نازیم  نیا  دوریمن و  رامـشب  لوصا  ملع  لـئاسم  زا  دـشاب  كـالم  نیا  دـقاف  ياهلئـسم  رگا  اذـل  [ 5] دریگ رارق  یهلا 

اب تقفاوم  ای  تفلاخم  ایآ  دیئوگیم  دعب  دیریگیم  مّلسم  ضورفم و  ار  یعرش  مکح  کی  هب  عطق  امـش  ثحبم ، نیا  رد  اریز  درادن  دوجو 
. هن ای  دراد  تبوثم  ای  تبوقع  عوطقم ، مکح  نیا 

رارق یهلا  مکح  طابنتـسا  يارب  همّدـقم  اـی  دوش ، عقاو  یعرـش  مکح  طابنتـسا  قیرط  رد  شدوخ  هک  تسا  نآ  یلوـصا  هلئـسم  هکیلاـحرد 
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. دریگ
مکح کی  امـش  عطقلا »  » باـتک رد  یلو  دوش  عقاو  یعرـش  یّلک  مکح  لـلع  هلـسلس  رد  هک  تسا  نآ  یلوصا  هلئـسم  [: 6] رگید ترابع  هب 

رکذ عطقلا  باتک  رد  هک  یماکحا  ینعی  دراد ، باوث  ای  باقع  نآ  اب  تقفاوم  اـی  تفلاـخم  دـیئوگیم  دـینکیم و  ضرف  عوطقم  ار  یعرش 
عطق  ماکحا  هب  طوبرم  لئاسم  سپ  دوشیم  عقاو  یهلا  مکح  تالولعم  هلسلس  رد  دینکیم 

22 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دراد مالک  ملع  لئاسم  هب  تهابش 

مالک ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 

مالک ملع  لئاسم  زا  دـشاب  ود  نیا  تالاح  هب  طوبرم  هک  ياهلئـسم  ره  دـنکیم و  ثحب  داـعم  أدـبم و  تـالاح  زا  مـالک  ملع  لـئاسم  نوچ 
: مینکیم ثحب  عطقلا  باتک  زا  تمسق  کی  رد  اریز  دراد  طابترا  داعم  أدبم و  تالاح  هب  ابیرقت  عطقلا  باتک  لئاسم  دوشیم و  بوسحم 

یلاعت يراب  تاذ  زا  تسا و  وغل  دـنوادخ  زا  يراک  نینچ  الثم  هکنیا  ای  دـیامن ، لعج  ار  ّتیجح  عطق »  » يارب دـناوتیم  لاعتم  دـنوادخ  اـیآ 
. تسا طوبرم  أدبم ، لاوحا  هب  نیا ، هک  دوشیمن  رداص 

وا ایآ  دـش ، فالخ  فشک  سپـس  دیـشون  ار  نآ  درک و  ادـیپ  یعیام  ّتیرمخ  هب  عطق  یـسک  رگا  مینکیم : ثحب  عطقلا  باتک  رد  ـالثم  اـی 
؟ تسا تبوقع  ّقحتسم  عطق ، اب  تفلاخم  رطاخب 

. تسا طوبرم  داعم  هلئسم  هب  تبوقع  قاقحتسا  هک  تسا  یهیدب 
، عطقلا باتک  لئاسم  نیاربانب  دیامن - باقع  ار  وا  دـناوتیم  یلاعتم  دـنوادخ  ایآ  هک  داد  تشگزاب  أدـبم  لئاسم  هب  ناوتیم  ار  نیا  هکنیا  ای 

. دراد مالک  ملع  لئاسم  اب  لماک  تهابش 

لوصا ملع  لئاسم  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 

تاراما رد  بلاطم  نیا  نوچ  دـننکیم ، نّیعم  ار  تبوثم  ای  تبوقع  قاقحتـسا  ياج  دـننکیم ، انعم  ار  ّتیجح  عطقلا  باتک  لئاسم  رد  ـالثم 
ار عطق  هب  طوبرم  ماکحا  اذـل  [ 7] دراد تبـسانم  لوصا  ملع  لئاسم  اب  عطق  ماکحا  هب  طوبرم  لـئاسم  دـنیوگیم  اذـل  دراد  ناـیرج  مه  هّینظ 

. دننکیم ثحب  تاراما  همّدقم  ناونعب 
23 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هب عطقلا  هل  لصحی  نأ  امإف  هیدـلقمب ، وأ  هب  قلعتم  يرهاظ ، وأ  یعقاو  یلعف  مکح  یلإ  تفتلا  اذإ  ملقلا ، هیلع  عضو  يذـلا  غلابلا  نأ  ملعاـف :
[. 1  ] الوأ
______________________________

هّرس سدق  مظعا  خیش  مالک  هب  فّنصم  تالاکشا 

باتک لّوا  رطـس  ادـتبا ، اذـل  تسا  لئاسر »  » باتک رد  فیرّـشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) يراصنا خیـش  موحرم  مالک  هب  رظاـن  قوف  تراـبع  [- 1]
: مینکیم لقن  ار  لئاسر 

«. نّظلا وا  عطقلا  وا  هیف  کّشلا  هل  لصحی  نا  اّماف  یعرش ، مکح  یلا  تفتلا  اذا  فّلکملا  ّنا  ملعاف  »
. نظ عطق - کش - تسا : هناگهس  تالاح  زا  یکی  ياراد  دنکیم  یعرش  مکح  کی  هب  هّجوت  هک  ینامز  فّلکم  ینعی 

باوج دوخ  دـنیامنیم و  لاکـشا  تاّیـصوصخ  نآ  ماـمت  هب  فّنـصم  موحرم  هک  دراد  دوجو  یگژیو  دـنچ  خیـش  موـحرم  تراـبع  نیا  رد 
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. دنربیم راکب  يرگید  ترابع  دنهدیم و 
لـئاسر 8] باـتک  رب  هیـشاح  رد  دـنوخآ  ياـقآ  موـحرم  تسا ، هدـش  هداد  رارق  فـّلکم  عوـضوم ، ناوـنع  مسقم و  لـئاسر ، باـتک  رد  - 1

مـسا لعاف و  مسا  نوچ  تسوا  ریگنابیرگ  فیلکت  لعفلاب  نآلا و  هک  یـسک  ینعی  دراد  روهظ  یلعف  فّلکم  رد  فّلکم  هملک  [ 9] دناهدومرف
مکح رد  هک  يدرف  دراوم ، یـضعب  هکیلاحرد  تسا 10 ] هدننز  دیز  نآلا  ینعی  براض » دـیز   » میتفگ رگا  دـنراد  ّتیلعف  رد  روهظ  لوعفم 

مرادن و یلعف  فیلکت  مارح ، ای  تسا  لالح  نتت ، برش  ایآ  منک  کش  نم  رگا  الثم  تسا . یلعف  فیلکت  دقاف  وا  دراد  کش  یعرـش ، یلعف 
ةءاربلا ۀلاصا  ول 

24 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
برش تمرح  هب  فّلکم  لعفلاب  نم  میوگب  مناوتیم  ایآ  دشاب  مارح  عقاو  بسحب  رگا  اّما  تسا  لالح  نتت ، برش  رهاظ ، بسحب  دیوگیم :

. هن متسه ؟ نتت 
هب ار  ترابع  هیافک  بحاص  موحرم  اذـل  داد ، رارق  فّلکملا »  » ار ناونع  ناوتیمن  نیارباـنب  دوشیمن  قّقحم  ملع  نودـب  یلعف  فیلکت  نوچ 

: دنهدیم رییغت  وحن  نیا 
هب فیلکت  هاوخ  درف  نیا  يارب  تسا . نآ  ریاـظن  نونج و  دـقاف  هدیـسر و  غوـلب  هلحرم  هب  هک  يدرف  ینعی  ملقلا ...  هیلع  عـضو  يذـلا  غلاـبلا 

[11 .] دشاب هدیسرن  ای  دشاب  هدیسر  ّتیلعف  هلحرم 
: میراد یعرش  مکح  عون  ود  ام  - 2

. تسا كرتشم  لهاج  ملاع و  زا  ّمعا  دارفا  مامت  يارب  هک  یعقاو  یعرش  مکح  فلا -
. دنرادن نآ  هب  یسرتسد  دنراد و  کش  یعقاو  مکح  رد  هک  تسا  یناسک  ّصتخم  يرهاظ - یعرش  مکح  ب -

تسا یعقاو  یعرش  مکح  دوصقم ، ایآ  تسا  یعرش  مکح  مادک  یعرش ...  مکح  یلا  تفتلا  اذا  فّلکملا  ترابع  زا  خیـش  موحرم  دوصقم 
؟ تسا يرهاظ  یعقاو و  مکح  زا  ّمعا  دوصقم  هکنیا  ای 

؟ ارچ تسا . یعقاو  مکح  دوصقم 
هب ار  فّلکم  تالاح  ناشیا  هک  تسا  نیا  هنیرق  نآ  تسا و  یعقاو  مکح  ناشیا  دوصقم  میمهفیم  هک  تسه  ناشیا  مالک  رد  ياهنیرق  نوچ 

( کش عطق ، نظ ،  ) مسق هس 
25 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مکح هب  ّناـظ  یعقاو ، مکح  هب  عطاـق  فّلکم ، رگا  هک  [ 12] درک هظحالم  یعقاو  مکح  ظاحل  هب  دـیاب  ار  تالاح  نیا  نوچ  دـندرک  میـسقت 
؟ تسیچ شرثا  دش  یعقاو  مکح  هب  تبسن  ّكاش  ای  یعقاو و 

هیافک باتک  رد  اذـل  تسا و  یعقاو  مکح  دوصقم  میئوگب  ارچ  هک  دـننکیم  تفلاخم  ترابع  نیا  اب  ناـیب و  نیا  هب  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم 
: دنیامرفیم نینچ 

 ....« يرهاظ وا  یعقاو  یلعف  مکح  یلا  تفتلا  اذا  ملقلا  هیلع  عضو  يّذلا  غلابلا  »
يارب هک  یماکحا  نوچ  درادـن  یتّیـصوصخ  یعقاو  مکح  ینعی  اّیرهاظ - وا  اّیعقاو  ناک  ءاوس  دـش - یعرـش  مکح  هب  عطاق  ناسنا  رگا  ینعی 
يراـج یعقاو  يرهاـظ و  مکح  هب  عطق  رد  عطق ، هب  طوبرم  ماـکحا  ماـمت  هکلب  تسین  یعقاو  مکح  هب  عطاـق  هب  ّصتخم  دـننکیم  رکذ  عطق 

. دوشیم ّبترتم  مکح  نآرب  عطق  راثآ  دش ، يرهاظ  مکح  هب  عطاق  باحصتسا  هار  زا  یسک  رگا  الثم  تسا -
»؟ یلعف مکح  یلا  : » دندومرف فّنصم  ارچ 

ات دـسرب  ّتیلعف  هلحرم  هب  دـیاب  مکح  و  زّجنت ) ّتیلعف - ءاشنا - ءاـضتقا -  ) مینکیم ناـیب  ادـعب  لّـصفم  روطهب  هک  دراد  یبتارم  ماـکحا  اریز 
زا لبق  نوناق  هلزنم  هب  یئاشنا  مکح  درادن ، یـشزرا  دنک  ادیپ  یئاشنا  مکح  هب  نیقی  یـسک  رگا  الثم  دشاب  هتـشاد  يرثا  نآ  هب  هّنظم  نیقی و 
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. مینکیم ریبعت  یلعف  مکح  هب  نآ  زا  ام  هک  تسا  رثا  أشنم  ارجا  هلحرم  رد  نوناق  درادن . يرثا  هک  تسا  [ 13] ارجا
26 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- ۀموکحلا ریرقت  یلع  دادسنالا - تامّدقم  تمت  دق  و  هل ، لصح  ول  نظلا  عابتا  نم  لقعلا ، هب  لقتسا  ام  یلإ  هئاهتنا  نم  دب  ال  یناثلا ، یلع  و 
[. 1  ] یلاعت هّللا  ءاش  نإ  هلحم  یف  یتأی  لیصفت  یلع  رییختلا ، لاغتشالا و  ةءاربلا و  نم  ۀیلقعلا : لوصألا  یلإ  عوجرلاف  الإ  و 

______________________________

«. هیدّلقمب وا  هب  ّقلعتم  : » دندومرف فّنصم  موحرم  ارچ 
[. 14] دوخ نیدّلقم  مکح  صیخشت  و  دوخ ، مکح  صیخشت  دراد  هفیظو  ود  دهتجم  نوچ 

هفیظو هب  عطاق  ای  فّلکم  هکلب  تسین  تسرد  مه  نیا  کش ) عطق ، نظ ،  ) تسا مسق  هس  رب  فّلکم  تالاح  دندومرف  خیش  موحرم  هکنیا  - 3
. درادن یمّوس  ّقش  تسین و  عطاق  هکنیا  ای  تسه  دوخ 

ملع عطق و  فّلکم ، دراوم  نیا  مامت  رد  دوشیم ، تباث  باحـصتسا )  ) هّیلمع لوصا  ای  دحاو ) ربخ   ) هّینظ تاراما  هلیـسو  هب  هک  مه  یماکحا 
. دراد یعقاو ) ای  يرهاظ  زا  ّمعا   ) شیوخ هفیظو  هب 

هّجوت يرهاظ  ای  یعقاو  یلعف  مکح  هب  یتقو  تسه ، نآ  ریاظن  نونج و  دـقاف  ینعی  هدـش  يراـج  وا  رب  فیلکت  ملق  هک  یغلاـب  درف  هصـالخ :
هک دوشیمن  لصاح  عطق  وا  يارب  هکنیا  ای  دنکیم و  لمع  نآ  قبط  درادـن و  یلکـشم  ثحب و  هک  دوشیم  لصاح  عطق  شیارب  ای  دـنکیم 

. مینکیم نایب  يدوزب  یلاعت  هللاءاشنا  ار  وا  هفیظو 
؟ تسیچ وا  فیلکت  دشن  لصاح  شاهفیظو  هب  تبسن  یعطق  فّلکم ، يارب  رگا  [- 1]

: دراد رگیدکی  لوط  رد  فیلکت  ود 
27 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنک عوجر  يدادسنا  ّنظ  هب  لقع  مکح  قبط  دیاب  لّوا  هلحرم  رد  - 1
رد ادـعب  یلاعت  هللاءاشنا  تموکح  رب  انب  ای  دراد  ّتیجح  فشک  رب  اـنب  يدادـسنا  ّنظ  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  دادـسنا  لـیلد  هجیتن  رد  هّتبلا 

: الامجا اّما  مینکیم  ثحب  الّصفم  نظ  ثحبم 
ّنظ یعـضو  نینچ  رد  سّدقم  عراش  هک  دنکیم  فشک  ناسنا  لقع  دادسنا ، تامّدقم  ّتیمامت  یملع و  ملع و  باب  دادـسنا  لاح  رد  فلا -

. تسا یعرش  تّجح  کی  يدادسنا  ّنظ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هداد  رارق  یعرش  تّجح  کی  ار  يدادسنا 
رظن فرـص  القتـسم و  لقع  مینکیم و  عوجر  لقع  هب  دادسنا  تامّدقم  ّتیمامت  ملع و  باب  دادسنا  لاح  رد  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  ب -

. تسا یلقع  تّجح  کی  يدادسنا  ّنظ  تروص  نیا  رد  هک  دنکیم  يدادسنا  ّنظ  ّتیّجح  هب  مکح  عرش ، زا 
دوبن و مامت  دادسنا  لیلد  دادسنا و  تامّدقم  یلو  دش  لصاح  نظ ، رگا  هکنیا  ای  دشن و  لصاح  يدادسنا  ّنظ  رگا  ینعی  دـعب  هلحرم  رد  - 2

لوصا هب  تروص  نیا  رد  دوبن ، تموکح  دادـسنا  لیلد  هجیتن  یلو  دوب  مامت  دادـسنا  تامّدـقم  دـش و  لصاح  يدادـسنا  ّنظ  رگا  هکنیا  اـی 
دعاوق نیا  زا  مادکره  هب  عوجر  لیصفت  هک  مینکیم  عوجر  رییختلا  ۀلاصا  هب  ای  لاغتـشا و  هدعاق  نایب ، الب  باقع  حبق  هدعاق  دننام  ياهّیلقع 

. مینکیم ثحب  هدنیآ  رد  ار 
؟ درک عوجر  ناوتیمن  باحصتسا ) ای  یعرش  تئارب   ) دننام هّیعرش  لوصا  هب  ایآ  لاؤس -

تسا و یعرـش  هفیظو  هب  عطق  رد  لـخاد  نیا  دوـش  صّخـشم  فـّلکم  يارب  یمکح  تاراـما ، اـی  هّیعرـش و  لوـصا  قـیرط  زا  رگا  باوـج -
. دسریمن یلقع  لوصا  هب  هعجارم  هب  تبون  میدرک  نایب  هک  روطنامه 

28 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک اذإ  امب  اهـصاصتخال  یلعفلاب ؛ انـصصخ  و  ۀّیعقاولا ، ماکحألاب  اقلعتم  ناک  اذإ  امب  هماکحأ  صاصتخا  مدـعل  عطقلا ؛ قلعتم  انممع  اّمنإ  و 
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[. 1  ] ماسقألا ثیلثت  نم  هماقم - هّللا  یلعأ  ۀمالعلا - انخیش  ۀلاسر  یف  امع  انلدع  کلذل  و  هیلع - علطتس  ام  یلع  هب - اقلعتم 
؛ الوأ ربتعم  قیرط  هدـنع  موقی  نأ  امإ  یناثلا  یلع  و  الوأ ، عطقلا  هل  لصحی  نأ  امإ  فّلکملا  نإ  لاقی : نأ  یلوألاف  کلذ ، نع  ـالإ  تیبأ  نإ  و 

نم و  عطاقلا ، ریغل  ـالقن  وأ  [ 16] القع ةررقملا  [ 15] دـعاوقلا یلإ  ریخألا  یلع  هعجرم  و  ماکحألا ، نم  اهل  رکذـی  امیف  ماسقألا  لخادـتت  الئل 
، هماسقأ عطقلا و  ماکحأ  نایبف  ناک  فیک  و  اهلیلد . یـضتقی  امبـسح  یلاعت - هّللا  ءاش  نإ  هلحم - یف  یتأی  لیـصفت  یلع  قیرطلا ، هدنع  موقی 

[. 2 : ] رومأ مسر  یعدتسی 
______________________________

: فّنصم موحرم  میاهداد  حیضوت  البق  هک  روطنامه  [- 1]
یئاشنا و مکح  هکنیا  اـت  تسا  یلعف  مکح  مکح ، زا  دوصقم  دـندومرف  نینچمه  دـنداد و  میمعت  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  هب  ار ، عطق  ّقلعتم 

. تلاح هس  هن  دندومن  رّوصت  تلاح  ود  فّلکم  يارب  تهج  ود  نیا  رطاخب  دنیامن و  جراخ  ار  نآ  لاثما 
نایب قبط  اّما  دراد ، یهار  دینک  تسرد  دندرک ، رّوصت  فّلکم  يارب  خیـش  موحرم  هک  ار  ياهثالث  ماسقا  دـیهاوخب  رگا  هر :»  » فنـصم [- 2]

: میزادرپیم لاکشا  ود  نآ  نایب  هب  کنیا  تسا ، لاکشا  ود  میسقت ، نیا  رب  دنیامنیم و  لخادت  هناگهس  ماسقا  خیش  موحرم 
تروص . ) درادن یثحب  تسا و  حضاو  هلئـسم  نیا  تسا  نآ  قبطرب  لمع  شاهفیظو  درک  ادیپ  یعقاو  مکح  هب  عطق  یـسک  رگا  لّوا : لاکـشا 

( لّوا
. تسا هّنظم  هب  لمع  شاهفیظو  دومن  ادیپ  یعقاو  مکح  هب  ّنظ  فّلکم ، رگا  اّما 

( مّود تروص  )
29 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ربتعم ریغ  ّنظ  هکنآ  لاح  هن و  اـی  دراد  قرف  ربتعم  ریغ  ّنظ  اـب  ربتعم  ّنظ  اـیآ  هک  تسین  یکیکفت  نظ ، ماـسقا  نیب  خیـش  موحرم  تراـبع  رد 
لوصا هب  کـش )  ) مّوس تروص  رد  دوشیم و  لـمع  نظ  قفو  رب  یناـث  مسق  رد  دـناهدومرف  خیـش  موـحرم  هکنیا  سپ  دراد  ار  کـش  مکح 

هب یعقاو  مکح  هب  تبـسن  كاـش  هلب ، تسین . کـش  تروصب  ّصتخم  هّیلمع ، لوصا  هب  عوـجر  اریز  تسین  تسرد  ددرگیم  عوـجر  هّیلمع 
ياهناگهس ماسقا  یـضعب  نیارباـنب  تسا  هّیلمع  لوصا  هب  هعجارم  مه  وا  هفیظو  دراد  ربتعم  ریغ  ّنظ  هک  یـسک  دـنکیم  عوجر  هّیلمع  لوصا 

. دننکیم لخادت  رگیدکی  اب  هدومن  رّوصت  لئاسر  باتک  لّوا  رد  خیش  موحرم  هک 
ياراد فّلکم  ره  ینعی  تسا  صاخشا  ظاحل  هب  کش ) نظ ، عطق ،  ) هناگهس تالاح  هک  تسا  نیا  خیش  موحرم  مالک  رهاظ  رگید : لاکـشا 

دیدرکن ادیپ  یـصخش  ّنظ  نآ ، زا  امـش  یلو  دش  مئاق  مکح  رب  دحاو ) ربخ  لثم   ) ربتعم ّنظ  يدروم  رد  رگا  دـشابیم . تالاح  نیا  زا  یکی 
؟- کش لوصح  مّوس - ای  دیتسه  خیش  موحرم  میسقت  زا  نظ - لوصح  مّود - مسق  رد  لخاد  امش  ایآ  تروص  نیا  رد 

هب هک  دوب  نآ  مّوس  مسق  میتسه ، مّوس  مسق  رد  لـخاد  دـییوگب  رگا  و  دـیدرکن . ادـیپ  فیلکت  رب  ّنظ  هک  امـش  یناـث ، مسق  رد  دـیئوگب  رگا 
. تسا دراو  خیش  موحرم  میسقت  رب  مه  لاکشا  نیا  اذل  دشیم . عوجر  هّیلمع  لوصا 

: دشابن دراو  نآرب  قوف  لاکشا  ود  هک  دینک  تسرد  فّلکم  يارب  ار  هناگهس  ماسقا  دیهاوخیم  رگا  دنیامرفیم  دنوخآ  موحرم  نونکا 
. دنکیم لمع  دوخ  عطق  قبط  درادن  یثحب  نیا  تسا ، یعقاو  مکح  هب  تبسن  عطاق  فّلکم ، یهاگ  - 1

اجنیا هک  تسین  عطاق  یعقاو  مکح  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  و  باتک ) رهاوظ  لثم   ) دراد یعقاو  مکح  رب  ربتعم  قیرط  کی  فّلکم  یهاگ  - 2
. میدومنن حرطم  ار  هّنظم )  ) هملک مسق  نیا  رد  ام  دنکیم و  لمع  ربتعم  قیرط  قبطرب  مه 

30 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام مه  تروص  نیا  رد  دراد ، یعرش  مکح  توبث  رب  ربتعم  قیرط  کی  هن  تسا و  یعرـش  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  عطاق  هن  فّلکم  یهاگ  - 3

تروص نیا  رد  هک  دـشابیم  اراد  ار  کـش  مکح  مه  ربـتعم  ریغ  ّنظ  درادـن و  یتّیـصوصخ  کـش  اریز  میدوـمنن  ناوـنع  ار  کـش »  » هملک
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. دنک عوجر  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  ریظن  هّیلقع  هّیلمع  لوصا  ای  باحصتسا  دننام  هّیعرش ، هّیلمع  لوصا  هب  دیاب  فّلکم 

هّللا همحر  فّنصم  مالک  رب  يداریا 

رّوصت دـنوخآ  موحرم  هک  ياهناـگهس  ماـسقا  نیا  دوخ  اـّما  تسین  دراو  میـسقت  نیا  رب  دوب  يراـصنا  خیـش  موحرم  ثیلثت  رب  هک  یتالاکـشا 
: تسا لاکشا  ياراد  دندومن 

رهاوظ لثم   ) یعرـش ربتعم  قیرط  ایآ  ربتعم  قیرط  زا  دوصقم  دنکیم ، ادیپ  مکح  رب  ربتعم  قیرط  کی  فّلکم  یهاگ  دـیدومرف  مّود  مسق  رد 
(. تموکح رب  انب  يدادسنا  ّنظ  لثم  یلقع  ربتعم  قیرط   ) تسا یلقع  یعرش و  ربتعم  قیرط  زا  ّمعا  دارم  ای  تسه  هنّیب ) باتک ،

هناگهس ماسقا  زا  کیمادک  رد  تسا  تموکح  رب  انب  يدادـسنا  ّنظ  هب  هعجارم  شاهفیظو  هک  یـسک  تسا  یعرـش  ربتعم  قیرط  دوصقم  رگا 
؟ تسا لخاد  امش 

مه مّود  مسق  رد  نیارباـنب  تسا  یعرـش  ربـتعم  قیرط  قیرط ، زا  دارم  دـیتفگ  نوچ  و  دوب ، دـهاوخن  لـخاد  لّوا  مسق  رد  تسین  عطاـق  نوـچ 
مه مّوس  مسق  رد  لخاد  درف  نیا  دنک ، عوجر  یعرـش  ای  یلقع  هّیلمع  لوصا  هب  دیاب  فّلکم  دیتفگ  نوچ  مه  مّوس  مسق  رد  و  تسین ، لخاد 

. دشابیمن لخاد  هناگهس  ماسقا  زا  کیچیه  رد  درف  نیا  اذل  تسین 
رب اـنب  يدادـسنا  ّنظ  هب  عوجر  شاهفیظو  هک  یـسک  درادـن ، یعناـم  تروص  نیا  رد  تسا ، یعرـش  ربـتعم  قیرط  زا  ّمعا  ناـتدوصقم  رگا  و 

: هک دنکیم  دیلوت  يرگید  لاکشا  فرح  نیا  یلو  تسا  امش  میسقت  مّود  مسق  رد  لخاد  تسا  تموکح 
لوصا  هک  تسا  ییاج  رد  تموکح  رب  انب  يدادسنا  ّنظ  هب  عوجر  دیتفگ  البق  امش 

31 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف یلعفلا  فیلکتلا  زجنتل  ابجوم  هنوک  و  امزج ، هقبط  یلع  ۀکرحلا  موزل  و  القع ، عطقلا  قفو  یلع  لمعلا  بوجو  یف  ۀهبش  ال  لّوألا : رمألا 

، مکاح دهاش و  هب  نادجولا  حیرص  و  مزال ، کلذ  یف  هریثأت  و  اروصق ، أطخأ  امیف  ارذع  و  هتفلاخم ، یلع  باقعلا  مذلا و  قاقحتـساب  باصأ 
[. 1  ] ناهرب ۀماقإ  نایب و  دیزم  یلإ  ۀجاح  الف 

______________________________

. دشابن هّیلمع  هّیعرش 
مّدقم باحـصتسا  هب  عوجر  تموکح ، رب  انب  يدادسنا  ّنظ  هب  ای  دـنک  عوجر  باحـصتسا  هب  فّلکم  هک  دـش  رئاد  رما  رگا  رگید  ترابع  هب 

يدادـسنا ّنظ  هب  تبون  دـش  یعرـش  مکح  هب  عطاق  رگا  ینعی  دـیتسناد  یعرـش  نوناـق  هب  عطق  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هب  لـمع  اریز  تسا 
. دیامن لمع  يدادسنا  ّنظ  هب  دناوتیم  عطاق  ریغ  دسریمن و 

زا ّمعا   ) هّیلمع لوصا  هب  دـناوتیم  یـسک  دـیتفگ  نوچ  دـنکیم  نایب  ار  شفـالخ  دـیدرک  تسرد  امـش  هک  ار  یماـسقا  نیا  دـش  نینچ  رگا 
رب تموکح ، رب  اـنب  يدادـسنا  ّنظ  میـسقت ، نیا  يور  و  دـشاب ، هتـشاد  ربـتعم  قـیرط  هن  دـشاب و  عطاـق  هن  هک  دـنک  عوـجر  یلقع ) یعرش و 

ۀموکحلا ریدقت  یلع  يدادسنا  ّنظ  رب  باحصتسا  دیدومرف  ناتدوخ  البق  هچنآ  قبطرب  عقاو و  بسحب  هکیلاحرد  دراد - مّدقت  باحـصتسا 
هار هک  دومن  دـیلوت  یتالاکـشا  ناتدوخ  يارب  یلو  دومن  لـح  ار  خیـش  موحرم  ثیلثت  مـالک و  رب  تالاکـشا  امـش  ثیلثت  سپ  دراد ، مّدـقت 

. درادن دوجو  نآ  زا  يرارف 

عطق ثحبم  ]

عطق راثآ  ماکحا و  لّوا  رما 
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هراشا

: میهدیم حیضوت  ار  عطق  ماکحا  زا  مکح  ود  رما  نیا  رد  دوشیم  ثحب  عطق  ماکحا  رد  اجنیا  زا  [- 1]

عطق قبط  تقفاوم  موزل  - 1

هدـش ادـیپ  عطق  هک  یتّیفیک  نامه  هب  تسا  مزال  هکلب  دومن  راتفر  عطق  فالخرب  ناوتیمن  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  دـش ، عطاـق  ناـسنا  رگا 
زامن بوجو  هب  عطاق  یسک  رگا  الثم  دیامن  لمع 

32 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. ۀعمجلا ةالص  یّلصی  نا  بجی  دش  هعمج 

لئاسم زا  یکی  عطق  تعباتم  موزل  نیا  رهّظلا و  ةالـص  یّلـصی  نا  بجی  دـش  رهظ  زامن  بوجو  هب  عطاـق  هعمج  زور  هب  تبـسن  یـسک  رگا  و 
ّتیوغل مزلتسم  شلعج  اریز  دنک  دییأت  ای  لعج  ار  عطق  قبط  تقفاوم  موزل  نیا  یسک  تسین  يزاین  هک  میهدیم  حیضوت  ادعب  تسا و  مّلسم 

. تسا

عطق تّیّجح  - 2

هراشا

. دوشیم عقاو  ثحب  وگتفگ و  دروم  رایسب  نظ  عطق و  ثحبم  رد  هیافک و  باتک  مّود  دلج  رد  ّتیجح )  ) هملک

تّیجح يانعم 

دیامن تیاکح  ار  عقاو  نامه  دشاب و  عقاو  قباطم  تجح  نیا  رگا  ینعی  ۀّجح ، دحاولا  ربخ  ای  ۀّجح  عطقلا  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم 
دنک تفلاخم  نآ  اب  یـسک  هچنانچ  هدش و  مّلـسم  فیلکت ، هبترم  نیرخآ  ینعی  تسا ، عقاو  نآ  ندـش  زجنم  ّتیجح ، ینعم  تروص  نیا  رد 

. تسا تبوقع  ّقحتسم 
امـش يارب  تجح  نآ  تروص  نیا  رد  دیدرک  ادیپ  ربتعم  ّنظ  ای  دیدش  عطاق  نآ  هب  تبـسن  امـش  دشاب و  عقاو  فلاخم  تجح  نآ  هچنانچ  و 

دیدناوخ و هعمج  زامن  دوخ  عطق  قباطم  تسا و  بجاو  هعمج  زامن  هعمج ، زور  هک  دیتشگ  عطاق  امـش  الثم  تسا  رّذعم  یلقع و  رذع  کی 
هب عطق  نم  دـیئوگیم : یعقاولا ؟ فیلکت  تکرت  مل  دـنک  لاؤس  یلوم  رگا  اجنیا  هعمج ، زامن  هن  دوب  بجاو  رهظ  زامن  عقاولا  یف  هکنآ  لاح 

. ّتیرذعم ّتیزجنم و  ینعی  ّتیجح  سپ : یلوم  جاجتحا  ربارب  رد  تسا  يرذع  فالخ ، هب  عطق  نیا  متشاد و  نآ  فالخ 
: دننکیم هفاضا  دیق  کی  ّتیرّذعم  نیا  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  نکل 

33 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
حدقنا کلذب  و  اطیـسب . هلعج  عبتب  اضرع  لب  همزاول ، ءیـشلا و  نیب  ۀقیقح  یفیلأت  لعج  مدعل  لعاج ، لعجب  نوکی  کلذ ال  نأ  یفخی  و ال 

[. 1  ] اضیأ هریثأت  نع  عنملا  عانتما 
______________________________

هار زا  رگا  الثم  يریصقت ، هن  دشاب  يروصق  شیاطخ  هک  نآرب  طورشم  تسا  رذع  شیارب  شعطق  نیا  دش  مکح  فالخ  هب  عطاق  هک  یسک 
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. دنادیم لطاب  ار  ماکحا  رد  سایق  عراش ، اریز  دشابیمن  رّذعم  عطق ، عون  نیا  دش  لصاح  عطق ، شیارب  سایق )  ) حیحص ریغ 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  دشاب  یتروص  ره  هب  عقاو  نآ  دش  عقاو  قباطم  عطق ، رگا  ینعی  تسا ، قلطم  ّتیزّجنم  ناونع  اّما 

. تسا مکاح  لقع  دوخ  هکلب  درادن  عراش  تابثا  هب  زاین  دنکیمن و  تباث  عرش  ار  مکح  ود  نیا 

تسا یتاذ  نآ  تعباتم  موزل  عطق و  تّیجح 

یلعاج هک  تسین  يزاـین  عطق ) ّتیجح  نآ - قبط  تعباـتم  موزل  عطق و  قبط  تکرح  موزل   ) میدرک ناـیب  عطق  يارب  هک  ار  یمکح  ود  [- 1]
نآ توبث  هن  دـنک ، تباث  عطق  يارب  ار  اهنآ  ّدـض  ای  دـنک و  لـعج  عطق  يارب  ار  ماـکحا  نیا  یـسک  تسا  عنتمم  هکلب  دـیامن  لـعج  ار  اـهنآ 

. اهنآ یفن  هن  تسا  رّوصتم  عطق  يارب  ماکحا 
: لاثم تسا ، ّتیهام  هب  تبسن  ّتیهام  مزاول  هطبار  دننام  عطق  هب  تبسن  ماکحا  نیا  هطبار  اریز 

ایآ جوز ، ۀـعبرالا  دـیتفگ : امـش  رگا  اّما  دـشخبب  ّتیـضیبا  ناونع  ضاـیب  هلیـسو  هب  تسین  ضاـیب  ضورعم  هک  ار  یمـسج  دـناوتیم  ناـسنا 
همزال ّتیجوز  نوچ  هن  دوبن ؟ دوجوم  نآ  يارب  ّتیجوز  اّما  تشاد  دوجو  هعبرا »  » ینامز هکيوحنهب  دـیدومن  لعج  هعبرا  يارب  ار  ّتیجوز 
يارب دوب  نآ  هارمه  ّتیجوز  مه  زاـب  تشاد  یتوبث  دوجو ، زا  ریغ  یملاـع  رد  هعبرا  رگا  ینعی  تسین - دوـجو  همزـال  تسا - هعبرا  ّتیهاـم 

: مینکیم رکذ  ياهمّدقم  رتشیب  حیضوت 
. طیسب لعج  یفیلأت ب - لعج  فلا - میراد : لعج  عون  ود  ام 

ءیش کی  الثم  دراد ، ربخ  مسا و  هب  زاین  تساراد ، ار  هصقان  ناک  دافم  هک  یفیلأت  لعج 
34 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسین دیفس  هک  ار  یمـسج  الثم : دنکیم  داجیا  هطبار  تفـص ، فوصوم و  نیب  دیآیم  یـسک  تسه و  یناونع  فصو و  دقاف  یلو  تسه 
ضایب تفـص  هب  فصّتم  ار  يدوجوم  ءیـش  یلعاج ، ینعی  اضیبا  مسجلا  راص  دـیوگیم : یفیلأت  لـعج  وحنب  دـهدیم و  رارق  دیفـس  ار  نآ 

. دومن
: دیوگب دناوتیمن  یسک  هن و  دراد ؟ رّوصت  جوز  ۀعبرالا  دروم  رد  یفیلأت  لعج  نیا  ایآ 

. دشابیمن لعج  لباق  تسا و  هعبرا  ّتیهام  همزال  ّتیجوز  اریز  اجوز ، ۀعبرالا  تلعج 
قلاخ و درادـن  دوجو  هک  ءیـش  ینعی  ءیّـشلا  داجیا  ینعی  ربخ ، مسا و  هن  دراد  لعاف  هب  زاین  طـقف  دراد ، هّماـت  ناـک  داـفم  هک  طیـسب  لـعج 
- تسا طیـسب  لعج  هجیتن  هّمات  ناک » - » دـنکیم نایب  هّمات  ناک » ، » ار دوجو  لصا  دـیز  قّقحت  يا  دـیز  ناک  دـیامنیم  داجیا  ار  نآ  یلعاج 
هب مه  ّتیجوز  هلاحم  ال  درک ، ادیپ  قّقحت  طیسب  لعج  هب  هعبرا  رگا  دیامن . داجیا  ار  هعبرا  دیاب  دنک  ادیپ  قّقحت  ّتیجوز  دهاوخب  یسک  رگا 

ادیپ ّقلعت  ّتیجوز  هب  يزاجم  یـضرع و  لعج  کی  هلب  دشاب . هتفرگ  ّقلعت  ّتیجوز  هب  یلالقتـسا  لعج  هکنیا  نودـب  دوشیم  قّقحم  نآ  عبت 
. دشاب هتشاد  لعج  هب  زاین  ّتیجوز  هکنیا  نودب  دنکیم 

عطق یـسک  درادن  ینعم  ینعی : دوشیم  هدایپ  نآ  ماکحا  عطق و  دروم  رد  میتفگ  جوز » ۀعبرالا   » يارب لعج  هلئـسم  رظن  زا  هک  ار  هچنآ  مامت 
میناوتیمن هک  روطناـمه  تسا  عطق  ّکـفنی  ـال  همزـال  ّتیّجح  اریز  ۀّـجح . عطقلا  تلعج  دـیوگب : دـهد و  رارق  تّجح  یفیلأـت  لـعج  هب  ار 

. ۀّجح عطقلا  تلعج  میئوگب  میناوتیمن  اجوز ، ۀعبرالا  تلعج  میئوگب 
ماکحا و نآ ، لابند  هب  هک  دومن  داجیا  ار  عطق  هّماـت  ناـک »  » طیـسب و لـعج  وحنب  ناوتیم  دوش  قّقحم  دـهاوخب  ّتیجح  جراـخ  رد  رگا  هلب 

راثآ یـضرع  لعج  وحن  هب  تفگ  ناوتیم  هکلب  دشاب . هدش  داجیا  یّلقتـسم  لعج  هب  راثآ  نیا  هک  نیا  نودب  دوشیم  ّبترتم  ارهق  عطق  راثآ 
. دش قّقحم  عطق 

دجاو لعاج ، لعج  هب  ات  تسین  ّتیجح  دقاف  عطق  دوریم و  راکب  نادـقف  دروم  رد  لعج  اریز  تسین  لعج  لباق  عطق  يارب  ّتیجح  هصالخ :
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. دوش ّتیجح 
35 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀباصإلا ، ةروص  یف  ۀقیقح  و  [ 17] اقلطم اداقتعا  نیدضلا  عامتجا  هنم  مزلی  هنأ  عم 
______________________________

هک تسا  نکمم  ایآ  مدومن . بلس  عطق  زا  ار  ّتیجح  نم  دیوگب  الثم  دنک و  بلس  نآ  زا  ار  عطق  راثآ  دناوتیمن  یـسک  هکنیا  رگید  بلطم 
. تسا هعبرا  ّتیهام  همزال  ّتیجوز  میتفگ  نوچ  هن - جوزب -؟ سیل  ۀعبرالا  تلعج  دیوگب :

ّتیزّجنم و ّتیجح و  عطق ، زا  ناوتیمن  ینعی  ۀّجحب  سیل  عطقلا  تلعج  دیوگب  دناوتیمن  یـسک  دـیآیم و  مه  عطق  هلئـسم  رد  بیرقت  نیا 
. دیامن داجیا  کیکفت  موزلم  مزال و  نیب  یسک  تسین  لوقعم  تسا و  عطق  ّکفنی  همزال ال  راثآ  نیا  نوچ  دومن  بلس  ار  ّتیرّذعم 

عطق الثم  امش  رگا  دیوگب  فّلکم  هب  دیامن و  بلس  عطق  زا  ار  ّتیجح  دهاوخب  یسک  رگا  دیآیم - مزال  اجنیا  يرگید  لاکشا  هوالعب  [- 1]
راک رد  يدـساف  یلات  اجنیا  دـشابیمن ، بجاو  هعمج  زامن  تسین و  تّجح  امـش  عطق  تروص  نیا  رد  دـیدومن  ادـیپ  هعمج  زامن  بوجو  هب 

: میهدیم حیضوت  ار  فّنصم  موحرم  ترابع  ریخأت ، میدقت و  يرصتخم  اب  تسه -؟
زامن بوجو  هب  عطاق  فّلکم ، نوچ  دوشیم  قّقحم  نیّدـض  عامتجا  لعاج ، رظن  زا  اـجنیا  دـشاب  عقاو  قفاوم  عطاـق  صخـش  عطق  رگا  فلا -

ای بوجو  مدـع  بوجو و  نیب  عمج  اـجنیا  درادـن ، بوجو  هعمج  زاـمن  يدرک ، ادـیپ  بوجو  هب  عطق  رگا  دـیوگیم  لـعاج  تسا و  هعمج 
عامتجا نیّدض ، عامتجا  نیا  هک  تسا - نیّدض  عامتجا  مینک  هدایپ  رگید  ماکحا  زا  یکی  تروصب  ار  مدع  رگا  ای  تسا و  نیـضیقن  عامتجا 

. تسا عقاو  قباطم  عطاق ، عطق  میدرک  ضرف  اریز  تسا  یعقاو  نیّدض 
نوچ تسا  قّقحم  عطاق  رظنب  نیّدـض  عامتجا  یلو  درادـن  قّقحت  یعقاو  نیّدـض  عامتجا  اـجنیا  دـشاب  عقاو  فلاـخم  عطاـق ، عطق  رگا  و  ب -

فالخ  لامتحا  رگا  اریز  دشاب  عقاو  فلاخم  شعطق  هک  دهدیمن  مه  لامتحا  هکلب  تسا  عقاو  فلاخم  شعطق  هک  دنادیمن  عطاق 
36 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قاقحتسا و  زجنتلا ، ۀبترم  غلبی  دکی  مل  ایلعف  رـصی  مل  ام  و  ایلعف ، رـصی  مل  رجزلا  ثعبلا و  ۀبترم  غلبی  مل  ام  فیلکتلا  نأ  کیلع  بهذی  مث ال 
رمأب ۀقیقح  نکی  مل  ۀبترملا  کلت  غلبی  مل  ام  مکحلا  نأل  کلذ  و  ۀبوثملا ، قاقحتسا  هتقفاوم  بجوی  اّمبر  ناک  نإ  و  ۀفلاخملا ، یلع  ۀبوقعلا 

[. 1  ] ربخلا یف  امک  هنع ، هّللا  تکس  امم  ناک  لب  نایصعب ، دمع  نع  هتفلاخم  و ال  یهن ، و ال 
______________________________

. تفریم نیب  زا  وا  ّتیعطاق  ناونع  دادیم 
، عطاق رظن  زا  نیا  درادـن  قّقحت  بوجو  تروص  نیا  رد  دـیئوگب  وا  هب  رگا  تسا  بوجو  هعمج  زاـمن  یعقاو  مکح  تسا  دـقتعم  هک  یـسک 

[18 .] تسا لاحم  درادن و  قّقحت  ناکما  مه  رفن  کی  رظن  بسح  هب  یّتح  نیّدض  عامتجا  تسا و  نیّدض  عامتجا 
زا هن  هک  تسا  ّتیهام  مزاول  لثم  عطق  راثآ  هکلب  رثا ، بلـس  هن  تسا  تسرد  عطق  يارب  رثا  تابثا  هن  شراـثآ  عطق و  باـب  رد  [ 19 :] هصالخ

. دراد یلعاج  لعج  هب  زاین  هن  دوشیم  ادج  عطق 

تسا رثا  أشنم  یلعف  مکح  هب  عطق 

ینعی درادن  يرثا  هنوگچیه  دش ، یئاشنا  مکح  هب  عطاق  رگا  یلو  تسا  زّجنم  رّذـعم و  عطق ، نیا  دوشب  یلعف  مکح  هب  عطاق  رگا  ناسنا  [- 1]
هبترم هب  تبسن  ناسنا  رگا  تسه و  هبترم  راهچ  ياراد  ماکحا  نوچ  دوشیمن  تبوقع  قاقحتسا  زّجنت و  ثعاب  یئاشنا  مکح  هب  تبـسن  عطق 

: میهدیم حیضوت  نونکا  هک  تسا  رثا  ياراد  نیا  درک ، ادیپ  عطق  مکح ، ّتیلعف 
37 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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حیـضوت ار  هلحرم  راـهچ  نیا  ادـتبا  اذـل  دوشیم  عـقاو  ثحب  دروـم  رایـسب  مکح  هناـگراهچ  بتارم  لوصـالا  ۀـیافک  باـتک  مّود  دـلج  رد 
: میهدیم

تـسرد ّتیلعف  عون  ود  هدنیآ  ثحابم  رد  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  هتبلا   ) زّجنت هلحرم  ّتیلعف 4 - هلحرم  اشنا 3 - هلحرم  اضتقا 2 - هلحرم  - 1
(. درادن یطبر  ام  ثحب  هب  العف  نکل  دننکیم 

مکح هناگراهچ  لحارم 

دـصرددص ياراد  هک  دـنیبیم  دـنکیم و  هظحـالم  ار  زاـمن  ـالوم  ـالثم  هدـسفم » تحلـصم و  ّتیدـجاو   » هلحرم ینعی  اـضتقا - هـلحرم  - 1
ار رمخ  برش  الوم  نینچمه  دیامن و  لعج  نآ  يارب  ةالّصلا  اومیقا  مان  هب  یبوجو  مکح  کی  دراد  اضتقا  هک  تسا  ءافیتسالا  مزال  تحلصم 

دیامن لعج  رمخ  برش  يارب  یمیرحت  مکح  کی  تسا  یـضتقم  هک  تسا  بانتجالا  مزال  لماک  هدسفم  ياراد  دنیبیم  دریگیم و  رظن  رد 
(. تسه هبترم  هلئسم و  نیمه  مه  هورکم  بحتسم و  رد  الا  میدرک و  رکذ  نشور  لاثم  ود  ناونعب  ار  مارح  بجاو و  هّتبلا  )

ار رمخ  برش  تمرح  ةالص و  بوجو  مکح  دیآیمرب و  نوناق  لعج  ماقم  رد  الوم  هدسفم ، تحلـصم و  ّتیدجاو  لابندب  اشنا - هلحرم  - 2
دوش و ارجا  جراخ  رد  ماکحا  نیا  هک  هدیـسرن  یئاج  هب  زونه  تسا و  حرطم  يراذگنوناق  هلئـسم  طقف  هلحرم  نیا  رد  نکل  دیامنیم  لعج 
هب دنکیم  ادیپ  قّقحت  اضتقا  هلحرم  لابندب  هک  ینوناق  زا  ددرگ  یلمع  نوناق  نیا  یطئارـش  اب  يزور  دوشیم  هنیمز  هک  تسا  ینوناق  فرص 

. دوشیم ریبعت  یئاشنا  مکح 
، رمخ برـش  نایتا و  هعمج ، زامن  جراـخ ، رد  ـالثم  دوش و  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  شیئاـشنا  مکح  دـهاوخب  ـالوم  رگا  ّتیلعف - هلحرم  - 3

هب  تبسن  ار  وا  ای  دنکیم  کیرحت  هب  رومأم  بناجب  ار  فّلکم  نوناق  نیا  اب  و  دنکیم . رجز  ثعب و  اهنآ  هب  تبسن  دوش  كرت 
38 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ّتیلعف  هلحرم  نیا  هک  دریگیم  رارق  ارجا  ضرعم  رد  یئاـشنا  مکح  ینعی  دـنمانیم  ّتیلعف  هبترم  ار  هلحرم  نیا  دـیامنیم  رجز  هنع  یهنم 
زّجنت هلحرم  يارب  فیلکت ، هب  ملع  نیا  تقونآ  دـنک  ادـیپ  قّـقحت  نآ  هب  تبـسن  فـّلکم  ملع  هلمج ، زا  یطئارـش  رگا  درادـن  يرثا  یئاـهنت 

. دراد ّتیلخدم 
. تسا نوناق  تفلاخم  رب  رثا  بیترت  هبترم ، نیا  رد  تسه - راک  رد  باقع  باوث و  هذخاؤم و  هک  ياهلحرم  ینعی  زّجنت - هلحرم  - 4

یلعف مکح  هب  عطق  دـنکیم  ادـیپ  تفلاخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا  ناونع  دوشیم و  مکح  زّجنت  ببـس  هک  یعطق  دـش  مولعم  لـحارم  نیا  زا 
. درادن يرثا  یئاشنا  یئاضتقا و  مکح  هب  عطق  الا  تسا و 

کی زا  فشک  نیا  نوچ  دشاب  هتشاد  یتبوثم  قاقحتـسا  کی  دیاش  دومن  لمع  نآ  قبط  دومن و  ادیپ  یئاشنا  مکح  هب  عطق  یـسک  رگا  يرآ 
مکح هب  عطق  فّلکم  هک  تسا  يدروم  رد  تبوقع  قاقحتسا  نوچ  تسین  ّبترتم  نآرب  تبوقع  قاقحتسا  اّما  دنکیم  تعاطا  دایقنا و  حور 

. دنک ادیپ  یلعف 
هک تسا  نامز  نآ  رد  دسریمن و  ّتیلعف  هلحرم  هب  الـصا  جع )  ) تّجح ترـضح  روهظ  زا  لبق  تایاور  زا  یـضعب  قبط  ماکحا ، زا  یـضعب 

: تسا هدمآ  نینچ  مه  یتیاور 20 ] رد  هوالعب  دنکیم  ادیپ  ّتیلعف 
تکس و  اهوصقنت ، الف  ضئارف  ضرف  اهودتعت و  الف  ادودح  ّدح  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا  لاقف : ساّنلا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بطخ  «و 

 ....«. اهولبقاف مکل  هّللا  نم  ۀمحر  اهوفلکت  الف  انایسن  اهنع  تکسی  مل  ءایشا  نع 
39 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] 21] ربدت ظحالف و 
ءاش نإ  هلیصفت  یتأی  ام  یلع  نیلثملا ، وأ  نیّدضلا  عامتجا  موزل  لاکشإ  لهاجلل  اعرش  ةررقملا  فئاظولل  ادروم  ۀبترملا  هذهب  هنوک  یف  معن ،
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[. 2  ] رظتناف يرهاظلا ، یعقاولا و  مکحلا  نیب  قیفوتلا  یف  هعفد ، یف  قیقحتلا  وه  ام  عم  یلاعت ، هّللا 
______________________________

. یئاضتقا ای  یئاشنا  مکح  هن  دوش  ّقلعتم  یلعف ، مکح  هب  عطق  هک  تسا  نیا  عطق  ّتیجح  رد  كالم  [- 1]
ار ّتیلح  هدعاق  دینکیم و  ادیپ  نآ  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  نتت  برش  دروم  رد  امش  الثم  هک  کش  هب  عجار  اّما  عطق ، هب  عجار  نیا  [- 2]

لوصا باب  رد  امش  ّکش  هکنیا  ای  تسا  یئاشنا  تمرح  هکوکـشم ، تمرح  ایآ  دشاب  مارح  نتت ، برـش  عقاو  بسحب  رگا  دیئامنیم  يراج 
؟ تسا یلعف  مکح  هب  ّقلعتم  ّکش  مه  هّیلمع 

رد کش  اریز  داد  رارق  كالم  ار  یلعف  مکح  رد  کش  دـیاب  مه  کـش  باـب  رد  میداد ، رارق  كـالم  ار  یلعف  مکح  هب  عطق  هک  روطناـمه 
. یئاشنا مکح  رد  کش  هب  دسر  هچ  ات  درادن  يرثا  چیه  یئاشنا  مکح  هب  عطق  نوچ  تسین  هک  یئاشنا  مکح  هب  عطق  زا  رتالاب  یئاشنا  مکح 

دنوادـخ یفرط  زا  دراد  نتت  برـش  یلعف  مکح  رد  کش  فّلکم  یفرط  زا  دـیامنیم  عوجر  اـهنآ  هب  كاـش  لـهاج و  هک  هّیلمع  لوصا  رد 
: هک تسا  راک  رد  یلکشم  تسا ، هدومن  لعج  شیارب  ۀّیلحلا  ۀلاصا  مان  هب  يرهاظ  مکح  کی 

40 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لهف ۀباصإلا ، ةروص  یف  ۀقفاوملا  یلع  ۀبوثملا  و  ۀفلاخملا ، یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  بجوی  عطقلا  نأ  یف  ۀهبش  هنأ ال  تفرع  دق  یناثلا : رمألا 

[. 1 [ ؟ ائیش بجوی  وأ ال  هتقفاومب ، دایقنالا  یلع  ۀبوثملا  قاقحتسا  و  هتفلاخمب ، يّرجتلا  یلع  ۀباصإلا  مدع  ةروص  یف  اهقاقحتسا  بجوی 
______________________________

نیب عمج  رد  ادعب  هک  دیآیم  شیپ  نیّدض  عامتجا  لکـشم  اجنیا  دشاب  مارح  یلعف  مکح  رظن  زا  عقاو  بسحب  نتت  برـش  رگا  اضرف  فلا -
. مینکیم لح  ار  نآ  یعقاو  يرهاظ و  مکح 

عمج رد  مه  ار  نیا  هک  دیآیم  شیپ  نیلثم  عامتجا  لکشم  تروص  نیا  رد  زاب  دشاب  لالح  مه  عقاو  بسحب  نتت  برش  مکح  هچنانچ  ب -
. میهدیم باوج  هدرک و  حرطم  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب 

دایقنا يّرجت و  مّود  رما 

هراشا

. دنکیم نایب  تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  رظن  زا  ار  دایقنا  يّرجت و  هلئسم  مّود  رما  رد  فّنصم  موحرم  [- 1]
ياهناگادج دراوم  رد  مادـکره  هک  دایقنا  يّرجت و  مان  هب  يرگید  ناونع  میراد و  نایـصع  تعاطا و  مان  هب  ناونع  کی  ام  بلطم : حیـضوت 

. دنکیم ادیپ  قّقحت 

نایصع تعاطا و 

عقاو قباطم  مه  عطق  نیا  تسا و  مارح  رمخ ، برش  هک  درک  ادیپ  عطق  الثم  دش  عطاق  یمّرحم  عوضوم  ای  یمکح  هب  تبسن  ناسنا  اضرف  رگا 
دوخ عطق  قبط  رگا  تروص  نیا  رد  دوب  عقاو  قباطم  مه  عطق  نیا  تسا و  رمخ  یجراخ  دوجوم  عیاـم  نـالف  هک  تشگ  عطاـق  هکنیا  اـی  دوب 

رد هک  تسا  تبوقع  قحتسم  یـصاع و  لاکـشا  الب  دیامن  لمع  شیوخ  عطق  فالخرب  هچنانچ  تسا و  تبوثم  قحتـسم  عیطم و  دنک  راتفر 
دروم ود  نیا 
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41 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا حرطم  نایصع  تعاطا و  ناونع 

دایقنا يّرجت و 

ادیپ یعرـش  مکح  عوضوم  ای  یعرـش  مکح  هب  تبـسن  یعطق  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  دشابیم و  حرطم  يّرجت  دایقنا و  ناونع  مه  یهاگ 
هک تسا ، عقاو  فلاخم  شعطق  هک  دـهدیمن  مه  لامتحا  یّتح  دـنادیمن و  عطاق  دوخ  هّتبلا  دـشاب  عقاو  اب  فلاخم  مه  درف  نآ  عطق  دوش و 

ناونع دیامن  لمع  دوخ  عطق  هب  عطاق ، رگا  تروص ، ود  نیا  رد  دوشیمن  فالخ  فشک  الـصا  مه  ینامز  دوشیم و  فالخ  فشک  یهاگ 
یجراخ عیام  نالف  هک  دش  عطاق  يدرف  لاثم : دنکیم . ادیپ  قّقحت  يّرجت  ناونع  دنک  لمع  دوخ  عطق  فالخرب  رگا  دوشیم و  قّقحم  دایقنا 

دبع درف ، نآ  لوصا ، ملع  حالطـصا  رظن  زا  دـنک  لـمع  دوخ  عـطق  قـفو  رب  رگا  تروـص  نیا  رد  هک  دوـبن  رمخ  عـقاولا  یف  یلو  تسا  رمخ 
دایقنا يّرجت و  ناونع  تغل  رظن  زا  یلو  دوشیم  بوسحم  يرجتم  دـبع  دـیامن ، تفلاخم  دوخ  عطق  اب  هچنانچ  دـیآیم و  باسح  هب  داـقنم ،

. تسا نایصع  تعاطا و  دروم  ریغ  رد  لوصا  ملع  رظن  زا  دایقنا  يّرجت و  ناونع  هصالخ  دراد  قّقحت  مه  تعاطا  نایصع و  رد 
ار یعطق  نینچ  اـب  تفلاـخم  داـیقنا و  ار  یعطق  نینچ  زا  يوریپ  هک  دـشاب  عقاو  فلاـخم  ناـسنا  عـطق  هک  تسا  يدروـم  رد  داـیقنا  يّرجت و 

. دنیوگیم يّرجت 
راک رد  تبوقع  تبوثم و  قاقحتـسا  هلئـسم  نایـصع  تعاطا و  لثم  يّرجت  دایقنا و  دروم  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  یناث  رما  رد  ام  ثحب  نونکا 

؟ هن ای  تسا 
هچنانچ ای  دراد ؟ تبوقع  قاقحتـسا  يّرجت  ناونعهب  ایآ  دومن . برـش  ار  هّیرمخلا  عوطقم  دومن و  تفلاخم  شیوخ  عطق  اب  یـسک  رگا  ینعی 

؟ لیلد هچ  هب  دراد  رگا  دراد ، تبوثم  قاقحتسا  دایقنا  ناونعهب  درف  نیا  درک  بانتجا  نآ  زا 
42 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنوک و  هتیدوبع ، موـسر  نع  هجورخ  هـالوم و  ۀـمرحل  هکته  و  هیرجت ، یلع  همذ  و  هتذـخاؤم ، ۀحـصب  نادـجولا  ةداهـشل  هبجوـی ؛ هنأ  قـحلا 
یلع ءانبلا  هتقفاوم و  یلع  مزعلا  نم  هتیدوبع ، ۀیـضق  وه  امب  هماـیق  یلع  هحدـم  و  هتبوثم ، ۀحـص  و  نایـصعلا ، یلع  همزع  و  ناـیغطلا ، ددـصب 
ناک نإ  و  اهنـسح ، وأ  هتریرـس  ءوس  درجمب  ۀـقفاوملا ، وأ  ۀـفلاخملا  یلع  مزعی  مل  ام  ۀـبوثم ، وأ  ةذـخاؤم  قحتـسی  هنأب ال  انلق  نإ  و  هتعاـطإ ،
اهب قحتسی  ۀنماک ال  ۀفص  هیف  تماد  ام  ۀلمجلاب : و  ۀنسحلا . وأ  ۀمیمذلا  قالخألا  تافـصلا و  رئاسک  هناعبتتـسی ، امب  حدملا  وأ  مّؤلل  اقحتـسم 

اهقفو و یلع  لمعلا  اهقبط و  یلع  يرجلا  ددصب  راص  اذإ  امهدحأ ، یلإ  افاضم  ۀبوقعلا  وأ  ۀبوثملاب  ءازجلا  قحتسی  امنإ  و  امؤل ، وأ  احدم  الإ 
مکاحلا نادجولا  ۀعجارم  هب  دهـشی  امک  هعم ، اهنـسح  و  کلذ ، نود  نم  هتریرـس  ءوس  درجمب  هتذخاؤم  ۀحـص  مدـعل  کلذ  و  مزع ، مزج و 

[. 1  ] نانجلا وأ  نارینلا  قاقحتسا  نم  ناعبتتسی  ام  و  نایصعلا ، ۀعاطالا و  باب  لثم  یف  لالقتسالاب 
______________________________

؟ دنتسه باوث  باقع و  بجوم  دایقنا  يّرجت و  ایآ 

نامه تسا ) لقع  نامه  نادـجو  زا  دوصقم   ) میدرک هعجارم  نادـجو  هب  هکنآ  زا  دـعب  ام  دـنیامرفیم : هّللا  همحر  یناـسارخ  دـنوخآ  [- 1]
يّرجت دایقنا و  دروم  رد  لقع  نامه  دـنکیم  تبوقع  تبوثم و  قاقحتـسا  هب  مکح  لالقتـسا  روطهب  نایـصع  تعاـطا و  باـب  رد  هک  یلقع 

نایغط ددـصرد  يّرجتم  دـبع  اریز  تسا . تبوقع  مذ و  قحتـسم  يّرجتم ، دـبع  تبوثم و  حدـم و  قحتـسم  داقنم ، دـبع  هک  دـیامنیم  مکح 
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نآ نکل  دوشیم  بکترم  نایصع  ناونعهب  ار  یجراخ  لمع  تسا و  هتفرگ  وا  ربارب  رد  نایـصع  رب  میمـصت  تسا و  هدمآرب  الوم  هب  تبـسن 
. دشابیمن تیصعم  عقاو  بسحب  لمع 

رب یعطق  يانب  تسا و  یگدـنب  ّتیدوبع و  ياضتقم  هب  دـنبیاپ  دـّیقم و  وا  هک  دـهدیم  تداهـش  لـقع  نادـجو و  داـقنم ، دـبع  رد  نینچمه 
. تسا حدم  باوث و  قحتسم  اذل  دراد  الوم  هب  تبسن  تعاطا 

43 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا یلقع  ینادجو و  هلئسم  کی  نیا  درادن و  دوجو  نایصع  تعاطا و  هلئسم  هیف و  نحن  ام  نیب  یقرف  چیه  لقع  رظن  زا 

دایقنا يّرجت و  تقیقح 

لمع کـی  داـیقنا  اـیآ  تسیچ ؟ يّرجت  داـیقنا و  تقیقح  مینیبـب  نونکا  میدرک ، ناـیب  ار  تبوثم  تبوـقع و  هلئـسم  داـیقنا و  يّرجت و  دروـم 
؟ بلق هب  طوبرم  ای  تسا  جراخ  هب  طوبرم  يّرجت  ایآ  نینچمه  و  یبلق ، لمع  کی  هکنیا  ای  تسا  یجراخ 

ار الوم  رما  تعاطا  وا  دـناوخیم  زامن  هک  یـسک  تسا ، یجراخ  لمع  فصو  تعاطا  هک  تسا  نشور  بلطم  نایـصع  تعاطا و  باـب  رد 
. دراد مات  ّتیضوغبم  تسا و  لماک  هدسفم  دجاو  رمخ  برش  نوچ  دیامنیم  نایصع  دیامنیم ، رمخ  برش  هک  يدرف  دیامنیم و 

مزع زا  تسا  ترابع  مه  يّرجت  و  تعاطا - تقفاوم و  رب  میمـصت  مزج و  مزع و  نامه  زا  تسا  ترابع  دایقنا ، دایقنا - يّرجت و  باب  رد  اّما 
ّنأک لمع ، هب  يّرجت  دوشیم ، بکترم  ار  هّیرمخلا  عوطقم  هک  يدرف  دروم  رد  دنک  ادیپ  قّقحت  تیصعم  هکنیا  رب  یناسفن  میمصت  مزج و  و 
رمخ هک  تسا  هدرک  ادیپ  عطق  وا  یلو  تسا  ءاملا  برـش  عقاو  بسح  هب  لمع  نیا  نوچ  دیامنیمن  لمع  هب  تیارـس  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت 

یعقاو یـصاع  تسین ، یقرف  چـیه  یعقاو  یـصاع  صخـش  درف و  نیا  نیب  تسا ) الوم  نایـصع  رب  میمـصت   ) یناسفن لـمع  رظن  زا  اـّما  تسا 
. اذک مه  يرجتم  درف  نیا  دراد و  نایصع  رب  یبلق  میمصت 

درف مزع  نامه  هب  طوبرم  ار  تبوثم  قاقحتـسا  هکنیا  امک  دـننادیم  یناـسفن  مزع  میمـصت و  ناـمه  هب  طوبرم  ار  تبوقع  قاقحتـسا  ناـشیا 
. دننادیم الوم  زا  تعاطا  يوریپ و  هب  تبسن 

44 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تشرس هریرس و  نسح  ياراد  هک  یسک  ینعی  هریرس  نسح  هریرس و  ءوس  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  یتاذ  ياهشیر  یناسفن  مزج  مزع و  نیا 

هب لیامت  اضتقا  عون و  بسحب  تسا  كاپان  تشرـس  هریرـس و  ءوس  ياراد  هک  يدرف  دراد و  داـیقنا  تعاـطا و  هب  لـیامت  اـعبط  تسا  كاـپ 
هلیذر یقالخا  تفص  کی  ناونعهب  دشاب  ناهنپ  دوخ و  لاح  هب  هکیتقو  ات  هریرس  نسح  هریرس و  ءوس  نیا  هچرگا  دراد . يّرجت  تیصعم و 
انطاب هک  یسک  الثم  تسا  راک  رد  یحدم  مذ و  دشاب  مه  رگا  تسین و  تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  ياج  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هنسح  و 

نینچمه دراد و  شنزرس  قاقحتـسا  افرـص  دشاب  نومک  افخ و  تلاح  هب  دنکن و  ادیپ  يرهظم  تفـص  نیا  هک  مادام  تسا  تداسح  راتفرگ 
. دراد حدم  قاقحتسا  هریرس  نسح  رد 

رب مزع  ای  تسا  دایقنا  الوم و  هب  تبـسن  تعاطا  هب  میمـصت  نیمه  نآ  تاعبت  زا  هک  درک  ادیپ  یتاعبت  دـش و  ّبترتم  ود  نآرب  يرثا  یتقو  اّما 
مذ و تبوثم و  حدم و  قاقحتـسا  ياج  تقونآ  دـش  قّقحم  یجراخ  لمع  نآ ، لابند  هب  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  يّرجت  الوم و  تفلاخم 

. تسین راک  رد  تبوثم  تبوقع و  رظن  زا  يرثا  هیلّوا  لحارم  رد  سپ  تسا  تبوقع 
رتهب دـیاش  دوبن ، هلمج  نیا  رگا  دوش  مولعم  ات  میهدیم  هناعبتتـسی » امب   » ترابع هلمج و  هب  عجار  ینعم  تراـبع و  رظن  زا  یحیـضوت  نونکا 

: هداد حیضوت  نینچ  ار  هلمج  نیا  ینیکشم  موحرم  دوب .
نـسح هریرـس و  ءوس  ار  هناعبتتـسی »  » رد هینثت  ریمـض  عجرم  و  هدروآ ، باسحب  هیردـصم  ار  ام »  » و تسا ، هتفرگ  ّتیببـس  ءاب  ار  امب »  » رد ءاب 
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: دوشیم نینچ  ینعم  هک  تسا  هداد  عاجرا  قاقحتسا  هب  ار  هناعبتتسی »  » رد ریمض  هتسناد و  هریرس 
امب  » تراـبع ناـشیا ، ناـیب  يور  هـک  دراد  حدـم  قاقحتـسا  يارب  ّتیببـس  هریرـس  نـسح  دراد و  مذ  قاقحتـسا  يارب  ّتیببـس  هریرـس ، ءوـس 

: هک دومن  انعم  وحن  نیا  هب  ار  ترابع  ناوتیم  اّما  درادن  رب  رد  ياهفاضا  بلطم  هناعبتتسی »
45 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ثودـح الب  اعقاو ، ۀـمرحلا  وأ  بوجولا  و  حـبقلا ، وأ  نسحلا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هب  داقنملا  وأ  هب   ] يرجتملا لـعفلا  ءاـقب  عم  کـلذ  نکل  و 
نسحلاب عطقلا  نأ  ةرورض  الصأ ، هتهجب  هحبق  وأ  هنسح  ۀهج  ریغی  و ال  ۀفصلا ، مکحلا و  نم  هیلع  وه  ام  ریغب  عطقلا  قلعت  ببـسب  هیف  توافت 

مدع ةرورـض  اعرـش ، ۀیـضوغبملا  ۀیبوبحملل و  اکالم  القع و ال  حبقلا  نسحلا و  نوکی  اهب  یتلا  تارابتعالا  هوجولا و  نم  نوکی  حبقلا ال  وأ 
[. 1  ] هل اضوغبم  وأ  ابوبحم  هنوکب  دبعلا  عطق  ببسب  یلوملل ، ۀیبوبحملا  ۀیضوغبملا و  نم  هیلع  وه  امع  لعفلا  ریغت 

______________________________

، هشیر رد  دـش  ببـس  تاعبت  نیا  تسه . یتاعبت  شلابند  هب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هریرـس  نسح  هریرـس و  ءوس  رد  حدـم  مؤل و  قاقحتـسا 
هریرـس ءوس  رد  هک  دـیامن  ناـیب  دـهاوخیم  هک  تسا  نیا  شاهتکن  نکل  تسا  ّتیببـس  اـمب »  » رد ءاـب  نیا  هک  دـشاب  حدـم  مؤل و  قاقحتـسا 

تسا و يدعب  راثآ  يارب  هنیمز  نوچ  تسا  حدـم  قاقحتـسا  هریرـس  نسح  رد  تسا و  يدـعب  تاعبت  يارب  هنیمز  نوچ  تسا  مؤل  قاقحتـسا 
. مذ حدم و  توبث  يارب  دنکیم  ادیپ  ّتیببس  ندوب  هنیمز  دوخ 

. دشاب رتهب  دناهدومن  ینیکشم  موحرم  هک  ییانعم  زا  انعم  نیا  دیاش 
قاقحتـسا ایآ  دنک ؟ ادیپ  تمرح  الثم  ّتیـضوغبم و  هب ) يّرجتم   ) یجراخ لمع  نآ  دوشیم  ببـس  يّرجتم  رد  تبوقع  قاقحتـسا  ایآ  [- 1]

: لیلد ود  هب  ریخ  دنک ؟ ادیپ  بوجو  كالم  الثم  ّتیبوبحم و  هب ) داقنم   ) یجراخ لعف  نآ  دوشیم  ثعاب  داقنم  دبع  رد  تبوثم 
عوطقم نیا  رد  ینعی  دـهدیمن  هب  داـقنم  هب و  يّرجتم  ینعی  یجراـخ  لـعف  رد  يرییغت  میتفگ  اـم  هک  ار  یتـبوثم  تبوقع و  قاقحتـسا  فلا :

هک تسا  نیا  فّلکم  مرج  طقف  دوشیمن  داجیا  نآ  رد  یحبق  كـالم  تسا و  ءاـملا  برـش  نآ  هکلب  دوشیمن  ادـیپ  يرییغت  چـیه  هیرمخلا 
یجراخ لمع  نیا  هب  عطق »  » فرط کی  زا  دراد  عوطقم  کی  عطاق و  کی  هب  زاین  تسا و  یفاضا  رما  کـی  عطق  هتبلا  رمخ ، ّهناـب  دـش  عطاـق 

رد حبق  تهج  کی  نآلا  دوب  نسح  ياراد  عقاو  بسح  هب  هک  ءیـش  هک  دوشیمن  ببـس  عطق  نیا  لاح  نیع  رد  نکل  دـنکیم  ادـیپ  طابترا 
. دش نآ  بکترم  يرگید  هک  تسا  یئاملا  برش  زا  ریغ  نیا  مییوگب  دوش و  داجیا  نآ 

46 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نع جرخی  ال  هنبا ، هنأب  عطقلا  عم  هودـع ، لتق  اذـک  و  هّودـع ، هنأب  دـبعلا  دـقتعا  ول  و  هل ، اضوغبم  هنوک  نع  جرخی  داکی  یلوملا ال  نبا  لتقف 

[. 1  ] ادبأ ابوبحم  هنوک 
______________________________

تسا بآ  نآ  رد  هک  درک  ادیپ  عطق  نم  تسود  یلو  تسا  رمخ  نآ  رد  هک  مدش  عطاق  فرظ  کی  هب  تبسن  هدنب  رگا  رتنشور : ترابع  هب 
تـسا عقاو  فلاخم  معطق  هک  عطاق  نم  رظن  زا  اعقاو  لمع  نیا  تفگ  دـش و  لئاق  نآ  رد  یکیکفت  یجراخ  لمع  رظن  زا  ناوتیم  اجنیا  اـیآ 

. هن دشابیمن ؟ حیبق  تسا  عقاو  قباطم  شعطق  هک  متسود  رظن  رد  اّما  حیبق  تسا  عقاو  فلاخم  هک  منادیمن  مدوخ  یلو 
. دنک ضوع  ار  نآ  دراذگب و  یجراخ  لعف  تفص  ای  مکح  رد  دناوتیمن  يرثا  نیرتمک  ناسنا  عطق  هصالخ :

. دوش تمرح  هب  دقتعم  اضرف  هعمج  زامن  دروم  رد  ناسنا  تسا : تروص  نیا  هب  مکح  رد 
عطق دراوم  نیا  رد  هک  دـنک . ادـیپ  نآ  تمرح  هب  داقتعا  ناسنا  ار  یجراخ  عیاـم  نیا  هک  دوشیم  رّوصت  تروص  نیا  هب  تفـص  دروم  رد  و 

كالم داجیا  هک  تسین  ملظ  ناسحا و  لثم  ینیوانع  فیدر  رد  فالخ » هب  عطق   » ناونع اریز  دوشیمن  یجراخ  لـعف  عضو  رییغت  ببـس  نم 
ّتیبوـبحم و تمرح و  بوـجو و  كـالم  عرـش  طـیحم  رد  فـالخ » هب  عـطق   » ناوـنع نـینچمه  و  لـقع ) طـیحم  رد   ) دـیامن حـبق  نـسح و 
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. دنکیمن تسرد  ّتیضوغبم 
اب هک  تسا  يدیز  نامه  وا  هک  درک  نیقی  الوم  رـسپ  هب  تبـسن  يدبع  رگا  هک : دندروآیم  ینـشور  یلیخ  لاثم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]

دبع لمع  رد  ینـسح  تهج  دوشیم  ثعاب  یلوملل » ودـع  ناک  ّهنا   » هکنیا هب  دـبع  عطق  نیا  ایآ  تشک ، ار  وا  دراد و  توادـع  هقباـس  ـالوم 
. تسا هتشک  ار  الوم  دنزرف  لاحرههب  وا  هن  دشابن ، ضوغبم  رگید  دنک و  ادیپ  ار  الوم  ودع  لتق  ناونع  دبع  طّسوت  لتق  نآ  دوش و  داجیا 

الوم رـسپ  درف  نآ  هکنیا  هب  دـبع  عطق  نیا  ایآ  تشک  ار  وا  تسا و  الوم  رـسپ  نامه  وا  هک  دومن  نیقی  الوم  ودـع  هب  تبـسن  يدـبع  رگا  ای  و 
یحبق  لمع  نآ  رد  دوشیم  ببس  تسا 

47 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنأ عطق  امب  الإ  هدـصقی  عطاقلا ال  نإف  ایرایتخا ، نوکی  بوجولا ال  وأ  ۀـمرحلا  عوطقم  وه  امب  هب ، داقنملا  وأ  هب  يرجتملا  لعفلا  نأ  عم  اذـه 

تاهج نم  نوکی  فیکف  هیلإ ، تفتلی  امم  ناونعلا  اذـهب  ابلاغ  نوکی  لـب ال  یلـآلا ، يراـطلا  هناونعب  ـال  یلالقتـسالا  یعقاولا  هناونع  نم  هیلع 
؟ اعرش ۀمرحلا  وأ  بوجولا  تاطانم  نم  و  القع ؟ حبقلا  وأ  نسحلا 

[. 1  ] ۀیرایتخا تناک  اذإ  الإ  کلذل  ۀبجوم  ۀفص  نوکی  داکی  و ال 
______________________________

. تسا هتشک  ار  الوم  ودع  لاحرههب  وا  هن  دوش ، داجیا 
رد لماک  تحلصم  کی  دوشیم  ببس  عطق  نیا  ایآ  تسه  بجاو  دراد و  ّتیعورـشم  یتعکر  جنپ  زامن  درک  نیقی  یـسک  رگا  رگید : لاثم 

دناوتیمن ار  يرثا  نیرتکچوک  یجراخ  لمع  يور  دـئاقع ، نیا  ریخ  تسا ، بجاو  یتعکر  راهچ  زامن  دـننام  هکنیا  ظاحلب  دوش  ادـیپ  نآ 
. دنک تسرد  ّتیضوغبم  ّتیبوبحم و  كالم  دناوتیمن  عرش  طیحم  رد  نینچمه  دزاسب و  یحبق  نسح و  لقع  طیحم  رد  دراذگب و 

مزع هب  طوبرم  نینچمه  تسا و  سفن  بلق و  لمع  نامه  هب  طوبرم  تسا  تبوثم  تبوقع و  قاقحتـسا  ثعاب  هک  يّرجت  داـیقنا و  هصـالخ :
. تسا تعاطا  نایصع و  رب 

دهدیمن يرییغت  هب ) داقنم  هب و  يّرجتم  ، ) یجراخ لمع  رد  داقنم  يّرجتم و  درف  تبوثم  تبوقع و  قاقحتـسا  هکنیا  رب  مّود  لیلد  ب : [- 1]
: تسا الوم  نایصع  رب  مزج  مزع و  رطاخ  هب  تبوقع  قاقحتسا  نیا  و 

ّقلعت نآ  هب  دناوتب  هدارا  دشاب و  يرایتخا  نیوانع  نآ  هک  دشاب  هتشاد  ّتیـضوغبم  ّتیبوبحم و  ای  حبق  نسح و  رد  تلاخد  دناوتیم  ینیوانع 
دناوتیم ناسحا  ناونع  نوچ  تسا  وکین  ناـسحا ، نینچمه  و  دـیامن ، ملظ  دـصق  دـناوتیم  ملاـظ  اـعقاو  نوچ  تسا  حـیبق  ملظ  ـالثم  دریگب 

. دریگ رارق  نسحم  دصق  ّقلعتم 
دصق ار  عیام  نآ  برـش  دنکیم  هدارا  هک  ینامز  رمخ » عئاملا  كاذ  ّناب   » تسا هدومن  ادیپ  عطق  هک  یـسک  مینیبب  مینک و  باسح  ام  نونکا 

؟ دنکیم ادیپ  ّقلعت  زیچ  هچ  هب  وا 
عوطقم  ناونع  هک  يوحن  هب  دیامنیم  دصق  ار  هّیرمخلا  عوطقم  عیام  برش  وا  ایآ 

48 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وحن هب  امّلسم  دنکیم -؟ هدارا  ار  رمخ  برش  دنادیم  فشکنم  ار  عقاو  دنیبیم و  عطاق  ار  دوخ  نوچ  وا  هن ، ای  تسوا  هدارا  ّقلعتم  هّیرمخلا 

. دیامنیم رمخ  برش  مّود 
عقاو قباطم  مه  وا  عطق  تسا و  بآ  عیام ، نالف  دراد  عطق  دـیامنیم و  ءاملا  برـش  الثم  هک  يدرف  عقاو ، قفاوم  ياهعطق  رد  هک  روطنامه 

دشابیم عطاق  وا  ریخ - تسوا ؟ هدارا  ّقلعتم  هّیئاملا  عوطقم  ناونع  هک  يوحن  هب  دنکیم  ادیپ  ّقلعت  ءاملا  برـش  هب  شدصق  وا  ایآ  دشابیم ،
نم دـیوگیم  ایآ  ياهدومن ؟ ار  زیچ  هچ  برـش  هدارا  دـنک  لاؤس  وا  زا  یـسک  هچنانچ  تسا و  هدرک  ادـیپ  ّقلعت  ءاملا  برـش  هب  شاهدارا  و 
هنع لوفغم  شدوخ  دراد  یتآرم  هبنج  هک  يزیچ  ینعی  تسا  یلآ  تفص  کی  عطق  ّتیعوطقم و  نیا  ریخ  منکیم ؟ برش  ار  هیئاملا  عوطقم 
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. دشابیمن عطاق  هّجوت  دروم  تسا و 
. هن یهاگ  تسا و  عوطقم  دارم و  نامه  عقاو  یهاگ  هک  دنکیم  هدارا  ار  نآ  عقاو  نامه  دوش  بکترم  دهاوخیم  هک  ار  یلمع  ناسنا 

تسین یقرف  چیه  رظن  نیا  زا  دیامنیم  ۀّیرمخلاب  عطقلا  عم  ءاملا  برش  هک  یسک  دیامنیم و  هّیئاملاب  عطقلا  عم  ءاملا  برـش  هک  یـسک  نیب 
يرگید درف  تسا و  نـیمه  مـه  شعقاو  میاـمنیم و  ءاـم  برـش  نـم  دـیوگیم  یکی  درادـن - هدارا  قـّلعتم  دارم و  رد  تلاـخد  عـطق ، هـک 

دارم هریاد  رد  فلاـخم - عطق  رد  هن  قفاوم و  عطق  رد  هن  عطق - ناونع  سپ  دـشابیمن . رمخ  تقیقح  رد  یلو  مشوـنیم  رمخ  نم  دـیوگیم 
لاـح رد  دـشاب و  هدارا  دـصق و  هریاد  زا  جراـخ  هک  یناونع  تسین و  لـخاد  الـصا  دریگب ، ّقلعت  ناوـنع  نیا  هب  هدارا  دـصق و  هک  يروـطهب 

دنک و ادیپ  ّتیلخدم  لقع  طیحم  رد  حـبق  نسح و  رد  دـناوتیم  روطچ  دوشن ، ّقلعتم  ناونع  نآ  هب  شدـصق  ناسنا  الـصا  ماجنا  باکترا و 
. دشاب لیخد  هّیعرش  ّتیبوبحم  ّتیضوغبم و  رد  دناوتیم  روطچ  نینچمه 

عطق نیا  دشاب و  لعف  نیا  عضو  ّریغم  نم  عطق  نیا  دیاب  دنک  ادیپ  رییغت  شعـضو  دـهاوخب  رگا  یجراخ  لمع  نیا  ناشیا : مّود  لیلد  هصالخ 
ار لعف  نیا  عضو  دناوتیم  یتروص  رد 

49 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
سیل ام  یلع  اباقع  الإ  اهیلع  باقعلا  ناک  له  و  عطقلا ، ۀـفلاخم  یلع  ۀـبوقعلا  قاقحتـسال  هجو  ـالف  کلذـک ، لـعفلا  نکی  مل  اذإ  تلق : نإ 

[1 [ ؟ رایتخالاب
[. 2  ] رایتخا الب  ناونعلا  اذهب  رداصلا  لعفلا  یلع  ال  نایغطلا ، یلع  مزعلا  نایصعلا و  دصق  یلع  نوکی  امنإ  باقعلا  تلق :

______________________________

دصق و ّقلعتم  هّیعقاو ، نیوانع  هّیجراخ و  لاعفا  مینیبیم  انادـجو  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدارا  دـصق و  ّقلعتم  يرایتخا  رما  کی  هک  دـهد  رییغت 
ّقلعتم دارم و  ناونعهب  الـصا  دراد  ّتیلآ ) هبنج  ناـشیا  ریبعت  هب  و   ) ّتیتآرم ّتیقیرط و  هبنج  هک  دـصق  ناونع  دوخ  یلو  دوشیم  عقاو  هدارا 

. دشاب یجراخ  لمع  هب  طوبرم  دناوتیمن  تبوقع  قاقحتسا  نیاربانب  درادن  یتّیلخدم  چیه  هدارا 
مزج مزع و  نامه  مینک و  جراخ  تبوثم  تبوقع و  قاقحتـسا  يارب  ّتیببـس  زا  دـیاب  ار  یجراخ  لـمع  نیا  داـیقنا  يّرجت و  باـب  رد  هجیتن :

. مینادب تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  ببس  ار  الوم  نایصع  تعاطا و  هب  تبسن 
؟ دنکیم هذخاؤم  زیچ  هچ  رب  دنوادخ  دینادیم و  تبوقع  قاقحتسا  ببس  ار  زیچ  هچ  يّرجت  باب  رد  امش  ماجنارس  لاکشا : [- 1]

رییغت شتّیهام  وا  عطق  اب  تسا و  ءاملا  برش  نامه  هن  دیتفگ  تسا  رمخلا  برش  تشاد  هدیقع  وا  هک  ار  هچنآ  دیدز ، رانک  ار  یجراخ  لمع 
؟ دینکیم حرطم  ار  تبوقع  قاقحتسا  امش  ارچ  سپ  تسا  جراخ  تبوقع ، قاقحتسا  هریاد  زا  لعف  نیا  دباییمن و 

قاقحتـسا دیهاوخیم  تسا  يرایتخا  ریغ  رما  کی  هک  ّتیعوطقم  نیمه  ربارب  رد  ایآ  تسا . يرایتخا  ریغ  ّتیعوطقم  ناونع  دیتفگ  نینچمه 
؟ دینک تسرد  ار  تبوقع 

تسا و یناسفن  رما  کی  هک  دشابیم  الوم  هب  تبـسن  نایغط  رب  مزع  تیـصعم و  دصق  ینعی  تسا . یبلق  رما  نامه  رب  هذـخاؤم  باوج : [- 2]
. تسا هدش  نآ  همیمض  رایتخا  نودب  ّتیعوطقم  ناونع  هک  دشابیمن  یجراخ  لمع  ربارب  رد  تبوقع  نیا 

50 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لسلستل الإ  و  ۀیرایتخاب ، تسیل  یه  و  رایتخالا ، يدابم  نم  نوکی  امنإ  مزعلا  دصقلا و  نإ  تلق : نإ 

______________________________

رد هدارا  دصق و  نیا  دینادب  نایصع  رب  مزع  دصق و  مانب  یناسفن  رما  کی  ار  تبوقع  قاقحتسا  ببس  كالم و  رگا  امـش  لاکـشا : [- 1 ( ] 1)
ناونع دـیاب  یبـلق  لـمع  اـی  یجراـخ  لـمع  رد  دـشاب . يراـیتخا  رما  کـی  شدوخ  هک  دـشاب  تبوقع  قاقحتـسا  ثعاـب  دـناوتیم  یتروص 

. دوش تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  ببس  دناوتیمن  يرایتخا  ریغ  رما  دوش و  قّقحم  تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  ات  دشاب  ظوفحم  ّتیرایتخا 
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؟ تسا يرایتخا  ریغ  رما  ایآ  نایغط  رب  مزع  نایصع و  دصق  اّما  تسرد ، یّلک  ياربک  نیا 
تامّدقم رگا  اریز  دنشاب  يرایتخا  روما  زا  دوشیمن  نآ  تامّدقم  هدارا و  هک  هدش  تباث  شدوخ  ّلحم  رد  نوچ  يرآ ، دیوگیم  لکشتسم 

. دیآیم مزال  لسلست  دشاب  يرایتخا  دهاوخب  هدارا 
هدارا تامّدـقم  هک  دـندرک  نایب  هیافک  باتک  لّوا  دـلج  رد  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  میهدیم : حیـضوت  ار  هدارا  تامّدـقم  هصالخ  وحنب  البق 

دنکیم ادیپ  مزع  میمـصت و  نآ ، لابندب  دنکیم و  ادیپ  نآ  هدیاف  هب  قیدصت  سپـس  دنکیم  رّوصت  ار  يزیچ  ناسنا  هکنیا : زا  تسا  ترابع 
. دنکیم ادیپ  قّقحت 22 ] هدارا  تسا ، هلحرم  نیرخآ  هکنآ  لابندب  دریگیم و  ار  عناوم  يولج  نآ  زا  دعب  دهدب و  ماجنا  ار  لمع  نآ  هک 

؟ دیآیم مزال  لسلست  دشاب  يرایتخا  روما  زا  نآ  تامّدقم  هدارا و  رگا  ارچ  دیئوگب  نونکا 
نآ يدابم  هدارا و  نآ  رد  ار  مالک  ام  تقونآ  دراد و  مزـال  يداـبم  مه  هدارا  نآ  دراد و  مزـال  ياهدارا  مه  هدارا  همّدـقم  نـالف  ـالثم  نوچ 

رایتخا اب  ایآ  میئوگیم  مینکیم ، لقن  هدارا 
51 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امیف لمأتلاب  همدـع  نم  نکمتلل  رایتخالاب ، هدوجو  نوکی  ابلاغ  هیدابم  ضعب  نأ  الإ  رایتخالاب ، نکی  مل  نإ  رایتخالا و  نأ  یلإ  اـفاضم  تلق -:
[. 1  ] ۀّمذملا مؤللا و  ۀبوقعلا و  ۀعبت  نم  هیلع  مزع  ام  یلع  بترتی 

ةروص یف  نایـصعلاب  هتعبت  نم  ناک  امک  هیلع ، هیّرجتب  هدّیـس  نع  هدعب  ۀعبت  نم  نوکی  اّمنإ  ۀبوقعلا  ةذـخاؤملا و  نسح  نإ  لاقی : نأ  نکمی 
هنأ  الإ  هرایتخاب 24 ] نکی  مل  نإ  هناف و  ۀبوقعلا ، نسح  بجوی  نأ  یف  [ 23] ورغ کلذک ال  هنع ، دعبلا  بجوی  هنأ  امکف  ۀفداصملا ،

______________________________

يرایتخا ایآ  هک  مینکیم  لقن  مّوس  هدارا  نآ  رد  ار  مالک  ام  دشاب  قّقحم  نآ  زا  لبق  یمّوس  هدارا  دیاب  سپ  يرآ  درک ؟ ادـیپ  قّقحت  هدارا  و 
هکنیا يارب  اذل  لسلـستی ، نا  یلا  دشاب  هدرک  ادیپ  قّقحت  یمراهچ  هدارا  نآ  زا  لبق  دـیاب  تسا  يرایتخا  دـیئوگب  رگا  يرایتخا . ریغ  ای  تسا 

. دنتسه يرایتخا  ریغ  روما  زا  نآ  يدابم  هدارا و  میئوگیم  لّوا  زا  میریگب  ار  لسلست  يولج 
: میهدیم خساپ  وحن  ود  هب  ار  لکشتسم  لاکشا  باوج : [- 1]

وا دنکیم  رّوصت  ار  یناوهش  تشز  لمع  کی  الثم  هک  یـسک  تسا  ناسنا  دوخ  رایتخا  رد  هدارا  يدابم  زا  یـضعب  هک  مینیبیم  انادجو  - 1
هک یئوس  راثآ  هّجوتم  ار  دوخ  نهذ  دناوتیم  هک  دریگیم  رارق  یهار  ود  کی  رـس  رب  ّنأک  دنکیم و  نآ  هدئاف  تاّذل و  هب  تبـسن  قیدصت 
ای دوش و  فرـصنم  راک  نآ  زا  دشیدنیب و  هداد  رارق  نآرب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتابوقع  نآ  هب  دـنکب و  تسا  بترتم  لمع ، نیا  رب 

تسا و راتخم  هدارا ، يدابم  رد  ناسنا  سپ  دوشب . تشز  راک  نآ  بکترم  دـنکب و  لـمع  نآ  ینآ  ياهیـشوخ  هّجوتم  ار  دوخ  نهذ  هکنیا 
. دنیزگرب ار  نیریسملا  دحا  دناوتیم 

52 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لاؤسلا ب عطقنی  لاکشإلا و  عفتری  هیلإ  رمألا  یهتنا  اذإ  و  هناکمإ ، اتاذ و  هدادعتـسا  ءاضتقا  هناصقن و  بسحب  هنطاب ، ثبخ  هتریرـس و  ءوسب 

؟ نایصعلا رفکلا و  یصاعلا  رفاکلا و  راتخا  مل  هنأ  نع  لاؤسلا  عطقنی  اضیأ  کلذب  تاذلل و  توبثلا  يرورض  تاّیتاذلا  نإف  مل ) )
[1 [ ؟ اقطان نوکی  مل  ناسنإلا  و  اقهان ؟ نوکی  مل  رامحلا  نأ  نع  لاؤسلا  قواسی  هنإف  نامیإلا ؟ ۀعاطإلا و  نمؤملا  عیطملا و  و 

______________________________

ناـیب ار  باوـج  نـیا  شاـک  يا  هـک  دـننکیم  ناـیب  يرگید  باوـج  فیرـّـشلا ) هماـقم  هـّللا  یلعا   ) دــنوخآ ياـقآ  موـحرم  - 2 [- 1 ( ] 1)
! دندومرفیمن

تسین تسرد  یتاذ  رما  رد  ینعی  لّلعی . یتاّذلا ال  تسا و : یتاذ  رما  کی  تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  هلئسم  هشیر  الـصا  دنیامرفیم : ناشیا 
سنج و زا  تسترابع  هک  ّتیناسنا  ریخ ، اناسنا ؟ ناسنالا  لعج  مل  دـنک  لاؤس  یـسک  تسا  حیحـص  ایآ  دـنک . لاؤس  رما  نآ  ّتلع  زا  یـسک 
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رد اذل  دراد  ّتلع  هب  زاین  دـش  هنکمم  رگا  ینعی  دـشابن  هّیرورـض  هک  دراد  ّتلع  هب  زاین  يزیچ  تسا و  یتاذ  ناسنا ، يارب  نیا  ناسنا ، لصف 
بوجو نوچ  تسیچ  دوجولا  بجاو  ّتلع  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  مینزیم . ار  فرح  نیمه  مه  دوـجولا  نکمم  دوـجولا و  بجاو  قرف 

، مدـع دوجو و  فرط  ود  دوجولا ، نکمم  نوچ  تسا  دوجولا  نکمم  دراد  ّتلع  هب  زاـین  هکنآ  تسا و  ّتلع  زا  يزاـینیب  شیاـنعم  دوـجو 
. دراد ّتلع  هب  زاین  دنک  ادیپ  زایتما  دهاوخب  شفرط  ره  تسا . ءاوّسلا  یلع  وا  هب  تبسن 

دومن شسرپ  شتّلع  زا  ناوتیمن  هّیرورض  هّیضق  رد  تسا و  هّیرورض  هّیضق  کی  یقطنم  رظن  زا  نآ  هابشا  و  قطان » ناویح  ناسنالا   » هّیضق ای 
. تسا ناسنا  ّتیهام  ءزج  ّتیقطان  نوچ 

هدایپ هیف  نحن  ام  رد  ار  تایتاذ  نیا  دـنهاوخیم  ناشیا  نکل  تسا . حیحـص  الماک  دـناهدرک ، نایب  تاـّیتاذ  دروم  رد  ناـشیا  هچنآ  اـجنیا  اـت 
. دننادرگرب یتاذ  هشیر  کی  هب  ار  نامیا  رفک و  هلئسم  نآ  زا  رتالاب  نایصع و  يّرجت و  هلئسم  دننک و 

53 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ، ] اهتاکرد رانلا و  و  اهتاجرد ، ۀنجلا و  قاقحتسا  یف  اهفالتخال  ببـس  هنع ، دعبلا  یلاعت و  هنم  برقلا  یف  ناسنإلا  دارفأ  توافت  ۀلمجلاب : و 

[. 1  ] للعی یتاذلا ال  و  ایتاذ ، نوکی  ةرخألاب  کلذ  یف  اهتوافت  و  اهلین ،] مدع  ۀعافشلا و  لین  یف  اهتوافتل  بجوم 
[. 2  ] راذنإلا ظعولا و  بتکلا و  لازنإ  لسرلا و  ثعب  یف  ةدئاف  الف  اذه ، یلع  تلق : نإ 

______________________________

هشیر و  الوم ، هب  تبسن  يّرجت  زا  تسترابع  یبلق  رما  نآ  تسا و  یبلق  رما  کی  هب  قوبسم  وا  نایصع  نیا  دنکیم  تیصعم  هک  یسک  ینعی :
لیم هریرـس  ءوس  دـنیامرفیم : تسا ؟ هدـش  یـشان  اـجک  زا  هریرـس  ءوس  لاؤس : دراد . دوجو  درف  نیا  رد  هک  تسا  هریرـس  ءوـس  يّرجت  نیا 

. تسوا هارمه  هشیمه  هک  تسا  یتاذ  صقن  کی  یتاذ و  ناونع  کی  ناسنا و  ّتیناسنا 
تحاـس زا  دـعب  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سّدـقم  تحاـس  زا  دـعب  ناونع  يّرجت و  ناونع  هریرـس  ءوس  لاـبند  رد 

. تسا رفک و ...  نامیا و  هلئسم  سایقم  نیمه  رب  و  دراد . يرهق  باقع  قاقحتسا  یلاعتيراب 
تشهب و تاـجرد  ّتنج و  هب  تبـسن  قاقحتـسا  رد  دارفا  دوـشیم  ببـس  یلاـعتيراب  هـب  دـعب  برق و  رظن  زا  دارفا  تواـفت  هصـالخ : [- 1]

یضعب دنـشاب و  هتـشاد  ار  تعافـش  هب  لین  طئارـش  یـضعب  دوشیم  ثعاب  توافت  نیا  دننک و  ادیپ  فالتخا  نآ  تاکرد  خزود و  نینچمه 
. دنشاب نآ  دقاف 

. لّلعی یتاّذلا ال  میداد و  حیضوت  هک  دوب  یتاذ  رما  نامه  نآ  أشنم  هشیر و  تسیچ ؟ شاهشیر  دعب  برق و  هلئسم  رد  دارفا  توافت  نیا 
لازنا لسر و  لاسرا  هلئسم  رگید  دنشاب  هتشاد  یتاذ  هشیر  کی  نامیا  رفک و  نایصع ، تعاطا و  دایقنا ، يّرجت و  هکنیا  رب  انب  لاکـشا : [- 2]

. درادن یموهفم  تسا و  هدئافیب  رشب  یئامنهار  تیاده و  ظعو و  داشرا و  بتک و 
54 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاق هّللا ، اناده  نأ  ول ال  يدتهنل  انک  ام  هسنأ ، هبر  عم  صلخی  و  هسفن ، هب  لمکتل  هتنیط ، تباط  هتریرـس و  تنـسح  نم  هب  عفتنیل  کلذ  تلق :
نع کله  نم  کلهیل  هتنیط ، تثبخ  هتریرـس و  تءاس  نم  یلع  ۀـجح  نوکیل  و  نینمؤملا » عفنت  يرکّذـلا  ّنإف  رّکذ  و  : » یلاعت كرابت و  هّللا 

[. 1  ] ۀغلاب ۀجح  هل  ناک  لب  ۀجح ، هّللا  یلع  سانلل  نوکی  یک ال  ۀنّیب ، نع  ّیح  نم  ییحی  ۀنّیب و 
______________________________

. درادن هدیاف  یلیخ  يرآ  دنهدیم  باوج  ناشیا  ّنأک  باوج : [- 1 ( ] 1)
رّکذت ناونع  یصاع  ریغ  نمؤم و  هب  تبسن  تسا و  تّجح  مامتا  یصاع ، هب  تبـسن  ینعی  دراد  رّکذت  تّجح و  مامتا  ناونع  طقف  لئاسم  نیا 

[. َنِینِمْؤُْملا 25 ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  دراد . ار 
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هّرس سّدق  فّنصم  رب  داریا 

هّتبلا دنوشیم  یهتنم  مه  یحیحـص  ریغ  ياج  نینچ  هب  دننکیم و  یط  ار  يریـسم  نینچ  فیرّـشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) دـنوخآ ياقآ  موحرم 
میدرک تباث  و  میدومن 26 ] لابند  ار  ثحب  نیا  هسلج  هدزناپ  دودـح  الـصفم  اجنآ  ام  دـندرک و  نایب  مه  لّوا  دـلج  رد  ار  ثحب  نیا  ناشیا 

ار شاهوزج  کـی  هک  دناهتـشون  هوزج  هلاـسر و  ود  رد  ار  نآ  ثحب  ياقفر 27 ] زا  یکی  تسین و  دـناهدرک  نایب  ناشیا  هک  روطنیا  هلئـسم 
ّقحلا و  » مانب هوزج  نآ  دنتـشاد . ناشدوخ  زا  مه  یتافاضا  هک  اـصوصخم  دوب  بوخ  مدرک  هعلاـطم  ار  نآ  زا  یتمـسق  نم  دـندرک و  پاـچ 

دنتشاد تواقش  تداعس و  هب  عجار  مه  ياهوزج  شلابند  هب  هک  دوب  ضیوفتلا » ربجلا و  نیب  ۀقیقحلا 
55 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دناهدومیپ ناشیا  هک  ار  یهار  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  میهدیم  حیضوت  ار  هتکن  ود  نکل  مینک  ثحب  میناوتیمن  لیـصفت  نآ  هب  نونکا  ام  و 
. ددرگن يداقتعا  فارحنا  ثعاب  ات  تسین  حیحص 

، عوـضوم يارب  لوـمحم  توـبث  دـش ، يرورـض  هک  ياهّیـضق  ینعی  تسا . تسرد  دـندومرف  لـّلعی » ـال  یتاّذـلا   » یتاذ و هب  عـجار  هچنآ  - 1
، قطان ناویح  ناسنالا  ای  قطان ، ناسنالا  ای  ناویح ، ناسنالا  الثم : تسا  يرورض  شیارب  لصف ، سنج و  توبث  یتّیهام ، ره  تسا و  يرورض 

. دیامن لاؤس  اهنآ  ّتلع  زا  دناوتیمن  سکچیه  دنتسه و  هّیرورض  هّیضق  هس  ره 
دوجولا نکمم  هک  دراد  یتّیهام  ناسنا  نوچ  درادـن  ترورـض  ناسنا  يارب  یتسه  دوجو و  تروص  نیا  رد  دوجوم  ناسنالا  میتفگ  رگا  اـّما 
ناـسنالا راـص  مل  میئوگب : هک  تسا  حیحـص  ّتلع  زا  لاؤس  هّیـضق  نیا  رد  دوشن و  اـی  دوـشب و  فـصتم  دوـجو  هب  تسا  نکمم  ینعی  تسا 

یتّلع امّلسم  درک  ادیپ  زایتما  شیارب  دوجو  بناج  هک  دش  ببـس  هچ  تسا  هیوّسلایلع  مدع  دوجو و  هب  شتبـسن  هک  یناسنا  ینعی  ادوجوم ؟
. دومن ادیپ  زایتما  دوجو  هک  تشاد 

نکمم ای  يرورـض  اـهنآ  اـیآ  تسا . هنوگچ  دـیآیم  دوجو  لابندـب  هک  یتاّیـصوصخ  نآ  مزاول و  راـثآ و  تشاد  ّتلع  هب  زاـین  دوجو  رگا 
؟ دنتسه

ارچ دـنکیم ؟ رکف  ناسنا  ارچ  تسه  ّتلع  هب  جاتحم  یلوا  قیرطب  دوجو  راثآ  تشاد  ّتلع  هب  زاـین  دوب و  يرورـض  ریغ  دوجو  لـصا  یتقو 
. دنراد ّتلع  هب  زاین  اهنیا  دوریم ؟ هار  ناسنا 

؟] ناسنا 28 ّتیهام  مزاول و  زا  اـی  تسا  ناـسنا  دوجو  راـثآ  زا  تداعـس ، تواقـش و  هلئـسم  رتمهم  نایـصع و  تعاـطا و  ناونع  اـیآ  لاؤس :
شلابند  هب  هک  تواقش  تداعس و  تقیقح 

56 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنتسه یتاذ  روما  زا  ود  نیا  هک  دیآیم  یضعب  نهذ  رد  هک  یتواقش  تداعس و  نامه  تسیچ ؟ دیآیم  یلئاسم 

. ادیعس تام  ادیعس و  شاع  دنیوگیم : دنک  راتفر  یهلا  تاروتسد  قبط  یسک  هچنانچ  عرش  طیحم  رد  تداعس : تقیقح 
ریغ بلطم  تداعس  تواقش و  هصالخ ، اّیقش  تام  اّیقش و  شاع  دنیوگیم  دیامن  لمع  یهلا  نیمارف  فالخرب  یسک  رگا  تواقش : تقیقح 

. تسین يرّوصت  لباق 
. تسا یضعب  نهذ  رد  هک  تسین  يزیچ  نآ  شیانعم  تسیچ ؟ هّما 29 ] نطب  یف  یقش  یقّشلا  همأ و  نطب  یف  دیعس  دیعّسلا ، يانعم 

محر رد  هک  یتقو  نامه  زا  دوشیم  یهتنم  نایـصع  ای  تواقـش  هب  هک  يدرف  تبقاع  هلمج : زا  تسا  هدـش  يدّدـعتم  یناعم  هلمج  نیا  يارب 
هدنیآ هک  ماما  کی  رظن  زا  دوب  ردام  محر  رد  هک  رمش  یقش » اذه  : » دیوگیم دشاب  رگنتبقاع  یسک  رگا  ینعی  تسا  صخـشم  تسا  ردام 

. تسا هدمآیم  باسح  هب  یقش  هدیدیم  ار  وا 
نونکامه درادـن  ياهقالع  مه  ّتیلاّعف  شالت و  راک و  هب  دـناوخیمن ، سرد  هک  يدـنزرف  هب  ناـسنا  ـالثم  تسا . یئـالقع  هلئـسم  کـی  نیا 
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لامتحا هب  شردپ  نوچ  یلو  تسا  هدشن  هعماج  دراو  زونه  وا  درادن ، يدب  عضو  یتخبدب و  نآلا  هکنآ  لاح  تسا و  تخبدـب  وا  دـیوگیم 
هب طوبرم  رگا  الا  تسوا و  هدنیآ  هب  طوبرم  نیا  یتسه و  تخبدب  دیوگیم  وا  هب  العف  دنیبیم ، ار  وا  عضو  دصرد  داتـشه  ای  دـصرد  داتفه 

. هّما نطب  یف  یقش  یقّشلا  دنیوگیم  ارچ  دشاب  دنزرف  ّتیهام 
57 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

طوبرم رگا  تسا . دوجو  زا  ياهبترم  کی  هک  ما  نطب  رد  هن  لزالا ، یف  اّیقـش  ناک  ینعی  تسا  هدوب  یقـش  دشاب  ما  نطب  رد  وا  هکنیا  زا  لبق 
تـسا هدوب  قطان  ناویح  لزالا  یف  ناسنا  ریخ - تسا ؟ قطان  ناویح  ما ، نطب  رد  ناسنا  میئوگب  میناوتیم  ایآ  دشاب  ناسنا  تاذ  ّتیهام و  هب 

تسا نیا  رب  لیلد  دنروآیم  نایم  هب  ار  دوجو  ياپ  تواقش  تداعس و  دروم  رد  هکنیا  الصا  هتشاد . ترورـض  ناسنا  يارب  لصف  سنج و  و 
. تسا ناسنا  دوجو  راثآ  زا  درادن و  ناسنا  تاذ  ّتیهام و  هب  یطبر  ود  نیا  هک 

؟ دشاب رتالاب  دوجو  دوخ  زا  دناوتیم  تسا  دوجو  راثآ  زا  هک  یتواقش  تداعس و  ایآ 
. ریخ

نوچ میونـشیم  باوج  و  املاع . دیز  راص  مل  مینک  لاؤس  میناوتیم  ام  ینعی  تسا . لهج  ملع و  هلئـسم  دـننام  تواقـش  تداعـس و  هلئـسم 
. تسا هدناوخ  سرد  لاس  هاجنپ 

ّتیجوز زاب  دنک  ادیپ  قّقحت  مه  دوجو  ریغ  یملاع  رد  اضرف  رگا  هعبرا  نوچ  تسین  هعبرا  يارب  ّتیجوز  دـننام  تواقـش  تداعـس و  هلئـسم 
. تسه شهارمه 

. درادن تواقش  تداعس و  هلئسم  هب  یطبر  اّما  دشابیم  حیحص  لّلعی  یتاّذلا ال  هصالخ :
؟ يربج ای  تسا  يرایتخا  مینکیم  ادیپ  لاعفا  ریاس  نایصع و  تعاطا و  هب  تبسن  ام  هک  ياهدارا  ایآ  - 2

هدارا هب  قوبـسم  دـیاب  دـشاب  يرایتخا  رما  کی  رگا  هک  تسا  ناشنهذ  رد  نوچ  دـننادیم  يراـیتخا  ریغ  رما  ار  هدارا  يداـبم  هدارا و  ناـشیا 
رما هدارا ، دنیوگیم  اذل  لسلـستی  نا  یلا  دشاب  يرگید  هدارا  هب  قوبـسم  دیاب  هک  دـننکیم  هدارا  نآ  رد  مالک  لقن  تقونآ  دـشاب  يرگید 

وا تسا  ّتیقالخ  ياراد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  روطنامه  هک : تسا  نیا  هدارا  ّتیرایتخا  يانعم  هک  یتروص  رد  تسا  يرایتخا  ریغ 
لاعفا لاـمعا و  اـب  هجاوم  یتقو  ینعی  دـیامنیم  هدارا  قلخ  ناـسنا ، دوخ  تسا و  هدومن  هضاـفا  ناـسنا ، هب  ار  هدارا  ّتیقـالخ  زا  هبعـش  کـی 

دنکیم ادیپ  هشقن ، ّتیقاّلخ  تردق  دایز ، تمحز  رثا  رد  هک  یسدنهم  دننام  دیامنیم  هدارا  داجیا  دوشیم و  عقاو  یهارود  رـس  رب  دوشیم 
. میشابیمن رداق  رما  نیا  هب  تبسن  ام  هک 

58 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀـبوقعلل و قاقحتـسالا  باب  یف  قالطإلا  یلع  مکاحلا  نادـجولا  هب  مکح  اـم  ۀحـص  یلع  ةداهـش  تاـیاورلا ، تاـیآلا و  یف  نأ  یفخی  ـال  و 

[. 1  ] ۀبوثملا
______________________________

نسح نایب ، نیا  يور  اذل  دیآ  شیپ  لسلست  ماجنارس  ات  دشاب  يرگید  هدارا  هب  قوبـسم  هک  تسین  نیا  هدارا  ندوب  يرایتخا  يانعم  هصالخ :
توافت ینیوکت  تاّیـصوصخ  ظاحل  هب  دارفا  نیب  هک  تسین  کش  ياج  هتبلا  دنکیمن  ادـیپ  یتاذ  ناونع  یـسک  يارب  هریرـس  ءوس  هریرس و 

دنتـسه و یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تعاطا  هب  کیدزن  یلیخ  دناهدمآ  دوجوب  هرّهطم  ماحرا  هخماش و  بالـصا  رد  هک  یناسک  ینعی  تسه 
. تسین اهنآ  يارب  یتلیضف  رگید  دوش  رایتخا  بلس  رگا  دوشیمن و  اهنآ  زا  رایتخا  بلس  اّما  تسا  تباث  ناشیارب  مه  تمصع  ماقم  هکنیا  اب 

. دنتسین روبجم  لاح  نیع  رد  زاب  دنتسه و  هورگ  نیا  سکعب  انیوکت  مه  اهیضعب  یلو 
ود رد  ّنأک  دراد  تدالو  بیط  هک  یـسک  هدـشن  وا  زا  رایتخا  بلـس  هدوب  حیحـص  ریغ  شاهفطن  داقعنا  طئارـش  هک  انّزلا  دـلو  دروم  رد  الثم 

تمحز هب  تسا و  راتفرگ  ایرد  جاوما  طسو  رد  هک  تسا  یـسک  انّزلا  دلو  اّما  دروایب  لحاس  رانک  هب  ار  دوخ  دناوتیم  تسا و  لحاس  يرتم 
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تسا و تعاطا  هب  روبجم  نآ  هن  تسین - راک  رد  یعانتما  دراد و  هدارا  ناوت و  تردق و  لاح ، نیع  رد  هک  دـسرب  لحاس  رانک  هب  دـناوتیم 
. تسا نایصع  هب  روبجم  انّزلا  دلو  هن 

هدرک امن  دشر و  حیحـص  ریغ  هداوناخ  کی  رد  هک  يدنزرف  نآ  زا  دباییم  شرورپ  يوقت  ملع و  هداوناخ  کی  رد  هک  يدـنزرف  هکنیا  امک 
تواقـش تداعـس و  فیلکت و  هّجوت و  هدارا و  رظن  زا  ود  نیا  نایم  لاح  نیع  رد  تسا و  رتکیدزن  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تعاـطا  هب 

. تسین یقرف 
. میدرک نایب  مه  هیافک  لّوا  دلج  رد  هک  هچنآ  زا  دوب  ياهصالخ  نیا 

رب ّتین  مزع و  رطاـخب  داـقنم  يّرجتم و  هک  دـیامنیم  مکح  لـقع ، مینکیم ، عوـجر  نادـجو  لـقع و  هب  یتـقو  اـم  دـندومرف : ناـشیا  [- 1]
تبوقع و قحتسم  تعاطا ، تیصعم و 

59 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀبوقعلا قاقحتسا  ۀطانإ  مزلی  هل  یصاعلا  قاقحتسا  عم  هالول  هنا  هلصاح : امب  باقعلل  يرجتملا  قاقحتسا  یلع  لدتـسا  ام  یلإ  ۀجاح  هعم ال  و 

نأـب لوـقی  نأ  مصخلل  ذإ  هداـسف ، هنـالطب و  عـم  هراـیتخا ؛ هتردـق و  تحت  نع  ۀـجراخلا  هعطق  ۀـفداصم  نم  راـیتخالا ، نع  جراـخ  وـه  اـمب 
و الصأ ، هتفلاخم  مدعل  هیف  هققحت  مدع  و  رایتخا ، دمع و  نع  هتفلاخم  وه  و  هیف ، قاقحتسالا  ببس  ققحتل  وه  امنإ  هنود ، یصاعلا  قاقحتـسا 

[. 1  ] رایتخا الب  ول 
______________________________

یهلا هبـساحم  دروم  مه  تیـصعم  ّتین  الثم  هک  دوشیم  هدافتـسا  مه  يدّدعتم  تایاور 30 ] تایآ و  زا  دـنیامرفیم  نونکا  دنتـسه . تبوثم 
: تسا نینچ  تایآ  زا  هنومن  کی  هک  دوشیم . عقاو 

یلَع ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل 
[. 31] ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  نکل  دـیوشیم  عقاو  یهلا  هبـساحم  دروم  دـیئامن ، یفخم  ای  دـینک  رهاظ  هچ  تسامـش ، ياهسفن  رد  هچنآ  ینعی 
 ... ءاشی نمل  رفغی 

دشابیم و تیصعم  تیصعم ، ّتین  هک  دناهدرک  هراشا  یتایاور  هب  لئاسر 32 ] باتک  رد  فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) يراصنا خیـش  موحرم 
. دیامنیم وفع  دنوادخ  تسا و  هنع  وفعم  اهنآ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  نکل  تسا و  یعقاو  تیصعم  ّنأک ، یبلق  تیصعم 

. دیامنیم دییأت  ار  لقع  مکح  تایاور  تایآ و  هصالخ :
دناهتساوخ یـضعب 33 ] نکل  تسین  لالدتـسا  هب  يزاین  رگید  تبوقع ، قاقحتـسا  هلئـسم  ندوب  ینادـجو  تایاور و  تایآ و  دوجو  اب  [- 1]

: دننک هماقا  بلطم  نیا  رب  یلقع  ناهرب 
60 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دراد يروص  هک  مینکیم  هسیاقم  تبوقع  قاقحتسا  رظن  زا  ار  يّرجتم  یصاع و  صخش  ام  بلطم : نایب 
. دنراد باقع  ود  ره  يّرجتم  یصاع و  - 1
. میرادن یثحب  هک  دیراد  لوبق  ار  نیا  رگا 
. دنرادن تبوقع  قاقحتسا  مادکچیه  - 2

. درک یفن  ناوتیمن  ار  تبوقع  قاقحتسا  یعقاو  یصاع  رد  اریز  تسین  تسرد  نیا 
. تسا باقع  قحتسم  يّرجتم  درف  یلو  درادن  تبوقع  قاقحتسا  یصاع  - 3

. تسین رتالاب  نایصع  هلئسم  زا  يّرجت  هلئسم  نوچ  تسا  نالطبلا  حضاو  مه  نیا 
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. تسا ضرف  نیا  يور  ام  ثحب  هک  درادن - تبوقع  قاقحتسا  يّرجتم  یلو  تسا  تبوقع  قحتسم  یصاع  - 4
هک تسا  مّلسم  تسا و  هدرک  ادیپ  ّتیلخدم  تبوقع  قاقحتسا  رد  يرایتخا  ریغ  رما  کی  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  دیوگیم : لدتسم 

. دشاب ّرثؤم  تبوقع  قاقحتسا  رد  دناوتیمن  يرایتخا  ریغ  رما 
. تسا هدوب  عقاو  فلاخم  يّرجتم  عطق  یلو  هدوب  عقاو  قباطم  یصاع  نیقی  عطق و  هک  تسا  نیا  اجنیا  يرایتخا  ریغ  رما 

؟ تسا يرهق  یفداصت و  رما  کی  هکنیا  ای  دشابیم  يرایتخا  رما  عقاو  اب  تقباطم  ایآ 
. دناهتشادن ياهدارا  عقاو ، اب  ناشعطق  تفلاخم  رد  ود  نیا  زا  کیچیه  اریز  تسا  يرایتخا  ریغ  امّلسم 

تبوقع قاقحتـسا  يرگید  دـشاب و  تبوقع  قحتـسم  یکی  هک  دـشاب  قراف  يّرجتم  یـصاع و  نیب  دـناوتیم  يرایتخا  ریغ  رما  کی  هنوگچ 
. دشاب هتشادن 

. دراد تبوقع  قاقحتسا  مه  يّرجتم  تسه ) تبوقع  قحتسم  امّلسم  هک   ) دشاب تبوقع  قحتسم  یصاع  رگا  سپ 
61 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اعئام نأب  الثم  عطق  اذإ  امک  مارحلا ، قیداصم  نم  هنأ  عطق  ام  باکتراب  يرجتلا  یف  امک  رایتخالاب ، هدارفا  ضعب  یف  هنم  لعف  رودص  مدع  لب 
[. 1  ] رمخلاب نکی  مل  هنأ  عم  رمخ ،

______________________________

. تسا دساف  هشقانم و  لباق  ناهرب  نیا  هوالعب  تسین  ناهرب  نیا  هب  يزاین  نادجو ، تایاور و  تایآ ، زا  دعب  دنیامرفیم  ناشیا 
رمخ برش  الثم  ارایتخا  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  هدوب  عقاو  قفاوم  وا  عطق  هک  تسین  نیا  رطاخب  دراد  تبوقع  قاقحتسا  یـصاع  هکنیا  اریز 

. تسا هتشادن  مه  يرارطضا  هارکا و  تسا و  هدرک  نایتا  ار  الوم  ضوغبم  هدومن و 
عقاو رد  یلو  تسا  هدومن  برش  تسا و  رمخ  عیام  نالف  هک  تسا  هدرک  ادیپ  نیقی  وا  تسا ؟ هدومن  داجیا  ار  الوم  ضوغبم  ایآ  يّرجتم ، اّما 

. ریخ دهد ؟ رارق  الوم  ضوغبم  دناوتیم  ار  الوم  ضوغبم  ریغ  لمع  کی  داقتعا ، نیقی و  رگم  تسا  هدوب  بآ 
نینچ يّرجتم  اّما  تسا  هدومن  ناـیتا  ار  ـالوم  ضوغبم  یـصاع ، هک  تسا  نیا  رد  يّرجتم  یـصاع و  قرف  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هصـالخ :

. تسا هدشن  بکترم  ار  یلمع 
رد هکلب  تسا  هدومنن  نایتا  ار  الوم  ضوغبم  لمع  اهنت  هن  يّرجتم  هک : دـنربیم  راکب  یقرت  لـب »  » هملک دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  نونکا  [- 1]

ار نآ  تسا و  رمخ  یجراخ  عیام  نالف  تسا  هدرک  ادیپ  عطق  وا  اریز  تسا  هدرکن  ادیپ  قّقحت  وا  زا  يرایتخا  لمع  هنوگچیه  روص  زا  ضعب 
هچنآ تسا . دصقی » مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام   » باب زا  نیا  ینعی  تسا  هدوب  ءاملا  برـش  وا  لمع  عقاولا » یف   » هکیلاحرد تسا  هدیـشون 

. تسا هدوب  ءاملا  برش  تسا  هتشاد  ّتیعقاو  هچنآ  اّما  تسا  هدوب  رمخ  برش  هدرک ، هدارا  وا  هک  ار 
. تسا هدزن  رس  الوم  ضوغبم  يرایتخا  لعف  يّرجتم  زا  اّما  تسا  هدش  رداص  الوم  ضوغبم  يرایتخا  لمع  یصاع  درف  زا  هصالخ :

62 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دارفا یضعب  رد  دندومرف  ناشیا  ارچ 

: دراد تروص  ود  هیعوضوم  هّیمکح و  ههبش  دننام  يّرجت  نوچ 
نتت برـش  لاح  نیع  رد  تسا و  هدومن  مارح  ار  نتت  برـش  یلاعت ، كراـبت و  دـنوادخ  هک  دـیامنیم  ادـیپ  نیقی  یـسک  اـضرف  یهاـگ  - 1

. تسا هدش  بکترم  وا  هک  تسا  يرایتخا  لمع  کی  نتت  برش  تروص  نیا  رد  دیامنیم ،
بسحب اهتنم  تسا - هدوب  يرایتخا  نتت  برش  نوچ  میرادن  یثحب  دنیوگیم  ناشیا  ار  ضرف  نیا  تسا - هّیمکح  تاهبـش  خنـس  يّرجت  نیا 

. تسا هدوبن  مارح  عقاو ، رد  هکنآ  لاح  تسا و  مارح  نتت ، برش  تسا  هدرک  نیقی  وا  یّلک  ياربک  کی 
كرابت و دنوادخ  دنادیم  يّرجتم  هک  تسا  هّیعوضوم  ههبـش  رد  يّرجت  تسا ، هدزن  رـس  وا  زا  یلعف  چـیه  میئوگیم  هک  يّرجت  نآ  اّما  - 2
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. دوشیم نآ  برش  بکترم  تسا و  رمخ  یجراخ  عیام  نالف  دنکیم  ادیپ  عطق ، تسا و  هدرک  مارح  ار  رمخ  یلاعت 
هچنآ تشادن و  ّتیعقاو  یلو  دوب  رمخ  برـش  درک  هدارا  هک  ار  هچنآ  ینعی  عقی ، مل  دصق  ام  دـصقی و  مل  عقو  ام  دـنیوگیم : هک  تساجنیا 

. دوب هدرکن  هدارا  وا  هک  دوب  ءام  برش  تشاد  ّتیعقاو  هک 
شاهزور دوش ، رداص  يّرجتم  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  لمع  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  هک : دراد  یلاکشا  فّنصم  نایب  نیا 

هب ار  بآ  فرظ  ناضمر  هام  هزور  رد  یـسک  رگا  ایآ  یلو  تسا  هدزن  رـس  وا  زا  يرایتخا  لمع  چـیه  دـنیوگیم  ناشیا  نوچ  تسا  حـیحص 
؟ تسا حیحص  شاهزور  تسا  هدزن  رس  وا  زا  يرایتخا  لمع  چیه  نوچ  تفگ  ناوتیم  دروخب  ّتیرمخ  داقتعا 

ود هب  وا  هدارا  ّنأک  ار  یعیام  برش  دیامنیم  هدارا  هک  یـسک  تسا  حرطم  لصف  سنج و  هلئـسم  اجنیا  دوشیمن . مزتلم  یـسک  ار  نیا  اعطق 
: تسا هدرک  ادیپ  ّقلعت  زیچ 

63 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هیلع دیزم  امب ال  تفرع  امک  ۀیرایتخالا ، ۀیعقاولاک  ببس  ۀیداقتعالا  ۀفلاخملا  نأ  تابثإ  یلإ  جاتحیف 

نیباقع قاقحتـسال  هجو  الف  دحاو ، کته  وه  و  ۀبوقعلا ، قاقحتـسال  دحاو  أشنم  الإ  ۀـیقیقحلا  ۀیـصعملا  یف  سیل  هنإ  کیلع : بهذـی  مث ال 
امک امهقاقحتسا ، ریدقت  یلع  امهلخادتل  هجو  امک ال  ةدحاو ، ۀبوقع  الإ  بجوت  ةدحاولا ال  ۀیـصعملا  نأ  ةرورـض  عم  مهوت ، امک  نیلخادتم 
ّنإلا وحنب  فشکت  ببسملا  ةدحو  نأ  نع  ۀلفغلا  عم  ةدحاو ، ۀبوقع  الإ  ةدحاو  ۀیـصعم  یف  سیل  هنأ  ۀهادب  الإ  همهوتل ، أشنم  و ال  یفخی . ال 

[. 2  ] ببسلا ةدحو  نع 
______________________________

. تسین عقاو  اب  قباطم  فاّصتا  نیا  هک  ۀّیرمخلاب  افصّتم  هنوک  - 2 عئاملا . اذه  برش  - 1
. تسا هدرک  ادیپ  ّقلعت  نآ  هب  هدارا  هدوب و  یعقاو  لمع  عئاملا ،» اذه  برش   » اّما

. دشابیمن يّرجتم  رد  اّما  تسه  تبوقع  قاقحتسا  ببس  یصاع  رد  لوقی ) نا  مصخلل   ) تفگ هک  تسا  لبق  نایب  همادا  ترابع ، نیا  [- 1]
قاقحتـسا ببـس  یعقاو  تفلاخم  دـننام  مه  يداقتعا  تفلاخم  دـیئوگب  دـیاب  دـینک  تسرد  تبوقع  قاقحتـسا  ببـس  دـیهاوخب  رگا  نونکا 

. تسا تبوقع 
ار نآ  تایاور  تایآ و  نادـجو ، هار  زا  ام  یلو  تسا ؟ تبوقع  قاقحتـسا  ببـس  مه  يداقتعا  تفلاخم  هک  دراد  تلالد  ناهرب  نآ  ياـجک 

. میدومن تباث 

؟ تسا تبوقع  ود  ّقحتسم  یصاع  ایآ 

مه یعقاو  تیـصعم  رد  نایـصعلا  دصق  نیا  تسا  تیـصعم  هب  تبـسن  مزع  ّتین و  رب  تبوقع  قاقحتـسا  میتفگ  يّرجت  باب  رد  ام  رگا  [- 2]
مه یکی  تسه ) مه  يرجت  باب  رد  هک   ) نایصع دصق  يارب  یکی  دش . مزتلم  تبوقع  قاقحتـسا  ود  هب  دیاب  یعقاو  تیـصعم  رد  اذل  تسه 

. تسا هدومن  نایتا  ار  الوم  ضوغبم  یصاع ، هکنیا  يارب 
64 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد دـحاو  باـقع  تروـصب  دـنیامنیم و  لخادـت  ود  نیا  اـّما  میوـش  تبوـقع  قاقحتـسا  ود  هب  مزتـلم  هک  درادـن  یعناـم  لوـصف : بحاـص 
[34 .] دنیآیم

تسا و بجاو  وا  لتق  دش ، دترم  درف ، نامه  هچنانچ  تسا و  بجاو  وا  لتق  دش ، يدـمع  لتق  بکترم  يدرف  هچنانچ  لخادـت - يارب  یلاثم 
[35 .] دیامنیم لخادت  دنک  ادیپ  رّرکت  دناوتیمن  جراخ  رد  لتق  نوچ  یلو  دیآیم  لتق  بوجو  ود  ءادتبا  دش ، بکترم  ار  لمع  ود  ره  رگا 
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ص64 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
: تسا لاکشا  ود  ياراد  یصاع  رد  تبوقع  ود  قاقحتسا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موح 

. تسا دودرم  عقاو  رظن  زا  لقع و  رظن  زا  یعقاو  تیصعم  رد  تبوقع  قاقحتسا  ود  دوجو  - 1
. درادن تبوقع  ود  دحاو  تیصعم  هک  تسا  یهیدب  عقاو : تهج  زا  اما 

امّلـسم هانگ -؟ کی  ای  هدزرـس  وا  زا  هانگ  ود  کته ، کی  ای  تسا  هداد  ماجنا  تمرح  کته  ود  الوم  ربارب  رد  یـصاع  درف  لقع : رظن  زا  اّما 
فعـض تّدش و  کته  بتارم  اهتنم  تسا  هدومن  ار  الوم  تمرح  کته  هبترم  کی  یـصاع  دننام  مه  يّرجتم  تسا  هداد  ماجنا  کته  کی 

. تسا باقع  دّدعت  هلئسم  زا  ریغ  نیا  دراد و 
ود ناوتیمن  ار  درف  کی  هک  تسا  نیا  لخادـت  ّتلع  روکذـم  لاثم  رد  دـنیامنیم  لخادـت  لیلد  هچ  هب  تسا  تباث  تبوقع  ود  هچنانچ  - 2
راک رد  لخادتم  ریغ  تبوقع  قاقحتـسا  ود  هک  دراد  یعنام  هچ  هیف  نحن  ام  رد  اّما  دوشیم  حرطم  لخادـت  هلئـسم  اذـل  دـناسر  لتق  هب  هبترم 

؟ دشاب
65 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نأ نود  نم  باقعلا ، مذلا و  وأ  باوثلا ، حدملا و  قاقحتـسا  القع  بجوی  باصأ ، وا  أطخأ  فیلکتلاب  عطقلا  نأ  تفرع  دق  هنإ  ثلاثلا : رمألا 
[. 1  ] باطخ یف  اعرش  ذخؤی 

______________________________

هدوب یهیدب  ناشیا  رظن  زا  تسا : نیا  دنوش  لخادت  هب  لئاق  هک  هدرک ، راداو  ار  لوصف  بحاص  موحرم  هک  يزیچ  دـیاش  دـنیامرفیم  ناشیا 
ود نیا  دناهدرک  رکف  دشاب - راک  رد  تبوقع  ود  هدـعاقلا  یلع  دـیاب  دـناهدرک  باسح  تقونآ  دراد  تبوقع  کی  تیـصعم  کی  هک  تسا 

. دناهدومن لخادت  تسا و  تبوقع  کی  تروص  هب  تبوقع 
زا فشاک  ّببـسم ، تدـحو  درادـن ، قّقحت  رتشیب  ببـس  کی  دـینک  فشک  تبوقع  کـی  زا  امـش  تسا  طـلغ  باـسح ، نیا  هکنآ  لاـح  و 

. دوب دایقنا  يّرجت و  هلئسم  رد  مالک  مامت  نیا  نیببس . لخادت  زا  فشاک  هن  تسا  ببس  تدحو 

عطق ماسقا  موس  رما 

هراشا

تروص ود  ره  رد  دشاب  عقاو  قباطم  ای  فلاخم  وا  عطق  هاوخ  دش  یموزل  مکح  هب  عطاق  یسک  رگا  الثم  هک  دش  صّخـشم  مّود  رما  رد  [- 1]
وا عطق  رگا  اهتنم  دراد  تبوقع  مذ و  قاقحتـسا  عطق  اب  تفلاخم  تروص  رد  تسا و  باوث  حدم و  قحتـسم  القع  عطق ، اب  تقفاوم  رطاخ  هب 

. دنکیم ادیپ  دایقنا  يّرجت و  ناونع  دشاب  عقاو  اب  فلاخم  شعطق  هچنانچ  دنکیم و  ادیپ  نایصع  تعاطا و  ناونع  دشاب  عقاو  اب  قفاوم 
ذخا الـصا  یعرـش  باطخ  عوضوم  رد  هک  تسا  یعطق  نآ  یقیرط  عطق  دوب و  یقیرط  عطق  هب  طوبرم  میدرک  ثحب  عطق ، هراـبرد  ار  هچنآ 

. مارح رمخلا  ای  رمخلا ، برشت  ال  دیوگیم : یلیلد  لاثم : تسا  هدومنن  عطق  هرابرد  یتبحص  چیه  مکح ، ضّرعتم  لیلد  تسا و  هدشن 
دشاب هدمآ  نایم  هب  عطق  زا  يرکذ  هکنیا  نودب  تسا  هدش  راب  رمخلا »  » یلالقتسا یلّوا  ناونع  يور  هک  دنکیم  یمکح  رب  تلالد  لیلد  هک 

عطق  یسک  رگا  تروص  نیا  رد  هک 
66 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ءیـش بوجوب  تعطق  اذإ   ) هنأ باطخلا  یف  الثم  درو  اذإ  امک  هداضی ، هلثامی و ال  ال  هقلعتم ، فلاـخی  رخآ  مکح  عوضوم  یف  ذـخؤی  دـق  و 
[. 1 ( ] اذکب قدصتلا  کیلع  بجی 

______________________________

. تسا هداد  رارق  مات  قیرط  فشاک و  ار  عطق  لقع  ینعی  دراد  ّتیقیرط  لقع  هیحان  زا  اهنت  عطق  نیقی و  نیا  دنک ، ادیپ 

نآ طئارش  یعوضوم و  عطق 

. یعوضوم عطق  مان  هب  تسه  يرگید  عطق  یقیرط ، عطق  ربارب  رد  [- 1]
هراشا اهنآ  هب  اجنیا  هک  دراد  یطئارش  مه  نیا  هک  دشاب  هدش  ذخا  یمکح  عوضوم  رد  یعرش  لیلد  ناسل  رد  هک  تسا  نآ  یعوضوم ، عطق 

. مییامنیم ناونع  ار  نآ  لیلد  کیدزن  هدنیآ  رد  مینکیم و 
عوضوم رد  عطق  هک  دشابن  یمکح  نیا  دوخ  عوطقم ، مکح  نآ  هک  تسنیا  رب  طورـشم  دشاب  هدـش  ذـخا  یمکح  عوضوم  رد  عطق  رگا  - 1

هک یمکح  نیا  اب  عوطقم  مکح  رگا  هک  ۀعمجلا - ةالـص  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  تفگ : دیابن  ینعی  هدش  ذخا  نآ 
. تسا رود  مزلتسم  دشاب ، مکح  کی  هدش  ذخا  شعوضوم  رد  عطق 

کیلع بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دیوگب ، هکنیا  لثم  هدش - ذخا  نآ  رد  عطق  هک  دشاب  یمکح  لثامم  دیابن  عوطقم  مکح  - 2
. يوناث بوجوب  ۀعمجلا  ةالص 

مزلتسم تروص  نیا  رد  هک  دنکیم  ادیپ  قّقحت  بوجوب  عطق  لابند  رد  هک  یبوجو  ب - عوطقم ، بوجو  فلا - تسه : بوجو  ود  اجنیا  - 
. تسا نیلثم  عامتجا 

اجنیا ۀعمجلا - ةالص  کیلع  مرحی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دنیوگب : دوش و  ذخا  مکح  نآ  ّدض  رد  دناوتیمن  یمکح  هب  عطق  - 3
تمرح  عوضوم  رد  بوجوب  عطق 

67 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نأب هدـیق ، هءزج و  نوکی  وحنب  يرخأ  و  کلذـل ، ابجوم  أطخأ  ول  اقلطم و  بوجولاـب  عطقلا  نوکی  نأـب  عوضوملا ، ماـمت  نوکی  وحنب  ةراـت 

[. 1  ] هل ابجوم  باصأ  ام  صوصخ  یف  هب  عطقلا  نوکی 
______________________________

. تسا نیّدض  عامتجا  مزلتسم  مه  نیا  تسا  هدش  ذخا 
عطق تروص  نیا  رد  مهردـب  قّدـصتلا  کـیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  دـشاب : نینچ  دـیاب  ـالثم  یعوضوم  عـطق  رد  هکلب 
یهاگ یحلاصم  بسحرب  سدقم  عراش  دیآیمن . شیپ  یعنام  چیه  هدش و  ذخا  قّدـصت  بوجوب  مکح  عوضوم  رد  هعمج  ةالـص  بوجوب 

. دنیامنیم ریبعت  یعوضوم  عطق  هب  نیا  زا  هک  دیامنیم  ذخا  رگید  مکح  عوضوم  رد  ار  یمکح  بوجوب  عطق 

یعوضوم عطق  ماسقا 

: مینکیم میسقت  مسق  ود  هب  ار  یعوضوم  عطق  ادتبا  [- 1]
. تسا عوضوملا  ءزج  عطق ، یهاگ  - 2 تسا . عوضوملا  مامت  عطق  یهاگ  - 1

ۀعمجلا ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  لاثم : دـهدیم  رارق  یمکح  عوضوم  رد  كالملا  مامت  ار  عطق  عراش  یهاگ  عوضوملا : مامت  عطق  فلا -
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هاوخ تسا ، قّدـصت  بوجو  يارب  عوضوملا  مامت  ۀـعمجلا ) ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا   ) تراـبع تروص ، نیا  رد  قّدـصتلا . کـیلع  بجی 
. تسا هعمج  زامن  بوجوب  عطق  نامه  عوضوملا  مامت  كالم و  دشابن  بجاو  ای  دشاب  بجاو  هعمج  زامن  مه  عقاو  بسحب 

ود ياراد  عوضوم  تروص  نیا  رد  قدـصتلا - کیلع  بجی  اهب  تعطق  ۀـبجاو و  ۀـعمجلا  ةالـص  تناک  اذا  لاثم : عوضوملا : ءزج  عطق  ب -
زامن اعقاو  یلو  دـش  بوجوب  عطاق  فّلکم  رگا  هک  هعمج . زامن  بوجو  هب  فّلکم  عطق  رگید  هعمج و  زامن  یعقاو  بوجو  یکی  تسا  ءزج 

مه عقاو  عطق ، زا  ریغ  هک  تساـجنآ  عوضوملا  ءزج  عطق  سپ  دـشابیمن . قّقحم  لـماک  روطهب  عوضوم  تروص  نیا  رد  دوبن  بجاو  هعمج 
. دراد ّتیلخدم 

68 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عطقلا نأل  کلذ  و  هب ، عوطقملا  وأ  عطاقلل  ۀـصاخ  ۀفـص  وه  امب  رخآ  و  هقلعتم ، نع  كاح  فشاک و  وه  امب  اروط  ذـخؤی  امهنم  لک  یف  و 

ۀلاح ۀصاخ و  ۀفـص  وه  امب  هیف  ذخؤی  نأ  حص  هریغل - ارون  هسفنل و  ارون  ملعلا  ناک  اذـل  و  ۀـفاضإلا - تاذ  ۀـیقیقحلا  تافـصلا  نم  ناک  امل 
، اهعم هیف  يرخأ  ۀیصوصخ  رابتعا  وأ  هفشک 36 ،] ۀهج  ءاغلإب  ۀصوصخم ،

______________________________

عوضوملا ءزج  عوضوملا و  مامت  عطق  نیب  هرمث 

قّقحم یعوضوملا  مامت  عطق  تروص  نیا  رد  دوب  عقاو  فلاـخم  عطق ، رگا  هک : تساـجنآ  عوضوملا  ءزج  عوضوملا و  ماـمت  عطق  نیب  هرمث 
یعوضوملا ءزج  عطق  تروص  نیا  رد  دش  عقاو  اب  فلاخم  عطق ، هچنانچ  یلو  دراد  قّقحت  قّدصت  بوجو  يارب  عوضوملا  مامت  ینعی  تسا 

. ددرگیمن راب  قّدصت  بوجو  اذل  تسا  صقان  مکح ، عوضوم  درادن و  قّقحت 
و عوضوملا ) مامت  عطق   ) قدـصتلا کیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  دـیوگیم : عراش  یهاگ  دـنکیم  توافت  تاریبعت  هّتبلا 

(. عوضوملا ءزج  عطق   ) قدصّتلا کیلع  بجی  ۀبجاو  ۀعمجلا  ةالص  تناک  اذا  دیوگیم : مه  یهاگ 
69 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هنع كاح  هقلعتم و  نع  فشاک  وه  امب  ذخؤی  نأ  حص  امک 
______________________________

میـسقت مسق  ود  هب  دوخ  عوضوملا ) ءزج  یعوضوم  عطق  عوضوملا و  مامت  یعوضوم  عطق   ) میتفگ هک  ار  یتروص  ود  زا  کـیره  [- 1 ( ] 1)
. دنوشیم

. دراد دوجو  ّتیثیح  ود  عطق  دوخ  رد  هک  میهد  حیضوت  البق 
دوش هدـهاشم  ساوح  هلیـسوب  یتفـص  ره  تسین  مزال  دـشابیمن و  یـضرف  يرابتعا و  رما  دـشابیم و  هّیناسفن  فاصوا  زا  یکی  عطق  فلا -

(. دشابیم عطاق  صخش  سفن  هب  عطق  مایق  )
کی دراد و  عطاق  هب  یتبـسن  هفاضا و  عطق ، ینعی : تسا  هفاـضا  تاذ  فاـصوا  زا  اـهتنم  تسا  ّتیعقاو  تاذ  هّیقیقح  تفـص  کـی  عطق  هکلب 
يدرف هب  زاین  هدارا  ینعی  دراد  مزال  دارم  مه  دیرم و  مه  هدارا  تسا - نینچ  مه ، هدارا  هکنیا  امک  دنکیم  ادـیپ  عوطقم  ءیـش  هب  مه  هفاضا 
ماگنه یلو  ماهدرک  هدارا  نم  دیوگب  يدرف  دوشیمن  ینعی  تسا  دـنمزاین  هدارا  ّقلعتم  لمع  هب  نینچمه  و  دـیرم )  ) دـیامن هدارا  وا  هک  دراد 

. تسا هفاضا  تاذ  فاصوا  زا  مه  هدارا  اذل  تسین - راک  رد  زونه  يدارم  دیوگب  ياهدومن  هدارا  ار  زیچ  هچ  امش  هک  وا  زا  لاؤس 
. دوش رّوصت  نآ  رد  یصقن  عقاو  هدارا  فشک و  تهج  رد  هکنیا  نودب  دشابیم  عقاو  يامنمامت  هنیئآ  امنهار و  فشاک و  عطق ، ب -

یقاب کش  تلاح  هب  ياهلئـسم  رد  اـهلاس  ناـسنا  یهاـگ  اذـل  تسا  مّلکتم  سفن  هب  مئاـق  تسا و  هّیقیقح  فاـصوا  زا  مه  نظ  کـش و  هتبلا 
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. دنکیمن ادیپ  کش  نیفرط  زا  یکی  باختنا  يارب  یهار  دنامیم و 
عطق رد  هک  یتّیقیرط  ّتیفشاک و  یلو  تسا  هفاضا  تاذ  تفـص  مه  کش  اذل  دراد  كوکـشم  ءیـش  اب  یتبـسن  ناسنا و  هب  ياهفاضا  کش ،

. ّتیتفص ّتیثیح  ّتیفشاک و  ّتیثیح  تشاد - دوجو  ّتیثیح  ود  عطق  رد  سپ  دشابیمن  دوجوم  کش  رد  دراد  دوجو 
70 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عطق ّتیثیح  ود  زا  کیمادک  اجنیا  عوضوملا ) ءزج  ای  عوضوملا  مامت  وحنب   ) تسا هداد  ّتیلخدـم  شمکح  عوضوم  رد  ار  عطق  هک  یعراش 
: تسا هدومن  ظاحل  ار 

. دنکیم هظحالم  ۀّیناسفنلا » فاصوالا  نم  ۀّصاخ  ۀفص  ّهنا  امب   » ار عطق  یهاگ  - 1
. دیامن ظاحل  عقاولا » نع  فشاک  عقاولا و  یلا  قیرط  ّهنا  امب   » ار عطق  تسا  نکمم  یهاگ  و  - 2

فّنصم رب  داریا 

دوخ و يارب  ّتینارون  هبنج  ملع  ینعی  هریغل »...  ارون  هسفنل و  ارون  ملعلا  ناک  اذـل  و  : » دـناهدرک رکذ  ار  تراـبع  نیا  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم 
. تسا هفاضا  تاذ  هّیقیقح  تفص  عطق  ملع و  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  ّتینارون  نیا  اذل  دراد  شدوخ  ریغ 

. تسا درومیب  قوف  ترابع  اذل  تسا  هفاضا  تاذ  هّیقیقح  تفص  لاح  نیع  رد  یلو  درادن  یتّینارون  چیه  مه  کش 
عطق هک  تسا  یئاجنآ  ددرگیم و  ءاغلا  نآ  ّتیفـشاک  فشک و  تهج  تسا  رظن  دروم  هّیناـسفن  ۀفـص  ّهنا  اـمب  عطق  هک  يدراوم  رد  رّکذـت :

. عقاو فلاخم  ای  دشاب  عقاو  قباطم  ام  عطق  هاوخ  تسا ، عطق  یقیقح  تفص  نامه  كالم  هک  دشاب  عوضوملا  مامت 
- فلا تسا  ظوحلم  عوضوم  نآ  رد  ّتیـصوصخ  ود  تسا  هدـش  هظحـالم  عوـضوملا  ءزج  ناوـنعب  یفـصو )  ) یتفـص عـطق  هک  یئاـج  اـّما 

. تسا یناسفن  تفص  هکنیا  عطق و  ّتیتفص  عطق ب - ّتیفشاک 
. تسا هدش  هظحالم  عطق  ّتیفشاک  ّتیثیح  یقیرط ، یعوضوم  عطق  رد  و 

71 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اعرش عوضوملا  یف  ذوخأم  ریغ  القع  ضحم  قیرط  وه  ام  یلإ  افاضم  ۀعبرأ ، هماسقأ  نوکتف 

______________________________

. تسا ات  راهچ  یعوضوم  عطق  ماسقا  دش  هتفگ  هچنآ  رب  انب  [- 1 ( ] 1)
. عوضوملا مامت  وحنب  یتفص  یعوضوم  عطق  - 1
. عوضوملا ءزج  وحنب  یتفص  یعوضوم  عطق  - 2

. عوضوملا مامت  وحنب  یفشک )  ) یقیرط یعوضوم  عطق  - 3
ذخا عوضوم  رد  الـصا  هک  میراد  ضحم  یقیرط  عطق  ماـنب  مه  مسق  کـی  هّتبلا  عوضوملا . ءزج  وحنب  یفـشک )  ) یقیرط یعوضوم  عطق  - 4

. تسا هدشن 
عوضوملا 2- ءزج  وحنب  عوضوملا ب : مامت  وحنب  فلا : یتفـص  یعوضوم  عطق  یعوضوم 1 - عطق  ضحم 2 - یقیرط  عطق  عطق 1 - ماسقا 

عوضوملا  ءزج  وحنب  عوضوملا ب : مامت  وحنب  فلا : یفشک )  ) یقیرط یعوضوم  عطق 
72 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] مسقلا 37 اذه  ماقم  اهرابتعا - اهتیجح و  لیلدب  ةربتعملا - تارامألا  قرطلا و  مایق  یف  بیر  مث ال 
رخآ لیلد  نم  دب  لب ال  ماسقألا ، کلت  نم  ۀیتفصلا  وحن  یلع  عوضوملا  یف  ذخأ  ام  ماقم  لیلدلا  کلذ  درجمب  اهمایق  مدع  یف  بیر  امک ال 
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ةرورض عوضوم ؛ ۀفص و  وه  امب  هل  ال  راثآلا ، نم  ۀجح  وه  امب  عطقلل  ام  بیترت  رابتعالا  ۀیجحلا و  ۀیضق  نإف  لیزنتلا ، یلع 
______________________________

؟ دنوشیم ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  تاراما ، ایآ 

هدرک ربتعم  عراش » ّهنا   » ناونعب عراـش  هک  ار  یقرط  ینعی  هّیعرـش  تاراـما  اـیآ  هک  دـنیامنیم  حرطم  ار  یـشزرااب  مهم و  ثحب  نونکا  [- 1]
. هن ای  دنوشیم  عطق  نیشناج  تسا 

باب رد  هنّیب  زا  هلـصاح  نظ  ای  ماـکحا ، باـب  رد  دـحاو  ربخ  زا  لـصاح  ّنظ  دـننام  مییاـمنیم  ریبعت  صاـخ  ّنظ  هب  قرط ، تاراـما و  نیا  زا 
. ماکحا تاعوضوم 

. دراد صقان  فشک  کی  هکلب  تسین  هّمات  ّتیفشاک  دجاو  عطق  دننام  نظ  هک  تسا  حضاو  هلئسم  نیا 
.؟ دوشیم ّبترتم  مه  تاراما  رب  تسا  ّبترتم  عطق  رب  هک  يراثآ  نآ  دنوشیم و  عطق  ماسقا  مامت  ماقم  مئاق  هّیعرش ، هربتعم  تاراما  ایآ 

عراش دوخ  دـحاو  ربخ  تاراما و  ّتیجح  هناوتـشپ  اریز  دـنوشیم  یقیرط  عطق  نیـشناج  هربتعم  تاراـما  هک : تسه  لیـصفت  هلئـسم  نیا  رد 
. تسا هداد  رارق  تّجح  ار  نآ  عراش  هک  دراد  ياهناوتشپ  هب  زاین  تاراما  ّتیجح  اّما  تسا  یتاذ  عطق ، ّتیجح  اهتنم  تسا 

شلابند  هب  مه  لقع  تسا  هدومن  مارح  ار  رمخ  برش  عراش ، هک  دیدش  عطاق  امش  رگا 
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وحن یلع  عوضوملا  یف  ذـخأ  ام  ماقم  لیلدـلا  كاذـب  اهمایق  مدـع  حدـقنا  دـق  هنم  و  تافـصلا . تاعوضوملا و  رئاـسک  نوکی  کلذـک  هنأ 
ءیـش هماقم  موقی  الف  اضیأ ، تاعوضوم  مقی  مل  ام  یف  لخد  اهل  ام  رئاسک  اعرـش ، عوضوملا  یف  وحنلا  اذـهب  ذوخأملا  عطقلا  نإـف  فشکلا ،

[. 1  ] هلخدک عوضوملا  یف  هلخد  و  هلیزنت ، یلع  لیلد  مقی  مل  ام  هرابتعا ، یلع  لیلد  مایق  و  هتّیجح ، درجمب 
______________________________

راثآ مه  تروص  نیا  رد  تسا  مارح  رمخ  برـش  هک  دش  مئاق  ربتعم ، دحاو  ربخ  عطق  ياجب  رگا  تسا و  رّذعم  زجنم و  عطق ، نیا  دـیوگیم 
هکنیا ای  تسا  رمخ  یجراخ  دوجوم  عیام  نالف  هک  دـیدرک  ادـیپ  عطق  امـش  رگا  ماکحا  تاعوضوم  باـب  رد  نینچمه  دوشیم . يراـج  نآ 

. دوشیم ّبترتم  تسا  ّتیزّجنم  ّتیرّذعم و  زا  ترابع  هک  عطق  راثآ  تروص  نیا  رد  دش  مئاق  نآ  ّتیرمخ  رب  هنّیب 
. دنشاب یقیرط  عطق  نیشناج  دنناوتیم  ماکحا  تاعوضوم  ماکحا و  باب  رد  هربتعم  قرط  تاراما و  امّلسم  هصالخ :

؟ دنوشیم یعوضوم  عطق  هناگراهچ  ماسقا  ماقم  مئاق  یعرش  هربتعم  تاراما  ایآ 

. ریخ دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]
رما رهاظ  عوضوملا ) ءزج  ای  عوضوملا  مامت  وحنب   ) دنشاب هدرک  ذخا  هّصاخ  ۀفص  ّهنا  ناونعب  یمکح  عوضوم  رد  ار  یعطق  رگا  بلطم : نایب 

ادـیپ عطق  اجنیا  قّدـصتلا . کیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  لاثم : دراد  عوضوم  رد  تلاـخد  عطق  تفـص  نیا  هک  تسا  نیا 
امش مارح ، رمخلا  دیوگب  عراش  رگا  هکنیا  امک  دراد ، ّتیلخدم  مکح )  ) قّدصت بوجو  رد  عوضوم )  ) هعمج زامن  بوجو  هب  تبسن  ندرک 

هتـشاد ار  رمخ  ّصاوخ  ماـمت  يرگید  زیچ  رگا  تسا  هداد  رارق  تمرح  عوضوم  ار  رمخ  عراـش  دراد و  ّتیعوـضوم  رمخ  اـجنیا  دـیئوگیم 
عوضوم  يور  مکح  اریز  دوشیمن  نآ  لماش  تمرح  لیلد  دشاب ، رمخ  ناونع  دقاف  نکل  دشاب 
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. رمخ عاّقفلا  دیوگب  دنک و  رمخ  ماقم  مئاق  ار  ءایشا  زا  یضعب  یعرش  لیلد  کی  هکنیا  رگم  تسا  هدش  راب  رمخ ) )
ار ّتیرّذعم ) ّتیزجنم و   ) عطق راثآ  دراد و  ّتیجح  ول  هرارز و  دحاو  ربخ  دوشیمن . یتفـص  عطق  نیـشناج  دـحاو  ربخ  زا  لصاح  ّنظ  سپ 

حیرـصت یّـصاخ  لیلد  هکنیا  رگم  ریخ  دـنکیم ؟ داجیا  نیقی  عطق و  مان  هب  هّیناسفن  تفـص  کی  ناسنا  يارب  هرارز  یّنظ  ربخ  اـیآ  اـّما  دراد 
. دوشیم یتفص  عطق  نیشناج  تاراما  دیوگب  دیامن و  عطق  هب  هیبشت  لیزنت و  ار  قرط  تاراما و  و  دنک ،

. دنوشیمن عوضوملا ) ءزج  عوضوملا و  مامت   ) یتفص عطق  ماقم  مئاق  تاراما ، هصالخ :
؟ دنوشیم عوضوملا ) ءزج  ای  عوضوملا  مامت  وحنب   ) یقیرط یعوضوم  عطق  نیشناج  قرط ، تاراما و  ایآ 

. ریخ دنیامرفیم  ناشیا 
؟ تسا زیچ  هچ  عوضوم  ضرف  نیا  رد  قّدصتلا  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دومرف : عراش  رگا  بلطم : نایب 

ّتیقیرط ّتیفـشاک و  ناونع  هکلب  میرادـن  يراـک  نآ  ّتیتفـص  تهج  هب  یلو  تسا  هعمج  زاـمن  بوجو  هب  عطق  عوضوم ، هک  تسین  یّکش 
. تسا فشاکلا » عطقلا   » قّدصت بوجو  يارب  عوضوم  ّنأک  دراد ، تلاخد  عطق 

ةالـص هب  عطق   » قّدصت بوجو  رد  عوضوم  تسا و  صقان  فشاک  دحاو ، ربخ  ریخ ، دنتـسه ؟ فشاکلا ) عطقلا  ، ) دـحاو ربخ  تاراما و  ایآ 
یمکح  عوضوم  رد  ّتیفشاک  ناونعب  عطق  رگا  اذل  دوشب  مه  دحاو  ربخ  زا  لصاح  ّنظ  لماش  هک  دشابیمن  معا  وحنب  فشاک  هعمج ،»
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موقیف اقیرط  هنوک  ۀهج  نم  اعوضوم و  هنوک  ۀهج  نم  عطقلا ، ۀلزنمب  هلعج  هفالخ و  لامتحا  ءاغلإ  یلع  لادـلا  رابتعالا  لیلد  ۀـیافک  مهوت  و 

[. 1  ] اّدج دساف  اعوضوم ، وأ  ناک  اقیرط  هماقم 
______________________________

. دندرگ عطق  هلزنم  لزان  ماقم و  مئاق  دنناوتیمن  قرط  تاراما و  دوشب  ذخا 

هّرس سدق  مظعا  خیش  نایب 

هک ددرگیم  رهاـظ  [ 38 (] فیرّـشلا هماقم  هّللا  یلعا   ) يراـصنا خیـش  موحرم  زا  نکل  دوب  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  رظن  دـش  رکذ  هچنآ  [- 1]
نونکا تسین ) یفالتخا  ضحم  یقیرط  عطق  هب  تبسن  تاراما  قرط و  ینیـشناج  رد   ) دنوشیم یعوضوم 39 ] عطق  نیشناج  هربتعم  تاراما 

ار خیـش  موحرم  مالک  لـیلد و  ناـشیا  هک  دوب  نیا  بلطم  ّقح  و   ) دـننکیم رکذ  ار  يراـصنا  خیـش  لـیلد  نیرتمهم  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم 
(. دندرکیمن رکذ  دراد  تناها  هبنج  هک  مهوت  کی  تروصب 

مینکیم لیلحت  هیزجت و  یتقو  ام  تسیچ ؟ ّتیّجح  نیا  ینعم  تسا  تّجح  دحاو  ربخ  دومرف : سّدـقم  عراش  هک  ینامز  خیـش : موحرم  نایب 
عقاو هب  دصرد  داتشه  لامتحا  هب  دحاو  ربخ  زا  امـش  رگا  ینعی  تسا  عطق  دننام  دحاو  ربخ  زا  لصاح  ّنظ  دیوگب  دهاوخیم  عراش  مینیبیم 
ّنأک دیئامن ، ءاغلا  ار  فالخ  لامتحا  دیریگب و  هدیدان  ار  فالخ  لامتحا  نیا  دیهدیم ، فالخ  لامتحا  دصرد  تسیب  دـینکیم و  ادـیپ  هار 

. تسین راک  رد  یفالخ  لامتحا  رگید 
ربخ نم  لصاحلا  ّنظلا  دیوگیم : تسا و  هدرک  تسرد  یلیزنت  هیبشت و  کی  اجنیا  عراش  ایوگ  دشاب  روطنیا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  ینعم  رگا 

راثآ مامت  رد  نظ  تسا : نیا  تهابش  هجو  تسیچ ؟ تهابش  هجو  دندرک  عطق  هلزنم  لزان  هیبشت و  ار  یّنظ  رگا  عطقلاک . دحاولا 
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لّزنملا لّزنملا و  ظاحل  نم  امهنم  لیزنت  لک  یف  دـب  ثیح ال  نیلیزنتلا ، دـحأب  الإ  یفکی  داکی  ال  لامتحالا ، ءاـغلإ  یلع  ّلادـلا  لیلدـلا  نإـف 
یلإ ۀقیقحلا  یف  هتیقیرط  یف  عطقلا  ۀـلزنم  هلیزنت  هتیجح و  یف  رظنلا  نأ  ۀـهادب  یلالقتـسا ، رخآلا  یف  و  ّیلآ ، امهدـحأ  یف  امهظاحل  و  هیلع ،
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ام نیبلا  یف  ناک  ول  معن  امهنیب . عمجلا  نکمی  داکی  و ال  امهـسفنأ ، یلإ  عوضوملا  یف  هلخد  یف  هتلزنمب  هنوک  یف  و  قیرطلا ، يدؤم  عقاولا و 
ظاـحللا كاذـب  ـالإ  لـیزنتلا  یلع  ـالیلد  نوکی  ـالف  سیل ، هنأ  ضورفملا  و  نیلیزنتلا ، یلع  ـالیلد  نوکی  نأ  نکمی  اـمهنیب ، عماـج  هموهفمب 

وأ يرجتملا ، قاقحتـسا  یلع  ءانب  هئطخ  هتباصإ و  یتروص  یف  هتفلاـخم  یلع  ۀـبوقعلا  ۀحـص  و  هقلعتم ، زجنتل  ۀـبجوم  ۀـجح  نوکیف  ّیلـآلا ،
[. 1  ] یعرشلا مکحلا  نم  هیلع  هل  ام  بیترت  و  عوضوملا ، یف  هلخد  یف  هلثم  نوکیف  یلالقتسالا ، رخآلا  ظاحللا  کلذب 

______________________________

نیـشناج دـنناوتیم  قرط  تاراما و  زا  لصاح  ّنظ  میئوگب  دـیاب  نیاربانب  تسا ، كرتشم  عطق  نیقی و  اـب  یعوضوم ) اـی  یقیرط  عطق  هاوخ  )
. تسا دساف  فرح ، نیا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  دنوشب  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق 

: بلطم داسف  نایب 

هّرس سدق  خیش  مالک  رب  فّنصم  داریا 

هوحن دیامن ، عطق  هلزنم  لزان  ار  تاراما  زا  لصاح  ّنظ  دهاوخب  عراش  رگا  نوچ  تسین  تسرد  نایب  نیا  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1]
دوشیم و یقیرط  عطق  نیـشناج  مه  تاراما  تفگ  ناوتیمن  لیزنت  کی  اب  دراد و  توافت  یعوضوم  عطق  اب  یقیرط  عطق  رد  هیبشت  لیزنت و 

: اریز دوشیم  یعوضوم  عطق  نیشناج  مه 
. درادن یلالقتسا  ّتیعوضوم و  الصا  عطق  نیقی و  یقیرط ، عطق  رد 

هک دناهداد  رارق  عطق  نیشناج  ار  دحاو  ربخ  ياّدؤم  دافم و  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنیامن ، یقیرط  عطق  نیشناج  دنهاوخب  ار  دحاو  ربخ  رگا 
تسا  عقاو  اّدؤم و  هب  رظن  لیزنت  نیا  رد 
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هکلب دنکیمن ، یلالقتسا  هاگن  هنیئآ  هب  سکچیه  تسا و  عقاو  هب  تبسن  یقیرط  هنیئآ و  طقف  دنراد و  ّتیلآ  هبنج  دحاو  ربخ  عطق و  دوخ  و 

تروص لالقتسالاب  دوصقم  تسا و  رظن  دروم  اعبت  هنیئآ  دوشیمن و  هظحالم  شدوخ  تسا و  ةآرملا  یف  ام  هظحالم  يارب  تلآ  اعون  هنیئآ 
. تسا هنیئآ  رد  شوقنم 

یقیرط عطق  هلزنم  لزان  دـنهاوخب  ار  نظ  رگا  تسا و  یعبت  یلآ و  ظاحل  کی  نآ  هب  ّقلعتم  ظاحل  درک  ادـیپ  ّتیقیرط  ناونع  عطق  رگا  سپ 
ربخ رگا  دراد و  عوضوم  رد  تلاخد  عطق  عون  نیا  یعوضوم  عطق  رد  اّما  دراد  قّقحت  یعبت  یلآ و  ظاحل  کی  هیبشت  لیزنت و  نیا  رد  دـننک 

تـشاد ّتیعوضوم  عطق ، هک  روطنامه  هک ، تسا  نیا  شیانعم  دوشب  یعوضوم  عطق  نیـشناج  دـهاوخب  تسه  تاراـما  زا  یکی  هک  دـحاو 
عطق هب  یلالقتـسا  ظاحل  کی  میرادن و  اّدؤم  هب  يراک  رگید  دراد و  ّتیعوضوم  لالقتـسا و  تلاصا ، شدوخ ، عطق ، دـننام  مه  دـحاو  ربخ 

. تسا هدرک  ادیپ  ّقلعت 
ءزج اـی  عوـضوملا  ماـمت  وـحنب   ) دریگ رارق  یمکح  عوـضوم  رد  هـک  یعطق  دـنراد ، ّتیلالقتـسا  ناوـنع  تاـعوضوم  ریاـس  هـک  روطناـمه 

. تسا هدش  هظحالم  الالقتسا  عطق  اجنیا  عوضوملا ،)
بوجوب تعطق  اذا  تفگ : عراش  رگا  دننکیم  ظاحل  القتـسم  عوضوم و  ناونعب  ار  رمخ  مارح ، رمخلا  دنیوگب  دـنهاوخب  رگا  هک  روطنامه 

ظاحل سپ  تسا  هدش  هظحالم  القتـسم  مارح ) رمخلا  رد  رمخ   ) دـننام عوضوم  رد  ذوخأم  عطق  نیا  قّدـصتلا ، کیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالص 
. دشابیم یلآ  یعبت و  یقیرط ، عطق  ظاحل  و  یلالقتسا ، یعوضوم ، عطق 

رد لیزنت و  کی  رد  عطقلا » ۀـلزنم  دـحاولا  ربخلا  تلزن  عطقلاک و  دـحاولا  ربخ  نم  لصاحلا  ّنظلا  : » دـیوگب عراش  اضرف  دـنیامرفیم  ناشیا 
ظاحلب لیزنت  ای  دشاب  هتـشاد  دناوتیم  ار  تهج  ود  زا  یکی  لیزنت  نیا  دشاب . یلالقتـسا  ظاحل ، مه  یلآ و  ظاحل ، مه  دوشیمن  هیبشت  کی 
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ظاحلب لیزنت  ای  دوشیم و  جراخ  لیزنت  هریاد  زا  یعوضوم  عطق  هجیتن  رد  هک  یلآ 
78 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیم جراخ  لیزنت  هیبشت و  هریاد  زا  یقیرط  عطق  هجیتن ، رد  هک  یلالقتسا 
تاراما تفگ  ناوتیم  دوشب  یلالقتـسا ) یلآ و   ) ظاحل ود  ره  لماش  هک  دـیامنب  یّماـع  عماـج و  ریبعت  کـی  لـیزنت  نیا  رد  عراـش  رگا  هلب 

. دنوشیم یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نیشناج 
ار ظاحل  ود  نیا  تسین  مه  مزال  هتبلا  یلالقتـسا ، وا  یلآ  ظاحل  ّياب  عطقلا  ۀلزنم  لزنی  دـحاولا  ربخ  نم  لصاحلا  ّنظلا  دـنیوگب . نینچ  الثم 
هن یلامجا  ظاحل  کی  اب  الوم  ملاع ، ّلک  مرکا  لاثم  رد  هکنیا  امک  درک ، نینچ  ناوتیم  مه  یلامجا  رظن  کـی  هب  هکلب  دـنک  هدارا  الیـصفت 

. دیامنیم هظحالم  ار  ملاع  دارفا  همه  یلیصفت ،
. میرادن لکش  نیا  هب  لیزنت  رب  لیلد  تسا و  ضرف  کی  فرص  یعماج  ماع و  ریبعت  نینچ  دوجو  اّما 

 ... ّتیرذـعم و ّتیزجنم ، ّتیجح ، ياراد  دـحاو  ربخ  زا  لصاح  ّنظ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یلآ  ظاحل  هب  لـیزنت  رب  لـیلد  دـیاب  اـی  اذـل 
[40 .] دراد میتفگ  یقیرط  عطق  يارب  هک  ار  یماکحا  نامه  ینعی  دشابیم 

عطق نیـشناج  طقف  درادـن و  ار  ّتیرذـعم و ...  ّتیزجنم ، ّتیجح ، تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یلالقتـسا  ظاحل  هب  لیزنت  رب  لیلد  دـیاب  اـی  و 
، قّدـصتلا کیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  تفگ : عراش  هک  ینامز  ینعی  دراد . عوضوم  رد  تلاـخد  دوشیم و  یعوضوم 
هب نظ  لوصح  اب  دوشیم و  یعرـش  لیلد  نیا  رد  ذوخأم  یعوضوم  عطق  نیـشناج  ربتعم ، ّنظ  نیا  مینک ، ادـیپ  نظ  هراما ، هار  زا  ام  هچناـنچ 

. ددرگیم تباث  قّدصت  بوجو  مکح  هعمج ، زامن  بوجو 
. تسین لوبق  لباق  خیش  موحرم  شیامرف  دنوخآ ، ياقآ  موحرم  رظن  رب  انب 

79 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] نیبلا یف  ۀنیرق  كانه  نکی  مل  ام  نیلیزنتلا ، دحأ  یلع  الیلد  نوکی  اذه ال  یلع  لاقی : ال 

امنإ و  هیرتعت ، ۀهبـش  هیف و ال  بیر  امم ال  ّیلآلا  ظاـحللا  بسحب  هنأ  یف  هروهظ  نإـف  هتیجح ، یلع  ـالیلد  هنوک  یف  لاکـشإ  ـال  لاـقی : هنإـف 
[. 2  ] مالعألل مادقألا  ّلازم  قیقد و  هنإف  ماقملا  یف  لمأتف  هیلع ، ۀلالد  بصن  نم  یلالقتسالا  رخآلا  ظاحللا  بسحب  هلیزنت  جاتحی 

امیف ول  و  هماسقأ ، مامتب  عطقلا  ماقم  هفالخ - لامتحا  ءاغلإ  یلع  ّلاد  دـحاو - لیلدـب  قیرطلا  موقی  نأ  نکمـأل  کـلذ ، ـال  ول  هنأ  یفخی  ـال  و 
[. 3  ] هماوق هب  و  هدیق 41 ] وأ  همامت  ناک  ۀیتفصلا ، وحن  یلع  عوضوملا  یف  ذخأ 

______________________________

هک میرادـن  مه  یلیلد  دـنوش ، یعوضوم  عطق  نیـشناج  مه  یقیرط و  عطق  نیـشناج  مه  تاراما  دـشن  لـیزنت  کـی  اـب  هک  نونکا  [- 1 ( ] 1)
یقیرط عـطق  نیـشناج  تاراـما  تسا و  ّتیلآ  وـحنب  لـیزنت  میئوـگب  میهد و  حـیجرت  رگید  لـیزنت  رب  ار  لـیزنت  ود  نـیا  زا  یکی  صوـصخ 

. دنوشیم
دوشیم و یقیرط  عطق  نیـشناج  تاراما  دحاو و  ربخ  میراد  نیقی  ام  اریز  دـشابیمن  لاکـشا  ّلحم  تسا و  مّلـسم  ّتیلآ ، وحنب  لیزنت  [- 2]

. تسه مه  دحاو  ربخ  يارب  شمامت  تبوثم ) تبوقع و  قاقحتسا  ّتیرذعم ، ّتیزجنم ،  ) تسه یقیرط  عطق  يارب  هک  يراثآ  نآ 
نیا ثحب ، رگید  ترابع  هب  هن ؟ ای  دوشب  ّتیلآ ) وحنب   ) لّوا لیزنت  همیمـض  دـناوتیم  یلالقتـسا )  ) مّود لیزنت  اـیآ  هک  تسا  نیا  ثحب ، هتبلا 

؟ هن ای  تسه  مّود  وحنب  لیزنت  رب  ياهنیرق  ایآ  هک  تسا 
. میرادن مّود  لیزنت  رب  ياهنیرق  باوج :

[. تسا 42 يراصنا  خیش  موحرم  هب  ضیرعت  ارهاظ  ترابع  نیا  [- 3]
80 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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[. 1  ] الصأ عوضوملا  یف  ذوخأمب  سیل  ام  ماقم  الإ  اهرابتعا  لیلدب  موقت  ةرامألا ال  نا  انرکذ : اّمم  صخلتف 
راثآلا و نم  هل  ام  بیترت  ماقملا  ماـیق  نم  دارملا  نأ  حوضول  باحـصتسالا ؛ ریغ  اـضیأ - اـهتلدأب - هماـقم  اـهمایقل  ینعم  ـالف  لوصـألا  اـما  و 

[. 2  ] القع وأ  اعرش  لمعلا  ماقم  یف  لهاجلل  ةررقم  فئاظو  الإ  تسیل  یه  و  ةراشإلا - هیلإ  ترم  امک  هریغ - فیلکتلا و  زجنت  نم  ماکحألا ،
______________________________

ّتیّجح رب  لیلد  دوشیم و  یعوضوم  عطق  نیشناج  تاراما  میئوگب  میریذپب و  ار  خیـش  موحرم  مالک  رگا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
عطق دنوشیمن و  یتفص  عطق  نیـشناج  تاراما  دنیوگیم  خیـش  موحرم  ارچ  سپ  دوشیم  یلالقتـسا  یلآ و  لیزنت  ود  ره  لماش  دحاو  ربخ 
دارفا هن  خیش و  موحرم  هن  هک  یتروص  رد  دوشب  مه  یتفص  یعوضوم  عطق  نیشناج  دیاب  دحاو  ربخ  هکنآ  لاح  دننکیم و  انثتـسا  ار  یتفص 

اب دناوتیمن  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  لیلد  دوشیم  مولعم  سپ  دوشب  یتفـص  یعوضوم  عطق  نیـشناج  تاراما  هک  دـناهدشن  مزتلم  ار  نیا  رگید ،
. دشاب هتشاد  ار  یلالقتسا  یلآ و  ظاحل  ود  عطق ) هب  تبسن   ) لیزنت هیبشت و  کی 

ّقیضم ار  لیزنت  هریاد  رگا  ای  دوشیم و  مه  یتفص  یعوضوم  عطق  نیـشناج  تاراما  دیئوگب  دیوش و  لئاق  هعـسوت  وحنب  ار  لیزنت  ای  هصالخ 
. یقیرط یعوضوم  عطق  ای  دشاب  یتفص  یعوضوم  عطق  هاوخ  دوشیمن  یعوضوم  عطق  نیشناج  تاراما  دییوگب  دیاب  دیتسناد ،

لئاق خیـش  موحرم  یلو  دوشیمن  یعوضوم  عطق  ماسقا  زا  مادـکچیه  نیـشناج  تاراـما  دـنیامرفیم  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  هصـالخ : [- 1]
(. دنوشیم ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  طقف  تاراما  . ) دنوشیم یقیرط  یعوضوم  عطق  نیشناج  تاراما  هک  دندش 

؟ دنوشیم عطق  نیشناج  لوصا  ایآ 

یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نیشناج  دنناوتیم  هّیلقع  ای  هّیعرش  لوصا  ایآ  [- 2]
81 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ناک ول  فیلکتلا  زجنت  یف  هماقم  همایقب  لوقلاب  سأب  طایتحالا ال  نإ  لاقی : ال 
______________________________

؟ دنوشب دنناوتیمن  مه  یقیرط  عطق  نیشناج  یّتح  هکنیا  ای  دنوشب 
ۀلاصا ینعی  باحـصتسا  زا  ریغ  میراد . ثحب  هناگادج  باحـصتسا  رد  دیئامن  ادـج  ار  باحـصتسا  هّیلمع  لوصا  نایم  زا  دـنیامرفیم  ناشیا 
دنوشب دنناوتیمن  مه  یقیرط  عطق  نیـشناج  یّتح  ینعی  دنوشب  عطق  نیـشناج  دنناوتیمن  مادکچیه  طایتحالا  ۀلاصا  و  ۀیلحلا ، ۀلاصا  ةءاربلا ،

زاـب دـشاب  عقاو  فلاـخم  هک  یتروص  رد  نینچمه  دوشیم و  زجنم  عقاو  عقاو ، اـب  تقباـطم  تروص  رد  هک  تسا  نیا  یقیرط  عـطق  رثا  اریز 
 .... تبوثم و تبوقع و  قاقحتسا  زا  رگید  راثآ  دراد و  لابندب  ار  دایقنا  يّرجت و  هلئسم 

عوجر ار  عقاولاب  الهاج  هنوک  ناونعب  لهاج ، نادرگرس و  درف  هفیظو  عراش  هکلب  تسین  حرطم  عقاو  زا  تبحص  الصا  هّیلمع  لوصا  رد  یلو 
. تسا هداد  رارق  هّیلمع  لوصا  هب 

دوشب عطق  نیـشناج  دناوتیم  هنوگچ  دـیامن و  زجنم  ار  عقاو  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، یعقاو  مکح  هب  تبـسن  لهاج  هب  طوبرم  هک  یفئاظو 
دنکب ریبعت  دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا  حیحص  ریغ  ریبعت  کی  هّیلمع  لوصا  باب  رد  ّتیّجح  ناونع  اذل  درادن  ّتیقیرط  تیاده و  هبنج  الـصا 

. دنتسه رابتعا  ياراد  هّیلمع  لوصا  دیوگب  دیاب 
دناوتن طاـیتحالا  ۀـلاصا  ارچ  هّیلمع  لوصا  ناـیم  زا  اـّما  دـنوشب . عطق  نیـشناج  دـنناوتیمن  هّیلمع  لوـصا  هک  میراد  لوـبق  هلب  لاکـشا : [- 1]

؟ دوش یقیرط  عطق  نیشناج 
راب ناسنا  هدـهعب  ار  عقاو  دـشاب ، عقاو  قباطم  رگا  دـحاو  ربخ  هک  روطنامه  درادـن ، یقرف  دـحاو  ربخ  هربتعم و  تاراما  اب  طاـیتحالا  ۀـلاصا 
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بجاو هعمج  زامن  مه  عقاو  بسحب  دش و  مئاق  هعمج ، زامن  بوجو  رب  دحاو  ربخ  رگا  الثم  تسا  روطنیمه  مه  طایتحالا  ۀـلاصا  دـنکیم ،
ای تسا  بجاو  هعمج  زامن  ای  هعمج  زور  هک  میدرک  ادـیپ  یلامجا  ملع  اـم  رگا  لاـح  دوشیم  ناـسنا  ریگناـبیرگ  عقاو  تروص  نیا  رد  دوب 

هعمج زامن  بوجو  هب  تبسن  امـش  دشاب  بجاو  هعمج  زامن  عقاو ، رد  رگا  هک  دوشیم  ببـس  دحاو  ربخ  دننام  یلامجا  ملع  اجنیا  رهظ  زامن 
تبوقع  قاقحتسا  دیئامن  تفلاخم  رگا  ینعی  دیشاب  هتشادن  يرذع  الوم  ربارب  رد  نآ  نایتا  و 

82 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذه یف  هماقم  موقی  ءیـش  ال  هتفلاخم ، یلع  ۀبوقعلا  ۀحـص  و  فیلکتلا ، زجنتب  لقعلا  مکح  لجأل  الإ  سیلف  یلقعلا ، طایتحالا  اما  لاقی : هنإف 

[. 1  ] مکحلا
______________________________

. دنکیم زجنم  ناسنا  يارب  ار  عقاو  طایتحالا  ۀلاصا  یلامجا و  ملع  هصالخ ، دیراد  تفلاخم  رب 
. دوشیمن یقیرط  عطق  نیشناج  طایتحالا  ۀلاصا  دیئوگیم  امش  ارچ 

یلیخ دندومرفیم  ناشیا  مینکیم  ضرع  ام  هک  روطنآ  رگا  تسین  بلاج  یلیخ  هک  دـنهدیم  یباوج  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج : [- 1]
: میزادرپیم دنوخآ  ياقآ  موحرم  نایب  هب  ادتبا  دوب . رتنشور 

. یعرش لیلد  مه  دراد و  یلقع  كردم  مه  طایتحالا  ۀلاصا  نوچ  عرش ؟ ای  تسا  لقع  طایتحالا  ۀلاصا  هب  مکاح 
هک دیامنیم  طایتحا  هب  مکح  لقع ، ینعی  تسیچ ؟ طایتحالا  ۀـلاصا  يانعم  میئوگیم  تسا ، یلقع  طایتحالا  ۀـلاصا  دوصقم ، دـیئوگب  رگا 

. میتفگیم ار  نیمه  مه  ام  دیوگیم  لاقی ) ال   ) رد لکشتسم  ّنأک  بوخ  تسا ، عقاو  زجنت  هب  لقع  مکح  نامه 
دیدرک تسرد  هبش  هجو  کی  هب و  هّبـشم  کی  هّبـشم ، کی  تسا و  عطق  دننام  ّتیزجنم  رد  طایتحالا  ۀلاصا  دیتفگ  امـش  دنیامرفیم  ناشیا 

هجو هّبـشم و  رگید  تسا و  ّتیزجنم  نامه  هبـش و  هجو  نامه  طایتحالا  ۀلاصا  میئوگیم  ام  نکل  ۀّیزجنملا ) یف  عطقلاک  طایتحالا  ۀـلاصا  )
. میرادن مینک  هیبشت  دسا  هب  يریلد  رد  ار  نآ  هک  یتعاجش  يدیز و  ینعی  میرادن  هبش 

زجنت ّتیجح و  نامه  طایتحالا  ۀلاصا  میئوگیم  ام  یلو  تسا  عطق  دننام  ّتیجح  رد  طایتحالا ، ۀلاصا  دیئوگب  دـیتساوخیم  امـش  هصالخ :
. میاهدرک تسرد  امش  نم و  ار  طایتحالا  ۀلاصا  نیا  مینک ، هیبشت  عطق  هب  ّتیجح  رد  ار  نآ  ام  هک  درادن  طایتحالا  ۀلاصا  لقع  تسا ، عقاو 

. دوب لکشتسم  لاکشا  نامه  نیا  دندرک و  ضوع  ار  ترابع  ناشیا  نکل  دوب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج  نیا 
عطق هب  هیبـشت  ار  يزیچ  میهاوخیم  هک  اـم  دـشابیم  عطق  بعـش  زا  ياهبعـش  شدوخ  طاـیتحالا  ۀـلاصا  هک  تسا  نیا  حیحـص  باوج  نکل 

هب  هیبشت  ار  عطق  زا  ریغ  يزیچ  دیاب  میئامنب ،
83 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ۀیودبلا ۀهبشلا  یف  هب  لوقن  هنأ ال  الإ  عطقلاک ، ۀفلاخملا  یلع  ۀبوقعلا  ۀحص  زجنتلا و  بجوی  امم  ناک  نإ  و  هب ، عراشلا  مازلإف  یلقنلا ، اما  و 
[. 1  ] یلامجالا ملعلاب  ۀنورقملا  یف  یلقنب  نوکی  و ال 

[. 2  ] مهفاف
______________________________

ایآ هک  مینکیم  ثحب  ادـعب  اـهتنم  دـشابیم  یلاـمجا  ملع  بعـش  زا  عطق و  قیداـصم  زا  شدوـخ  طاـیتحالا  ۀـلاصا  هکیلاـحرد  مینک  عـطق 
. هن ای  دشابیم  زّجنم  مه  یلامجا  ملع  تسا  زّجنم  یلیصفت  ملع  هک  روطنامه 

: دشاب هدرک  بجاو  ار  طایتحا  يدروم  رد  الثم  عراش  هک  تسا  یعرش  طایتحا  طایتحالا ، ۀلاصا  زا  نامدوصقم  دیئوگب  رگا  [- 1]
ّتیزجنم عطق ، دننام  طایتحا  باجیا  درک ، بجاو  ار  طایتحا  يدروم  رد  عراش  رگا  هک  میراد  لوبق  ار  هّیـضق  ياربک  هلب  دـنیامرفیم  ناشیا 

: هک میراد  يورغص  لاکشا  نکل  دراد 
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؟ تسا هدرک  طایتحا  بوجو  هب  مکح  عراش  يدروم  هچ  رد  اجک و 
وربور يودب  ههبش  کی  اب  رگا  هن  ای  دوشیم  یقیرط  عطق  نیشناج  طایتحا  بوجو  نیا  ایآ  دیئوگب  ات  دینک  ادیپ  شیارب  دیناوتیمن  يدروم 

. درک يراج  تئارب  دیاب  هک  تسا  نیا  قح  لوق  هک  دیوش 
طایتحالا ۀلاصا  ۀجیتن  یعرـش  لیلد  کی  هن  دنکیم  طایتحا  بوجو  هب  مکح  لقع  اجنآ  رد  دـیراد  رظن  ّدـم  ار  یلامجا  ملع  فارطا  رگا  و 

. دورب رانک  دیاب  تفالخ  لیزنت و  هریاد  زا  مه 
طایتحا باجیا  سپ  میتسه  تئارب  هب  لئاق  ام  يودب  ههبـش  رد  دـیئوگیم  اهيرابخا  اب  عازن  رد  نییلوصا )  ) امـش نوچ  هک  تسین  مزال  [- 2]

تسنآ لثم  نیا  دیشابن . ای  دیشاب  نآ  هب  لئاق  یئاج  هاوخ  دیئامن  نشور  ار  طایتحا  باجیا  مکح  یّلک  روطهب  دیاب  امـش  هکلب  تسین  تسرد 
باحـصتسا هک  مینک ، ثحب  درادن  ینعم  اذل  مینادیمن  تّجح  ار  باحـصتسا  هک  دـیوگب  دوبن  باحـصتسا  ّتیّجح  هب  لئاق  یـسک  رگا  هک 

امش هن ؟ ای  دوشیم  یقیرط  عطق  نیشناج 
84 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نأ نم  دب  ال  نیقیلا ) ضقنت  ال   ) لثم نا  و  اقلطم ، عوضوملا  یف  ذوخأملا  عطقلا  ماقم  همایقب  یفی  اضیأ ال  باحصتسالا  لیلد  نا  یفخی  مث ال 
[. 1  ] نیقیلا سفن  ظاحلب  وا  نقیتملا ، ظاحلب  امإ  اقوسم  نوکی 

______________________________

دـشابیم و یعرـش  طایتحا  نیا  دـش ، بجاو  طایتحا  نییلوصا  اهیرابخا و  نیب  عازن  نآ  رد  رگا  نیاربانب  دـیئامن . ثحب  ّتیّجح  ضرف  يور 
. دوشیم عطق  نیشناج 

؟ دوشیم عطق  نیشناج  باحصتسا  ایآ 

دروـم رد  اذـل  تـسین  یلمع  لـصا  رد  ضّحمتم  دراد و  هـّیلمع  لوـصا  تاراـما و  نـیب  یخزرب  ماـقم  کـی  باحـصتسا  ّنأـک  رکذـت : [- 1]
مینک هسیاقم  هّیلمع  لوصا  ریاس  اب  ار  باحصتسا  رگا  ینعی  تسا  تارامالا » شرف  لوصالا و  شرع  باحصتسا  : » هک هدش  ریبعت  باحصتسا 

. دراد یتحت  یشرف و  هبنج  میئامن  شجنس  تاراما  اب  رگا  دراد و  يرترب  ولع و  هبنج 
دنیوگیم طقف  دوشیم و  یقیرط  عطق  نیشناج  باحصتسا  هک  دنیامرفیمن  تحارص  روطهب  دنسریم  باحصتسا  ینیشناج  هب  یتقو  ناشیا 

تاراما ماکحا  مامت  باحصتسا  هک  دوشیم  مولعم  دنراد  یفن  ياعّدا  يارب  هک  ینایب  زا  نکل  دوشیمن  یعوضوم  عطق  نیشناج  باحصتسا 
نامه دنتشاد  تاراما  باب  رد  هک  ار  ینایب  و  یعوضوم ) عطق  هب  تبـسن  ندشن  نیـشناج  تهج  زا  یقیرط و  عطق  ینیـشناج  رظن  زا   ) دراد ار 

. دننکیم هدایپ  باحصتسا  دروم  رد  ار  نایب 
؟ تسا زیچ  هچ  یضتقم  کّشلاب ) نیقیلا  ضقنت  ینعی ال   ) باحصتسا رابتعا  لیلد  مینیبب  نونکا 

. درادن یتّیعوضوم  هکنیا  ای  دناهدش  لئاق  ّتیعوضوم  کش  نیقی و  يارب  لیلد  نیا  رد  مینیبب 
کش دیوگیم : نینچ  لیلد  ّنأک  دشابیم  کش  نیقی و  ناونع  سفن  ظاحل  هب  لیزنت  ینعی  دنشاب  هتـشاد  ّتیعوضوم  کش  نیقی و  رگا  - 1

ینعی  تسا  نیقی  نامه  نیقی  هب  قوبسم 
85 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لیزنت بجوـی  اـّمنإ  راـبتعالا  لـیلد  نأ  و  عـطقلا ، عـقاولا و  ۀـلزنم  لـیزنتلا  یف  دـحاو  ظاـحل  حیحـصت  هـجو  یف  ۀیـشاحلا - یف  اـنرکذ  اـم  و 
عقاولاب عطقلا  لیزنت  و  امهلیزنت ، نیب  ۀـمزالملاب  عوضوملا  یف  لخد  هل  امیف  عطقلا  لیزنت  ناک  امنإ  و  عقاولا ، ۀـلزنم  يدؤملا  بحـصتسملا و 

[. 1  ] فسعت لب  فلکت  نم  ولخی  ال  ۀقیقح - عقاولاب  عطقلا  ۀلزنم  ادبعت  الیزنت و 
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______________________________

مکح عوضوم  رد  نیقی  یعوضوم ، عطق  رد  اریز  دومن  یعوضوم  عطق  نیشناج  ناوتیم  ار  باحـصتسا  تروص  نیا  رد  نیقیلا - ۀلزنم  لّزنی 
. تشاد ّتیلخدم  یعرش 

نّقیتم هلزنم  هب  ار  نقیتم  هب  قوبـسم  كوکـشم  دـیوگیم  باحـصتسا  رابتعا  لـیلد  ّنأـک  دـشاب  هتـشادن  ّتیعوضوم  کـش  نیقی و  رگا  - 2
عطق نیـشناج  طقف  دحاو  ربخ  تاراما و  تفگ  دیاب  هجیتن  رد  میهد  رارق  عقاو  هلزنم  لزان  ار  اّدؤم  دحاو  ربخ  رد  هک  تسنآ  لثم  نیا  نادب -

. دنوشیم یقیرط 
؟ تسا تسرد  ظاحل  مادک 

نیاربانب دـیامن  تلالد  دـناوتیم  لیزنت  کی  رب  ظاحل و  کی  رب  لیلد  نیا  اذـل  دومن  ظاـحل  ود  نیب  عمج  ناوتیمن  تراـبع  کـی  رد  نوچ 
. دوشیم یفتنم  یّلکب  یعوضوم  عطق  هب  تبسن  باحصتسا  ینیشناج  اذهل  تسا  مّلسم  ابیرقت  مّود  ظاحل  نوچ 

(: هّرس سدق  خیش - شیامرف  حیحصت  رد   ) لئاسر باتک  رب  هیشاح  رد  فّنصم  نایب  [- 1]
هک میدرک  هلئسم  نیا  رد  ناشیا  رظن  هب  تبسن  یهیجوت  خیـش ، موحرم  لئاسر 43 ] باتک  رب  هیـشاح  رد  ام  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

نیا نودب  دنوشب ) یعوضوم  یقیرط و  عطق  نیشناج  دنناوتب  باحصتسا  تاراما و  قرط و   ) دنک تلالد  ار  بلطم  ود  ره  دناوتب  دحاو  لیلد 
دیامن دییأت  حیحصت و  ار  خیش  موحرم  مالک  دناوتب  هک  تسین  یهار  هیجوت  نآ  هار و  نآ  میئوگیم  نونکا  یلو  دشاب  ظاحل  ود  هب  زاین  هک 

: مینکیم تسرد  لولدم  عون  ود  لیلد  يارب  هک : تسنیا  میاهتفگ  البق  ار  هچنآ 
86 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیم ادیپ  ّبترت  هاوخان  هاوخ و  درادن و  ظاحل  هب  زاین  هک  یمازتلا  تلالد  - 2 دوش . ظاحل  لیلد  رد  تسا  مزال  هک  هقباطم  تلالد  - 1
عقاو هلزنم  لزان  ار  دـحاو  ربخ  ياّدؤم  ینعی  عطقلاک ، دـحاولا  ربخ  میئوگیم . هک  مینکیم  تسرد  نینچ  ار  یقباـطم  لولدـم  کـلذ : ناـیب 

. درادن یتّیلخدم  دحاو  ربخ  عطق و  دوخ  دوشیم و  یقیرط  عطق  نیشناج  دحاو  ربخ  هراما و  میتفگ  هک  تسا  نامه  نیا  مینکیم و 
دحاو ربخ  دافم  اّدؤم ، عقاولا ، ۀلزنم  لّزنی  بحـصتسملا  میئوگیم  میراذـگیم و  ار  بحـصتسم  هملک  اّدؤم  ياجب  مه  باحـصتسا  باب  رد 

. تسا نیقی  کش و  ّقلعتم  بحصتسم  تسا و 
ادـیپ نآ  هب  نیقی  ام  هک  تسا  نیا  لثم  تسا  عقاو  هلزنم  لزاـن  نیا  تسا  هدـش  ّقلعتم  وا  هب  تبـسن  یّکـش  مینکیم  باحـصتسا  هک  ار  هچنآ 

اّدؤم و هب  طوبرم  شیقباطم  لولدـم  دـحاو ، ربخ  تاراما و  باب  رد  هچ  باحـصتسا و  باب  رد  هچ  ّتیّجح  رابتعا و  رب  لـیلد  سپ  میاهدرک 
عطق نیـشناج  باحـصتسا  دحاو و  ربخ  تاراما و  میئوگب  دـیاب  یقباطم ، لولدـم  نیاربانب  تسا ، عقاوب  مادـکره  لیزنت  تسا و  بحـصتسم 

(. لیزنت کی  نیا   ) دنوشیم یقیرط 
دیامن کیکفت  ود  نآ  نیب  دـناوتن  لقع  هک  تسین  یلقع  شموزل  هک  تسه  شهارمه  مه  یمازتلا  لولدـم  کی  یقباـطم  لولدـم  نیا  نکل 

. تسا یئالقع  یفرع و  شموزل  هکلب 
؟ تسا هنوگچ  هیفرع  همزالم  نیا 

نآ لابندب  ام  داد  رارق  عقاو  هلزنم  لزان  ار  بحصتسم  اّدؤم و  باحصتسا  دحاو و  ربخ  هراما و  باب  رد  عراش  یتقو  دنیوگیم  القع  فرع و 
اهتنم  ) دریگب دوخ  هب  یعقاو  هرهچ  دوشب و  عقاو  نیـشناج  اّدؤم  دوخ  رگا  تسا  عقاو  هب  عطق  هلزنم  لزاـن  مه  اّدؤم  نیا  هب  عـطق  هک  میمهفیم 
ادـیپ ار  مکح  ناـمه  مه  یلیزنت  عقاو  دراد ، یقیقح  عقاو  هک  یمکح  ره  یقیقح ) عـقاو  هن  عرـش  طـیحم  رد  عـقاو  یلیزنت - يدـّبعت و  عـقاو 

یقیقح  عقاو  هک  یماکحا  زا  یکی  دنکیم و 
87 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ نادـجولاب ، ازرحم  هتاذ  وأ  رخآلا  هئزج  ناک  امیف  الإ  هرثأ ، ظاحلب  کلذـک  وه  امب  هدـیق ، وأ  عوضوملا  ءزج  لیزنت  حـصی  داـکی  ـال  هنإـف 
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لیزنت یلع  لیلد  كانه  نکی  مل  ام  عوضوملا ، ءزج  لـیزنت  یلع  ـالیلد  باحـصتسالا  وأ  ةراـمألا  لـیلد  نوکی  داـکی  ـالف  هضرع ، یف  هلیزنت 
نکی مل  تفرع - ام  یلع  هیف - نحن  ام  یف  امک  ۀـقباطملاب ، امهلیزنت  یلع  لیلد  نکی  مل  اـمیف  و  ۀـقیقح ، ازرحم  نکی  مل  اـمیف  رخـآلا ، هئزج 

؛ الصأ هیلع  الیلد  ةرامألا  لیلد 
______________________________

نامه مه  يدّبعت  یلیزنت و  عقاو  هب  عطق  رب  درک  ادیپ  ّتیلخدم  یعرـش  مکح  کی  عوضوم  رد  یقیقح  عقاو  هب  عطق  رگا  هک  تسا  نیا  دراد 
(. رگید لیزنت  کی  مه  نیا   ) دوشیم ّبترتم  رثا 

طقف متـسین  هعمج  زاـمن  بوجو  هب  عطاـق  نم  نونکا  قّدـصتلا 44 ] کیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  دـیوگیم  لیلد  لاثم :
رارق یلیزنت  عقاو  ار  بحصتسم  هراما و  ياّدؤم  عراش  نوچ  تسا و  هدش  مئاق  هعمج  زامن  بوجو  هب  تبسن  باحصتسا  ای  دحاو  ربخ  هراما ،
دوب قّدـصت  بوجو  ببـس  هعمج  زامن  بوجو  یقیقح  عقاوب  عطق  هک  روطنامه  متـسه  يدـّبعت  یلیزنت و  عقاو  هب  عطاق  نم  اذـل  تسا  هداد 

قّدـصت بوجو  اذـل  متـسه و  هعمج  زامن  بوجو  يدـّبعت  یلیزنت و  عقاو  هب  عطاق  نم  باحـصتسا  ای  دـحاو  ربخ  راـبتعا  لـیلد  ّتلعب  نونکا 
. تسا مّلسم 

دـشاب نیب  رد  ظاحل  درادـن و  یموزل  درک و  تباث  ار  بلطم  ود  ره  ظاحل - کی  اب  یمازتلا - یقباطم و  تلالد  نتـشاد  اب  لیلد  کی  هجیتن :
درادن یموزل  تسا  یمازتلا  رگید  لولدم  یقباطم و  لولدم  کی  هک  نونکا  اّما  دوب  ظاحل  ود  هب  زاین  دوب  یقباطم  لولدـم  ود  ره  رگا  نوچ 

. دوش عقاو  مّلکتم  ظاحل  دروم  یمازتلا  لولدم 
هب عطق  اب  ار  عوطقم  دحاو  ربخ  مه  تسا و  یقیرط  عطق  رثا  هک  دهدیم  رارق  رّذـعم  زّجنم و  ار  دـحاو  ربخ  مه  دـحاو ، ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد 

هیافک باتک  نتشون  لوغشم  هک  نونکا  نکل  دهدیم  رارق  قّدصتلا  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  نیـشناج  یلیزنت  یعقاو 
. تسین فّلکت  زا  یلاخ  اریز  مینک  هشقانم  یلبق  نایب  رد  میهاوخیم  میتسه  لوصالا 

88 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، يدؤملا لیزنت  یلع  هتلالد  دعب  الإ  کلذک  هل  ۀـلالد  و ال  ۀـمزالملاب ، عطقلا  لیزنت  یلع  هتلالد  یلع  فقوتت  يدؤملا  لیزنت  یلع  هتلالد  نإف 
، ادّیج لمأتف  یفخی ، امک ال  عقاولا  ۀـلزنم  يدؤملا  لیزنت  و  یقیقحلا ، عوضوملاب  عطقلا  ۀـلزنم  هب  عطقلا  لیزنت  نیب  نوکت  امنإ  ۀـمزالملا  نإف 

[. 1 [ ] 45] ۀقد نع  ولخی  هناف ال 
______________________________

( ۀیشاحلا مالک  یف  ۀشقانملا   ) هّرس سدق  خیش  مالک  هیجوت  زا  فّنصم  لودع 

. مینکیم نایب  ياهمّدقم  البق  یلبق  بلطم  داسف  حیضوت  يارب  [- 1]
: دشابیم دّیقم  دیق و  تروصب  ای  دشابیم و  ءزج  ود  زا  بّکرم  یمکح  عوضوم  یهاگ 

عوضوم یهاگ  دوشیم و  ّبترتم  عوضوم  نآرب  مکح  لاکـشا  الب  تروص  نیا  رد  تسا  ققحم  ءزج ، ود  نآ  دراد  نیقی  ناسنا  یهاـگ  هک 
دهاوخیم ینعی  دهد  رارق  بکرم  قّقحم  ریغ  ءازجا  زا  یضعب  نیشناج  ار  يزیچ  دهاوخیم  یعرش  لیلد  نکل  درادن  قّقحت  انادجو  بّکرم 

. دهد رارق  رگید  ءازجا  زا  یضعب  هلزنم  لزان  ار  یلّزنم 
تسا  نیا  شطرش  دشاب  يوغل  ریغ  حیحص و  لیلد  کی  دهاوخب  رگا  یعرش  لیلد  نیا 

89 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوش ّبترتم  بّکرم  عوضوم  نآرب  مکح  ات  دوشب  همیمـض  رگیدـکی  هب  ءزج  ود  یعرـش  لیلد  نیا  اب  ات  دـشاب  قّقحم  بّکرم  رگید  ءزج  هک 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1054 

http://www.ghaemiyeh.com


يوغل رما  کی  لیزنت  نیا  هکلب  تسا  رگید  ءزج  يارب  یئزج  ینیـشناج  هیبشت و  لـیزنت و  نیا  رب  يرثا  هچ  تسین  زرحم  رگید  ءزج  رگا  اـّما 
دشابیمن عوضوملا  مامت  ءزج  نیا  نوچ  دنک  تسرد  ام  يارب  ار  ءزج  کی  دناوتب  لیلد  نیا  ول  و  دوشیمن . رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و 

: دیوگب دشاب و  مّود  ءزج  هب  تبسن  رگید  هیبشت  لیزنت و  کی  لیزنت  نآ  ضرع  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  ّبترتم  لیزنت  نیا  رب  يرثا  اذل 
. دوش ّبترتم  بّکرم  عوضوم  نآرب  دوصقم  رثا  مکح و  ات  مّود  ءزج  هلزنم  لزان  ءزج  نآ  لّوا و  ءزج  هلزنم  لزان  ءزج  نیا 

. تسا زیچ  ود  لاعفنا  مدع  عوضوم  ینعی  ةاقالملاب  لعفنی  رکلا ال  ءاملا  لاثم :
. تیرک ب - بآ . فلا -

. تسا دّیقم  دیق و  طرش و  تروصب  هکلب  تسین  هداس  لاعفنا  مدع  عوضوم  ینعی  ءیش  هسجنی  رک ال  ردق  غلب  اذا  ءاملا  رگید : لاثم 
يرگید لـصالاب و  یکی  اـی  لـصالاب  اـی  نادـجولاب  عوـضوم  ءزج  ود  ره  هک  دوـمن  ّبترتـم  ار  مکح  ناوـتیم  یتروـص  رد  دراوـم  نیا  رد 

. دومن ّبترتم  ار  لاعفنا  مدع  مکح  ناوتیمن  الا  ددرگ و  زرحم  نادجولاب 
. دشابیم هعمج  زامن  بوجو  هب  عطق  ای  دلو  تایح  هب  عطق  قّدصت  بوجو  يارب  عوضوم  هیف  نحن  ام  رد  ینالوط ، همّدقم  نیا  هب  هّجوتاب 

دوشیم تباث  قّدصت  بوجو  مکح  تروص  نیا  رد  درک  لصاح  نیقی  هعمج  زامن  دروم  رد  ای  دش  عطاق  دلو  تایح  هب  تبـسن  یـسک  رگا 
تسا هدنز  مدنزرف  دیوگیم  دنکیم و  باحصتسا  دشاب  هتشاد  کش  شدنزرف  تایح  رد  یـسک  رگا  اّما  دش  تباث  نادجولاب  عوضوم  اریز 

کش اب  سپ  دنکیم  ادیپ  عطق  یلیزنت  يدّبعت و  عقاو  نیا  هب  تبسن  وا  تسا و  یعقاو  تایح  هلزنم  هب  ربتعم و  اعرش  بحصتسم  تایح  نیا  و 
(. هفیظو هب  عطق   ) مدرک ادیپ  يدّبعت  تایح  هب  عطق  باحصتسا ، هلیسوب  یعقاو  تایح  رد 

90 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا یقیقح  یعقاو و  تایح  هب  عطق  اب  مزالم  یلیزنت  تایح  هب  عطق  میتفگ  لئاسر  رب  هیشاح  رد  ام  و 

دیاب دیاهدرک  ادیپ  یلیزنت  يدّبعت و  تایح  هب  عطق  هک  مه  نونکا  دیهدب و  هقدص  دیاب  دینک  ادیپ  دنزرف  تایح  هب  عطق  اعقاو  امـش  رگا  ینعی 
یفاک راک  نیا  يارب  دـحاو  لیلد  ظاحل و  دـنوشب و  مه  یعوضوم  عطق  نیـشناج  دـنناوتیم  باحـصتسا  تاراما و  نیاربانب  دـیهدب  هقدـص 

. تسا
مه بحـصتسم  اّدؤم و  هب  عطق  هک  میرادن  یلیلد  دش  عقاو  هلزنم  لزان  بحـصتسم  اّدؤم و  رگا  تسین ، نشور  نادنچ  هیفرع  همزالم  نآ  الوا 

. دوش عقاو  نیزگیاج 
. تسا لاحم  هکلب  لطاب  بلطم ، نیا  لصا  ایناث 

درادن يرثا  اریز  تسین  حیحص  عوضوم  ءزج  لیزنت  نیا  اّما  دنوشیم  یلیزنت  عقاو  هلزنم  هب  بحـصتسم  اّدؤم و  میتفگ  لئاسر  رب  هیـشاح  رد 
. ددرگ لیزنت  هیبشت ، نیمه  ضرع  رد  ای  دشاب  زرحم  عوضوم  رگید  ءزج  هکنیا  رگم 

. دومن لیزنت  عقاو  هلزنم  هب  دوب  دحاو  ربخ  دافم  هک  ياهعمج  زامن  عراش ،
؟ دراد يرثا  هچ  هقدص  بوجو  هب  تبسن  عقاو  هلزنم  هب  هعمج  زامن  بوجو  لیزنت 

. دوشیم هقدص  بجوم  هعمج  زامن  بوجو  هب  عطق  هکلب  دوشیمن  قّدصت  بوجو  ببس  هک  یعقاو  هعمج  زامن  بوجو 
. دوب هقدص  ثعاب  دلو  تایح  دوجو  هب  عطق  نینچمه  و 

. دوش لیزنت  یعقاو  تایح  هب  عطق  هلزنم  هب  مه  یباحصتسا  تایح  هب  عطق  هکنیا  رگم  درادن  یعرش  رثا  یئاهنت  هب  دلو ، تایح  باحصتسا 
. دوشیم رود  مزلتسم  وغل و  لّوا  لیزنت  اذل  تسا  لّوا  لیزنت  لوط  رد  نوچ  لیزنت  نآ 

دوش و یلیزنت  عقاو  هب  عطق  هلزنم  هب  بحصتسم  تایح  هب  عطق  هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  هقدص ، بوجو  هب  تبسن  تایح ، باحـصتسا  نوچ 
رب فوقوم  یلیزنت  عقاو  هب  عطق  لیزنت 

91 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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[. 1  ] فشکلا وحن  یلع  اذوخأم  عطقلا  ناک  اذإ  امب  هل  صاصتخا  و ال  ّمعل ، ّمت  ول  اذه  ّنأ  کیلع  بهذی  مث ال 
[. 2  ] رودلا موزلل  مکحلا  اذه  سفن  عوضوم  یف  مکحب  عطقلا  ذخؤی  نأ  نکمی  داکی  ال  عبارلا : رمألا 

______________________________

. منک ادیپ  یلیزنت  عوضوم  هب  عطق  نم  و  لیزنت ، لّوا  ءزج  نآ  هک  تسا  نیا 
؟ دنتسین رگیدکی  ضرع  رد  لئاسر  رب  هیشاح  رد  یئاعّدا  لیزنت  ود  ایآ 

. تسا هقباطم  تلالد  ّتیمامت  زا  دعب  یمازتلا  تلالد  ینعی  دراد  یمازتلا  تلالد  رب  مّدقت  هقباطم  تلالد  ریخ ،
. دشیم تسرد  بلطم  دوب  راک  رد  هقباطم  تلالد  ود  دوب و  مه  ضرع  رد  لیزنت  ود  رگا  هلب 

دنیامرفیم فّنـصم  دوش و  یعوضوم  عطق  ضحم و  یقیرط  عطق  نیـشناج  تاراما  باحـصتسا و  دـشن  دـحاو  ظاحل  لیزنت و  اـب  هصـالخ :
. دنوشیم ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  طقف  باحصتسا  تاراما و  نیاربانب  تسا  هدوبن  تسرد  لئاسر  رب  هیشاح  رد  ام  هیجوت 

مه یقیرط و  عطق  نیزگیاج  مه  ار  باحـصتسا  هراما و  تسناوتیم  دـحاو  لـیلد  ینعی  دوب  ماـمت  میتفگ  هیـشاح  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  [- 1]
. دشاب یفشک  یعوضوم  ای  یفصو  یعوضوم  ام  عطق  هک  درکیمن  یقرف  یعوضوم  عطق  رد  رگید  دنکب ، یعوضوم  عطق  نیزگیاج 

. دشیم عطق  هناگراهچ  ماسقا  نیشناج  هکلب 
. تسین تسرد  لاح  ّيا  یلع  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) خیش موحرم  لیصفت  سپ 

یعوضوم عطق  لامعتسا  هوحن  مراهچ  رما 

هراشا

. مارح رمخلا  دننام : دوشیمن  نآ  زا  يرکذ  یعرش  باطخ  عوضوم  رد  هک  یقیرط  عطق  - 1 میراد : عطق  عون  ود  میتفگ  مّوس  رما  رد  [- 2]
وحن هب  يرگید  مکح  عوضوم  دروم  رد  یعرش  لیلد  ناسل  رد  هک  یعوضوم  عطق  - 2

92 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. قّدصتلا کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دننام : تشگیم  ذخا  عوضوملا  ءزج  ای  عوضوملا  مامت 

رگید مکح  کی  يارب  عوضوم  یمکح  بوجوب  عطق  رگا  هک  تسا  قّدـصت  بوجو  يارب  عوضوم  هعمج ، زامن  بوجوب  عطق  لاثم  نیا  رد 
؟ هن ای  دیامن  ذخا  مکح  نآ  دوخ  عوضوم  رد  ار  یمکح  هب  عطق  دناوتیم  عراش  ایآ  اّما  درادن  یعنام  چیه  دشاب 

. تسا رود  مزلتسم  عنتمم و  نیا  دنیامرفیم  ناشیا  ۀعمجلا  ةالص  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دیوگب  الثم 
هب تبـسن  دـهاوخب  فّلکم  هچنانچ  ۀـعمجلا ، ةالـص  کیلع  بجی  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  دـیوگب  یعرـش  لیلد  رگا  رود : ناـیب 
رب فّقوت  بوجو ، هب  عطق  سپ  دنک ، ادـیپ  نآ  هب  عطق  فّلکم  دـعب  دـشاب ، هتـشاد  یبوجو  هعمج  زامن  دـیاب  دوشب  عطاق  هعمج  زامن  بوجو 

بوجو هب  عطق  بوجو ، نیمه  عوضوم  رد  نوچ  تسا  عطق  رب  فّقوتم  مه  بوجو  نیمه  هک  دـییوگیم  امـش  دراد و  هعمج  زاـمن  بوـجو 
. يرگید بوجو  هن  تسا  هدش  ذخا 

قّقحت دهاوخب  عطق  رگا  و  هدش ) ذخا  شعوضوم  رد  عطق  اریز   ) تسا عطق  رب  فّقوتم  دنک  ادیپ  یبوجو  دـهاوخب  هعمج  زامن  رگا  هجیتن  رد 
بوجوب عطق  دوشیم  هنوگچ  دـشابن  راـک  رد  عرـش  مکح  دـشاب و  هتـشادن  قّقحت  یبوجو  رگا  نوچ   ) تسا بوجو  رب  فـّقوتم  دـنک  ادـیپ 

. دوب رود  نایب  نیا  دنک ) ادیپ  قّقحت 
اذا لاثم ، تسا - رتنشور  یلیخ  رود »  » هلئـسم دشاب  هدمآ  یعرـش  لیلد  رد  عوضوملا  ءزج  وحن  هب  عطق ، رگا  هک  میئازفیب  ام  مه  ار  ياهتکن 
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نآ هب  مه  نم  دوب و  ياهعمج  زامن  بوجو  عقاولا  یف  یتقو  ینعی  ۀعمجلا - ةالـص  کیلع  بجی  اهب  تعطق  ۀـبجاو و  ۀـعمجلا  ةالـص  تناک 
ّقلعت اـعقاو  هعمج  زاـمن  هب  یبوجو  دـیاب  لّوا  سپ  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  هعمج  زاـمن  بوجو  نیمه  ءزج ، ود  نیا  دوجو  اـب  مدرک  ادـیپ  عطق 

، رود هلئـسم  اجنیا  رد  هک  دشابیم  بجاو  هعمج  زامن  نامه  ءزج  ود  نیا  قّقحت  اب  هاگنآ  منک  ادیپ  بوجو  نآ  هب  عطق  نم  دعب  دشاب  هتفرگ 
. تسا رتنشور 

93 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] نیلثملا عامتجا  موزلل  هلثم  و ال 

[. 2  ] نیدضلا عامتجا  موزلل  هدض  و ال 
______________________________

شیپ رود »  » هلئـسم دندومرف  دنوخآ  ياقآ  موحرم  دوب ، هدـش  ذـخا  یعرـش  لیلد  ناسل  رد  عوضوملا  مامت  وحن  هب  عطق  هک  لبق  تروص  رد 
: فلخ نایب  اّما  رود . هن  دیآیم  شیپ  فلخ »  » دنیوگب دوب  بوخ  هکیلاحرد  دیآیم 

رگا اّما  مراد  یمکح  نم  هک  دیوگیم  نینچ  عراش  ّنأک  ۀعمجلا - ةالـص  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  دوب : نیا  ام  لاثم 
رد عطق  رگا  هکیلاحرد  تسا  تباث  یمکح  عطق ، زا  لـبق  هک  هدرک  ضرف  وا  ینعی  دوشیم  تباـث  مکح  نیا  ینک ، ادـیپ  مکح  نیا  هب  عطق 

مییوگب تسا  رتهب  تروص  نیا  رد  سپ  تسین  تباـث  یمکح  عطق ، قّقحت  زا  لـبق  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب  هتـشاد  ّتیلخدـم  عوضوم 
. تسا رود  مزلتسم  دندومرف  تروص  ود  ره  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  یلو  رود ،»  » هن دیآیم  شیپ  فلخ » »

؟ دیامن ذخا  مکح  نآ  لثم  عوضوم  رد  ار  یمکح  هب  عطق  دناوتیم  عراش  ایآ  [- 1]
: تسا راک  رد  بوجو  عون  ود  دروم  نیا  رد  رخآ  بوجوب  ۀعمجلا  ةالص  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دیوگب  الثم 

زا نوچ  دنکیم  ادیپ  قّقحت  نیلثم  عامتجا  ضرف  نیا  رد  دنکیم - ادیپ  قّقحت  عطق  زا  دعب  هک  یبوجو  تسا 2 - عطق  ّقلعتم  هک  یبوجو  - 1
هکنآ لاـح  هدـش و  قّقحم  نیلثم  عاـمتجا  عطاـق ، رظن  زا  سپ  تسه  بوجو  ود  نـآلا  هدـش  ادـیپ  هعمج  ةالـص  بوجوب  عطق  هک  يدرف  رظن 

. تسا عنتمم  نیلثم  عامتجا 
؟ دیامن ذخا  مکح  نآ  ّدض  عوضوم  رد  ار  یمکح  هب  عطق  دناوتیم  عراش  ایآ  [- 2]

دراد داضتم  مکح  ود  هعمج  زامن  عطاق ، رظن  زا  تروص  نیا  رد  ۀعمجلا . ةالص  کیلع  مرحی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  دیوگب  الثم 
رما عطاـقلا  دـنع  یّتـح  نیّدـض  عاـمتجا  تسا و  هعمج  زاـمن  هب  تبـسن  عطق  رب  فّقوتم  هک  تمرح ، تسا 2 - عطق  قـّلعتم  هک  بوـجو ، - 1

تعطق اذا  دـننام : دـشاب  هتـشادن  يدـساف  یلات  هکنیا  ات  دوش  ذـخا  يرگید  مکح  عوضوم  رد  دـیاب  یعوضوم  عطق  هصالخ ، تسا . یعنتمم 
. قّدصتلا کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب 

94 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هدض وأ  هلثم  وأ  هنم  يرخأ  ۀبترم  یف  مکحلا  نم  ۀبترمب  عطقلا  ذخأ  حصی  معن 

ۀبترم هعم  ناک  امل  هنأ  الإ  نونظملا ، مکحلا  كاذ  سفن  عوضوم  یف  هذـخأ  زاوج  مدـع  یف  عطقلاـک  ناـک  نإ  وهف و  مکحلاـب ، نظلا  اـما  و 
[. 2  ] ناکمالا نم  ناکمب  هدض - وأ  نونظملا  مکحلا  لثم  هدروم - یف  رخآ  مکح  لعج  ناک  ۀظوفحم ، يرهاظلا  مکحلا 

______________________________

. دننکیم انثتسا  ار  دروم  کی  ناشیا  [- 1 ( ] 1)
: دناهدرک رکذ  ار  مکح  هناگراهچ  لحارم  لّوا ) رما  رد   ) البق دنوخآ  ياقآ  موحرم 

طورشم نکل  دنکیم  ادیپ  قّقحت  يرگید  زا  سپ  یکی  لحارم  نیا  هک  زّجنت  هلحرم  ّتیلعف 4 - هلحرم  اشنا 3 - هلحرم  اضتقا 2 - هلحرم  - 1
دوش عطق  ّقلعتم  یلعف  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  دـسرب  زّجنت  هلحرم  هب  دـهاوخب  یلعف  مکح  رگا  الثم  هک  تسه  یطرـش  کی  هب 
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. تسا مکح  زّجنت  هلحرم  يارب  عوضوم  ّتیلعف ، هلحرم  هب  نیقی  عطق و  ینعی  دوشیم  زّجنم  یلعف  مکح  نیمه  تقونآ 
ار مکح  بتارم  زا  ياهبترم  هب  عطق  هک  نونکا  درک  ذـخا  مکح  نامه  رگید  هبترم  رد  ناوتیم  ار  مکح  بتارم  زا  ياهبترم  هب  عطق  هصالخ :

الثم مییامن  ذـخا  هک  درادـن  یعنام  دـنیامرفیم  ناشیا  مه  ار  مکح  نآ  ّدـض  ای  لـثم  رد  مینک ، ذـخا  مکح  ناـمه  رگید  هبترم  رد  میتسناوت 
. هعمج زامن  هّیلعف  تمرح  هب  عطق  يارب  دوش  عقاو  عوضوم  هعمج ، زامن  یبوجو  یئاشنا  مکح  هب  عطق  مییوگب 

یعوضوم ّنظ 

. دراد قارتفا  تهج  کی  كارتشا و  هجو  کی  عطق  اب  نظ  اریز  تسین  نینچ  هلئسم  هّنظم  باب  رد  اّما  [- 2]
بجی ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  تننظ  اذا  دـنیوگب  ـالثم  دـننک و  ذـخا  مکح  نآ  دوخ  عوـضوم  رد  ار  یمکح  هب  ّنظ  رگا  كارتـشا : تهج 

مزلتسم  عنتمم و  نیا  ۀعمجلا ، ةالص  کیلع 
95 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک تسا  نیا  ضرف  تسا و  هعمج  زاـمن  بوجو  رب  فّقوتم  هعمج  زاـمن  بوجوب  ّنظ  نوـچ  میتـفگ  عـطق  باـب  رد  هک  تسا  يرود  ناـمه 
. تسا هدش  ذخا  هّنظم  شعوضوم  رد  مه  هعمج  زامن  بوجو 

. مییامن لعج  مکح  نآ  ّدض  ای  لثم  عوضوم  رد  میناوتیمن  ار  مکح  کی  هب  عطق  میتفگ  عطق  باب  رد  قارتفا : تهج  اّما 
بوجوب تننظ  اذا  مییوگب  الثم  مینک و  ذـخا  مکح  نآ  لثم  ای  دـض  عوضوم  رد  ار  مکح  کـی  هب  ّنظ  هک  درادـن  یعناـم  نظ  باـب  رد  اـّما 

. تسیچ هلئسم  نیا  ّتلع  ۀعمجلا  ةالص  کیلع  مرحی  ۀعمجلا  ةالص 
يرهاظ مکح  نوچ  دـیامن  لعج  وا  يارب  يرهاظ  مکح  کی  دـناوتیمن  رگید  عراش  دوش  یمکح  هب  عطاق  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ّتلع ،

لعج يرهاظ  مکح  شیارب  عراش  هکنیا  ات  تسین  لهاج  دـشاب  عقاو  فلاـخم  شعطق  ول  عطاـق و  صخـش  یلو  تسا  لـهاج  درف  هب  طوبرم 
وا ربارب  رد  مه  لهج  زا  ياهدرپ  تسین و  فشکنم  شیارب  عقاو  وا  دراد ، هّنظم  هک  یسک  اّما  منیبیم  ار  عقاو  نم  دیوگیم  عطاق  هکلب  دیامن 

يرهاظ مکح  نیا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  امک  دـنک  لعج  يرهاظ  مکح  کی  عقاو ، هب  ّناظ  درف  يارب  دـناوتیم  عراـش  اذـل  دراد  رارق 
. تسا هدش  لعج 

نکل تسا  عقاو  هب  يامنهار  يّدح  ات  نظ  نیا  دیراد و  هّنظم  امـش  هکنیا  اب  دیدرک  ادیپ  سابل  کی  تساجن  رب  ربتعم  ریغ  نظ  امـش  رگا  الثم 
یعنام چـیه  تسا و  هدرک  لعج  سابل  نآ  هب  تبـسن  تراهط  مان  هب  يرهاظ  مکح  کی  عراش  تسین ، نشور  تسرد  امـش  يارب  عقاو  نوچ 

ذخا تراهط )  ) تساجن ّدض  عوضوم  رد  تساجن  هب  ّنظ  اجنیا  ارهاط - ءیّـشلا  نوکی  ۀـساجنلاب  تننظ  اذا  دـیوگب  عراش  هک  تسین  راک  رد 
بوجولاب تننظ  اذا  دیوگب  دناوتیم  عراش  تسا  روطنیمه  مه  هعمج  زامن  بوجو  هلئسم  رد  تسین  دساف  یلات  چیه  مزلتـسم  تسا و  هدش 

، دیدرک ادیپ  هعمج  زامن  بوجو  هب  ّنظ  امش  رگا  ینعی  ۀعمجلا - ةالص  کیلع  مرحی 
96 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلعف مکح  عوضوم  یف  هذـخأ  نکمی  ال  یلعفلا ، مکحلاب  اـقلعتم  نظلا  نوکی  نأـب  اـضیأ ، اـیلعف  نظلا  هب  قلعتملا  مکحلا  ناـک  نإ  تلق : نإ 
لعنلا قباط  عطقلا ، یف  امک  رخآ ، مکح  عوضوم  یف  هذخأ  حصی  امنإ  و  نیلثملا ، وأ  نیدضلا  عامتجاب  نظلا  همازلتـسال  هدـض ، وأ  هلثم  رخآ 

[. 1  ] لعنلاب
______________________________

. دوشیم تباث  امش  يارب  هعمج  زامن  تمرح  دشاب  تباث  بوجو  نآ  هکنیا  ياج  هب 
. دومن ذخا  نآ  لثم  ای  دض  عوضوم  رد  ار  مکح  کی  هب  ّنظ  ناوتیم  تسا  ظوفحم  يرهاظ  مکح  هبترم  نوچ  نظ  باب  رد  هصالخ :
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عراش دـییوگیم  امـش  ارچ  دومن . ذـخا  مکح  نآ  لثم  ای  دـض  عوضوم  رد  ار  یمکح  هب  ّنظ  ناوتیمن  ثحابم  نیا  مامت  اـب  لاکـشا : [- 1]
. ۀعمجلا ةالص  کیلع  مرحی  ۀعمجلا  ةالص  بوجوب  تننظ  اذا  دیوگب  دناوتیم 

؟ یلعف مکح  کی  ای  تسا  یئاشنا  مکح  کی  تسا ، هدرک  ادیپ  ّقلعت  نآ  هب  نظ  هک  ینونظم  مکح  نآ  ایآ 
هعمج زامن  بوجو  نونظم  یلعف  مکح  - 1 تسا : هدش  عمج  یلعف  مکح  ود  مه  اجنیا  بوخ  تسا ، یلعف  مکح  کی  دیئوگب  دـیاب  امّلـسم 

عامتجا دـنناوتیم  فلاختم  نونظم  یلعف  مکح  ود  هنوگچ  تسا و  نیّدـض  عامتجا  نیا  هعمج و  زامن  تمرح  ماـن  هب  رگید  یلعف  مکح  - 2
. دنیامن

دیناوتیم امـش  ایآ  تسا . لطاب  مه  یلعف  مکح  ود  عاـمتجا  هب  ّنظ  میهدیم  باوج  میرادـن - هک  مکح  ود  عاـمتجا  هب  عطق  اـم  دـییوگیم 
عطق دننام  مه  نظ  دییوگب  دیاب  اذل  درادن  ناکما  مه  نیضیقن  عامتجا  هب  لامتحا  نظ و  عطق ، هن ، دیهدب ؟ ار  نیـضیقن  عامتجا  لامتحا  یّتح 

. مکح نآ  دوخ  ای  دض  ای  لثم  رد  هن  دومن  ذخا  يرگید  مکح  عوضوم  رد  ار  یمکح  هب  ّنظ  ناوتیم  طقف  تسا و 
97 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عم و  ۀبوقعلا ، هتفلاخم  یلع  قحتسا  زجنتل و  لاحلا - نم  هیلع  وه  ام  یلع  عطقلا - هب  قلعت  ول  هنأ  ینعمب  ایلعف ، مکحلا  نوکی  نأ  نکمی  تلق :
وأ لصأ  لعج  زوجی  لب  نکمأ ، امیف  هیلع  طایتحالا  موزل  لعجب  وأ  نکمأ ، ول  هلهج  عفرب  فّلکملا ، رذـع  عفر  مکاحلا  یلع  بجی  کـلذ ال 

[. 1  ] مهفاف یفخی ، امک ال  هدض ، وأ  هلثم  رخآ  مکح  لعج  هب  عطقلا  نم  نکمی  داکی  و ال  يرخأ ، هدض  یلإ  و  ةرات ، هیلإ  ۀیدؤم  ةرامأ 
______________________________

عراش تساجن  هب  ّنظ  دوجو  اب  هنوگچ  هک  تسا  یعقاو  يرهاظ و  مکح  عامتجا  هب  داریا  امش ، لاکشا  دنیامرفیم ، ناشیا  باوج : [- 1 ( ] 1)
حیضوت ار  نظ  عطق و  نیب  قرف  کی  نونکا  نکل  مینکیم  نایب  ار  لاکشا  نیا  باوج  الصفم  هدنیآ  رد  ام  دنکیم - سابل  تراهط  هب  مکح 

. میهدیم

تّیلعف ماسقا 

. هّیمتح ّتیلعف  - 2 هّیقیلعت ، ّتیلعف  - 1 میراد : ّتیلعف  عون  ود  ماکحا ، ّتیلعف  باب  رد  ام 
نمـض قاـّفتا و  باـب  زا  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  عراـش  فدـه  هک  تروص  نیا  هب  اـّما  دـشابیم  یلعف  مکح ، کـی  هّیقیلعت ، ّتیلعف  رد  - 1
یلعف مکح  نیا  هب  تبـسن  دیورب  امـش  تسین  مزال  دنکیم و  ادیپ  زّجنت  ّتیلعف  نآ  دـیدرک ، ادـیپ  یلعف  مکح  نآ  هب  ملع  هعلاطم ، قیقحت و 

اب دنک و  قیقحت  نآ  هب  تبـسن  دورب  ناسنا  هک  درادن  ّتیمها  ردقنآ  شتّیعورـشم  ضرف  اب  مکح  نیا  ینعی  دـیئامن  ملع  لیـصحت  قیقحت و 
دناوتیم هک  يدراوم  رد  تسین  مزـال  نینچمه  دـیامن و  زاـب  فّلکم  يارب  ار  ملع  هار  هک  تسین  مزـال  مه  عراـش  رب  دـیامن و  تقفاوـم  نآ 

طایتحا ناوتیم  دراوم  ریاس  رد  اّما  تسین  نکمم  طایتحا  لعج  نیروذحملا ، نیب  نارود  رد   ) دـنکب طایتحا  هب  رما  دـیامن ، لعج  ار  طایتحا 
اب قفاوم  ای  دشاب  عقاو  اب  فلاخم  هاوخ  دنک  تسرد  يرهاظ  مکح  ناونعهب  ار  یلصا  ای  هراما  دناوتیم  دراوم  نیا  رد  هکلب  و  دومن ) لعج  ار 

. دوشیم تباث  نآ  ّدض  ای  لثم  يدرک  ادیپ  یقیلعت  یلعف  مکح  نیا  هب  ّنظ  رگا  دیوگب  دناوتیم  و  عقاو -
. تسین راک  رد  نآ  اب  تقفاوم  زا  رارف  يارب  یهار  چیه  دوش و  تقفاوم  جراخ  رد  دیاب  مکح  نیا  ینعی  هّیمتح  ّتیلعف  هّیمتح : ّتیلعف  - 2

98 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ؟ نیدضلا وأ  نیلثملا  عامتجال  امزلتسم  نوکی  هنأ  الإ  وه  له  و  کلذ ؟ نکمی  فیک  تلق : نإ 

هدروم یف  یلعف  رخآ  مکح  عم  زجنتل - قاـفتالا  باـب  نم  هب  عطق  وـل  يأ  ینعملا - كاذـب  یلعفلا  یعقاوـلا  مکحلا  عاـمتجاب  سأـب  ـال  تلق :
مکحلا نیب  قیفوتلا  یف  قیقحتلا  نم  یتأیـس  ام  یلع  صوصخلاب ، مکحلاب  نظلا  هعوضوم  یف  ذـخأ  لـیلد  وأ  ةراـمألا ، وأ  لـصألا  یـضتقمب 
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[. 2  ] یعقاولا يرهاظلا و 
______________________________

رگا اّما  دنکیم  ادیپ  ّتیمتح  هّیقیلعت ، ّتیلعف  نآ  ینک  ادـیپ  عطق  رگا  ینعی  تسا  عطق  نآ  هیلع  ّقلعم  تسیچ ؟ هیلع  ّقلعم  هّیقیلعت ، ّتیلعف  رد 
نیا هب  عطق  اـب  عراـش  دوشیم - نشور  یقرف  نظ  عطق و  نیب  هک  تساـجنیا  دـسریمن . ّتیمتح  هب  ّتیلعف  نآ  دـش  ادـیپ  هّنظم  عطق  ياـج  هب 

هب هّیقیلعت  ّتیلعف  لصاح و  نآ  هیلع  ّقلعم  دش  ادیپ  یقیلعت  یلعف  مکح  نیا  هب  عطق  ات  اریز  دروایب  يرگید  مکح  کی  دناوتیمن  یلعف  مکح 
یقیلعت یلعف  مکح  هب  ّنظ  رگید  دـیدرک ، ادـیپ  یقیلعت  یلعف  مکح  نیا  هب  ّنظ  عطق ، ياـج  هب  امـش  رگا  یلو  دـیآیم ، رد  ّتیمتح  تروص 

هچ  ) يرگید مکح  عراـش ، هک  درادـن  یعناـم  الـصا  دـنامیم و  یقاـب  دوخ  قیلعت  رد  مکح  نیا  اذـل  دـنکیمن  لـصاح  ار  دوخ  هیلع  قـّلعم 
عوضوم رد  ار  یقیلعت  یلعف  مکح  نآ  هب  ّنظ  اـم  هک  تروص  نیا  هب  اـی  يرهاـظ ، مکح  تروص  هب  عقاو ) اـب  قفاوم  هچ  عـقاو و  اـب  فلاـخم 

. دیامن نایب  ام  يارب  مینک ، ذخا  رگید  یعقاو  مکح 
. دش نشور  یقرف  تهج  نیا  رد  نظ  عطق و  نیب  سپ 

عامتجا هلئـسم  زاب  درک  لعج  عقاو  لثامم  ای  عقاو  فـالخرب  یمکح  عراـش  هک  یئاـج  میرادـن ، لوبق  اـم  میئوگیم  هرخـألاب  لاکـشا : [- 1]
. دیآیم شیپ  نیّدض  ای  نیلثم 

دـش ادـیپ  عطق  نآ  هب  قاّفتا  باب  زا  رگا  هکيوحنهب  هدـشن  لصاح  نآ  هیلع  ّقلعم  هک   ) یقیلعت یلعف  مکح  عاـمتجا  زا  یعناـم  باوج : [- 2]
ای یلمع  لصا  ياضتقم  هب  رگید  مکح  نآ  هاوخ  [ ) تسین 46 یقیلعت  یلعف  مکح  نامه  دروم  رد  یلعف  رگید  مکح  اب  دنکیم ) ادیپ  زّجنت 

99 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه امک  ادایقنا ؟ اداقتعا و  هل  میلـستلا  و  امازتلا ، هتقفاوم  یـضتقی  المع - هتقفاوم  یـضتقی  امک  عطقلاب - فیلکتلا  زجنت  له  سماـخلا : رمـألا 

بـسحب يرخألا  و  نانجلا ، بلقلا و  بسحب  امهادـحإ  ناتعاط ، نالاثتما و  هل  ناک  ثیحب  ۀـیداقتعالا ، رومألا  ۀـینیدلا و  لوصألا  یف  مزاللا 
اّمنإ لب  هیلع ، ۀـبوقعلا  قحتـسی  الف  یـضتقی ؟ وأ ال  المع ، ۀـقفاوملا  عم  ول  امازتلا و  ۀـقفاوملا  مدـع  یلع  ۀـبوقعلا  قحتـسیف  ناکرألاب ، لمعلا 

[. 1  ] ۀیلمعلا ۀفلاخملا  یلع  اهقحتسی 
______________________________

يرهاظ و مکح  نیب  عمج  رد  هک  تسا  یکالم  نامه  عاـمتجا ، كـالم  نکل  میدرک ) ثحب  نآ  يور  نونکا  هک  یتروصب  اـی  دـشاب  هراـما 
. مییوگیم یعقاو 

دنکیم ادـیپ  یمتح  یلعف  بوجو  هعمج  زامن  دـیدرک ، ادـیپ  هعمج  زامن  یقیلعت  یلعف  بوجوب  ّنظ  رگا  دـیوگب : عراش  درادـن  یعناـم  سپ 
(. يرگید بوجوب  نکل  )

هّیمازتلا تقفاوم  مجنپ  رما 

هراشا

زّجنت هلحرم  رد  هک  دـسریم  زّجنت  هلحرم  هب  درک  یط  ار  ّتیلعف  اشنا و  اضتقا ، هلحرم  هس  یتقو  دـنراد  یلحارم  فیلاکت ، میتفگ  ـالبق  [- 1]
قاقحتـسا ود  هجیتـن  رد  و  تفلاـخم ، عون  ود  فیلکت  ره  اـیآ  نونکا  ددرگیم - ّبترتـم  فیلکت  تقفاوم  رب  تبوـقع  تبوـثم و  قاقحتـسا 

مادـک مّود  عون  لّوا و  عون  دوشیم ؟ بترتـم  نآرب  تبوثم  قاقحتـسا  ود  دراد و  تقفاوـم  عوـن  ود  فـیلکت  ره  لـباقم  رد  دراد و  تبوـقع 
؟ تسا
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دنیوگیم دنک  ادیپ  قّقحت  رمخ  برـش  الثم  دوش ، تفلاخم  فیلکت  المع  رگا  هک  تسا  لمع  تهج  زا  تقفاوم  تفلاخم و  نامه  لّوا  عون 
. درک ادیپ  قّقحت  هّیلمع  تقفاوم  دنیوگیم  دوش  نایتا  رهظ  زامن  اضرف  رگا  درک و  ادیپ  ققحت  هّیلمع  تفلاخم 

زا اهنت  هن  ناسنا  هک  تسا  نیا  هّیمازتلا  تقفاوم  زا  دوصقم  میراد  مه  ياهّیمازتلا  تفلاخم  تقفاوم و  اـیآ  تسا  اـم  ثحب  لـحم  هک  مّود  عون 
رد هکنیا  امک  دشاب  داقنم  عراش  فیلکت  ربارب  رد  بلق  داقتعا و  رظن  زا  هکلب  دنکیم  تقفاوم  ار  الوم  تاروتسد  المع  باقع  سرت 

100 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هدیس رمأل  لثتمملا  دبعلا  قاقحتسا  مدعب  لقعلا  لالقتسا  و  کلذب ، نایصعلا  ۀعاطإلا و  باب  یف  مکاحلا  نادجولا  ةداهـشل  یناثلا ، وه  قحلا 

[. 1  ] هل اداقنم  ادقتعم و  هب و  امزتلم  املستم و  نکی  مل  ول  و  ۀبوقعلا ، نود  ۀبوثملا  الإ 
______________________________

. تسا مزال  یبلق  داقتعا  دیاقع  لوصا 
يراج مه  هّیفرع  یلاوم  رماوا  هب  تبـسن  هکلب  تسین  عرـش  هدودحم  هب  ّصتخم  هّتبلا  تسا  یلقع  هلئـسم  کی  هّیمازتلا ) تقفاوم   ) هلئـسم نیا 

. تسا
مه دنک  تعاطا  دـیاب  جراخ  رد  مه  ینعی  هّیبلق ؟ تقفاوم  هّیلمع 2 - تقفاوم  - 1 دراد : هفیظو  ود  دبع  ایآ  داد  دبع  هب  يروتـسد  یلوم  رگا 

هّیلمع تقفاوم  شاهفیظو  طقف  هن ، هکنیا  ای  دوشیم  تبوثم  ود  قحتسم  هجیتن  رد  دشاب  عضاخ  مزتلم و  الوم  روتـسد  هب  تبـسن  دیاب  بلق  رد 
. دراد تبوثم  کی  قاقحتسا  دبع  هجیتن  رد  تسا و 

دنوادخ عالّطا  مدع  ملع و  مدع  هب  عوجر  داقتعا  مدع  یهاگ  الثم  دوشیم  یئاهللخ  بجوم  داقتعا  مدع  یهاگ  هّیعرـش  روما  رد  رّکذـت -
هک مینکیم  ثحب  ار  یئالقع  یّلک  هلئسم  کی  ام  هکلب  تسین  ضرف  نیا  رد  ام  ثحب  دنکیم - دسافم  حلاصم و  هب  تبسن  یلاعت  كرابت و 

. تسا يراج  هّیفرع ) یلاوم  رد  هچ  عرش و  طیحم  رد  هچ   ) رماوا ماکحا و  مامت  رد 

هّیمازتلا تقفاوم  بوجو  مدع 

نازیم كالم و  لـقع  تسا و  لـقع  نایـصع ، تعاـطا و  باـب  رد  مکاـح  نوچ  تسین  هّیمازتلا  تقفاوم  موزل  رب  یلیلد  هک  تسنیا  قح  [- 1]
تبوثم کی  قحتسم  داد  ماجنا  ار  الوم  روتسد  یسک  رگا  ینعی  دنادیم  هیلمع  تفلاخم  هّیلمع و  تقفاوم  طقف  ار  ماکحا  رد  باقع  باوث و 

. هّیلمع تفلاخم  باب  رد  روطنیمه  هن  ای  تشاد  مه  هّیمازتلا  تقفاوم  وا  ایآ  دنیوگب  هکنیا  نودب  تسا 
101 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هالوم و ماکحأب  داقتعالا  نم  هب  دـبعلا  فصتی  نأ  قیلی  امب  هفاصتا  مدـعل  هدیـس ، يدـل  هتجرد  طاطحنا  هصیقنت و  بجوی  کلذ  ناـک  نإ  و 
[. 1  ] یفخی امک ال  المع ، هتقفاوم  عم  امازتلا  هیهن  وأ  هرمأل  هتفلاخم  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  ریغ  اذه  و  اهل ، دایقنالا 

ۀقفاوملا هیلع  بجی  امیف ال  ول  و  بجول ، اهنم  اـنکمتم  فّلکملا  ناـک  ول  ۀـیمازتلالا ، ۀـقفاوملا  موزل  ریدـقت  یلع  هنا  کـیلع ، بهذـی  ـال  مث 
نم نکمتلل  هتمرح ، وأ  ءیـش  بوجوب  الامجإ  ملع  اذإ  امک  امهعانتمال ، اضیأ  کلذـک  هیلع  ۀـیعطقلا  ۀـفلاخملا  مرحی  ـال  و  ـالمع ، ۀـیعطقلا 

[. 2  ] ۀمرحلا وأ  بوجولا  هنأ  ملعی  مل  نإ  و  تباثلا ، عقاولا و  وه  امب  هب  داقتعالا  هل و  دایقنالا  و  اعقاو ، تباثلا  وه  امب  مازتلالا 
______________________________

تقفاوم هتبلا   ) دـشاب وا  تاروتـسد  هب  دـقتعم  عضاخ و  الوم  ربارب  رد  وا  هک  تسنیا  ـالوم  ربارب  رد  دـبع  ّتیدوبع  ماـقم  همزـال  هلب  [- 1 ( ] 1)
هب یطبر  نیا  یلو  دـنکیم  ادـیپ  طاـطحنا  ناـصقن و  وا  ّتیدوـبع  هبترم  دـشن  عضاـخ  نطاـب  رد  رگا  هکيروـطهب  دـنکب ). دـیاب  مه  هـّیلمع 

. درادن تبوقع  قاقحتسا 
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. میرادن هّیلمع  تقفاوم  ربارب  رد  هّیداقتعا  ای  هّیمازتلا  تقفاوم  مان  هب  یتقفاوم  هصالخ :

تسین همزالم  هیلمع  تقفاوم  هیمازتلا و  تقفاوم  نیب 

اجکره ینعی  تسه  راـک  رد  ياهمزـالم  طاـبترا و  هّیلمع  تقفاوـم  هّیمازتـلا و  تقفاوـم  نیب  اـیآ  دـشاب ، بجاو  هّیمازتـلا  تقفاوـم  رگا  [- 2]
رهاـظ اـجک  ثحب  نیا  هرمث  دـنرادن ؟ رگیدـکی  هب  یطبر  ود  نیا  هن ، هکنیا  اـی  تسا  مزـال  مه  هّیمازتـلا  تقفاوـم  دوـب  مزـال  هّیلمع  تقفاوـم 

؟ دوشیم
. دوشیم رهاظ  نیروذحملا  نیب  نارود  هلئسم  رد  هرمث 

نیا رد  تسا ، تمرح  ای  بوجو  هعمج ، زامن  یعقاو  مکح  دنادیم  الثم  دراد ، یلامجا  ملع  ناسنا  هک  تسا  ییاج  نیروذـحملا  نیب  نارود 
رگا اریز  درادن ، دوجو  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  هّیعطق و  هّیلمع  تقفاوم  يارب  یهار  یلو  تسا  حرطم  یلامجا  ملع  هلئسم  هکنیا  اب  دروم 

102 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دحاوب مازتلالا  هیلع  بجو  امل  و  ۀنکمم ، ذئنیح  ۀـیمازتلالا  ۀـیعطقلا  هتقفاوم  تناک  امل  هناونع ، صوصخب  هب  مازتلالا  موزل  نع  الإ  تیبأ  نإ  و 

هئاضتقاب لیق  ول  فیلکتلا  نأ  ةرورـض  عم  ۀـهادب ، هب  مازتلالا  مدـع  روذـحم  نم  لقأب  سیل  القع  فیلکتلا  دـضب  مازتلالا  روذـحم  نإف  اعطق ،
[. 1  ] ارییخت هدضب  وأ  هب  مازتلالا  ال  انیع ، هسفنب  مازتلالا  الإ  یضتقی  دکی  مل  مازتلالل 

______________________________

یفرط زا  دـهدیم و  ار  شبوجو  لاـمتحا  مه  زاـب  دـیامن  كرت  رگا  دـهدیم و  مه  ار  شتمرح  لاـمتحا  دروآ  اـجهب  ار  هعمج  زاـمن  ناـسنا 
یلمع یعطق  تفلاخم  یلمع و  یعطق  تقفاوم  هک  يدروم  اهنت  اذل  دیامن  نایتا  مه  دنک و  كرت  مه  ار  هعمج  زامن  ناسنا  هک  درادن  ناکما 
كرت نیب  ّریخم  امـش  ینعی  دنکیم  رییخت  هب  مکح  دروم  نیا  رد  لقع  هک  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  هلئـسم  نیمه  رد  دشابیمن  نکمم 

. درادن يرگید  رب  ناحجر  ود  نیا  زا  مادکچیه  دیتسه و  لعف  و 
؟ تسا هنوگچ  هلئسم  تروص  نیا  رد  میدش ، هّیمازتلا  تقفاوم  موزل  هب  لئاق  فیلاکت  مامت  رد  ام  رگا 

عقاو رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  نم  دییوگب  دیـشاب و  هتـشادن  هّیلمع  تقفاوم  هب  يراک  امـش  هک : تسا  تروص  نیا  هب  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئـسم 
، دـش تسرد  وحن  نیا  هب  هیمازتلا  تقفاوم  دوبن ، نکمم  هیلمع  تقفاوم  هکنیا  اب  سپ  متـسه - مزتلم  دـقتعم و  تسا  تباـث  هعمج  زاـمن  يارب 

هماـنرب میـشاب  هتـشاد  یبلق ) یلمع و   ) تقفاوم عون  ود  اـم  رگا  تسین و  ياهمزـالم  هّیلمع  تقفاوم  هّیمازتـلا و  تقفاوم  نیب  دـش  مولعم  سپ 
. تسا لقتسم  مادکره 

تسین نکمم  هّیمازتلا  تقفاوم  یهاگ 

تقفاوم ینعم  هکلب  دروخیمن  درد  هب  تمرح  بوجو و  نیب  دّدرم  یلاـمجا  مکح  کـی  هب  ندـش  مزتـلم  هک  دـنکیم  لاکـشا  یلئاـق  [- 1]
مکح  هب  مزتلم  ناسنا  هک  تسا  نیا  هّیمازتلا 

103 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مه منادیمن ، دـیوگیم : ياهدـش ، مزتـلم  زیچ  هچ  هب  امـش  مینک  لاؤس  وا  زا  رگا  دوشب . عقاولا  یف  وه  اـم  هب  مزتـلم  هکنیا  هن  دوشب  یّـصاخ 

. درادن ياهدئاف  مازتلا  وحن  نیا  تمرح ، لامتحا  مه  مهدیم و  بوجو  لامتحا 
ار هّیمازتلا  تقفاوم  انبم  نیا  يور  مییوگیم  دیامن  يراشفاپ  ردقنیا  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  رد  یسک  رگا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
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ادیپ نایرج  لمع  ماقم  رد  هک  يرییّختلا  ۀلاصا  هک  دراد  یعنام  هچ  میوش . مزتلم  صاخ  مکح  هب  میناوتیمن  نوچ  تشاذگ  رانک  دـیاب  اجنیا 
ّریخم امـش  دـیوگیم  لقع  ینعی  دوش ، يراج  مه  هّیمازتلا  تقفاوم  رد  رییختلا  ۀـلاصا  نامه  دومن  كرت  لـعف و  نیب  ّریخم  ار  ناـسنا  درک و 

. دیوش مزتلم  مکح  کی  هب  امتح  هک  دیتسه 
دییامن و باختنا  ار  تمرح  مکح  دیتسین ، لئام  رگا  دـیوش و  مزتلم  بوجو  هب  امتح  دـینک و  رایتخا  ار  یبوجو  مکح  نآ  دـیتسه  لئام  رگا 

. دیوشب تمرح  هب  مزتلم  امتح 
. دنکیم ادیپ  هار  مازتلا  هلئسم  رد  مه  لمع و  هلئسم  رد  مه  رییّختلا  ۀلاصا  هصالخ 

. دومن يراج  مازتلا  لمع و  هلئسم  رد  ار  رییختلا  ۀلاصا  ناوتیمن  هتکن  ود  رطاخب  هک  دوشیم  هدافتسا  ناشیا  مالک  زا 
الـصا ناـسنا  رگا  مینکیم ، لاؤس  امـش  زا  نونکا  دـیدرک ، حرطم  ار  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئـسم  ـالوم  فیلکت  ّتیمها  تیاـعر  يارب  امـش  - 1

ّدـض هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  حضاو  دوش ؟ مزتلم  الوم  فیلکت  ّدـض  هب  هکنیا  ای  تسا  رتمک  شروذـحم  دوشن  مزتلم  الوم  فیلکت  هب  تبـسن 
. تسا رتمک  شروذحم  ددرگن  مزتلم  الوم  فیلکت  هب  الصا  رگا  دراد و  يرتشیب  روذحم  دوش  مزتلم  الوم  فیلکت 

طقف میوشن ، الوم  فیلکت  هب  مزتلم  الصا  رگا  نیروذحملا  نیب  نارود  رد 
104 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میاهدشن يرگید  راک  بکترم  میاهدرکن و  ادیپ  یبلق  مازتلا  الوم  فیلکت  هب  هک  تسا  نیا  شروذحم 
تـسا الوم  فیلکت  ّدض  مینکیم  رایتخا  ام  هک  ار  یمکح  نآ  یهاگ  هک  تسا  نیا  رییختلا ، ۀلاصا  همزال  میریگب ، ار  رییختلا  ۀـلاصا  رگا  اّما 

؟ یلوم فیلکت  هب  ندشن  مزتلم  ای  تسا  رتشیب  شروذحم  الوم  فیلکت  ّدض  هب  ندش  مزتلم  ایآ  میاهدش  مزتلم  الوم  فیلکت  ّدض  هب  هجیتن  رد 
ار الوم  مکح  هب  تبـسن  مازتلا  مدـع  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  اـم  اذـل  دراد  يرتشیب  روذـحم  ندـش  مزتلم  ـالوم  فیلکت  ّدـض  هب  املـسم 

. دراد يرتمک  روذحم  هک  مییامنیم  باختنا 
. دیامنیم هّیمازتلا  تقفاوم  هب  راداو  ار  ناسنا  تسا و  فیلکت  نوئش  زا  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  - 2

. دنکیم فیلکت  نآ  دوخ  هب  تبسن  هّیمازتلا  تقفاوم  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  مّلسم  دنکیم ؟ راداو  هّیمازتلا  تقفاوم  مادک  هب 
: دیوگب دورب و  نوریب  شدوخ  ّدح  زا  هک  دیراد  غارس  ار  یفیلکت  ایآ 

فیلکت دوشیمن - رّوصت  ییاضتقا  نینچ  یلیلد  چیه  رد  دییامن -؟ ادیپ  مازتلا  نم  ّدض  هب  ای  دیوشب  مزتلم  نم  هب  هکنیا  نیب  یتسه  ّریخم  امش 
تقفاوم يارب  تسا و  هّیلمع  تقفاوم  لمع و  ماقم  هب  طوبرم  رییختلا  ۀلاصا  مییوگیم  اذل  دنکیم  توعد  شدوخ  هب  امازتلا  المع و  هشیمه 

. دشابیمن هّیمازتلا 
هب یلامجا  مازتلا  دـییوگب  هچنانچ  و  لامجا - وحن  هب  میوشیم - مزتلم  تباث » عقاولا  یف  وه  ام   » هب مییوگب  دـیاب  ام  هیف  نحن  ام  رد  هصـالخ :

. میراذگب رانک  الصا  ار  هّیمازتلا  تقفاوم  هکنیا  زج  درادن  دوجو  یهار  رگید  دروخیمن ، درد 
105 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ۀیراج تناک  ول  ملعلا  فارطأ  یف  ۀیعوضوملا  وأ  ۀیمکحلا  لوصألا  ءارجإ  نع  عنام  مازتلالا  موزل  لبق  نم  نوکی  هنأ ال  حدقنا  دق  انه  نم  و 
هجو یلع  الا  [ 49] اضیا هیف ح 48 ] روذحملاب  لیق  ول  هفالخب  مازتلالا  لب  هب . مازتلالا  مدع  روذـحم  [ 47] اهب عفدی  امک ال  هنع ، رظنلا  عطق  عم 

. ضرفلا بسحب  اهنایرج  یلع  فوقوم  وه  اهنایرج و  نم  مزاللا  مازتلالا  مدع  یف  روذحم  مدع  یلع  فوقوم  اهنایرج  نأل  رئاد 
و فارطألا ، یف  ماحتقالا  مادـقإلا و  یف  صیخرت  كانه  نکی  مل  اذإ  امیف  نوکی  امنإ  هیف  روذـحملاب  لقعلا  لالقتـسا  نإ  لاقی : نأ  الإ  مهللا 

. رخآ مکحب  مازتلالا  یف  لب و ال  هیف ؛ روذحم  هعم ال 
رئاسک ۀـیلمع  ماکحأ  اهنأ  عم  اهیلع ، یلمع  رثأ  بترت  مدـع  عم  یلامجإلا ، ملعلا  فارطأ  یف  لوصألا  نایرج  زاوج  یف  ذـئنیح  نأشلا  نأ  الإ 
یلعأ ۀمالعلا  انخیش  هاعدا  امک  اهلومـش ، ریدقت  یلع  اهلولدم  یف  ضقانتلا  موزلل  هفارطأل ، اهتلدأ  لومـش  مدع  یلإ  افاضم  ۀیعرفلا ، ماکحألا 
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[. 1  ] ادّیج ربدتف  رظن ، لمأت و  لحم  ناک  نإ  و  هماقم ، هّللا 
______________________________

؟ دوشب یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  عنام  دناوتیم  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  ایآ 

. مییامن نایب  رتهب  ار  بلطم  میناوتب  ات  مینکیمن  رکذ  دناهدرک  نایب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  یبیترت  هب  ار  نتم  ترابع  حیضوت  [- 1]

؟ دنوشیم يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ایآ 

کی دنک و  يراج  بوجوب  تبسن  ةءاربلا  ۀلاصا  کی  دناوتیم  ایآ  مارح  ای  تسا و  بجاو  ای  هعمج  زامن  دراد  یلامجا  ملع  هک  یـسک  الثم 
ارجا تمرح  هب  تبسن  ةءاربلا  ۀلاصا 
106 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دیامن يراج  باحصتسا  ود  دناوتیم  ایآ  نینچمه  تسا و  تباث  مکح  ود  نیا  زا  یکی  دراد  یلامجا  ملع  هکنیا  دوجو  اب  دیامن 
(. یلامجا ملع  فارطا  رد  یمکح  لصا  ود  يارجا   ) تمرح مدع  باحصتسا  بوجو ب - مدع  باحصتسا  فلا :

مادـک مینادیمن  هنیعب  ام  یلو  تسا  هدـش  رمخ  هب  لیدـبت  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  جراـخ  رد  هکرـس  فرظ  ود  رگید : لاـثم 
ّتیلخ ءاقب  باحـصتسا  کی  مینکب و  يراج  دّدرم  فرظ  نیا  رد  ّتیلخ  ءاقب  باحـصتسا  کی  میناوتیم  تروص  نیا  رد  اـیآ  تسا ، فرظ 

(. یلامجا ملع  فارطا  رد  یعوضوم  لصا  ود  يارجا   ) هن ای  رگید  فرظ  رد 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک 

هراشا

هّیلمع لوصا  هلدا  رد  ضقانت  مزلتسم  اریز  دومن  ارجا  ار  هّیلمع  لوصا  ناوتیمن  یلامجا  ملع  دوجو  اب  [ 50] دناهدومرف يراصنا  خیش  موحرم 
. دوشیم

ییاهنت هب  ابع  دـییوگب  دـیناوتیم  ایآ  لاح  تسا  سجن  امـش  يابق  هکنیا  ای  تسا  هدـش  سجن  امـش  يابع  ای  هک  دـیراد  یلامجا  ملع  لاـثم :
یئاهنت هب  اـبق  نینچمه  مینکیم و  يراـج  نآ  رد  [- 51] رذق ّهنا  ملعت  یّتح  رهاط  ءیـش  لک  تراهط - هدعاق  اذـل  تسا  ةراهطلا  كوکـشم 

: مینکیم رکذ  انبم  هس  هلئسم  نیا  رد  ام  مینکیم ؟ يراج  نآ  رد  تراهط  هدعاق  تسا  هراهّطلا  كوکشم 

لّوا يانبم 

دییامن يراج  ابع  ابق و  هب  تبسن  تراهط  هدعاق  ود  رگا  دنیامرفیم  خیش  موحرم 
107 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک دیآیم  شیپ  یلاکشا  تروص  نیا  رد  دینک ، تباث  ار  ود  نآ  تراهط  هب  مکح  و 
لامجا وحن  هب  امش  و  رذق - ّهنا  ملعت  یّتح  زا : تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  رکذ  یتیاغ  رذق ) هنا  ملعت  یّتح  رهاط  ءیش  ّلک   ) لیلد نیا  رد 

هچ تیاغ  نیا  اب  دینک  يراج  ابق  رد  مه  ابع و  رد  مه  ار  تراهط  هدعاق  دیهاوخب  رگا  تسا و  سجن  ود  نیا  زا  یکی  هک  دیراد  نیقی  ملع و 
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هچ تیاغ  نیا  اب  دینک  يراج  ابق  رد  مه  ابع و  رد  مه  ار  تراهط  هدعاق  دیهاوخب  رگا  تسا و  سجن  ود  نیا  زا  یکی  هک  دیراد  نیقی  ملع و 
دنتـسه رهاط  ود  ره  ابق  ابع و  تراهط ، هدعاق  ردص  قبط  هک  دوشیم  نیا  هجیتن ، دیراد  ود  نیا  زا  یکی  تساجن  هب  ملع  هک  امـش  دینکیم ،

ردص هصالخ : تسا : تباث  امهدحا  تساجن  هب  یلامجا  ملع  نوچ  تسا  سجن  ود  نیا  زا  یکی  امتح  دـیوگیم  تیاغ )  ) لیلد نیا  لیذ  اّما 
. تسا سجن  ود  نآ  زا  یکی  دنکیم  تلالد  نآ  لیذ  دشابیم و  ابق  ابع و  تراهط  رب  ّلاد  لیلد ،

مییوگب لّوا  زا  هک  تسا  نیا  لح  هار  دـنیامرفیم  خیـش  موحرم  تسیچ ؟ ضقانت  ّلح  هار  تسه - ضقانت  لیلد  نیا  لـیذ  ردـص و  نیب  سپ 
. دشابیمن نایم  رد  یلامجا  ملع  هلأسم  هک  تسا  يودب  کش  نآ  نایرج  ّلحم  دوشیمن و  يراج  تراهط  هدعاق  یلامجا  ملع  فارطا  رد 

. تسا لوصا  هلدا  رد  ضقانت  مزلتسم  نوچ  دوشیمن  يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  خیش  موحرم  رظن  هب  هصالخ :
نینچ لّمأت  هجو  تسا  نکمم  یلو  دننکیمن  نایب  ار  رظن  هجو  نکل  تسا  رظن  ّلحم  خیـش ، موحرم  نایب  دـنیامرفیم  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 

: دشاب
مینکیم انعم  يرگید  وحن  هب  ار  تیاغ  تروص  نیا  رد  میدومن  ود  نآ  تراهط  هب  مکح  يراج و  ابق  ابع و  هب  تبسن  ار  تراهط  هدعاق  رگا 

ملع تسا  هدش  ذـخا  تیاغ  رد  هک  یملع  میدرک  انعم  نینچ  رگا  هک  رذـق - هنا  الیـصفت  ملعت  یّتح  ینعی  رذـق - هنا  ملعت  یّتح  مییوگیم  و 
ارجا ابق  ابع و  هب  تبـسن  ار  تراهط  هدـعاق  نوچ  دـیآیمن  شیپ  لیلد  نیا  رد  یـضقانت  رگید  اذـل  تسا  یلیـصفت  ملع  هکلب  تسین  یلامجا 

. دنتسه رهاط  ود  ره  میتفگ  میدرک و 
108 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلامجا ملع  هکلب  میرادـن  اهنآ  تساجن  دروم  رد  یلیـصفت  ملع  ابق  ای  ابع  هب  تبـسن  اجنیا  اـم  تسا و  یلیـصفت  ملع  هب  ّصتخم  تیاـغ ، اـّما 
. میراد

مّود يانبم 

يدـعاوق هّیلمع ، لوصا  اریز  دراد  قرف  خیـش  موحرم  لیلد  اـب  اـنبم  نیا  لـیلد  نکل  دوشیمن  يراـج  هّیلمع  لوصا  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد 
لوصا نیا  الصا  دوشن  ّبترتم  اهنآ  رب  يرثا  يدروم  رد  هچنانچ  دوش  ّبترتم  اهنآ  رب  يراثآ  هک  تسا  هدرک  لعج  ار  اهنآ  عراش  هک  دنتسه 

. تسا نشور  یلیخ  نیروذحملا  نیب  نارود  هلئسم  رد  نایب  نیا  هک  دنوشیمن  يراج 
بوجو مدع  ۀلاصا  دـیهاوخب  هچنانچ  تسا  مارح  ای  بجاو و  ای  هعمج  زامن  دـیراد  یلامجا  ملع  امـش  هک  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  الثم 

. دیتسه ّریخم  امش  هک  تسنیا  شاهجیتن  دینک  ارجا  ار  هعمج  زامن  تمرح  مدع  ۀلاصا  هعمج و  زامن 
هّیلمع لوصا  نایرج  رب  نوچ  میئوگیم  اذـل  تشگن  ّبترتم  راک  نیا  رب  ياهدـیاف  نیارباـنب ، دـیدوب  ّریخم  مه  لـصا  ود  نیا  ناـیرج  زا  لـبق 

نیروذحم نیب  رما  نارود  دراوم  زا  ریغ  رد  هّیلمع  لوصا  نایرج  مدـع  ّتلع  اّما  دـنوشیمن  يراج  لوصا  نیا  الـصا  دوشیمن  ّبترتم  يرثا 
. دننکیم طقاست  هضراعم  اب  دنوش  يراج  لوصا  نیا  هچنانچ  هک  تسنیا 

رظن فرـص   ) دییامن يراج  ابق  ابع و  رد  ار  ةراهطلا  ۀلاصا  ود  دیناوتیم  هنوگچ  ابع ، ای  تسا  سجن  ابق  ای  دـیراد  یلامجا  ملع  الثم  هک  امش 
(. هّیلمع لوصا  هلدا  رد  ضقانت  هلئسم  زا 

هچ امهدحا  تساجن  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  دنتـسه  رهاط  ود  ره  دییوگب  دینک و  يراج  ابق  رد  ابع و  رد  ار  ةراهّطلا  ۀـلاصا  دـیهاوخب  رگا 
. دشابیم یلمع  لصا  رب  مّدقم  ملع ، نوچ  دنتسه  رهاط  ود  ره  دییوگب  هک  دیرادن  یهار  دینکیم ؟

تسا  حجرم  الب  حیجرت  مه  نیا  دینک  يراج  امهدحا  رد  ار  یلمع  لصا  دیهاوخب  رگا 
109 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیمن يراج  هّیلمع  لوصا  الصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دییوگب  دیاب  اذل 

مّوس يانبم 
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: هک مینکیم  لمع  نینچ  ابق  ابع و  تساجن  هب  یلامجا  ملع  دروم  رد  الثم  دنوشیم  يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد 
ابق هب  دعب  تسا  كاپ  مییوگیم  مینکیم و  يراج  ار  ةراهّطلا  ۀلاصا  و  ةراهّطلا » كوکـشم  اذـه  : » مییوگیم مینکیم و  هراشا  ابع  هب  ادـتبا 
مقس تّحص و  هب  يراک  العف  مینکیم . يراج  نآ  دروم  رد  ار  تراهط  هدعاق  اذل  تسا  هراهطلا  كوکشم  نیا  مییوگیم  مینکیم و  هراشا 

: یلو میرادن  ینابم  نیا 
. دش رکذ  نآ  يارب  لیلد  ود  دوشیمن و  يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  - 1

. دش رکذ  نآ  يارب  هار  کی  دوشیم  يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  - 2
؟ تشاد ام  ثحب  اب  یطبر  هچ  ثحابم  نیا 

فارطا رد  دشابن ) هچ  دشاب  حرطم  هّیمازتلا  تقفاوم  هچ   ) هّیمازتلا تقفاوم  هلئـسم  زا  رظن  عطق  اب  امـش  رگا  دنیامرفیم  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
رد هّیلمع  لوصا  دنتفگیم  رگید  لئاق  نآ  خیـش و  موحرم  هکنیا  امک  میرادـن  یثحب  امـش  اب  ام  دـینادن  يراج  ار  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع 

دروم رد  دـیوگب  الثم  دوشیم  يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دـیوگب  یـسک  رگا  اـّما  دوشیمن  يراـج  یلاـمجا  ملع  فارطا 
زامن مکح  رظن  زا  دوشیم و  يراج  تمرح  مدع  باحصتسا  کی  بوجو و  مدع  باحصتسا  کی  تمرح  بوجو و  نیب  دّدرم  هعمج  زامن 

: میوشیم رییخت  هب  لئاق  هعمج 
110 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امـش رب  هیمازتـلا  تقفاوم  هک  نونکا  مییوگب  دوشب ؟ هّیلمع  لوصا  ناـیرج  زا  عناـم  دـناوتیم  هّیمازتـلا  تقفاوم  اـیآ  مینکیم  ثحب  اـم  اـجنیا 
یعنام هّیمازتلا  تقفاوم  دییوگب  هکنیا  ای  دینک . يراج  تمرح  مدع  باحـصتسا  بوجو و  مدع  باحـصتسا  دـیرادن  قح  رگید  دـش  بجاو 

. مینک يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ار  هّیلمع  لوصا  ام  هک  دنکیمن  داجیا 
زا هعمج  زامن  يارب  عقاو  رد  هچنآ  هب  متسه  ملـستم  دقتعم و  هعمج  زامن  مکح  هب  تبـسن  ابلق  نم  هک  دیدش  مزتلم  امـش  هّیمازتلا  تقفاوم  رد 

. تسا تباث  مکح  رظن 
تقفاوم هار  ّدـس  دـناوتیمن  رهاـظ  بسح  هب  تمرح  یفن  بوـجو و  یفن  نیا  درک ، ادـیپ  ناـیرج  رهاـظ  رد  یلمع  لـصا  ود  هکنیا  اـب  ینعی 

. تسا عقاو  هب  طوبرم  هک  دوشب  ياهّیمازتلا 
. دوش یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  يارجا  عنام  دناوتیمن  هّیمازتلا  تقفاوم  هصالخ :

؟ دوش هّیمازتلا  تقفاوم  عنام  دناوتیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  ایآ 

دوشب هّیمازتلا  تقفاوم  عنام  دـناوتیم  هّیلمع  لوصا  يارجا  ایآ  اّما  دـشن  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  نایرج  عنام  هّیمازتلا ، تقفاوم 
هعمج زامن  هب  تبسن  تمرح  مدع  بوجو و  مدع  باحصتسا  الثم  دش ، يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  هک  لاح  دوش  هتفگ  و 

. درادن یعنام  مه  عقاو  فالخ  هب  مازتلا  هکلب  میوشب  تباث » عقاولا  یف  وه  ام   » هب مزتلم  ام  دراد  یموزل  هچ  رگید  تشگ  يراج 
هّیمازتلا تقفاوم  يراتفرگ  زا  رگید  امـش  دش  يراج  هّیلمع  لوصا  هک  نونکا  اّما  دوشن  يراج  هّیلمع  لوصا  هک  دوب  یتروص  رد  ام  روذـحم 

. دینکیم ادیپ  تاجن 
هک تسا  نیا  شتایصوصخ  طیارش و  زا  دننک  ادیپ  نایرج  دنهاوخب  رگا  هّیلمع  لوصا  نوچ  تسا - رود  مزلتسم  نیا  دنوخآ : ياقآ  موحرم 

دراو هّیمازتلا  تقفاوم  هب  ياهبرض 
111 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رود مزلتـسم  نیا  یلو  مینیچرب  ار  هّیمازتلا  تقفاوم  طاسب  میهاوخیم  یلمع  لصا  هار  زا  اـم  دـییوگب  دـیهاوخیم  امـش  هکیلاـحرد  دـننکن 
. دوشیمن يراج  هّیلمع  لوصا  الصا  درادرب  نایم  زا  ار  هّیمازتلا  تقفاوم  دهاوخب  هّیلمع  لوصا  رگا  سپ  تسا -

(. یعقاو فیلکت  هب  تبسن  مهنآ  تسا  مّلسم  مزال و  یلقع  هلئسم  کی  انبم  نیا  يور  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  )
مزال یعقاو  فیلکت  هب  تبـسن  هّیمازتلا  تقفاوم  ینامز  ات  تسین . یقیقد  مهم و  هلئـسم  ردـقنآ  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئـسم  هک  لاقی  نا  ّالا  مهّللا 

رد نذا  رهاظ  بسح  هب  عراش  هّیلمع ، لوصا  هطـساو  هب  رگا  اّما  دـشاب  هدادـن  عقاو  تفلاـخم  رد  نذا  رهاـظ  هلحرم  رد  عراـش  دوخ  هک  تسا 
. تسین رتمهم  هّیلمع  تقفاوم  زا  هک  هّیمازتلا  تقفاوم  دوریم و  نیب  زا  عقاو  هب  تبسن  هّیمازتلا  تقفاوم  رگید  دهدب  عقاو  تفلاخم 

هّیلمع لوصا  يارجا  اب  هشیمه  رگم   ) درادن یعنام  عقاو  تفلاخم  هک  تسا  نیا  شیانعم  درادـن  یعنام  یلمع  لصا  يارجا  تفگ  عراش  رگا 
. درادن یعنام  شتفلاخم  مه  مازتلا  بسح  هب  درکن  ادیپ  یعنام  لمع  بسح  هب  عقاو  تفلاخم  رگا  هن ) دنکیم ؟ ادیپ  تسد  عقاو  هب  ناسنا 
عراش دوخ  مییوگب  مینیچرب و  ار  هّیمازتلا  تقفاوم  طاـسب  میناوتیم  دـشاب  يراـج  هسفن  یف  هّیلمع  لوصا  رگا  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  سپ 
عقاولا یف  وه  اـمب   » مزتـلم دراد  یموزل  هچ  موـش و  مزتـلم  زیچ  هچ  هب  نم  سپ  دـشابیم  مارح  هن  تسا و  بجاو  هن  هعمج  زاـمن  تسا  هتفگ 

. موشب تباث »
هیافک باتک  یلـصا  هخـسن  رد  رخآ ) مکحب  مازتلالا  یف  مازتلالا ...  مدع  روذحم  اهب  عفدـی  امک ال   ) ترابع نیا  دـنیوگیم  یـضعب  رّکذـت :

زا دـعب  اب  نآ  زا  لبق  ترابع  ات  دـشاب  باتک  رد  دـیاب  ترابع  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  ّقح  یلو  تسا  هدـش  هتفرگ  ملق  نآ  يور  رب  هدوب و 
. دناهدرک هراشا  ترابع  نیا  ندروخ  ملق  هب  تبسن  هیشاح ، رد  ینیکشم  موحرم  هک  دشاب - هتشاد  طابترا  نأشلا ح )...  نا  الا   ) نآ

112 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ببـس نم  و  فراعتم ، وحنب  الـصاح  نوکی  نأ  نیب  القع ، راثآلا  نم  عطقلا  یلع  بترتی  امیف  الـصأ  لقعلا  رظن  یف  توافت  ال  سداّسلا : رمألا 

عطقلاب فیلکتلا  زجنت  يری  لقعلا  نأ  ةرورـض  عاّطقلا ، یف  ابلاغ  لاحلا  وه  امک  هنم ، هلوصح  یغبنی  ـال  فراـعتم  ریغ  وأ  هنم ، هلوصح  یغبنی 
ۀحـص مدـع  و  کلذـک ، لصح  هنأب  اهنع  راذـتعالا  ۀحـص  مدـع  و  هتفلاخم ، یلع  هعطاق  ةذـخاؤم  ۀحـص  و  هلوصح ، یغبنی  امم ال  لـصاحلا 
عطقلا یف  لاحلا  توافتی  اّمبر  معن  هلوصح . ۀیفیک  یلإ  هتافتلا  عم  ول  و  کلذب ، هیلع  جاجتحالا  نسح  مدـع  و  هفالخب ، عطقلا  عم  ةذـخاؤملا 

و دروم ، یف  مسقب  هصاصتخا  یلع  لدـی  امبرف  دروم ، لـک  یف  هلیلد  ۀـلالد  هصوصخ  همومع و  یف  عبتملا  و  اعرـش ، عوضوملا  یف  ذوخأـملا 
. تارامألا نم  اهریغ  و  تاعوضوملا ، ماکحألا و  تابسانم  بسحب  تاماقملا ، فالتخا  ۀلدألا و  فالتخا  یلع  رخآ ، یف  هب  هصاصتخا  مدع 
وه و  القع - ال  ببسلا ، ثیح  نم  و ال  دروملا ، ثیح  نم  و ال  عطاقلا ، ثیح  نم  توافتی  داکی  القع ال  اعوضوم  ناک  امیف  عطقلا  ۀلمجلاب  و 

[. 1  ] اتابثإ ایفن و ال  لعجلا  دی  هلانت  هنأ ال  نم  تفرع  امل  اعرش ، و ال  حضاو -
______________________________

( یقیرط عطق   ) یلقع یعوضوم  عطق  مشش  رما 

هراشا

. دوشیم نایب  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نیب  قرف  رما  نیا  رد  [- 1]
نیا اب  داهن  مان  یعوضوم  عطق  ناوتیم  اهعطق  مامت  هب  هجیتن  رد  دـننکیم  ریبعت  یلقع  یعوضوم  عطق  هب  یقیرط  عطق  زا  اجنیا  ناـشیا  اـنمض 

. دنتسه یعرش  یعوضوم  عطق  رگید ، یعوضوم  ياهعطق  تسا و  یلقع  یعوضوم  عطق  یقیرط ، عطق  هک  توافت 
. دنیوگیم مه  یلقع  یعوضوم  عطق  یقیرط ، عطق  هب  ارچ 
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الثم تسا  راثآ  نآ  هب  مکاح  لقع  مّلـسم  روطهب  هک  دوشیم  ّبترتم  هریغ ) ّتیرّذـعم و  ّتیزجنم -  ) یماـکحا راـثآ و  یقیرط  عطق  رب  نوچ 
: مییوگب میناوتیم  اذل  تسا  ّتیزّجنم  يارب  عوضوم  عطق ، سپ  زّجنم  عطقلا  مییوگب  ام  تسا  حیحص 

113 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلقع یعوضوم  عطق  هب  یقیرط  عطق  زا  اذل  تسا  هریغ ) ّتیرّذـعم و  ّتیزّجنم و   ) هّیلقع ماکحا  يارب  عوضوم  هک  تسا  یعطق  یقیرط ، عطق 

. دومن ریبعت  ناوتیم  مه 

یعوضوم عطق  یقیرط و  عطق  نیب  رگید  قرف 

ره زا  عطق  ینعی  درادن  تلاخد  یطرش  ّتیصوصخ و  چیه  یقیرط  عطق  رد  هک : تسا  یـساسا  قرف  کی  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نیب 
. ددرگیم ّبترتم  نآ  ماکحا  راثآ و  دوش  لصاح  یببس 

. درادن عطق  راثآ  ّبترت  رد  یتلاخد  چیه  اهنیا  لاثما  عطاق و  صخش  عطق ، لوصح  ببس  عطق ، لوصح  ناکم  عطق ، لوصح  نامز 
. دراد ّتیّجح  دوش  لصاح  عطق  عاّطق 52 ،] روابشوخ و  صخش  يارب  رگا 

. دراد ّتیّجح  دوش  لصاح  عطق ، فراعتم  ریغ  هار  زا  رگا 
. تسا تّجح  وا  عطق  مه  زاب  دنک  ادیپ  عطق  یعوضوم  ای  یمکح  هب  تبسن  باوخ  ملاع  رد  یسک  رگا  اضرف 

. تسا صخشم  الماک  مه  عاّطق  دزن  عقاو  عطق ، لوصح  زا  دعب  اریز 
ناوتیمن عاّطق  هب  یّتح  تسا - روذـعم  امّلـسم  دـشاب  عقاو  فلاخم  شعطق  رگا  دـشابیمن و  روذـعم  دـنک  تفلاخم  دوخ  عطق  اب  رگا  عطاق 

. دشابیمن تّجح  وت  عطق  اذل  ینکیم  ادیپ  عطق  عیرس  وت  تفگ 
یعرـش یعوضوم  عطق  رد  اّما  تسا  دازآ  تاهج  مامت  زا  یقیرط  عطق  درادن و  ّتیلخدم  یطرـش  ّتیـصوصخ و  چـیه  یقیرط  عطق  رد  سپ 

تسا  عراش  عبات  تسین و  يدازآ  نیا 
114 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد  ) قّدصتلا کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالـص  بوجوب  تعطق  اذا  لاثم - دهد . تلاخد  شدوخ  مکح  عوضوم  رد  ار  یّـصاخ  عطق  دـناوتیم  وا 
قّدـصت عوضوم  رد  ار  عطق  دوب و  دازآ  هک  روطناـمه  عراـش  تسا ) قّدـصت  بوجو  يارب  عوـضوم  هعمج  زاـمن  بوـجوب  عـطق  لاـثم  نیا 

: دیوگب دناوتیم  مه  روطنامه  داد  تلاخد 
هب تایاور  ریغ  زا  هعمج  زامن  بوجوب  عطق  رگا  اّما  تسا  تباث  قّدصت  بوجو  دش  لصاح  تایاور  قیرط  زا  هعمج  زامن  بوجوب  عطق  رگا 
ریغ زا  هچ  تیاور و  هار  زا  هچ  هک : تسنیا  نآ  دراد و  تلاح  کی  هعمج  زامن  بوجو  لصا   ) دـشابیمن تباـث  هقدـص  بوجو  دـمآ  تسد 

هعمج زامن  بوجو  لصا  هب  تبـسن  عطق  اریز  دـنکیم  ادـیپ  بوجو  هعمج  زامن  دـش  لصاح  هعمج  زاـمن  بوجوب  تبـسن  عطق  رگا  تیاور 
(. تسا رثا  ياراد  دیآ  تسد  هب  یهار  ره  زا  میتفگ  هک  تسا  یقیرط  عطق  کی 

. تسا رظن  دروم  یّصاخ  عطق  ای  دوشیم  هدافتسا  عطق  قلطم  لیلد ، زا  ایآ  هک  درک  هظحالم  ار  لیلد  دیاب  یعوضوم  عطق  رد  اذل 
هتفرگ رظن  رد  یتّیـصوصخ  عطاق  رظن  زا  ایآ  تسا  هدش  رابتعا  نآ  رد  یتاّیـصوصخ  هچ  دید  دـیاب  دـشاب  هدـش  ظاحل  یّـصاخ  عطق  هچنانچ 

. تسا هّجوت  دروم  یتّیصوصخ  عطق  ناکم  نامز و  رظن  زا  ای  هدش 
ّتیّجح عطق  نیا  دـشاب ، عاّطق  اـی  دـشاب  یلومعم  درف  عطاـق  رگا  ینعی  تسا  دازآ  تهجرهزا  یقیرط ) عطق   ) یلقع یعوضوم  عطق  هصـالخ :

. دراد
هّیلقع تامّدقم  یقیرط  عطق  ببس  رگا  تسا  تّجح  یقیرط  عطق  مه  زاب  دشاب  یعرش  ماکحا  تاعوضوم  ای  یعرـش  ماکحا  عطق ، دروم  رگا 
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. دراد ّتیّجح  عطق  دنکیمن و  یتوافت  مه  زاب  دشاب  هّیلقن  تامّدقم  ای  دشاب 
115 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دهشت لب  ۀبسنلا ، هذه  یلع  دعاست  مهتاملک ال  ۀعجارم  نأ  الإ  ۀیلقع ، تامدقمب  ناک  اذإ  امب  رابتعا  هنأ ال  نییرابخالا  ضعب  یلإ  بسن  نإ  و 
هتوص یلعأب  هب  يدانی  امک  هبوجوب ، عرـشلا  مکح  ءیـش و  بوجوب  لقعلا  مکح  نیب  ۀمزالملا  عنم  ماقم  یف  امإ  نوکت  امنإ  اهنأ  و  اهبذکب ،

[. 1  ] عجارف ۀمزالملا ، باب  یف  [ 53] ردصلا دّیسلا  نع  یکح  ام 
______________________________

رارق تّجح  ار  یقیرط  عطق  عراش  الصا  نوچ  تسین  یقرف  عطق  لوصح  ءاحنا  نیب  مه  عرـش  رظن  زا  دنادیم و  تّجح  ار  عطق  نیا  لقع  اریز 
. دیامنب ّتیّجح  یفن  عطق  زا  دناوتب  ینامز  کی  هکنیا  ات  تسا  هدادن 

نکمم یعوضوم  عطق  رد  اّما  تسین  یتّیدودـحم  یقیرط  عطق  رد  هک  تسنیا  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نیب  مهم ، ياهقرف  زا  یکی  سپ 
. دش لئاق  یتّیدودحم  تسا 

ههبش ود 

: تسا هدش  ادیپ  ههبش  ود  تسین  راک  رد  یتّیدودحم  هک  لاح  نیع  رد  یقیرط  عطق  رد  [- 1]
یعرش مکح  هب  عطق  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  يدابآرتسا  نیما  يرئازج و  هّللا  تمعن  دّیس  نیموحرم  دننام  نییرابخا  زا  یعمج  هب  - 1
یعرـش مکح  هب  عطق  هّیلقع ، تامّدـقم  زا  هدافتـسا  اب  رگا  اّما  تسا  تّجح  دوش  لصاح  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  تایاور و  هار  زا 

. درادن يرثا  چیه  اّما  تسا  یقیرط  عطق  کی  عطق ، نآ  هک  لاح  نیع  رد  دوش  ادیپ 
نیا هک  دـنیامرفیم  و  [( 54] الـصفم خیـش  موحرم  و   ) دننکیم لقن  ار  يدابآرتسا  نیما  تارابع  هحفـص  کی  دودح  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 

دنیوگیمن اهنیا  نوچ  تسا  غورد  تبسن 
116 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يدابآرتسالا نیمألا  ثدحملا  خیـشلا  حیرـص  وه  امک  نظلا ، الإ  دیفت  اهنأل ال  ۀّیلقعلا ، تامّدـقملا  یلع  دامتعالا  زاوج  مدـع  ماقم  یف  امإ  و 
نیقداصلا نع  عامسلا  یف  نیدلا  تاّیرورض  نم  سیل  ام  كردم  راصحنا  یلع  هدئاوف 55 ] یف  هب  لدتسا  ام  ۀلمج  یف  لاق  ثیح  هّللا  همحر 

(: مالّسلا مهیلع  )
مکحب نظلا  هتدافإ  ثیح  نم  ربتعی  امنإ  مالسلا -) ةالصلا و  مهیلع   ) مهمالکب کسمتلا  ینعی  کلسملا - کلذ  ریغ  کلـسم  لک  نإ  عبارلا :

ام رکذ  دـعب  اضیأ - اهتلمج  یف  لاق  اهیفنب و  وأ  یلاـعت  هماـکحأ  سفنب  ّقلعتملا  نظلا 56 ] یلع  دامتعا  هنأ ال  اقباس  اـنتبثأ  دـق  و  یلاـعت ، هّللا 
: هظفل اذه  ام  ۀقیقدلا - نم  همعزب  نطفت 

مل هریغب  انکـسمت  نإ  و  أطخلا ، نم  انمـصع  دقف  مالـسلا  مهیلع  مهمالکب  انکـسمت  نإ  لوقنف : ۀفیرـشلا ، ۀقیقدلا  نم  هاندهم  ام  تفرع  اذإ  (و 
بوجو یلع  اولدتـسا  ۀـیمامإلا  نأ  يرت  ـال  أ  ـالقع ، اعرـش و  هیف  بوـغرم  بوـلطم  رمأ  أـطخلا  نع  ۀمـصعلا  نأ  موـلعملا  نم  و  هنع ، مصعن 

رمألا کلذ  و  أطخلا ، عابتاب  هدابع  یلاعت  هرمأ  مزلل  ۀمصعلا  ول ال  هنأب  ۀمصعلا 
______________________________

. دناهدرک ثحب  عوضوم  ود  رد  اهنیا  هکلب  دشابیمن  تّجح  دش  لصاح  هّیلقع  تامّدقم  هار  زا  رگا  یقیرط  عطق 
لوبق ار  عرـش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  ام  دـنیوگیم  دـننکیم و  ثحب  ار  عرـش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  هلئـسم  اهنیا  زا  یـضعب  فلا -

( تسا هتشگن  ناونع  ام  بتک  رد  نونکا  یلو  تسا  هدش  ناونع  هّیلوصا  بتک  رد  اقباس  عرش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  هلئـسم  هتبلا   ) میرادن
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تّجح دوش  لصاح  تایاور  هار  زا  عطق  رگا  هک  دناهتـشاذگ  قرف  یقیرط  عطق  ماسقا  نیب  هک : دناهداد  تبـسن  اهنآ  هب  تهجیب  هکیلاحرد 
. تسین تّجح  دیآ  تسد  هب  هّیلقع  تامّدقم  زا  هچنانچ  تسا و 

117 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[(، یلاعت 57 هماکحأ  یف  ینظلا  لیلدلا  یلع  دامتعالا  زوجی  هنأ ال  هاضتقم  نأ  تملع  لیلدـلا  اذـه  یف  تلمأت  اذإ  تنأ  و  حـیبق ، هنأل  لاحم ،

. همالک نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا 
[. 58] ۀلاسرلا یف  هماقم - هّللا  یلعأ  ۀمالعلا - انخیش  هلقن  يذلا  وه  ۀقیقدلا  نم  هدهم  ام  و 

: اضیأ [ 59] اهلوصف تسرهف  یف  لاق  و 
، هّللا مکحب  عطقلا  دقف  دنع  فقوتلا  بوجو  و  هنأش ، یلاعت  هماکحأ  سفن  یف  ۀـّینظلا  تاطابنتـسالاب  کسمتلا  زاوج  لاطبإ  یف  [ 60 :] لّوألا )

. یهتنا مالسلا ،) مهیلع  مهنع  درو  مکحب  وأ 
امیف ال لقنلا  ریغ  عابتا  زاوج  مدـع  تابثإ  هّمه  اّمنإ  و  عطقلل ، دـیفملا  ریغلا  ّیلقعلا  وه  هماربإ ، هضقن و  دروم  همالک و  لـحم  نأ  يرت  تنأ  و 
امم ال القع ، هیلع  هراثآ  رئاس  بترت  اذـک  و  هتباصإ ، دـنع  هتفلاخم  یلع  ةذـخاؤملا  ۀحـص  و  اقلطم ، عطقلا  عاـبتا  موزلف  ناـک ، فیک  و  عطق .

[. 1  ] لضاف نع  الضف  لقاع  یلع  یفخی  داکی 
______________________________

: هک دراد  تحارص  يدابآرتسا  ثّدحم  هلمج  زا  اهنیا  زا  ياهّدع  تاملک  ب - [- 1 ( ] 1)
تامّدـقم زا  لصاح  ّنظ  دـیامنیم و  نظ  هدافا  هکلب  دـنکیمن  یعرـش  مکح  هب  عطاق  ار  اـم  اریز  درادـن  يراـبتعا  شزرا و  هّیلقع  تامّدـقم 

سپ دراد  ّتیّجح  دوش  ادـیپ  یمکح  هب  ّنظ  موصعم  لوق  تیاکح  هرارز و  ربخ  تیاور و  هار  زا  رگا  هکلب  تسین . شتّیّجح  رب  یلیلد  هّیلقع 
زا يدروم  رد  اضرف  رگا  دـنیوگیمن  درادـن و  یـشزرا  دـش  لـصاح  یمکح  هب  نظ  هّیلقع ، تامّدـقم  هار  زا  رگا  هک  تسنیا  اـهنیا  فدـه 

. تسا ّتیّجح  دقاف  دش  لصاح  یمکح  هب  عطق  هّیلقع ، تامّدقم 
118 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و هل ، ۀبجوملا  هتامدقم  ضعب  عنم  لجأل  یلعفلا  مکحلاب  یلیصفتلا  ملعلا  لوصح  نع  عنملا  نم  ۀعیرشلا  یف  کلذ  فالخ  مهوی  امیف  ّدب  الف 
[. 1  ] ادّیج ربدتف  الامجإ ، ول 

______________________________

لئاق یقرف  هربتعم  تایاور  زا  لـصاح  ّنظ  هّیلقع و  تامّدـقم  زا  لـصاح  ّنظ  نیب  طـقف  هدـشن  عطق  زا  یتبحـص  اـهنیا  تاـملک  رد  هصـالخ 
تامّدـقم لابند  میئوجن و  کّسمت  هّمئا  تاملک  هب  رگا  اذـل  تسا  یبولطم  رما  اطخ  زا  ندوب  نوصم  دـیوگیم : يدابآرتسا  نیما  دـناهدش و 

ای دوش  لصاح  هّیلقع  تامّدقم  زا  عطق  هاوخ  تسا  یمّلسم  رما  عطق  تعباتم  لاحرههب  میوش  هابتشا  اطخ و  راتفرگ  تسا  نکمم  میورب  هّیلقع 
. دیآ تسد  هب  هّیلقن  تامّدقم  زا 

؟ دومن تفلاخم  یلیصفت  ملع  اب  ناوتیم  یهاگ  ایآ 

یعرش ماکحا  رد  ام  هک  تسنیا  دناهدرک : رکذ  نآ  يارب  یناوارف 61 ] هلثما  خیش  موحرم  هک  تسه  باب  نیا  رد  هک  يرگید  ههبش  - 2 [- 1]
موحرم هک  دراوم  نآ  هلمج  زا  تسا  هدـش  تفلاـخم  یلیـصفت  عـطق  یلیـصفت و  ملع  اـب  رهاـظ  بسحب  هک  میئاـمنیم  دروـخرب  يدراوـم  هب 

: دناهدرک لقن  مه  ینیکشم 
. دنهدب دیز  هب  ار  باتک  دهدیم  روتسد  مکاح  اجنیا  تسا  دیز  هب  طوبرم  تسه  شتسد  رد  هک  یباتک  اضرف  هک  درک  رارقا  يدرف  رگا 
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لوپ دهدیم  روتـسد  مکاح  اجنیا  مدرک  رارقا  دیز  عفن  هب  تهجیب  نم  تسا و  ورمع  يارب  باتک  نامه  هک  درک  رارقا  ایناث  رقم  نیمه  رگا 
. دیهدب ورمع  هب  دیریگب و  رقم  زا  ار  باتک 

. تسا ورمع  تسد  رد  نآ  لوپ  دیز و  رایتخا  رد  باتک  فلتخم ، رارقا  ود  يانبم  رب  نونکات 
رد ورمع  قیرط  زا  ار  باتک  لوپ  درخب و  دیز  زا  ار  باتک  یمراهچ  درف  رگا  نونکا 

119 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
زا یکی  اریز  درادن  ورمع  هب  یطبر  باتک  لوپ  ای  تسین  دیز  هب  طوبرم  باتک  ای  هک  دنکیم  ادیپ  یلامجا  ملع  وا  دهد  رارق  شدوخ  رایتخا 
نآ رگا  الاح  دـشابیمن . کلام  ار  باـتک  لوپ  اـی  تسین  شدوخ  يارب  باـتک  اـی  دـنادیم  ـالامجا  سپ  تسا  هدوب  عقاو  فلاـخم  رارقا  ود 

شدوخ يارب  اعطق  شرف  نیا  هک  دنکیم  ادـیپ  یلیـصفت  ملع  تروص  نیا  رد  درخب  شرف  کی  باتک  لوپ و  نآ  عومجم  اب  مراهچ  صخش 
. تسا هدوبن  شدوخ  يارب  ود  نآ  زا  یکی  اعطق  هدش  هتخادرپ  شرف  نیا  دیرخ  ربارب  رد  هک  باتک  لوپ  ای  باتک و  ای  اریز  تسین .

نآرب ار  ّتیکلم  راثآ  دـنک و  فّرـصت  شرف  رد  دـناوتیم  مراـهچ  صخـش  نآ  دـنیوگیم  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  ناوضر   ) اـهقف همه  نیا  اـب 
. دیامن ّبترتم 

ملع اب  دوشیمن  هجو  چـیه  هب  دـنیامرفیم  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  تسا . هدـش  تفلاـخم  یقیرط  عطق  یلیـصفت و  ملع  اـب  ضرف  نیا  رد  ارچ 
ملع لوصح  تامدقم  زا  یـضعب  رد  دیناوتیم  رگا  دراوم : هنوگنیا  رد  دراد و  تیجح  اج  همه  یلیـصفت  ملع  اریز  درک  تفلاخم  یلیـصفت 

هب تبسن  دیناوتیمن  رگا  و  تسا . هدشن  لصاح  یلیصفت  ملع  سپ  تسا  عونمم  همدقم ، نالف  دیئوگب  دینک و  دراو  یصقن  للخ و  یلیـصفت 
ملع ّتیّجح  هلئـسم  اریز  تسا  هدوب  لطاب  یلیـصفت  ملع  لوصح  تامّدـقم  زا  یکی  الامجا  دـیئوگب  دـیئامن ، دراو  لاکـشا  یّـصاخ  همّدـقم 

. دشابیمن هشدخ  لباق  یلیصفت 
دیز اعقاو  هک  دوش  ببـس  رارقا  نیمه  هک  دراد  یعنام  هچ  دنکیم  رارقا  رفن  ود  يارب  دحاو  ءیـش  هب  تبـسن  هک  یـسک  رارقا : هلئـسم  رد  اّما 

هک تسنیا  سّدقم  تعیرـش  رد  رارقا  رثا  دنکن . یئاهرارقا  نینچ  تسناوتیم  رقم  نوچ  دوشب  لوپ  کلام  ۀـقیقح  مه  ورمع  باتک و  کلام 
. دیامن رارقا  رفن  هد  عفن  هب  یسک  باتک  کی  دروم  رد  ول  دوشیم و  عقاو  وا  عفن  هب  رارقا  دنکیم و  کلام  ار  هل  رقم 

زئاج یلیـصفت  عطق  اب  تفلاـخم  مییوگب  هک  تسنیا  زا  رتهب  فرح  نیا  دوشیمن و  ادـیپ  یلیـصفت  عطق  الـصا  رگید  مینزب  ار  فرح  نیا  رگا 
. تسا

120 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ایفن وأ  اتابثإ  لعجلا  دی  هلانت  داکت  ال  هزجنتل ، ۀمات  ۀلع  یلعفلا  فیلکتلاب  یلیصفتلا  عطقلا  نوک  تفرع  دق  هنإ  عباسلا : رمألا 

ثیح  فیلکتلا  نإ  لاقی : نا  دعبی  ال  لاکشإ 62 ،] هیف  کلذک ؟ یلامجإلا  عطقلا  لهف 
______________________________

یلامجا ملع  متفه  رما 

هراشا

مولعم الماک  نآ  ّقلعتم  هک  یعطق  ینعی  یلیصفت  عطق  دراد و  فیلکت  زّجنت  يارب  هّمات  ّتیّلع  یلیـصفت  عطق  هک  میاهدرک  تباث  نونکات  [- 1]
، ّتیزّجنم ینعی  عطق  راثآ  نآ ، لابند  دـنک ، ادـیپ  ّقلعت  یلعف  فیلکت  هب  یلیـصفت  عطق  هچناـنچ  تسین . عطق  ّقلعتم  رد  یماـهبا  هنوگچـیه  و 

يزاین دوشیم  ّبترتم  عطق  رب  هک  يراـثآ  هتبلا  دوشیم - ّبترتم  تقفاوم  رب  تبوثم  قاقحتـسا  تفلاـخم ، رب  تبوقع  قاقحتـسا  ّتیرّذـعم ،
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رما کی  عطق  ّتیّجح  نوچ  درادـن  ناکما  روما  نیا  هکلب  دـیامن  یفن  ای  تابثا و  لعج و  عطق  يارب  ار  ماکحا  راثآ و  نآ  یـسک  هک  دـنرادن 
. تسا یتاذ 

121 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] 63] اعطق لب  الامتحا  هتفلاخمب  عراشلا  نم  نذإلا  زاج  ۀظوفحم ، هعم  يرهاظلا  مکحلا  ۀبترم  تناک  و  فاشکنالا ، مامت  هب  فشکنی  مل 

______________________________

؟ تسا فیلکت  زّجنت  يارب  همات  تّلع  یلیصفت ، ملع  دننام  یلامجا  ملع  ایآ 

يارب الماک  عقاو ، یلیـصفت ، ملع  رد  نوچ  تسه  قرف  یلامجا  ملع  یلیـصفت و  ملع  نیب  هک  دوش  هتفگ  تسین  دیعب  دنیامرفیم  ناشیا  [- 1]
نم دیوگیم  تسا  هعمج  ةالـص  بوجو  هب  تبـسن  عطاق  هک  یـسک  الثم  درادن  عقاو  هب  تبـسن  يدـیدرت  وا  تسا و  فشکنم  عطاق  صخش 

هّیمیرحت تاهبـش  رد  ملاع  درف  الثم  ای  تسا  هدـنامن  یقاب  عقاوب ) لهج   ) يرهاظ مکح  عوضوم  یلیـصفت  عطق  دوجو  اب  اذـل  منیبیم  ار  عقاو 
هّیرهاظ ماکحا  هّیلمع و  لوصا  اذل  درادن  دوجو  فّلکم  يارب  يدیدرت  یلیـصفت  عطق  دوجو  اب  نوچ  دـنک  يراج  ار  تئارب  لصا  دـناوتیمن 

ّقلعتم رد  یلامجا : ملع  دروم  رد  اّما  تسا . فیلکت  زّجنت  يارب  هّمات  ّتلع  یلیـصفت  عطق  نیارباـنب  درادـن  هار  الـصا  یلیـصفت  عطق  دروم  رد 
وا رهظ - زامن  ای  تسا  بجاو  هعمج  زامن  ای  هک  دوشیم  عطاق  هعمج  زور  رد  زامن  هب  تبـسن  هک  یـسک  الثم  دراد  دوجو  دیدرت  ملع  عطق و 

هظحالم ییاهنت  هب  ار  هعمج  زامن  امـش  یتقو  ینعی  تسا  ظوفحم  يرهاـظ  مکح  عوضوم  یلاـمجا  ملع  دروم  رد  دراد و  ملع  لاـمجا  وحنب 
يراج دناوتن  ةءاربلا  ۀلاصا  الثم  ارچ  اجنیا  دـیتسه - دـیدرت  راچد  امـش  هکلب  ریخ  تسا - نشور  امـش  يارب  هعمج  زامن  مکح  ایآ  دـینکیم 

. دوش
قرف ببس  نیمه  و  تسا - ظوفحم  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  مکح  هب  تبـسن  يرهاظ  مکح  عوضوم  هبترم و  یلامجا  ملع  دوجو  اب  هصالخ :

باکترا و زاوج  دوشیم و  يراج  تئارب  دیوگب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  عراش  هک  درادن  یعنام  تسا و  یلامجا  ملع  یلیـصفت و  ملع  نیب 
. دهدب ار  عقاو  تفلاخم  هب  تبسن  ماحتقا  رد  صیخرت 

ملع ناسنا  هکنیا  لثم  تسا  هروصحم  ریغ  ههبـش  دروم  رد  نآ  تسا و  راک  رد  صیخرت  امّلـسم  دروم  کی  رد  یلاـمجا  ملع  رد  هکنیا  اـمک 
زا یلامجا  ملع  هکنیا  اب  تروص  نیا  رد  دسریم  شورفب  رهش  ياههزاغم  زا  یکی  رد  یمارح  ای  سجن  رینپ  اضرف  هک  دنک  ادیپ  یلامجا 

122 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀهبـشلا لب  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلا  یف  یعقاولا  عم  يرهاظلا  مکحلا  ۀـضقانم  روذـحم  وه ] اّمنا   ] الامجإ عوطقملا  عم  هتـضقانم  روذـحم  و 

[. 1  ] ۀیودبلا
عم ۀـّیودبلا  تاهبـشلا  یف  وأ  ةروصحم  ریغ  فارطا  یف  هتوبث  دراوم  یف  لاقملا  فیک  لاقی  هنإف  یلعفب  نوکی  امهیف ال  فیلکتلا  نا  لاقی  ـال 

[. 2  ] کلذ نودب  وأ  هلامتحا  وأ  هب  عطقلا 
______________________________

دهدیم و تفلاخم  رد  صیخرت  هزاجا و  مه  لقع  دوخ  دراوم  یضعب  رد  تسا . هداد  تفلاخم  رد  صیخرت  عراش ، لاح  نیع  رد  هتفرن ، نیب 
. درادن یعنام  عقاو  اب  تفلاخم  یلامجا  ملع  دروم  رد  دوشیم  مولعم  سپ  دوش  ماظن  لالتخا  ثعاب  طایتحا  هک  تسا  یتروص  رد  نآ 

. دوشیم عمج  هنوگچ  تقیقح  عقاو و  هلئسم  اب  تفلاخم ، زاوج  نیا  تسه  راک  رد  یفیلکت  اعطق  یلامجا  ملع  دروم  رد  [- 1]
عامتجا هب  عطق  تسه و  راـک  رد  یفیلکت  اـعطق  نوچ  دـینکیم ؟ هچ  دـیراد  تفلاـخم  رد  نذا  هک  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  امـش  میئوگیم 

. تسه نیداضتم  نیضقانتم و 
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؟ دینکیم هچ  دیئامنیم  يراج  یلمع  لصا  تسین و  حرطم  یلامجا  ملع  هلئسم  ول  هک و  هّیودب  ههبش  رد  ای 
ّکش امش  یتقو  الثم  دینکیم ؟ عمج  الامتحا ) ول  و   ) یعقاو مکح  يرهاظ و  صیخرت  نیب  هنوگچ  امش  تسه  فیلکت  دوجو  لامتحا  نوچ 
رگا تسا - لالح  نتت  برـش  دیئوگیم  یلمع  لصا  يارجا  اب  دینکیم و  هعجارم  تئارب  لصا  هب  دـینکیم  نتت  برـش  تمرح  ّتیلح و  رد 

؟ دینکیم عمج  هّیرهاظ  ّتیّلح  هّیعقاو و  تمرح  نیب  هنوگچ  اجنیا  دوب  مارح  نتت  برش  عقاو  بسحب 
ثحب الصفم  هیّنظ  تاراما  ثحبم  رد  میاهدرک و  هراشا  نآ  هب  البق  هک  دیآیم  شیپ  يرهاظ  یعقاو و  مکح  نیب  عمج  هلئسم  دراوم  نیا  رد 

. مینکیم
نیا يوق  لامتحا  هب  اذـل  تسین  یبسانم  ترابع  مه ، ترابع  قایـس  رظن  زا  هکلب  تسین  نشور  شیاـنعم  اـهنت  هن  باوج  لاکـشا و  نیا  [- 2]

. دناهتفرگ ملق  ار  نآ  خسن  زا  یضعب  رد  تسین و  باتک  ترابع  ءزج  باوج  لاکشا و 
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، روذحملا نع  یّصفتلا  هب  امف  الصأ ، تاهبـشلا  نیب  هتفلاخم  یف  ماحتقالاب  نذإلا  یعقاولا و  فیلکتلا  نیب  ۀضقانملا  یف  توافت  مدع  ةرورض 
[ الصفم هّللا  ءاش  نإ  یتأی  و  اقباس ، هیلإ  انرشأ  دق  و  ، ] یفخی امک ال  اضیأ ، ةروصحملا  فارطألا  یف  هب  عطقلا  یف  هنع  یصفتلا  هب  ناک  امهیف 

[. 1]
______________________________

. میهدیم حیضوت  ار  باوج  لاکشا و  نآ  میدرگیمرب  سپس  میهدیم  حیضوت  ار  نآ  زا  دعب  ترابع  مهف ، تلوهس  يارب  نونکا  ام  و 
. دشابیم يرهاظلا »...  مکحلا  ۀضقانم  روذحم  وه  اّمنا   » هلمج يارب  ّتلع  ةرورض )...   ) ترابع نیا  [- 1]

هروصحم و ریغ  ههبـش   ) رگید دروم  ود  اب  هروصحم ) ههبـش   ) هیف نحن  ام  رد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  هضقانم  روذـحم  هک  تسا  حـضاو 
یکی ود ، نآ  یلو  تسا  هروصحم  ههبش  شمـسا  هیف  نحن  ام  طقف  تسا  تباث  دراوم  مامت  رد  هضقانم  ینعی  دنکیمن  یتوافت  يودب ) کش 

ول دربب و  نیب  زا  ار  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  ضقانت  هلئسم  دناوتیمن  نیوانع  نیا  دراد و  مان  هّیودب  ههبـش  يرگید  هروصحم و  ریغ  ههبش 
. تسه یعقاو  مکح  دوجو  لامتحا  شاهّیودب  ههبش  دروم  رد 

ههبش رد  ار  ّلح  هار  نامه  میدرک  ادیپ  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  يارب  يودب  ّکش  هروصحم و  ریغ  ههبش  رد  هک  ار  یّلح  هار  نامه 
عمج رد  نظ ، ثحبم  رد   ) مینکیم نایب  ار  نآ  حورـشم  روطهب  مه  ادعب  میدرک و  هراشا  عبار  رما  رد  هار  نیا  هب  هک  مینکیم  نایب  هروصحم 

(. یعقاو يرهاظ و  مکح  نیب 
ارچ رهظ ، زامن  ای  تسا  بجاو  هعمج  زامن  اـی  هک  دـیدرک  ادـیپ  یلاـمجا  ملع  امـش  رگا  تسا  روطنیمه  هلئـسم  مه  یلاـمجا  ملع  دروم  رد 
رهظ زامن  مینکیم و  يراج  نآ  رد  تئارب  لصا  تسا  بوجولا  كوکـشم  هعمج ، زامن  نوچ  دـهدب ، ار  ود  ره  كرت  هزاـجا  دـناوتن  عراـش 

ار عوضوم  نیا  ریخ  تسا ؟ رثایب  ردق  نیا  یلامجا  ملع  اعقاو  ایآ  - ) مینکیم يراج  نآ  رد  تئارب  لصا  تسا  بوجولا  كوکشم  الثم  مه 
(. میهدیم لیصفت  حیضوت و  يدوزب 
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. میهدیم حیضوت  ار  باوج  لاکشا و  نآ  میدرگیمرب و  نونکا 

داریا لکـشتسم  نونکا  میدرک ، هسیاقم  يودـب ) کش  هروصحم ، ریغ  ههبـش   ) دروم ود  اب  ار  هروصحم ) ههبـش   ) یلامجا ملع  اـم  لاـقی - ـال 
.؟ ارچ تسین . تسرد  شجنس  نیا  هک  دریگیم 

. درادن ّتیلعف  فیلکت  اذل  هدشن  ّقلعتم  یلعف  فیلکت  هب  ملع  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  نوچ 
هروصحم ههبـش  دروم  رد  یلو  تسین  یلعف  فیلکت ، دروم  ود  نیا  رد  اذل  تسا  هدرکن  ادیپ  ّقلعت  یلعف  فیلکت  هب  کش  يودب  ههبـش  رد  و 

. تسا هدرک  ادیپ  ّتیلعف  فیلکت  تسا و  هدرک  ادیپ  ّقلعت  یلعف  فیلکت  هب  ملع  یلامجا ) ملع  فارطا  رد  )
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لوصا يراجم  رد  هک  میتفگن  البق  ام  ایآ  تسا ؟ هدـشن  یلعف  فیلکت »  » دروم ود  نآ  رد  روطچ  هک  میهدیم  حیـضوت  ار  لاکـشا  نیا  ادـتبا 
.؟ دراد رثا  یئاشنا  مکح  هب  تبسن  کش  ایآ  دوش ؟ ّقلعتم  یلعف  فیلکت  هب  کش  دیاب 

. یئاشنا یلعف و  ریغ  مکح  هب  تبسن  کش  هب  دسر  هچ  ات  درادن ، رثا  یئاشنا  مکح  هب  ملع  هک  میتفگن  البق  ام  رگم 
. درادن ّتیلعف  دروم  ود  نآ  رد  فیلکت  دیوگیم  لکشتسم  ارچ  سپ 

لاکـشا نیا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  ّنأک  دوش . ّقلعتم  یلعف  فیلکت  هب  تبـسن  کش  ّنظ و  عطق ، هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  ثحابم  نیا  مامت 
. دنریذپیم مه  ار 

دیاب لاکشا  نیا  نایب  حیحصت و  يارب  نامدوخ  زا  ار  یبلاطم  هکنیا  زج  تسین  یهار  مینک ؟ انعم  ار  لکشتسم  لاکـشا  نیا  هنوگچ  هصالخ :
ریغ ههبـش   ) دروم ود  نآ  رد  مییوگیم : اذل  دنک - ادیپ  یتروص  کی  لاکـشا  هکنیا  ات  تسا  هدـشن  نآ  زا  یتبحـص  باتک  رد  ول  مییوگب و 

فیلکت هک  مینکیم  ضرف  ار  ییاج  دروم  ود  نآ  رد  میهدیم  باوج  درادن  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت  يودـب ) کش  هروصحم و 
هکنیا  يارب  نکل  تسا  یلعف  فیلکت  دروم  ود  نآ  مامت  رد  هک  تسا  نیا  قوف  ترابع  رهاظ  هتبلا  تسا  یلعف  تاهج  عیمج  زا 
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هک یئاج  تسا 1 - عون  ود  هروصحم  ریغ  ههبـش  هک  مینکیم  هیجوت  نینچ  ار  ناشیا  ترابع  مینک  تسرد  ار  لاقی ) ـال   ) لاکـشا باوج  اـم 

دوخ هک  دوشیم  ماظن  لالتخا  ثعاب  مینک  تیاعر  ار  طایتحا  میهاوخب  رگا  هک  تسا  يدروم  نآ  درادـن و  ّتیلعف  تاهج  عیمج  زا  فیلکت 
. دهدیم تفلاخم  هزاجا  لقع 

دراد و تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت  نآ  دیآیمن و  شیپ  یلکشم  مینک  طایتحا  میهاوخب  رگا  هک  میراد  ياهروصحم  ریغ  تاهبش  - 2
. دشابیمن یلعف  فیلکت  نآ  رد  یصقن 

: هک میئوگیم  لکشتسم  دوخ  هب  نونکا 
نامه دـیتشاد  تروص  نیا  رد  ار  یباوج  ره  دـینکیم . لـح  هنوگچ  ار  ضرف  نیا  دراد  تاـهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت  هک  یتروص  رد 

. دیئوگب هروصحم ) ههبش   ) یلامجا ملع  تروص  رد  ار  باوج 
. درک رّوصت  يودب  ههبش  عون  ود  دیاب  ترابع  ندرک  تسرد  يارب  مه  هّیودب  ههبش  رد  هتبلا 

يراـج هّیعرـش  تئارب  مه  هّیلقع و  تئارب  مه  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  درادـن و  تاـهجلا  عـیمج  نم  ّتیلعف  فـیلکت  هک  يودـب  ههبـش  - 1
. دوشیم

ّتیلعف فیلکت  دنکیمن و  تئارب  هب  مکح  لقع  ینعی  تسا  قرف  لقن  لقع و  نیب  نکل  تسا  يودـب  کش ، ول  هک و  ياهّیودـب  تاهبـش  - 2
؟ دینکیم لح  هنوگچ  ار  دروم  نیا  امش  دهدیم - تئارب  هب  روتسد  عراش  کلذ  عم  دراد  تاهجلا  عیمج  نم 

دنکیم ادیپ  نایرج  هّیعرش  تئارب  اّما  دوشیمن  يراج  یلقع  تئارب  دنوخآ ) ياقآ  موحرم  دوخ  يانبم  يور   ) یطابترا رثکا  لقا و  رد  لاثم :
. تسا هداد  تفلاخم  هزاجا  عراش  و 

؟ دیراد تاهجلا  عیمج  نم  یلعف  فیلکت  هب  عطق  هک  هروصحم  ریغ  ههبش  فارطا  رد  لاقملا  فیک 
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امک القع ، عنام  هنع  عنمی  مل  ول  اضیأ  فیلکتلا  زجنت  بجویف  ۀماتلا ، ۀیّلعلا  یف  ال  ءاضتقالا ، درجم  یف  یلیـصفتلاک  یلامجإلا  ملعلا  ناک  معن 
وهف مارح ، لالح و  هیف  ءیش  لک   ) رهاظ وه  امک  اهیف ، ماحتقالا  یف  عراشلا  نذأ  ام  یف  امک  اعرش  وأ  ةروصحم ، ریغ  ةریثک  فارطأ  یف  ناک 

(. هنیعب هنم  مارحلا  فرعت  یّتح  لالح ، کل 
یف نذإلا  عم  وأ  اهرـصح ، مدع  عم  اهتحـص  مدـع  ةروصحم و  فارطأ  نیب  هب  عطقلا  عم  هتفلاخم ، یلع  ةذـخاؤملا  ۀحـص  ۀیـضق  ۀـلمجلاب : و 

یلامجإلا  عطقلا  نوک  وه  اهیف ، ماحتقالا 
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؟ دینکیم هچ  دیهدیم  تاهجلا  عیمج  نم  یلعف  فیلکت  لامتحا  هک  يودب  ههبش  فارطا  رد 
؟ دیراد یّلح  هار  هچ  نیضقانتم  عامتجا  رظن  زا  دراوم  نیا  رد 

انعم نینچ  دیاب  میهد  حیضوت  ار  نیا  میهاوخب  رگا  درک  انعم  یحیحـص  وحنب  ناوتب  هک  تسا  لکـشم  یلیخ  ار  ترابع  نیا  کلذ ، نودب  وا 
: مینک

. دشابن راک  رد  مه  یعقاو  فیلکت  لامتحا  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت ، هک  مینک  ادیپ  يدروم  دیاب 
هکنآ لاح  میاهدرکن و  میـسقت  عون  ود  رب  ار  هّیودـب  تاهبـش  رگید  هک  تسنیا  شیاـنعم  میریذـپب  ار  تراـبع  نیا  اـم  رگا  رگید  تراـبع  هب 

. دنک میسقت  مسق  ود  هب  ار  هّیودب  تاهبش  دهاوخیم  ناشیا 
دیاب تمحز  یلیخ  اب  ار  باوج  لاکـشا و  نیا  اذـل  دزاسیمن . کلذ ) نودـب  وا   ) ترابع نیا  اـب  هنوگ  ود  هب  يودـب  تاهبـش  میـسقت  نیا  و 

ترابع نیا  هدـشن و  ياهراشا  اهنآ  زا  مادـکچیه  هب  مه  تراـبع  رد  دراد و  رارق  یتسد  رود  لـئاسم  رب  ینتبم  شمادـکره  هک  درک  تسرد 
مه بلطم  میدرک و  انعم  ار  ترابع  باوج  لاکـشا و  نیا  رکذ  نودب  ام  دـشاب  لاقی  هناف  لاقی ...  ترابع ال  لابند  دـناوتیمن  ةرورـض »...  »

قیبطت ـالماک  نآ  اـب  تسا و  ۀـضقانم ...  روذـحم  مه  اـّمنا  يارب : ّتلع  تواـفت ...  مدـع  ةرورـض  تراـبع : نیا  میتفگ  دوب و  نشور  ـالماک 
. دیامنیم
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ۀقفاوملا یلإ  ۀبـسنلاب  ۀـّیلعلا  وحنب  و  ۀـیعطقلا ، ۀـقفاوملا  موزل  یلإ  ۀبـسنلاب  ءاـضتقالا  وـحنب  هنأ  لاـمتحا  اـما  و  ۀـمات . ۀـلع  ـال  زجنتلل  ایـضتقم 

. ادج فیعضف  ۀیعطقلا ، ۀفلاخملا  كرت  ۀیلامتحالا و 
، ماحتقالا یف  نذإلا  زاوجل  ابجوم  اهعم  کلذب  عطقلا  مدع  نوکی  الف  ۀلاحتسالا ، یف  امهتوبثب  عطقلاک  نیضقانتملا  توبث  لامتحا  نأ  ةرورض 

امک کلذ ، نع  ثحبلا  وه  ماقملل  بسانملا  نأ  یفخی  و ال  مهفاف . اضیأ ، ۀیعطقلا  یف  حص  ۀیلامتحالا  ۀـفلاخملا  یف  نذالا  اهعم  حـص  ول  لب 
عناملا توبث  نع  ثحبلا  وه  ۀیلعلا - ءاضتقالا ال  وحنب  زجنتلا  یف  هریثأت  نأ  نع  انهاه  غارفلا  دـعب  لاغتـشالا - ةءاربلا و  باب  یف  بسانملا  نأ 
تابثإ یلإ  ۀبـسنلاب  اذه  یفخی . امک ال  الـصأ ، كانه  هنع  ثحبلل  ۀیلعلا  وحنب  هنأ  یلع  ءانبلا  دعب  لاجم  امک ال  هتوبث ، مدع  القع و  وأ  اعرش 

[. 1  ] هب هزجنت  فیلکتلا و 
______________________________

تسا تیّجح  یضتقم  یلامجا  ملع 

. میهدیم حیضوت  ریخأت  میدقت و  اب  ار  ترابع  يرادقم  ثحب  تلوهس  يارب  رّکذت : [- 1]
؟ دنک تفلاخم  نآ  اب  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  رثایب  ردقنیا  یلامجا  ملع  ایآ 

تسا و زّجنت  یـضتقم  یلاـمجا  ملع  اـّما  دراد  زّجنت  يارب  هماـت  ّتیّلع  یلیـصفت  ملع  تسه : یقرف  یلیـصفت  مـلع  یلاـمجا و  مـلع  نـیب  ریخ 
. ددرگ ّبترتم  نآرب  رثا  ات  دوشب  همیمض  نآ  هب  عناملا  مدع  دیاب  تسین  ّتیزّجنم  يارب  یفاک  یئاهنت  هب  یضتقم 

؟ ددرگ فیلکت  زّجنت  ببس  مه  یلامجا  ملع  ات  دوشب  یلامجا  ملع  همیمض  دیاب  عناملا  مدع  دیئوگیم  هک  تسمادک  عنام 
. تسا یعرش  صیخرت  ای  یلقع و  صیخرت  عنام ،

لالح و هیف  ءیـش  ّلک  تیاور  رگا  هکنیا  لثم  داد  هزاجا  عرـش  هکنیا  ای  هروصحم  ریغ  ههبـش  دراوم  لثم  داد  صیخرت  لقع  يدروم  رد  رگا 
فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  مارح 
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ملع  ) یـضتقم دراذگیمن  عنام  اریز  درادـن  رثا  یـضتقم  رگید  تروص  نیا  رد  مینک ، هدایپ  یلامجا  ملع  دروم  رد  ار  هنیعب 64 ] هنم  مارحلا 

[65 .] دشخبب رثا  یلامجا )

ص128 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
کـش مکح  ینعم  مامتب  هک  تسین  مه  روطنیا  یلامجا  ملع  مینکیم و  هدـهاشم  ار  تبوقع  تّحـص  فرط  کی  زا  یلامجا  ملع  دروم  رد 

. دوشن راب  نآرب  عطق  ماکحا  دشاب و  هتشاد  ار 
: میریگیم هجیتن  اذل  تسا  هداد  ار  یلامجا  ملع  هب  تبسن  تفلاخم  رب  نذا  یتاهج  يور  عرش  ای  لقع  مینیبیم  یهاگ  رگید  فرط  زا 

همیمـض عناملا  مدع  یـضتقم  نیا  هب  رگا  هک  تسا  زّجنت  يارب  یـضتقم  هکلب  درادن  زّجنت  يارب  هّمات  ّتیلع  یلیـصفت  ملع  دننام  یلامجا  ملع 
. دوب دهاوخ  شخبرثا  یضتقم  نیا  تقونآ  دوش 

یلامجا ملع  زا  ثحب  ارچ  هکنیا  نآ  میئامنیم و  حرط  ار  يرگید  لاؤس  ام  شسرپ  نیا  زا  باوج  يارب  مینک ؟ زارحا  اجک  زا  ار  عناملا  مدع 
. لاغتشالا ۀلاصا  رد  - 2 عطقلا ، باتک  رد  - 1 دننکیم ؟ حرطم  اج  ود  رد  ار 

رگا هک  تسا  زّجنت  یـضتقم  یلامجا  ملع  تسا و  فیلکت  زّجنت  يارب  هّمات  ّتلع  یلیـصفت  ملع  هک  دـننکیم  تباث  عطقلا  باتک  رد  باوج :
. دوشیم فیلکت  زّجنت  يارب  هّمات  ّتلع  یلامجا  ملع  هک  تسا  تقونآ  دوش  هدوزفا  یلامجا  ملع  هب  عناملا  مدع 

زا ات  دهدیم  ار  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  هزاجا  عرـش  ای  لقع  ایآ  هک  دـننکیم  عنام  دوجو  مدـع  ای  دوجو  زا  ثحب  لاغتـشالا  ۀـلاصا  رد  اّما 
. هن ای  دنکب  تعنامم  یضتقم  ریثأت 

ملع  اب  تفلاخم  هزاجا  مادکچیه  عرش  هن  لقع و  هن  هک  دش  تباث  لاغتشالا  ۀلاصا  رد  رگا 
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: میئوگیم درادن  دوجو  یلامجا  ملع  ریثأت  زا  یعنام  نوچ  تقونآ  دنهدیمن  ار  یلامجا 
رد ام  هک  دوش  ثحب  دیاب  یتروص  رد  لاغتـشالا  باتک  سپ  تسا ، فیلکت  زّجنت  ثعاب  یلامجا ) ملع   ) یـضتقم همیمـضب  عناملا  مدـع  نیا 

هزاجا دناوتیمن  مه  عراش  رگید  میتسناد  زّجنت  يارب  هّمات  ّتلع  ار  یلامجا  ملع  اجنیا  رگا  اّما  مینادب  یـضتقم  ار  یلامجا  ملع  عطقلا ، باتک 
. تسین راک  رد  یلیصفت  ملع  یلامجا و  ملع  نیب  یقرف  انبم  نیا  يور  اریز  دهدب  ار  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک  رب  فّنصم  داریا 

کی خیـش  موحرم  نوچ  تسین  یقرف  هّیعطق  تفلاخم  هّیعطق و  تقفاوم  هلئـسم  نیب  رگید  تسا  زّجنت  یـضتقم  یلامجا  ملع  میتفگ  اـم  هکنیا 
تقفاوم موزل  هب  تبسن  رگا  دراد و  هّمات  ّتیّلع  مینک  هسیاقم  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  هب  تبسن  رگا  ار  یلامجا  ملع  هک : دنراد  یلیصفت 66 ]

. دشابیم اراد  ار  یضتقم  ناونع  میئامن  شجنس  هّیعطق 
دوجو اب  دـیهاوخب  رگا  اجنیا  دراد  بوجو  هعمج  زامن  ای  تسا  بجاو  رهظ  زامن  ای  هعمج  زور  رد  هک  دـیراد  یلاـمجا  ملع  هک  امـش  لاـثم :

و هیعطق ) تفلاخم  يارب   ) تسا همات  تلع  یلاـمجا  ملع  تروص ، نیا  رد  دـنیامرفیم ، خیـش  موحرم  دـیئامن ، كرت  ار  ود  ره  یلاـمجا  ملع 
ملع دـیئامن  نایتا  ار  ود  ره  امـش  دـشاب ، مزال  هک  انعم  نیا  هب  دـینک  باسح  هیعطق  تقفاوم  هب  تبـسن  رگا  اما  درک و  كرت  ار  ود  ره  دـیابن 

یضتقم دشابن  راک  رد  یلقع  ای  عرش  عنام  هچنانچ  ینعی  دراد ، یضتقم  هبنج  هکلب  درادن  هّمات  تیّلع  هّیعطق  تقفاوم  موزل  هب  تبـسن  یلامجا 
. تسا مزال  هّیعطق  تقفاوم  میئوگیم  دشخبیم و  رثا 
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نیب  میناوتیمن  نوچ  تسین  تسرد  فرح  نیا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
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. میوش لئاق  یقرف  یلامجا  ملع  رد  هّیعطق  تفلاخم  هّیعطق و  تقفاوم 
؟ دراد همات  تیّلع  هّیعطق  تفلاخم  هب  تبسن  یلامجا  ملع  دیئامرفیم  ارچ  خیش - موحرم  امش -

داضت ناشنیب  یعقاو  مکح  اب  تفلاخم  زاوج  نیا  درک ، هّیعطق  تفلاخم  یلامجا  ملع  نتـشاد  دوجو  اب  یـسک  رگا  دیئوگب  دیهاوخیم  دـب  ال 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  یعطق  نیّداضتم  عامتجا  ّنأک  تسه و 

تسا بجاو  اعطق  عقاو  بسحب  ود  نیا  زا  یکی  هک  نیا  اب  ود  ره  كرت  زاوج  نیا  دش ، زئاج  هعمج  زامن  كرت  رهظ و  زامن  كرت  رگا  ینعی 
. درادن شزاس 

امش نوچ  مینکیم  تسرد  یلامتحا  نیّداضتم  عامتجا  ام  مه  هّیعطق  تقفاوم  رد  نکل  میراد ، لوبق  مه  ام  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
؟ دینکیم هچ  دوب ، بجاو  عقاو  بسحب  رگا  دیدرک  كرت  ار  هعمج  زامن  هک  نونکا  درک  كرت  ار  ود  نآ  زا  یکی  تسا  زئاج  دیئوگیم 

. یعطق نیّدض  عامتجا  هن  تسا  یلامتحا  نیّدض  عامتجا  اجنیا  هن ، دیئوگب 
« رود  » انیقی دیوگیم  هک  یـسک  نیب  دـیتسه  لئاق  یقرف  امـش  ایآ  تسین . یقرف  شلامتحا  عطق و  نیب  نیّداضتم  عامتجا  رد  میهدیم  باوج 

؟ تسا زئاج  رود »  » الامتحا دیوگیم  هک  یسک  اب  تسا  زئاج 
تسا روطنیمه  مه  نیّداضتم  عامتجا  داد  ار  رود  دوجو  لامتحا  دوشیمن  درک و  ادیپ  رود  دوجو  هب  نیقی  دوشیمن  تسا  لیحتـسم  رود » »

. تسین تسرد  مه  نیّدض  عامتجا  لامتحا  تسین  تسرد  نیّدض  عامتجا  هب  عطق  هک  روطنامه 
( یلامجا ملع  رد   ) تسا نیّدض  عامتجا  لامتحا  هّیلامتحا ، تقفاوم  رد  و  یلامجا ) ملع  رد   ) تسا نیّدض  عامتجا  هب  ملع  عطق ، تفلاخم  رد 

. تسا لیحتسم  ود  ره  و 
ناونع اـهنت  یلاـمجا  ملع  دـنوخآ  ياـقآ  موـحرم  رظن  زا  تسین و  یقرف  هّیعطق  تفلاـخم  هّیعطق و  تقفاوـم  نیب  یلاـمجا  ملع  باـب  رد  سپ 

ّتلع  هک  یلیصفت  ملع  فالخب  دراد  ار  یضتقم 
131 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] تایلصوتلا یف  هیف  لاکشإ  الف  الامجإ ، هقفاوی  نأب  هب  هطوقس  اما  و 
______________________________

. هن ای  تسه  فیلکت  تبثم  یلامجا  ملع  ایآ  هک  دوب  نیا  هب  عجار  ثحابم  نیا  مامت  تسا 67 ] زّجنت  يارب  هّمات 

؟ تسا زئاج  یلامجا ) یملع  لاثتما   ) طایتحا ایآ  یلیصفت  یملع  لاثتما  زا  نّکمت  تروص  رد 

ای تسا  بجاو  رهظ  زامن  ایآ  هک  دنک  طابنتـسا  هعمج  زور  هب  تبـسن  ار  زامن  مکح  دیامن و  داهتجا  شدوخ  دناوتیم  يدهتجم  لاثم : [- 1]
لاح  نیع  رد  دراد  بوجو  هعمج  زامن 

132 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ ربتعی  امم  ءیـشب  لالخإلا  مدـعل  رثکألا ، لقألا و  نیب  ةدابع  رمأ  ددرت  اذإ  امک  رارکتلا ، یلإ  جاتحی  امیف ال  کلذـکف  تاّیدابعلا  یف   ] اما و 

امیف زییمتلا  هجولا و  ۀـعاطإلا و  دـصقک  اهب ، رمألا  لبق  نم  أشن  هنإف  اهیف ، ذـخؤی  نأ  نکمی  امم ال  اهنم ، ضرغلا  لوصح  یف  هرابتعا  لمتحی 
لوصح یف  اهدصق  لخد  لامتحا  و  اهدـصقب ، اهریدـقت  یلع  هتیئزج  لمتحا  ام  نایتإ  مدـعب  الإ  ذـئنیح  لالخإ  نوکی  و ال  رثکألاب ، یتأ  اذإ 

[. 1  ] ۀیاهنلا یلإ  فیخس  ۀیاغلا و  یف  فیعض  ضرغلا 
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______________________________

؟ هن ای  تسا  زئاج  راک  نیا  ایآ  مناوخیم ، ار  زامن  ود  ره  منکیم و  لمع  طایتحا  هب  هعمج  زور  نم  دیوگیم 
لمع طایتحا  هب  زامن  هب  تبـسن  هعمج  زور  نم  دـیوگیم  دروآ  تسد  هب  ار  شیوخ  دـیلقت  عجرم  ياوتف  دـناوتیم  هکنیا  اـب  دـّلقم  ـالثم  اـی 

؟ منکیم نایتا  ار  هعمج  زامن  مه  مناوخیم و  ار  رهظ  زامن  مه  منکیم 
؟ هن ای  تسا  زئاج  طایتحا  یلیصفت ، یملع  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  هک  تسنیا  ام  ثحب  سپ 

تسا يروص  ياراد  هلئسم 

دنیامرفیم ناشیا  دـشاب ) هتـشادن  تلاخد  نآ  رد  تبرق  دـصق   ) دـشاب يدـّبعت  ریغ  فیلکت  ینعی  دـشاب  تاّیلـصوت  باب  رد  فیلکت  رگا  - 1
سابل مادـک  هک  دـیئامن  قیقحت  دـیناوتیم  هک  یلاح  نیع  رد  تسا  سجن  ناتدوخ  سابل  ود  زا  یکی  دـینادیم  الثم  درادـن  یعناـم  طاـیتحا 

. دیئامنیم ریهطت  ار  سابل  ود  ره  راک  نیا  ياجب  تسا  سجن 
: تسا ضرف  ود  ياراد  هلئسم  نیا  تسا  ربتعم  اهنآ  رد  تبرق  دصق  هک  يدّبعت  تابجاو  رد  اّما  - 2 [- 1]

دراد ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  دنادیمن  ناسنا  الثم  یطابترا  رثکا  لقا و  نیب  نارود  دـننام  تسین  لمع  رارکت  مزلتـسم  طایتحا  یهاگ  فلا :
نیب  دّدرم  هروس ، هلئسم  ینعی  هن  ای 
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رارکت مزلتسم  دنک و  تئارق  هروس  اب  ار  زامن  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنک  طایتحا  دهاوخب  یـسک  هچنانچ  اجنیا  تسا  بابحتـسا  بوجو و 

. دشابیمن لمع 
تبرق دصق  تئارق و  هروس  اب  ار  زامن  هک  امـش  نوچ  دنزیمن  تعاطا  دصق  تبرق و  دصق  هب  ياهمطل  درادن و  یعنام  طایتحا  ضرف  نیا  رد 
زاـمن هب  ياهمطل  هروس  دوجو  دـشابن  مه  بحتـسم  ول  تسا و  بحتـسم  ءزج  کـی  دـشابن  مه  بجاو  هروس  رگا  تروص  نیا  رد  دـینکیم 

(. دوشیمن هب  رومأم  رد  لاکشا  ثعاب  ءزج  دوجو  هک  تسا  یئاج  ام  ضرف   ) دنزیمن
. دیآیمن شیپ  یلکشم  مه  هجو  دصق  رظن  زا  هکنیا  امک 

یّلـصا دـیوگب  دـنکب و  نآ  تیاغ  هب  ياّیغم  ار  يدابع  لمع  ناـسنا  هکنیا  یکی  دـناهدرک : رکذ  تروص  ود  لاـمتحا و  ود  هجو  دـصق  يارب 
. هبابحتسال لیللا  ةالص  یّلصا  ای  هبوجول  رهّظلا  ةالص 

. ۀّبحتسم ةالص  یّلصا  ای  ۀبجاو  ةالص  یّلصا  دیوگب  دیامن و  ذخا  تدابع  رد  ار  ّتیتفص  ناونع  ناسنا  هکنیا  رگید  و 
یّلـصا دیوگیم  وا  دشاب  هتـشاد  هجو  دصق  دناوتیم  دنکیم  تئارق  هروس  اب  ار  شزامن  هک  یـسک  مینک  لوبق  ینعم  ره  هب  ار  هجو  دصق  ام 

. دوشیمن دراو  ياهمطل  مه  زیمت  تیاعر  هلئسم  هب  هکنیا  امک  دوشیمن  دراو  ياهبرض  شهجو  دصق  هب  ۀبجاو و  ةالص 
. درادن هب  رومأم  رد  يدیدرت  ماهبا و  دناوخیم  هروس  اب  ار  زامن  هک  یسک  هب - رومأم  ریغ  زا  هب  رومأم  ندرک  صّخشم  ینعی  زیمت :

دنوشیم و ادیپ  نیوانع  نیا  یلوم  رما  زا  دعب  ینعی  دنراد  یلوم  رما  زا  رّخأت  هک  دنتـسه  يروما  زا  زیمت  هجو و  دصق  تبرق ، دصق  هصالخ :
. دوشیمن دراو  هب  رومأم  هب  ياهمطل  ناونع  هس  نیا  زا  کیچیه  هیحان  زا 

134 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀثلاث اثبع  ابعل و  هنوک  و  يرخأ ، زییمتلاب  و  ةرات ، هجولاب  لالخإلا  ۀهج  نم  لکشی  امبرف  رارکتلا ، یلإ  جاتحا  امیف  اما  و 

______________________________

نایتا هروس  اب  ار  زامن  اطایتحا  ناسنا  هک  یئاج  رد  هک  دنک  لاکـشا  دناوتیم  وا  تسا  مزال  ّتیئزج  دصق  تدابع  رد  دـیوگب  یـسک  رگا  اّما 
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رد دنوخآ  ياقآ  موحرم  تسا . بجاو  زامن  رد  هروس  هک  درادن  نیقی  اریز  دیامن  ّتیئزج  دصق  هروس  هب  تبـسن  دـناوتیمن  رگید  دـنکیم ،
: هک میراد  يوربک  لاکشا  ام  یلو  دنک  ّتیئزج  دصق  هروس  هب  تبسن  دناوتیمن  وا  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هلب  دنیامرفیم  باوج 

. تسا فعض  تیاغ  رد  مه  شلامتحا  هکلب  تسین  ّتیئزج  دصق  رابتعا  رب  یلیلد  الصا 
زامن ای  تسا  بجاو  رهظ  زامن  ای  هعمج  زور  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  هک  یـسک  ـالثم  تسا  لـمع  رارکت  مزلتـسم  طاـیتحا  یهاـگ  ب : [- 1]
زامن ود  ره  دنکیم و  طایتحا  هکلب  یلیصفت - ملع  لیصحت  زا  تردق  اب  دوریمن - یلیـصفت  ملع  لیـصحت  لابندب  یلو  دراد  بوجو  هعمج 
یملع لاثتما  دـیاب  دراد  یلیـصفت  یملع  لاثتما  رب  تردـق  نوچ  هکنیا  ای  تسا  زئاج  یلامجا  یملع  لاثتما  طاـیتحا و  نیا  اـیآ  دـناوخیم  ار 

؟ دیامنب یلیصفت 
: هک تسا  هدش  لقن  لاکشا  هس  تروص  نیا  رد 

. دوشیم دراو  همطل  هجو  دصق  هب  - 1
. دوشیم دراو  هبرض  زیمت  هلئسم  هب  - 2

. دیآیم شیپ  الوم  رما  هب  تبسن  ءازهتسا  بعل و  هلئسم  - 3
طایتحا هک  یـسک  اریز  تسین  نیب  رد  یلاکـشا  تبرق  دـصق  رظن  زا  هک  میوشیم  روآدای  اـهنآ  زا  باوج  تالاکـشا و  حیـضوت  زا  لـبق  اـم 
هنوـگچ تقونآ  دـناوخیم ، زاـمن  کـی  هک  تسا  يدرف  زا  شیب  دـنوادخ  رما  هب  تبـسن  شماـمتها  دـناوخیم  ار  زاـمن  ود  ره  دـنکیم و 

. دنکب تبرق  دصق  دناوتیمن  وا  تفگ  ناوتیم 
135 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هبوجول بجاولا  یلع  نیتلمتشملا  نیتالصلاب  الثم  نایتإلا  یف  هجوب  هجولاب  لالخإلا  مدعب  ریبخ  تنأ  و 
یف رثأ  هنم و ال  نیع  مدـعل  فعـضلا ، ۀـیاغ  یف  اضیأ  هراـبتعا  لاـمتحا  و  هب ، نوکی  اـمنإ  لـالخإلاف  زییمت  ـال  هل و  نییعت  ـال  ّهنا  رمـألا  ۀـیاغ 
هیلع انهبن  امک  ضرغلاب ، لخأل  الإ  و  ضرغلا ، یف  هلخد  هراـبتعا و  یلع  هیبنتلا  نم  دـب  ـال  هلثم  یف  و  اـبلاغ ، هنع  لـفغی  اـمم  هنأ  عم  راـبخألا ،

[. 2  ] اقباس
______________________________

لاکشا هس  نایب  اّما 

کیمادک هک  دنادیمن  دناوخیم  ار  رهظ  زامن  مه  هعمج و  زامن  مه  هک  یناسنا  نوچ  تسا  هجو  دـصق  هب  لالخا  مزلتـسم  طایتحا  : 1 [- 1]
. تسا بجاو 

دیوگیم وا  اریز  دوشب  هجو  دـصق  عنام  طایتحا ، هک  میرادـن  لوبق  ینعی  تسا  ارغـص  عنم  هب  طوبرم  دـنهدیم  هک  ار  یباوج  ناشیا  باوج :
یّلـصا ای  امهادحا - بوجول  نیتالـص  یّلـصا   ) تسا بجاو  امّلـسم  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  رطاخب  مناوخیم  ار  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  نم 

(. بوجولاب ۀفصتم  امهادحا  نیتالص 
. درادن یعنام  شتیاعر  دشاب  مه  ربتعم  رگا  هجو  دصق  هصالخ :

ار هعمج  زامن  مه  رهظ و  زامن  مه  هک  یسک  اریز  دراد . تافانم  تادابع  رد  زیمت  تیاعر  هلئـسم  اب  یلامجا  یملع  لاثتما  طایتحا و  : 2 [- 2]
. دراد زیمت  تیاعر  رب  تردق  هکیلاحرد  دنک  صّخشم  هب  رومأم  ریغ  زا  ار  هب  رومأم  دنادیمن  دناوخیم 

دنکب ار  زیمت  تیاعر  دناوتیمن  ناسنا  ضرف  نیا  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هلب  تسا  عونمم  اربک  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج -
تیاعر دیاب  تادابع  رد  دنک  تباث  هک  تسین  یلیلد  الـصا  رابخا  رد  تسا ؟ مزال  زیمت  تیاعر  هک  دنکیم  تلالد  یعرـش  لیلد  مادک  یلو 
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. دوشب زیمت 
136 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنهدب باوج  نآ  هب  دنوشیم  روبجم  ناشیا  هک  دنکیم  مهارف  ار  یلاکشا  هنیمز  باوج  نیا 
هیحان زا  یشان  تسا و  ربتعم  تدابع  رد  هک  يروما  هک  دیدرک  نایب  یّلک  هدعاق  کی  يدّبعت  بجاو  رد  هیافک  باتک  لّوا  دلج  رد  لاکشا :
تـسا ربتعم  رما  ّقلعتم  رد  هک  یطئارـش  ءازجا و  ریاس  دوجـس و  عوکر و  الثم  دنک  نایب  ار  اهنآ  دیاب  عراش  دشابن  وا  رما  لابند  عراش و  رما 

. دیامن نایب  ار  اهنآ  دیاب  عراش 
رگا درادـن  عراش  هب  یطبر  دـنک و  نایب  دـیاب  لقع  دوخ  ار  اهنیا  تسوا  رما  زا  رّخأتم  دـیآیم و  دوجوب  عراـش  رما  لابندـب  هک  يروما  اـّما 

دـشابن عراش  رما  رگا  عراش  رما  زا  رّخأتم  تسا  ياهلئـسم  نیا  رمالا ) عادـب  نایتالا  رمالا و  دـصق  ینعی   ) تسا ربتعم  تبرق  دـصق  دـیئوگیم 
؟ درک نایتا  رمالا  عادب  ار  زامن  دوشیم  هنوگچ 

زیمت هجو و  دصق  رد  هک  دنداد  هعـسوت  ار  هلئـسم  نیا  ناشیا  دوشب و  تبرق  دـصق  موزل  ضرعتم  دـناوتیمن  رما  ود  رما و  کی  نمـض  عراش 
طایتحا رب  ار  انب  دیاب  دشاب  هتشاد  کش  لقع  يدروم  رد  رگا  و  هن ، ای  تسه  مزال  اهنیا  دیوگب  دیاب  لقع  ینعی  تسا  روطنیمه  بلطم  مه 

. تشاذگ
: هک دنراد  یّمهم  قرف  رگیدکی  اب  زیمت ) دصق  هجو و  دصق  تبرق ، دصق   ) روما نیا  هک  دندرک  مه  كاردتسا  کی  ناشیا  نکل 

نآ مسق  کی  دنتسه  عون  ود  تابجاو  هک  دنکیم  تواضق  ماوع  لقع  تسه و  ماوع  صاوخ و  هّجوت  دروم  هک  تسا  ياهلئسم  تبرق  دصق 
. درادن یعنام  دشاب  مه  ایر  نآ  رد  رگا  نید  ءادا  لثم  رگید ، مسق  تسین و  حیحص  ایر  دوجو  اب  الصا 

. دنکیم طایتحا  هب  مکح  دنک  کش  لقع  يدروم  رد  رگا  و 
137 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوصح دـعب  هتعاطإ  ۀـیفیک  یف  ال  یلوملا ، رمأب  ابعل  ناک  اذإ  رـضی  امنإ  یئالقع ، عادـل  نوکی  امبر  هنأ  عمف  اثبع ، ابعل و  رارکتلا  نوک  اـما  و 
[. 1  ] لاثتمالاب الیصفت  عطقلا  نم  نکمت  اذإ  ام  لابق  یف  هلک  اذه  یفخی ، امک ال  اهیلإ ، یعادلا 

______________________________

نیب هک  یقرف  نیا  يور  اذل  تسا  ماوع  تلفغ  دروم  دـنراد و  هّجوت  نآ  هب  صاوخ  هک  تسا  یملع  بلطم  کی  هک  زیمت  هلئـسم  فالخب  اّما 
تیاعر موزل  زا  یثحب  هّیعرـش  هلدا  رد  ام  دنک و  غالبا  مدرم  هب  يوحن  هب  دیاب  عراش  دشاب  مزال  زیمت  تیاعر  رگا  تسه  زیمت  تبرق و  دصق 

. درادن يرابتعا  تادابع  رد  زیمت  تیاعر  تسا و  عونمم  يربک  مییوگیم  مّود  لاکشا  باوج  رد  اذل  میدیدن  زیمت 
. تسا یلوم  ءازهتسا  ببس  یلامجا  یملع  لاثتما  طایتحا و  : 3 [- 1]

هب ار  یلوم  رما  وا ، مناوخیم  زامن  فرط  راهچ  هب  منکیم و  طایتحا  نم  دیوگیم  یلو  دنک  وجتـسج  ار  هلبق  تهج  دناوتیم  هک  يدرف  ایآ 
؟ تسا هتفرگن  ازهتسا 

رتمولیک دنچ  دـیاب  مینک  صّخـشم  ار  هلبق  تهج  میورب  مینکب و  یلیـصفت  یملع  لاثتما  میهاوخب  رگا  یهاگ  درادـن  ّتیلک  بلطم  نیا  الّوا :
. تسا یئالقع  ضرغ  کی  يانبم  رب  یلامجا  یملع  لاثتما  نیا  میناوخیم و  فرط  راهچ  هب  ار  زامن  میئوگیم  اذل  میئامیپب  ار  تفاسم 

ای تسا  هدرک  ادـیپ  ّقلعت  رما  تعاطا  هب  ازهتـسا  هدـئافیب و  راک  نیا  هکنیا  ای  تسا  هدـش  ّقلعتم  الوم  رما  هب  ایآ  ازهتـسا  رخـسمت و  نیا  ایناث :
؟ تسا هدش  ّقلعتم  تعاطا  ّتیفیک  هب  ازهتسا  امش  لوقب  ثبع و  راک  نیا  هکنیا 

الوم و رما  ربارب  رد  دـنکیم  طایتحا  هک  يدرف  الوم ) تعاطا  ّتیفیک  الوم و  رما  تعاطا  الوم ، رما   ) میتسه وربور  قوف  هلئـسم  هس  اـب  اـجنیا 
نیا یلو  دهدیم  ماجنا  ار  ياهدـیافیب  ثبع و  راک  امـش  لوقب  الوم  تعاطا  ّتیفیک  هلئـسم  رد  هلب  تسا  عضاخ  انعم  مامتب  الوم  رما  تعاطا 

. دهدیم ماجنا  ار  ياهدیافیب  ثبع و  راک  کی  تعاطا  هوحن  رد  نکل  دنزیمن  الوم  تعاطا  رما و  هب  ياهبرض  راک 
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138 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مل اذإ  امیف  الإ  هرابتعا ، یلع  لیلد  مقی  مل  ول  ینظلا  لاـثتمالا  یلع  همیدـقت  یف  لاکـشإ  ـالف  کلذـک ، هب  نظلا  نم  ـالإ  نکمتی  مل  اذإ  اـما  و 

[. 1  ] هنم نکمتی 
[. 2  ] ینّظلاب ءازتجالا  یف  لاکشإ  الف  اقلطم ، هرابتعا  یلع  ماق  ول  اما  و 

هتامدـقم نم  نوکی  نأ  یلع  ءانب  دادـسنالا ، لیلدـب  ربتعملا  قلطملا  نظلاب  ینظلا ، لابق  یف  یلامجالا  لاثتمالاب  ءازتجالا  یف  لاکـشإ  اـمک ال 
اما و  طایتحالا ، بوجو  مدع 

______________________________

. درادن یعنام  یلامجا  یملع  لاثتما  طایتحا و  اذل 
یملع لاثتما  تفریمن و  یلیـصفت  ملع  لابندـب  یلو  دـنک  بسک  یلیـصفت  ملع  تسناوتیم  فّلکم  هک  دوب  یتروص  رد  ام  ثحب  اـجنیا  اـت 

. درکیم طایتحا )  ) یلامجا

؟ تسا زئاج  یلامجا ) یملع  لاثتما   ) طایتحا ایآ  یلیصفت  یّنظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 

. دوشیم رّوصت  نظ  عون  هس  اجنیا  رد  نوچ  دراد  تروص  هس  لاؤس  نیا  [- 1]
. مینکیم ثحب  هناگادج  ار  مادکره  هک  يدادسنا  ّنظ  دحاو 3 - ربخ  زا  لصاح  ّنظ  دننام  صوصخلاب  ربتعم  ّنظ  ربتعم 2 - ریغ  ّنظ  - 1
رگا اریز  تسا  نّیعتم  هکلب  تسا  زئاج  طایتحا  اهنت  هن  ضرف  نیا  رد  دـنک  لیـصحت  ربتعم  ریغ  ّنظ  کی  دـناوتیم  طاـیتحا  ربارب  رد  رگا  - 1

: دننکیم انثتسا  ار  دروم  کی  ناشیا  هتبلا  تسین  زئاج  راک  نیا  دیامن و  لمع  ربتعم  ریغ  ّنظ  هب  دیاب  دنکن  طایتحا 
ّنظ نآ  هب  ناوتیم  دـنیامرفیم  ناشیا  تروص  نیا  رد  رگید  دراوم  ای  نیروذـحملا  نیب  نارود  دـننام  تسین  نکمم  طاـیتحا  هک  یئاـج  رد 

. درک لمع  ربتعم  ریغ 
یمک ناشیا  ترابع  ول  و   ) تروص نیا  رد  دنک  لیصحت  یلیصفت  ّنظ  کی  دناوتیم  مه  دنک و  طایتحا  دناوتیم  مه  فّلکم  رگا  - 2 [- 2]

. تسا زیاج  یّنظ  یلامجا  لاثتما  مه  تسا و  زئاج  طایتحا  مه  ینعی  تسا  ّریخم  فّلکم  دراد ) صقن 
139 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلوملا رمأب  ثبع  بعل و  وحن  وه  لب  ةدابعلا ، ۀعاطلا و  هوجو  نم  سیل  هنأل  وأ  ماظنلاب ، لخملا  رسعلا  همازلتسال  هنالطب  هتامدقم  نم  ناک  ول 
نالطب یلإ  باهذـلا  نع  صانم  الف  هیلع : و  کلذـک . نظلا  یلإ  الیـصفت  عطقلا  نع  لزنتلا  وه  نیعتملاف  مّهوت ، امک  رارکتلاب ، ناک  اذإ  امیف 
هـضعب یتأی  و  ماقملا ، بسانی  امم  عطقلا  یف  مالکلا  ضعب  اذـه  یفخی . امک ال  اهیف ، طاتحا  نإ  و  داهتجالا ، دـیلقتلا و  یقیرط  كرات  ةدابع 

[. 1  ] لاغتشالا ةءاربلا و  ثحبم  یف  رخآلا 
______________________________

لیصحت يدادسنا  ّنظ  دناوتیم  مه  و  طایتحا )  ) دنک یلامجا  یّنظ  لاثتما  دناوتیم  مه  فّلکم  هک  تسا  نیا  تروص  نیرخآ  - 3 [- 1 ( ] 1)
. دیامن لمع  نآ  هب  و 

. درک ّتقد  دناهداد  بیترت  یملع  ملع و  باب  دادسنا  لیلد  يارب  هک  یتامّدقم  هب  دیاب  ضرف  نیا  رد 
: هک تسا  طایتحا  هلئسم  دادسنا  لیلد  تامّدقم  زا  یکی 

نیا يور  درک  لمع  يدادسنا  ّنظ  هب  ناوتیم  درادن و  یموزل  بوجو و  طایتحا ، تسا  دسنم  یملع  ملع و  باب  یتقو  دنتـسه  لئاق  یـضعب 
هک تسین  نیا  طایتحا  بوجو  مدـع  ینعم  اریز  دـیامن  لمع  يدادـسنا  ّنظ  هب  ای  دـنک  طایتحا  هک  تسا  ّریخم  فّلکم  هیف  نحن  اـم  رد  اـنبم 
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. تسا ظوفحم  دوخ  ياج  رد  طایتحا  زاوج  هکلب  تسین  مه  زئاج  طایتحا 
ثبع بعل و  طایتحا  هب  لمع  هکنیا  ای  تسا و  ماظن  لالتخا  ثعاب  طایتحا  تسا ، دـسنم  یملع  ملع و  باـب  نوچ  دـنیوگیم  رگید  ضعب  و 

: نیاربانب تسا  طایتحا  زاوج  مدع  دادسنا ، لیلد  تامّدقم  زا  یکی  انبم  نیا  يور  اذل  تسا  الوم  رما  هب  تبسن 
. درک لمع  يدادسنا  ّنظ  هب  دیاب  تسین و  زئاج  طایتحا 

ول تسا و  لطاب  شتادابع  میئوگب  هک  تسین  ياهراچ  دنکیم  كرت  ار  دیلقت  داهتجا و  قیرط  هک  یـسک  دـشابن  زئاج  طایتحا  هکنیا  رب  انب  و 
. دیامنب ار  طایتحا  لامک 

. مینکیم حرطم  لاغتشا  تئارب و  ثحبم  رد  ار  عطق  ثحابم  هیقب  تسا و  هدیسر  نایاپ  هب  عطقلا  باتک  ثحابم  زا  يدایز  رادقم  نونکا 
140 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذ یف  ضوخلا  لبق  و  لاقی ، نأ  حـص  وأ  تارامألا ، نم  هرابتعاب  لیق  ام  نایب  وه  و  دـصقملا ، اذـه  دـقع  نم  مهملا  وه  امیف  لاـقملا  عقیف 
[. 1 : ] رومأ میدقت  یغبنی 

نأ و  اقلطم ، لب  ۀـیلعلا ، وحنب  اهتایـضتقم  اهمزاول و  نم  ۀـیجحلا  نوک  یف  عطقلاک  سیل  ۀـیملعلا ، ریغلا  ةرامألا  نأ  یف  بیر  ـال  هنإ  اهدـحأ :
وحنب دادسنالا  تامدـقم  ریرقت  یلع  ءانب  القع ، ۀـّیجحلا  اهئاضتقال  ۀـبجوم  تالاح  ءورط  تامدـقم و  توبث  وأ  لعج  یلإ  جاتحم  اهل  اهتوبث 
ضعب نم  هیف  رهظی  امبر  ناک  نإ  اطوقـس و  و ال  فالخ ، الب  اتوبث  کلذ  نودب  ۀیجحلل  عطقلا  ریغ  ءاضتقا  مدع  حوضول  کلذ  و  ۀموکحلا ،

[. 2  ] لمتحملا ررضلا  عفد  موزل  مدع  لجأل  هلعل  و  غارفلاب ، نظلاب  ءافتکالا  فالخلا و  نیققحملا 
______________________________

هّیملع ریغ  تاراما 

هراشا

: دندومرف عطقلا  باتک  يادتبا  رد  ناشیا  هک  تسا  نامه  دصقم  نیا  زا  روظنم  [- 1]
«. سداّسلا دصقملا  »

، لیلد تسا  هدـشن  اهنآ  رابتعا  هب  لئاق  یـسک  رگا  هکنیا  ای  دـناهدش و  ناـشرابتعا  هب  لـئاق  هک  تسا  یتاراـما  هراـبرد  دـصقم  نیا  رد  ثحب 
. دوشب اهنآ  ّتیّجح  هب  لئاق  ناسنا  هک  تسا  حیحص  تساهنآ و  رابتعا  اب  دعاسم 

تسا یعقاو  مکح  هب  ّنظ  ببـس  هک  ياهراما  ایآ  هک  مینک  یـسررب  دیاب  نونکا  دنکیم . یعقاو  مکح  هب  ّنظ  هدافا  هک  یقیرط  ینعی  هراما » »
: میهد حیضوت  ار  یتامّدقم  دیاب  البق  اذل  تسا  یّمهم  ثحب  کی  نیا  هن و  ای  دراد  ّتیّجح 

دشابیمن یتاذ  هیّنظ  تاراما  تّیّجح 

دنیوگیم هک  تسا  نیا  هیبش  هلمج  نیا  ۀّجح ، عطقلا  دنیوگیم  هکنیا  هدش ، هداد  حیـضوت  الّـصفم  لّوالا ) رمالا  رد   ) عطقلا باتک  رد  [- 2]
دوجو زا  ریغ  یملاـع  رد  هعبرا  اـضرف  رگا  ینعی  دوـشیمن  ادـج  نآ  زا  هاگچـیه  تسا و  هعبرا  ّتیهاـم  همزـال  ّتیجوز  ینعی  جوز  ۀـعبرالا 

کی  هعبرا  يارب  ّتیجوز  تسه و  نآ  هارمه  ّتیجوز  مه  زاب  دشاب  هتشاد  یتوبث 
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. دیامن یفن  ای  تابثا و  ار  نآ  دناوتب  یسک  هک  تسین  يرما 
ناوتیم رتشیب  حیضوت  يارب   ) میدرک نایب  مه  ۀّجح  عطقلا  هّیضق  دروم  رد  میتفگ  جوز  ۀعبرالا  يارب  لعج »  » هلئسم رظن  زا  هک  ار  هچنآ  مامت 
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(. دومن هعجارم  عطق  ثحبم  رد  لّوا  رما  هب 
عطق کفنی  ـال  همزـال  یتاذ و  رما  کـی  ّتیجوز  لـثم  ّتیّجح  اریز  دـیامن  یفن  اـی  تاـبثا و  عطق  يارب  ار  ّتیّجح  یـسک  درادـن  اـنعم  ـالثم 

. دشابیم
؟ دشابیم عطق  دننام  مه  هیّنظ  تاراما  باسح  ایآ 

ناـسنالا هلمج  هیبش  هکلب  تسین  جوز ) ۀـعبرالا   ) دـننام هلمج  نیا  ۀّـجح  دـحاولا  ربخ  میتفگ  رگا  تسا . تاراـما  زا  یکی  دـحاو  ربـخ  ریخ ،
. تسا دوجوم 

یـششک عون  چیه  دوجو و  هب  یلیامت  هنوگچیه  ناسنا  ّتیهام  ینعی  تسا ، يواسم  مدع  دوجو و  هب  تبـسن  ناسنا  ّتیهام  بلطم : حیـضوت 
ناسنا ّتیهام  تروص  نیا  رد  میداد  حـیجرت  ناسنا  يارب  ار  دوجو  بناج  دوجوم و  ناسنالا  میتفگ  رگا  اذـل  درادـن  مدـع  بناج  هب  تبـسن 

شدوجو بناج  دـناوتیمن  ّتلع  نودـب  ناسنا )  ) دوجولا نکمم  اریز  دـناشوپب  وا  رب  ار  دوجو  سابل  ّتلع  نآ  هک  دراد  یتّلع  کـی  هب  زاـین 
. دنک ادیپ  ناحجر 

اریز تسا  يواسم  نآ  هب  تبسن  ّتیّجح  مدع  ّتیّجح و  هکلب  درادن  دوجو  ّتیّجح  شتاذ  رد  دحاو  ربخ  دنتسه ، نینچنیا  مه  هیّنظ  تاراما 
عراش اذـل  دـنیبیمن . ار  عقاو  الماک  ناـسنا  دـحاو ، ربخ  هیّنظ و  هراـما  دوجو  اـب  دـناسریمن  عقاوب  ار  ناـسنا  دـصرددص  روطهب  دـحاو  ربخ 
رارق تّجح  ار  دحاو  ربخ  لثم  تاراما  زا  یضعب  هکنیا  امک  دهدن . رارق  تّجح  ار  نآ  دناوتیم  دهدب و  رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  دناوتیم 

دنرادـن یقرف  ّتیراـما  لـصا  رد  ود  نیا  هکیلاـحرد  تسا  هدادـن  رارق  تّجح  ار  ناسحتـسا ) ساـیق و  دـننام  ، ) رگید یـضعب  تـسا و  هداد 
. دنراد ار  شقن  نیمه  مه  ناسحتسا  سایق و  دروآیم  یعقاو  مکح  هب  ّنظ  دحاو  ربخ  هک  روطنامه 
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[68] درادن دوجو  تاراما  رد  مه  ّتیّجح  یـضتقم  یّتح  رتالاب  هکلب  دنرادن  ّتیّجح  اب  ياهمزالم  ّتیّلع و  هنوگچـیه  هیّنظ  تاراما  هصالخ :

یهاگ دحاو و  ربخ  هنّیب ، دننام  دناهدرک  ادـیپ  ّتیّجح  عراش  هیحان  زا  تاراما  رثکا  هّتبلا  دنتـسه  ّتیّجح  اب  مزالم  هک  نیقی  عطق و  فالخ  هب 
دیاب ماقم  ود  رد  رما  نیا  رد  هراـما و  باـب  رد  نونکا  تموکح 69 ] رب  انب  يدادسنا  ّنظ  دـننام  دـنکیم  ياهراما  ّتیّجح  هب  مکح  لقع  مه 

. فیلکت ّتیطقسم  تهج  زا  رگید  ماقم  فیلکت و  ّتیتبثم  رظن  زا  ماقم  کی  مینک  ثحب 
فیلکت تابثا  رظن  زا  هراما  نیا  رد  تسا  هعمج  زامن  ندـناوخ  شاهفیظو  هعمج  زور  هک  دوشیم  مئاق  ناـسنا  يارب  ياهراـما  یهاـگ  لاـثم :

. دوشیم ثحب 
حبص زامن  هک  دنکیم  ادیپ  هّنظم  باتفآ  عولط  زا  لبق  اّما  دناوخب  حبص  زامن  دیاب  هک  دنادیم  تسا و  مّلـسم  ناسنا ، يارب  فیلکت  یهاگ  و 

؟ هن ای  دراد  تیجح  هّنظم  نیا  ایآ  درادن ) حبص  زامن  هب  تبسن  فیلکت  طوقس  هب  نیقی   ) تسا هدناوخ  ار 
هک دوش  مئاق  یلیلد  درادـن  یموزل  تسا و  یفاک  غارف  هب  ّنظ  نامه  فیلکت ، زا  غارف  ماقم  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یضعب 70 ] تارابع  زا 

. دراد تیجح  غارف  هب  ّنظ  نیا  دیوگب 
ریغ هراما  تیجح  هک  تسا  نیا  روهشم  رظن  هکلب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هدیقع  نکل 
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[. 1 [ ] لمأتف 71

______________________________

. دراد لعج  هب  زاین  فیلکت  طوقس  رظن  زا  هچ  فیلکت و  توبث  رظن  زا  هچ  هّیملع 
؟ تسیچ درادن  تیجح  لعج  هب  زاین  دراد و  تیجح  فیلکت  ّتیطقسم  رد  هیّنظ  تاراما  دنیوگیم  هک  یناسک  لیلد 

: هک تسا  نیا  ناشلیلد  الامتحا  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم 
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يارب اهنیا  اّما  تسا ) باقع  دوصقم  تسین ، يویند  ررض  ررـض ، زا  دوصقم  هّتبلا  ، ) تسا بجاو  لمتحم  ررـض  عفد  هک  تسا  مّلـسم  ابیرقت 
هچ هب  منکیم  ادیپ  حبص  زامن  ندناوخ  هب  ّنظ  نم  یتقو  اذل  تسین  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دنیوگیم  دنتسین و  لئاق  یـشزرا  هدعاق  نیا 

میاهدناوخن ار  حبص  زامن  میهدیم  لامتحا  نوچ  دیئوگیم  دب  ال  مناوخب ، ار  حبـص  زامن  هرابود  هّنظم  نیا  دوجو  اب  تسا  مزال  نم  رب  لیلد 
یفاک فیلکت  هدهع  زا  غارف  هب  ّنظ  نامه  تسین و  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دـنیوگیم  نایاقآ  نیا  تسه  راک  رد  تبوقع  لامتحا  اذـل  و 

. تسا
. دراد یتاذ  ناکما  هّنظم  يارب  ّتیّجح  لّوا : رما  هصالخ 

تـسین مزال  رگید  حبـص ) زاـمن  ندـناوخ   ) غارف هب  ّنظ  دروم  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـنریذپن  ار  هدـعاق  نیا  اـهنیا  رگا  [- 1]
یموزل مینکیم ) کش  هب  ریبعت  نآ  زا  هک   ) تسا هدناوخ  ار  حبـص  زامن  دهد  لامتحا  دـصرد  هاجنپ  ناسنا  رگا  هکلب  دومن  نایتا  ار  لمتحم 

بجاو ار  لمتحم  باقع )  ) ررـض عفد  اهنیا  اریز  دشاب  هتـشاد  ّتیّجح  مه  کش  هک  تسا  نیا  شاهمزال  هک  دـناوخب  ار  حبـص  زامن  درادـن 
. دننادیمن
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[. 1  ] هموزلل هتلاحتسا  يوعد  لابق  یف  القع ، هنم  لاحم  موزل  مدع  و  اعرش ، ۀیملعلا  ریغلا  ةرامألاب  دبعتلا  ناکمإ  نایب  یف  اهیناث :

بیترت یلع  مهتریـس  نوک  عنمل  عانتمالا ، نم  هلباقی  ام  لامتحا  ماقم  یف  ءالقعلا ، دنع  اعبّتم  الـصأ  اقلطم  لب  ینعملا ، اذـهب  ناکمإلا  سیل  و 
یف نآلا  مالکلاف  ناک  ول  هب  نظلا  و  اهرابتعا ، یلع  یعطق  لیلد  مایق  مدـعل  اهتوبث - ملـس  ول  اهتیجح - عنم  و  هیف ، کشلا  دـنع  ناکمإلا  راـثآ 

[. 2 [ ؟ هب کنظ  امف  هعانتما ، اهب و  دبعتلا  ناکمإ 
______________________________

؟ دراد یعوقو  ناکما  هّیملع  ریغ  تاراما  يارب  تّیّجح  لعج  ایآ 

کی مزلتـسم  جراـخ  رد  نآ  قّقحت  عوـقو و  هّیملع ) ریغ  تاراـما   ) مینکیم ثحب  نآ  رد  اـم  هک  ار  يزیچ  تسا : نیا  یعوـقو  ناـکما  [- 1]
عانتما دنیوگیم  دشاب  یتاذ  لاحم  مزلتسم  شعوقو  هچنانچ  دشابن  نیّدض ) عامتجا  نیـضیقن ، عافترا  نیـضیقن ، عامتجا  دننام :  ) یتاذ لاحم 
دنوخآ ياقآ  موحرم  ریبعت  هب  دوش و  لئاق  رابتعا  ّتیّجح و  ياهّنظم  يارب  عراش  رگا  الثم  درادن  قّقحت  ناکما  جراخ  رد  ینعی  دراد  یعوقو 
عانتما رگید : ترابع  هب  هن ؟ ای  دـیآیم  شیپ  یتاذ  لاحم  کـی  رما ، نیا  زا  اـیآ  مینک ، لـمع  هراـما  نآ  قبط  هک  دـنکب  مزلم  دـّبعتم و  ار  اـم 

؟ یعوقو ناکما  ای  دراد  یعوقو 

نآرب فّنصم  داریا  مظعا و  خیش  مالک 

القع هریـس  شور و  هب  هن  ای  دراد  یعوقو  ناکما  هّیملع  ریغ  تاراما  ّتیّجح  هک  میدرک  ادـیپ  کش  رگا  [ 72] دنیامرفیم خیش  موحرم  [- 2]
. دنراذگیم ناکما  رب  ار  انب  دنراد و  یئالقع  عبّتم  لصا  کی  کش  عقوم  اهنآ  هک  مینکیم  هعجارم 

: اریز تسین  تسرد  فرح  نیا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
دروم رد  دنشاب و  هتشاد  یشور  هریس و  نینچ  القع  هک  تسین  زرحم  ام  يارب  الوا :
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میکحلا یلع  وأ  اقلطم ، عنتمیف  لطاب  لات  نم  لاحم  بترت  مدـع  هب  فشکتـسی  ثیح  هناکمإ ، تابثإ  قرط  نم  اـهب  دـبعتلا  عوقو  لـیلد  نکل 

یف ام  کلذـب  حدـقنا  دـق  و  حـضاو . وه  امک  هتابثإ ، یف  ةدـئاف  هنودـب ال  و  ناکمإلا ، تابثإ  یلإ  عوقولا  يوعد  یف  هعم  ۀـجاح  الف  یلاـعت ،
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: سیئرلا خیـشلا  مالک  یف  ناکمإلا  و  الـصأ ، عانتمالا  لامتحا  عم  ءالقعلا  دنع  ناکمإلا  نوک  نم  هماقم - هّللا  یلعأ  ۀـمالعلا - انخیـش  يوعد 
ناقیإلا عطقلل و  لباقملا  لامتحالا  ینعمب  ناهربلا ،) حـضاو  هنع  كدذـی  مل  ام  ناکمإلا ، ۀـعقب  یف  هرذـف  بئارغلا  نم  کعمـس  عرق  اـملک  )

[. 1]
______________________________

. دنراذگب ناکما  رب  انب  هلاحتسا ، ناکما و  رد  کش 
ّتیّجح هب  نیقی  هک  ام  تسین ، زرحم  ام  يارب  هریس  لصا و  شور و  نیا  ّتیّجح  دنـشاب ، هتـشاد  یـشور  نینچ  القع  هک  توبث  ضرفرب  ایناث :

. میرادن هریس  نیا 
يارب ّتیّجح  ایآ  هک  مینکیم ، ثحب  هّنظم  رد  العف  ام  اریز  تسین  زاـسراک  اـم  يارب  ـالعف  میـشاب  هتـشاد  مه  هریـس  نیا  ّتیّجح  هب  ّنظ  رگا 
هّنظم هب  شور  نیا  رابتعا  رب  ناوتیم  روطچ  هدـشن  تباـث  یعوقو  ناـکما  هلئـسم  زونه  هکیلاـحرد  هلاحتـسا و  اـی  دراد  ناـکما  الـصا  هّنظم 

. دومن کّسمت 
. ءیّشلا عوقو  ءیّشلا ، ناکما  یلع  لیلد  ّلدا  هک : تسا  نیا  یعوقو  ناکما  رب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  لیلد  [- 1]

مه عوقو ، لیلد   ) تسا هدـش  عقاو  جراخ  رد  هّیملع  ریغ  هراـما  يارب  ّتیّجح  لـعج  مینیبیم  هک  تسا  نیا  یعوقو ، ناـکما  رب  لـیلد  نیرتهب 
(. ار یتاذ  ناکما  مه  یعوقو و  ناکما  مه  دنکیم  تباث  ار  عوقو 

. تسا هتشاد  یعوقو  ناکما  مه  یتاذ و  ناکما  مه  ینعی  تسا  تسرد  شلبق  لحارم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دش ، عقاو  جراخ  رد  يزیچ  رگا 
زاب دـشاب  هتـشادن  یعوقو  ناـکما  یلو  دـشاب  هتـشاد  یتاذ  ناـکما  رگا  دوش و  عقاو  جراـخ  رد  دـناوتیمن  دـشاب  هتـشادن  یتاذ  ناـکما  رگا 

. دوش قّقحم  جراخ  رد  دناوتیمن 
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. درادن ياهرمث  یعوقو  ناکما  رد  ثحب  الصا  مینک  رظن  فرص  عوقو »  » زا ام  رگا  و 
ار دـحاو و ...  ربخ  هنّیب و  عراش ، تسا . هدـش  لئاق  ّتیّجح  تاراما ، يارب  عراش  مینیبیم  هّیملع  ریغ  تاراما  هب  تبـسن  دـّبعت  عوقو  دروم  رد 

(. تسا تامّلسم  ءزج  تاعوضوم  رد  هنّیب  ّتیّجح  هّتبلا   ) تسا هداد  رارق  تّجح 
هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  یلقع  لاحم  طقف  لاحم ، زا  ام  دوصقم  دیآیمن  شیپ  یلاحم  تاراما ، هب  دّبعت  زا  میئوگیم  هکنیا  رّکذت :
رب طقف  داسف  نآ  هکنیا  ای  نیـضیقن و  عامتجا  دننام : تسا  لاحم  سکهمه  رب  هک  دشاب  یلقع  داسف  داسف ، نآ  هاوخ  دـیآیمن ، شیپ  يداسف 
اّما هدسفم ) رد  ءاقلا  دننام   ) دیآ شیپ  تسا  لاحم  میکح  يالوم  زا  هک  حیبق  لعف  رودـص  دـننام : دـشاب  لاحم  قالطالا  یلع  میکح  يالوم 

. دوشب رداص  يرما  نینچ  درادن  یعنام  امش  نم و  زا 

سیئّرلا خیش  مالک 

. دناهداد رارق  داهشتسا  دروم  لئاسر  باتک  رد  مه  خیش  موحرم  هک  دنراد  یمالک  سیئّرلا  خیش  اجنیا 
بلطم ره  ینعی : ناهربلا 73 .] حضاو  هنع  كدذی  مل  ام  ناکمالا  ۀعقب  یف  هرذف  بئارغلا  نم  کعمـس  عرق  امّلک  دـنیوگیم : سیئرلا  خـیش 

. دینکب نآ  ناکما  هب  مکح  هدشن  مئاق  نآ  فالخرب  ینشور  ناهرب  هک  یتقو  ات  دیسر  امش  شوگ  هب  هک  یبیرغ  بیجع و 
کی هک  ناکمالا ، ۀـلاصا  هب  میدرک  ءیـش  کی  ناکما  رد  کش  تقوره  دومرفیم  هک  تسا  خیـش  موحرم  شیامرف  هب  رظان  مالک ، نیا  ایآ 

؟ مینکیم هعجارم  تسا  یئالقع  شور 
رد هک  ناکما )  ) هملک اریز  تسین : نینچ  بلطم  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
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[. 1  ] ناهرب ۀنیب و  الب  هیف  عجرملا  وهف  نادجولا ، الإ  هل  نطوم  نأ ال  حضاولا  نم  و 
______________________________

نیاربانب تسا  لامتحا »  » ناکما هملک  زا  دارم  هکلب  یعوقو ، ناـکما  ینعم  هب  هن  تسا و  یتاذ  ناـکما  ینعم  هب  هن  تسا  سیئّرلا  خیـش  مـالک 
ّتیعقاو دیاش  دیهدب  ار  نآ  قّقحت  لامتحا  دوخ  نهذ  رد  هکلب  دینکن  ضقن  اروف  دیدینـش  هک  ار  یبیجع  بلطم  ره  دیوگیم  سیئّرلا  خـیش 

. دوشب مئاق  نآ  فالخ  هب  ینشور  ناهرب  هکنیا  رگم  دشاب  هتشاد 
. دراد رارق  عطق  نیقی و  لباقم  رد  لامتحا  ینعم  هب  ناکما » »

ار يزیچ  قّـقحت  لاـمتحا  یهاـگ  مینکیم ، ادـیپ  یعوـضوم  فـالخ  هب  نیقی  یهاـگ  و  مینکیم ، ادـیپ  یبـلطم  رب  نیقی  امـش  نم و  یهاـگ 
. میهدیم ار  يزیچ  قّقحت  مدع  لامتحا  یهاگ  میهدیم و 

. تسا هلاحتسا  بوجو و  لباقم  رد  یعوقو ) ناکما  یتاذ و  ناکما   ) میدرکیم ثحب  شاهرابرد  ام  هک  یناکما  ود  نآ  یلو 
امش نم و  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکنیا  هن  دراد ، ناکما  دوجو  هب  تبسن  ناسنا  ّتیهام  هک  تسه  شرد  یعقاو  تهج  نیا  نکمم » ناسنالا  »

نیقی ای  میهدـب  لامتحا  امـش  نم و  هاوخ  تسا  ریذـپانّریغت  فصو  کی  یقیقح و  بلطم  کی  ناسنا  ّتیهام  يارب  ناکما  میهدیم  لامتحا 
يارب عانتما  یلاعت و  يراب  يارب  بوجو  دوشیمن  ادـیپ  يدـیدرت  ّتیعقاو  نیا  رد  مینک  ادـیپ  مه  فالخ  هب  نیقی  رگا  یّتح  میـشاب و  هتـشاد 

. تسا هّیقیقح  فاصوا  زا  يرابلا  کیرش 
. تسا هلاحتسا  ربارب  رد  ناکما » ، » هیف نحن  ام  رد  هصالخ 

ناکما نیا  هن ) ای  تسا  نکمم  هیّنظ  هراما  هب  دّبعت  هک  نیا  رد   ) تسا هبق » نبا   » روهـشم و نیب  هک  یعازن  نیا  رد  ام  هک  دراد  یعنام  ایآ  [- 1]
میهدیم ار  هیّنظ  هراما  هب  دّبعت  لامتحا  ام  دنیوگیم  روهشم  میئوگب  میریگب و  دوب  سیئّرلا  خیـش  مالک  رد  هک  لامتحا )  ) ناکما ینعم  هب  ار 

. مهدیمن مه  ار  شلامتحا  نم  دیوگیم  هبق  نبا  یلو 
. درادن لالدتسا  ثحب و  هکنیا  تسا ، هیّنظ  هراما  هب  دّبعت  لامتحا  رس  رب  عازن  رگا  باوج -

148 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 : ] رومأ لاحمب  نکی  مل  ول  لطابلا و  وأ  لاحملا ، نم  ملعلا  ریغب  دبعتلا  مزلی  ام  نایب  یف  لاقی  نأ  نکمی  وأ  لیق  امف  ناک ، فیک  و 

ۀحلـصم و ۀـهارک و  ةدارإ و  نم  میرحت و  باجیإ و  نم  نیدـض  وأ  باصأ ، امیف  ـالثم  نیمیرحت  وأ  نیباـجیإ  نم  نیلثملا  عاـمتجا  اهدـحأ :
[. 2  ] ماکحأ تارامألا  تایدؤم  ریغ  كانه  نوکی  نأ ال  بیوصتلا و  وأ  أطخأ ، امیف  نیبلا  یف  راسکنا  رسک و  الب  نیتمزلم  ةدسفم 

______________________________

سکره تسین  راک  رد  عازن  اجنیا  مهدیمن . لامتحا  نم  دیوگیم  وا  یلو  دشاب  هدمآ  دیز  مهدیم  لامتحا  نم  دییوگیم  ناتتسود  هب  امش 
دوخ نهذ  رد  نیا  دنیوگب  تسرد  مه  ود  ره  دیاش  هن و  ای  دـهدیم  یلامتحا  نینچ  دـمهفب  ات  دـنکب  هعجارم  دوخ  نادـجو  نهذ و  هب  دـیاب 
لیلد هس  ابیرقت  هبق  نبا  هیف  نحن  ام  رد  اّما  درادـن  ناهرب  لالدتـسا و  هب  زاین  بلطم  نیا  دـهدیمن . لامتحا  يرگید  نآ  دـهدیم و  لاـمتحا 

. دنهدیم باوج  مه  روهشم  تسا و  لاحم  یّلک  روطهب  هیّنظ  هراما  هب  دّبعت  هک  دنکیم  هماقا 

هبق نبا  لاکشا  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعت  تاروذحم 

لاحم رما  مزلتسم  هک  تسا  هدروآ  هلئسم  نیا  رد  لاکشا  هس  ای  لیلد و  هس  ابیرقت  هتفر  مه  يور  هک  درک  هظحالم  ار  هبق  نبا  هلدا  دیاب  [- 1]
حرطم ار  تالاکـشا  نآ  اـم  دـیایب  یـسک  نهذ  هب  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  نکل  تسا  هتفگن  هـبق  نـبا  ار  شاهـمه  وـل  تـسا و  يدـساف  اـی 

. میهدیم خساپ  مینکیم و 
: هک تسا  نیا  عازن  ّلحم  هک  میوشیم  روآدای  اددجم  [- 2]
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؟ هن ای  دنک  لیمحت  امش  نم و  رب  ار  تاراما  قبط  لمع  دهد و  رارق  تّجح  ار  هّیملع  ریغ  تاراما  دناوتیم  عراش  ایآ 
ربخ دـننام  هّیملع  ریغ  تاراما   ) تسا هّیملع  ریغ  تاراـما  ماـمت  رد  لاکـشا  نکل  تسا  دـحاو  ربخ  صوصخ  رد  هبق  نبا  هلدا  زا  یـضعب  هّتبلا 

 ...(. هنّیب و دحاو -
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: هک تسا  نیا  دنک  اعدا  دناوتیم  هبق  نبا  هک  یلیلد  ای  لاکشا  نیلّوا  - 1
زا لبق  ایآ  هک  مینکیم  لاؤس  دیوگیم  هبق  نبا  تسا ، بجاو  هعمج  زامن  هعمج  زور  رد  تبیغ  رصع  رد  هک  دش  مئاق  دحاو  ربخ  رگا  اضرف 

؟ تسا مکح  دقاف  ای  دراد  یمکح  ظوفحم  حول  رد  عقاو و  رد  هعمج  زامن  دحاو ، ربخ  ندمآ 
ظوفحم حول  رد  یهباشم  مکح  دحاو ، ربخ  ندـمآ  اب  اهتنم  درادـن  مکح  ظوفحم  حول  رد  هعمج  زامن  دـحاو  ربخ  مایق  زا  لبق  دـیئوگب  رگا 

لطاب بیوصت ، نکل  دشابیمن  یلقع  لاحم  ول  بیوصت و  دیآیم و  مزال  بیوصت  تروص  نیا  رد  دیوگیم  هبق  نبا  دوشیم  طبض  تبث و 
ياهّیعقاو ماکحا  ظوفحم  حول  رد  عقاو و  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تباـث  نآ  فـالخرب  مّلـسم  ترورـض  عاـمجا و  رتاوتم و  تاـیاور  تسا و 

؟ دوشن ای  دوشب  مئاق  نآ  قبط  ياهیّنظ  هراما  دحاو و  ربخ  هاوخ  دراد  نیفّلکم  يارب 
نآ مینکیم  لاؤس  تروص  نیا  رد  دوشن ، اـی  دوشب  مئاـق  دـحاو  ربخ  هاوخ  تسا  مکح  ياراد  ظوفحم  حول  رد  هعمج  زاـمن  دـیئوگب  رگا  و 

؟ تسیچ هعمج  زامن  مکح 
تـسا هدرک  ادیپ  مکح  ود  هعمج  زامن  سپ  میئوگیم  ام  دشاب  بوجو  تسا  نکمم  ای  تسا  بوجو  یظوفحم  حول  مکح  نآ  دییوگب  رگا 

نم و هدـهع  هب  دـحاو  ربخ  دافم  دـحاو و  ربخ  ّتیّجح  هک  يرگید  یبوجو  مکح  کی  بوجو ب : ماـنب  یظوفحم  حول  یعقاو  مکح  فلا :
. تسا هداد  ّتیّجح  ار  دحاو  ربخ  تسا و  هدومن  دحاو  ربخ  هب  دّبعتم  ار  ام  عراش ، دیئوگیم  اریز  تسا  هدرک  تباث  امش 

؟ دنک ادیپ  قّقحت  نآ  رد  نیلثم  عامتجا  مانب  یبوجو  مکح  ود  تسا  لمع  کی  لعف و  کی  هک  هعمج  زامن  دوشیم  ایآ  لاؤس :
. تسا رتالاب  تبیـصم  ّنأک  مییوگیم  تسا  تمرح  تبیغ  رـصع  رد  هعمج  زامن  یظوفحم  حول  یعقاو  مکح  نآ  هک  دـیهدب  لامتحا  رگا  و 

؟ ارچ
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الّوا تسا . بوـجو  تبیغ  رـصع  رد  هعمج  زاـمن  مکح  هک  دـنکیم  تلـالد  مه  دـحاو  ربـخ  تسا و  تمرح  هعمج  زاـمن  یعقاو  مکح  رگا 
. دیآیم شیپ  نیّداضتم  رگید ، تاهج  رد  ایناث  تسه . ناشنیب  داضت  لامک  تمرح ، بوجو و  تسا ، نیّداضتم  عامتجا 

؟ هن ای  تسه  دنوادخ  بولطم  هعمج  زامن  ایآ  مینکیم  لاؤس 
حول رد  هک  یتـمرح  ياـضتقم  هب  دـشابیم و  بولطم  تسا و  هدرک  ادـیپ  قـّلعت  نآ  هب  هدارا  دـحاو ، ربـخ  داـفم  ياـضتقم  هب  میئوـگب  دـیاب 
همزلم هدسفم  و  هیاعّرلا ) مزال   ) همزلم تحلصم  عامتجا  ءیش  کی  رد  نیاربانب  تسا . هدرک  ادیپ  ّقلعت  تهارک  هعمج  زامن  هب  تسا  ظوفحم 

. دشاب راک  رد  يراسکنا  رسک و  هکنیا  نودب  تسا  هدش  بانتجالا ) مزال  )
؟ هچ ینعی  راسکنا  رسک و 

. تسا هحابا  ءیش  نآ  مکح  دنشاب  يواسم  مهاب  ود  نیا  رگا  اّما  دراد  هدسفم  تحلصم و  ءیش  کی  یهاگ 
دـسرب بوجو  ّدح  هب  هچنانچ  تسا و  بابحتـسا  ءیـش  نآ  مکح  دسرن  بوجو  ّدح  رـس  هب  رگا  دشاب  هتـشاد  ناحجر  تحلـصم  هچنانچ  و 

. تسا بوجو  ءیش  نآ  مکح 
و تسا . تهارک  ءیـش  نآ  مکح  دسرن  موزل  ّدح  رـس  هب  هدـسفم  هچنانچ  دـشاب  هتـشاد  نآ  تحلـصم  رب  ناحجر  ءیـش  نآ  هدـسفم  رگا  و 

يریگهزادـنا ار  هدـسفم  تحلـصم و  رگید  ترابع  هب  تسا  تمرح  ءیـش  نآ  مکح  دـشاب ) بانتجالا  مزـال   ) دـسرب موزل  ّدـح  هب  هچناـنچ 
سپ تسا  بوجو  هراما ، دافم  قبط  هعمج  زامن  مکح  دیئوگیم  امـش  اریز  درک  ناوتیمن  شجنـس  هبـساحم و  هیف  نحن  ام  رد  اّما  دـننکیم 
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. دراد همزلم  تحلصم 
. دراد همزلم  هدسفم  سپ  تسا  تمرح  ظوفحم  حول  رد  هعمج  زامن  مکح  دیئوگیم  یفرط  زا  و 

عون کی  اجنیا  دومن . مه  راسکنا  رـسک و  ناوتن  هک  يروطهب  همزلم ؟ هدسفم  مه  دنکیم و  ادـیپ  همزلم  تحلـصم  مه  دـحاو  ءیـش  هنوگچ 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  نیّدض  عامتجا 

151 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] بجاولا دض  بوجو  یلإ  يدأ  أطخأ و  اذإ  امیف  نیدضلا  بلط  اهیناث :

اموکحم هنوک  و  مارح ، وه  ام  ۀـمرح  مدـع  وأ  بجاو ، وه  ام  بوجو  مدـع  یلإ  يدأ  امیف  ةدـسفملا  یف  ءاقلإلا  وأ  ۀحلـصملا  تیوفت  اهثلاث :
[. 2  ] ماکحألا رئاسب 

______________________________

بیوصت و مزلتـسم  نیا  دـشاب  مکح  زا  یلاخ  ظوفحم  حول  هچنانچ  دـش  مئاق  هعمج  زاـمن  بوجو  رب  دـحاو  ربخ  رگا  لّوا - لـیلد  هصـالخ 
. تسا لطاب 

. دیآیم شیپ  نیلثم  عامتجا  تروص  نیا  رد  دشاب  بوجو  هعمج  زامن  مکح  دشابن و  مکح  زا  یلاخ  ظوفحم  حول  رگا  و 
. دیآیم شیپ  فلتخم  نیوانع  رد  نیّداضتم  عامتجا  تروص  نیا  رد  دشاب  تمرح  ظوفحم  حول  مکح  رگا  و 

؟ دنکب دحاو  ربخ  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعتم  ار  ام  دناوتیم  عراش  هنوگچ  سپ 
دجسم زا  تساجن  هلازا  ةالـص و  لثم   ) دشاب هتـشاد  يّدض  بجاو ، نیا  میـشاب و  هتـشاد  یبجاو  کی  رگا  دیوگیم  مّود  لیلد  رد  - 2 [- 1]

مئاق دحاو  ربخ  هراما و  نکل  دـشاب  بجاو  عقاو  بسح  هب  شدوخ  ءیـش  نیا  رگا  نونکا  میدرک ) ثحب  ءیـش ...  هب  رما  ثحبم  رد  البق  هک 
بجاو زامن  هلازا ، ياجب  هک  دش  مئاق  هراما  اّما  تسا  بجاو  هلازا ، هک  تسا  نیا  یعقاو ، مکح  الثم  تسا . بجاو  ءیـش  نیا  ّدـض  هک  دـش 

الوم بولطم  نیّدض ، دحاو ، نآ  رد  هکلب  دـیآیمن  شیپ  نیّدـض  عامتجا  تروص  نیا  رد  دـینادیم ) داضتم  ار  هلازا  زامن و  امـش  و   ) تسا
هظحل کی  رد  الوم  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  ناوخب  زامن  دـیوگیم  دـحاو  ربخ  امنب و  تساجن  هلازا  دـیوگیم  لـیلد  کـی  تسا  هدـش  عقاو 

بولطم دحاو  نآ  رد  یهایـس  يدیفـس و  ینعی  دشاب  هایـس  لاح  نیمه  رد  مهاوخیم  مه  ینک و  دیفـس  ار  مسج  نیا  مهاوخیم  دیوگیم :
. تسا الوم 

. دشابیمن رودقم  بولطم ، تسا و  نیّدضلا  بلط  نیا 
بوجو هعمج  زامن  هک  دـش  مئاق  دـحاو  ربخ  هراما و  اـما  تسا  بجاو  عقاو  رد  هعمج  زاـمن  هک  دـینک  ضرف  امـش  مّوس  لـیلد  رد  - 3 [- 2]

. درادن
کی  تسا  هدش  ببس  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  هک  عراش  تروص  نیا  رد 
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[. 1  ] لطاب ریغ  وأ  مزال ، ریغ  امإ  هموزل ، یعدا  ام  نإ  باوجلا : و 

______________________________

(. تحلصم تیوفت   ) دوش توف  دورب و  نم  تسد  زا  هیاعّرلا  مزال  تحلصم 
تّجح ار  دحاو  ربخ  هک  عراش  تروص  نیا  رد  تسین ، مارح  ءیـش  نآ  هک  دش  مئاق  دـحاو  ربخ  نکل  دـشاب  مارح  عقاو  رد  يزیچ  رگا  ای  و 

هیّنظ تاراما  ّتیّجح  اب  سپ  هدـسفم ) رد  ءاقلا   ) موش عقاو  هدـسفم  رد  نم  هک  هدـش  ببـس  تسا  هدومن  نآ  هب  دـّبعتم  ارم  تسا و  هداد  رارق 
. دیآیم شیپ  هدسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلصم و  تیوفت  یهاگ 

. میدرک نایب  قوف  لیلد  هس  رد  هک  يوحن  هب  تسا  یلطاب  رما  مزلتسم  یهاگ  تسا و  لاحم  مزلتسم  هیّنظ  تاراما  ّتیّجح  یهاگ  هصالخ :
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هبق نبا  هب  خساپ  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعت  تاروذحم  زا  فّنصم  باوج 

یلیصفت باوج  نمض  رد  دنهدیم و  یلیصفت  باوج  کی  یلامجا و  خساپ  کی  لاکـشا  هس  نیا  زا  باوج  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]
(. ناشدوخ يانبم  قبط   ) دنیامنیم نشور  تسا  لوصا  ملع  تالضعم  زا  هک  ار  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  هلئسم 

: لاکشا هس  نآ  اّما  میهدب : باوج  دیاب  میدرک و  حرطم  لاکشا  هس  دنکب  هّیملع  ریغ  هراما  هب  دّبعتم  ار  ام  عراش  رگا 
. هدسفم رد  ءاقلا  تحلصم و  تیوفت  هلئسم  نیّدضلا 3 - بلط  - 2 بیوصت . هلئسم  ای  نیّدض  عامتجا  نیلثم ، عامتجا  - 1

اّما تسا  لاحم  نیلثم  نیّدض و  عامتجا  هک  میراد  لوبق  ینعی  میریذـپیمن  ار  مازلتـسا  لصا  ام  مّود ، لّوا و  لاکـشا  رد  یلامجا - باوج  اّما 
هب تبـسن  اّما  دشاب  نیّدضلا  بلط  مزلتـسم  ای  نیلثم  عامتجا  و  نیّدض ، عامتجا  مزلتـسم  هیّنظ  هراما  هب  دّبعت  هک  میرادـن  لوبق  هیف  نحن  ام  رد 
هک میهدیم  خساپ  ار  نیا  ام  اّما  تسا  هدسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلصم  تیوفت  مزلتسم  یهاگ  هینظ  هراما  هب  دّبعت  هک  میراد  لوبق  مّوس : لاکـشا 

. درادن دوجو  نآ  رد  يروذحم 
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هیلإ يدأ  ام  بسحب  ۀیفیلکت  ماکحأ  ءاشنإل  ۀعبتتـسم  ریغ  ۀلوعجملا  ۀـیجحلا  و  هتیجح ، لعجب  وه  امنإ  یلمع  ریغ  قیرطب  دـبعتلا  نأل  کلذ  و 
عم ادایقنا  ایرجت و  هتقفاوم  هتفلاخم و  نوکل  و  أطخأ ، اذإ  هب  راذتعالا  ۀحـص  و  باصأ ، اذإ  هب  فیلکتلا  زجنتل  ۀبجوم  نوکت  امنإ  لب  قیرطلا ،

ةدسفملا و عامتجا  نیدضلا و ال  بلط  و ال  نیدض ، وأ  نیلثم  نیمکح  عامتجا  مزلی  الف  ۀلوعجملا ، ریغلا  ۀجحلا  نأش  وه  امک  هتباصإ ، مدـع 
[. 1  ] یفخی امک ال  ةدارإلا ، ۀهارکلا و  ۀحلصملا و ال 

______________________________

مّود لّوا و  لاکشا  زا  یلیصفت  باوج 

ربخ اب  وا  دـنکیم  دـحاو ) ربخ  لثم   ) هیّنظ هراما  هب  دـّبعتم  ار  ام  هک  یعراش  مینیبب  مینکب و  لیلحت  هیزجت و  کی  ام  دـنیامرفیم  ناشیا  [- 1]
. دنکیم راتفر  هنوگچ  دیامنیمن  نیقی  هدافا  هک  يدحاو 

دّبعت ینعم  هک  نونکا  سپ  دهدیم  رارق  ربتعم  ار  نآ  دشخبیم و  ّتیّجح  درادن  دوجو  ّتیّجح  ءاضتقا  شتاذ  رد  هک  يدحاو  ربخ  هب  عراش 
. تسیچ ّتیّجح  يانعم  مینیبب  دش  ّتیّجح  لعج  دحاو ، ربخ  هب 

يانعم اب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  يانعم  هک : بیترت  نیا  هب  تسا  هیبشت  کی  هیاپ  رب  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  ثحب  ساسا  اـبیرقت  هک  میئوگب  ـالبق 
. دنرادن یتوافت  هنوگچیه  دنتسه و  مه  لثم  عطق  ّتیّجح 

عطق ّتیّجح  هک  میتفگ  البق  هّتبلا  درادـن  یتوافت  هنوگچـیه  ۀّـجح  عطقلا  رد  ّتیّجح  يانعم  اب  ۀـجح  دـحاولا  ربخ  هلمج  رد  ّتیّجح  ياـنعم 
حیرـشت امـش  يارب  ار  ۀّـجح  عطقلا  هلمج  ياـنعم  اـم  نوـنکا  تسا  عراـش  تسد  هب  دـحاو  ربـخ  هیّنظ و  تاراـما  ّتیّجح  اـّما  دـشابیم  یتاذ 

. مینکیم
ّتیّجح ماکحا  ای  دنتـسه  ّتیّجح  نیع  بلطم  راهچ  نیا  هکنیا  اّما  میهدیم  حیـضوت  هک  تسا  ّتیـصاخ  رثا و  راـهچ  ياراد  اـبیرقت  ّتیّجح 

. تسین یّمهم  هلئسم  دنتسه 
هب عطاـق  امـش  رگا  ینعی  دریگیم  ار  امـش  ناـبیرگ  عقاو  نآ  اـعقاو ، دوب ، عقاو  اـب  قباـطم  امـش  نیقی  عـطق و  رگا  ینعی  ّتیزّجنم : هلئـسم  - 1

زامن یهلا  مکح  دیدش و  هعمج  زامن  بوجو 
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شتفلاـخم مزـال و  شتعاـطا  ینعی  دـسریم  زّجنت  هلحرم  هب  یهلا  مکح  ناـمه  تروص  نیا  رد  دوـب  بوـجو  مه  ظوـفحم  حوـل  رد  هعمج 
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. تسا تبوقع  قاقحتسا  بجوم 
عقاو بسح  هب  ینعی  اعقاو ، دوب ، عقاو  اب  فلاخم  امش  عطق  یلو  دیدرک  ادیپ  هعمج  زامن  بوجو  مدع  هب  عطق  امش  رگا  ّتیرّذعم : هلئـسم  - 2

ار هعمج  زاـمن  ارچ  دـنیوگب  امـش  هب  تماـیق  زور  رگا  ینعی  تسا  ّتیرّذـعم  عطق ، ّتیّجح  ياـنعم  تروص  نیا  رد  دوب ، بجاو  هعمج  زاـمن 
. تسا یلوبقم  رذع  کی  نیا  متشاد و  هعمج  زامن  بوجو  مدع  هب  عطق  نم  دیئوگیم : دیدناوخن 

عیام نآ  عقاو  بسح  هب  اّما  دیدرک ، برـش  ار  نآ  دعب  تسا و  رمخ  یجراخ  عیام  نالف  هک  دـیدرک  ادـیپ  عطق  امـش  رگا  يّرجت : هلئـسم  - 3
تمـالم و قاقحتـسا  اـهنت  هکنیا  اـی  تسه  تبوقع  قاقحتـسا  يّرجت  رد  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  يّرجت  هلئـسم  تروص  نیا  رد  دوـبن ، رمخ 

؟ تسا راک  رد  تّمذم 
، تشادن یبوجو  الـصا  عقاو  بسحب  یلو  دیدومن  نایتا  ار  نآ  تسا و  بجاو  هعمج  زامن  هک  دیدرک  ادیپ  عطق  امـش  رگا  دایقنا : هلئـسم  - 4

. دیتسه تبوثم  قحتسم  ياهزادنا  هچ  ات  هک  تسا  حرطم  دایقنا  هلئسم  تروص  نیا  رد 
. تسا بترتم  عطق  ّتیّجح  رب  رثا  راهچ  نیا 

ای تسا  راک  رد  مکح  ود  اجنیا  ایآ  دوب  بجاو  هعمج  زامن  مه  عقاو  بسح  هب  دیدرک و  ادـیپ  هعمج  زامن  بوجو  هب  عطق  امـش  رگا  لاؤس -
؟ میرادن رتشیب  مکح  کی  هکنیا 

زّجنم امش  رب  عقاو  اذل  تسا  عقاو  هب  بیصم  امـش  عطق  یهاگ  اهتنم  تسا  هعمج  زامن  یعقاو  مکح  نآ  میراد و  مکح  کی  امّلـسم  باوج -
روذـعم عقاو  اب  تفلاخم  رد  امـش  دوشیمن و  زّجنم  امـش  رب  عقاو  تروص  نیا  رد  هک  تسا  عقاو  اب  فلاخم  امـش  عطق  مه  یهاگ  دوشیم و 

. دیتسه
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رد مکح  ود  الـصا  مینک  حرطم  نآ  رد  ار  نیّدـض  اـی  نیلثم  نیمکح  عاـمتجا  ثحب  هک  درادـن  دوجو  يرگید  مکح  یعقاو  مکح  ربارب  رد 
نیب یقرف  دراد  رثا  راهچ  ّتیّجح  ینعی  تسا  روطنیمه  بلطم  مه  ۀّجح  دحاولا  ربخ  رد  تسا  نینچ  ۀّجح  عطقلا  رد  هلئسم  سپ  تسین  نیب 

. تسین ّتیّجح  رد  هّیضق  ود  نیا 
زّجنم ام  رب  عقاو  نامه  دـشاب  عقاو  قباطم  شربخ  هچنانچ  تسا  بجاو  هعمج  زامن  هک  دـش  مئاق  دـحاو  ربخ  دـننام  ياهیّنظ  هراـما  رگا  ینعی 

قبطرب هرارز  ربخ  نوچ  اهتنم  تسا  هعمج  زامن  یعقاو  مکح  ناـمه  هک  میراد  مکح  کـی  هکلب  تسین  ناـیم  رد  مکح  ود  الـصا  دوشیم و 
ربارب رد  مینک  تفلاخم  نآ  اب  هچنانچ  زّجنم و  ام  رب  مکح  نامه  اذل  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  هرارز  یّنظ  ربخ  مه  عراش  تسا و  هدمآ  نآ 

. میرادن يرذع  دنوادخ 
مکح ود  ایآ  دوب ، عقاو  فلاخم  امـش  نم و  عطق  رگا  تسا  عطق  تفلاخم  دـننام  شتفلاخم  دـمآرد  راک  زا  عقاو  فلاـخم  هرارز  ربخ  رگا  و 

. ریخ دمآیم ؟ شیپ  نیّداضتم  نیمکح  عامتجا  ایآ  میتشاد ؟
حول مکح  نامه  هک  میراد  مکح  کی  هکلب  میرادـن  مکح  ود  ام  مه  زاب  دـشاب  عقاو  فلاخم  دـحاو  ربخ  هیّنظ و  هراما  رگا  هیف  نحن  اـم  رد 

میتسه روذعم  تمایق  زور  رد  دنوادخ  ربارب  رد  امـش  نم و  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  سّدـقم  عراش  نوچ  اهتنم  تسا  یظوفحم 
هعمج زامن  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  لوق  زا  هرارز  نوچ  میئوگیم  دـیدرک  كرت  ار  هعمج  زاـمن  ارچ  دـنیوگب  اـم  هب  رگا  و 

. تسا راک  رد  ّتیرّذعم  ناونع  دیداد و  رارق  تّجح  نم  يارب  عراش )  ) امش دوخ  ار  لداع  ربخ  درادن و  بوجو 
عطق و باب  رد  ّتیّجح  ینعم  هک  مینکیم  رارکت  مه  زاب  میدرک  نایب  عطق  دروم  رد  هک  تسا  یتروص  نامه  هب  مه  دایقنا  يّرجت و  هلئسم  و 
هک تسین  حرطم  ود  نآ  اب  قباطم  يدیدج  مکح  هیّنظ ، تاراما  عطق و  لابند  هب  ینعی  درادن  یتوافت  تسه و  مه  لثم  هیّنظ  تاراما  باب  رد 

عامتجا  هلئسم  میئوگب  میجنسب و  یعقاو  مکح  یظوفحم و  حول  مکح  اب  ار  نآ  ام 
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(. نیلثامتم نیمکح  هچ  و  نیّداضتم ، نیمکح  هچ   ) تسا راک  رد  نیمکح 
اب تفلاخم  رد  امـش  هک  تسا  عقاو  نامه  بولطم  هکلب  تسین  الوم  بولطم  هراما  دافم  رگید  دوب  عقاو  اب  فلاخم  ياهراما  یتقو  نینچمه  و 

. دیتسه روذعم  عقاو  نآ 
باوج مه  ار  مّود ) لاکشا   ) نیّدضلا بلط  هلئسم  سپ  دشاب  بجاو  ّدض  هب  ّقلعتم  هک  دنک  تسرد  یبلط  کی  مه  هراما  هک  تسین  روطنیا 

. میداد
. دشابیمن هّیفیلکت  ماکحا  عبتتسم  تسا و  هّیعضو  ماکحا  زا  یکی  ّتیّجح  هجیتن :

دنوخآ ياقآ  موحرم  دناهدرک  ثحب  هّیعـضو  ماکحا  هرابرد  باحـصتسا  ثحبم  رد  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  خیـش و  موحرم  کلذ : حیـضوت 
ماکحا اب  یطبر  همزالم و  چـیه  دـیامن و  لعج  ار  نآ  دـناوتیم  امیقتـسم  عراـش  هک : تسا  نیا  هّیعـضو ، ماـکحا  زا  مسق  کـی  دـنیامرفیم 

ینعی دوشیم  عیبم  کلام  يرتشم ، دش  عقاو  حیحـص  ياهلماعم  هکنآ  زا  دعب  دـیوگب  دـناوتیم  عراش  الثم  ّتیکلم ، دـننام  درادـن - هّیفیلکت 
. تسا لعج  لباق  تمرح  بوجو و  دننام  مه  ّتیکلم  هک  دیامنیم  لعج  ار  ّتیکلم  وا  يارب  عراش 

راهچ ّتیّجح  درادـن و  هّیفیلکت  ماکحا  اب  ياهمزالم  طبر و  دراد و  لقتـسم  لعج  ّتیلباق  شدوخ  ّتیکلم  دـننام  ّتیّجح  دـنیامرفیم  ناشیا 
. میداد حیضوت  البق  ار  اهنآ  هک  دراد  رثا 

دنکیمن بوجو  لعج  هراما  دافم  قبط  عراش ، تروص  نیا  رد  تسا  بجاو  هعمج  زاـمن  هک  دـش  مئاـق  دـحاو  ربخ  هیّنظ و  هراـما  رگا  ینعی 
هب دریگیم و  ّقلعت  وا  هب  لقتـسم  لعج  هک  تسا  هّیعـضو  ماکحا  زا  یکی  ّتیّجح  سپ  تسا  هدومن  ّتیّجح  لعج  هراـما  يارب  طـقف  وا  هکلب 

نیمکح عامتجا  نیّداضتم و  نیمکح  عامتجا  دـیوگب  یـسک  هکنیا  ات  دوشیمن  لـعج  يرهاـظ  مکح  یفیلکت و  مکح  هنوگچـیه  شلاـبند 
(. درک میهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد  يدوزب  هک  تسا  ظوفحم  يرهاظ  مکح  هّیلمع  لوصا  زا  یضعب  رد  هلب   ) دوشیم نیلثامتم 

. دندرک نایب  ار  مّود  لّوا و  لاکشا  باوج  شیوخ  کلسم  قبط  دنوخآ  ياقآ  موحرم  اجنیا  ات 
157 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ تیوفتلا  ةدسفم  یلع  ۀبلاغ  ۀحلـصم  هب  دبعتلا  یف  تناک  اذإ  الـصأ ، هیف  روذحم  الف  هتدسفم  یف  ءاقلإلا  وأ  عقاولا ، ۀحلـصم  تیوفت  اما  و 
[. 1  ] ءاقلإلا

______________________________

ياقآ موحرم  ( ؟ دنکیم هچ  هبق  نبا  فرح  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  وا  تفریذپن  ّتیّجح  باب  رد  ار  کلـسم  نیا  یـسک  رگا 
. دننکیم نایب  درادن  یثحب  نادنچ  هک  ار  مّوس  لاکشا  خساپ  العف  دنهدیم و  باوج  لاکشا  نیا  هب  رطس  ود  زا  دعب  دنوخآ 

مّوس لاکشا  زا  باوج 

هدـسفم رد  ءاقلا  ای  تحلـصم  تیوفت  یهاگ  دـنکب  نآ  هب  دـّبعتم  ار  ام  عراش  دـشاب و  ربتعم  هیّنظ ، تاراما  رگا  مّوس : لاکـشا  هصالخ  [- 1]
. دیآیم شیپ 

: اّما دراد  هدسفم  راک  نیا  دوشیم و  هدسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلصم  تیوفت  ببس  یهاگ  هیّنظ  تاراما  ّتیّجح  يرآ 
؟ دیامن ناربج  ار  هدسفم  نیا  یتحلصم  کی  هک  تسین  نکمم  ایآ 

: مینکیم فشک  ار  نآ  ام  هکنیا  امک  دیامن  ناربج  ار  هدسفم  نآ  هک  دشاب  یتحلصم  تسا  نکمم  هکلب 
تحلـصم تیوفت  اب  مزالم  یهاگ  هراما  هب  دّبعت  هراما و  ّتیّجح  نیا  مینیبیم  دهدیم  رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  هیّنظ و  تاراما  عراش  یتقو 

ناحجر هدسفم  نآرب  تحلـصم  نآ  اسبهچ  هک  تسا  هدوب  یتحلـصم  کی  دب  مینکیم ال  فشک  تروص  نیا  رد  تسا  هدـسفم  رد  ءاقلا  ای 
. تسا هتشاد 
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؟ دهد رارق  تّجح  ار  هیّنظ  تاراما  عراش  تسا  هدومن  اضتقا  هک  تسیچ  تحلصم  نآ 
: هلمج زا  دشاب  نیب  رد  یحلاصم  تسا  نکمم 

يارب اذل  دننک ؟ ادیپ  ماکحا  هب  یـسرتسد  اجک  زا  نیفّلکم  دوش  هیّنظ  تاراما  ّتیّجح  عنام  دـهاوخب  عراش  رگا  نیفّلکم - رب  رما  لیهـست  - 1
. تسا هداد  رارق  تّجح  ار  تاراما  رما ، تلوهس 

158 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، مزلی ناک  نإ  نیمکح و  عامتجاف  ماکحألا ، کلت  لعج  الإ  اهلعجل  ینعم  هنأب ال  وأ  ۀیفیلکتلا ، ماکحألل  ۀـیجحلا  لعج  عابتتـساب  لیق  ول  معن 

هدرجمب راذتعالا  ۀحـصل  وأ  زجنتلل ، بجوملا  هئاشنإل  ۀبجوم  هسفن  یف  ۀحلـصم  نع  یقیرط  امهدحأ  نأل  نیدـض ، وأ  نیلثمب  اسیل  امهنأ  الإ 
یف نیتمزلملا  ةدسفملا  وأ  ۀحلـصملا  عم  هنإ  ثیح  امهحادقنا ، كانه  نکمی  امیف  هقلعتمب  ۀقلعتم  کلذک  ۀهارک  وأ  ۀیناسفن  ةدارإ  نود  نم 

ةدسفملا وأ  ۀحلـصملا  کلت  لبق  نم  ئـشانلا  مکحلاب  یحوأ  اذإ  هنأ  الإ  یلعألا ، أدبملا  یف  ۀـهارک  وأ  ةدارإ  اهببـسب  ثدـحی  مل  نإ  و  لعف ،
ام فالخب  ارجز ، وأ  اثعب  ءاشنإلل  ۀبجوملا  ۀهارکلا  وأ  ةدارإلا  امهببـسب ، ۀفیرـشلا  هسفن  یف  حدـقنی  ۀـلاحم  الف  ّیلولا ، هب  مهلأ  وأ  یبنلا ، یلإ 

ةدسفم وأ  ۀحلصم  نع  یقیقح  یعقاو  رخآلا  و  ایقیرط . هب  رمألا  ءاشنإ  سفن  یف  تناک  امنإ  لب  قلعتملا ، یف  ةدسفم  وأ  ۀحلـصم  كانه  سیل 
ملعلا الإ  یلعألا  أدبملا  یف  نکی  مل  نإ  و  ۀـیلاعلا ، ئدابملا  ضعب  یف  ارجز  وأ  اثعب  هئاشنإل  ۀـبجوملا  هتهارک ، وأ  هتدارإل  ۀـبجوم  هقلعتم ، یف 
ءاشنا و  ارجز ، اثعب و  یقیقح  یعقاو  مکح  ءاشنإ  مزل  امنإ  و  ۀـهارک ، ةدارإ و  عامتجا  اضیأ  مزلی  الف  انرـشأ - اـمک  ةدـسفملا - وأ  ۀحلـصملاب 

نیب  ةداضم  و ال  یقیرط ، رخآ  مکح 
______________________________

هیّنظ تاراما  دنیبیم  دراد و  هک  یهاگآ  هطاحا و  نآ  اب  سّدقم  عراش  دشاب : رتمهم  مه  یلبق  تحلـصم  زا  دیاش  هک  يرگید  تحلـصم  - 2
رد ءاقلا  ای  تحلـصم  تیوفت  ثعاب  دـیآرد و  عقاو  اب  فلاخم  مه  دـصرد  تسیب  دـینک  ضرف  نکل  تسا  عقاو  اب  قباطم  شدـصرد  داتـشه 

؟ دهد رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  عراش  الثم  هک  درادن  دوجو  یتحلصم  تروص  نیا  رد  ایآ  دوشب ، هدسفم 
رارق تّجح  ار  نآ  دحاو  ربخ  يدصرد  داتـشه  تقباطم  تیاعر  هب  عراش  اذل  دـصرد ، داتـشه  ای  دـصرد  تسیب  تیاعر  نیب  تسا  رئاد  رما ،

. دهدیم
. دندرک نایب  ار  لاکشا  هس  باوج  روهشم  رظن  زا  تیامح  هب  دوخ  هّیرظن  قبط  دنوخآ  ياقآ  موحرم  اجنیا  ات 

159 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، یعقاولا مکحلا  قلعتم  یلإ  ۀبـسنلاب  ّالا  الـصأ  ۀـهارک  ةدارإ و ال  و ال  اقفتا ، امیف  نیلثملا  عامتجا  نم  نوکی  و ال  افلتخا ، اذا  اـمیف  نیءاـشنإلا 

[. 1  ] مهفاف
______________________________

رد کلـسم  ود  نآ  ادتبا  ام  هک  دننکیم  نایب  رگید  کلـسم  ود  قبط  ار  مّود  لّوا و  لاکـشا  باوج  اجنیا  زا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1 ( ] 1)
. میهدیم خساپ  هبق  نبا  لاکشا  هب  سپس  مینکیم و  نایب  ار  تیّجح  هّیعضو و  ماکحا  دروم 

باب رد  خیش  موحرم  رظن  اّما  دوشیمن  لعج  یفیلکت  مکح  هنوگچیه  ّتیّجح ) دننام   ) هّیعضو ماکحا  لابند  هب  دنتفگ  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
کی هن  تسا  یعبت  لوعجم  کی  یعـضو  مکح  دوخ  ایوگ  هّیفیلکت ، ماکحا  لعج  ینعی  یعـضو  مکح  لعج  يانعم  الـصا  هّیعـضو : ماـکحا 

يرتشم يارب  عراش  یتقو  الثم  دـشابیم  یفیلکت  مکح  دروم  نآ  رد  ساسا ، دوشیم  یعـضو  مکح  زا  تبحـص  اجکره  یلالقتـسا  لوعجم 
. تسا یفیلکت  مکح  کی  زاوج  هک  دنک  فّرصت  عیبم  رد  يرتشم  تسا  زئاج  هک : تسا  نیا  عراش  راک  نیا  يانعم  دنکیم  ّتیکلم  لعج 

ینعی تسا . زئاج  يرگید  زا  عاتمتـسا  ود  نیا  زا  کیره  يارب  ینعی  تسا  رارقرب  ّتیجوز  درم  نز و  نیا  نیب  دـیوگیم  عراش  یتقو  الثم  ای 
هراما عراش  رگا  انبم  نیا  يور  تسا  ماکحا  راثآ و  نآ  لعج  ّتیّجح ، لعج  يانعم  سپ  دـیامن  رظن  يرگید  هب  هک  تسا  زئاج  کیره  يارب 
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تلالد شبوجو  رب  دـحاو  ربخ  هک  ار  ياهعمج  زاـمن  عراـش  هک : تسا  نیا  شاهمزـال  ۀّـجح ، دـحاولا  ربخ  تفگ  داد و  رارق  تّجح  ار  هیّنظ 
. هعمج زامن  بوجو  ینعی  دحاو  ربخ  ّتیّجح  نیاربانب ، تسا  هدومن  بجاو  تسا ، هدرک 

مکح کی  هک  ار  ّتیّجح  عراـش  یتقو  تسا  لـبق  هّیرظن  ود  نیب  خزرب  اـبیرقت  هک  تسا  هّیعـضو  ماـکحا  دروم  رد  مه  يرگید  کلـسم  اـّما 
دنکیم لعج  دحاو  ربخ  يارب  ار  ّتیّجح  مه  دهدیم . ماجنا  مه  ضرع  رد  راک  ود  عقاو  رد  دیامنیم  لعج  دحاو  ربخ  يارب  تسا  یعـضو 

. دیامنیم لعج  هراما  نآ  دافم  قبط  یفیلکت  مکح  کی  مه  و 
: تسا هلمج  ود  ۀّجح  دحاولا  ربخ  ینعم  ایوگ 

160 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
(. تسا دحاو  ربخ  هیّنظ و  هراما  دافم  هک   ) ۀعمجلا ةالص  بجی  ب - ۀجح - دحاولا  ربخ  فلا -

ماـکحا ّتیکلم ب : فلا : تسا  هدوـمن  لـعج  ار  زیچ  ود  عـقاو  رد  دـیامنیم  ّتیکلم  لـعج  يرتـشم  يارب  عراـش  یتـقو  لاـثم  ناوـنعهب  اـی 
(. دنکیم توافت  دراوم  فالتخا  هب  یفیلکت  مکح  نآ  هّتبلا  - ) فّرصت زاوج  دننام  تسا  ّتیکلم  هارمه  هک  ياهّیفیلکت 

هاوخ تسه  راک  رد  مه  هراما  دافم  قباطم  یفیلکت  مکح  کی  دـهدیم  رارق  تّجح  ار  دـحاو  ربخ  عراش  یتقو  اـنبم : ود  نیا  كارتشا  هجو 
. دشاب همزالم  یفیلکت  مکح  لعج  ّتیّجح و  لعج  نیب  هکنیا  ای  دشاب  یفیلکت  مکح  نآ  لعج  ّتیّجح ، لعج  يانعم 

هعمج زامن  تروص  نیا  رد  دراد  بوجو  هعمج  زامن  دیوگب  دحاو  ربخ  نکل  دـشاب  مارح  ظوفحم  حول  رد  عقاو و  رد  هعمج  زامن  رگا  سپ 
. تسا هدش  ادیپ  مکح  ود  اجنیا  رد  سپ  دنکیم  ادیپ  یعرش  بوجو 

. تسا هدش  لعج  هعمج  زامن  يارب  دحاو  ربخ  لابند  رد  بوجو  مانب  مه  یمکح  کی  - 2 هعمج . زامن  هب  ّقلعتم  تمرح  یعقاو  مکح  - 1
؟ دیهدیم ار  نیّداضتم  نیمکح  عامتجا  لاکشا  باوج  هنوگچ  امش 

رب تلـالد  مه  دـحاو  ربخ  دـشاب و  بجاو  ظوفحم  حول  رد  هعمج  زاـمن  رگا  ینعی  تسا . روطنیمه  مه  نیلثم  نیمکح  عاـمتجا  هلئـسم  رد 
. دوشیم تسرد  هعمج  زامن  يارب  یفیلکت  مکح  کی  دحاو  ربخ  ّتیّجح  لعج  لابندب  دیئوگیم  امش  دنک ، بوجو 

؟ دیهدیم ار  نیلثم  نیمکح  عامتجا  لاکشا  باوج  هنوگچ  امش 
؟ دشاب هتشاد  هعمج  زامن  کی  يارب  بوجو  ود  دناوتیم  عراش  روطچ 

: باوج اّما  دراد . قّقحت  نیمکح  عامتجا  هلاحم  نیاربانب ال 
. دنهدیم باوج  انبم  ود  نیا  قبط  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

مینکیم  نیّداضتم  نیمکح  نیلثامتم و  نیمکح  عامتجا  هلاحتسا  هب  مکح  مه  ام  هلب 
161 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دننکیم ادیپ  یعقاو  مکح  اب  ّداضت  هن  دنراد و  یعقاو  مکح  اب  لثامت  هن  مکح  ود  نیا  نکل  تسا  نیمکح  عامتجا  هیف  نحن  ام  رد 
. تسین ناشنیب  يّداضت  توافت ، تروص  رد  تسین و  ناشنیب  لثامت  ناشقاّفتا ، تروص  رد  ینعی 

. دراد توافت  ناشتاّیصوصخ  مکح و  ود  نیا  خنس  الصا  کلذ : نایب 
. مینک لیلحت  هیزجت و  يرادقم  ار  یظوفحم  حول  یعقاو و  مکح  نآ  ادتبا  ام 

هعمج زامن  دوخ  رد  هک  تسا  ياهدـسفم  ای  تحلـصم  ظاحل  هب  دراد  یمکح  عقاو  رد  هعمج  زامن  رگا  ینعی  تسا  ّقلعتم  عبات  یعقاو  مکح 
یلعا أدبم  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک : تسا  نینچ  یعقاو  مکح  توبث  بیرقت  تسین و  یتحلصم  مکح  ءاشنا  سفن  رد  دراد و  دوجو 
زامن هک  تسا  ملاع  دـنوادخ ، الثم  دـنراد  بانتجالا ) مزال   ) همزلم هدـسفم  تاـمّرحم ، همزلم و  تحلـصم  تاـبجاو ، هک  تسا  ملاـع  تسا ،

( ینأش  ) یئاشنا یمکح  کی  دنوادخ  ملع ، نیا  لابندب  هک  تسا  همزلم  هدسفم  کی  دجاو  رمخ  الثم  ای  دراد و  همزلم  تحلصم  کی  هعمج 
هّمئا دوشیم و  علّطم  نآ  زا  یحو  تروصب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  یئاـشنا  مکح  نیا  لابندـب  دـعب  دـیامنیم  لـعج  نوناـق  تروصب 
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ّبح و تهارک ، هدارا ، یئاشنا  مکح  نآ  هب  تبـسن  هّمئا  یبن و  سپـس  دنوشیم  هاگآ  نآ  زا  يرگید  وحنب  ای  ماهلا  تروصب  مالّـسلا  مهیلع 
. دننکیم ادیپ  ضغب 

هرابرد یلاعفنا  لـئاسم  دنتـسه و  لاـعفنا  زا  یـشان  ود  نیا  اریز  تسین  دـنوادخ  رد  یئاـشنا  مکح  نآ  هب  تبـسن  ضغب  ّبح و  نیا  رّکذـت -
رد ینعی  دننکیم . رجز  ثعب و  یئاشنا  مکح  هب  تبسن  اهنآ  دش  ادیپ  هّمئا  یبن و  سوفن  رد  تهارک  هدارا و  یتقو  تسا . لیحتـسم  دنوادخ 

یعقاو مکح  هب  لّدـبم  یئاـشنا  مـکح  دـنیامنیم و  رجز  ار  مدرم  تاـمّرحم  رد  و  ثـعب )  ) دـنیامنیم ناـیتا  هـب  کـیرحت  ار  مدرم  تاـبجاو 
. دوشیم هتشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  یهلا  نوناق  دوشیم و 

. مینکیم یظوفحم  حول  مکح  یعقاو و  مکح  یقیقح ، مکح  هب  ریبعت  نآ  زا  ام  هک  تسا  یعقاو  مکح  تاّیصوصخ  نیا 
162 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میئوگب ار  دحاو ) ربخ  دننام   ) تاراما دافم  ماکحا  تاّیصوصخ  نونکا 
دحاو ربـخ  داـفم  مکح  نیا  تسا  بجاو  هعمج  زاـمن  هک  دـش  مئاـق  دـحاو  ربـخ  یلو  تسا  تمرح  هعمج  زاـمن  یعقاو  مـکح  دـینک  ضرف 

: هک تسا  نیا  شتاّیصوصخ  دشابیم و  یقیرط  مکح  شمسا  هکلب  تسین  یعقاو  یقیقح و  مکح  شمسا 
ای تحلـصم  نآ  رد  اـیآ  هک  درادـن  هعمج ) زاـمن   ) دوخ قـّلعتم  هب  يراـک  الـصا  تسا و  مکح  ءاـشنا  سفن  رد  تحلـصم  یقیرط  مکح  رد 

. دراد دوجو  مکح  دوخ  رد  هک  تسا  یتحلصم  عبات  یقیرط  مکح  ینعی  تسا  هدسفم 
رگا تسا و  هدـمآ  رد  تروص  نیا  هب  هک  تسا  عقاو  نامه  هک  دوب  عقاو  قباطم  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسه  مه  یلاـخوت  مکح  نیا  هوـالعب 
نامه تفلاخم  تقفاوم و  رد  كالم  درک ، ادـیپ  قّقحت  یتفلاخم  رگا  هکيوحنهب  تسه  رذـع  کی  فّلکم  يارب  طقف  دـشاب  عقاو  فلاخم 

. دشاب یقیرط  مکح  نیا  تفلاخم ، تقفاوم و  كالم  هکنیا  هن  دشابیم  عقاو 
عبات هعمج  زامن  بوجو  نیمه  اّما  تسا  همزلم  هدـسفم  عبات  یعقاو  تمرح  نآ  دوش  هسیاقم  یعقاو  تمرح  اب  رگا  هعمج  زاـمن  بوجو  سپ 
نامه دوب  عقاو  قباطم  رگا  هک  درادـن  هدـسفم  تحلـصم و  هب  يراک  تسا و  هعمج  زامن  بوجوب  مکح  دوخ  رد  هک  تسا  یتحلـصم  کـی 

یباـقع اـی  باوث  مکح  نیا  دوخ  رب  هک  نیا  نودـب  تسا  روذـعم  فّلکم  دوب  عقاو  اـب  فلاـخم  رگا  دـنکیم و  زّجنم  فـّلکم  يارب  ار  عـقاو 
. دوش ّبترتم 

هّیعقاو و تمرح  نآ  اب  دـحاو ) ربخ  دافم   ) هعمج زامن  بوجو  تروص  نیا  رد  اـیآ  میدرک . تسرد  امـش  يارب  ینینچنیا  مکح  ود  اـم  رگا 
.؟ دراد تافانم  یظوفحم  حول 

؟ تسا نیّداضتم  نیمکح  عامتجا  ایآ 
؟ تسا تهارک  هدارا و  عامتجا  ایآ 

رطاخب الثم   ) تسه شدوخ  لعج  رد  تحلصم  عبات  هشیمه  یقیرط  مکح  هکلب  تسین  ّقلعتم  رد  هدسفم  ای  تحلـصم  عبات  هک  یقیرط  مکح 
(. نیفّلکم رب  رما  لیهست 

163 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف امک  [، 74] العف عنملا  یفانی  ماحتقالا  مادقإلا و  یف  نذإلا  نإف  ۀیعرـشلا ، ۀحابإلا  ۀـلاصأک  ۀـیلمعلا ، لوصألا  ضعب  یف  رمألا  لکـشی  معن 

[. 1  ] هیف نوذأملا  یف  ۀمزلم  ةدسفم  وأ  ۀحلصم  مدع  لجأل  ال  هیف ، ۀحلصم  لجأل  هیف  نذإلا  ناک  نإ  و  مارحلا ، فداص 
______________________________

. درادن یلقع  عنام  چیه  مکح  ود  نیا  نیب  عمج  تسین و  نیّداضتم  نیمکح  عامتجا  ناشفلاخت  تروص  رد  اّما  میراد  مکح  ود  ام  سپ 
. دشابیمن نیلثم  نیمکح  عامتجا  اّما  تسه  نیمکح  عامتجا  ناشقفاوت  تروص  رد  و 

. دوشب نیّدض  ای  نیلثم  نیمکح  عامتجا  ات  میرادن  مکح  ود  الصا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  يانبم  قبط  هصالخ :
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. تسین مکح  ود  نیا  نیب  یلثامت  داضت و  اّما  میراد  مکح  ود  ریخا  يانبم  ود  قبط  و 
دوخ کلـسم  هاوخ   ) میوشیم لاکـشا  راچد  ام  هحابالا ، ۀلاصا  دننام  هّیلمع  لوصا  زا  یـضعب  رد  هلب  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]

(. مینک لوبق  ار  رگید  يانبم  نآ  ای  میریذپب  ار 
لالح کل  ءیـش  ّلک   » هحابالا ۀلاصا  لیلد  رد  وا  هکلب  ۀّـجح ، ۀـحابالا  ۀـلاصا  هک  تسا  هتفگن  هحابالا  ۀـلاصا  باب  رد  عراش  لاکـشا : نایب 

كوکـشم ءیـش  دروم  رد  عراش  تسا  هّیفیلکت  هناگجـنپ  ماکحا  زا  یکی  هحابا  و  تسا ، هدرک  هحابا )  ) یفیلکت مکح  لـعج  [ 75  ...«] یّتح
. درادن یتوافت  یفیلکت  مکح  رظن  زا  اهلالح  ریاس  اب  لالح )  ) ّتیّلح نیا  تسا و  هدومن  ّتیلح  هحابا و  لعج  ۀمرحلا  ۀّیلحلا و 

ءیـش نآ  رهاظ  بسح  هب  دـیوگب  هحابالا  ۀـلاصا  لاح  نیع  رد  دـشاب و  مارح  عقاو  بسحب  نتت ) برـش  اضرف   ) ءیـش کی  دوشیم  هنوگچ 
رد نذا  نیا  دوخ  دیئوگب  امش  دینکیم . عمج  هّیعقاو  تمرح  اب  ار  مادقا  رد  نذا  يرهاظ و  ّتیّلح  نیا  هنوگچ  امش  تسا . لالح 

164 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنکل ال یلعألا ، أدـبملا  یف  امک  اضیأ ، ۀـیلاعلا  ئدابملا  ضعب  یف  ۀـهارکلا  وأ  ةدارإلا  حادـقنا  مدـعب  مازتلـالا  نع  ـالإ  هلثم  یف  صیحم  ـالف 

فیلاـکتلا رئاـسک  هیلع ، زجنتل  فلکملا  هب  ملع  ول  وحن  ۀفـص و  یلع  هنوک  ینعمب  یلعفب ، یعقاوـلا  فـیلکتلا  نوـک  مدـعب  مازتلـالا  بجوـی 
نذإلا اهیف  حدقنی  مل  اذإ  امیف  ۀّیولولا ، وأ  ۀّیوبنلا  سفنلا  یف  رجزلا  وأ  ثعبلا  بجوی  امنإ  ایلعف  هنوک  و  اهب ، عطقلا  ببـسب  زجنتت  یتلا  ۀـیلعفلا 

[. 1  ] هیف ۀحلصم  لجأل 
______________________________

هدـسفم و الـصا  ای  دـشاب  يواسم  شاهدـسفم  تحلـصم و  تاـحابم  ریاـس  لـثم  نتت  برـش  هک  تسین  روطنیا  دراد و  تحلـصم  باـکترا 
. دشاب هتشادن  تحلصم 

مناوتب نم  هک  هدش  ببس  تسا  هدش  شدوخ  رد  تحلصم  زا  یشان  هک  ینذا  نیا  اّما  تسه . تحلصم  نذا  دوخ  رد  مه  اجنیا  هلب  میئوگیم 
ءیـش ّلک  ياضتقم  هب  روطچ  تسا  هدرک  مارح  ار  نتت  برـش  اضرف  ظوفحم  حول  رد  عقاو و  رد  هک  یعراـش  موش و  بکترم  ار  نتت  برش 

؟ موشب بکترم  ار  نتت  برش  هک  تسا  هداد  هزاجا  نم  هب  هحابا  لیلحت و  نیا  دوخ  رد  یتحلصم  کی  يور  ول  و  لالح ...  کل 
. دومن عمج  مادقا ) رد  نذا   ) يرهاظ ّتیّلح  هّیعقاو و  تمرح  نیب  ناوتیم  هنوگچ  هصالخ :

: مینکیم نایب  ار  ياهمّدقم  ترابع  حیضوت  يارب  [- 1]
. تسا لئاق  هلحرم  جنپ  هکلب  هلحرم  راهچ  ماکحا  يارب  فّنصم  موحرم 

و تسا . يواسم  هدسفم  تحلـصم و  هحابا  دروم  رد  الثم  هدسفم ، ّتیدـجاو  تحلـصم و  رب  لامتـشا  زا  تسا  ترابع  هک  اضتقا : هلحرم  - 1
(. تسا مکح  راهچ  نآ  زا  ترابع  هک   ) تسا ماکحا  بلغا  ظاحل  هب  مینکیم  رکذ  ار  هدسفم  تحلصم و  رب  لامتشا  هکنیا 

. درک بانتجا  نآ  زا  دیاب  دراد و  بانتجالا  مزال  همزلم و  هدسفم  رمخ ، برش  الثم 
. تسا مکح  توبث  يارب  دادعتسا  هلحرم  هلحرم ، نیا 

نآ لابند  هب  تسا ) دادرارق  لعج و  ینعم  هب  اشنا  هک   ) یئاشنا مکح  کـی  تسا  هدـسفم  نیا  رب  ملاـع  هک  لاـعتم  دـنوادخ  اـشنا : هلحرم  - 2
ظوفحم حول  رد  دنکیم و  لعج  اضتقا 
165 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ددرگیم طبض  تبث و 
کیرحت و  جراخ ) رد  تابجاو  رد   ) ماجنا رب  کیرحت  هلحرم  هب  مکح  تسا و  رجز  ثعب و  هلحرم  اـشنا ، هلحرم  زا  دـعب  ّتیلعف : هلحرم  - 3

. دننکیم میسقت  هبترم  ود  هب  ار  هلحرم  نیا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  دسریم  جراخ ) رد  تامّرحم  رد   ) بانتجا رب 
نیا رد  نکل  دوشیم  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  اـشنا  هلحرم  زا  مکح  ملع : وـل  ّتیلعف  هلحرم  رگید  ریبـعت  هب  اـی  هّیقیلعت  ّتیلعف  هلحرم  فـلا -
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ادـیپ مکح  نآرب  عالّطا  تسا  عطق  هلزنم  هب  هک  یقیرط  زا  ای  یعطق  هار  زا  فّلکم  رگا  هک  تسا  نیا  شدـیق  دراد و  دوجو  دـیق  کی  هلحرم 
. كءاج نإ  ادیز  مرکا  لثم  تسا - ّقلعم  شرجز  ثعب و  ینعی  دنک  ارجا  ار  مکح  نآ  دیاب  درک ،

قبطرب دـیاب  تقونآ  دـسریم . هّیمتح  ّتیلعف  هب  هّیقیلعت  ّتیلعف  دـش ، لصاح  دـیق  نآ  رگا  میتفگ  هک  روطنامه  هّیمتح : ّتیلعف  هلحرم  ب -
. دومن لمع  مکح  نآ 

دنوادـخ درادـن و  يرذـع  فّلکم  دوشب  نآ  اـب  یتفلاـخم  رگا  ینعی  دـسریم  زّجنت  هلحرم  هب  مکح  قوـف  لـحارم  زا  دـعب  زّجنت : هلحرم  - 4
. دندرک تسرد  هلحرم  جنپ  ماکحا ، رد  اعومجم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  نیاربانب  دیامن  باقع  ار  وا  دناوتیم 

. زّجنت هلحرم  هّیمتح 5 - ّتیلعف  هلحرم  هیقیلعت 4 - ّتیلعف  هلحرم  اشنا 3 - هلحرم  اضتقا 2 - هلحرم  - 1

لاکشا باوج  اّما 

تسا هدشن  لصاح  نآ  هیلع  ّقلعم  ینعی  تسا  هدیسر  ملع ) ول   ) هّیقیلعت ّتیلعف  هلحرم  هب  تسا و  هدنارذگ  ار  اشنا  هلحرم  هّیعقاو ، تمرح  نآ 
ملاع درف  لماش  هحابالا  ۀـلاصا  لیلد  تسا و  هدرکن  ادـیپ  نتت  برـش  تمرح  هب  ملع  هک  دـنکیم  عوجر  هحابالا  ۀـلاصا  لیلدـب  یـسک  اریز 
نیا دوخ  رد  یتحلصم  کی  هک  تسا  هدش  حدقنم  ینعم  نیا  ماما  ای  یبن  سفن  رد  نیاربانب  دشابیم  كاش  لهاج و  صوصخم  دوشیمن و 

قّقحت  لهاج  دروم  رد  رمخ  برش  هب  تبسن  هک  یتحارص  میرحت  یتحارص و  رجز  یبن ، ماما و  سفن  رد  تسه و  هحابا  صیخرت و  قیلعت ،
166 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ایلعف تارامألا  لوصألا و  دروم  یف  یعقاولا  مکحلا  نوک  مدعب  مازتلالا  مزلی  هنأ ال  انرکذ  امب  حدقناف 
______________________________

هکنیا ياجب  سپ  تسا . هّیقیلعت  ّتیلعف  اجنیا  رد  دشاب و  یتحارـص  میرحت  یتحارـص و  رجز  دناوتیم  دـشاب  هّیمتح  ّتیلعف  رگا  هکلب  درادـن 
هک تسه  تحلـصم  نیا  نآ ، ياجب  تسین ، عمج  لباق  مادـقا  رد  نذا  اـب  تهارک  نیا  دـییوگب  امـش  دـشاب و  تهارک  یبن  ماـما و  سفن  رد 

یتهارک شلابند  رد  تسا و  هدیسرن  ّتیلعف  هلحرم  هب  هّیعقاو  تمرح  یفرط  زا  سپ  دراد  مدرم  يارب  یلیهـست  تحلـصم و  کی  نذا  دنیبیم 
: نیاربانب میراد  مادقا  رد  نذا  ام  دراد  دوجو  نذا  دوخ  رد  هک  یتحلصم  رطاخ  هب  یفرط  زا  درادن و  قّقحت 

؟ دراد يروذحم  ود  نیا  نیب  عمج  ایآ  دنشاب و  هتشاد  عامتجا  ینانچنآ  مادقا  رد  نذا  کی  اب  ینینچنیا  تمرح  کی  هک  دراد  یعنام  هچ 
مکح ود  نیا  نیب  عمج  اذل  هدشن  لصاح  شیارب  هیلع  ّقلعم  هک  یسک  لهاج و  صوصخ  رد  مادقا  رد  نذا  هّیقیلعت و  ّتیلعف  ّدح  رد  تمرح 

هلحرم هب  یعقاو  مکح  مه  سپ : مینکیم  لـح  هار  نیا  زا  ار  لوـصا  لـیبق  نیا  رد  یعقاو  يرهاـظ و  مـکح  نـیب  عـمج  فورعم  ریبـعت  هـب  و 
. درادن یعنام  یتحلصم  يور  باکترا  رد  نذا  مه  تسا و  هدیسر  هّیقیلعت  ّتیلعف 

. دندرک باختنا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  دوب  یهار  نیا 

یعقاو يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  مظعا  خیش  شور 

. مینک یط  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  ار  يراصنا  خیش  موحرم  هار  ام  تسین  مزال  هک  دش  حضاو  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  اب  [- 1]
دروم رد  تاراما و  دروم  رد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  یّلک  روطهب  لئاسر  باتک  رد  فیرّـشلا ) هماـقم  هّللا  یلعا   ) خیـش موحرم 

تسترابع هک  دناهدومیپ  ار  يرگید  هار  کلذ ،) هابشا  ةءاربلا و  ۀلاصا  باحـصتسا و  لیبق  زا  هچ  هحابالا و  ۀلاصا  لیبق  زا  هچ   ) هّیلمع لوصا 
: هکنیا زا 
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مل ۀیلعف و  رصت  مل  ام  ۀیئاشنإلا  ماکحألا  لاثتما  موزل  مدع  ةرورض  هبوجو ، یلع  ةرامألا  تماق  امب  ذئنیح  نایتإلا  موزل  مدعب  ةرات  لکشی  یک 
[. 1  ] ناهرب ۀماقإ  وأ  نایب  دیزم  یلإ  جاتحی  امم ال  هب  نایتإلا  موزل  و  رجزلا ، ثعبلا و  ۀبترم  غلبت 

______________________________

یمکح زا  ترابع  یعقاو  مکح  هک  دـیامنیم  فقوت  اشنا  هلحرم  رد  دـسریم و  اـشنا  هلحرم  هب  درذـگیم و  اـضتقا  هلحرم  زا  یعقاو  مکح 
لالح رهاظ  رد  مارح و  عقاو  رد  نتت  برـش  اضرف  رگا  سپ  دهد  ماجنا  نآ  قبط  ار  دوخ  لمع  دیاب  فّلکم  دـشابیم و  ارجا  يارب  هک  تسا 

: هک مینکیم  عمج  روطنیا  يرهاظ  مکح  یعقاو و  مکح  نآ  نیب  دوب 
رد هک  یحلاصم  رطاخب  ندرک ، ارجا  ندرک و  لمع  ّتیلعف و  يارب  مه  زاوج  نیا  تسا و  اشنا  ماـقم  ظوفحم و  حول  هب  طوبرم  تمرح ، نآ 

ّتیلعف هلحرم  هب  یعقاو  مکح  هک  دنتـسه  دـقتعم  خیـش  موحرم  دـنکیم و  توافت  مکح  ود  نیا  لـحارم  اـهتنم  تسا  يرهاـظ  مکح  لـعج 
. دنامیم یقاب  اشنا  هلحرم  رد  دسریمن و 

هک تسا  هدش  ناشیا  هب  مهم  یلیخ  لاکـشا  ود  خیـش  يانبم  يور  اّما  دشاب . دنوخآ  موحرم  نایب  زا  رتهب  خیـش  موحرم  شیامرف  دـیاش  [- 1]
. تسین دراو  لاکشا  ود  نیا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  يانبم  قبط  یلو  تسین  باوج  لباق  مادکچیه 

ینوناق هدیـسرن و  اشنا  هلحرم  هب  زونه  تسه و  اـضتقا  هلحرم  رد  هک  یهلا  ماـکحا  هکنیا : نآ  دراد و  مزـال  همّدـقم  کـی  لّوا : لاکـشا  اـّما 
راک رد  یمکح  اـضتقا  هلحرم  رد  قیقد  رظن  هب  هکلب  ریخ ، دراد ؟ تعباـتم  بوجو  ماـکحا ، هنوگنیا  اـیآ  تسا ، هدـشن  لـعج  اـضتقا  قبطرب 

. تسا مکح  تابثا  لعج و  هلحرم  زا  لبق  اضتقا  هلحرم  تسین و 
هب ندیسر  زا  لبق  اشنا و  هلحرم  رد  مکح  نآ  ایآ  دش ، لعج  نآ  قبطرب  نوناق  دیـسر و  اشنا  هلحرم  هب  تشذگ  اضتقا  هلحرم  زا  یمکح  رگا 

؟ هن ای  دراد  تعباتم  موزل  ّتیلعف  هلحرم 
دنرادن تعباتم  بوجو  الصا  دنسرن  ّتیلعف  هلحرم  هب  اشنا  هلحرم  زا  یتقو  ات  ماکحا 
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هلحرم ّتیلعف  هلحرم  اّما  تسا  نوناق  بیوصت  لعج و  هلحرم  طقف  اشنا  هلحرم  رد  هک  تسا  نیا  ّتیلعف ، هلحرم  اـشنا و  هلحرم  نیب  قرف  اریز 

. تسا نوناق  هب  لمع  نوناق و  ءارجا 
نآ قبط  تسا  مزال  ایآ  درک ، ادـیپ  عالّطا  دوشیم  بیوصت  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  هک  ینیناوق  ماکحا و  هب  تبـسن  یـسک  رگا  لاثم -

؟ دنک لمع 
. دراد تعباتم  بوجو  دش  هتشاذگ  هّیرجم  هّوق  رایتخا  رد  ارجا  يارب  نیناوق  نآ  یتقو  ریخ ،

. دنرادن تقفاوم  تعباتم و  موزل  اشنا  هلحرم  رد  مه  یهلا  ماکحا 
هک دنکیم  تلالد  هرارز  ربتعم  دحاو  ربخ  دینک  ضرف  هک : مینکیم  نایب  دناهدرک  خیش  موحرم  هب  هک  ار  یلاکـشا  همّدقم ، نیا  رکذ  زا  دعب 

نیب عمج  هلئـسم  رد  هتبلا   ) تسا بوجو  مه  هعمج  زامن  یعقاو  مکح  هک  دـیئامن  مه  ضرف  تسا و  بوجو  هعمج  زامن  يرهاظ  مکح  الثم 
خیـش موحرم  اجنیا  تسا ) لاکـشا  دروم  ود  ره  نیّداضتم ، نیمکح  عاـمتجا  مه  نیلثاـمتم و  نیمکح  عاـمتجا  مه  یعقاو  يرهاـظ و  مکح 

. تسا هدیسرن  ّتیلعف  هلحرم  هب  تسا و  یقاب  اشنا  هلحرم  رد  هعمج  زامن  یعقاو  مکح  هراما ، مایق  دروم  رد  دنیامرفیم ،
نابیرگ زیچ  هچ  دـنکیم  هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  دـحاو  ربخ  هک  نآلا  درادـن  تعباـتم  بوجو  هک  اـشنا  ماـقم  هک  تسا  نیا  لاکـشا ،

؟ دیامن نایتا  ار  هعمج  زامن  هک  دنکیم  مازلا  ار  فّلکم  زیچ  هچ  دریگیم ؟ ار  فّلکم 
. تفریمن دحاو  ربخ  هراما و  غارس  هب  تسنادیم  رگا  تسا . بوجو  هعمج  زامن  یعقاو  مکح  هک  دنادیمن  فّلکم 

تیاور هکنیا  اب  درادن  دوجو  هعمج  زامن  نایتا  يارب  یفّرعم  مزلم و  چیه  سپ  تسین  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  یملع  دـحاو ، ربخ  مایق  اب  سپ 
. دنکیم بوجو  رب  تلالد  هرارز  هحیحص 
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[. 1  ] ۀبترملا کلت  غلبت  ۀیلعف ، ریصت  کلذب  اهنأل  ۀیئاشنإ ، اهیلإ  ةرامألا  ءادأ  لبق  تناک  اهنأب  لیق  ول  لاکشإلا ، اذهل  لاجم  ال  لاقی : ال 

یئاشنإ مکح  ال  ادـبعت ، یئاشنإ  مکح  الإ  ادـبعت ، ۀـقیقح و ال  یئاشنإ ال  مکح  یلع  ةربتعملا  ةرامألا  مایق  ببـسب  زرحی  داکی  ال  لاـقی : هنإـف 
يذلا عقاولا  ال  ادبعت ، عقاولا  وه  اهاّدؤم  نوک  ةرامألا  ۀـیجح  ۀیـضق  وه  ام  يراصق  ّنألف  ادـبعت  اما  و  حـضاوف ، ۀـقیقح  اما  ةرامألا ، هیلإ  ّتدأ 

[. 2  ] ةرامألا هیلإ  ّتدأ 
______________________________

. دناهدش لئاق  تاراما  يارب  هک  تسا  یتّیجح  هچ  نیا  سپ  دشابن  راک  رد  تاراما  قبط  نایتا  موزل  رگا  و 
ءیـش کی  بوجو  رب  تلـالد  هک  تسا  ياهراـما  تیاـعر  موزل  مدـع  امـش  ناـیب  همزـال  هک : تسا  هدـش  خیـش  موحرم  هب  مهم  لاکـشا  نیا 

. دیامنیم
نیا اّما  درادـن  تیاعر  موزل  تسا  فّقوتم  اشنا  هلحرم  رد  هک  یناـمز  اـت  یعقاو  مکح  هلب  هک : دـناهدرک  عاـفد  خیـش  موحرم  هیحاـن  زا  [- 1]

هراما دافم  هکنیا  همیمـضب  یعقاو  مکح  نآ  تفرگ ، رارق  هراـما  کـی  ياّدؤم  یعقاو  مکح  رگا  هک : دـینک  راـکنا  دـیناوتیمن  هک  ار  بلطم 
. دراد ارجا  موزل  نیا  تسا ، یعقاو  مکح  اب  قباطم 

. دییامن لاکشا  دیتسناوتیم  دندوب ، ییاهنت  هب  هراما  ياّدؤم  ای  یئاشنا و  مکح  ای  عقاو و  رگا  هلب 
هدرک بوجو  رب  تلالد  مه  ربتعم  دحاو  ربخ  هعمج ، زامن  بوجو  یعقاو  مکح  دینکیم . هظحالم  تقفاوم  بوجو  رد  یـصقن  هچ  نیاربانب 

. تسا مّلسم  تقفاوم ، بوجو  هلئسم  هدیسر و  ثعب  هلحرم  هب  مکح  تسا و 
هراما ياّدؤم  عقاو  هکلب  دـنرادن  تقفاوم  بوجو  یئاهنت  هب  مه  هراما  ياّدؤم  ییاهنت و  هب  عقاو  هک  میراد  لوبق  عافد : نیا  زا  باوج  اّما  [- 2]

. دراد تعباتم  موزل 
هراما  ياّدؤم  عقاو  نیا  دیناوتیم  امش  هکنیا : نآ  تسا و  حرطم  یلاؤس  اجنیا  اّما 
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؟ دیهدب ناشن  ام  هب  ار 

طقف ام  دـیتفریمن . هرارز  ربتعم  ربخ  غارـس  هک  دـیتسنادیم  رگا  ریخ . تسا ؟ هراما  ياّدؤم  عقاو  نیا  دـییوگب  ات  دـینادیم  ار  عقاو  امـش  اـیآ 
انادـجو رگا  هصالخ  تسا . بجاو  هعمج  زامن  هک  دـنکیم  تلالد  ربتعم  دـحاو  ربخ  کی  میراد و  رایتخا  رد  ار  نآ  لاثما  لئاسو و  باـتک 

. میدرکیمن عوجر  دحاو  ربخ  هب  میتسنادیم  ار  عقاو 
: دراد هدئاف  ود  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد  دیئوگب  رگا  و 

دـّبعت و تروص  هب  هکلب  راـبخا  تروصب  هن  اـهتنم  تسا  بوجو  نیمه  مه  عـقاو  تسا 2 - هعمج  زامن  بوجو  هراـما  ياّدؤم  دـیوگیم  - 1
دنکیم و تسرد  ام  يارب  يدّبعت  یلیزنت و  عقاو  کی  دحاو  ربخ  ّتیّجح  لیلد  ینعی  تسا  هراما  ياّدؤم  نامه  مه  عقاو  هکنیا  رب  يراذگانب 

تـسرد فرح  نیا  دـنیامرفیم : دـنوخآ  ياقآ  موحرم  بوجولا » نع  ةرابع  ۀـعمجلا  ةالـصل  یعقاولا  مکحلا  ّناـب  مکحا  : » دـیوگیم ّنأـک 
یئاهنت هب  عقاو  اّما  تسا . عقاو  نامه  دـحاو ، ربخ  ياّدؤم  هک  دـیراذگب  اـنب  امـش  دـیوگیم  اـضرف  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  لـیلد  اریز  تسین .

. تسا هراما  ياّدؤم  هکنیا  هب  دشاب  فصّتم  يوحن  تفص  رظن  زا  هک  یعقاو  ینعی  دوب  مزال  هراما  ياّدؤم  عقاو  هکلب  دوبن  یفاک 
هک راذـگب  انب  دـیوگیم  دـنکیم و  تسرد  يدـّبعت  عقاو  کی  طقف  ریخ  دـنکیم ؟ تباث  مه  ار  بلطم  نیا  دـحاو  ربخ  تیّجح  رب  لیلد  ایآ 

. تسا عقاو  نامه  دحاو  ربخ  دافم  دّبعت  عرش و  ملاع  رد  تسا و  بوجو  هعمج  زامن  یعقاو  مکح 
بوجو ات  دـنک  تسرد  ار  هراما  ياّدؤم  فصو  اـب  عقاو  دـیاب  هکلب  تسین  یفاـک  تقفاوم  بوجو  يارب  نیا  تسا  عقاو  هکنیا  رب  يراذـگانب 

. دوش تباث  تقفاوم 
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. درک ّتقد  دیاب  اذل  دشابیمن  تسرد  تسا  هدش  خیش  موحرم  زا  هک  یعافد  نیا  سپ 
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[. 1  ] ءاضتقالا ۀلالدب  ۀیجحلا  لیلد  وه  اهل - يّدؤم  راص  يذلا  عقاولا - ۀلزنم  يّدؤملا  لیزنت  یلع  لیلدلا  نإ  لاقی : نأ  الإ  ّمهّللا  مهفاف 76 .]
______________________________

هچ تسا ، بوجو  عقاو ، هک  يراذگانب ، نیا  دییوگب : دینک و  هدافتسا  دیناوتیم  يرگید  هار  زا  امـش  دنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1 ( ] 1)
؟ دراد ياهرمث 

هدـش بکترم  ار  هدـئافیب  وغل و  لمع  کی  دـحاو  ربخ  هراما و  ّتیّجح  لـیلد  اـب  عراـش  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دـشاب  هتـشادن  ياهرمث  رگا 
؟ دراد ياهدئاف  هچ  رگید  دورب  رانک  تعاطا  موزل  تقفاوم و  بوجو  هلئسم  رگا  تسا .

نآ هکنیا  رب  راذـگب  انب  دـیوگیم . عراش  یتقو  میئوگیم  دوش ،) جراخ  ّتیوغل  زا  مالک  هکنیا  و   ) اضتقا تلالد  يور  یملع  حالطـصا  هب  و 
تدوخ نهذ  رد  هک  تسین  نیا  شیانعم  موهفم و  دشاب  هتـشادن  ار  انعم  نیا  رگا  ناوخب و  ار  هعمج  زامن  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، عقاو 

. تسا عقاو  نامه  هراما  ياّدؤم  هک  نک  رّوصت 
شاهرمث تسا ، عقاو  نیا  راذـگب ، انب  دـیوگیم  هکنیمه  تسا و  هدرک  حرطم  ار  دـّبعت  نیا  یجراخ  هجیتن  روظنم و  کی  رطاخب  عراش  سپ 

. ناوخب ار  هعمج  زامن  ورب  هک  تسا  نیا 
، یلیزنت عقاو  هجیتـن  دـنکیم و  تسرد  یلیزنت  عقاو  کـی  دـحاو  ربـخ  ّتیّجح  لـیلد  هک  دوشیم  تسرد  خیـش  موـحرم  شیاـمرف  نیارباـنب 

. تسا هراما  ياّدؤم  قبط  نایتا ، بوجو 
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[. 1  ] یفخی امک ال  لاجم ، ۀلالدلا  کلتل  نکت  مل  الإ  و  الصأ ، رثأ  ۀیئاشنإلا  اهتبترمب  ماکحألل  نکی  مل  اذإ  الإ  متی  داکی  هنکل ال 
ماکحأل ۀلفکتملا  ۀیلمعلا  لوصألا  قرطلا و  دراوم  یف  ۀّیرجز  وأ  ۀّیثعب  ۀیلعف  ماکحأ  لامتحا  عم  کلذـب ؟ قیفوتلا  نوکی  فیک  ّهنأب  يرخأ  و 
مکحلا نوک  مازتلاب  نیمکحلا ، نیب  قیفوتلا  حصی  الف  هلامتحا . نکمی  کلذک ال  نییفانتملا ، توبثب  عطقلا  نکمی  امک ال  هنأ  ةرورـض  ۀیلعف ؛

[. 2  ] یلعف ریغ  ایئاشنإ  قرطلا - دروم  نوکی  يذلا  یعقاولا -
______________________________

موزل زا  ریغ  يرثا  چـیه  یلیزنت  عـقاو  نیا  رگا  میریذـپیم  تروـص  کـی  رد  ار  فرح  نـیا  دـنیامرفیم ، دـنوخآ  ياـقآ  موـحرم  [- 1 ( ] 1)
رد هعمج  زامن  ندناوخ  تقفاوم و  موزل  هلئسم  زا  ریغ  مه  يرگید  راثآ  دیدرک  ضرف  رگا  اّما  دشاب  هتـشادن  هعمج  زامن  ندناوخ  تقفاوم و 

. دوریم رانک  امش  فرح  نیا  تسا  راک 
تسا هدرک  رذن  یسک  رگا  ینعی  دوشیم . رهاظ  رذن  رد  شرثا  ینیکشم  موحرم  لوقب  تسه و  راک  رد  يراثآ  کی  میئوگب  تسا  نکمم  و 

انب دـیوگیم  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  لیلد  قبط  عراش  اجنیا  مهدیم ، هقدـص  مهرد  دـص  دـشاب  بوجو  هعمج  زاـمن  یعقاو  مکح  هچناـنچ  هک 
زامن هب  تبـسن  نایتا  موزل  رد  يرثا  یهدب و  ارقف  هب  ار  هقدص  مهرد  دص  دیاب  سپ  تسا  بوجو  هعمج  زامن  یعقاو  مکح  هکنیا  رب  راذـگب 

. دشاب هتشاد  دناوتیمن  جراخ  رد  هعمج 
نیلّوا و  دـشابیم . یلعف  يرهاـظ ، مکح  یئاـشنا و  یعقاو ، مکح  دـندومرف  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  نـیب  عـمج  رد  خیـش  موـحرم  هصـالخ :

ول درک و  ءیـش  کی  بوجو  رب  تلالد  اضرف  ياهراما  ای  لصا  رگا  خیـش  موحرم  يانبم  يور  هک  دوب  نیا  دـش  ناـشیا  هّجوتم  هک  یلاکـشا 
ّتیلعف هلحرم  هب  ات  یئاشنا  مکح  تسا و  اشنا  هلحرم  رد  عقاو  اریز  درادـن  تیاعر  موزل  دـشاب  عقاو  اـب  قباـطم  مه  عقاو  بسح  هب  هراـما  نیا 

. درادن تقفاوم  موزل  دسرن 
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تسا هدش  خیش  موحرم  هب  هک  یمّود  لاکشا 

. میاهدرک هراشا  نآ  هب  مه  البق  هک  مینکیم  نایب  ار  ياهمّدقم  ادتبا  لاکشا  نیا  نایب  يارب  [- 2]
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عامتجا لامتحا  هکنیا  ای  تسا ، عنتمم  نیّدـض  عامتجا  هب  عطق  طقف  ایآ  تسا . عنتمم  نییفاـنتم  عاـمتجا  نیّدـض و  عاـمتجا  دـنیوگیم  هکنیا 
؟ تسا عنتمم  مه  نیّدض 

نیّدـض عامتجا  لامتحا  مه  تسا و  لاـحم  نیّدـض  عاـمتجا  هب  عطق  مه  هک  تسا  یهیدـب  هک  تسا  هدـش  تباـث  شدوخ  ياـج  رد  باوج :
دوجولا عوطقم  هن  دشاب و  دناوتیم  دوجولا  لمتحم  هن  دشاب  مدعلا  عوطقم  دیاب  عنتمم  ینعی  تسا ، لاحم 

مه روطناـمه  دـشاب ، یهایـس  يدیفـس و  ضورعم  دـحاو  هظحل  رد  یمـسج  هک  مینک  ادـیپ  عـطق  میناوـتیمن  هـک  يروطناـمه  اـم  لاـثم :
. دشاب يدیفس  یهایس و  ضورعم  دحاو  هظحل  رد  دحاو  مسج  هک  میهدب  لامتحا  میناوتیمن 

. تسا لاحم  مهنآ  عامتجا  لامتحا  تسا ، لاحم  نآ  هب  عطق  تسا ، عنتمم  تالاح  مامت  رد  تسا  لاحم  هک  نییفانتم  نیّدض و  عامتجا 
؟ دیامنیم لصا  ای  هراما  هب  عوجر  یسک  هچ  هک  مینکیم  لاؤس  فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) خیش موحرم  زا  نونکا 

؟ دنکیم عوجر  لوصا  تاراما و  هب  دشاب  هتشاد  یئاضتقا  مکح  رد  کش  هک  یسک  ایآ 
؟ دنکیم عوجر  لوصا  تاراما و  هب  دشاب  هتشاد  یئاشنا  مکح  رد  کش  هک  یسک  ایآ 

؟ دنکیم عوجر  لوصا  تاراما و  هب  دشاب  هتشاد  یلعف  مکح  رد  کش  هک  یسک  ایآ 
هب دـسر  هچ  ات  درادـن  یتعباتم  موزل  رثا و  هنوگچـیه  یئاشنا  مکح  هب  عطق  یئاضتقا و  مکح  هب  عطق  یّتح  هک  میاهتفگ  مه  عطقلا  باتک  رد 

دشاب هتشاد  یلعف  مکح  رد  کش  هک  دنکیم  عوجر  تاراما  لوصا و  هب  یـسک  نیاربانب  دشاب  هتـشاد  ود  نآ  هب  تبـسن  کش  یـسک  هکنیا 
: دینک ضرف  همّدقم  نآ  همیمض  هب  دشاب . یلعف  مکح  شکوکشم  ینعی 

مکح هک  دـیهدیم  لامتحا  دـینک و  عوجر  مارح » هنا  ملعت  یّتح  لـالح  کـل  ءیـش  ّلـک   » هب دـیهاوخیم  دـمآ و  شیپ  نتت  برـش  هلئـسم 
یّتح  یئاشنا و  مکح  رد  ّکش  دشاب  هّیئاشنا  تمرح  رگا  خیش ) موحرم   ) امش لوقب  هلمتحم  تمرح  نیا  بوخ  دشاب  تمرح  شیعقاو 

174 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] نیتبترمب یعقاولا  نع  يرهاظلا  مکحلا  رّخأت  ةرورض  نیتبترم ؛ یف  لب  ةدحاو  ۀبترم  یف  اسیل  نیمکحلا  نأب  حصی  امک ال 

______________________________

. درادن يرثا  هک  یئاشنا  مکح  هب  عطق 
هلحرم هب  دـیاب  میراذـگب  دـکار  اشنا  ماـقم  رد  ار  هلمتحم  تمرح  میناوتیمن  نیارباـنب  دـشاب  هتـشاد  یتّیلعف  دـیاب  یلاـمتحا  تمرح  نآ  سپ 

. دسرب مارح » ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  : » هب عوجر  تبون  تقونآ  ات  دشاب  راک  رد  یلعف  مکح  رد  کش  دشاب و  هدیسر  ّتیلعف 
نیب روطچ  امـش  دـنکیم . تباث  ار  ّتیّلح  لالح ...  کل  ءیـش  ّلک  یفرط  زا  میراد و  نتت  برـش  یلعف  مکح  رد  کش  یفرط  زا  ام  نونکا 

؟ دینکیم عمج  لیلحت  هحابا و  نیا  هّیلعف و  تمرح 
؟ دیهدیم هنوگچ  ار  شلامتحا  میئوگیم  ام  میرادن  هک  تمرح  نآ  هب  نیقی  ام  دییوگب 

. ریخ تسا ؟ یقرف  لامتحا  عطق و  تروص  نیب  نییفانتم  عامتجا  عانتما  رد  رگم 
عمج مارح  ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  کل  ءیـش  ّلک  قبطرب  لیلحت  هحابا و  کی  اب  هّیلعف  تمرح  کی  هک  دهدب  لامتحا  دـناوتیمن  یّتح  ناسنا 

. تسا هدش 
یئاشنا مکح  رد  کش  هک  یسک  میئوگیم  میراد ، یئاشنا  مکح  رد  کش  تسا و  هدیسرن  ّتیلعف  هلحرم  هب  هلمتحم  تمرح  دییوگب  رگا  و 
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. تسا هّیلعف  مکح  رد  کش  تاراما  لوصا و  يارجم  اریز  درادن  هراما  ای  لصا  هب  عوجر  ّقح  دراد 
. درکن لح  ار  نییفانتم  عامتجا  لکشم  خیش  موحرم  عمج  نیا  سپ 

يرهاظ یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  شور  نیرخآ 

یمّوس هار  کی  تسا  هدوب  مق ) هیملع  هزوح  سسؤم   ) يرئاح قّقحم  موحرم  داتسا  هک  یکراشف ) دّیس   ) یناهفصا دّمحم  دّیس  موحرم  [- 1]
: هک دنراد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  يارب 

175 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ود يرهاظ  مکح  هکلب  هبترم ، کی  اهنت  هن  دراد  یعقاو  مکح  زا  رّخأت  يرهاظ  مکح  هک  دـننکیم  حرطم  ار  هبترم  رّخأت  هلئـسم  هار ، نیا  رد 

مکح نیب  عمج  لکشم  درادن و  قّقحت  هبترم  کی  رد  نیمکح  عامتجا  رگید  دش  تباث  هلئـسم  نیا  رگا  و  دراد . رّخأت  یعقاو  مکح  زا  هبترم 
. دش دهاوخ  لح  یعقاو  يرهاظ و 

؟ تسا هتفر  یناونع  هچ  يور  یعقاو  مکح  دشاب  مارح  عقاو  بسحب  اضرف  نتت  برش  رگا  کلذ : نایب 
هب لـهاج  هچ  ملاـع و  فّلکم  هچ  نتت -) برـش  ینعی   ) تسا ءیـش  یعقاو  ناوـنع  نیمه  تسا  یعقاو  مکح  يارب  عوـضوم  ناوـنع و  هچنآ 

. دنرادن یعقاو  مکح  رد  یتلاخد  هنوگچیه  فّلکم  لهج  ملع و  دشاب ، مکح 
. تسیچ لالح )  ) نیا عوضوم  مینیبب  ات  یّتح )...  لالح  کل  ءیش  ّلک   ) مینکیم هعجارم  يرهاظ  مکح  لیلد  هب  ام  نونکا 

؟ اعقاو لالح  کل  ءیش  ّلک  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ 
شیعقاو مکح  رد  هک  يزیچ  ینعی  ارهاظ » لالح  کـل  وهف  اـعقاو  هتمرح  هتیّلح و  یف  ّکـش  ءیـش  لـک   » هک دـننکیم  اـنعم  نینچ  نیقّقحم 

. تسا تیّلح  هب  موکحم  ءیش  نآ  رهاظ  بسحب  دوشب ) کش  شیعقاو  تمرح  ّتیلح و  رد   ) دوشب کش 
هب عوجر  هلئـسم  کش  زا  دعب  مینکب و  نآ  رد  کش  دعب  میـشاب و  هتـشاد  یعقاو  مارح  لالح و  کی  ادـتبا  ام  هک  تسا  نیا  قوف  نایب  همزال 

یعقاو و مکح  رد  کش  شعوضوم  تسه و  شعوضوم  زا  رّخأتم  هّیرهاظ  ّتیلح  نیا  سپ  میروایب  شیپ  ار  یّتح ...  لالح  کل  ءیش  ّلک 
مکح رد  کش  امـش  دـشابن ، یظوفحم  حول  مکح  رگا  دراد و  یعقاو  مکح  زا  رّخأت  مه  یعقاو  مکح  رد  کش  دـشابیم و  یظوفحم  حول 

: نیاربانب دسریم  هّیرهاظ  تیّلح  هب  تبون  دیدرکن  یعقاو  مکح  رد  کش  هچنانچ  دینکیمن و  یعقاو 
(. هبترم کی  نیا   ) دراد کش  زا  رّخأت  يرهاظ ) مکح   ) يرهاظ ّتیلح 

176 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مزل ةافانملا  ریدـقت  یلع  و  اضیأ . هتبترم  یف  نوکی  ّهنأ  الإ  یعقاولا ، بتارم  مامت  یف  نکی  مل  نإ  يرهاظلا و  نإف  يدـجی ، داکی  ـال  کـلذ  و 

[. 1  ] قیقح لمأتلاب  قیقد و  هنإف  قیفوتلا ، یف  قیقحتلا  نم  انرکذ  امیف  لمأتف  ۀبترملا ؛ هذه  یف  نییفانتملا  عامتجا 
______________________________

(. هبترم کی  مه  نیا  : ) نیاربانب دراد  یعقاو  مکح  زا  رّخأت  مه  کش  و 
نیمه دریگب و  رارق  یعقاو  مکح  فیدر  رد  دـناوتیمن  يرهاظ  مکح  هجیتن  رد  دراد و  یعقاو  مکح  زا  رّخأت  هجرد  ود  يرهاـظ  مکح  هبتر 

. تسا یفاک  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  بتارم  رّخأت 
زا هبترم  ود  هک  یعقاو  مکح  رد  کـش  مهنآ  کـش ، يور  يرهاـظ  مکح  تسا و  هتفر  نـتت  برـش  یلّوا  ناوـنع  يور  یعقاو  مـکح  سپ 

. دیآیمن شیپ  یلکشم  تسا و  هتفر  دراد ، رّخأت  یعقاو  مکح 
. تسین تسرد  مه  هار  نیا  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم  [- 1]

مینکیم امـش  زا  لاؤس  کی  اّما  دراد  رّخأت  یعقاو  مکح  زا  هجرد  ود  تسین و  یعقاو  مکح  هبتر  رد  يرهاظ  مکح  هک  دـیدرک  تباـث  اـمش 
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: هک
ار شطاـسب  هتفر و  نیب  زا  یعقاو  مکح  هبتر ، رّخأـت  نیا  دوجو  اـب  دراد ، رّخأـت  یعقاو  مکح  زا  هجرد  ود  يرهاـظ  مکح  هکنیا  نیع  رد  اـیآ 

؟ هن ای  تسا  هدرک  عمج 
. تسا يرهاظ  مکح  هبتر  رب  مّدقم  یعقاو  مکح  هبتر  اهتنم  تسه ، یعقاو  مکح  دییوگیم  هرخألاب  امش 

. دهد رارق  یعقاو  مکح  هبتر  رد  ار  دوخ  دناوتیمن  يرهاظ  مکح  رگید : ترابع  هب 
. دوریمن نیب  زا  يرهاظ  مکح  اب  دروخرب  اب  هک  یعقاو  مکح  اّما 

تّوق هب  یعقاو  مکح  دـییوگیم  امـش  اّما  دوب  تسرد  امـش  فرح  دـشیم  هدـیچیپ  مهرد  یعقاو  مکح  طاسب  يرهاظ  مکح  ندـمآ  اب  رگا 
. دوشیم نهپ  شطاسب  يرهاظ  مکح  هبترم  ود  نتشذگ  اب  تسا و  یقاب  دوخ 

. دینکیم عمج  يرهاظ  مکح  نیا  و  تمرح )  ) یعقاو مکح  نیب  هنوگچ  امش  لاح  نیا  اب 
177 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀبوغرملا راثآلا  بترت  مدع  ینعمب  امزج ، هتیجح  مدـع  اعقاو ، هب  دـبعتلا  زرحی  اعرـش و ال  صوصخلاب  هرابتعا  ملعی  امیف ال  لصألا  نإ  اهثلاث :
هب و دـبعتلا  زرحأ  اذإ  الإ  اهب ، فاصتالا  نوکی  داکی  و ال  العف ، ۀـیجحلاب  فّصتا  ام  یلع  الإ  بترتت  داـکت  ـال  اـهنإف  اـعطق ، هیلع  ۀـجحلا  نم 
، اهمدع عم  هتفلاخم  يدل  ارذع  نوکی  و ال  هتباصإ ، درجمب  فیلکتلا  ۀفلاخم  یلع  ةذخاؤملا  حصی  هنودـب ال  هنأ  ةرورـض  اعبتم ؛ اقیرط  هلعج 

تعقو اذإ  کلذـک  عقاولا  ۀـقفاومل  ۀـلمتحم  یه  امب  تناک  نإ  و  ادایقنا ، هتقفاوم  یه  امب  هتقفاوم  نوکی  ـال  و  اـیرجت ، هتفلاـخم  نوکی  ـال  و 
يرمعل و  هعم ، عوضوملا  ءافتناب  عطقلل  هیلع ، راثآلا  نم  ءیـش  بیترت  مدـع  هتیجح و  مدـعب  عطقی  هب  دـبعتلا  یف  کشلا  عمف  هتباصإ ، ءاـجرب 

[. 1  ] ناهرب ۀماقإ  وأ  نایب  دیزم  یلإ  جاتحی  حضاو ال  اذه 
______________________________

؟ تّیّجح مدع  ای  تسا  تّیّجح  تاراما  رد  یلّوا  لصا 

هراشا

لقع ای  عراش  تسا و  يواسم  ّتیّجح  مدـع  ّتیّجح و  هب  شتبـسن  ینعی  تسا  ّتیّجح  ناـکما  ياراد  ياهراـما  ره  میدرک  تباـث  ـالبق  [- 1]
. دشخبب ّتیّجح  دراوم ، زا  یضعب  رد  ار  تاراما  زا  یضعب  دناوتیم 

ّتیّجح مدـع  ای  ّتیّجح  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  ياهدـعاق  لصا و  ایآ  میدومن ، نآ  ّتیّجح  رد  کش  میدرک و  دروخرب  ياهراـما  هب  رگا 
؟ دنکب نآ 

. دوشیمن ّبترتم  هراما  نآرب  ّتیّجح  راثآ  اعطق  میشاب  هتشاد  ياهراما  کی  ّتیّجح  رد  کش  رگا  دنیامرفیم  ناشیا 
: تسا رثا  ياراد 4  ّتیّجح  هک  میاهدرک  نایب  حورشم  وحنب  مه  عطقلا  باتک  رد  اقباس  هچرگا  میربیم  مان  ار  ّتیّجح  راثآ  نونکا 

. يّرجت هلئسم  - 4 دایقنا ، هلئسم  - 3 تیرّذعم ، - 2 ّتیزّجنم ، - 1
هب یـضقانت  کی  رما  ودب  رد  دیاش  هک  دوشیمن  راب  ّتیّجح  راثآ  انیقی  دینکب  یتجح  کی  ّتیّجح  رد  کش  امـش  رگا  دـنیامرفیم  فّنـصم 

. دیایب ناسنا  نهذ 
178 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب نیقی  مه  دـشاب و  هتـشاد  ّتیّجح  رد  کش  مه  ناسنا  هک  دوشیم  روطچ  سپ  تسین  تّجح  اـنیقی  ینعی  دوشیمن  راـب  ّتیّجح  راـثآ  رگا 
؟ دوشیم عمج  هنوگچ  ّتیّجح  مدع  هب  نیقی  اب  ّتیّجح  رد  کش  ینعی  دنک  ادیپ  ّتیّجح  مدع 
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لعج هلحرم  اشنا  هلحرم  هک  زجنت  هلحرم  ّتیلعف ، هلحرم  اشنا ، هلحرم  هلمج  زا  میدرک ، رکذ  ار  یبتارم  یفیلکت  ماکحا  دروم  رد  اـم  باوج :
هک تسا  نوناق  ندـش  هدایپ  ارجا و  هلحرم  ّتیلعف ، هلحرم  تشادـن و  هبترم  نیا  رد  یتلاخد  هنوگچـیه  لـهج  ملع و  دوب و  يراذـگنوناق  و 

ناسنا رگا  دـسرب  زجنت  هلحرم  هب  دـهاوخب  یمکح  رگا  اذـل  تسا . یماکحا  ياراد  دوشیم و  حرطم  نایـسن  لهج و  ملع ، لـیبق  زا  یلئاـسم 
. دسریمن تبوقع  قاقحتسا  هلحرم  هب  دشاب  هتشادن  نآرب  ياهّیعرش  تّجح  دنکن و  ادیپ  مکح  نآ  هب  نیقی 

بتارم و تسا  هّیعرـش  تـالوعجم  زا  هک  یعـضو ) مکح   ) ّتیّجح نـیا  دوـخ  رد  دراد  دوـجو  یبـتارم  یفیلکت  ماـکحا  رد  هـک  روطناـمه 
. دراد دوجو  ّتیلعف  هلحرم  اشنا و  هلحرم  لیبق  زا  یلحارم 

عوجر ّهلدا  هب  ردق  ره  امـش  نکل  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  یئاوتف  ترهـش  ظوفحم ، حول  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـینک  ضرف  لاثم :
هچ رد  هکوکشم  ّتیّجح  نیا  دیراد  نآ  ّتیّجح  رد  کش  اذل  دیدرکن و  ادیپ  یئاوتف  ترهش  ّتیّجح  رب  یفاک  نایب  و  نشور ، لیلد  دیدرک ،

؟ تسا ياهلحرم 
. هن ای  تسا  هداد  رارق  تّجح  نوناق  لعج  تروص  هب  ار  یئاوتف  ترهش  دنوادخ  ایآ  هک  دینادیمن  ینعی  تسا  اشنا  هلحرم  رد 

ار رثا  راهچ  نآ  اشنا  هلحرم  رد  ّتیّجح  ایآ  تسا ، هلحرم  مادـک  هب  طوبرم  ّتیّجح  هناگراهچ  راـثآ  نآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا 
؟ هن ای  دراد 

مه  نم  هکنیا  ول  داد و  رارق  تّجح  ظوفحم  حول  رد  ار  يزیچ  دنوادخ  رگا  ینعی 
179 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریرقت یلع  القع - نظلا  ۀـیجح  نأ  ةرورـض  اهراثآ ؛ نم  اسیلف  یلاعت ، هیلإ  هتبـسن  ۀحـص  و  ماکحألا ، نم  هیلإ  يدأ  امب  مازتلـالا  ۀحـص  اـما  و 
مل ام  ائیش  ۀیجحلا  یف  يدجی  ناک  امل  هب  دبعتلا  یف  کشلا  عم  اعرش  امهتحص  ضرف  ولف  امهتحص ، بجوت  ال  دادسنالا - لاح  یف  ۀموکحلا 

امهتحص مدع  رضی  ناک  امل  هعم  و  اهراثآ ، نم  رکذ  ام  هیلع  بترتی 
______________________________

رثا ود  نآ  نینچمه  و  دراد ؟ ّتیرّذـعم  ایآ  و  دراد ؟ تفلاخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا  ینعی  دراد  ّتیزّجنم  کـلذ  عم  مشاـب  هتـشادن  یعـالّطا 
اـشنا هلحرم  زا  ّتیّجح  هلئـسم  رگا  ینعی  تسا . ّتیلعف  هلحرم  رد  ّتیّجح  هب  طوـبرم  ّتیّجح  هناـگراهچ  راـثآ  نآ  هکنیا  اـی  دراد ؟ ار  رگید 
تـسا تقونآ  دنکب  ّتیّجح  نیا  رب  یئامنهار  ارم  یعرـش  لیلد  ینعی  منکب  ادیپ  نآرب  عالّطا  نم  دـسرب و  ّتیلعف  هلحرم  هب  دـنکب و  زواجت 

. تسا رثا  ياراد  ّتیّجح  هک 
: میریگیم هجیتن  تامّدقم  نیا  هب  هّجوتاب 

رد کـش  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  تیّجح  مدـع  هب  عطق  اـب  قواـسم  ّتیجح  رد  کـش  هک  درادـن  دوجو  یـضقانت  فورعم  هلئـسم  نیا  رد  هک 
ّتیجح هب  طوبرم  ّتیجح  راثآ  اریز  تسا  ّتیّجح  راثآ  بترت  مدـع  هب  عطق  قواسم  هّیلعف و  ّتیّجح  مدـع  هب  عطق  اب  قواسم  هیئاشنا  ّتیّجح 

ادـیپ ّتیجح  فرط  هب  یهار  ناـسنا  هک  کـش  دوـجو  اـب  دراد و  مزـال  یهاـگآ  ملع و  هار و  یلعف  ّتیجح  رب  نتفاـی  تـسد  تـسا و  هـّیلعف 
. دنکیمن

، کـش نیا  لابندـب  میئوگیم  هن ، اـی  تسا  هداد  رارق  تّجح  ظوفحم  حول  رد  ار  یئاوـتف  ترهـش  دـنوادخ  اـیآ  هک  میدرک  کـش  رگا  سپ 
هب ار  بلطم  نیا  ام  هک  دوشیمن  ّبترتم  ّتیّجح  هناگراهچ  راثآ  دـشابیمن و  راک  رد  یتّجح  هک  دراد  نیقی  کش ، فصو  اب  كاش  ناـسنا 

: هک مینکیم  نایب  ۀیجحلا  ۀکوکشم  تاراما  مامت  رد  ساسا  کی  لصا و  کی  تروص 
«. تساهنآ ّتیّجح  مدع  هکوکشم ، تاراما  ّتیّجح  دروم  رد  یلّوا  لصا  »

180 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. افنآ هیلإ  انرشأ  امک  الصأ ،
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امک مهمب ، هیلع  لالدتسالا  نوکی  الف  ماقملاب ، طبترم  ریغ  یلاعت  هیلإ  هدانـسإ  زاوج  مدع  و  دبعتلا ، یف  کشلا  عم  مازتلالا  ۀحـص  مدع  نایبف 
. لمأت و  هیلع ، هانقلع 77 ] امب  هعجارف  ماربإلا ، ضقنلا و  نم  بنطأ  امب  ۀیکزلا ، هسفن  هماقم - هّللا  یلعأ  ۀمالعلا - انخیش  هب  بعتأ 

[. 1  ] ادیج ربدتف  لصألا ، ریرقت  یف  انرکذ  ام  بابلا  یف  مهملا  وه  امیف  باوصلا  نأ  انرکذ - امب  حدقنا - دق  و 
______________________________

: هک دناهدومیپ  ار  يرگید  هار  بلطم  نیا  تابثا  يارب  يراصنا 78 ] خیش  موحرم  [- 1 ( ] 1)
. مینک ادیپ  یبلق  مازتلا  نآ  دافم  هب  میناوتب  امش  نم و  هک  تسا  نیا  شّمهم  رثا  کی  تسا ، تّجح  دحاو  ربخ  هراما و  هکنیا  يانعم 

میناوتب امش  نم و  درک ، هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  هرارز  ربخ  رگا  الثم  میهدب . تبسن  مه  دنوادخ  هب  ار  دافم  نآ  میناوتب  هکنیا  رگید  و 
. مینک دنتسم  دنوادخ  هب  ار  نآ  میناوتب  تسا و  یهلا  مکح  هعمج  زامن  بوجو  میئوگب 

هنوگچ میشاب  هتشادن  تسد  رد  نآ  ّتیّجح  رب  یلیلد  هک  میشاب  هتـشاد  ۀّیّجحلا  كوکـشم  هراما  کی  رگا  دنیامرفیم : خیـش  موحرم  سپس 
. میئامن دنتسم  دنوادخ  هب  ار  نآ  دافم  میناوتیم  هنوگچ  مینک و  ادیپ  نآ  دافم  هب  یبلق  مازتلا  میناوتیم 

[79 .] َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  تسا  دنوادخ  هب  ملع  نودب  تبسن  نیا 
دوشب و یمکح  هب  مزتلم  دـناوتیمن  کش  تروص  رد  ناسنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  دـنیامرفیم  خیـش  موحرم  نیارباـنب 

. تسا ناحبس  دنوادخ  هب  تبسن  ءارتفا  نیا  اریز  دهدب  تبسن  دنوادخ  هب  ار  نآ  دناوتیمن 
181 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

میدرک و رکذ  البق  هک  دوب  يرثا  راهچ  نامه  ّتیّجح  ماـکحا  تسا . حیحـص  ریغ  اـم  رظنب  فرح  نیا  ساـسا  دـنیامرفیم : فّنـصم  موحرم 
رد دانتسا  زاوج  مازتلا و  هلئسم  شلابند  هب  دش  تّجح  دحاو  ربخ  رگا  درادن ، ّتیّجح  هلئـسم  هب  یطبر  دانتـسا  زاوج  مازتلا و  تّحـص  هلئـسم 
هب دانتـسا  زاوج  هن  تسا و  راک  رد  مازتلا  تّحـص  هن  نکل  تسا  تباث  ّتیّجح  هک  دـننکیم  نایب  مه  ار  یـضقن  دروم  ناـشیا  تسین و  راـک 

. تسا نایم  رد  دنوادخ 
ینعی دراد  ّتیّجح  یعرـش  فشک  وحن  هب  هّنظم  هک  تسا  نیا  دادسنا ، تامّدقم  هجیتن  ایآ  هک  تسه  یفالتخا  دادـسنا ، تامّدـقم  هجیتن  رد 

ّنظ هک  دنکیم  مکح  لقع  دادسنا ، لاح  رد  هن ، هکنیا  ای  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  هّنظم  سّدقم  عراش  یملع  ملع و  باب  دادـسنا  لاح  رد 
يدادسنا ّنظ  ّتیّجح  تسا ، یلقع  عطق ، ّتیّجح  هک  روطنامه  تسا  عطق  لثم  ّتیّجح  رظن  زا  يدادسنا ، نظ  ینعی  دراد  ّتیّجح  يدادسنا 

. تسا یلقع  مه 
. دراد ّتیّجح  هّنظم  هک  دنکیم  مکح  لقع  دش  مامت  دادسنا  لیلد  هناگراهچ  تامدقم  رگا  هصالخ :

: هک میراد  لاؤس  کی  ام  نونکا 
یهلا مکح  نونظم ، مکح  نیا  هکنیا  هب  دنکیم  مه  مکح  ایآ  تسا ، هداد  رارق  تّجح  ار  هّنظم  يراچان  يور  زا  دادـسنا  لاح  رد  هک  یلقع 

؟ تسا
؟ دیوشب مزتلم  نآ  هب  مه  بلق  رد  امش  هک  دنکیم  مکح  ایآ  و 

. دراد ّتیّجح  يدادسنا  ّنظ  تسا  دسنم  یملع  ملع و  باب  نوچ  هک  دنکیم  نّیعم  نیفّلکم  يارب  ياهفیظو  طقف  ریخ -
ینعی تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  هنظم  نیا  عراـش  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب  هتـشاد  ّتیّجح  یعرـش  فشک  وحنب  يدادـسنا  ّنظ  رگا  هلب ،

. دنادیم عقاو  هب  قیرط  مه  ار  يدادسنا  ّنظ  نیا  تسا ، هداد  رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  الثم  هک  یعراش  نامه 
قّقحت  ّتیّجح  هک  میدرک  ادیپ  یضقن  دروم  ام  دنیامرفیم : فّنصم  موحرم  هصالخ ،

182 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لوصف لیذ  یف  رکذی  هجورخب  لیق  وا  لصألا  اذه  تحت  نع  اعوضوم  جرخ  امف  کلذ ، تفرع  اذإ 
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______________________________

. تسین ّتیّجح  اـب  مزـالم  دانتـسا  زاوج  مازتلا و  تّحـص  هک  میمهفیم  اـجنیا  زا  اذـل  درادـن  قّقحت  دانتـسا  زاوج  مازتلا و  تّحـص  یلو  دراد 
رگا ضرفرب  دراد و  قّقحت  مه  راثآ  نآ  دـشاب  هتـشاد  قّقحت  ّتیّجح  اجکره  هک  میدرک  رکذ  نامدوخ  هک  ياهناگراهچ  راـثآ  نآ  فـالخب 

(. دشابن ّبترتم  راثآ  نآ  رگا   ) درادن ّتیّجح  هب  ياهدئاف  طبر و  نیا  دشاب  راک  رد  دانتسا  زاوج  مازتلا و  تّحص  يدروم  رد 
. میتفگ هک  دوب  نامه  حیحص  هار  تسین و  ّمهم  نادنچ  دناهدش  لّمحتم  فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) خیش موحرم  هک  ار  یتمحز  نیاربانب 

. تساهنآ ّتیّجح  مدع  ۀّیّجحلا ، كوکشم  تاراما  رد  یلّوا  لصا  هصالخ :
قوف هدـعاق  تحت  زا  اعوضوم  هک  میراد  ینونظ  تاراـما و  اـم  تسا  هدـش  جراـخ  قوف  لـصا  تحت  زا  ینونظ  هچ  مینیبب  دـیاب  نونکا  [- 1]
رارق ثحب  دروم  لصف  دـنچ  نمـض  رد  کیهبکی  ار  نونظ  هک  ظاـفلا .) رهاوظ  دـننام   ) میراد اـهنآ  ّتیّجح  هب  عطق  ینعی  دـناهدش  جراـخ 

. میهدیم
183 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نییعت یف  تاروهظلا  عابتا  یلع  ءالقعلا  ۀـقیرط  رارقتـسال  ۀـلمجلا ؛ یف  هدارم  نییعت  یف  عراشلا  مالک  رهاظ  عاـبتا  موزل  یف  ۀهبـش  ـال  لـصف 
[. 1  ] حضاو وه  امک  همالک ، نم  همارمل  ةدافإلا  ماقم  یف  يرخأ  ۀقیرط  عارتخا  مدع  حوضول  اهنع ، عدرلا  مدعب  عطقلا  عم  تادارملا ،

______________________________

؟ تسا تّجح  ظافلا  رهاوظ  ارچ 

عراش مالک  رهاظ  هّیئزج  هبجوم  وحن  هب  ۀلمجلا و  یف  سپ  دومن  تعباتم  وا  مالک  رهاظ  زا  دیاب  عراش  دارم  نییعت  رد  هک  تسین  یّکـش  [- 1]
. عیبلا هّللا  ّلحا  ءاملعلا - مرکا  لاثم - تسا  تّجح 

. تسا لالح  عیب  ماسقا  مامت  و  تسا ، بجاو  املع  همه  مارکا  هک  تسا  نیا  لاثم  ود  نیا  روهظ 
. تسا هدش  لیکشت  همّدقم  ود  ای  ءزج  ود  زا  ابیرقت  هک  دنکیم  هماقا  یلیلد  بلطم  نیا  رب  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

: تفگ یملکتم  رگا  دننکیم . ذـخا  ار  وا  ظافلا  رهاوظ  مّلکتم ، دارم  نییعت  رد  هک  تسا  نیا  رب  ملاع  يالقع  همه  هقیرط  هک  مینیبیم  ام  - 1
. دراد روهظ  یقیقح  يانعم  رد  زاجم ، رب  هنیرق  نودب  ظفل ، اریز  تسا  سرتفم  ناویح  دسا ، زا  دارم  دیوگیم  بطاخم  ادسا  تیأر 

184 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اعطق اهفالخ  یلع  کلذک  نظلا  مدعب  و ال  العف ، نظلل  اهتدافإب  دییقت  ریغ  نم  اهعابتا ، یلع  مهتریس  نأ  رهاظلا  و 

______________________________

نییعت رد  منکیمن و  ّتیعبت  ظافلا  رهاوظ  زا  دارم  نییعت  رد  نم  تسا  هدومرفن  تسا و  هدومنن  یعنم  ـالقع  قیرط  نیا  زا  سّدـقم  عراـش  - 2
. تسا هدرکن  عارتخا  ار  يرگید  هقیرط  دوخ  دصاقم  هدافا  ماقم  رد  شیوخ  دارم 

. منکیمن تبحص  فرع  هقیرط  هب  نم  هک  تسا  هدومرفن  عراش  هصالخ :
. مینکیم رکذ  ار  اهنآ  هک  تسه  مه  یلیصافت  باب  نیا  رد 

: دوشیم میسقت  عون  راهچ  هب  نظ  رابتعا  کی  هب  هک  میوشیم  روآدای  البق  [- 1]
. یعون ّنظ  ربارب  رد  یلعف ،) ّنظ   ) یصخش ّنظ 

. قلطم ّنظ  ربارب  رد  صاخ ، ّنظ 
. ددرگیم لصاح  صخش  درف و  يارب  یصخش  ّنظ  اّما  دوشیم  لصاح  مدرم  بلاغ  عون و  يارب  هک  تسا  نآ  یعون  ّنظ 

. دحاو ربخ  زا  لصاح  ّنظ  دننام  میشاب  هتشاد  نآ  ّتیّجح  رب  یلیلد  دادسنا ، لیلد  زا  ریغ  هک  دنیوگیم  یّنظ  هب  صاخ  ّنظ 
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. دنیوگیم قلطم  ّنظ  نآ  هب  نّویلوصا  حالطصا  رد  دشاب  دادسنا  لیلد  هب  دنتسم  نآ  ّتیّجح  هک  یّنظ  ره  و 

دشابیمن یصخش  ّنظ  لوصح  هب  دّیقم  رهاوظ  تّیّجح 

یـصخش یلعف و  ّنظ  هداـفا  هب  دـّیقم  ظاـفلا  رهاوظ  ّتیّجح  ینعی  دـشابیمن  یـصخش  ّنظ  لوصح  راـیعم  رهاوظ ، ّتیّجح  رد  لّوا : لیـصفت 
. تسین

. دوشن لصاح  یصخش  ّنظ  هکنیا  ای  دوشب  لصاح  یصخش  ّنظ  ظافلا  رهاوظ  زا  هاوخ 
. تسا یعون  ّنظ  باب  زا  ظافلا  رهاوظ  ّتیّجح  كالم  نوچ  تسا  تّجح  ظافلا  رهاوظ 

185 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] فالخلاب نظلا  دوجوب  و ال  قافولاب ، نظلل  اهتدافإ  مدعب  اهتفلاخم ، نع  راذتعالل  مهدنع  لاجم  هنأ ال  ةرورض 

[. 2  ] هماهفإ دصق  نمب  کلذ  صاصتخا  مدع  رهاظلا  نأ  امک 
______________________________

مومع هب  ّنظ  هکنیا  ای  دوشب  لصاح  مومع  هب  ّنظ  بطاخم  يارب  هکنیا  زا  ّمعا  دراد  مومع  رد  روهظ  املع  ءاملعلا ، مرکا  دـیوگب : یلوم  رگا 
. دوشن لصاح 

دشابیمن فالخ  هب  ّنظ  لوصح  مدع  هب  دّیقم  رهاوظ  تّیّجح 

. دوشن لصاح  دارم  فالخ  هب  ّنظ  هکنیا  ای  دوشب  لـصاح  دارم  فـالخ  هب  ّنظ  هک  دـنکیمن  یقرف  ظاـفلا  رهاوظ  ّتیّجح  رد  مّود : لیـصفت 
. تسا تّجح  مه  اهنآ  دروم  رد  رهاوظ  تسا  هدش  لصاح  مّلکتم  دارم  فالخ  هب  ّنظ  هک  یناسک  يارب  یّتح 

دوصقم هکلب  دشابیمن  نادنمشناد  مامت  املع  زا  مّلکتم  دوصقم  هک  درک  ادیپ  نظ  ترابع  نیا  زا  بطاخم  ءاملعلا و  مرکا  تفگ  یلوم  رگا 
. تسا تّجح  وا  يارب  شروهظ  دراد و  ّتیّجح  بطاخم  اب  هطبار  رد  ءاملعلا  مرکا  مومع  مه  زاب  تسا  لودع  ياملع 

دعب دنک و  تفلاخم  یلوم  مالک  رهاظ  اب  یـسک  رگا  هک  دروآیم  يدهاش  لیلد و  لیـصفت  ود  نیا  رابتعا  مدع  يارب  فّنـصم  موحرم  [- 1]
فالخ هب  ّنظ  نم  دیوگب  ای  مدرکن  ادـیپ  دارم  هب  ّنظ  نم  هک  دوب  نیا  نم  تفلاخم  ّتلع  دـیوگب  دـیآرب و  یهاوخرذـع  راذـتعا و  ماقم  رد 
ّتیّجح رد  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  اهرذـع  نیا  ندوبن  عومـسم  تسین و  هتفریذـپ  عومـسم و  اهرذـع  نیا  زا  مادـکچیه  مدرک ، ادـیپ  وا  دارم 

. دراد ّتیّجح  رهاوظ  دنکن ، ادیپ  مه  الوم  دارم  هب  ّنظ  یسک  رگا  رهاوظ ،
. دراد ّتیّجح  رهاوظ  دنک  ادیپ  مه  الوم  دارم  فالخ  هب  ّنظ  یسک  رگا 

دنتسین ماهفا  هب  دوصقم  هک  یناسک  هب  تبسن  ظافلا  رهاوظ  تّیّجح 

. دنشابن ماهفا  هب  دوصقم  هکنیا  ای  دنشاب  ماهفا  هب  دوصقم  هاوخ  تسا  تّجح  دارفا  همه  دروم  رد  ظافلا  رهاوظ  مّوس : لیصفت  [- 2]
186 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

جاجتحالا هب  حصی  و  هصخی ، وأ  همعی  فیلکت  نم  یلوملا ، مالک  رهاظ  هنمـضت  ام  فلاخ  اذإ  هماهفإ  دـصقی  نم ال  راذـتعا  عمـسی  اذـل ال  و 
ددصب نکی  مل  اذإ  امع  الضف  هماهفإ ، مدع  دصق  ول  هعمس و  نم  لک  نم  رارقإلاب  ةداهشلا  ۀحص  هب  دهـشت  امک  جاجللا ، ۀمـصاخملا و  يدل 

[. 1  ] هماهفإ
______________________________
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نیدوصقم ریغ  يارب  اّما  دراد و  ّتیّجح  ماهفا  هب  نیدوصقم  يارب  ظافلا  رهاوظ  هک  دناهدومرف  نیناوق - بحاص  یمق - قّقحم  موحرم  ارهاظ 
. دشابیمن تّجح  ماهفا  هب 

: هک دننکیم  لالدتسا  مّوس  لیصفت  رابتعا  مدع  يارب  فّنصم  موحرم  [- 1]
یفیلکت ياراد  هکنآ  رگا  یّتح  ای  دوب و  ماهفا  هب  نیدوصقم  ریغ  لماش  الوم  فیلکت  مومع  هک  دنک  تفلاخم  الوم  مالک  رهاظ  اب  یسک  رگا 

تـسین عومـسم  شرذع  مدوبن ، ماهفا  هب  دوصقم  نم  هک  دروایب  رذـع  دـبع  نآ  دـعب  و  دوب ، ماهفا  هب  نیدوصقم  ریغ  هب  صوصخم  هک  تسا 
(. دنک ادیپ  عالّطا  الوم  مالک  نآرب  دبع  نیا  هکنیا  رب  طورشم  )

نیا رد  دونـشیم . ار  مالک  نیا  مه  ورمع  دهدب و  ماجنا  ار  راک  نالف  ادرف  دیاب  ورمع  دیوگیم  دهدیم و  رارق  بطاخم  ار  دـیز  الوم  لاثم :
نیا تسین و  عومـسم  رذـع  نیا  مدوبن ، ماهفا  هب  دوصقم  نم  هک  دروایب  رذـع  دـعب  دـنکب و  تفلاخم  الوم  مالک  رهاظ  اب  ورمع  رگا  تروص 

: هک دنکیم  تلالد 
. تسا تّجح  وا  يارب  مالک  رهاوظ  دشابن  مه  ماهفا  هب  دوصقم  رگا 

رد ماهدش ، یلتق  بکترم  اضرف  نم  هک  دـنکب  رارقا  ورمع  يارب  دـیز  رگا  هک : دـنروآیم  بلطم  نیا  رب  مه  يدـهاش  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
: تروص نیا 

هتشادن ار  دارفا  نیا  ماهفا  دصق  دیز )  ) رقم هک  یلاح  رد  دنهدب  دیز  رارقا  رب  تداهـش  هک  تسا  حیحـص  دارفا  ریاس  يارب  عرـش  همکحم  رد 
ار نیریاس  ماهفا  دصق  نم  هک  دنک  اعّدا  دناوتیمن  دیز  تداهش  نیا  رد  دنشاب ) هدینش  ار  دیز  رارقا  نیریاس  هکنیا  رب  طورشم   ) تسا

187 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رهاظ ۀیجح  مدع  یلإ  باحصألا  ضعب  بهذ  نإ  و  نیرهاطلا . ۀمئألا  نیلـسرملا و  دیـس  ثیداحأ  نیبملا و  باتکلا  نیب  کلذ  یف  قرف  و ال 

[. 1  ] باتکلا
[. 2  ] هب يوتفلا  نع  ةداتق  ۀفینح و  یبأ  عدر  یف  درو  ام  هب  دهشی  امک  هب ، بطوخ  نم  هلهأب و  هتفرعم  نآرقلا و  مهف  صاصتخا  يوعدب  امإ 

______________________________

. تسین تّجح  اهنآ  يارب  نم  مالک  رهاظ  ماهتشادن و 

رهاوظ تّیّجح  رد  نیثّدحم  زا  یضعب  لیصفت 

تسا هدش  رداص  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) نیرهاط همئا  زا  هک  يرابخا  رهاوظ  دنیوگیم  اهیرابخا  زا  یتعامج  مراهچ : لیـصفت  [- 1]
! تسین ّتیّجح  ياراد  نآرق  رهاوظ  اّما  دراد ، ّتیّجح 

يروهظ نآرق  هک  دنرادن  لوبق  الـصا  ینعی  تسا . ارغـص  عنم  هب  عجار  اهنآ  لیلد  هس  هک  دناهدرک  هماقا  دوخ  ياعّدم  رب  لیلد  جنپ  اهیرابخا 
. دشاب تّجح  هکنیا  ات  درادن  روهظ  یئانعم  چیه  رد  نآرق  اّما  تسا  تّجح  تاملک  رهاوظ  دنیوگیم  ینعی  دشاب  هتشاد 

راـکنا ار  رهاوظ  نآ  ّتیّجح  اـّما  تسه  يرهاوظ  ياراد  نآرق  ظاـفلا  هک  دـنراد  لوـبق  ینعی  تسا  اربـک  عـنم  هب  طوـبرم  اـهنآ  لـیلد  ود  و 
. میهدیم حیضوت  نونکا  ار  لیلد  جنپ  نیا  ام  دننکیم .

نآرق 80] رهاوظ  تّیّجح  مدع  رب  نیثدحم  هلدا 

ص187 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
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بطوخ نم  نآرقلا  فرعی  اّمنا  تسا . هدـش  لزان  اهنآ  هداوناخ  رد  نآرق  هک  تسا  یناسک  صوصخم  نآرق  كرد  مهف و  لّوا : لـیلد  [- 2
انعم نالف  رد  هیآ  نالف  ـالثم  میئوگب  هکنیا  اـت  دـمهفیمن  ار  نآرق  یناـعم  یـسک  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) هّمئا یبن و  زا  ریغ  ینعی  هب 

(. ارغص عنم   ) تسا تّجح 
188 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیخـسارلا ریغلا  راظنألا  یلوأ  راکفأ  يدیأ  اهیلإ  لصت  داکی  ال  ۀیلاع ، ۀضماغ  بلاطم  ۀخماش و  نیماضم  یلع  هئاوتحا  لجأل  هنأ  يوعدـب  وا 
یلع هلامتـشا  عم  یلاعت  همالکب  کنظ  امف  لضافألا ، نم  يدـحوألا  الإ  لئاوألا  تاملک  مهف  یلإ  لصی  داکی  و ال  فیک ؟ هلیوأتب ، نیملاـعلا 

[. 1  ] ءیش لک  مکح  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملع 
______________________________

؟ یتسه قارع  لها  هیقف  وت  ایآ  دیسرپ  هفینح  وبا  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک : تسانعم  نیا  هب  بیرق  یتایاور 81 ] اهنیا  دهاش  لیلد و 
؟ تسیچ وت  ياوتف  كردم  يرآ - باوج :

. مهدیم اوتف  نآرق  قبط 
. هتفرعم ّقح  نآرقلا  فرعت  أ  ینادیم ،؟ ار  نآرق  خوسنم  خسان و  ایآ  - 

نآرق زا  يزیچ  وـت  تـسا و  هدـش  لزاـن  اـهنآ  هـب  نآرق  هـک  تـسا  یناـسک  صوـصخم  نآرق  مـلع  وـت ، رب  ياو  دـندومرف : ترـضح  يرآ 
: هک يرگید  تیاور  یمهفیمن و 

؟ یتسه هرصب  لها  هیقف  وت  دیسرپ  هداتق  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(. دنیوگیم نینچ   ) نومعزی کلذک  - 

. یهدیم اوتف  یکردم  هچ  اب  - 
. نآرق - 

. تسا مالّسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  دزن  ارصحنم  نآرق  ملع  دومرف : ترضح  سپس 
دـسریم و نآ  هب  ملع  رد  نیخـسار  نیموصعم و  تسد  طقف  هک  تسا  یخماـش  بلاـطم  یلاـع و  نیماـضم  لـماش  نآرق ، مّود : لـیلد  [- 1]
ام ناک و  ام  ملع  یلاع و  بلاطم  رب  لمتشم  هک  نآرق  مهف  هب  دسر  هچ  ات  لضاف و ...  صاخـشا  رگم  دننادیمن  ار  املع  زا  نیمّدقتم  تاملک 

(. ارغص عنم   ) درادن روهظ  الصا  تیب  لها  ریغ  هب  تبسن  یئانعم  کی  رد  نآرق  سپ  تسا  نوکی 
189 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هلامجإ هباشتملا و  هباشتل  هلومش  لامتحا  نم  لقأ  ال  رهاظلل ، هعابتا  نع  عونمملا  هباشتملا  لومش  يوعدب  وأ 
نم دـحاو  ریغ  یف  زوجتلا  دـییقتلا و  صیـصختلا و  ورطب  یلامجإلا  ملعلل  اـضرع ؛ هنم  راـص  هنأ  ـالإ  اـتاذ ، هنم  نکی  مل  نإ  هنأ و  يوعدـب  وأ 

[. 2  ] رهاظلا وه  امک  هرهاوظ ،
______________________________

: هک تسا  هدش  لیکشت  اربک  کی  ارغص و  کی  زا  لیلد  نیا  مّوس : لیلد  [- 1]
اَّمَأَف تسا ، عونمم  نآرق  تاهباشتم  زا  ّتیعبت  تسین و  تاهباشتم  ءزج  دنتـسه  حیرـص  هک  یتایآ  طقف   ) تسا تاـهباشتم  ءزج  نآرق  رهاوظ 

ّتیعبت سپ  [ 82  ...] ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْـنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا 
. تسا عونمم  نآرق  رهاوظ  زا 

(. يربک عنم   ) تسا عونمم  رهاوظ  نآ  زا  ّتیعبت  تسا  تاهباشتم  ءزج  نوچ  دنتسه و  لئاق  رهاوظ  نآرق  يارب  اهنیا  لیلد ، نیا  قبط 
ءزج نآرق  رهاوظ  هک  میهدیم  لامتحا  لقاال  تسا  تاهباشتم  ءزج  نآرق  رهاوظ  هک  میشاب  هتـشادن  مه  عطق  ام  رگا  هک  دننکیم  هفاضا  دعب 
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؟ ارچ دشاب . تاهباشتم 
. دشابیم هباشتم  هباشتم ، هملک  دوخ  نوچ  هباشتملا  هباشتل 

دوجو یلامجا  رهاوظ  رد  نوچ  تسین  تاهباشتم  ءزج  رهاوظ  تروص  نیا  رد  دـشاب  لمجم  ناـشتلالد  هک  دـنیوگب  یظاـفلا  هب  هباـشتم  رگا 
. درادن

هباشتم دوخ  دراد  لامتحا  سپ  دوشیم  مه  رهاوظ  لماش  تروص  نیا  رد  دشابن  عوطقم  ناشتلالد  هک  دنیوگب  یظافلا  نآ  هب  هباشتم  رگا  اّما 
. دوشب مه  نآرق  رهاوظ  لماش 

نآرق تاقلطم  زا  يرادقم  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  نوچ  تسا  هدش  هباشتم  ضرعلاب  دـشابن  هباشتم  مه  اتاذ  نآرق  رگا  مراهچ : لیلد  [- 2]
تامومع  زا  يرادقم  تسا و  هدش  دّیقم 

190 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ینعملا اذه  ةدارإ  یلع  ینعم  یف  رهاظلا  مالکلا  لمحل  يأرلاب ، نآرقلا  ریسفت  نع  ۀیهانلا  رابخألا  لومش  يوعدب  وأ 

امهبـسحب اـما  و  ایورغـص ، نوکی  ثلاـثلا  ریخـألا و  هجولا  ریغ  بسحبف  هوجولا ، بسحب  اـیوربک  ایورغـص و  فـلتخی  عازنلا  نأ  یفخی  ـال  و 
ریـسفتلا نم  هرهاظ  یلع  رهاظلا  لمح  نوکل  وأ  الامتحا ، وأ  اـعطق  هباـشتملا  نم  هنـأل  اـمإ  رهاـظلا ، نع  عنملا  نوکی  و  يوربک ، هنأ  رهاـظلاف 

[. 2 : ] ةدساف يواعدلا  هذه  لک  و  يأرلاب ،
هیف نأ  ۀـهادب  هتامکحم ؛ هتاهباشتمب و  همامتب  همهف  صاصتخا  هلهأب  هتفرعم  نآرقلا و  مهف  صاصتخا  یلع  ّلد  امم  دارملا  امنإف  یلوألا ، اـما 

. یفخی امک ال  هب ، صتخی  ام ال 
لالدتـسالا نع  ال  هلهأ ، ۀـعجارم  نود  نم  هیلإ  عوجرلاـب  يوتفلا  یف  لالقتـسالا  لـجأل  وه  اـمنإ  هب  يوتفلا  نع  ةداـتق  ۀـفینح و  یبأ  عدر  و 

مهتایاور  یلإ  عوجرلا  عم  ول  اقلطم و  هرهاظب 
______________________________

نآ دوجو  اب  ّنأک  هن  ای  تسا  هدروخ  صیصخت  ایآ  هک  مینک  ادیپ  کش  مینک و  دروخرب  نآ  هب  رگا  نیاربانب  تسا  هدروخ  صیـصخت  نآرق 
(. ارغص عنم   ) درادن يروهظ  ماع  نآ  نآرق و  رگید  صیصخت ، هب  یلامجا  ملع 

رب ظفل  لمح  نآرق و  رهاوظ  هب  لمع  و  [، 83] راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رّـسف  نم  دنیوگیم  هک  میراد  يرابخا  مجنپ : لیلد  [- 1]
. تسا یهنم  يأر و  هب  ریسفت  مه  رهاظ  رب  ظفل  لمح  سپ  تسا ، یهنم  يأر  هب  ریسفت  تسا و  يأر  هب  ریسفت  شرهاظ ،

(. اربک عنم  )
اربک عنم  اـب  هطبار  رد  مجنپ  مّوس و  لـیلد  تسا و  ارغـص  عنم  اـب  هطبار  رد  اـهیرابخا  مراـهچ  مّود و  لّوا ، لـیلد  میتفگ  هک  روطناـمه  [- 2]

. دنهدیم باوج  هناگادج  ار  مادکره  تسا و  دساف  هلدا  نیا  مامت  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم  دشابیم .
191 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باـتکلا و یلإ  عاـجرإلا  تاـیاورلا  نم  دـحاو  ریغ  یف  عـقو  دـق  و  فـیک ؟ هب ، رفظلا  نـع  سأـیلا  عـم  هـب  يوـتفلا  و  هیفاـنی ، اـمع  صحفلا  و 
[. 1 . ] هتایآ نم  دحاو  ریغب  لالدتسالا 

______________________________

نیثّدحم هلدا  هب  تبسن  فّنصم  باوج 

: تسا مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ربمغیپ و  صوصخم  نآرق  مهف  دیتفگ  لّوا : لیلد  زا  باوج  [- 1]
نم ءزج  ّلـک  دوـصقم  هکنیا  اـی  تسا  نآرق  ماـمت  دارم ، اـیآ  تسیچ ؟ هب » بطوـخ  نم  نآرقلا  فرعی  اـّمنا   » هـلمج رد  نآرق  هـملک  زا  دارم 
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؟ میمهفیمن ام  دشاب  مه  حیرص  رگا  رتالاب  یّتح  ای  هیآ ، کی  ول  ینعی و  تسا  نآرقلا 
ّتیّجح زا  ار  نآرق  رهاوـظ  هک  دـینکیم  کّـسمت  تیاور  نآ  هب  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  تسا : يراـبخا  ناـیاقآ  هب  هک  یتالاکـشا  زا  یکی 

ینعی دوش  هاتوک  یّلک  روطهب  نآرق  زا  ناسنا  تسد  هجیتن  رد  هک  دینزب  ار  فرح  نیا  ّنأک  مه  نآرق  تاحّرـصم  دروم  رد  دیاب  دینک  طقاس 
دنتسه مالّسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  طقف  دمهفیمن و  یسک  مه  ار  ریدق » ءیش  ّلک  یلع  هّللا  ّنا  ، » يانعم هک  تسا  نیا  امش  نایب  همزال 

نآ رد  هک  ار  باـتک  هعوـمجم  هک : تسا  نیا  هـب » بطوـخ  نـم  نآرقلا  فرعی  اـّمنا   » هـلمج نـیا  زا  دوـصقم  دـنمهفیم  ار  نآ  ياـنعم  هـک 
. دنمهفیم مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ملع و  رد  نوخسار  تسه  تامکحم  تاهباشتم و 

ای دـیمهفیمن ، ار  نآرق  تاهباشتم  امـش  دـیوگب  تیاور  نیا  ات  دـندرکیم  کّسمت  نآرق  تاهباشتم  هب  هشیمه  هداتق  هفینح و  وبا  ایآ  لاؤس :
دنتسجیم و کّسمت  نآ  تاقالطا  تامومع و  نآرق و  هب  الالقتسا  ود  نیا  هکنیا  ای  دندرکیم ، کّسمت  نآرق  رهاوظ  هب  ارثکا  ود  نیا  هکنیا 

؟ هن ای  تسا  هدش  رداص  نیموصعم  زا  يدییقت  ای  صیصخت  هیآ  نالف  دروم  رد  ایآ  الثم  هک  دنتشادن  يراک  رگید 
. دیرادن لالقتسا  نآرق  هب  هعجارم  رد  امش  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هعدار  تایاور 

: هک تسا  انعم  نیا  هب  تسا  تّجح  نآرق  رهاوظ  میئوگیم  هک  ام  و 
نیا رد  میدرکن ، ادیپ  دشاب ، هیآ  نالف  رهاظ  فالخ  رب  ّلاد  هک  یحیحص  تیاور  میدومن و  صّحفت  میدرک و  هعجارم  ریـسفت  باتک  هب  رگا 

یقالطا  مومع و  هب  ناسنا  رگا  یتکلمم  نیناوق  رد  هکنیا  امک  درک  کّسمت  نآرق  تاقالطا  تامومع و  رهاوظ و  هب  ناوتیم  تروص 
192 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مالکلا لحم  وه  امک  اهتیجح ، ماکحألل و  ۀنمـضتملا  هرهاوظ  مهف  نع  عنمی  ۀـضماغلا ال  ۀـیلاعلا  نیماضملا  یلع  هءاوتحا  نألف  ۀـیناثلا ، اما  و 
[. 1]

[. 2  ] لمجم هباشتمب و  سیل  و  لمجملا ، صوصخ  وه  هباشتملا  نوک  رهاظلا  نإف  هباشتملا ، نم  رهاظلا  نوک  نع  عنمللف  ۀثلاثلا ، اما  و 
______________________________

هک تسین  حیحص  صحف  زا  لبق  دنک و  لمع  نیناوق  نآ  رهاوظ  هب  دناوتیم  دّیقم  صّصخم و  دوجو  زا  سأی  صحف و  زا  دعب  دنک  دروخرب 
. دیامن لمع  اهنآ  رهاوظ  هب 

ار هلئسم  نالف  ارچ  الثم  هک  تسه  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  مینک . عوجر  نآرق  هب  هک  دنکیم  فّلکم  ار  ام  هک  میراد  یناوارف  تایاور  هّتبلا 
. تسه نآ  مکح  نآرق  دوخ  رد  نوچ  دینکیم  لاؤس 

. میمهفیمن ام  هک  دراد  یخماش  بلاطم  نآرق  دیتفگ  امش  مّود  لیلد  رد  مّود : لیلد  زا  باوج  [- 1]
اَّنِإ هیآ : زا  دوصقم  ام  هلب ، دـشاب . شتاهباشتم  نآ  دـیاش  تسا و  هاتوک  اهنآ  مهف  زا  ام  تسد  هک  دراد  یخماش  یلاـع و  بلاـطم  نآرق  هلب 
نیا ایآ  میمهفن ؟ مه  ار  نآرق  ماکحالا  تایآ  یناعم  اـم  هک  تسا  نآرب  لـیلد  نیا  اـیآ  میمهفیمن  ار  [ 84  ...] ِتاوامَّسلا یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْضَرَع 

؟ میمهفن مه  ار  عیبلا 85 ] هّللا  ّلحا  يانعم  ام  هک  تسا  نآرب  لیلد 
یناعم هب  ام  تسد  هک  دنک  اعّدا  یسک  درادن  انعم  و  دراد ، مه  یلمع  هبنج  هک  تسا  نآرق  ماکحالا  تایآ  هب  کّسمت  رتشیب  ام  فده  ریخ -

. تسا ندرک  لمع  يارب  نآرق  ماکحا  اریز  دسریمن  نآ 
 ... تسا و هباشتم  مه  هباشتم »  » هملک دوخ  هک  دیتفگ  مّوس  لیلد  رد  مّوس : لیلد  زا  باوج  [- 2]

193 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةدارإ دراومب  تایاورلا  یف  رفظلاب  لحنی  مل  اذإ  امیف  لامجإلا  بجوی  اـمنإ  رهاـظلا ، فـالخ  ةدارإ  ورطب  ـالامجإ  ملعلا  نـألف  ۀـعبارلا ، اـما  و 
ادـیج لمأتف  ةدـیعب ، ریغ  هب ، رفظل  هفلاخی  امع  صحفت  اذإ  امب  هفارطأ  صاصتخا  يوعد  نأ  عم  لامجإلاب . مولعملا  رادـقمب  رهاـظلا  فـالخ 

[. 1]
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______________________________

. دشاب هتشاد  هباشت  هباشتم ، موهفم  دوخ  هک  میرادن  لوبق 
تـسا نشور  انعم  نآرق ، رهاوظ  رد  و  تفگ ) میهاوخ  هک  دراد  مه  ياهفاضا  کی  و   ) دشابن مولعم  نآ  زا  دارم  هک  یمالک  نآ  ینعی  هباشتم 

. دنیبیمن لوهجم  ار  دارم  دنکیم  رهاوظ  هب  ءاکتا  هک  فرع  رظن  زا  یلو  تسین  عطاق  ناسنا  رهاوظ ، دروم  رد  ول  و 
يارب يروهظ  رگید  تایآ ، دروم  رد  تاصّصخم  تادّیقم و  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  دیتفگ  مراهچ  لیلد  رد  مراهچ : لیلد  زا  باوج  [- 1]

. دنامیمن نآرق 
. دوشیم لحنم  یلامجا  ملع  هک  مینکیم  اعّدا  ام  الّوا 

؟ تسا هدش  دراو  تایآ  اب  هطبار  رد  صّصخم  دّیقم و  دنچ  هک  دیراد  یلامجا  ملع  امش  کلذ : نایب 
تایآ رد  صّـصخم  دّیقم و  دص  هب  یلامجا  ملع  دینک  ضرف  دنکیم . فّقوت  ياهزادنا  ّدح و  رد  ام ، یلامجا  ملع  هک  دیئوگب  دیتسه  راچان 

دوشیم و لحنم  امـش  یلامجا  ملع  دیدرک  ادیپ  ار  تاصّـصخم  تادـّیقم و  نیا  یتقو  دـینک  هعجارم  تایاور  هب  امـش  میئوگیم  ام  دـیراد .
تایآ هب  دیناوتیم  امـش  تسین و  راک  رد  یعنام  صّـصخم  دّیقم و  دـص  نیا  ندـش  مولعم  زا  دـعب  تاقالطا  تامومع و  هب  تبـسن  تقونآ 

. دینک کّسمت  اهنآ  هب  هعجارم و 
. دینک هعجارم  باتک  تاقالطا  تامومع و  هب  دیناوتب  لّوا  نامه  زا  هک  مینکیم  تسرد  يروط  ار  امش  یلامجا  ملع  نیا  ام  ایناث -

. دینکیم ادیپ  دینک  صحفت  رگا  هک  دراد  یتاصّصخم  تادّیقم و  نآرق  تایآ  هک  دیراد  یلامجا  ملع  امش  کلذ : نایب 
194 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] رهاظلل عانق  عانقلا و ال  فشک  هنإف  ریسفتلا ، نم  هرهاظ  یلع  رهاظلا  لمح  نوک  عنمیف  ۀسماخلا ، اما  و 
یلع ظفللا  لمح  هنم  ناک  امنإ  و  هب ، رابتعا  يذـلا ال  ینظلا  رابتعالا  وه  يأرلاب  دارملا  نأ  رهاظلا  ذإ  يأرلاـب ، ریـسفتلا  نم  سیلف  ملـس ، ول  و 

نع  لاؤسلا  نود  نم  رابتعالا ، كاذ  هتدعاسم  درجمب  هلمتحم  یلع  لمجملا  لمح  وأ  هرظنب ، هناحجرل  هرهاظ ، فالخ 
______________________________

یطرـش کی  هب  عجار  رگا  دـینکیم ، ادـیپ  ار  عیبلا  هّللا  لحا  تادـّیقم  دـینک  هعجارم  خیـش  موحرم  بساکم  باتک  لئاسو و  باـتک  هب  رگا 
؟ دینک کّسمت  هّللا ...  لحا  قالطا  هب  امش  هک  دراد  یعنام  هچ  تروص  نیا  رد  دیدرکن  ادیپ  يزیچ  دیدرک و  وجتسج 

«. هب رفظل  صّحفت  ول   » هک دوب  نیا  هب  دّیقم  امش  یلامجا  ملع  نوچ 
. تسا یلامجا  ملع  هرئاد  زا  جراخ  ادتبا  نامه  زا  دیدرکن  ادیپ  يدّیقم  دوب  ناترظن  دروم  هک  یتهج  رد  دیدرک و  صّحفت  یتقو  نیاربانب 

. دینک کّسمت  رهاوظ  هب  دعب  دیئامن  لحنم  ار  یلامجا  ملع  دینک و  ادیپ  ار  دّیقم  صّصخم و  دیابیم  ادتبا  یلبق  باوج  رد  رکذت :
. تسا عونمم  يأر  هب  ریسفت  تسا و  يأر  هب  ریسفت  رهاوظ  هب  لمع  دیتفگ  مجنپ  لیلد  رد  مجنپ : لیلد  زا  باوج  [- 1]

دیز هک  تسا  نیا  شدوصقم  دیتفگ  امـش  دیز و  ینءاج  تفگ  یمّلکتم  رگا  دشاب  ریـسفت  رهاّظلا  یلع  رهاّظلا  لمح  هک  میرادـن  لوبق  الّوا :
؟ دیاهدرک ریسفت  ار  وا  مالک  ایآ  تسا ، هدمآ 

. ریخ
میراد و یثداوح  کی  ام  الثم  دشابیمن - نشور  تسا و  نطاب  رد  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  يرادربهدرپ  عانق و  فشک  يأر  هب  ریـسفت  يانعم 

. لئاسم ریسفت  میراد و  یلئاسم  ثداوح - ریسفت  کی 
. دشابیمن ریسفت  شرهاظ  رب  ظفل  رهاظ  لمح 

195 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنع نم  الیوأت  هل  اوعضوف  هتقیقح ، اوفرعی  مل  و  هانعم ، یلع  اوفقی  مل  مهنأل  هباشتملا ، یف  سانلا  کله  امنإ   ) رابخألا ضعب  یف  و  ءایـصوألا ،
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[. 1 ( ] مهنوفرعیف ءایصوألا  ۀلأسم  نع  کلذب  اونغتسا  مهئارآب و  مهسفنأ 
هنأ ةرورض  هرهاظ ، یلع  ظفللا  لمحل  اهلومش  ملس  ول  و  کلذ ، یلع  هب  ریـسفتلا  نع  ۀیهانلا  تایاورلا  هذه  لمح  نع  صیحم  هنأ ال  عم  اذه 

ضرع و  هیف ، امب  لمعلا  و  هب ، کسمتلا  یلع  لد  اـم  و  نیلقثلا ، ربخ  لـثم  نآرقلاـب ، کـسمتلا  زاوج  یلع  ّلد  اـم  نیب  اـهنیب و  قیفوتلا  ۀیـضق 
، هصوصن صوصخ  هرهاوظ ال  یلإ  عاجرإلا  ةدارإ  نع  صیحم  امم ال  کلذ ، ریغ  و  هل ، ۀـفلاخملا  طورـشلا  در  و  هیلع ، ۀـضراعتملا  راـبخألا 
، اهیف امب  لمعی  اـهب و  کـسمتی  نأ  نکمی  وأ  طورـشلا ، وأ  تاـیاورلا  ضراـعت  باـب  یف  اـعجرم  نوکت  نأ  نکمی  یتلا  تاـیآلا  نأ  ةرورض 

[. 2  ] یفخی امک ال  اصن ، ناک  ام  اهیف  سیل  اهیناعم ، یف  ةرهاظ  الإ  تسیل 
______________________________

نآرقلا رّسف  نم  تسا  هدرمش  مارح  ار  يأر  هب  ریـسفت  تایاور ، نکل  تسا ، ریـسفت  رهاّظلا  یلع  رهاظ  لمح  هک  دینک  ضرف  ایناث : [- 1 ( ] 1)
. راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب 

یهنم تایاور  رد  هک  ییأر  هب  ریـسفت  و  تسا ، هدـشن  مئاق  نآرب  مه  یتّجح  هک  یّنظ  ناـحجر  راـبتعا و  کـی  ینعی  تسیچ -؟ يأر  ياـنعم 
: دراد قادصم  ود  تسا 

نم قادصم  تروص  نیا  رد  دنک  ذخا  ار  نآ  فرط  کی  دوخ  يداقتعا  ناحجر  اب  دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا  لمجم  نوچ  هباشتم  تایآ  - 1
. تسا نآرقلا ...  رّسف 

فالخرب ار  ياهیآ  رهاظ  دوخ  يأر  دانتسا  هب  دنک و  هدامآ  ینهذ  ياهناحجر  دنک و  تسرد  یناسحتـسا  تامّدقم  دوخ  دزن  ناسنا  رگا  - 2
. دنک لمح  نآ 

. تسین يأر  هب  ریسفت  لاکشا  الب  نیا  درک  انعم  ار  نآرق  هّمئا ، تایاور  هب  هّجوتاب  دومن و  رهاّظلا  یلع  رهاّظلا  لمح  ناسنا  رگا  یلو 
تاهباشتم 2- دروم  رد  - 1 دراد : قادصم  هس  تسا و  یعیسو  يانعم  ياراد  يأر  هب  ریسفت  هک  میریذپیم  امش  زا  دنیامرفیم  فّنصم  [- 2]

رهاّظلا فالخ  یلع  رهاّظلا  لمح 
196 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. رهاّظلا یلع  رهاّظلا  لمح  - 3
نآرق هب  هعجارم  هب  رومأم  ار  ام  هک  میراد  تایاور  زا  رگید  هفیاط  دـنچ  هکلب  میاهتفرگن  رارق  يأر  هب  ریـسفت  تایاور  ربارب  رد  طقف  ام  نکل 

: هلمج زا  دیامنیم 
. میئامن کّسمت  نآ  هب  مینک و  هعجارم  نآرق  هب  هک  دنکیم  رومأم  ار  ام  نیلقث 86 -] ثیدح  فلا :

امش نم و  دینک ، ذخا  ار  نآ  دوب  باتک  قفاوم  هک  نیضراعتم  نیربخ  زا  مادکره  دیوگیم  هک  تسه  یتایاور  نیربخ  ضراعت  باب  رد  ب :
. میهد صیخشت  نآرق  اب  ار  نآ  تقفاوم  دیاب 

. میهد صیخشت  دیاب  امش  نم و  ار  هّللا  باتک  اب  تفلاخم  نیا  هّللا - باتک  فلاخ  اطرش  الا  مهطورش  دنع  نونمؤملا  ج :
رس حسم  دروم  رد  هرارز  الثم  دیدروآ  تسد  هب  اجک  زا  امـش  ار  مکح  نالف  هک  دننک  لاؤس  ماما  زا  هک  دندادیم  هزاجا  دوخ  هب  نایوار  د :
رد بلطم  نیا  ینعی  مکـسوءرب » ءابلا  ناکمل  : » دنیامرفیم باوج  رد  ماما  سأّرلا » ضعبب  حسملا  ّنا  تملع  نیا  نم   » دـنکیم لاؤس  ماما  زا 

. تفرگیم رارق  دانتسا  لالدتسا و  دروم  نآرق  ینعی  تسه  نآرق 
یفرط زا  دـهدیمن و  عاجرا  هک  نآرق  تاحّرـصم  صوصخ  هب  تایاور  نیا  دراد و  ّتیّجح  نآرق  رهاوظ  هک  دـنکیم  تلـالد  اـهنیا  ماـمت 

. تسا مک  هدوب ، تاحّرصم  زا  دشاب و  ماکحا  دروم  رد  هک  یتایآ  مینادیم 
رد صن  هک  یتایآ  دنیامرفیم : هک  دننکیم  هغلابم  دیاش  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هّتبلا 

197 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رابخألا و ضعب  هب  دهـشی  امک  ةدـیعب ، ریغ  تناـک  نإ  و  فیحـصت ، وأ  طاقـسإب ، اـّمإ  وحنب : هیف  فیرحتلا  عوقوب  یلاـمجإلا  ملعلا  يوعد  و 
[. 1  ] الصأ کلذب  اهیف  للخ  عوقوب  ملعلا  مدعل  هرهاوظ ، ۀیجح  نع  عنمی  هنأ ال  الإ  رابتعالا ، هدعاسی 

______________________________

. تسا رهاوظ  زا  هدش  اهنآ  هب  عاجرا  هک  یتایآ  یمامت  میرادن و  دشاب  ماکحا 
ام و  راّنلا » نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رّـسف  نم   » دیوگیم هفیاط  کی  هک : میریگب  رارق  تایاور  هتـسد  ود  نیا  ربارب  رد  ام  رگا  تقونآ 

میداد  هعسوت  ار  يأر  هب  ریسفت  يانعم 
. تسا تّجح  نآرق  رهاوظ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  هفیاط  کی  زا  رگید  فرط  زا  و 

ریـسفت تایاور  میئوگب  مینک و  جراخ  يأر » هب  ریـسفت   » تایاور زا  ار  رهاّظلا  یلع  رهاّظلا  لمح  ام  هک  تسا  نیا  هب  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمج 
. دوشیم رهاّظلا  فالخ  یلع  رهاّظلا  لمح  تاهباشتم و  لماش  يأر  هب 

تسین دیعب  نآرق  فیرحت  ياعّدا  دنیامرفیم  هر »  » دنوخآ ياقآ  موحرم 

رهاوظ ّتیّجح  دناهتساوخ  لیلد  نیا  اب  دننکیم و  نایب  تسا  هدش  اعّدا  باب  نیا  رد  هک  ار  یمـشش  لیلد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  نونکا  [- 1]
! تسا نآرق  رد  فیرحت  توبث  هلئسم  لیلد  نآ  هک  دنربب  نیب  زا  ار  نآرق 

فیرـش نآرق  رد  دـیوگب  یـسک  هک  تسین  دـیعب  رابتعا  تدـعاسم  قبطرب  راـبخا و  زا  یـضعب  تداهـش  قبط  دـنیامرفیم : ناـشیا  هنافـسأتم 
. تسا هدش  عقاو  فیرحت 

اعّدا سکچیه  ار  هدایز  هب  فیرحت  اّما  تسا  هدش  اعّدا  یئاجهباج  ای  ناصقن  هب  فیرحت  فیرـش  نآرق  تایآ  رد  هلئـسم : نیا  رد  عازن  ّلحم 
. تسا نآ  اب  دعاسم  مه  رابتعا  تسا و  هدش  دراو  دروم  نیا  رد  یتایاور  دنیامرفیم  ناشیا  هصیقن  هب  فیرحت  دروم  رد  تسا  هدرکن 

198 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا تاّیهیدب  زا  نآرق  فیرحت  مدع  هلئسم  دنیبیم  دوش  ثحب  نیا  دراو  هناقّقحم  ناسنا  رگا  هک : میهدیم  رّکذت  ياهتکن  ام 

دـصرد جنپ  دون و  هکلب  دصرد  دون  هک  تسه  یناوارف  تایاور  يرآ  تسه : هلئـسم  نیا  رد  دنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  هک  ار  یتایاور  اّما 
 ...« عاّضو و باذک و  : » صخش نیا  دنیوگیم  لاجر  ملع  ءاملع  مامت  هک  هدرک  لقن  يراّیس  دّمحم  نب  دمحا  مانب  رفن  کی  ار  اهنآ 

هلئـسم رد  اّما  دـشاب  هتـشادن  رتشیب  تیاور  هس  ای  ود  دـیاش  هقف  مامت  رد  درف  نیا  تسا و  هدرک  لـعج  نیغورد  تاـیاور  تسا  هتـسناوت  اـت  و 
. تسا هدرک  لقن  تیاور  دصیس  یلا  تسیود  دودح  فیرحت 

ات تسا  هدوب  ياهدـشباسح  عوضوم  کـی  نآرق  فـیرحت  ياـعّدا  هلئـسم  درکیمن و  نینچ  تشادیمن  یئوـس  رظن  رگا  هک  تسا  حـضاو 
سرتسد زا  ینارون  باتک  نیا  دوش و  هتفرگ  مدرم  تسد  زا  دشاب  مدرم  هعجارم  دروم  دیاب  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ياهزجعم  اهنت  هک  نآرق 

. دورب رانک  املع  مدرم و 
: تسا فیرحت  هلئسم  اب  دعاسم  مه  رابتعا  دندومرف  فّنصم  موحرم  هکنیا  اّما 

تایآ زا  یضعب  لیذ  ردص و  یتقو  ناسنا  هک : دنکیم  انعم  نینچ  هیلع ) هّللا  ناوضر   ) ینیکشم موحرم  ار  نآرق  فیرحت  اب  رابتعا  تدعاسم 
. تسین یطابترا  اهنآ  لیذ  ردص و  نیب  هک  دوشیم  هّجوتم  دنکیم  هظحالم  ار 

. دنکیمن ادیپ  یطابترا  هنوگچیه  ازج  طرش و  نیب  هّیطرش  هّیضق  کی  رد  یهاگ  الثم 
[. َعابُر 87 َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  هفیرش : هیآ  نیا  دننام 

199 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نانز اب   ... ) ات راهچ  ات ، هس  ات ، ود  دـینک  جاودزا  دـیتسه  لیام  هک  ینز  ره  اب  دـینکن  تیاعر  ار  تلادـع  ماـتیا  دروم  رد  هک  دیـسرتیم  رگا 
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َو یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  اب  ماتیا  دروم  رد  تیاعر  مدع  فوخ و  نایم  یطابترا  هچ  امـش  رظنب  دینک .) جاودزا  رهاط  ّبیط و 
؟ تسه َعابُر  َو  َثُالث 

هب ّلقا  دح  ینیکـشم  موحرم  دنوخآ و  ياقآ  موحرم  ایآ  دشاب  هدش  عقاو  فیرحت  نآرق  رد  هک  دنکیم  تدعاسم  مه  رابتعا  دنیوگیم  اذل 
هیآ لیذ  ردـص و  نیب  دـینیبب  امـش  ات  مینکیم  رکذ  ار  شلوق  کـی  اـم  هک  تسه  یلاوقا  هیآ  ریـسفت  رد  دـناهدرک ؟ هعجارم  هیآ  نیا  ریـسفت 

. هن ای  تسه  طابترا 
ماتیا نیا  ناردام  اب  لاوما  نیا  رد  عمط  ناونعهب  یمدرم  تقونآ  دـنامیم  یقاب  اهنآ  زا  یلاوما  دنتـشاد و  ریغـص  هثرو  دـندرمیم و  يدارفا 

اوُحِْکناَف یماتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  دنکیم : باطخ  هیآ  اذل  دوب . لاوما  نآ  ندروخ  یـسرتسد و  ناشفده  یلو  دندرکیم  جاودزا 
. َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام 

( میتی لام  ندروخ  هن   ) تسا جاودزا  امش  فده  اعقاو  رگا  و  دوشب ، اهمیتی  هب  تبسن  یملظ  ماتیا  نیا  ناردام  نتفرگ  اب  دیـسرتیم  امـش  رگا 
. دینک جاودزا  اهنآ  اب  دیورب  تسا  هدرک  قلخ  دنوادخ  رهاط  ّبیط و  ياهنز  همه  نیا 

؟ تسین یطابترا  هیآ  نیا  رد  ازج  طرش و  نیب  ایآ 
يراّیـس دّمحم  نب  دمحا  نوعلم  نیمه  شیوار  تسا  هدش  فذـح  نآرق  ثلث  ود  اجنیا ) رد   ) ازج طرـش و  نیب  دـیوگیم  هک  یتیاور  ارهاظ 

؟ مینک هچ  نآرق ، فیرحت  هب  یلامجا  ملع  نیا  يانبم  رب  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  لاحرههب  تسا .
. دنک لمع  نآ  رهاوظ  هب  دناوتیمن  ناسنا  رگید  دشاب  هدش  عقاو  فیرحت  نآرق  رد  رگا 

؟ دشاب تّجح  فیرش  نآرق  رهاوظ  مه  دشاب و  نآرق  فیرحت  هب  یلامجا  ملع  مه  دوشیم  ایآ 
200 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رهاظ ۀـیجح  مدـعل  اهتایآ ، ۀـیجحب  رئاض  ریغ  تایآلا  نم  اهریغ  یف  وأ  اهیف  هعوقوب  ملعلا  و  ماکحألا ، تایآ  یف  هعوقوب  ملع  الف  مّلـس ، ول  و 
[. 1  ] تایآلا رئاس 

______________________________

. دناهدش لکشم  راچد  اهنیا  هک  تساجنیا 
هک میرادـن  عطق  اـم  تسا و  هدوـب  نآرق  تاحّرـصم 88 ] رد  فـیرحت  دـیاش  نوـچ  تسا  تّجح  نآرق  رهاوـظ  هک : تسا  نیا  فّنـصم  رظن 

. دشاب هدش  عقاو  نآرق  رهاوظ  رد  فیرحت 
. تسا تّجح  نآرق  رهاوظ  میئوگیم  زاب  تسا  هدوب  نآ  رهاوظ  رد  مه  نآرق و  تاحّرصم  رد  مه  فیرحت  هک  میریذپب  رگا  [- 1]

هدـش فیرحت  ماکحالا  تایآ  هب  طوبرم  رهاوظ  رد  هک  مینادیمن  میهدـب و  رارق  تّجح  میهاوخیم  ار  نآرق  ماکحالا  تایآ  رهاظ  ام  نوچ 
. هن ای  تسا 

. تسا تّجح  ماکحالا  تایآ  رهاوظ  میئوگیم  اذل 
: هک مینکیم  نایب  ار  ياهتکن  اجنیا  ام 

: هک دنیامرفیم  فّنصم  موحرم  يّرجت ، هلئسم  و  دایقنا ، هلئسم  ّتیرّذعم ، ّتیزجنم ، دوب : رثا  راهچ  ياراد  ّتیّجح 
رهاوظ يارب  اّما  مینادـب  تّجح  ار  ماکحالا  تایآ  رهاوظ  ام  هک  درادـن  یعنام  سپ  میراد  مزال  ماکحالا  تایآ  رد  ار  انعم  نیا  هب  ّتیّجح  اـم 

. میوشن لئاق  انعم  نیا  هب  ّتیّجح  تایآ  ریاس 
؟؟ تسا یتسرد  شیامرف  نیا  ایآ 

؟ دینک لمع  دیریگب و  ار  نآرق  ماکحالا  تایآ  طقف  دیوگیم  نیلقث  ثیدح  ایآ 
؟ تسا ماکحا  باتک  طقف  نآرق  ایآ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1114 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنک نایب  ار  هّیلمع  ماکحا  هک  تسا  لئاسملا  حیضوت  هیبش  طقف  نآرق  ایآ 
201 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀجح اهلک  تناک  اذإ  اهتیجح  نع  عنمی  امنإ  رهاوظلا  یف  للخلا  عوقوب  یلامجإلا  ملعلا  و 
______________________________

. درادن دوجو  نآرق  رد  ماکحا  همه  نوچ  دشابیمن  ماکحا  باتک  طقف  نآرق 
شرهاوظ طقف  ماکحا  ناـیب  ناونعب  نآرق  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تقونآ  متـسه  تیادـه  باـتک  نم  هک  دـنکیم  ناـیب  نآرق  دوخ 

. تسا تّجح 
. دنکیم ادیپ  مه  ار  تالکشم  نیا  شلابند  هب  دشاب  هدش  فیرحت  نآرق  تسین  دیعب  هک : تفگ  ناسنا  رگا  هّتبلا 

تاـیآ رهاوظ  میئوگیم  اذـل  تسا  هدـش  یفیرحت  ماـکحالا  تاـیآ  رهاوظ  رد  مینادیمن  اـم  دـنیامرفیم : دـنوخآ  ياـقآ  موـحرم  هصـالخ :
مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  هلئـسم  و  يداقتعا ، لئاسم  هب  عجار  الثم  تسا  هدش  نآرق  رد  مه  یفیرحت  رگا  تسا و  تّجح  ماکحالا 

. میرادن فیرحت  رب  یلامجا  ملع  هنوگچیه  ام  یهقف  لئاسم  رد  یلو  تسا  هدوب 
: هک تسا  نیا  نآ  تسه و  یباوج  لاکشا و  کی  ّنأک  اجنیا  [- 1]

و ماکحالا ) تایآ  ریغ  رد  مه  ماکحالا و  تایآ  رد  مه   ) تسا هداد  خر  یتافیرحت  نآرق  رهاوظ  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  دـیئوگب  رگا 
ریغ هب  هن  دـینک و  کّسمت  دـیناوتیم  ماکحالا  تایآ  هب  هن  هجیتن  رد  تسا  زجنم  مه  یلامجا  ملع  تسا ، زّجنم  یلیـصفت  ملع  هک  روطنامه 

. دیراد کّسمت  ّقح  ماکحالا  تایآ 
یفرط ره  رد  لامجإلاب  مولعم  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  طئارـش  زا  یکی  اریز  درادـن  يرثا  راـبتعا و  یلاـمجا  ملع  نیا  دـنیامرفیم  ناـشیا 

. دشاب هتشاد  یعرش  رثا  کی  دشاب 
تسا هدش  عقاو  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  رد  ینوخ  هرطق  هک  دیراد  یلامجا  ملع  امش  دراد و  دوجو  امـش  رانک  رد  لیلق  بآ  فرظ  ود  لاثم -

تسا و هدش  سّجنتم  فرظ  نآ  دشاب  هدـش  عقاو  تسار  تمـس  فرظ  رد  نوخ  هرطق  رگا  اریز  دراد  رثا  امـش  یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد 
تسین  زئاج  زین  بآ  نآ  زا  ندروخ  دشابیمن و  زئاج  بآ  نآ  اب  وضو 

202 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لامجالاب مولعم  هصالخ  تسین  زئاج  بآ  نآ  زا  ندروخ  تسا و  هدش  سّجنتم  فرظ  نآ  دشاب  هدش  عقاو  مه  پچ  تمس  فرظ  رد  رگا  و 

دوجو لیلق  بآ  فرظ  کی  رگید  فرط  دشاب و  يّرک  ضوح  امـش  فرط  کی  رگا  لاثم  نیمه  رد  اّما  تسا  رثا  ياراد  دشاب  یفرط  ره  رد 
رد تسا ، هدش  هتخیر  ضوح  نآ  رد  ای  تسا و  هدش  عقاو  فرظ  رد  ای  نوخ  هرطق  کی  هک  دیدرک  ادـیپ  یلامجا  ملع  امـش  دـشاب و  هتـشاد 

. دراد رثا  شفرط  کی  امش  لامجإلاب  مولعم  هکنیا  يارب  درادن  يرثا  امش  یلامجا  ملع  تروص  نیا 
. دیامنیم سجن  ار  فرظ  نآ  دشاب  هداتفا  بآ  فرظ  رد  نوخ  هرطق  رگا 

سّجنتم بآ  نآ  دوشیمن و  ّریغتم  نآ  رد  نوخ  عوقو  اـب  دـشابیم  رک  ضوح  نآ  نوـچ  دـشاب  هداـتفا  رک  ضوـح  رد  نوـخ  هرطق  رگا  اـّما 
. درادن يرثا  یلامجا  ملع  تسا  رثا  ياراد  شفرط  کی  امش  لامجالاب  مولعم  نوچ  اذل  دوشیمن .

. دوشیمن سجن  تاقالم  اب  تسا ، رک  هک  ضوح  اّما 
مه هیف  نحن  ام  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  تسا ، مدعلاک  یلامجا  ملع  دوجو  سپ  دوشیم  يراج  هراهّطلا  ۀلاصا  فرظ  نآ  رد  اّما  و 

. تسا روطنیمه 
ملع نیا  نکل  تسا . هدـش  عقاو  یفیرحت  ماکحالا  تایآ  ریغ  ماکحالا و  تایآ  زا  معا  رهاوظ  قلطم  رد  هک  دـیراد  یلامجا  ملع  امـش  نوچ 

. درادن يرثا  یلامجا 
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. دوریم نیب  زا  ّتیرّذعم و )...  ّتیزّجنم -  ) ّتیّجح راثآ  دوشیم و  ّتیّجح  عنام  نیا  دشاب  ماکحالا  تایآ  هیحان  رد  فیرحت  رگا 
. تسین حرطم  ّتیّجح  هلئسم  تایآ  نآ  رد  اریز  درادن  يرثا  دشاب  ماکحالا  تایآ  ریغ  هیحان  رد  فیرحت  رگا  اّما 

هلئسم  رگید  دیتشادن  یلامجا  ملع  امش  هک  ینامز  تسا و  مدعلاک  امش  یلامجا  ملع  اذل 
203 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مهفاف یفخی ، امک ال  کلذ ، نع  رهاظ  کفنی  داکی  الإ ال  و 
هلاصتا ول ال  روهظلا  هل  دقعنا  نإ  و  ذئنیح ، هل  روهظ  داقعنا  مدـعل  هتیجحب ؛ لخأل  هب ، لصتا  امب  هریغ  یف  وأ  هیف  لمتحملا  للخلا  ناک  ول  معن 

[. 2]
______________________________

. دوشب ماکحالا  تایآ  رهاوظ  هب  کّسمت  عنام  دناوتیمن  فیرحت 
هک دوشیم  رهاوظ  ّتیّجح  عنام  یتروص  رد  ماکحالا ) تایآ  ریغ  ماکحالا - تایآ   ) رهاوظ قلطم  رد  للخ  عوقو  هب  یلاـمجا  ملع  هصـالخ :
مه یلامجا  ملع  نآ  تشادن  یتّیّجح  ماکحالا  تایآ  ریغ  یتقو  اّما  دشاب  هتشاد  ّتیّجح  ماکحالا ) تایآ  ریغ  ماکحالا و  تایآ   ) رهاوظ مامت 

. دشابیم تّجح  ماکحالا  تایآ  رهاوظ  سپ  درادن ، يرثا 
رد يروهظ  چیه  هب  امش  رگید  تروص  نیا  رد  تسه  رهاوظ  مامت  رد  فیرحت  عوقو  هب  یلامجا  ملع  دنکیمن و  یقرف  میئوگب  ام  رگا  [- 1]

. تسا هدش  هدارا  شفالخ  رهاوظ ، زا  یضعب  هک  دیراد  یلامجا  ملع  نوچ  دینک  کّسمت  دیناوتیمن  ایند 
. تسا هدش  عقاو  یللخ  الوم  مالک  رهاظ  ای  ورمع  مالک  رهاظ  ای  دیز  مالک  رهاظ  رد  ای  هک  دیراد  یلامجا  ملع  الثم 

. دراد ّتیّجح  دبع  يارب  الوم  مالک  رهاظ  هلب  تسین  التبا  لحم  اریز  درادن  يرثا  یلامجا  ملع  نیا 
دعب لصف  رد  ناشیا  ار  همّدقم  نآ  لیـصفت  هک  دراد  مزال  همّدقم  کی  نآ  نایب  هک  دنکیم  لوبق  ار  ضرف  کی  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 2]

. دناهدرک حرطم 
: میهدیم حیضوت  همّدقم  زا  ياهصالخ  اب  ار  ضرف  نآ  نونکا  ام 

مّلکتم ایآ  هک  مینک  کش  ام  دشاب و  هتـشاد  ّتینیرق  يارب  ّتیحالـص  هک  دشاب  دوجوم  مّلکتم  مالک  رد  يزیچ  رگا  همّدقم : نآ  هصالخ  اّما 
مالک يارب  يروهظ  ادـتبا  زا  هک  تسا  نیا  ناشیا  رظن  تروص  نیا  رد  هدروآ ، شمالک  زا  رهاظ  فالخ  هدارا  ناونعب  هنیرق و  ناونعب  ار  نآ 

(. دیآیم دّدعتم  لمج  لابندب  هک  یئانثتسا  دننام   ) دینک کّسمت  روهّظلا  ۀلاصا  هب  دیناوتب  امش  ات  دوشیمن  دقعنم 
204 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زاوجب لالخإلا  بجوی  فیفختلا ، دـیدشتلاب و  نرهطی )  ) لثم روهظلا  یف  فـالتخالا  بجوی  اـمب  ةءارقلا  یف  فـالتخالا  نأ  قیقحتلا  نإ  مث 
روهـشملا یلإ  بسن  نإ  و  اـهب ، لالدتـسالا  زاوـج  ـال  و  تاءارقلا ، رتاوـت  تبثی  مل  و  نآرقلا ، وـه  اـم  زارحإ  مدـعل  لالدتـسالا ، کـسمتلا و 

[. 1 . ] یفخی امک ال  امهنیب ، ۀمزالم  و ال  اهب ، ةءارقلا  زاوج  تباثلا  امنإ  و  هل ، لصأ  امم ال  هنکل  اهرتاوت ،
______________________________

- تسه یمکح  ریغ  هیآ  کی  نآ ، رانک  رد  تسا و  یمکح  ضرعتم  هک  میراد  هیآ  کی  دینک  ضرف  هیف : نحن  ام  رب  همّدـقم  نیا  قیبطت  اّما 
مکح هیآ  هارمه  هک  مینادیمن  نکل  تسا  هدوب  هیآ  ود  نیا  زا  یکی  هارمه  هلـصّتم  هنیرق  کی  هک  میراد  یلامجا  ملع  یلامجا - ملع  رظن  زا 
مکح هیآ  يارب  يروهظ  اریز  دوشیم  مکح  هب  طوـبرم  هیآ  تیّجح  زا  عناـم  یلاـمجا  ملع  تروـص  نیا  رد  مکح ، ریغ  هیآ  هارمه  اـی  هدوـب 

ّتینیرق رد  کـش   ) درکیم ادـیپ  تیّجح  هجیتـن  رد  دـشیم و  دـقعنم  روهظ  هطوبرم  هنیرق  لاـّصتا  زا  رظن  عطق  اـب  هچرگا  دوـشیمن  دـقعنم 
هب ةدیعب » ریغ   » ياعّدا دنوخآ  ياقآ  موحرم  نکل   ) تسا فیرحت  دساف  يانبم  يور  بلاطم  نیا  مامت  اهتنم  تسه ) یلامجالا  ملعلاب  دوجوم 

(. دنهدیم تبسن  انبم  نآ 
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نآرق رهاوظ  هک  دـش  تباث  هجیتن  رد  دـنداد و  باوج  ار  همه  دـندرک و  رکذ  نآرق  رهاوظ  ّتیّجح  مدـع  يارب  هجو  شـش  ناشیا  هصـالخ :
. تسا ّتیّجح  ياراد  ثیداحا  رهاوظ  دننام 

نآرق تاءارق  فالتخا 

. دوشیم یهلا  مکح  فالتخا  ثعاب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دناهدرک  رکذ  فلتخم  تاءارق  فیرش  نآرق  تاملک  زا  یضعب  يارب  [- 1]
ُْثیَح ْنِم  َّنُهُوتْأَـف  َنْرَّهَطَت  اذِإَـف  َنْرُهْطَی  یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  ـال  َو  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاـسِّنلا  اُولِزَتْعاَـف  ًيذَأ  َوُه  ْلـُق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو  لاـثم :

[. َنیِرِّهَطَتُْملا 89 ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُکَرَمَأ 
205 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضیح زا  اهنآ  هک  یتقو  رگم  تسا  مارح  ضیح  لاح  رد  ناـنز  اـب  یکیدزن  ینعی  فیفخت ) رب  اـنب   ) نرهطی یّتح  ّنهوبرقت  ـال  و  دـهاش ... :
. دنوش كاپ 

ضیح لاح  رد  ناـنز  اـب  یکیدزن  ینعی  دـیدشت ) رب  اـنب  ، ) نرّهّطی یّتح  اوبرقت  ـال  و  تسا ...  ضیح  زا  تراـهط  لوصح  تمرح ، رد  تیاـغ 
رد  ) دوشیم عقاو  ضیح  زا  تراهط  زا  دعب  هک  تسا  یلـسغ  تمرح ، تیاغ  دـنیامن . لسغ  دـنوش و  كاپ  ضیح  زا  هکنیا  رگم  تسا  مارح 

.( تسا مارح  نانز  اب  یکیدزن  لسغ  ضیح و  زا  تراهط  نیب  هلصاف 
[90 .] دوشیم یهلا  مکح  فالتخا  ببس  دیدشت  مدع  دوجو و  نیاربانب 

. دنتسه تاءارق  رتاوت  هب  دقتعم  نّنست  لها  رثکا  فلتخم : تاءارق  رتاوت  ثحب  اّما 
. دشابیمن حیحص  تاءارق  رتاوت  هلئسم  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  نکل 

هّللا یّلص  هّللا  لوسر  الثم  تسا  هدیسر  فلتخم  تاءارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دوخ  زا  رتاوت  بسح  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم ، ایآ 
؟ تسا هدومن  تئارق  دیدشت  اب  مه  دیدشت و  نودب  مه  ار  نرهطی )  ) هملک ثحب  دروم  هیآ  رد  هلآ  هیلع و 

طابترا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هب  رتاوت  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  شدهاش  تسین و  حیحـص  فرح  نیا  هک  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد 
؟ تسا هدرک  تئارق  نانچ  يراق  نالف  تسا و  هدرک  تئارق  نینچ  مصاع »  » دنیوگیم الثم  دنهدیم و  تبسن  هعبس  ءارق  هب  ارچ  سپ  دراد 

؟ تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  رتمهم  مصاع »  » ایآ
ار تاءارق  نیا  مه  مصاع  دوخ  زا  اـم  رگا  یلو  درادـن  یعناـم  تسا  هدیـسر  اـم  هب  رتاوت  وحنب  ءاّرق  نیا  تاءارق  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  و 

ّتینآرق ناونع  ود  ره  نرهطی )  ) مه و  نرّهّطی )  ) مه میئوگب  هک  دنک  ادیپ  ّتینآرق  ناونع  تاءارق  نآ  هک  تسین  ّبترتم  نآرب  يرثا  میونـشب 
. دنراد

206 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف ۀـیجحلا  نع  اهطوقـس  وه  تارامألا  ضراعت  یف  لصألا  نوک  دـعب  اهنیب  حـیجرتلا  ۀـظحالمل  هجو  الف  اهب ، لالدتـسالا  زاوج  ضرف  ول  و 
نم تایاورلا  ریغ  یف  حیجرتلا  یلع  لیلد  مدع  عم  ۀیببسلا ، یلع  ءانب  اهنیب  رییختلا  و  ۀیقیرطلا ، باب  نم  اهرابتعا  یلع  ءانب  يدؤملا ، صوصخ 

[. 1  ] تارامألا رئاس 
______________________________

(. ساّنلا أرقی  امک  اوءرقا   ) هدومن توالت  ار  نآرق  اهنآ  قبط  ناوتیم  توالت  ماقم  رد  هدراو ، تایاور  بسحرب  هلب 
؟ مینکب مه  لالدتسا  نآ  هب  میناوتب  هک  تسا  نیا  تئارق  زاوج  ینعم  ایآ 

. میهدب مه  اوتف  نآ  قبط  میناوتب  هک  تسا  نیا  تئارق  زاوج  همزال  ینعم و  ایآ  و 
؟ دراد مه  ّتینآرق  ناونع  میئوگب  هک  تسا  نیا  تئارق  زاوج  ینعم  ایآ  و 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1117 

http://www.ghaemiyeh.com


مینک لالدتـسا  نآ  هب  میناوتیم  مامالل  اعبت  مه  ام  تسا  هدومن  هیآ  هب  یکّـسمت  نرّهّطی )  ) قبط ثحب  دروم  هیآ  رد  ماما  هک  دـش  تباـث  رگا 
تئارق نالف  میئوگب  میناوتب  ات  دوش  تباث  یعطق  لیلد  رتاوت و  اب  دیاب  تئارق  دراد . توافت  لالدتـسا  زاوج  اب  ّتینآرق  ناونع  هلئـسم و  زاب  اّما 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  یلع  لزن  هک  تسا  یتئارق  نامه 
: هک دنکیم  حرطم  ار  یضرف  ثحب  کی  ناشیا  نونکا  [- 1]

؟ تسیچ هلئسم  مکح  ضرف  نیا  يور  دشاب  تسرد  مه  لالدتسا  زاوج  فلتخم ، تاءارق  قبط  تئارق  زاوج  رب  هوالع  رگا 
نآ اریز  دوشیمن ، حرطم  ضراـعتم  تیاور  ود  تاـحجرم  هلئـسم  تروص  نیا  رد  دـشاب  تسرد  فلتخم  تاءارق  قبط  لالدتـسا  زاوج  رگا 

. تسا هیآ  ود  هلزنم  هب  هک  تئارق  ود  ای  هیآ ، ود  ضراعت  هن  تسا  تیاور  ود  ضراعت  هب  طوبرم  تاحجرم 
انبم ود  دندرک  ادیپ  ضراعت  فالتخا و  رگیدکی  اب  رهاظ  ود  هراما و  ود  رگا  درک ، عوجر  روهظ  ود  هراما و  ود  ضراعت  هدعاق  هب  دیاب  هکلب 

: میراد ضراعتم  رهاظ  ود  هیآ و  ود  ّنأک  هیف  نحن  ام  رد  و  دراد . دوجو 
207 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] تاماقملا فالتخا  بسح  مومعلا ، وأ  لصألا  یلإ  ذئنیح  عوجرلا  نم  ّدب  الف 
______________________________

. دنادیم لاستغا  ار  تیاغ  رگید  تئارق  هیآ و  رهاظ  و  دنادیم . ضیح  زا  تراهط  ار  تیاغ  تئارق ، کی  هیآ و  کی  رهاظ 
زا دـننکیم و  طـقاست  دوخ  داـفم  اّدؤم و  صوصخ  رد  هراـما  ود  ره  تروص  نیا  رد  مینادـب  تّجح  ّتیقیرط »  » باـب زا  ار  تاراـما  اـم  رگا 

. دناسریمن عقاو  هب  ار  ام  تسا و  عقاو  اب  فلاخم  قیرط  ود  نیا  زا  یکی  مینادیم  اریز  دنوشیم  طقاس  ّتیّجح 
رد یمّوس  بلطم  هکنیا  رد  ثلاث و  یفن  هب  تبـسن  اّما  دـنوشیم  طقاس  ّتیّجح  زا  اّدؤم  رد  اهنآ  طقف  هراما ، ود  طقاست  تروص  رد  رّکذـت :

. دنراد ّتیّجح  تسین  راک 
طقاست ّتیّجح  زا  ود  نیا  اضرف  تسا و  مارح  هعمج  زامن  دـیوگب  رگید  تیاور  تسا و  بجاو  هعمج  زامن  دـیوگب  تیاور  کی  رگا  لاـثم :

زا ریغ  هک  تسا  تباث  رادـقم  نیا  اّما  تمرح  هن  تسا و  تباث  بوجو  هن  هک  تسا  نیا  ّتیّجح  زا  طوقـس  ياـنعم  تروص  نیا  رد  دـندومن 
ود نیا  تسا  نیب  رد  تهارک  ای  بابحتسا  مکح  دیوگب  دهاوخب  یسک  رگا  تسین و  هعمج  زامن  دروم  رد  يرگید  مکح  تمرح  بوجو و 

ّتیّجح مادکچیه  ناشدوخ  ياّدؤم  دروم  رد  اّما  تسا  تباث  ثلاث  یفن  هب  تبـسن  تیاور  ود  نیا  ّتیّجح  ینعی  دـنکیم  یفن  ار  نآ  تیاور 
. درادن

: هراما ود  ضراعت  رد  مّود  يانبم  اّما 
تفلاخم تحلصم ، نآ  دشاب  عقاو  اب  فلاخم  ول  هک و  تسه  یتحلصم  کی  هراما  دوخ  رد  ینعی  دنشاب : تّجح  ّتیببس  باب  زا  تاراما  رگا 

. دیامنیم ناربج  ار  عقاو  اب 
دهتجم سپ  درادـن  ناـکما  ود  نآ  نیب  عمج  دراد و  دوجو  تحلـصم  ود  نوچ  تسا  رییخت  هلئـسم ، مکح  هراـما ، ود  ضراـعت  تروـص  رد 

. دیامن لمع  شقبطرب  ذخا و  ار  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  ّریخم 
طقاس رابتعا  زا  نرّهّطی )  ) مه و  نرهطی )  ) مه دندشیم  طقاس  ّتیّجح  زا  تئارق  ود  ره  دوب و  طقاست  هلئـسم  مکح  هک  لّوا  يانبم  قبط  [- 1]

؟ درک دیاب  هچ  دندشیم ،
208 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دومن عوجر  هّیلمع  لوصا  ای  تامومع و  رگید ، هلدا  هب  دراوم  فالتخا  بسحرب  دیاب  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
وا اب  تبراـقم  دوش  عطق  شـضیح  نوخ  هکنیا  زا  لـبق  نز  اریز  مینکیم  عوجر  باحـصتسا  هب  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  هیف  نحن  اـم  رد 

ار تمرح  ءاـقب  باحـصتسا  اذـل  هن  اـی  تسا  هتفر  نیب  زا  مکح  نآ  هک  مینکیم  کـش  تسا  هدـش  عطق  ضیح  نوـخ  هک  دـعب  دوـب و  مارح 
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. دیامنب ضیح  لسغ  هکنیا  رگم  تسا  مارح  وا  اب  یکیدزن  میئوگیم  مینکیم و  يراج 
لالقتـسا و نامز  ره  يارب  یـسک  رگا  اّما  میوشن . لئاق  لالقتـسا  ّتیدرف و  اـهنامز  يارب  اـم  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  باحـصتسا  ناـیرج  هّتبلا 
ره تسا و  هینامز  ّینا )  ) دـیوگب دـنک و  کّسمت  ُْمْتئِـش 91 ] یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن  هیآ  مومع  هب  دـیاب  وا  دوب  لـئاق  ّتیدرف 

اُوتْأَف مومع ...  زا  لاـستغا  ناـمز  اـت  ضیح  نوخ  زا  ندـش  كاـپ  نیب  هلـصاف  هک  میراد  کـش  اـم  دراد و  ّتیدرف  لالقتـسا و  ناـمز  زا  درف 
ات ضیح  زا  ندش  كاپ  زا  دـعب  میئوگب  مینک و  عوجر  مومع  نآ  هب  دـنکیم  اضتقا  مومعلا  ۀـلاصا  اذـل  هن ، ای  تسا  هدـش  جراخ  ْمُکَثْرَح ... 

. تسا لالح  نز  نآ  اب  تبراقم  لسغ ، نامز 
209 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مارملا نییعت  یف  مالکلا  روهظ  ۀیجح  تفرع  دق  لصف 
[. 2  ] مالک الف  اذ  وه  فرعلا - لهأ  مهافتم  بسحب  امزج - هنم  موهفملا  نأ  عطقلاب و  زرحأ  نإف 

______________________________

عرف دنچ  رد  ار  لصا  نیا  قیـض  هعـس و  دودح و  لصف ، نیا  رد  العف  تسا  روهّظلا  ۀلاصا  تاراما ، زا  یکی  هک  میاهدرک  تباث  نونکات  [- 1]
. مینکیم ثحب 

دروآ تسد  هب  ار  مالک  روهظ  ناوتیم  یئاههار  هچ  زا 

هراشا

. تسا ربتعم  مالک  روهظ  میدرک  تباث  البق  اریز  درادن  یثحب  رگید  دنک  ادیپ  ار  مّلکتم  مالک  رهاظ  عطق  نیقی و  روطهب  رگا  ناسنا  : 1 [- 2]
. درادن روهظ  هب  یطبر  تسا و  صن  رد  لخاد  نیا  میمهفب  عطق  نیقی و  روطهب  ار  مّلکتم  دارم  رگا  رّکذت :

ۀلاـصا لاکـشا  ـالب  تروص  نیا  رد  تسا  هدوب  وا  مـالک  رد  ياهنیرق  هک  میهدـن  لاـمتحا  الـصا  اـم  رگا  ادـسا ، تیأر  تفگ : مّلکتم  لاـثم :
. تسا تّجح  روهّظلا 

210 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک اهالول  يذـلا  ینعملا  یلع  ینبی  هعم  هنأ  رهاظلا  نکل  اهمدـع ، لصألا  نأ  یف  فالخ  الف  ۀـنیرق  دوجو  لامتحا  لـجأل  ناـک  نإـف  ـالإ  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهمدع ، یلع  ءانبلا  دعب  هیلع  ینبی  هنأ  ال  ءادتبا ، هیف  ارهاظ  ظفللا 
______________________________

کـش ینعی  تسا ، هدوب  مالک  نآ  هارمه  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  هک  میداد  لامتحا  ام  دـش و  رداص  یمّلکتم  زا  یمـالک  رگا  : 2 [- 1 ( ] 1)
(. میدرکن ادیپ  عطق  روطهب  ار  مالک  روهظ  ینعی  ( ؟ تسیچ هلئسم  مکح  تروص  نیا  رد  میدرک ، ادیپ  هنیرق  دوجو  رد 

هلمج میهدیم  لامتحا  الثم   ) تسا هدوب  هلمج  نیا  هارمه  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  میهدیم  لاـمتحا  اـم  ادـسا و  تیأر  تفگ  مّلکتم  لاـثم :
(. یمری ادسا  تیأر  تسا : هدوب  نینچ 

هدوبن مالک  هارمه  ياهنیرق  میئوگیم  مینکیم و  يراج  ار  هنیرقلا  مدع  ۀـلاصا  ام  هک  تسا  نیا  هلئـسم ، مکح  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم 
ۀلاـصا ربارب  رد  هنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  اـیآ  هک  دومن  یلیلحت  دـیاب  مکح  نیا  رد  نکل  تسا . سرتـفم  ناویح  ناـمه  دـسا ، زا  دوصقم  تسا و 

؟ میراد هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  مانب  مه  یلصا  میراد ، روهظلا  ۀلاصا  مانب  یلصا  هک  روطنامه  ینعی  تسا  یّلقتسم  لصا  کی  روهّظلا 
ۀلاصا سپـس  مینکیم و  يراج  ار  هنیرقلا  مدع  ۀـلاصا  ادـتبا  ینعی  میروآ ؟ تسد  هب  ار  مالک  روهظ  ات  میراد  زاین  لصا  هب  دروم  نیا  رد  ایآ 

؟ میئامنیم يراج  ار  روهّظلا 
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. دنکیم ادیپ  نایرج  روهّظلا  ۀلاصا  نامه  طقف  هک  تسا  نیا  بلطم ، عقاو  دنیامرفیم  ناشیا 
: دننکیم کّسمت  مالک  رهاظ  هب  دروم  ود  رد  القع  رگید : ترابع  هب 
(. لّوا ضرف   ) تسین راک  رد  ياهنیرق  دنراد  نیقی  هک  يدروم  رد  - 1

. دنراد هنیرق  دوجو  رد  کش  هک  يدروم  رد  - 2
211 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مهفاف
[. 2 - ] دبعتلا باب  نم  ۀقیقحلا  ۀلاصأ  ۀیجح  یلع  ءانب  لاکشإلا - نع  لاخب  نکی  مل  نإ  و  وهف ، دوجوملا  ۀینیرق  لامتحال  ناک  نإ  و 

[. 3  ] لمجملا ۀلماعم  هعم  لماعی  نأ  رهاظلا  نأ  الإ 
______________________________

. دنتسین لئاق  یقرف  هنوگچیه  قوف  دروم  ود  رد  دنتسه  روهّظلا  ۀلاصا  هناوتشپ  هک  یئالقع  نامه  هکنیا ، تسا و  ّتقدب  هراشا  [- 1 ( ] 1)
. میرادن هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  مانب  یلصا  عقاو  رد  دوشیم و  يراج  روهّظلا  ۀلاصا  مه  مّود  ضرف  رد  هصالخ :

ار نآ  هدرک و  نآرب  داـمتعا  مّلکتم  اـیآ  هک  مینادیمن  نکل  دراد  ّتینیرق  يارب  ّتیحالـص  هک  تسه  يزیچ  مّلکتم  مـالک  رد  رگا  : 3 [- 2]
. تسا هدومنن  نآرب  دامتعا  هکنیا  ای  تسا  هدروآ  هنیرق  ناونعب 

دنچ زا  دـعب  دروم  نیا  يارب  یلاثم   ) میراد دوجوم  ّتینیرق  رد  کش  هک  تسا  نیا  رطاـخب  مـالک  روهظ  زارحا  مدـع  ّتلع  رگید  تراـبع  هب 
(. مینکیم رکذ  رطس 

یلصا کی  القع  هن ، ای  تسا  هدش  هدارا  هلمج  کی  یقیقح  يانعم  هک  دنک  کش  ناسنا  هاگره  هک : تسا  هدش  رکذ  یئانبم  هلئـسم ، نیا  رد 
درادن روهّظلا  ۀلاصا  هب  یطابترا  تسا و  تّجح  یعرـش ) دّبعت  هن   ) یئالقع دـّبعت  باب  زا  هقیقحلا  ۀـلاصا  نیا  هک  دـنراد  هقیقحلا  ۀـلاصا  مانب 

. دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  يروهظ  ظفل  هاوخ  تسا  لقتسم  لصا  کی  شدوخ  هکلب 
 ... دینکن ۀّینیرقلا » لمتحی  ام   » هب یئانتعا  دیئامن و  لمح  یقیقح  ینعم  رب  ار  مالک  دیاب  دینکب  دوجوم  ّتینیرق  رد  کش  امش  رگا  نیاربانب 

. دشابیمن تسرد  قوف  يانبم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 3]
روهّظلا ۀـلاصا  زا  ياهبعـش  هکلب  هدوبن  یلقتـسم  لصا  کی  روهّظلا  ۀـلاصا  لباقم  رد  هقیقحلا  ۀـلاصا  نیا  هک : تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  هکلب 

. تسا
212 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ال رهاظ ، هنأ  یف  نظ  هنإف  هیف ، نظلا  ۀیجح  مدع  یضتقی  لصألاف  افرع ، هنم  موهفملا  وأ  ۀغل  هل  عوضوملا  وه  امیف  کشلا  لجأل  ناک  نإ  و 
[. 1  ] رهاوظلا ۀیجح  یلع  الإ  لیلد 

______________________________

. تسا یقیقح  يانعم  رد  مالک  روهظ  روهّظلا ، ۀلاصا  قیداصم  زا  یکی  اهتنم  تسا  تّجح  رهاوظ  مامت  دیوگیم  روهّظلا  ۀـلاصا  کلذ : نایب 
رئاد هلئسم  تروص  نیا  رد  دش  روهّظلا  ۀلاصا  زا  ياهبعـش  هقیقحلا  ۀلاصا  رگا  و  تسا و ...  قالطالا  ۀلاصا  روهّظلا ، ۀلاصا  قیداصم  زا  یکی 

. تسا تّجح  روهظ  نیا  میئوگب  ام  دعب  دوشب  زرحم  يروهظ  دیاب  لّوا  ینعی  دوشیم  روهظ  دوجو  رادم 
هک هیف  نحن  ام  رد  اّما  ۀّجح  رهاظ  ّلک  و  ینعملا ، اذه  یف  رهاظ  ظفّللا  اذه  میئوگب : دیاب  میریگب . هجیتن  ات  مینک  تسرد  اربک  ارغـص و  دـیاب 

. درادن دوجو  يروهظ  میراد ، دوجوم  ّتینیرق  رد  کش  ام 
مینادیمن ام  تسه و  دیز  مان  هب  يدرف  اههورگ  نیا  مامت  رد  هک  ادـیز » الا  تاداّسلا  نییوحنلا و  ءاهقفلا و  ءاملعلا و  مرکا   » تسا هتفگ  الوم 

یلاح رد  دراد و  مومع  رد  روهظ  ءاملعلا  مرکا  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  هنوگچ  اذـل  هن  اـی  دوشیم  ّقلعتم  مه  ریخا  هلمج  زا  ریغ  هب  انثتـسا  هک 
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(. نییوحن اهقف و  هب  نینچمه  و   ) دشاب هدش  ّقلعتم  مه  املع  هب  انثتسا  میهدیم  لامتحا  هک 
میرادن يروهظ  ام  تروص  نیا  رد  مینکب  دوجوم  ّتینیرق  رد  کش  ام  دشاب و  روهّظلا  ۀلاصا  زا  ياهبعـش  هقیقحلا  ۀلاصا  رگا  میئوگیم  اذـل 

: سپ تسا  تّجح  میئوگب  هکنیا  ات 
. ددرگیم طقاس  نآ  هب  دانتسا  ّتیحالص  زا  دوشیم و  لمجم  مالک  میئامنب  دوجوم  ّتینیرق  رد  کش  هاگره 

ار یظفل  کـی  یفرع  ياـنعم  هکنیا  اـی  مینادیمن و  تغل  رظن  زا  ار  یظفل  ياـنعم  الـصا  اـم  هک : دـشاب  نیا  زارحا  مدـع  تـّلع  رگا  - 4 [- 1]
ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  مّمیت 92 ... ] هیآ  دننام  مینادیمن 

213 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثیح ال کلذ ، یلع  ءالقعلا  لب  ءاملعلا  قافتاب  مهل  لدتـسا  و  عاضوألا ، نییعت  یف  صوصخلاب  يوغللا  لوق  ۀیجح  روهـشملا  یلإ  بسن  معن 

کلذ یلع  عامجإلا  يوعد  ضعب  نع  و  جاجللا ، ۀمـصاخملا و  عم  ول  و  دـحأ ، نم  راکنإ  الب  جاجتحالا  ماقم  یف  هلوقب  نودهـشتسی  نولازی 
[. 1]
______________________________

هملک زا  دارم  مینادیمن  الثم  ًابِّیَط * ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  یـضْرَم 
. تسا صلاخ  كاخ  عون  کی  دوصقم  هکنیا  ای  تسا  ضرالا  هجو  قلطم  دیعص » »

؟ تسیچ ضرف  نیا  مکح 
ینعم هب  لـهاج  هک  یـسک  اریز  دومن  کّـسمت  روهّظلا  ۀـلاصا  هب  ناوتیمن  هک  دـنکیم  اـضتقا  نونظ  باـب  رد  یلّوا  لـصا  تروص  نیا  رد 

( نّظلا ّتیّجح  مدع  ۀلاصا  ، ) تسا ّتیّجح  مدع  اهنآ ، ّتیّجح  رد  کش  ماگنه  نونظ ، رد  یلّوا  لصا  درادـن  قّقحت  شیارب  يروهظ  تسا ،
؟ دراد دوجو  هّنظم  نیا  ّتیّجح  رب  یلیلد  اّما  دوشیم  ادیپ  ظفل  روهظ  هب  هّنظم  هجیتن  رد  دش  ادیپ  یئانعم  کی  هب  هّنظم  رگا  و 

ّتیّجح مینک  زارحا  ار  روهظ  رگا  هک  میتفگ  ثحب  نیا  لّوا  ضرف  رد  ام  تسا و  ّتیّجح  مدـع  یـضتقم  نونظ ، رد  یلّوا  لصا  ناـمه  ریخ -
. درادن ياهدئاف  روهظ  هب  ّنظ  اّما  دراد 

تسا تّجح  يوغل  لوق  ایآ 

ادیپ ياهّنظم  ناسنا  يارب  تغل  باتک  هب  هعجارم  يوغل و  لوق  زا  رگا  هک  دناهداد  تبـسن  روهـشم  هب  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]
مئاق شرابتعا  رب  لـیلد  تسا و  هّصاـخ  نونظ  زا  یکی  روهظ  هب  ّنظ  نیا  تسا ) ضرـألا  هجو  قلطم  دیعـص »  » هملک ياـنعم  ـالثم  هک   ) دوشب

. تسا هدش 
ّنظ  تسا ، هربتعم  تاراما  هّصاخ و  نونظ  زا  یکی  روهظلا  ۀلاصا  هک  روطنامه 

214 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀلادعلا ددعلا و  نم  ةداهشلا  طئارش  عامتجا  عم  هیلإ  عوجرلا  وه  هنم  نّقیتملا  نأ  عم  دیفم ، ریغف  هقافتا - ملس  ول  قافتالا - نأ  هیف : و 

ول ال لجلا  باهذ  هجو  نوکی  نأ  ابیرق  لمتحا  امم  ۀـلأسملا  لثم  یف  اصوصخ  لوبقم ، ریغ  هنم  لوقنملا  و  لصاح ، ریغ  لصحملا  عامجإلا  و 
[. 2  ] اهب صتخا  امیف  ۀعنص  لک  نم  ةربخلا  لهأ  یلإ  عوجرلا  نم  ءالقعلا  هیلع  قفتا  امم  هنأ  داقتعا  وه  لکلا ،

______________________________

: دناهتفگ اریز  تسا  هّصاخ  نونظ  زا  یکی  مه  يوغل  لوق  زا  لصاح 
عقاو اهنآ  نیب  هک  یتاثحابم  رد  دـنراد و  قاّفتا  يوغل  لوق  هب  عوجر  رد  دـننکیم و  هعجارم  يوغل  لوق  هب  المع  ناگرزب  القع و  املع ، - 1
عازن همـصاخم و  دـننکیم  دانتـسا  نآ  هب  دـنروآیم و  شیپ  ار  تغل  باـتک  یتقو  نآ ) روهظ  ظـفل و  کـی  ياـنعم  صیخـشت  رد   ) دوشیم
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. دیامن عوجر  نف  نآ  ملاع  هب  هطوبرم  نف  رد  دیاب  یلهاج  ره  هک  تسا  نیا  رب  القع  يانب  هوالعب  دوشیم و  فرطرب 
. دناهدرک عامجا  ياعّدا  يوغل  لوق  ّتیّجح  هب  تبسن  مه  یضعب  - 2

. درادن یتّیّجح  قاّفتا  فرص  اریز  درادن  ياهدئاف  دنشاب  هتشاد  بلطم  نیا  رب  مه  یقاّفتا  املع  رگا  الّوا  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم  [- 1]
. دراد ّتیّجح  دشاب  موصعم  يأر  زا  فشاک  هک  یقاّفتا  هلب 

رد نآ  نّقیتم  ردق  تسا و  نّقیتم  ردق  ياراد  هکلب  دنک  کّسمت  نآ  قالطا  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  یظفل  لیلد  کی  قاّفتا  هلئـسم  ایناث :
دنـشاب تلادع  هب  فصّتم  مه  اهنآ  رفن  ود  ره  دـنیوگب و  ار  بلطم  کی  يوغل  ود  ینعی  دـشاب  دوجوم  تداهـش  طئارـش  هک  تسا  يدروم 

. دنک ادیپ  قّقحت  دیاب  تداهش  هنّیب و  ناونع  ینعی 
: میراد عامجا  عون  ود  ام  يوغل :) لوق  ّتیّجح   ) تسا هدش  هلئسم  نیا  رد  هک  یعامجا  ياعّدا  اّما  [- 2]

. دشاب مالّسلا  هیلع  موصعم  يأر  زا  فشاک  هک  میشاب  هدرک  لیصحت  نامدوخ  هک  یعامجا  ینعی  لّصحم  عامجا  - 1
215 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] عاضوألاب قوثو  يوغللا  لوق  نم  لصحی  داکی  و ال  نانئمطالا ، قوثولا و  بجوی  عوجرلا  ناک  اذإ  امیف  وه  امنإ  کلذ  نم  نقیتملا  و 
اهنم اّیأ  نأ  نییعت  ال  هدراوم ، طبض  همه  نأ  ۀهادب  لامعتـسالا ، دراوم  ةربخ  لهأ  نم  وه  امنإ  لب  کلذ ، ةربخ  لهأ  نم  يوغللا  نوکی  لب ال 

[. 2  ] كرتشملاب ضاقتنالل  هیف ، ۀقیقح  ظفللا  نوک  ۀمالع  الّوأ  هرکذ  سیل  و  ۀمالع ، کلذل  اوعضول  الإ  و  ازاجم ، وأ  ۀقیقح  هیف  ظفللا  ناک 
______________________________

. میاهدرکن لیصحت  ار  یعامجا  نینچ  ام  هیف  نحن  ام  رد 
لامتحا ناسنا  نوچ  دراد  یئـالقع  هبنج  يرادـقم  هک  یلئاـسم  رد  اـصوصخم  درادـن  ّتیّجح  هک  مینکیم  ثحب  ادـعب  لوقنم - عاـمجا  - 2

(. مالّسلا هیلع  موصعم  يأر  زا  فشک  ناونعب  هن   ) دناهدومن ار  یعامجا  نینچ  ياعّدا  القع  يانب  نامه  دانتسا  هب  املع  هک  دهدیم 
نینچ دـنکیم  هعجارم  شدوخ  نف  رد  ملاع  هب  یلهاـج  ره  هک  ـالقع  ياـنبم  دانتـسا  هب  اـملع  هک  میهدیم  لاـمتحا  اـم  مه  هلئـسم  نیا  رد  و 

. دناهدرک اعّدا  ار  یعامجا 
؟ دشاب يوغل  لوق  ّتیّجح  رب  لیلد  القع  يانبم  هک  دراد  یعنام  هچ  [- 1]

. مینک کّسمت  نآ  هب  میناوتب  ام  دشاب و  يوغل  لوق  ّتیّجح  لیلد  هک  درادن  قالطا  ملاع ) هب  لهاج  عوجر   ) القع يانبم  نیا  الّوا :
لوق هب  ام  هک  تسا  نیا  امـش  ياعّدـم  اّما  دوشب  لـصاح  یـصخش  ناـنیمطا  قوثو و  هربخ  لـها  ملاـع و  لوق  زا  هک  تسا  يدراوم  رد  هکلب 

. دوشن ای  دوشب  لصاح  ام  يارب  نانیمطا  قوثو و  هاوخ  مینک  لمع  يوغل 
. میرادن لوبق  ار  يوغل  ّتیوربخ  ام  الصا  ایناث : [- 2]

یقیقح و ياـنعم  تغل  باـتک  رد  يوغل  اذـل  تسا و  هدرک  ادـیپ  ار  ظاـفلا  لامعتـسا  دراوم  تسا و  هدومن  عّبتت  هک  تسا  يدرف  کـی  يوغل 
نییعت يزاجم  زا  یقیقح  ینعم  صیخشت  يارب  ياهناشن  تمالع و  وا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  دهاش  تسا و  هدرکن  صخشم  ار  يزاجم 

. تسا هدومنن 
216 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

درفلا لوخدـب  ملعی  ثیحب  اـبلاغ ، یناـعملا  لیـصافتب  ملعلا  باـب  دادـسنال  یـصحی ، نأ  نم  رثـکأ  يوغللا  لوق  یلإ  ۀـجاحلا  دراوم  نوـک  و 
. یفخی امک ال  ماکحألاب ، ملعلا  باب  حاتفنا  ماد  ام  هلوق ، راـبتعا  بجوی  ـال  ۀـلمجلا  یف  اـمولعم  ینعملا  ناـک  نإ  و  هجورخ ، وأ  كوکـشملا 

[. 1]
______________________________

باتک هجیتن  ناونعب  ادـعب  ناشیا  ار  نیا  هک  دـنکیم  زارحا  انعم  کی  رد  ار  یظفل  روهظ  تغل  باتک  هب  هعجارم  اب  ناسنا  یهاگ  هلب  رّکذـت -
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. دنیامنیم رکذ  تغل 
رکذ مّود  هک  ار  یئاـنعم  تسا و  هملک  نآ  یقیقح  ینعم  تسا  هدرک  رکذ  لّوا  شباـتک  رد  يوغل  هک  ار  یئاـنعم  نآ  میئوگب  میناوـتیم  اـیآ 

؟ تسا نآ  يزاجم  يانعم  تسا  هدرک 
، كرتشم رد  انعم ) هس  زا  رتشیب  ای   ) مینکیم ضقن  دراد  انعم  هس  اـی  ود  هک  یکرتشم  ظـفل  اـب  ار  نآ  اـم  نوچ  تسین  تسرد  مه  فرح  نیا 

. دسیونب ار  مّود  يانعم  دعب  دنک و  رکذ  لّوا  ار  اهنآ  زا  یکی  دیاب  هرخالاب  دنک  رکذ  ادتبا  ار  انعم  ود  ره  دناوتیمن  يوغل 
ثحب ار  نآ  ادعب  هک  میراد  ریبک  دادسنا  کی  ام  هک : دننکیم  حرطم  يوغل  لوق  ّتیّجح  يارب  ار  یهار  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  نونکا  [- 1]

ریاس همیمض  اب  یـضعب  اذل  تسا  دسنم  یعرـش  ماکحا  هب  یملع 93 ] ملع و  باـب  هک  تسا  نیا  ریبک  دادـسنا  تامّدـقم  زا  یکی  مینکیم و 
. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  رابتعا  رب  یلیلد  صوصخلاب  ول  تسا و  تّجح  یعرش  ماکحا  هب  ّنظ  دنیوگیم  تامّدقم 

: هک مینکیم  يراج  اجنیا  ار  قوف  همّدقم  ریظن  مینکیم و  ریغص  دادسنا  ياعّدا  ام  يوغل  لوق  ّتیّجح  رد 
نیا یلو  مینک  ادـیپ  ار  تاغل  یناعم  میناوتیم  لامجا  وحنب  هچرگا  تسا  دـسنم  ام  يارب  تاغل  یلیـصفت  یناـعم  هب  یملع  ملع و  باـب  اـبلاغ 

یلیصفت  یناعم  دیاب  ام  درادن  ياهدئاف 
217 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ادـع امیف  اهلیـصافتب  تاغللاب  ملعلا  باـب  حاـتفنا  ضرف  نإ  و  نظلا ، قلطم  ۀـیجح  باـب  نم  نظلا ، داـفأ  اذإ  اربتعم  هلوق  ناـک  دادـسنالا  عم  و 
[. 1  ] دروملا

______________________________

هک میراد  مزال  ياهطباض  ام  تسانعم  نیا  زا  جراخ  ءیـش  نالف  تسانعم و  نیا  رد  لخاد  ءیـش  نالف  میئوگب  میناوتب ، اـت  مینادـب  ار  تاـغل 
دـسنم تاغل  یناعم  هب  یملع  ملع و  باب  ابلاغ  نوچ  اذل  مینادب  ظفل  کی  يانعم  زا  جراخ  ای  ظفل  کی  ینعم  رد  لخاد  ار  كوکـشم  دراوم 

. تسا تّجح  يوغل  لوق  سپ  میرادن  مینک  ذخا  ار  يوغل  لوق  مینک و  هعجارم  تغل  باتک  هب  هکنیا  زج  یهار  مییوگیم  تسا 
؟ تسا تسرد  يوغل  لوق  ّتیّجح  يارب  دادسنا  ياعّدا  ایآ 

. درادن ياهدیاف  ریغص  دادسنا  نیا  ماکحا  هب  یملع  ملع و  باب  حاتفنا  ضرف  اب  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
. تسا یهلا  ماکحا  هب  تبسن  یملع  ملع و  باب  دادسنا  هب  طوبرم  دشاب ) مامت  شتامّدقم  رگا   ) ریبک دادسنا  [- 1]

مه طایتحا  دوریم و  نیب  زا  لصا  نیا  يارجا  اب  یهلا  ماکحا  مامت  اریز  درک  يراـج  ةءاربلا  ۀـلاصا  هشیمه  ناوتیمن  ـالثم  ریبک  دادـسنا  رد 
(. نظ قلطم   ) تسا تّجح  یهلا  مکح  هب  قلطم  ّنظ  میئوگیم  اذل  تسا  لکشم 

. دوشیم لح  امش  لکشم  دوشن ،) ای  دوشب  تسرد  ریغص  دادسنا  هاوخ   ) دش مامت  تسرد و  ریبک  دادسنا  رگا 
ادیپ دیعـص »  » يانعمهب ّنظ  یهار  ره  زا  امـش  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  دراد  ّتیّجح  یهلا  مکح  هب  قلطم  ّنظ  میتفگ  رگا  ریبک  دادـسنا  رد 

. درادن یتّیعوضوم  ریغص  دادسنا  نیا  دوخ  اّما  تسا  تّجح  امش  يارب  دینک 
. درادن ياهرمث  ریغص  دادسنا  نیا  زاب  درکن  ادیپ  ّتیّجح  یهلا  مکح  هب  قلطم  ّنظ  دوب و  مامتان  ریبک  دادسنا  تامّدقم  رگا  و 

دـسنم تاغل  هب  یملع  ملع و  باب   ) دـینادب ار  تاغل  مامت  یناـعم  امـش  هچناـنچ  درک  ادـیپ  ّتیّجح  قلطم  ّنظ  دوب و  ماـمت  ریبک  دادـسنا  رگا 
دیشاب هتشاد  يدیدرت  دروم  کی  رد  یلو  دشابن )

218 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀلعلا ۀمکحلا ال  وحن  یلع  هل  ابجوم  تاغللا  لیصافتب  ملعلا  باب  دادسنا  نوکی  نأ  دعبی  ال  هرابتعا ، یلع  لیلد  كانه  ناک  ول  معن 

[. 2  ] ۀغللا یلإ  عوجرلا  یف  ةدئاف  اذه ال  یلع  لاقی : ال 
دروملا یف  ظفللا  نأب  عطقلا  بجوی  امبر  و  ینعملاب ، عطقلا  بجوی  امبر  هنإف  اهیلإ ، ۀعجارملا  یف  ةدئافلا  یفخت  داکت  اذـه ال  عم  لاقی : هنإف 
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[. 3  ] يوتفلا یف  یفکی  وه  و  اریثک ، قفتا  امک  زاجم ، وأ  هیف  ۀقیقح  هنأب  عطقی  مل  نإ  و  ۀغللا - یف  هریغب  هب و  رفظلا  دعب  ینعم - یف  رهاظ 
______________________________

. دینک کّسمت  يوغل  لوق  زا  لصاح  هّنظم  هب  دیناوتیم 
( ّتلع هن   ) تمکح هفـسلف و  ریغـص  دادسنا  هلئـسم  دییوگب  دیناوتیم  تقونآ  دینک  ادـیپ  يوغل  لوق  ّتیّجح  رب  یلیلد  ادـتبا  امـش  رگا  [- 1]

. تسا يوغل  لوق  ّتیّجح 
. دیهد رارق  تّجح  ار  يوغل  لوق  القتسم  ریغص  دادسنا  هار  زا  دیاهتساوخ  نونکات  امش  اّما 

؟ درادن ياهدئاف  تغل  باتک  هب  هعجارم  ایآ  [- 2]
؟ تشاذگ رانک  ار  تغل  بتک  دیاب  ایآ 

تغل باتک  هب  عوجر  هدیاف 

. دنکیم ادیپ  نیقی  ظفل  يانعمهب  تغل  بتک  هب  هعجارم  اب  ناسنا  یهاگ  [- 3]
يانعم دـهد  صیخـشت  هکنیا  نودـب  دـمهفیم  نیقی  عطق و  روطهب  ییانعم  رد  ار  یظفل  روهظ  تغل  باتک  هب  هعجارم  اب  تاقوا  زا  یـضعب  و 

. دنکیمن تسرد  ار  یقیقح  يانعم  رد  روهظ  هشیمه  روهّظلا  ۀلاصا  نوچ  دشابیم  نآ  يزاجم  يانعم  ای  تسا ، ظفل  یقیقح 
هقیقحلا ۀـلاصا  هک  میدرک  ناـیب  مه  ـالبق  مینکیم  زارحا  ار  مـالک  روهظ  اـم  یمری » ادـسا  تیأر   » هلمج رد  روـهّظلا  ۀـلاصا  يارجا  اـب  ـالثم 

. تسا روهّظلا  ۀلاصا  زا  ياهبعش 
يوتف ماقم  رد  روهظ ، هب  عطق  نیمه  دراد و  ینعم  نالف  رد  روهظ  ظفل  نالف  هک  دـنکیم  زارحا  يوغل  لوق  هب  هعجارم  رثا  رب  ناسنا  یهاگ  و 

. تسا یفاک 
219 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلع نوکی  نأ  نود  نم  هدارفأ ، نم  هنأ  ۀهج  نم  صوصخلاب ، ربخلا  رابتعاب  لاق  نمم  ریثک  دنع  ۀجح  دـحاولا  ربخب  لوقنملا  عامجإلا  لصف 
[. 1 : ] رومأ مسر  یعدتسی  هیف  لوقلا  قیقحت  و  اهقالطإ . وأ  اهمومعب  هل ، هرابتعا  ۀلدأ  لومش  نم  هرابتعا  یف  ّدب  الف  صوصخلاب ، لیلد 

______________________________

لوقنم عامجا 

هراشا

دنچ ای  رفن  کی  رگا  تسا . هدش  مئاق  نآ  ّتیّجح  رب  لیلد  یـضعب  داقتعا  رب  انب  هک  تسا  یتاراما  زا  یکی  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  [- 1]
مئاق عامجا  مکح  نالف  هب  تبـسن  دنیوگب  هکنیا  ای  ۀّیعامجا » ۀلأسملا  هذه   » دنیوگب دننک و  لقن  ار  ياهلئـسم  دـسرن ) رتاوت  ّدـح  هب  هک   ) رفن

عامجا ّتیّجح  رب  یلیلد  القتـسم  هکنیا  هن  دراد . ّتیّجح  تسا  یلومعم  دـحاو  ربخ  قیداصم  زا  یکی  هکنیا  باب  زا  عامجا  نیا  تسا ، هدـش 
. دشاب هدش  مئاق  لوقنم 

وا دـنکیم  لقن  ار  عامجا  هک  یـسک  اریز  دوشیم  مه  لوقنم  عامجا  لماش  دـنکیم  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  تلـالد  هک  یقـالطا  مومع و  و 
يرگید قرط  هب  یهاگ  تسا و  ماما  زا  ندینش  ببس  هب  ماما  يأر  تیاکح  یهاگ  اهتنم  دنکیم  تیاکح  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  ياوتف  يأر و 

. تفگ میهاوخ  ثحب  نیمه  رد  ار  نآ  لیصفت  هک 
دوشیم لوقنم  عامجا  لماش  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  ایآ  مینیبب  ات  مینکب  عامجا  دوخ  هرابرد  یتاقیقحت  ادتبا  دیاب  ام  هلئـسم  نیا  حیقنت  يارب 
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. هن ای 
220 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مالّسلا هیلع  مامإلا  يأرب  عطقلا  وه  عامجإلا ، رابتعا  هجو  نإ  لّوألا :
[. 2  ] انیع فرعی  مل  و  اصخش ، نیعمجملا  یف  مالّسلا  هیلع  هلوخدب  هملع  وه  مهتاملک - نم  رهظی  ام  یلع  هیکاحل - هب  عطقلا  دنتسم  و 

______________________________

لوقنم عامجا  تّیّجح  كالم  لّوا  رما 

هراشا

لباقم رد  مینادیم و  هعبرا  هلدا  زا  یکی  ار  عامجا  ول  ام و  اّما  دنتـسه  لـئاق  راـبتعا  ّتیّجح و  عاـمجا  سفن  يارب  نّنـست ) لـها   ) هّماـع [- 1]
ار عامجا  ام  میرادن  شرابتعا  رب  یلیلد  ار  قاّفتا  وه  امب  قاّفتا  سفن  عامجا و  وه  امب  عامجا  نکل  میروآیم  باسحب  لقع  ّتنس و  باتک و 

اذـل میراد  موصعم  رظن  هب  نیقی  لّصحم  عامجا  رد  تسا و  موصعم  يأر  هب  عطاـق  عاـمجا ، لـقان  تسا و  نآ  رد  موصعم  يأر  هکنیا  ناونعب 
. درادن یتّیّجح  تلاصا و  عامجا  دوخ  تسا و  ّتیّجح  ياراد  دشاب  موصعم  يأر  زا  فشاک  رگا  عامجا  سپ  مینادیم  تّجح  ار  نآ 

؟ مینک فشک  میناوتیم  یقیرط  هچ  زا  اجک و  زا  ار  مالّسلا  هیلع  موصعم  يأر  ام  [- 2]
شمادک هک  تفگ  میهاوخ  لصف  نیمه  رد  ادعب  یلو  میرادن  يراک  اهنآ  مقـس  تّحـص و  اب  العف  هک  تسا  هدـش  رکذ  نآ  يارب  ییاههار 

: میهدیم حیضوت  هدرک و  رکذ  ار  اههار  نآ  طقف  نونکا  تسردان  کیمادک  تسا و  تسرد 

( مالّسلا هیلع  موصعم  يأر  زارحا  قرط   ) عامجا ماسقا 

- یلوخد عامجا  - 1

: هک وحن  نیا  هب  تسا  نیعمجم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  صخش  لوخد  عامجا  ّتیّجح  طانم  دناهتفگ : یضعب 
لخاد مه  ماما  هک  مینادـب  یلامجا  ملع  تروص  هب  ام  دنـشاب و  هتـشاد  اوتف  رظن و  کی  رب  قاّفتا  یتعاـمج  هک  تسا  يدروم  نآ  رد  عاـمجا 

. تسا تعامج  نیا 
. تسا ارآ  نآ  رد  مه  ماما  ياوتف  هک  میشاب  هتشاد  نیقی  ام  هک  دشاب  ییاواتف  ارآ و  هکنیا  ای  یتعامج  زا  بّکرم  دشاب  یسلجم  هاوخ 

ماما كرابم  دوجو  دارفا  نیا  زا  یکی  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  ناسنا  دنشاب ، هتشاد  یمکح  رب  قاّفتا  رـصع  کی  رد  اهقف  زا  رفن  دص  رگا  الثم 
. تسا ءادفلا ) همدقم  بارتل  انحاورا   ) نامز

221 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] فطللا باب  نم  القع  مالّسلا  هیلع  هیأرل  هیکحی  ام  مازلتساب  هعطق  وأ 

______________________________

هرارز هکنیا  لثم  دوشیم - دحاو  ربخ  لقن  باب  زا  نیا  دشاب  نّیعم  عمج ، نآ  نیب  رد  ماما  رگا  اریز  دشابن  صّخشم  ماما  صخـش  دیاب  اهتنم 
. دنکیم لقن  دونشیم و  ار  يربخ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1125 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا دـشاب  مولعم  همه  بسن  بسح و  رگا  اّما  دـشاب  بسنلا  لوهجم  رفن  دـنچ  لقا  ال  عمج ، نآ  نیب  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  همزال  و 
. درادن دوجو  عمج  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی 

. دوشیم مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  تیاور  لقن  دننام  زاب  دشاب  عمج  نآ  رد  بسنلا  لوهجم  رفن  کی  طقف  رگا  و 
[- 1]

یفطل عامجا  -: 2

: دناهدرک هار  نیا  هب  اکتا  فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) یسوط خیش  موحرم  - 
اضتقا فطل  هدعاق  تروص  نیا  رد  تبیغ ) نامز  رد  هعمج  زامن  بوجو  مدع  الثم   ) دنشاب هتـشاد  ياهّیرظن  رب  قاّفتا  رـصع  کی  ياهقف  رگا 

و دیامن . مهارف  دنکیم  رود  تیـصعم  زا  کیدزن و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  ار  ناسنا  هک  یئاهزیچ  هنیمز  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم 
كرت یهلا  هضیرف  تروـص  نیا  رد  تسین  بجاو  دـنیوگب . رـصع  کـی  ياـملع  اـّما  دـشاب  بجاو  عـقاو  بسحرب  هـعمج  زاـمن  اـضرف  رگا 

درف نآ  ناسل  زا  یعقاو  مکح  هک  دتسرفب  عمج  نیا  نیب  رد  فلاخم  رفن  کی  ول  هک و  تسا  مزال  ماما  رب  فطل  هدعاق  باب  زا  اذل  دوشیم ،
. دنکیمن ادیپ  قّقحت  عامجا  رگید  تروص  نیا  رد  هک  دنهد  اوتف  یهلا  مکح  فالخرب  همه  هک  دوشن  نینچ  نیا  دوشب و  نایب 

نیقی ام  درکن ، تفلاخم  اوتف  نیا  اب  مه  رفن  کی  دـناهدش و  هعمج  زامن  بوجو  مدـع  هب  لئاق  اـهقف  ماـمت  رـصع  کـی  رد  میدـید  رگا  سپ 
زا  ) دراد ماما  يأر  اب  همزالم  القع  املع ) قاّفتا   ) دـننکیم تیاـکح  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا  موصعم  يأر  اـب  مزـالم  مکح  نیا  هک  مینکیم 

. دننکیم ریبعت  یفطل  عامجا  هب  نآ  زا  هک  فطل ) باب 
222 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ةداع وأ 
[. 2  ] ةداع القع و ال  امهنیب  ۀمزالم  نکت  مل  نإ  و  هیأر ، سدح  ۀهج  نم  اقافتا  وأ 

______________________________

: تسا عون  ود  رب  ابیرقت  هک  یسدح  عامجا  - 3

انشآ اهنآ  ءارآ  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  قاذم  اب  دناهدیـشک و  تمحز  هقف  رد  زارد  نایلاس  هک  دنتـسه  یناسک  اهقف  رّکذت - فلا : [- 1]
. دنتسه

. دراد اهنآ  اب  تقباطم  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  هک  دوشیم  مولعم  اتداع  دنتفگ ، ار  یبلطم  اهقف  مامت  رگا 
تـسد هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رظن  اهقف  زا  رفن  دنچ  ای  کی  لقا  دیاب ال  دشابن  دـعاسم  بلطم  نآ  اب  ناشرظن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رگا 

. دنشاب هدروآ 
. دننکیم ریبعت  هیداع  همزالم  هب  نیا  زا  و 

. دراد ار  هّیرظن  نیمه  مه  تیبلا  بحاص  دب  هک ال  دمهفیم  ناسنا  دننک  طابنتسا  ار  ياهّیرظن  تیب  کی  هب  ناکیدزن  مامت  رگا  الثم 
: هک بیترت  نیا  هب  تسا  حرطم  سدح  هلئسم  هکلب  تسین  حرطم  فطل  ای  تداع  ای  لقع  هلئسم  عامجا  عون  نیا  رد  ب : [- 2]

. دمهفیم يرهاظ  ساوح  هار  ریغ  زا  ار  ياهلئسم  ناسنا 
هیلع ماما  رظن  هک  دنزیم  یعطق  سدح  تروص  نیا  رد  دناهدومرف  ار  یبلطم  کی  هک  دید  ار  اهقف  زا  دصرد  دون  ای  داتشه  ناسنا  یتقو  الثم 
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ای هّیلقع  همزالم  دنکیم  تیاکح  دنزیم و  سدح  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ماما و  يأر  نیب  تروص  نیا  رد  ول  و  تسا . قباطم  نآ  اب  مه  مالّسلا 
. درادن دوجو  هیداع 

دناهدوبن زّربم  نادنچ  ای  دناهدوبن  یملع  طیحم  رد  ای  هک  يذاش  دارفا  ول  درادن و  يررـض  دشاب  هتـشاد  دوجو  فلاخم  مه  رفن  ود  ول  هّتبلا و 
. تسا قباطم  عمج  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  هک  دنزیم  سدح  ناسنا  زاب  دننک  تفلاخم  نآ  اب 

. تسا نینچ  بلطم  نالف  هک  منزیم  سدح  نم  دیوگیم  دروآیم و  تسد  هب  ار  یبلطم  هنیرق  دنچ  اب  ناسنا  یهاگ  هکنیا  امک 
223 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ملعلا مدع  ابلاغ و  ۀیداعلا  ۀـمزالملا  و ال  ۀـیلقعلا ، ۀـمزالملاب  داقتعالا  مدـع  عم  مهنإ  ثیح  عامجإلا ، يوعد  یف  نیرخأتملا  ۀـقیرط  وه  امک 
[. 1  ] اریثک عامجإلا  نوکحی  ةداع ، نیعمجملا  یف  مالّسلا  هیلع  هبانج  لوخدب 

[. 2  ] مالّسلا هیلع  هلوخدب  ملعلا  یلإ  عامجإلا  يوعد  یف  دنتسا  هنأ  بسنلا ، مولعم  هنأب  فلاخملا  دوجو  نع  رذتعا  نمم  رهظی  هنأ  امک 
[. 3  ] فطللا ةدعاق  یلإ  دنتسا  هنأ  هرصع ، ضارقناب  هنم  رذتعا  نمم  و 

______________________________

همزالم و  فطل ) هدـعاق   ) هّیلقع همزالم  هب  هک  نیا  اب  اـهنآ  تسا  ریخا  هار  نیمه  عاـمجا  ياـعّدا  رد  هعیـش  رّخأـتم  ءاـملع  هقیرط  [- 1 ( ] 1)
مولعم دندرکیم  عامجا  ياعّدا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لاح  نیع  رد  دندوبن و  مه  یلوخد  عامجا  هب  لئاق  یفرط  زا  دنتـشادن و  داقتعا  هیداع 

. دناهتفریذپ ار  یسدح  عامجا  دوشیم 
بـسنلا مولعم  هکنیا  تلع  هب  فلاخم  درف  نآ  هکنیا  هب  فلاخم  دوجو  زا  دنیامنیم  راذـتعا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  هقف  رد  یهاگ  [- 2]

. درادن يررض  هلئسم  نالف  رد  شتفلاخم  تسا 
. دننادیمن رضم  ار  بسّنلا  مولعم  درف  تفلاخم  دنتسه و  یلوخد  عامجا  هب  لئاق  اهنآ  هک  تسا  نآرب  لیلد  لیلعت  نیا 

. دراد دوجو  دارفا  هّیقب  نیب  رد  ماما  دنیوگب  دنهاوخیم  اهنآ  ّنأک 
نیا تسا و  هدش  ضرقنم  وا  رصع  نوچ  درادن  يررـض  هیقف  نالف  تفلاخم  دنـسیونیم  دنیوگیم و  هک  دوشیم  هدید  هقف  رد  یهاگ  [- 3]

. تسا رگید  رصع  کی  هب  طوبرم  قاّفتا 
. دناهدرک هیکت  فطل  هدعاق  يور  اهنآ  دوشیم  مولعم  لیلعت  نیا  زا 

یّلک روطهب  یهلا  مکح  دوشیمن  رـصع  کی  رد  هک  دندوب  هدش  لئاق  ّتیـصوصخ  يرـصع  ره  يارب  یفطل  عامجا  فطل و  هدـعاق  رد  اریز 
تسا  مزال  ماما  رب  دنامب و  یفخم  لوهجم و 

224 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهتاملک ۀعجارم  هب  دهشی  ام  یلع  کلذب ، مهتاحیرصت  یلإ  افاضم  اذه 

عامجإلا یکحی  لب  هنع ، لقنی  مل  امنإ  و  هبانج ، نم  يوتفلا  هذخأ  مالّسلا و  هیلع  هتیؤرب  هفرشت  نم  رخآ  هجو  يدحوألا  ضعبل  قفتی  امبر  و 
[. 2  ] ءافخإلا یعاود  ضعبل 

[. 3  ] بلاغلا وه  امک  اسدح  هلقن  نمض  یف  مالّسلا  هیلع  هیأر  لقنی  ةراتف  عامجإلا ، لقن  فالتخا  یفخی  هنإ ال  یناثلا : رمألا 
______________________________

. دیامنب فالخ  ءاقلا  ات  دتسرفب  نیعمجم  نآ  نیب  رد  رفن  کی  لقا  هک ال 
. دنزیمن عامجا  هب  ياهمطل  دشاب  نیعمجم  زا  دعب  ای  نیعمجم  زا  لبق  رصع  هب  طوبرم  فلاخم  درف  رگا  سپ 

حیرصت ناشتاملک  رد  اهنآ  دوخ  هکلب  مینکب  راهظتـسا  تاعامجا  نیا  عون  نییعت  يارب  میزادنیب و  تمحز  رد  ار  دوخ  ام  تسین  مزال  [- 1]
. دنیامنیم ینابم  نیا  هب 
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ماما رضحم  هب  هک  تسا  نکمم  دنتـسه  یّـصاخ  ياوقت  دهز و  ماقم  ياراد  هک  اهقف  زا  یـضعب  تاقوا  زا  یهاگ  یفّرـشت - عامجا  - 4 [- 2]
نآ لقن ، ماقم  رد  نکل  دنونشب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ار  یئاوتف  هلئـسم و  دننک و  ادیپ  فّرـشت  فیرّـشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   ) نامز

هدومن ار  نامز  ماما  تیؤر  ياعّدا  اقآ  نآ  دـیوگن  یـسک  ات  دـننکیم  لقن  عامجا  تروصب  هکلب  دـننکیمن  لقن  تیاور  تروصب  ار  بلطم 
ادـیپ مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  یعّدـم  اهدـص  زور  ره  ات  مینک  بیذـکت  ار  وا  دـیاب  میراد  هک  ياهفیظو  قبط  تبیغ  رـصع  رد  تسا و 

. تسا هدش  فّرشم  ماما  تمدخ  وا  هک  دنوشن  هّجوتم  مدرم  هک  دنکیم  اضتقا  هیقف  نآ  ندوب  يدحوا  ماقم  هکنیا  ای  دوشن 

دنتسه فلتخم  عامجا  زا  یکاح  ظافلا  مّود  رما 

. دوشیم عامجا  ماسقا  زا  کیمادک  لماش  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  مینیبب  هکنیا  يارب  تسا  ياهمّدقم  رما  نیا  [- 3]
225 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ادج ردان  وه  اسح و  وأ 
[. 2 ، ] اقافتا وأ  ةداع  وأ  القع  هلقان ، دنع  ببسلا  وه  ام  الإ  لقنی  يرخأ ال  و 

______________________________

رّوصت یفلتخم  ءاحنا  هب  عامجا  نیا  ۀـبجاو » ۀـعمجلا  ةالـص  : » هک تسا  هدرک  عاـمجا  ياـعّدا  هعمج  زاـمن  اـب  هطبار  رد  یـسک  دـینک  ضرف 
. دوشیم

: تسا مسق  ود  دوخ  نیا  هک  دنکیم  لقن  ار  مالّسلا ) هیلع  موصعم  لوق   ) ّببسم و  املع ) لاوقا   ) ببس عامجا  لقان  یهاگ  فلا -
. تسین هناگجنپ  ساوح  هب  دنتسم  شعطق  دنکیم و  ادیپ  مالّسلا  هیلع  موصعم  لوق  هب  عطق  اسدح  لقان  - 1

هّیداع و همزالم  و  فطل ) هدـعاق   ) هّیلقع همزالم  لماش  یـسدح  عامجا  نیا  تسا و  سح  لباقم  رد  هیف  نحن  ام  رد  سدـح  زا  دارم  رّکذـت :
. تسا سدح  هب  دنتسم  مه  تاعامجا  بلاغ  هک  تسا  حضاو  و  دوشیم . یسدح ) عامجا   ) هیقاّفتا

: دراد قادصم  ود  دشابیم و  مک  رایسب  عامجا  عون  نیا  هک  دنکیم  لقن  ّسح  نع  ار  ّببسم  ببس و  عامجا ، لقان  مه  یهاگ  : 2 [- 1]
ملع عامجا  لقان  دـندومن و  یمکح  رب  قاّفتا  دـندوب و  عمج  اجنآ  رد  اـملع  هک  تسا  هدوب  یـسلجم  ـالثم  هک  یلوخد : عاـمجا  وحنب  فلا -

. تسا هتشاد  دوجو  سلجم  نآ  رد  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدرک  ادیپ  یلامجا 
هدیسر هادف ) انحاورا   ) يدهم ترضح  تمدخ  اذل  تسا  هدرک  ادیپ  تقایل  تسا و  هدوب  هّللا  ءایلوا  زا  لقان  نوچ  یفّرـشت : عامجا  وحنب  ب -

. تسا هدومن  لقن  عامجا  تروصب  ار  مکح  نآ  یللع  هب  یلو  هدینش  ناشیا  زا  ار  یمکح  تسا و 
مالّـسلا هیلع  ماما  لوق  هب  عطق  تسا  هدـش  ثعاب  شدوخ  دزن  رد  ببـس »  » نیا هک  دـنکیم  لقن  ار  ببـس  طقف  عامجا  لقان  یهاگ  ب : [- 2]

: دوشیم رّوصت  تروص  دنچ  هب  ببس  نیا  دنک و  ادیپ 
226 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ببسملا ببسلا و  لقن  وأ  ببسلا  لقن  هنأ  یف  يأ  کلذ ، یف  الامجإ  اروهظ و  ۀحارص و  اضیأ  لقنلا  ظافلأ  فالتخا  و 
______________________________

تسا نکمم  یهاگ  و  فیرّـشلا ،) هماقم  هّللا  یلعا   ) یـسوط خیـش  موحرم  دننام  تسا  هتفریذپ  ار  هّیلقع ) همزالم   ) فطل هدعاق  لقان ، یهاگ 
ياوتف زا  ای  هتفرگ و  مزال  ار  موصعم  لوق  اتداع  املع  همه  قافتا  الثم  هدرک  ادـیپ  موصعم  لوق  هب  عطق  هیداع  همزالم  قیرط  زا   » عامجا لـقان 

(. یسدح عامجا  [ ) 94 «] هدرک ادیپ  مالّسلا  هیلع  موصعم  لوق  هب  عطق  افداصت  اقافتا و  یعمج 
: تسا توافتم  ّببسم  ببس و  ای  ببس  لقن  رب  ناشتلالد  دننکیم  عامجا  رب  تلالد  هک  یظافلا  [- 1]

. اذک یلع  هریغ  موصعملا و  نم  ۀمالا  تعمجا  دننام  دنکیم  لقن  ار  ّببسم  ببس و  لقان ، هک  دراد  تحارص  عامجا  ظفل  یهاگ  - 1
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لماش ترابع  نیا  روهظ  هک  ۀیمالـسالا - ۀمالا  تعمجا  دننام  دـنکیم  لقن  ار  ّببـسم  ببـس و  لقان  هک  دراد  روهظ  عامجا  ظفل  یهاگ  - 2
. دوشیم مه  مالّسلا  هیلع  موصعم  لوق 

. باحصالا عمجا  دننام : تسا  هدرک  لقن  ار  ببس  طقف  لقان  هک  دراد  روهظ  عامجا  ظفل  یهاگ  و 
لقن ار  ّببسم  ببـس و  هکنیا  ای  دنکیم  لقن  ار  یئاهنت  هب  ببـس  لقان ، هک  تسین  مولعم  تسا و  لمجم  عامجا  رب  ّلاد  ظافلا  مه  یهاگ  - 3

ار مالّـسلا  هیلع  ماما  لقان  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا  ملاع  لمکا  درف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  انئاملع  عمجا  ای  ءاملعلا ، عمجا  دننام : دیامنیم 
. هن ای  تسا  هدرک  هدارا  مه 

227 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مل ول  سح ، نع  ببسملا  ببسلا و  لقنل  انمـضتم  هلقن  ناک  اذإ  ربخلا ، ۀیجح  ۀلدأب  لوقنملا  عامجإلا  ۀیجح  یف  لاکـشإ  هنإ ال  ثلاثلا : رمألا 

[. 1  ] اّدج نوهوم  ۀبیغلا  نامز  یف  کلذک  هلقن  نأب  لقن 
، اقافتا وأ  ةداع  وأ  القع  اضیأ  هیلإ  لوقنملا  رظنب  اببس  ناک  هنأ  الإ  سح ، نع  ببـسلا  لقنل  اضحمم  ناک  لب  هل ، انمـضتم  نکی  مل  اذإ  اذک  و 

[. 2  ] هراثآ هماکحأب و  هببسمب  مازتلالا  یف  لصحملا  ۀلماعم  لوقنملا  عم  ذئنیح  لماعیف 
______________________________

تسا تّجح  تاعامجا  زا  مسق  مادک  موس  رما 

ربخ ّتیّجح  هلدا  لومـشم  کیمادک  تسه و  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  لومـشم  دراوم  نیا  زا  کیمادک  هک  مینکیم  ثحب  رما  نیا  رد  [- 1]
. تسین دحاو 

تسه دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  لومشم  نیا  یلوخد ) عامجا   ) دننام دنک  لقن  سح  نع  ار  ّببـسم  ببـس و  لوقنم  عامجا  رد  یـسک  رگا  : 1
سپ تسا  تعامج  نآ  رد  لخاد  ماما  يأر  دراد  نیقی  هک  دنکیم  لقن  ار  یتعامج  يأر  عامجا  لقان  اریز  تسا  هرارز  لقن  دننام  لقن ، نیا 

: هک دراد  دوجو  لاکشا  کی  نکل  میریذپب  هک  میتسه  روبجم  ام  درک  لقن  یلوخد  عامجا  تروصب  ار  ياهلئسم  یسک  رگا 
ار یلوخد  عامجا  نیاربانب  تسا - دـیعب  تسه  نآ  رد  لخاد  مه  ماما  دـشاب  هتـشاد  نیقی  ناسنا  هک  یعامجا  نینچ  ياـعّدا  تبیغ  ناـمز  رد 

دوجو یقرف  هرارز  لقن  لقن و  نیا  نیب  اریز  میریذـپب  دـیاب  ام  درک  ار  یعامجا  نینچ  ياعّدا  ّقثوم  هیقف  کی  رگا  اـّما  تشاذـگ  راـنک  دـیاب 
. درادن

. دنکب لقن  ار  ّببسم  هکنیا  هن  تسا ) هدینش  ای  هدید   ) درک لقن  سح  يور  زا  ار  املع ) يارآ   ) ببس لوقنم ، عامجا  رد  یهیقف  رگا  : 2 [- 2]
ود ره  ای  دـناهتفریذپ  ار  هّیلقع ) همزالم   ) فطل هدـعاق  ود  ره  الثم  دراد ، يدـحاو  داقتعا  عاـمجا  لـقن  رد  لـقان  دوخ  دـننام  هیلا  لوقنم  رگا 

یسدح  عامجا  ود  ره  لاثم  ناونعهب  هکنیا  ای  دنراد و  لوبق  هیداع  همزالم  هار  زا  ار  عامجا 
228 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلت ضوهن  مدـع  هرهظأ  لاکـشإ ، هیفف  هیلإ  لوقنملا  نود  هجوب  لقانلا  دـنع  ۀـتباث  ۀـمزالمب  لب  سح ، نع  ببـسملل ال  هلقن  ناک  اذإ  اما  و 
، امهتلالد ریدـقت  یلع  کـلذ ، تاـیاورلا  تاـیآلا و  نم  فرـصنملا  نأ  اـمک  کـلذ ، ریغ  ءـالقعلا  ءاـنب  نم  نقیتملا  اذإ  هتیجح ، یلع  ۀـلدألا 

[. 1  ] ۀمزالملا داقتعا  یف  لقانلا  أطخ  هیلإ  لوقنملا  يأر  اذإ  امیف  اصوصخ 
______________________________

. تسه دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  لومشم  عامجا  عون  نیا  تروص  نیا  رد  دناهتفریذپ  ار 
لقان تروص  نیا  رد  دـننادیم ، موصعم  يأر  زا  فشاک  ار  رـصع  کی  ياملع  قاّفتا  دـناهتفریذپ و  ار  فطل  هدـعاق  ود  ره  اـضرف  رگا  اریز 

و تسا ) یسوسحم  رما  رـصع  کی  ياملع  قاّفتا  نوچ   ) تسا هداد  رارق  هیلا  لوقنم  رایتخا  رد  ربخ  تروصب  ار  یـسوسحم  رما  کی  عامجا 
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. دیامن ّبترتم  ار  نآ  هب  طوبرم  راثآ  دناوتیم  هکلب  دروآ . تسد  هب  ار  نآ  دنکب و  عّبتت  تسین  مزال  هیلا  لوقنم 
هب لئاق  هکلب  تسین ) لئاق  ار  یلوخد  عامجا   ) سح يور  زا  هن  نکل  دنک  لقن  ار  ماما ) يأر   ) ّببسم لوقنم ، عامجا  رد  یـسک  رگا  : 3 [- 1]

(. دراد لوبق  ار  مّوس  ای  مّود  عون  عامجا   ) تسه یقاّفتا  ای  يداع  ای  یلقع  همزالم 
. تسین تباث  هیلا  لوقنم  يارب  هدعاق  نیا  اّما  تسا  هدروآ  تسد  هب  فطل  هدعاق  هار  زا  ار  ّببسم  لقان ، الثم 

. دشاب تباث  وا  يارب  فطل  هدعاق  نالطب  الصا  هکنیا  ای  دشاب و  هدشن  تباث  شیارب  فطل  هدعاق  هاوخ 
؟ تسا دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  لومشم  عامجا  عون  نیا  ایآ  تروص  نیا  رد 

اـصوصخم تسین  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  لومـشم  عامجا  عون  نیا  هک  تسا  نیا  رهظا  تسه و  لاکـشا  هلئـسم  نیا  رد  دـنیامرفیم  ناشیا 
. تسا القع  يانب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  لیلد  نیرتمهم  اریز  دنادیم  لطاب  ار  لقان  يانبم  هیلا  لوقنم  هک  یتقو 

ردق دومن و  ذخا  ار  نآ  نّقیتم  ردق  دیاب  تسا و  یظفل  ریغ  لیلد  کی  القع  يانب 
229 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لاحلا فشکنا  امیف  اذه 
نع هنأ  ملع  اذإ  ۀقثلا  ربخب  نولمعی  امک  مه  و  ءالقعلا ، ءانب  وه  رابخألا  ۀیجح  ۀلدأ  ةدمع  ّنإف  رابتعالاب ، لاقی  نأ  دعبی  الف  هبتـشا ، امیف  اما  و 

وأ سدح  نع  هنأ  نع  شیتفتلا ، فقوتلا و  یلع  ءیـشب  اوربخأ  اذإ  مهؤانب  سیل  هنإ  ثیح  سدـح ، نع  هنوک  لمتحی  امیف  هب  نولمعی  سح ،
[. 2  ] کلذ نودب  هقفو  یلع  يرجلا  هقبط و  یلع  لمعلا  لب  سح ،

______________________________

هک تسین  مولعم  دـنک  لقن  سدـح  يور  زا  ار  يربخ  یـسک  رگا  اّما  دـنک  لقن  ّسح  نع  ار  ربخ  یـسک  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  زا  نّقیتم 
. دنیامن ّبترتم  يرثا  يربخ  نینچ  رب  القع 

. دننکیم راب  رثا  وا  ربخ  رب  القع  تروص  نیا  رد  رفّسلا ، نم  دیز  ءاج  دیوگب  دعب  هدمآ و  ترفاسم  زا  دیز  هک  دونشب  اب  دنیبب  یسک  رگا 
. دنیامن راب  يرثا  وا  ربخ  رب  القع  هک  تسین  مولعم  تروص  نیا  رد  تسا  هدمآ  رفس  زا  دیز  هک  دنزب  مه  یعطق  سدح  درف  نامه  رگا  اّما 
. سدح هن  دوش  لقن  سح  يور  زا  ربخ  هک  دنراد  يدروم  هب  فارصنا  دنشاب ، هتشاد  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  تلالد  رابخا  تایآ و  رگا  و 

، سح ای  سدـح  يور  زا  ایآ  هک  دـشاب  مولعم  عامجا  لقان  عضو  هک  تسا  یتروص  رد  میاهدرک  ثحب  ثلاث  رما  رد  نونکاـت  ار  هچنآ  [- 1]
. دنکیم لقن  ار  عامجا 

زا لقان  ایآ  هک  دوبن  نشور  هیلا  لوقنم  يارب  لقان  يانبم  عضو و  نکل  درک  تیاکح  ّببـسم  لقن  تروصب  ار  یعاـمجا  یـسک  رگا  : 4 [- 2]
فّنـصم موـحرم  تروـص : نـیا  رد  تـسا ، هدروآ  تـسد  هـب  ار  ماـما  يأر  یفطل ) عاـمجا  دـننام   ) سدـح اـی  یلوـخد ) عاـمجا   ) سح هار 

: اریز دوشیم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  لومشم  تسا و  ّتیّجح  ياراد  عامجا  نیا  دنیامرفیم 
رثا بیترت  وا  لوق  هب  درک  لـقن  ار  يربخ  هقث  درف  کـی  رگا  تسا و  ـالقع  ءاـنب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  لـیلد  نیرتمهم  میتـفگ  هک  روطناـمه 

. تسا هدش  لقن  سح  يور  زا  هکنیا  ای  تسا  سدح  ربخ ، نیا  يانبم  ایآ  هک  دننکیمن  وجتسج  صحف و  رگید  دنهدیم و 
230 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀمزالم كانه  نوری  امیف ال  ۀمزالملا  داقتعا  وأ  سدحلا ، یلع  ةرامأ  كانه  نوکی  امیف ال  کلذ ، یلع  مهؤانب  نوکی  نأ  دعبی  معن ال 
فـشکنی مل  ام  اهل  رابتعا  الف  القع ، ۀمزالملا  داقتعا  وأ  لقانلا  سدح  یلع  ۀینبم  ابلاغ  باحـصألا  ۀنـسلأ  یف  ۀلوقنملا  تاعامجإلا  نکل  اذه 

[. 2  ] سحلا یلإ  ادنتسم  ناک  ببسملا  لقن  نأ 
______________________________

. دننک ّبترتم  نآرب  يرثا  هک  تسین  مولعم  تسا  سدح  ربخ  يانبم  هک  دشاب  صخشم  رگا  هلب 
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ربخ نآرب  ياهراما  نینچ  دوجو  اب  القع  ایآ  دـهدیم  حـیجرت  ار  ندوب  یـسدح  بناج  هک  تسه  نیب  رد  ياهراما  تاقوا  زا  یهاگ  هلب  [- 1]
؟ دننکیم راب  يرثا 

. تسین نشور  ام  يارب  همزالم  نآ  تسا و  هدرک  لقن  ار  ربخ  همزالم  داقتعا  يور  لقان  هک  تسا  ياهراما  یهاگ  ای 
؟ دننکیم لمع  دحاو  ربخ  هب  مه  اجنیا  ایآ 

. دشابن وحن  نیا  هب  ياهراما  هک  دشاب  یتروص  رد  القع  ءانب  هک  تسین  دیعب  دنیامرفیم  ناشیا 
! يرآ دراد ؟ دوجو  ياهراما  هک  تسا  نینچ  بلطم  مه  لوقنم  عامجا  هلئسم  رد  [- 2]

نالف نیب  مالّـسلا  هیلع  ماما  صخـش  هکنیا  هب  دوشب  مزتلم  دـناوتیمن  ناسنا  نوچ  دـناهدش  لـئاق  مک  یلیخ  ار  یلوخد  عاـمجا  کـلذ : ناـیب 
. تسا هتشاد  دوجو  تعامج 

میتسناوتن ام  درک و  لقن  ار  یعامجا  یـسک  هاگره  هک  تسا  ياهراما  نیا  اذـل  تسا  یـسدح  عامجا  ياـنبم  رب  نیرّخأـتم  هقیرط  یفرط  زا  و 
: میئوگب میهدب ، صیخشت  ار  وا  يانبم 

زاسراک دشاب ، نیب  رد  ندوب  سدـح  رب  ياهراما  هک  یتروص  رد  القع  ءانب  دـهدیم و  حـیجرت  ار  عامجا  ندوب  یـسدح  بناج  هراما  دوجو 
نینچ  هیف  نحن  ام  رد  نوچ  اذل  تسین 

231 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، لقنلا عضوم  صوصخ  لقانلا و  لاح  ۀظحالمب  ول  و  اهظافلأ ، ۀلالد  رادقم  راهظتـسا  نم  ۀفلتخملا  اهظافلأب  ۀلوقنملا  تاعامجإلا  یف  ّدب  الف 
هل لقن  وأ  هلصح  امم  هیلإ  مضی  مل  ام  يدجی  الف  الإ  و  ببـسلا ، مامت  رادقمب  ناک  نإف  لصحملا ، هنأک  هعم  لماعی  رادقملا و  كاذب  ذخؤیف 

[. 1  ] مت هب  ام  تارامألا  رئاس  وأ  لاوقألا  رئاس  نم 
______________________________

. دنامیمن یقاب  عامجا  يارب  یتّیّجح  ّببسم  لقن  رظن  زا  اذل  تسا  سدح  هیاپ  رب  ناشیانبم  عامجا  نیلقان  رثکا  تسه و  ياهراما 
نآ تسا  هدوب  لئاق  یلوخد  عامجا  هب  لقان  ینعی  تسا  هدوب  سح  يور  زا  هک  ار  مالّسلا ) هیلع  ماما  يأر   ) ّببـسم لقن  مینک  زارحا  رگا  هلب 

. دراد ّتیّجح  عامجا 
؟ درادن يرثا  چیه  لوقنم  تاعامجا  نیا  ایآ  [- 1]

. مینک یسررب  ار  عامجا  نآ  تاّیصوصخ  دیاب  ام  هک  بیترت  نیا  هب  تسه  رثا  ياراد  دنیامرفیم  ناشیا 
عون نیا  رد  ۀیمالسالا  ۀمالا  عیمج  عمجا  دنیوگیم  یهاگ  دنراد  توافت  قیـض  هعـس و  رظن  زا  دنوشیم و  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  تاعامجا 

. تسا هدشن  راذگورف  یسک  عامجا 
. دوشیم لماش  ار  هیقف  دنچ  عامجا  ظفل  نیا  دید  دیاب  انرصع و ،...  ءاهقف  عمجا  دنیوگیم  یهاگ 

ای تسا  هدوب  یعبتتم  درف  ایآ  دراد  یتّیـصوصخ  هچ  عامجا  لقان  هک  درک  هظحالم  یتسیاب  افلاخم  فرعن  مل  دـننکیم  ریبعت  نینچ  یهاـگ  و 
. تسا هدوب  مک  شعبتت  هکنیا 

تسه و روهـشم  بتک  رد  لئاسم  زا  یـضعب  دـید  هدـش ، لقن  عامجا  نآ  رد  هک  ار  ياهلئـسم  دـیاب  ینعی  درک  هظحالم  ار  لقن  عضوم  دـیاب 
تسا هدومن  عامجا  ياعّدا  هدرک و  صحفت  ار  رفن  هاجنپ  يأر  لقان  میدید  رگا  لاثم : تسا  هدش  عقاو  ضّرعت  دروم  رتمک  لئاسم  زا  یـضعب 

. میاهدروآ تسد  هب  ار  رفن  هاجنپ  يأر  نامدوخ  ام  ّنأک  تسا  هدش  لّمحتم  ار  تمحز  وا  نوچ  تروص  نیا  رد 
232 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مهفاف
یف دحاولا  ربخک  مازتلالا ، وأ  نمـضتلاب  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  يأر  هتیاکح  ۀـهج  نم  دـحاولا ، ربخب  لوقنملا  عامجإلا  نأ  انرکذ : امب  ضحلتف 
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[. 2  ] لامجإلا ۀلمجلا و  وحنب  لاوقألا ، نم  هلقن  ام  مالّسلا و  هیلع  هیأر  نیب  ۀمزالملا  يری  نمم  هیلإ  لقن  نم  ناک  اذإ  رابتعالا 
______________________________

دوشیمن رفن  هاجنپ  يأر  اب  میدید  رگا  اّما  بولطملا و  وهف  تسا  یفاک  ماما  يأر  فاشکتسا  يارب  رفن  هاجنپ  نیا  يأر  نامدوخ  رظن  هب  رگا 
هب همیمـض  تسا  لقان  نآ  عّبتت  هرئاد  زا  جراخ  مینادب  هک  ار  رگید  رفن  هاجنپ  يأر  لاثم  ناونعب  دیاب  دز  سدح  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تقفاوم 

فاشکتسا ار  موصعم  يأر  دوشب و  ببس  مّمتم  ات  مینکب  همیمض  لّوا  رفن  هاجنپ  هب  يرگید  لاوقا  نئارق و  دهاوش و  ای  مینکب  لّوا  رفن  هاجنپ 
. مییامن

. دنک ادیپ  طابترا  عامجا  هب  دناوتیم  نیا  دشاب  رگید  لاوقا  ببس ، مّمتم  رگا  هک : دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  [- 1]
نوچ دشاب  هتشاد  دناوتیمن  لوقنم  عامجا  هب  یطابترا  رگید  نیا  دشاب  هتـشادن  لاوقا  هب  یطبر  هک  دشاب  يرگید  نئارق  ببـس  مّمتم  رگا  اّما 

. میروآ تسد  هب  ار  ياهلئسم  مکح  لاوقا  هار  زا  هک  تسا  نآ  لوقنم  عامجا 

هتشذگ ثحابم  زا  ياهصالخ 

هراشا

عامجا  ) دشاب نمـضتلاب  ّببـسم  لقن  هاوخ  تسا . دحاو  ربخ  دننام  رابتعا  تهج  زا  ّببـسم ) لقن  رظن  زا   ) دـحاو ربخ  هب  لوقنم  عامجا  [- 2]
(. یفطل عامجا  دننام   ) دشاب همزالم  هدعاق  مازتلا و  يور  زا  ّببسم  لقن  هکنیا  ای  یلوخد )

. درادن یطرش  هک  دنکیم  لقن  نّمضتلاب  ار  ّببسم  رگا  اهتنم 
. دشاب هتشاد  لوبق  ار  همزالم  نیا  مه  هیلا  لوقنم  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  دنکیم ، لقن  همزالم  يانبم  رب  ار  ّببسم  رگا  اّما 

233 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هماکحأ یف  هکراشی  و  هماسقأب ، مسقنی  و  هرابتعا ، ۀلدأ  هّمعت  و 

[. 2  ] ۀیاکحلا ۀهج  نم  رابتعالا  یف  هلثم  نکی  مل  الإ  و 
اذإ ام  لثم  عامجإلا ، لقن  ظافلأب  لامجإلا  یلع  هیلإ  تلقن  یتلا  لاوقألا  نم  رادقم  یلإ  ۀبـسنلاب  رابتعالا  یف  وهف  ببـسلا ، لقن  ۀهج  نم  اما  و 

[. 3  ] لیصفتلا یلع  تلقن 
______________________________

. دشابیم عماج  ترابع  کی  اب  لاوقا  لقن  عامجا ، ینعی  دننکیم  لقن  ار  لاوقا  لیصفت ) هن   ) لامجا وحنب  عامجا  رد  رّکذت :
. دوشیم لوقنم  عامجا  نیا  لماش  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  تروص  نیا  رد  [- 1]

قوف ماـسقا  ياراد  مه  لوقنم  عاـمجا  نیا  هریغ ،) ّقثوم و  نسح ، حیحـص ، دـحاو  ربخ   ) تسه یماـسقا  ياراد  دـحاو  ربخ  هک  روطناـمه  و 
. تسه

. هریغ دراد و  تقاثو  درادن  تلادع  عامجا  لقان  یهاگ  تسا  حیحص  مه  وا  لوقنم  عامجا  سپ  تسا  لداع  یماما  هیقف  عامجا  لقان  یهاگ 
 ...(. ّتیرّذعم و ّتیزجنم   ) دنکیم ادیپ  ار  دحاو  ربخ  ماکحا  لوقنم  عامجا  نیا  نینچمه  و 

ّببـسم تیاکح  تهج  زا  لوقنم  عامجا  تروص  نیا  رد  تسا  فلتخم  ناشیانبم  دـنرادن و  هدـیقع  داّحتا  لقان ، اب  هیلا  لوقنم  رگا  اـّما  [- 2]
. دوشیمن لماش  ار  دروم  نیا  دحاو  ربخ  هلدا  تسین و  دحاو  ربخ  دننام 

؟ دراد یشزرا  املع ) ياواتف  ارآ و   ) ببس لقن  رظن  زا  لوقنم  عامجا  ایآ  [- 3]
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. تشاد ّتیّجح  دروآیم  تسد  هب  لیصفت ) روطهب   ) ار املع  لاوقا  کتکت  دیشکیم و  تمحز  شدوخ  هیلا  لوقنم  رگا 
هک تسا  نیا  لثم  دراد و  ّتیّجح  تسا  درک  لقن  شیارب  لامجا  وحنب  ار  اـملع  لاوقا  تسا و  هدیـشک  تمحز  عاـمجا  لـقان  هک  مه  نونکا 

. دشاب هدرک  لقن  هیلا  لوقنم  يارب  الیصفت  ار  لاوقا  نیا  یلداع 
234 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رادـقمب عامجإلا  ظفلب  لقن  ام  هنم و  عومجملا  ناک  رادـقم  تارامألا - رئاـس  وأ  نیرئاـسلا  لاوقأ  نم  هل - لـقن  وأ  هلـصح  اـمم  هیلإ  مض  ولف 
[. 1  ] لصحملاک عومجملا  ناک  ماتلا ، ببسلا 
[. 2  ] الوقنم هلک  ناک  اذإ  امک  هلاح  نوکی  و 

لاح نییعت  یف  بیر  الب  هتیجح  هب  دهـشی  امک  هماوق ، هب  هیف و  لخد  هل  ام  وأ  همامت ، هب  ربخملا  ناک  اذإ  ام  نیب  ربخلا  رابتعا  یف  توافت  و ال 
[3  ] همالک نم  مالّسلا  هیلع  همارم  نییعت  یف  لخد  هل  امم  کلذ  ریغ  و  اهنع ، لوئسملا  ۀعقاولا  ۀیضقلا  ۀیصوصخ  و  لئاسلا ،

______________________________

شیارب يرگید  ای   ) تسا هدرک  لیـصحت  شدوخ  هک  یلاوقا  هب  تسا  هدروآ  تسد  هب  الامجا  عامجا  قیرط  زا  هک  ار  یلاوقا  رگا  [- 1 ( ] 1 . )
نآ عیمج  زارحا  رد   ) تسا لّصحم  عامجا  دـننام  دوش  مات  ببـس  رادـقم  هب  ود  نآ  عومجم  هچنانچ  دـیامن  همیمـض  تسا ) هدومن  لیـصحت 

رادـقم هب  ود  نآ  عومجم  هچنانچ  دـنک  همیمـض  رگید  تاراما  هب  تسا  هدروآ  تسد  هب  ـالامجا  عاـمجا  قیرط  زا  هک  ار  یلاوقا  اـی  و  اواـتف )
(. اواتف نآ  عیمج  زارحا  رد   ) تسا لّصحم  عامجا  دننام  دوشب  مات  ببس 

نآ هب  هک  ار  هچنآ  لوقنم و  عامجا  نیا  اذـل  تسا  هدوب  ببـسلا  ءزج  لوقنم ، عامجا  نیا  نوچ  تسا  تامّدـقم  ّسخا  عباـت  هجیتن ، اـّما  [- 2]
. دشابیم لوقنم  عامجا  دننام  ّتیّجح  رظن  زا  تسا  هدومن  همیمض 

: هک تسا  رّدقم  لاکشا  زا  باوج  قوف  ترابع  [- 3]
يرثا هنوگچـیه  همیمـض ) نودـب   ) یئاهنت هب  لقان  عامجا  هیف  نحن  اـم  رد  تسا و  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  عاـمجا ، ّتیّجح  لـیلد  مینادیم 

. تشادن
. دشاب هتشاد  ّتیّجح  دناوتیمن  مه  رفن  هاجنپ  نیا  هب  تبسن  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  دشاب  هتشادن  رثا  رفن  هاجنپ  يأر  رگا 

زا یئزج  هکنیا  ای  دشاب  ّرثؤملا  مامت  هاوخ  دشاب  هتـشاد  یعرـش  رثا  کی  دـحاو  ربخ  هک  میهاوخیم  ام  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  رد  باوج -
. دشاب رثا 

235 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنکیم تباث  ار  موصعم  يأر  هلصافالب  دشاب  ببّسلا  مامت  هب  ربخم  رگا  دحاو  ربخ  رد 

. دنکیمن داجیا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  یعنام  دشاب  مه  ببّسلا  ءزج  هب  ربخم  رگا  و 
تسه و هک  یـضتقملا  ءزج  نکل  دوـشن  موـصعم  يأر  فاشکتـسا  رفن  هاـجنپ  يأر  زا  هـکنیا  وـل  دـش و  لـقن  اـم  يارب  رفن  هاـجنپ  يأر  رگا 

. میروآ تسد  هب  ار  یهلا  مکح  ام  هجیتن  رد  دوش و  هفاضا  نآ  هب  يرگید  دهاوش  نئارق و  ءارآ و  کی  دوشیم 
. تسه بلطم  نیا  رب  مه  يدهاش  هتبلا 

هینک اب  رفن  دنچ  ةاور  نیب  رد  هک  دینادیم  یفرط  زا  تسا و  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  يربخ  ریـصب ، وبا  دـینک  ضرف  لاثم -
. میراد ریصب  وبا 

نیا تسا و  نینچ  شتاّیصوصخ  تسا و  هقث  ریصب  وبا  نامه  تسا  هدمآ  تیاور  نالف  رد  هک  يریصب  وبا  نآ  دیوگیم  يرگید  يوار  نکل 
. تسا لاحلا  لوهجم  هک  تسین  يریصب  وبا  نآ  ریصب  وبا 

لوق زا  ار  ریصب  وبا  تاّیصوصخ  هکلب   ) تسا هدرکن  لقن  ار  یعرش  مکح  عوضوم  ای  یعرـش  مکح  هکنیا  اب  مّود  يوار  نیا  تروص  نیا  رد 
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مّود يوار  هک  تسا  نیا  شرثا  دراد و  رثا  يرادـقم  نوچ  تسا  تّجح  شتیاور  لاح  نیع  رد  تسا ) هدرک  لقن  ام  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
زا هک  يریصب  وبا  تیاور  هب  ام  هجیتن  رد  دنکیم و  نایب  ام  يارب  تسا  هدرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هک  ار  يریـصب  وبا  نآ  تاّیـصوصخ 

. میهدیم رثا  بیترت  تسا  هدرک  لقن  ار  یتیاور  مالّسلا  هیلع  ماما 
تاّیصوصخ نتـسناد  هکیلاحرد  دنادیمن  ار  هّیـضق  نآ  تاّیـصوصخ  ناسنا  دوشیم و  یلاؤس  هّیـضق  کی  زا  یتیاور  رد  یهاگ  هکنیا  ای  و 

يارب وا  لوق  دنک  نایب  ام  يارب  ار  هّیضق  نآ  تاّیصوصخ  يرگید  يوار  رگا  تروص  نیا  رد  دراد ، تلاخد  ماما  دارم  ندیمهف  رد  هّیضق  نآ 
زا ار  رگید  تیاور  کی  رد  لاؤس  هب  طوبرم  تاّیـصوصخ  هکلب  تسا  هدرکن  نایب  ار  یعرـش  رثا  کی  مّود  تیاور  هکنیا  اب  تسا  تّجح  اـم 

يارب  هدرک و  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما 
236 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀلطاب یه  و  فطللا ، ةدعاقل  القع ، ۀمزالملا  داقتعا  وه  ابلاغ ، عامجإلا  يوعد  ینبم  نأ  رم  دق  هنإ  لوألا : رومأ : یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 
______________________________

رثا ّتیّجح و  ياراد  دراد  مالّـسلا  هیلع  موصعم  يأر  فشک  رد  تلاخد  تسا و  ببّـسلا  ءزج  هک  رادقم  نیمه  هب  نکل  تسا  هدومن  لقن  ام 
. تسا

مالّسلا هیلع  موصعم  يأر  زارحا  قرط  یسررب  دقن و  لّوا  رما 

تّجح دـشاب  موصعم  يأر  زا  فشاک  عامجا  رگا  هکلب  درادـن  یتّیّجح  تلاصا و  عامجا  وه  امب  عامجا  هعیـش  يانبم  قبط  میتفگ  ـالبق  [- 1]
. میدرک لقن  موصعم  يأر  فاشکتسا  يارب  ییاههار  تسا و 

. درادیم زاربا  اهنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  رظن  دربیم و  مان  ادّدجم  ار  اههار  نآ  فّنصم  موحرم  نونکا 
اب مزالم  ار  نآ  ام  القع  دنشاب  هتشاد  قاّفتا  يأر  رظن و  کی  رب  رـصع  کی  ياهقف  رگا  تفگیم  هک  یفطل -) عامجا   ) فطل هدعاق  لّوا  هار 
زا دـنکیم و  کیدزن  دـنوادخ  هب  ار  ناسنا  هک  یئاهزیچ  هنیمز  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنکیم  اضتقا  فطل  هدـعاق  نوچ  مینادیم  ماما  يأر 

. دنک مهارف  دیامنیم  رود  تیصعم 
. تسا لطاب  فطل  هدعاق  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

نآ راتفرگ  ام  هک  یبئاصم  دناهدومرف  یـضترم  دّیـس  موحرم  یلو : دننکیمن  رکذ  ار  ّتلع  دنوخآ  ياقآ  تسیچ ؟ فطل  هدعاق  نالطب  ّتلع 
يداقتعا بتک  رد  اذـل  میتسه و  ام  دوخ  ترـضح  نآ  تبیغ  أـشنم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  سّدـقم  دوجو  تبیغ  زا  یـشان  میتسه 

«. اّنم هتبیغ   » تسه و
نامز ماما  تبیغ  ببس  ءاقب  ای  اثودح  ياهعماج  رگا  سپ  درکیمن  ادیپ  قّقحت  تبیغ  دنتشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  یگدامآ  مدرم  رگا 

؟ دنک نایب  ام  يارب  تسا  هدش  هک  یتروص  رهب  ار  ادخ  مکح  هک  دراد  یموزل  هچ  ماما  رب  تروص  نیا  رد  دش  مالّسلا  هیلع 
237 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀمّلسم ریغ  ابلاغ  یه  و  ۀعامج ، يوتف  نم  مالّسلا  هیلع  هیأر  سدحب  اقافتا  وأ 
______________________________

ّتلع هکنیا  ای  ّتلع ) کی  نیا  - ) میاهدـش ترـضح  تبیغ  ببـس  نامدوخ  هکیلاحرد  دـنکیم  ار  يرما  نینچ  ءاضتقا  فطل  هدـعاق  مادـک 
: هک تسا  نیا  فطل  هدعاق  نالطب 

؟ دنک نایب  ار  یهلا  مکح  هک  تسا  مزال  ماما  رب  فطل  باب  زا  دندرک  یمکح  رب  قاّفتا  يرصع  کی  ءاملع  رگا  هک  تسا  هتفگ  یسک  هچ 
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هب یهلا  مکح  کی  يرصع  کی  رد  هک  دنک  اضتقا  تحلصم  دیاش  دشاب ، هدیـسرن  ّتیلعف  هلحرم  هب  یهلا  مکح  تروص  نیا  رد  دیاش  الّوا :
. دوشب صّخشم  مدرم  يارب  مکح  نآ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  دسرن و  ّتیلعف  هلحرم 

. تسا یفخم  فیرّشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لجع   ) يدهم ترضح  نامز  ات  یهلا  ماکحا  زا  یضعب  دنیوگیم  هک  میراد  یتایاور  هکنیا  امک 
؟ دنکیم ادیپ  قّقحت  فطل  هدعاق  راک  نیا  اب  ایآ  دومن  فالخ  ءاقلا  اهقف  ءارآ  نیب  رتشیب  ای  رفن  کی  هلیسوب  نامز  ماما  اضرف  رگا  ایناث :

. دننکیم لمع  رظن  نآ  هب  اهنآ  نیدّلقم  دنتسه و  یقاب  ناشدوخ  داقتعا  رب  زاب  دناهدرک  قاّفتا  يأر  کی  رب  هک  یناسک  نآ 
. دوشیمن حیحص  فطل  هدعاق  نیاربانب 

یعطق سدح  دناهدومن  قاّفتا  يأر  کی  رب  اهقف  زا  دصرد  دون  ای  داتـشه  هک  دید  ناسنا  یتقو  دوب : یـسدح  عامجا  سدح و  مّود  هار  [- 1]
. تساهنآ اب  قباطم  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  هک  دنزیم 

اهقف زا  دصرد  دون  ءارآ  ندید  زا  الثم  ناسنا  هک  تسا  نیا  عبات  هار  نیا  اریز  تسین . تسرد  مه  هار  نیا  دـنیامرفیم  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
؟ دنزیم سدح  ار  موصعم  يأر  عطق  روطهب  ناسنا  اجک  یک و  اّما  تسا  قفاوم  اهنآ  اب  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  هک  دنزب  یعطق  سدح 

. درادن یتّیّجح  نظ  نیا  اّما  دنکب  ادیپ  موصعم  يأر  هب  ّنظ  تسا  نکمم  هلب 
. تسین تسرد  مه  یسدح  عامجا  سپ 

238 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف ادـج  لـیلقف  يواـتفلا ، نم  ةداـع  همزـالی  اـمب  عـالطالل  هیأرب  ملعلا  وأ  ۀـعامجلا ، یف  هصخـشب  ماـمإلا  لوخدـب  ملعلا  ینبملا  نوک  اـما  و 
یف ۀعامجلا  یف  لامجإلا  وحن  یلع  مالّسلا  هیلع  هلوخدب  ملعلا  قفتی  داکی  لب ال  یفخی ، امک ال  باحصألا ، ۀنسلا  یف  ۀلوادتملا  تاعامجإلا 

[. 1  ] انایحأ هتفرعم  هتمدخب و  يدحوألا  ضعب  فرشت  لمتحا  نإ  و  ۀبیغلا ، نامز 
______________________________

هک مینادب  یلامجا  ملع  تروصب  ام  دنشاب و  هتشاد  رظن  کی  رب  قاّفتا  یتعامج  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  یلوخد - عامجا  مّوس  [- 1 ( ] 1)
. تسا ءارآ  نآ  رد  لخاد  شیاوتف  هک  نیا  ای  تسا  تعامج  نآ  لخاد  مالّسلا  هیلع  ماما 

. تسین لطاب  انبم  لصا  اّما  تسا  دیعب  تبیغ  نامز  رد  هلئسم  نیا 
یسلجم ول  و   ) تسا ءارآ  نآ  نیب  رد  وا  يأر  هکنیا  ای  تسا  تعامج  نآ  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  ادیپ  ملع  ناسنا  هنوگچ  نکل 

(. دشابن راک  رد 
. دوشیمن مالّسلا  هیلع  موصعم  لوخد  هب  ملع  لوصح  ببـس  نیا  اّما  دهدب  ار  یلامتحا  نینچ  ناسنا  تسا  نکمم  سلاجم  زا  یـضعب  رد  هلب 

. تفر رانک  مه  یلوخد  عامجا  نیاربانب 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  قاذم  اب  يانـشآ  هک   ) رّخأتم مّدقتم و  ياهقف  مامت  رگا  هک  دوب  هیداع  همزالم  قیرط  زا  عامجا  لوصح  مراهچ - هار 

. تساهنآ اب  قباطم  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  هک  دوشیم  مولعم  اتداع  دنتفگ  ار  یبلطم  کی  دنتسه )
يور ارثکا  دینیبیم  بتک  رد  نیرّخأتم  زا  امـش  هک  یتاعامجا  هک : تسا  نیا  شلاکـشا  اّما  تسا  لوبق  لباق  يّدح  ات  تسین و  لطاب  هار  نیا 

. میتفریذپن ار  نآ  ام  هک  تسه  سدح  يانبم  رب  هکلب  تسین  انبم  نیا 
. میتفریذپن مه  ار  نآ  ام  هک  تسا  فطل  هدعاق  يانبم  رب  مه  امدق - زا  فیرّشلا -) هماقم  هّللا  یلعا   ) یسوط خیش  موحرم  شور 

ار یئاوتف  دنسرب و  هادف ) انحاورا   ) نامز ماما  روضح  هب  هک  دراد  لامتحا  دنتسه  یئالاو  ماقم  ياراد  هک  دارفا  زا  یضعب  یفرشت - عامجا  - 5
يانبم  سپ  دنونشب  راوگرزب  نآ  زا 

239 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هعم لماعی  و  لاقم ، وأ  لاح  نم  هب  فنتکا  امب  هظفل ، نم  زرحأ  يذـلا  رادـقملاب  ببـسلا  لقن  باب  نم  الإ  عامجإلا  لـقن  يدـجی  داـکی  ـالف 
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[. 1  ] لصحملا ۀلماعم 
[. 2  ] ببسملا بسحب  الإ  ضراعتلا  نوکی  الف  رثکأ ، وأ  اهنم  نانثا  ضراعت  اذإ  ۀلوقنملا ، تاعامجإلا  نأ  یفخی  هنإ ال  یناثلا :

______________________________

؟ تساجک شدراوم  اّما  تسین  لطاب  مجنپ 
. دنک لح  ام  يارب  ار  یلکشم  تسناوتن  ماما ) يأر   ) ّببسم لقن  تهج  زا  لوقنم  تاعامجا  نیاربانب 

تلالد عامجا ، لقن  نّمضتم  ظفل  هک  يرادقم  هب  مهنآ  تسا  شزرا  ياراد  اهقف ) ءارآ   ) ببـس لقن  رظن  زا  طقف  لوقنم  تاعامجا  اّما  [- 1]
. دراد

لوق زا  الثم  دنکیم  لقن  ار  یعامجا  سکنالف  یتقو  هک  دـیمهف  تقونآ  دـید ، ار  هریغ  هّیلاقم و  هیلاح و  نئارق  تاّیـصوصخ و  دـیاب  ینعی 
. تسا هدرک  فشک  ار  موصعم  يأر  تقفاوم و  رفن  هاجنپ 

حورشم وحنب  البق  هک  دراد  ّتیّجح  رادقم  نیمه  هب  میاهدرک و  لیـصحت  نامدوخ  ار  رفن  هاجنپ  نآ  ءارآ  هک  تسا  نیا  لثم  تروص  نیا  رد 
. میدرک نایب 

لوقنم تاعامجا  ضراعت  مّود  رما 

( اهقف ءارآ   ) ببـس رد  ضراعت  نیا  ایآ  دراد  دوجو  ضراعتم  عامجا  ود  زا  رتشیب  ای  ضراعتم  عامجا  ود  یهقف  هلئـسم  کی  رد  یهاـگ  [- 2]
؟ تسا موصعم ) يأر   ) ّببسم رد  ضراعت  هکنیا  ای  تسه 

بجاو دـیوگیم  الثم  رگید  عامجا  تسا و  بجاو  هعمج  زاـمن  دـیوگیم  لوقنم  عاـمجا  کـی  یتقو  ینعی  تسا  ّببـسم  بسحب  ضراـعت 
دوشب هعمج  زامن  بوجو  هب  لئاق  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  تسین  نکمم  درادن و  دوجو  موصعم  يأر  فرط  ود  ره  رد  هک  تسا  حضاو  تسین 

. دوشب هعمج  زامن  بوجو  مدع  هب  لئاق  مه  و 
240 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لکلا قدص  لامتحال  نیبلا ، یف  ضراعت  الف  ببسلا  بسحب  اما  و 
[. 2  ] اهیف فالخلا  توبثل  ببس ، ءزج  و ال  اببس ، نوکی  نأل  حلصی  ال  ذئنیح ، عامجإلا  ظفلب  لامجإلا 95 ] یلع  يواتفلا  لقن  نکل 

و فالخلا ، یلع  هعالّطا  عم  ول  و  اهیلع ، علّطا  ول  مالّسلا  هیلع  هیأرب  هیلإ  لوقنملا  عطقل  ۀبجوم  ۀیصوصخ  نیـضراعتملا  دحأ  یف  ناک  اذإ  الإ 
[3  ] دیعب المجم  الإ  کلذک  اهیلع  عالطالا  مدع  عم  هنأ  الإ  دیعبب ، الصفم  اهفالتخا  یلع  يواتفلا  یلع  عالطالا  عم  نکی  مل  نإ  وه و 

______________________________

ءارآ رفن  کی  الثم  هک  بیترت  نیا  هب  دـشاب  تسرد  لوقنم  عاـمجا  ود  ره  تسا  نکمم  نوچ  تسین  یـضراعت  ببـس  بسحب  اـّما  [- 1 ( ] 1)
ار رگید  رفن  دص  ءارآ  رگید  هیقف  تسا و  هدش  هعمج  زامن  بوجو  هب  لئاق  تسا و  هدز  سدح  ار  موصعم  يأر  هدید و  ار  اهقف  زا  رفن  دـص 

. تسا هدش  هعمج  زامن  بوجو  مدع  هب  لئاق  تسا و  هدز  سدح  ار  موصعم  يأر  هدرک و  هدهاشم 
ءزج ای  ّتلع  عامجا  ود  نیا  زا  دناوتیمن  تسا  هدـش  عقاو  میتفگ ) هکيوحنهب   ) ضراعتم عامجا  ود  ربارب  رد  نوچ  هیلا  لوقنم  نکل  و  [- 2]

. دشاب هتشاد  مالّسلا  هیلع  موصعم  لوق  فشک  يارب  ياهّلعلا 
هیلع ماـما  يأر  هب  عطق  دوشب  علطم  نآ  زا  هیلا  لوـقنم  رگا  هک  دـشاب  يزاـیتما  کـی  ضراـعتم  عاـمجا  ود  نیا  زا  یکی  رد  هکنیا  رگم  [- 3]
مّوس مّود و  هجرد  ياهقف  مّود  عامجا  رد  اّما  دنتـسه  زّربم  لّوا و  زارط  ءاهقف  لّوا ، عامجا  رد  دمهفب  هیلا  لوقنم  الثم  دنکیم . ادـیپ  مالّـسلا 

: هک تسا  نیا  شلاکشا  اّما  تسا  یبوخ  هار  نیا  دنراد . دوجو 
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ار اهنآ  يارآ  لامجا  وحن  هب  هکلب  دناهدوب  یناسک  هچ  دـمهفب  وا  هک  دـنکیمن  یفّرعم  هیلا  لوقنم  يارب  ار  عامجا  دارفا  عامجا  هدـننکلقن 
. دروآ تسد  هب  عامجا  زا  يزایتما  ّتیصوصخ و  کی  هیلا  لوقنم  هک  تسا  دیعب  اذل  دنکیم  لقن  عامجا  تروصب 

241 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[97 [.] 1 [ ] مهفاف 96

ص241 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
ارابخإ هب  رابخإلا  نوک  نم  هرابتعا  یف  دـب  ببـسملا ال  ثیح  نم  هنأ  و  رتاوتلا ، لقن  لاح  عامجإلا  لقن  یف  اـنرکذ  اـمم  حدـقنی  هنإ  ثلاـثلا :

الاد رتاوتلاب  هرابخا  ناک  رادـقم  لک  هب  تبثی  ببـسلا  ثیح  نم  و  هب ، ملع  ول  هب  ربخأ  اـمب  هیلإ  لوقنملا  عطق  بجوی  رادـقمب  لاـمجإلا  یلع 
نم رخآ  رادـقم  قوحل  نم  هتلماعم  هعم  هتلماـعم  یف  ّدـب  ـالف  رتاوتلا ، دـح  نود  ـالإ  نوکی  ـال  اـمبرف  لیـصفتلا ، یلع  هب  ربخأ  اذإ  اـمک  هیلع ،

[. 2  ] دحلا كاذ  عومجملا  غلبی  رابخألا ،
______________________________

. دشاب هیلا  لوقنم  ياشگهار  هک  دشاب  یتّیصوصخ  ياراد  عامجا  لقان  تسا  نکمم  [- 1 ( ] 1)
. دنکیم لقن  عامجا  تروصب  ار  امدق  ياواتف  تسا  باحصا  يامدق  زا  هک  یسک  تسا و  باحصا  يامدق  زا  عامجا  لقان  یهاگ  الثم 

هدرک لقن  عامجا  تروصب  هدـید و  ار  نیرّخأتم  ياواتف  دراد  ناکما  اذـل  تسا و  نیرّخأتم  زا  تسا  هدرک  لـقن  عاـمجا  هک  يرگید  نآ  اـّما 
. تسا

رتاوتم لقن  ای  لوقنم  رتاوت  مّوس  رما 

: هک دننکیم  حرطم  اجنیا  ار  رتاوتم ) لقن   ) لوقنم رتاوت  لوقنم ، عامجا  تبسانمب  فّنصم  موحرم  [- 2]
نیقی  دسرپیم و  ار  یبلطم  رفن  دص  زا  الثم  دنکیم  لیصحت  ار  رتاوت  ناسنا  دوخ  یهاگ 

242 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنکیم ادیپ  نآ  هب 

یهقف بتک  رد  ای  هدینـش  ار  یمکح  رفن  دص  زا  وا  الثم  رتاوتم » مکحلا  اذه  : » دـیوگیم دـنکیم و  رتاوت  لقن  ياهلئـسم  رد  يدرف  یهاگ  و 
. تسا هدید 

؟ دراد يرثا  لوقنم  رتاوت  ایآ 
: هک تسا  نیا  دنکیم  ادیپ  ملع  نآ  زا  ناسنا  هک  رتاوت  يانبم 

. دنشاب هدرک  بذک  رب  ینابت  رگیدکی  اب  اهنآ  هک  دشاب  عنتمم  تداع  بسحب  هک  دنیوگب  ار  يربخ  ياهّدع 

. تسا هدش  ادیپ  ملع  شیارب  رفن  دنچ  لوق  زا  رتاوت  لقان  هک  دید  دیاب  لوقنم  عامجا  دننام  مه  رتاوت  لقن  رد 
ادیپ شیارب  ملع  رادقم ، نآ  زا  ایآ  هک  دنیبب  مه  هیلا  لوقنم  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا  هدـش  لصاح  ملع  شیارب  رفن  دـص  لوق  زا  رگا  الثم 

لوقنم يارب  هب ) ربخم   ) ّببـسم رظن  زا  رتاوت  لقن  نآ  تروص  نیا  رد  دـنکیم  ادـیپ  ملع  رادـقم ، نیا  لقن  رد  هیلا  لوقنم  رگا  هن  اـی  دوشیم 
. دراد ّتیّجح  هیلا 

هکیلاـحرد تسا  هدـش  لـصاح  ملع  شیارب  رفن  دـص  لوق  زا  تسا و  هدوب  يرواـبشوخ  مدآ  رتاوت  لـقان  هک  دـنیبیم  هیلا  لوقنم  رگا  اـّما 
رفن دـص  نامه  رابخا  ظاـحل  هب  ار  لـقن  هک  تسا  نیا  رتاوت  لـقن  رثا  تروص  نیا  رد  دـنادیمن ، ملع  لوصح  ببـس  ار  رادـقم  نیا  شدوخ 
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. درادن يرثا  هب ) ربخم  قدص   ) ّببسم ظاحلب  اّما  دهدب  رارق  رثا  أشنم  دناوتیم  ببس ) )
. دوشب شدوخ  يارب  ملع  لوصح  ثعاب  هک  دنک  هفاضا  لقن  نآ  هب  يرگید  دهاوش  نئارق و  رابخا و  دناوتیم  هیلا  لوقنم 

. درادن يرثا  هب  ربخم  قدص  ببسم و  رظن  زا  رتاوت  لقن  نیا  دشاب  هتشادن  يرگید  رابخا  نئارق و  هیلا  لوقنم  رگا  اّما 
243 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رادقملا نم  رتاوتلا  دـحب  ام  یلع  لدـی  مل  ول  و  هیلع ، هبیترت  بجول  ربخملا - دـنع  ول  و  ۀـلمجلا - یف  رتاوتملا  ربخلل  رثأ  كانه  ناک  ول  معن ،
[. 1]
______________________________

دیهدب رثا  بیترت  نآ  هب  دیاب  امـش  دشابن ) رتاوت  دیفم  همه  يارب  ول  و   ) دش رتاوتم  ۀلمجلا  یف  يربخ  رگا  هک  تفگ  یلیلد  هچنانچ  [- 1 ( ] 1)
تباـث رتاوت  هک  لـقان  يارب  اـّما  تسین  رتاوتم  هیلا  لوقنم  يارب  هکنیا  ول  دـیامن و  راـب  رثا  رتاوتم  ربخ  نآ  هب  دـیاب  هیلا  لوقنم  تروص  نیا  رد 

. تسا
لـصاح دوشن ) تباث  رتاوت  دارفا  مامت  يارب  ول  و   ) ۀـلمجلا یف  رتاوتم  ربخ  دـیز ، تایح  هب  تبـسن  هچنانچ  هک  تسا  هدرک  رذـن  يدرف  لاـثم :

، رذان يارب  هچرگا  تروص  نیا  رد  درک  لقن  دیز  تایح  هب  تبـسن  رتاوتم  ربخ  وا  يارب  رفن  کی  اقاّفتا  مهدیم  هقدص  مهرد  دـص  نم  دوش 
. تسا هدش  رتاوت  لقن  وا  يارب  اریز  دهدب  هقدص  ار  مهرد  دص  یتسیاب  تسین  رتاوتم  هلئسم  نیا 

244 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نوکل يوحفلاب ، هیلع  دحاولا  ربخ  ۀـیجح  ۀـلدأ  ۀـلالد  مّهوت  و  لیلد ، هدـعاسی  و ال  يوتفلا ، یف  ةرهـشلا  صوصخلاب  هرابتعاب  لیق  امم  لصف 

کلذ حیقنت  هتیاغ  نظلا ، هتدافإ  هرابتعا  طانم  نوک  یلع  اهتلالد  مدع  ةرورـض  یفخی ، ام ال  هیف  ربخلا ، هدـیفی  امم  يوقأ  هدـیفت  يذـلا  نظلا 
[. 1  ] ۀفزاجم ریغ  طانمب  سیل  هنأب  عطقلا  يوعد  نأ  عم  هب ، رابتعا  و ال  رابتعالاب ، یلوأ  اهنأب  نظلا  الإ  بجوی  وه ال  و  نظلاب ،

______________________________

تسا تّجح  یئاوتف  ترهش  ایآ 

روهـشم اهقف  نیب  هک  یئاوتف  زا  تسترابع  یئاوتف  ترهـش  دشابیم  یئاوتف  ترهـش  دراد  ّتیّجح  هک  دـناهتفگ  هک  ار  یتاراما  زا  یکی  [- 1]
عامجا طئارش  عامجا و  ّدح  هب  دشاب و  نیب  رد  يراهتشا  طقف  ینعی  دنـشاب  اوتف  کی  ياراد  اهقف  زا  دصرد  داتـشه  دصرد ، داتفه  الثم  دشاب 

. دسرن
: زا تسترابع  دشاب  یئاوتف  ترهش  ّتیّجح  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاههار  اّما 

يّدح ات  نظ و  هل  ربخم  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ّتیّجح  كالم  و  تسا . تّجح  یطئارش  اب  ۀلمجلا و  یف  دحاو  ربخ  نیقّقحم  نیب  املسم  - 1
. دوشیم لصاح  دحاو  ربخ  زا  نانیمطا  قوثو و 

زا هک  تسا  یّنظ  زا  رتشیب  بتارمب  دوشیم  ادیپ  اوتف  کی  راهتشا  زا  هک  یّنظ  نآ  ینعی  تسه . ّتیولوا  وحنب  یئاوتف  ترهـش  رد  كالم  نیا 
رگا ینعی  دوشیم  لصاح  دحاو  ربخ 

245 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دهدیم رارق  تّجح  مه  ار  يوق  ّنظ  نیا  هّیولوالاب  دهد  رارق  تّجح  ار  فیعض  ّنظ  نآ  یلیلد 

. تسا یفاک  یئاوتف  ترهش  ّتیّجح  يارب  هّیعطق  ّتیولوا  نامه  تسین و  مزال  نآ  ّتیّجح  رب  یّصاخ  لیلد  یئاوتف  ترهش  رد  نیاربانب 
«. یفخی ام ال  هیف  : » دنیامرفیم فّنصم  موحرم 
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يارب نظ  لوصح  دحاو  ربخ  ّتیّجح  كالم  هک : دیدروآ  تسد  هب  ار  دحاو  ربخ  ّتیّجح  كالم  اجک  زا  امش  هار - نیا  لیلد و  نیا  لاکشا 
؟ دیتسه بلطم  نیا  هب  عطاق  امش  ایآ  تسا ؟ هل  ربخم 

. میرادن كالم  نیا  دوجو  هب  یعطق  هک  ام 
. تسا هل  ربخم  يارب  نظ  لوصح  دحاو  ربخ  ّتیّجح  كالم  هک  دراد  هّنظم  ناسنا  هک  تسا  نینچ  بلطم  تیاغ  هلب 

نوچ تسا  تّجح  مه  یئاوتف  ترهـش  زا  لـصاح  ّنظ  هّیعطق  ّتیولوا  هب  دـیئوگب  امـش  هک  دوشیمن  ببـس  طاـنم  كـالم و  هب  نظ  نیا  اـّما 
. دشاب ینیقی  یعطق و  شلحارم  مامت  دیاب  هّیعطق  ّتیولوا 

مدـع نوـنظ  رد  یلّوا  لـصا  هک  میتـفگ  نوـنظ  ثحب  يادـتبا  میرادـن و  هیّنظ  ّتیوـلوا  ّتیّجح  رب  یلیلد  اـم  تسه و  هیّنظ  ّتیوـلوا ، نیا  هلب 
. دوشب مئاق  نآ  ّتیّجح  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  تساهنآ  ّتیّجح 

ام هک  دنک  اعّدا  یـسک  تسا  نکمم  هوالعب  دـنک  ادـیپ  ّتیّجح  هکنیا  ات  دراد  لیلد  هب  زاین  یئاوتف  ترهـش  دـننام  شدوخ  هیّنظ  ّتیولوا  نیا 
: اریز دشاب  نظ  لوصح  دحاو  ربخ  ّتیّجح  كالم  هک  مینکیمن  ادیپ  مه  هّنظم  الصا 

. دراد ّتیّجح  دحاو  ربخ  دوشن  ای  دوشب  ادیپ  هّنظم  دحاو  ربخ  زا  هچ  هک : مینادیم 
. تسا هل  ربخم  يارب  نظ  لوصح  دحاو  ربخ  ّتیّجح  كالم  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  هنوگچ  سپ 

246 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
( کباحصأ نیب  رهتشا  امب  ذخ  : ) یلوألا یف  هلوق  یف  لوصوملاب  دارملا  نأ  حوضول  هیلع ، ۀلوبقملا  ةروهشملا و  ۀلالد  مهوت  هنم ، فعـضأ  و 

معی ام  ال  ۀیاورلا ، وه  هب ) ذخؤیف  کباحـصأ ، نیب  هیلع  عمجملا  هب ، امکح  يذلا  کلذ  یف  انع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلإ  رظنی  : ) ۀـیناثلا یف  و 
[. 1  ] یفخی نأ  نم  حضوأ  وه  امک  يوتفلا ،

______________________________

تیاور ود  نیا  تسا . [ 99 «] هلظنح نب  ورمع  هلوبقم   » و [ 98 «] هجیدخ یبا  هروهشم   » یئاوتف ترهـش  ّتیّجح  يارب  هار  نیمّود  - 2 [- 1 ( ] 1)
. دناهدش دراو  نیضراعتم  نیربخ  باب  رد 

تیاور نیا  قـبط  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ شمکح  دـندش ، ضراـعتم  تـیاور  ود  رگا  دـنکیم  ضرف  يوار  هجیدـخ  یبا  هروهـشم  رد 
نیا رد  ّنأک  مالّسلا  هیلع  ماما  دینک ، ذخا  تسا ، روهشم  هیماما  باحصا  نیب  هک  ار  هچنآ  ینعی : کباحصا » نیب  رهتشا  امب  ذخ  : » دنیامرفیم
يام  ) روهـشم ياوتف  ای  دـشاب  روهـشم  تیاور  هاوخ  کباحـصا - نیب  رهتـشا  ام  ّلکب  ذـخ  هک : دـناهدرک  نایب  ار  یّلک  هطباض  کـی  تیاور 

(. دراد ّتیمومع  هلوصوم 
لقن دوخ  یئاور  بتک  رد  ار  نآ  رابخا  ةاور  دنتسه و  انشآ  نآ  اب  ثیدح  باحصا  دراد  ترهـش  شلقن  هک  یتیاور  ینعی  روهـشم - تیاور 

(. دنشاب هدرک  لمع  نآ  قبطرب  هکنیا  هن   ) دنشاب هدرک 
. دشاب هتشاد  ترهش  يأر  اوتف و  کی  هکنیا  زا  تسترابع  روهشم - ياوتف 

ار نیـضراعتم  نیتیاور  مکح  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنکیم و  لاؤس  ضراعتم  تیاور  ود  مکح  زا  لئاس  هجیدـخ - یبا  هروهـشم  زا  باوج 
هلوصوم يام  هدـشن و  حرطم  تیاور  نیا  رد  اوتف  هلئـسم  تسا و  يوار  لاؤس  زا  باوج  رهتـشا ) امب   ) رد هلوصوم  ياـم  دـنیامرفیم و  ناـیب 

. درادن یتّیمومع 
ترـضح دـنکیم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  ضراـعتم  تیاور  ود  مکح  زا  يوار  هک  تسا  نینچ  اـبیرقت  مه  هلظنح  نب  ورمع  هلوبقم  اـّما 

مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  دنیامرفیم ...( :
247 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ نظلل  ةدـیفم  ةرامأ  لک  ۀـیجح  یلع  لب  هتیجح ، یلع  مهئانب  صاصتخا  مدـع  يوعد  دـعبی  ال  ءـالقعلا ، ءاـنبب  ربخلا  ۀـیجح  یلع  ءاـنب  معن 
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[. 1  ] داتقلا طرخ  کلذ  تابثإ  نود  نکل  نانئمطالا ،
______________________________

دنع روهـشمب  سیل  يذـلا  ذاشلا  كرتی  انمکح و  نم  هب  ذـخؤیف  کباحـصا  دـنع  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذـلا  کـلذ  یف  اـّنع  اـمهتیاور ) )
(. هیف بیر  هیلع ال  عمجملا  ّناف  کباحصا 

. دوشیم مه  یئاوتف  ترهش  لماش  دراد و  ّتیمومع  مه  تیاور  نیا  رد  هلوصوم  يام  دیوگب  دهاوخیم  لدتسم  ّنأک 
نم ناک  ام  یلا  رظنی  دنیامرفیم ...«  مه  ماما  تسا  ضراعتم  تیاور  ود  زا  لاؤس  نوچ  هک  تسا  حـضاو  هلظنح  نب  ورمع  هلوبقم  زا  باوج 

 ...«. هب امکح  يذلا  کلذ  یف  اّنع  امهتیاور )  ) مهتیاور
روکذم لیلعت  هب  دننکیم  کّسمت  هلوبقم  هب  هک  یناسک  اریز  دناهدرک  یفطلمک  يرادقم  هلظنح  نب  ورمع  هلوبقم  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

. دنیامنیم لالدتسا  نآ  رد 
هیلع عمجم  زا  دوصقم  هیف » بیر  هیلع ال  عمجملا  ّناف   » هک دننکیم  رکذ  ار  ّتلع  دینک و  ذخا  ار  روهشم  دنیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینعی 
دراد ناکما  هّتبلا  دوشیم  روهشم  ياوتف  روهشم و  تیاور  لماش  دراد و  ّتیمومع  تیاور  رد  لیلعت  و  یحالطصا ) عامجا  هن   ) تسا روهشم 

(. ددرگیمرب تیاور  هب  و   ) تسا يرکذ  دهع  مال  فلا و  هیلع » عمجملا   » رد مال  فلا و  هک  درک  هشقانم  مه  نیا  رد  هک 
رد مال  فلا و  هک  تسین  دیعب  دوشیم و  یئاوتف  ترهش  روهـشم و  تیاور  لماش  دنکیم و  نایب  ار  یّماع  یّلک و  بلطم  تیاور  رهاظ  نکل 

بیر ال   » ذاش هب  هبـسنلاب  دنک  ادـیپ  قّقحت  يدرف  ره  نمـض  رد  روهـشم )  ) هیلع عمجم  سنج  ینعی  دـشاب . سنج  مال  فلا و  هیلع » عمجملا  »
. تسا هیف »

كالم دناوتیم  يّدح  ات  ناسنا  تروص  نیا  رد  تایاور ) تایآ و  هن   ) دنادب القع  ءانب  ار  دحاو  ربخ  ّتیّجح  لیلد  یسک  رگا  هلب ، - 3 [- 1]
تسدب  ار  دحاو  ربخ  ّتیّجح 

248 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک وحن  نیا  هب  دروایب 

نانیمطا يّدح  ات  ّنظ و  دحاو  ربخ  زا  هل  ربخم  هک  تسا  نیا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  كالم  دـنیوگیم  مینیبیم  مینکیم  هعجارم  القع  هب  یتقو 
. دنکیم ادیپ 

. دوشیم ادیپ  نانیمطا  نظ و  یئاوتف  ترهش  زا  میئوگیم  تسه و  مه  یئاوتف  ترهش  رد  طانم  نیمه  دشاب  نیا  كالم  رگا  و 
(. میرادن ّتیولوا  هب  يراک   ) دوشیم مه  یئاوتف  ترهش  لماش  دراد و  میمعت  القع  ءانب  میئوگیم  نیاربانب 

«. داتقلا طرخ  کلذ  تابثا  نود   » هک دننکیم  لاکشا  دعب  نکل  دننکیم  نایب  دعبی ) ال   ) وحنب ادتبا  ار  بلطم  نیا  فّنصم  موحرم 
؟ تسین دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد  القع  ءانب  هک  تسا  نیا  ایآ  دنوخآ  ياقآ  موحرم  دوصقم 

. تسا القع  ءانب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مهم  لیلد  کی  هک  دنریذپیم  ناشیا  ادعب  هک  ار  نیا 
ار كالم  مینکیم  عوجر  القع  هب  یتقو  هک  میهدیم  باوج  ام  مه  ار  نیا  تسین  صّخـشم  ءانب  نیا  كـالم  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخب  رگا  و 

: هک دننکیم  نایب  ام  يارب 
. دوشیم لصاح  نانیمطا  قوثو و  نظ و  ام  يارب  دحاو  ربخ  زا 

. دشاب تباث  یئاوتف  ّتیّجح  ترهش  يارب  مّوس  لیلد  هک  تسین  دیعب  اذل 
249 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ۀیلوصألا ، لئاسملا  مهأ  نم  ۀلأسملا  هذه  نأ  یفخی  و ال  صوصخلاب 100 ،] ۀلمجلا  یف  دحاولا  ربخ  ۀیجح  باحصألا  نیب  روهشملا  لصف 
ۀلدألا نع  اهیف  ثحبلا  نکی  مل  ول  و  طابنتسالا ، قیرط  یف  ۀلأسملا  ۀجیتن  عوقو  ۀحـص  ۀیلوصألا  یف  كالملا  نأ  باتکلا  لوأ  یف  تفرع  دق 
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[. 1  ] ۀلدألا یه  لوصألا  ملع  یف  عوضوملا  نوک  لوحفلا  ۀنسلأ  یف  رهتشا  نإ  و  ۀعبرألا ،
______________________________

[ دحاو ربخ  ]

؟ تسا لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تّیّجح  ثحب  ایآ 

نیا نآ  دناهدرک و  نایب  مه  هیافک  باتک  لّوا  دلج  يادتبا  رد  ابیرقت  دننکیم  نایب  فّنـصم  موحرم  لصف  نیا  لئاوا  رد  هک  ار  یبلاطم  [- 1]
؟ دوش ثحب  دیاب  لوصا  ملع  رد  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  یطئارش ) اب  ۀلمجلا و  یف   ) دحاو ربخ  ّتیّجح  هلئسم  ایآ  هک : تسا 

: هک دراد  ياهطباض  كالم و  کی  یلوصا  هلئسم  اریز  يرآ ! دنیامرفیم  فّنصم  موحرم 
كالم نیا  دحاو  ربخ  رد  دوش و  عقاو  دهدیم  لیکشت  یعرش  مکح  طابنتسا  يارب  دهتجم  هک  یـسایق  رد  دناوتب  دیاب  یلوصا  هلئـسم  هجیتن 

(. دوشیم عقاو  يربک  رد  الومعم  هجیتن   ) تسه
250 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؛ لیلدـلا لاوحأ  نع  ثحب  لیلدـلا  ۀـیلیلد  نع  ثحبلا  نأ  يوعد  مشجت  ۀـیلوصأ - ۀـلأسملا  هذـه  نوک  يأ  کلذ - یف  دـیفی  داکی  هیلع ال  و 
[. 1  ] اهنع یکاحلا  ربخلا  ۀیجح  نع  لب  ۀلدألا ، ۀیلیلد  نع  سیل  ۀلأسملا  یف  ثحبلا  نأ  ةرورض 

______________________________

ۀعمجلا ةالصل  بوجولاف  اربک .)  ) تباث وهف  دحاولا  ربخلا  هیلع  ماق  مکح  ّلک  و  ارغص .)  ) دحاولا ربخ  اهبوجو  یلع  ماق  ۀعمجلا  ةالـص  لاثم :
. تباث

عوضوم ام  درک ؟ ثحب  عامجا ) لقع و  ّتنـس ، باتک ،  ) هعبرا هلدا  ضراوع  زا  دیاب  لوصا  ملع  رد  ایآ : هک  میرادـن  بلطم  نیا  هب  يراک  ام 
. میوشب یلکشم  راتفرگ  ات  مینادیمن  هعبرا  هلدا  صوصخ  ار  لوصا  ملع 

. تسا هعبرا  هلدا  لوصا  ملع  عوضوم  دنیوگیم  روهشم  هچرگا 
: هجیتن رد  میدرک و  نایب  امش  يارب  ار  یلوصا  هلئسم  كالم  یفرط  زا  میداد و  هعسوت  ار  لوصا  ملع  عوضوم  یفرط  زا  ام  سپ 

. تسا لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  زا  ثحب 

لوصف بحاص  مالک 

ریاـس اـی  دـشاب  هلدا  نیا  ّتیلیلد  هاوخ  شلومحم  تسا و  هعبرا  هلدا  لوصا ، ملع  عوـضوم  [: 101] دـنیامرفیم لوصف  بحاص  موحرم  [- 1]
. تسا لوصا  ملع  رد  لخاد  مه  نیا  مینکیم ، نآ  ّتیلیلد  زا  ثحب  دحاو  ربخ  رد  هک  ام  دراد و  طابترا  هلدا  نیا  هب  هک  یتاهج 

: مینکیم لاؤس  ناشیا  زا  تروص  نیا  رد  ام 
اب هلدا  هک  تسا  نیا  هعبرا  هلدا  رهاظ  هک  یلاح  رد  ما ال  ۀّـجح  دـحاولا  ربخ  میئوگیم  مینکیم و  لیلد  ّتیلیلد  زا  ثحب  دـحاو  ربخ  رد  اـم 

. دنتسه لوصا  ملع  عوضوم  تسه  مّلسم  ناشتلالد  هکنیا  ظفح  اب  ینعی  دنراد  ّتیعوضوم  ّتیلیلد  فصو 
251 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، دحاولا ربخب  تبثت  له  هریرقت - وأ  هلعف  وأ  ۀجحلا  لوق  یه  و  ۀنسلا - نأ  یلإ  ۀلأسملا  هذه  عجرم  نأ  يوعد  مشجت  هیلع  دیفی  داکی  امک ال 
[. 1 [ ؟ ۀنیرقلا وأ  رتاوتلا  نم  عطقلا  دیفی  امب  الإ  تبثت  وأ ال 

______________________________
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؟ مینکیم هلدا  ضراوع  کیمادک  زا  ثحب  ام  دحاو  ربخ  رد  دیئامرفب 
عطق اب  باتک  دوخ  لوصا  ملع  عوضوم  ینعی  تسا  هلدا  تاوذ  لوصا  ملع  عوضوم  دنیوگب  هک  دناهدش  روبجم  لوصف  بحاص  موحرم  اذـل 

. تسه شتّیلیلد  زا  رظن 
. تسه شتّیلیلد  زا  رظن  عطق  اب  ّتنس  دوخ 

. تسه شتّیلیلد  رابتعا و  زا  رظن  عطق  اب  عامجا  دوخ 
. تسا عوضوم  ضراوع  لیلد و  ضراوع  زا  ثحب  نیا  مینکیم ، ثحب  هلدا  نیا  ّتیلیلد  زا  اجکره  نیاربانب 

ایآ تسا ؟ هعبرا  هلدا  زا  کیمادک  مینکیم ، شتّیلیلد  زا  ثحب  ام  هک  يدـحاو  ربخ  نیا  لوصف : بحاص  موحرم  هب  فّنـصم  موحرم  باوج 
؟ تسا ّتنس 

مالّـسلا هیلع  موصعم  ماـما و  لوق  ّتیّجح  زا  ثحب  دـحاو  ربـخ  رد  اـم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ریرقت  لـعف و  لوق و  ّتنـس ، زا  دوصقم 
. هن ای  دراد  ّتیّجح  هرارز  ربخ  ایآ  مینکیم  ثحب  هکلب  مینکیمن 

لوصا ملع  لـئاسم  زا  یکی  لـیلد و  ضراوع  زا  ثحب  مه  شتّیلیلد  زا  ثحب  دـیئوگیم  امـش  هک  تسا  هعبرا  هلدا  زا  کیمادـک  هرارز  ربخ 
. دشابیم

. درادن لوصا  ملع  هب  یطبر  تسا و  یمالک  ثحب  کی  ماما  لوق  ّتیّجح  رد  ثحب 

مظعا خیش  مالک 

تسا  هدوب  دراو  لوصف  بحاص  رب  هک  یلاکشا  نیا  هب  هّجوتاب  خیش 102 ] موحرم  [- 1]
252 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهکوکشم ، ضراوع  نم  لب  اهضراوع ، نم  سیل  اهب  رابخالا  يدل  اهیف  کشلا  عم  اهتوبثب  دبعتلا  نإف 
، هریغ نم  وأ  ثحابملا  نم  اهنأ  یف  كالملا  وه  امنإ  لئاسملا  یف  هنع  ثوحبملا  و  ربخلا ، ۀیجح  نم  ۀلأسملا  یف  هنع  ثحبی  امل  مزال  هنأ  عم 

[. 2 . ] حضاو وه  امک  همزال ، وه  ام  ال 
______________________________

: هک دناهدرک  رایتخا  ار  يرگید  هار 
هّیعطق هنیرق  هکنیا  ای  دوشب و  تباث  رتاوت  اب  دـیاب  ماما  ریرقت  لعف و  لوق و  هکنیا  ای  دوشیم  تباث  دـحاو  ربخ  اب  ماما  ریرقت  لعف و  لوق و  ایآ 

لعف لوق و   ) ّتنـس ایآ  ما ال  دحاولا  ربخب  مامالا  لوق  تبثت  له  دنک . تباث  ار  موصعم  ریرقت  لعف و  لوق و  ات  دوشب  دحاو  ربخ  همیمـض  دیاب 
ود فّنصم  موحرم  تسا . ّتنـس  ضراوع  زا  ثحب  هعبرا و  هلدا  ضراوع  زا  ثحب  نیا  هن و  ای  دوشیم  تباث  دحاو  ربخ  اب  موصعم ) ریرقت  و 

. دننکیم دراو  ناشیا  هب  لاکشا 
. دینک ثحب  ّتیلیلد  ّتیّجح و  زا  دیهاوخیم  هرخالاب  امش  : 1 [- 1]

؟ تسا هرارز  تیاور  يارب  ّتیّجح  هکنیا  ای  تسا  موصعم  لوق  هب  طوبرم  ّتیّجح  نیا  ایآ 
. تسا تیاور  شعوضوم  ضورعم و  رابتعا ، ّتیّجح و 

. دنکیم ادیپ  رابتعا  مدع  رابتعا و  هب  فاّصتا  هیکاح  ّتنس  یحالطصا  ریبعت  هب  و 
دیرادن ماما  لوق  ّتیّجح  رد  کش  امـش  درادن و  ماما  لوق  هب  یطبر  نیا  هن ، ای  تسا  تّجح  لقن  نآ  ایآ  دـنکب  لقن  ار  ماما  لوق  یـسک  رگا 

. دینکیم دحاو  ربخ  زا  ثحب  اذل  دیراد و  هرارز  ربخ  ّتیّجح  رد  کش  هکلب 
هکلب هن ؟ ای  دوشیم  تباث  دحاو  ربخ  اب  موصعم ) ریرقت  لعف و  لوق ،  ) ّتنـس ایآ  هک : دـناهدرکن  ثحب  وحن  نیا  هب  یلوصا  بتک  رد  : 2 [- 2]
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ما ال؟ ۀّجح  دحاولا  ربخ  دناهتفگ :
. دیدرک تسرد  ار  هلئسم  ندوب  یلوصا  ناونع  مزال  يور  دیدرک و  ضوع  مزال  اب  ار  موزلم  ياج  امش  دنتسه و  موزلم  مزال و  ود  نیا 

253 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ربخلا ۀیجح  مدع  سیردإ  نبا  یسربطلا و  ةرهز و  نبا  یضاقلا و  دیسلا و  نع  یکحملاف  ناک ، فیک  و 

______________________________

ءزج دناهدرک ، حرطم  ار  یبلطم  هک  يوحن  نامه  هب  دید  دیاب  یلوصا  هلئـسم  رد  دناهدومن و  ثحب  هدرک و  ناونع  ار  موزلم  لوصا  بتک  رد 
. هن ای  تسه  لوصا  ملع  لئاسم 

مه یلوصا  هلئـسم  هطباض  تسا و  یّماع  ناونع  لوصا  ملع  عوضوم  میئوگب  هک  تسا  نیا  رتهب  هار  تسین و  مامت  خیـش  موحرم  هار  نیا  اذل 
. میدرک رکذ  هک  دوب  نامه 

، یضاق یـضترم ، دّیـس  دننام  ناگرزب  زا  یتعامج  اّما  تسا  تّجح  یطئارـش  اب  ۀلمجلا و  یف  دحاو  ربخ  میتفگ  مه  البق  هک  روطنامه  [- 1]
. دناهدش دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  لئاق  سیردا  نبا  و  یسربط ، هرهز ، نبا 

. میهدیم رّکذت  ار  بلطم  ود  البق 
رد هک  مینادیم  تّجح  ار  دحاو  ربخ  یطئارـش  اب  هکلب  مینادیمن  تّجح  ار  يدـحاو  ربخ  ره  میتسه ، دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  لئاق  هک  ام  - 1

. درک میهاوخ  رکذ  ار  طئارش  نآ  ثحابم  نیمه  نمض 
الـصا دحاو  ربخ  دیوگب  دیاب  تسه  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  فلاخم  هک  یـسک  هجیتن  رد  مینادیم  تّجح  هیئزج  هبجوم  وحنب  ار  دـحاو  ربخ  ام 

. تسا هّیلک  هبلاس  هّیضق  کی  هّیئزج ، هبجوم  هّیضق  ضیقن  اریز  درادن  ّتیّجح 
دحاو ربخ  کی  هچنانچ  دـشابن  هّیعطق  هنیرق  اب  هارمه  فوفحم و  دـشاب و  هتـشاد  ّتیراـما  هبنج  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  نآ  عازن ، لـحم  - 2

[. 103] دنکیمن ادیپ  ّتیراما  هبنج  ددرگیم و  لخاد  عطق  باب  رد  دوشیم و  جراخ  عازن  لحم  زا  دش  هّیعطق  هنیرق  اب  هارمه 
. مینکیم رکذ  ار  ّتیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا  ادتبا  ام 

254 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ملعلا ریغ  عابتا  نع  ۀیهانلا  تایآلاب  مهل  لدتسا  و 

اقفاوم نکی  مل  وأ  نادـهاش ، وأ  هّللا  باـتک  نم  دـهاش  هیلع  نکی  مل  وأ  مالّـسلا ، مهیلع  مهلوـق  هنأ  ملعی  مل  اـم  در  یلع  ۀـلادلا  تاـیاورلا  و 
ام الإ  ثیدـح  لوبق  نع  یهنلا  یلع  وأ  فرخز ، هّللا  باتک  قفاوی  ام ال  نأ  یلع  وأ  هّللا ، باتک  هقدـصی  ام ال  نـالطب  یلع  وأ  مهیلإ ، نآرقلل 

[. 2  ] کلذ ریغ  یلإ  ۀنسلا ، وأ  باتکلا  قفاو 
______________________________

دحاو ربخ  تّیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا 

. دنکیم یهن  عطق  ملع و  زا  ریغ  يوریپ  زا  ار  ام  هک  دراد  دوجو  یتایآ  ینآرق - لیلد  : 1 [- 1]
نآ هب  تبـسن  ملع  هـک  ار  يزیچ  [ 104] ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َکـِئلوُأ  ُّلُـک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفْقَت  ـال  َو  فلا -

. دینکن يوریپ  دیرادن 
هّنظم هکیلاحرد  دـننکیم  هّنظم  زا  يوریپ  اهنیا  [ 105] ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم  َو  ب -

. دنکیمن عقاو  زا  زاینیب  ار  ناسنا 
ّلحم زا  دشاب  ملع  دیفم  هک  ضرفرب  دـنکیمن و  ملع  هدافا  هک  مه  دـحاو  ربخ  دـننکیم و  یهن  ار  نیقی  ملع و  زا  ریغ  زا  يوریپ  تایآ ، نیا 
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. دشابن ملع  دیفم  هک  تسه  يدحاو  ربخ  عازن  ّلحم  اریز  تسا  جراخ  عازن 
: هک تسا  نیا  تایاور  زا  یـضعب  دافم  تسا  هدش  دراو  ینوگانوگ  تاریبعت  تایاور  رد  دحاو - ربخ  ّتیّجح  مدـع  رب  یئاور  لیلد  : 2 [- 2]

ینعی دـینک  در  ام  هب  دراد  طاـبترا  اـم  هب  هک  دـینادیمن  تسا و  هدـش  رداـص  نیموصعم )  ) اـم زا  دـیرادن ) ملع   ) دـینادیمن هک  ار  یتاـیاور 
[106 .] دیئامن ضرف  مدعلاک 

255 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀعیـشلا بهذـم  نم  افورعم  هکرت  نوک  یف  سایقلا ، ۀـلزنمب  هلعج  هنأ  هنع  یکح  لب  همالک ، نم  عضاوم  یف  دیـسلا  نع  یکحملا  عامجإلا  و 

[. 1]
______________________________

تایاور زا  یخرب  دینک و  در  ام  هب  تشادن  ینآرق  دـهاش  کی  رگا  دیـسر  امـش  يارب  ام  زا  یتیاور  ره  هک  دـنیوگیم  تایاور  زا  یـضعب  و 
[107 .] دینک در  ام  هب  ار  تیاور  نآ  تشادن  ینآرق  دهاش  ود  دیسر و  امش  يارب  نیموصعم )  ) ام زا  یتیاور  رگا  دنیوگیم :

[108 .] دینک در  ام  هب  ار  تیاور  نآ  دوبن  هّللا  باتک  قفاوم  دیسر و  امش  هب  نیموصعم )  ) ام زا  یتیاور  رگا  دنیوگیم : تایاور  زا  ياهّدع  و 
نآرب نـالطب  ملق  دـیاب  تـسا و  لـطاب  الـصا  دـنکیمن  قیدـصت  هـّللا  باـتک  هـک  ار  يربـخ  نآ  هـک : تـسا  نـیا  تاـیاور  زا  یـضعب  داـفم 

[109 .] دیشک
[110 .] تسا لطاب  فرخز و  درادن  تقفاوم  هّللا  باتک  اب  هک  يربخ  هک : تسا  نیا  تایاور  زا  یضعب  نومضم  و 

[111 .] دینکن لوبق  ار  نآ  درادن  ّتنس  ای  هّللا  باتک  اب  تقفاوم  هک  یتیاور  هک : تسا  نیا  رابخا  زا  یضعب  دافم 
. دراد دوجو  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  رب  عامجا  دناهتفگ  عامجا - : 3 [- 1]

: هک دناهدومرف  ناشتاملک  زا  یضعب  رد  فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) یضترم دّیس 
هک  روطنامه  ینعی  تسا  سایق  هب  لمع  دننام  دحاو  ربخ  هب  لمع  هعیش  قطنم  رظن  زا 

256 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀیعرشلا عورفلا  معی  ام  ال  ۀیداقتعالا ، لوصألا  یف  ملعلا  ریغ  عابتا  وه  اهتاقالطإ  نم  نقیتملا  وأ  اهنم  رهاظلا  نأبف  تایآلا ، نع  اما  باوجلا : و 

[. 1]
______________________________

. تسا هعیش  راعش  ءزج  سایق ، زا  يّربت  نیا  دیوجیم و  يرازیب  يّربت و  مه  دحاو  ربخ  زا  دیوجیم  يّربت  سایق  زا  هعیش 

دحاو ربخ  تّیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا  باوج 

تسا و مزال  عطق  نیقی و  امتح  دئاقع  لوصا  رد  دـشابیم و  يداقتعا  لوصا  هب  طوبرم  هفیرـش  تایآ  نآ  رهاظ  الّوا  تایآ : زا  باوج  [- 1]
: الثم دید  ار  تایآ  دراوم  دیاب  هک  تسا  نیا  تایآ  زا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  راهظتسا  ّتلع 

ّتقد ار  هروـس  نیمه  تشه  تسیب و  هیآ  اددـجم  تفه و  تسیب و  هیآ  نوـنکا  دـیدرک  هظحـالم  امـش  ار  مجن  هروـس  تشه  تسیب و  هـیآ 
ناونعهب ار  هکئالم  دـنرادن  نامیا  داعم  هب  هک  یناسک  ًاْئیَـش . ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم  َو  دـینکب :

هّنظم هکیلاحرد  دننکیم  هّنظم  زا  يوریپ  دنرادن و  ملع  بلطم  نیا  هب  اهنآ  دیامرفیم  دـعب  هیآ  رد  دـننکیم و  يراذـگمان  ادـخ  نارتخد 
. دنکیمن عقاو  زا  زاینیب  ار  ناسنا 

دناهدومن لالدتسا  نآ  هب  اهنیا  هک  ار  یتایآ  نیاربانب  تسا  يداقتعا  هلئسم  کی  داد  هّللا  تانب  ناونع  هکئالم  هب  ناوتیمن  ای  ناوتیم  هکنیا 
يرادقم ایوگ  دنوخآ  ياقآ  موحرم  سپـس  دراد  ّتیعوضوم  نیقی  ملع و  دئاقع  لوصا  رد  تسا و  نید ) عورف  هن   ) دـئاقع لوصا  هب  طوبرم 
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: هک دننکیم  تاشامم 
هب کّسمت  طئارش  زا  یکی  اریز  دینک  کّسمت  دیناوتیمن  تایآ  قالطا  هب  لقا  میئوگیم ال  ام  دینک  هشقانم  مه  راهظتـسا  نیا  رد  رگا  ایناث ،

ردق تسا و  دوجوم  بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردق  هیف  نحن  ام  رد  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  هک  تسا  نیا  قالطا 
. دنامیمن یقاب  تایآ  يارب  یقالطا  نّقیتم  ردق  دوجو  اب  تسا و  يداقتعا  لئاسم  تایآ  نیا  رد  نّقیتم 

257 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] رابخألا رابتعا  یلع  ۀیتآلا  ۀلدألاب  ۀصصخم  یهف  اهل ، اهمومع  ملس  ول  و 

[. 2  ] داحآ رابخأ  اهنإف  دادسلا ، نع  لاخ  اهب  لالدتسالا  نأبف  تایاورلا ، نع  اما  و 
[. 3  ] ۀلاحم اهضعب ال  رودصب  یلامجإلا  ملعلل  الامجإ ، ةرتاوتم  اهنأ  الإ  ینعم ، اظفل و ال  ةرتاوتم  نکت  مل  نإ  اهنإ و  لاقی : ال 

______________________________

تـسا دـحاو  ربخ  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  مه  دوشیم و  لماش  ار  يداقتعا  لئاسم  مه  دراد ، قالطا  مومع و  تایآ  هک  مّلـس : ول  و  [- 1 ( ] 1)
میئامنیم و دّیقم  مینزیم و  صیـصخت  ار  تایآ  تاقالطا  تامومع و  هلدا  نآ  اب  میدرک ، هماقا  ار  دحاو  ربخ  تیّجح  هلدا  هکنآ  زا  دـعب  اّما 

. دوشب مئاق  بلطم  نآرب  دحاو  ربخ  هکنیا  رگم  دینکن  يوریپ  دیرادن  نآ  هب  تبسن  ملع  هک  ار  یبلطم  ربخ و  میئوگیم 
دحاو ربخ  رگا  دنتـسه . داحآ  رابخا  دیدرک  لالدتـسا  اهنآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  يارب  امـش  هک  ار  یتایاور  تایاور : زا  باوج  [- 2]

لالدتـسا دـحاو  ربخ  ّتیّجح  مدـع  رب  دـحاو  ربـخ  هلیـسو  هب  امـش  هنوگچ  درادـن  ار  لالدتـسا  يارب  ّتیلباـق  مه  امـش  يارب  درادـن  ّتیّجح 
؟ دینکیم

دعب ات  میهدیم  حیضوت  ار  رتاوت  عاونا  ادتبا  ام  دنتـسه  یلامجا  رتاوتم  مینکیم  لالدتـسا  اهنآ  هب  ام  هک  ار  یتایاور  تسا : هدش  هتفگ  [- 3]
. میهد همادا  ار  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  نیلئاق  باوج  هلابند 

رتاوت ماسقا 

زا بذـک  رب  ینابت  ةداع  هکيوحنهب  دـننک  لقن  رفن  اهدـص  الثم  دایز  مک و  نودـب  ار  ترابع  کی  هکنیا  زا  تسترابع  یظفل - رتاوت  فلا -
. دوشیم ادیپ  تیاور  نآ  رودص  هب  عطق  ناسنا  يارب  هک  دشاب  عنتمم  اهنآ  فرط 

مکیف كرات  ّینا  دـندومرف : ناشرمع  رخآ  تاعاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا  یظفل  رتاوتم  نیلقث  ثیدـح  میدـقتعم  الثم 
 .... یترتع هّللا و  باتک  نیلقثلا 

يانعم  دافم و  نکل  تسا  فلتخم  دناهدرک  لقن  هک  ار  یظافلا  يونعم - رتاوت  ب -
258 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مالکلا و لحم  وه  امک  اّیلک ، بلسلا  تابثإ  یف  دیفم  ریغ  وه  و  هیلع ، تقفاوت  امیف  الإ  دیفت  اهنأ ال  الإ  کلذک ، تناک  نإ  اهنإ و  لاقی : هنإف 
ماقم یف  هنع  صیحم  لب ال  رئاضب ، سیل  هب  مازتلالا  و  ۀنـسلا ، باتکلل و  فلاخملا  ربخلا  ۀـیجح  مدـع  دـیفت  امنإ  و  ماربـإلا ، ضقنلا و  دروم 

[. 1  ] ۀضراعملا
______________________________

. دناهدرک لقن  فلتخم  تارابع  هب  ار  بلطم  کی  رفن  اهدص  الثم  دراد - رتاوت  تاملک ،
رگیدـکی اب  ناشظافلا  هک  میتسه  يرابخا  اب  هجاوم  ام  هکلب  تسه  يرتاوت  انعم  رد  هن  دراد و  دوجو  رتاوت  ظافلا  رد  هن  یلاـمجا - رتاوت  ج -

یلو تسا  هدـش  رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  رابخا  نآ  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  نکل  تسا  فلتخم  مه  ناشدافم  دراد و  تواـفت 
. تسین صّخشم  ام  يارب  تیاور  ربخ و  نآ 
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؟ تسیچ یلامجا  رتاوت  رد  فیلکت  یّلک  روطهب 
ردـق دـیاب  اذـل  تسا  هدـش  رداـص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  راـبخا  نآ  زا  یکی  هک  میراد  نیقی  اـم  نوچ  دـنیامرفیم  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم 

. درادن ّتیّجح  نّقیتم  ردق  نآرب  هفاضا  دومن و  ذخا  ار  رابخا  نآ  مامت  نیب  نّقیتم  ردق  كرتشم و 
اهنیا تسا . هدوب  مه  ياهفاضا  بلطم  کی  نّقیتم  ردق  نآ  هارمه  میهدیم  لامتحا  لاح  نیع  رد  میراد و  نیقی  نّقیتم  ردـق  هب  تبـسن  هّتبلا 

. دوب رتاوت  ماسقا 
هکلب تسین  راـک  رد  يوـنعم  یظفل و  رتاوـت  هک  دراد  لوـبق  دـنکیم ، کـسمت  دـحاو  ربـخ  تیجح  مدـع  يارب  تاـیاور  نآ  هب  هـک  یـسک 

. تسا هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  امّلسم  تایاور  نآ  زا  یکی  دراد و  دوجو  یلامجا  رتاوت  دیوگیم 
نّقیتم ردق  هب  دیاب  میتفگ و  هک  دوب  نامه  یلامجا  رتاوت  مکح  میراد و  لوبق  ار  یلامجا  رتاوت  مه  ام  هلب  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1]

. درک لمع  تایاور  نآ  زا 
.؟ تسیچ نّقیتم  ردق 

: تفگیم تایاور  زا  یضعب  دوب  فلتخم  تایاور  تاریبعت  میدرک  نایب  هک  روطنامه 
. دراد یعیـسو  يانعم  مه  ملعلا  مدـع  هک  دـینک  در  نیموصعم )  ) ام هب  ار  تیاور  نآ  تسا  هدـش  رداـص  اـم  زا  یتیاور  هک  دـیرادن  ملع  رگا 

ینآرق  دهاش  کی  یتیاور  رگا  تفگیم : تایاور  زا  یضعب 
259 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دینک در  ام  هب  تشادن 
: هک دوب  نیا  تایاور  زا  یـضعب  نومـضم  دیئامن  در  ام  هب  ار  تیاور  نآ  تشادـن  ینآرق  دـهاش  ود  یتیاور  رگا  تفگیم  تایاور  زا  یخرب 
ار تیاور  نآ  تشاد  ّتنس  اب  تفلاخم  يربخ  رگا  هک  دوب  نیا  تایاور  زا  یـضعب  دافم  تسا و  لطاب  تشادن  باتک  اب  تقفاوم  يربخ  رگا 

. کلذ ریغ  دینکن و  لوبق 
مدـع فرـص  اذـل  درادـن  ّتیّجح  تیاور  نآ  تشاد  تفلاخم  ّتنـس  نآرق و  اـب  یتیاور  رگا : هک  تسا  نیا  تاـیاور ، نّقیتم  ردـق  نیارباـنب 

. دنزیمن دحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  يررض  باتک  اب  تقفاوم 
باتک فرط  زا  تیاور  کی  دییأت  قیدصت و  مدع  فرـص  دـیامنیمن  دراو  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  ياهبرـض  ینآرق  دـهاش  نتـشادن  فرص 

. دیامنیمن داجیا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  یلکشم 
: میئوگیم دنتسه  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  لئاق  هک  یناسک  هب  میدرک  صخشم  ار  نّقیتم  ردق  هک  نونکا 

. دوب هّیلک  هبلاس  هّیضق  امش  ياعّدم  ینعی  درادن  ّتیّجح  دحاو  ربخ  الصا  هک  دوب  نیا  امش  ياعّدم 
: هک تسا  نیا  لیلد  نآ  دافم  هک  دنک  هماقا  یلیلد  دناوتیم  تسا  یّلک  بلس  شیاعّدم  هک  یسک  ایآ 

؟؟ درادن ّتیّجح  تسا  ّتنس  فلاخم  مه  باتک و  فلاخم  مه  هک  يربخ 
ۀلمجلا و یف  دحاو  ربخ  میئوگیم  ام  اّما  دوب ) اعّدم  زا  ّصخا  امش  لیلد   ) دوب مامتان  ناتلیلد  اّما  دوب  یّلک  بلس  امـش  ياعّدم  میئوگیم  اذل 

. درادن یتافانم  امش  لیلد  اب  بلطم  نیا  دراد و  ّتیّجح  هّیئزج  هبجوم  وحنب 
زا یکی  تروص  نیا  رد  دندرک  ادیپ  ضراعت  تیاور  ود  رگا  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هلب ،

260 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لصاح ریغ  هنم  لّصحملا  نأبف  عامجإلا ، نع  اما  و 

[. 2  ] لمأتملل ههجو  رهظی  امک  ۀلأسملا ، یف  اصوصخ  لباق ، ریغ  هب  لالدتسالل  هنم  لوقنملا  و 
[. 3  ] هلثمب ضراعم  هنأ  عم 
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[. 4  ] هفالخ یلإ  روهشملا  باهذب  نهوم  و 
______________________________

. دشابیم حوجرم  تسا  باتک  اب  فلاخم  هک  يربخ  تسا و  هّللا  باتک  اب  تقفاوم  تاحّجرم ،
: دننکیم نایب  باوج  راهچ  ابیرقت  فّنصم  موحرم  عامجا : زا  باوج  [- 1]

؟ دراد دوجو  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  رب  لّصحم  عامجا  هک  تسا  نیا  امش  دوصقم  ایآ  - 1
. دنتسه ّتیّجح  هب  لئاق  ارثکا  دنکیمن و  زواجت  رفن  دنچ  زا  ّتیّجح  مدع  هب  نیلئاق  و  تسا . هدشن  لصاح  یعامجا  نینچ  ام  يارب 

، دراد دوجو  لوقنم  عامجا  هلئسم  نیا  رد  دیئوگیم  رگا  - 2 [- 2]
. درادن ّتیّجح  یّلک  روطهب  لوقنم  عامجا  الّوا :

تّجح لوقنم  عامجا  دـیوگب  دـهاوخیم  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  قیرط  زا  دـهدب ، رارق  تّجح  ار  لوقنم  عامجا  دـهاوخب  یـسک  رگا  ایناث :
(. میدرک ثحب  البق   ) تسا

مئاق دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  رب  لوقنم  عامجا  دیئوگیم  امـش  هکیلاحرد  دشاب  لوقنم  عامجا  هناوتـشپ  دـیاب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  سپ 
؟ دنک ادیپ  ّتیّجح  دناوتیم  یلوقنم  عامجا  نینچ  هنوگچ  اذل  تسا  هدش 

دحاو ربخ  ّتیّجح  رب  عامجا  ياعّدا  يدایز  هّدـع  مه  فرط  نآ  زا  اریز  دراد  ضراعم  دـینکیم  اعّدا  امـش  هک  ار  یلوقنم  عاـمجا  نیا  [- 3]
. دناهدرک

ربخ ّتیّجح  هب  لئاق  امدـق  نیرّخأتم و  زا  يرایـسب  اریز  دراد  دوجو  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هب  نیلئاق  راـنک  رد  قّقحم  یئاوتف  ترهـش  - 4 [- 4]
. دنتسه دحاو 

261 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀعبرألا ۀلدألاب  روهشملل  لدتسا  دق  و 

اهب لالدتـسالا  بیرقت  نکمی  اُونَّیَبَتَف و  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  یلاعت : كرابت و  هّللا  لاق  أبنلا ، ۀـیآ  اهنمف : اهب : لدتـسا  یتلا  تایآلا  یف  لصف :
، قسافلا هب  یئاجلا  نوک  یلع  هب  ءیج  يذـلا  أبنلا  نع  نیبتلا  باجیإب  مکحلا  قیلعت  نأ  و  طرـشلا ، موهفم  ۀـهج  نم  هنأ  اـهرهظأ  هوجو : نم 

. هئافتنا دنع  هئافتنا  یضتقی 
، عوضوملا ءافتناب  ۀبلاسلا  هموهفم  وأ  هل ، موهفم  الف  عوضوملا  ققحت  نایبل  ۀیـضقلا  یف  طرـشلا  نأ  دری : ریرقتلا ال  اذـه  یلع  هنأ  یفخی  و ال 

. مهفاف
[. 2  ] عوضوملا ققحت  نایبل  ۀقوسم  ۀیطرشلا  ۀیضقلا  تناک  هب ، قسافلا  ءیجم  أبنلا و  ققحت  سفن  وه  طرشلا  ناک  ول  معن 

______________________________

. دوب مامتان  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا  هصالخ :

دحاو ربخ  تّیّجح  هلدا 

. دناهدرک لالدتسا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  هعبرا  هلدا  اب  روهشم  [- 1]

دحاو ربخ  تّیّجح  رب  ینآرق  لیلد 

: أبن هیآ  - 1
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هراشا

[. َنیِمِدان 112 ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [- 2]
زا یهورگ  هب  ادابم  ات  دـینک ، قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هیآ : يانعم 

. دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دیناسرب و  بیسآ  ینادان  يور 
262 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مازعا قلطـصملا  ینب  هلیبق  هب  تاـکز  يروآعمج  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هبقع  نب  دـیلو  هراـبرد  هیآ : لوزن  نأـش 
یلو دنتفاتش  وا  لابقتسا  هب  یلاحـشوخ  اب  دیآیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هدنیامن  هک  دندش  ربخ  اب  هلیبق  لها  هک  یماگنه  تشاد ،
یّلـص ربمایپ  تمدخ  وا  اذل  دناهدمآ  شنتـشک  دصق  هب  اهنآ  درک  رّوصت  دوب  يدیدش  تموصخ  ّتیلهاج  رد  دـیلو  اهنآ و  نایم  هک  اجنآ  زا 

! دـندرک يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  اهنآ  درک : ضرع  و  دـشاب ) هدرک  نامگ  نیا  دروم  رد  یقیقحت  هکنآیب   ) تشگزاـب هلآ  هیلع و  هّللا 
ربمایپ دناهدش ) دترم  اهنآ  دوب  یعّدم  نیاربانب  دشیم  یقلت  یمالـسا  تموکح  ّدض  رب  مایق  عون  کی  تاکز  تخادرپ  زا  عانتما  مینادیم  (و 

يرگید لوزن  نأش  هیآ ، هّتبلا  دش ، لزان  روکذم  هیآ  هک  دنک ، راکیپ  اهنآ  اب  تفرگ  میمـصت  دش و  نیگمـشخ  تخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
[. 113] دراد مه 

. دناهدرک رکذ  هیآ  هب  لالدتسا  يارب  هجو  دنچ  خیش  موحرم 
[. تسا 114 طرش  موهفم  دنکیم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  تلالد  هک  یهجو  رهظا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

. میهدیم حیضوت  رّخأت  مّدقت و  يرادقم  اب  ار  باتک  نتم  دعب  مینکیم و  رکذ  ار  یتامّدقم  هیآ  هب  لالدتسا  زا  لبق 
( مکح  ) لومحم عوضوم و  تقفاوم ) موهفم  زا  ریغ   ) میهافم زا  یموهفم  ره  رد  - 1

263 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تسا و تباث  عوضوم  يارب  مکح  طرش ، توبث  تروص  رد  طرـش ، موهفم  رد  الثم  هک  بیترت  نیاب  دنـشاب  دحتم  دیاب  قوطنم  موهفم و  رد 

دنـشاب دحتم  لومحم  عوضوم و  دـیاب  قوطنم  موهفم و  رد  نیاربانب  دوشیم  بلـس  موهفم ، نامه  زا  مکح  نامه  طرـش ، ءافتنا  تروص  رد 
. دنشاب هتشاد  توافت  باجیا  بلس و  رد  طقف 

« دـیز ءیجم   » مه طرـش  تسا و  مارکا » بوجو   » مکح دـشابیم و  دـیز » ، » عوضوم هّیطرـش  هّیـضق  نیا  رد  همرکأف ، دـیز  كءاج  نإ  لاثم :
. ددرگیم یفتنم  دیز  مارکا  بوجو  ءیجم ، ءافتنا  تروص  رد  دوشیم و  تباث  دیز  مارکا  بوجو  ءیجم ، قّقحت  تروص  رد  هک  تسا 

؟ تسیچ ایاضق  عون  نیا  يانعم  عوضوملا ) قّقحت  نایبل  تقیس   ) تسه عوضوم  قّقحت  يارب  دنیوگیم  هک  میراد  ياهیطرش  يایاضق  ام  - 2
هتشادن قّقحت  طرـش  هچنانچ  تسا و  قّقحم  مه  عوضوم  دش  قّقحم  طرـش  نالف  رگا  دنیوگب  دننک و  نایب  یعوضوم  يارب  ار  یمکح  ینعی 

. دوشیم تباث  مکح  دش  قّقحم  عوضوم  یتقو  هک  تسا  حضاو  دشابیمن و  قّقحم  مه  عوضوم  دشاب 
تسا عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیضق  شموهفم  میئوگیم  تسا ، موهفم  ياراد  هک  دنک  رارصا  یـسک  رگا  درادن و  موهفم  ای  ایاضق  هنوگنیا 

. ینک هنتخ  ار  وا  تسا ، بجاو  درک  تیانع  وت  هب  يدنزرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رگا  ینعی  هنتخاف - ادلو  تقزر  نا  لاثم :
قّقحم یتروص  رد  ناتخ  بوجو  عوضوم  دیوگیم  هّیضق  نیا  دشابیم  ناتخ » بوجو  ، » مکح تسا و  دلو » دوجو  ، » عوضوم هّیضق  نیا  رد 

. درادن دوجو  ناتخ  بوجو  يارب  یعوضوم  دادن  امش  هب  يدنزرف  دنوادخ  رگا  دنک و  تیانع  امش  هب  يدنزرف  دنوادخ  هک  دوشیم 
. عوضوملا قّقحت  نایبل  تقیس  دنیوگیم : هک  تسا  ياهیضق  نیا 

ار وا  باکر  وت  دش  بکرم  رب  راوس  ریما  رگا  هباکر . ذخف  ریمألا  بکر  نا  رگید : لاثم 
264 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. يریگب ار  نآ  وت  هک  درادن  دوجو  یباکر  رگید  دشن ، بکرم  رب  راوس  ریما  رگا  اّما  شاب . وا  بظاوم  ریگب و 

مظعا 115] خیش  مالک 

. دننکیم هراشا  قوف  نایب  هب  باتک  نتم  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
هّیـضق نیا  هک  دـناهدومن  دروخرب  لکـشم  هب  موهفم  بناـج  رد  هک  دـناهدرک  ضرف  يروط  ار  عوضوم  أـبن ، هیآ  قوطنم  رد  خیـش ، موـحرم 

عوضوم ءافتناب  هبلاس  هّیـضق  نآ  موهفم  دشاب  هتـشاد  یموهفم  رگا  ای  و  درادن ، موهفم  عوضوملا و  قّقحت  نایبل  تقیـس  أبن :) هیآ  رد   ) هّیطرش
. تسا

ربخ ءیجم  مه  طرـش   ) دـنادیم قساـف » ربخ  زا  نّیبت  بوجو   » ار مکح  تسا و  هتـسناد  قساـف » ربخ   » ار عوضوم  هیآ ، نیا  رد  خیـش  موحرم 
(. دشابیم

: دوشیم نینچ  أبن  هیآ  موهفم  هجیتن ، رد  دینک  قیقحت  ربخ  نآ  هرابرد  دروآ  امش  يارب  يربخ  یقساف  درف  رگا  ینعی 
. دینکن قیقحت  نآ  هرابرد  درواین  امش  يارب  يربخ  یقساف  درف  رگا 

نیا دـینک و  قیقحت  نآ  هرابرد  هک  درادـن  دوجو  يربخ  الـصا  تسین و  قّقحم  عوضوم  رگید  درواـین  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  رگا  بوخ 
. دشابیم هنتخاف ) ادلو  تقزر  نا   ) و هباکر ) ذخف  ریمألا  بکر  نا   ) هّیضق ریظن 

نآ موهفم  دشاب ، هتشاد  مه  موهفم  رگا  درادن و  موهفم  و  عوضوملا » قّقحت  نایبل  تقیـس   » هّیطرـش هّیـضق  نیا  دنیامرفیم  خیـش  موحرم  اذل 
. تسا عوضوم  ءافتناب  هبلاس  هّیضق  کی ،

265 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ود نآ  ناوتیمن  هک  داریا  ود  رگم  درک  عفد  ناوتیم  ار  شمامت  هک  تسه  یتاداریا  ياراد  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  [ 116 :] دنیامرفیم هجیتن  رد 

. میتفگ نونکا  هک  دوب  نیمه  شداریا  کی  درک و  لح  ار 
: هک تسا  نیا  أبن  هیآ  قوطنم  دیوگب  یسک  رگا 

؛ دینک قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ  يربخ  امش  يارب  یقساف  درف  رگا 
: هک تسا  نینچ  نآ  موهفم  هجیتن  رد 

: اریز تسین  تسرد  مه  فرح  نیا  تسین  مزال  نآ  هرابرد  صحفت  دروآ  امش  يارب  يربخ  یلداع  درف  رگا 
. دشاب دحتم  قوطنم  موهفم و  رد  دیاب  عوضوم  تسا و  هدرک  ادیپ  لّدبت  هدش و  ضوع  هّیضق  نیا  رد  عوضوم 

. تسا لداع  ربخ  عوضوم ، میئوگب  هکنیا  هن  دشاب  قساف  ربخ  نامه  عوضوم  دیاب  مه  موهفم  رد  دوب  قساف  ربخ  قوطنم ، رد  عوضوم  رگا 

أبن هیآ  هب  فّنصم  لالدتسا 

هراشا

: هک دننکیم  تسرد  نینچ  ار  هّیطرش  هّیضق  نیا  عوضوم  ادتبا  زا  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  طرـش  نّیبت و  بوجو  زا  تستراـبع  مکح  تسا و  أـبّنلا  قلطم  یئاـجلا و  أـبّنلا  أـبّنلا ، تعیبط  هّیـضق ، نیا  رد  عوضوم 

: دنیامرفیم نینچ  دنوخآ  ياقآ  موحرم  ایوگ  دشاب  یقساف  درف  ربخ  هدنروآ 
266 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ءاج  يذـلا  أبنلا  یف  نیبتلا  بوجو  عوضوم  راصحنا  یف  ةرهاظ  اهنأ  الإ  کلذـل ، ۀـقوسم  تناـک  ول  ۀیـضقلا و  نإ  لاـقی : نأ  نکمی  هنأ  عم 
[. 1  ] رخآ عوضوم  دوجو  هئافتنا و  دنع  نیبتلا  بوجو  ءافتنا  یضتقیف  قسافلا 
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[. 2  ] ربدتف
______________________________

: تسا نینچ  أبن  هیآ  قوطنم  هجیتن  رد  قسافلا .» وه  هب  یئاجلا  ناک  نا  أبّنلا  ۀعیبط  نع  نّیبتلا  بجی  »
: دوشیم نینچ  هیآ  موهفم  و  دینک » قیقحت  ربخ  نآ  هرابرد  دنکیم  نایب  ار  ربخ  نآ  یقساف  درف  رگا  دسریم  امش  هب  هک  يربخ  »

یهاگ ربخم  هک  تسا  حضاو  هّتبلا   ) تسین مزال  نآ  هرابرد  قیقحت  تسا  هدومنن  رابخا  ار ، نآ  یقـساف  درف  رگا  دسریم  امـش  هب  هک  يربخ 
(. قساف یهاگ  تسا و  لداع 

. دشابیمن دراو  لالدتسا  نیا  رب  تشاد  دوجو  خیش  موحرم  يارب  هک  یلاکشا  دوشیم و  تسرد  طرش  موهفم  و 
. درادن دوجو  طرش ) موهفم  قیرط  زا   ) أبن هیآ  لالدتسا  هب  یلاکشا  دش و  تسرد  طرش  موهفم  اجنیا  ات  سپ 

: هک دننکیم  هراشا  خیش  موحرم  نایب  هب  فّنصم  موحرم  [- 1]
نایب يارب  أبن  هیآ  رد  هّیطرش  هّیـضق  هجیتن  رد  تسا و  قساف  ربخ  هّیطرـش  هّیـضق  نیا  عوضوم  میئوگب  میریذپب و  ار  خیـش  موحرم  بیرقت  رگا 

: هک مینک  کّسمت  نآ  هب  لداع  ربخ  ّتیّجح  يارب  هک  دراد  دوجو  يرگید  هار  مه  زاب  تسا  عوضوم  قّقحت 
هدومن قساف  ربخ  رد  رـصحنم  ار  نّیبت  بوجو  ماقم ، نیا  رد  تسا و  بجاو  نآ  زا  نّیبت  هک  هدوب  یئاهزیچ  نآ  نایب  ماقم  رد  دـنوادخ  نوچ 

. تسین بجاو  لداع  ربخ  زا  قیقحت  یلو  تسا  مزال  قساف  ربخ  زا  نّیبت  صّحفت و  هک  میمهفیم  راصحنا  نیا  زا  اذل  تسا 
: هک دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  [- 2]

. دنکیمن هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  ار  يراصحنا  نینچ  فرع 
267 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب كرتشملا  ۀـلاهجلاب  موقلا  ۀـباصإب  لیلعتلا  نأل  موهفملا ، یف  ةرهاظ  اهلاثمأ  نأ  مّلـس  ول  و  موهفم ، اـنهاه  اـهل  سیل  هنأـب  لکـشی  هنکل  و 
[. 1  ] موهفم اهل  سیل  هنأ  یلع  ۀنیرق  نوکی  قوطنملا  موهفملا و 

______________________________

أبن هیآ  هب  لالدتسا  تالاکشا 

:[ لّوا لاکشا  ]

کی اّما  هریغ ) طرش و  موهفم  ای  فصو  موهفم  قیرط  زا   ) دنکیم لداع  ربخ  ّتیّجح  رب  تلالد  أبن  هیآ  هک  میریذپب  رگا  لّوا : لاکـشا  [- 1]
. دوشیم لداع  ربخ  ّتیّجح  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  یلیلعت 

نیّذلا اهّیا  ای  دنیامرفیم : دنوادخ  هک : تسا  هدش  رکذ  لیلعت  کی  هیآ  نیا  رد  تسا و  مکح  صّـصخم  مّمعم و  ّتلع ، هک  تسا  حـضاو  و 
دروآ امش  يارب  ار  يربخ  یقـساف  درف  رگا  ینعی  نیمدان  متلعف  ام  یلع  اوحبـصتف  ۀلاهجب  اموق  اوبیـصت  نأ  اونّیبتف  إبنب  قساف  مکءاج  نا  اونمآ 

. دینک نّیبت  نآ  هرابرد 
؟ تسا مزال  نیبت  ارچ 

مدـع  ) تلاهج يور  زا  ادابم  هک : تسا  نیا  قساف  ربخ  زا  نّیبت  بوجو  ّتلع  سپ  نیمدان  متلعف  ام  یلع  اوحبـصتف  ۀـلاهجب  اـموق  اوبیـصت  نأ 
. دراد دوجو  مه  لداع  ربخ  دروم  رد  ّتلع  نیا  دیوش  نامیشپ  دوخ  راک  زا  دیدرگ و  هاگآ  ادعب  دینک و  دروخرب  یموق  اب  ملعلا )

. ریخ تسا ؟ ملع  دیفم  لداع  ربخ  ایآ 
. دراد ّتیمومع  ّتلع  سپ  تسه  دوجوم  لداع  ربخ  رد  مه  دراد و  دوجو  قساف  ربخ  رد  مه  ّتلع  نیا 

موهفم رب  اذـل  تسا  هیآ  قوطنم  رد  لیلعت  نوچ  تسه و  ضراعت  أبن  هیآ  ردـص  موهفم  و  هیآ ) قوطنم  رد   ) لـیلعت نیا  نیب  تروص  نیا  رد 
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. مینک کّسمت  هیآ  نیا  هب  لداع  لوق  ّتیّجح  يارب  میاهتسناوتن  نونکات  لاکشا  نیاربانب  دراد  حیجرت 
(. دوب لاکشا  نیمه  تسین  نداد  باوج  لباق  دندومرف  خیش  موحرم  هک  ار  يداریا  نیمّود  )
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نم هرودص  یغبنی  ام ال  لعف  ۀهافسلا و  ینعمب  اهنأ  يوعد  نأ  عم  ملعلا ، مدع  ینعمب  ۀلاهجلا  نوک  یلع  ینتبی  امنإ  لاکشإلا  نأ  یفخی  و ال 

[. 1  ] ةدیعب ریغ  لقاعلا 
وأ ۀطساوب  مالّسلا  هیلع  مامإلا  لوقل  ۀیکاحلا  تایاورلل  اهلثم  لومـش  لکـشأ  امبر  لدعلا ، ربخ  ۀیجح  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  ۀیمامت  ملـس  ول  هنإ  مث 

سفن ظاحلب  یعرـشلا  رثألا  نم  هب  ربخملل  ام  بیترت  بوجو  ینعمب  الإ  سیل  يذـلا  قیدـصتلا  بوجوب  مکحلا  نکمی  فیک  ّهنإـف  طـئاسو ،
ۀیآلا لثم  یف  مکحلا  سفنب  هنأ  الإ  اـمهل ، ایعرـش  ارثأ  ناـک  نإ  هنـأل و  ربخملا ؛ ۀـلادع  وأ  لدـعلا  ربخ  هب  ربخملا  ناـک  اـمیف  بوجولا ، اذـه 

[. 2  ] ضرفلا بسح  لدعلا  ربخ  قیدصت  بوجوب 
______________________________

لداـع ربخ  رد  مه  نیا  هک  دـشاب  ملعلا  مدـع  أـبن  هیآ  رد  ۀـلاهج »  » ینعم هک  تسا  دراو  یتروص  رد  ریخا  لاکـشا  داریا و  باوج : [- 1 ( ] 1)
(. دشابیمن ملع  دیفم  لداع  ربخ   ) دشابیم دوجوم  قساف  ربخ  رد  مه  دراد و  دوجو 

: هک تسین  دیعب  اّما 
ربخ صوصخم  تهافس )  ) تلاهج نیا  تروص ، نیا  رد  دشاب  دنزبرـس ، لقاع  درف  زا  تسین  هتـسیاش  هک  یلعف  تهافـس و  ینعم  هب  تلاهج 

تهافـس مینادـب  تّجح  ار  نآ  مینکن و  نّیبت  نآ  هرابرد  مینک ، لمع  لداع  ربخ  هب  رگا  اّما  درک  قیقحت  نآ  هرابرد  دـیاب  اذـل  تسا و  قساـف 
. دوشب مه  لداع  ربخ  لماش  ات  درادن  ّتیمومع  لیلعت  درادن و  دوجو 

: مّود لاکشا 

هراشا

: میئوگب میئامن و  رظن  فرص  لبق  تالاکشا  زا  دشاب و  تسرد  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  هکنیا  رب  انب  [- 2]
رد دوش  لمع  نآ  هب  قیدـصت و  دـیاب  دراد و  ّتیّجح  لداع  لوق  تسین و  مزال  ربخ  نآ  هرابرد  قیقحت  دروآ  يربخ  امـش  يارب  یلداـع  رگا 

دنتسه هیآ  فیدر  رد  هک  ياهلدا  مامت  هکلب  تسا  دراو  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  هب  اهنت  هن  هک  دراد  دوجو  يرگید  لاکشا  تروص  نیا 
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. دنتسه لاکشا  نیا  ياراد  دوش  قیدصت  لداع  لوق  دیاب  دنیوگیم  و 
. تسا هلمج  نیا  دحاو ، ربخ  ّتیّجح  هلدا  دافم  هصالخ  هکلب  لداعلا  قّدص  دیوگب  هک  میرادن  یتیاور  ای  هیآ  ام  رّکذت -

: لاکشا نایب 

نیا دـیوگیم و  تسار  لداع  هک  نک  ادـیپ  یبلق  داقتعا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نک  قیدـصت  ار  لداع  ربخ  دـیوگیم  عراـش  یتقو  امّلـسم 
نآ لمع ، ماقم  رد  ریذـپب و  ار  لداع  ربخ  یعرـش  راـثآ  ینعی  تسا  عورف  هّیلمع و  لـئاسم  هب  طوبرم  هکلب  تسین  دـئاقع  لوصا  ءزج  هلئـسم 

. نک ّبترتم  ار  یعرش  راثآ 
لوق وا  هب  ربخم  اریز  نک  قیدصت  ار  لداع  درف  لوق  دیوگیم  لداعلا  قّدـص  تروص  نیا  رد  دـنک  لقن  ار  ماما  لوق  هطـساو  الب  یلداع  رگا 

. تسا زرحم  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  تعباتم  بوجو  تسا و  مالّسلا  هیلع  ماما 
هیلع مامالا  نم  تعمـس  : » هک درک  لقن  ام  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  وا  میدرکیم و  یگدـنز  هرارز  ناـمز  رد  اـم  دـینک  ضرف  لاـثم :
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(. دوب هلصاف  هرارز  طقف  مالّسلا  هیلع  ماما  ام و  نیب  « ) ۀبجاو ۀعمجلا  ةالص  لاق  ّهنا  مالّسلا 
مالّـسلا هیلع  ماـما  لوق  هرارز  هب  ربخم  نک و  ّبترتم  ار  نآ  یعرـش  رثا  قیدـصت و  ار  هرارز  ربخ  دـیوگیم  لداـعلا  قّدـص  تروص  نیا  رد 

. تسین نیب  رد  یلکشم  هنوگچیه  و  میاهدینش ، مالّسلا  هیلع  ماما  زا  نامدوخ  ّنأک  دراد . تعباتم  بوجو  مه  ماما  لوق  تسا و 
هرارز دوخ  اب  ام  هک  دـنک . لقن  ام  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  هرارز  قیرط  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  ـالثم  دـشاب  نیب  رد  ياهطـساو  رگا  اـّما 

زیچ هچ  ملسم  نب  دّمحم  تروص  نیا  رد  تسه  ملـسم  نب  دّمحم  مانب  يدرف  هرارز  ام و  نیب  یلو  میدینـشن  يزیچ  وا  زا  میدرکن و  تاقالم 
؟ دنکیم لقن  ام  يارب  ار 
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« مامالا لوق   » دنکیم لقن  ملسم  نب  دّمحم  هک  ار  هچنآ  تسا ؟ مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  دنکیم  لقن  ام  يارب  ملسم  نب  دّمحم  هک  ار  هچنآ  ایآ 

. تسا هدرکن  تاقالم  ماما  اب  شدوخ  ام  ضرف  يور  ملسم  نب  دّمحم  نوچ  دنکیم  نایب  ام  يارب  ار  مامالا » لوق  لقن   » وا هکلب  تسین 
دنکیم لقن  ام  يارب  ار  هرارز  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  هک  اذک » مالّسلا  هیلع  مامالا  لاق  ةرارز ، لاق  ملـسم ، نب  دّمحم  لاق  : » تروص نیا  هب 

لقن ملسم  نب  دّمحم  سپ  ۀبجاو » ۀعمجلا  ةالص  لاق  ّهنا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس   » تفگ هرارز  الثم  هک  ةرارز ...  ینثّدح  دیوگیم  و 
دّمحم هب  ربخم  نیاربانب  تسا  یلداع  درف  هرارز  مه  تسا و  تلادع  هب  فصّتم  ملسم  نب  دّمحم  مه  هک  دنکیم  نایب  ام  يارب  ار  مامالا  لوق 

نیا قیدصت ، يانعم  نک و  قیدصت  ار  ملسم  نب  دّمحم  دیوگیم : لداعلا  قّدص  نونکا  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  هن  تسا  لداعلا  ربخ  ملسم  نب 
. تسا لداعلا  ربخ  قیدصت  بوجو  نامه  لداع  ربخ  یعرش  رثا  نک و  ّبترتم  ار  وا  هب  ربخم  یعرش  رثا  هک  تسا 

؟ تسه راک  رد  لداع  ربخ  قیدصت  بوجو  زا  ریغ  یعرش  مکح  هچ  رثا و  هچ  اجنیا 
؟ تسه يرگید  رثا  ياراد  قیدصت  بوجو  زا  ریغ  ایآ 

لوق هطساوالب  یلداع  صخش  لبق  ضرف  رد  اّما  تسین . يرگید  یعرـش  رثا  تسا و  لداع  ربخ  قیدصت  بوجو  نامه  رثا ، هک  تسا  حضاو 
یعرـش رثا  ماـما  لوق  دوب و  ماـما  لوق  مه  وا  هب  ربـخم  نک و  قیدـصت  ار  وا  ربـخ  هک  دوب  نیا  لداـعلا  قّدـص  داـفم  درکیم و  لـقن  ار  ماـما 

. دوب ظوفحم  دوخ  ياجب  ماما  لوق  ّتیّجح  دوبن  مه  لداعلا  قّدص  ول  و  تشاد . تعباتم ) بوجو  )
. درادن قیدصت  بوجو  زا  ریغ  یعرش  رثا  چیه  ملسم  نب  دّمحم  ربخ  يارب  ریخا  ضرف  رد  اّما 

دوجو ملسم  نب  دمحم  هب  ربخم  يارب  یعرش  رثا  کی  البق  دیاب  دوش  ملسم  نب  دّمحم  ربخ  لماش  دهاوخب  لداعلا  قدص  رگا  ریخا  ضرف  رد 
. دشاب یعرش  رثا  نآ  ظاحلب  قیدصت  بوجو  نیا  هک  ماما ) لوق  تعباتم  بوجو  دننام  قیدصت ، بوجو  زا  ریغ   ) دشاب هتشاد 
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. تسین نیب  رد  يرگید  رثا  قیدصت ، بوجو  زا  ریغ  مینیبیم  میوریم  یعرش  رثا  نآ  غارس  یتقو 

ظاحل هب  ملـسم  نب  دّمحم  ربخ  لماش  دهاوخب  لداعلا  قّدص  رگا  تقونآ  تشاد  قیدـصت  بوجو  یعرـش  رثا  شلوقنم ) هن   ) هرارز لقن  هلب 
لاکـشا کی  ياراد  دوشب  تسا  ملـسم  نب  دّمحم  هرارز ) تیاکح  لقن و   ) هب ربخم  یعرـش  رثا  هک  قیدصت ) بوجو   ) لداعلا قّدـص  نیمه 

. دراد دوجو  هحماسم  ریبعت  نیا  رد  هّتبلا  دیآیم  مزال  عوضوم  مکح و  داّحتا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  ریبعت  هب  هک  تسا  یّمهم 
تسا و مکح  هبتر  رب  مّدـقم  عوضوم  هبتر  هشیمه  دراد ) دوجو  تسه  عوضوم  هبتر  رد  هک  يربـخ  هکلب  تسین  راـک  رد  یعوـضوم  نوـچ  )
رد ار  ضورعم  ضرع و  دوشیم  ایآ  دراد . ضورعم  زا  رّخأت  ضرع  هبتر  تسا و  هدش  ضراع  عوضوم  رب  هک  تسا  یـضرع  هلزنم  هب  مکح 

؟ درک ضرف  هبتر  کی  رد  ار  عوضوم  مکح و  دوشیم  ایآ  درک ؟ ضرف  هبتر  کی 
؟ دنشاب هتشاد  داّحتا  دنوشب و  دحاو  ءیش  عوضوم ، مکح و  دوشیم  ایآ  رتالاب  هکلب 

نیمه دوخ  دـشاب  لداعلا  قّدـص  زا  لبق  دـیاب  هک  یعرـش  رثا  نآ  ینعی  لداعلا ) قّدـص  ظاحلب  لداعلا  قّدـص  : ) تسا نینچ  هیف  نحن  اـم  رد 
. تسا لداعلا  قّدص 
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هب مکح  ءاشنا  ود  میرادـن . لداعلا  قّدـص  ود  ام  هکیلاحرد  تسا . عوضوم  هبتر  رد  هک  یلداعلا  قّدـص  ظاحل  هب  یمکح ، لداـعلا  قّدـص 
. میرادن لداع  قیدصت  بوجو 

. میراد لداعلا  قّدص  نیدنچ  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  دشاب  دّدعتم  لداع  ربخ  ّتیّجح  هلدا  رگا  و 
هکلب میراد  یعرـش  رثا  راهچ  مکح و  راهچ  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  میدرک  کّـسمت  هعبرا  هلدا  هب  مکح  کـی  يارب  دروم  کـی  رد  رگا 

. تسه یعرش  مکح  کی  توبث  زا  فشاک  هعبرا  هلدا 
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، عوضوملا مکحلا و  داحتا  مزلی  الف  رخآ ، لعجب  ارثأ  راص  هنإ  ثیح  اضیأ ، هظاحلب  نوکی  نأ  یف  سأب  ـالف  اـیناث ، مکحلا  اذـه  أـشنأ  ول  معن 
[. 1  ] ربدتف دحاو ، لعج  الإ  كانه  نکی  مل  اذإ  ام  فالخب 

______________________________

اـشنا هبترم  کی  ار  لداع  لوق  قیدـصت  بوجو  عقاو  رد  تسا . هدرک  لداـع  ربخ  ّتیّجح  راـبتعا  هب  مکح  دـحاو ، ربخ  باـب  رد  عراـش  رگا 
هن هک  تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  دـشاب . قیدـصت  بوجو  نیا  دوخ  ظاحل  هب  قیدـصت  بوجو  دوشیم  روطچ  اشنا  کـی  رد  تسا و  هدرک 

. دنوشیم دحاو  عوضوم  مکح و  هکلب  دننکیم  ادیپ  هبتر  داّحتا  عوضوم  مکح و  اهنت 
. تسه لاکشا  نیمه  مه ، رگید  ضرف  رد 

یلداع صخش  هک  ورمع  اّما  دشابیمن  لداع  هکنیا  ای  تسه  لداع  دیز  ایآ  هک  دینادیمن  امـش  دروآیم و  ربخ  امـش  يارب  دیز  دینک  ضرف 
. تسا یلداع  صخش  دیز  هک  دهدیم  ربخ  امش  هب  تسا 

؟ تسیچ دیز  تلادع  رثا  ربخملا ) ۀلادع   ) تسا دیز  تلادع  ورمع  هب  ربخم  تروص  نیا  رد 
. دشابیم دیز  قیدصت  بوجو 

هک تسا  یقیدـصت  بوجو  ظاحل  هب  دوش  لـماش  دـهاوخیم  ار  دـیز  تلادـع  هب  ورمع  راـبخا  هک  یقیدـصت  بوجو  ناـمه  نونکا  بوخ 
. تسا قیدصت  بوجو  ظاحل  هب  قیدصت  بوجو  عقاو  رد  دوش و  لماش  ار  دیز  ربخ  دهاوخیم 

يرگید لداعلا  قّدـص  ایناث  درک و  ءاشنا  لداعلا  قّدـص  کی  ادـتبا  تسا . هدرک  ءاشنا  لداـعلا  قّدـص  ود  عراـش  دـینک  ضرف  رگا  هلب  [- 1]
ناوتیم تروص  نیا  رد  دومن ، ظوحلم  ار  لّوا  لداعلا  قّدـص  یعرـش  راثآ  هلمج  زا  یعرـش  راثآ  مامت  مّود  لداعلا  قّدـص  رد  دومن ، ءاشنا 

لداعلا قّدص  هب  رظان  دوشیم و  ملـسم  نب  دّمحم  لوق  لماش  مّود  لداعلا  قّدص  دوشیم و  تسرد  لّوا  لداعلا  قّدـص  اب  هرارز  لوق  تفگ 
. تسا لّوا 
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مکحلاف الإ  و  هدارفأ ، ظاحلب  لب  رثألا ، ۀـعیبط  ظاحلب  اـهیف  مکحلا  و  ۀـیعیبط ، ۀیـضقلا  نکی  مل  اذإ  مزلی  اـمنإ  هنأـب  لاکـشإلا ، بذ  نکمی  و 

[. 1  ] عوضوملا مکحلا و  داحتا  موزل  روذحم  الب  هدارفأ ، یلإ  ۀعیبطلا  مکح  ۀیارس  هیلإ  يرسی  قیدصتلا  بوجوب 
______________________________

. میراد قیدصت  بوجو  ود  رثا و  ود  مکح ، ود  نوچ  تسین  نیب  رد  یعنام  تروص  نیا  رد 
هدرک اشنا  لداعلا  قّدص  کی  لداع  ربخ  ّتیّجح  باب  رد  عراش  نوچ  تسا  ضرف  کی  فرـص  نیا  دـشابیمن و  تروص  نیا  هب  هلئـسم  اّما 

. مینک کّسمت  لداع  قیدصت  بوجو  يارب  هعبرا  هلدا  هب  ام  ول  تسا و 
لداع درف  نآ  ربخ  لماش  لداـعلا  قّدـص  تروص  نیا  رد  دـنک  تیاـکح  امـش  نم و  يارب  ار  ماـما  لوق  یلداـع  ربخ  رگا  لاکـشا : هصـالخ 

. تسا تعباتم ) بوجو   ) یعرش رثا  ياراد  لداعلا  قدص  زا  رظن  عطق  اب  تسا  ماما  لوق  هک  وا  هب  ربخم  دوشیم و  هرارز ) )
هب ربخم  تروص  نیا  رد  درک  لقن  ام  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  هرارز ، لوق  زا  ملـسم  نب  دّمحم  اضرف  دمآ  نایم  رد  ياهطـساو  رگا  اّما 
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. درادن يرگید  رثا  تسا و  قیدصت  بوجو  نامه  طقف  شیعرش  رثا  لداع  ربخ  تسا و  لداع  صخش  ربخ  هرارز و  ربخ  ملسم ، نب  دّمحم 
دحاو ءیـش  ّنأک  عوضوم  مکح و  نیاربانب  دوشب  لداعلا  قدص  ظاحل  هب  ملـسم  نب  دّـمحم  لوق  لماش  دـهاوخیم  لداعلا  قّدـص  تقونآ 

. دنوشیم
؟ دیهدیم هنوگچ  امش  ار  لاکشا  نیا  باوج 

( نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولـص   ) هّمئا ناـمز  رد  اـم  اریز  دوشیم . هاـتوک  تاـیاور  ماـمت  زا  اـم  تسد  میهدـن  باوج  ار  مهم  لاکـشا  نیا  رگا 
. دننکیم لقن  ام  يارب  ار  رابخا  نیا  یطئاسو  اب  هکلب  میونشب  ار  رابخا  هطساو  کی  اب  ای  ماما  دوخ  زا  هک  میتسین 

. دنهدیم ار  لاکشا  نیا  باوج  قیرط  هس  هب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج : [- 1]
مینک  ضرف  هیعیبط  هّیضق  کی  تروصب  ام  ار  لداعلا  قّدص  هّیضق  هک  درادن  یعنام  - 1
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اب تعیبط  زا  ترابع  هک  دارفا  و  درادن . هّیـضق  نآ  رد  تاّیـصوصخ  دارفا و  هب  یتراظن  هنوگچیه  تسا و  هتفر  تعیبط  يور  مکح  میئوگب  و 

دیاب دیوگیم  عراش  دوشیم و  ملـسم  نب  دّـمحم  لوق  لماش  لداعلا  قّدـص  هک : وحن  نیا  هب  دـناهدشن  ظوحلم  دنتـسه  هّیدرف  تایـصوصخ 
. دوش قیدصت  وا  لوق 

؟ هچ ینعی  ملسم  نب  دّمحم  لوق  قیدصت 
. دینک ّبترتم  دیاب  ار  ملسم  نب  دّمحم  لوق  یعرش  رثا  ینعی 

؟ تسیچ ملسم  نب  دّمحم  ربخ  یعرش  رثا 
یعرـش رثا  ّتیهام  یعرـش و  رثا  تعیبط  یعرـش ، رثا  میوگیم : ماهدومنن و  ظاحل  ار  نآ  تاّیـصوصخ  نم  دـیوگیم  عراش  هک  تساـجنیا 
دّمحم هب  ربخم  رد  لداع  قیدـصت  بوجو  زا  ریغ  رثا  نآ  هک  مینکیم  باسح  ام  نک و  راب  ملـسم  نب  دّـمحم  لوق  رب  ار ، هب  ربخم  رب  ّبترتم 

. دشاب هدرک  ظاحل  ار  ّتیصوصخ  نیا  عراش  هک  تسین  مزال  نکل  تسین  يرگید  زیچ  ملسم  نب 
. دنرادن تاّیصوصخ  دارفا و  هب  یتراظن  چیه  دنربیم و  ناسنا  ّتیهام  تعیبط و  يور  ار  مکح  هک  قطان » ناویح  ناسنالا   » هّیضق نیا  دننام 

ار مکح  تسا و  هدرک  هظحالم  ار  تعیبط  عراش  ریخ ، دـشاب ؟ ظاـحل  دروم  درف  نآ  تسا  مزـال  اـیآ  دـش  درف  کـی  یّتح  ارـصحنم  رثا  رگا 
مه و  هطساو ) نودب  تیاور   ) لّوا ضرف  مه  لداعلا  قّدص  اذل  درادن  یضّرعت  هطـساولا  عم  تایاور  هب  تبـسن  یّتح  تسا و  هدرب  یّلک  يور 

. دوشیم لماش  ار  هطساولا ) عم   ) مّود ضرف 
داّحتا رگید  تروص  نیا  رد  میریذـپیم و  هطـساو ) نودـب  هطـساولا - عم   ) دـشاب اجکره  رد  ار  هب  ربخم  رب  ّبترتم  یعرـش  رثا  تعیبط  ام  و 

. دیآیمن مزال  عوضوم  مکح و 
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ناک ال نإ  و  باطخلا ، اذهب  هققحت  دعب  قیدصتلا - بوجو  يأ  رثألا - اذـه  یف  راثآلا  رئاس  یف  طانملا  وه  ام  ققحتب  عطقلا  یلإ  افاضم  اذـه 
[. 1  ] روذحملا لجأل  اظوحلم  نوکی  نأ  نکمی 

وه و  قیدصتلا ، بوجو  یعرـشلا  هرثأ  راص  عوضومب ، رابخإلا  يدل  بیترتلا  بوجو  یف  راثآلا ، رئاس  نیب  هنیب و  لصفلاب  لوقلا  مدـع  یلإ  و 
[. 2  ] هب ۀیآلا  یف  مکحلا  سفنب  ول  و  لدعلا ، ربخ 

______________________________

ملـسم نب  دّمحم  لوق  لماش  دـناوتن  لداعلا  قّدـص  هک  دوشیم  ببـس  دـیآیم و  شیپ  عوضوم  مکح و  داّحتا  دـینک ، ضرف  - 2 [- 1 ( ] 1)
؟ دنکیم توافت  ندوب  یعرش  رثا  تهج  زا  قیدصت ) بوجو   ) هرارز لوق  یعرش  رثا  اب  ماما  لوق  ّتیّجح  یعرش  رثا  ایآ  اّما ، دوشب 

عوضوم مکح و  داّحتا  روذحم  هکنیا  ول  تسه و  مه  قیدـصت - بوجو  نیا - رد  دراد  دوجو  اجنآ  رد  هک  یطانم  كالم و  نامه  انادـجو 
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. دراد دوجو  ربخ  ود  ره  رد  كالم  هک  میتسه  عطاق  ام  اّما  دوشب  ملسم ) نب  دّمحم  ربخ   ) هطساولا عم  ربخ  لماش  لداعلا  قّدص  دراذگن 
تّجح ار  دـحاو  ربخ  هک  یناسک  تسا  هدـشن  لصف  هب  لئاق  دروم  نیا  رد  یـسک  میدرک  هعجارم  ناگرزب  لاوقا  هب  اـم  نآ  زا  دـعب  - 3 [- 2]

. دنتسه ّتیّجح  هب  لئاق  مسق  ود  ره  رد  دننادیم 
هک تسا  هدشن  لصف  هب  لئاق  یـسک  دناهدشن  ّتیّجح  هب  لئاق  مسق  ود  نیا  زا  مادـکچیه  رد  دـننادیمن  تّجح  ار  دـحاو  ربخ  هک  یناسک  و 

رگا اّما  مالّسلا ) هیلع  ماما  زا  هرارز  ربخ  دننام   ) دراد ّتیّجح  دحاو  ربخ  تروص  نیا  رد  دنک  لقن  ار  ماما  لوق  هطـساو  کی  رفن و  کی  رگا 
هک درکیم  لقن  هرارز  زا  ملـسم  نب  دّمحم  هک  يربخ  دننام   ) درادن ّتیّجح  دحاو  ربخ  رگید  دـننک  لقن  رتشیب  ای  هطـساو  ود  اب  ار  ماما  لوق 

(. دوب هدینش  ماما  زا  مه  هرارز 
نیا هجیتن  رد  دوشیم و  لماش  مه  ار  مّود  تروص  لصف  مدع  هب  لوق  هار  زا  دوش  لماش  ار  لّوا  تروص  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  لیلد  رگا  اذـل 

. دوشیم لح  یّلک  روطب  لاکشا 
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[. 1 [ ] مهفاف 117
دیفملا ربخب  یکحملا  رافـصلا  ربخک  رابخألا ، نم  طئاسولا  صوصخ  یف  لاکـشإلل  کلذب  لاکـشإلا  عافدـنا  دـعب  لاجم  هنأ ال  یفخی  و ال 

ربخل ققحملا  مکحلا  اذـه  نوکی  فیکف  دـیفملل ، لماشلا  لداعلا  قیدـصت  بوجوب  مکحلا  سفنب  الإ  ادـبعت  اربخ  نوکی  داکی  هنأب ال  ـالثم ،
[. 2  ] اضیأ هل  امکح  الثم  ادبعت  رافصلا 

______________________________

. تسا لصف  هب  لوق  مدع  كالم و  نیب  ّتقد  هب  هراشا  [- 1 ( ] 1)
. میداد خساپ  بکرم  عامجا  هار  زا  یمّود  رد  اّما  میداد  ار  لاکشا  باوج  مکح ، نایرج  كالم  فشک  طانم و  حیقنت  هار  زا  یلّوا  رد 

: مّوس لاکشا 

. دنامیمن یقاب  تسا  هدش  باب  نیا  رد  هک  يرگید  لاکشا  يارب  یلاجم  رگید  میداد  ریخا  لاکشا  زا  هک  یباوج  هب  هّجوتاب  [- 2]
رتشیب ای  هطساو  ود  اب  هکلب  دنکیمن  لقن  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ار  یبلطم  امیقتـسم  تیاور  لدعلا و  ربخ  تسه و  نیب  رد  هطـساو  يدراوم  رد 

: دننکیم نایب  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  یضرف  دننام  دننکیم  نایب  ام  يارب  ار  یبلطم 
ربخ نینچ  راّفص  هک  دهدب  ربخ  ام  هب  فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) دیفم خیش  دینک  ضرف 
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. تسا راّفص  لقن  رابخا و  دیفم  هب  ربخم  هک  تسا  هداد 

رثا ظاحل  هب  عوضوم  نآ  تابثا  يارب  هار  ود  دـنراد  یعرـش  رثا  هک  یتاعوضوم  مامت  میهدیم : حیـضوت  ار  ياهمّدـقم  ـالبق  لاکـشا - ناـیب 
يارب هار  ود  دوش و  زارحا  ّتیرمخ )  ) عوضوم دـیاب  رمخ  تمرح  تاـبثا  يارب  تسا  هدومن  مارح  ار  رمخ  عراـش  ـالثم  دراد . دوـجو  یعرش 

. دراد دوجو  عوضوم  تابثا 
. مینک زارحا  ار  ّتیرمخ  ام  تسا  نکمم  نادجو  ملع و  قیرط  زا  - 1

ار عیاـم  نآ  ّتیرمخ  ادـبعت  اـم  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  هنّیب  عراـش  نوـچ  هـک  تـسه  رمخ  عیاـم  نـالف  هـک  دوـش  مئاـق  ياهـنّیب  ـالثم  - 2
. مینکیم ّبترتم  رمخ  رب  ار  تمرح  هجیتن  رد  مینادیم و  تباث  ار  عوضوم  میریذپیم و 

. دوش تباث  تمرح )  ) یعرش رثا  نآ  هک  درادن  انعم  ددرگ ، زرحم  انادجو  هن  دوش و  زارحا  ادبعت  هن  ّتیرمخ  رگا  اذل 
میناوتب ات  مینک  زارحا  انادجو  ای  ادبعت و  ای  ار  لداعلا  ربخ  ناونع  دیاب  ام  تسا  لداعلا  قّدـص  يارب  عوضوم  لداعلا  ربخ  هیف - نحن  ام  رد  اّما 
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. مینادب تباث  عوضوم  يارب  ار  لداعلا ) قّدص   ) یعرش رثا 
دیفم زا  ندینـش  اب  ار  لداعلا ) ربخ   ) عوضوم انادـجو  ام  تسا و  یلداع  درف  دـیفم  دـندرک ) ناـیب  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  هک   ) ضرف نیا  رد 

؟ تسیچ دیفم  هب  ربخم  سپ  اذک ، مالّسلا  هیلع  مامالا  لاق  دیوگیمن : دیفم  اّما  دوشیم  دیفم  لوق  لماش  لداعلا  قّدص  اذل  میدرک و  زارحا 
زا امیقتـسم  ام  نوچ  هن  اـی  تسا  هداد  يربخ  نینچ  راّفـص  مینادیمن  هک  امـش  نم و  رافّـصلا ) ربخ  ینعی   ) تسا لداـعلا  ربخ  دـیفم ، هب  ربخم 

. مینک زارحا  ادّبعت  ای  انادجو  تسا . دیفم  هب  ربخم  هک  ار  یلداع  ربخ  دیاب  ام  اذل  میاهدینش  دیفم  زا  ام  هکلب  میاهدینشن  راّفص 
سپ هن ، ای  تسا  هدرک  رابخا  دـیفم  هب  راّفـص  هک  مینادیمن  اـّما  دوب  دـیفم  ربخ  میدرک  زارحا  هک  ار  هچنآ  نوچ  میدرکن  زارحا  هک  انادـجو 

. مینک زارحا  ار  نآ  ادّبعت  دیاب 
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نم راثآلا  تاوذ  رئاسک  هب ، لدعلا  رابخإ  دنع  هیلع  هرثأ  بیترت  بجو  ۀـیآلا  مکحب  ۀـقیقح  یعرـش  رثأ  اذ  لدـعلا  ربخ  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  و 
هلمشی مل  نإ  و  اطانم ، هل  اهیف  مکحلا  لومشل  وأ  ۀیعیبطلا ، ۀیضقلا  وحنب  ربخلل  یکاحلا  ربخلل  ۀیآلا  لثم  لومش  نم  تفرع  امل  تاعوضوملا ،

[. 1  ] ادیج لمأتف  لصفلاب ، لوقلا  مدعل  وأ  اظفل ،
______________________________

راّفـص ربخ  يدّبعت  زارحا  يارب  رگید  هار  تسا و  لداعلا  قّدص  دـنک  تباث  تسا  دـیفم  هب  ربخم  هک  ار  رافّـصلا  ربخ  دـناوتب  هک  يدـّبعت  نآ 
دهاوخیم دوشیم ، دیفم  لوق  لماش  هک  لداعلا  قّدص  هجیتن  رد  دوشیم و  دیفم  لوق  لماش  هک  تسا  لداعلا  قّدص  نیمه  شهار  میرادـن 

. دنک تسرد  ام  يارب  ار  راّفص )  ) يدّبعت لداع  ربخ 
؟ دنکیم تسرد  يروظنم  هچ  هب  ار  يدّبعت  لداع  ربخ  نیا 

. دوش ّبترتم  نآرب  یعرش  رثا  هکنیا  يارب 
؟ تسا مادک  لداعلا  ربخ  یعرش  رثا 

. تسا لداعلا  قّدص  نامه 
مه دـنکیم و  تباث  ادـّبعت  ار  راّفـص  ربخ  لصا  مه  دـنکیم  تسرد  مکح  مه  عوضوم و  مه  راّفـص  ربخ  ظاحل  هب  لداعلا  قّدـص  نیاربانب 

تسرد يدّبعت  عوضوم  مه  لداعلا ) قّدص   ) قیدصت بوجو  کی  مکح و  کی  دوشیم  ایآ  دنکیم  تسرد  ار  راّفص  ربخ  قیدصت  بوجو 
. ریخ دنک ؟؟ ادیپ  ّبترت  وا  رب  مکح  نیمه  مه  دنک و 

. دنامیمن یقاب  لاکشا  نیا  يارب  یلاجم  رگید  یلبق  لاکشا  زا  باوج  دوجو  اب  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم  باوج : [- 1]
: هک میداد  حیضوت  ار  لداعلا  قّدص  يانعم  البق 

لداع درف  ربخ  لداع  هب » ربخم   » رگا نک و  ّبترتم  ار  تعباتم ) بوجو   ) ماما لوق  یعرش  رثا  دوب  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  لداع  هب » ربخم   » رگا
: هک تسا  نیا  شیانعم  هیف ، نحن  ام  دننام  دوب  يرگید 

یعرش  رثا  دعب  نک و  تباث  ار  وا  هب  ربخم  لّوا  هکنیا  هن  نک . ّبترتم  ار  دیفم  هب  ربخم  رثا 
279 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 : ] هوجو نم  اهب  لدتسی  امبر  و  ۀیآلا ، ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  یلاعت : كرابت و  هّللا  لاق  رفنلا ، ۀیآ  اهنم :
______________________________

. نک ّبترتم  ار  نآ 
دیئوگب ادتبا  امـش  هک : دیوگیمن  یـسک  دننکیم  رابخا  ار  ماما  لوق  هک  ییاج  رد  یّتح  تسین  هب  ربخم  تابثا  لداعلا  قّدـص  يانعم  الـصا 

. دینک تعباتم  نآ  زا  دعب  مامالا ، لوق  اذه 
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. هربخا رافّصلا  ّناب  هک  دیشاب  هتشادن  راک  بلطم  نیا  هب  رگید  امش  تسا  هتفگ  نینچ  راّفص  هک  دهدیم  ربخ  دیفم  یتقو  مه  اجنیا  رد 
تابثا و مانب  یبلطم  نک و  ّبترتم  ار  لداعلا ) قّدص   ) هب ربخم  یعرـش  رثا  هک  تسا  نیا  دوشیم  دیفم  لوق  لماش  هک  لداعلا  قّدـص  يانعم 

. دشاب نیب  رد  تسین  مزال  عوضوم  زارحا 
. تسا راّفص  ربخ  لداعلا  قّدص  ظاحل  هب  دیفم  لداعلا  قّدص  هصالخ :

رگا دیآیمن و  مزال  عوضوم  مکح و  داّحتا  تسا و  هّیعیبط  هّیضق  وحنب  لداعلا  قّدص  هّیضق  رد  عوضوم  میتفگ : لبق  لاکشا  زا  باوج  رد  و 
شیپ لصف  هب  لوق  مدع  هار  زا  دینکن  لوبق  ار  طانم  حیقنت  رگا  میوشیم و  دراو  طانم  حـیقنت  هار  زا  دـیایب  مزال  مه  عوضوم  مکح و  داّحتا 

. تسین يدیدج  داریا  لاکشا و  نیا  سپ  میئآیم 

: رفن هیآ  - 2

هراشا

. دشابیم رفن  هیآ  تسا  هدش  لالدتسا  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  هک  یتایآ  زا  یکی  [- 1]
َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو 

[. 118
زا ارچ  دننک  چوک  داهج ) نادیم  يوس  هب   ) یگمه نانمؤم  تسین  هتسیاش  هیآ : همجرت 

280 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثیح هیلإ  یعادلا  نأ  الإ  یئاشنإلا ، یعاقیإلا  یجرتلا  وه  و  یقیقحلا ، هانعم  یف  قیقحتلا  یلع  ۀلمعتسم  تناک  نإ  و  لعل )  ) ۀملک نا  اهدحأ :

، اعرـش هبوجو  تبث  هتیبوبحم  تبث  اذإ  و  راذنإلا ، دـنع  رذـحتلا  ۀـیبوبحم  وه  ناک  یقیقحلا ، یجرتلا  وه  نوکی  نأ  یلاعت  هقح  یف  لیحتـسی 
[. 1  ] هنودب هناکمإ  مدع  لب  هنسح ، مدع  و  هیضتقی ، ام  دوجو  عم  هبوجول  القع  و  لصفلا ، مدعل 

______________________________

موق يوسب  تشگزاب  ماگنه  هب  دننک و  ادیپ  یهاگآ  مّلعت و  نید  رد  ات  دـننامب ) ياهفئاط  و   ) دـننکیمن چوک  نانآ  زا  ياهفئاط  یهورگ ، ره 
(. دوش ادیپ  اهنآ  نیب  رد  رّذحت  حور  کی   ) دننک يراددوخ  دنسرتب و  راگدرورپ ) نامرف  تفلاخم  زا   ) ات دنیامن  راذنا  ار  نانآ  دوخ 

. دناهدرک رکذ  هجو  هس  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  يارب  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم 

رفن هیآ  هب  لالدتسا  هوجو 

: لّوا هجو 

بجاو و كرت  هب  تبـسن  ار  مدرم  نیرذنم  یتقو  هک  نایب  نیا  هب  دنکیم  رّذـحت  بوجو  رب  تلالد  نورذـحی » مهّلعل   » رد ّلعل »  » هملک [- 1]
. دنهد رثا  بیترت  نانآ  لوق  هب  دننک و  قیدصت  ار  نیرذنم  هک  تسا  بجاو  مه  مدرم  رب  دننکیم  [ 119] راذنا مارح  لعف 

؟ دینکیم هدافتسا  اجک  زا  ار  بوجو  امش  دنکیمن  رذح  بوجو  رب  تلالد  رهاظ  بسح  هب  نورذحی  مهّلعل  هکنیا  هب  هّجوتاب  لاؤس :
ّلعل لیبق  زا  یتاملک  دـناهداد : رّکذـت  ار  بلطم  نیا  باتک  لّوا  دـلج  رد  فّنـصم  موحرم  هک : مینکیم  نایب  همّدـقم  ناونعهب  ار  یبلطم  البق 

. تسا لیحتسم  دنوادخ  دروم  رد  ماهفتسا  تاودا  و  یّنمت ) يارب   ) تیلو یّجرت ) يارب  )
دروم رد  تسا و  لهاج  زجاع و  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  ماهفتسا  یّنمت و  کلذ : نایب 
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281 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن انعم  لهج  یناوتان و  دنوادخ 

؟ تسا هنوگچ  هتفر  راکب  نآرق  رد  هک  یتاماهفتسا  نیا  سپ 
؟ تسیچ شیانعم  تسا  هدش  لامعتسا  نآرق  رد  نآ ) رئاظن  و   ) تیل ّلعل و  تاملک  هک  همه  نیا  و 

يارب تیل  دنیوگیم  نییوحن  هکنیا  دناهدشن و  لامعتـسا  یقیقح  یّنمت  یّجرت و  یناعم  رد  فورح  نیا  الـصا  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم 
ناـشدارم دنتـسه ) یبلق  یناـسفن و  رما  هک   ) یقیقح یّجرت  یّنمت و  هک  تسا  نیا  مه  شرهاـظ  دوریم و  راـک  هب  یّجرن  يارب  ّلـعل  یّنمت و 

. تسین یتسرد  بلطم  تسه ،
. تسا یّنمت  یئاشنا  دوجو  یئاشنا و  یّنمت  يارب  تیل  تسا و  یّجرت  یئاشنا  دوجو  یئاشنا و  یّجرت  يارب  ّلعل  هکلب 

(. ینهذ قّقحت  هن  یعقاو و  قّقحت  هن  اّما   ) دنک ادیپ  قّقحت  یظفل  هب  یموهفم  هک  دنکیم  دصق  ناسنا  هک  تسا  نیا  یئاشنا  دوجو  يانعم 
یئاشنا بلط  مه  رما  هغیص  هل  عوضوم  دندومرف  فّنـصم  موحرم  اذل  تسا  ياهناگادج  دوجو  کی  ینهذ  دوجو  لباقم  رد  یئاشنا  دوجو  و 

ءاشنا تعب »  » هملک اب  دیـشورفب  ار  یعاتم  دـیهاوخیم  یتقو  الثم  تسا  تالماعم  باـب  رد  تاـّیئاشنا  ناـمه  ریظن  یئاـشنا  بلط  نیا  تسا و 
. دنکیم لوبق  ءاشنا  تلبق »  » هملک اب  يرتشم  دینکیم و  کیلمت 

. تسه ینآرق  تاماهفتسا  یهاون و  رماوا ، باب  رد  دراد و  هعسوت  هّیئاشنا  یناعم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  رظن  هب 
. دوشیم یئاشنا  یّنمت  رب  یعاد  یبلق  یّنمت  نآ  اهتنم 

. بیشملا لعف  امب  هربخاف  دوعی ، انل  بابّشلا  تیل  ایف  دیوگیم : هک  یسک 
. دنکیم نایب  ار  یّنمت  یئاشنا  دوجو  تیل  هملک  هلیسو  هب  لامعتسا  ماقم  رد  نکل  دراد و  یقیقح  یّنمت  کی  ابلق  هک  تسا  يرشب  کی  وا 

یّنمت  رد  ود  ره  هک ، تسا  نیا  دنوادخ  تالامعتسا  ام و  تالامعتسا  نیب  قرف  و 
282 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دراد توافت  دنوادخ  ام و  یعاود  نکل  میتسه  كرتشم  هیف  لمعتسم  لامعتسا و  رظن  زا  یئاشنا 
یّنمت اریز  درادن  انعم  یقیقح  یّنمت  دنوادخ  دروم  رد  اّما  تسا  یناسفن  یقیقح و  یّنمت  وا  یعاد  بابّشلا و ...  تیل  ایف  دیوگیم  هک  یـسک 

دنوادـخ یتـقو  تسا  ءیـش  ّتیبوـبحم  یعاد ، کـی  ـالثم  تسا  يرگید  یعاود  دـنوادخ  دروـم  رد  هکلب  تـسا  لـهج  اـب  قواـسم  یقیقح 
: دیامرفیم

تلاح کی  هک  دینک  هرکاذم  وا  اب  دـیورب و  نوعرف  دزن  امـش  [ 120  ] یـشْخَی َْوأ  ُرَّکَذَـتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  اـبَهْذا  »
هک روطنامه  دشابیمن  زجع  صقن و  دنوادخ  يارب  رما  کی  ّتیبوبحم  تسا و  بوبحم  ادخ  دزن  راک  نیا  ینعی  دیآ . دیدپ  وا  رد  تیـشخ 

. دنراد ّتیبوبحم  دنوادخ  دزن  بجاو  لامعا 
. تسا یبوبحم  رما  کی  ندیسرت  رذح و  نیرذنم ، راذنا  زا  دعب  هک  دوشیم  هدافتسا  رفن »  » هیآ زا  میئوگیم : ینالوط  همّدقم  نیا  زا  دعب 

یبوبحم رما  کی  رذح  هک  دیدرک  تباث  امـش  نونکات  اّما  دینک  لالدتـسا  دیناوتب  ات  دوشب  بجاو  رذح  هک  دوب  نیا  امـش  ياعدـم  لاکـشا :
. تسا

تباث ار  رذـح  بوجو  رذـح ، ّتیبوبحم  لابند  هب  هک  میراد  یلقع  هار  کی  یعرـش و  هار  کی  ام  دـش  تباث  رذـح  ّتیبوبحم  یتقو  باوج :
. دنکیم

رذح ّتیبوبحم  اهنت  هن  تسا  هدش  لئاق  ار  رذح  ّتیبوبحم  رذنم  راذنا  دحاو و  ربخ  لابند  رد  هک  یسکره  یعرش :) همزالم   ) یعرـش هار  اّما 
. تسا هدش  مه  رذح  بوجو  هب  لئاق  هکلب  هتفریذپ ، ار 

هب لئاق  یـسک  رذح  بوجو  رذح و  ّتیبوبحم  نیب  سپ  درادـن  لوبق  مه  ار  نآ  ّتیبوبحم  تسا  هتفریذـپن  ار  رذـح  بوجو  هک  یـسکره  و 
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لصفلا  مدع  هار  زا  ام  نیاربانب  تسا  هدشن  لصف 
283 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هبوجو یغل  الإ  و  رذحتلا ، بجو  ۀیضیضحتلا ، ول ال )  ) ۀملک ۀیضق  وه  امک  بجاولا ، رفنلل  ۀیاغ  هنوکل  راذنإلا  بجو  امل  هنإ  اهیناث :
______________________________

. تسا بجاو  رذح  هک  میدرک  تباث 
؟ هن ای  دراد  دوجو  رذح  یضتقم  ایآ  هک  مینکیم  لاؤس  میدرک  تباث  هک  ار  رذح  ّتیبوبحم  هّیلقع :) همزالم   ) یلقع هار  اّما 

دیئوگب رگا  درادن و  یموهفم  رذح  بابحتـسا  اریز  دنک  ادیپ  قّقحت  مه  رذح  نیرذنم  راذنا  لابند  هب  دیاب  تسا  دوجوم  رذح  یـضتقم  رگا 
یضتقم هک  تسا  ییاج  رد  رّذحت  اریز  درادن  ناکما  الصا  هکلب  درادن  یتّیبوبحم  اهنت  هن  مه  رّذحت  میئوگیم  درادن ، دوجو  رذح  یـضتقم 

. دسریم بوجو  ّدح  هب  ّتیبوبحم  نآ  درک  ادیپ  ّتیبوبحم  یتقو  دشاب و  هتشاد  ّتیبوبحم  رّذحت ، ات  دشاب ، دوجوم  نآ 
یتقو دهدیم  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دزیخیمرب و  تهجیب  هبترم  کی  اّما  تسا  هتسشن  ّتیعمج  نایم  دجـسم  رد  یـسک  دینک  ضرف  لاثم :
لمع تسین  رارف  رّذحت و  یـضتقم  نوچ  میئوگیم  اذل  هدـنرد  ناویح  سرت  زا  دـیوگیم  يدرک ؟ رارف  زیچ  هچ  زا  هک  مینکیم  لاؤس  وا  زا 

. تسا هدوب  وغل  انعمیب و  وا 
بوجو هلحرم  هب  ّتیبوبحم  نآ  درک  ادیپ  ّتیبوبحم  هک  ینامز  دنک و  ادیپ  ّتیبوبحم  رّذحت ، ات  دـشاب  دوجوم  رّذـحت  یـضتقم  دـیاب  هشیمه 

. دسریم

: مّود هجو 

ِّلُک ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  دیامرفیم : هّیـضیضحت  يالول  اب  ضارتعا  ماقم  رد  دنوادخ  تسا ، هدش  رکذ  رگیدکی  لابندب  زیچ  دنچ  هیآ  نیا  رد  [- 1]
؟ دنکیمن ادیپ  قّقحت  رفن  ارچ  ٍۀَقِْرف ... 

. تسا بجاو  رفن  سپ  دوش  ریبعت  هیآ  رد  روطنیا  دیابن  دشاب  یّبحتسم  رما  کی  رفن  رگا  دنکیم  رفن  بوجو  رب  تلالد  نیا 
اهنآ دنتشگزاب  دوخ  موق  يوسب  یماگنه  دندوب  هدرک  چوک  هک  یناسک  یتقو  هکنیا  يارب  ْمِْهَیلِإ ، اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  دیامرفیم : دعب 

رفن تیاغ  نیا  ینعی  دنیامن . راذنا  ار 
284 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] بجاو بجاولا  ۀیاغ  بجاولا و  راذنالل  ۀیاغ  لعج  ّهنا  اهثلاث :
، ةدسفملا یف  عوقولا  وأ  ۀحلـصملا  توف  نم  هتفلاخم ، روذحم  یف  عوقولا  مدع  عقاولا و  كاردإ  ءاجرل  رذحتلا  نأب  لوألا ، هجولا  لکـشی  و 

[. 2  ] فیلکتلا یلع  ۀجح  كانه  نکی  مل  امیف  بجاوب  سیل  و  نسح ،
______________________________

. دشابیم بجاو  مه  راذنا  سپ  دشابیم  بجاو  مه  بجاو  تیاغ  تسا و 
راذنا بوجو  دشابن ، بجاو  رذح  رگا  تسا  مدرم  ندرک  رذح  دریگیم ، راذنا  نیا  يارب  هک  ار  ياهجیتن  نورذحی ، مهّلعل  دـیامرفیم : دـعب 

. دوشیم وغل 
، درادن شزاس  رذح  بوجو  مدع  اب  راذنا  بوجو  تّحـص  دنیامن ؟ رذح  دندوب  لیام  رگا  مدرم  اّما  دشاب  بجاو  راذـنا  هک  دراد  موهفم  ایآ 

. دشاب بجاو  مه  رذح  نآ  لابندب  دیاب  دشاب  يوغل  ریغ  یئالقع و  بوجو  کی  دهاوخب  راذنا  بوجو  رگا 

: موس هجو 
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يارب تسا  تیاغ  اوُعَجَر »...  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل   » میتفگ یلبق  بیرقت  رد  رگید : بیرقت  کی  اب  اما  تسا ، مود  هار  هیبش  ابیرقت  هار  نیا  [- 1]
بوجو رد  هک  یکالم  نامه  تسا . راذـنا  يارب  تیاـغ  نورذـحی » مهلعل   » موس بیرقت  رد  یلو  دـشابیم  بجاو  مه  بجاو  تیاـغ  و  رفن ،

. دراد دوجو  مه  رذح  بوجو  رد  تسه  راذنا 

رفن هیآ  هب  لالدتسا  تالاکشا 

ّتیبوبحم اـم  تسا  نکمم  دـنیامرفیم  هجو  نآ  زا  باوـج  رد  فّنـصم  موـحرم  تسا  بجاو  رذـحت  تفگیم  لدتـسم  لّوا  هجو  رد  [- 2]
: دنیامرفیم لّوا  هجو  زا  باوج  رد  ناشیا  رگید  ترابع  هب  دشابن  رذح  بوجو  شلابند  رد  نکل  مینک و  تباث  ار  رّذحت 

. یعرش همزالم  هن  تسا و  یلقع  همزالم  هن  رذح  بوجو  ّتیبوبحم و  نیب 
دـشاب دوجوم  رذح  كالم  اجکره  تسامـش  اب  قح  دشاب ، تبوقع  هلئـسم  رذح  بوجو  كالم  رگا  درادـن : دوجو  یلقع  همزالم  هکنیا  اّما 

. دنکیم دروم  نآ  رد  بانتجا  بوجو  هب  مکح  لقع  دهدب ، يویند ) هن   ) يورخا تبوقع  لامتحا  اجکره  رد  ناسنا  تسا  بجاو  مه  رّذحت 
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. تسه تبوقع  لامتحا  شدارفا  زا  مادکره  رد  نوچ  مینکیم ؟ طایتحا  هروصحم ) ههبش  رد   ) یلامجا ملع  فارطا  رد  ام  ارچ 
؟ مینکیمن طایتحا  هّیودب  تاهبش  رد  ارچ 

. تسا هدش  یفتنم  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  ببس  هب  تبوقع  لامتحا  نوچ 
هب مکح  لقع  دـشاب ، نیب  رد  تبوقع  لامتحا  اجکره  تسامـش و  اب  قح  دـشاب ، تبوقع  رطاخب  رذـح  بوجو  كـالم  رگا  هیف  نحن  اـم  رد 

. دنکیم طایتحا  رذح و  بوجو 
؟ میهد رارق  تبوقع  ار  انبم  كالم و  هک  میراد  یعاد  هچ  اّما 

. میهدب رارق  هنع ) یهنم  رد   ) یعقاو هدسفم  دوجو  و  هب ) رومأم  رد   ) یعقاو تحلصم  دوجو  ار  انبم  ام  تسا  نکمم 
دوشیمن ادـیپ  تبوقع  لامتحا  تروص  نیا  رد  دـهدب  ار  ءیـش  کی  بوجو  لامتحا  يربخم  رابخا  رذـنم و  راذـنا  رثا  رب  یـسک  رگا  لاثم :

تسا مارح  زیچ  نالف  درک  مالعا  يربخم  يرذنم و  رگا  ای  تسین ،) یعرش  تّجح  رذنم  لوق  دینک  ضرف   ) دهدیم ار  بوجو  لامتحا  هکلب 
[121 .] تسین حرطم  تبوقع  هلئسم  مه  اجنیا 

یـسک تروص  نیا  رد  تسین ) یعرـش  تّجح  مه  رذنم  لوق  مینک  ضرف   ) درک راذنا  یمارح  ای  بجاو  هب  تبـسن  رذـنم  کی  رگا  هصالخ :
لقع رظن  زا  رذح  نیا  ایآ  دیامن  رایتخا  ار  رذـح  یعقاو  هدـسفم  ای  یعقاو  تحلـصم  تیاعر  يارب  رگا  تسا  هدیـسر  شـشوگ  هب  راذـنا  هک 

؟ تسا بجاو 
. دشاب نایم  رد  تبوقع  هلئسم  هک  تسا  يدروم  رد  رذح  بوجو  اریز  ریخ ،

؟ درادن مه  نسح  دشن  بجاو  رذح  یتقو  ایآ 
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[. 1  ] لصفلاب لوقلا  مدع  هتیاغ  لصفلا ، مدع  انهاه  تبثی  مل  و 
______________________________

. تسا نسح  ياراد  لاکشا  الب  درادن ؟ نسح  دنک  تیاعر  ار  یعقاو  دسافم  یعقاو و  حلاصم  یسک  رگا  ایآ 
؟ تسه همزالم  دیتفگ  رذح ، بوجو  رذح و  ّتیبوبحم  نیب  امش  ارچ 

تسا ّتیبوبحم  ياراد  لقع  رظن  زا  یعقاو  هدسفم  زا  بانتجا  یعقاو و  تحلصم  كاردا  يارب  رذح  هک  میدرک  رّوصت  امش  يارب  يدروم  ام 
دـشاب حرطم  يورخا  تبوقع  هلئـسم  هک  دنکیم  رذح  بوجو  هب  مکح  ییاج  رد  لقع  درادن  مه  یبوجو  رذح ، لقع  رظنب  لاح  نیع  رد  و 
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. میدومن در  ام  دیدرک  تباث  امش  هک  ار  یلقع  همزالم  نیاربانب 
: مینکیم لاؤس  کی  ام  اّما  دیدرک  تباث  لصفلا  مدع  هار  زا  ار  همزالم  امش  درادن : دوجو  یعرش  همزالم  هکنیا  اّما  [- 1]

؟ تسا هدشن  لصف  هب  لئاق  یسک  هکنیا  ای  تسین و  قّقحم  یلصف  اعقاو  ایآ 
لئاق رذح  بوجو  رذح و  ّتیبوبحم  نیب  لصف ، یسک  فداصت  قاّفتا و  باب  زا  هکنیا  ای  تسا  هدش  مئاق  لصفلا  مدع  رب  یبّکرم  عامجا  ایآ 

؟ تسا هدشن 
نیب رد  یعامجا  قاـّفتا و  نینچ  دراد و  ّتیّجح  دـشاب  لـصفلا  مدـع  رب  یقاـفتا  عاـمجا و  رگا  هلب  درادـن  یتّیّجح  هک  لـصفلا  مدـع  فرص 

. تسین
هن رذح  بوجو  اب  رذح  ّتیبوبحم  تسا و  رذح  ّتیبوبحم  شدافم  تیاغ ، هک  ٍۀَـقِْرف ...  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  دـیامرفیم  هفیرـش  هیآ  هصالخ :

. یعرش همزالم  هن  دراد و  یلقع  همزالم 
. درادن يرابتعا  ّتیّجح و  مه  راذنا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  دشن  تباث  رذح  بوجو  یتقو  اذل 

راذنا ّتیّجح  دشن  تباث  رذح  بوجو  تقو  یلو  دینک  تباث  ار  راذـنا  ّتیّجح  دـیتساوخیم  رذـح  بوجو  قیرط  زا  امـش  رگید : ترابع  هب 
. دوشیمن تباث  مه 
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نأ ةرورـض  قالطإلا ، یلع  هبوجو  یـضتقی  قالطإ  مدعل  ادبعت ، رذـحتلا  باجیإ   ] راذـنإلا ب ةدـئاف  راصحنا  مدـعب  ثلاثلا  یناثلا و  هجولا  و 
نإف هب ، اطورـشم  هنوکب  لقن  مل  ول  ملعلا  دافأ  اذإ  امب  اطورـشم  ناک  هبوجو  لعل  و  رذحتلا ، ۀیتیاغ  نایبل  ال  رفنلا ، بوجو  نایبل  ۀـقوسم  ۀـیآلا 

وأ نیفلختملا  اهب ، اورذنی  یک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  نیلـسرملا  دیـس  هب  ءاج  ام  ۀفرعم  و  نیدلا ، ملاعم  ملعت  هقفتلا و  لجأل  نوکی  امنإ  رفنلا 
امک ال اهب ، راذنإلا  نأ  زارحإ  دـنع  رذـحلا  بوجو  وه  امنإ  هتیـضق  اهب و  اورذـنا  اذا  اورذـحی  یکل  ۀـیآلا  ریـسفت  یف  نیهجولا  یلع  نیرفانلا 

[. 1  ] یفخی
______________________________

ار رذح  امـش  دنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  تسنادیم  بجاو  مه  ار  رذـح  راذـنا ، بوجو  قیرط  زا  لدتـسم  مّوس  مّود و  هجو  رد  [- 1 ( ] 1)
؟ دشابیم تباث  لامجا  وحنب  ای  تسا  تباث  قالطا  وحن  هب  رذح  بوجو  ایآ  نکل  مینکیم  لوبق  مه  ام  دینادیم  بجاو 

ینعی دراد  یلامجا  بوجو  رذح  هجیتن  رد  دیامن  ملع  هدافا  ربخم  رابخا  رذنم و  راذنا  هک  دشاب  یتروصب  دـّیقم  رذـح  بوجو  تسا  نکمم 
. تسین بجاو  مه  رذح  دومنن  نیقی  ملع و  هدافا  راذنا  یتروص  رد  رگا 

تـسا دیفم  هک  هچنآ  هکلب  دشابیمن  یفاک  ییاهنت  هب  نیا  اّما  بجاو  رذـحلا  دـیدرک  تباث  مّوس  مّود و  بیرقت  قبط  امـش  رگید : ترابع  هب 
تباث امـش  ار  رذح  بوجو  قالطا  نیا  رگا  و  دشابن ) ای  دشاب  ملع  دیفم  رذنم  راذنا  هاوخ   ) اقلطم بجاو  رذـحلا  دـینک : تباث  هک  تسا  نیا 

. دنکن ای  دنکب  ملع  هدافا  هاوخ  دراد  ّتیّجح  ربخم  رابخا  رذنم و  راذنا  هک  دوشیم  مولعم  دیدرک 
؟ دینکیم تباث  ار  قالطا  نیا  یهار  هچ  زا  امش  نکل 

تسا هدشن  رکذ  نآ  يارب  یطرش  دیق و  رفن  هیآ  رد  میئوگیم  ام  دیدرک  لوبق  ار  رذح  بوجو  امش  رگا  هک  دهدب  باوج  دناوتیم  لدتسم 
. رذنملا راذناب  ملعلا  مهل  قّقحت  وا  ملع  اذا  نورذحی  مهّلعل  ٍۀَقِْرف ...  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  تسا  هدومرفن  هیآ  رد  دنوادخ  و 

نایب ماقم  رد  الوم  هک  تسا  نیا  قالطا  هب  کّسمت  طئارـش  زا  یکی  میدرک  نایب  مه  ـالبق  هک  روطناـمه  دـنهدیم  باوج  فّنـصم  موحرم 
رگید دشابن  نایب  ماقم  رد  رگا  اّما  دشاب 
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. درک کّسمت  وا  مالک  قالطا  هب  ناوتیمن 
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. ریخ درک ؟ کّسمت  وا  مالک  قالطا  هب  ناوتیم  ایآ  ةالصلا . اومیقا  دیوگیم  لامجا  وحن  هب  الوم  مینک  ضرف 
؟ تسیچ نایب  ماقم  رد  رفن  هیآ 

؟ تسا نورذحی  مهّلعل  نتفگ  وا  یلصا  فده  هکنیا  ای  تسا ، رفن  بوجو  هلئسم  یلصا  ضرغ  ایآ  الّوا 
( نورذـحی مهّلعل   ) نیا مینک و  هدافتـسا  میناوتیم  رفن  بوـجو  رظن  زا  ار  قـالطا  تسا و  رفن  بوـجو  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  هک  تسا  حـضاو 

. دینک کّسمت  نآ  قالطا  هب  دیناوتب  امش  ات  تسین  رذح  ّتیتیاغ  ماقم  رد  هیآ  دوشیم و  ّبترتم  رفن  رب  هک  تسا  ياهجیتن 
راذـنا دـیاب  هک  تسه  هیآ  رد  یتبـسانم  اّما  تسا  هدـشن  ملع  هب  دـّیقم  راذـنا  هیآ ، رد  ول  هک و  مینکیم  اعّدا  هکلب  میهدیم ، لامتحا  اـیناث  و 

. دوش تباث  رذح  بوجو  ات  دنکب  ملع  هدافا  ربخم  رابخا  رذنم و 
هک دوش  زارحا  دیاب  ینعی  ْمِْهَیلِإ ...  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  تبـسانم : نآ  اّما 

نایب ار  هچنآ  دـیوگیم و  غورد  يربخم  رذـنم و  کی  میهدـب  لامتحا  اـم  رگا  سپ  تسا  نید  فراـعم  ملاـعم و  هب  طوبرم  نیرذـنم  راذـنا 
هن و اـی  تسه  هّقفت »  » اـم هب  تبـسن  شراذـنا  الـصا  هک  مینکیم  کـش  تروص  نیا  رد  تسا  هدـیدن  يربتعم  تیاور  باـتک و  رد  دـنکیم 

؟ هن ای  دراد  ّتیّجح 
هیآ زا  هک  دوب  نیا  امـش  ياعّدم  اّما  تسا  بجاو  مه  رذـح  تروص  نیا  رد  تسا  نید  ملاعم  هب  تبـسن  شراذـنا  هک  میدرک  زارحا  رگا  هلب 

: هک دینک  هدافتسا  رفن 
نیا قایس  الـصا  هک  میئوگب  میناوتیم  نیاربانب  دنادن  ای  تسا  نید  ملاعم  هب  طوبرم  راذنا  هک  دنادب  عمتـسم  هاوخ  دراد  ّتیّجح  اقلطم  راذنا 

: تسا نینچ  هیآ  ّنأک  تسا  ملع  هب  دّیقم  هیآ 
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نأش سیل  هنإ  ثیح  ربخ ، وه  امب  ربخلا  ۀیجح  یلع  اهل  ۀلالد  الف  اقلطم  رذحلا  بوجو  یلع  اهتلالد  ملـس  ول  ۀـیآلا  نأب  اضیأ ، لکـشأ  هنإ  مث 
[. 1  ] دلقملا وأ  دشرتسملا  یلإ  ۀبسنلاب  دهتجملا  وأ  دشرملا  نأش  وه  امنإ  و  راذنإلا ، فیوختلا و  ال  هلّمحت ، امب  رابخإلا  الإ  يوارلا 

______________________________

. رذنملا راذناب  ملعلا  مهل  قّقحت  اوملع و  اذا  ٍۀَقِْرف ...  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال 
. تسا دراو  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا   ] رب داریا  لاحرههب  هک  مینکیم  رکذ  لامتحا  ود  هیآ  ریسفت  رد  رّکذت :

دننکب ملع  بسک  ات  دنورب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رضحم  ای  یملع  زکارم  هب  دنوشب و  ادج  دوخ  ّتیعمج  زا  ياهّدع  لّوا - لامتحا 
. دنراذگب موق  نآ  رایتخا  رد  ار  ینید  فراعم  لیصحت و  هجیتن  دندرگرب و  دوخ  موق  دزن  سپس 

. دوشیم تیوقت  رتشیب  لامتحا  نیا  هک  دنیامنیم  راذنا  ار  نیفّلختم  هک  دنتسه  نیرذنم  نامه  نیرفان » ، » ریسفت نیا  قبط 
هّللا لوسر  دزن  زا  ياهّدع  دننکیمن  تکرش  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  دوخ  دراد و  دوجو  یگنج  هک  ینامز  مّود : لامتحا 

فراعم بسک  دننک و  هدافتـسا  ّتیعقوم  نیا  زا  دننامب و  ربمغیپ  دزن  مه  ياهّدع  دـننک و  تکرـش  گنج  رد  دـنورب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیرذـنم ناـمه  نیرفاـن  ضرف ، نیا  رد  هک  دـنیامن  راذـنا  ار  اـهنآ  دنتـشگرب  دربن  هنحـص  زا  نیرفاـن  یتـقو  اـت  دنـشاب  رظتنم  دـنیامن و  ینید 

. دنشابیمن

رفن هیآ  هب  لالدتسا  لاکشا  نیرخآ 

روکذـم تالاکـشا  زا  دـنکیم و  اقلطم )  ) رذـح بوجو  رب  تلالد  رفن  هیآ  هک  میریذـپب  امـش  زا  ام  رگا  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1]
: تسا دراو  هیآ  لالدتسا  هب  يرگید  لاکشا  مینک ، رظنفرص 

دیدهت اب  نورقم  ار  ادخ  مکح  یسک  ینعی  راذنا  تسا و  هدش  راذنا  زا  تبحص  هیآ  رد 
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وأ مارکلا ) هتیب  لهأ  یلع  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) یبنلا نم  اولمحت  ام  لقن  یف  لوألا  ردـصلا  یف  ةاورلا  لاـح  سیل  هنأ  کـیلع  بهذـی  ـال  تلق :

غالبإلا و ماقم  یف  فیوختلا  مهنم  حصی  هنأ  یف  ۀهبش  و ال  ماوعلا . یلإ  يواتفلا  ۀلقن  لاحک  الإ  مانألا ، یلإ  ماکحألا  نم  مالّـسلا  هیلع  مامإلا 
هنودب ۀجح  هلقن  ناک  فیوختلا ، عم  ناک  اذإ  يوارلا  لقن  ۀیجح  یلع  اهتلالد  ضرف  ول  ۀیآلاف  ةاورلا ، نم  اذـکف  غالبلاب ، ریذـحتلا  راذـنإلا و 

[. 1  ] امزج امهنیب  لصفلا  مدعل  اضیأ ،
______________________________

تّجح ۀلمجلا  یف  ار  دـحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  ام  ياعّدـم  دراد و  ترخآ  رد  یتبوقع  بجاو  كرت  الثم  هک  دـنک  غالبا  يورخا  تبوقع  و 
لالدتـسا ماقم  رد  اّما  دیهد  رارق  تّجح  ار  دـحاو  ربخ  ۀـلمجلا  یف  دـیهاوخیم  مه  امـش  تسا  تّجح  هرارز  ربخ  الثم  میئوگب  میهد و  رارق 

هیلع قداّصلا  لاق  دیوگیم  وا  تسین  فیوخت  راذنا و  ماقم  رد  الـصا  يوار  وه  امب  يوار  هکیلاحرد  تسا  تّجح  رذنم  راذـنا  دـیئوگیم 
. ریخ دناهدرک ؟ حرطم  ار  فیوخت  هلئسم  ثیداحا  ماکحا و  لقن  لابندب  تاور  ایآ  دینیبب  ار  ثیدح  بتک  امش  اذک ، مالّسلا 

. دنکیم فیوخت  راذنا و  دهتجم  مه  یهاگ  دنکیم  نایب  ماوع  مدرم  يارب  امنهار  دشرم و  ار  فیوخت  راذنا و 
یناسک نآ  لاح  هیبش  لّوا  ردص  رد  تاور  عضو  هک  تسا  هشقانم  لباق  يّدـح  ات  هک  دـنهدیم  یباوج  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج : [- 1]

نایب مدرم  يارب  فیوخت  راذـنا و  اب  مأوت  ار  اواتف  دارفا  زورما  ارثکا  دـنیوگیم و  ار  نید  ماکحا  لـئاسم و  مدرم  يارب  زورما  هک  تسا  هدوب 
مکح نایب  تیاور و  لقن  نمـض  هک  دوب  ناشنأش  رد  دنتـسناوتیم و  تسا و  هدوب  دارفا  نیا  هیبش  مه  لّوا  ردـص  رد  تاور  لاـح  دـننکیم .

(. غالبالا ماقم  یف  فیوختلا  مهنم  حصی   ) دنیامنب دیدهت  فیوخت و  ادخ 
. دریگیمرب رد  دشابن  راذنا  اب  مأوت  هک  ار  یتیاور  نآ  یتح  دوشیم و  مه  ربخ  لقن  لماش  راذنا  هک  میئوگیم  اذل 

دش تّجح  راذنا  اب  مأوت  تیاور  رگا  تسین  تروص  ود  نیا  نیب  یقرف  میراد  نیقی  ام 
291 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مهفاف
: اهب لالدتسالا  بیرقت  ۀیآلا و  اْنلَْزنَأ » ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ، » نامتکلا ۀیآ  اهنم : و 

[. 2  ] هنودب هتیوغل  موزلل  القع ، لوبقلا  بوجو  مزلتست  نامتکلا  ۀمرح  نإ 
______________________________

. دراد ّتیّجح  تسین  مه  راذنا  اب  مأوت  هک  یتیاور 
مهنم حصی   ) دننکب مه  راذنا  ربخ ، لقن  نمض  هک  دنتسناوتیم  لّوا  ردص  تاور  دندومرف  تسه : فّنصم  موحرم  نایب  رد  هک  ياهشقانم  اّما 

نیرذـنم رب  راذـنا  هک  تسا  نیا  هیآ ، ریبعت  ْمِْهَیلِإ ، اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  دـیامرفیم : رفن  هیآ  هک  یلاح  رد  غالبالا ) ماقم  یف  فیوختلا 
ار رذح  بوجو  نورذحی  مهّلعل  هلیـسوب  امـش  هک  روطنامه  تسه  قرف  راذنالا  مهیلع  بجی  و  راذـنالا » مهنم  ّحـصی   » نیب و  تسا ، بجاو 

بجاو يوار  وه  امب  يوار  هب  تبـسن  راذنا  هک  تسا  حـضاو  دـنکیم  راذـنا  بوجو  رب  تلالد  مهموق  اورذـنیل  روطنامه  دـیدرکیم  تباث 
(. درادن یبوجو  دشاب  مه  حیحص  رگا   ) تسین

. تسا لاکشا  ّلحم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  تبسن  رفن  هیآ  لومش  هصالخ :
. میدرک نایب  هک  دشاب  ياهشقانم  نامه  هب  هراشا  تسا  نکمم  [- 1]

نامتک هیآ  - 3
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هراشا

َنِم اْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـشابیم . ناـمتک  هیآ  تسا  هدـش  لالدتـسا  نآ  هب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  ثحب  رد  هک  یتاـیآ  زا  یکی  [- 2]
[. َنُونِعاَّللا 122 ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلا  َو  ِتانِّیَْبلا 

نامتک میتخاـس  ناـیب  مدرم  يارب  باـتک  رد  هکنآ  زا  دـعب  میاهدرک  لزاـن  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  نشور و  لـئالد  هک  یناـسک  هیآ : همجرت 
. دنیامنیم نعل  اهنآ  رب  زین  ناگدننکنعل  همه  دنکیم و  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دننکیم ،

292 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
راهظتـسا وأ  لاـمهإلا  يوعد  نم  رفنلا ، ۀـیآ  یلع  دروأ  اـمب  ۀـیآلا  هذـه  یلع  داریـإلل  لاـجم  ـال  ۀـمزالملا  هذـه  تملـس  ول  هنأ  یفخی  ـال  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  امهیفانت ، اهنإف  ملعلا ، دافأ  اذإ  امب  صاصتخالا 
______________________________

نامتک هیآ  هب  لالدتسا  هوحن 

دنک نامتک  ار  نآ  یـسک  رگا  تیاده ) بابـسا  نایب  زا  دعب   ) تسا هدرک  لزان  مدرم  يارب  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  دـنکیم : تلالد  هیآ  نیا 
. دراد تمرح  رد  روهظ  نعل  نوچ  تسا  مارح  نامتک  سپ  دنتسرفیم ، تنعل  وا  رب  ناگدننکنعل  همه  دنوادخ و 

مهنآ ندرک  لوبق  امتح  دشاب  مزال  ندرک  نایب  رگا  دـننک و  نایب  ار  نآ  هک  تسا  مزال  ینعی  تسا . راهظا  بوجو  نامتک ، تمرح  همزال  و 
تسین و ياهدـئاف  راهظا  نیا  رد  دـشابن  مزال  شریذـپ  لوبق و  شلباـقم  فرط  رب  یلو  دـنک  راـهظا  رهظم  دـشاب  اـنب  رگا  ـالا  تسا و  بجاو 

مه لوبق  شلابند  هب  دـیاب  اذـل  تسا  بجاو  مه  راهظا  دراد  هدـسفم  نامتک  نوچ  دوشیم  يوغل  رما  کی  ناـمتک  تمرح  راـهظا و  بوجو 
اـشفا لقن و  ار  نآ  دیاب  امتح  تسه ، يوار  کی  رایتخا  رد  تیاور  کی  رگا  هک  تسا  نیا  نامتک  هیآ  قیداصم  زا  یکی  ّنأک  دـشاب  بجاو 

همیمضب هفیرـش  هیآ  نیاربانب  تسا  يوار  تیاور  نتفریذپ  دحاو و  ربخ  ّتیّجح  يانعم  نیا  دشاب و  مه  لوبق  بوجو  اشفا  لابند  رد  دیامن و 
. درک تسرد  ار  بلطم  هّیلقع  همزالم 

: میتفگ میدرک و  رفن  هیآ  رب  لالدتسا  هب  لاکشا  ود  البق  ام  [- 1]
نیا زا  هیآ  هکلب  مینک ، کّـسمت  نآ  هب  میناوـتب  هک  تسین  یقـالطا  نورذـحی  مـهّلعل  رد  یلو  دراد  قـالطا  رفن  بوـجو  رظن  زا  رفن  هـیآ  - 1

. دراد لامها  لامجا و  تهج 
ملع مدرم  هک  تسا  یتروص  نآ  صوصخم  رفن  هیآ  ینعی  تسا  نید  فراعم  هب  تبسن  نیرذنم  راذنا  هک  دننک  زارحا  دیاب  مدرم  میتفگ  - 2

. تسا ینید  فراعم  هب  طوبرم  راذنا  هک  دنشاب  هتشاد 
293 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ببـسب قحلا  حوضو  لجأل  نامتکلا  ۀمرح  نوکت  نأ  ناکمإ  و  ادبعت ، لوبقلاب  ةدئافلا  راصحنا  مدعل  ۀمزال ، ریغ  ۀیوغللا  نإف  ۀعونمم ، اهنکل 
[. 1  ] ۀغلابلا ۀجحلا  مهیلع  هل  ناک  لب  ۀجح ، هّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  هنّیب ، هاشفأ و  نم  ةرثک 

______________________________

. درادن قالطا  نامتک  هیآ  الّوا  هک : تسا  هدومن  نامتک  هیآ  هب  ار  لاکشا  ود  نیا  خیش 123 ] موحرم 
دـش زارحا  هلئـسم  نیا  رگا  تسا و  هداتـسرف  تانّیب  زا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  دـننکیم ، راهظا  هک  ار  یبلطم  دوش  زارحا  دـیاب  ایناث 

. دوشیم ادیپ  ملع 
وحنب نامتک  تمرح  رگا  تسه و  نامتک  تمرح  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  امّلـسم  اریز  تسین  دراو  لاکـشا  ود  نیا  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم 

زا یکی  تسا  بجاو  مه  شریذـپ  لوبق و  شلابند  هب  دـشاب  مارح  ناـمتک  اـجکره  میدرک  لوبق  ار  هّیلقع  همزـالم  اـم  دـش و  تباـث  قـالطا 
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[124 .] دیامنیم نظ »  » هدافا هدننکنامتک  لوق  هک  تسا  يدروم  تسا  قداص  اجنآ  رد  نامتک  تمرح  هک  يدراوم 

ص293 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
؟ دوشیمن لماش  ار  دروم  نیا  هیآ  قالطا  ا 

مکح تسه و  مه  هّیلقع  همزالم  شلابند  هب  دوب  نامتک  تمرح  اجکره  دوشیم ، دروم  نیا  لماش  لاکـشا  ـالب  ناـمتک ، تمرح  رظن  زا  هیآ 
لاکشا ود  نیا  يارب  یلاجم  رگید  اذل  درک  کیکفت  لوبق  بوجو  نامتک و  تمرح  نیب  ناوتب  هک  تسین  روطنیا  دوشیم . لوبق  بوجو  هب 

. درادن دوجو  خیش  موحرم 
: دنیوگیم دنرادن و  لوبق  ار  همزالم  نیا  فّنصم  موحرم  نکل  لاکشا : [- 1]

؟ دیآیم مزال  ّتیوغل  دشابن  بجاو  لوبق  دشاب و  بجاو  راهظا  رگا  ارچ 
. دریذپب دیاب  دینش  ار  یبلطم  سکره  هک  تسین  نیا  هب  رصحنم  نامتک  مدع  راهظا و  هدئاف  نوچ  دیآیمن  مزال  یتّیوغل  میدقتعم  ام 

294 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  رکذلا  لهأ  نع  لاؤسلا  ۀیآ  اهنم : و 

[. 1  ] نامتکلا ۀیآ  یف  ام  اهب  لالدتسالا  بیرقت  و 
______________________________

ترثک رثا  رد  ات  دننک  راهظا  ار  اهنآ  دیاب  تساهنآ  دزن  مالـسا  زا  یقیاقح  هک  يدارفا  مامت  هک : دشاب  نیا  راهظا  بوجو  زا  دوصقم  دـیاش 
مدرم رب  تّجح  تسا و  نیملـسم  هعماج  يارب  قیاقح  نآ  ندش  نشور  راهظا ، بوجو  زا  فده  هک  دوش  نشور  قیاقح  نآ  نتفگ  راهظا و 

. دوش لماک  مامت و 
. دراد تیانع  یغیلبت  هبنج  هب  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

کی ول  و  سکره - هک  تسین  نیا  دوصقم  دـشاب  نایم  رد  لوبق  بوجو  يراهظا ، ره  لابندـب  هک  تسین  مزـال  رگید  دـشاب  نیا  فدـه  رگا 
. دننک لوبق  ار  نآ  دشاب  مزال  نارگید  رب  درک  نایب  ار  یتقیقح  کی  رفن -

. تسین لالدتسا  لباق  همزالم  عنم  يانبم  يور  هیآ  نیا  سپ 

لاؤس هیآ  - 4

هراشا

. تسا لاؤس »  » هب فورعم  هیآ  تسا  هدش  لالدتسا  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  هک  يرگید  هیآ  [- 1]
َنوُمَْلعَت 125] ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 

. دینک لاؤس  عالّطا  لها  زا  دینادیمن  رگا  میداتسرفن ، میدرکیم ، یحو  اهنآ  هب  هک  ینادرم  زج  وت  زا  شیپ  ام  هیآ : همجرت 

لاؤس هیآ  هب  لالدتسا  هوحن 

. تسا نامتک  هیآ  هب  لالدتسا  هیبش  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  هوحن 
295 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] باوجلاب دبعتلل  ال  ملعلا ، لیصحتل  لاؤسلا  باجیإ  اهنم  رهاظلا  نإ  هیف : و 
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______________________________

. تسا هدرک  بجاو  ار  رکذ  لها  زا  لاؤس  هفیرش ، هیآ  نیا 
ریخ دـنکن ؟ لوبق  ای  دـنکب  لوبق  دـنتفگ  رکذ  لها  ار  هچنآ  هک  دـشاب  ّریخم  ناسنا  اـّما  دـشاب  بجاو  رکذ  لـها  زا  لاؤس  هک  دراد  اـنعم  اـیآ 

. تسا لوبق  بوجو  همّدقم  لاؤس  بوجو 
. دراد دوجو  هّیلقع  همزالم  نداد  رثا  بیترت  لوبق و  بوجو  اب  لاؤس ، بوجو  نیب  رگید : ترابع  هب 

لاؤس هیآ  هب  لالدتسا  رب  لاکشا 

ُْمْتنُک ال ْنِإ  اُولَئْـسَف ...  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دـیق  کی  هیآ  نیا  دراد  دوجو  لاکـشا  لالدتـسا  نیا  رد  دـیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1]
. َنوُمَْلعَت

ادّبعت دینک و  لاؤس  رکذ  لها  زا  هکنیا  هن  دوش  لّدبم  ملع  هب  امش  ملعلا  مدع  هک  دینک  لاؤس  دینادیمن  هک  امش  هک  تسا  نیا  دیق  نیا  رهاظ 
نیا درادن و  دوجو  لاؤس  نآ  رد  يرثا  دـشاب  یقاب  ملعلا  مدـع  نامه  مه  لاؤس  زا  دـعب  رگا  ّالا  و  دـیریذپب . ار  نآ  دوشن ) لصاح  ملع  ول  (و 

. دنکیمن لاؤس  بوجو  رب  تلالد  رگید  هیآ 
و دـناهدرک ، ریـسفت  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ار  رکذ  لـها  هک  میراد  یتاـیاور  هک :) دـنرادن  ياهراـشا  بلطم  نیا  هـب  فّنـصم  موـحرم  : ) رّکذـت

باطخ يراصن  دوهی و  هب  هک  تسا  يراصن  دوهی و  ءاملع  رکذ  لـها  زا  دوصقم  تاـیآ ، دوخ  قایـس  تاـیاور و  زا  تمـسق  کـی  بسحرب 
هدش رکذ  یمئالع  تاّیـصوصخ و  هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  هب  عجار  اهباتک  رد  هک  دینیبب  دینک و  هعجارم  املع  هب  هک  دوشیم 

. تسا
دنیامنیم کّسمت  رکذلا )...  لها  اولئـسف   ) یّلک هطباض  کی  ناونعب  شتایاور  زا  رظن  عطق  اب  دـننکیم  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  هک  یناسک  اّما 

(. اهقف دننام   ) دنشابیم املع  تسا  هیآ  رد  هک  يدیق  نآ  هنیرق  هب  رکذ  لها  هک  هدش  اهنآ  هب  مه  لاکشا  انبم  نیا  يور  اذل 
296 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وار ال وه  امب  هنإف  يوارلا ، يوری  امب  دبعتلا  یلع  اهل  ۀـلالد  الف  رکذـلا ، لهأ  باجأ  امب  دـبعتلا  یلع  اهتلالد  ملـس  ول  هنأب  اهیلع : دروأ  دـق  و 
[. 1  ] ۀیاورلا يوتفلا ال  ۀیجح  یلع  اهب  لالدتسالا  وه  امنإ  بسانملاف  ملعلا ، رکذلا و  لهأ  نم  نوکی 

و امهلثم ، ملـسم و  نب  دمحم  ةرارزک و  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  يأر  یلع  عالطالا  رکذلا و  لهأ  مهنأ  مهیلع  قدصی  ةاورلا  نم  اریثک  نإ  هیف : و 
[. 2  ] مهبارضأ نم  لئاسلا  ناک  ول  و  ملعلا ، رکذلا و  لهأ   ] نع لاؤسلا  هنأ  مهنع  لاؤسلا  یلع  قدصی 

______________________________

: رگید لاکشا 

: هک تسا 126 ] هدش  هیآ  نیا  رب  لالدتسا  رب  مه  يرگید  لاکشا  [- 1]
هک  ) يوار وه  امب  يوار  کی  هب  نکل  دشابن ) ای  دـشاب  ملع  دـیفم  هاوخ   ) درک لوبق  اقلطم  دـیاب  ار  رکذ  لها  باوج  هک  مینک  لوبق  ضرفرب 

لقن ام  يارب  ار  تایاور  هک  تسا  یتوص  طبـض  کی  هیبش  يوار  دوشیمن  قبطنم  ملاع  ناونع  تسا ) دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رد  ام  ثحب  لحم 
. دنکیم

لوق ّتیّجح  لالدتـسا  يارب  هیآ  نیا  هکلب  تسین ، دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  ّلاد  هیآ  نیا  مه  زاـب  میهدـب  هعـسوت  ار  هیآ  نیا  هرئاد  اـم  رگا  اذـل 
هک یباوج  دـنک و  لاؤس  وا  زا  دورب  دـّلقم  اذـل  دـشابیم  لهاج  دـّلقم  تسا و  رکذ  لـها  دـهتجم  نوچ  تسا  بساـنم  دـّلقم  يارب  دـهتجم ،

. دراد ّتیّجح  دّلقم  يارب  دهدیم  دهتجم 
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یتاور مالّـسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  ام  دندوبن  ناسکی  تاور  همه  نوچ  تسین  دراو  لاکـشا  نیا  دنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  باوج : [- 2]
. دندوب مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياواتف  هب  انشآ  علّطم و  هکلب  دندوبن  ثیدح  لقان  اهنت  هک  میتشاد  ملسم  نب  دّمحم  هرارز و  دننام 

زا یضعب  دندرکیم  طابنتسا  دیاش  دندوب و  دهتجم  نامز  نآ  رد  اهنآ  رگید : ریبعت  هب  و 
297 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لـصفلا مدـعل  اقلطم ، لودـعلا  نم  مهریغ  ۀـیاور  مهتیاور و  لوبق  بجو  ۀـیآلا ، هذـه  یـضتقمب  باوجلا  ماقم  یف  مهتیاور  لوبق  بجو  اذإف 
يوری امنإ  و  رکذلا ، لهأ  نم  نوکی  نمم ال  مهریغ  ةرارز و  بارضأ  نیب  و ال  لاؤسلاب ، قوبـسملا  ئدتبملا و  نیب  لوبقلا  بوجو  یف  امزج 

[. 1  ] هآر وأ  هعمس  ام 
______________________________

يدارفا رب  رکذ  لها  ناونع  لاکـشا  الب  سپ  دندرکیم . لاؤس  ار  هلئـسم  کی  لیلد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  اهنآ  هک  دـنکیم  تلالد  تایاور 
. تشاد ار  رکذ  لها  زا  لاؤس  ناونع  درکیم  لاؤس  اهنآ  زا  سکره  تسا و  قبطنم  ملسم  نب  دّمحم  هرارز و  ریظن 

. دوب قبطنم  نآرب  رکذ  لها  زا  لاؤس  ناونع  دندومنیم  لقن  تیاور  لاؤس و  رگیدکی  زا  دنتسه ) رکذ  لها  هک   ) مه ود  نیا  دوخ  رگا 
: میئوگیم مینکیم و  همیمض  نآ  هب  ینیقی  یعطق و  لصفلا  مدع  کی  مه  ام  دیتسناد  تّجح  ار  تاور  هنوگنیا  تیاور  امش  رگا  [- 1]

. تسا هدشن  لئاق  یقرف  وا  ریغ  هرارز و  تایاور  نیب  سکچیه 
رد تسا . هتـشاذگن  قرف  رکذ  لـها  ریغ  يوار  کـی  رکذ و  لـها  هرارز  تیاور  نیب  رگید  تسا  تّـجح  لداـع  ربـخ  دـیوگیم  هـک  یـسک 

 ... رکذلا لها  اولئسف  دیامرفیم : دنوادخ  هک : مینکیم  حرطم  مه  ار  يرگید  لصفلا  مدع  کی  هیآ  هب  لالدتسا 
اّما دـشاب . حرطم  یباوج  لاؤس و  هک  تسا  يدروم  رد  عوضوم  نیا  اّما  تسا . همزال  لوبق  بوجو  لاؤس و  بوجو  نیب  دـیئوگیم  مه  امش 

؟ مینک تباث  اجک  زا  ار  نیا  ّتیّجح  درک  لقن  ام  يارب  ار  یتیاور  دنک ، لاؤس  وا  زا  ناسنا  هکنیا  نودب  يوار  کی  رگا 
. درک تباث  ینیقی  یعطق و  لصفلا  مدع  قیرط  زا  دیاب  مه  ار  نیا  ّتیّجح 

لاؤس مورب و  وا  دزن  نم  هکنیا  ای  دنک  لقن  نم  يارب  تیاور  دیایب و  نم  دزن  يوار  هک  درادـن  یقرف  رگید  دـش  تّجح  لداع  ربخ  رگا  نوچ 
. دنک لقن  نم  يارب  ار  یتیاور  باوج و  وا  منکب و 

298 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف

[. 2  ] َنِینِمْؤُْمِلل ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  نذألا  ۀیآ  اهنم : و 
______________________________

. میئامن لیمکت  ار  هیآ  هب  لالدتسا  میناوتیم  بیترت  نیدب  دشاب  یماع  ناونع  کی  رکذ  لها  رگا  هصالخ :
يوار ناونع  ندوب 2 - رکذ  لـها  تهج  - 1 دراد : دوـجو  تهج  ود  وا  رد  نکل  تسا  رکذ  لـها  زا  هرارز  هک : تـسا  نـیا  هـب  هراـشا  [- 1]

. ندوب
. يوار ّهنا  امب  هن  دهدیم  رارق  تّجح  تسا  رکذ  لها  زا  هکنیا  ناونعهب  ار  هرارز  باوج  هیآ ، و 

؟ دینکیم لصفلا  مدع  ياعّدا  هنوگچ  امش  سپ 
(. فیرّشلا هماقم  هّللا  یلعا   ) یسوط خیش  دننام  دندوب  رکذ ) لها   ) دهتجم مه  يوار و  مه  میدق  ءاملع  زا  یضعب  هکنیا  امک 

نذا هیآ  - 5
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هراشا

. دشابیم نذا »  » هیآ تسا  هدش  لالدتسا  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  هک  یتایآ  زا  یکی  [- 2]
َنوُذُْؤی َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌۀَـمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو 

[. ٌمِیلَأ 127 ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر 
تسامش عفن  هب  وا  ندوب  روابشوخ  وگب  تسا ! روابشوخ  وا  دنیوگیم  دنهدیم و  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  زا  هیآ : همجرت 

دناهدروآ نامیا  هک  امش  زا  یناسک  يارب  تسا  تمحر  دنکیم و  نانمؤم  قیدصت  اهنت )  ) دراد و ادخ  هب  نامیا  وا  دینادب ) یلو  )
299 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یلاعت هقیدصتب  هنرق  و  نینمؤملا ، قدصی  هنأب  هیبن  حدم  یلاعت  كرابت و  هنإف 
[. 2  ] ادبعت ریغلا  لوقب  ذخألا  ال  عطقلا ، عیرس  وه  و  نذأ ، هنأب  هحدم  امنإ  هنإ  الّوأ : هیف : و 

______________________________

. دنراد كاندرد  یباذع  دنهدیم  رازآ  ار  ادخ  هداتسرف  هک  اهنآ  و 
هرابرد هیآ  نیا  دناهتفگ : هکنیا  هلمج  زا  تسین  رگیدکی  هب  تهابشیب  هک  تسا  هدش  رکذ  ییاهلوزننأش  روکذم  هیآ  يارب  هیآ : لوزن  نأش 

زا یکی  دنتفگیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هرابرد  راجنهان ، نانخـس  دندوب و  هتـسشن  مه  رود  هک  تسا  هدش  لزان  ناقفانم  زا  یهورگ 
ام ّدض  رب  ار  مدرم  و   ) دیوگب دـب  ام  هب  وا  دـسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  شوگ  هب  میـسرتیم  اریز ، دـینکن  ار  راک  نیا  تفگ : نانآ 
يو دزن  دیـسر  يو  شوگ  هب  رگا  میئوـگیم و  میهاوـخب  هچره  اـم  تسین  مهم  تفگ : دوـب  سـالج »  » شماـن هک  ناـنآ  زا  یکی  دـناروشب )

هچره سکره  تسا و  ینیبنهد  رواـبشوخ و  مدآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اریز  دریذـپیم ، اـم  زا  وا  مـینکیم و  راـکنا  مـیوریم و 
. دش لزان  روکذم  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دنکیم  لوبق  دیوگب 

لالدتسا تّیفیک 

تسا هدومرف  هداد و  رارق  دوخ  قیدصت  فیدر  رد  ار  نینمؤم  قیدصت  تسا . هدرمـش  مرکا  ّیبن  لئاضف  زا  ار  نینمؤم  قیدصت  دنوادخ  [- 1]
هلئـسم مه  دحاو  ربخ  ّتیّجح  دروم  رد  تسا و  دـنوادخ  شیاتـس  دروم  نینمؤم  قیدـصت  دوشیم  مولعم  سپ  نینمؤملل  نمؤی  هّللاب و  نمؤی 

ار وا  دروآ  امـش  يارب  يربـخ  یلداـع  ربـخم  رگا  درکیم ، قیدـصت  ار  نینمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ّیبـن  هک  روطناـمه  تسا  نینچ 
. دینک قیدصت 

نذا هیآ  هب  لالدتسا  تالاکشا 

. تسا لاکشا  ود  ياراد  لالدتسا  نیا  [- 2]
300 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تـسین نینچ  هیآ  نیا  رد  نینمؤملل ، نمؤی  دیامرفیم  دنوادخ  نآ  لابندب  اریز  دشابیمن  يدـّبعت  دـییأت  قیدـصت و  يانعمهب  نذا »  » هملک - 1
يرگید ریبعت  نینمؤملل  نمؤی  هک  تسا  نیا  رهاظ ، هکلب  دشاب  هتـشاد  رگید  يانعم  مه  نینمؤم  قیدصت  دشاب و  هتـشاد  ییانعم  کی  نذا  هک 

. تسا نذا  هملک  زا 
هب یطاـبترا  هیآ  دـشاب  نینچ  نذا  ياـنعم  یتقو  تسا ، رواـبدوز  حالطـصا  هب  دـنکیم و  ادـیپ  عطق  دوز  هک  یـسک  ینعی  نذا ، هملک  ياـنعم 
ربخ هکنیا  امک  دوشن  لصاح  هل  ربخم  يارب  مه  عطق  ول  تسا و  حرطم  ربخم  قیدـصت  دـحاو  ربخ  دروم  رد  اریز  درادـن  دـحاو  ربخ  ّتیّجح 

. دوشیم ناسنا  يارب  نظ  لوصح  ببس  هکلب  دنکیمن  مه  ملع  هدافا  دحاو 
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فّنصم رب  داریا 

ربمغیپ و ّیصو  ای  ربمغیپ  کی  اّما  دشاب  یحدم  اهنآ  يارب  تلـصخ  نیا  دیاش  دنـشاب  روابشوخ  دننک و  ادیپ  عطق  عیرـس  رگا  یلومعم  دارفا 
ياقآ موحرم  ارچ  سپ  دوشیمن  بوسحم  یتلیـضف  درادن و  ینـسح  دوش  لصاح  شیارب  عطق  قیقحت ، نودـب  رگا  نیملـسم  رادـمامز  کی 

؟ تسا ندرک  ادیپ  عطق  عیرس  نذا »  » يانعم دومرف  دنوخآ 
دوشیم لصاح  عطق  دارفا  نینچ  يارب  اـتقیقح  اـعقاو و  هک  تسین  نیا  ندرک  ادـیپ  عطق  دوز  ياـنعم  دـناهدرک . هیجوت  نینچ  ار  لاکـشا  نیا 

. دوشن ادیپ  یلمعلاسکع  ناشلباقم  فرط  رد  ات  دننکیم  یفّرعم  روابدوز  ار  دوخ  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب 
دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ماهدرکن  یماّمن  نم  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ماّمن  یتقو  هیآ  دروم  رد  اـصوصخم 

. دندادن ناشن  وا  لباقم  رد  یئوس  لمعلا  سکع  ياهدرکن و  یماّمن  وت  بوخ ، رایسب 
301 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، راثآلا عیمج  بیترتب  قیدـصتلا  ال  مهریغ ، رـضت  مهعفنت و ال  یتلا  راثآلا  صوصخ  بیترت  وه  نینمؤملل ، هقیدـصتب  دارملا  اـمنإ  هنإ  اـیناث : و 
[. 1  ] هّمن هنأب  یلاعت  هّلل  هقیدصت  و  هّمن ، ام  هنأب  ماّمنلل  هقیدصت  نم  کلذ  رهظی  و  ربخلا ، ۀیجح  باب  یف  بولطملا  وه  امک 

______________________________

دروم رد  ربمغیپ  یحو ، دوجو  اـب  هک  درادـن  اـنعم  الـصا  تسنادیم و  ار  تقیقح  وا  دوب و  هدروآ  یحو  ربـمغیپ  يارب  لـیئربج  هکیلاـحرد 
. دهدب قدص  لامتحا  ماّمن ،

؟ تسیچ تسا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هلدا  هصالخ  هک  لداعلا  قّدص  يانعم  مینیبب  مّود  لاکشا  نایب  زا  لبق  - 2 [- 1]
ام هک  تسا  نیا  مه  لداعلا ، قّدص  يانعم  مینکیم  ّبترتم  ار  نآ  يررض - یعفن و  راثآ - مامت  ام  دشاب  صخشم  امش  نم و  يارب  عقاو  رگا 

. میئامن ّبترتم  نآرب  ار  راثآ  مامت  دیاب  اذل  مینیبیم  ار  ظوفحم  حول  عقاو و  ام  میئوگب  ّنأک  مینک  ضرف  عقاو  ار  لداع  لوق  دیاب 
هیآ لوزن  نأش  هظحالم  اب  اصوصخم  دراد  توافت  لداعلا  قّدص  يانعم  اب  هیآ  نیا  رد  نینمؤم  قیدـصت  يانعم  دـیامرفیم : فّنـصم  موحرم 

باوج رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ماهدرکن و  یماّمن  نم  درک  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تمدخ  مامن  درم  نآ  هک 
وت هب  تبسن  یتیذا  اذیا و  دندومرف  ّنأک  دومن  ّبترتم  ربخ  نآرب  دوب  هل  ربخم  عفنب  هک  ار  يرثا  ياهدرکن و  یماّمن  وت  بوخ ، رایسب  دندومرف 
هچ ربمغیپ  هن ، ای  تسا  هدرک  یماّمن  وا  ایآ  دیسرپیم ، مرکا  ّیبن  زا  یسک  رگا  الثم  هک  درکن  راب  ربخ  نآرب  ار  راثآ  مامت  اّما  تسین  نایم  رد 

؟ دومرفیم
. ریخ تسا ؟ هدرکن  یماّمن  وا  دومرفیم  ایآ 

ربخ نآرب  راـثآ  ماـمت  بیترت  هیآ  نیا  رد  قیدـصت  ياـنعم  سپ  تسا . هدرک  یماّـمن  وا  هک  دوب  هداد  ربخ  مرکا  یبن  هب  لـیئربج  هکیلاـحرد 
. تفریذپ ار  ربخ  نآ  راثآ  مامت  دیاب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  دروم  رد  یلو  تسین .

302 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
کعمـس و بذک  دمحم  ابا  ای  -: ) ربخلا یف  ام  یلع  لاق - ثیح  مهبذـک ،) هقدـصف و  : ) مالّـسلا هیلع  هلوق  یف  قیدـصتلا  نم  دارملا  وه  امک 

هدارم نوـکیف  مهبّذـک ) هقّدـصف و  هلقأ ، مـل  لاـق : و  [، 129] الوق لاـق  هنأ  [ 128] ۀـماسق نوسمخ  كدـنع  دهـش  نإف  کیخأ ، نع  كرـصب 
[. 1 [ ؟ نیسمخ بیذکت  دحاولا و  قیدصتب  مکحی  فیکف  الإ  و  مهعفنی ، هّرضی و ال  امیف  مهبیذکت  و  مهّرضی ، هعفنی و ال  امب  هقیدصت 

______________________________

. دننکیم رکذ  بلطم  نیا  رب  دّیؤم  دهاش و  ود  فّنصم  موحرم  نونکا  [- 1 ( ] 1)
شیوخ نمؤم  ردارب  هب  تبـسن  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دّـمحم  اـبا  يا  [: 130] دنیامرفیم يوار )  ) دّـمحم ابا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
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ینکیم و هابتـشا  وت  هک  نک  باـطخ  نآ  هب  نک و  بیذـکت  ار  شیوخ  مشچ  يدـید  دوخ  نمؤـم  ردارب  زا  يزیچ  رگا  ینعی  نک  بیذـکت 
. ياهدیدن ار  يزیچ  نینچ 

. ياهدینشن ار  یبلطم  نینچ  وت  هک  نک  باطخ  نآ  هب  نک و  بیذکت  ار  شیوخ  شوگ  يدینش  دوخ  نمؤم  ردارب  زا  یبلطم  رگا  نینچمه  و 
هتفگ  وت  هرابرد  ار  ازسان )  ) بلطم نالف  دیز  الثم  هک  دندروخ  مسق 131 ] رفن  هاجنپ  رگا 

303 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ادیج لّمأتف  لیعامسإ ، ۀصق  یف  نینمؤملا  قیدصتب  دارملا  اذکه  و 

______________________________

قیدصت ار  دیز  دنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  تروص  نیا  رد  ماهتفگن  نینچ  نم  تفگ  وا  يدرک  هعجارم  دیز  صخـش  هب  یتقو  یلو  تسا 
؟ هچ ینعی  رفن  هاجنپ  بیذکت  رفن و  کی  قیدصت  نک . بیذکت  ار  رفن  هاجنپ  نآ  نک و 

؟ نک ّبترتم  نآرب  ار  عقاو  راثآ  مامت  نک و  قیدصت  ار  رفن  کی  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  ایآ 
؟ دومن ریزعت  ار  اهنآ  ناوتیم  دناهدز  تمهت  دیز  هب  رفن  هاجنپ  نآ  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  الثم  ایآ  و 

؟ دنک بیذکت  رفن  کی  لوق  رطاخ  هب  ار  رفن  هاجنپ  مسق  ناسنا  هک  تسا  لوقعم  ایآ 
نآ نک و  تّحـص  رب  لمح  هک : تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  عقاو  بسح  هب  بیذـکت  قیدـصت و  بیذـکت ، قیدـصت و  زا  دارم  اـجنیا  رد 

سکع دـیز  ربارب  رد  نینچمه  تسا و  هتفگن  وت  هرابرد  یبلطم  دـیز  هک  نک  لوبق  تسین  نارگید  ررـض  هب  تسا و  دـیز  عفن  هب  هک  يراثآ 
. هدن ناشن  یئوس  لمعلا 

. دنک قیدصت  ار  رفن  هاجنپ  نآ  دیاب  ناسنا  هک  تسا  مّلسم  بلطم  نیا  نک و  بیذکت  ار  رفن  هاجنپ  اتقیقح  هکنیا  هن 
تـسه ثحب  دهاش  هک  ار  نآ  زا  يرادقم  ام  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامـسا  ناتـساد  هب  طوبرم  رگید ، دهاش  - 2 [- 1]

[132 :] مینکیم لقن 
304 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنأ الإ  اهریغ ، لئاسولا و  ۀـعجارم  نم  رهظی  امک  ةریثک ، فئاوط  تناک  نإ  یه و  و  داحآلا . رابخأ  رابتعا  یلع  تلد  یتلا  رابخألا  یف  لـصف :
وأ اظفل  ةرتاوتم  نوکتف  ینعم ، یلع  ظفل و ال  یلع  ۀـقفتم  ریغ  اهنإف  داحآ ، رابخأ  اـهنأب  داـحآلا  راـبخأ  ۀـیجح  یلع  اـهب  لالدتـسالا  لکـشی 

و مالّـسلا ، مهیلع  مهنم  اهـضعب  رودصب  الامجإ  ملعی  هنأ  ةرورـض  الامجإ ، ةرتاوتم  اهنأ  الإ  کلذک ، تناک  نإ  اهنأب و  عفدـنم  هنکل  و  ینعم .
ّلد دق  و  ۀیـصوصخلا ، هذهب  ناک  ام  اهنیب  ناک  اذإ  امیف  هنع  يدعتی  هنأ  الإ  انومـضم  اهـصخأ  هتیّجح  یلع  ّلد  ربخ  ۀـیجح  ناک  نإ  هتیـضق و 

[. 1  ] معأ ناک  ام  ۀیجح  یلع 
______________________________

تبأ ای  لیعامسإ : لاقف  نمیلا  یلإ  جرخی  نأ  شیرق  نم  لجر  دارأ  ریناند و  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نب  لیعامـسال  تناک  لاق : زیرح  نع  »
هیلع هّللا  دبع  وبأ  لاقف  نمیلا ؟ نم  ۀعاضب  اهب  یل  عاتبی  هیلا  اهعفدأ  نأ  يرتف  ارانید  اذک  اذـک و  يدـنع  نمیلا و  یلإ  جورخلا  دـیری  انالف  ّنإ 
هیلإ عفد  هابأ و  لیعامـسا  یـصعف  لعفت  ّینب ال  ای  لاقف  سانلا ، لوقی  اذـکه  لیعامـسإ  لاقف  رمخلا ؟ برـشی  ّهنأ  کغلب  اـما  ّینب  اـی  مالّـسلا :

 ... مالّسلا هیلع  لاقف  اهنم ...  ءیشب  هتأی  مل  اهکلهتساف و  هریناند 
ّزع هّللا  ّنإ  ّینب  ای  لاقف : نولوقی . ساّنلا  تعمس  اّمنإ  رمخلا  برشی  هرأ  مل  ّینإ  تبأ  ای  لیعامسإ : لاقف  هتنمتئاف  رمخلا  برـشی  ّهنأ  کغلب  دق 

 ... مهقّدصف نونمؤملا  كدنع  دهش  اذإف  نینمؤملل  قّدصی  هّللا و  قّدصی  لوقی : نینمؤملل » نمؤی  هّللاب و  نمؤی   » هباتک یف  لوقی  ّلج  و 
نیا رد  نینمؤم  قیدصت  ایآ  دنک . قیدصت  ار  نینمؤم  دیاب  ناسنا  دندومرف  دندومن و  کّسمت  نذا »  » هیآ هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیاور  نیا  رد 
عفان راثآ  هک  تسا  نیا  دارم  ریخ  درک ؟ يراج  رمخ  برـش  ّدـح  وا  هرابرد  دـیاب  تسا و  رمخلا  براش  درم  نآ  میئوگب  هک  تسا  نیا  هّصق ،
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، رمخ برـش  رطاخب  ار  درم  نآ  یناوتیم  هکنیا  هن  راذگن ، درف  نیا  رایتخا  رد  ار  تلوپ  ینعی  ریذپب . دـنزیمن  يررـض  نارگید  هب  هک  ار  نآ 
 ... ینزب و مه  دح 

دحاو ربخ  تّیّجح  رب  ّلاد  رابخا 

رابخا تسا ، هدش  هماقا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  هک  یلیلد  نیمّود  [- 1]
305 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[133 .] دشابیم يدّدعتم 
يدحاو ربخ  ّتیّجح  هک  یناسک  هن  دننک و  لالدتـسا  اهنآ  هب  دنناوتیم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  نیلئاق  هن  دشاب  داحآ  رابخا  تایاور ، نیا  رگا 

. دننکیم یفن  ار 
لئاوا رد  ام  دنراد و  لالدتـسا  يارب  ّتیلباق  دنـشاب  رتاوتم  رگا  هکلب  دومن  یفن  ای  تابثا و  ار  دحاو  ربخ  ّتیّجح  ناوتیمن  دحاو  ربخ  اب  اریز 

. یلامجا رتاوت  يونعم 3 - رتاوت  یظفل 2 - رتاوت  - 1 میراد : رتاوت  عون  هس  هک  میتفگ  دحاو  ربخ  ثحب 
دنتـسه یکرتشم  يانعم  ياراد  هن  دـنراد و  داحتا  ظفل  رد  هن  هک  میراد  یناوارف  تاـیاور  ینعی  دراد . دوجو  یلاـمجا  رتاوت  هیف  نحن  اـم  رد 

. تسا هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تایاور  نیا  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  یلو  تسا  توافت  اهنآ  نیب  قیض  هعس و  رظن  زا  هکلب 
. دومن لمع  نآ  هب  ذخا و  ار  اهنآ  كرتشم  ردق  نّقیتم و  ردق  دیاب  تروص  نیا  رد 

؟ تسیچ تایاور  نآ  ّصخا  نومضم  كرتشم و  ردق 
دوجو اب  سپ  دشاب . هتشاد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ربخ  نآ  رودص  هب  نانیمطا  ناسنا  دشاب و  لداع  ربخم  هک : تسا  نیا  تایاور  نآ  نّقیتم  ردق 

. تسا یفاک  ام  يارب  نیمه  دوشیم و  تباث  هّیئزج  هبجوم  وحنب  ۀلمجلا و  یف  دحاو  ربخ  ّتیّجح  نّقیتم  ردق  نیا 
: هک تسا  نیا  شهار  میهد  رارق  تّجح  ار  دحاو  ربخ  رتعیسو  وحنب  میهاوخب  رگا  نکل 

. میشاب هتشاد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ربخ  رودص  هب  قوثو  دشاب و  لداع  يوار  هک  دوب  نیا  تایاور  نآ  نّقیتم  ردق 
306 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] مهفاف
[. 2 : ] هوجو نم  هریرقت  و  ربخلا . ۀیجح  یلع  عامجإلا  یف  لصف :

عطقی و  کلذب ، مالّسلا  هیلع  هاضر  فشکیف  خیـشلا ، نامز  یلإ  اننامز  نم  ۀیجحلا  یلع  باحـصألا  يواتف  عبتت  نم  عامجإلا  يوعد  اهدحأ :
[. 3  ] هب
______________________________

ربخ هک  دوب  نیا  شدافم  یلو  میتشاد  مه  ربخ  رودـص  هب  قوثو  دوب و  لداـع  نآ  يوار  هک  میدرک  ادـیپ  راـبخا  ناـمه  نیب  زا  یتیاور  یتقو 
(. دشابن یلداع  درف  ربخ  نآ  يوار  ول  و   ) دراد ّتیّجح  هقث  درف  ره  ربخ  هک  میئوگب  میناوتیم  ام  تروص  نیا  رد  دراد ، ّتیّجح  هقث 

ار ریخا  هار  نیا  هک  میرادـن  يزاین  رگید  دوب ، هیئزج  هبجوم  وحنب  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  تابثا  ام  ياعّدـم  نوچ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  [- 1]
. مینک یط 

( عامجا  ) دحاو ربخ  تّیّجح  رب  رگید  لیلد 

هراشا
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رب هک  یلیلد  نیمّوـس  میدرک . ثحب  ار  نآ  یئاور  ینآرق و  لـیلد  دـناهدرک . کّـسمت  هعبرا  هلدا  هب  دـحاو  ربـخ  ّتیّجح  يارب  روهـشم  [- 2]
. تسا هدش  ریرقت  هجو  دنچ  هب  عامجا  نیا  هک  دشابیم  عامجا  تسا ، هدش  هماقا  دحاو  ربخ  ّتیّجح 

ناشرمع مامت  هک  اهنآ  مینیبیم  مینکیم ، عّبتت  یسوط  خیش  نامز  ات  نونکا  زا  ار  هّیماما  ياملع  باحـصا و  ياواتف  یتقو  ام  لّوا : هجو  [- 3]
هیلع ماما  رظن  هک  مینزیم  یعطق  سدح  اذـل  دـناهدش  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  لئاق  دـناهدومن ، یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  هعلاطم و  فرـص  ار 

(. دوشیم هدید  اهنآ  نیب  مه  ینیفلاخم  هکنیا  ول  و  . ) تسا هدوب  قفاوم  نآ  اب  مه  مالّسلا 
یعطق سدـح  ناسنا  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  ءارآ  دـیاب  نکل  تسین  مزال  ّلک  قاّفتا  یـسدح  عامجا  رد  هک  میتفگ  عامجا  ثحب  رد  البق  ام 

. دناهتفریذپ ار  هجو  نیمه  عامجا  ّتیّجح  رد  نیرخأتم  دنک و  ادیپ  دروم  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  موصعم  تقفاوم  هب  تبسن 
307 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀیجحلا یلع  ۀلوقنملا  تاعامجإلا  عبتت  نم  وأ 
هیلع هاضرب  عطقلا  لیـصحتل  لاجم  هعم ال  و  تایـصوصخلا ، نم  هرابتعا  یف  ذخأ  امیف  يواتفلا  فالتخال  يوعدلا ؛ هذه  ۀفزاجم  یفخی  و ال 

[. 2  ] ۀلوقنملا تاعامجإلا  عبتت  لاح  اذکه  و  اهعبتت ، نم  مالّسلا 
______________________________

؟ مینکیم هظحالم  یسوط  خیش  نامز  ات  ار  باحصا  ياواتف  دناهدومرف  فّنصم  ارچ  رّکذت :
. تسا هدوب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  لئاق  یضترم - دّیس  یسوط - خیش  داتسا  هک  تسا  ینامز  یسوط  خیش  نامز  نوچ  باوج :

: هک دراد  دوجو  وا  يارب  يرگید  هار  درکن  عّبتت  ار  املع  لاوقا  اصخش  یسک  رگا  هکنیا  ای  و  [- 1]
دناهدرک دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  عامجا  ياعّدا  لودـع  ياهقف  ناگرزب و  زا  رفن  هاجنپ  الثم  هک  دـید  یتقو  دـنک  یـسررب  ار  لوقنم  تاعامجا 

. دنزب سدح  ار  موصعم  تقفاوم  هک  دوشیم  ببس  هلئسم  نیا 
. ریخ تسا ؟ حیحص  میدرک  رکذ  ام  هک  ار  یهار  ود  نیا  ایآ  [- 2]

قاّفتا ناونع  کی  رب  اهنیا  دـناهدرک ، لقن  عامجا  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  دروم  رد  هکنیا  ای  دـننادیم و  تّجح  ار  دـحاو  ربخ  هک  یناسک  اریز 
. تسا توافتم  اهنیا  تارظن  دنرادن و 

دنیوگیم رگید  ضعب  دنکیم و  تیافک  شربخ  ّتیّجح  رد  يوار  تقاثو  دنیوگیم  ياهّدع  دـشاب ، لداع  دـیاب  يوار  دـنیوگیم ، یـضعب 
موصعم يأر  دناوتیم  ناسنا  تافالتخا  نیا  دوجو  اب  ایآ  کلذ  ریغ  دشاب و  هب  قوثوم  دـیاب  تیاور  هکلب  تسین  حرطم  يوار  تاّیـصوصخ 

. ریخ دنک ؟؟ فشک  ار 
308 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داتقلا طرخ  هتابثإ  نود  نکل  و  اهیف ، ةربتعملا  تایـصوصخلا  یف  فالتخالا  امنإ  و  ۀـلمجلا ، یف  ۀـیجحلا  یلع  اهؤطاوت  یعدـی  نأ  الإ  مهللا 
[. 1]

يواتف ذـخأ  نم  رهظی  اـمک  ۀیعرـشلا ، مهرومأ  یف  دـحاولا  ربخب  لـمعلا  یلع  نیملـسملا - ۀـفاک  لـب  ـالمع - ءاـملعلا  قاـفتا  يوعد  اـهیناث :
[. 2  ] اهل نیلقانلا  نم  نیدهتجملا 

[. 3  ] لوألا هجولا  یلع  دری  امم  تفرع  ام  یلإ  افاضم  هیف : و 
______________________________

میئامن و ذـخا  ار  اـهنآ  نّقیتم  ردـق  كرتشم و  ردـق  میناوتیم  اـم  دـنراد و  یلاـمجا  رتاوت  لوقنم ، تاـعامجا  ارآ و  نیا  لاکـشا : [- 1 ( ] 1)
. دراد ّتیّجح  هیئزج  بجوم  وحنب  ۀلمجلا و  یف  دحاو  ربخ  میئوگب 

. داتقلا طرخ  هتابثا  نود  تسین و  شیب  اعّدا  کی  فرص  نیا  باوج -
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. داتقلا طرخ  هتابثا  نود  تسین و  شیب  اعّدا  کی  فرص  نیا  باوج -
: مینکیم رکذ  نآ  يارب  لامتحا  ود  ام  اما  دنکیمن  نایب  ار  نآ  تلع  دهدیمن و  ینشور  باوج  فنصم  موحرم 

دـنزیمن و سدـح  عطق  روطهب  ار  مالّـسلا  هیلع  موـصعم  تقفاوـم  تاـعامجا ، ارآ و  نیا  ندـید  اـب  ناـسنا  هک  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  - 1
. درادن ياهدیاف  هک  مه  یّنظ  سدح  لوصح 

ناوتیمن اذـل  درک  لمع  نّقیتم  ردـق  هب  ناوتیمن  دـشاب  تابثا  یفن و  نیب  رئاد  رما  هک  اجکره  تسا و  حرطم  تابثا  یفن و  هلئـسم  اجنیا  - 2
. دشاب هداد  رارق  تّجح  هّیئزج  هبجوم  وحن  هب  ول  ار و  دحاو  ربخ  هک  درک  ادیپ  عامجا  کی 

. دننکیم دامتعا  دحاو  ربخ  هب  هّیعرش  روما  رد  نیملسم  مامت  هکلب  املع  همه  مّود : هجو  [- 2]
شتقاثو رب  تداهـش  شلاح  رهاظ  هک  ياهربخ  رفن  کی  زا  دننک  ادیپ  عالّطا  ناشدـیلقت  عجرم  ياوتف  زا  دـنهاوخیم  یتقو  يداع  مدرم  الثم 

. دوشیمن دّلقم  يارب  ملع  لوصح  ببس  درف  نآ  لوق  هکیلاحرد  دنیامنیم  لمع  نآ  قبط  دننکیم و  لاؤس  دهدیم 
. دوشیم لکشم  يرادقم  مدرم  یگدنز  درک  دامتعا  ناوتن  دحاو  ربخ  هب  رگا  الصا 

. تسا دراو  مه  هجو  نیا  رب  دوب  لّوا  هجو  رب  هک  یلاکشا  [- 3]
309 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، نیدـب اومزتلی  مل  ول  ءالقع و  مه  امب  وأ  نیدـلا ، اذـهب  نونّیدـتم  نوملـسم و  مه  امب  اوقفتا  مّهنأ  زرحی  مل  کلذ ، یلع  مهقافتا  مّلـس  ول  هنأ 
[. 1  ] هوجولا ثلاث  یلإ  عجریف  ۀیداعلا ، رومألا  نم  ۀینیدلا  رومألا  ریغ  یف  اهب  نولمعی  نولازی  وه ال  امک 

یبن و ال هنع  عدری  مل  و  اـننامز ، یلإ  ترمتـسا  و  ۀـقثلا ، ربخب  لـمعلا  یلع  مهریغ  ناـیدألا و  يوذ  نم  ءـالقعلا  ةریـس  رارقتـسا  يوعد  وه  و 
[. 2  ] اضیأ تایعرشلا  یف  هب  عراشلا  ءاضر  نع  فشکی  هنأ  حضاولا  نم  و  ناب ، رهتشال و  ناک  ول  هنأ  ةرورض  یبن ، ّیصو 

______________________________

مالّسلا هیلع  موصعم  تقفاوم  هب  تبسن  ناسنا  هک  دوشیمن  ببس  دننکیم ، لمع  دحاو  ربخ  هب  هّیعرش  روما  رد  نیملـسم  املع و  مامت  هکنیا 
. دنزب یعطق  سدح 

تـسا هدشن  تباث  ام  يارب  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  يرگید  لاکـشا  مه  زاب  دراد  دوجو  ینینچنیا  یلمع  قاّفتا  کی  هک  میریذپب  رگا  [- 1]
دـنراد و قاّفتا  یگدـنز ) يداع  روما  رد   ) دـحاو ربخ  هب  لمع  رد  القع  نوچ  هکنیا  ای  تسا  تعیرـش  نید و  زا  یـشان  املع  قاـّفتا  نیا  هک 

املع عامجا  هب  یطبر  نوچ  تسین . تسرد  عامجا  مّود  ریرقت  اذل  دنشابیم  یقافتا  نینچ  ياراد  دنتـسه  القع  ءزج  هک  مه  نیملـسم  املع و 
. دیآیم نایم  هب  عامجا  ياعّدا  يارب  یمّوس  بیرقت  کی  هکلب  درادن  اهقف  و 

نامز ات  ام  نامز  زا  القع  مه  اـم  هب  ـالقع  هریـس  هک : تسا  نیا  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  عاـمجا  ریرقت  نیمّوس  ـالقع ) هریـس  : ) مّوس هجو  [- 2]
اهتنم دشابن  ملع  دیفم  هقث  نآ  لوق  ول  دندادیم و  رثا  بیترت  هقث  درف  لوق  هب  هک  تسا  هدوب  رمتسم  مالـسا  عرـش  زا  لبق  هکلب  سّدقم  عراش 

. دشابن بذک  هب  مهتم  صخش  نآ  دیاب 
. دشاب هدومنن  نآ  زا  یعنم  سّدقم  عراش  هک  تسا  نیا  القع  هریس  ّتیجح  طرش  هک  تسا  حضاو 

هریس  نیا  هک  مینکیم  فشک  ام  درکن  یتعنامم  هریس ، نآ  هب  لمع  زا  عراش  رگا  اذل 
310 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«، ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  : » یلاعت هلوق  کیهان  و  ملعلا ، ریغ  عابتا  نع  ۀعناملا  تایاورلا  و  ۀـیهانلا ، تایآلا  عدرلا  یف  یفکی  تلق : نإ 
[. 1 « ] ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  : » یلاعت هلوق  و 

[. 2  ] نیدلا لوصأ  یف  نظلا  ۀیافک  مدع  یلإ  اداشرإ  تدرو  اهنأ  یلإ  افاضم  هنإف  کلذ ، یف  تایآلا  کلت  یفکی  داکی  ال  تلق :
______________________________

. ریخ تسا ؟ هدومن  یعنم  هریس  نیا  هب  تبسن  عراش  ایآ  دراد  ّتیّجح  دحاو  ربخ  هلمج  زا  هّیعرش  روما  رد  تسا و  هدوب  عراش  تیاضر  دروم 
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یتسرد حوضوب و  دـیاب  دوب ، هدـش  عراش  فرط  زا  یتعنامم  رگا  تسا  هدوب  هب  ـالتبم  مهم و  هلئـسم  کـی  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هلئـسم  نوچ 
. تسا القع  هریس  نیمه  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد  هدمع  هّتبلا  دیسریم  ام  تسدب 

دنوشب القع  هریس  تّیّجح  عنام  دنناوتیم  هیهان  تایآ  ایآ 

هدومن و عنم  ملع - ریغ  نظ - تعباتم  زا  ار  ام  یتایآ  نمض  عراش  دیامن . تعنامم  هریس  نیا  زا  حیرص  روطب  سّدقم  عراش  تسین  مزال  [- 1]
: تسا هدومرف 

[. 134] ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال 
[. 135] ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  َو 

. دیامنیم نظ  هدافا  هکلب  تسین  ملع  دیفم  دحاو ، ربخ  هک  تسا  حضاو  و 
: دنهدیم باوج  هس  فّنصم  موحرم  [- 2]

نآ هب  داـشرا  درک و  لـمع  هّنظم  هب  ناوتیمن  تاداـقتعا  لوصا  رد  ینعی  تسا  نید  لوـصا  هب  طوـبرم  ملع - ریغ  نظ - زا  هیهاـن  تاـیآ  - 1
. دراد بلطم 

311 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀجح هرابتعا  یلع  مقی  مل  يذلا  نظلا  صوصخ  وه  اهقالطإ  هیلإ  فرصنملا  هنأ  ول ال  نقیتملا  امنإف  ملس  ول  و 

یلع ةریـسلاب  اهقالطإ  دـییقت  وأ  اهمومع ، صیـصخت  مدـع  یلع  فقوتی  اهب  عدرلا  نأل  کلذ  و  رئاد ، هجو  یلع  الإ  اهب  عدرلا  نوکی  داکی  ال 
[. 2  ] یفخی امک ال  اهل ، ةدیقم  وأ  ۀصصخم  تناکل  الإ  و  اهب ، اهنع  عدرلا  یلع  فقوتی  وه  و  ۀقثلا ، ربخ  رابتعا 

______________________________

. درادن ياهدیاف  نید  لوصا  رد  هّنظم  میتفگیم  ام  دوبن  مه  تایآ  نیا  ول  و 
. مینکیمن رارکت  ار  بلاطم  نآ  رگید  اذل  میدرک  نایب  ار  تایآ  زا  باوج  الّصفم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  ثحب  يادتبا  رد 

تاـیآ نیا  هک : میهدیم  يرگید  باوج  زاـب  دوشیم  نید  عورف  لوـصا و  لـماش  دراد و  قـالطا  هیهاـن  تاـیآ  هک  میریذـپب  رگا  - 2 [- 1]
. تسا هدشن  مئاق  ناشرابتعا  رب  لیلد  هک  دراد  ینونظ  هب  فارصنا 

مالک رهاوظ  زا  نوچ  دیئوگب  دینک و  کّسمت  هیهان  تایآ  هب  دیناوتیم  امش  دوشیمن  ملع  لوصح  ببس  مالک  رهاوظ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ایآ 
تسا و هدش  مئاق  ظافلا  رهاوظ  زا  لصاح  ّنظ  ّتیّجح  رب  لیلد  اریز  ریخ  تسا ؟ ّتیّجح  دقاف  دوشیم  لصاح  ملع - ریغ  نظ - ناسنا ، يارب 

ياهّنظم دروم  رد  اهنآ  نّقیتم  ردق  و  دـنراد . بطاخت  ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  هیهان ، تایآ  میئوگیم  دـینکن ، لوبق  مه  ار  تایآ  فارـصنا  رگا 
. دشاب هتشادن  دوجو  اهنآ  ّتیّجح  رب  لیلد  هک  تسا 

هجیتن رد  سپ  تسا  لطاب  لاحم و  رود  نوچ  تسا و  رود »  » مزلتـسم دنـشاب  القع  هریـس  عنام  عدار و  دـنهاوخب  هیهاـن  تاـیآ  رگا  - 3 [- 2]
ياج رد  القع  هریـس  ّتیّجح  دـش ، لطاب  القع  هریـس  هب  تبـسن  تایآ  ّتیعدار  رگا  تسا و  لطاب  القع  هریـس  هب  تبـسن  تایآ  نیا  ّتیعدار 

. دنکیم دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  تلالد  تسا و  ظوفحم  دوخ 
312 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع فقوتی  [ 139] العف [ 138] اهب هرابتعا 137 ] ّنإف  رئاد ، هجو  یلع  الإ  اضیأ ، ةریـسلاب  ۀـقثلا  ربخ  رابتعا  نوکی  ال  [ 136] اذه یلع  لاقی : ال 
[، 141] اهنع [ 140] اهب عدرلا  مدع  مدع 

______________________________
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: رود نایب 

. دنکیم نایب  ار  یّلک  هطباض  کی  هکلب  تسا  هدشن  دراو  هیف  نحن  ام  صوصخ  رد  هیهان  تایآ  رّکذت :
هریس هلیسوب  تایآ  قالطا  ای  مومع  هک  تسا  نیا  رب  فّقوتم  دنشاب  هقث - ربخ  ّتیّجح  دروم  رد  القع - هریس  عدار  دنهاوخب  هیهان  تایآ  رگا 

. دراد تایآ  دییقت  صیصخت و  مدع  رب  فّقوت  ّتیعدار  سپ  دنشاب . هدروخن  دییقت  صیصخت و  القع 
. هن ای  دناهدروخ  دییقت  صیصخت و  تایآ  قالطا  مومع و  ایآ  مینیبب  نونکا 

هب تبسن  تایآ  رگا  دنشاب . هتشاد  ّتیعدار  القع  هریـس  هب  تبـسن  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  تایآ  دییقت  مدع  صیـصخت و  مدع 
هجیتن رد  دنزیم و  دییقت  صیـصخت و  تایآ  قالطا  مومع و  زا  ار  ملعلا - مدع  ّنظ و  هقث - ربخ  القع ، هریـس  دنـشاب  هتـشادن  ّتیعدار  هریس 

. دنکیم ادیپ  ّتیّجح  دحاو  ربخ 
اذل تسا  تایآ  ّتیعدار  رب  فّقوتم  مه  تایآ  قالطا  مومع و  ءاقب  تسا و  تایآ  رد  قالطا  مومع و  دوجو  رب  فّقوتم  تایآ  ّتیعدار  سپ 

. تسا لطاب  رود و  نامه  نیا  تسا و  ّتیعدار  رب  فّقوتم  ّتیعدار 
. تسا تباث  دحاو  ربخ  رابتعا  هب  تبسن  القع  هریس  ّتیّجح  لطاب و  القع  هریس  هب  تبسن  هیهان  تایآ  ّتیعدار  اجنیا  ات  سپ 

313 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] 147] اهنع [ 146] اهب عدرلا  مدع  یلع  فقوتی  [ 145] وه و  [، 144] اهب [ 143] اهصیصخت یلع  فقوتی  [ 142] وه و 

______________________________

؟ دیدرک طقاس  رابتعا  زا  ار  القع  هریس  هب  تبسن  تایآ  ّتیعدار  رود ) هلئسم   ) هار نیا  زا  امش  ارچ  [- 1 ( ] 1)
. مینکیم طقاس  رابتعا  زا  ار  دحاو  ربخ  هب  تبسن  القع  هریس  ّتیّجح  رود )  ) هار نیمه  زا  ام 

هک ياهریس  الا  دشاب و  هتشاد  ّتیّجح  شدوخ  دیاب  دینکیم  کّسمت  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  يارب  امش  هک  ياهریـس  نیا  بلطم : حیـضوت 
. دشاب دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  لیلد  دناوتیمن  درادن  ّتیّجح  شدوخ 

القع هریـس  عدار  هیهان  تایآ  هک  تسا  نیا  رب  فّقوتم  القع  هریـس  ّتیّجح  هیف  نحن  اـم  رد  درادـن . اـی  دراد  ّتیّجح  هریـس  نیا  مینیبب  نونکا 
دنشاب و هدروخ  صیصخت  تایآ  هک  تسا  نیا  رب  فّقوتم  دنشاب ، هتشادن  ّتیعدار  القع  هریس  هب  تبسن  دنهاوخب  هیهان  تایآ  رگا  دنـشابن و 

دـشاب هدروخ  صیـصخت  تایآ  مومع  دیاب  سپ   ) دربیم نیب  زا  ار  نیفلاخم  مامت  تّجح  دشاب  ظوفحم  تایآ  تاقالطا  تامومع و  رگا  الا 
هریس هیف  نحن  ام  رد  رگا  نوچ  دشاب  تّجح  القع  هریس  هک  دنرادیمرب  صیـصخت  یتروص  رد  تایآ  و  دشابن ) هریـس  عدار  تایآ ، هکنیا  ات 

ّتیعدار مدع  تسا و  تایآ  ّتیعدار  مدع  رب  فّقوتم  هریـس  ّتیّجح  سپ  دیامن  دراو  تایآ  هب  دناوتیمن  یـصیصخت  دشاب  هتـشادن  ّتیّجح 
رب فّقوتم  تایآ 

314 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف یفکی  اـمک  [، 151] اهعدرل حلـصی  ام  ضوهن  مدعل  [، 150] اهنع عدرلا  توبث  مدـع  [ 149] اهب هتیجح 148 ] یف  یفکی  امنإ  لاـقی : هنإـف 
یف و  ۀیـصعملا ، ۀـعاطإلا و  ماقم  یف  ةرمتـسملا  ةریـسلا  هیلع  ترج  ام  نأ  ةرورـض  یفخی ، امک ال  کلذ 154 ،] [ 153] اهل [ 152] اهصیصخت

ضهنی مل  ام  اعبّتم  عرشلا  یف  القع  نوکی  عقاولا ، نع  ۀفلاخملا  ةروص  یف  ول  و  ۀقفاوملا ، عم  اهقاقحتسا  مدع  و  ۀفلاخملاب ، ۀبوقعلا  قاقحتسا 
[1  ] تایعرشلا یف  هعابتا  نع  عنملا  یلع  لیلد 

______________________________

نیا تسا و  هریـس  ّتیّجح  رب  فّقوتم  هریـس  ّتیّجح  نیاربانب  تسا  هریـس  ّتیّجح  رب  فّقوتم  مه  تایآ  صیـصخت  تسا . تایآ  صیـصخت  . 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1175 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن دحاو  ربخ  رابتعا  يارب  یتّیّجح  القع  هریس  الصا  میئوگیم  اذل  تسا  لاحم  رود  و  دشابیم . رود  بلطم 
. تسین تسرد  دیدرک  اعّدا  امش  هک  ار  يرود  نیا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]

القع و هریـس  ّتیّجح  شاهجیتن  میدرک و  نایب  ام  هک  ار  يرود  نآ  هک  دـننکیم  نایب  میتفگ  ثحب  نیا  رد  هک  ار  رود »  » ود نیب  قرف  ناشیا 
. تسین یتسرد  فرح  دیدرک  نایب  امش  هک  ار  يرود  نیا  اّما  تسا  یتسرد  بلطم  دوب ، دحاو  ربخ  ّتیّجح 

مه صیصخت  مدع  دوب و  تایآ  صیصخت  مدع  رب  فّقوتم  اعقاو  هریـس  هب  تبـسن  تایآ  ّتیعدار  لّوا - رود  میدرک - اعّدا  ام  هک  يرود  رد 
. تسا ینشور  هلئسم  کی  نیا  هک  دوب  ّتیعدار  رب  فّقوتم 

القع هریس  ّتیّجح  دیتفگ  رود  ياعّدا  رد  امش  تسا : هشقانم  لباق  امش  یئاعّدا  رود  اّما 
315 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک تسین  نیا  رب  فقوتم  هریـس  ّتیّجح  تسین و  نینچ  بلطم  هکیلاـحرد  دـشابن  ـالقع  هریـس  عدار  هیهاـن  تاـیآ  هک  تسا  نیا  رب  فّقوتم 
[155 .] تسین يزیچ  رب  فقوتم  عدر  توبث  مدع  تسا و  عدر  توبث  مدع  رب  فّقوتم  هکلب  دشابن  القع  هریس  عدار  تایآ 

: میئوگیم اذل  دنزیم  صیصخت  ار  تایآ  مومع  هریس  امتح  تسین  تباث  هریس  هب  تبسن  تایآ  ّتیعدار  نوچ  رگید : ترابع  هب 
. تسین رود  مزلتسم  نیا  ددرگیم و  ربتعم  دحاو  ربخ  هجیتن  رد  دوشیمن  هریس  لماش  هیهان  تایآ  تسا و  ّتیّجح  ياراد  هریس 

ادـیپ هریـس  نآ  هب  تبـسن  یعدر  عنم و  میدرک  قیقحت  هچره  اّما  دـشاب  هدرک  یعدر  هریـس  کـی  هب  تبـسن  عقاو  بسحب  عراـش  رگا  لاؤس :
؟ دراد ّتیّجح  هریس  نآ  تروص  نیا  رد  میدرکن ،

نآ دـنکن ، ادـیپ  عـالّطا  یعقاو  فیلکت  هب  تبـسن  ناـسنا  رگا  تسا  یعقاو  فیلکت  دـننام  یعقاو  عدر  نوـچ  تسا . تّجح  امّلـسم  باوـج :
عنم عدر و  مدع  رب  فّقوتم  القع  هریـس  ّتیّجح  هک  میریگیم  هجیتن  ام  اجنیا  درادن  ياهفیظو  نآ  هب  تبـسن  ناسنا  درادن و  یتّیّجح  فیلکت 

هریـس میئوگیم  هجیتن  رد  تسا و  القع  هریـس  ّتیّجح  يارب  یفاک  عدر  توبث  مدع  نیمه  تسا و  عدر  توبث  مدـع  رب  فّقوتم  هکلب  تسین 
. دنکیم دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  تلالد  القع 

تبوقع قحتـسم  دـنک ، تفلاخم  الوم  فیلکت  اب  ناسنا  رگا  هک : تسا  مّلـسم  یلئاسم  هب  تبـسن  القع  هریـس  تعاطا ، باب  رد  دـهاش : کـی 
. دشابیمن تبوقع  قحتسم  دیامن  تقفاوم  الوم  فیلکت  هب  تبسن  هچنانچ  تسا و 

فیلکت  اب  ناسنا  یتقو  دشاب  مه  فلاخم  يرهاظ  فیلکت  اب  یعقاو  فیلکت  رگا  یّتح 
316 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] لمأت 156 مهفاف و 
[. 2 . ] دحاولا ربخلا  ۀیجح  یلع  تمیقأ  یتلا  ۀیلقعلا  هوجولا  یف  لصف :

______________________________

. تسین تبوقع  قحتسم  رگید  درک  تقفاوم  يرهاظ 
: هک تسا  نیا  شخساپ  دراد  ّتیّجح  یتروص  هچ  رد  القع  هریس  نیا  هک  مینک  لاؤس  لقع  زا  ام  هچنانچ 

هب تبـسن  یعنم  ای  دشاب  هدرک  یعدر  القع  هریـس  هب  تبـسن  عراش  عقاو  بسحب  هاوخ  دشاب  هدشن  تباث  عراش  فرط  زا  یعدر  هک  ینامز  ات 
. تسا تّجح  عرش  رد  لقع ، رظن  زا  دراوم  نیا  مامت  رد  القع  هریس  نیاربانب ، دشاب  هدرکن  نآ 

. دوشیم دحاو  ربخ  لماش  تسا و  تّجح  القع  هریس  میئوگیم  اذل  تسا  هدشن  تباث  القع  هریس  هب  تبسن  یعدر  هیف  نحن  ام  رد  هصالخ :
. تسا بلطم  نیا  رد  ّتقد  هب  هراشا  [- 1]

. میدرک صّخشم  ار  ریامض  عجرم  ام  ءانثتسا  دوب  هدش  رکذ  ریمض  تسیب  زا  شیب  باوج  لاکشا و  نیا  رد  نوچ  رّکذت :
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دحاو ربخ  تّیّجح  رب  ّلاد  هّیلقع  هوجو 

هراشا

. تسا هدش  ریرقت  هجو  دنچ  هب  لیلد  نیا  دشابیم و  هّیلقع  هلدا  زا  یضعب  تسا  هدش  هماقا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  هک  یلیلد  نیمراهچ  [- 2]
317 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ملع ول  ثیحب  هقفلا ، مظعمب  فاو  رادقمب  مالّـسلا  مهیلع  راهطألا  ۀمئألا  نم  رابخألا  نم  انیدیأب  امم  ریثک  رودصب  الامجإ  ملعی  هنإ  اهدـحأ :
یف فیلاکتلاب  یلیـصفتلا  ملعلا  یلإ  تاراـمألا  رئاـس  تاـیاوّرلا و  نیب  فیلاـکتلا  توبثب  یلاـمجإلا  اـنملع  لـحن  ـال  رادـقملا  كاذ  الیـصفت 

[. 1  ] ةربتعملا ریغلا  تارامألا  رئاس  دروم  یف  فیلکتلا  توبث  یف  يودبلا  کشلا  و  الیصفت ، ۀمولعملا  ةرداصلا  رابخألا  نیماضم 
______________________________

: لّوا هجو 

هدـنکارپ و وحنب  فیلاکت  نآ  هک  میتسه  یفیلاکت  هب  فّلکم  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  تاراما  تاـیاور و  تاـیآ و  هب  عوجر  زا  لـبق  [- 1]
یلامجا ملع  هب  ریبعت  یلامجا ، ملع  نیا  زا  بلطم  تلوهـس  يارب  ام  هک  دراد  دوجو  تاراما  تایاور و  تاـیآ ، ناـمه  نیب  رد  صّخـشم  ریغ 

. میئامنیم ریبک 
رثکا رد  میهاوخب  رگا  هک  تسا  ناوارف  ردـقنآ  تاـیاور  هک  مینیبیم  مینکیم و  تساـم - ثحب  لـحم  هک  تاـیاور - هب  هّجوت  طـقف  سپس 

ار یماکحا  میراد و  رابخا  نیا  زا  يرایـسب  رودص  هب  یلامجا  ملع  هّتبلا  دشابیم  هقف  مظعم  هب  یفاو  مینک  دانتـسا  تایاور  نآ  هب  هقف  باوبا 
هب رـصحنم  نآ  لیلد  هک  مینک  ادیپ  دروم  کی  یّتح  میناوتن  دیاش  دراد و  دوجو  تایاور  نیا  نیب  رد  تسا  هدرک  نایب  ام  يارب  نآرق  هک  مه 

دوشیم ریغص  یلامجا  هب  ملع  کی  هب  لحنم  ریبک  یلامجا  ملع  نآ  میئوگیم  اذل  دشاب . هتشادن  دوجو  تایاور  نیب  رد  دشاب و  نآرق  رهاظ 
مه بلطم  نیا  تسا  هدش  نایب  ام  يارب  تایاور  نیمه  نمض  رد  ماکحا  نآ  هک  میتسه  یماکحا  هب  فّلکم  ام  هک  میراد  یلامجا  ملع  ینعی 

. دوشیم لحنم  يودب  کش  یلیصفت و  ملع  هب  یلامجا  ملع  یهاگ  هک  تسا  حضاو 
ادـیپ ود  نآ  زا  یکی  صوصخ  تساجن  هب  یلیـصفت  ملع  یللع  هب  اـّما  میراد  فرظ  ود  زا  یکی  تساـجن  هب  یلاـمجا  ملع  اـم  یهاـگ  لاـثم :

دوشیم و باـنتجالا  بجاو  لیـصفتلاب ، مولعم  فرظ  نآ  هجیتن  رد  دـنکیم و  لـحنم  ار  یلاـمجا  ملع  نآ  یلیـصفت  ملع  نیا  اذـل  مینکیم 
. مینکیم يراج  هراهّطلا  ۀلاصا  میراد  يودب  ّکش  هک  رگید  فرظ  هب  تبسن 

318 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تبثم لصأ  ۀـلأسملا  یف  نکی  مل  اذإ  امیف  اهنم  یفانلا  قبط  یلع  لمعلا  زاوج  و  ۀـتبثملا ، رابخألا  عیمج  قفو  یلع  لمعلا  موزل  کـلذ  مزـال  و 
ةرامأ مایق  وأ  اهـضعب ، یف  ۀقباسلا  ۀلاحلا  ضاقتناب  الامجإ  ملع  ام ]  ] فارطأ یف  هنایرج  یلع  ءانب  باحـصتسالا ، وأ  لاغتـشالا  ةدعاق  نم  هل ،

[. 1  ] لاغتشالا ةدعاق  فالخ  یلع  ناک  اذإ  امب  یفانلا  قفو  یلع  لمعلا  زاوج  مدع  صتخال  الإ  و  هیف ، اهضاقتنا  یلع  ةربتعم 
______________________________

. دوشیم لحنم  ریغص  یلامجا  ملع  هب  ریبک  یلامجا  ملع  هیف  نحن  ام  رد 
صّخـشم ام  يارب  نکل  میتسه  فّلکم  اهنآ  هب  تبـسن  اـم  تسه و  تاـیاور  نیا  نیب  رد  یعقاو  مکح  رازههد  هک  میراد  یلاـمجا  ملع  ـالثم 

. تسا هدشن  رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  تیاور  مادک  تسا و  هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تیاور  مادک  هک  تسین 
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هک میدرکیم  ادیپ  یلیصفت  ملع  کی  تایاور - نایم  رد  فیلاکت  توبث  هب  یلامجا  ملع  ریغـص - یلامجا  ملع  ياجب  رگا  رگید : ترابع  هب 
هب یلامجا  ملع  ریبک - یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـشن  رداص  مادـک  تسا و  هدـش  رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  تیاور  مادـک 

ّکش ربتعم و  رابخا  نیماضم  رد  فیلاکت  توبث  هب  یلیصفت  ملع  هب  ام  هربتعم - ریغ  تاراما  ریاس  تایاور و  نآرق و  نایم  رد  فیلاکت  توبث 
. دشیم لحنم  رودصلا - مولعم  ریغ  تایاور  تاراما و  ریاس  زا  ّمعا  هربتعم - ریغ  تاراما  ریاس  رد  فیلاکت  هب  تبسن  يودب 

؟ تسیچ ام  هفیظو  میراد  ریغص  یلامجا  ملع  هک  نونکا 
: هک تسا  نیا  هفیظو  ریغص  یلامجا  ملع  دوجو  اب  [- 1]

تسا نیا  هفیظو  مه  اجنیا  دینک  طایتحا  تسیابیم  دیشاب  هتشاد  هعمج  زامن  ای  رهظ و  زامن  بوجو  هب  یلامجا  ملع  رگا  امش  هک  روطنامه 
. دریگیم ار  ناسنا  نابیرگ  یلامجا  ملع  هک 

. مینک لمع  نآ  قبط  ذخا و  دنتسه  فیلکت  تبثم  هک  یتایاور  مامت  مینک و  هعجارم  ۀعیشلا  لئاسو  باتک  هب  الثم  دیاب  ام  و 
. دومن لمع  نآ  قبط  ذخا و  دیاب  تسا  مارح  ای  بجاو  زیچ  نالف  دیوگیم  هک  یتیاور  ره  ینعی 

319 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسیچ تسین  مارح  زیچ  نالف  ای  تسین  بجاو  زیچ  نالف  دنیوگیم  هک  یتایاور  هب  تبسن  ام  هفیظو 

: دوشیم ضرف  تروص  ود  تسیچ ؟ فیلکت  یفان  تایاور  ربارب  رد  ام  هفیظو  رگید  ترابع  هب 
دّیؤم تئارب  لصا  الثم  تسه  دوجوم  فیلکت  یفان  لصا  رگید ، فرط  رد  دراد و  دوجو  فیلکت  یفان  تایاور  فرط ، کی  رد  یهاـگ  - 1

. درک لمع  یفان  تایاور  قبط  ناوتیم  تروص  نیا  رد  تسا  فیلکت  یفان  تایاور 
تروص نیا  رد  هک  دراد  دوجو  لاغتـشا  هدـعاق  باحـصتسا و  دـننام  فیلکت  تبثم  لصا  کی  فیلکت  یفان  تایاور  لباقم  رد  یهاـگ  - 2

. درک لمع  لاغتشا  باحصتسا و  هدعاق  قبط  دیاب 
. دشابیم فیلکت  یفان  یهاگ  تسا و  فیلکت  تبثم  یهاگ  باحصتسا  اّما  تسا  فیلکت  تبثم  هشیمه  لاغتشا  هدعاق  رّکذت :

، الامجا هربتعم  هراما  مایق  دوجو  اب  ای  هقباس ، تلاح  ضاقتنا  هب  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  اـیآ  هک : تسا  ثحب  باحـصتسا  هدـعاق  ناـیرج  رد 
. هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا 

. دومنن لمع  فیلکت  یفان  تایاور  هب  درک و  لمع  باحصتسا  قبطرب  دیاب  هیف  نحن  ام  رد  دوش ، يراج  باحصتسا  رگا 
فیلکت یفان  تایاور  قبط  ناوتیم  تسین و  باحـصتسا  ناـیرج  يارب  يدروم  تروص  نیا  رد  دوشیمن  يراـج  باحـصتسا  میتفگ  رگا  و 

. دومن لمع 
. دشاب نایم  رد  تبثم  لصا  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  فیلکت  یفان  تایاور  قبط  لمع  زاوج  مدع  هصالخ :

320 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
موهفم لثم  وأ  قالطإ  وأ  مومع  نم  هریغ ، یلع  احیجرت  وأ  ادـییقت  وأ  اصیـصخت  مدـقی  ثیحب  ربخلا ، ۀـیجح  یلع  ضهنی  داکی  ـال  هنإ  هیف : و 

[. 1]
ملعلا لـالحنا  نم  تفرع  اـمل  تاـیاورلا ، صوصخ  یف  ـال  تاراـمألا ، رئاـس  یف  طاـیتحالا  همزـال  نأ  نم  هیلع  دروأ  اـمع  ملـسی  ناـک  نإ  و 

[. 2  ] ادّیج لمأتف  لامجإلاب  ول  صوصخلاب و  رابخألا  نیب  ملع  امب  امهنیب  یلامجإلا 
______________________________

. دنکیمن تباث  ار  ام  ياعّدم  هک  تسا  نیا  لیلد  نیا  لاکشا  دنیامرفیم : فّنصم  موحرم  [- 1 ( ] 1)
میناوتب مینزب و  دییقت  صیـصخت و  ار  تاقالطا  تامومع و  نآ  اب  میناوتب  هکيوحنهب  میهد  رارق  تّجح  ار  هقث  ربخ  هک  تسا  نیا  ام  ياعّدم 

میهد و رارق  نآرق  تاقالطا  تامومع و  دّیقم  صّـصخم و  ار  هقث  ربخ  میهاوخیم  یّتح  میهدب و  حـیجرت  نآ  لاثما  موهفم و  رب  ار  هقث  ربخ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1178 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکب مومع  یفن  قالطا و  یفن  دناوتب  هک  دنکیمن  تباث  ام  يارب  ار  یتّیّجح  نینچنیا  امش  لیلد 
. ریخ دنزب ؟ دییقت  صیصخت و  ار  نآ  دناوتیم  تفرگ ، رارق  مّلسم  مکحم و  قالطا  ای  مومع  کی  ربارب  رد  هقث  ربخ  کی  رگا  ایآ 

ربخ نیمه  هب  لمع  ام  هفیظو  میئوگیم  تسا  مزال  یلامجا  ملع  باب  رد  هک  یطایتحا  رطاـخب  دـشاب  هتـشادن  یـضراعم  دـحاو  ربخ  رگا  هلب 
. تسا دحاو 

[157 :] هک دناهدرک  دراو  مه  يرگید  لاکشا  کی  لیلد  نیا  رب  هّتبلا  [- 2]
. تایاور صوصخ  رد  هن  درک  طایتحا  تاراما  عیمج  دروم  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  یلامجا ، ملع  همزال 

میتفگ  ام  اّما  دوب  امش  اب  قح  دشیمن  لحنم  ریبک  یلامجا  ملع  رگا  هلب  باوج :
321 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریغ نم  هب  عمج  لمع  عم  ۀعبرألا ، بتکلاک  ۀعیشلل ، ةدمتعملا  بتکلا  یف  ةدوجوملا  رابخألا  ۀیجح  یلع  الدتسم  ۀیفاولا ، یف  هرکذ  ام  اهیناث :
رجاتملا و جـحلا و  موصلا و  ةاکزلا و  ةالـصلاک و  ۀیرورـضلا ، لوصألاب  امّیـس  ۀـمایقلا ، موی  یلإ  فیلکتلا  ءاقبب  عطقن  انا  : ) وه و  رهاـظ ، ّدر 

نع رومألا  هذـه  قئاقح  جورخب  عطقن  ثیحب  یعطقلا ، ریغلا  ربخلاب  تبثی  امنإ  اهعناوم  اهطئارـش و  اهئازجأ و  لج  نأ  عم  اهوحن ، ۀـحکنألا و 
[. 1  ] یهتنا نامیإلاب .) نئمطم  هبلق  ناسللاب و  هرکنی  امنإف  رکنأ  نم  و  دحاولا ، ربخب  لمعلا  كرت  دنع  رومألا  هذه  اهنوک 

______________________________

. دوشیم لحنم  ریغص  یلامجا  ملع  هب  ریبک  یلامجا  ملع 

: مّود هجو 

. تسا هیفاو 158 ] باتک  بحاص  هب  طوبرم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  یلقع  لیلد  نیمّود  [- 1]
ار اهنآ  یـسک  دـناهدرک و  لمع  نآ  قبط  اهقف  زا  یعمج  دراد و  دوجو  هعیـش  هربتعم  هعبرا و  بتک  رد  هک  یتایاور  هیفاو : بحاـص  ياعّدـم 

. دراد ّتیّجح  تسا  هتسنادن  دودرم 

. تشاد دیق  هس  ناشیا  ياعّدم  سپ 
: تسا هدش  لیکشت  همّدقم  هس  زا  ناشیا  لیلد  ایوگ 

جح و تاکز ، زامن ، دننام  ياهّیرورـض  فیلاکت  هب  هک  مینادیم  اصوصخم  میتسه  یفیلاکت  هب  فّلکم  تمایق  زور  ات  هک  میراد  عطق  ام  - 1
. میشابیم فّلکم  هریغ 

. تسا هدـشن  هراشا  عناوم  طئارـش و  ازجا و  نیا  هب  نآرق  رد  تسه و  یعناوم  طئارـش و  ازجا و  ياراد  ماکحا  فیلاکت و  نیا  زا  کـیره  - 2
. دنکیمن زامن  طئارش  عناوم و  ازجا و  زا  یتبحص  رگید  ةالّصلا  اومیقا  دیامرفیم : نآرق  طقف  الثم 

322 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هرکذ امب  ۀطورـشملا  رابخألا  صوصخ  ال  رابخألا ، عیمج  نیب  طئارـشلا  ءازجألا و  دوجوب  لصاح  یلامجإلا  ملعلا  نأـب  ـالّوأ : هیلع : دروأ  و 

[. 1  ] هتیطرش وأ  ءیش  ۀیئزج  یلع  ّلد  ام  لکب  لمعلا  وأ  طایتحالا ، امإ  ذئنیح : مزاللاف 
______________________________

عناوم طئارـش و  ازجا ، نیا  دروم  رد  میهاوخب  رگا  هدـش و  تباث  اـم  يارب  یعطق  ریغ  تاـیاور  قیرط  زا  عناوم  طیارـش و  ازجا ، نیا  اـعون  - 3
رگید میراذگب ، رانک  دنکیم  نایب  دحاو  ربخ  یعطق و  ریغ  تایاور  هک  ار  یعناوم  طئارـش و  ازجا و  مینک و  کّسمت  یعطق  تایاور  هب  طقف 

. هریغ دوریم و  نوریب  دوخ  تقیقح  زا  جح  دوشیم و  جراخ  دوخ  ّتیعقاو  زا  موص  دوشیم . جراخ  دوخ  تقیقح  زا  ةالص 
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. دیامنیم نآ  ّتیّجح  هب  مکح  لقع  تسا و  حضاو  رایسب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  دیوگیم  لدتسم  اذل 
: زا دنترابع  هک  تسا 159 ] هدومن  هیفاو  بحاص  لالدتسا  رب  داریا  ود  عقاو  رد  ینعی  دناهداد  لیلد  نیا  زا  باوج  ود  خیش  موحرم  [- 1]

ای دـشاب  هدـش  لمع  اهنآ  قبطرب  هاوخ  تسا  تایاور  مامت  نیب  هدـنکارپ  وحنب  ماکحا  طئارـش  عناوم و  ازجا و  هک  میراد  یلاـمجا  ملع  فلا :
لمع اهنآ  قبط  هک  یطرـش  هب  تسا  هعبرا  بتک  رد  دوجوم  تایاور  هب  صوصخم  ام  یلامجا  ملع  دیتفگ  امـش  اّما  دشاب . هدـشن  لمع  هکنیا 

. دشاب هدومنن  در  ار  اهنآ  یسک  دشاب و  هدش 
نآ ّتیعنام  ای  ّتیئزج و  ّتیطرش و  هک  يزیچ  ره  دومن و  لمع  طایتحا  هب  دیاب  ای  یلامجا : ملع  نینچ  دوجو  اب  دنیامرفیم  خیش  موحرم  اذل 

ّتیعنام ای  ّتیطرـش  ّتیئزج ، رب  ّلاد  هک  یتایاور  ماـمت  قبط  دـیاب  مینکیمن  طاـیتحا  رگا  هکنیا  اـی  و  درک ، تیاـعر  ار  نآ  تسا  كوکـشم 
. دشابن ای  دشاب  هعبرا  بتک  رد  هاوخ  درک  راتفر  تسه 

323 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مالّسلا مهیلع  مهنع  ةرداصلا  رابخألا  دوجوب  ملعلا  نأ  الإ  رابخألا ، عیمج  نیب  الـصاح  ناک  نإ  یلامجإلا و  ملعلا  نإ  لاقی : نأ  نکمی  تلق :

نع اجراخ  هریغ  ةروریـص  و  یلامجالا ، ملعلا  كاذ  لالحنا  بجوی  اهنیب ، کلذک  ۀفئاط  رابتعاب  ملعلا  وأ  ۀفئاطلا ، کلت  نیب  ۀـیافکلا  ردـقب 
[. 1  ] لوألا هجولا  بیرقت  یف  ةراشإلا  هیلإ  ترم  امک  ملعلا ، فرط 

______________________________

: هک دننکیم  هیفاو  بحاص  زا  عافد  دنهدیم و  باوج  کی  ناشدوخ  خیش ، موحرم  باوج  نیا  هب  تبسن  فّنصم  موحرم  [- 1 ( ] 1)
یتایاور رد  ماکحا  نیا  عناوم  طئارـش و  ازجا ، نایب  هک  مینادیم  اـم  دـیوگب : درواـیب و  يدـیق  کـی  شلیلد  رد  هیفاو  بحاـص  تسا  نکمم 

. دنراد ار  ّتیصوصخ  دنچ  نیا  هک  تسه 
فّلکم ام  هک : وحن  نیا  هب  دروآیم  ار  ّتیصوصخ  دنچ  مه  شلیلد  رد  دوب ، ّتیصوصخ  دنچ  شیاعّدم  رد  هک  روطنامه  رگید  ترابع  هب 

يروطهب دراد  دوجو  روکذـم  تاّیـصوصخ  اب  هعیـش  هعبرا  بتک  نیمه  رد  هک  تسه  یعناوم  طئارـش و  ازجا ، ياراد  زامن  میتسه و  زامن  هب 
. دشاب هتشاد  یعنام  ای  طرش  ءزج ، زامن »  » هک میرادن  ملع  رگید  اهنیا  زا  دئاز  جراخ و  هک 

وحنب یفیلاکت  هک  میراد  ریبک  یلامجا  ملع  کی  ام  میتفگ  اـجنآ  رد  تسا . دـحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  یلقع  لـیلد  لّوا  بیرقت  ناـمه  ریظن  هک 
ملع نیا  هک  مینکیم  ادـیپ  ریغـص  یلامجا  ملع  کی  ریبک  یلامجا  ملع  نیا  لابندـب  نکل  تسه  تاراـما  ریاـس  تاـیاور و  نیب  رد  هدـنکارپ 

: هک تسا  نیا  ریغص  یلامجا  ملع  نآ  دنکیم و  لحنم  ار  ریبک  یلامجا  ملع  نآ  ریغص ، یلامجا 
. تسا یفاک  هقف  مظعم  هب  تبسن  هک  تسه  تایاور  نیب  رد  فیلاکت  نآ  مینادیم  الامجا 

یتیاور رازه  تسیب  زا  الثم  هک  مینادیم  سپ  میراد  اهنآ  ّتیّجح  هب  عطق  میشاب  هتـشادن  تایاور  نآ  رودص  هب  عطق  رگا  رگید : ترابع  هب  و 
موحرم باوج  هیفاو  بحاص  هک  دراد  یعناـم  هچ  مه  هیف  نحن  اـم  رد  اذـل  تسا  تّجح  اـعطق  اـهنآ  ياـترازههد  تسه ، هعبرا  بتک  رد  هک 

ملع عناوم  طیارش و  ازجا و  هب  تبـسن  نیا  رب  دئاز  تسا و  هعبرا  بتک  نیمه  رد  ماکحا  نآ  عناوم  طئارـش و  ازجا ، هک : دهدب  نینچ  ار  خیش 
. میرادن

324 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهریغ نیب  رخأ  رابخأ  رودصب  ملعلا  یعدا  وأ  هرابتعا ، وأ  هرودصب  ملع  امیف  ۀیافکلا  مدع  یعدا  و  کلذ ، نع  عنمی  نأ  الإ  مهللا 

[. 2  ] لمأتف
[. 3  ] امهل ۀیفانلا  رابخألا  نود  ۀیطرشلا ، وأ  ۀیئزجلل  ۀتبثملا  رابخألاب  لمعلا  وه  امنإ  هتیضق  نأب  ایناث : و 

______________________________

رد دوجوم  تایاور  هک  میاهدرک  ادـیپ  یلامجا  ملع  اجک  زا  هک : دـنک  اعّدا  نینچ  یـسک  هکنیا  رگم  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1 ( ] 1)
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. درادن دوجو  یلامجا  ملع  نینچ  تسه ؟ عناوم  طئارش و  ازجا و  نایب  هب  یفاو  هدمتعم  هعبرا و  بتک 
بتک رد  دوجوم  تایاور  صوصخ  هن   ) میراد تایاور  مامت  نیب  رد  ّتیّجح  اـی  رودـص  هب  یلاـمجا  ملع  اـم  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردـق  هکلب 

(. هعبرا
دنکیم ّتیعنام  ّتیطرـش و  ّتیئزج ، نایب  هک  يرابخا  میراد  یلامجا  ملع  مه  میراد ، یلامجا  ملع  ود  دـنک : اـعّدا  نینچ  تسا  نکمم  اـی  و 

. دراد دوجو  بتک  ریاس  نیب  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع  مه  تسا و  هعبرا  بتک  نیب  رد 
. تسا ریبک  یلامجا  ملع  کی  هکلب  تسین  یلامجا  ملع  ود  نیا  هک  [- 2]

هک یتیاور  ره  هک  تسا  نیا  امش  لالدتسا  نایب و  همزال  هک  تسا  نیا  دنهدیم  هیفاو  بحاص  هب  خیـش  موحرم  هک  یباوج  نیمّود  ب : [- 3]
مه ار  ّتیعنام  ّتیطرـش و  ّتیئزج ، یفان  تایاور  هک  درادن  اضتقا  امـش  لیلد  اّما  درک  ذخا  دیاب  دنکیم  ّتیعنام  ای  ّتیطرـش  ّتیئزج ، تابثا 

. دومن ذخا  دیاب 
نیب ناتلیلد  اّما  دـیدشن  لئاق  یقرف  هیفاـن  هتبثم و  راـبخا  نیب  دـیدرک  رکذ  ار  دـیق  هس  هکنیا  اـب  ناـتدوخ  ياعّدـم  رد  امـش  رگید : تراـبع  هب 

[. تشاذگ 160 قرف  هتبثم  هیفان و  تایاور 
325 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ال هقالطإ ، وأ  لیلد  مومع  نم  امهیفن ، یلع  ةربتعم  ۀجح  مقت  مل  امیف  ۀـتبثملا  رابخألاب  طایتحالا  وه  امنإ  هتیـضق  نأب  هیلع : دروی  نأ  یلوألا  و 
یفخی امک ال  الـصأ ، ناک  ول  و  توبثلا 162 ] یلع  ۀـجح  لابق  یف  یفانلاب  لمعی  وأ  اهنم ، تبثملاب  دـیقی  وأ  صـصخی  ثیحب  [ 161] ۀّیجحلا

[. 1]
______________________________

: مینک نایب  نینچ  ار  هیفاو  باتک  بحاص  هب  خیش  موحرم  مّود  داریا )  ) باوج هک  تسا  رتهب  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1 ( ] 1)
دومن و ذخا  دیاب  دنکیم  ّتیعنام  ای  ّتیطرـش  ّتیئزج ، تابثا  هک  یتیاور  ره  هک  تسا  نیا  هیفاو  بحاص  نایب  همزال  دندومرف  خیـش  موحرم 

. دومن ذخا  ار  ّتیعنام  ّتیطرش و  ّتیئزج ، یفان  تایاور  هک  درادن  اضتقا  هیفاو  بحاص  لیلد 
دناوتب دنک و  تمواقم  تاقالطا  تامومع و  ربارب  رد  دـناوتب  هک  میراد  مزال  يوق  ّتیّجح  کی  دـحاو  ربخ  رابتعا  دروم  رد  میئوگیم  ام  اّما 

. دنزب دییقت  صیصخت و  ار  تایآ  قالطا  مومع و 
هب تروص  نیا  رد  دوب  ّتیئزج  یفان  هک  تشاد  دوجو  یمکحم  لیلد  قالطا و  اـی  مومع  کـی  ّتیئزج ، تبثم  تیاور  کـی  لـباقم  رد  رگا 

یعرـش تّجح  کی  دوجو  اب  هک  دنکیم  مزلم  ار  ام  یهار  هچ  زا  لقع  مینک ؟ کّسمت  فیلکت  تبثم  دـحاو - ربخ  تیاور - هب  ام  لیلد  هچ 
؟ مینک کّسمت  ّتیئزج  تبثم  تیاور  هب  ام  مومع ، مانب 

326 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم انکمت  نإف  ۀـمایقلا ، موی  یلإ  ۀنـسلا  باـتکلا و  یلإ  عوجرلاـب  نیفّلکم  اـننوکب  ملعن  اـنإ  هصخلم : اـمب  نیققحملا  ضعب  هداـفأ  اـم  اـهثلاث :
وحن یلع  عوجرلا  نع  صیحم  الف  الإ  و  کلذـک ، امهیلإ  عوجرلا  نم  ّدـب  الف  همکحب ، ام  وأ  مکحلاب  ملعلا  لصحی  وحن  یلع  امهیلإ  عوجرلا 

امهدحأب نظلا  یلإ  لزنتلا  نم  ّدب  الف  رابتعالا ، وأ  رودصلاب  عطقلا  نم  نکمتی  مل  ولف  فیلکتلا ، اذه  ةدهع  نع  جورخلا  یف  هب  نظلا  لصحی 
[. 1]
______________________________

رد دـیئوگیم  امـش  تسا . دراو  مه  هیفاو  بحاـص  لـیلد  رب  تشاد  دوـجو  یلقع  لـیلد  لّوا  بیرقت  رب  هک  یلاکـشا  ناـمه  میئوـگیم  اذـل 
ای لاغتـشا  هدـعاق  رگا  ـالا  دـشابن و  فیلکت  تبثم  لـصا  کـی  نآ ، ربارب  رد  هک  درک  لـمع  فیلکت  یفاـن  تیاور  قـبط  ناوـتیم  یتروـص 
ام تساـم ، ياعّدـم  فـالخ  نیا  هـک  یلاـح  رد  درک  لـمع  یفاـن  تـیاور  قـبط  ناوـتیمن  دـنکب  فـیلکت  تاـبثا  نآ  ربارب  رد  باحـصتسا 
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: هک مینک  تباث  میهاوخیم 
. تسا مّدقم  یفان  دحاو  ربخ  تروص  نیا  رد  دومن  فیلکت  تابثا  یلمع  لصا  کی  نآ  ربارب  رد  دومن و  ّتیئزج  یفن  دحاو  ربخ  کی  رگا 
رب یفان  تیاور  تروص  نیا  رد  دراد ، ّتیئزج  هروس  دـیوگیم  لاغتـشا  هدـعاق  اّما  درادـن ، ّتیئزج  زامن  رد  هروس  دـیوگیم  یتیاور  لاـثم :
قبط ناوتیمن  تسه  فیلکت  تبثم  لصا  فیلکت ، یفان  تیاور  ربارب  رد  رگا  تسا : نیا  امـش  لیلد  ياضتقم  اّما  تسا  مّدقم  لاغتـشا  هدعاق 

. درک لمع  یفان  تیاور 

: مّوس هجو 

. تسا نیققحملا 163 ] ضعب  هب  طوبرم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  یلقع  لیلد  نیمّوس  [- 1]
رگید قیرط  زا  ای  نیلقث و  ثیدح  قیرط  زا  ای  هّتبلا  مینک  هعجارم  ّتنس  باتک و  هب  تمایق  زور  ات  دیاب  هک  میراد  نیقی  ام  دنیامرفیم : ناشیا 

. میاهدرک ادیپ  نیقی  بلطم  نیا  هب 
327 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- هماقم ولع  یف  دیز  همالک - لیذ  یف  اهنم  دارملا  اهنأب  حرص  امک  ۀنسلل ، ۀیکاحلا  رابخألا  یلإ  عوجرلاب  العف  فیلکتلا  ءاقب  ۀیـضق  نإ  هیف : و 
ول ۀـفاضإلاب  هرابتعا  نقیتملا  وه  ام  یلإ  عوجرلا  هیلإ  فیـضأ  الإ  و  یفو ، نإف  رابتعالا ، نقیتملا  رابخألا  یلإ  عوجرلا  یف  راـصتقالا  یه  اـّمنإ 
نم هعم  هجو  الف  الامجإ ، وأ  الیصفت  املع  عوجرلا  نم  نکمتلل  کلذ  و  هرابتعا ، نظ  ام  یلإ  عوجرلا  ال  تفرع ، وحنب  طایتحالاف  الإ  و  ناک ،

[. 1  ] هرابتعا نظ  ام  یلإ  عوجرلاب  ءافتکالا 
______________________________

؟ تسیچ ّتنس  باتک و  هب  هعجارم  زا  فده 
. میئامن لمع  نآ  قبط  مینک و  ادیپ  یهلا  ماکحا  هب  تبسن  تسا  ربتعم - ّنظ  ملع - ماقم  مئاق  هک  هچنآ  ای  ملع  هک  تسا  نیا  دوصقم 

رد دـنکیم  مکح  تروص  نیا  رد  لقع  اذـل  دـنکیم  تباث  ام  يارب  ار  ماـکحا  زا  یمک  شور  نیا  مینک  لـمع  میهاوخب  بیترت  نیا  هب  رگا 
فّظوم نوچ   ) دراد ّتیّجح  ام  يارب  مکح  هب  ّنظ  ینعی  دـسریم  هّنظم  هب  لمع  هب  تبون  دـعب  هجرد  رد  اـّما  تسا  نیمه  هفیظو  لّوا  هجرد 

ای رودـصب ، ّنظ  هک  دـشاب  یتایاور  نیمه  ّنظ  لوصح  أشنم  ای  دـشاب و  باتک  رهاظ  شأشنم  هاوخ  مینک ) هعجارم  ّتنـس  باـتک و  هب  میتسه 
. میراد اهنآ  ّتیّجح  هب  ّنظ 

ناـمه نیا  دوشیم و  ادـیپ  یهلا  مکح  هب  ّنظ  هجیتن  رد  دراد و  دوجو  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  تیاور  رودـص  هب  ّنظ  اـعون  دـحاو  ربـخ  رد  و 
. تسا دحاو  ربخ  ّتیّجح 

: دنهدیم هماقم ) هّللا  یلعا   ) یقت دّمحم  خیش  موحرم  هب  باوج  ود  فّنصم  موحرم  [- 1]
؟ تسیچ ّتنس »  » زا امش  دوصقم  لّوا : باوج 

؟ دشابیم هّیکحم  ّتنس  دوصقم  ای  تسا  هیکاح  ّتنس  ناتدارم  ایآ 
. دنکیم لقن  تیاکح و  ار  مالّسلا  هیلع  موصعم  ریرقت  ای  لعف و  لوق ، هک  یتایاور  ینعی  هیکاح : ّتنس 

ریرقت لعف و  لوق و  هک  مالّسلا  هیلع  موصعم  ریرقت  ای  لعف و  لوق ، سفن  ینعی  هّیکحم : ّتنس 
328 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا تباث  شندوب 
باتک و هب  میتسه  فّظوم  ینعی  تسا  هیکاح  ّتنس  نم  دوصقم  هک  هدرک  حیرـصت  شمالک  لیذ  رد  لدتـسم  دنیامرفیم ، فّنـصم  موحرم 
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. میربیم راکب  ار  تایاور  هملک  ّتنس »  » ياجب ام  اذل  مینک . هعجارم  تایاور 
: هک تسا  نیا  مینک  هعجارم  هیکاح ) ّتنس   ) رابخا هب  تمایق  زور  ات  ام  تسا  بجاو  هکنیا  ياضتقم 

باتک هب  الثم  هک  میشاب  فّظوم  ام  هک  درادن  انعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنتسه  رابتعالا  نّقیتم  دنراد و  ّتیّجح  تایاور  نیا  زا  تمـسق  کی 
مینک هعجارم  هیکاح ) ّتنـس   ) تایاور هب  دیاب  هک  دش  مّلـسم  یتقو  دشاب  هتـشادن  ّتیّجح  نآ  تایاور  زا  یکی  یّتح  مینک و  هعجارم  لئاسو 

. درادن دوجو  رودّصلا  مولعم  تیاور  اضرف  ای  تسا و  مک  رودّصلا  یعطق  رابخا  دادعت  تایاور  نیا  رد  مینیبیم 
تایاور هب  میتسه  فّلکم  تماـیق  زور  اـت  هک  تسا  نیا  يور  اـم  ءاـکتا  هکلب  مینکیمن  اـّکتا  تاـیاور  رودـص  هب  ملع  يور  اـجنیا  اـم  هّتبلا 

. مینک هعجارم 
لداع و مه  شتاور  تسا و  ملسم  ناشتّیّجح  هک  مینکیم  کّسمت  یتایاور  هب  ادتبا  اذل  دنتسه . رابتعالا  نّقیتم  تایاور  نیا  زا  تمـسق  کی 

. دنتسه نیلدع  هیکزت  هب  یّکزم 
[164 .] مینکیم کّسمت  رابتعالا  نّقیتم  تایاور  هب  نوچ  میرادن  یلکشم  رگید  دنتسه  هقف  هب  یفاو  تایاور  نیا  میدید  رگا 

ّلقا  دح  الثم  هک  مینکیم  هعجارم  یتایاور  هب  دعب  هجرد  رد  دندوبن  هقف  هب  یفاو  هچنانچ 
329 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عـساو صوصخلاب  رابتعالاب  رودصلاب و ال  ملعی  مل  امیف  ینعملا - كاذب  ۀنـسلا - یلإ  عوجرلاب  فیلکتلا  توبث  نع  عنملا  لاجم  ّنأ  عم  اذـه 
[. 1]
______________________________

 ... دعب هجرد  رد  روطنیمه  میرادن و  لکشم  مه  زاب  دوب  هقف  هب  یفاو  نیا  رگا  دشاب . هداد  اهنآ  تاور  تلادع  رب  تداهش  رفن  کی 
تـسا نیا  تایاور  هب  عوجر  یلامجا  ملع  دوجو  همزال  دـشابیمن ، هقف  هب  یفاو  دوجوم ، تایاور  میدـید  میدرک و  لمع  بیترت  نیا  هب  رگا 

رابتعالا نونظم  تیاور  ره  میئوگب  میوشب و  اهنآ  ّتیّجح  هب  لئاق  میئامن و  کّسمت  رابتعالا  نونظم  راـبخا  هب  هکنیا  هن  مینک  طاـیتحا  اـم  هک 
یفان رابخا  ربارب  رد  هچناـنچ  درک و  لـمع  فیلکت  تبثم  راـبخا  هب  دـیاب  هک  میدرک  ناـیب  [ 165] ـالبق مه  ار  طاـیتحا  هوحن  دراد و  ّتیّجح 

. دومن لمع  ناوتیم  مه  اهنآ  قبط  دوبن  فیلکت  تبثم  لصا  فیلکت ،
؟ درک هعجارم  رابتعالا  نونظم  رابخا  هب  ناوتیمن  ارچ 

: هک وحن  نیا  هب  میشاب  هتشاد  تایاور  هب  یملع  عوجر  میناوتیم  ام  هک  تسا  نیا  شتّلع 
مینک لمع  یلامجا  ملع  وحن  هب  رگید  تمسق  هب  و  یلیصفت ) یملع  عوجر   ) مینک هعجارم  دنتـسه  رابتعالا  نّقیتم  هک  تایاور  زا  يدادعت  هب 

: ینعی
. میئامن لمع  دشابن  فیلکت  تبثم  لصا  ناشربارب  رد  هک  یطرشب  فیلکت  یفان  تایاور  دروم  رد  میئامن و  ذخا  ار  فیلکت  تبثم  تایاور 

هیکاح ّتنس  هب  تمایق  زور  ات  میتسه  فّلکم  ام  هک  دیتفگ  یقت ) دّمحم  خیش  موحرم   ) امش دنیامرفیم : فّنـصم  موحرم  مّود : باوج  [- 1]
رابتعالا مّلسم  ای  رودصلا  مولعم  هک  درک  لمع  هیکاح  ّتنس  زا  یتمـسق  نآ  هب  دیاب  هک  میئوگیم  ام  یلو  میئامن  لمع  هعجارم و  تایاور ) )

؟ دومن هعجارم  مه  اهنآ  هب  دیاب  هک  دیراد  یلیلد  هچ  تسا  مّلسم  ناشرابتعا  هن  تسا و  یعطق  ناشرودص  هن  هک  یتایاور  اّما  دشاب 
330 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک ول  لوألا ، لیلدلا  یلإ  امإ  و  ۀیعقاو ، فیلاکتب  یلامجإلا  ملعلا  يوعد  هکالم  ناک  ول  دادسنالا  لیلد  یلإ  امإ  هعوجرب  هیلع : داریإلا  اما  و 
[. 1  ] رابخألا نم  انیدیأب  ام  نیب  ةریثک  رابخأ  رودصب  ملعلا  يوعد  هکالم 

______________________________

؟ درک لمع  رودّصلا  مولعم  ریغ  تایاور  هب  دیاب  دیوگیم  نیلقث  فیرش  ثیدح  ایآ 
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؟ درک هعجارم  تسین  مّلسم  ناشرابتعا  هک  یتایاور  هب  دیاب  دیوگیم  نیلقث  ثیدح  ایآ 
تایاور قلطم  هب  هک  میرادـن  هفیظو  اّما  مینک ، لمع  ۀـّیّجحلا  مولعم  ای  رودّـصلا  مولعم  تایاور  هب  تمایق  زور  ات  میتسه  فّلکم  ام  هصالخ :

. میئامن هعجارم  هیکاح ) ّتنس  )
دنوـخآ ياـقآ  هک  [ 166] دـناهدومیپ ار  يرگید  هار  اـمهماقم ) هـّللا  یلعا  یقت  دـّـمحم  خیــش   ) موـحرم زا  باوـج  رد  خیــش  موـحرم  [- 1]

: دنریذپیمن
. دراد دوجو  لامتحا  ود  ناشیا  لیلد  رد  دناهدومرف : هّرس  سّدق  خیش 

دحاو ربـخ  دـناهدرک و  هماـقا  نظ  قـلطم  ّتیجح  يارب  ار  دادـسنا  لـیلد  هـک  [ 167] دـنکیم دادـسنا  لیلد  هب  تشگرب  ای  ناـشیا  لـیلد  - 1
. درادن یتیصوصخ 

ار نآ  باوج  دنوخآ - موحرم  ام - هک  دنکیم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  ّلاد  لّوا - یلقع - لیلد 168 ] هب  تشگرب  ناشیا  لیلد  هکنیا  ای  و  - 2
. دناهدرکن هماقا  ياهناگادج  لقتسم و  لیلد  ناشیا  نیاربانب  میدرک  نایب 

: یقت دّمحم  خیش  موحرم  هب  خیش  موحرم  داریا  حیضوت 
تایاور نآرق و  هب  دیاب  میراد و  هریغ  جح و  هزور ، زامن ، هب  تبسن  یفیلاکت  تمایق  زور  ات  میراد  یلامجا  ملع  ام  هک  دنیوگیم  ناشیا  رگا 

. درک ثحب  دیاب  دادسنا  ثحب  رد  هک  تسا  دادسنا  لیلد  لّوا  همّدقم  نامه  نیا  مینک  هعجارم 
نیا  میراد ، تایاور  زا  يرایسب  رودص  هب  یلامجا  ملع  ام  دنیامرفیم : ناشیا  رگا  و 

331 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀقیقح فرعت  همالک  مامت  عجارف  ۀـمایقلا ، موی  یلإ  ۀـلمجلا  یف  تاـیاورلا  یلإ  عوجرلاـب  فیلکتلاـب ، ملعلا  يوعد  وه  اـمنإ  هکـالم  نإ  هیفف :

[. 1 [ ] همارم 169
______________________________

. تسین یلقتسم  لیلد  اذل  تسا و  دحاو  ربخ  ّتیّجح  رب  ّلاد  لّوا  یلقع  لیلد  نامه 
: میتسه هجاوم  هلئسم  هس  اب  ام  تسین و  دراو  هیاده  بحاص  رب  خیش  موحرم  داریا  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]

. تمایق زور  ات  فیلاکت  هب  یلامجا  ملع  دوجو  - 1
. تایاور زا  يرایسب  رودص  هب  یلامجا  ملع  دوجو  - 2
. ّتنس باتک و  هب  هعجارم  هب  تبسن  فیلکت  دوجو  - 3

لیلد هب  یطابترا  هن  دراد و  دادسنا  لیلد  هب  یطبر  هن  هک  تسا  مّوس  هلئـسم  هیاده ،) بحاص   ) یقت دّمحم  خیـش  موحرم  مالک  ساسا  هیاپ و 
. دشابیم فیلکت  کی  هکلب  تسین  فیلکت  دنچ  نیا  تسا و  ّتنس  باتک و  هب  عوجر  ام  هفیظو  دنیوگیم  ناشیا  نوچ  لّوا  یلقع 

. مینک هعجارم  ود  نیا  هب  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  میئوگیم  میراذگیم و  رگیدکی  رانک  رد  ار  هعیّشلا  لئاسو  باتک  فیرش و  نآرق  الثم 
لیلد رب  میدرک  نایب  ناـمدوخ  هک  ار  يداریا  ود  ناـمه  هکلب  دـشابیمن  دراو  یقت  دّـمحم  خیـش  موحرم  هب  خیـش  موحرم  لاکـشا  هصـالخ :

. تسا دراو  یقت ) دّمحم  خیش  موحرم   ) نیقّقحملا ضعب 
332 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 : ] ۀعبرأ یه  و  نظلا ، ۀیجح  یلع  اهوماقأ  یتلا  هوجولا 170 ] یف  لصف 
نألف يرغـصلا ، اما  مزال . نونظملا  ررـضلا  عفد  و  ررـضلل ، ۀنظم  یمیرحتلا  وأ  یبوجولا  مکحلا  نم  هنظ  امل  دهتجملا  ۀـفلاخم  یف  نإ  لّوألا :

و دسافملا . حلاصملل و  ماکحألا  ۀیعبت  یلع  ءانب  اهیف ، ةدسفملاب  نظلا  وأ  هتفلاخم  یلع  ۀـبوقعلاب  نظلا  مزالی  هتمرح  وأ  ءیـش  بوجوب  نظلا 
لب امهب ، همکح  كالم  راصحنا  مدع  حوضول  حـیبقتلا ، نیـسحتلاب و  لقن  مل  ول  و  نونظملا ، ررـضلا ، عفدـب  لقعلا  لالقتـسالف  يربکلا ، اما 
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، هنسحب لقتسا  ام  لعفب  مازتلالا  لثم  حیبقتلا ، نیسحتلاب و  لقتسی  مل  ول  کلذک و  وه  امب  لمتحملا  لب  نونظملا  ررـضلا  عفدب  همازتلا  نوکی 
[. 2  ] ادیج ربدتف  حیبقتلا ، نیسحتلاب و  هلالقتسا  یف  مهفالخ  عم  هیلع ، ءالقعلا  قبطأ  اذل  و  هلالقتساب ، لیق  اذإ 

______________________________

نظ قلطم  تیّجح 

هراشا

یقیرط ره  زا  مکح  هب  ّنظ  هک  دـننک  تباث  دناهتـساوخ  یـضعب  دـننکیم  ثحب  هّنظم  قلطم  ّتیّجح  زا  فّنـصم  موحرم  لصف  نیا  رد  [- 1]
. دراد ّتیّجح  دوش  لصاح 

ّتیّجح وا  يارب  هّنظم  نیا  درک ، ادیپ  مکح  هب  نظ  دهتجم  یتقو  دناهدومرف : نیناوق ) باتک  بحاص  فیرّشلا - هماقم  هّللا  یلعا   ) یمق قّقحم 
. دنک ادیپ  مکح  هب  ّنظ  يرگید  قیرط  زا  هاوخ  دشاب و  تایاور  نظ  لوصح  أشنم  هاوخ  دراد 

یتّیـصوصخ رگید  دحاو  ربخ  صاخ و  ّنظ  هک  دشاب  قلطم  ّنظ  ّتیّجح  هب  لئاق  عقاو  رد  هک  دنادب  تّجح  ار  مکح  هب  ّنظ  دناوتیم  یـسک 
. درادن

. دناهدرک هماقا  هّنظم  قلطم  ّتیّجح  يارب  لیلد  راهچ 

نظ قلطم  تّیّجح  لّوا  لیلد 

عفد  هک  دیوگیم  مه  لقع  تسا و  ررض  هب  ّنظ  اب  مزالم  مکح ، هب  ّنظ  لّوا : لیلد  [- 2 ( ] نظ قلطم  ّتیّجح  هوجو  )
333 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مکح هب  ّنظ  هجیتن  رد  دـیامن  تفلاخم  نآ  اـب  دـناوتیمن  دـنک  ادـیپ  مکح  هب  ّنظ  یهار  ره  زا  دـهتجم  رگا  سپ  تسا  بجاو  نونظم  ررض 
. دراد ّتیّجح 

. تسا هدش  لیکشت  يربک  کی  يرغص و  کی  زا  لیلد ، نیا 
تفلاخم رد  هک  دنک  ادیپ  هّنظم  وا  هک  تسا  نیا  اب  مزالم  نظ ، نیا  دنک  ادیپ  یمیرحت  ای  یبوجو  مکح  کی  هب  ّنظ  يدـهتجم  رگا  يرغص :

یهلا ماکحا  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  يویند  هدـسفم  دوجو  هّتبلا   ) دراد دوجو  يویند  هدـسفم  کی  اـی  يورخا و  تبوقع  کـی  مکح  نیا 
(. دشاب همزلم  دسافم  همزلم و  حلاصم  زا  یشان 

. دومن بانتجا  نآ  زا  دیاب  دراد و  دوجو  ياهدسفم  شکرت  رد  هک  مینکیم  فشک  ام  تسخن  دشاب  بوجو  هب  ّنظ  اجکره  نوچ 
. تسه لئاسم  نیا  تمرح  هب  ّنظ  رد  نینچمه  تسا و  يورخا  تبوقع  مزلتسم  بجاو ، كرت  هک  مینکیم  فشک  سپس  و 

. دنک عفد  ار  نونظم  ررض  نآ  دیاب  درک  ادیپ  تبوقع  هدسفم و  ررض ، هب  ّنظ  یسک  رگا  هک  دنکیم  مکح  لقع  يربک :
: هک تسا  حرطم  هّیلقع  ماکحا  رد  ياهلئسم  هک  دننکیم  یلقع  حیبقت  نیسحت و  هب  ياهراشا  تبسانم ، هب  فّنصم  موحرم  رّکذت :

؟ تسا حیحص  یلقع  حیبقت  نیسحت و  ایآ 
؟ دنکیم روما  زا  یضعب  حبق  نسح و  هب  مکح  لقع ، ایآ 

! دنتسه رکنم  ار  یلقع  حبق  نسح و  هرعاشا ،
؟ تسا یلقع  حیبقت  نیسحت و  عورف  بعش و  زا  نونظم  ررض  عفد  هب  لقع  مکح  ایآ 

؟ دوش رکنم  مه  ار  نونظم  ررض  عفد  دیاب  دش  رکنم  ار  یلقع  حبق  نسح و  یسک  رگا 
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درادن یلقع  حبق  نسح و  هلئسم  هب  یطابترا  نونظم ، ررض  عفد  دنیامرفیم : فّنصم 
334 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدعل هتفلاخم ، یلع  ۀبوقعلاب  نظلا  فیلکتلاب و  نظلا  نیب  ۀمزالملا  مدـع  ةرورـضلف  ۀـبوقعلا  اما  يرغـصلا ، عنم  وه  باوجلا : یف  باوصلا  و 
ۀبوقعلا ۀفلاخملا و  قلطم  نیب  ال  اهیلع ، ۀبوقعلا  قاقحتـسا  هتیـصعم و  صوصخ  نیب  ۀمزالملا  امنإ  و  هتفلاخم ، یلع  ۀبوقعلا  هنیب و  ۀـمزالملا 

[. 1  ] هنایصع هتفلاخم  نوکی  یک  هب ، زجنتی  هرابتعا ال  یلع  لیلد  نودب  هب  نظلا  درجمب  و  اهسفنب ،
______________________________

هلمج نآ  زا  دراد  یلقتـسم  دّدـعتم و  ماکحا  لقع  دوخ  ددرگرب . لقع  حـبق  نسح و  هب  دـیاب  یلقع  ماکحا  مامت  هک  میرادـن  یلیلد  اـم  اریز 
ررـض عفد  هب  مکح  لالقتـسالاب  درادـب  نوصم  لمتحم  نونظم و  ررـض  زا  ار  ناسنا  هک  نیا  يارب  لقع  دـشابیم . نونظم  ررـض  عفد  هلئـسم 

. دنکیم
. درادن یلقع  حبق  نسح و  هلئسم  هب  یطابترا  هیف  نحن  ام  هک  دنروآیم  يدهاش  فّنصم  موحرم 

حیبقت نیـسحت و  رد  فالتخا  اذل  دنراد  لوبق  همه  ار  لمتحم  نونظم و  ررـض  عفد  موزل  اّما  تسا  فالتخا  دروم  یلقع  حبق  نسح و  هلئـسم 
. درادن یلقع  حبق  نسح و  هلئسم  هب  یطابترا  هیف  نحن  ام  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لمتحم  ررض  عفد  رد  قاّفتا  همیمض  هب  یلقع 

. دشابیمن ررض  هب  ّنظ  تبوقع و  هب  ّنظ  اب  مزالم  فیلکت  هب  ّنظ  اریز  تسا . عونمم  هّیضق  نیا  يارغص  دنیامرفیم  فّنصم  [- 1]
؟ تسا ّبترتم  زیچ  هچ  رب  تبوقع  بلطم : حیضوت 

؟ دوشیم ّبترتم  نونظم - زجنم - ریغ  فیلکت  هب  تبسن  تفلاخم  رب  تبوقع  ایآ 
. ریخ

، تفلاخم فرص  سپ  تسا  حرطم  تبوقع  قاقحتسا  هلئسم  تقونآ  دش  عقاو  نآ  هب  تبسن  تفلاخم  دیـسر و  زجنت  هلحرم  هب  یفیلکت  رگا 
. تسا تبوقع  قاقحتسا  رد  ّرثؤم  تسا  یّصاخ  تفلاخم  کی  هک  تیصعم  هکلب  دوشیمن  تبوقع  ببس 

تبوقع  قاقحتسا  هکلب  دوشیمن  ّبترتم  تبوقع  تیصعم ، لابندب  هوالعب 
335 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـعب اضیا  لقتـسی  هنا ال  ـالا  هتفلاـخم ، یلع  ۀـبوقعلا  قاقحتـساب  مکحی  ثیحب  هدرجمب ، هزجنتب  لقتـسی  مل  نإ  لـقعلا و  نإ  لاـقی : نأ  ـالإ 
ناک اذإ  امیس  ال  ادج ، ۀبیرق  نونظملاک  كوکشملا  ررضلا  عفدب  هلالقتسا  يوعد  و  ۀفلاخملا ، یلع  ذئنیح  ۀبوقعلا  لمتحیف  هعم ، اهقاقحتـسا 

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀیورخألا ، ۀبوقعلا  وه 
______________________________

. دوشیم حرطم 
هّنظم وا  هک  تسا  نیا  اب  مزالم  نظ ، نیا  دـنک . ادـیپ  یمیرحت  ای  یبوجو و  مکح  کی  هب  ّنظ  دـهتجم  رگا  تفگیم : لدتـسم  هکیلاـحرد 

هن داد  رارق  تبوقع  ار  كـالم  لدتـسم  ینعی  دراد . دوجو  يوـیند  هدـسفم  اـی  يورخا و  تبوـقع  کـی  مکح  نیا  تفلاـخم  رد  دـنک  ادـیپ 
. تبوقع قاقحتسا 

. دیامن وفع  دنوادخ  تسا  نکمم  نوچ  تسا  راک  رد  تبوقع  تفگ  ناوتیمن  مه  مّلسم  ياهتیصعم  رد  هکیلاحرد 
نآ اب  تفلاخم  یمیرحت و  ای  یبوجو  فیلکت  هب  نظ  اّما  تسا  تبوقع  قاقحتـسا  ثعاب  زجنم - فیلکت  اب  تفلاـخم  تیـصعم - سپ  هجیتن :

. ریخ دراد ؟ تبوقع  ّبترت  اب  همزالم 
. دینک تباث  ار  نظ  ّتیّجح  دیهاوخیم  هار  نیمه  زا  امش  تسا و  هدشن  مئاق  شتّیّجح  رب  یلیلد  نظ  نیا  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  نوچ 

قاقحتـسا دوشیم و  قّقحم  تیـصعم  هّنظم  اب  تفلاخم  تروص  رد  تقونآ  دوش  مئاـق  دـحاو - ربخ  لـثم  هّنظم - ّتیّجح  رب  یلیلد  رگا  هلب ،
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. دوشیم ّبترتم  نآرب  تبوقع 
: هک دنوشیم  دراو  لامتحا  هار  زا  دوریم و  رانک  هّنظم  هلئسم  هک  دنکیم  یفّرعم  اجنیا  ار  يرگید  هار  کی  فّنصم  موحرم  [- 1]

نیب رد  تبوقع  قاقحتـسا  شلابند  هب  دومن  تفلاخم  نآ  اـب  درک و  ادـیپ  فیلکت  هب  ّنظ  یـسک  رگا  تسا و  تیـصعم  رب  تبوقع  قاقحتـسا 
. تسین

دینادیمن امش  هکنیا  ای  درادن  دوجو  تبوقع  قاقحتسا  اعقاو  ایآ  تروص : نیا  رد 
336 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لک نأ  ةرورض  لاح ، لک  یلع  ررـضب  تسیل  اهنأ  الإ  هفلاخ ، ول  اهیف  عوقولاب  نظلا  بجوی  فیلکتلاب  نظلا  ناک  نإ  اهنألف و  ةدسفملا  اما  و 
هیلع مذی  ثیحب  لعفلا ، یف  ۀـصقنم  ةزازح و  بجوی  اّمبر  لب  هلعاف ، یلع  ررـضلا  نم  نوکی  نأ  مزلی  دـسافملا ال  نم  لعفلا  حـبق  بجوی  ام 

، ةرضملا اهئافیتسا  یف  نوکی  اّمبر  لب  ةرضم ، هیف  سیل  هنأ  یف  ۀهبش  الف  ۀحلصملا ، تیوفت  اما  و  یفخی . امک ال  الصأ ، هیلع  ررـض  الب  هلعاف 
[. 1  ] لاملاب ناسحإلا  یف  امک 

______________________________

؟ درادن ای  دراد  دوجو  تبوقع  قاقحتسا 
تبوقع قاقحتسا  مدع  هب  نیقی  هن  میراد و  تبوقع  قاقحتـسا  هب  نیقی  هن  ام  نآ  اب  تفلاخم  فیلکت و  هب  ّنظ  اب  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

. میراد
. دشاب حرطم  تبوقع  قاقحتسا  میهدیم  لامتحا  هکلب 

: میئوگب میهد و  هعسوت  درک  نایب  لدتسم  هک  ار  یئاربک  نآ  ام  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد 
. تسا بجاو  مه  لمتحم  ررض  عفد  تسا ، مزال  نونظم  ررض  عفد  هک  روطنامه 

. دشاب تبوقع )  ) يورخا ررض  کی  ررض ، نآ  رگا  هک  اصوصخم 
قاقحتـسا نوچ  تسین  حرطم  تبوقع  قاقحتـسا  میراد  نیقی  اـم  اریز  تسین  یتـسرد  هار  دـنریذپیم  فّنـصم  موـحرم  هکنیا  اـب  ار  هار  نیا 

درادـن ّتیّجح  تسا  هدـش  ادـیپ  مکح  کی  هب  تبـسن  هک  ياهّنظم  نیا  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  زجنم  فیلکت  اب  تفلاـخم  دروم  رد  تبوقع 
. دوش قّقحم  دناوتب  نآ  اب  تفلاخم  ات  هدشن  زجنم  یفیلکت  اذل  تساهنآ . ّتیّجح  مدع  نونظ  رد  یلّوا  لصا  میدرک  تباث  البق  اریز 

. تسا هدش  عقاو  هطلغم  کی  ایوگ  هدش و  طلخ  رگیدکی  هب  زیچ  ود  لدتسم  لالدتسا  رد  [- 1]
. تسا هدش  همزالم  هب  لئاق  ررض  هدسفم و  نیب  لدتسم  ّنأک  - 1

337 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بجاو نونظم  ررض  عفد  دیوگیم  مه  لقع  تسا و  ررـض  هب  ّنظ  اب  مزالم  مکح ، هب  ّنظ  تفگ : لّوالا ،)  ) ثحب يادتبا  رد  لدتـسم  رّکذت :

 ... تسا و
تمسق تسناد و  يورخا  تبوقع  هب  طوبرم  ار  نآ  تمـسق  کی  داد  حیـضوت  ار  ررـض  یتقو  اّما  داد  رارق  ررـض  يور  ار  ثحب  ناونع  ینعی 

. داد رارق  يویند  هدسفم  هب  طوبرم  ار  شرگید 
هب یتّیثیح  ای  یناج  یلام ، ررـض  کی  هک  تسا  نیا  ررـض ، هیاپ  ساسا و  تسا ، هدش  همزالم  هب  لئاق  ررـض  هدسفم و  نیب  لدتـسم  هکنیا  اّما 

. دوش دراو  یسک 
؟ تسه يررض  نینچ  هشیمه  تامّرحم  رد  ایآ 

؟ تسا هدش  دراو  وا  هب  یتّیثیح  ای  یناج و  یلام ، ررض  دنوشن  هجوتم  مدرم  رگا  دوشیم  انز  بکترم  هّللاب  ذایعلا  هک  یسک 
. دناهدرب مه  تّذل  هیناز  یناز و  اسبهچ 
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، هدـسفم هشیمه  اّما  دـنکیم  حـیبقت  ار  نآ  لعاف  لقع  دراد و  هدـسفم  دـصرددص  تسه و  کیکر  لمع  کـی  اـنز  هک  میراد  لوبق  اـم  هلب 
شیوخ ندب  رب  یـصقن  دهاوخب  ای  دنزب ، شتآ  ار  شلاوما  دهاوخب  یـسک  رگا  تسا . ررـض  اب  مزالم  هدسفم  یهاگ  تسین . ررـض  اب  مزالم 

. دراد ررض  هدسفم و  مه  تسا و  مارح  مه  اهراک  نیا  دنک ، دراو 
یبوجو فیلکت  دروم  رد  ام  هدـعاقلا  یلع  هک  درب - راک  هب  ار  هدـسفم  هملک  تاـمّرحم  دروم  رد  مه  تاـبجاو و  دروم  رد  مه  لدتـسم  - 2

رد سپ  دراد  دوجو  ءافیتسالا  مزال  همزلم  تحلـصم  تابجاو  رد  تسا و  بانتجالا  مزال  همزلم  هدـسفم  تامّرحم  رد  هکلب  میرادـن  هدـسفم 
. دراد دوجو  تحلصم  تیوفت  بجاو  كرت  رد  و  تسه ، هدسفم  رد  ءاقلا  مارح  لعف 

نیا رد  دـیامن  اهر  ار  دـصرددص  تحلـصم  دـنک و  كرت  ار  بجاو  زامن  یـسک  رگا  تسه - تابجاو  دروم  رد  هک  تحلـصم  تیوفت  اـّما 
تسا  هدومن  تیوفت  ار  همزلم  تحلصم  تروص 

338 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضعب یف  هانققح  امک  اهیف ، حلاصمل  ۀعبات  یه  امنإ  لب  هنع ، یهنملا  هب و  رومأملا  یف  دسافملا  حلاصملل و  ۀعبات  ماکحألا  نوک  عنم  عم  اذه 

[. 1 [ ] 171] اندئاوف
[. 2 . ] ةرضمب ماکحألا  امهب  طینأ  لاعفألا و  یف  ناتللا  ۀتئافلا  ۀعفنملا  ةدسفملا و ال  تسیل  ۀلمجلاب : و 

______________________________

. تسا هدش  عقاو  ررض  هدسفم و  رد  هکنیا  هن 
زا اّما  دوشیم . شاهّجوتم  یلام  ررـض  دنکیم  ناسحا  نارگید  هب  دوخ  لام  اب  هک  یـصخش  تسا ، ررـض  تحلـصم  ءافیتسا  رد  یهاگ  هکلب 

. دراد دوجو  تحلصم  راک  نیا  رد  يونعم  رظن 
دنـشاب ناشدوخ  تاقّلعتم  رد  هدـسفم  تحلـصم و  عبات  ماکحا  هک  دوب  انبم  نیا  يور  لدتـسم  لالدتـسا  دـنیامرفیم  فّنـصم  موحرم  [- 1]

. تسا مارح  دراد ، دوجو  هدسفم  رمخ  برش  رد  نوچ  تسا و  بجاو  دراد  تحلصم  زامن  نوچ  ینعی :
رد هک  یتحلصم  مهنآ  تسا  نایم  رد  تحلصم  هلئسم  طقف  هکلب  تسین  راک  رد  هدسفم  تحلصم و  هلئـسم  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  اّما 

. مکح ّقلعتم  رد  تحلصم  هن  دراد  دوجو  مکح  دوخ 
نیا رمخ  برش  تمرح  ّتلع  ای  دشاب  هتـشاد  تحلـصم  زامن  هکنیا  هن  دراد  تحلـصم  زامن » باجیا   » هک تسا  نیا  زامن  بوجو  ّتلع  لاثم :

درکیم رکف  لدتسم  هک  یتروص  نآ  هب  هدسفم  ررض و  رگید  ریخا  يانبم  رب  انب  تسا . تحلـصم  دجاو  یهلا  فیلکت  و  میرحت » ، » هک تسا 
. تسین حرطم 

رد هدـسفم  تحلـصم و  عبات  ماـکحا  میدرک  مه  ضرف  و   ) تسه تاـمّرحم  تاـبجاو و  رد  هک  ياهدـسفم  تحلـصم و  نیا  هصـالخ : [- 2]
رب ررض  ناونع  دنتسه ) ناشقّلعتم 
339 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دراو ررض  اذ  هنوک  وه  کلذب ، هلالقتساب  لوقلا  یلع  لاعفألا  نم  ۀحلصملا  هیف  ام  نسح  وأ  ةدسفملا  هیف  ام  حبقب  لقعلا  مکح  طانم  سیل  و 
[. 1  ] الصأ انهاه  نونظملا  ررضلا  عفر  ةدعاقل  لاجم  الف  یفخی ، نأ  نم  حضوأ  اذه  يرمعل  و  هیلإ ، دئاع  عفن  وأ  هلعاف  یلع 

[. 2 . ] مهفاف ۀحلصملا ، لامتحا  هیف  ام  كرت  وأ  ةدسفملا  لامتحا  هیف  ام  لعف  حبقب  لقعلل  لالقتسا 172 ] و ال 
______________________________

. تسین قبطنم  اهنآ 
نالف تسا و  حیبق  دراد  هدسفم  هک  يزیچ  نالف  هک  دنکیم  مکح  لقع  ارچ  ددرگیمنرب ، ررض  هب  هدسفم  تحلـصم و  رگا  لاکـشا : [- 1]

؟ تسا نسح  دراد  تحلصم  هک  ءیش 
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. دنکیم یمکح  نینچ  عفن  ررض و  يانبم  رب  دب  ال 
ررض و هیاپ  رب  دیاب  یلقع  مکح  ره  رگم  دشاب  عفن  ررض و  ساسارب  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  دشاب  هتشاد  یمکح  نینچ  لقع  رگا  باوج :
هک زیچ  ره  دشاب و  دوجوم  مه  یعفن  نآ  رد  ول  تسا و  حـیبق  دـیوگیم  لقع  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  هدـسفم  هک  زیچ  ره  ریخ  دـشاب ؟ عفن 

ررـض دصرددص  هک  ارقف  هب  کمک  دننام  دشاب  مه  ررـض  ياراد  ول  دـنکیم و  نآ  نسح  هب  مکح  لقع  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  تحلـصم 
. دیراذگب رانک  دیاب  ار  ررض  هلئسم  امش  هصالخ ، تسا  نسح  ياراد  راک  نیا  دیوگیم  لقع  اّما  دراد  یلام 

: میئوگیم میربیم و  راکب  ار  هدسفم »  » هملک ررض »  » ياج هب  ام  دش  یفتنم  ررض  هلئسم  هک  نونکا  مّهوت : [- 2]
ياراد نظ »  » اذل تسا  مزال  مه  هلمتحم  هدسفم  عفد  هک  دـنکیم  مکح  لقع  دراد و  هدـسفم  فیلکت ) هب  تبـسن   ) هّنظم اب  دـهتجم  تفلاخم 

. تسا ّتیّجح 
340 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 . ] حیبق وه  حجارلا و  یلع  حوجرملا  حیجرت  مزل  نظلاب  ذخؤی  ول  هنإ  یناثلا :
هبوجو مدـع  وأ  القع ، امهنیب  عمجلا  ناکمإ  مدـع  عم  امزال ، هفرطب  وأ  نظلاب  ذـخألا  ناـک  اذإ  اـمیف  ـالإ  کـلذ  هنم  مزلی  داـکی  ـال  هنإ  هیف : و 

عوجرلا وه  مزاللا  ناک  الإ  و  دادسنالا ، لیلد  تامدقمب  الإ  امهنیب  رمألا  رودـی  داکی  و ال  هفرط ، حـیجرت  هحیجرت و  نیب  رمألا  رودـیل  اعرش ،
ام یلع  تامدـقملا ، فـالتخا  یف  لاوحـألا  وأ  صاخـشألا  فـالتخا  بسح  یلع  اـمهریغ  وأ  ةءاربـلا  وأ  طاـیتحالا  وأ  یملعلا  وأ  مـلعلا  یلإ 

[. 2 . ] لاحلا ۀقیقح  یلع  علطتس 
______________________________

؟ دنکیم نآ  حبق  هب  مکح  لقع  دراد ، هدسفم  يزیچ  هک  دیدرک  ادیپ  هّنظم  ای  دیداد  لامتحا  رگا  ایآ  مهوت : عفد 
. دشاب هتشاد  یمکح  نینچ  لقع  هک  تسین  مولعم 

نظ قلطم  تّیجح  رب  لیلد  نیمّود 

ای دصرد  تصـش  وا  ینعی  تسا  حجار  لامتحا  کی  هّنظم »  » نیا اریز  دـنک . لمع  نآ  قبط  دـیاب  درک  ادـیپ  مکح  هب  ّنظ  دـهتجم  رگا  [- 1]
دـصرد لهچ  الثم  ینعی  تسا  مهو ) « ) حوجرم  » لامتحا کی  نظ ، نیا  لباقم  فرط  دهدیم و  ار  مکح  کی  توبث  لامتحا  دـصرد  داتفه 

مکح نامه  دیاب  دهتجم  سپ  تسا  حیبق  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  هک  دنکیم  مکح  لقع  نوچ  دهدیم و  فالخ  لامتحا  دصرد  یـس  ای 
. دیامن ذخا  ار  حجار  نونظم 

. تسین تسرد  لالدتسا  نیا  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم  [- 2]
. تسا حیبق  نیا  دیآیم و  مزال  نظ )  ) حجار رب  مهو )  ) حوجرم حیجرت  مینکن  لمع  نظ  هب  رگا  دیتفگ  امش  کلذ : نایب 

[173] القع ود  نآ  نیب  عمج  مینک و  لمع  ود  نیا  زا  یکی  هب  میـشاب  مزلم  ام  هک  دیآیم  مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  یتقو  میئوگیم  ام 
. دشابن بجاو  [ 174] اعرش ای  دشابن و  نکمم 

341 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
کلذ یضتقم  و  تاهبتشملا ، نیب  ةریثک  تامرحم  تابجاو و  دوجو  یف  بیر  هنإ ال  نم : هّرس 175 ،] سّدق  یئابطابطلا  دیّسلا  نع  ام  ثلاثلا :

جرحلا یفن  ةدعاق  یـضتقم  نکل  و  کلذـک ، ۀـمرحلا  لمتحی  ام  كرت  و  اموهوم ، ول  بوجولا و  لمتحی  ام  لکب  نایتإلاب  طایتحالا  بوجو 
[. 1  ] دیدش جرح  دیکا و  رسع  هنأل  هلک ، کلذ  بوجو  مدع 

______________________________

؟ مینک لمع  ود  نیا  زا  یکی  هب  هک  میتسه  مزلم  ام  ینامز  هچ  لاؤس :
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لیلد امـش  دـنکیم و  عوجر  دادـسنا  لیلد  هب  امـش  مـالک  نیارباـنب  [ 176] دـشاب مامت  لماک و  دادـسنا  لـیلد  تامّدـقم  هک  یناـمز  باوج :
. دیاهدرکن هماقا  ياهناگادج 

تئارب و طایتحا ، یملع 177 ،] ملع ، هب  دیاب  میراذگیم و  رانک  ار  حوجرم  حجار و  میئوگیم : دشابن  مامت  دادـسنا  لیلد  تامّدـقم  رگا  و 
دنادیم تّجح  ار  دـحاو  ربخ  رفن  کی  الثم  تسا . توافتم  لاوحا  صاخـشا و  فـالتخا  بسح  هب  اـهنیا  هب  عوجر  هّتبلا  درک . عوجر  هریغ 

. دنکیم عوجر  تئارب  باحصتسا و  هب  الثم  دنادیمن  تّجح  ار  دحاو  ربخ  يرگید  دنکیم و  عوجر  دحاو  ربخ  هب  اذل 

نظ قلطم  تّیّجح  رب  لیلد  نیمّوس 

هکلب میرادـن  يراک  ماکحا  نیا  اب  العف  دنتـسه . همرحلا  عوطقم  ای  بوجولا  عوطقم  هک  میراد  یماکحا  سّدـقم  عرـش  رد  اـم  رّکذـت : [- 1]
. مینکیم هظحالم  ار  تاهبتشم 

342 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، لامتحا نیا  هک  میهدیم  تمرح  لامتحا  تمرح ، دروم  رد  بوجو و  لاـمتحا  بوجو ، هیحاـن  رد  ینعی  تسا ، یّماـع  ناونع  کـی  هبتـشم 

تروص هب  یهاگ  تسا و  نیفرطلا  يواستم  لامتحا  ینعی  کش ، تروصب  یهاگ  و  دـصرد ) داتفه  لامتحا  ـالثم   ) هّنظم تروص  هب  یهاـگ 
. دشابیم يدصرد ) هد  لامتحا  الثم   ) مهو

دوجو مّلسم  یعقاو  بجاو  يدادعت  هّیبوجو ، تاهبتـشم  نیب  هک  مینکیم  ادیپ  نیقی  مینکیم  هظحالم  ار  تاهبتـشم  یتقو  ام  لالدتـسا : نایب 
ار اهنآ  میناوتیمن  ام  هک  تسه  مّلـسم  یعقاو و  مارح  يدادـعت  زین  هّیمیرحت  تاهبتـشم  نیب  رد  مینک و  نّیعم  ار  اهنآ  میناوتیمن  ام  هک  دراد 
ود نیا  دادـعت  هکلب  تسین  همرحلا  عوطقم  بوجولا و  عوطقم  هب  دودـحم  تمرح  بوجو و  هک  میراد  نیقی  اـم  اریز  میئامن 178 ] صّخشم 

. تسا مک 
؟ تسیچ یلامجا  ملع  نیقی و  نیا  همزال 

مینک و نایتا  ار  بوجولا  موهوم  بوجولا و  كوکشم  بوجولا ، نونظم  ینعی : مینک  طایتحا  تاهبتشم  مامت  رد  ام  هک  تسا  نیا  شاهمزال 
[. میئامن 179 بانتجا  همرحلا  موهوم  همرحلا و  كوکشم  همرحلا و  نونظم  زا 

رسع تّقشم و  ثعاب  طایتحا ، وحن  نیا  دیوگیم  جرح  رسع و  یفن  هدعاق  اریز  تسا  ضراعم  طایتحا  نیا  اب  جرح  رسع و  یفن  هدعاق  نکل 
. تسین بجاو  مات  طایتحا  اذل  تسا  دیدش 

؟ تسیچ لکشم  ّلح  هار 
343 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع عمجلا  نأل  تاموهوملا ، تاکوکشملا و  نود  تانونظملا  یف  طایتحالاب  لمعلا  جرحلا  ءافتنا  طایتحالا و  یتدعاق  نیب  عمجلا  یضتقمف 
[. 1  ] اعامجإ لطاب  تاموهوملا  تاکوکشملا و  ضعب  لاخدإ  تانونظملا و  ضعب  جارخاب  هجولا  اذه  ریغ 

لیلد نوکی  هعم ال  و  هتامدـقم ، رئاس  نودـب  جـتنی  داکی  و ال  دادـسنالا ، لیلد  تامدـقم  ضعب  هنإف  داسفلا ، حدـقلا و  نم  هیف  ام  یفخی  ـال  و 
[. 2  ] لیلدلا كاذ  لب  رخآ ،

______________________________

؟ تسیچ طایتحا »  » و جرح » رسع و   » یفن هدعاق  نیب  عمج  ياضتقم  [- 1 ( ] 1)
: هک بیترت  نیا  هب  میئامنیمن  لمع  طایتحا  هب  رگید  تمسق  رد  مینکیم و  لمع  طایتحا  هب  یتمسق  رد  - 1

هب تاـموهوم - تاکوکـشم و  رد  اـّما  مینکیم . باـنتجا  همرحلا  نونظم  زا  ناـیتا و  ار  بوجولا  نوـنظم  ینعی  مینکیم  لـمع  تاـنونظم  هب 
. مینکیمن طایتحا  جرح - رسع و  یفن  هدعاق  تیاعر  رطاخ 
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. تسا تّجح  نظ ، نآ  دش  ادیپ  یمکح  هب  ّنظ  هاگره  دیوگیم : هک  دوشیم  تباث  لدتسم  ياعّدم  نیاربانب 
: هک مینکیم  لمع  بیترت  نیا  هب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 2

سکچـیه تسا و  عامجا  فلاخم  مّود  هقیرط  هب  طایتحا  مینکیم . طایتحا  تانونظم  زا  یتمـسق  تاموهوم و  تاکوکـشم و  زا  یـضعب  رد 
. تسا ّتیّجح  ياراد  کش ، مهو و  هک  تسا  هتفگن 

؟ تسا تسرد  لّوا  هقیرط  هب  طایتحا  ایآ  اّما 
ام هک  تسا - دادسنا  لیلد  تامّدقم  زا  یضعب  لیلد ، نیا  اریز  تسین  حیحص  لالدتسا  نیا  طایتحا و  نیا  دنیامرفیم : فّنـصم  موحرم  [- 2]

تامّدقم  نآ  زا  یضعب  اب  اّما  دراد  ّتیجح  نظ  قلطم  میئوگیم  دوب  لماک  نآ  تامّدقم  همه  رگا  مینکیم - ثحب  ار  نآ  نونکا 
344 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ال فرعت ، ام  یلع  افـشک  وأ  ۀموکح  ۀینظلا  ۀعاطإلا  ۀیافکب  اهققحت  عم  لقعلا  لقتـسی  تامّدـقم ، نم  فلؤم  وه  و  دادـسنالا ، لیلد  عبارلا :
[. 1  ] سمخ یه  و  اهنودب ، اهب  لقتسی  داکی 

______________________________

. دراد ّتیّجح  نظ  قلطم  هک  دومن  تباث  ناوتیمن 
. دناهدومنن هماقا  ياهناگادج  لیلد  هّرس  سّدق  یئابطابط  موحرم  تسا و  دادسنا  لیلد  نامه  نیا  دش  تباث  دادسنا  رگید  تامّدقم  رگا  و 

. تسا هدشن  تباث  نظ  قلطم  ّتیّجح  نونکات  هصالخ :

( دادسنا لیلد   ) نظ قلطم  تّیّجح  رب  لیلد  نیمراهچ 

ای تموکح  وحن  هب  هّنظم  هک  دنکیم  مکح  لقع  دشاب  مامت  لماک و  تامّدـقم  نیا  هچنانچ  هدـش . لیکـشت  همّدـقم  جـنپ  زا  لیلد  نیا  [- 1]
. دراد ّتیّجح  فشک ،

؟ تسیچ تموکح »  » و فشک »  » حالطصا زا  دوصقم 
ملع و باب  دادـسنا  ماگنه  رد  سّدـقم  عراش  هک  دـنکیم  فشک  لقع  دـشاب  لماک  دادـسنا  لیلد  تامّدـقم  رگا  هک  دنتـسه  لـئاق  یـضعب 

. تسا لقع »  » شفشاک هکلب  تسین  هّنظم  ّتیّجح  زا  يرثا  ّتنس  نآرق و  رد  نکل  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  هّنظم  یلمع ،
لقع نامه  تسا ، ّتیّجح  ياراد  عطق  دنکیم  مکح  هک  یلقع  نامه  دـشاب ، لماک  دادـسنا  لیلد  تامّدـقم  رگا  دـندقتعم  رگید  ياهّدـع  و 

. تسا ربتعم  هّنظم »  » هک دنکیم  مکح 
. دادسنالا لیلد  ۀّیمامت  عم  نّظلا  ۀّیّجحب  اذک  اقلطم و  عطقلا  ۀّیّجحب  مکحی  لقعلا  رگید : ترابع  هب  و 

. تسا یفاک  هّینظ  تعاطا  نیا  هک  دنکیم  مکح  لقع » ، » دومن لمع  نآ  قبط  درک و  ادیپ  یفیلکت  هب  ّنظ  ناسنا  رگا  هجیتن  رد 
345 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀعیرشلا یف  ۀیلعف  ةریثک  فیلاکت  توبثب  الامجإ  ملعی  هنإ  اهلوأ :
[. 2  ] اهنم ریثک  یلإ  یلمعلا  ملعلا و  باب  انیلع  دسنا  دق  هنإ  اهیناث :

[. 3  ] الصأ اهلاثتمال  ضرعتلا  مدع  اهلامهإ و  انل  زوجی  هنإ ال  اهثلاث :
______________________________

دادسنا لیلد  هناگجنپ  تامّدقم 

لّوا همّدقم 
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. تسا تباث  رمتسم و  تمایق  زور  ات  هک  دراد  دوجو  یمّلسم  فیلاکت  تاهبتشم ، نایم  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  [- 1]

دادسنا لیلد  مّود  همّدقم 

صّخشم ار  فیلاکت  نآ  نیقی  ملع و  هار  زا  میناوتیمن  ینعی  تسا  دسنم  ماکحا  زا  يرایسب  هب  تبـسن  یملع 181 ] و  ملع 180 ] باب  [- 2]
[183 [.] مینک 182 نّیعم  ار  فیلاکت  نآ  ربتعم ، نظ  ینعی  یملع  هار  زا  میناوتیمن  نینچمه  مینک و 

ص345 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 

دادسنا لیلد  مّوس  همّدقم 

؟ تسیچ ام  هفیظو  تسا  دسنم  یهلا  ماکحا  هب  تبسن  یملع  ملع و  باب  هک  نونکا  [- 3]
346 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ۀـلأسملا ، یف  لصألا  یلإ  عوجرلا  زوجی  امک ال  ۀـلمجلا ، یف  زوجی  لب ال  اـنملع ، فارطأ  یف  [ 184] طایتحالا انیلع  بجی  هنإ ال  اـهعبار :
[. 1  ] اهمکحب ملاعلا  يوتف  یلإ  و ال  [، 185] طایتحا ةءارب و  رییخت و  باحصتسا و 

______________________________

لاثتما نآ  هب  تبـسن  هدومن و  اهر  ار  فیلاکت  نآ  ام  هک  تسین  زیاـج  اـّما  تسا - دـسنم  یملع  ملع و  باـب  ول  و  هک - دـنکیم  مکح  لـقع 
. میئامنن

دادسنا لیلد  مراهچ  همّدقم 

؟ تسا حیحص  یحاتفنا  دهتجم  کی  ياوتف  هب  عوجر  ای  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  ای  مات  طایتحا  ایآ  فیلاکت ، هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  [- 1]
. تسا تمسق  هس  رب  لمتشم  همّدقم  نیا 

: اریز مینک  لمع  تاموهوم  تاکوکشم و  تانونظم ، مامت  هب  ام  هک  تسین  مزال  ینعی  تسین ، بجاو  مات  طایتحا  - 1
ماظن لالتخا  بجوم  هچنانچ  تسین و  زیاج  طایتحا  نیا  الـصا  دوشب ، ماظن  لالتخا  جرم و  جره و  ببـس  هک  دـسرب  يّدـح  هب  طاـیتحا  رگا 

. دوب دهاوخن  بجاو  هدرک و  یفن  ار  نآ  سّدقم  عراش  تروص  نیا  رد  دوش  جرح  رسع و  ثعاب  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  یلو  دوشن 
: اریز تسین  زیاج  مه  طایتحالا  ۀلاصا  رییخت و  تئارب ، باحصتسا ، دننام  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  - 2

. میراد یلامجا  ملع  هکلب  مینک  عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  ات  میرادن  کش »  » ام فلا :
نآ هکنیا  ياـجب  هجیتـن  رد  دومن و  هعجارم  تئارب  لـصا  هب  ّبترم  دـیاب  اذـل  تسین  ناوارف  ردـقنآ  دـننک  فـیلکت  تاـبثا  هک  یلوـصا  ب :

، دنوش تباث  لامجالاب  مولعم  فیلاکت 
347 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] احیبق حجارلا  یلع  حوجرملا  حیجرت  ناک  هنإ  اهسماخ :
[. 2  ] ۀمولعملا فیلاکتلا  کلتل  ۀینظلا  ۀعاطإلا  موزلب  ذئنیح  لقعلا  لقتسیف 

لک یف  يراجلا  لصألا  یلإ  عوجرلا  امإ  و  اهفارطأ ، یف  طایتحالا  موزل  امإ  و  اهلامهإ ، امإ  اهب - یملعلا  ملعلا و  باب  دادسنا  دـعب  مزل - الإ  و 
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لک نالطب  ضرفلا  ۀینظلا و  نم  نکمتلا  عم  ۀیمهولا  وأ  ۀیکـشلا  ۀـعاطإلاب  ءافتکالا  وأ  اهیف ، دـیلقتلا  وأ  اهب ، ملعلا  نع  رظنلا  عطق  عم  ۀـلأسم ،
[. 3  ] اهنم دحاو 

______________________________

. تفر دنهاوخ  نیب  زا 
. دنک لمع  رگید  دهتجم  ياوتف  هب  هک  تسین  زیاج  دهتجم  کی  يارب  - 3

دادسنا لیلد  مجنپ  همّدقم 

«. میراذگیم رانک  ار  تانونظم  یلو  میئامنیم  لمع  تاموهوم  تاکوکشم و  هب  : » میئوگیم دشن  بجاو  طایتحا  هک  نونکا  [- 1]
. تسا حیبق  هجیتن  رد  حجار و  رب  حوجرم  حیجرت  مه  نیا 

مینکب یّنظ  تعاطا  لامجالاب  مولعم  فیلاکت  هب  تبسن  دیاب  هک  دنکیم  مکح  القتسم  لقع » ، » دش مامت  هناگجنپ  تامّدقم  هک  نونکا  [- 2]
. دنکیم ادیپ  ّتیّجح  نظ  قلطم  هجیتن  رد  و 

لمع ریز  قرط  زا  یکی  هب  دـیاب  دـنکن  یّنظ  تعاطا  تیافک  موزلب و  مکح  لقع » ، » یملع ملع و  باب  دادـسنا  ضرف  زا  دـعب  هچناـنچ  [- 3]
. دوش

. میوشن اهنآ  ضّرعتم  هدومن و  لامها  ار  لامجالاب  مولعم  فیلاکت  مامت  - 1
. میئامن مات  طایتحا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  - 2

. مینک لمع  نآ  هب  طوبرم  یلمع  لصا  هب  شدوخ  ياضتقم  هب  يدروم  ره  رد  یلامجا  ملع  هلئسم  زا  رظن  عطق  اب  - 3
. میئامن عوجر  یحاتفنا  دهتجم  هب  - 4

348 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مهیلع نیرهاطلا  ۀمئألا  نع  ةرداصلا  رابخألا  یف  امب  یلامجإلا  ملعلا  لالحنا  تفرع  دق  هنأ  الإ  ۀیهیدب  تناک  نإ  یهف و  یلوألا : ۀمدقملا  اما 

ریغ وه  و  تایاورلا ، یف  ام  صوصخ  یف  الإ  طایتحالل  بجوم  هعم ال  و  ةربتعملا ، بتکلا  یف  تایاورلا  نم  انیدیأب ، امیف  نوکت  یتلا  مالّـسلا 
[. 1  ] لالتخالا بجوی  امع  الضف  رسعلل  مزلتسم 

______________________________

. مینکب یمهو  یکش و  لاثتما  میورب و  تاموهوم  تاکوکشم و  غارس  هب  دراد  ناکما  هیّنظ  تعاطا  هکنیا  اب  - 5
؟ دیآیم شیپ  یلاکشا  هچ  دوش  لمع  روکذم  قرط  زا  یکی  هب  رگا  لاؤس :

رد دراد و  ّتیّجح  یّنظ  تعاطا  نامه  میئوگیم  اذـل  میدرک  تباث  ار  اهنآ  مامت  نـالطب  دادـسنا ، لـیلد  هناـگجنپ  تامّدـقم  رد  اـم  باوج :
. دشابیم تّجح  نظ ، قلطم  هجیتن 

. دننکیم ثحب  دادسنا  لیلد  تامّدقم  کی  کی  رد  فّنصم  نونکا  [- 1]

دادسنا لیلد  لّوا  همّدقم  یسررب  دقن و 

رد صّخـشم  ریغ  هدنکارپ و  وحن  هب  هک  میتسه  یفیلاکت  هب  فّلکم  هک  میراد  ریبک  یلامجا  ملع  کی  ام  هک  تسا  یهیدب  همّدـقم  نیا  يرآ 
میهاوخب رگا  هک  تسا  ناوارف  ردـقنآ  تایاور  مینیبیم  مینکیم  هّجوت  تایاور  هب  یتقو  اّما  دراد ، دوجو  تاراـما  تاـیاور و  تاـیآ و  نیب 

همئا زا  رابخا  نیا  زا  يرایـسب  هک  میراد  یلامجا  ملع  و  ریغـص ) یلامجا  ملع   ) تسا هقف  مظعم  هب  یفاو  مینک  دانتـسا  تایاور  نآ  هب  هقف  رد 
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نآرق رهاوظ  هب  رـصحنم  نآ  لیلد  هک  مینک  ادیپ  دروم  کی  میناوتن  یّتح  دیاش  تسا و  هدش  رداص  نیعمجأ ) مهیلع  هّللا  تاولـص   ) نیرهاط
. دشاب هتشادن  دوجو  تایاور ، نیب  رد  دشاب و 

: ینعی دوشیم  لحنم  ریغص  یلامجا  ملع  کی  هب  ریبک  یلامجا  ملع  نآ  میئوگیم  اذل  و 
يارب یهجو  ریغص  یلامجا  ملع  نیا  دوجو  اب  اذل  تسا  هدش  نایب  تایاور  نمـض  رد  هک  میتسه  یفیلاکت  هب  فّلکم  هک  میراد  یلامجا  ملع 

هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوشیمن  جرح  رسع و  مزلتسم  یّتح  نیا  مینکیم و  لمع  تایاور  نیا  دافم  هب  دنامیمن و  یقاب  طایتحا  موزل 
349 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لالحنا كانه  نکی  مل  ول  هبوجو  مدع  یلع  عامجإلا  ملس  ول  و  هبوجو ، مدع  یلع  عامجإ  و ال 
طابنتـسالل و ضرعت  نم  لک  دادـسنالا  فرعی  ۀـّینادجو ، ۀـنّیب  اننامز  لاثمأ  یلإ  ۀبـسنلاب  یهف  ملعلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  اما  ۀـیناثلا : ۀـمدقملا  اما  و 

دمحب وه  و  هقدصب ، قثوی  ربخ  ۀیّجح  یلع  ۀلدألا  ضوهن  نم  تفرع 186 ] امل  ۀتباث ، ریغ  اهنأ  رهاظلاف  یملعلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  اما  و  داهتجالا .
[. 2  ] یفخی امک ال  اهنم ، الیصفت  ملع  ام  ۀمیمضب  امّیس  ال  هقفلا ، مظعمب  فاو  هّللا 

______________________________

. دوش ماظن  لالتخا  بجوم 
(. میئامنیم لمع  طایتحا  هب  تایاور  دروم  رد  . ) تسا تایاور  هب  دودحم  یلامجا  ملع  هرئاد  اریز 

. تسین بجاو  طایتحا  هک  میراد  عامجا  لاکشا : [- 1]
نحن ام  رد  یلو  دشاب  ریبک  یلامجا  ملع  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  عامجا  نیا  میئوگیم  میریذپب  امش  زا  ار  یعامجا  نینچ  ام  رگا  باوج :

. درادن دوجو  عامجا  تسا ،» ریغص  یلامجا  ملع   » هک هیف 

دادسنا لیلد  مّود  همّدقم  یسررب  دقن و 

هراشا

. تسا دسنم  ماکحا  زا  يرایسب  هب  تبسن  یملع  ملع و  باب  دیتفگ  مّود : همّدقم  هصالخ  [- 2]
ماکحا طابنتـسا  داهتجا و  هصرع  رد  اپ  هک  يدهتجم  ره  تسا و  حیحـص  ماکحا ، هب  نیقی »  » و ملع »  » باب دروم  رد  فرح  نیا  میئوگیم  ام 

. تسا دسنم  نامز  نیا  رد  ماکحا ، هب  تبسن  نیقی  ملع و  باب  هک  دنادیم  دراذگیم 
350 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف امک  هفارطأ ، ضعب  یف  ماحتقالا  بجو  وأ  زاج ، امیف  وأ  [ 187] اقلطم ازجنم  یلامجإلا  ملعلا  نوکب  لقن  مل  ول  و  ۀیعطق ، یهف  ۀثلاثلا : اما  و 
امم اعرـش و  هنع  بوغرم  هنأب  عطقی  امم  مارحلا ، نع  اریثک  بانتجالا  مدـع  ماکحألا و  مظعم  لامهإ  نأل  کـلذ  و  یتأـی ، اـم  بسح  ماـقملا 

[. 1  ] اعامجإ هکرت  مزلی 
______________________________

؟ تسا دسنم  مه  یملع  باب  ایآ  لاؤس :
؟ میرادن ربتعم  تایاور  تاراما و  ام  ایآ 

؟ میدومنن ّتیّجح  تابثا ، دحاو ، ربخ  يارب  ام  ایآ 
نیقی عطق و  ماکحا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  اـم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  تسا  حوتفم  ماـکحا ، زا  يرایـسب  هب  تبـسن  یملع  باـب  باوج :
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. میراد

هتکن

دحاو ربخ  مادک  هک  دندرکن  نایب  اّما  دراد  ّتیّجح  هّیئزج  هبجوم  وحنب  دحاو ، ربخ  دـندومرف  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  ثحب  رد  فّنـصم  موحرم 
؟ تسا تّجح  دشاب  نیلدع  هیکزت  هب  یّکزم  هک  يدحاو  ربخ  ایآ  تسا . تّجح 

يوار رگا  هکلب  دشاب  لداع  يوار  هک  تسین  مزال  الـصا  هکنیا  ای  دراد ؟ ّتیّجح  دـشاب  دـحاو  لدـع  هیکزت  هب  یّکزم  هک  يدـحاو  ربخ  ایآ 
ربخ نآ  قدص  هب  قوثو  نانیمطا و  ینعی  هقدصب » قثوی   » هک تسا  تّجح  يدحاو  ربخ  دـنیامرفیم : اجنیا  رد  اّما  تسا ؟ یفاک  دـشاب ، ّقثوم 

یفاک دنک  ادیپ  يوار ) هن   ) تیاور قدص  هب  قوثو  ناسنا  هک  دشاب  دوجوم  ینئارق  هچنانچ  دشابن  مه  ّقثوم  يوار ، رگا  ینعی  میشاب . هتـشاد 
. تسا

دادسنا لیلد  موس  همّدقم  یسررب  دقن و 

. تسین زیاج  یهلا  ماکحا  هب  تبسن  ضّرعت  مدع  لامها و  دادسنا : لیلد  مّوس  همّدقم  هصالخ  [- 1]
351 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسین زیاج  فیلاکت  لامها  هک  میراد  لوبق  ار  مّوس  همّدقم  ام  دنیامرفیم : فّنصم 
هرابرد يرادقم  عطق ، ثحبم  رد  ام  هک  هن  ای  تسا  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  ایآ  هک  تسا  حرطم  لوصا  ملع  رد  ياهلئسم  کلذ : حیـضوت 

: اجنیا اّما  درک  میهاوخ  ثحب  مه  لاغتشا  ثحبم  رد  میدرک و  ثحب  نآ 
دوشیم تبوقع  قاقحتسا  ببس  نآ ، اب  تفلاخم  دسریم و  زّجنت  هلحرم  هب  یهلا  فیلکت  یلامجا ، ملع  دوجو  اب  هک  مینک  لوبق  ام  رگا  - 1

. تسین زیاج  ماکحا  هب  تبسن  ضّرعت  مدع  لامها و  فیلاکت ، هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  هک  تسا  حضاو  رایسب  تروص  نیا  رد 
یلامجا ملع  فارطا  زا  یـضعب  باکترا  هک  يدراوم  رد  میئوگب ، هکنیا  اـی  تسین  فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  الـصا  میئوگب : رگا  یّتح  - 2

. دشابیمن زیاج  یهلا  فیلاکت  لامها  میئوگیم  مه  زاب  تسین ، زّجنم  یلامجا  ملع  دراوم ، نآ  رد  تسا ، بجاو  ای  زیاج 
؟ تسا بجاو  ای  زیاج  یلامجا  ملع  فارطا  زا  یضعب  باکترا  يدراوم  هچ  رد  لاؤس :

ملع فارطا  زا  یضعب  دنک و  تفلاخم  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  زئاج  دوش ، جرح  رـسع و  ببـس  طایتحا ، یلامجا و  ملع  تیاعر  رگا  باوج :
. دوش بکترم  ار  یلامجا 

. تسا بجاو  فارطا  زا  یضعب  باکترا  ماحتقا و  دوش  ماظن  لالتخا  ببس  طایتحا ، یلامجا و  ملع  تیاعر  رگا  نینچمه 
دیاب دـشاب  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  اریز  تسین  زّجنم  تامّرحم  تابجاو و  دوجوب  یلامجا  ملع  اجنیا  رد  هیف : نحن  ام  اب  بلاـطم  نیا  طاـبترا 

. ماظن لالتخا  بجوم  هکنیا  ای  تسا و  جرح  رسع و  مزلتسم  ای  رما  نیا  درک و  طایتحا  تاموهوم ، تاکوکشم و  تانونظم ، رد 
. تسین تسرد  مه  یهلا  ماکحا  لامها  میئوگیم  زاب  لاح  نیع  رد  اّما 

ضّرعت مدـع  لامها و  دـیئوگیم : ارچ  سپ  دـیدش  طایتحا  موزل  مدـع  هب  لئاق  دـیدرکن و  لوبق  ار  یلاـمجا  ملع  ّتیزّجنم  هک  امـش  لاؤس :
؟ تسین زیاج  یهلا  ماکحا  هب  تبسن 

لمهم شماکحا  هک  تسین  یضار  تسا  هداد  فیلاکت  هب  تبـسن  هک  یتّیّمها  رطاخ  هب  سدقم  عراش  هک  میراد  نیقی  عطق و  ام  الّوا  باوج :
. دوش هتشاذگ 

352 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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رئاس یف  ۀـفلاخملا  یلع  باقعلا  ناک  لهف  هیلإ - ریـشأ  امک  فارطألا - ضعب  یف  ماـحتقالا  موزلل  اـهل  ازجنم  اـهب  ملعلا  نکی  مل  اذإ  تلق : نإ 
[. 1 [ !؟ ناهرب الب  ةذخاؤم  الإ  اهیلع  ةذخاؤملا  و  نایب ؟ الب  اباقع  الإ  ۀفداصملا  ریدقت  یلع  ذئنیح - فارطألا -

مدـع هیفانی  ثیحب  هفیلاکت ، ةاعارمب  عراشلا  مامتها  ملع  ثیح  ّمللا ، وحنب  هب  ملع  دـق  و  طایتحالا ، باجیإب  ملعی  مل  ول  مزلی ، اّمنإ  اذـه  تلق :
یف لامهإلا  زاوج  مدـع  یلع  عامجالا  يوعد  ۀحـص  عم  تالمتحملا ، ضعبب  مازتلالاب  ناک  ول  و  ةاعارملا ، موزلل  بجوملا  طایتحالا  هباجیإ 
یف هانققح  امک  ناهرب ، الب  نایب و  الب  ذئنیح  باقعلا  ةذخاؤملا و  نوکی  الف  هفاشکتسا  عم  اما  و  ، ] اعطق اعرش  هنع  بوغرم  هنأ  و  لاحلا ، اذه 

[. 2  ] هریغ ثحبلا و 
______________________________

. تسین تسرد  فیلاکت ، لامها  هک  میراد  عامجا  ایناث 
[. 188] دنتفریذپ ار  مّوس  همّدقم  فّنصم  سپ  مینادیمن . تسرد  ار  فیلاکت  لامها  مینادن ، مه  فیلکت  زّجنم  ار  یلامجا  ملع  رگا  هصالخ :

فیلاکت رب  باقع  تروص  نیا  رد  دـشن ، زّجنم  نآ ، فارطا  زا  یـضعب  رد  ماحتقا  زاوج  اـی  موزل  رطاـخ  هب  یلاـمجا  ملع  رگا  لاکـشا : [- 1]
. تسا حیبق  نایب و  نودب  باقع  هّیعقاو 

: لاثم فارطا ) رئاس  رد  ینعی  تسا - زیاج  ای  بجاو و  ماحتقا  هک  يدراوم  زا  ریغ  رد  )
نایب الب  یعقاو  فیلاکت  رب  باقع  تروص ، نیا  رد  مینک ، تفلاخم  هّیعقاو  فیلاکت  اـب  میناوتب  و  مینکن 189 ] طایتحا  مه  تانونظم  رد  رگا 

(. هفداصم تروص  رد   ) تسا حیبق  و 
نیا رب  باقع  اـیآ  نونکا  میدرک  كرت  ار  نآ  اـم  دوبن  فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  نوچ  یلو  دوب  بجاو  عقاو  رد  هعمج  زاـمن  دـینک  ضرف 

؟ دشابیمن نایب  الب  باقع  کی  یعقاو ، فیلکت 
ضّرعت مدـع  لامها و  دـیئوگیم : ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  میتسه و  باقع  زا  نمیا  ام  میئوگیم : اذـل  تسا  ناـیب  ـالب  باـقع  نیا ، يرآ 

. تسین زیاج  ماکحا 
طایتحا موزل  هب  ملع  ام  هک  تسا  حیبق  نایب  الب  باقع  یتروص  رد  باوج : [- 2]

353 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ماظنلا لالتخا  هرسع  بجوی  امیف  مالک ، الب  ماتلا  طایتحالا  بوجو  مدع  یلإ  ۀبسنلاب  یهف  ۀعبارلا : ۀمّدقملا  اما  و 

______________________________

. دشابیمن حیبق  نایب و  الب  مه  فیلاکت  رب  باقع  میئوگیم  اذل  درک  طایتحا  دیاب  هک  میراد  نیقی  ام  هیف  نحن  ام  رد  میشاب  هتشادن 
؟ دیدرک ادیپ  طایتحا  موزل  هب  ملع  یقیرط  هچ  زا  امش  لاؤس :

نوچ درک  طاـیتحا  دـیاب  میدرک  فشک  فیلاـکت  هب  تبـسن  عراـش  ّتیمها  زا  هک : بیترت  نیاـب  میدرک  فشک  ار  لوـلعم  ّتلع  زا  باوـج :
دوش هتـشاذگ  لمهم  فیلاکت  تسین  یـضار  وا  هک  مینکیم  فشک  سپ  تسا  هدش  لئاق  ناوارف  ّتیّمها  فیلاکت ، هب  تبـسن  سّدقم  عراش 

. درک طایتحا  دیاب  اذل 
، دـیدرکن ادـیپ  ملع  فیلاکت ، هب  تبـسن  رگا  دـیوگب : لاح  نیع  رد  دـهدب و  ّتیّمها  فیلاکت  هب  تبـسن  همه  نیا  عراش  هک  تسین  حـیحص 

. تسین بجاو  طایتحا 
[. تالمتحملا 190 ضعبب  ناک  ول  و 

زیاج فیلاکت  لامها  هکنیا  رب  تسا  هدـش  مئاق  عامجا  یملع  ملع و  باب  دادـسنا  لاـح  رد  دـنک : اـعّدا  یـسک  هک  تسا  حیحـص  هوـالع  هب 
. دشابیمن نایب  الب  مه  باقع  میدرک  فشک  ار  طایتحا  بوجو  یتقو  میئوگیم  اذل  تسین .
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دادسنا لیلد  مراهچ  همّدقم  یسررب  دقن و 

یحاتفنا دهتجم  ای  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  دشابیمن و  زیاج  دوشب ، ماظن  لالتخا  ببس  رگا  مات 191 ] طایتحا  مراهچ : همّدقم  هصالخ  [- 1]
. تسین زیاج  مه 

354 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام ینعم  یف  هانققح  امل  کلذ  و  طایتحالا ، ةدعاق  یلع  جرحلا  رـسعلا و  یفن  ةدعاق  ۀموکح  مدعل  عنم ، لب  رظن  لحمف  بجوی ، امیف ال  اما  و 

ناـسلب اـمهنع  اـمهیفن  وه  اـمهمعی ، اـمب  نیقّلعتملا  عضولا  وأ  فیلکتلا  لـیلد  اـمهلیلد و  نیب  قیفوتلا  نأ  نم  رـسعلا ، ررـضلا و  یفن  یلع  لد 
نیب عمجلا  یف  وه  امنإ  و  فیلکتلا ، قلعتم  یف  رـسعلا  مدـعل  لـقعلا ، مکحب  ناـک  اذإ  رـسعلا  طاـیتحالا  یلع  ۀـموکح  هل  نوکی  ـالف  اـمهیفن ،

، طایتحالا ةدـعاق  یلع  ۀـمکحم  هیفن  ةدـعاق  تناکل  لیق - امک  رـسعلا - هلبق  نم  ئـشانلا  مکحلا  یفن  هانعم  ناک  ول  معن ، اطایتحا . هتالمتحم 
[. 1 [ ] هیفنب 192 ۀیفنم  نوکتف  ۀلوهجملا ، فیلاکتلا  لبق  نم  نوکی  ذئنیح  رسعلا  نأل 

______________________________

. تسین بجاو  طایتحا  نآ  امّلسم  دوشب  ماظن  لالتخا  ببس  مات  طایتحا  رگا  هک  میراد  لوبق  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم 
هکلب رظن  ّلحم  طایتحا  بوجو  مدـع  تروص  نیا  رد  ددرگ ، جرح  رـسع و  ثعاب  طقف  دوشن و  ماظن  لالتخا  ببـس  ماـت  طاـیتحا  رگا  [- 1]

(. تسا بجاو  طایتحا   ) تسا عونمم 
؟ تسا بجاو  مات  طایتحا  ارچ 

. میهد حیضوت  ار  ینالوط  همّدقم  کی  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 
: دننام میراد  يدعاوق  هقف  رد  ام 

[193  ...] َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  رسع  یفن  هدعاق  - 1
[194  ...] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  جرح ...  یفن  هدعاق  - 2

[195  ...(] رارض ررض و ال  ّهناف ال  ررض ...(  هدعاق ال  - 3
؟ تسیچ دننکیم  ررض  جرح و  رسع ، یفن  هک  قوف  دعاوق  يانعم  لاؤس :

355 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا توافتم  يرادقم  دنوخآ  موحرم  هدیقع  اب  خیش  موحرم  رظن  باوج :

. تسا هدش  یفن  مالسا  رد  مکح »  » نآ دوش ، جرح  رسع و  ای  ررض  مزلتسم  هک  یعضو  ای  یفیلکت  مکح  ره  مظعا 196 :] خیش  رظن 
هب مکح  سّدقم  عراش  رگا  هک  ینبغ  عیب  دننام  تسا  هدش  یفن  موزل ،»  » نآ دوخ  دـشاب  ررـض  مزلتـسم  یعـضو ) مکح   ) عیب موزل  رگا  لاثم :

. تسا هدش  یفن  ینبغ  عیب  موزل »  » تسا ررض  مزلتسم  نوچ  دنک و  خسف  ار  هلماعم  دناوتیمن  نوبغم  دنکب  عیب  نآ  موزل 
هدـعاق ال دوشب  ررـض  ببـس  نتفرگ  وضو  رگا  اّما  تسا  هدرک  وضو  بوجو  هب  مکح  سّدـقم  عراش  یفیلکت ) مکح  دروم  رد  : ) رگید لاثم 

. دراد تموکح  هّیلّوا 197 ] هلدا  هب  تبسن  روکذم  دعاوق  نیاربانب  دنکیم  یفن  ار  بوجو »  » ررض
عیب ینعی  دننکیم  یفن  ار  رـسع  جرح و  ررـض و  عوضوم »  » هکلب دنکیمن  مکح »  » یفن امیقتـسم  روکذم  دعاوق  دـنوخآ : ياقآ  موحرم  رظن 

. يررض يوضو  بوجو  هن  تسا  یفنم  نید  رد  يررض  يوضو  يررض . عیب  موزل  هن  تسا  یفنم  سّدقم  عرش  رد  يررض 
هالک رگیدکی  رـس  مدرم  دراد و  دوجو  ینبغ  يررـض و  عیب  همه  نیا  نیملـسم  رازاب  رد  مینیبیم  ام  اریز  تسا  بذک  مزلتـسم  نیا  لاکـشا :

. دنراذگیم
يررـض يوضو  ینعی  تسین  مالـسا  رد  يررـض  يوضو  تسا . عوـضوم  یفن  ناـسل  هب  مکح  یفن  فّنـصم  رظن  هب  دراوـم  نیا  رد  باوـج :
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. تسین بجاو 
. درادن افو  موزل  يررض  عیب  ینعی  تسین  مالسا  رد  يررض  عیب 

: تسا نیا  دوشیم  رهاظ  یلمع  هرمث  هک  يدراوم  هلمج  زا  اّما  درادن  دوجو  لوق  ود  نیب  یلمع  هرمث  العف  رظن  ود  نیا  قبط  رّکذت :
356 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیا دـناوخب ، زامن  دـص  دـنک و  طایتحا  دـهاوخب  فّلکم  رگا  تروص  نیا  رد  دـش ، عقاو  هبتـشم  سابل  دـص  نیب  رد  رهاط  ساـبل  کـی  رگا 
رسع یفن  هدعاق  اریز  تسین  بجاو  طایتحا  میئوگیم  تسا  هداعلاقوف  تّقشم  مزلتسم  طایتحا  نوچ  تسا و  جرح  رسع و  ررـض و  مزلتـسم 

دهاوخیم تسا ، بجاو  فّلکم  رب  زامن  نوچ  تسا  هدـش  یـشان  هّیلّوا  ماکحا  نامه  زا  طاـیتحا  نیا  دراد و  تموکح  هّیلّوا  ّهلدا  رب  جرح  و 
(. خیش موحرم  رظن  قبط   ) دنک ادیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  ات  دناوخب  زامن  دص 

اریز تسین  جرح  رـسع و  ررـض و  زامن )  ) مکح ّقلعتم  عوضوم و  رد  ینعی  تسین  جرح  رـسع و  ررـض و  لاثم  نیا  رد  فّنـصم  رظن  قبط  اّما 
. درادن یجرح  رسع و  زامن  کی  ندناوخ  دوب و  هدرک  بجاو  فّلکم  رب  زامن  کی  سّدقم  عراش 

. دمآ شیپ  جرح  رسع و  درکیم  طایتحا  هب  مکح  عرش ) هن   ) لقع دوب و  هدش  هبتشم  فّلکم  سابل  نوچ  اّما 
. دوب هدرک  بجاو  فّلکم  رب  عراش  هک  يزامن  کی  ندناوخ  رد  هن  تسا  جرح  رسع و  زامن  دص  ندناوخ  طایتحا و  رد  رگید  ترابع  هب 
رسع هدعاق  تفگ  ناوتیمن  ماظن ) لالتخا  هن   ) دوش جرح  رسع و  ببـس  طقف  طایتحا  رگا  دادسنا : ثحب  اب  تارظن  بلاطم و  نیا  طابترا  اّما 
تسا هدشن  یشان  فیلاکت ) هب  ملع   ) هّیلّوا هلدا  زا  طایتحا  نیا  اریز  تسین  مزال  طایتحا  هجیتن  رد  تسا و  مکاح  طایتحا ، بوجو  رب  جرح  و 

صیخشت ار  اهنآ  زا  یضعب  دراد و  تامّرحم  تابجاو و  دوجو  هب  یلامجا  ملع  فّلکم  نوچ  تسا  هدش  یـشان  لقع  مکح  زا  طایتحا ، هکلب 
. دنکیم طایتحا  هب  مکح  لقع )  ) اذل تسا  هدادن 

یشان طایتحا  بوجو  هرخألاب  نوچ  تسین  بجاو  مات  طایتحا  میئوگیم  مینک ، لوبق  ار  خیش  مالک  ام  رگا  دنیامرفیم : فّنصم  هّتبلا  رّکذت :
تسا  عراش  فیلاکت  ماکحا و  نامه  زا 

357 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف طایتحالا  نع  دـیلا  عفر  دـعب  فارطألا  ضعب  یف  طاـیتحالا  بوجوب  لـقعلا  لالقتـسا  يوعدـل 198 ] هجو  اذـه ال  یلع  هنأ  یفخی  ـال  و 

[. 1  ] ادّیج لمأت  مهفاف و  ۀثلاثلا ، ۀمّدقملا  نایب  یف  هیلإ  انرشأ  امک  اعرش ، هبوجو  يوعد  نم  دب  لب ال  اهمامت ،
عم [ 199] القع اهئارجإ  نع  عنام  الف  فیلکتلل ، تبثم  باحـصتسا  وأ  طایتحا  نم  ۀـتبثملا  لوصألا  یلإ  ۀبـسنلابف  لوصألا ، یلإ  عوجرلا  اما  و 

. لقنلا مومع  لقعلا و  مکح 
[. 2  ] اذه
______________________________

. تسین بجاو  طایتحا  میئوگیم  تسا و  هدرک  یفن  ار  نآ  رسع » یفن   » هدعاق تسا و  رسع  ببس  نیمه  و 
مات طایتحا  و  عوضوم »  » هن تسا  هدـش  یفن  مکح »  » دوخ قوف ، دـعاوق  رد  میئوگب  ینعی  میریذـپب  ار  خیـش  موحرم  يانبم  هکنیا  رب  اـنب  [- 1]

: میئوگیم هکلب  تسا  لقع  مکح  رطاخ  هب  فارطا ، زا  یضعب  رد  طایتحا  موزل  میوش  لئاق  هک  درادن  یهجو  تسین  بجاو 
اهنآ هک  تسین  یـضار  تسا و  هداد  فیلاکت  هب  تبـسن  سّدقم  عراش  هک  تسا  یتّیّمها  نامه  رطاخب  فارطا ، ضعب  رد  طایتحا  موزل  ّتلع 

[200 .] تسین زیاج  فیلاکت  لامها  هک  میراد  مه  عامجا  میتفگ  هوالع  هب  دنوش . كرت 
مّود  تمسق   ) دنهدیم خساپ  ار  دادسنا  مراهچ  لیلد  مّود  هرقف  فّنصم  نونکا  [- 2]

358 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمرح ضقانت  ۀـهادب  هلولدـم ، یف  ضقانتلا  اهل  هلیلد  لومـش  مازلتـسال  یلاـمجإلا ، ملعلا  فارطأ  یف  باحـصتسالا  ناـیرج  مدـعب  لـیق  ول  و 
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[. 1 ( ] رخآ نیقیب  هضقنت  نکل  و   ) ۀیضق وه  امک  ضعبلا ، یف  هبوجول  ضقنت ) ال   ) یضتقمب اهنم  لک  یف  ضقنلا 
______________________________

(. تسین تسرد  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  تفگیم : لدتسم  مراهچ : لیلد 
: دنتسه مسق  هس  رب  هّیلمع  لوصا  رابتعا  کی  هب  رّکذت :

. دننکیم تباث  ناسنا  يارب  ار  یفیلکت  هشیمه  طایتحا - دننام  هّیلمع - لوصا  زا  یضعب  فلا -
. تئارب لصا  دننام  دنتسه  فیلکت  یفان  هشیمه  لوصا ، زا  یضعب  ب -

. دنیامنیم فیلکت  یفن  یهاگ  دننکیم و  فیلکت  تابثا  یهاگ  باحصتسا - نوچمه  لوصا - زا  یضعب  ج -
؟ درک عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  ناوتیمن  فیلاکت ، هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  ایآ  لاؤس :

. درادن دوجو  فیلکت  تبثم  لوصا  هب  عوجر  زا  یعنام  القع  فیلاکت ، هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  باوج :
؟ دوب نایم  رد  یعنام  ایآ 

تـسا ماع  القن  القع و  لوصا ، لیلد  اریز  درادن  ّتیعنام  يارب  ّتیحالـص  نیا  میئوگیم  اّما  دوب  فیلاکت  هب  یلامجا  ملع  دوجو  عنام ، يرآ 
طایتحا هب  مکح  لقع ، [ 201 «] هب فّلکم   » رد کش  رد  الثم  دـنکیم  طایتحا  هب  مکح  لـقع ، تسا  دوجوم  یـضتقم  هک  يدراوم  رد  ینعی 

. دنکیم
. دوشیم هیف  نحن  ام  لماش  کشلاب ) نیقیلا  ضقنت  ال   ) باحصتسا لیلد  ینعی  تسا  ماع  مه  یعرش  رظن  زا  و 

باحصتسا  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  میئوگب  رگا  یّتح  دنیامرفیم : فّنصم  [- 1]
359 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و هفارطأ ، ضعب  یف  الإ  العف  کشلا  نکی  مل  لب  کلذـک ، نکی  مل  اذإ  اما  و  ایلعف . هفارطأ  یف  کشلا  ناک  اذإ  امیف  مزلی  امنإ  هنـأل  کـلذ  و 
مزلی داکی  الف  یفخی ، امک ال  ماکحألا ، طابنتـسا  ماقم  یف  دـهتجملا  لاح  وه  اـمک  الـصأ ، ـالعف  هیلإ  تفتلم  ریغ  رخـآلا  هفارطأ  ضعب  ناـک 
مزلی یک  ضاـقتنالاب  ملع  هیف  سیل  و  كوکـشملا ، فرطلا  صوـصخ  یف  ضقنلا  ۀـمرح  ـالإ  ذـئنیح  سیل  ضقنت ) ـال   ) ۀیـضق نإـف  کـلذ ،

[. 1  ] مهفاف هل ، هلومش  نم  هلیلد  لولدم  یف  ضقانتلا 
______________________________

. دومن عوجر  باحصتسا - دننام  فیلکت - تبثم  لوصا  هب  ناوتیم  میئوگیم  هیف  نحن  ام  رد  اّما  دوشیمن ، يراج 
؟ دنوشیمن يراج  باحصتسا  لوصا و  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  ایآ  لاؤس :

اذـل تسا  لوـصا  هلدا  رد  ضقاـنت  مزلتـسم  نوـچ  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  لـصا  يارجا  هکنیا : هلمج  زا  تسه  یلاوـقا  هلئـسم  رد  باوـج :
[. 202] دنوشیمن يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دنیوگیم 

فیلکت تبثم  باحـصتسا  اجنیا  رد  زاب  دوشیمن  يراـج  باحـصتسا  هّیلمع و  لوصا  یلاـمجا ، ملع  فارطا  رد  هک  میدـش  لـئاق  رگا  [- 1]
میراد و فیلاکت  دوجوب  یلامجا  ملع  هیف ، نحن  ام  رد  اّما  میتشاد  یلعف )  ) کش فارطا ، ماـمت  هب  تبـسن  اـجنآ  رد  اریز  ارچ ؟ تسا  يراـج 

. میرادن یلعف » کش   » فیلاکت فارطا و  رئاس  هب  تبسن  اّما  مینک  يراج  باحصتسا  کی  میهاوخیم 
( لامجالاب مولعم   ) رگید فیلاکت  نآ  هب  تبـسن  دـنک ، يراج  باحـصتسا  هعمج  زامن  بوجو  هب  تبـسن  دـهاوخیم  يدـهتجم  یتقو  لاثم :

: دیئوگب امش  هکنیا  ات  درادن  هّجوت 
یلعف  کش  باحصتسا ، يارجا  رد  دیآیم و  شیپ  ضقانت  باحصتسا ، لیلد  لیذ  ردص و  رد 

360 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لیلدلا لومش  نم  ضقانتلا  موزل  روذحم  مزلی  هنأ ال  و  اضیأ ، ۀیفانلا  لوصألا  یلإ  ۀبسنلاب  لقنلا  مومع  لقعلا و  مکح  توبث  حدقنا  دق  هنم  و 
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وأ الیـصفت ، ملع  ام  ۀمیمـضب  ۀـتبثملا  لوصألا  دراوم  تناک  ول  کلذـک  عنام  و ال  اهئارجإ ، نم  اعرـش  وأ  القع  عنام  كاـنه  نکی  مل  ول  اـهل 
رادـقملا كاذـب  نکی  مل  نإ  و  طایتحالا ، باجیإ  فاشکتـسال  لاجم  هعم  نکی  مل  رادـقمب  لب  الامجإ ، مولعملا  رادـقمب  یملع  هیلع  ضهن 

[. 1]
[. 2  ] لاوحألا صاخشألا و  فالتخاب  فلتخی  هنأ  حضاولا  نم  و 

______________________________

. يریدقت کش  هن  تسا  مزال 
ضقانت دوشیم و  يراج  مه  فیلکت  یفان  لوصا  فیلاکت ، هب  تبـسن  یلامجا  ملع  دوجو  اب  هک  دـش  مولعم  میدرک  ناـیب  هک  هچنآ  زا  [- 1]

. تسین نایم  رد  مه  یعرش  یلقع و  عنام  دیآیمن و  مزال  لوصا  هلدا  رد 
؟ تسین فیلکت  یفان  لصا  يارجا  زا  یلقع  عنام  یلامجا  ملع  دوجو  ایآ  لاؤس :

؟ تسین یعرش  عنام  فیلاکت ، لامها  مدع  هب  عراش  مامتها  عامجا و  ایآ 
نیا رد  دـشاب  لامجالاب  مولعم  ماـمت  هزادـنا  هب  میاهدروآ  تسدـب  یملع  لـیلد  یلیـصفت و  ملع  تبثم و  لوصا  اـب  هک  ار  هچنآ  رگا  باوج :

. درادن دوجو  هیفان  لوصا  يارجا  يارب  یعنام  تروص ،
. درادن دوجو  هیفان  لوصا  يارجا  زا  یعنام  دشاب  نآ  زا  يرایسب  هزادنا  هب  هکلب  دشابن  مهنآ  مامت  هزادنا  هب  هچرگا 

کی الثم  تسا . توافتم  نیدـهتجم  صاخـشا و  بسح  هب  یملع  لیلد  تبثم و  لوصا  یلیـصفت و  ملع  هطـساوب  یلامجا  ملع  لالحنا  [- 2]
ماکحا زا  يرتمک  رادقم  لّوا ، درف  هجیتن  رد  دنادیم . تّجح  ار  ّقثوم  دحاو  ربخ  يرگید  اّما  دنادیم . تّجح  ار  لداع  دـحاو  ربخ  دـهتجم ،

. دنکیم طابنتسا  یملع  لیلد  اب  ار 
361 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

طایتحالل ذئنیح  بجوی  الف  ۀمیمـضلا ، کلت  ۀتبثملا و  لوصألا  نایرج  ۀکربب  لحنی  اّمبر  فیلاکتلاب  یلامجإلا  ملعلا  نأ  کلذـب  رهظ  دـق  و 
[. 1  ] یفخی امک ال  الصأ ، اعرش  القع و ال 

طایتحالل الحم  فیلکتلا  مدـع   ] تانونظم نم  ول  و  اـقلطم - ۀـیفانلا  لوصأ  دراوم  صوصخ  ناـک  کلذـب 203 ،] لحنی  مل  ول  هنأ  رهظ  اـمک 
، اضعب وأ  الک  اهیف  هنع  دیلا  عفری  و  العف ،

______________________________

یلامجا ملع  نآ  فیلکت ، تبثم  لوصا  یئاوتف و  ترهش  ّقثوم و  دحاو  ربخ  اب  دراد و  یناوارف  لیصفّتلاب  مولعم  ماکحا  دهتجم ، کی  یهاگ 
. تسا فلتخم  مه  لاوحا  نینچمه  درادـن و  دوجو  هیفان  لوصا  يارجا  زا  یعناـم  چـیه  اذـل  و  دـنکیم . لـحنم  یّلک  روطهب  ار  فیلاـکت  هب 
دنکیم و لحنم  ار  فیلاکت  هب  یلامجا  ملع  مامت  تبثم ، لوصا  ربتعم و  نظ  یلیـصفت و  ملع  کمک  هب  هک  تسه  ینامز  رد  دهتجم  یهاگ 

. تسین نینچنیا  یهاگ 
: هک دننکیم  نایب  ار  ثحب  زا  ياهصالخ  فّنصم  ابیرقت  [- 1]

موزل يارب  یهجو  اعرـش  ـالقع و  دوشیم و  لـحنم  یملع  لـیلد  یلیـصفت و  ملع  تبثم و  لوصا  هلیـسوب  فیلاـکت  هب  یلاـمجا  ملع  اـسبهچ 
(. میاهداد حیضوت  الّصفم  هک   ) دنامیمن یقاب  طایتحا 

362 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اقلطم فیلکتلا  تالمتحم  ال[204 ] تفرع - ام  یلع  رسعلا - عفر  وأ  لالتخالا  عفر  رادقمب 

______________________________

: هک دنکیم  ضارتعا  دادسنا  نیلئاق  هب  فّنصم  [- 1 ( ] 1)
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مامت رد  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـشن ، لـحنم  یملع  لـیلد  یلیـصفت و  ملع  فیلکت و  تبثم  لوصا  هلیـسوب  فیلاـکت  هب  یلاـمجا  ملع  رگا 
اریز مینکن  لـمع  مه  تبثم  لوصا  هب  رگید  دراد و  ّتیّجح  نظ  قلطم  میئوگب  هکنیا  هن  مینک  [ 206] طایتحا [ 205] اقلطم هیفان  لوصا  دراوم 

. تسا طایتحا  قفاوم  یعرش و  تّجح  فیلکت  تبثم  لوصا  هب  لمع 
داتـشه رگا  الثم  دنک  لمع  طایتحا  هب  دـیاب  زاب  درک  ادـیپ  مه  فیلکت  مدـع  هب  هّنظم  دـهتجم  رگا  ینعی  فیلکّتلا : مدـع  تانونظم  نم  ول  و 

هب مه  دروم  نیا  رد  دهدیم  بوجو  لامتحا  دصرد  تسیب  هجیتن  رد  تسین و  بجاو  لالهلا  ۀـیؤر  دـنع  اعد  هک  دـهدیم  لامتحا  دـصرد 
. دراد مهو »  » فیلاکت هب  تبسن  هچرگ  دنکب - طایتحا  دیاب  یلامجا  ملع  ياضتقم 

. تسا جرح  رسع و  لقا  ای ال  ماظن و  لالتخا  ثعاب  طایتحا  نیا  لاکشا :
. دوشن جرح  رسع و  ای  ماظن و  لالتخا  بجوم  هک  دنک  طایتحا  يرادقم  هب  باوج :

363 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ ملعلا  باب  حاتفنا  یعدی  نم  أطخ  يری  يذلا  لضافلل  لهاجلل ال  الإ  زوجی  هنأ ال  ةرورض  زوجی ، داکی  الف  ملاعلا  يوتف  یلإ  عوجرلا  اما  و 

[. 1 [ ؟ لهاجلا یلإ  لضافلا  عوجر  لیبق  نم  الإ  هرظنب  هیلإ  هعوجر  نوکی  لهف  یملعلا ،
یلإ الإ  اهبوجو - مدـع  وأ  ۀـیملعلا  ۀـعاطإلا  نم  نکمتلا  مدـع  دـعب  لزنتلا - زوجی  هنأ ال  و  اهب ، لقعلا  لالقتـسالف  ۀـسماخلا : ۀـمّدقملا  اما  و 
مدع تفرع  کنکل  حجارلا ، یلع  حوجرملا  حیجرت  حبق  و  اهیلإ ، ۀفاضإلاب  امهتیحوجرم  ۀـهادبل  ۀـیمهولا ، وأ  ۀیکـشلا  نود  ۀـینظلا  ۀـعاطإلا 

نم یلوألا  ۀمدقملا  یلع  هاندروأ  ام  ۀـهج  نم  ۀـیمهولا ، وأ  ۀیکـشلا  ۀـینظلا و  نیب  رمألا  نارود  عم  ۀـیلامتحالا ، ۀـعاطإلا  یلإ  ۀـبونلا  لوصو 
مزلی ثیح ال  هب  سأب  و ال  فیلاکتلا ، نم  اهیف  امب  المع  مازتلالاب  طایتحالا  هتّیـضق  و  ةربتعملا ، بتکلا  رابخأ  یف  امب  یلامجالا  ملعلا  لالحنا 

، ۀـیفان تناک  ول  و  اقلطم ، لوصألا  یلإ  عوجرلا  زاوج  نم  ۀـعبارلا  ۀـمّدقملا  یلع  اندروأ  ام  و  ماـظنلا . لـالتخا  بجوی  اـمع  الـضف  رـسع  هنم 
رادـقمب ربتعم  لیلد  هیلع  ضهن  وأ  الیـصفت ، هنم  ملع  ام  ۀـتبثملا و  لوصألا  دراوم  یف  فیلکتلا  ناک  ول  هنع  عناملا  دـقف  یـضتقملا و  دوجول 

حیجرت و  لقعلا ، ۀـموکحل  الحم  ۀـیفانلا  لوصألا  دراوم  صوصخ  ناک  ذـئنیح  و  اهدـحو ، ۀـتبثملا  لوصألا  یلإف  ـالإ  و  لاـمجإلاب ، مولعملا 
مدع  دعب  اعرش ، ۀلمجلا  یف  طایتحالا  بوجو  فاشکتسا  دعب  ول  و  اهریغ ، یلع  اهیف  فیلکتلا  تانونظم 

______________________________

کمک اب  و  دنک . عوجر  یحاتفنا  دهتجم  هب  دناوتیمن  يدادسنا  دهتجم  هک  دوب  نیا  دادسنا  لیلد  مراهچ  همّدقم  زا  تمـسق  کی  [- 1 ( ] 1)
. دنک لمع  دوخ  ّنظ  هب  دیاب  يدادسنا  دهتجم  هک  دش  هتفرگ  هجیتن  رگید ، تامّدقم 

زا ات  تسین  لهاج  يدادسنا  دهتجم  تسا و  ملاع  هب  لهاج  عوجر  دیلقت ، دنیامرفیم : دناهتفریذپ و  ار  مراهچ  لیلد  زا  تمسق  نیا  فّنـصم 
لهاج ار  یحاتفنا  دهتجم  لضاف و  ار  دوخ  تسا و  یملع  ملع و  باب  دادسنا  هب  ملاع  يدادسنا  دـهتجم  هکلب  دـنک  دـیلقت  یحاتفنا  دـهتجم 

. دوب دهاوخ  لهاج  هب  ملاع  عوجر  لیبق  زا  یحاتفنا  هب  وا  عوجر  هجیتن  رد  دنادیم .
364 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ادّیج ربدت  مهفاف و  قیقدلا ، رظنلا  هیلع  دعاسی  ام  یلع  قیقحتلا  وه  اذه  هلیصفت - تفرع  ام  یلع  القع - وأ  اعرش  ماتلا  طایتحالا  بوجو 
______________________________

دادسنا لیلد  مجنپ  همّدقم  یسررب  دقن و 

میئوگیم اذل  تسا  حیبق  نیا  دنک و  لمع  کش  مهو و  هب  دیاب  دـنکن  لمع  نظ  هب  ناسنا ، رگا  : » دادـسنا لیلد  مجنپ  همّدـقم  هصالخ  [- 1]
«. تسا یفاک  یملع  ریغ  یّنظ و  تعاطا  دراد و  ّتیّجح  نظ 

: مینکیم رّوصت  تعاطا  عون  راهچ  ام  هکنیا  نآ  مینکیم و  نایب  ار  ياهمّدقم  نتم ، حیضوت  يارب 
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. تسا دسنم  ملع  باب  نوچ  درادن  ناکما  عون ، نیا  یلیصفت : یملع  تعاطا  - 1
. تسین بجاو 208 ] ای  نکمم 207 ] مه  تعاطا  عون  نیا  طایتحا :)  ) یلامجا یملع  تعاطا  - 2

. مینک لمع  تانونظم  مامت  هب  ینعی  یّنظ : تعاطا  - 3
. مینک لمع  تاموهوم  تاکوکشم و  هب  ینعی  یمهو : یّکش و  تعاطا  - 4

ّتیّجح نظ  قلطم  میئوگیم  اذل  تسا  حیبق  نیا  میهد ، حیجرت  یّنظ  تعاطا  رب  ار  یّکش  یمهو و  تعاطا  رگا  دنیوگیم : دادسنا  هب  نیلئاق 
. تسا یفاک  یّنظ  تعاطا  دراد و 

ایآ یلو  دنکیم  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  حبق  هب  مکح  لقع ، هک  میراد  لوبق  مه  ام  دنیامرفیم : مجنپ ، همّدقم  زا  باوج  ماقم  رد  فّنصم 
تسا و حـجار  رب  حوجرم  حـیجرت  کش » مهو و   » هب لمع  دـیئوگب : امـش  ات  مینک - لمع  کش » مهو و   » هب ای  نظ »  » هب هک  میتسه  مزلم  اـم 

. تسا یفاک  یّنظ  تعاطا  هجیتن  رد  دومن و  لمع  هّنظم  قبط  دیاب  سپ  حیبق ،
: هک دش  نایب  دادسنا  لیلد  لّوا  همّدقم  زا  باوج  رد  دسریمن  هّیلامتحا  تعاطا  هب  تبون  الصا  هک  میداد  حیضوت  اقباس  ام 

365 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ امهب وا  قیرطلاب  وا  عقاولاب ، نظلا  ۀیجح  یه  اهتمالس  ریدقت  یلع  تامدقملا  ۀیضق  له  لصف 209 ]

 .... لاوقا
______________________________

هک مینکیم  ادـیپ  یلامجا  ملع  ینعی  دوشیم . لحنم  ریغـص  یلامجا  ملع  هب  تامّرحم ، تاـبجاو و  دوجو  هب  تبـسن  ریبک  یلاـمجا  ملع  نآ 
نوچ تسین  یلاکـشا  سأب و  رابخا  هب  ندرک  لمع  رد  مینکیم و  ادـیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  مینک  لمع  ربتعم  بتک  رد  دوجوم  رابخا  هب  رگا 
ندش لتخم  بجوم  طایتحا  نیا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـیآیمن  مزال  مه  جرح  رـسع و  یّتح  اهنآ  هدودـحم  رد  طایتحا  رابخا و  هب  لمع  زا 

« یمهو یّکـش و   » و یّنظ »  » تعاطا نیب  رما ، نارود  دیئوگب : ات  دسریمن  یمهو  یّکـش و  یّنظ و  هّیلامتحا و  تعاطا  هب  تبون  و  دوش . ماظن 
. تسا حجار  یّنظ »  » تعاطا هجیتن  رد  دیآیم و  شیپ 

لمع فیلکت  یفاـن  تبثم و  لوصا  هب  ناوتیم  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  هک  میدرکن  ناـیب  دادـسنا ، لـیلد  مراـهچ  همّدـقم  زا  باوج  رد  رگم 
؟ درک

[. مینیبیمن 210 نآ  رارکت  هب  یموزل  رگید  میدرک و  نایب  هک  تشاد  يدیق  کی  فیلکت  یفان  لوصا  هب  عوجر  اهتنم 
تعاطا هب  تبون  الصا  درک و  تعاطا  اهنآ  هب  تبـسن  دومن و  طابنتـسا  ار  یهلا  ماکحا  ربتعم ، نظ  یلیـصفت و  ملع  هلیـسوب  ناوتیم  هصالخ 

. دسریمن یّنظ 211 ] یّکش و  یمهو ،
366 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ لقعلا  مکح  هیلع  لد  اّمم  لیلدب ، رفظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب  دهتجملا  اهیلإ  یهتنی  یتلا  یه  ۀـیلمعلا و  لوصألا  یف  عباسلا  دـصقملا 
[. 1  ] لقنلا مومع 

______________________________

هّیلمع لوصا   ] متفه دصقم 

هراشا

ملع قیرط  زا  دنکب و  لماک  عّبتت  دهتجم  هک  دـنوشیم  يراج  یتقو  لوصا  نیا  تسا  هّیلمع  لوصا  هرابرد  باتک  نیا  زا  متفه  دـصقم  [- 1]
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یّتح ای  فلاخم  یلیلد  رگا  نیاربانب  دیامن ، کّسمت  لوصا  نیا  هب  دـناوتیم  تقونآ  دـنک  طابنتـسا  ار  یعرـش  مکح  دـناوتن  یملع  لیلد  ای 
. دسریمن یلمع  لصا  يارجا  هب  تبون  الصا  دشاب  یلمع  لصا  قفاوم 

یلمع لصا  رابتعا  رب  لیلد  لقن ، مومع  هکنیا  اـی  و  [ 212] ةءاربلا ۀلاصا  رب  یلقع  لیلد  دـننام  تسا  لقع  مکح  ای  هّیلمع  لوصا  هناوتـشپ  هّتبلا 
[. باحصتسا 213 رابتعا  رب  یلقن  لیلد  دننام  تسا 

367 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتراهط و یلع  ۀجح  امیف ال  اهیلإ  یهتنی  امم  ناک  نإ  و  ۀیمکحلا ، ۀهبـشلاب  هتراهط  هبتـشا  امیف  ةراهطلا  ةدعاق  لثم  نإف  ۀـعبرأ ، اهنم  مهملا  و 

: یه و  ۀعبرألا ، فالخب  ماربا ، ضقن و  یلإ  ۀجاح  نود  نم  مالک ، الب  ۀتباث  اهنإ  ثیح  مهمب ، سیل  اهنع  ثحبلا  نأ  الإ  هتساجن ، یلع  ال 
لقعلا مکح  وه  ام  حیضوت  اهیراجم و  حیقنت  جاتحی  و  باحـصألا ، نیب  فالخلا  لحم  اهنإف  باحـصتسالا ، رییختلا و  و  طایتحالا ، ةءاربلا و 

ةدعاقلا کلت  صاصتخا  و  باوبألا ، لک  یف  اهنایرج  عم  اذه  ناهرب ، ۀجح و  ۀنوئم  نایب و  ثحب و  دـیزم  یلإ  اهیف  لقنلا  مومع  یـضتقم  وأ 
[. 1 . ] اهضعبب

______________________________

تسا لصا  راهچ  هب  رصحنم  هّیلمع  لوصا  ایآ 

زا شیب  ناشدادـعت  هکلب  تسین  رـصحنم  رییخت ) طاـیتحا و  باحـصتسا ، تئارب ، ینعی   ) فورعم مهم و  لـصا  راـهچ  هب  هّیلمع  لوـصا  [- 1]
تاهبش رد  مه  و  هّیمکح 215 ] تاهبـش  رد  مه  لصا  نیا  هک  میراد  تراهط 214 ] هدـعاق  دـننام  مه  يرگید  هّیلمع  لوصا  ام  تسا  اهنیا 

. دوشیم يراج  هّیعوضوم 216 ]
نیا رد  دشابن  صّخشم  مه  سابل  نآ  هقباس  تلاح  تسا و  سجنتم  ای  رهاط  شسابل  هک  دنک  کش  یسک  رگا  هّیعوضوم : ههبش  يارب  یلاثم 

. دیامن ارجا  ار  تراهط  هدعاق  دناوتیم  تروص 
يذو  تساجن  رب  یلیلد  هک  دیدرک  ادیپ  کش  الثم  هّیمکح : ههبش  يارب  یلاثم 

368 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دینک کّسمت  تراهط  هدعاق  هب  دیناوتیم  اجنیا  هن  ای  تسا  هدش  مئاق  يذم  و 

؟ تسا هّیلوصا  لئاسم  ءزج  هّیعوضوم  تاهبش  رد  لوصا  يارجا  ایآ 
اریز دنـشابیم  هّیهقف  ثحابم  ءزج  هکلب  دنتـسین  هّیلوصا  لـئاسم  ءزج  دـنوشیم  يراـج  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هک  يدـعاوق  لوصا و  ریخ ،
کی هکلب  تسین  یّلک  مکح  تسا  سجن  ای  رهاط  يدرف  ساـبل  هکنیا  و  [ 217] دوش طابنتسا  نآ  زا  یّلک  مکح  هک  تسا  نآ  یلوصا  هلئـسم 

. تسا یئزج  مکح 
. دنتسه لوصا  ملع  هب  طبترم  لوصا و  ملع  لئاسم  ءزج  دنوشیم  يراج  هّیمکح  تاهبش  رد  هک  يدعاوق  لوصا و  يرآ 

رد هک  يدـعاوق  لوـصا و  دنتـسه و  لوـصا  لـئاسم  ءزج  دـنوشیم  يراـج  هّیمکح  تاهبـش  رد  هک  يدـعاوق  هعبرا و  لوـصا  - 1 هصالخ :
. دنتسه هّیهقف  ثحابم  ءزج  دنوشیم  يراج  هّیعوضوم  تاهبش 

. دشابیمن فورعم  لصا  راهچ  هب  رصحنم  هّیلمع ، لوصا  - 2
نآ هرابرد  لوصا  ملع  ثحابم  رد  ارچ  سپ  تسا  لوصا  لـئاسم  ءزج  دوشیم و  يراـج  هّیمکح  تاهبـش  رد  ةراـهّطلا  ۀـلاصا  رگا  لاکـشا :

. دناهدرکن ثحب 
فورعم و هـّیلمع  لوـصا  فـالخب  تـسین  شاهراـبرد  يداریا  لاکــشا و  درادـن و  دوـجو  یفـالتخا  ةراـهطلا  ۀـلاصا  هراـبرد  ـالّوا  باوـج :

. تسا هدرک  لقن  نآ  هرابرد  لوق  هدزای  لئاسر  باتک  رد  خیش  موحرم  هک  باحصتسا 
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دیاب دراد و  یقیقد  ثحابم  هک  باحـصتسا  فالخب  ةراـهّطلا ) كوکـشم  ءیـش  ینعی   ) تسا صخـشم  ةراـهّطلا  ۀـلاصا  يارجم  یفرط  زا  و 
هک  دومن  ثحب  دیاب  نینچمه  هن و  ای  دوشیم  يراج  یّلک  مکح  رد  هّیجیردت و  روما  رد  هّیمدع ، روما  رد  باحصتسا  ایآ  هک  دومن  ثحب 

369 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف

______________________________

. کلذ ریغ  هن و  ای  دوشیم  یضتقم  رد  کش  لماش  نیقیلا ...  ضقنت  ینعی ال  باحصتسا  لیلد 
. دوشیم يراج  تساجن  تراهط و  باب  رد  تراهط  هدعاق  ایناث 

. تسا دانتسا  دروم  هقف  باوبا  مامت  هکلب  رثکا  رد  تئارب  باحصتسا و  دننام  هّیلمع  لوصا  اّما 
. مینکن ثحب  نآ  زا  لوصا  ملع  رد  ام  هک  دوشیمن  ببس  نیا  دشاب  دانتسا  لباق  یهقف  باتک  کی  رد  طقف  یلوصا  هلئسم  کی  رگا  [- 1]

. ریخ دشاب ؟ يراج  هقف  باوبا  مامت  رد  یلوصا  لئاسم  مامت  دیاب  ایآ 
370 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀبوقع نم  انومأم  ناک  و  یناثلا ، لعف  لوألا و  كرت  القع  اعرـش و  زاج  ۀجح  هیلع  ضهنت  مل  و  هتمرح ، وا  ءیـش  بوجو  یف  کش  ول  لصف 
امهنیب تبثی  مل  امیف  هضراعت  وأ  بابحتـسالا ، وأ  ۀـهارکلا  هلامتحا  و  هلامجإ ، وأ  صنلا  نادـقف  لجأل  ۀـجحلا  ضوهن  مدـع  ناـک  هتفلاـخم ،
لاجم الف  روهشملا - وه  امک  رییختلا - یلع  ءانب  اما  و  نیبلا . یف  حیجرت  نکی  مل  امیف  نیـصنلا  ضراعت  ۀلأسم  یف  فقوتلا  یلع  ءانب  حیجرت ،

[. 1  ] یفخی امک ال  اهیف ، نیصنلا  دحأ  وه  و  ةربتعملا ، ۀجحلا  دوجو  ناکمل  اهریغ ، ةءاربلا و  ۀلاصأل 
______________________________

تئارب لصا 

هراشا

ود هب  ار  تاهبش  هکنیا : هلمج  زا  دناهدرک  کش  يارب  یناوارف  تامیـسقت  لئاسر  باتک  رد  فیرّـشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) خیـش موحرم  [- 1]
تحت ار  اهنیا  مامت  فّنـصم  اّما  دـناهدومن  ثحب  القتـسم  مادـکره  هرابرد  هّیمیرحت و  ههبـش  هّیبوجو 2 - ههبـش  - 1 دناهدومن : میـسقت  عون 

. دناهدومن ثحب  یمیرحت  یبوجو و  زا  معا  فیلکت  رد  کش  ناونع 
زا ریغ  لامتحا  نکل  میهدـب  تمرح  ریغ  تمرح و  لامتحا  ءیـش  کـی  دروم  رد  اـم  هک  تسا  نیا  هّیمیرحت  ههبـش  هّیمیرحت : ههبـش  فیرعت 

. هحابا تمرح و  لامتحا  تهارک . لامتحا  تمرح و  لامتحا  دننام : دشاب  بوجو  لامتحا  دیابن  نآ  تمرح 
زا ریغ  بوجو و  لامتحا  ءیش  کی  دروم  رد  هک  تسا  نیا  هّیبوجو : ههبش  فیرعت 

371 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رئاد رما  هکنیا  ای  دشاب  بابحتـسا  بوجو و  نیب  رئاد  رما  الثم  دشاب . تمرح  لامتحا  دـیابن  نآ  بوجو  زا  ریغ  لامتحا  نکل  میهدـب  بوجو 

. دشاب هحابا  بوجو و  نیب 

؟ تسیچ تمرح  لامتحا  أشنم  هّیمیرحت  ههبش  رد 

اذـل مینکیم  نآ  تمرح  رد  کـش  اـم  تسین  نتت  برـش  دروم  رد  یتـیاور  صن و  نوچ  ـالثم  تسا  صن  نادـقف  کـش ، أـشنم  یهاـگ  - 1
(. دشاب مارح  عقاو  بسحب  دیاش  نکل   ) مینک عوجر  تئارب  یلمع و  لصا  هب  میناوتیم 
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هن ینعی  تسا  تهارک  تمرح و  نیب  دّدرم  شتلالد  اّما  تسه  نتت  برـش  دروم  رد  یتیاور  الثم  تسا . صن  لامجا  کش  أـشنم  یهاـگ  - 2
. مینک کّسمت  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  میناوتیم  اذل  دراد ، تمرح  رد  يروهظ  هن  دراد و  تهارک  رد  يروهظ 

رگید تیاور  دنکیم و  نتت  برـش  تمرح  رب  تلالد  تیاور  کی  الثم  تسا . صن  دنچ  ای  ود  ضراعت  کش ، أشنم  تاقوا  زا  یـضعب  و  - 3
. دشاب هتشاد  یحیجرت  يرگید  رب  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  نودب  تسا  نتت  برش  تمرح  مدع  رب  ّلاد 

. دراد ار  زیچ  هچ  ياضتقا  هفیظو  مینیبب  دیاب  دشابن  نیب  رد  یحّجرم  رگا  مّوس  تروص  رد  رّکذت :
ياج دـیامن و  لمع  تیاور  ود  نآ  زا  یکی  هب  تسا  ّریخم  دـهتجم  تروص  نیا  رد  دـشاب  رییخت  هدـعاق ، ياضتقم  نیّـصن  ضراـعت  رد  رگا 

رد یلیلد  ّنأک  ینعی  دـشاب  فّقوت  هفیظو ، نیـصن ، ضراـعت  رد  هچناـنچ  تسا و  لـیلد  ياراد  هلئـسم ، اریز  تسین  هّیلمع  لوصا  هب  کّـسمت 
. دومن عوجر  یلمع  لصا  هب  ناوتیم  تروص  نیا  رد  میرادن  ار  امهدحا  هب  لمع  ّقح  ام  درادن و  دوجو  هلئسم 

دشابیم نیـصن  ضراعت  یهاگ  و  تسا 3 - صن  لامجا  یهاـگ  - 2 تسا . صن  نادـقف  کش  أشنم  یهاگ  هّیمیرحت 1 - ههبـش  رد  هصالخ :
(. هّیمکح تاهبش  )

372 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 : ] ۀعبرألا ۀلدألاب  کلذ  یلع  لدتسا  دق  و 

______________________________

ّلخ هکنیا  ای  دـشاب  مارح  هکنیا  ات  تسا  رمخ  ایآ  هک  مینادیمن  تسا  یعیاـم  لاـثم : تسا  هّیعوضوم  هّیمیرحت  ههبـش  تاهبـش ، مراـهچ  مسق 
، کش أشنم  هک  هّیبوجو  ههبـش  - 1 دراد . دوجو  هناگراهچ  تامیـسقت  نیمه  هّیبوجو  تاهبـش  رد  نینچمه  دـشاب و  لالح  هجیتن  رد  ات  تسا 

ههبش تسا 4 - نیـصن  ضراعت  کش ، أشنم  هک  هّیبوجو  ههبـش  تسا 3 - صن  لامجا  کش ، أـشنم  هک  هّیبوجو  ههبـش  تسا 2 - صن  نادقف 
. هّیعوضوم هّیبوجو 

ملع رد  مه  یهاـگ  رگا  تسا و  هقف  هب  طوبرم  هّیعوـضوم  ههبـش  زا  ثحب  یلو  درک  حرطم  ار  لقتـسم  ثحب  تشه  ناوـتیم  عـقاو  رد  سپ 
ماـسقا زا  مسق  ود  سپ  میرادـن  یثحب  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  ـالعف  مه  اـم  تسا و  دارطتـسالا  لـیبس  یلع  مینکیم  ثحب  شاهراـبرد  لوصا 

: دنیامرفیم هکلب  دننکیمن  ثحب  لقتسم  هناگادج و  دنوخآ  ياقآ  موحرم  مه  ار  مسق  شش  نآ  اّما  دوریم و  رانک  هناگتشه 
 ...«. ضهنت مل  هتمرح و  وا  ءیش  بوجو  یف  ّکش  ول  »

میناوتیم القع  اعرش و  میشاب  هتـشادن  فیلکت  دوجو  رب  یلیلد  مینکب و  رگید  ءیـش  تمرح  رد  کش  ای  ءیـش  کی  بوجو  رد  کش  رگا 
. میدرک نایب  هک  یلیصافت  نامه  اب  میوش  بکترم  ار  همرحلا  لمتحم  مینک و  كرت  ار  بوجولا  لمتحم 

. تسا نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  نآ  میراد و  تئارب  رب  یلقع  لیلد  ینعی  القع -
. تایاور تایآ و  دننام  میراد  تئارب  رب  یلقن  یعرش و  لیلد  ینعی  اعرش -

(. یمیرحت ای  یبوجو  ههبش  زا  ّمعا   ) تسا هّیمکح  تاهبش  رد  ام  ثحب  هصالخ :

تئارب لصا  رابتعا  هلدا 

. تسا هدش  لالدتسا  هعبرا  هلدا  هب  تئارب  لصا  رابتعا  يارب  [- 1]
تسا و زیاج  نآ  كرت  هّیبوجو  ههبـش  رد  ینعی  دوشیمن  تباث  ناسنا  هدـهعرب  فیلکت  نآ  مینک  کش  یلوهجم  فیلکت  رد  هاگره  اعّدـم :

نآ  باکترا  هّیمیرحت  ههبش  رد 
373 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  یلاعت : هلوق  اهرهظأ  تایآبف  باتکلا : اما 
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______________________________

(. دشاب نیّصن  ضراعت  ای  صن ، لامجا  صن ، نادقف  کش ، أشنم  هاوخ   ) دشابیم زیاج 

تئارب لصا  رابتعا  رب  ینآرق  لیلد 

هک ياهیآ  هب  ام  دنیامرفیم ، فّنـصم  موحرم  یلو  تسا  هدـش  لالدتـسا  تئارب  لصا  رابتعا  يارب  فیرـش  نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  هب  [- 1]
: تسنیا نآ  مینکیم و  کّسمت  تسا  تایآ  ریاس  زا  رتنشور  رهظا و  شتلالد 

[218 .] ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  ... 
زا هیانک  لوسر  نداتـسرف  هک   ) میتسرفب اهنآ  رب  یلوسر  هکنیا  رگم  مینک  باذـع  ار  یهورگ  اـی  درف  هک  تسا  هدوبن  نیا  اـم  شور  هماـنرب و 

(. تسا تّجح  مامتا  نایب و 
نامز و هب  صاصتخا  اهنت  تسا و  یهلا  ّتنـس  همانرب و  کی  لوسر  ثعب  نایب و  زا  لبق  ندرکن  باذع  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رّکذت  انمض 

. درادن هتشذگ  ماوقا 

هیآ هب  لالدتسا  تّیفیک 

. دنکیمن باذع  ار  یسک  دنوادخ  دوشن  نایب  فیلکت  ات  يربک :
. میدرکیمن کش  ام  دوب  هدش  نایب  رگا  اریز  تسا  هدشن  نایب  ام  يارب  یهلا  مکح  هّیمیرحت  هّیبوجو و  تاهبش  رد  يرغص :

ار بوجولا 219 ] كوکـشم  میناوتیم  میتسه و  نمیا  تبوقع  زا  ام  تسا  هدـشن  نایب  فیلکت  نوچ  هّیمیرحت  هّیبوجو و  تاهبـش  رد  هجیتن :
[. میئامن 221 نایتا  ار  همرحلا 220 ] كوکشم  كرت و 

374 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] کلذل مهقاقحتسا  عم  هدابع ، یلع  یلاعت  هنم  ۀنم  ناک  هلعل  لسرلا  ثعبب  ۀجحلا  مامتإ  لبق  بیذعتلا  یفن  نإ  هیف : و 

یف کش  ام  نأ  ةرورض  هعنم ، حوضو  عم  الدج ، الإ  اهب  لالدتسالا  حص  امل  ۀیلعفلا ، قاقحتسالا و  نیب  ۀمزالملاب  مصخلا  فارتعا  ملس  ول  و 
[. 2  ] هیف هب  دیعولاک  الإ  هیف  باذعلاب  دیعولا  لاح  سیل  و  همکحب ، ملع  امم  مظعأب  هدنع  سیل  هتمرح  وأ  هبوجو 

______________________________

رد هکلب  تسا  هدوبن  هتشذگ  ياهتّما  هب  صتخم  یهلا  شور  نیا  و  دراد ، ةءاربلا  ۀلاصا  رب  یبوخ  تلالد  رهاظ  بسح  هب  هفیرـش ، هیآ  سپ 
. دشابیم مما  مامت  دروم 

دنکیمن قیبطت  ام  ياعّدم  اب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  لاکشا  ياراد  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  لاکـشا : [- 1]
ار همرحلا  كوکـشم  هچنانچ  درادن و  باذع  قاقحتـسا  دـنک  كرت  ار  هّیبوجو  ههبـش  هب  هبتـشم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ام  ياعّدـم  نوچ 

باذـع ّتیلعف  یفن  مینکیمن  باذـع  ار  یـسک  لسر  ثعب  زا  لبق  جراخ  رد  ام  دـیامرفیم  دـنوادخ  اّما  تسین  باذـع  ّقحتـسم  دـنک  نایتا 
تبوقع قاقحتـسا  یـسک  تسا  نکمم  نوچ  تسه  تواـفت  باذـع  ّتیلعف  یفن  باذـع و  قاقحتـسا  یفن  نیب  هک  تسا  حـضاو  دـنکیم و 

فطل رب  لیلد  هکلب  تسین  قاقحتسا  مدع  رب  لیلد  تبوقع ، مدع  هک  دنکن  باذع  ار  وا  شتمحر  فطل و  رطاخب  دنوادخ  نکل  دشاب  هتشاد 
. درادن ام  ياعّدم  رب  یتلالد  هیآ  نیاربانب  تسا . یهلا  لّضفت  و 

مامتا لسر و  ثعب  زا  لبق  مدرم  درکیم : ریبعت  نینچ  دنوادخ  رگا  يرآ  تسا  تبوقع  قاقحتسا  یفن  زا  معا  تبوقع ، ّتیلعف  یفن  هصالخ :
. دوب ام  ياعّدم  اب  قبطنم  تروص  نیا  رد  دنرادن  تبوقع  قاقحتسا  تّجح 

: هک دنهدب  باوج  لاکشا  نیا  زا  دناهتساوخ  لئاسر  باتک  رد  خیش 222 ] موحرم  [- 2]
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قاقحتـسا ّتیلعف و  نیب  مه  ام  تسا و  قاقحتـسا  یفن  زا  ّمعا  ّتیلعف ، یفن  دنکیم و  باذع  ّتیلعف  یفن  هفیرـش ، هیآ  هک  میراد  لوبق  يرآ 
مصخ  نکل  میتسین  لئاق  ياهمزالم 

375 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قاقحتسا رگا  ینعی  تسه  مه  تبوقع  ّتیلعف  نآ  لابندب  دوب  تبوقع  قاقحتـسا  رگا  دیوگیم  دراد و  لوبق  ار  همزالم  تئارب ) نیرکنم   ) ام

: میئوگیم تسا و  لماک  اهنآ  ربارب  رد  ام  لالدتسا  اذل  تسه  مه  باذع  تبوقع و  شلابند  هب  دوب  تبوقع 
باذع قاقحتسا  یفن  باذع ، ّتیلعف  یفن  يانعم  سپ  تسه  همزالم  ّتیلعف  قاقحتسا و  نیب  دیئوگیم  مه  امـش  دنکیم و  ّتیلعف  یفن  هیآ 

تهج ود  هب  مه  زاـب  تسه  ّتیلعف  تبوقع و  قاقحتـسا  نیب  همزـالم  هب  فرتعم  اـم  مصخ  هک  میریذـپب  اـم  رگا  دـنیامرفیم : فّنـصم  تسا 
. تسین تسرد  هیآ  هب  لالدتسا 

مـصخ مه  لدتـسم و  مه  هک  تسا  یئانبم  رب  ینتبم  لیلد  یناهرب  هبنج  رد  یناهرب  هبنج  هن  دنکیم  ادـیپ  یلدـج  هبنج  هیآ ، هب  لالدتـسا  - 1
نیا تسا  هتفریذپ  ار  نآ  مصخ ، اّما  درادن  لوبق  ار  انبم  نآ  لدتـسم ، دوخ  هک  دـش  يدـساف  يانبم  کی  رب  ینتبم  لیلد ، رگا  اّما  دـنریذپیم 

. دنکیم ادیپ  ار  مصخ  عانقا  لدج و  ناونع  هکلب  درادن  یناهرب  هبنج 
. دننکب یفارتعا  نینچ  دنناوتیمن  هدرکن و  یفارتعا  نینچ  تئارب  نیرکنم  ام و  مصخ  الصا  - 2

؟ دوش باذع  قاقحتسا  نیب  همزالم  هب  لئاق  دناوتیمن  مصخ  ارچ  لاؤس :
میناوتیمن اّما  تسا  باذع  قحتسم  وا  هک  تسا  نیا  میئوگب  میناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  دش  بکترم  ار  یمّلـسم  مارح  یـسک  رگا  باوج :

تـسین همزالم  تبوقع  قاقحتـسا و  نیب  مّلـسم  ناهانگ  رد  ینعی  دشخبب  ار  وا  دنوادخ  تسا  نکمم  نوچ  دوشیم  باذـع  امتح  وا  میئوگب 
؟ تسه همزالم  تاهبتشم  رد  میئوگب  میناوتیم  ایآ  اّما 

رگا اّما  دوشیم  باذـع  راتفرگ  امتح  وا  هک  مییوگب  میناوتیمن  یلو  دـنکیم  ادـیپ  تبوقع  قاقحتـسا  دومن  رمخ  برـش  یـسک  رگا  لاـثم :
. ریخ دوشیم ؟ تبوقع  راتفرگ  امتح  مییوگب  میناوتیمن  ام  دومن  همرحلا ) كوکشم   ) نتت برش  اضرف  یسک 

؟ تسا همرحلا  مّلسم  رمخ  برش  زا  رتشیب  همرحلا  كوکشم  نتت  برش  ّتیمها  ایآ 
. ریخ

376 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف

عوفرم وهف  نوملعی ، اّمم ال  لوهجملا  مازلالاف  هیف ، ۀعوفرملا  ۀعستلا  نم  نوملعی ) ام ال   ) دع ثیح  عفرلا ، ثیدح  اهنم : تایاوربف  ۀنسلا : اما  و 
[. 2  ] اعطق هیلع  هذخاؤم  الف  اعقاو ، اتباث  ناک  نإ  العف و 

______________________________

. ریخ دننکیم ؟ یفارتعا  نینچ  نّویرابخا  ایآ 
. تسین همرحلا  مّلسم  بوجولا و  مّلسم  رد  باذع  رب  هدعو  زا  رتدب  همرحلا  كوکشم  بوجولا و  كوکشم  رد  باذع  رب  هدعو 

رب رگید  تالاکشا  هکنیا  ای  دنکیم و  يویند  باذع  یفن  هیآ ، دیوگب  ای  تسا ، هتشذگ  مما  هب  طوبرم  هفیرـش  هیآ  دیوگب  یـسک  رگا  [- 1]
. تسا عفد  لباق  اهنآ  مامت  دنکب  هیآ  هب  لالدتسا 

تئارب لصا  رابتعا  رب  یئاور  هّلدا 

« عفر  » ثیدح - 1

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1207 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

: تسا عفر  ثیدح  تئارب ، رابتعا  رب  ّلاد  تایاور  زا  یکی  [- 2]
ام نوملعی و  ام ال  نایسّنلا و  ءاطخلا و  لاصخ : عست  یتّما  نع  عضو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع 

[223 .] دی وأ  ناسلب  رهظی  مل  ام  دسحلا  قلخلا و  یف  رکفّتلا  یف  ۀسوسولا  ةریّطلا و  هیلع و  اوهرکتسا  ام  هیلا و  اوّرطضا  ام  نوقیطی و  ال 
-1 هدش : هتشادرب  نم  تّما  زا  تلـصخ  هن  هدومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ثیدح : همجرت 

هریط دنوش 7 - راداو  نآرب  روز ) و   ) هاوخان هب  هچنآ  دنوش 6 - رطضم  نادب  هچنآ  دنناوتن 5 - هچنآ  دننادن 4 - هچنآ  یشومارف 3 - - 2 اطخ ،
. دوشن راکشآ  تسد  ای  نابز  هب  هک  یتروص  رد  ندرب ) کشر  و   ) دسح شنیرفآ 9 - رد  هشیدنا ) و   ) رّکفت رد  هسوسو  - 8

377 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لئاق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ّتیـصخش  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتّیزم  ینعی  دراد  ناـنتما  رد  روهظ  عفر  ثیدـح  رّکذـت :

. تسا عوفرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تّما  زا  زیچ  هن  هک  تسا  نیا  ثیدح  دافم  تسا و  هدش 

عفر ثیدح  هب  لالدتسا  تّیفیک 

؟ تسیچ هلوصوم  ي  ام »  » زا دوصقم  لاؤس :
و تسا 225 ] هدرک  قـیقحت  دـهتجم  هک  تسا  نیا  ضرف ، نوـچ  تسا ، لوـهجم  مازلا 224 ] كوکـشم و  فیلکت  ناـمه  دوصقم  باوـج :

هملعی هک ال  تسا  یمکح  نتت ، برش  تمرح  میئوگیم  اذل  تسا  لوهجم  وا  يارب  نتت  برـش  مکح  و  هتفاین ، نتت  برـش  تمرح  رب  یلیلد 
. فّلکملا

هنوملعی ـال  يذـلا  مکحلا  عفر  ینعی : تسا  هدـش  هتـشادرب  عفر و  تمرح ) بوـجو و  « ) مازلا  » سفن هّیبوـجو  هّیمیرحت و  ههبـش  رد  نیارباـنب 
. سانلا

یظوفحم حول  تمرح  نآ  تروص  نیا  رد  دشاب  مارح  ظوفحم  حول  عقاو و  بسح  هب  نتت  برش  رگا  الثم  هچ ؟ ینعی  مازلا  نتشادرب  لاؤس :
؟ دوشیم وحم 

اّما تسا  عوفرم  هکوکـشم ، تمرح  يرهاظ  مکح  بسحب  لعفلاب  نآلا و  ینعی  تسا  ّتیلعف  ماـقم  رهاـظ و  بسح  هب  عفر  نیا  ریخ ، باوج :
ادیپ يرییغت  یعقاو  مکح  اشنا و  رظن  زا  ینعی  تسا  ظوفحم  دوخ  ياج  رد  مکح  نآ  دشاب  مارح  نتت ، برـش  ظوفحم ، حول  عقاو و  رد  رگا 

. دوشیمن
378 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اهعافترا یلع  هل  ۀلالد  الف  ارهاظ ، لوهجملا  فیلکتلا  عافتراب  عفترت  یک  ۀیعرشلا ، راثآلا  نم  [ 226] ةذخاؤملا تسیل  لاقی : ال 
، اعرـش طایتحالا  باجیإ  نم  هئاضتقاب ، هرثأ و  وه  ام  طیـسوتب  هیلع  بترتی  امم  اهنأ  الإ  ایعرـش ، ارثأ  اهـسفنب  نکت  مل  نإ  اـهنإ و  لاـقی : هنإـف 

[. 2  ] هتفلاخم یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  مدعل  عبتتسملا  هباجیإ  مدع  یلع  لیلد  هعفر  یلع  لیلدلاف 
______________________________

دوخ ياجب  یظوفحم  حول  یعقاو و  مکح  اّما  تسا  عوفرم  كوکـشم ، بوجو  نآ  رهاـظ ، بسحب  میئوگیم  هّیبوجو  ههبـش  رد  نینچمه  و 
دوشیمن تبوقع  قاقحتسا  ببس  كوکـشم ، فیلکت  نآ  اب  تفلاخم  میئوگیم  دش  عوفرم  كوکـشم  بوجو  تمرح و  یتقو  تسا  تباث 
قاقحتـسا يارب  یهجو  رگید  دـش  عفر  رهاـظ  بسحب  تمرح ) بوجو و   ) فیلکت یتـقو  دوـب ، فـیلکت  اـب  تفلاـخم  رطاـخب  تبوـقع  اریز 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1208 

http://www.ghaemiyeh.com


. دومن يراج  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  هّیمکح  تاهبش  رد  سپ  دش  تباث  ام  ياعّدم  نیاربانب  درادن  دوجو  تبوقع 
دروم رد  میاهتفگ  مه  اقباس  هک  روطنامه  دـشابیم  یلقع  راـثآ  زا  هکلب  تسین ، یعرـش  رثا  تبوقع ، قاقحتـسا  هذـخاؤم و  لاکـشا : [- 1]

. تسا تبوقع  قحتسم  یصاع ، دبع  تبوثم و  قحتسم  عیطم ، دبع  هک  دنکیم  مکح  لقع ، نایصع ، تعاطا و 
تبوقع قاقحتسا  یفن  هذخاؤم و  یفن  رب  تلالد  اّما  تسا  عوفرم  رهاظ  بسحب  كوکـشم  لوهجم و  مازلا  هک  تسا  نیا  عفر ، ثیدح  دافم 

. دنکیمن یلقع ) رثا  )
. دومن عضو  ای  عفر و  ار  یلقع  راثآ  ناوتیمن  يدّبعت  لصا  کی  اب  هصالخ :

دوش عفر  عراـش ، يوس  زا  لوهجم  فیلکت  عفر  اـب  اـت  تسین  لوهجم  فیلکت  یعرـش  رثا  امیقتـسم  تبوقع  قاقحتـسا  هچرگ  باوج : [- 2]
لوهجم فیلکت  رثا  طایتحا ، باجیا  طایتحا و  باـجیا  زا  تسا  تراـبع  هطـساو  هک  دوشیم  لوهجم  فیلکت  یعرـش  رثا  هطـساو ، اـب  نکل 

نیا  تسا  لوهجم  فیلکت  رثا  طایتحا  باجیا  دنیوگیم  هکنیا  زا  روظنم  تسا و 
379 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هریغ باجیإ  ۀیـضق  وه  امک  هسفن ، ۀـفلاخم  یلع  لب  لوهجملا ، فیلکتلا  ۀـفلاخم  یلع  اهقاقحتـسال  اعبتتـسم  هباجیإ  نوکی  داکی  ال  لاقی : ال 
[. 1]
______________________________

وا رب  ار  طایتحا  دـیاب  دوش  تیاـعر  فّلکم  يوس  زا  نتت  برـش  تمرح  لـثم  كوکـشم ، لوهجم و  فیلکت  دـهاوخب  عراـش  رگا  هک  تسا 
ار نتت  دنک و  تفلاخم  فّلکم  رگا  طایتحا  ندش  بجاو  اب  تسین و  صاخ  نایب  هچرگ  تسا  نایب  طایتحا ، باجیا  نیا  دوخ  دنک و  بجاو 

قاقحتـسا نیاربانب  دوشیم  ادـیپ  تفلاخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا  طایتحا ، باجیا  لاـبند  هب  سپ  دوب  دـهاوخ  تبوقع  قحتـسم  دـیامن  برش 
كوکـشم تمرح  هک  دراد  تلالد  عفر  ثیدح  یتقو  نکل  دـش  لوهجم  فیلکت  رب  ّبترتم  طایتحا ، باجیا  نتفرگ  رارق  هطـساو  اب  تبوقع 

اب فّلکم  رگا  تروص  نیا  رد  دوش و  تیاعر  كوکشم  تمرح  هتساوخن  عراش  تسین و  بجاو  طایتحا  ینعی  هدش  هتشادرب  رهاظ  ماقم  رد 
وا دزن  نتت  برش  تمرح  رب  هک  یّصاخ  لیلد  نوچ  تشاد  دهاوخن  تبوقع  قاقحتـسا  دنک  برـش  ار  نتت  دنک و  تفلاخم  لوهجم  فیلکت 

. دوب دهاوخ  نایب  الب  باقع  نآرب ، باقع  اذل  هدرکن  بجاو  وا  رب  مه  ار  طایتحا  عراش  هک  تسا  نیا  ضرف  هدشن و  مئاق 
تبوـقع و مزلتـسم  طاـیتحا ، باـجیا  تروـص  نیا  رد  درکیم  بجاو  ار  طاـیتحا  عراـش ، فـیلکت ، هب  لـهج  دروـم  رد  رگا  لاکـشا : [- 1]

بجاو نیا  كرت  رب  تبوقع  قحتـسم  درکیم  تفلاخم  طایتحا  اب  یـسک  رگا  هکلب  دـشیمن  لوهجم  یعقاو  فیلکت  رب  هذـخاؤم  قاقحتـسا 
تبوقع قحتـسم  دنک  تفلاخم  یعرـش  فیلاکت  ریاس  اب  ناسنا  رگا  لوهجم ،» یعقاو  فیلکت   » اب تفلاخم  يارب  هن  دشیم  طایتحا » باجیا  »

. دوب دهاوخ  تبوقع  قحتسم  تسا  هدرک  تفلاخم  طایتحا  باجیا  اب  هک  مه  نونکا  تسا 
اب تفلاخم  رطاخب  تروص  نیا  رد  دوش  بکترم  ار  همرحلا  كوکـشم  نتت  برـش  دـنک و  تفلاـخم  طاـیتحا  بوجو  اـب  یـسک  رگا  لاـثم :

(. دشاب مارح  نتت  برش  عقاو  بسحب  رگا  « ) نتت برش   » باکترا تفلاخم و  رطاخب  هن  تسا  تبوقع  قحتسم  طایتحا ،» بوجو  »
380 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باجیإلا و نم  هریغ  یف  لاحلا  وه  امک  لوهجملا ، یلع  ۀـبوقعلا  قاقحتـسال  بجوم  وهف  الإ  و  ایقیرط ، هباجیإ  نکی  مل  اذإ  اذـه  لاقی : هنإـف 
الب باقعلا  نع  هب  جرخی  و  هباجیإ ؟ عم  تمدقأ  مل  لاقی : و  هب ، جتحی  نأ  حـص  امهب  جـتحی  نأ  حـصی  امک  هنأ  ةرورـض  نییقیرطلا ، میرحتلا 

[. 1  ] امهب جرخی  امک  ناهرب ، الب  ةذخاؤملا  نایب و 
______________________________

هذخاؤم قاقحتسا  هکنیا  ای  تسا  هدش  یفن  طایتحا  بوجو  رب  هذخاؤم  قاقحتسا  هک  میریگب  هجیتن  میهاوخیم  عفر  ثیدح  زا  ام  ایآ  لاؤس :
. تسا عوفرم  لوهجم  یعقاو  فیلکت  دوخ  رب 
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رب تبوقع  قاقحتـسا  هراـبرد  اـم  هن  اـی  تسه  تبوقع  قاقحتـسا  ببـس  لوهجم  فیلکت  اـب  تفلاـخم  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب  باوـج :
. مینکیمن ثحب  طایتحا » بوجو   » اب تفلاخم 

. میراد مکح  عون  ود  رابتعا  کی  هب  ام  باوج : [- 1]
. دوشیم تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  ببس  نآ  دوخ  اب  تقفاوم  تفلاخم و  هک  یسفن - مکح  فلا )

ّبترتم یقیرط  مکح  رب  تبوثم ، تبوقع و  قاقحتسا  ینعی  تسا  یعقاو  مکح  هب  قیرط  یعقاو و  مکح  ماکحتـسا  يارب  یقیرط - مکح  ب )
. تسا عقاو »  » هب طوبرم  تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  هکلب  تسین ،

هبنج هک  تسا  یمکح  هکلب  دوش  تبوثم  تبوقع و  قاقحتسا  ثعاب  نآ  اب  تفلاخم  تقفاوم و  ات  تسین  یـسفن  مکح  طایتحا » باجیا   » اّما
هک تسا  نیا  بلطم ، نیا  رب  دـهاش  تسا و  لوهجم » یعقاو  مکح   » نآ هب  طوبرم  باـقع ، باوث و  تقفاوم و  تفلاـخم و  دراد و  ّتیقیرط 

کی طایتحا و  تیاعر  رطاخب  تبوثم  قاقحتـسا  کی  هک  وحن  نیا  هب  تسین  رّوصتم  وا  يارب  باوث  ود  دـنک  تیاعر  ار  طاـیتحا  یـسک  رگا 
. دشابیم باوث  کی  قحتسم  یعقاو  مکح  اب  تقفاوم  رطاخب  هکلب  یعقاو  مکح  رطاخب  باوث  قاقحتسا 

381 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، طایتحالا باجیإ  نم  هتیـضق  وه  امب  هعـضو  یلاعت  هل  ناک  ثیح  ۀـمألا ، یلع  ۀـّنم  ناک  لوهجملا  فیلکتلا  عفر  نأ  کلذـب ، حدـقنا  دـق  و 

[. 1 . ] مهفاف هعفرف ،
______________________________

. تسا رثا  أشنم  هک  تسا  یعقاو » مکح   » نامه هکلب  دنرادن  یتلاصا  ود  نیا  تسه  یقیرط  تمرح  بوجو و  اجکره  یّلک  روطب 
. دنک جاجتحا  دبع  اب  یقیرط  میرحت  باجیا و  هلیسو  هب  دناوتیم  عراش  هّتبلا 

. دـناوتیم عراـش  تروص  نیا  رد  دوب  بجاو  هعمج  زاـمن  عقاو  بسحب  درکن و  تیاـعر  ار  هعمج  زاـمن  يرهاـظ  بوجو  یـسک  رگا  لاـثم :
نّیعم وت  يارب  ار  یعقاو  مکح  نآ  يرهاظ  مکح  هلیـسو  هب  نم  اریز  يدرک  تفلاخم  يرهاظ  یقیرط و  مکح  اـب  وت  ارچ  هک  دـنک  جاـجتحا 

. مدرک
رد هک  يدرک  كرت  ار  طایتحا  ارچ  هک  دنک  جاجتحا  وا  اب  دناوتیم  عراش  درک  تفلاخم  مه  طایتحا  بوجو  اب  یسک  رگا  بیترت  نیمه  هب 

. تسا مکح  رب  نایب  لیلد و  طایتحا  باجیا  اریز  دشابیمن  حیبق  نایب و  الب  باقع  کی  طایتحا  كرت  رب  باقع  تروص  نیا 
: هک تسا  رّدقم  لاکشا  زا  باوج  قوف  ترابع  [- 1]

الب باقع  تفگیم  القتـسم  لقع  دوبن  مه  عفر  ثیدح  رگا  اریز  تسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  تّما  رب  ینانتما  عفر  ثیدح 
. دشابیم مما  مامت  هب  طوبرم  هکلب  تسین  تّما  کی  هب  ّصتخم  مه  لقع  مکح  دشیم و  تبوقع  قاقحتسا  عنام  تسا و  حیبق  نایب 

نآ تسناوتیم  زین  و  دیامن . بجاو  ار  طایتحا  كوکـشم  فیلکت  هب  تبـسن  تسناوتیم  دنوادخ  میدرک  نایب  اقباس  هک  روطنامه  باوج :
بجاو طایتحا  اعرش  ّتیکوکـشم  فصو  اب  لوهجم ، فیلکت  رد  دیامرفب : طایتحا  بوجو  هطـساوب  دنکن و  عفر  ار  لوهجم  یعقاو  فیلکت 

. تسا
. تسا يراج  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  اذل  تسین  یهلا  مکح  نّیبم  طایتحا  لاکشا :

. دشابیم ناهرب  نایب و  مه  طایتحا ، باجیا  هکلب  دوش ، نایب  هنیعب  فیلکت  تسین  مزال  باوج :
382 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک اقلطم  فیلکتلا  نم  ملعی  ام ال  نإف  نوملعی ،) ام ال   ) یف ۀیعرـشلا  راثآلا  نم  اهریغ  ةذخاؤملا و ال  ریدقت  یلإ  ۀجاحلا  مدـع  یفخی  مث ال 
عفرلا دانسإ  یف  زاجملا  وأ  راثآلا  ریدقت  نم  ّدب  هریغ ال  یف  ناک  نإ  و  اعرش ، عضولا  عفرلل و  لباق  هسفنب  ۀیعوضوملا  وأ  ۀیمکحلا  ۀهبـشلا  یف 

. ۀقیقح عوفرمب  ۀعستلا  رخآ  یلإ  اوهرکتسا ...  ام  اورطضا و  ام  سیل  هنإف  هیلإ ،
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[. 1  ] اضیأ هنم  دب  امم ال  نیرمألا  دحأ  ناکل  هناونع ، ملعی  مل  هلاح و  هبتشا  ام  نوملعی ) ام ال   ) یف لوصوملا  نم  دارملا  ناک  ول  معن 
______________________________

هّللا یّلـص  ءایبنالا  متاخ  تّما  رب  ّتنم  رطاخب  اّما  دیامن  لعج  ار  طایتحا  لوهجم ، فیلکت  دروم  رد  تسناوتیم  دـنوادخ  میئوگیم  نیاربانب 
. تسا هدومن  عفر  ار  طایتحا  بوجو  هلآ  هیلع و 

. دشابیم فیرّشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) يراصنا خیش  موحرم  مالک 227 ] رب  داریا  يارب  ياهمّدقم  قوف  ترابع  رّکذت : [- 1]
. تسا مکح »  » فیلکت و نوملعی ، ام ال  عفر  رد  هلوصوم  ي  ام »  » زا دوصقم  هک : دـندرک  نییبت  نینچ  ار  عفر  ثیدـح  دـنوخآ  ياقآ  موحرم 
ره ینعی  ساّنلا . هنوملعی  يذـلا ال  فیلکّتلا  عفر  ای  ساّنلل ، الوهجم  نوکی  يذـّلا  مازلالا  عفر  ای  ساّنلا ، هنوملعی  ـال  يذـلا  مکحلا  عفر  ینعی 

ههبش رد  هچ  رتالاب  هکلب  دشاب  هّیمیرحت  ههبش  رد  هکنیا  ای  هّیبوجو ، ههبـش  رد  هاوخ  تسا  عوفرم  مکح  نآ  دننادیمن  مدرم  هک  ار  یمکح » »
. هّیعوضوم ههبش  رد  هچ  دشاب  هّیمکح 

هتـشاد برـش  تمرح  هکنیا  ات  تسا  رمخ  عیاـم  نـالف  دـنادیمن  ینعی  تسا  لوهجم  فّلکم  يارب  یئزج  مکح  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هّتبلا 
. دشاب هتشاد  برش  زاوج  ات  تسا  ّلخ  هکنیا  ای  دشاب 

« هذخاؤم  » ریدقت هب  يزاین  مکح ) هب  عفر  دانسا   ) انعم نیا  قبط  دنیامرفیم  فّنصم 
383 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فرطرب ار  یمکح  دناوتیم  روطنامه  دیامن  تباث  عضو و  ار  یمکح  دـناوتیم  هک  روطنامه  عراش  نوچ  دـشابیمن  دانـسا » رد  زاجم   » ای
. دنک عفر 

. مرحی بجی و ال  دیوگب ال  دناوتیم  روطنامه  مرحی  بجی و  دیوگب  دناوتیم  هک  روطنامه 
رارطـضا و مکح »  » تفگ ناوتیمن  هک  تارقف  نآ  رد  دـینکیم ؟ انعم  هنوگچ  ار  هارکتـسا  رارطـضا و  دـننام : تیاور ، رگید  تارقف  لاؤس :

ادیپ هارکتسا  رارطضا و  یجراخ  لعف »  » هب تبسن  فّلکم  هکلب  دنکیمن  ادیپ  مکح  هب  رارطضا  هاگچیه  فّلکم  نوچ  هدش  هتشادرب  هارکتسا 
. دنکیم

. تسا هیلع  هرکتسم  سجن  عیام  نالف  برش  الثم ،
. میهدیم تبسن  لمع  هب  ار  عفر  و  تسا ، یجراخ » لمع   » يدعب تارقف  رد  هلوصوم  ي  ام »  » هملک زا  دوصقم  باوج :
؟ تسا عوفرم  اعقاو  هیلا  رطضم  ءام  برش  یجراخ و  لعف  دیوگب  عیرشت  ماقم  رد  عراش  هک  تسا  حیحص  ایآ  لاکشا :

. مینک انعم  هنوگچ  ار  يوبن  ثیدح  سپ  دنکیم  ادیپ  قّقحت  هیلا  رطضم  برش  مینادیم  اریز  ریخ 
: هک میوشب  رما  ود  نیا  زا  یکی  هب  مزتلم  میراچان 228 ] ام  باوج :

ام برـش  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتـسا  عفر  هیلا . اورطـضا  ام  یلع  ةذخاؤملا  قاقحتـسا  عفر  میئوگب : میریگب و  ریدـقت  رد  ار  هذـخاؤم »  » هملک - 1
. هیلا اورطضا 

« لقبلا عیبّرلا  تبنا   » هک روطنامه  میئوگب  میوشب و  لئاق  دانسا  رد  زاجم  - 2
384 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا هتفر  راکب  يزاجم  یقیقح و  ریغ  دانسا  کی  مه  عفر  ثیدح  رد  تسا . يزاجم  دانسا 
و هیلا » اوّرطـضا  ام   » رد هلوصوم  ي  ام »  » زا دارم  نوچ  هک : دننکیم  اّکتا  تیاور  قایـس  داّحتا  هب  عفر  ثیدح  هب  لالدتـسا  رد  خیـش  موحرم 

. تسا یجراخ  لمع » لعف و   » مه نوملعی » ام ال  عفر   » رد ام »  » زا دارم  میئوگیم  اذل  تسا . یجراخ  لمع » لعف و   » نآ هابشا 
؟ تسیچ لوهجم  یجراخ  لمع  نتت ، برش  رد  هّیمکح و  ههبش  رد  لاؤس :

هّیعوضوم تاهبش  هب  رصحنم  عفر  ثیدح  تفگ  دیاب  اذل  یجراخ  لمع  هن  تسا  لوهجم  و  كوکشم ، مکح ، هّیمکح ، تاهبش  رد  باوج :
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لعف هلوصوم  ي  اـم »  » زا دارم  تیاور ، قایـس  داـّحتا  رطاـخب  هصـالخ  تسا  كوکـشم  لـمع ، ناونع  هّیعوضوم ، ههبـش  رد  نوـچ  دوـشیم 
تاهبش هب  ّصتخم  عفر  ثیدح  و   ) تسه دانـسا  رد  زاجم  تیاور ، رد  میئوگب  هکنیا  ای  دش و  ریدقت  هب  لئاق  ای  دیاب  هجیتن  رد  تسا  یجراخ 

(. دوشیم هّیعوضوم 
ههبش هب  رصحنم  ار  ثیدح  میوش  راچان  مینکب و  ار  قایـس  داّحتا  تیاعر  دراد  یموزل  هچ  هک  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  ّنأک  رّکذت :

هّیمکح و تاهبـش  هب  رظان  مه  عفر ، ثیدـح  تسا و  مکح » «، » ام  » هملک زا  دارم  نوملعی  ـال  اـم  عفر  رد  میئوگیم  هکلب  مینادـب ؟ هّیعوضوم 
. دشابیم مامت  لماک و  عفر  ثیدح  هب  لالدتسا  تسا و  هّیعوضوم  تاهبش  رب  رظان  مه 

. میوشیم زاجم  ای  ریدقت  هب  لئاق  تسا و  یجراخ  لعف  ام »  » هملک زا  دوصقم  تارقف  ریاس  رد  و 
. دننکیم لیمکت  بیقعت و  ار  ثحب  نیا  ثیدح  تارقف  زا  یضعب  هرابرد  فّنصم  نونکا  دش ، مامت  عفر  ثیدح  هب  لالدتسا  اجنیا  ات 

385 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف رهاظلا  رثألا  وه  ردقملا  نوکی  نأ  نع  صیحم  الف  اهریغ ، دحاو  ریغ  یف  ردقملا  نأ  حوضو  دعب  ةذخاؤملا  صوصخ  ریدـقتل  هجو  مث ال 
یلع لد  ربخلاف  یفخی . امک ال  اذه ، وه  ازاجم ، اهیلإ  دانسإلا  هظاحلب  نوکی  ام  نأ  امک  اهعفر ، ۀنملا  یـضتقت  یتلا  اهراثآ  مامت  وأ  اهنم ، لک 

نم هیلع  هرکتسا  ام  عفر  یف  ربخلا  اذه  لثمب  مالّسلا  هیلع  مامإلا  دهشتسا  امک  ۀمألا ، یلع  ۀنم  هعفر  یف  ناک  یعضو  وأ  یفیلکت  رثأ  لک  عفر 
[. 1  ] قاتعلا ۀقدصلا و  قالطلا و 

______________________________

؟ مینک انعم  هنوگچ  ار  اوّرطضا » ام  «، » اوهرکتسا ام   » ثیدح رگید  تارقف  [- 1 ( ] 1)
؟ میریگب ریدقت  رد  ار  هذخاؤم »  » هملک ایآ 

؟ میریگب ریدقت  رد  راثآلا  مامت  ایآ  میریگب ؟ ریدقت  رد  ار  نآ  هب  طوبرم  صخاش  رثا  هرقف  ره  رد  ایآ 
. میریگب ریدقت  رد  ار  هذخاؤم »  » صوصخ ام  ارچ  دیدرک ، حرطم  ار  ریدقت »  » هلأسم هک  نونکا  دنیامرفیم : فنصم 

: دنیامرفیم فّنصم  میریگب 229 ] ریدقت  رد  ار  زیچ  هچ  عفر  ثیدح  رگید  تارقف  رد 
تارقف زا  یضعب  رد  هک  اصوصخم  هیلا  اورطضا  ام  یلع  ةذخاؤملا  عفر  میئوگب  میریگب و  ریدقت  رد  ار  هذخاؤم »  » هملک ام  هک  درادن  یهجو 

. تسا هدشن  هتفرگ  ریدقت  رد  هذخاؤم  ثیدح ، نیمه  رگید 
ار هلئـسم  نیا  مکح  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  یتقو  دوب  هدـش  شلام  مامت  قافنا  دـیبع و  مامت  قاتع  نانز و  عیمج  قالط  رب  هرکم  يدرف  دـهاش :

 ... قالط و رب  هارکا  دندومرف : ترضح  دندرک  لاؤس 
[. 230] دندرک کّسمت  يوبن  ثیدح  نیمه  هب  ترضح  دوشیمن و  عقاو  حیحص  قالط  درادن و  يرثا 

386 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نأ ةرورض  یلوألا ، هناونعب  هیلع  ۀبترتملا  راثآلا  وه  امنإ  يوناثلا ، هناونعب  ذخأ  امم  هریغ ، هیلإ و  رطـضا  امیف  عوفرملا  نأ  کیلع  بهذی  مث ال 

[. 1 [ ؟ هعفرل ابجوم  نوکی  فیکف  هعضول ، عدتسم  رثألل  عوضوملا  و  عفرلل ، ۀبجوم  تراص  نیوانعلا  هذه  نأ  رهاظلا 
______________________________

حرطم تبوقع  قاقحتـسا  هذـخاؤم و  هلئـسم  دروم  نیا  رد  تسا  هدـش  هتـشادرب  عفر  ثیدـح  دانتـساب  تّحـص )  ) قالط یعـضو  مکح  ینعی 
میئوگیم اذل  دندومن  کّسمت  عفر  ثیدح  هب  تّحص  یفن  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دشابیم و  حرطم  تّحـص  نالطب و  هلئـسم  هکلب  تسین ،

. میریگب ریدقت  رد  ار  هذخاؤم  صوصخ  عفر  ثیدح  رد  ام  هک  درادن  یهجو 
رد ار  راثآلا  مامت  میئوگیم  دیریذپن  مه  ار  نیا  رگا  میریگیم و  ریدقت  رد  ار  نآ  صخاش  رهاظ و  رثا  ثیدح  زا  هرقف  ره  رد  میئوگیم  اذل 
هّللا یّلـص  ءایبنالا  متاخ  تّما  رب  نانتما  ماقم  رد  عفر  ثیدح  اریز  دنکب  ار  راثآ  نآ  عفر  ياضتقا  نانتما ، هکنیا  رب  طورـشم  میریگیم  ریدقت 
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[. تسا 231 هلآ  هیلع و 
رثا ظاحل  هب  يزاجم  دانـسا  میئوگیم  دـشابیمن و  هذـخاؤم »  » هملک ریدـقت  يارب  یهجو  میوشب  مه  دانـسا  رد  زاـجم  هب  لـئاق  اـم  رگا  هّتبلا 

. تسا راثآلا  مامت  ای  صخاش 
نآ عفر  هکنیا  رب  طورشم  دنکیم  تّحص و )...  دننام   ) یعـضو و  تمرح ) بوجو و   ) یفیلکت مکح  عفر  رب  تلالد  يوبن  ثیدح  هصالخ :

. دشاب نانتما  یضتقم  مکح 
نیا  رد  دشاب  عوفرم  راثآ  مامت  ای  صخاش  رثا  عفر ، ثیدح  رد  دش  انب  رگا  [- 1]

387 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناونع راثآ  اهنت  هکنیا  ای  تسا  هدـش  ّبترتم  يوناث »  » و یلّوا »  » ناونعب عوضوم  لـعف و  يور  هک  تسا  يراـثآ  رثا ، زا  دوصقم  اـیآ  تروص :

[. 232] درادیمرب ار  یلّوا 
: دراد دوجو  ناونع  ود  برش )  ) یجراخ لعف  لمع و  نیا  رد  دوش  رمخ  برش  هب  ّرطضم  یسک  هچنانچ  لاثم :

. تسا هنایزات  داتشه  دح و  قاقحتسا  تمرح و  هلئسم  یلّوا ، ناونع  راثآ  و  رمخلا ، برش  زا  تسترابع  هک  یلّوا  ناونع  فلا -
. لمع نیا  ندوب  هیلا  ّرطضم  زا  تسترابع  هک  يوناث  ناونع  ب -

رمخ برش  هب  رطـضم  هک  یـسک  ینعی  درادیمرب  تسا  ّبترتم  یلّوا  ناونع  رب  هک  ار  يراثآ  عفر  ثیدح  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم 
دـشاب ّبترتم  رارطـضا »  » يوناث ناونع  رب  يرثا  رگا  اّما  دراد  هنایزات  دح و  قاقحتـسا  هن  تسا و  هدـش  یمارح  لعف  بکترم  هن ، تسا  هدـش 

؟ ارچ درادرب  دناوتیمن  ار  رثا  نآ  عفر  ثیدح 
تقونآ دراد  ار  رثا  نآ  توبث  دوجو و  ءاضتقا  رارطـضا  نیا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب  تباـث  رارطـضا  يوناـث  ناونع  رب  يرثا  رگا  اریز 

رثا نآ  یفن  عفر و  یـضتقم  عفر ، ثیدح  ناونعب  رارطـضا »  » نامه دـناوتیمن  رگید  دراد  ار  يرثا  توبث  ءاضتقا  هک  يرارطـضا »  » میئوگیم
. دشاب

. ریخ رثا ؟ نآ  عفر  یضتقم  مه  دشاب و  رثا  کی  توبث  یضتقم  مه  دناوتیم  رارطضا )  ) يوناث ناونع  ایآ 
ًانِمُْؤم َلَتَق  ْنَم  َو  دیامرفیم : هفیرـش  هیآ  رگید  فرط  زا  تسا و  عوفرم  اطخ  رثا »  » ینعی ءاطخلا  عفر  دیوگیم : يوبن  ثیدح  یفرط  زا  لاثم :

[233  ...] ٍۀَبَقَر ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ 
388 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهـسفن ءاضتقاب  اهنیعب و  نیوانعلا  هذهل  ارثأ  نوکی  نایـسنلا ، أطخلا و  یف  ظفحتلا  باجیإ  ملعی و  امیف ال  طایتحالا  باجیإ  و  فیک ؟ لاقی  ال 
[. 1]
______________________________

. دوش دازآ  هدنب  کی  الثم  یئاطخ  لتق  دروم  رد  ینعی 
؟ تسه ضراعت  هیآ  عفر و  ثیدح  نیب  هکنیا  ای  دنکیم  عفر  هفیرش  هیآ  زا  ار  هبقر ) ریرحت   ) مکح نیا  يوبن  ثیدح  ایآ 

يور هک  يراثآ  هکلب  دـنک  عفر  دـناوتیمن  تسا  ّبترتم  نایـسن و )...  اطخ ، دـننام   ) يوناث نیواـنع  رب  هک  ار  يراـثآ  عفر  ثیدـح  باوج :
اطخ رب  ّبترتم  رثا  دناوتیمن  ثیدح  تسین و  يوبن  ثیدح  هیآ و  نیب  یـضراعت  لاثم  نیا  رد  اذـل  درادیمرب  تسا  تباث  یلعف  یلّوا  ناونع 

. دنک یفن  ار  هبقر ) ریرحت  )
. ار يوناث  ناونع  رب  ّبترتم  راثآ  هن  دنکیم  عفر  ار  یلّوا  ناونع  راثآ  يوبن  ثیدح  دندومرف : فّنصم  موحرم  لاکشا : [- 1]

: مینکیم لاؤس  ناشیا  زا  ام  نونکا 
؟ دوش عفر  يوبن  ثیدح  اب  ات  تسا  یلّوا  ناونع  رثا  نوملعی  ام ال  هرقف  رد  طایتحا » بوجو   » ایآ
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؟ تسا یلّوا  ناونع  رثا  اطخ  نایسن و  هرقف  رد  [ 234] ظّفحت باجیا  ایآ  و 
مکحلا  » رثا لهج و  رثا  نوملعی » ـال  اـم   » هرقف رد  طاـیتحا  بوجو  هکلب  تسین  یلّوا  ناونع  رثا  ظّـفحت  باـجیا  طاـیتحا و  باـجیا  باوج -

عفر ثیدح  اب  امـش  هک  ار  یطایتحا  بوجو  مدع  نیمه  میئوگیم  اذل  دـنکیمن  طایتحا  دـنادب  ار  مکح  یـسک  رگا  نوچ  تسا  لوهجملا »
. دنک فرطرب  ار  يوناث  ناونع  رثا  دناوتیمن  عفر  ثیدح  تسا و  يوناث  ناونع  رثا  نیا  دیدرک  تباث 

389 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یفخی امک ال  فلکملا ، یلع  توفی  الئل  امهباجیإ ، بجوی  هب  مامتهالا  نأ  ةرورـض  اهدروم ، یف  عقاولا  ءاضتقاب  نوکت  امنإ  لـب  لاـقی : هنإـف 

[. 1]
ام ال عضو  یف  هروهظ  عنمب  لکـشی  امبر  هنأ  الإ  عفرلا ، ثیدح  یف  انرکذ  امم  هب  لالدتـسالا  بیرقت  حدقنا  دـق  و  بجحلا ، ثیدـح  اهنم : و 

هنودب هنإ  ثیح  هغیلبتب ، هلـسر  رمأ  مدـعل  هیلع ، دابعلا  عالطا  عنمب  یلاعت  هتیانع  تقلعت  ام  صوصخ  یف  هروهظ  يوعدـب  فیلکتلا ، نم  ملعی 
[. 2  ] یلاعت هیلإ  بجحلا  دانسإ  حص  امل 

______________________________

تسا و یلّوا  ناونع  نامه  هب  عقاو و  هب  سّدـقم  عراش  مامتها  رثا  هکلب  تسین ، لهج  يوناث و  ناونع  رثا  طاـیتحا  باـجیا  باوج : [- 1 ( ] 1)
اذـل تشاد  یناوارف  ّتیمها  یعقاو  مکح  نآ  نوچ  میهدیم  خـساپ  دومن ؟ بجاو  ار  طاـیتحا  لاـعتم  دـنوادخ  ارچ  دـننک  لاؤـس  اـم  زا  رگا 

. دشابیمن مکح  هب  لهج  رثا  طایتحا  باجیا  دومن و  طایتحا  بوجو  هب  مکح  عراش ،
: مینکیم رّوصت  ضرف  ود  لهج  دروم  رد  رگید : ترابع  هب 

. دنکن بجاو  ار  طایتحا  مامتها  مدع  رطاخب  عراش  اّما  دشاب  مکح  هب  لهاج  یسک  تسا  نکمم  - 1
. دنک بجاو  ار  طایتحا  عقاو  هب  تبسن  مامتها  رطاخب  عراش  دشاب و  مکح  هب  لهاج  یسک  تسا  نکمم  - 2

لهج رادم  رئاد  هن  تسا ، عقاو  هب  تبـسن  عراش  مامتها  مدع  مامتها و  رادم  رئاد  طایتحا  باجیا  مدع  طایتحا و  باجیا  دوشیم  مولعم  سپ 
[. لهج 235 مدع  و 

« بجح  » ثیدح - 2

[. مهنع 236 عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  [- 2 ( ] 2)
390 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیا هب  لالدتـسا  بیرقت  تسا  هدش  هتـشادرب  مدرم  زا  زیچ  نآ  هدومن ، عنم  شناگدـنب  زا  ار  نآ  ملع  دـنوادخ  هک  يزیچ  ره  تیاور : همجرت 
: میئوگیم تسا و  عفر  ثیدح  دننام  ثیدح 

: دوشیم نینچ  انعم  دشابیم و  مکح »  » ینعم هب  تیاور : نیا  رد  هلوصوم  ي  ام » »
درادن قّقحت  ّتیلعف  هلحرم  رد  هدش و  هتـشادرب  رهاظ  هلحرم  رد  مکح  نآ  تسا ، هدومن  عنم  ناگدنب  زا  ار  شملع  دـنوادخ  هک  یمکح  نآ 

یلو دوب ، هدـش  نوملعی » ام ال   » هب ریبعت  اجنآ  تسا . هدـش  مهنع » عوضوم   » هب ریبعت  اجنیا  دوب و  هدـش  عفر »  » هب ریبعت  عفر  ثیدـح  رد  اـهتنم 
«. هّللا بجح  ام   » دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  اجنیا 

: هک دوش  لاکشا  تیاور  نیا  رد  تسا  نکمم  دنیامرفیم : دنوخآ  ياقآ  موحرم 
ینعی تسا  هدومن  عنم  ار  شملع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هّللا » بجح  ام   » رهاظ دراد  توافت  هّللا » بجح  ام   » ناونع اب  نوملعی ،» ام ال   » ناونع
غیلبت ار  مکح  نآ  هک  تسا  هدومنن  رما  دوخ  لسر  هب  اذل  دننکن و  ادیپ  مکح  نآ  هب  ملع  مدرم  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نیا  هب  دنوادخ  تیانع 

[237 .] تسا جراخ  تّوبن  یحو و  هرئاد  زا  هک  تسا  یماکحا  صوصخم  تیاور  نیا  تقیقح  رد  دنیامن 
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هرئاد زا  مکح  نآ  هک  تسین  نیا  لهج  أشنم  هدش و  هتشادرب  امش  زا  دینادیمن  امـش  هک  ار  یمکح  تسا : نیا  نوملعی » ام ال  عفر   » رهاظ اّما 
. هدش یفخم  ام  يارب  اّما  تسا  هدش  نایب  تایاور  رد  مکح  نآ  اسبهچ  تسا  هدوب  جراخ  یحو 

. دشابیمن ام  ياعّدم  اب  قبطنم  بجح  تیاور  یلو  تسه  هیف  نحن  ام  اب  قبطنم  عفر  ثیدح  لاکشا : هصالخ 
؟ دوشن ام  ثحب  ّلحم  اب  قبطنم  ات  دینکیم  انعم  نینچ  ار  تیاور  ارچ  لاؤس :

391 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ول و  اقلطم ، هتمرح  ملعی  مل  ام  ۀّیلح  یلع  لد  ثیح  ثیدحلا ، هنیعب ) مارح  هنأ  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک   ) مالّـسلا هیلع  هلوق  اهنم : و 

طایتحالا بوجو  مدـع  نیب  هیف و  طایتحالا  بوجو  مدع 238 ] هتحابإ و  نیب  اعطق  لصفلا  مدعب  و  هتمرح ، یلع  لیلدلا  مدـع  ۀـهج  نم  ناک 
[. 1  ] بولطملا متی  ۀیبوجولا ، ۀهبشلا  یف 

______________________________

حیحـص دـنوادخ  هب  بجح  دانـسا  الـصا  مینکن  اـنعم  نینچ  رگا  اذـل  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  بجح  تیاور ، نیا  رد  باوج :
. دوشیمن

. ریخ تسا ؟ هدومن  عنم  ام  زا  ار  شملع  دنوادخ  مییوگب  میناوتیم  ایآ  دش  یفخم  ام  يارب  یتیاور  رگا 
. دوشیم نآ  لماش  عفر  ثیدح  تسا و  لوهجم  ام  رب  تیاور  نآ  زا  دافتسم  مکح  میئوگب  میناوتیم  یلو 

« لح  » ثیدح - 3

: زا تسترابع  تسا  هتفرگ  رارق  لالدتسا  دروم  تئارب  ثحب  رد  هک  یتیاور  نیمّوس  [- 1]
[. 239 «] هنیعب مارح  ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  »

مارح زیچ  نآ  هک  ینادب  یتقو  ات  تسا  ّتیّلح  هب  موکحم  رهاظ ، هلحرم  رد  یـشاب  هتـشاد  نآ  تمرح  ّتیّلح و  رد  کش  هک  يزیچ  ره  انعم :
. تسا

؟ دومن کّسمت  تیاور  نیا  هب  ناوتیم  هیف  نحن  ام  رد  ایآ 
: دننکیم ثحب  تهج  ود  رد  تسا و  ماع  تیاور  نیا  دنیامرفیم  فّنصم  موحرم 
تسا  نیا  شدافم  نوچ  دوشیم  هّیعوضوم  تاهبش  لماش  امّلسم  تیاور  نیا  - 1

392 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
میناوتیم تروص  نیا  رد  لخ  ای  تسا  رمخ  یعیام  کی  هک  میدرک  کش  رگا  الثم  تسا  لـالح  دـشابن  مولعم  نآ  تمرح  هک  زیچ  ره  هک 

هّیمکح تاهبش  لماش  هکنیا  ای  تسا  هّیعوضوم  تاهبش  ّصتخم  روکذم  تیاور  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب  نکل  مینک  کّسمت  تئارب  لصا  هب 
. دوشیم مه 

. دوشیم هّیعوضوم  هّیمکح و  تاهبش  لماش  دراد و  قالطا  تیاور ، دنیامرفیم : فّنصم  موحرم 
. دوبن لالدتسا  لباق  هّیمکح ) تاهبش   ) هیف نحن  ام  رد  رگید  دوب  هّیعوضوم  تاهبش  ّصتخم  روکذم  تیاور  رگا 

ههبـش زا  معا   ) میداد رارق  هّیمکح  ههبـش  ار  دوخ  ياعّدـم  اـم  اـّما  دـندومن  ادـج  هّیبوجو  تاهبـش  زا  ار  هّیمیرحت  تاهبـش  خیـش  موحرم  - 2
: هک دوش  لاکشا  تسا  نکمم  اذل  هّیمیرحت ) هّیبوجو و 

. دوشیمن هّیبوجو  تاهبش  لماش  اّما  دوشیم  هّیمیرحت  تاهبش  لماش  روکذم  تیاور 
. مییامنیم لح  ار  روکذم  لاکشا  لصفلاب  لوقلا  مدع  لصفلا و  مدع  هار  زا  ام  باوج -

. تسا هدرکن  ياهشقانم  یسک  هّیبوجو  تاهبش  رد  دش  تباث  هّیمیرحت  تاهبش  رد  تئارب  رگا  کلذ : نایب 
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هک میدیدن  ار  یسک  دنتسه ، تئارب  يارجا  مدع  طایتحا و  بوجو  هب  لئاق  هّیمیرحت  تاهبش  رد  نییرابخا  نیثّدحم و  عون  رگید : ترابع  هب 
هب لئاق  هّیمیرحت  تاهبـش  رد  هک  یـسکره  تسین  بجاو  طایتحا  دـیوگب  هّیمیرحت  ههبـش  رد  اّما  دـشاب  طایتحا  هب  لئاق  هّیبوجو  تاهبـش  رد 

. دراد لوبق  ار  تئارب  طایتحا و  بوجو  مدع  لاکشا  الب  مه  هّیبوجو  تاهبش  رد  تسه  طایتحا  بوجو  مدع 
393 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لالح وهف  هتمرح ، فرعی  مل  امم  هبوجو  لمتحا  ام  كرت  لاقی : نأ  ناکما  عم 
[. 2  ] لمأت

هنأ حضاولا  نم  و  هتمرح ، وأ  هبوجو  ملعی  مل  ماد  ام  وأ  ملعی ، مل  ام  ۀعـس  یف  مهف  نوملعی ) ام ال  ۀعـس  یف  سانلا   ) مالّـسلا هیلع  هلوق  اهنم : و 
[. 3  ] یفخی امک ال  هبوجو ، یلع  لد  ام  هب  ضراعیف  الصأ ، ۀعس  یف  اوناک  امل  ابجاو  طایتحالا  ناک  ول 

______________________________

تـسه همزالم  هّیبوجو  ههبـش  رد  تئارب  و  هّیمیرحت ، ههبـش  رد  تئارب  نیب  اّما  تسا  هدـش  دراو  هّیمیرحت  تاهبـش  دروم  رد  روکذـم  تیاور 
لالدتسا لصفلا  مدع  هار  زا  اذل  تسا  هتفریذپ  ار  تئارب  امّلسم  مه  هّیبوجو  ههبش  رد  تسا  تئارب  هب  لئاق  هّیمیرحت  ههبش  رد  یـسکره  ینعی 

. میئامنیم لیمکت  ار  هّیمکح ) تاهبش   ) هیف نحن  ام  رد  روکذم  ثیدح  هب 
نکمم هک : دننکیم  نایب  ار  يرگید  هار  دنهد  رارق  روکذم  ثیدح  لولدـم  رد  ار  هّیبوجو  تاهبـش  هکنیا  يارب  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]

: میئوگب مینک و  لّدبم  هّیمیرحت ، تاهبش  هب  ار  هّیبوجو  تاهبش  مامت  ام  تسا 
. دیآیم دوجوب  هّیمیرحت  ههبش  کی  میهد  حیجرت  ار  كرت  بناج  لعف ، ياج  هب  رگا  هّیبوجو  ههبش  رد  و  تسا ، مارح  بجاو  كرت 

. تسا ریخا  هار  نالطب  هب  هراشا  [- 2]

« هعس  » ثیدح - 4

هراشا

: زا تسترابع  دننکیم  کّسمت  نآ  هب  تئارب  ثحب  رد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  يرگید  تیاور  [- 3]
[. 240 «] نوملعی ام ال  ۀعس  یف  ساّنلا  »

394 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا روکذم  نومضم  هب  بیرق  تسه  هچنآ  هکلب  میرادن  نومضم  نیا  هب  یتیاور  ارهاظ 

: لالدتسا تیفیک 

. دومن لالدتسا  ناوتیم  تئارق  ود  ره  قبط  هک  درک  تئارق  ناوتیم  وحن  ود  هب  ار  هعس »  » تیاور
. نوملعی ام ال  ۀعس  یف  سانلا  فلا :

. نوملعی ۀعس ال  یف  سانلا  ب :
تیاور ینعم  دـشابیم و  عفر  ثیدـح  رد  ي  ام »  » دـننام هلوصوم  ي  ام »  » نیا دوشیم  هفاـضا  نآ  هب  هعـس »  » هملک دـشاب  هلوصوم  اـم »  » رگا

: تسا نینچ 
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زا دنشابیم و  تعسو  رد  نتت  برش  لوهجم »  » مکح هب  تبسن  مدرم  سپ  دنتسه  تعسو  رد  دننادیمن  هک  یمکح  يزیچ و  هب  تبسن  مدرم 
. دنرادن ياهفیظو  مکح  نیا  هیحان 

: تسا نینچ  تیاور  ینعم  دوشیم و  ماد » ام   » ینعم هب  ام »  » میناوخن هفاضا  وحنب  رگا  و 
تعـسو رد  دنتـسه  لهاج  نتت  برـش  هب  تبـسن  هک  ینامز  ات  مدرم  سپ  دنـشابیم  قیـض  مدـع  هعـس و  رد  دنتـسه  لهاج  هکیمادام  مدرم 

. دنشابیم
نیب تبسن  تروص  نیا  رد  درک  طایتحا  دیاب  تاهبش  نیا  رد  درکیم  تلالد  هک  میدرک  دروخرب  اهيرابخا  هلدا  زا  یلیلد  هب  ام  رگا  لاؤس :

؟ تسیچ هعس  ثیدح  لیلد و  نآ 
؟ دراد هعس  تیاور  رب  مّدقت  تسا و  هعس  ثیدح  رب  دراو  مکاح و  طایتحا  لیلد  ایآ 

لیلد نیب  میئوگیم  اذل  دنریگیم  رارق  هقیضم  رد  هکلب  دنـشابیمن  هعـس  رد  مدرم  رگید  تروص  نیا  رد  دشاب  بجاو  طایتحا  رگا  باوج :
تسه  ضراعت  هعس  ثیدح  طایتحا و 

395 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] طایتحالا بوجو  هب  ملع  دق  لاقی : ال 

یف مهعوقو  ناک  ایسفن  ابجاو  طایتحالا  ناک  ول  معن  هلجأ ؟ نم  طایتحالا  قیض  یف  عقی  فیکف  دعب ، ۀمرحلا  وأ  بوجولا  ملعی  مل  لاقی : هنإف 
[. 2  ] مهفاف انایحا ، مارحلا  وأ  بجاولا  ۀفلاخم  یف  اوعقی  نأ ال  لجأل  ایقیرط ، ناک  هبوجو  نأ  تفرع  هنکل  هبوجوب ، ملعلا  دعب  هقیض 

______________________________

. تسین حرطم  مّدقت  هلئسم  و 
لیلد دیوگیم  لکشتسم  اّما  دنتسه  تعسو  رد  دننادیمن  ار  یهلا  مکح  هک  ینامز  ات  مدرم  هک  تسا  نیا  هعـس  ثیدح  دافم  لاکـشا : [- 1]

طایتحا مّدقم و  هعـس  ثیدح  رب  طایتحا ، لیلد  اذـل  مینک  کّسمت  هعـس  ثیدـح  هب  ات  میـشابیمن  لهاج  ام  اذـل  تسام و  هار  غارچ  طایتحا 
. تسا بجاو 

یلو دهدیم  رارق  هقیـضم  رد  ار  ام  طایتحا  لیلد  اریز  دـشابیمن  مّدـقم  هعـس  ثیدـح  رب  میـشاب  هتـشاد  طایتحا  رب  یلیلد  رگا  باوج : [- 2]
. دنشابیم ضراعم  رگیدکی  اب  لیلد  ود  نیا  هکلب  دهدیم  رارق  قیض  مدع  تعسو و  رد  ار  ام  هعس  ثیدح 

؟ تسین مّدقم  هعس  ثیدح  رب  طایتحا  لیلد  ارچ 
. ریخ میوشیم ؟ ملاع  ام  دوریم و  نیب  زا  ام  لهج  ملعلا و  مدع  طایتحا  بوجو  اب  ایآ 

اب دـنکیم ؟ لئاز  نتت  برـش  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  ار  ام  لهج  طایتحا  بوجو  نیا  ایآ  تسا  بجاو  طاـیتحا  نتت  برـش  رد  دـینک  ضرف 
رارق هقیـضم  رد  ار  ام  طایتحا  تسا و  لوهجم  ام  يارب  یعقاو  مکح  میئوگیم  اذل  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  ام  دیدرت  لهج و  طایتحا  بوجو 

. تسه ضراعت  ود  نیا  نیب  اذل  دهدیم  رارق  تعسو  رد  ار  ام  هعس  ثیدح  یلو  دهدیم ،
دننام تسا  یسفن  بجاو  کی  طایتحا  هّیمیرحت  هّیبوجو و  ههبش  رد  دیوگب  دنکب و  طایتحا  یسفن  بوجو  رب  تلالد  طایتحا  هلدا  رگا  يرآ 

: اریز تسین  ضراعت  طایتحا  لیلد  هعس و  ثیدح  نیب  تروص  نیا  رد  یسفن ، تابجاو  ریاس 
هک  طایتحا  لیلد  اّما  دیتسه  هعس  رد  دینادیمن  هک  هچنآ  هب  تبسن  دیوگیم  هعس  ثیدح 

396 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یهنلاب همکحب ، ام  وأ  ملعلا  دعب  الإ  دورولا  قدص  مدع  یلع  فقوتی  هتلالد  و  یهن ) هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک   ) مالّسلا هیلع  هلوق  اهنم : و 

دق و  دحاو ، ریغ  یلإ  هغولب  دعب  امیـس  هنع  هرودص  یلع  هقدص  حوضول  عونمم  هنأ  عم  دحاو ، ریغ  یلإ  لصو  عراشلا و  نع  ردص  نإ  هنع و 
[. 1  ] هرودصب ملعی  مل  نم  یلع  یفخ 
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______________________________

ام یلو  دراد  هعـس  ثیدح  رب  مّدقت  طایتحا  لیلد  اذل  درک  طایتحا  دیاب  لهج  دروم  رد  دـیوگیم  درک  تسرد  ام  يارب  یـسفن  بوجو  کی 
تیاعر يارب  هکلب  درادـن  یتفلاخم  تقفاوم و  شدوخ  دراد و  یقیرط  بوجو  هکلب  درادـن  یـسفن  بوجو  کی  طایتحا  هک  میاهتفگ  اهراب 

. تسا لوهجم  كوکشم و  یعقاو  مکح 

قودص هلسرم  - 5

[- یهن 241 هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیـش  ّلک  زا : تستراـبع  تسا  هدـش  عقاو  دانتـسا  دروم  تئارب  ثحب  رد  هک  یتاـیاور  زا  رگید  یکی  [- 1]
تروص نیا  رد  دـش  دراو  عراـش  فرط  زا  یهن  هک  یماـگنه  دوش و  دراو  یهن  اـهنآ  رد  هک  یناـمز  اـت  تسین  ءایـشا  رد  یتّیدودـحم  ینعی 

. دوشیم یفتنم  يدازآ  قالطا و 
ریاس هب  لالدتـسا  بیرقت  هیبش  ثیدح  نیا  هب  لالدتـسا  بیرقت  هک  مینادیم  یلو  دناهدرکن  نایب  ار  تیاور  نیا  هب  لالدتـسا  هوحن  فّنـصم 

: مینکیم نایب  ار  نآ  يربک  يرغص و  کی  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  ثیداحا 
کـش ام  دوب  هدش  دراو  عراش  فرط  زا  یهن  رگا  نوچ  تسا  هدشن  دراو  یهن  شدروم  رد  هک  تسا  يزیچ  نتت  برـش  هّیمیرحت ، ههبـش  رد 

(. يربک  ) تسه دازآ  قلطم و  زیچ  نآ  دشاب  هدشن  دراو  یهن  شدروم  رد  هک  يزیچ  ره  يرغص ،)  ) میدرکیمن ادیپ  نآ  دروم  رد 
دناوتیم فّلکم  درادن و  دوجو  تمرح  ّتیدودحم و  نتت  برش  رد  سپ  هجیتن :

397 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 . ] مت هب و  لالدتسالا  حص  مدعلا  ۀلاصأ  ۀمیمضب  نکل  و  معن ، لاقی : ال 

______________________________

. دنک يراج  ار  تئارب  لصا  نآ  هب  تبسن 
؟ تسیچ یهن » هیف  دری  یّتح   » رد دورو »  » زا دارم  لاؤس :

؟] یهن 242 لوصو  ای  تسا  یهن  رودص  دوصقم  ایآ 
تروص نیا  رد  دـسرب  شاهراـبرد  یهن  هک  یناـمز  اـت  تسه  دازآ  يزیچ  ره  دوـشیم : نینچ  ثیدـح  ینعم  دـشاب  لوـصو »  » دوـصقم رگا 

[. تسا 243 هدیسرن  ام  هب  دشاب  هدش  رداص  یهن  مه  اعقاو  رگا  تسا . هدیسرن  یهن  نتت  برش  رد  اریز  تسا  حیحص  ثیدح  هب  لالدتسا 
یهن عراـش  فرط  زا  هک  یناـمز  اـت  تسه  دازآ  قلطم و  يزیچ  ره  دوشیم : نینچ  ثیدـح  ینعم  دـشاب  رودـص » «، » دورو  » زا دارم  رگا  اـّما 

ای تسا  هدش  رداص  یعنم  عراش  فرط  زا  مینادیمن  ام  نتت  برـش  رد  اریز  تسین  حیحـص  ثیدح  هب  لالدتـسا  تروص  نیا  رد  دوش  رداص 
ام يارب  یللع  هب  اـّما  هدوب  راکـشآ  لّوا  ردـص  نیملـسم  زا  يرایـسب  يارب  هدرک و  رداـص  یهن  نتت  برـش  دروم  رد  عراـش  تسا  نکمم  هن .

. تسا هدیسرن  ام  هب  یهن  نآ  هدنام و  یفخم 
؟ تسا حیحص  قوف  تروص  ود  زا  کی  مادک 

نیا رد  دوـش  رداـص  سّدـقم  عراـش  فرط  زا  یعنم  رگا  اریز  دـشاب  لوـصو »  » ینعم هب  دورو »  » هک میرادـن  لوـبق  اـم  دـنیامرفیم : فّنـصم 
هتـشگ یفخم  اـم  رب  یللع  هب  اـّما  دـشاب . هدـش  صّخـشم  مـه  يداـیز  هّدـع  يارب  یهن  نـیا  هـک  اـصوصخم  تـسا  قداـص  دورو »  » تروـص

[244 .] تسا

ص397 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
. تسین حیحص  تئارب  يارب  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  نیاربا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدش  رداص  عراش  فرط  زا  یعنم  نتت  برـش  رد  مینادیمن  نوچ  مینکیم و  لوبق  یهن  رودص »  » ینعم هب  ار  دورو »  » ام لاکـشا : [- 1]
نآلا  اذل  دوب  هدشن  دراو  یعنم  نتت  برش  هب  تبسن  مالسا  ردص  رد  ول  ینامز و  کی  میئوگیم  میریگیم و  کمک  باحصتسا  زا  هن  ای 

398 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لب اعرـش ، ۀـمرحلا  لوهجم  هنأ  ناونعب  هنأ ال  الإ  هقالطا ، ۀـمرحلا و  لوهجم  ۀـحابإب  مکحی  و  اهتمیمـضب ، هب  لالدتـسالا  مت  نإ  و  لاقی : هنإف 

[. 1  ] اعقاو یهنلا  هنع  دری  مل  امم  هنأ  ناونعب 
[. 2  ] ناونعلا كاذب  وأ  ناونعلا  اذهب  ناک  ۀمرحلا ، لوهجم  یف  ۀحابإلاب  مکحلا  نم  مهملا  وه  امیف  توافتی  هنکل ال  و  معن ، لاقی : ال 

______________________________

قلطم ءیـش  ّلک  تسا و  هدشن  دراو  رداص و  یهن  نتت  برـش  دروم  رد  میئوگیم  مینکیم و  يراج  ار  یهن  رودـص  مدـع  باحـصتسا  مه 
ّتیّلح رب  تلـالد  روکذـم  تیاور  سپ  تسا  دازآ  قلطم و  نتت  برـش  زونه  میئوگیم  مینکیم و  يراـج  نتت  برـش  هب  تبـسن  ار  یّتح ... 

. دنکیم نتت  برش 
نتت برـش  ّتیّلح  رب  تلالد  قلطم  ءیـش  ّلک  هک  تفگ  ناوتیم  باحـصتسا  کمک  هب  هک  میراد  لوبق  دنیامرفیم : فّنـصم  باوج : [- 1]

. دنکیم [ 245
: هک مییوگب  میهاوخیم  تئارب  لصا  رد  ام  اّما 

. دراد ّتیّلح  رهاظ  رد  تسا  ۀمرحلا » ۀّیلحلا و  كوکشم   » و مکحلا » لوهجم   » هکنیا ناونعب  نتت  برش 
. دراد ّتیّلح  تسا  هدشن  رداص  شدروم  رد  یعنم  الصا  هکنیا  ناونعب  نتت  برش  دیدرک  زارحا  باحصتسا  کمک  هب  امش  اّما 

ام دیهدیم  باوج  هکلب  تسا ، مکحلا  كوکـشم  نوچ  دیئوگیمن  تسا  لالح  نتت  برـش  ارچ  دننک  لاؤس  امـش  زا  رگا  رگید : ترابع  هب 
. تسا هدرکن  یعنم  سّدقم  عراش  نتت  برش  دروم  رد  هک  میدرک  تباث  باحصتسا  کمک  هب 

ناوتیم هّیبوجو  هّیمیرحت و  ههبش  رد  دیئوگب  تسا و  لالح  نتت  برـش  هک  دینک  تباث  دیهاوخیم  اهيرابخا  ربارب  رد  امـش  لاکـشا : [- 2]
نیا  ناونعب  هچ  لاح  درک  يراج  تئارب 

399 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀحابإ و  نامز ، یف  هنع  یهنلا  درو  اذإ  ام  معی  داکی  و ال  الـصأ ، هنع  یهنلا  دورو  ملعی  مل  امب  صتخال  ناونعلا  كاذـب  ّهنإ  ثیح  لاـقی : هنإـف 

[. 1  ] رخأتلا مدقتلا و  ثیح  نم  اهبتشا  و  رخآ ، یف 
[. 2  ] هتمرح تهبتشا  ام  دارفأ  نیب  لصفلا  مدع  ول ال  اذه  لاقی : ال 

______________________________

رد یهن  دورو  مدـع  باحـصتسا  تسا و  هدرکن  یعنم  یهن و  شدروـم  رد  عراـش  هکنیا  ناوـنعب  اـی  دـشاب  مکحلا  لوـهجم  نتت  برـش  هـک 
. تسا يراج  شدروم 

. دینکب لاکشا  دیناوتیمن  دوشیم و  هحابا  هب  مکح  لاحرههب  هصالخ :
کـش ام  هک  درک  يراج  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  يدراوم  رد  طقف  مینک  تئارب  ّتیّلح و  هب  مکح  باحـصتسا  کمک  هب  رگا  باوج : [- 1]

. هن ای  تسا  هدش  دراو  یعنم  عراش  فرط  زا  ایآ  هک  میشاب  هتشاد 
نیا رد  دوب  لوهجم  ام  يارب  ود  نآ  رّخأت  مّدقت و  نامز و  یلو  هحابا ، هب  مکح  مه  دش و  دراو  یهن  مه  عراش  فرط  زا  يدراوم  رد  رگا  اّما 

. ریخ تسا ؟ لالح  نتت  برش  میئوگب  مینکب و  یهن  دورو  مدع  باحصتسا  میناوتیم  یلامجا  ملع  دوجو  اب  تروص 
دراوم ماـمت  رد  قوف و  ضرف  رد  میدرک  تباـث  ار  تئارب  ّتیّلح و  اـم  مکحلا  لوهجم  ناوـنعب  نتت  برـش  رد  هّیمیرحت و  ههبـش  رد  رگا  اـّما 

. میئامن يراج  ار  ةءاربلا  ۀلاصا  میناوتیم 
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هحابا هب  مکح  هدرک و  یهن  دورو  مدع  باحصتسا  هن ، ای  تسا  هدش  دراو  یهن  عراش  فرط  زا  هک  میـشاب  هتـشاد  کش  رگا  لاکـشا : [- 2]
مکح دشاب  هبتـشم  ود  نآ  رّخأت  مّدقت و  یلو  میـشاب  هتـشاد  هحابا  یهن و  رودص  هب  یلامجا  ملع  هک  یتروص  رد  نینچمه  و  مینکیم 246 ]

. تسا هدشن  لصف  هب  لئاق  دروم  ود  نیا  نیب  یسک  اریز  مینکیم  هحابا  هب 
400 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لصألا ال  لیلدلا ، اهضعب  یف  ۀحابإلاب  مکحلل  تبثملا  ناک  امیف  يدجی  امنإ  هنأ  الإ  لصفلا ، اهنیب  نکی  مل  نإ  و  لاقی : هنإف 
[247 .] مهفاف

______________________________

. دریذپیم مه  ار  مّود  تروص  دراد  لوبق  ار  لّوا  ضرف  هک  یسکره 
هیف نحن  ام  رد  لصفلا  مدع  نیا  اّما  هدـشن  لصف  هب  لئاق  قوف  دروم  ود  رد  هّیمیرحت و  تاهبـش  رد  یـسک  هک  میراد  لوبق  هلب  باوج : [- 1]

؟ ارچ درادن ، ياهدئاف 
هب ار  مکح  نآ  لصف  مدع  کمک  هب  ام  دعب  دوش  تباث  يداهتجا  لیلد  اب  ءزج  کی  هک  درک  کّسمت  ناوتیم  لصفلا  مدـع  هب  يدراوم  رد 

. میهد تیارس  دراوم  ریاس 
تیارـس هّیبوـجو  تاهبـش  هـب  ار  تـئارب  لـصفلا  مدـع  هار  زا  اـم  درکیم و  هـّیمیرحت  تاهبــش  رد  تـئارب  رب  تلـالد  ّلـح »  » تـیاور لاـثم :

[248 .] میداد
. تسین هعسوت  لباق  یلمع  لصا  زا  یشان  يرهاظ  مکح  دش ، تباث  یلمع  لصا  اب  ءزج  کی  رگا  اّما 

رگید اذل  دیدومن  نتت  برش  ّتیّلح  هب  مکح  یهن ، دورو  مدع  باحصتسا  کمک  هب  دیتشاد  یهن  دورو  رد  کش  نوچ  امش  هیف  نحن  ام  رد 
مینادیم هک  يدراوم  رد  دیئوگب  دیهد و  تیارس  رگید  دراوم  هب  ار  یلمع  لصا  زا  یـشان  يرهاظ  مکح  نیا  دیناوتیمن  لصفلا  مدع  هار  زا 

. مینکیم هحابا  هب  مکح  مینادیمن  ار  ود  نآ  رّخأت  مّدقت و  یلو  تسا  هدش  رداص  ياهحابا  عنم و 
401 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هذه لثم  یف  هلیـصحت  نإف  [، 249] ۀـلمجلا یف  لوقنملا  عامجإلا  رابتعاب  لیق  ول  و  نوهوم ، هنأ  ـالإ  ةءاربلا ، یلع  لـقن  دـقف  عاـمجإلا : اـما  و 
[. 1  ] اّدج دیعب  لیلد ، هیلع  لقنلا  حضاو  نم  و  لیبس ، هیلإ  لقعلل  امم  ۀلأسملا 

______________________________

. لوقنم عامجا  زا  تسترابع  دناهدومن  کّسمت  نآ  هب  تئارب  لصا  رابتعا  يارب  هک  یلیلد  نیمّوس  [- 1 ( ] 1)
؟ دراد ّتیّجح  لوقنم  عامجا  هیف  نحن  ام  رد  ایآ  لاؤس -

، تسا ّتیّجح  دـقاف  لوقنم  عامجا  دوشیمن و  لوقنم  عامجا  لماش  دـحاو ، ربخ  ّتیّجح  ّهلدا  هک  میدرک  تباث  عامجا  ثحب  رد  ام  باوج -
اریز درادن  یـشزرا  دشاب  نایم  رد  مه  لّصحم  عامجا  رگا  یّتح  هیف  نحن  ام  رد  تسا  تّجح  ۀـلمجلا  یف  لوقنم  عامجا  هک  میریذـپب  رگا  و 

صّخشم ام  يارب  عامجا  كردم  رگا  اّما  دشابن ، صّخشم  ام  يارب  نیعمجم  كردم  دنتـسم و  هک  تسا  تّجح  يدراوم  رد  لّصحم  عامجا 
یحیحص لیلد  نیعمجم  كردم  ایآ  هک  دومن  هّجوت  اهنآ  كردم  لیلد و  هب  دیاب  هکلب  درادن  یشزرا  تلاصا و  عامجا  تروص  نیا  رد  دوب 

. هن ای  تسا 
: دنیوگیم دیتسه  تئارب  لصا  رابتعا  هب  لئاق  ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  تئارب  هب  نیلئاق  زا  یتقو  تئارب  هلئسم  رد 

نیعمجم كردم  نوچ  اذل  دنهدیم  هئارا  ار  یلقع  یلقن و  كردم  ینعی  دـنکیم  نآرب  تلالد  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق  عفر و  ثیدـح 
. درادن مالّسلا  هیلع  موصعم  يأر  زا  یتّیفشاک  هنوگچیه  عامجا  وه  امب  عامجا  تسا  صّخشم 

. دومن لالدتسا  عامجا  هب  ناوتیمن  تئارب  ثحب  رد  هصالخ :
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؟ دروآ تسدب  لّصحم  عامجا  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  فّنصم  دوصقم  لاؤس -
402 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀجح ناک  امب  رفظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دـعب  لوهجملا ، فیلکتلا  ۀـفلاخم  یلع  ةذـخاؤملا  ۀـبوقعلا و  حـبقب  لقتـسا  دـق  ّهناف  لقعلا : اما  و 
[. 1  ] نادجولا ةداهشب  ناحیبق  امه  و  ناهرب ، الب  ةذخاؤم  نایب و  الب  باقع  اهنودب  امهنإف  هیلع ،

، لمتحملا ررـضلا  عفد  بوجو  ةدعاقل  انهاه  لاجم  نوکی  الف  هتفلاخم ، یف  ۀبوقعلا  ررـضل  لامتحا  ال  کلذـب ، هلالقتـسا  عم  هنأ  یفخی  و ال 
[. 2  ] انایب نوکت  اهنأ  مهوتی  یک 

______________________________

. درادن یشزرا  هیف  نحن  ام  رد  عامجا  نآ  اّما  درک ، لیصحت  ناوتیم  لّصحم  عامجا  باوج -
: هک دشابیم  نایب » الب  باقع  حبق  هدعاق   » مانب یلقع  لیلد  تئارب  لصا  رابتعا  رب  لیلد  نیمراهچ  [- 1]

تسدب زا  نکل  دومن  یـسررب  ار  لیلد  دوجو  ّناظم  دراوم  مامت  نتت ) برـش  مکح  دننام   ) یلوهجم مکح  ندروآ  تسدب  يارب  دهتجم  رگا 
مکح نآ  تفلاخم  ربارب  رد  دـناوتب  الوم  دوش و  زجنم  دـهاوخب  لوهجم  مکح  نآ  هچنانچ  دـش  سویأم  نتت  برـش  تمرح  رب  لیلد  ندروآ 

دنوادـخ زا  تسا و  حـیبق  تّجح  نایب و  دوجو  نودـب  هذـخاؤم  باقع و  هک  دـنکیم  مکح  لقع  تروص  نیا  رد  دـیامن  باقع  هذـخاؤم و 
. تسا هّیلقع  هّلقتسم  هدعاق  کی  روکذم ، هدعاق  دوشیمن و  رداص  حیبق  لمع  زگره  لاعتم 

. تسا هّیلقع  تالقتسم  زا  یکی  ّنأک  مه  نیا  دینکیمن  عوجر  لمتحم » ررض  عفد  بوجو   » هدعاق هب  ارچ  لاؤس : [- 2]
رب ار  لمتحم  ررـض  عفد  بوجو  هدـعاق  ارچ  تسا  بجاو  لمتحم  ررـض  نیا  عفد  لقع  رظن  زا  دـهدب ، ررـض  لامتحا  يدروم  رد  ناسنا  رگا 

. دیرادیمن مّدقم  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق 
شدوخ  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  يرآ  تسا ؟ حیبق  نایب  الب  باقع  دیئوگیمن  امش  ایآ 

403 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا نایب » »

؟ دشاب یلقن  امتح  ناهرب  نایب و  تسا  مزال  ایآ 
ملظ حبق  هب  لقع  مکح  دوجو  اب  تسا و  حیبق  ملظ  هک  دنکیم  مکح  لقع  هکنیا  امک  تسا  یفاک  دـشاب  مه  یلقع  ناهرب  نایب و  رگا  ریخ -

. تسین يراج  دروم  نیا  رد  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  رگید 
. دوشیمن يراج  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  رگید  دشاب  هتشاد  دوجو  یلقع  ای  یلقن  نایب  رگا  هصالخ :

ررض عفد  هدعاق  امـش  ارچ  تسا . بجاو  لمتحم  ررـض  عفد  دیوگیم  لقع  اریز  درک  طایتحا  دیاب  نتت  برـش  رد  میئوگیم  هیف  نحن  ام  رد 
. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  دیئوگیم  دینکیمن و  هدایپ  ار  لمتحم 

: هک تسا  نینچ  لاکشا  نیا  لصا  اذل 
؟ لمتحم ررض  عفد  هدعاق  هب  هن  دینکیم  هعجارم  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  هب  ارچ  - 1

دراد و ینایب »  » تمس ناونع و  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  اریز  دراد ، مّدقت  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  هب  تبسن  لمتحم  ررـض  عفد  هدعاق  - 2
. دنکیمن مکح  نایب  الب  باقع  حبق  هب  لقع  نیا  دوجو  اب 

؟ تسیچ لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  رد  ررض »  » هملک زا  دوصقم  دنیامرفیم  فّنصم  باوج :
. مینکیم نایب  امش  يارب  ار  يرگید  خساپ  دشاب ، تبوقع  ریغ  دوصقم  رگا  و  میهدیم ، امش  هب  باوج  کی  ام  تسا  تبوقع  دارم  رگا 

عوضوم و کی  تقیقح  رد  سپ  تسا  بجاو  لمتحم ، تبوقع  عفد  هک  تسا  نیا  لمتحم  ررـض  عفد  زا  امـش  دوصقم  هچنانچ  کلذ : ناـیب 
: میراد مکح  کی 
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404 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. لمتحم تبوقع  زا : تسترابع  عوضوم 

. عفد بوجو  زا : تسترابع  مکح 
. دشابیم لقع  هّیضق  نیا  هب  تبسن  مکاح  و 

ّبترتم عوضوم  نآرب  مکح  ات  دوش  زرحم  نآ  عوضوم  دـیاب  ادـتبا  دـنک  ادـیپ  ّبترت  شعوضوم ، رب  دـهاوخب  یمکح  ره  هک  تسا  حـضاو 
. دینک زرحم  ام  يارب  ار  هدعاق  عوضوم  لّوا  امش  هیف  نحن  ام  رد  دوش ،

هدعاق دینک  حرطم  ار  تبوقع  لامتحا  هلئسم  دیهاوخب  امش  رگا  اجنیمه  میهدیم  تبوقع  لامتحا  نتت  برـش  دروم  رد  ام  دیئوگیم  دب  ال 
عوضوم دیناوتیمن  امـش  اذل  تسین  اجنیا  یتبوقع  دیوگیم  تسا و  تبوقع  هب  رظان  هدعاق ، نیا  اریز  دوشیم  نآ  عنام  نایب  الب  باقع  حـبق 

. دیئامن زارحا  ار  هیضق  نآ 
نایب الب  باـقع  حـبق  هدـعاق  اذـل  دـنکیم و  ادـیپ  ناـیرج  ناـیب  ـالب  باـقع  حـبق  هدـعاق  لـمتحم ، ررـض  عفد  هدـعاق  عوضوم  هبتر  رد  سپ 

لحم و الصا  سپ  تسا  بجاو  نآ  عفد  دیئوگب  امش  هکنیا  ات  دوش  زرحم  لمتحم ) تبوقع   ) لمتحم ررـض  عفد  هدعاق  عوضوم  دراذگیمن 
عنام دراد و  ینایب  ّتیحالـص  هدعاق ، نیا  هک  دنک  مهوت  دـهاوخب  یـسک  ات  دـنامیمن  یقاب  لمتحم  ررـض  عفد  بوجو  هدـعاق  يارب  یلاجم 

. دوشیم نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق 
؟ دوشیم زرحم  يدراوم  هچ  رد  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  عوضوم  لاؤس :

ءیـش نآ  ای  تسا  مارح  ءیـش  نیا  ای  هک  دـیراد  یلامجا  ملع  امـش  الثم  یلامجا ، ملع  فارطا  صحفلا و  لـبق  هّیودـب  تاهبـش  رد  باوج :
رد تسا و  فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  دـیوگیم  لـقع  تسا و  یلاـمجا  ناـیب  کـی  امـش  یلاـمجا  ملع  تروص  نیا  رد  تسا  مارح  رگید 
هک صحفلا  دـعب  هّیودـب  تاهبـش  رد  اـّما  تسا  زرحم  لـمتحم  ررـض  عفد  هدـعاق  عوـضوم  تسه و  تبوـقع  لاـمتحا  فرط  ود  زا  کـیره 

هک  يدرجم  هب  درادن  دوجو  فیلکت  رب  ینایب  هنوگچیه 
405 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ررـضلا عفد  بوجو  مدـعب  لیق  ول  ۀـفلاخملا و  یلع  ۀـبوقعلا  قحتـسا  ۀـفداصملا  ةروص  یف  لب  ةدـعاقلا ، یلإ  ۀـجاح  هلامتحا ال  عم  هنأ  امک 
[. 1  ] لمتحملا

______________________________

. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  دیوگیم  لقع  دینک  حرطم  ار  هدعاق ) عوضوم   ) تبوقع لامتحا  دیهاوخب  امش 
هک يدّرجم  هب  تسا و  هدش  ذخا  مه  نایب  الب  باقع  حبق  هدـعاق  عوضوم  رد  ینایب » الب   » نیا میئوگیم : هدرک و  سکع  ار  بلطم  ام  مهوت :

دنکیم و ادیپ  نایب »  » ناونع لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  اروف  تسا  حیبق  نایب  الب  باقع  میئوگب  مینک و  تسرد  ار  ینایب » الب   » ناونع میهاوخب 
. دسریمن نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  يارجا  هب  تبون  هجیتن  رد  درک و  طایتحا  دیاب  دیوگیم 

یلقع مکح  اـت  ددرگ  زرحم  لـمتحم ) تبوقع   ) لـمتحم ررـض  عـفد  هدـعاق  عوـضوم  دـیاب  لّوا  اریز  تسین  دراو  لاکـشا  نیا  مهوـت : عـفد 
تبوقع  ) لمتحم ررـض  عفد  هدعاق  عوضوم  دراذگیمن  نایب  الب  باقع  حبق  هدـعاق  هک  میدرک  نایب  ام  و  دوش ، ّبترتم  نآرب  عفد ) بوجو  )

. دوش زرحم  لمتحم )
. تسا بجاو  نآ  عفد  میئوگب  مینک و  هیکت  لمتحم ، ررض  عفد  هدعاق  هب  ام  هک  تسین  مزال  دوب  تبوقع  لامتحا  يدروم  رد  رگا  [- 1]
فیلکت زّجنم  یلیـصفت  ملع  دننام  یلامجا  ملع  میئوگیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ام  دشابن  مه  لمتحم  ررـض  عفد  هدعاق  الـصا  رگا  لاثم :
تبوقع لاـمتحا  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد   ) دـنکیم ادـیپ  تبوقع  قاقحتـسا  فـّلکم ، هفداـصم 250 ،] تفلاـخم و  تروـص  رد  اذـل  تسا 

(. تسه
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مدع ةرورض  القع ، اعرـش و ال  عفدلا  بجاوب  سیل  هلمتحم  نع  الـضف  هنم  نقیتملا  نأ  الإ  المتحم ، ناک  نإ  وهف و  ۀبوقعلا ، ریغ  ررـض  اما  و 

[. 1  ] اعرش هزاوج  القع و  یعاودلا  ضعبب  راضملا  ضعب  لمحت  یف  حبقلا 
______________________________

. دشاب تبوقع »  » لمتحم ررض  عفد  هدعاق  رد  ررض »  » هملک زا  دوصقم  هک  دوب  یتروص  رد  بلاطم  نیا  مامت  رّکذت -
: دنهدیم باوج  ود  فّنصم  دشاب  يویند  ياهررض  دننام  یتبوقع  ریغ  ياهررض  ررض »  » زا دوصقم  رگا  [- 1]

تسین مزال  مه  نّقیتم  ررض  عفد  هکلب  نونظم  ررـض  عفد  لمتحم ، ررـض  عفد  ار ) ررـض  لامتحا  هن   ) میرادن لوبق  ار  هدعاق  نیا  الـصا  ام  - 1
مه عرـش  دنکیمن و  نآ  حبق  هب  مکح  لقع  دـنکن  عفد  دوش و  لّمحتم  مه  ار  نّقیتم  ررـض  ضارغا ، یعاود و  زا  یـضعب  رطاخب  ناسنا  رگا 

. دیامنیمن نآ  عفد  بوجو  هب  مکح 
نیا عفد  هک  دنکیمن  مکح  لقع  تسا  نمؤم  ردارب  کی  هب  تبـسن  تناعا  روظنم  هب  نوچ  نکل  تسا  یعطق  یلام  ررـض  کی  قافنا ، لاثم :

. تسا مزال  ررض 
مکح لقع  اهنت  هن  تسا  رامیب  کی  يافش  تناعا و  یعاد  هب  نوچ  نکل  تسا  مّلسم  ررـض  کی  دراوم ، ياهراپ  رد  نارامیب ، هب  نوخ  ءادها 

. دیامنیم مه  قیوشت  راک  نیا  هب  تبسن  هکلب  دنکیمن  نآ  حبق  هب 
؟ تسین مّلسم  یندب  ررض  داهج ،) رد   ) تعیرش نید و  ءایحا  يارب  ناج  لذب  ایآ 

هکنیا اب  ار  رابتعا  وربآ و  بسک  يارب  لام  لذب  لقع  ایآ  تسا  هداد  رارق  نآ  يارب  ناوارف  رجا  باوث و  سّدقم  عرـش  لاح  نیع  رد  اّما  يرآ 
. ریخ دنکیم ؟ حیبقت  تسا  مّلسم  ررض 

. تسا بجاو  ررض  نآ  عفد  دیوگیم  لقع  میئوگب  دمآ  نایم  هب  ررض  هلئسم  اجکره  هک  تسین  نینچنیا  هصالخ 
407 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نأ حوضول  ۀحلـصملا ، كرت  وأ  ةدـسفملا  لاـمتحال  اـمزالم  ناـک  نإ  و  ةرـضملا ، لاـمتحا  مزـالی  ـال  بوجولا  وأ  ۀـمرحلا  لاـمتحا  نأ  عم 
تاذ ناک  ام  حـبق  حـلاصملا و  تاذ  نوکت  یتلا  لاعفألا  نسحب  لـقعلا  لقتـسا  دـق  و  ماـکحألا ، تاـطانم  نوکت  یتلا  دـسافملا  حـلاصملا و 

[. 1  ] ررضلا نومأم  فیلکتلا  لمتحم  نوکی  ام  اریثک  و  راضملا ، عفانملا و  یلإ  ۀعجارب  تسیل  دسافملا ،
______________________________

هچ زا  ررـض  لامتحا  تسه  راک  رد  تمرح  لامتحا  هک  نتت  برـش  رد  تسا  بجاو  لـمتحم  ررـض  عفد  هک  مینک  ضرف  رگا  - 2 [- 1 ( ] 1)
؟ دوشیم تباث  یهار 

؟ دینکیم تباث  ار  ررض  لامتحا  یهار  هچ  زا  امش  دنک  كرت  ار  نآ  ناسنا  رگا  تسه ، راک  رد  بوجو  لامتحا  هک  هّیبوجو  ههبش  رد 
مزلتـسم هچرگ  تسین  يویند  لمتحم  ررـض  اب  مزالم  هّیبوجو ، ههبـش  رد  بوجو  لاـمتحا  و  هّیمیرحت ، ههبـش  رد  تمرح  لاـمتحا  هصـالخ :

هب یطبر  دنتسه ، ناشتاقّلعتم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا  هک  دیاهدینـش  هکنیا  تسه و  تحلصم 252 ] كرت  و  هدسفم 251 ] لامتحا 
. تسا ررض  عفن و  هلئسم  زا  ریغ  هدسفم  تحلصم و  درادن . يویند  ررض  لامتحا 

. میراد يویند  ررض  ءافتنا  هب  ملع  لاح  نیع  رد  اّما  میهدیم  تمرح  فیلکت و  لامتحا  ام  هک  يدراوم  اسبهچ 
تسه عرـش  رد  یبجاو  اسبهچ  دراد و  هدسفم  دصرددص  لعف  نآ  لاح  نیع  رد  نکل  دراد  عفن  لعاف  يارب  هک  دراد  دوجو  یمّرحم  اسبهچ 

نیا هّجوتم  یسک  رگا  دوشیم  انز  بکترم  هک  یسک  لاثم : دراد  تحلصم  دصرددص  لعف  نآ  لاح  نیع  رد  اّما  دراد  ررض  دصرددص  هک 
زا نم  دیوگیم  راکانز  صخش  دریگن . رارق  رطخ  رد  یناز  يوربآ  دوشن و  تشز  لمع 

408 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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[. 1  ] القع اعرش و  مکحلل  اطانم  ةرضملا  وأ  ۀعفنملا  نوکت  امبر  معن 
لدتسا امک  هتدسفم ، ملع  ام  یلع  مادقإلاک  هنأ  و  هتدسفم 254 ،] نمؤت  ام ال  یلع  مادقإلا  حبقب  لقتـسی  لقعلا  نکل  و  معن ، تلق 253 :] نإ 

[. 2  ] فقولا وأ  رظحلا  یلع  ءایشألا  نأ  یلع  هّرس ، سّدق  [ 255] ۀفئاطلا خیش  هب 
______________________________

مّلـسم یلام  ياهررـض  جـح  و  سمخ ، تاکز ، رد  نینچمه  دراد و  هدـسفم  دـصرددص  لمع  نیا  لاح  نیع  رد  اّما  مدرب  تّذـل  لـمع  نیا 
. دنراد تحلصم  دصرددص  لاح  نیع  رد  تسه ،

شتآ ار  دوخ  لاوما  دـهاوخب  یـسک  رگا  الثم  تسه  لعف  رد  هک  تسا  يررـض  عفن و  رطاخب  عرـش  لقع و  مکح  كـالم  یهاـگ  هلب  [- 1]
مزالم تمرح  بوجو و  لامتحا  هشیمه  میئوگب  ام  هک  تسین  نیا  هلئسم  نیا  همزال  نکل  دشابیم  مارح  مه  دراد و  ررض  مه  لعف  نیا  دنزب 

. تسه يویند  ررض  لامتحا  اب 
. دوشیم يراج  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  اریز  دومن  يراج  تئارب  ناوتیم  هّیمیرحت  هّیبوجو و  تاهبش  رد  نیاربانب 

هن تسا و  يورخا  ررـض  هن  لمتحم  ررـض  عفد  بوجو  هدعاق  رد  ررـض »  » زا دوصقم  هک  میهدیم  هئارا  ار  يرگید  هدـعاق  ام  لاکـشا : [- 2]
. تسا مزال  لمتحم  هدسفم  عفد  ینعی  تسا  هدسفم » «، » ررض  » هملک زا  دارم  هکلب  يویند ، ررض 

رب مادقا  دننام  هدسفملا  لمتحم  رب  مادقا  دیوگیم  زین  تسا و  حیبق  دراد  یعطق  هدسفم  هک  يزیچ  رب  مادقا  دیوگیم  لقع  بلطم : حیـضوت 
اذل تسا  حیبق  هدوب و  هدسفملا  مولعم 

409 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امم ال نوزرتحی  مهنإ ال  ثیح  نایدألا ، للملا و  لهأ  نم  ءالقعلا  ندید  ۀعجارم  نادجولا و  ةداهش  دنسلا  و  عونمم ، کلذب  هلالقتـسا  تلق :

[. 1  ] هتدسفم ملع  ام  ۀلماعم  هعم  نولماعی  و ال  هتدسفم ، نمؤت 
[. 2  ] حیبقلا باکتراب  نذأی  داکی  و ال  هیلع ، مادقإلاب  عراشلا  نذأ  دق  و  فیک ؟

______________________________

. دومن يراج  ار  یلقع  تئارب  ناوتیمن  میئوگیم 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  امش  لیلد  لاؤس :

: هک مینکیم  داهشتسا  هدق »  » یسوط خیش  مالک  هب  ام  باوج :
هنوگچ لاعفا  ایـشا و  نآ  عضو  دشاب  هتـشاد  یمکح  ایـشا  لاعفا و  هرابرد  سّدقم  عرـش  هکنیا  زا  لبق  تسا : حرطم  املع  نایم  رد  ياهلئـسم 

؟ تسا
سّدق یسوط  خیش  دوش ، نایب  یمکح  سّدقم  عرش  هیحان  زا  ات  دش  فّقوت 256 ] هب  لئاق  دیاب  ای  رظح و  عنم و  ای  تسا  هحابا  ناشمکح  ایآ 

. دناهدرک لالدتسا  روکذم  هدعاق  هب  هلئسم  نیا  رد  هّرس 
. دشاب هتشاد  یمکح  نینچ  لقع  هک  میریذپیمن  امش  زا  ام  باوج : [- 1]

لمتحم هدـسفملا و  مولعم  اهنآ  هک  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  القع  مامت  شور  لقع و  نادـجو ، هب  یتقو  ام  هک : تسا  نیا  مهنآ  لـیلد  و 
. دننکیمن بانتجا  هدسفملا  لمتحم  زا  اّما  دننکیم  زارتحا  هدسفملا  مولعم  زا  هکلب  دنهدیمن  رارق  فیدر  کی  رد  ار  هدسفملا 

زا ار  لمتحم  هدسفم  عفد  بوجو  هدعاق  لصا  ام  دشاب  هدسفم  ررض »  » هملک زا  دوصقم  لمتحم ، ررـض  عفد  بوجو  هدعاق  رد  رگا  هصالخ :
. میریذپیمن امش 

رب مادقا  دیوگیم  لقع  تسه و  هدسفم  لامتحا  نتت  برـش  رد  دیئوگیم  امـش  هک : دننکیم  نایب  دوخ  عفن  هب  مه  يدـهاش  فّنـصم  [- 2]
عراش ایآ  تسا  لالح  نتت  برـش  الثم  هک  تسا  هدرک  نایب  لالح  کل  ءیـش  ّلک  تیاور  اب  عراش  هکیلاحرد  تسا  حیبق  لمتحم ، هدسفم 
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. ریخ دیامنیم ؟ زیوجت  دنکیم ، حیبقت  لقع  هک  ار  يزیچ 
410 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لمأتف
[. 2  ] ۀثالثلا ۀلدألاب  ۀجح ، هیف  مقت  مل  امیف  طایتحالا  بوجوب  لوقلل  جتحا  و 

[. 3  ] يوقتلاب ةرمآلا  و  ۀکلهتلا ، یف  ءاقلإلا  نع  و  ملعلا ، ریغب  لوقلا  نع  ۀیهانلا  تایآلابف  باتکلا : اما 
______________________________

لقع مکح  دـنکیمن و  دروم  نآ  رد  حـبق ، هب  مکح  لقع ، رگید  دومن  هحاـبا  هب  مکح  عراـش  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیاش  [- 1 ( ] 1)
. تسا عراش  صیخرت  مدع  هب  دودحم 

طایتحا بوجو  هلدا 

هراشا

رد هچ  دناهدومن  کّسمت  لقع ) ّتنس  باتک   ) لیلد هس  هب  درادن  دوجو  فیلکت  رب  لیلد  هک  یتاهبش  رد  طایتحا  هب  نیلئاق  نیّیرابخا و  [- 2]
.( دشاب نیصن  ضراعت  ای  صن و  نادقف  صن ، لامجا  کش  أشنم  هاوخ  ، ) هّیمیرحت ههبش  رد  هچ  هّیبوجو و  ههبش 

ینآرق لیلد 

. تسا هّیودب  تاهبش  رد  بانتجا  طایتحا و  اهنآ  ياضتقم  هک  دناهدومن  اعّدا  هدرک و  لالدتسا  یتایآ  هب  طایتحا  هب  نیلئاق  [- 3]
: تایآ نآ  هلمج  زا 

[. 257  ...] ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  دننام : دنکیم  یهن  ار  ملع  نودب  لوق  زا  تعباتم  هک  یتایآ  - 1
[. 258  ...] ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  دننام ... : دنکیم  هکلهت  رد  ءاقلا  زا  یهن  هک  یتایآ  - 2

411 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم ةءاربلا  یلع  لقنلا و  نم  ۀـحابإلا  یلع  ّلد  امل  ملع ، ریغب  ـالوق  سیل  ـالقع ، ۀـبوقعلا  نم  نمـألاب  اعرـش و  ۀـحابإلاب  لوقلا  نإ  باوجلا : و 

[. 1  ] یفخی امک ال  يوقتلا ، ۀفلاخم  هیف  و ال  الصأ ، ۀهبشلا  ماحتقا  یف  ۀکلهم  امهعم ال  و  لقعلا ، مکح 
______________________________

[. 259  ...] ِِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  دننام : تسا  هداد  رارق  هب  رومأم  ار  يوقت  دنکیم و  يوقت  هب  رما  هک  یتایآ  - 3
دیابن ح - دنکفیب . تکاله  رد  ار  دوخ  دیابن  دنکب ب - ملع  ریغ  زا  يوریپ  دـیابن  ناسنا  فلا - هک : تسا  نیا  قوف  تایآ  ياضتقم  هصالخ :

. دیامن يوقت  اب  تفلاخم 
نتت برش  تمرح  ّتیّلح و  رد  کش  اب  رگا  الا  دومن و  طایتحا  دیاب  فیلکت ) رد  کش   ) هّیودب تاهبـش  رد  هک  تسا  نیا  قوف  تایآ  همزال 

. تسا يوقت  اب  تفلاخم  تکاله و  رد  ءاقلا  یملع ، ریغ  شور  زا  يوریپ  نیا  میوش  نآ  بکترم 
رب یلقع  یلقن و  لیلد  هکلب  تسا ، لالح  نتت  برش  میئوگیمن  یعرش  تّجح  نودب  میاهدشن و  تئارب  هب  لئاق  لیلد  نودب  ام  باوج : [- 1]

: میراد تئارب 
هّیمکح تاهبـش  رد  میئوگیم  درادـن ، يداریا  هنوگچـیه  تلالد  دنـس و  رظن  زا  هک  لالح  کل  ءیـش  ّلـک  هدـعاق  ملع و  هب  دانتـسا  اـب  اـم 

. درک يراج  تئارب  ناوتیم 
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. مینکیم يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  هّیمکح ، تاهبش  رد  نایب  الب  باقع  حبق  هّیلقع  هدعاق  دانتسا  هب  نینچمه  و 
هب هّیلقع  هّیلقن و  هلدا  هکلب  تسا  لوهجم  كوکـشم و  نآ  تمرح  نوچ  میئوگیمن  تسا ؟ لالح  نتت  برـش  ارچ  دـینک  لاؤس  اـم  زا  رگا  و 

. میهدیم هئارا  امش 
. ریخ تسا ؟ ملع  ریغ  زا  تعباتم  نتت ، برش  رد  هّیمکح و  تاهبش  رد  تئارب  لصا  يارجا  یلقن ، یلقع و  لیلد  دوجو  اب  ایآ  لاؤس :

. ریخ تسا ؟ تکاله  رد  ءاقلا 
412 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ۀـکلهملا ، یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبـشلا  دـنع  فوقولا  نأب  اهـضعب  یف  اللعم  ۀهبـشلا ، دـنع  فقوتلا  بوجو  یلع  لد  امبف  رابخألا : اـما  و 
[. 1  ] ۀفلتخم ۀنسلأب  ةدراولا  رابخإلا  نم  طایتحالا  بوجو  یلع  لد  امب  و  امازتلا ، وأ  ۀقباطم  هیلع  ّۀلادلا  ةریثکلا  رابخألا 

______________________________

. ریخ تسا ؟ يوقت  اب  تفلاخم 
عراش میدومن و  یفن  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق  دانتـسا  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  يورخا  تبوقع  تکاله و  تکاله ، زا  امـش  روظنم  دـب  ـال 

رد تئارب  لصا  يارجا  نینچمه  تسین و  نیب  رد  تکاله  ناونع  الـصا  اذـل  تسا  هداد  امب  باـکترا  هزاـجا  یلقن  لـیلد  دانتـسا  هب  سّدـقم 
. درادن يوقت  اب  تفلاخم  هّیمکح  تاهبش 
؟ تسا تاحابم  كرت  يوقت ، يانعم  ایآ 

. تسا يوقت  فلاخم  حابم  رما  هبتشم و  باکترا  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دشاب  تاحابم  كرت  يوقت  يانعم  رگا 
هب دـسر  هچ  ات  دـشابن  يوقت  هریاد  رد  دـیاش  مه  تاـهورکم  كرت  یّتح  تاـمّرحم و  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  زا  تستراـبع  يوقت  ياـنعم 

. تاحابم باکترا 
. دومن تباث  ار  طایتحا  بوجو  ناوتیمن  تایآ  هلیسوب  هصالخ :

؟ دوشیم عمج  تمرح  ههبش  اب  هنوگچ  هحابا ، لاکشا :
. میرادن بلاطم  رارکت  هب  يزاین  رگید  اذل  میدرک و  نایب  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  باوج :

یئاور لیلد 

: دنوشیم میسقت  هورگ  ود  هب  طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  تایاور  [- 1]
. فّقوت بوجو  رب  ّلاد  رابخا  - 1

: دنوشیم میسقت  هتسد  ود  هب  مه  رابخا  نیا 
413 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 260 «] ۀهبّشلا دنع  اوفقو  ۀهبشلا  یلع  حاکّنلا  یف  اوعماجت  ال  : » دننام دننکیم  فّقوت  رب  تلالد  هقباطملاب  فلا )
هنع و ّفکلا  ّالا   » نوملعت امم ال  مکب  لزنی  امیف  مکعـسی  ّهنا ال  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  لاق  دننام : دـننکیم  فّقوت  رب  تلالد  مازتلالاب  ب )

[261  ...«.] يدهلا ۀّمئا  یلا  ّدرلا  تبثتلا و 
. تسا فّقوت  مه  تایاور  هنوگنیا  رهاظ 

. تسا روکذم  فّقوت  ّتلع  یضعب  رد  تسا و  هدشن  رکذ  لیلعت  فّقوت ، رب  ّلاد  تایاور  زا  یضعب  رد 
[. 263 «] تاکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبّشلا  دنع  فوقولا  ّناف 262 ]  » دناهدومرف مالّسلا  مهیلع  هّمئا  یهاگ  الثم 

. دنک فقوت  ناسنا  تسا  رتهب  تاهبش ، رد  هک  تسا  نیا  تایاور  هنوگنیا  دافم 
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. دشاب هتشاد  نسح  هّیضق  فرط  ود  هکيوحنهب  تسین  لیضفتلا  لعفا  هغیص  تایاور  هنوگنیا  رد  ریخ »  » هملک رّکذت :
رد فّقوت  هک  دهدیم  خساپ  ام  هب  لقع  تکاله ، رد  ماحتقا  باکترا و  هکنیا  ای  دومن  فّقوت  دیاب  تاهبـش  رد  هک  مینک  لاؤس  لقع  زا  رگا 

. تسا نّیعتم  تاهبش 
طتحاف کـنید  كوخا  داـیز : نب  لـیمکل  لاـق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنا  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نع  : ) طاـیتحا بوجو  رب  ّلاد  راـبخا  - 2

تلالد  مازتلالاب  ثیلثت  تیاور  نینچمه  و  [ 264 «] تئش امب  کنیدل 
414 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] تفرع 265 امک  ةءاربلاب  لقعلا  مکح  و  ۀحابإلا ]  ] یلع لقنلا  ۀلالد  عم  ۀیودبلا ، ۀهبشلا  یف  ۀکلهم  هنإ ال  باوجلا : و 
فیلکتلا ۀـفلاخم  یلع  ۀـبوقعلا  یلع  انایب  یفک  هنإـف  لـقعلا ، مکح  یلع  [ 266] ادراو ناـک  نإ  و  ملـس ، ول  طاـیتحالا  بوجو  یلع  لد  اـم  و 

[. 2  ] لوهجملا
______________________________

. تسا هدش  طایتحا  هب  رما  فلتخم  تاریبعت  اب  تایاور  زا  هتسد  نیا  رد  دنکیم  طایتحا  بوجو  رب 
نایاپ رد  دنیوگیم و  خساپ  ار  طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  رابخا  سپـس  دنهدیم  فّقوت  تایاور  زا  یهاتوک  باوج  ادتبا  فّنـصم  رّکذت : [- 1]

. دنیامرفیم نایب  ار  فّقوت  رابخا  زا  لّصفم  باوج  ادّدجم 
دوخ میوش  بکترم  ار  تاهبتـشم  رگا  اذل  میراد  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  یلقن  یلقع و  هلدا  يودـب  تاهبـش  رد  ام  فّقوت : رابخا  زا  یلامجا  باوج 

. میاهدنکفین تکاله  رد  ار 

طایتحا رابخا  زا  باوج 

دنکیم و ادیپ  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  رب  مّدـقت  طایتحا  رابخا  تروص  نیا  رد  میریذـپب  ار  طایتحا  رابخا  تلالد 267 ] دنس و  رگا  [- 2]
. دنراد ینایب  ّتیحالص  رابخا  نیا  اریز  دوشیم . لوهجم » فیلکت   » اب تفلاخم  رب  باقع  حّحصم 

؟ دیامن باقع  ار  ام  دناوتیمن  رگید  ایآ  ینک ؛ طایتحا  دیاب  مکحلا  لوهجم  نتت  برـش  رد  هّیمکح و  ههبـش  رد  دندومرف  سّدقم  عراش  رگا 
. دناوتیم

415 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ایـسفن ناک  نإ  و  حـیبق ، وهف  لوهجملا  عقاولا  باقع  نع  زرحتلل  ۀـمدقم  ناک  نإ  طایتحالا  باـجیإ  نأ  نم  لیق 268 :] ام  یلإ  یغـصی  و ال 

[. 1  ] عقاولا ۀفلاخم  یلع  هتفلاخم ال  یلع  باقعلاف 
یف لاحلا  وه  امک  ۀهبـشلا ، ۀفلاخم  یف  ةذخاؤملا  یلع  هب  جتحی  نأ  حـصی  امم  القع  وه  و  اّیقیرط ، نوکی  هباجیإ  نأ  نم  تفرع  امل  کلذ  و 

[. 2  ] ۀیلمعلا لوصألا  تارامألا و  قرطلا و  رماوأ 
______________________________

؟ تسیچ رطاخب  طایتحا  باجیا  هک  دناهدرک  لاکشا  لئاسر  باتک  رد  خیش  موحرم  لاکشا - [- 1 ( ] 1)
تّحص ثعاب  دناوتیمن  طایتحا  بوجو  دنیامرفیم  خیش  موحرم  دیامن  حیحصت  ار  یعقاو  فیلکت  رب  تبوقع  دهاوخب  طایتحا  باجیا  رگا 

[269 .] دشابیم حیبق  باقع  اذل  درادن ، یناهرب  نایب و  لوهجم  عقاو  هب  تبسن  عراش  اریز  دوشب  تبوقع 
بوجو  » اب تفلاـخم  دـیوگب  و  [ 270] دـنک لـیمحت  فّلکم  رب  ار  طاـیتحا ) بوجو   ) شدوـخ رب  تبوـقع  دـهاوخب  طاـیتحا  باـجیا  رگا  و 
فیلکت اب  تفلاخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب  هک  دـینادب  میرادـن و  یثحب  اـم  تسا  تبوقع  قاقحتـسا  ثعاـب  طاـیتحا »

. مینکیمن طایتحا » بوجو   » اب تفلاخم  رب  تبوقع  قاقحتسا  رد  ثحب  ام  هن ، ای  تسه  یعقاو 
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؟ تسیچ فّنصم  لیلد  تسین  عومسم  فرح  نیا  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم  باوج - [- 2]
416 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع لد  ام  و  صن ، ۀـّیّلحلا  یلع  ۀـلالدلا  یف  وه  لب  صخأ ، هبتـشملا  ۀـّیّلح  یلع  لد  ام  نأ  ةرورـض  رهظأ ؛ صخأ و  وه  امب  ضراعت  اّهنأ  الإ 
[. 1  ] طایتحالا بوجو  یف  رهاظ  هنأ  هتیاغ  طایتحالا 

______________________________

صاخ نایب  سّدـقم  عراش  هک  تسین  مزـال  دراد و  ار  ندوب » ناـیب   » ّتیحالـص تسا و  یقیرط  مکح  طاـیتحا ، بوجو  دـنیامرفیم : ناـشیا 
یفاک یقیرط  نایب  وحن  هب  طایتحا و  باجیا  تروصب  یّلک و  ناهرب  نایب و  هکلب  دیامن  باقع  هذخاؤم و  ار  نیفّلکم  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد 

. تسا يراج  مه  تاراما  قرط و  ریاس  رد  هکلب  تسین  ثحب  نیا  هب  طوبرم  هلئسم  نیا  تسه و  تبوقع  قاقحتسا  تّحص  يارب 
هکنیا اب  تروص  نیا  رد  دشاب  بجاو  هعمج  زامن  مه  ظوفحم  حول  رد  دنک و  هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  هرارز  ربتعم  تیاور  رگا  لاثم :

جاجتحا ام  هیلع  دناوتیم  سّدقم  عراش  مینک  تفلاخم  هعمج  زامن  یقیرط  بوجو  اب  هچنانچ  میرادن  ملع  ظوفحم  حول  عقاو و  هب  تبسن  ام 
. تسا بیترت  نیمه  هب  هلئسم  مه  هّیلمع  لوصا  رد  دیدرک  كرت  ار  هعمج  زامن  ارچ  دیوگب  دیامن و 

یعقاو مارح  بکترم  الثم  مینک و  تفلاخم  طایتحا  باجیا  اب  ام  هچنانچ  دـینک  طایتحا  دـیاب  تاهبـش  رد  دـیوگب  عراش  رگا  هیف  نحن  ام  رد 
. تسین ناهرب  نودب  نایب و  الب  باقع  نیا  دیامن و  باقع  ار  ام  دناوتیم  وا  میوشب 

. دومن طایتحا  دیاب  دوریم و  رانک  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  لقع و  مکح  دشاب ، لماک  طایتحا ، بوجو  لیلد  رگا  هصالخ :
. هن ای  دراد  ضراعم  لاکشا و  طایتحا ، لیلد  مینیبب  لاح  [- 1]

ینعی تسا ، طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  رابخا  اب  ضراعم  لالح ،) کل  ءیـش  ّلک  دـننام   ) تاهبتـشم ّتیّلح  رب  ّلاد  رابخا  دـنیامرفیم : فّنـصم 
. تسا طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  رابخا  زا  رهظا  ّصخا و  ّتیّلح ، رب  ّلاد  رابخا 

417 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
داشرإلل نکی  مل  ول  هنأ  هدـیؤی  و  هیلإ . دـشری  ام  فالتخا  بسح  ابابحتـسا  اـباجیإ و  فلتخیف  داـشرإلل ، هنأ  یلع  ۀـلاد  نئارق  كاـنه  نأ  عم 

[. 1  ] اعطق صیصختلا  نع  بآ  هنأ  عم  اعامجإ ، تاهبشلا  ضعبب  ۀلاحم  هصیصخت ال  بجوی 
______________________________

لحم ار  روهظ  نیا  یـضعب  و  رما ) هغیـصب  « ) کنیدـل طتحا   » دـنیوگیم دـنراد و  طایتحا  بوجو  رد  روهظ  طایتحا  رابخا  الّوا  کلذ : ناـیب 
. دناهداد رارق  لاکشا 

. دنراد تاهبتشم  رد  ّتیّلح  رب  تحارص  هکلب  دنشابیم ، رهظا  ّتیّلح ، رب  ّلاد  رابخا  اّما 
: ینعی تسا  طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  رابخا  زا  صخا  ّتیّلح ، رب  ّلاد  رابخا  ایناث :

: درک طایتحا  دیاب  ریز  دراوم  رد  دیوگیم : طایتحا  رب  ّلاد  رابخا 
. یلامجا ملع  اب  مأوت  تاهبش  رد  - 3 صحفلا ، دعب  هّیودب  تاهبش  صحفلا 2 - لبق  هّیودب  تاهبش  رد  - 1

تاهبش هنورقم و  تاهبش  لماش  دش و  تئارب  هحابا و  هب  لئاق  ناوتیم  صحفلا  دعب  تاهبش  رد  هک : تسا  نیا  ّتیّلح  رب  ّلاد  رابخا  دافم  اّما 
. دوشیمن صحف  زا  لبق 

: میئوگیم اذـل  تشاد  مّدـقم  ار  صن  رهظا و  صاخ ، دـیاب  هریغ ، رهاظ و  ّصن و  رهظا - رهاظ و  صاخ - ماـع و  ضراـعت - ماـقم  رد  هجیتن :
تئارب لصا  هب  میناوتیم  دروم  نیا  رد  میئامنیم و  جراخ  طایتحا  رابخا  مومع  زا  لـح »  » راـبخا هلیـسو  هب  ار  صحفلا  دـعب  هّیودـب  تاـهبش 

. میوشیم طایتحا  بوجو  هب  لئاق  مه  ام  رگید  دروم  [ 271] ود رد  مینک و  کّسمت 
دشرم ظاحل  هب  يداشرا  رماوا  و  تسا 272 ] يداشرا  ناشرما  طایتحا ، رب  ّلاد  رابخا  هک  میراد  ینئارق  ام  دـنیامرفیم  فّنـصم  هوالعب  [- 1]
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بجاو  هیلا  دشرم  رگا  دنشابیم  توافتم  هیلا 
418 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف ةرهاظ  ۀکلهملا  نأ  عم  داشرإلل ؟ ۀکلهلا ) یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبـشلا  دنع  فوقولا  نإف  ۀهبـشلا  دنع  فق  [: ) هلوق 273 نوکی  فیک ال 
[. 1 [ ؟ ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  هنأب  هباجیإ  للعی  فیکف  طایتحالا ، فوقولا و  باجیإ  لبق  ۀیودبلا  ۀهبشلا  یف  ۀبوقع  و ال  ۀبوقعلا ،

______________________________

دنکیم داشرا  بابحتسا  هب  تبسن  مه  يداشرا  رما  دشاب  بحتسم  هیلا  دشرم  رگا  دنکیم و  داشرا  بوجو  هب  تبسن  مه  يداشرا  رما  دشاب ،
 ... و

 ...*. َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هفیرش  هیآ  دننام :
؟ دنتسه يداشرا  هّیطایتحا  رماوا  دیئوگب  هک  دیراد  یعاد  هچ  امش  لاؤس -

لـصا هّیعوضوم  تاهبـش  رد  ام  دـننام  مه  اهنآ  اریز  دـنوشیم  لکـشم  راچد  مه  نییرابخا » ، » دـشابن يداـشرا  طاـیتحا  رماوا  رگا  باوج -
رابخا میئوگب  دـیاب  دنـشابن  يداشرا  طایتحا ، رماوا  رگا  نیاربانب  تسا  هّیمکح  تاهبـش  رد  اهنآ  اب  ام  فالتخا  دـننکیم و  يراـج  ار  تئارب 

لّوا زا  اذـل  تسا  ریذپانصیـصخت  طایتحا  راـبخا  ناـسل  هکیلاـحرد  تسا  هدروخ  صیـصخت  تاهبـش  زا  یـضعب 274 ] هب  تبـسن  طایتحا 
. دنتسه يداشرا  رماوا  طایتحا  رابخا  میئوگیم 

. دندرک نایب  ار  طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  رابخا  زا  باوج  نونکات  فّنصم  رّکذت :
. تسا يداشرا  مه  فّقوت  رماوا  دنیامرفیم  دننکیم و  نایب  ار  فّقوت  رابخا  زا  باوج  فّنصم  نونکا  [- 1]

: میهدیم حیضوت  ار  نآ  سپس  مینکیم و  انعم  ار  روکذم  ترابع  ادتبا  ام 
دراد و يورخا  تبوقع  رد  روهظ  تیاور ، رد  روکذم  تکاله  هکیلاحرد  دشابن  يداشرا  ۀهبـشلا »...  دـنع  فق   » هلوق رما  دوشیم  هنوگچ 

فّقوت  باجیا  زا  لبق  يودب  تاهبش  رد 
419 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسین یتبوقع  طایتحا  و 
حیـضوت ار  نتم  یتامّدـقم  رکذ  اب  نونکا  تسا  تکاله  رد  ماحتقا  زا  رتهب  فّقوت  باجیا  نآ  هک  دوشیم  لّلعم  فقوت  باجیا  هنوگچ  سپ 

: میهدیم
زا میراد  ههبـش  عون  دنچ  ام  هک  دـینادیم  یفرط  زا  دوشیم و  هّیعوضوم  هّیمکح و  تاهبـش  لماش  شقالطا ، رهاظ  بسح  هب  فّقوت  تیاور 

: هلمج
میناوتیم هاگنآ  میدرکن  ادیپ  كوکـشم  مکح  رب  لیلد  هچنانچ  مینک ، قیقحت  یفاک  هزادنا  هب  دیاب  هک  صحفلا  دـعب  هّیودـب  تاهبـش  فلا )

. مینک يراج  نآ  رد  تئارب  لصا 
. میتسه طایتحا  بوجو  هب  لئاق  تاهبش  نیا  رد  نّویرابخا  دننام  مه  ام  صحفلا - لبق  هّیودب  تاهبش  ب )

. یلامجا ملع  اب  مأوت  تاهبش  ج )
نیا زا  کیره  هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  تسا  بجاو  هعمج  زامن  ای  دراد  بوجو  رهظ  زامن  ای  هعمج  زور  هک  دیراد  نیقی  امـش  رگا  لاثم :

. دومن طایتحا  دیاب  مه  تاهبش  عون  نیا  رد  هک  دیراد  يودب  ّکش  القتسم  ود 
نم ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ّناف   » ۀهبشلا دنع  فق  هلوق : دننام  تسا  هدش  رکذ  هکله » رد  ماحتقا   » فّقوت ّتلع  باب ، تایاور  زا  یـضعب  رد 

یهاگ لیلعت  دنوشیم و  اهنآ  رب  لمح  لّلعم  تایاور  ظاحل  هب  دنتـسه  لیلعت  دـقاف  هک  فّقوت  تایاور  زا  هتـسد  نآ  و  ۀـکلهلا » یف  ماحتقالا 
هریاد فرط  کی  زا  ضماح » ّهنال   » لیلعت نیا  ضماح  ّهنال  نامّرلا  لکأت  ال  لاثم : دـنکیم  قییـضت  یهاگ  دـهدیم و  هعـسوت  ار  مکح  هرئاد 
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. دشابن ناّمر  ضماح  نآ  هچرگا  دوشیم  یضماح  ره  لماش  دهدیم و  هعسوت  ار  یهن 
، دراد قالطا  لکأت » ال   » هک لاح  نیع  رد  تسا  ضماح  ناـّمر  صوصخ  هنع  یهنم  ناـّمر  نآ  هک  دـنکیم  داـجیا  قییـضت  رگید  فرط  زا  و 

. دوشیمن ضماح  ریغ  ناّمر  لماش 
420 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دیوشن تکاله  رد  ماحتقا  راتفرگ  ات  دینک ، فّقوت  تاهبش  رد  هک  دوب  نیا  فّقوت  تایاور  دافم 
: هک مینکیم  لاؤس  ام  نونکا 

؟ دوشیم رّوصت  تکاله  رد  ماحتقا  يدراوم  هچ  رد 
. دوش هدایپ  تیاور  رد  روکذم  لیلعت  ات  دشاب  تکاله  رد  ماحتقا  فوقو و  نیب  رئاد  رما  هک  دشاب  يدراوم  رد  دیاب  باوج -

. دشابیم يورخا  تبوقع  تکاله و  تیاور ، رد  تکاله  زا  دوصقم  رّکذت :
مکح مادـکچیه  لقن  هن  لقع و  هن  اریز  تسه  تکاله  رد  ماحتقا  لامتحا  صحفلا ، لبق  تاهبـش  رد  یلامجا و  ملع  هب  نورقم  تاهبـش  رد 
دننام ضرف  نیا  و  لقن ) لقع و  مکح  ياضتقم  هب   ) تسین تکاله  رد  ماحتقا  الـصا  صحفلا  دعب  هّیودب  تاهبـش  رد  اّما  دنکیمن  تئارب  هب 

رد ماحتقا  صحفلا  دـعب  هّیودـب  تاهبـش  رد  میئوگیم  اذـل  تسا ، هدـش  جراخ  لیلد  قالطا  زا  لـیلعت  رطاـخب  هک  تسا  ضماـح  ریغ  ناـّمر 
. تسا هدشن  مه  فّقوت  طایتحا و  باجیا  عراش  فرط  زا  دوشیمن و  ضرف  نیا  لماش  تیاور  رد  روکذم  لیلعت  اریز  درادن  دوجو  تکاله 

طایتحا الوم  هک  ینامز  ات  تسا  لوهجم  یعقاو  فیلکت  نوچ  هّیودب  ههبش  رد  هک : دیآیم  مزال  رود »  » هبش کی  هیف  نحن  ام  رد  تقیقح  رد 
هک یلاح  رد  میهدیم  تبوقع  لامتحا  فّقوت  رابخا  قیرط  زا  ام  دـیئوگیم  امـش  اّما  میهدیمن  تبوقع  لاـمتحا  اـم  تسا  هدرکن  بجاو  ار 

. دوشیم تبوقع  لامتحا  هب  طونم  تبوقع  لامتحا  نیاربانب  تسا  هدومن  تبوقع  لامتحا  هب  طونم  ار  فّقوت  بوجو  فّقوت ،»  » رابخا
الوم رگا  لاـثم : تسا . تباـث  مکح  زا  رظن  عطق  اـب  ّتلع  نیا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تشاد  دوجو  ییاـج  رد  یلیلعت  رگا  رگید : تراـبع  هب 

تقیقح  کی  تضومح  هکلب  درادن  لکأت » ال   » هب یطابترا  تضومح  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  ضماح ، ّهنال  نامّرلا  لکأت  تفگ ال 
421 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀفلاخملا یلع  ۀبوقعلا  هب  حصیل  لبق ، نم  طایتحالا  باجیإ  ّنإلا  وحن  یلع  هنم  فشکتسی  هنکل  و  معن ، لاقی : ال 
______________________________

. دراد قّقحت  تضومح  دشابن  ای  دشاب  لکأت » ال  . » تسا ینیوکت  یعقاو 
یتبوقع لامتحا  فق »  » نیا زا  رظن  عطق  اب  دـیاب  سپ  تسا  رتهب  تکـاله  رد  ماـحتقا  زا  فّقوت  هک : تسا  نیا  تیاور  رد  لیلعت 275 ] يانعم 
لامتحا ۀهبّـشلا » دنع  فق   » تیاور زا  رظن  عطق  اب  هکیلاحرد  مینکب  تبوقع  لامتحا  نآ  هب  للعم  ار  ۀهبّـشلا » دنع  فق   » تیاور ام  هک  دشاب 

سپ ۀهبّـشلا . دنع  فق  دیوگیم  طقف  مه  فّقوت  رابخا  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  تسا و  لوهجم  یعقاو  فیلکت  اریز : تسین  نیب  رد  یتبوقع 
تـسا تباث  مه  مکح  نیا  زا  رظن  عطق  اب  لـیلعت  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ۀهبّـشلا »... ، دـنع  فوقولا   » رب ار  ۀهبّـشلا » دـنع  فق   » ندرک لـّلعم 

. دینک تباث  ار  تبوقع  لامتحا  دیهاوخیم  امش  مکح  نیمه  هار  زا  هّیودب  تاهبش  رد  هکیلاحرد 
عراش ددرگیمن و  ضرف  نیا  لماش  فق »  » تیاور لیلعت  اریز  درادـن  دوجو  تکاله  رد  ماحتقا  صحفلا  دـعب  هّیودـب  تاهبـش  رد  هصالخ :

. تسا هدرکن  لعج  ار  طایتحا  فّقوت و  بوجو  ام  يارب 
: هک بیترت  نیا  هب  دشاب  ظوفحم  شدوخ  ياج  رد  مه  لیلعت  هک  مینکیم  یط  ار  يرگید  هار  ام  لاکشا : [- 1]

حّحـصم طایتحا  بوجو  نآ  تسا و  هدوب  بجاو  طایتحا  البق  هک  مینکیم  فشک  [ 276 «] ّینا  » لیلد وحنب  ۀهبّـشلا » دنع  فق   ) تیاور زا  ام 
. تسا یلبق  طایتحا  بوجو  نآ  ظاحل  هب  فّقوت »  » تیاور لیلعت  میئوگیم  تروص  نیا  رد  تسا و  تبوقع  لامتحا 

422 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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هلثم صاصتخا  نع  صیحم  الف  ناهرب ، نایب و ال  الب  اهنأ  نع  اهجرخی  و ال  ۀبوقعلا ، ححصی  ملعی ال  مل  ام  اعقاو  هباجیإ  درجم  نإ  لاقی : هنإف 
[. 1  ] ادّیج لمأتف  یلامجإلا ، ملعلاب  ۀنورقملا  ۀهبشلا  وأ  اقلطم ، صحفلا  لبق  ۀهبشلاک  ناک  ول  هبتشملا  هیف  زجنتی  امب 

امیف ةریثک  تامرحم  تابجاو و  دوجوب  الامجإ  ملع  ثیح  هتمرح ، لمتحا  ام  كرت  هبوجو و  لمتحا  ام  لعف  موزلب  هلالقتـسالف  لقعلا : اـما  و 
فارطأ یف  طایتحالا  موزل  یف  فالخ  و ال  اهلاغتـشا ، دـعب  ۀـمذلل  اغیرفت  همکح ، یلع  ۀـجح  كانه  نکی  مل  اـمم  هتمرح ، وأ  هبوجو  هبتـشا 

[. 2  ] باحصألا ضعب  نم  الإ  یلامجالا  ملعلا 
______________________________

طایتحا بوجو  نامه  دیرادن و  فّقوت  رابخا  هب  يزاین  رگید  میئوگیم  ام  دیتسنادیم  ار  یلبق  طایتحا  بوجو  امـش  رگا  باوج : [- 1 ( ] 1)
فّقوت رابخا  زا  ار  طایتحا  بوجو  دیئوگیم  هکلب  دینکیمن  یئاعّدا  نینچ  امـش  هک  تسا  حـضاو  اّما  تسا  هدرک  صّخـشم  ار  امـش  هفیظو 

يارب هک  یطایتحا  بوجو  درادن  یـشزرا  هنوگچـیه  ینینچنیا  طایتحا  بوجو  میئوگیم  ام  تروص  نیا  رد  مینکیم ، فشک  ّینا »  » وحنب
فیلکت دـننام  مه  طایتحا  بوجو  اریز  دـشاب  تبوقع  حّحـصم  دـناوتیمن  تسا ، هدومنن  نآ  هب  تبـسن  یغیلبت  یلوم  تسا و  مولعمان  اـمش 

. دوشیمن تبوقع  حّحصم  دشاب  لوهجم  رگا  هک  تسا  یعقاو 
؟ دینکیم یط  دهدیمن  بولطم  هجیتن  هک  ار  يراوشد  ياههار  نیا  ارچ  امش 

؟ تسیچ لکشم  ّلح  هار 

مه ام  تسا و  یلامجا  ملع  اب  مأوت  تاهبـش  و  یمیرحت ) یبوجو ، زا  معا   ) صحف زا  لبق  تاهبـش  هب  طوبرم  فّقوت  تایاور  دیئوگب  ادتبا  زا 
. میتسه طایتحا  بوجو  هب  لئاق  تاهبش  نیا  رد 

طایتحا بوجو  رب  یلقع  لیلد 

هراشا

وحن ود  هب  ابیرقت  صحفلا  دعب  هّیودب  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  هب  نیلئاق  [- 2]
423 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: دناهدرک هماقا  طایتحا  بوجو  رب  یلقع  لیلد 

لّوا نایب 

یلامجا ملع  دنتسه و  طایتحا  بوجو  هب  لئاق  یلامجا  ملع  فارطا  رد  اهنآ  زا  یضعب  يانثتـسا  هب  باحـصا  مامت  ابیرقت  هک  دنیوگیم  اهنآ 
. دننادیم هّیعطق  تقفاوم  بجوم  فیلکت و  زجنم  ار 

رد دـنیوگیم  اذـل  دـننادیم و  یلامجا  ملع  هب  نورقم  تاهبـش  رد  لخاد  ار  هّیمیرحت  هّیبوجو و  تاهبـش  زا  معا  هّیودـب  تاهبـش  مامت  اهنآ 
. دومن طایتحا  دیاب  یلامجا  ملع  دوجو  رطاخ  هب  هّیودب  تاهبش 

. داد رارق  یلامجا  ملع  هدودحم  رد  ناوتیم  هنوگچ  ار  هّیودب  تاهبش  لاؤس :
یعقاو تامّرحم  هّیمیرحت ، تاهبتـشم  نیب  رد  دراد و  دوجو  یتابجاو  عقاو  بسحب  هّیبوجو  تاهبتـشم  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  باوج :
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. دراد دوجو 
ههبش هب  تاهبتشم  كرت و  ار  هّیمیرحت  تاهبتـشم  ینعی  میئامن  طایتحا  هّیمیرحت  تاهبـش  هّیبوجو و  تاهبـش  رد  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  اذل 
دیاب ددرگ  غراف  اهنآ  هب  تبسن  ام  هّمذ  هکنیا  يارب  میراد و  فیلاکت  نیا  هب  تبـسن  هّمذ  لاغتـشا  یلامجا و  ملع  اریز  میئامن  نایتا  ار  هّیبوجو 

. دومن طایتحا 
یعقاو مارح  دـص  دراد ) نایرج  کش  نآ  درف  درف  رد  هک   ) اهنآ نیب  رد  میراد  نیقی  میراد و  هّیمیرحت  ههبـش  رازه  ام  هک  دـینک  ضرف  ـالثم 

رازه نیارباـنب  تسه  دوجوم  مّلـسم  یعقاو و  بجاو  دـص  اـهنآ  نیب  رد  میراد  نیقی  میراد و  هّیبوـجو  ههبـش  رازه  نینچمه  و  دراد ، دوـجو 
اهنآ رد  لاـمجا  وحنب  یعقاو  بجاو  دـص  هک  میراد  رگید  هبتـشم  رازه  تسا و  اـهنآ  رد  یعقاو  مارح  دـص  لاـمجا  وـحنب  هک  میراد  هبتـشم 

هّیمیرحت  تاهبش  رد  مینک و  تیاعر  ار  لعف  بناج  دیاب  هّیبوجو  تاهبش  رد  مینک  ادیپ  هّمذ  تغارف  هکنیا  يارب  میئوگیم  اذل  تسا  دوجوم 
424 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هنإف انهاه ، لحنا  دق  و  يودـب ، ّکش  یلیـصفت و  ملع  یلإ  یلامجإلا  ملعلا  لحنی  مل  اذإ  هنأ  الإ  کلذـب ، لقتـسا  نإ  لقعلا و  نا  باوجلا : و 
فیلاـکتلا کـلت  رادـقمب  فیلاـکتل  ۀـتبثم  ةربـتعم  لوصأ  قرط و  توبثب  [ 277] ـالامجإ ملع  کلذـک  ـالامجإ ، فیلاـکت  دوجوب  ملع  اـمک 

[. 1  ] ۀیلمعلا لوصألا  قرطلا و  نم  ۀتبثملا  دراوملا  یف  ۀیلعفلا  فیلاکتلا  ریغ  رخأ  فیلاکتب  ملع  ذئنیح ال  و  دیزأ ، وأ  ۀمولعملا 
______________________________

. میئامن بانتجا 
. دومن طایتحا  دیاب  هّیمکح  تاهبش  رد  هصالخ :

(: دناهدرکن صّخشم  ار  هتکن  نیا  فّنصم  هچرگ   ) میئوگیم نینچ  فّنصم  باوج  رد  ّتقد  زا  سپ  [- 1]
ریبک یلامجا  ملع  ام  هک : تسا  نیا  دراد ، ّتیعقاو  هک  هچنآ  اریز  تسین  تسرد  دیدرک ، نایب  امش  هک  يوحن  هب  یلامجا  ملع  ریوصت  الـصا 

یلامجا ملع  همزال  دـشابن  راک  رد  یلالحنا  رگا  دراد و  دوجو  تامّرحم  يدادـعت  تابجاو و  هلـسلس  کـی  سّدـقم  تعیرـش  رد  هک  میراد 
بجوم یتروص  رد  ریبک  یلامجا  ملع  نیا  میئوگیم  ام  یلو  میئامن  طایتحا  دـیاب  میتشاد  فیلکت  رد  کش  اـجکره  اـم  هک  تسا  نیا  ریبک 

. ددرگن لحنم  هک  تسا  طایتحا 
؟ تسا هدش  لحنم  ریبک  یلامجا  ملع  ایآ  لاؤس :

تسا هدش  لحنم  تسه  فیلکت 278 ] تبثم  لوصا  تاراما و  قرط ، دروم  رد  هک  یفیلاـکت  نآ  ببـس  هب  ریبک  یلاـمجا  ملع  يرآ  باوج :
هلیسو  هب  یلامجا  ملع  نآ  نینچمه  تسا و  هدش  نایب  ربتعم  تایاور  نمض  رد  ۀعیشلا  لئاسو  باتک  رد  فیلاکت  نآ  مینادیم  الثم 

425 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] فیلاکتلاب ملعلاب  اقوبسم  اهب  ملعلا  نکی  مل  اذإ  هنکل  معن ، تلق : نإ 

ملعلا لحنا  دق  ۀلاحم  الف  الوأ ، ملع  ام  هیلع  قبطنی  امم  لب  کلذک  نکی  مل  اذإ  اما  و  اثداح ، قحاللا  مولعملا  ناک  اذإ  قبسلا  رضی  امنإ  تلق :
[. 2  ] يودبلا کشلا  یلیصفتلا و  یلإ  یلامجإلا 

______________________________

مه مدع  هب  نیقی  هّتبلا   ) میرادن یلامجا  ملع  رادقم  نیا  رب  دئاز  هب  تبسن  تسا و  هدیدرگ  لحنم  دیامنیم  فیلکت  تابثا  هک  یتاباحـصتسا 
(. میرادن

تـسا هدرک  تباث  ام  يارب  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  رازههد  هّیعرـش  قرط  تاراما و  اـّما  میراد : مّرحم  بجاو و  رازههد  هب  یلاـمجا  ملع  اـم  لاـثم :
. میرادن مکح  رازههد  نآ  زا  شیب  هب  یلامجا  ملع  ام  هکيوحنهب 

امـش تروص  نیا  رد  درکیم  نایب  ام  يارب  ار  مکح  رازههد  قرط  تاراما و  میتشادیم و  فیلکت  رازه  هدزناپ  هب  یلاـمجا  ملع  اـم  رگا  هلب ،
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. تسه یلامجا  ملع  فیلکت ، رازه  جنپ  هب  تبسن  زونه  دییوگب  دیتسناوتیم 
تئارب هب  لئاق  هّیمکح  تاهبـش  رد  ام  هک  درادـن  یعنام  اذـل  دوشیم  يودـب  کش  یلیـصفت و  ملع  هب  لحنم  ام  ریبک  یلامجا  ملع  هصالخ :

. تسین بجاو  لالهلا  ۀیؤر  دنع  ءاعد  تسا و  لالح  نتت  برش  میئوگب  میوش و 
تاراما و هلئسم  رب  مّدقم  قباس و  امش  یلامجا  ملع  تسا  حرطم  قوحل  قبس و  هلئسم  اجنیا  اریز  دوشیمن  لحنم  یلامجا  ملع  لاکشا : [- 1]

هربتعم قرط  تاراما و  نیب  رد  فیلاکت  نآ  هک  دیاهدرک  ادـیپ  ملع  امـش  سپـس  هدـش و  لصاح  ریبک »  » یلامجا ملع  لّوا  نوچ  تسا  لوصا 
. دوشیمن یلبق  یلامجا  ملع  لالحنا  ببس  يدعب  ملع  میئوگیم  اذل  تسه 

لـالحنا تروص  نیا  رد  دـشابن  یلبق  یلاـمجا  ملع  نآ  هب  طوـبرم  دـشاب و  دـیدج  بلطم  کـی  يدـعب  ملع » (، » رّخأـتم  ) رگا باوـج : [- 2]
. دوشیمن لصاح 

اب تاقالم  ببس  هب  ب )  ) و فلا )  ) فرظ ود  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  لاثم :
426 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ملع لالحنا  ثعاب  هنّیب  نیا  تروص  نیا  رد  دـش  عقاو  فلا »  » فرظ رد  ینوخ  هرطق  هک  دـش  مئاق  هنّیب 279 ] سپـس  تسا  هدش  سجن  لوب ،
عقاو فلا )  ) فرظ رد  ینوخ »  » هرطق دـیوگیم  هنّیب  اّما  تسا  هدوب  لوب  اب  تاقالم  ساسارب  یلامجا  ملع  هلئـسم  اریز  دوشیمن  یلبق  یلامجا 

. تسا یثداح  دیدج و  رما  نیا ، هدش و 
ببـس هب  ام  یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد  دوب  هدـش  سجن  لوب  اب  تاقالم  ببـس  هب  فلا »  » فرظ هک  دـش  مئاق  هنّیب  لاثم  نیمه  رد  رگا  اـّما 

دییوگب امـش  ات  دنکیمن  حرطم  ار  يدـیدج  ثداح و  رما  دـنکیم و  نایب  ار  ام  لامجالاب  مولعم  نامه  هنّیب ، اریز  دوشیم  لحنم  هنّیب  دوجو 
. تسا هدش  مئاق  ادعب  هنّیب  تسا و  هدوب  قباس  یلامجا  ملع 

دوش مولعم  یلامجا  ملع  زا  دعب  هچنآ  رگا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  هکلب  تسین  رّخأت  مّدقت و  قوحل و  قبـس و  ساسارب  یلامجا  ملع  لالحنا 
دـشاب لامجالاب  مولعم  نامه  هب  طوبرم  هکلب  دـشابن  يدـیدج  بلطم  هچنانچ  دوشیمن و  یلامجا  ملع  لالحنا  ثعاب  دـشاب  یثداح  بلطم 

. میدرک نایب  لاثم  رد  هک  روطنامه  دوشیم  یلامجا  ملع  لالحنا  ثعاب 
هک تسا  هدـش  مئاق  یلوصا  قرط و  تاراما و  یلو  دراد  دوجو  سّدـقم  تعیرـش  رد  یفیلاکت  هک  میراد  یلاـمجا  ملع  اـم  ثحب ، ّلـحم  رد 

. دننکیم نایب  ار  تامّرحم  تابجاو و  نامه 
ملع هدودـحم  رد  هک  تسا  یتاـمّرحم  تاـبجاو و  نآ  زا  ریغ  دـننکیم  تباـث  امـش  يارب  قرط  تاراـما و  هک  ار  یتاـمّرحم  تاـبجاو و  اـیآ 

. ریخ دوب ؟ امش  یلامجا 
. ریخ دنکیم ؟ تباث  امش  يارب  ار  يدیدج  هلئسم  کی  تاراما  قرط و  ایآ 

تئارب لصا  هب  میناوتیم  تاکوکـشم  رد  دوشیم و  لـحنم  يودـب  ّکـش  فیلاـکت و  هب  یلیـصفت  ملع  هب  اـم  یلاـمجا  ملع  میئوگیم  اذـل 
. میئامن کّسمت 

427 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ابجوم فیلکت  یلع  قیرطلا  مایق  ۀیـضق  ناک 280 ] اذإ  کلذ  لامجإلاب  مولعملا  رادـقمب  هل  ۀـتبثملا  قرطلا  مایقب  ملعلا  بجوی  اـمنإ  تلق : نإ 

امع رذـعلا  هباصأ و  ام  زجنت  وه  و  القع ، ربتعملا  قیرطلل  ام  بیترت  الإ  سیل  اعرـش  هرابتعا  هتیجح و  ۀیـضق  نأ  یلع  ءاـنب  اـما  و  ـالعف ، هتوبثل 
[. 1  ] یفخی امک ال  الوأ ، لامجإلاب  ملع  امل  لالحنا  الف  هنع ، أطخأ 

______________________________

دیاهدرک رظنفرص  نآ  زا  نونکا  ارهاظ  دیدرک و  نایب  ار  یبلطم  امش  دیوگیم  دنکیم و  لاکشا  فّنصم  هب  لکشتسم  لاکـشا : [- 1 ( ] 1)
. تسا ّتیزّجنم  ّتیرّذعم و  دحاو ، ربخ  قرط و  تاراما ، ّتیّجح  يانعم  هک : تسا  نیا  بلطم  نآ  و 
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دیئوگب دـیاب  هکلب  تسا  بجاو  اعقاو  هعمج  زامن  دـیئوگب  دـیناوتیمن  امـش  درک  هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  ربتعم  ربخ  رگا  کلذ : ناـیب 
تیاور نآ  دشابن  بجاو  عقاو  بسح  هب  رگا  دوشیم و  زّجنم  نم  رب  فیلکت  نآ  تیاور  نیا  ببس  هب  دشاب  بجاو  عقاو  رد  هعمج  زامن  رگا 

دننام [ 281] دـحاو ربـخ  ّتیّجح  دـیدومرف  نینچمه  مینک و  اـعّدا  میناوـتیمن  نیا  زا  شیب  تسا و  عـقاو  اـب  تفلاـخم  رد  يرذـع  نم  يارب 
عطق رگا  دریگیم و  ار  فّلکم  ناـبیرگ  عقاو  ناـمه  دـشاب  عقاو  اـب  قباـطم  ناـسنا  عطق  رگا  ینعی  تسا  ّتیزّجنم  ّتیرّذـعم و  عطق ، ّتیّجح 

. تسا روذعم  عقاو  اب  تفلاخم  رد  ناسنا  دشاب  عقاو  اب  فلاخم 
دشاب عقاو  اب  فلاخم  هچنانچ  تسا و  زّجنم  دشاب  عقاو  اب  قفاوم  عطق  رگا  هصالخ :

428 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قبطنی ام  یلع  ۀـجحلا  ضوهن  نأ  الإ  ثحبلا ، یف  انیوق  ام  یلع  کلذ  ناک  نإ  و  هتلدأ - ۀنـسلأ  فـالتخا  یلع  اعرـش - راـبتعالا  ۀیـضق  تلق :

امع رذـعلا  فرطلا و  كاذ  یف  ناک  اذإ  ام  یلإ  هزجنت  فرـص  و  لالحنالا ، مکحب  القع  نوکی  فارطألا  ضعب  یف  لاـمجإلاب  مولعملا  هیلع 
هنأ یف  کشلا  یغبنی  الف  هؤانإ ، اذه  نأ  یلع  ۀنیبلا  تماق  نیءانإلا و  نیب  دـیز  ءانإ  ۀـمرحب  الامجإ  ملع  اذإ  الثم  فارطألا ، رئاس  یف  ناک  اذإ 

[. 1  ] رخآلا نود  هصوصخ  نع  الإ  بانتجالا  موزل  مدع  یف  هؤانإ  هنأ  ملع  اذإ  امک 
______________________________

. تسا رّذعم 
تباث ار  یفیلاکت  ام  يارب  لوصا  قرط و  تاراما و  دیئوگیم  ارچ  سپ  دـیدرک  نایب  امـش  هک  تسا  نیا  قرط  تاراما و  ّتیّجح  يانعم  رگا 

. دنتسه رّذعم  زّجنم و  طقف  قرط  تاراما و  دیدومرف  البق  امش  هکیلاحرد  دوشیم . هریثک  فیلاکت  هب  یلامجا  ملع  لالحنا  ببس  دنکیم و 
دناهدرک تباث  قرط  تاراما و  هک  ار  یفیلاکت  مامت  تسا  نکمم  هن ، ای  تسه  یعقاو  فیلاـکت  تاراـما  قرط و  دراوم  رد  مینادیمن  هک  اـم 

. دنشاب لامجالاب  مولعم  یعقاو  فیلاکت  نآ  زا  ریغ 
فیلاکت هب  ریبک  یلامجا  ملع  لالحنا  ثعاب  قرط  تاراما و  تروص  نیا  رد  دـشاب  فیلکت  تاـبثا  قرط  تاراـما و  ّتیّجح  ياـنعم  رگا  هلب 

. دوشیم یعقاو 
لـالحنا هب  مّود  خـساپ  رد  و  یمکح »  » لـالحنا هب  لّوا  باوج  رد  هک  دـننکیم  ناـیب  روکذـم  لاکـشا  زا  خـساپ  ود  فّنـصم  باوـج : [- 1]

. دننکیم دانتسا  یقیقح » »
: مینکیم انعم  ار  یقیقح  یمکح و  لالحنا  ادتبا  لّوا : خساپ 

ادیپ لالحنا  ریغص ) یلامجا  ملع  ای  يودب  کش  یلیصفت و  ملع  زا  معا   ) يرگید ملع  هب  یلامجا  ملع  هک  تسا  يدروم  رد  یقیقح  لالحنا 
. دوریم نیب  زا  یلامجا  ملع  اعقاو  دوشیم و  ادیپ  ینیقی  یقیقح و  لالحنا  اذل  تسا و  ملع »  » یلامجا ملع  هدننکش  هک  دنک 

429 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دنناـم تسا  هداد  رارق  ملع  ياـجب  ار  نآ  عراـش  هک  تسا  يرگید  زیچ  هکلب  دـشابیمن  ملع »  » یلاـمجا مـلع  هدننکـش  یمکح ، لـالحنا  رد 
سجن فلا »  » فرظ هک  دش  مئاق  هنّیب  دـعب  میتشاد  ب »  » و فلا »  » فرظ ود  زا  یکی  تساجن  هب  یلامجا  ملع  هک  میدرک  نایب  البق  هک  یلاثم 

ملع دناوتیم  اذل  تسا و  هداد  رارق  ملع »  » مکح رد  تّجح و  ار  نآ  سّدقم  عراش  یلو  تسین  ملع » ، » هنّیب هکنیا  اب  لاثم  نیا  رد  تسا  هدـش 
. تسین حرطم  ّتیزجنم  هلئسم  رگید  فرظ  هب  تبسن  و  مینکیم ) بانتجا  فرظ  نامه  زا  طقف  و   ) دنک لحنم  ار  یلامجا 

: ثحب لحم  رد  اّما 
تّجح ار  دحاو  ربخ  [ 282 «] لداعلا قّدـص   » تروصب یکی  تسا  فلتخم  لوصا  قرط و  تاراما و  رابتعا  ّتیّجح و  رد  یعرـش  هلدا  ناـسل 

. تسا هدومن  باحصتسا  رابتعا  هب  مکح  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » تروصب يرگید  تسا و  هداد  رارق 
ببـس هب  فیلاکت  هب  یلامجا  ملع  میئوگیم  لاح  نیع  رد  اّما  تسا  مکح ) تابثا  هن   ) ّتیزّجنم ّتیرّذـعم و  اهنآ  راـبتعا  ياـضتقم  هچرگ  و 
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هب نوچ  مه  دـحاو  ربخ  هراما و  دوشیم  یلامجا  ملع  لالحنا  ثعاب  عطق »  » هک روطنامه  دـیوگیم  لقع  ینعی  دوشیم  لحنم  لـقع  مکح 
. دوشیم یلامجا  ملع  لالحنا  ببس  تسا  هدیدرگ  تّجح  عراش  مکح 

تـسا هداد  رارق  تّجح  ام  يارب  ار  تیاور  رازههد  الثم  سّدـقم  عراش  میتسه و  فیلکت  رازههد  هب  فّلکم  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  لاثم :
. تسه ام  لامجالاب  مولعم  هزادنا  هب  هک 

ملع  مکح  هب  هلزنم و  لزان  ار  لوصا  قرط و  رابخا ، تاراما ، عراش  هک  مینادیم  ام  و 
430 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذـک نوکت  اهنأ  ةرورـض  ۀـیلعف ، ۀیعرـش  اماکحأ  تایدؤملا  نوک  وه  تارامألا  رابتعا  ۀیـضق  نأب  لوقلا  يدـجی  ناک  امل  کلذ  ـال  ول  و 
[. 1 [ ] 283] ۀیعرشلا تارامألا  تایدؤم  اهنوک  وه  و  ثداح ، ببسب 

______________________________

ملع و یقیرط  زا  ام  رگا  هّتبلا  [ 285] دنیامنیم لحنم  ار  ام  ریبک  یلامجا  ملع  نآ  قرط  تاراما و  نیا  تروص  نیا  رد  تسا 284 ] هداد  رارق 
نونکا اّما  دشیم ، ریبک  یلامجا  ملع  لالحنا  ثعاب  ۀقیقح  نیقی  ملع و  نیا  تروص  نیا  رد  میدرکیم  ادیپ  ماکحا  هب  تبسن  یلیصفت  نیقی 

لـالحنا  ) دـنوشیم ریبک  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  ثعاـب  لوصا  قرط و  تاراـما و  نیا  مییوگیم  میراد  ار  لوصا  قرط و  تاراـما و  هک  مه 
(. یقیقح هن  یمکح 

رد دوشیم و  لحنم  اهنآ  ببـس  هب  تسا و  هّیلمع  لوصا  قرط و  تاراما و  دافم  هب  دودـحم  فیلاـکت ، هب  تبـسن  ریبک  یلاـمجا  ملع  هجیتن :
. دومن يراج  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  هّیمکح  تاهبش 

ماکحا اهنآ  هک  تسا  نیا  قرط  تاراما و  ّتیّجح  ياضتقم  دییوگب  دیریذپن و  ام  زا  ار  یمکح  لالحنا  امش  رگا  دنیامرفیم : فّنـصم  [- 1]
ببـس دنناوتیمن  دنتـسه  یثداح  دیدج و  ماکحا  قرط  تاراما و  دافم  ماکحا  نوچ  مه  تروص  نیا  رد  دـننکیم  تباث  ام  يارب  ار  یعرش 

مایق ببـس  هب  ماکحا  نآ  هکلب  دنتـسین  یعقاو  ماکحا  نامه  قرط  تاراما و  دافم  ماکحا  رگید : ترابع  هب  دـنوشب  ام  یلاـمجا  ملع  لـالحنا 
. دننک لحنم  ار  یلامجا  ملع  دنناوتیمن  ثداح  دیدج و  ماکحا  دناهدش و  ثداح  تاراما 

431 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف امب  ملعلا  یلإ  لالحنالاف  ـالإ  و  لاـمجإلاب ، مولعملا  رادـقمب  ۀـتبثملا  قرطلا  دراوم  یف  ۀـیعقاولا  فیلاـکتلا  توبثب  ملعی  مل  اذإ  [ 286] اذه

[. 1 . ] یفخی امک ال  لاکشإ . الب  قرطلا  کلت  دراومب  هفارطأ  راصحنا  دراوملا و 
هب و ال ال  هلالقتسا ، مدع  فقولا و  نم  لقأ  و ال  عرشلا ، لبق  ۀیرورضلا  ریغلا  لاعفألا  یف  رظحلاب  لقعلا  لالقتسا  نم  لیق : امب  لدتـسا  امبر  و 

[. 2  ] طایتحالا وأ  فقوتلا  بوجو  یلع  لد  امب  ضراعم  ۀحابإلا  یلع  لد  ام  نإف  هتمرح ، هبتشا  ام  ۀحابإ  اعرش  تبثی  مل  و  ۀحابإلاب ،
______________________________

لالحنا هار  زا  ادتبا  دننکیم  نایب  ار  لاکـشا  خساپ  وحن  ود  هب  باوج و  ود  فّنـصم  میداد  رّکذت  البق  هک  روطنامه  مّود : خـساپ  [- 1 ( ] 1)
لامجإلاب مولعم  هزادـنا  هب  قرط  تاراما و  دراوم  رد  میریذـپن  ام  هک  دوب  یتروص  رد  باوج  نیا  دـندرک و  نایب  ار  لاکـشا  باوج  یمکح 

دناوتب هک  دراد  دوجو  یعقاو  فیلاـکت  ردـقنآ  تاراـما  قرط و  دراوم  رد  میئوگب  رگا  دـنیامرفیم  نونکا  دراد و  دوجو  یعقاو » فـیلکت  »
. تسا تباث  یقیقح  لالحنا  تروص  نیا  رد  دنک  لحنم  ار  ریبک  یلامجا  ملع 

مکح رازه  قرط  تاراما و  دروم  رد  هک  مینک  اعّدا  تسا  نکمم  لاح  نیع  رد  میراد و  فیلکت  رازه  هب  یلامجا  ملع  اـم  رگید : تراـبع  هب 
قرط تاراما و  هلیـسو  هب  هک  تسا  یمکح  رازه  نامه  هب  دودحم  لامجالاب  مولعم  هرئاد  ینعی  تسا  هدش  نایب  ام  يارب  لامجا  وحنب  یعقاو 

. دنکیم لحنم  امکح ) هن   ) ۀقیقح ار  ام  ریبک  یلامجا  ملع  قرط  تاراما و  نیا  تسا و  هدش  نایب 
. دیدرگ نایب  نآ  باوج  طایتحا و  بوجو  رب  یلقع  لیلد  لّوا  نایب  اجنیا  ات 
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لقع مّود  نایب 

کی  سّفنت ، هب  زاین  الثم  میراد  يداع )  ) يرورض ریغ  يرورض و  لاعفا  ام  [- 2]
432 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لعف کی  لالهلا ، ۀیؤر  دنع  ءاعد  نتت و  برـش  دـننام  یلاعفا  اّما  [ 287] دراد نآ  هب  یگتـسب  ناسنا  تایح  اریز  تسا  يرورـض  مزال و  لعف 
. تسین مزال  يرورض و 

؟ دراد یمکح  اهنآ  هرابرد  لقع  ایآ  دنک  نایب  یمکح  يداع  لاعفا  يارب  عراش  هکنیا  زا  لبق  لاؤس :
« رظح  » لقع رظن  زا  اهنآ  مکح  دنیوگیم  ياهدع  دنکیم و  هحابا  هب  مکح  لقع  دنیوگیم  یضعب  تسا  فالتخا  لحم  هلئسم  نیا  باوج -

. تسا عنم  و 
ادخ کلم  رد  فّرصت  تسا و  لاعتم  دنوادخ  کلم  رد  فّرصت  نیا  عنم ) هن   ) مینک هحابا  هب  مکح  رگا  هک  دشاب  نیا  ّتیعونمم  ّتلع  دیاش 

. دراد هزاجا  هب  زاین 
فّقوت هب  لئاق  دراوم  نیا  رد  میئوگیم  اذـل  دـنکیم  ّتیعونمم »  » ای هحابا »  » هب مکح  لـقع  هک  تسین  صّخـشم  اـم  يارب  دـندقتعم  یـضعب 

[288 .] میوشیم
« تئارب  » و هحابا »  » هک ینامز  ات  میئوگیم  مینکیم و  رایتخا  ار  فّقوت ) ای  عنم   ) ریخا لوق  ود  زا  یکی  ام  دـیوگیم  لدتـسم  لالدتـسا : نایب 

برـش الثم  يرورـض  ریغ  لاعفا  زا  یکی  میئوگیم  ثحب  لحم  رد  دنکیم و  طایتحا  ّتیعونمم و  هب  مکح  القتـسم  لقع  تسا  هدشن  تباث 
طایتحا دیاب  تسا  كوکـشم  یهلا  مکح  هک  اجکره  لعف و  نیا  دروم  رد  اذل  تسا  هدشن  تباث  عراش  فرط  زا  صیخرت  نوچ  تسا و  نتت 

. درک
؟ تسین یعرش  صیخرت  رب  ّلاد  نآ  لاثما  و  [ 289 «] ّلح  » تیاور ایآ  لاکشا :

بوجو  رب  ّلاد  رابخا  اّما  دنتسه  هحابا  رب  ّلاد  نآ  لاثما  و  ّلح »  » تیاور باوج :
433 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاعفألا کلت  نوک  نم  لیق  امب  ةءاربلا  یلع  لالدتـسالا  حـصل  الإ  و  لاکـشإلا ، فالخلا و  لحم  وه  امب  لالدتـسالل  هجو  هنإ ال  الّوأ : هیف  و 
[. 1  ] ۀحابإلا یلع 

[. 2  ] اهیلع لد  امل  ۀضراعملل  طایتحالا ، وأ  فقوتلا  یلع  لد  ام  ۀیحالص  مدع  نم  تفرع  امل  اعرش ، ۀحابإلا  تبثت  هنإ  ایناث : و 
______________________________

دنکیم و ّتیعونمم  طایتحا و  هب  مکح  لقع  میئوگیم  مه  زاب  اذل  دننکیم  طقاست  تیاور  هتسد  ود  ره  دنکیم و  ضراعت  اهنآ  اب  طایتحا 
. تسا طایتحا  نامه  لمع  ماقم  رد  مه  فّقوت  هجیتن  دهدیم و  فّقوت  روتسد  دنکن  عنم »  » هب مکح  رگا 

: دیامنیم دراو  لالدتسا  نیا  هب  باوج )  ) لاکشا هس  هّرس  سّدق  فّنصم  [- 1]
. دینک لالدتسا  تسا  فالتخا  ّلحم  هک  ياهلئسم  هب  دیناوتیمن  امش  - 1

لوق ود  زا  یکی  هب  امـش  دوب  هلئـسم  رد  مه  هحاـبا )  ) يرگید لوق  اـّما  دوب  طاـیتحا  لوق »  » ود هجیتـن  هک  تشاد  دوـجو  لوـق  هس  هلئـسم  رد 
. دیدش طایتحا  هب  لئاق  دیدرک و  کّسمت 

هدرکن نایب  اهنآ  هرابرد  یمکح  سّدقم  عراش  هک  يرورض  ریغ  لاعفا  رد  میئوگب  مینک و  کّسمت  هحابا )  ) مّوس لوق  هب  مه  ام  تسا  نکمم 
. میئامن هحابا  هب  مکح  میناوتیم  تسا 
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. درک تباث  ار  یبلطم  نآ  اب  دومن و  کّسمت  تسا  فالتخا  تابثا و  یفن و  دروم  هک  ياهلئسم  هب  ناوتیمن  لالدتسا  ماقم  رد  هصالخ :
حیحص درک ، طایتحا  دیاب  ود ، نیا  طقاست  ضراعت و  زا  دعب  دیتفگ  دیدش و  ضراعت  هب  لئاق  طایتحا  هحابا و  هلدا  نیب  امش  هکنیا  - 2 [- 2]
تـسین یـضراعت  لیلد  ود  نیا  نیب  هک  میداد  خـساپ  هدرک و  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  طایتحا ، بوجو  رب  امـش  یئاور  لیلد  رد  ام  اریز : تسین 

طایتحا لیلد  رب  مّدقت  اذل  تسا و  طایتحا  لیلد  زا  صخا  رهظا و  هحابا  لیلد  هکلب 
434 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

حبق ةدـعاقل  ةءاربلاب  هعم  لاقی  نأ  لامتحال  ۀـلأسملا ، هذـه  یف  طایتحالاب  لوقلل  ۀـلأسملا ، کلت  یف  فقولاـب  لوقلا  مزلتـسی  ـال  هنأ  اـثلاث : و 
[. 1  ] نایب الب  باقعلا 

______________________________

[. 290] دنکیم ادیپ  فّقوت  و 
ناـیب زا  لـبق  ایـشا ، مکح  میئوگیم  میوش  فّقوت  اـی  رظح  هب  لـئاق  هچ  هلئـسم 291 ] نآ  رد  ام  دیتفگ  امـش  دنیامرفیم : فّنـصم  - 3 [- 1]

. تسا طایتحا »  » و عنم » ، » عراش
. دومن طایتحا  تسناد و  رظح »  » عرش نایب  زا  لبق  ار  ایشا ، مکح  دیاب  تسامش و  اب  قح  دیدش . رظح  هب  لئاق  رگا  میئوگیم  ام 

؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  فّنصم  لیلد  دومن  طایتحا  دیاب  هیف  نحن  ام  رد  میئوگب  تسین  مزال  میتسناد  فّقوت »  » ار ایشا  مکح  رگا  اّما 
نیب ام ، دـنتفگیم  فّقوت  هب  نیلئاق  تسا ، هحابا  هب  موکحم  ای  دراد  ّتیعونمم  عراش  نایب  زا  لـبق  فلکم  لـعف  هک  دوب  نیا  ثحب  اـجنآ  رد 

اّما دوب  فّلکم  لعف  ّتیدودـحم  مدـع  ّتیدودـحم و  هب  عجار  ثحب  اجنآ  رد  و  میوشیم ، فّقوت  هب  لئاق  اذـل  میتسه و  دّدرم  هحابا  رظح و 
هتـشاد نایب  الب  باقع  دناوتیم  دنوادخ  ایآ  هک : بیترت  نیا  هب  دـنکیم  ادـیپ  طابترا  دـنوادخ  هب  هلئـسم  فرط  کی  ثحب 292 ] ّلـحم  رد 

عرـش نایب  زا  لبق  ایـشا  منادیمن  نم  هک  دـیوگب  دوش و  فّقوت  هب  لئاق  هلئـسم  نآ  رد  یـسک  هک  درادـن  یعنام  میئوگیم  اذـل  هن ؟ ای  دـشاب 
دیوگب نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق  دانتـسا  هب  دراد  دـنوادخ  هب  طابترا  هلئـسم  فرط  کی  هک  ثحب  لحم  رد  اّما  هن ، ای  دـنراد  یتّیدودـحم 

. میوش هّیلقع  تئارب  هب  لئاق  میناوتب  ام  هک  دراد  لامتحا  تروص  نیا  رد  هصالخ  تسا و  حیبق  الوم  رب  لیلد  نودب  هذخاؤم 
435 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ررـضلا عفد  بوجوب  لیق  ول  و  عونمم ، ةدسفملا - هیف  ملعی  ام  یلع  مادقإلاک  هیف  ةدسفملا  نمؤی  ام ال  یلع  مادـقإلا  نأ  نم  لیق 293 -] ام  و 
ۀعجارب تسیل  ماکحألا  تاطانم  یه  یتلا  دسافملا  حلاصملا و  نأ  ةرورض  ابلاغ ، ررضب  سیل  هبتـشملا  یف  ۀلمتحملا  ةدسفملا  نإف  لمتحملا ،

ررـض هبتـشملا  یف  نوکی  نأ  لامتحا  و  ۀـعفنملا ، هیف  امیف  ةدـسفملا  و  ررـضلا ، هیف  امیف  ۀحلـصملا  نوکی  اـمبر  لـب  راـضملا ، عفاـنملا و  یلإ 
مهأ هیلع  بترتملا  ناک  امیف  انایحأ  هباکترا  بجی  لب  القع ، هنع  زرحتلا  بجی  امم  امئاد  سیل  ررضلا  نأ  عم  اعطق ، هب  ینتعی  ابلاغ ال  فیعض 

[. 1  ] هلامتحا نع  الضف  هب  عطقلا  عم  هررض ، نع  زارتحالا  یف  امم  هرظن  یف 
______________________________

. دوشیمن يراج  ثحب  لحم  رد  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  هّیلقع و  تئارب  مهوت : [- 1 ( ] 1)
، تسا عفّدلا  مزال  ررض و  ياراد  هدسفملا  عوطقم  دننام  هدسفملا  لمتحم  تسه و  هدسفم  دوجو  لامتحا  هّیمیرحت ، تاهبش  رد  کلذ : نایب 

. دومن طایتحا  دیاب  هکلب  دومن  يراج  یلقع  تئارب  ناوتیمن  میئوگیم  نیاربانب 
هدـسفملا عوطقم  رد  ام  هک  روطنامه  ةدـسفملا » هیف  ملعت  ام  یلع  مادـقالاک  هیف  ةدـسفملا  نمؤی  اـم ال  یلع  مادـقالا  ّنا  : » رگید تراـبع  هب 

. مینکب طایتحا  دیاب  مه  هدسفملا  لمتحم  رد  مینکیم ، طایتحا 

مهوت عفد 
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: هک میاهدرک  نایب  رّرکم  ار  مهوت  نیا  باوج 
لومشم  ار  يویند  ياهررض  مینک و  لوبق  ار  لمتحم  ررض  عفد  موزل  هدعاق  ام  رگا 

436 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا هدسفم  تحلصم و  هلئسم  زا  ریغ  عفن  ررض و  هلئسم  میئوگیم  کلذعم  مینادب  هدعاق 

دوجو تحلـصم  نآ  رد  تسا و  بجاو  هک  يزیچ  اسب  راضم  عفانم و  عبات  هن  دنتـسه  دـسافم  حـلاصم و  عبات  تامّرحم ) تابجاو و   ) ماکحا
دنتـسه و یلام  ررـض  دصرددص  اّما  دنتـسه  تحلـصم  ياراد  بجاو و  هک  تاکز ...  سمخ ، دننام  دراد  یلام  ررـض  دـصرددص  اّما  دراد 

انز بکترم  هک  یـسک  اّما  تسا  هدـسفم  ياراد  امّلـسم  مارح و  انز  ـالثم  تسه  مه  عفن  ياراد  اـّما  دراد  هدـسفم  مارح و  هک  يزیچ  اـسبهچ 
. مدرب تّذل  لمع  نیا  زا  نم  دیوگیم  دورن  نیب  زا  وا  ّتیثیح  دنوشن و  وا  تشز  لمع  هجوتم  مدرم  رگا  دوشیم 

تسا عفّدلا  بجاو  لمتحم  ررض  دیوگیم  لمتحم  ررـض  عفد  هدعاق  عفانم و  راضم و  عبات  هن  دنتـسه  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا  هصالخ 
. لمتحم هدسفم  هن 

دوخ لاوما  ّتلع  نودب  دهاوخب  یسک  رگا  الثم  تسا  ررض  نامه  ساسارب  یعقاو  هدسفم  ماکحا و  یعقاو  كالم  تاقوا  زا  یهاگ  لاکشا :
. دشابیم مارح  ررض  ساسارب  لعف  نیا  دیامن  فالتا  ار 

میهدیم لامتحا  ینعی  تسه  نایم  رد  مه  ررـض  لامتحا  هدـسفم  لامتحا  رب  هوـالع  نتت  برـش  رد  میئوگیم  تاهبتـشم )  ) هیف نحن  اـم  رد 
لمتحم نتت  برـش  رد  ررـض  نیمه  میئوگیم  ام  دیتفریذپ  ار  لمتحم  ررـض  عفد  هدعاق  امـش  رگا  دشاب و  يررـض  هدسفم  کی  نآ  هدسفم 

. دیئامن طایتحا  دیاب  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  قبط  اذل  تسا 
يررض فیعـض  لامتحا  نآ  لاثما  نتت و  برـش  رد  اّما  دشابیم  ررـض  هدسفم  كالم  تاقوا  زا  یهاگ  میدرک  نایب  هک  روطنامه  باوج -

امـش تمرح  لامتحا  دیهدیم و  تمرح  لامتحا  امـش  هک  یکالم  نامه  هب  هک  هدسفم  فالخ  هب  اّما  دشابیمن  القع  هّجوت  دروم  هک  تسه 
ررـض هب  تبـسن  تسین و  عفّدلا  بجاو  هدسفم ، لامتحا  نیا  اهتنم  دیهدیم  هدـسفم  لامتحا  مه  نازیم  نامه  هب  تسا  القع  ءانتعا  دروم  مه 

شلامتحا  دوخ  عفّدلا  بجاو 
437 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اقلطم و یعوضوم  لصأ  كانه  نکی  مل  امیف  القع  اعرـش و  ةءاربلا  ۀلاصأ  يرجت  اّمنا ال  هنإ  لّوألا : اهیلإ : ةراشإلاب  سأب  ۀـمهم ال  رومأ  یقب 
[. 1  ] هقیقحت یتأی  امک  اهیلع  هدورول  الصا ، اهل  لاجم  هعم ال  هنإف  اهل ، اقفاوم  ناک  ول 

______________________________

. تسین انتعا  دروم 
لامتحا اریز  میتفریذپ  امش  زا  تاشامم  باب  زا  ار  لمتحم  ررض  عفد  موزل  هدعاق  ام  هوالعب  تسین  القع  هّجوت  انتعا و  دروم  شررض  لامتحا 

يویند ررـض  هب  تبـسن  يدراوم  رد  لقع  الـصا  هک  میدرک  نایب  البق  تسین و  عفّدلا  بجاو  دـشابن  يورخا  تبوقع  هب  طوبرم  رگا  ررـض ) )
 ... دنکیم و بیغرت 

. میدومن نایب  ار  اهنآ  خساپ  هدرک و  رکذ  ار  طایتحا  بوجو  رب  نییرابخا  هناگهس  هلدا  اجنیا  ات 
: میتشاد تئارب  لصا  رد  هک  یثحابم  هصالخ 

مه هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هّتبلا  دومن  کّـسمت  یلقع  یعرـش و  تئارب  هب  ناوتیم  یمیرحت ) اـی  یبوجو  ههبـش  زا  ّمعا   ) هّیمکح تاهبـش  رد 
یلع یهاگ  تسا و  هقف  ملع  هب  طوبرم  هّیعوضوم  تاهبـش  هرابرد  ثحب  هک  میدرک  نایب  ـالبق  یلو  دومن  کّـسمت  تئارب  لـصا  هب  ناوتیم 

. دننکیم ثحب  شاهرابرد  لوصا  ملع  رد  دارطتسالا  لیبس 
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يرورض مهم و  رما  دنچ  رّکذت 

لّوا رما 

. دنکن ادیپ  نایرج  مکاح  یعوضوم و  لصا  کی  نآرب  مّدقم  هبترم  رد  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  یلقع 294 ] یعرش و  تئارب  [- 1]
اب قفاوم  یّتح  ای  فلاخم   ) یعوضوم لصا  کی  ةءاربلا ، ۀلاصا  رب  مّدقتم  هبتر  رد  رگا 

438 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف ةربتعملا  طئارـشلا  رئاس  عم  حـبذ  اذإ  هنإف  ۀـیکذتلا ، هلوبق  یف  کشلا  عم  هتیّلح  یف  کـش  ناویح  یف  ۀـحابإلا  ۀـلاصأ  ـالثم - يرجت - ـالف 
معت ۀتیملا  نأ  تابثإ  یلإ  ۀجاح  الف  هفنأ ، فتح  تام  اذإ  امک  اعامجإ ، مارح  وه  كذی و  مل  امیف  هجردت  ۀـیکذتلا  مدـع  ۀـلاصأف  ۀـیکذتلا ،

، اهطئارـش رئاس  عم  ۀعبرألا ]  ] جادوألا يرف  نع  ةرابع  یه  امنإ  ۀیکذتلا  نأب  کلذ  و  امکح ، هلثم  هنوک  ۀیافک  ةرورـض  اعرـش ؛ یکذـملا  ریغ 
ۀیکذتلا ققحت  مدع  لصألاف  ۀیصوصخلا  کلت  یف  کشلا  عم  و  ۀّیّلحلا ، عم  وأ  اهدحو  ةراهطلا  هیف  رثؤی  اهب  یتلا  ناویحلا  یف  ۀیصوصخ  نع 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهطئارش ، رئاسب  يرفلا  درجمب 
______________________________

. دسریمن تئارب  لصا  نایرج  هب  تبون  دراد و  تئارب  رب  مّدقت  یعوضوم  لصا  تروص  نیا  رد  دشاب  تئارب ) لصا 
؟ تسه ةءاربلا  ۀلاصا  رب  مّدقم  یعوضوم  لصا  ارچ  لاؤس :

. مینکیم نایب  یبّبسم  یببس و  باحصتسا  ثحب  رد  ار  بلطم  نیا  قیقحت  تسا و  دورو » ، » مّدقت ّتلع  فّنصم  رظن  هب  باوج :
لصا دراوم  نآ  زا  یضعب  رد  هک  دننکیم  نایب  ار  ضرف ) جنپ   ) ههبش مسق  جنپ  قوف  بلطم  حیـضوت  يارب  هّرـس  سّدق  فّنـصم  نونکا  [- 1]

ود تسا و  هّیمکح  تاهبـش  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  دروـم  هس  هّتبلا  درادـن  دوـجو  یعوـضوم  لـصا  دراوـم  زا  یـضعب  رد  تسه و  یعوـضوم 
: مییامن رکذ  ار  یتامّدقم  ام  تسا  مزال  ضرف  جنپ  نآ  نایب  يارب  هّیعوضوم 295 ] تاهبش  هب  طوبرم  شدروم 

؟ تسیچ هیکذت »  » زا دوصقم  دنتسین  هیکذت  لباق  یضعب  دنتسه و  هیکذت  لباق  تاناویح  زا  یضعب  هکنیا  فلا -
گر  راهچ  نآ  دشاب و  دیدح  حبذ  تلآ  و  ناملسم ، حباذ ، هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ 

439 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ... دریگ و رارق  هلبق  فرط  هب  حبذ  ماگنه  رد  ناویح  نینچمه  دوش  عطق  ناویح  صوصخم 

. دراد هیکذت  ّتیلباق  یناویح  ره  سپ  تسه  قوف  طئارش  دوجو  دوصقم  رگا 
دوشیم ببس  یگژیو  نآ  هک  دشاب  دوجوم  ناویح  رد  یتاذ  ّتیـصوصخ  کی  دیاب  قوف  طئارـش  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  هیکذت  زا  دوصقم 

رّوصت نیاربانب  دوشیم  قّقحم  هیکذت  تروص  نیا  رد  دش  طیارش  ریاس  همیمـض  ّتیـصوصخ  نآ  رگا  دنک و  ادیپ  هیکذت  ّتیلباق  ناویح  هک 
نیا رگا  میئوگیم  اذـل  دـنیبیم و  شوگ  مشچ و  اـب  حـبذ  ماـگنه  ناـسنا  هک  تسا  یتاـهج  ناـمه  زا  تراـبع  هیکذـت »  » ناوـنع هک  دـینکن 

. مینکیم ناویح  هیکذت » ّتیلباق   » رد کش  ام  مینکن  زارحا  ار  یتاذ  تهج  ّتیصوصخ و 
؟ تسیچ هیکذت  رثا  ب -

نیا ناویح  هیکذت  همزال  اّما  تسا  كاپ  رهاط و  امّلـسم  دش  هیکذت  هک  یناویح  ره  ینعی  تسا  تراهط  زا  ترابع  هیکذت  رثا  دراوم  مامت  رد 
تباث ناوتیم  مه  ار  ّتیّلح  نآ  لابند  هب  دش ، زارحا  هیکذـت  رگا  ضورف  زا  یـضعب  رد  هّتبلا  تسا  لالح  مهنآ  تشوگ  ندروخ  هک  تسین 

. درک
؟ دوشیم قالطا  یناویح  هچ  هب  یّکذم  هک  تسا  نیا  رگید  همّدقم  ج -
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؟ تسا هتیم  ناونع  لخاد  یکذم  ریغ  ینعی  دوشیم ؟ قالطا  یّکذم » ریغ   » رب هتیم »  » ناونع ایآ  رگید : لاؤس 
رب تلـالد  مه  ۀـتیملا ) مکیلع  تمّرح   ) هفیرـش هیآ  تسا و  هدرم  فنا ) فتح   ) یعیبـط گرم  هب  هک  دوشیم  هتفگ  یناویح  هب  هتیم  باوـج :

. دیامنیم نآ  تمرح 
. هتشاد ار  [ 296] طئارش ریاس  یتاذ و  ّتیصوصخ  نآ  هدش و  عطق  شصوصخم  گر  راهچ  هک  تسا  یناویح  یّکذم »  » و

440 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح رظن  زا  یّکذـم  ریغ  هکلب  دـشاب  مارح  يدوجو ) رما   ) هتیم ناوـنع  تحت  هتیم و  قیداـصم  زا  یکذـم  ریغ  ناوـیح  تسین  مزـال  نیارباـنب 

. دنکیم یّکذم  ریغ  تمرح  رب  تلالد  عامجا  تسا و  هتیم  هیبش  تمرح ) )
[297 :] مینکیم نایب  دناهدرک  حرطم  فّنصم  هک  ار  یضرف  جنپ  روکذم  تامّدقم  رکذ  اب  نونکا 

نآ ایآ  مینادیمن  هک  دشاب  نیا  ام  کش  أشنم  تسا و  مارح  ای  لالح  ناویح  نالف  تشوگ  میشاب  هتشاد  کش  رگا  هّیمکح :) ههبـش  رد  - ) 1
؟ تسیچ ام  هفیظو  هن ، ای  دراد  هیکذت  ّتیلباق  ناویح 

ریاس اب  ار  ناویح  نیا  رگا  تروص  نیا  رد  دـنیامرفیم : فّنـصم  تسا  هیکذـت  ّتیلباـق  رد  کـش  نآ  أـشنم  كوکـشم و  ّتیّلح » : » هصـالخ
یعوضوم لصا  کی  ناونعب  هیکذت  ّتیلباق  مدع  ۀلاصا  باحـصتسا و  میئوگیم  میراد  نآ  هیکذت  ّتیلباق  رد  ّکش  نوچ  مینک  حبذ  طئارش 

رد هک  روطناـمه  تسا و  یّکذـم  ریغ  مارح و  درادـن و  هیکذـت  ّتیلباـق  ناوـیح  نیا  میئوـگیم  دراد و  هحاـبا  رب  مّدـقت  دوـشیم و  يراـج 
یّکذم ریغ  ناویح  تمرح  رب  تلالد  عامجا  هکلب  دـشاب  مارح  ات  دوش  قبطنم  وا  رب  هتیم »  » ناونع درادـن  یموزل  میدرک  نایب  ثحب  تامّدـقم 

. دیامنیم
مدـع  ) هقباس تلاح  اجک  زا  فّنـصم )  ) امـش ناویح  نآ  دروم  رد  تسا  مزال  قباـس  تلاـح  هب  تبـسن  نیقی  باحـصتسا ، يارجا  رد  لاؤس :

؟ تسا ّتیلباق  مدع  لصا  دیتفگ  دیدرک و  زارحا  ار  هیکذت ) ّتیلباق 
. تسا حیحص  فّنصم  يانبم  قبط  باحصتسا  عون  نیا  يارجا  باوج :

دندومن يراج  مه  رگید  دراوم  رد  ار  باحصتسا  نیا  ریظن  ناشیا  هک : بیترت  نیاب 
441 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ لالح  یّکذملا  ناویحلا  اذه  نأ  یف  کشی  امنإ  ذئنیح  هنإف  ۀمکحم ، هیف  ۀحابإلا  ۀلاصأف  ۀـّیّلحلا ، یف  کش  ۀـیکذتلا و  هلوبقب  ملع  ول  معن 
[. 1  ] مارحلا وأ  لالحلا  نم  هنأ  یف  کش  ام  رئاسک  ۀحابإلا ، ۀلاصأ  الإ  هیف  لصأ  و ال  مارح ،

______________________________

(. یلزا مدع  باحصتسا   ) تروص هب 
لبق هئرم  نآ  هک : دننکیم  کّسمت  ّتیشرق  مدع  باحصتسا  هب  بیترت  نیا  هب  ناشیا  هن  ای  تسه  هدّیـس  یـشرق و  ینز  هک  میئامن  کش  رگا 

ناونع هک  میراد  کـش  اـم  تسا  هدرک  ادـیپ  دوجو  هک  نونکا  دوبن ، یـشرق  عوضوم ) ءاـفتنا  هب  هبلاـس  وـحن  هب   ) دـنک ادـیپ  دوـجو  هکنآ  زا 
نآ زا  مینکیم و  باحـصتسا  ار  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیـضق  نامه  ینعی  مینکیم  باحـصتسا  ار  لبق  تلاـح  ناـمه  هن  اـی  دراد  ّتیـشرق 

. میریگیم هجیتن  ار  لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  هّیضق 
ّتیلباق هک  میراد  کش  ام  تسا  هدرک  ادـیپ  دوجو  هک  نآلا  تشادـن  هیکذـت  ّتیلباق  دوش  دـّلوتم  هکنآ  زا  لـبق  ناویح  نآ  ثحب : لـحم  رد 

. دوشیم يراج  ّتیلباق  مدع  باحصتسا  میئوگیم  اذل  هن  ای  هدرک  ادیپ  قّقحت  هیکذت 
تشوگ تمرح  ّتیلح و  رد  کش  حبذ  زا  دعب  نکل  [ 298] دراد هیکذت  ّتیلباق  یناویح  هک  میراد  نیقی  رگا  هّیمکح -) ههبش  رد  - ) 2 [- 1]

؟ تسیچ ضرف  نیا  مکح  میراد ، نآ 
. تسا كوکشم  ّتیّلح  نقیتم و  هیکذت  ّتیلباق  هصالخ :
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ّتیلباق ناویح  نآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  ضرف  میراد و  نآ  ّتیّلح  رد  کش  ام  اریز  دوشیم  يراج  هحاـبالا  ۀـلاصا  تروص  نیا  رد  باوج :
(. درادن دوجو  ضرف  نیا  رد  یمّدقتم  یعوضوم  لصا   ) دراد هیکذت 

442 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بجوی له  ناویحلا  یف  لـلجلا  نأ  یف  ـالثم  کـش - اذإ  اـمک  ۀـیکذتلا ، هلوبقل  تبثم  رخآ  یعوضوم  لـصأ  كاـنه  نکی  مل  اذإ  [ 299] اذه
يرفلاب لحی  رهطی و  ناک  للجلا  لبق  وهف  اهققحت ، مدع  ۀـلاصأل  لاجم  اهعم ال  و  ۀـمکحم ، هعم  اهل  هلوبق  ۀـلاصأف  مأ ال ؟ اهل ، هتیلباق  عافترا 

[. 1  ] هدعب کلذک  هنأ  لصألاف  اهطئارش ، رئاسب 
______________________________

ءاقب رد  کش  ام  هک  تسا  هدش  ضراع  نآرب  یتلاح  نکل  دراد  هیکذت  ّتیلباق  یناویح  هک  میراد  نیقی  هّیمکح :) ههبش  رد  - ) 3 [- 1 ( ) ] 1)
. میراد نآ  هیکذت  ّتیلباق 

ایآ هک  مینکیم  کش  ام  تسا  هدش  ضراع  وا  رب  يراوخ  تساجن  للج و  نوچ  نکل  هتـشاد  هیکذت  ّتیلباق  امّلـسم  هک  تسا  یناویح  لاثم :
هحابالا ۀلاصا  ضرف  نیا  رد  تسیچ  روکذم  ضرف  مکح  هن ، ای  دـهدب  تسد  زا  ار  شاهیکذـت  ّتیلباق  ناویح  هک  دوشیم  ببـس  تلاح  نیا 

دراد هیکذـت  ّتیلباق  ناویح  نآ  میئوگیم  ددرگیم و  يراج  تسا  هحابالا  ۀـلاصا  اب  قفاوم  هک  یعوضوم  لصا  کی  نکل  دوشیمن  يراج 
. مینکیم نآ  ّتیّلح  هب  مکح  و 

. دننکیم يراج  ار  هیکذت  ّتیلباق  ءاقب  باحصتسا  تروص  ود  هب  فّنصم  ضرف  نیا  رد  رّکذت :
کـش ام  تسا  هدـش  راوخ  هرذـع  هک  نونکا  تشاد  هیکذـت  ّتیلباق  ناویح  نآ  للج ، ضورع  زا  لبق  يزیجنت : باحـصتسا  تروصب  فلا -
مدـع لصا  يارب  یلاجم  دوشیم و  يراج  هیکذـت  ّتیلباق  ءاقب  لـصا  میئوگیم : اذـل  هن  اـی  تسا  هتفر  نیب  زا  نآ  هیکذـت  ّتیلباـق  هک  میراد 

. تسین ّتیلباق 
ضورع زا  دـعب  نکل  و  [ 300] دوب كاپ  لالح و  دـشیم  هیکذـت  رگا  للج  ضورع  زا  لـبق  ناویح ، نآ  یقیلعت : باحـصتسا  تروصب  ب -

تسا یقاب  للج  ضورع  زا  لبق  مکح  نامه  میئوگیم  اذل  هن  ای  تسا  رهاط  لالح و  ایآ  دنـشکب  ار  وا  رگا  هک  میاهدرک  ادیپ  کش  ام  للج 
رگا و 

443 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهیف کش  امیف  ۀمکحم  ۀیکذتلا  مدع  ۀلاصأ  نأ  و  ناویحلا ، نم  ۀیعوضوملا  ۀهبـشلاب  هتمرح  هتیلح و  تهبتـشا  امیف  لاحلا  رهظ  انرکذ  امم  و 

[. 1  ] اعرش ۀیکذتلا  یف  ربتعا  ام  ققحت  یف  کشلا  لجأل 
، یفخی امک ال  هادـع ، اهطئارـش  رئاسب  يرفلا  زرحأ  امیف  اهب  مکحیف  هنع ، عنمی  ام  ورط  یف  کش  اذإ  ۀـمکحم  ۀـیکذتلا  لوبق  ۀـلاصأ  نأ  امک 

[. 2  ] ادّیج لمأتف 
______________________________

. تسا رهاط  لالح و  دنشکب  ار  ناویح 
هتشاد هیکذت  ّتیلباق  هک  تسا  یناویح  هب  طوبرم  میراد  نیقی  هک  میدرک  ادیپ  نابایب  رد  یتشوگ  هعطق  الثم  هّیعوضوم :) ههبش  رد  - ) 4 [- 1]

. هن ای  دناهدومن  هیکذت  ار  ناویح  نآ  مینادیمن  اّما 
زا يرادقم  هدروخ و  ار  دنفسوگ  نآ  ياهدنرد  ناویح  مینادیمن  هک  میاهدرک  ادیپ  نابایب  رد  ار  يدنفـسوگ  تشوگ  هکت  رگید : ترابع  هب 

دنربب دوخ  اب  ار  تشوگ  هعطق  نآ  دناهدرک  شومارف  سپـس  دناهدروخ و  اذـغ  هدرک ، روبع  اجنآ  زا  يرفاسم  هّدـع  هکنیا  ای  هدـنام  یقاب  نآ 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح 

رد ایآ  هک  میاهدرک  کش  ام  دوب و  هدشن  هیکذـت  امّلـسم  تایح  لاح  رد  ناویح  نآ  اریز  دوشیم  يراج  هیکذـت  مدـع  لصا  ضرف ، نیا  رد 
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سجن مارح و  تشوگ  هّکت  نآ  هجیتن  رد  تسا و  هیکذت  قّقحت  مدـع  [ 301 ،] لصا میئوگیم  اذل  هن  ای  تسا  هدش  هیکذـت  حور  باهذ  لاح 
. دشابیمن هحابالا  ۀلاصا  نایرج  يارب  یلاجم  تسا و 

هدرک ادیپ  قّقحت  یعنام  ایآ  هک  میاهدرک  کش  یلو  میراد  هیکذت  ّتیلباق  هب  نیقی  ام  هک  تسا  يدروم  رد  هّیعوضوم -) ههبش  رد  - ) 5 [- 2]
. هن ای  دربب  نیب  زا  ار  هیکذت  ّتیلباق  ات  تسا 

نیقی  نینچمه  دراد و  هیکذت  ّتیلباق  مینادیم  هک  تسا  يدنفسوگ )  ) یناویح لاثم :
444 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یغبنی اـمک ال  اـهریغ ، تاداـبعلا و  یف  ۀـیمیرحتلا  وأ  ۀـیبوجولا  ۀهبـشلا  یف  [ 302] القع اعرـش و  طاـیتحالا  نسح  یف  ۀهبـش  ـال  هنإ  یناـثلا :
[. 1  ] یهنلا وأ  رمألا  لامتحا  یعادب  كرت  وأ  یتأ  طاتحا و  اذإ  امیف  باوثلا  قاقحتسا  یف  بایترالا 

______________________________

تـسا هدش  راوختساجن  جراخ  رد  مینادیمن  ام  نکل  دهدیم  تسد  زا  ار  شاهیکذت  ّتیلباق  دوش  راوختساجن  ناویح  نیا  رگا  هک  میراد 
. هن ای 

. تسا كوکشم  عنام  ضورع  نقیتم و  هیکذت ، ّتیلباق  هصالخ :
لـصا نیا  يارجا  هجیتن  دوشیم و  يراج  هیکذت  ّتیلباق  ءاقب  ۀلاصا  دوش  حـبذ  رگید  طئارـش  اب  ناویح  هچنانچ  ضرف  نیا  رد  هلئـسم : مکح 

. دسریمن هحابالا  ۀلاصا  نایرج  هب  تبون  یعوضوم ) لوصا   ) ّتیلباق ءاقب  باحصتسا  دوجو  اب  اّما  تسا  هحابا  لصا  يارجا  هجیتن  نامه 

مّود رما 

هراشا

ههبش هاوخ  دومن  يراج  ناوتیم  یلقن  یلقع و  تئارب  هکلب  تسین  بجاو  طایتحا  صحفلا  دعب  هّیودب  تاهبش  رد  هک  میدرک  تباث  ام  [- 1]
. هّیمیرحت ای  دشاب  هّیبوجو 

؟ دراد نسح  طایتحا  روکذم  دراوم  رد  ایآ  لاؤس :
هکلب تسوکین  اهنت  هن  تایلـصوت )  ) تادابع ریغ  تادابع و  رد  هّیمیرحت  هّیبوجو و  تاهبـش  رد  طایتحا  عرـش  لقع و  رظن  زا  امّلـسم  باوج :

. دوشیم تبوثم  قاقحتسا  ببس 
. دیامن نایتا  بوجولا  لمتحم  ناونعب  ار  يزیچ  هّیبوجو  تاهبش  رد  ای  دنک  كرت  همرحلا  لمتحم  ناونعب  ار  نتت  برش  یسک  هکنیا  دننام 

رگا الثم  دشاب  دراوم  نآ  هب  تبسن  یهن  رما و  ّقلعت  لامتحا  یعاد  هب  دیاب  طایتحا  هّتبلا 
445 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهیف دـب  ةدابعلا ال  نأ  ۀـهج  نم  بابحتـسالا ، ریغ  بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  دـنع  تادابعلا  یف  طایتحالا  نایرج  یف  لکشی 303 ] امبر  و 
[. 1  ] الامجإ وأ  الیصفت  عراشلا  رمأب  ملعلا  یلع  ۀفقوتملا  ۀبرقلا  ۀین  نم 

______________________________

ّقلعت لامتحا  دیاب  نآ  كرت  ّتلع  هکلب  تسین  باوث  قحتسم  تروص  نیا  رد  دنک  كرت  ار  نآ  درادن  نتت  برـش  هب  ياهقالع  نوچ  یـسک 
(. هّیبوجو تاهبش  رد  نینچمه  و   ) دشاب یهلا  یهن 

. تسا هدش  عقاو  لاکشا  دروم  تاّیلصوت ) هن   ) تایدّبعت رد  طایتحا  هب  لمع  دنیامرفیم : فّنصم  لاکشا : [- 1]
کـش ام  نکل  تسا  مّلـسم  رما  ّقلعت  ناحجر و  لصا  ینعی  تسا  بابحتـسا  بوجو و  نیب  کش ، هّیبوجو  تاهبـش  رد  یهاگ  کـلذ : ناـیب 
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. درادن دوجو  طایتحا  هب  لمع  يارب  یلاکشا  تروص  نیا  رد  یبابحتسا ، رما  ای  تسا  هتفرگ  ّقلعت  هبتشم ، نآ  هب  یبوجو  رما »  » هک میراد 
رگا اّما  تسا  مّلـسم  نآ  ّتیدابع  دـشاب  بجاو  رگا  هک  تسا  یلمع  ینعی  تسا  هحابا  بوجو و  نیب  کش ، هّیبوجو  تاهبـش  رد  یهاگ  اـّما 

مه تسا و  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  رما  هک  میهدیم  لامتحا  مه  ام  هصالخ  درادـن  بابحتـسا  الـصا  تسا و  یحاـبم  لـمع  کـی  دـشابن  بجاو 
لاکـشا ریخا  ضرف  ود  هب  دنیامرفیم  فّنـصم  میراد  تهارک  بوجو و  رد  کش  ام  مه  یهاگ  و  دشاب . تاحابم  زا  یکی  میهدیم  لامتحا 

مزال تبرق  دـصق  عراش و  رما »  » تدابع رد  هکنیا  هب  هّجوتاب  تسا  بابحتـسا  زا  ریغ  بوجو و  نیب  کـش ، هک  يدراوم  رد  هک : تسا  هدـش 
؟ دینکیم طایتحا  هنوگچ  امش  تسا 

تهارک بوجو و  ای  هحابا  بوجو و  لامتحا  هکلب  هن  ای  تسا  بجاو  دینادیمن  هک  امش  اّما  تسا  رما »  » ياراد دشاب  بجاو  هبتـشم  نآ  رگا 
. ریخ تسا ؟ هب  رومأم  لمع  نآ  هک  دیراد  یلامجا  ملع  ای  یلیصفت  ملع  ایآ  تسا  نایم  رد 

446 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
فقوت هتوبث  یلع  هفقوت  ۀـهادب  اعرـش ، هب  رمألا  قلعتل  ابجوم  هنوکب  لیق  ول  و  لاکـشإلا ، عفر  یف  يدـجی  داکی  ـال  ـالقع  طاـیتحالا  نسح  و 

[. 1 [ ؟ هتوبث ئدابم  نم  نوکی  نأ  لقعی  فیکف  هضورعم ، یلع  ضراعلا 
______________________________

دننکیم نایب  ار  یمراهچ  خساپ  دوخ  دنریذپیمن و  ار  مادکچیه  دـننکیم و  رکذ  لاکـشا  نیا  يارب  باوج  هس  فّنـصم  باوج : [- 1 ( ] 1)
: مینکیم نایب  ار  اهنآ  کی  کی  هک 

طایتحا لقع ، رظن  زا  هک  بیترت  نیاب  تسه  دوجوم  عراش  رما »  » میئوگیم اـم  میراد . عراـش  رما »  » هب زاـین  اـم  تداـبع  رد  دـیتفگ  امـش  - 1
نـسح مه  عرـش  رظن  زا  تشاد  نسح »  » طایتحا لقع  رظن  زا  یتقو  ینعی  تسه  همزالم  عرـش  لـقع و  مکح  نیب  دـشابیم و  نسح »  » ياراد

( طایتحا نسح   ) ّتلع زا  تسا  نکمم  طایتحا  درادـن و  دوجو  تبرق  دـصق  يارب  یعناـم  سپ  تسا 304 ] هتفرگ  قـّلعت  نآ  هـب  رما »  » دراد و
ار یعرـش  بابحتـسا  عرـش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  هار  زا  ول  دـنیامرفیم و  فّنـصم  یّمل ) فشک   ) مینکیم فشک  ار  رما ) ّقلعت   ) لولعم

: اریز دهدیمن  ار  لاکشا  خساپ  یعرش  بابحتسا  نیا  لاح  نیع  رد  مینک  تسرد 
 ...«. هفقوت ۀهادب  »

همّدقم

ضورعم دـیاب  لّوا  نینچمه  دوش و  ّبترتم  نآرب  مکح  ات  دوش  قّقحم  عوضوم  دـیاب  لّوا  ینعی  تسا  عوضوم  عبات  مکح ، هک  تسا  حـضاو 
. دوش دراو  ضورعم  رب  ضراع  ات  دوش  قّقحم 

. دوش راب  اهنآ  رب  ضراع  مکح و  ات  دنشاب  قّقحم  ضراع  مکح و  زا  رظن  عطق  اب  دیاب  ضورعم  عوضوم و  هصالخ :
447 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فیکف هناکمإ ، عرف  هنأ  ةرورـض  هیلع ، باوثلا  بترت  ۀـهج  نم  هب  رمألا  قلعتب  لوقلا  اضیأ  هعفر  یف  يدـجی  داـکی  ـال  هنأ  کلذـب  حدـقنا  و 
[. 1 [ ؟ هنایرج ئدابم  نم  نوکی 

______________________________

: ثحب ّلحم  رد  اّما  دیامن  ضورع  نآرب  ضایب »  » ات دنک  ادیپ  قّقحت  مسج »  » دیاب لّوا  اجنیا  رد  ضیبا ، مسجلا  اذه  لاثم :
ّبترتم نآرب  نسح )  ) مکح ات  دینک  تسرد  ار  هیضق  نیا  طایتحا )  ) عوضوم دیاب  لّوا  القع ) اعرـش و  ، ) نسح طایتحالا  دیئوگیم  هک  امش 

. دوش
اذـل تسین  طایتحا  عوضوم و  قّقحت  ناکما  ثحب  ّلحم  هّیدابع و  هّیبوجو  تاهبـش  رد  میئوگیم  ام  دـیدرک ؟ زارحا  ار  طاـیتحا »  » امـش اـیآ 
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. دومن کّسمت  نسح )  ) مکح هب  ناوتیمن  تسا  لاکشا  ّلحم  طایتحا )  ) شعوضوم هک  ياهّیضق  رد  میئوگیم 
اذل دوشیم  ضراع  دوخ  عوضوم  رب  تسه و  دوخ  عوضوم  زا  رّخأتم  عبات و  مکح  هن ، دـنک ؟ تسرد  ار  دوخ  عوضوم  دـناوتیم  مکح  ایآ 

. دشاب ضورعم  عوضوم و  عوبتم و  قّقحت  تامّدقم  زا  تسا  عوضوم  رب  ضراع  رّخأتم و  عبات و  هک  يزیچ  تسین  لوقعم  میئوگیم 
. تسا طایتحا  قّقحت  لصا  رد  ام  لاکشا  و  بحتسم » وا  نسح  طایتحالا   » دیئوگب دعب  دینک و  تسرد  ار  طایتحا »  » لّوا امش  هصالخ :

: هک تسا  نیا  هدش ، هداد  روکذم  لاکشا  زا  هک  يرگید  باوج  - 2 [- 1]
. تسا عراش  [ 305 «] رما ّقلعتم   » طایتحا هک  مینکیم  فشک  ام  تسا  ّبترتم  باوث  طایتحا »  » نیا رب  نوچ 

(. ّینا فشک   ) مینکیم فشک  ار  رما ) ّقلعت   ) ّتلع باوث ) ّبترت  ، ) لولعم زا  ینعی 
. دنکیمن لح  ار  لکشم  مه  هار  نیا  دنیامرفیم : فّنصم 

؟ تسا هدش  ّقلعتم  زیچ  هچ  هب  عراش  رما  لاؤس : کلذ : نایب 
ادیپ قّقحت  طایتحا )  ) عوضوم ایآ  تسا  هتفرگ  ّقلعت  طایتحا  هب  عراش  رما  باوج :
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نوکی لب  ّنإلا ، وحنب  هنع  فشاکب  هیلع  باوثلا  بترت  ـال  و  مّللا ، وحنب  هب  رمـألا  قلعت  نع  فشاـکب  نوکی  ـال  طاـیتحالا  نسح  نأ  عم  اذـه 

[. 1  ] ۀعاطلا دایقنالا و  نم  وحن  هنإف  ۀعاطإلا ، لاح  کلذ  یف  هلاح 
افاضم هیف : ۀبرقلا . ۀین  ادـع  تاهجلا  عیمج  نم  ةدابعلل  قباطملا  لعفلا  درجم  وه  تادابعلا  یف  طایتحالاب  دارملا  نوک  نم  هعفد : یف  لیق  ام  و 
ابولطم ناک  لیلد  هیلع  لد  ول  رمأ  وه  لب  ۀقیقح ، طایتحاب  سیل  هنأ  ۀـهادب  اهیف ، ینعملا  اذـهب  هنـسح  یلع  ذـئنیح  لیلد  ةدـعاسم  مدـع  یلإ 

[. 2 . ] هیلإ الإ  دشری  داکی  لقنلا ال  و  طایتحالا ، نسحب  الإ  لقتسی  لقعلا ال  و  ایدابع ، ایسفن  ایولوم 
______________________________

ات دینک  زارحا  ار  طایتحا )  ) عوضوم دیاب  لّوا  امش  میئوگیم  اذل  تسا  هدرک  ادیپ  ّقلعت  نآ  هب  رما  دیئوگب  دیهاوخیم  امـش  هک  تسا  هدرک 
. تسه طایتحا )  ) عوضوم قّقحت  لصا  رد  ام  لاکشا  دوش و  ّبترتم  نآرب  مکح 

باوج رد  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  رما  مینکیم  فشک  طایتحا  نسح  زا  ام  دیتفگ  لّوا  باوج  رد  امـش  هکنیا  دنیامرفیم : فّنـصم  [- 1]
امـش زا  ار  ود  نیا  تاشامم  باب  زا  تسا  هتفرگ  ّقلعت  طایتحا  هب  رما  هک  مینکیم  فشک  طایتحا  رب  باوث  ّبترت  زا  هک ، دـیدرک  ناـیب  مّود 

: اریز میرادن  لوبق  ار  ود  نآ  زا  کیچیه  میئوگیم  نونکا  اّما  میتفریذپ 
« نسح  » لابندب لقع  ایآ  اّما  دـنکیم  باوث  قاقحتـسا  نسح و  هب  مکح  لقع  تعاطا ، دایقنا و  دروم  رد  تسا و  وکین  دایقنا  ناونعب  طایتحا 

. ریخ دراد ؟ دوجو  مه  یعرش  رما  کی  دیوگیم 
. تسا یعرش  رما  ّقلعتم  طایتحا ، دییوگب  دیناوتیمن  امش  هار  ود  نیا  زا  میئوگیم  اذل 

. دنتفریذپن ار  ّینا » یّمل و   » فشک فّنصم  نیاربانب 
ار لمع  تاّیـصوصخ  مامت  ناسنا  هک  تسا  نیا  تادابع  رد  طاـیتحا  ياـنعم  تسا : هدـش  هداد  لاکـشا  نیا  زا  هک  يرگید  باوج  - 3 [- 2]

تسا  یفاک  تبرق  دصق  نودب  نآ  تاّیصوصخ  اب  لمع  نایتا  دومن و  ناوتیمن  لماک  طایتحا  ینعی  ار  تبرق  دصق  رگم  دنکب  نایتا 
449 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

كاذ هب  دارملا  نأ  یلع  ءاضتقا  هتلالد  نع  صیحم  ناک  امل  ةدابعلا ، صوصخ  یف  طاـیتحالا  یف  بیغرتلا  یلع  لـیلد  كاـنه  ناـک  ول  معن ،
[. 1  ] يرت امک  وه  و  اهیف ، هنایرج  مدع  لاکشإلاب و  مازتلا  هنأ  یفخی  امک ال  ۀقیقح ، هانعمب  اهیف  هناکمإ  مدع  یلع  ءانب  ینعملا ،

______________________________

؟ تسا حیحص  باوج  نیا  ایآ  تسین  نکمم  تبرق  دصق  تیاعر  تسا و  كوکشم  امش  يارب  رما »  » اریز
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: دنراد نایب  نیا  هب  لاکشا  ود  فّنصم 
« طایتحا  » ناونع الصا  دوشن ) تیاعر  نآ  رد  تبرق  دصق  هک   ) طایتحا عون  نیا  اریز  تسا  وکین  طایتحا  عون  نیا  هک  میرادن  یلیلد  ام  فلا -

. درادن مه  یعرش  بابحتسا  یلقع و  نسح  اذل  درادن  ار 
دراد طایتحا »  » ناونع طئارش ) ریاس  تیاعر  اب   ) تبرق دصق  نودب  لمع  نایتا  هک  دوش  دراو  یعرـش  لیلد  کی  رگا  هلب  دنیامرفیم  فّنـصم 
نسح هب  مکح  لقع  هکیلاحرد  تسا  بولطم  طایتحا »  » دوخ تیاعر  ینعی  تسا  یـسفن  يولوم و  بولطم  کی  طایتحا »  » تروص نیا  رد 

. دیامنیم یقیرط  طایتحا  بابحتسا  هب  مکح  مه  عرش  نینچمه  دنکیم و  یقیرط  طایتحا 
عقاو نآ  هب  یقیرط  هار و  ات  مینکیم  طایتحا  ام  ینعی  یـسفن  طایتحا  هرابرد  هن  مینکیم  ثحب  یقیرط  طایتحا  هرابرد  اـم  رگید : تراـبع  هب 

. دشاب بحتسم  عقاو  هب  تبسن  تبرق  دصق  تیاعر  عقاو و  زا  رظن  عطق  اب  شدوخ  هک  یطایتحا  هن  مینک  ادیپ  لوهجم 
یف یّتـح  طاـیتحالا  بحتـسی  : » هک درکیم  تلـالد  یلیلد  ـالثم  دـینک  طاـیتحا  مه  تاداـبع  صوـصخ  رد  هـک  تـفگیم  یلیلد  رگا  [- 1]

طایتحا ناکما  يارب  یهار  ام  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  نکمم  مه  تادابع  رد  طایتحا  هک  میدرکیم  فشک  یّتح »  » هملک زا  ام  تادابعلا »
يانعم تسین  نکمم  تبرق  دـصق  تیاعر  نوچ  میتفگیم  دـشابن  وغل  میکح  مالک  هکنیا  يارب  اضتقا و  تلالد  هب  میدرکیمن  ادـیپ  لماک » »

. تبرق دصق  رگم  دینک  نایتا  ار  لمع  تاّیصوصخ  مامت  هک  تسا  نیا  طایتحا 
450 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قلعتملا رمألا  اهب  قلعتی  امم  اهیف ، ةربتعملا  طورـشلا  رئاس  لثم  ةدابعلا  یف  ةربتعملا  ۀـبرقلا  نوک  لیخت  وه  لاکـشإلا  أشنم  نأ  یفخی  ـال  تلق :
نأ لجأل  القع  اهیف  ۀبرقلا  دصق  ربتعا  امنإ  و  دساف ، هنأ  تفرع  دق  و  اهیف ، ربتعملا  ۀبرقلا  دصق  نم  نکمتلا  مدعل  ذئنیح ، هنایرج  لکـشیف  اهب ،

هبوجو لمتحا  امب  نایتإلا  نم  نکمتلا  ةرورـض  ناکمإلا ، نم  ناکمب  هیف  طایتحالا  نایرج  ناک  هیلع  و  هنودـب . لصحی  داکی  اهنم ال  ضرغلا 
لامتحا وأ  رمألا  لامتحا  یعادـب  هب  یتؤی  نأب  ابرقم ، ناکل  هب  ارومأم  ناک  ول  وحن  یلع  هب  یتؤی  نأ  دـب  هنأ ال  رمألا  ۀـیاغ  هلاـمک ، هماـمتب و 
قحتـسی و  یلاعت ، كرابت و  هبانجل  ادایقنا  همدع  ریدقت  یلع  و  یلاعت ، هرمأل  الاثتما  هب  رمألا  ریدـقت  یلع  ذـئنیح  عقیف  یلاعت ، هل  ابوبحم  هنوک 

[. 1  ] دایقنالا وأ  ۀعاطلا  یلع  امإ  لاح  لک  یلع  باوثلا 
______________________________

؟ دنراد تبرق  دصق  اب  مأوت  طایتحا  يارب  یهار  فّنصم  ایآ 
نایب ار  مّوس  باوج  هب  داریا  نیمّود  ام  هار  نآ  نایب  زا  لبق  اهتنم  درک  میهاوخ  نایب  یلاـعت  هللاءاـشنا  هک  تسا  یمراـهچ  باوج  نآ  يرآ و 

: مینکیم
 .... لاکشالاب مازتلا  هنا  هیف ... » - » ب

رگم دنک  نایتا  ار  لمع  طئارش  تاّیـصوصخ و  مامت  ناسنا  هک  تسا  نیا  تادابع  رد  طایتحا  يانعم  هک  دوب  نیا  لاکـشا  زا  باوج  نیمّوس 
. ار تبرق  دصق 

طایتحا ثحب ، لحم  رد  : » تفگیم لکشتسم  تسا . لاکـشا  هب  تبـسن  میلـست  نیا  هکلب  تسین  لاکـشا  زا  باوج  نیا  دیامرفیم : فّنـصم 
« طایتحا  » ناونع تبرق ، دـصق  نودـب  لمع  نایتا  هکیلاحرد  مینکیم » طایتحا  تبرق ، دـصق  نودـب   » دـیهدیم باوج  امـش  تسین » نکمم 

. درادن
رد طایتحا  نایرج  مدع  لاکشا - نیا  أشنم  مینیبب  مینک ، یسررب  ام  دننکیم . نایب  دنراد  لوبق  دوخ  هک  ار  یلح  هار  فّنصم  نونکا  - 4 [- 1]

؟ تسیچ تادابع -
: هک دندرک  نایب  یلّصوت  يدّبعت و  تابجاو  ثحبم  رد  لوصالا  ۀیافک  لّوا  دلج  رد  فّنصم  همّدقم :

451 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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هب رومأم  ءزج  لخاد و  مّلـسم - تادابع  رد  یّتح  ّتیئزج - تروصب  هن  ّتیطرـش و  تروص  هب  هن  رمالا - یعاد  ینعم  هب  تبرق - دصق  الـصا 
. تسین

دیوگب دناوتیمن  اّما  دیناوخب  تراهط و ...  دوجس و  عوکر و  اب  ینعی  طئارـش ، ازجا و  اب  ار  زامن  دیوگب  دناوتیم  سّدقم  عراش  کلذ : نایب 
. دیئامن نایتا  رما ، یعاد  هب  ار  زامن 

. دشاب زامن  طئارش  ازجا و  رئاس  فیدر  رد  دناوتیمن  رمالا » یعاد  : » رگید ترابع  هب 
؟ مینکب تبرق » دصق   » هنوگچ ام  تادابع  رد  لاؤس :

عراش ضرغ  رما ،» یعاد   » نودـب تبرق و  دـصق  نودـب  يدابع  تابجاو  رد  نوچ  دـیوگیم : لقع  مینکیم و  هعجارم  لقع »  » هب اـم  باوج :
دیناوخب رما  یعاد  هب  تبرق و  دصق  هب  ار  زامن  امش  تسا و  ربتعم  اهنآ  رد  تبرق  دصق  هک  دنکیم  مکح  لقع »  » دوخ اذل  دوشیمن ، لصاح 

. تسین نآ  رد  مه  یصقن  چیه  مینکیم و  نایتا  رما ، یعاد  هب  طئارش ، ازجا و  مامت  اب  ار  هب » رومأم   » ام نیاربانب  دوش  لصاح  یلوم  ضرغ  ات 
. تسا لقع  ام ، عجرم  تبرق ، دصق  هلئسم  رد  یهتنم 

تبرق دـصق  طایتحا و  میناوتیم  هنوگچ  میهدیم  ار  رما  توبث  لامتحا  هکلب  میرادـن  رما  توبث  هب  ملع  ام  هک  ثحب  ّلـحم  رد  رگید : لاؤس 
؟ میئامن

: هک دیوگیم  وا  مینکیم و  هعجارم  لقع  هب  ام  باوج :
دراد لامتحا  هک  دشاب  نیا  لمع ، نآ  نایتا  زا  امش  هزیگنا  دینک و  نایتا  بوجو ، لامتحا  یعاد  هب  ار  بوجولا  كوکـشم  يدابع  لمع  امش 

ماجنا  رما ،» یعاد   » هب ار  اهنآ  امش  يدابع ، مّلسم  تابجاو  رد  اهتنم  [ 306] دشاب هتشاد  ّتیبوبحم  دنوادخ  دزن  بوجولا ، كوکشم  نآ 
452 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اهب رمأ  قلعت  یلإ  تادابعلا  یف  هنایرج  یف  ۀجاح  هنأ ال  کلذب  حدقنا  دق  و 
[307 [.] 2  ] یفخی امک ال  اهنم ، هبابحتسا  وأ  هبوجو  ملع  ام  رئاسک  لب  ءیشب ، طایتحالا  نم  ناک  امل  اهب  هقلعت  ضرف  ول  لب 

ص452 ج4 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
______________________________

. دینک نایتا  یهلا » رما  لامتحا   » یعاد هب  ثحب  ّلحم  رد  اّما  دیهدیم 
دـشاب هب » رومأم  ، » ظوفحم حول  رد  عقاو و  بسح  هب  لمع  نآ  رگا  دـینکب ، تبرق  دـصق  میدرک ، نایب  هک  یتروصب  ثحب  ّلحم  رد  هچنانچ 

روطنامه و  دیوشیم . بوسحم  داقنم  دبع  کی  امش  دشاب  رما  دقاف  عقاو  بسح  هب  رگا  دیاهدومن و  نآ ، هب  تبسن  لماک ، لاثتما  کی  امش 
تاهبـش رد  سپ  دـیامنیم . باوث  قاقحتـسا  هب  مکح  لـقع » ، » مه داـیقنا  دروم  رد  تسا  باوـث  قاقحتـسا  بجوـم  تعاـطا ، لاـثتما و  هک 

. تسه نکمم  طایتحا  هّیدابع  هّیبوجو 
؟ تسا هدوب  هچ  تسین  نکمم  طایتحا  تفگیم : هک  لکشتسم  داریا  أشنم  لاؤس :

هب ّقلعتم  رما ، دشابیم و  ربتعم  هب » رومأم   » رد هک  تسا  یطئارـش  ءازجا و  رئاس  دـننام  تبرق  دـصق  هک  تسا  هدرک  لایخ  لکـشتسم  باوج :
و تسین . نکمم  طایتحا  اذل  میهدیم  ار  رما  توبث  لامتحا  هکلب  میرادن  رما  توبث  هب  ملع  نوچ  هک  تسا  هدرک  لاکـشا  اذـل  ددرگیم  نآ 

. میدومن نایب  احورشم  ام  هک  دومن -. طایتحا  ناوتیم  تسا و  دساف  لّیخت ، نآ  هک  دندرک  تباث  فّنصم 
هکلب دوش  ّقلعتم  اهنآ  هب  رما »  » هک تسین  يزاین  میئاـمن  طاـیتحا  مه  تاداـبع  رد  میهاوخب  رگا  هک  دـش  نشور  اـم  هتـشذگ  تاـنایب  زا  [- 1]

. تسا طایتحا  حّحصم  رما ، لامتحا  یعاد  هب  تدابع  نایتا 
توبث  هکلب  میرادن  رما »  » توبث هب  يزاین  اهنت  هن  دنیامرفیم : فّنصم  نونکا  [- 2]
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453 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنایرج یف  يدجی  ناک  امل  فیعض ، ربخب  ول  باوثلا و  هیلع  غلب  يذلا  لمعلا  بابحتسا  یلع  باوث ) هغلب  نم   ) رابخأ ۀلالدب  لیق  ول  هنأ  رهظف 

[. 1  ] هبابحتسا یلع  لیلدلا  لد  ام  رئاسک  ابحتسم  هیلع  ناک  لب  فیعض ، ربخ  هبابحتسا  وأ  هبوجو  یلع  لد  ام  صوصخ  یف 
______________________________

. تسا طایتحا  محازم  رما » »
رد طایتحا »  » ناونع تروص  نیا  رد  میدومن  نایتا  ار  يدابع  لمع  رما ،»  » نآ هب  هّجوتاب  ام  تفرگ و  ّقلعت  تدابع  هب  رما »  » رگا کـلذ : ناـیب 

يدراوم هب  طوبرم  طایتحا »  » اریز دنکیمن  طایتحا »  » رگید وا  دراد - یبابحتسا  رما  هک  دناوخیم - بش  زامن  هک  یسک  الثم  دشابیمن . نیب 
رد هک  تسا  هدرک  ضرف  نوچ  دنکیمن  لمع  طایتحا »  » هب وا  دناوخیم  ار  یبجاو  زامن  هک  یـسک  ای  دـشاب  كوکـشم  رما  توبث  هک  تسا 

. تسا تباث  رما  زامن  نآ  دروم 
. دوشیمن عمج  رما » توبث   » اب طایتحا » : » هصالخ

درادن غلب  نم  رابخا  هب  يزاین  تادابع  رد  طایتحا  نایرج 

نم  » راـبخا دوش  هتفگ  رگا  هک  دـنریگیم  هجیتـن  فّنـصم  دوریم  راـنک  تداـبع  رد  طاـیتحا  هلئـسم  رما ، توـبث  اـب  هکنیا  هب  هّجوتاـب  [- 1]
[310 .] دوش تدابع  رد  طایتحا  ححصم  دناوتیمن  هار  نیا  مه  زاب  [ 309] دنکیم رما » توبث   » لمع و بابحتسا  رب  تلالد  [ 308 «] غلب

454 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لب ناونعلا ، اذـهب  هبابحتـسا ال  یلع  لد  ول  اما  و  هناونعب ، باوثلا  هیلع  غلب  يذـلا  لمعلا  سفن  بابحتـسا  یلع  اهتلالدـب  لیق  ول  اذـه  لاقی : ال 

يولوملا ال بلطلل  اهنأب  لیق  ول  طاـیتحالا ، رماوأـک  طاـیتحالا ، ناونعب  هب  ناـیتإلا  بابحتـسا  یلع  ۀـّلاد  تناـکل  باوثلا ، لـمتحم  هنأ  ناونعب 
[. 1  ] يداشرإلا

______________________________

. تباث هن  دشاب  كوکشم »  » ام يارب  رما »  » دوجو هک  تسا  يدروم  رد  طایتحا »  » ناونع هک  میدرک  نایب  ام  نوچ 
درادن انعم  رما ، توبث »  » اب رگید  و  هتـشگ ، تابحتـسم  رئاس  دننام  لمع  نآ  دنکب  یلمع  کی  بابحتـسا  رب  تلالد  غلب ، نم  رابخا  رگا  اذل  و 

. مینکب طایتحا »  » هک
: دیوگیم یفیعض  تیاور  الثم  دهتجم . ياوتف  هن  دشاب  فیعض  تیاور  کش ، أشنم  هک  تسا  يدراوم  غلب » نم   » رابخا زا  نّقیتم  ردق  رّکذت :

دیوگیم غلب » نم   » رابخا یلو  دوشیم ، لصاح  کش ، ام  يارب  تسا و  بحتـسم  باوث و  ياراد  ّتیـصوصخ  نالف  اب  زاـمن  تعکر  ود  هک 
. دشاب دهتجم  ياوتف  کش ، أشنم  هک  یتروص  رد  هن  تسا  ضرف  نیمه  غلب » نم   » رابخا زا  نّقیتم  ردق  تسا و  بحتسم  زامن  نآ 

یبابحتـسا رما  رگا  اریز  تسا  زاب  طایتحا  نایرج  يارب  هار  دـنکب ، رما »  » توبث بابحتـسا و  رب  تلالد  غلب » نم   » رابخا رگا  دـیئوگن  هصالخ :
غلب نم  رابخا  رگا  اّما  دـشاب  لوهجم  ناسنا  يارب  عقاو ، هک  تسا  يدراوم  رد  طایتحا  الـصا  دوریم و  رانک  طاـیتحا »  » ناونع دـشاب  دوجوم 

. درادن انعم  طایتحا »  » رگید دنکب  رما  توبث  بابحتسا و  رب  تلالد 
: دراد دوجو  هّیرظن  ود  غلب » نم   » رابخا دروم  رد  [- 1]

نـالف اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  دـنکیم  تلـالد  یفیعـض  تیاور  ـالثم  دـنکیم  رما »  » توبث بابحتـسا و  رب  تلـالد  غلب » نم   » راـبخا فـلا -
بحتسم  طایتحا )،»  » ناونعهب هن  « ) شدوخ  » ناونعهب تعکر  ود  نآ  تروص ، نیا  رد  دراد  باوث  هبنشهس  ياهزور  رد  ّتیصوصخ 

455 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف ایدـجم  و  طایتحالل ، اححـصم  ناک  امل  ایدابع  ناک  ول  هنأ  عم  ایلـصوت ، ناکل  ایولوم  ناـک  ول  طاـیتحالا و  ناونعب  رمـألا  نإ  لاـقی : هنإـف 
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[. 1  ] افنآ هیلإ  انرشأ  امک  تادابعلا  یف  هنایرج 
______________________________

ار بش  زاـمن  هک  یـسک  دوشیم  بحتـسم  لـمع  کـی  مه ، زاـمن  نیا  تسا  بحتـسم  بش  زاـمن  هک  روطناـمه  ینعی  دـیآیم  باـسح  هب 
هلئسم مه ، صاخ  زامن  نیا  دروم  رد  ۀّبحتسم » لیللا  ةالـص  : » دیوگیم هکلب  منکیم  نایتا  طایتحا  ناونعهب  ار  نآ  نم  دیوگیمن  دناوخیم 

. تسا نینچ 
. تسا مّود  يانبم  قبط  وا  داریا  هکلب  دنکیمن  داریا  انبم  نیا  قبط  لکشتسم 

ود نآ  دـیوگیمن  غلب  نم  رابخا  ینعی  لمع . دوخ  ناونع  هب  هن  دـنکیم  بابحتـسا  رب  تلالد  باوث ، لاـمتحا  ناونعهب  غلب » نم   » راـبخا ب -
ار زامن  نآ  دـیناوتیم  باوثلا  لمتحم  ناونعهب  امـش  تسه ، باوث  لامتحا  زامن  نآ  رد  نوچ  دـیوگیم  هکلب  تسا  بحتـسم  زاـمن  تعکر 

. دیناوخب
تـسا طایتحا »  » ناونعهب لمع ، نآ  هب  نایتا  نیاربانب ، دـیناوخب  ار  زاـمن  تعکر  ود  نآ  دـیناوتیم  طاـیتحا  ناونعهب  امـش  رگید : تراـبع  هب 

. یطایتحا رماوا  رئاس  دننام 
. دوشیم هدیچرب  طایتحا »  » طاسب غلب ، نم  رابخا  ندمآ  اب  دیئوگن  امش  هجیتن :

رگا ینعی  يولوملا ...  بلطلل  اهناب  لیق  ول  دیوگیم : لکشتسم  لاکـشا ، نیا  رد  اّما  میتسنادیم  يداشرا  ار  طایتحا  رماوا  نونکات  ام  رکذت :
. دنشاب هتشاد  ّتیولوم »  » هبنج هکلب  دنشابن  يداشرا  طایتحا  رماوا 

: دننکیم نایب  روکذم  داریا  زا  باوج  ود  فّنصم  [- 1]
رما هک  مینکیم  لاؤس  امش  زا  ام  دیدرک  تسرد  ار  طایتحا  بابحتسا  امش  هک  نونکا  - 1

456 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 311 [؟ یلّصوت ای  تسا  يدّبعت  رما  کی  طایتحا ،»  » هب قلعتم 

؟ دیامن تاعارم  رما ، دصق  هب  مه  ار  طایتحا  دیاب  فّلکم  ایآ  رگید : ترابع  هب 
نآ تیاـعر  درک ، ادـیپ  قّقحت  طاـیتحا »  » ناونع اـجکره  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا و  یلّـصوت  رما  کـی  طاـیتحا ، هب  ّقلعتم  رما  باوـج :

. دوش نایتا  نآ ، هب  قلعتم  رما  یعاد  هب  طایتحا »  » ناونع هک  تسین  مزال  تسا و  بحتسم 
میداد باوج  ام  دـینک و  تسرد  طایتحا  هب  ّقلعتم  رما  قیرط  زا  ار  تدابع  رد  طایتحا  دـیتساوخیم  امـش  ثحب : لحم  اب  بلطم  نیا  طابترا 

ره اب  دـش  قّقحم  نآ ، عوضوم  هاگره  هک  تسا  نیا  یلّـصوت  رما  يانعم  دـشابیم و  یلّـصوت  هکلب  تسین  يدـّبعت  طایتحا ، هب  ّقلعتم  رما  هک 
. دوشیم طقاس  یلّصوت  رما »  » دنک نایتا  ار  نآ  ناسنا ، هک  یعاد  دصق و 

دنک و تسرد  دـناوتیمن  یمئاد  تدابع  یلّـصوت ، رماوا  میئوگیم ، اذـل  دومن  نایتا  تبرق  دـصق  اب  ناوتیم  ار  یلّـصوت  رماوا  مامت  رّکذـت :
. دنشاب يدّبعت  امئاد  درادن  ترورض 

اریز دوشیم  دیدجت  طایتحا  باب  رد  لاکـشا  دوشیمن و  تادابع  رد  طایتحا  نایرج  حّحـصم  دشاب  يدـّبعت  طایتحا ، هب  ّقلعتم  رما  رگا  - 2
. دیئامن ارجا  نآ  يور  ار  بابحتسا  هب  مکح  دعب ، دینک  تسرد  ار  طایتحا »  » ناونع لّوا  امش  هک  تسا  نیا  طایتحالا » بحتسی   » يانعم

قّقحم ار  دوخ  عوضوم  دناوتیمن  مکح »  » و تسا . عوضوم  زا  رّخأتم  رما ، مکح و  طایتحالا » بحتسی   » میئوگیم ام  یتقو  رگید  ترابع  هب 
«، رما  » نیا زا  رظن  عطق  اب  دیاب  هکلب  مینک  تسرد  ار  طایتحا  میناوتیمن  رما »  » زا ام  اّیبابحتـسا  ارما  طایتحالاب  رما  انا  تفگ : یـسک  رگا  دـنک 

. مینک تیاعر  ار  نآ  ام  ات  دشاب  یطایتحا 
457 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یبأ نع  نساحملا ، نع  ۀیکحملا  ملاس  نب  ماشه  ۀحیحص  نإف  باوثلا ، هیلع  غلب  ام  بابحتـسا  یلع  رابخألا  کلت  ضعب  ۀلالد  دعبی  هنإ ال  مث 
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هّللا لوسر  ناک  نإ  و  هل ، کلذ  رجأ  ناک  هلمعف ، باوثلا  نم  ءیـش  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا - نع  هغلب  نم  : ) لاق مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع 
و باوث ، وذ  هنأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هنع  هغلب  يذـلا  لمعلا  سفن  یلع  اـبترتم  ناـک  رجـألا  نأ  یف  ةرهاـظ  هلقی ) مل  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص 

هنأ ءاجرب  یتأ  اذإ  امیف  هیلع ، ابترتم  نوکی  امنإ  باوثلا  نوکی  نأل  بجوم  ریغ  لمعلا  یلإ  یعادـلا  هنوک  و  غولبلا ، یلع  اعرفتم  لـمعلا  نوک 
لمعلا نایتإ  و  ناونعلا . هجولا و  كاذـب  هب  یتؤی  اناونع  اهجو و  هل  بجوی  لـمعلا ال  یلإ  یعادـلا  نأ  ۀـهادب  طاـیتحالا ، ناونعب  هب و  رومأـم 

یلع بتر  امنإ  ۀحیحصلا  یف  باوثلا  نأ  الإ  ادایقنا ، ناک  نإ  و  رابخألا ، ضعب  یف  هب  دیق  امک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لوق  بلط  یعادب 
اهـضعب یف  هب  دـیق  امک  دوعوملا ، باوثلل  اسامتلا  وأ  کلذـک  هب  یتأ  ول  لب  امهنیب ، ةافانملا  مدـعل  هب ، اهدـییقتل  بجوم  ـال  و  لـمعلا ، سفن 

نازو هنازو  نوکیف  ۀعاطإ ، ابولطم و  هسفنب  هنوک  نع  فشکیف  دایقنا ، طایتحا و  وه  امب  ال  لمعلا ، سفن  یلع  باوثلا  رجألا و  یتوأل  رخآلا ،
[. 1  ] لمأت مهفاف و  بابحتسالاب ، روهشملا  یتفأ  کلذل  هلعل  و  اذک ) هلف  ماص  وأ  یلص  نم   ) وأ هتیحل ) حرس  نم  )

______________________________

ننس هّلدا  رد  حماست 

هراشا

: مینکیم لقن  ار  ملاس  نب  ماشه  هحیحص  ادتبا  دننکیم . ثحب  غلب » نم   » رابخا هرابرد  يرادقم  فّنصم  نونکا  [- 1]
هل و کلذ  رجا  ناک  هلمعف  باوثلا  نم  ءیش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هغلب  نم  لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  ملاس  نب  ماشه  نع 

[312 .] هلقی مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناک  نا 
اریز دوشیم  بجاو  اـی  بحتـسم  زیچ ،»  » نآ تروص  نیا  رد  دـنکب ، يزیچ  بوجو  اـی  بابحتـسا  رب  تلـالد  يربـتعم  تیاور  رگا  همّدـقم :

ربخ ّتیّجح  ّهلدا  هک  تسا  نیا  ضرف 
458 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ام  تروص ، نیا  رد  دـنکب ، يزیچ  بابحتـسا  ای  بوجو  رب  تلالد  یفیعـض  تیاور  رگا  اـّما  تسا  هدـش  ربتعم  تیاور  نآ  لـماش  دـحاو ،
رگا لاثم : دیامن . بوجو  تابثا  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  غلب  نم  رابخا  تسا . بحتـسم  زیچ  نآ  میئوگب : میناوتیم  غلب » نم   » رابخا کمک 

رابخا کمک  هب  ام  تروص ، نیا  رد  دراد ، باوث  رادقم  نالف  بش ، نالف  رد  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  یفیعـض  ربخ 
. تسا هدومن  نآرب ، تلالد  ربتعم ، تیاور  هک  تسا  نیا  لثم  تسا و  بحتسم  زامن  نآ  میئوگیم  غلب  نم 

تعکر ود  نآ  تسا  بحتسم  لیللا  ةالص  الثم  هک  روطنامه  ینعی  دنکیم -؟ زامن  نآ  دوخ  بابحتـسا  رب  تلالد  غلب  نم  رابخا  ایآ  لاؤس :
ناونعهب باوثلا و  لمتحم  ناونعهب  زاـمن  تعکر  ود  نآ  هک  تسا  نیا  غلب  نم  راـبخا  داـفم  هن  هک  نیا  اـی  تسا - بحتـسم  هتاذـب  مه  زاـمن 
. دوشیم قبطنم  لمع  نآرب  طایتحا  ناونع  تقیقح ، رد  هک  دراد - بابحتسا  دشاب ، ظوفحم  حول  عقاو و  قباطم  دراد  لامتحا  هکنیا 

؟ دنکیم طایتحا  بابحتسا  رب  تلالد  غلب ، نم  رابخا  دافم  رگید ، ترابع  هب  و 
. تسا توافتم  يراصنا  خیش  موحرم  هدیقع  اب  فّنصم ، رظن  دراد  دوجو  هدیقع  ود  هلئسم  نیا  رد  باوج :

: مینکیم نایب  راصتخا  هب  ار  خیش  موحرم  رظن  ادتبا  ام 

غلب 313] نم  رابخا  هرابرد  مظعا  خیش  رظن 

يولوم رما   » فشک مزلتـسم  باوث ، ّبترت  دـنیامرفب  دـننکن و  لوبق  ار  لمع » سفن   » بابحتـسا رب  غلب » نم   » رابخا تلالد  دناهتـساوخ  ناشیا 
. تسین یبابحتسا »

459 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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، تیاور نیا  رد  ءاف »  ... » هلمعف باّوثلا  نم  ءیش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هغلب  نم  تسا : هدمآ  نینچ  ماشه  هحیحـص  رد  کلذ : نایب 
دروم رد  و  تسا . طایتحا  دایقنا و  ناونع  نامه  نیا ، ّتیبولطم و  ءاجر  هب  لمع  نایتا  ینعی  ربخ » غولب   » رب لـمع  عیرفت  تسا و  عیرفت  ءاـف » »

میناوتب ات  مینکیمن  فشک  ار  یبابحتسا  يولوم  رما  کی  دایقنا  نآرب  باوث  ّبترت  زا  ام  اذل  دنکیم  باوث  قاقحتسا  هب  مکح  لقع » ، » دایقنا
[314 .] تسا لقع  مکح  دّکؤم  ناونعهب  دننکیم  نایب  ار  باوث  باب ، تایاور  هک  نیا  و  دراد . بابحتسا  لمع » سفن   » میئوگب

غلب نم  رابخا  هرابرد  فّنصم  رظن 

رگا هک : تسا  نیا  ماشه  هحیحص  رهاظ  اریز  دنکیم  لمع » سفن   » بابحتـسا رب  تلالد  ملاس - نب  ماشه  هحیحـص  دننام  رابخا - زا  یـضعب 
دهد ماجنا  ار  لمع  نآ  یسک  دشاب و  هدمآ  یلمع  ماجنا  رب  شاداپ  هدعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هب  بوسنم  یفیعـض  تیاور  رد 

. دشاب هدومرفن  مه  هّللا  لوسر  عقاو  رد  هچرگ  دسریم  باوث  نآ  هب 
نیا رد  تیاور  روهظ  هکلب  دهد  ماجنا  دشاب ، حیحـص  تیاور  نآ  دیاش  هکنیا  طایتحا و  ناونعهب  ار  لمع  نآ  هک  هدشن  دـیق  تیاور  نیا  رد 
نینچ ماشه  هحیحـص  رد  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن  تسا  ّبترتم  لمع  نآرب  باوث  دـهد و  ماجنا  لمع » دوخ   » ّتین هب  ار  لمع  نآ  هک  تسا 
رگا هک  يوحن  هب  تسا  ربخ » غولب   » لابند هب  لمع ، ینعی  تسا  عیرفت  ناونعهب  هلمعف -» - » هملک نیا  رد  ءاف » « » هلمعف هغلب ...  نم  : » دوب هدمآ 

ام ات  ددرگ  یعاد  نآ  هب  نونعم  دـّیقم و  لمع ، هک  دوشیمن  ببـس  لـمع ، رب  یعاد  هّتبلا  دـشیمن . ادـیپ  لـمع  قّقحت  رب  یعاد  دوبن ، غولب » »
ار نآ  نم  سپ  تسا  راک  رد  فیعض  ربخ  غولب  ناونع  نوچ  هک  تسا  نیا  هب  دّیقم  زامن » تعکر  ود  ندناوخ  الثم   » لمع نآ  نایتا  میئوگب :

لمع  هب  طوبرم  باوث »  » منکیم و نایتا 
460 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا طایتحا  دصق  هب 
. تسا هدشن  نآ  رد  طایتحا » دصق   » زا يرکذ  دراد و  قالطا  هلمع » : » هصالخ

؟ تسیچ هلمعف »  » يانعم هکنیا  رگید ، بلطم 
هب طوبرم  شاداپ ، باوث و  هک  ارچ  تسین  حرطم  لّوا  لامتحا  دـیامن ؟ لمع  باوث ، يذ  لـعف  هب  هکنیا  اـی  ار ؟ باوث  دـنکب  لـمع  ینعی  اـیآ 

باوث شاداپ و  نآ  قحتسم  ات  دنک  نایتا  ار  باوث  يذ  لمع  هکنآ  ینعی  تسا  مّود  لامتحا  نامه  دوصقم  هکلب  فّلکم - هن  تسا - دنوادخ 
(. تسوا يارب  لمع ، نآ  باوث  ینعی  هل  کلذ  رجا  ناک  و   ) ددرگ

: مینکیم لقن  ار  اهنآ  زا  هنومن  کی  ام  تسا و  دّیقم  باب ، تایاور  زا  یضعب  دنیامرفیم : فّنصم 
هیلع و هّللا  یّلص  یبّنلا  لوق  بلط  کلذ  لعفف  باّوثلا  نم  ءیش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هغلب  نم  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع 

. هلقی مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  ناک  نا  باّوثلا و  کلذ  هل  ناک  هلآ 
ندیسر  » ناونعهب دّیقم  لمع » ، » تایاور عون  نیا  رد  باّوثلا » کلذ  سامتلا  لمعلا  کلذ  لمعف  : » تسا هدمآ  نینچ  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

. تسا هدش  دوعوم » باوث  هب  ندیسر  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  لوق  هب 
لمع سفن  رب  باوث ، ّبترت  رب  تلالد  تسا و  قلطم  ماشه ، هحیحـص  هک  میئوگب  میناوتیم  اـیآ  درک ؟ دـیاب  هچ  تاـیاور ، هتـسد  ود  نیا  اـب 

. نآ نودب  ای  مینک و  نایتا  ار  لمع  نآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  لوق  هب  ندیسر  ای  باوث و  یعاد  هب  هاوخ  دنکیم -
یّلـص یبن  لوق  بلط  ای  باوث  هب  ندیـسر  یعاد  هب  تسا  دّیقم  اهتنم   ) دنکیم لمع  رب  باوث  ّبترت  رب  تلالد  تسا و  دـّیقم  رابخا ، رئاس  اّما 

(. هلآ هیلع و  هّللا 
هیلع و هّللا  یّلص  یبّنلا  لوقل  ابلط  - » باوث ّبترت  رب  تلالد  تسا و  دّیقم  مه  ماشه  هحیحص  میئوگب : هدرک و  دّیقم  رب  قلطم  لمح  هجیتن  رد 

تلالد غلب » نم   » رابخا هک  دوشیم  نیا  هجیتن  تقونآ  ترضح - نآ  لوق  هب  ندیسر  ناونعهب  هکلب  لمع  سفن  ناونعهب  هن  دنکیم - هلآ -»
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رب
461 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب هک  تسا  يدراوم  رد  دّیقم ، رب  قلطم  لمح  دشابیمن و  يدییقت  لمح و  نینچ  هب  زاین  دنیامرفیم : فّنـصم  دـنکیم  طایتحا  بابحتـسا 
ار قلطم  اذـل  تسا  تافانم  ود  نیا  نیب  تروص  نیا  رد  هک  دـّیقم )  ) ةرفاک ۀـبقر  قتعت  ال  قلطم -)  ) ۀـبقر قتعا  لاثم : دـشاب . تاـفانم  ود ، نآ 

. مینکیم دّیقم  رب  لمح 
هچ ریخا ، لاثم  ود  رد  اذک » هلف  ۀـنمؤم  ۀـبقر  قتعا  نم  تفگ : نینچ  رگید  دروم  رد  و  اذـک » هلف  ۀـبقر  قتعا  نم  : » تفگ نینچ  یلوم  رگا  اّما 

؟ مینک دّیقم  رب  لمح  ار  قلطم  هک  دراد  دوجو  لیلد  ود  نیب  یتافانم 
اذـل ریخ  دـشاب ؟ هتـشاد  باوث  مه  هنمؤم » هبقر  قتع   » نینچمه دـشاب و  باوث  شاداپ و  ياراد  قلطم ، وحن  هب  هبقر ، قتع  هک  دراد  یعنام  اـیآ 
رجا ربخ ، غولب  لابند  هب  لمع » سفن   » و دنکیم . لمع » سفن   » بابحتسا رب  تلالد  تسا و  یقاب  دوخ  قالطا  هب  ماشه ، هحیحـص  میئوگیم 

. لمع دیق  هن  تسا  لمع  قّقحت  رد  یعاد  ربخ » غولب   » دراد و باوث  و 
میئوگیم اّما  تسا  دایقنا  هچرگا  دـیامن ، نایتا  ار  لمع  باّوثلل ،» اـسامتلا   » اـی و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  لوقل  اـبلط   » ناـسنا هچناـنچ  و 

هب ماشه  هحیحـص  سپ  تسین ، تیاور  هتـسد  ود  نآ  نیب  یتافانم  نوچ  تسا و  بحتـسم  باوث و  ياراد  لمع » سفن   » هک دـنکیم  تلـالد 
. تسا یقاب  دوخ  قالطا 

اّما میرادن  رما »  » نساحم ندز  هناش  دروم  رد  هک  نیا  اب  دنتـسه  هیحل 315 ] حیرست  رابخا  ربارب  نزومه و  غلب  نم  رابخا  دنیامرفیم  فّنـصم 
. مینکیم فشک  ار  لمع  نآ  بابحتسا  ام  لمع  نآرب  باوث  ّبترت  زا 

زا مه  غلب  نم  رابخا  دروم  رد  مینکیم  فشک  ار  لمع »  » بابحتسا باوث  ّبترت  زا  ام  هیحل  حیرست  دروم  رد  هک  روطنامه  رگید  ترابع  هب 
ار لمع »  » بابحتسا باوث  ّبترت 
462 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[316 .] مینکیم فشک 
بابحتسا هب  اوتف  ّتلع  نیمه  هب  مه  روهـشم  دیاش  دوشیم  هدافتـسا  لمع » سفن   » بابحتـسا ماشه  هحیحـص  دننام  غلب  نم  رابخا  زا  نوچ  و 

. دننکیم نایب  ار  باوث  لاعفا  نآ  دروم  رد  یفیعض  تایاور  هک  دناهداد  لاعفا  زا  يرایسب 
[. لمعلا 318 سفن  یلع  باّوثلا 317 ] رجالا و  یتوأل  رخآلا  اهضعب  یف  دّیق  امک  هلوق :

[: لوق 319 ود  نیب  هرمث 
باوث رجا و  یلمع ، هب  تبـسن  یفیعـض  ربخ  رگا  تروص  نیا  رد  دـننکیم  لمع » سفن   » بابحتـسا رب  تلالد  باب ، راـبخا  میئوگب  اـم  رگا 

دهتجم دنک  نایب  ار  لمع  نآرب  ّبترتم 
463 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ ناـمزلا 320 ] كاذ  یف  دـجو  وـل  ثیحب  ناـکم ، وأ  ناـمز  یف  هکرت  بلط  ینعمب  ناـک  اذإ  ءیـش ، نع  یهنلا  نأ  یفخی  ـال  هـنإ  ثلاـثلا :
کشی ءیـشب  نایتإلا  زوجی  الف  لصألاب ، ول  ةرملاب و  هکرت  هنأ  زارحإ  فلکملا  یلع  مزاللا  ناک  الـصأ ، لثتما  امل  ۀعفد  ول  و  ناکملا 321 ]

[. 1  ] هب نایتإلا  عم  بحصتسیل  هب  اقوبسم  ناک  اذإ  الإ  هکرت ، یف  هعم 
______________________________

. دسیونب هّیلمع  هلاسر  رد  ار  بلطم  نیا  دهدب و  لمع  نآ  بابحتسا  هب  اوتف  دناوتیم 
دیاب هکلب  داد . لمع »  » نآ بابحتـسا  هب  اوتف  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دـنکیم  طایتحا  بابحتـسا  رب  تلالد  باب ، راـبخا  میئوگب : رگا  اـّما 

. تسا بحتسم  عقاو ، اب  تقباطم  هب  دیما  ناونعهب  ءاجر و  لمع ، نآ  تیاعر  نایتا و  میئوگب : نینچ 
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موس رما 

هراشا

رد فّنـصم  اّما  دومن . طایتحا  دـیاب  مه  هّیبوجو  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هکلب  هّیمیرحت و  هّیعوضوم 322 ] تاهبش  رد  دناهتفگ  یـضعب  [- 1]
تاهبـش مکح  فّنـصم ، ناـیب  نیمه  زا  ارهاـظ  دـنوشیم و  لیـصفت  هب  لـئاق  دـننکیم و  حرطم  ار  ثحب  نیا  هّیمیرحت ، هّیعوضوم  تاـهبش 

. دوشیم صّخشم  مه  هّیبوجو  هّیعوضوم 
: میراد یهن »  » عون ود  ام  رابتعا ، کی  هب  کلذ : نایب 

یناکم ناـمز و  چـیه  رد  هنع » یهنم   » دـیابن هک  تسا  نیا  عراـش  دوصقم  هک  يوحن  هب  دوشیم  ّقلعتم  ینّیعم  تعیبط  هب  یهن ، یهاـگ  فلا :
ار نآ  زا  درف  کی  ناسنا ، رگا  هک  يروطهب  [ 323] دهدیم رارق  تمرح  يارب  عوضوم  کی  عومجملا  ثیح  نم  ار  دارفا  مامت  دوش و  نایتا 

464 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنأ ملع  امب  الإ  یهنلا  قلعت  ملعی  مل  ثیح  و  درف ، هنأ  ملع  ام  كرت  الإ  بجو  امل  ةدـح ، یلع  هنم  درف  لک  كرت  بلط  ینعمب  ناـک  ول  معن ،

[. 1  ] ۀمکحم ۀهبتشملا  قیداصملا  یف  ةءاربلا  ۀلاصأف  هقادصم ،
______________________________

ادیپ ققحت  الوم  یهن  لاثتما  ات  دیامن  كرت  ار  تعیبط  نآ  دارفا  مامت  دیاب  هکلب  تسا  هدرکن  لاثتما  الوم  فیلکت  هب  تبسن  الـصا  دنک ، نایتا 
. دنک

ندروخ و زا  بش ، اـت  حبـص  زا  دـیاب  هکيوحنهب  تسا  هدوـمن  یهن  برـش ، لـکا و  زا  ار  نیفّلکم  ناـضمر ، هاـم  رد  سّدـقم  عراـش  لاـثم :
هداد رارق  یهن  يارب  عوضوم  کی  ار  قیداصم  نآ  مامت  عراش  دراد و  يدایز  قیداصم  برـش ، لکا و  مینادیم  دـننک و  باـنتجا  ندـیماشآ 

زا هچنانچ  تسا و  هدومن  لاثتما  یهلا  مکح  کی  هب  تبسن  دنک ، بانتجا  تابورـشم  تالوکأم و  مامت  زا  یـسک  رگا  تروص  نیا  رد  تسا 
هب تبسن  یلاثتما  الصا  تروص  نیا  رد  دروخب  ار  نآ  دنک و  تفلاخم  زیچ  کی  هب  تبـسن  هظحل  کی  طقف  اّما  دنک  بانتجا  تالوکأم  مامت 

. تسا هدوب  مکح  کی  يارب  عوضوم ، کی  دارفا ، مامت  اریز  تسا  هدومنن  یلوم  فیلکت 
یلمع لصا  اب  هنوگچ  يدّبعت ) زارحا   ) دشاب یلمع  لصا  هلیـسوب  زارحا  هچرگ  تسا  هدومن  كرت  ار  هنع  یهنم  هک  دنک  زارحا  دیاب  فّلکم 

اّما دومن  بانتجا  لکا  برـش و  زا  هزور  ّتین  هب  رجف  عولط  يادـتبا  زا  یـسک  دـینک  ضرف  درک ؟ زارحا  ار  هنع  یهنم  تعیبط  كرت  ناوتیم 
كرت هقباس  تلاح  نوچ  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسه  برش  لکا و  كرات  مه  زونه  ایآ  هک  درک  کش  درک و  قیرزت  یلوپمآ  رصع  ماگنه 

. دیامن برش  لکا و  كرت  ءاقب  باحصتسا  دناوتیم  دراد  برش  لکا و 
تسا مّلسم  هّمذ  لاغتـشا  فیلکت و  لصا  اریز  دومن  طایتحا  دیاب  هن  ای  تسه  هنع  یهنم  دارفا  زا  قادصم  نالف  هک  مینک  کش  رگا  هصالخ :

. دومن كرت  ءاقب  باحصتسا  ناوتیم  كوکشم  ءیش  نآ  نایتا  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  كرت  هب  قوبسم  هکنیا  رگم 
نآ  زا  درف  ره  اّما  دوشیم  ّقلعتم  تعیبط  کی  هب  یهن  تاقوا  زا  یهاگ  ب - [- 1]

465 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لک كرت  بلط  یهنلاب  بولطملا  ناک  امیف  ۀهبتـشملا ، هدارفأ  نع  بانتجالا  موزل  بجوی  ءیـش ال  میرحتب  ملعلا  درجم  نأ  کلذب  حدـقناف 

بوجو ملع  امیف  بجی  امکف  اعطق ، غارفلا  لیـصحتل  القع  اهنع  بانتجالا  بجول  ـالإ  و  كرتلاـب ، اقوبـسم  ءیـشلا  ناـک  وأ  ةدـح ، یلع  درف 
دوجو زرحی  امک  رمألا  ۀـیاغ  هیهنل . ـالاثتما  هناـیتإ  مدـع  هکرت و  زارحإ  هتمرح  ملع  اـمیف  بجی  کلذـکف  هرمـأل ، ۀـعاطإ  هناـیتإ  زارحإ  ءیش 

[. 1 . ] هب مارحلا  كرت  زرحی  کلذک  لصألاب ، بجاولا 
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______________________________

تسا و مارح  مه  رگید  درف  زاب  درک  ادیپ  قّقحت  تفلاخم  درف  کی  هب  تبـسن  رگا  تروص  نیا  رد  [ 324 .] دراد لقتسم  مکح  کی  تعیبط ،
. دنک تعاطا  نآ  هب  تبسن  دیاب  فّلکم 

زا قادـصم  کی  اب  یـسک  رگا  لاـح  تسا  مارح  رمخ ، دارفا  قیداـصم و  ماـمت  تسا و  هدومن  مارح  ار  رمخ  برـش  سّدـقم ، عراـش  لاـثم :
ضرف فالخب  دـیامن  تقفاوم  اهنآ  هب  تبـسن  دـیاب  تسا و  ظوفحم  دوخ  ياج  هب  دراوم ، رئاس  تمرح  زاب  درک ، تفلاـخم  رمخ ، قیداـصم 

. دوب حرطم  تفلاخم  ای  تقفاوم  کی  طقف  هک  لبق 
اذـل میراد ، کـش  مکح  نآ  رد  دراد و  لقتـسم  هناگادـج و  مکح  درف ، ره  نوچ  میدرک ، دروخرب  یکوکـشم  درف  هب  رگا  ریخا ، ضرف  رد 

. مینکب طایتحا  موزل  مدع  تئارب و  هب  مکح  كوکشم  دروم  رد  هدومن و  کّسمت  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  میناوتیم 
درف نآ  هب  عراش ، یهن  هک  مینادیمن  دراد و  لقتـسم  مکح  يدرف  ره  نوچ  تروص - نیا  رد  دوب  لخ  رمخ و  نیب  دّدرم  یعیاـم  رگا  لاـثم :

. مینادب برّشلا  زیاج  ار  عیام  نآ  هدومن و  هعجارم  تئارب  لصا  هب  میناوتیم  هن -؟ ای  تسا  هدش  ّقلعتم 

مّوس رما  هصالخ 

زا درف  ره  اّما  تسا ، هدرک  ادیپ  ّقلعت  تعیبط  کی  هب  یهن »  » هک يدراوم  رد  - 1 [- 1]
466 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی و ال  هنع ، زرحتلا  بوجو  مزاللا  كرتلا  زارحإ  موزل  ۀیضق  نأ  الإ  هیف ، ماحتقالا  زاوج  ةءاربلا  ۀلاصأ  یضتقم  ناک  نإ  هبتشملا و  درفلا  و 
[. 1  ] نطفتف اضیأ ، هبتشملا  كرتب  الإ  زرحی 

______________________________

فیلکت لصا  هب  تبسن  درف  نآ  دروم  رد  اریز  تسین  مزال  طایتحا  مینک  دروخرب  یهبتشم  درف  هب  هچنانچ  دراد ، یّلقتـسم  مکح  تعیبط ، نآ 
. میئامن يراج  ار  تئارب  لصا  میناوتیم  میراد و  کش 

رد تسا  كرت  هب  قوبـسم  هک  مینک  دروخرب  یکوکـشم  درف  هب  ام  دنک و  ادـیپ  ّقلعت  عومجملا  ثیح  نم  تعیبط  کی  هب  یهن ، هچنانچ  - 2
. دومن نایتا  ار  كوکشم  نآ  ناوتیم  مه  تروص  نیا 

تسا هتفرگ  ّقلعت  عومجملا  ثیح  نم  تعیبط  هب  یهن »  » نوچ میئامن - دروخرب  یکوکشم  قادصم  هب  هچنانچ  قوف ، دروم  ود  زا  ریغ  رد  - 3
دیاب هکلب  دومن  عوجر  تئارب  لصا  هب  ناوتیمن  تسا و  هّینیقی  تئارب  ینیقی ، لاغتشا  ياضتقم  میئوگیم : اذل  تسا - مّلـسم  فیلکت  لصا  و 

. درک بانتجا 
رما تعاـطا  رطاـخ  هب  دراد - يزیچ  بوجو  هب  ملع  ناـسنا  هک  يدراوم  رد  هک : دـننکیم  هماـقا  دـهاش  ود  یکی  هّللا  همحر  فّنـصم  نونکا 

كرت ار  نآ  هک  دـیامن  زارحا  دـیاب  دراد  يزیچ  تمرح  هب  ملع  هک  يدراوم  رد  و  تسا . هدوـمن  ناـیتا  ار  نآ  هک  دـنک  زارحا  دـیاب  عراـش -
. تسا هدومن 

لـصا اب  دـناوتیم  مه  ار  مارح  كرت  تاقوا ، زا  یهاگ  دـنکیم ، زارحا  یلمع  لصا  اب  ار  بجاو  دوجو  ناسنا ، یهاگ  هک  روطنامه  اـهتنم 
. دنک زارحا  یلمع 

ار هنع » ّیهنم   » هک مینک  زارحا  دـیاب  نوچ  اـّما  دـش  بکترم  ناوتیم  ار  هبتـشم  قیداـصم  هک  تسا  نیا  تئارب  لـصا  ياـضتقم  هچرگ  [- 1]
رکذ هک  یلیصفت  نامه  هب  مینک - زارحا  ار  هنع » یهنم   » كرت ات  میئامن  بانتجا  هبتشم  دارفا  زا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  سپ  میاهدرک  كرت 

. میدومن
467 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1253 

http://www.ghaemiyeh.com


وأ بوجولا  مدـع  یلع  ۀـجح  كانه  ناک  امیف  یتح  کلذـک ، اقلطم  هنأ  یفخی  ـال  و  ـالقن ، ـالقع و  طاـیتحالا  نسح  تفرع  دـق  هنإ  عبارلا :
ناک انسح ، عقی  اقلطم  کلذ  لبق  طایتحالاف  [ 325] العف ماظنلاب  لخی  مل  ام  مارحلا ، وأ  بجاولل  ادرف  سیل  هنأ  یلع  ةربتعم  ةرامأ  وأ  ۀمرحلا ،

طایتحالا نأ  امک  وأ ال ، هفالخ  یلع  ۀجحلا  تناک  افیعض ، وأ  ایوق  فیلکتلا  لامتحا  ناک  و  اهریغ ، وأ  جورفلا  ءامدلاک و  ۀمهملا  رومألا  یف 
وأ الامتحا  تاطایتحالا  ضعب  حیجرت  رمألا  لوأ  نم  کلذ  یلإ  تفتلا  نمل  حـجارلا  ناک  نإ  و  کلذـک ، انـسح  نوکی  کلذـل ال  بجوملا 

[. 1  ] المتحم
______________________________

مراهچ رما 

: دننکیم ثحب  بلطم  هس  هرابرد  اجنیا  فّنصم  [- 1]
. میراد فیلکت  یفن  رب  لیلد  هک  يدراوم  رد  یّتح  طایتحا ، نسح  - 1

. تسا ماظن  لالتخا  مدع  هب  دّیقم  طایتحا  نسح  - 2
. طایتحا ّتیفیک  - 3

[326 .] تسین بجاو  طایتحا  هّیمکح  تاهبش  رد  هک  میدرک  تباث  یلقن  یلقع و  ّهلدا  اب  ام 
؟ درادن مه  نسح » ، » لقع عرش و  رظن  زا  طایتحا  ایآ  لاؤس :

هّیعوضوم هّیمکح و  تاهبـش  ماـمت  لـماش  ینعی  تسا  هدرتـسگ  رایـسب  تهج  کـی  زا  طاـیتحا ، نسح  هرئاد  دـنیامرفیم : فّنـصم  باوج :
. دوشن ماظن » لالتخا   » بجوم طایتحا  نیا  هکنیا  نآ  تسا و  يدیق  کی  هب  دودحم  رگید  تهج  زا  دوشیم و  هّیمیرحت ) هّیبوجو و  )

. دوشیم هراشا  اهنآ  هب  هک  تسا  رّوصتم  یتوافتم  دراوم  ندرک  طایتحا  يارب  کلذ : حیضوت 
468 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا بوخ  طایتحا » ، » لاح نیع  رد  میراد  يزیچ  تمرح  مدع  ای  بوجو  مدع  رب  لیلد  یّتح  هک  يدراوم  رد  - 1
تـسا بولطم  هعمج  زامن  ندناوخ  طایتحا و  هب  لمع  لاح ، نیع  رد  دنک  هعمج  زامن  بوجو  مدع  رب  تلالد  يربتعم  دحاو  ربخ  رگا  لاثم :

(. هّیمکح تاهبش  رد   ) دشاب بجاو  هعمج  زامن  عقاو ، بسح  هب  تسا  نکمم  دنکیمن و  نیقی  ملع و  هدافا  دحاو ، ربخ  اریز 
قیداـصم دارفا و  زا  زیچ  نـالف  هک  دوش  مئاـق  هنّیب »  » هکنآ اـی  دـشابیمن و  بجاو  دارفا  زا  زیچ ، نـالف  هکنیا  رب  دـنک  تلـالد  هنّیب »  » رگا - 2

. تسوکین طایتحا »  » لاح نیع  رد  تسین ، مارح ،
برـش زا  بانتجا  و  طایتحا »  » لاح نیع  رد  رکـسم - بارـش  هن  تسا  هکرـس  رمخ - ّلخ و  نیب  دّدرم  عیام  نالف  هک  دوش  مئاق  ياهنّیب  لاثم :

(. هّیعوضوم تاهبش  رد  . ) دوب دهاوخ  بولطم  عیام ، نآ 
ببـس هچنانچ  دوشن و  ماظن  لالتخا  بجوم  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  بوخ  هّیعوضوم  هّیمکح و  تاهبـش  رد  طایتحا  دـنیامرفیم : فّنـصم 

. تسا سّدقم  عراش  ضوغبم  طایتحا ،»  » رگید ددرگ  ماظن  لالتخا 
يواستم ای  يوق و  اـی  دـشاب  فیعـض  فیلکت  لاـمتحا  هاوخ  تسه  دراوم  ماـمت  رد  دـیدرگ - ناـیب  هک  روطناـمه  طاـیتحا - نسح  رّکذـت :

مه دـصرد  هن  دون و  ای  دـیهدب  فیلکت  توبث »  » لامتحا دـصرد  کی  امـش  رگا  نآ - رد  کش  ای  مهو و  ای  دـشاب  فیلکت  هب  نظ  نیفرّطلا -
. دراد ّتیبولطم  طایتحا  لاح  نیع  رد  زاب  ار ، نآ  لامتحا 

. ّتیمهامک ای  دشاب  یّمهم  رما  لمتحم »  » هک دنکیمن  قرف  نینچمه  و 
نـسح اّما  تسا  عراش  بولطم  اهنآ  رد  طایتحا  تسا و  مهم  روما  زا  جورف ، ءاـمد و  هلئـسم  هک  میاهدـش  هّجوتم  عرـش ، قاذـم  زا  اـم  لاـثم :
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دوشیمن هصالخ  دراوم  هنوگنیا  هب  طایتحا 
469 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. مهفاف 327
______________________________

. دراد نسح  هب  فاّصتا  طایتحا »  » مه مهم 328 ] ریغ  دراوم  رئاس  رد  و 
. تسا یعرش  یلقع و  نسح  ياراد  طایتحا »  » زاب دشابن  ای  دشاب  طایتحا »  » فالخرب یتّجح  هاوخ  هصالخ :

؟ درک تیاعر  ار  ود  ره  دومن و  عمج  ماظن  لالتخا  مدع  طایتحا و  نیب  ناوتیم  هنوگچ  ثحب ، لحم  رد  لاؤس :
: دنک لمع  بیترت  نیدب  دوشیم  ماظن  لالتخا  ببس  طایتحا ،»  » هک دراد  هّجوت  هک  یسک  باوج :

(، دراد فیلکت  هب  ّنظ  الثم   ) تسا يوق  فیلکت  لامتحا  هکنیا  ای  و  جورف ) ءامد و  دننام   ) تسا یتیّمها  اب  هلئـسم  لمتحم ،»  » هک يدراوم  رد 
. دیامن لمع  طایتحا  هب  دراوم  هنوگنیا  رد 

. دوش ماظن  لالتخا  ببس  دیابن  طایتحا  هصالخ 
470 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مکحلا هوجو : هیفف  الامجإ ، هیلع  اهـضوهن  دعب  الیـصفت  امهدحأ  یلع  ۀجح  ضوهن  مدـعل  هتمرح ، ءیـش و  بوجو  نیب  رمألا  راد  اذإ  لصف 
امهدحأب ذخألا  بوجو  و  هب ، لهجلل  ۀمرحلا  وأ  بوجولا  صوصخ  یلع  ةذخاؤملا  حـبقب  لقعلا  مکح  و  لقنلا ، مومعل  القن  القع و  ةءاربلاب 

[. 1  ] اعرش ۀحابإلاب  هیلع  مکحلا  عم  وأ  اسأر ، هب  مکحلا  نع  فقوتلا  عم  القع ، لعفلا  كرتلا و  نیب  رییختلا  و  ارییخت ، وأ  انییعت 
______________________________

رییخّتلا ۀلاصا 

هراشا

میراد یلامجا  ملع  ینعی  تسا  نیروذحم  نیب  نارود  یملع  حالطـصا  هب  لصا  نیا  دروم  تسا ، رییّختلا  ۀـلاصا  هعبرا ، لوصا  زا  یکی  [- 1]
. مارح ای  تسا  بجاو  ای  ءیش  کی  هک 

. بوجو لامتحا  مه  میهدیم و  تمرح  لامتحا  مه  ءیش  کی  دروم  رد  رگید : ترابع  هب 
دناوتیمن ناسنا  تسین 329 ] نکمم  طایتحا  رگید  ترابع  هب  دـنک  تیاـعر  ار  فرط  ود  ره  دـناوتیمن  فّلکم  نیروذـحم  نیب  نارود  رد 

ای هکلب  دشاب  ءیش  نآ  لعاف  مه  كرات و  مه 
471 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. كرات ای  تسا  نآ  لعاف 
رد میهدیم - حیـضوت  يدوزب  ار  شاهتکن  و  دیریگن . رظن  رد  ار  نآ  ّتیدابع  هبنج  مارح - ای  تسا  بجاو  ای  هعمج  زامن  دـینک  ضرف  لاثم :

ار هعمج  زامن  مه  دناوتیمن  فّلکم  نوچ  درادـن ، ناکما  مه  هّیعطق  تفلاخم  هّتبلا  تسین  نکمم  هّیعطق ، تقفاوم  ینعم  هب  طایتحا  لاثم  نیا 
. دیامن كرت  مه  نایتا و 

هلئسم رد  هوجو 

. دوشیم يراج  یلقن  یلقع و  تئارب  - 1
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- نآ لاثما  عفر و  ثیدـح  و  یلقع - تئارب  نایب - الب  باـقع  حـبق  هدـعاق  سپ  تسا  كوکـشم  ءیـش ، نآ  بوجو  صوصخ  کـلذ : ناـیب 
نایب و الب  باقع  حـبق  هدـعاق  سپ  تسا  كوکـشم  ءیـش  نامه  تمرح  صوصخ  نینچمه  دوشیم و  ثحب  لحم  لـماش  یعرـش - تئارب 

. دوشیم نآ  لماش  عفر  ثیدح 
ار تمرح  بناج  اـی  میـشاب 330 ] ءیـش  نآ  لعاف  رخآ  اـت  میریگب و  ار  بوجو  بناـج  اـی  ینعی   ) مینک ذـخا  ار  نّیعملا  امهدـحا  دـیاب  - 2

(. میشاب ءیش  نآ  كرات  رخآ  ات  میریگب و 
، هبترم ره  رد  ینعی  تسا  يرارمتـسا  هک  تسا  نـیا  رییخت  نـیا  رهاـظ  و  دوـمن . ذـخا  یعرـش - رییخت - وـحن  هـب  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  - 3

. دنک تیاعر  ار  تمرح  بناج  ای  بوجو  بناج  ای  هک  تسا  ّریخم  فّلکم 
فّقوت  مکح ، رظن  زا  اّما  تسه  كرت  لعف و  نیب  یلقع - رییخت - لمع  ماقم  رد  - 4

472 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
القع و هنع  عنام  و ال  هل ، مارح ) هنأ  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک   ) لثم لومـش  و  كرتلا ، لعفلا و  نیب  حیجرتلا  مدعل  ریخألا ؛ اههجوأ 

[. 1 . ] القن ال 
یلیـصفتلا 331] مازتلالا  و  انکمم ، هعم  عقاولا  وه  امب  الامجإ  مازتلالا  ناکل  بجو  ول  و  اـمازتلا ، ماـکحألا  ۀـقفاوم  بجی  ـال  هنأ  تفرع  دـق  و 

[. 2  ] اعطق لیلد  هبوجو  یلع  ضهن  امل  امرحم  اعیرشت  نکی  مل  ول  امهدحأب 
______________________________

. داد بوجو  ای  تمرح  بناج  هب  اوتف  ناوتیمن  میئامنیم و 
. میهدیم اوتف  هحابا  هب  مکح  رظن  زا  نکل  میتسه ، ّریخم  القع  لمع  رظن  زا  - 5

هّرس سّدق  فّنصم  لیلد  راتخم و 

یحیجرت يرگید  رب  كرت  لعف و  زا  کیچیه  زا : تسترابع  ناشیا  لیلد  تسا و  ریخا  هجو  هجوا ، دـنیامرفیم : دـنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 1]
. دیتسه ّریخم  امش  لمع  رظن  زا  دیوگیم  لقع  اذل  درادن 

یعرش عنام  دوشیم و  ثحب  ّلحم  لماش  لالح - کل  ءیش  لک  لح -»  » تیاور هک  تسا  نیا  مینکیم  هحابا  هب  مکح  اعرش  هکنیا  ّتلع  و 
. درادن دوجو  یلقع 333 ] و  [ 332

؟ دینکیم هحابا  هب  مکح  هنوگچ  دیراد  دحاو  ءیش  تمرح  ای  بوجو  هب  یلامجا  ملع  هک  امش  لاکشا : [- 2]
نآ لعاف  ای  فّلکم  تمرح ، هچ  دـشاب  راک  رد  بوجو  هچ  اریز  تسین  یتافانم  لمع  رظن  زا  تمرح ) بوجو و   ) اب هحاـبا  نیب  ـالّوا  باوج :

ریغ هحابا  يانعم  كرات ، ای  تسا  ءیش 
473 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رابخألا نوک  ریدقت  یلع  امهنیب  رییختلا  نإف  لطاب ، بوجولا - یلع  رخآلا  ۀمرحلا و  یلع  امهدحأ  ّلادـلا  نیربخلا - ضراعتب  هسایق 334 ] و 
[. 1  ] نیمحازتملا نیبجاولا  نیب  رییختلا  ۀهج  نم  و  ةدعاقلا ، یلع  نوکی  ۀیببسلا  باب  نم  ۀجح 

______________________________

(. دیآیمن مزال  هّیلمع  تفلاخم  . ) تسین يرگید  زیچ  كرت  ای  لعف  زا 
: میهدیم باوج  ود  امش  هب  ام  تسه  تافانم  هدیقع  مازتلا و  رظن  زا  تمرح ) بوجو و   ) اب هحابا  نیب  دیئوگیم  رگا  ایناث 

تفلاـخم و عون  کـی  یعرـش  ماـکحا  دـنرادن و  تمرح  بوجو و  هّیمازتلا  تفلاـخم  تقفاوم و  هک  میدرک  ناـیب  عـطق 335 ] ثحب  رد  - 1
. تسا يداقتعا  لئاسم  رد  هّیمازتلا  تقفاوم  و  هّیلمع ، تقفاوم  تفلاخم و  زا  تسا  ترابع  نآ  دنراد و  تقفاوم 
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، هحابا اریز  دـش  مزتلم  یعقاو  مکح  هب  الامجا  ناوتیم  درادـن و  هحابا  اب  یتافانم  ثحب  لـحم  رد  دـشاب ، مه  مزـال  هّیمازتلا  تقفاوم  رگا  - 2
دّدرم یعقاو  مکح  نآ  هب  ام  میئوگیم  هّیمازتلا  تقفاوم  رظن  زا  تسا و  حابم  ارهاظ  ءیـش  نآ  میئوگیم  تسا و  یعقاو - هن  يرهاظ - مکح 

. میرادن نآ  بوجو  رب  یلیلد  [ 336] دشابن عیرشت  رگا  امهدحا  هب  یلیصفت  مازتلا  میتسه و  مزتلم  تمرح  بوجو و  نیب 
تمرح رب  تلـالد  رگید  ربخ  بوجو و  رب  تلـالد  ربـخ  کـی  ـالثم  هک  حـیجارت - لداـعت و  ثحب  رد  نیربـخ - ضراـعت  رد  لاکـشا : [- 1]

نیب  [ 338 ،] تسا رییخت  هلئسم ، مکح  [ 337 ،] دنکیم
474 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه امل  ادـجاو  ناک  ثیح  ارییخت - وأ  انییعت  امهدـحأ - نأ  الإ  ةدـعاقلا ، فالخ  یلع  ناک  نإ  هنإف و  ۀـیقیرطلا  باب  نم  اـهنأ  ریدـقت  یلع  و 
نیأ و  ارییخت ، رییختلا  وأ  انییعت ، حیجرتلا  ۀلدأب  ةروصلا  هذه  یف  ۀجح  راص  طئارـشلا ، رئاس  عامتجا  عم  ۀباصإلا  لامتحا  نم  ۀیقیرطلل  طانملا 
هیلإ نوکی  امبر ال  امهدـحأ  صوصخب  ذـخألا  و  لصاح ، وه  و  اـعقاو ؟ ردـص  اـم  صوصخب  ذـخألا  ـالإ  بولطملا  نکی  مل  اذإ  اـمم  کـلذ 

[. 1  ] لصومب
______________________________

تمرح بوجو و  ذـخا  نیب  دـیئوگیم  اجنآ  رد  یلو  دـینکیم  مکح  هحابا  هب  اجنیا  هک  تسه  یتواـفت  هچ  نیربخ  ضراـعت  ثحب و  ّلـحم 
(. یعرش رییخت   ) دیتسه ّریخم 

هب هناگادج  ام  دیریذپب  ار  مادکره  ّتیقیرط ، باب  زا  هکنیا  ای  دینادب و  تّجح  ّتیببس  باب  زا  ار  رابخا  تاراما و  امش  تسا  نکمم  باوج :
. میهدیم خساپ  امش 

: میهدیم حیضوت  ار  رابخا  تاراما و  ّتیببس  يانعم  البق  فلا :
دراد مامت  لماک و  تحلصم  هراما »  » دوخ زا  ّتیعبت  يوریپ و  ینعی  عقاولا » ۀحلصمل  ةرباج  ۀلماک  ۀحلصم  یلع  ۀلمتـشم  ةرامالا  ۀّیعبت  سفن  »

. دوشیم ناربج  هراما  زا  يوریپ  ببس  هب  عقاو  تحلصم  نامه  دشاب  عقاو  اب  فلاخم  هراما  هک  ضرفرب  و 
تمرح رب  لاد  تیاور  تعباـتم  نینچمه  دراد و  لـماک  تحلـصم  تسا  بوـجو  رب  لاد  هـک  یتـیاور  يوریپ  دـنیوگیم  ّتیببـس  هـب  نیلئاـق 
هدعاق قبط  رییخت  میوشیم و  رییخت  هب  لئاق  دراوم  مامت  رد  اذـل  دـنک  تیاعر  ار  فرط  ود  ره  دـناوتیمن  فّلکم  اهتنم  دراد ، مات  تحلـصم 

. تسا لطاب  نیربخ  ضراعت  اب  نیروذحم  نیب  نارود  هسیاقم  تسه و 
یتّیزم يرگید  رب  مادکچیه  دنتـسه و  ندـش  قرغ  لاح  رد  رفن  ود  الثم  هک  تسه  محازتم  بجاو  ود  دـننام  نیربخ - ضراعت  هلئـسم - نیا 

. دنکیم رییخت  هب  مکح  لقع  اذل  درادن  ار  ود  ره  تاجن  رب  تردق  ناسنا  درادن و 
زا رابخا  ینعی  دشاب  ّتیقیرط  باب  زا  رابخأ  تاراما و  ّتیّجح  رگا  ب - [- 1]

475 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اب قیرط  ود  رگا  هک  تسا  نیا  یلقع  هدـعاق  ياضتقم  تروص  نیا  رد  دـنراد  ّتیّجح  دنتـسه  عقاو  هب  قیرط  عقاو و  هدـنهدناشن  هکنیا  باب 

هدـعاق ربارب  رد  ام  اّما  تسا  یلقع  هدـعاق  فالخرب  رییخت  و  دـننکیم - طقاست  تشاذـگ - راـنک  ار  ود  ره  دـیاب  دـندش  ضراـعم  رگیدـکی 
: دیوگیم دنکیم و  صّخشم  نیضراعتم  نیربخ  هرابرد  ار  ام  فیلکت  هک  میراد  هّیجالع  رابخا  یلقع ،

(. یعرش رییخت   ) دیتسه ّریخم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیهد  حیجرت  ار  وا  تشاد  هریغ  یلالد و  يدنس ، حّجرم  ود  نآ  زا  یکی  رگا 
ذخا [ 340] ارییخت ای  [ 339] اـنییعت ار  تیاور  ود  زا  یکی  اـم  هکنیا  اریز  تسین  تسرد  هسیاـقم  مـه  تروـص  نـیا  رد  دـنیامرفیم : فّنـصم 

دـشاب و عقاو  قباطم  میهدیم  لاـمتحا  ینعی  تسه  ّتیّجح  طاـنم  كـالم و  دـجاو  تیاور  ود  زا  کـیره  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مینکیم 
تیادـه عقاو  يوس  هب  ار  ام  تسا  نکمم  مینیبیم  مینکیم ، هظحالم  هک  ار  ربخ  ود  زا  کـیره  رگید  تراـبع  هب  میرادـن  شبذـک  هب  نیقی 

(. طئارش رئاس  عامتجا  اب  هتبلا   ) دنک

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1257 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دـیاب  دریگیم و  ار  ام  نابیرگ  دّدرم  عقاو  نامه  تمرح و  ای  تسا  بوجو  ای  یعقاو  مکح  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  ثحب : ّلحم  رد  اـّما 
اعقاو هچ  لاح - ّيا  یلع  مه  هّیلاـمتحا  تقفاوم  درادـن و  ناـکما  عقاو  اـب  هّیعطق  تقفاوم  اـهتنم  مینک  تقفاوم  لاـمجالاب  مولعم  عقاو  ناـمه 
رگا میاهدومن و  یلامتحا  تقفاوم  بوجو ، اـب  مینک  تیاـعر  ار  بوجو  بناـج  اـم  رگا  تسا ، لـصاح  تمرح - اـی  دـشاب  راـک  رد  بوجو 

. میاهدومن یلامتحا  تقفاوم  تمرح ، اب  مینک  تیاعر  ار  كرت  بناج 
476 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلالدل هّلحم ، یف  سایقلا  ناکل  امهنیب ، دیدرتلا  امهثادحإ  و  ۀـمرحلا ، بوجولا و  لامتحا  امهئادـبإ  لجأل  نیربخلا  نیب  رییختلا  ناک  ول  معن ،
[. 1  ] انهاه رییختلا  یلع  امهنیب  رییختلا  یلع  لیلدلا 

[. 2  ] ادّیج لّمأتف 
______________________________

؟ دینکیمن ذخا  ار  فرط  کی  صوصخ  امش  ارچ  لاکشا :
هحابا یلقع و  رییخت   ) مینکیم لمع  ود  نآ  زا  یکی  هب  میئوگیم  اذـل  دـناسریمن  عقاو  هب  ار  ام  اسبهچ  فرط  کی  صوصخ  ذـخا  باوج :

(. میریذپیم ار  یعرش 
: کلذ نایب  تسا . حیحص  نیربخ  ضراعت  اب  نیروذحم  نیب  نارود  هسیاقم  تروص  کی  رد  [- 1]

؟ تسیچ رییخت  كالم  هتکن و  میتسه ، ّریخم  نیربخ  ضراعت  رد  ارچ  لاؤس :
لامتحا دنکیم  بوجو  رب  تلالد  هک  یتیاور  ینعی  دنکیم  داجیا  لامتحا  ام  يارب  ربخ  ود  زا  کیره  هک  تسا  نیا  رییخت ، كالم  باوج :

. دنکیم داجیا  تمرح  لامتحا  دنکیم  تمرح  رب  تلالد  هک  یتیاور  و  دنکیم ، تسرد  بوجو 
هـسیاقم درک و  هداـیپ  نیروذـحم  نیب  نارود  رد  ناوتیم  ار  نیـضراعتم  نیربـخ  نیب  یعرـش  رییخت  تروص ، نیا  رد  دـنیامرفیم : فّنـصم 

- ثحب ّلحم  رد  دـنکیم  رییخت  رب  تلالد  نیربخ  رد  هک  لیلد  نامه  میئوگیم  میراذـگیم و  راـنک  ار  یعرـش  هحاـبا  اـم  تسا و  حـیحص 
ار یعرـش  رییخت  مه  یلقع و  رییخت  مه  هجیتـن  رد  و  تسه . اـجنیا  رد  كـالم  نآ  دـنکیم و  رییخت  رب  تلـالد  مه  نیروذـحم - نیب  نارود 

. مینکیم لوبق 
. دشابیمن لامتحا  داجیا  رطاخب  نیربخ  رد  رییخت  كالم  تسا و  لامتحا  کی  طقف  ریخا  هار  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  [- 2]

477 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم نکمتلا  مدـعل  فیلکتلا  زجنت  مدـع  نوکی  امنإ  و  انهاه - هیف - روصق  هنإف ال  نایب ، الب  باقعلا  حـبق  ةدـعاقل  اـنهاه - لاجم 341 -] ـال  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀلاحم ، ۀلصاح ال  ۀیلامتحالا  ۀقفاوملا  و  اهتفلاخمک ، ۀیعطقلا  ۀقفاوملا 
ناـک وأ  نییدـبعت  اـناک  ول  ذإ  ایدـبعت ، نییعتلا  یلع  ۀـمرحلا  بوجولا و  نم  دـحاو  نکی  مل  اذإ ]  ] اـم ناـک  نإ  و  هوجولا ، هذـه  دروم  نإ  مث 

انخیـش دافأ  ام  یلع  ۀیعطق  ۀیلمع  ۀفلاخم  اهنأل  ۀحابإلا ، یلإ  عوجرلا  امهحرط و  زاوج  مدع  یف  لاکـشإ  نکی  مل  کلذک ، نیعملا  امهدـحأ 
لامتحا یعادب  هب  یتؤی  نأب  یبرق ، هجو  یلع  هنایتإ  نیب  القع  رییختلا  وه  کلذـک  اناک  اذإ  امهیف  اضیأ  مکحلا  نأ  الإ  هّرـس ، سّدـق  ذاتـسألا 

[. 2  ] حجرم الب  هحبق  حیجرتلا و  مدعل  کلذک ، هکرت  و  هبلط ،
______________________________

؟ دینکیمن يراج  ار  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  یلقع و  تئارب  نیروذحم  نیب  نارود  رد  ارچ  لاکشا : [- 1 ( ] 1)
یلامجا ملع  اریز  تسین  نایب  الب  باـقع  حـبق  هدـعاق  ناـیرج  يارب  یلاـجم  میـشاب  هتـشاد  فیلکت  هب  یلاـمجا  ملع  هک  یتروص  رد  باوج :

. تسین يروصق  نآ  رد  تسه و  نایب » »
؟ دوشیمن زّجنم  یعقاو  فیلکت  ارچ  سپ  تسین  نایب  رد  يروصق  رگا  لاؤس :
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تسین و نکمم  مه  شاهّیعطق  تفلاخم  هک  روطنامه  تسین  نکمم  شاهّیعطق  تقفاوم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  فیلکت  زّجنت  مدـع  باوج :
. لعاف ای  تسا  كرات  ای  ناسنا  نوچ  تسا  لصاح  لاحرههب  مه  هیلامتحا  تقفاوم 

هناگجنپ هوجو  دروم 

. دننکیم ضیرعت  مظعا 342 ] خیش  مالک  هب  نایب و  ار  هناگجنپ  هوجو  دروم  فّنصم  [- 2]
دروم دنیامرفیم : دننکیم  نایب  ار  هلئسم  نیا  رد  هوجو  یتقو  لئاسر  رد  خیش  موحرم 

478 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشاب يدّبعت  نّیعم  ریغ  وحن  هب  امهدحا  ای  دنشاب  یلّصوت  ود  ره  مارح  بجاو و  هک  تسا  یئاج  نآ 

؟ میراد مه  يدّبعت  مارح  رگم  لاؤس :
كورت نآ  هچنانچ  دوش و  كرت  تبرق  دـصق  هب  دـیاب  اهنآ  مامت  هک  تسه  ناضمر  هام  رد  هک  یکورت  دـننام  تسا  مک  اهتنم  يرآ  باوج :

؟ دنکیمن ادیپ  قّقحت  الوم  بولطم  كرت  تروص  نیا  رد  دوش  تیاعر  رگید  یعاود  زا  یضعب  رطاخ  هب 
هحابا هب  میراذگب و  رانک  ار  ود  ره  ام  تسین  زئاج  تروص  نیا  رد  دنشاب  يدّبعت 343 ] ود  ره  مارح  بجاو و  رگا  دناهدومرف : خیش  موحرم 

. تسا هّیعطق  تفلاخم  راک ، نیا  اریز  مینک  عوجر 
. مارح اب  مه  میاهدرک و  تفلاخم  بجاو  اب  مه  مینک  نایتا  جراخ  رد  تبرق  دصق  نودب  ار  يدّبعت  بجاو  نآ  رگا  هّیعطق : تفلاخم  ّتیفیک 

تبرق دصق  اب  دیاب  مارح  اریز  دـیاهدرک  تفلاخم  مه  مارح  اب  دـیاهدومن و  تفلاخم  بجاو  اب  سپ  دـیاهدرکن  تیاعر  ار  تبرق  دـصق  نوچ 
. دیدومن نایتا  ار  ءیش  نآ  دیدرکن و  تیاعر  ار  كرت »  » امش یلو  دوش  كرت 

: دومن هّیعطق  تفلاخم  ناوتیم  تروص  نیا  هب  دشاب  یلّصوت  مارح ، يدّبعت و  بجاو ، رگا  الثم  رگید : ضرف  رد  هّیعطق  تفلاخم  ناکما 
دصق تیاعر  مدع  ّتلع  هب  ام  دشاب  بجاو  اعقاو  ءیش  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  مینکیم  نایتا  جراخ  رد  تبرق  دصق  نودب  ار  ءیـش  نآ  ام 

. میاهدومن تفلاخم  فیلکت  اب  جراخ  رد  ءیش  نآ  داجیا  ّتلع  هب  دشاب  مارح  رگا  میاهدرک و  تفلاخم  فیلکت  اب  تبرق 
امهدحا ای  يدّبعت  ود  ره  مارح  بجاو و  رگا  دنیامرفیم : خیش  موحرم  تقیقح  رد 

479 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یفخی امک ال  امهب ، هوجولا  ضعب  صتخا  نإ  و  ماقملا ، یف  مهملا  وه  اـم  یلإ  ۀبـسنلاب  نییلـصوتلاب  دروملا  صیـصختل  هجو  ـال  هنأ  حدـقناف 

[. 1]
______________________________

. دومن هّیعطق  تفلاخم  فیلکت  اب  ناوتیم  دشاب  يدّبعت  نّیعم  وحنب 
: تسه بلطم  ود  اجنیا  دنیامرفیم : فّنصم 

داتـسالا انخیـش  اب  قح  تروص  نیا  رد  مینک  ثحب  نیروذحم  نیب  نارود  رد  میتساوخیم  هّیعطق  تفلاخم  ناکما  مدع  هار  زا  ام  رگا  فلا -
. درک جراخ  ثحب  لحم  زا  ار  تروص  ود  نآ  دیاب  دوب و  هّرس  سّدق 

: میتفگ میدومن و  رکذ  مه  ار  نآ  ّتلع  تسا  تباث  یلقع  رییخت  میتفگ  هک  ام  ب -
لعف و نیب  اذـل  تسا  حـیبق  حـجرم  الب  حـیجرت  درادـن و  یحیجرت  مادـکچیه  و  تمرح ) بوجو و   ) تسا كرت  لـعف و  نیب  رئاد  رما  نوچ 

تـسا رئاد  رما  ینعی  دراد  قّقحت  كالم  نیا  تسه ، يدّبعت  تمرح  يدّبعت و  بوجو  نیب  رئاد  رما ، هک  يدراوم  رد  اذـل  میتسه  ّریخم  كرت 
مه یحیجرت  میئامن و  كرت  تمرح  لامتحا  یعاد  هب  اـی  مینک 344 ] نایتا  بوجو  لامتحا  یعاد  هب  تبرق و  دصق  اب  ار  ءیـش  نآ  ای  ام  هک 
رد هک  توافت  نیا  اـب  تسه  مه  دروم  نیا  رد  تسه  نیّیلّـصوت - دـننام  دراوم - ریاـس  رد  هک  یلقع  رییخت  ناـمه  نیارباـنب  تسین  ناـیم  رد 
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. تسین هیعطق  تفلاخم  ناکما  رگید  یلصوت  مارح  بجاو و  دننام  دراوم  ریاس  رد  اّما  تسا  نکمم  هّیعطق  تفلاخم  نییدّبعت 
یضرف مکح  تروص  نیا  زا  یلو  دندرک  نایب  دنشاب  يدّبعت  ود  ره  مارح  بجاو و  هک  یتروص  رد  ار  خیش  موحرم  باوج  فّنـصم  رکذت :

. دوشیم صّخشم  دشاب ، يدّبعت  نییعت  وحن  هب  امهدحا  هک 
هار زا  ام  رگا  هلب  مینادـب ، نییلـصوت  ار  عازن  لـحم  نیروذـحم  نیب  نارود  رد  اـم  درادـن  یهجو  هک  دـش  نشور  میدرک  ناـیب  هچنآ  زا  [- 1]

رییخت میتساوخیم  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم 
480 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يوعد دـعبی  هلامتحا ال  عم  و  نییعتلا ، یلع  امهدـحأ  یف  حـیجرتلا  لمتحی  امیف ال  وه  امنإ  رییختلاب  لقعلا  لالقتـسا  نأ  کیلع  بهذـی  ـال  و 
[. 1 . ] ماقملا ریغ  یف  نییعتلا  رییختلا و  نیب  رمألا  نارود  یف  لاحلا  وه  امک  هنییعتب  هلالقتسا 

و ۀـمحازملا ، ةروص  یف  اهب  لالخإلا  زوجی  امب ال  رخآلا  یف  بلطلا  یلع  هتدایز  و  امهدـحأ ، یف  بلطلا  ةدـشل  نوکی  امنإ  حـیجرتلا  نکل  و 
[. 2 [ ] نارودلا 345 ةروص  یف  ۀیزملا  يذ  لامتحا  حیجرت  بجو  اذک  و  اهب ، حیجرتلا  بجو 

______________________________

رگا نینچمه  تسه و  هّیعطق  تفلاخم  ناکما  نیّیدّبعت  رد  اریز  دشیم  نیّیلّصوت  هب  صتخم  هسمخ  هوجو  زا  یضعب 346 ] میوش  لئاق  یلقع 
. تسه هّیعطق  تفلاخم  ناکما  دشاب  يدّبعت  نّیعم  وحنب  امهدحا 

حیجرت لامتحا  هچنانچ  میهدـن و  حـیجرت  لامتحا  نّیعم  فرط  کی  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیروذـحم  نیب  نارود  رد  یلقع  رییخت  [- 1]
[- نیمحازتم 347 دـننام  رگید - دراوم  رد  لقع  هک  روطنامه  دراد  نّیعت  فرط  نآ  هک  دـنکیم  مکح  لقع  میهدـب ، نّیعم  فرط  کی  رد 

. دنکیم نییعت  هب  مکح  تسا  رییخت  نییعت و  نیب  رما  نارود  هک 
نیروذحم نیب  نارود  رد  تسه  مها  کیمادک  دنیبب ، دیاب  ناسنا  یعطق  مارح  مّلـسم و  بجاو  نیب  نارود  محازت و  رد  هک  روطنامه  [- 2]

نآ دوب  ّتیزم  لامتحا  هک  مادکره  رد  مارح ، رد  ای  تسه  ّتیزم  لامتحا  بجاو  رد  ایآ  مینیبب  دـیاب  میتسه  تمرح  بوجو و  نیب  دّدرم  هک 
. مینکیم ذخا  ار 

. تسا رتشیب  کیمادک  ّتیمها  دنیبب  دیاب  دوش  بکترم  ار  یمّلـسم  مارح  ای  دنک  نایتا  ار  یمّلـسم  بجاو  ناسنا  هک  دـش  رئاد  رما  رگا  لاثم :
دوب رتشیب  بجاو  ّتیّمها  رگا 

481 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع امدقم  نوکی  بجاو  بر  هنأ  ةرورـض  ۀحلـصملا ، كرت  نم  یلوأ  ةدـسفملا  عفد  نأ  لجأل  اقلطم ، ۀـمرحلا  لامتحا  حـیجرتل  هجو  و ال 

؟ امهیلثم نیب  نارودلا  ةروص  یف  هلامتحا  هلامتحا  یلع  مدقی  فیکف  مالک ، الب  ۀمحازملا  ةروص  یف  مارحلا 
[. 1  ] مهفأف

______________________________

. دنک نایتا  ار  نآ  درادن  قح  دوب  رتشیب  مارح  ّتیّمها  هچنانچ  دیامن و  كرت  ار  نآ  درادن  قح 
دنیوگیم هک  تسا  نیا  اهنآ  قطنم  دـنهد و  حـیجرت  بوجو  بناج  رب  ار  تمرح  بناج  یّلک  روطب  و  [ 348] اقلطم دناهتساوخ  یضعب  [- 1]

هدـسفم تعفنم و  نیب  دـیاب  هکلب  درادـن ، دوـجو  حـیجرت  نیا  يارب  یهجو  دـنیامرفیم  فّنـصم  تسا  تعفنم  بـلج  زا  یلوا  هدـسفم  عـفد 
[. 349] دراد مّدقت  مارح  رب  بجاو  نآ  مارح  اب  تمحازم  تروص  رد  هک  میراد  یبجاو  اسبهچ  تسا  رتمهم  کیمادک  دید  درک و  هسیاقم 

. دراد مّدقت  بوجو  لامتحا  رب  تمرح  لامتحا  هشیمه  هک  تفگ  ناوتیمن  هصالخ :
ارخآ الّوا و  هّلل  دمحلا  و 

نیرهاّطلا  نیبّیّطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یلص  و 
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483 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
القع 19 وأ  اعرش  ةربتعملا  تارامالا  نایب  یف  سداّسلا  دصقملا  سداسلا  دصقملا  یعوضوملا  سرهفلا 

31 لّوألا : رمألا 
40 یناثلا : رمألا 
65 ثلاثلا : رمألا 
91 عبارلا : رمألا 

99 سماخلا : رمألا 
112 سداسلا : رمألا 

120 عباسلا : رمألا 
ظافلألا 183 رهاوظ  ۀیجح  یف  لصف :

دوجوملا 209 ۀینیرق  وأ  ۀنیرقلا  دوجو  لامتحا  یف  لصف :
لوقنملا 219 عامجالا  لصف :

لوقنملا 236 عامجالا  ثحبم  تاهیبنت 
يوتفلا 244 یف  ةرهشلا  لصف :

دحاولا 249 ربخلا  ۀیجح  لصف :
دحاولا 261 ربخلا  ۀیجح  یلع  اهب  لدتسا  یتلا  تایآلا  یف  لصف :

ربخلا 304 رابتعا  یلع  اهب  لدتسا  یتلا  رابخألا  یف  لصف :
هریرقت 306 ربخلا و  ۀیجح  یلع  عامجالا  یف  لصف :

دحاولا 316 ربخ  ۀیجح  یلع  تمیقا  یتلا  ۀیلقعلا  هوجولا  یف  لصف :
نظلا 332 قلطم  ۀیجح  ۀلدأ  یف  لصف :

ۀیلمعلا 366 لوصالا  یف  عباسلا  دصقملا  عباسلا  دصقملا 
ةءاربلا 370 ۀلاصا  یف  لصف :

رییختلا 470 ۀلاصأ  لصف :
484 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعوضوم تسرهف 

لوصالا 5 ۀیافک  بحاص  لاح  حرش 
لضاف 15 یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضح  رمثرپ  یناگدنز  زا  يرصتخم  حرش 

یلقع 19 یعرش - هربتعم  تاراما  مشش : دصقم 
20 تسا ؟ لوصا  ملع  ءزج  عطق  ثحابم  ایآ 

یلوصا 21 هلئسم  فیرعت 
مالک 22 ملع  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 

لوصا 22 ملع  لئاسم  اب  عطق  هب  طوبرم  ماکحا  تبسانم 
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نآ 23 هب  هّللا  همحر  فّنصم  تالاکشا  هّللا و  همحر  خیش  مالک  لقن 
هّللا 30 همحر  فّنصم  مالک  رب  داریا 

لّوا 31 رما  عطق : راثآ  ماکحا و 
عطق 31 قبط  تقفاوم  موزل  - 1

عطق 32 ّتیّجح  - 2
ّتیجح 32 يانعم 

تسا 33 یتاذ  نآ  تعباتم  موزل  عطق و  ّتیجح 
تسا 36 رثا  أشنم  یلعف  مکح  هب  عطق 

زجنت 37 تیلعف و  اشنا ، اضتقا ، مکح - هناگراهچ  لحارم 
40 مّود - رما  دایقنا - يّرجت و 

نایصع 40 تعاطا و 
دایقنا 41 يّرجت و 

485 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
42 دنتسه ؟ باوث  باقع و  بجوم  دایقنا  يّرجت و  ایآ 

دایقنا 43 يّرجت و  تقیقح 
تسا 63 تبوقع  ود  ّقحتسم  یصاع  ایآ 

65 مّوس - رما  عطق - ماسقا 
نآ 66 طئارش  یعوضوم و  عطق 

یعوضوم 67 عطق  ماسقا 
عوضوملا 68 ءزج  عوضوملا و  مامت  عطق  نیب  هرمث 

عطق 71 ماسقا 
72 دنوشیم ؟ ضحم  یقیرط  عطق  نیشناج  تاراما ، ایآ 

73 دنوشیم ؟ یعوضوم  عطق  هناگراهچ  ماسقا  ماقم  مئاق  یعرش  هربتعم  تاراما  ایآ 
80 دنوشیم ؟ عطق  نیشناج  لوصا  ایآ 

84 دوشیم ؟ عطق  نیشناج  باحصتسا  ایآ 
88 ۀیشاحلا ) مالک  یف  ۀشقانملا   ) هّرس سدق  خیش  مالک  هیجوت  زا  فّنصم  لودع 

91 مراهچ - رما  یعوضوم - عطق  لامعتسا  هوحن 
یعوضوم 94 ّنظ 

ّتیلعف 97 ماسقا 
99 مجنپ - رما  هّیمازتلا - تقفاوم 

تسین 101 همزالم  هیلمع  تقفاوم  هیمازتلا و  تقفاوم  نیب 
تسین 102 نکمم  هّیمازتلا  تقفاوم  یهاگ 

105 دوشب ؟ یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  عنام  دناوتیم  هّیمازتلا  تقفاوم  هلئسم  ایآ 
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105 دنوشیم ؟ يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ایآ 
110 دوش ؟ هّیمازتلا  تقفاوم  عنام  دناوتیم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  ایآ 

112 مشش - رما  یقیرط -) عطق   ) یلقع یعوضوم  عطق 
یعوضوم 113 عطق  یقیرط و  عطق  نیب  رگید  قرف 

ههبش 115 ود 
118 دومن ؟ تفلاخم  یلیصفت  ملع  اب  ناوتیم  یهاگ  ایآ 

120 متفه - رما  یلامجا - ملع 
121 تسا ؟ فیلکت  زّجنت  يارب  همات  ّتلع  یلیصفت ، ملع  دننام  یلامجا  ملع  ایآ 

486 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تسا 127 تیّجح  یضتقم  یلامجا  ملع 

هّرس 129 سّدق  مظعا  خیش  مالک  رب  فّنصم  داریا 
131 تسا ؟ زئاج  یلامجا ) یملع  لاثتما   ) طایتحا ایآ  یلیصفت  یملع  لاثتما  زا  نّکمت  تروص  رد 
138 تسا ؟ زئاج  یلامجا ) یملع  لاثتما   ) طایتحا ایآ  یلیصفت  یّنظ  لاثتما  زا  نکمت  تروص  رد 

هّیملع 140 ریغ  تاراما 
دشابیمن 140 یتاذ  هیّنظ  تاراما  ّتیّجح 

144 دراد ؟ یعوقو  ناکما  هّیملع  ریغ  تاراما  يارب  ّتیّجح  لعج  ایآ 
نآرب 144 فّنصم  داریا  مظعا و  خیش  مالک 

هبق 148 نبا  لاکشا  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعت  تاروذحم 
هبق 152 نبا  هب  خساپ  هیّنظ و  هراما  هب  دّبعت  تاروذحم  زا  فّنصم  باوج 

یعقاو 166 يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  مظعا  خیش  شور 
يرهاظ 174 یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  شور  نیرخآ 

ظافلا 177 رهاوظ  ّتیجح 
177 ّتیّجح ؟ مدع  ای  تسا  ّتیّجح  تاراما  رد  یلّوا  لصا 

183 تسا ؟ تّجح  ظافلا  رهاوظ  ارچ 
دشابیمن 184 یصخش  ّنظ  لوصح  هب  دّیقم  رهاوظ  ّتیّجح 

دشابیمن 185 فالخ  هب  ّنظ  لوصح  مدع  هب  دّیقم  رهاوظ  ّتیّجح 
دنتسین 185 ماهفا  هب  دوصقم  هک  یناسک  هب  تبسن  ظافلا  رهاوظ  ّتیّجح 

رهاوظ 187 ّتیّجح  رد  نیثّدحم  زا  یضعب  لیصفت 
نآرق 187 رهاوظ  ّتیّجح  مدع  رب  نیثّدحم  هلدا 

نیثّدحم 191 هلدا  هب  تبسن  فّنصم  باوج 
تسین 197 دیعب  نآرق  فیرحت  ياعّدا  دنیامرفیم  هر )  ) دنوخآ ياقآ  موحرم 

نآرق 204 تاءارق  فالتخا 
دروآ 209 تسد  هب  ار  مالک  روهظ  ناوتیم  یئاههار  هچ  زا 
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تسا 213 تّجح  يوغل  لوق  ایآ 
تغل 218 باتک  هب  عوجر  هدیاف 

لوقنم 219 عامجا 
487 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوقنم 220 عامجا  ّتیّجح  كالم 
مالّسلا 220 هیلع  موصعم ) يأر  زارحا  قرط   ) عامجا ماسقا 

دنتسه 224 فلتخم  عامجا  زا  یکاح  ظافلا 
تسا 227 تّجح  تاعامجا  زا  مسق  مادک 

مالّسلا 236 هیلع  موصعم  يأر  زارحا  قرط  یسررب  دقن و 
لوقنم 239 تاعامجا  ضراعت 
رتاوتم 241 لقن  ای  لوقنم  رتاوت 

یئاوتف 244 ترهش 
دحاو 249 ربخ 

249 تسا ؟ لوصا  ملع  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  ّتیّجح  ثحب  ایآ 
لوصف 250 بحاص  مالک 

مظعا 251 خیش  مالک 
دحاو 254 ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا 

دحاو 256 ربخ  ّتیّجح  مدع  هب  نیلئاق  هلدا  باوج 
رتاوت 257 ماسقا 

دحاو 261 ربخ  ّتیّجح  هلدا 
دحاو 261 ربخ  ّتیّجح  رب  ینآرق  لیلد 

أبن 261 هیآ  - 1
أبن 265 هیآ  هب  فّنصم  لالدتسا 

أبن 267 هیآ  هب  لالدتسا  تالاکشا 
رفن 279 هیآ  - 2

نامتک 291 هیآ  - 3
لاؤس 294 هیآ  - 4

نذا 298 هیآ  - 5
دحاو 304 ربخ  ّتیّجح  رب  ّلاد  رابخا 

306 عامجا )  ) دحاو ربخ  ّتیّجح  رب  رگید  لیلد 
دنوشب 310 القع  هریس  ّتیّجح  عنام  دنناوتیم  هیهان  تایآ  ایآ 

دحاو 316 ربخ  ّتیّجح  رب  ّلاد  هّیلقع  هوجو 
نظ 332 قلطم  ّتیّجح 
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488 ص : ج4 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
332 نظ ) قلطم  ّتیّجح  هوجو   ) ّنظ قلطم  ّتیّجح  ّهلدا 

دادسنا 345 لیلد  هناگجنپ  تامّدقم 
دادسنا 348 لیلد  تامدقم  یسررب  دقن و 

هتکن 350
تسا 367 لصا  راهچ  هب  رصحنم  هّیلمع  لوصا  ایآ  هیلمع  لوصا  متفه : دصقم 

تئارب 370 لصا 
371 تسیچ ؟ تمرح  لامتحا  أشنم  هّیمیرحت  ههبش  رد 

تئارب 372 لصا  رابتعا  هلدا 
تئارب 373 لصا  رابتعا  رب  ینآرق  لیلد 

هیآ 373 هب  لالدتسا  ّتیفیک 
تئارب 376 لصا  رابتعا  رب  یئاور  ّهلدا 

376 عفر »  » ثیدح - 1
389 بجح »  » ثیدح - 2

391 لح »  » ثیدح - 3
393 هعس »  » ثیدح - 4
قودص 396 هلسرم  - 5

طایتحا 410 بوجو  هلدا 
طایتحا 414 رابخا  زا  باوج 

طایتحا 422 بوجو  رب  یلقع  لیلد 
يرورض 437 مهم و  رما  دنچ  رّکذت 

لّوا 437 رما 
مّود 444 رما 

درادن 453 غلب  نم  رابخا  هب  يزاین  تادابع  رد  طایتحا  نایرج 
ننس 457 ّهلدا  رد  حماست 

مّوس 463 رما 
مراهچ 467 رما 

رییّختلا 470. ۀلاصا 
[350]

________________________________________

: لاح حرش  عبانم  (- 1 [ ) 1]
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.105 هّرس ج 6 / سدق  ینیمخ  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  فلا :
. نادنمشناد هنیجنگ  ب :

. ۀجحلا راثآ  ج :
موس ش 6. هرود  ملع  رون  هّلجم  د :
بالقنا ش 90 و 91. مایپ  هّلجم  ه :

. يرادروشک نیئآ  و :
. هنّیب دننام  یعرش  هربتعم  هراما  (- 1 [ ) 2]

.3 / 3 لوصالا / ۀیانع  زین ر ك : و  تموکح . رب  انب  يدادسنا  ّنظ  ای  عطق  دننام  یلقع  هربتعم  هراما  (- 2 [ ) 3]
. دننادیمن تاراما  ءزج  ار  عطق  فّنصم  هک  دوشیم  هدافتسا  کلذ » یف  ضوخلا  لبق  ترابع « زا  ارهاظ  (- 3 [ ) 4]

. دوش عقاو  یّلک  مکح  طابنتسا  يارب  سایق  ياربک  رد  (- 1 [ ) 5]
. دوشیمن قالطا  یلوصأ  هلئسم  عطق » هب « رگید  اذل  دوشیم و  یعرش  مکح  هب  عطق  ببس  یلوصا  هلئسم  (- 2 [ ) 6]

اب عطق  مه  تهج  نیا  زا  سپ  دشاب  هتشادن  مکح  هب  عطق  هک  تسا  تّجح  یسک  دروم  رد  هّینظ  هراما  هکنیا : رگید  تبسانم  هجو  (- 1 [ ) 7]
. دراد بسانت  هّینظ  تاراما 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  القتسم  باتک  نیا  (- 1 [ ) 8]
. تسا نینچ  ناشیا  شیامرف  زا  دافتسم  (- 2 [ ) 9]

دویق رد  لصا  هک  یلاح  رد  دوشیم  یحیـضوت  دیق  کی  تفتلا » اذا  دیق « نیاربانب  سپ  دشاب  تفتلم  دیاب  راچان  یلعف  فّلکم  و  (- 3 [ ) 10]
. دنشاب يزارتحا  هک  تسا  نیا 

هعالّطا بسحب  دهتجملل  لصاحلا  یلیـصفّتلا  تافتلالا  وه  تافتلالا  نم  دارملا  ذا  دـهتجملا ، صوصخ  وه  فّلکملا  نم  دارملا  (- 1 [ ) 11]
فّلکملا نم  دارملا  نوکی  نا  بجوی  دـّلقملا ال  ّمعت  عطقلا  ثحابم  ضعب  نوک  و  هّکـش . دـّلقملا و  ّنظب  ةربع  و ال  ماکحالا . كرادـم  یلع 

.3 لوصالا 3 / دئاوف  ك : ر . دهتجملا ... ، دّلقملا و  نم  ّمعألا 
دراد و ار  کش  مکح  نیا  دشاب  هتشاد  ربتعم  ریغ  ّنظ  وا  رگا  اریز  کش . عطق ، دراد : تلاح  ود  يرهاظ  مکح  هب  تبسن  فّلکم  (- 1 [ ) 12]

. تسا یعرش  مکح  هب  عطق  رد  لخاد  نیا  دشاب  هتشاد  ربتعم  ّنظ  هچنانچ 
. غالبا (- 2 [ ) 13]

اّما تسوا  نیدّلقم  زا  یـضعب  هب  طوبرم  هکلب  سافن  ضیح و  ماکحا  دننام  تسین  دهتجم  صخـش  هب  طوبرم  ماکحا  زا  یـضعب  (- 1 [ ) 14]
.4 / 3 لوصالا / ۀیانع  ر ك : عیب ، ّجح ، ةالص ، ماکحا  دننام ، تسا  كرتشم  دّلقم  دهتجم و  نیب  ماکحا  رثکا 

دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصـالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . هلظ » ماد  هنم  ۀـماعلا « تاـعوضوملاب  ۀـقلعتملا  ۀیعرـشلا ، ماـکحألا  يا  (- 1 [ ) 15]
.4 یتشر 2 / نیسحلا 

هنم ۀیلقنلا « وا  ۀیلقعلا  لوصالا  يرخا  ةرابعب ، یعرشلا و  لیلدلا  وا  لقعلا  مکح  دعاوقلا  کلت  توبث  یلع  لیلدلا  ناک  ءاوس  يا : (- 2 [ ) 16]
. نامه هلظ .» ماد 

. عقاو فلاخم  ای  دشاب  عقاو  قفاوم  وا  عطق  هچ  (- 1 [ ) 17]
. دیآیم شیپ  يداقتعا  نیّدض  عامتجا  زاب  دشاب  مه  عقاو  قفاوم  عطاق  صخش  عطق  رگا  (- 1 [ ) 18]

نیّدض عامتجا  دشاب  عقاو  قباطم  عطق ، هچنانچ  تسا و  قّقحم  يداقتعا  نیّدض  عامتجا  طقف  دـشابن  عقاو  قباطم  عطق ، رگا  سپ  (- 2 [ ) 19]
. دراد قّقحت  يداقتعا  یقیقح و 
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ثیدح 15. دودحلا ، رداون  باب   53 / 4 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (- 1 [ ) 20]
نا ثیح  ۀبوقعلل  ۀـبجوم  هتفلاخم  نوکی  هتعاطا و ال  بجی  مل  فلکملا  هب  ملع  ول  هنا  هنم  دیفتـست  کلعل  فیرـشلا  ربخلا  اذـه  (- 1 [ ) 21]

یتلا راثآلا  بیترت  وه  اـمنا  عطقلا  عاـبتا  بوجو  یـضتقمف  اـمههؤاشنإ  هب  ققحت  نا  میرحتلا و  بوجولا  ۀـقیقح  بجوی  ـال  باـطخلا  درجم 
ۀیافک حرـش  ك : ر . اهیلع . بتارملا  عیمج  راـثآ  ـال  ۀـبترملا  کـلت  راـثآلا  بیترت  بجوی  اـمنا  ۀـبترم  لـک  یف  مکحلاـب  عوطقملا  وا  عطقلل 

.7 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 
. دنکیم نایتا  ار  دارم  دوریم و  نآ  لابندب  ناسنا  هک  یناسفن  دّکؤم  قوش  زا  تسا  ترابع  هدارا  (- 1 [ ) 22]

. بجع يا ال  (- 1 [ ) 23]
، رایتخالاب نوکت  یه ال  ۀیدمعلا و  ۀفلاخملا  یه  اهناف  ۀیرایتخا ، ریغ  ۀبوقعلا  قاقحتـسال  ۀـبجوملا  ۀیـصعملا  تناک  و  فیک ال ، (- 2 [ ) 24]

یه هل  ۀـبجوملا  اـمنا  و  قاقحتـسالل ، ۀـبجوم  ریغ  یه  ۀـیرایتخا و  ۀـفلاخملا  سفن  نوـکت  اـمنا  و  يراـیتخاب ، سیل  اـهیلا  دـمعلا  ّنا  ةرورض 
(. هرس سدق  هنم  یهنلا (. یلوا  یلع  یفخی  امک ال  اهنم  ۀیدمعلا 

.261 ع » تیبلا « لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا ، ۀیافک  ك : ر .
.55 تایراذ : هروس  (- 1 [ ) 25]

.447 صص 510 - ۀیافکلا ج 1 ، حاضیا  ك : ر . (- 2 [ ) 26]
. يولع لداع  دّیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  (- 3 [ ) 27]

.497 / 1 ۀیافکلا : حاضیا  هب : دینک  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 28]
یقّشلا هلآ : هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لوق  ینعم  نع  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  ابا  تلأس  لاق : ریمع  یبأ  نبا  نع  (- 1 [ ) 29]

 ... ءادعّسلا لامعا  لمعیس  ّهنا  هّما  نطب  یف  وه  هّللا و  هملع ) ملع ( نم  یقّشلا  لاقف  هّما ، نطب  یف  دعـس  نم  دیعّـسلا  هّما و  نطب  یف  یقـش  نم 
ثیدح 10. تواقش  تداعس و  باب   57 / 5 راحب /

، تادابع تامّدقم  باب 6  ، 1 ۀعیـشلا ، لئاسو  هتّین  یلع  لمعی  لماع  لک  هلمع و  نم  ّرـش  رفاکلا  ۀّین  هلمع و  نم  ریخ  نمؤملا  ۀین  (- 1 [ ) 30]
ص 35. ثیدح 3 ،

.284 هرقب - هروس  (- 2 [ ) 31]
.7 لوصالا - دئارف  (- 3 [ ) 32]

.5 لوصالا / دئارف  زین  210 و  داعملا 209 - ةریخذ  ك : ر . هّرس ،» سّدق  يراوزبس « قّقحم  (- 4 [ ) 33]
.87 لوصفلا / ك  ر . (- 1 [ ) 34]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 35]
ۀهج ءاغلا  هانعم  سیل  ۀصوصخم  ۀلاح  ۀّصاخ و  ۀفص  وه  امب  اعوضوم  ذوخأملا  عطقلا  ّناف  فّنصملا  نم  ۀحـضاو  ۀحماسم  هذه  (- 1 [ ) 36]

ذوخأملا عطقلا  ماقم  ۀّیقیقح  ۀفص  لک  مایق  ۀّحص  مزلی ح  لب  ۀصوصخم  ۀلاح  ۀّصاخ و  ۀفـص  نوکت  یک  ۀّیـصوصخ  هل  قبی  مل  الا  هفـشک و 
هذه ّلک  ذا  تافّصلا  نم  کلذ  وحن  ةایحلا و  دوجلا و  ۀعاجّشلا و  ةّوقلا و  نیب  عطقلا و  نیب  هفشک  ۀهج  ءاغلا  دعب  قرف ح  ذا ال  ۀفـص  وه  امب 
ۀفص وه  امب  وا  فشاک  وه  امب  ذوخأملا  عطقلا  یلا  یعوضوملا  عطقلا  میسقت  نم  دارملا ) لب  اعطق ( لطاب  وه  ۀّیقیقحلا و  تافّـصلا  نم  ۀفص 
غلب دق  صاخ  فشاک  وه  امب  ذخؤی  دق  عقاولا و  یلا  قرطلا  نم  قیرط  فشاوکلا و  نم  فشاک  وه  امب  اعوضوم  ذخؤی  دق  عطقلا  ّنا  ۀّصاخ 
الک یف  فشکلا  ۀـهجف  نیقیلا  ملعلا و  هل  لیق  یّتح  الـصا  فالخلا  لامتحا  اهعم  قبی  مل  ثیحب  ةّوقلا  ةدّـشلا و  ۀـبترم  یـصقا  یلا  هتّیفـشاک 

اصوصخم اردق  اّصاخ و  ادح  ۀغلابلا  ۀّیفشاکلا  صوصخ  ظحلی  دق  ۀّیقیرطلا و  ۀّیفشاکلا و  قلطم  ظحلی  دق  ّهنا  ریغ  ۀّیعرم  ۀظوحلم  نیمـسقلا 
.27 / 3 لوصالا / ۀیانع  ادّیج ، لمأتف 
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. ضحم یقیرط  عطق  (- 1 [ ) 37]
.4 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 38]

. یتفص یعوضوم  عطق  هن  یفشک ) یقیرط ( (- 2 [ ) 39]
. دوشیم یقیرط  عطق  نیشناج  و  (- 1 [ ) 40]

. دشاب عوضوملا  ءزج  دیق و  ای  عوضوملا  مامت  عطق  هاوخ  (- 1 [ ) 41]
.4 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 2 [ ) 42]

.8 ص / (- 1 [ ) 43]
. قدصّتلا کیلع  بجی  كدلو  ةایحب  تعطق  اذا  ای  و  (- 1 [ ) 44]

نع ولخت  یه ال  ةددعتم و  خسن  یف  ۀفلتخم  ءاحنأب  ةروکذم  کیلع  بهذی  مث ال  هلوق  یلا  اّمنا )...  ۀمزالملا  ناف  ةرابعلا ( هذـه  (- 1 [ ) 45]
نا ناک  حیحـصلا  يّدؤملا و  لیزنت  یلع  هتلالد  دعب  الا  کلذک  هل  ۀلالد  هلوقل و ال  ۀـلع  یه  لاح ) لک  یلع  و  دـیدش ( بارطـضا  دـیقعت و 

عوضوملا ققحت  نودب  يّدؤملا و  يا  عوضوملا  سفن  لیزنت  یلیزنتلا و  عوضوملاب  عطقلا  لیزنت  نیب  یعدت  اّمنا  ۀـمزالملا  ناف  اذـکه  لوقی 
ضعب یف  و  اذه ) عوضوملا ( سفن  لیزنت  هلیزنت و  نیب  ۀمزالملا  یعدی  یک  یلیزنتلا  عوضوملاب  عطق  ةرامالا ال  لیلدب  الوا  يدبعتلا  یلیزنتلا 
عطقلا ۀلزنم  هب  عطقلا  لیزنت  نیب  یعدـت  اّمنا  ۀـمزالملا  ناف  اذـکه  اورکذ  اهلوطب و  ةروکذـملا  ةرابعلا  اوطقـسا  دـق  اریخا  ۀـعوبطملا  خـسنلا 

 .. 38 لوصالا 3 / ۀیانع  ك  یفخی ر . امک ال  عقاولا  ۀلزنم  يّدؤملا  لیزنت  یقیقحلا و  عوضوملاب 
: تشون بیترت  نیا  هب  میاهدروآ  نتم  رد  هک  ار  یترابع  ناوتیم 

عوضوملا ققحت  نودـب  یقیقحلا و  عوضوملاب  عطقلا  یلیزنتلا و  عوضوملاـب  عطقلا  نیب  یعدـی  اـّمنا  لـیزنتلا » ّناـف « يدوملا  لـیزنت  یلع  ... 
یقیقحلا عوضوملاب  عطقلا  ۀلزنم  هب  عطقلا  لیزنت  نیب  ۀمزالملا  یعّدی  یک  یلیزنتلا  عوضوملاب  عطق  ةرامالا ال  لیلدـب  الّوا  يدـبعتلا  یلیزنتلا 

. یفخی امک ال  عقاولا  ۀلزنم  يدؤملا  لیزنت  و 
. دومن حالصا  ار  ترابع  ناوتیم  مه  رگید  وحن  هب  هتبلا 

. تسا توافتم  مکح  ود  نیا  بتارم  اریز  (- 1 [ ) 46]
. ۀّیعوضوملا ۀّیمکحلا و  لوصالاب  يا  (- 1 [ ) 47]

. هتمرح وا  ءیش  بوجوب  یلامجالا  ملعلا  نیح  يا  (- 2 [ ) 48]
. هتمرح وا  ءیش  بوجوب  یلیصفتلا  ملعلاک  يا  (- 3 [ ) 49]

.429 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 50]
.5 عنقم / (- 2 [ ) 51]

.52 / 3 لوصالا ) ۀیانع  اهنم ( هلوصح  یغبنی  بابسا ال  نم  ءیش  ینداب  عطقلا  هل  لصحی  نم  يا  (- 1 [ ) 52]
.11 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 53]

.8 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 2 [ ) 54]
.129 ۀّیندملا / دئاوفلا  (- 1 [ ) 55]

. درادن رابتعا  یعرش  ماکحا  رد  ّنظ  هک  دراد  تحارص  ترابع  نیا  (- 2 [ ) 56]
. درادن ّتیجح  یعرش  ماکحا  رد  نظ  هک  دراد  تحارص  مه  ترابع  نیا  (- 1 [ ) 57]

.9 لوصالا / دئارف  (- 2 [ ) 58]
.90 ۀیندملا / دئاوفلا  (- 3 [ ) 59]
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. دومن کّسمت  یّنظ  هلدا  هب  ناوتیمن  یعرش  ماکحا  رد  هک  دراد  تحارص  مه  ترابع  نیا  (- 4 [ ) 60]
.17 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 61]

نا بیرقتب  نیناوقلا  یف  یمقلا  هیلا  لاـم  الـصأ و  زجنمب  سیل  یلاـمجالا  ملعلا  نا  یلا  مهـضعب  بهذ  ثیح  لاکـشا ، هیف  هلوق : (- 1 [ ) 62]
یهنلا وأ  رمألا  قلعتب  ملعلا  یلع  فقوتم  ملعلا  اذـه  و  هیهن ، یلوملا و  رمأل  ۀیـصعم  هنا  ملعی  لـمع  یلع  ـالإ  مادـقإلا  حـبقب  مکحی  ـال  لـقعلا 

رمأل ۀیـصعم  هلمع  نأب  ملعی  یلامجالا ال  ملعلا  فارطأ  نم  فرط  لکب  لاغتـشالا  دنع  هنأل  یلامجالا  ملعلا  یف  دوقفم  ینعملا  اذه  و  هلمعب ،
كرت ۀـیبوجولا و  ۀهبـشلا  یف  فارطألا  عیمجب  نایتالا  دـعب  هنا  رمـألا  ۀـیاغ  هصوصخب ، هب  یهنلا  وأ  رمـألا  قلعتب  هملع  مدـعل  هیهن  یلوملا و 

نا هیف  و  ۀفلاخملا ، لوصحب  لمعلا  دعب  ملعی  ام  یلع  ماحتقالا  حبقب  مکحی  لقعلا ال  ۀفلاخملا و  ققحتب  ملعی  ۀـیمیرحتلا  یف  فارطألا  عیمج 
نأل کلذـک  نوکی  یلامجالا  ملعلا  دروم  یف  لوصولا و  قرط  يدـحاب  دـبعلا  یلا  لصاولا  یلعفلا  فیلکتلا  ۀـفلاخم  حـبقب  لقتـسم  لـقعلا 
ناف ثاعبنالا  نع  عنمی  نیّیولوملا و ال  رجزلا  ثعبلا و  نع  عنمی  وه ال  قلعتملا و  یف  لامجالا  امنا  الیصفت و  مولعم  مازلالا  فیلکتلا و  سفن 
یلا ۀبسنلاب  زجنملا  هنا  یلا  یمقلا  ققحملاک  مهـضعب  بهذ  و  طایتحالاب ، نوکی  امنا  انه  یه  لاثتمالا و  ۀعاطالا و  ۀیفیک  یف  لقتـسم  لقعلا 
القع عنام  هنع  عنمی  مل  ام  يأ  ءاضتقالا  وحنب  زجنم  هنا  یلا  نتملا  یف  لام  داتسالا  فنصملا  ۀیعطقلا و  ۀقفاوملا  نود  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  ۀمرح 

لوصالا ۀیافک  حرش  ك : ر . هلظ » ماد  هنم  الصأ «. توافت  الب  یلیصفتلاک  هنا  نم  شماهلا  یف  هرکذ  ام  یلا  هنع  لدع  اریخأ  نکل  اعرش و  وأ 
.33 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

. هیعطق تفلاخم  (- 1 [ ) 63]
.495 نساحم : (- 1 [ ) 64]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 65]
21 و 242. لوصالا / دئارف  (- 1 [ ) 66]

: فّنصم راتخم  هلئسم و  رد  لاوقا  عومجم  اما  (- 1 [ ) 67]
فیلکتب ّقلعت  اذا  یلیـصفّتلا  ملعلا  نا  امکف  هب  فیلکتلا  زّجنتل  ۀّمات  ۀـّلع  یلیـصفّتلا  ملعلاک  وه ) له  یلامجالا ( ملعلا  ّنا  هیف  مالکلا  لصاحف 

ظفلب قبـسی  مل  نا  اتابثا و  هلانت  امک ال  ایفن  لعجلا  دی  هلانت  امم ال  ّهنا  احورـشم  مّدقت  اذـل  هب و  لمعلا  كرت  یف  صیخّرتلا  نکمی  مل  یمازلا 
نأب اضعب  ـال  اـّلک و  ـال  هفارطا  یف  صیخّرتلا  نکمی  مل  هتمرحب  وا  نیرمـالا  دـحا  بوجوب  ّقلعت  اذا  یلاـمجالا  ملعلا  کلذـکف  ۀـماّتلا  ۀـّیّلعلا 
لعف یف  وا  اـعیمج  نیرمـالا  ـالک  لـعف  یف  صّخری  وا  لدـبلا  یلع  وا  اـنّیعم  امهــضعب  كرت  یف  وا  اـعیمج  نیرمـالا  ـالک  كرت  یف  صّخری 

لب هب  فیلکّتلا  زّجنتل  ۀّمات  ۀّلع  یلیصفّتلا  ملعلاک  یلامجالا  ملعلا  سیلف  هفارطا  یف  صیخّرتلا  نکمی  لب  ما ال ) لدبلا ( یلع  وا  انّیعم  امهضعب 
الک و ال هفارطا ال  یف  عرّـشلا  نم  صیخرت  دری  مل  ناف  اضعب  اّلک و  هفارطا  یف  صیخّرتلل  لباق  ّهنا  ینعمب  ءاضتقالا  وحنب  زیجنتلا  یف  ّرثؤم  وه 

نع یلمعلا  لصالا  هعنمیف  الا  ۀـلاحم و  زیجنّتلا ال  یف  یلامجالا  ملعلا  رثأ  اهیف  ناـیرجلل  هلیلدـب  حلـصی  یلمع  لـصا  اـنل  نکی  مل  ناـب  اـضعب 
عطقلا لصحیل  الک  هفارطا  یف  صیخّرتلا  نکمی  الف  ۀّیعطقلا  ۀـفلاخملا  یلإ  ۀبـسّنلاب  زیجنّتلل  ۀـّمات  ۀـّلع  نوکیف  لصفی ) ما  زیجنّتلا ( یف  ریثأتلا 

نا ۀقفاوملاب و  عطقلا  لصحی  نأب ال  هفارطا  ضعب  یف  صیخّرتلا  نکمیف  ۀـّیعطقلا  ۀـقفاوملا  یلإ  ۀبـسّنلاب  زیجنّتلل  ایـضتقم  نوکی  ۀـفلاخملاب و 
نا نتملا و  یف  فّنـصملا  هراتخا  امک  یناّثلا  اهاوقا ) لاوقا ( لب  هوجو ) ضعب ( نود  فارطـالا  ضعب  ةاـعارمب  ۀـّیلامتحالا  ۀـقفاوملا  تلـصح 

ر. دعبی ...  هلوقب ال  نتملا  یف  هراتخمل  ّلدتـسا ) دق  و  ۀـّماّتلا ( ۀـیّلعلا  یف  هلوق ال  یلع  قیلعّتلا  يدـل  باتکلا  یلع  هتقیلعت  یف  لّوالا  یلإ  عجر 
.59 لوصالا 3 / ۀیانع  ك :

عنم عرّـشلا  نم  دری  مل  ناب  اهنع  عناملا  مدع  دّرجم  اهرابتعا  یف  یفکی  ناکل  ۀّیّجحلا  ءاضتقا  ۀّیملعلا  ریغلا  ةرامالا  یف  ناک  ول  ذا  (- 1 [ ) 68]
ورط تامدـقم و  توبث  وا  عراّشلل  لعج  یلإ  جاتحی  لب  اعطق  یفکی  ّهنا ال  عم  اهنع  عناـملا  دـقف  ذـئنیح و  یـضتقملا  دوجول  اـهب  لـمعلا  نم 

.77 لوصالا 3 / ۀیانع  ك  ر . دادسنالا ...  تامّدقم  اهب  ینعی  نتملا  یف  امک  تالاح 
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. مینکیم ثحب  هدنیآ  رد  حورشم  روطهب  میداد و  حیضوت  عطق  ثحبم  لّوا  رد  ارصتخم  ار  يدادسنا  ّنظ  (- 2 [ ) 69]
(. يراسناوخ نیّدلا  لامج  اقآ  دشابیم ( يراسناوخ  قّقحم  ارهاظ  (- 3 [ ) 70]

یف نّظلا  ۀـّیّجحب  طوبرم  ریغ  لمتحملا  ررّـضلا  عفد  موزل  مدـع  یلإ  ارظن  غارفلاب  نیقّقحملا  ضعب  ءافتکا  ّنا  لّمّأتلا  هجو  ّلعل  و  (- 1 [ ) 71]
. حضاو اضیا  اذـه  لقعلا و  مکحب  هعفد  بجی  ررّـضلا و ال  اهعم  لمتحی  ّهنا  ررّـضلا ال  مدـعب  اهعم  عطقی  نا  ۀـجحلا  نأش  ّناف  طوقّـسلا  ماقم 

.78 / 3 لوصالا / ۀیانع 
.24 لوصالا / دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 72]

. رشاعلا طمّنلا  - 418 تاراشا 3 / ك : ر . (- 1 [ ) 73]
. اعقاو يا  (- 1 [ ) 74]

4 ص 60. ثیدح / هب ) بستکی  ام  باب 4 ( هعیّشلا ج 12 / لئاسو  (- 2 [ ) 75]
فـصوب عقاولا  توبث  هؤاضتقا  ضرف  ول  مکحلا  یلع  قیرطلا  مایق  نا  نم  اـنرکذ  اـم  یلا  ةراـشا  نوکی  نا  نکمی  مهفاـف ) هلوق : (-) 1 [ ) 76]

ادبعت ایلعف  تبثی  ةرامالا  هیلع  تماق  یئاشنا  مکح  لک  نا  یلع  رخآ  لیلد  مقی  مل  ام  ۀـیلعفلا  تابثا  یف  عفنی  مل  ةرامالا  هیلع  تماق  امم  هنوک 
قیرطلا هیلع  ماق  ّهنا  امب  عقاولل  اتبثم  ةرامالا  لیلد  نوک  تابثا  یلا  جاتحی  نادـجولاب و ال  ازرحم  هعوضوم  ناک  لیلدـلا  اذـه  مایق  ضرف  ول  و 

انرکذ امک  لیلدلا  کلذ  نم  لصاحلا  ۀّیلعفلاب  ملعلا  یلا  ادنتـسم  ح » نوکی « زجنتلاف  هیف ، دبعتلل  ینعم  اینادجو ال  نوکی  هیلع  ةرامالا  مایق  ذا 
.74 / 2 لوصالا / قیاقح  ك ، ر . ةرامالا . ۀّیّجح  لیلد  یلا  ال 

.44 لوصالا / دئارف  رب  هیشاح  ك ، ر . (- 1 [ ) 77]
.30 لوصالا / دئارف  ك ، ر . (- 2 [ ) 78]

سنوی 59. هروس  (- 3 [ ) 79]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 80]

ثیدح 27. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 6  / 18 هعیّشلا / لئاسو  (- 1 [ ) 81]
.7 نارمع / لآ  هروس  (- 1 [ ) 82]

رانلا نم  هدـعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاق  نم   18 ناهرب ج 1 / ریـسفت  بذکلا . هّللا  یلع  يرتفا  دقف  هیأرب  نآرقلا  رّـسف  نم  (- 1 [ ) 83]
.199 يذمرت ج 5 / ننس   10 لامعلا ج 2 / زنک   27 یبطرق ج 1 / ریسفت 

.72 بازحا / هروس  (- 1 [ ) 84]
.275 هرقب / هروس  (- 2 [ ) 85]

یّتح اقرتفی  نل  امّهنا  الا و  ادبا  يدـعب  اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقّثلا ، مکیف  كرات  ّینا  (- 1 [ ) 86]
. ضوحلا ّیلع  ادری 

.3 ءاسن / هروس  (- 1 [ ) 87]
نینچ تسا ( هدرک  يداقتعا  لئاسم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیـالو  هب  حیرـصت  هک  تسا  هدوب  یتاـیآ  رد  فیرحت  ـالثم  (- 1 [ ) 88]

(. مینکیم ثحب  فّنصم  يانبم  يور  ام  هدوبن و  يزیچ 
.222 هرقب / هروس  (- 1 [ ) 89]

. تسا هدش  هتشون  دیدشت  نودب  نآرق  رد  هفیرش  هیآ  هّتبلا  (- 1 [ ) 90]
.223 هرقب / هروس  (- 1 [ ) 91]

.6 هدئام / هروس  (- 1 [ ) 92]
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رابتعا و رب  تلالد  یعطق  لیلد  کی  هک  یّنظ  لیلد  کـی  زا  تستراـبع  یملع  زا  دارم  دـشابیم و  عطق  نیقی و  ملع ، زا  دوصقم  (- 1 [ ) 93]
. تسا یعطق  ینیقی و  نآ  رابتعا  رب  لیلد  هک  دحاو  ربخ  دننام  دنک  نآ  ّتیّجح 

. هدنراگن زا  (- 1 [ ) 94]

. لیصفتلا ال  (- 1 [ ) 95]
هیلع موصعملا  يأرل  امزالم  ناک  اذا  یلیـصفّتلا  عالطالا  ّناف  یلیـصفتلا  یلامجالا و  عـالّطالا  نیب  قرفلا  مدـع  یلا  ةراـشا  هلعل  (- 1 [ ) 96]

نیّذلا هخیاشم  هرصع و  لقاّنلا و  لاح  فالتخال  داعبتـسالا  عنم  یلا  لّمأتف  لوقنملل  یمازتلا  لولدم  ّهنال  ۀّجح  الامجا  ول  هلقن و  ناک  مالّـسلا 
دهاش هّیهقفلا  لئاسملا  ریـس  فالخلا و  دوجو  عم  عامجالا  الا  اهیف  دنتـسملا  سیل  ۀلئـسم : نم  مک  هل و  رثا  ـال  فـالخلا  دّرجم  مهدـمتعا و 

.106 / 2 لوصالا / قئاقح  ك  ریغ ر . فطللا ال  ةدعاق  یلع  ءانب  عامجالا  یف  حدقی  اّمنا  فالخلا  کلذب و 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 97]

ثیدح 229. / 133 یلائللا 4 / یلاوع  (- 1 [ ) 98]
ثیدح 1. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 9  دلج 18  هعیّشلا  لئاسو  (- 2 [ ) 99]

یف نونظلا  یف  سّـسؤملا  یلّوالا  لصالا  تحت  نع  دـحاولا  ربخ  جورخل  ۀـبجوم  ۀّـصاخ  ۀـّلداب  هانعمف  صوصخلاب » هلوق « اّما  (- 1 [ ) 100]
ۀیانع ك  ۀقّثلا ر . ربخب  صاصتخا  ریغ  نم  ّنظلا  قلطم  یلا  عوجّرلل  ابجوم  نویدادسنالا  هلعج  يذلا  ملعلا  باب  دادـسناب  هرابتعاب  لوقلا  لابق 

.182 لوصالا 3 /
لوصف 12. ك  ر . (- 1 [ ) 101]

.67 لوصالا / دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 102]
. دوشیمن قالطا  هراما  ناونع  عطق  هب  الومعم  یلو  تسا  تاراما  ءزج  مه  عطق  هّتبلا  (- 1 [ ) 103]

ءارسا 36. هروس  (- 1 [ ) 104]
مجن 28. هروس  (- 2 [ ) 105]

تیاور 10. یضاق ، تافص  باوبا  زا   9 باب /  3 لئاسولا / كردتسم  (- 3 [ ) 106]
تیاور 18. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  / 3 هعیّشلا / لئاسو  (- 1 [ ) 107]

.5 تیاور / یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 9  / 3 لئاسولا / كردتسم  (- 2 [ ) 108]
.221 / 1 نساحم / (- 3 [ ) 109]

تیاور 12. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 9 / / 18 ۀعیشلا / لئاسو  (- 4 [ ) 110]
.11 تیاور / یضاق  تافص  باوبا  زا   9 باب / / 18 ۀعیشلا / لئاسو  (- 5 [ ) 111]

هیآ 6. تارجح  هروس  (- 1 [ ) 112]
151 و 152. / 22 هنومن / ریسفت  (- 1 [ ) 113]

: هوجو أبّنلا  ۀیآب  لالدتسالا  ۀیفیک  یف  لاقی  نا  نکمی  وا  لیق  ام  ّهنا  ملعا  (- 2 [ ) 114]
 ... ءامیالا ۀلالد  ۀهج  نم  ّهنا  اهثلاث  فصولا ...  موهفم  ۀهج  نم  ّهنا  اهیناث  طرّشلا : موهفم  ۀهج  نم  ّهنا  اهدحا 

اـضیا هنع  عدرل  الا  هدـنع و  لداـعلا  ربخ  ۀـّیّجح  رهظ  قساـفلا  ربخ  نع  عدرلاـب  یفتکا  عدّرلا و  ددـصب  راـص  یلاـعت  ّهنا  ۀـهج  نم  ّهنا  اـهعبار 
/ دئارفلا ۀیشاح  ك : قوطنملا ر . ۀلالد  ۀهج  نم  اهسداس  قسافلا ...  أبن  نع  نیبّتلا  موزل  یلاعت  كرابت و  لّلع  ثیح  ّهنا  ۀهج  نم  ّهنا  اهسماخ 

«. هنم » 60
.72 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 115]
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ام ال الّوا  رکذنلف  عفّدلل  ۀلباق  اهنم  اریثک  ّنا  الا  نیرشع  فین و  یلا  غلبت  اّمبر  ةریثک  تاداریا  ۀیآلا  یلع  دروا  دقف  ناک  فیک  و  (- 1 [ ) 116]
دئارف ك  ر . امهدحا ...  ناداریاف  هنع  بّذـلا  نکمی  ام ال  اّما  عفّدـلل  ۀـلباقلا  تاداریالا  نم  دروا  ام  ضعب  رکذـب  هعبتن  مث  هنع  بّذـلا  نکمی 

.71 لوصالا /
هجولا یلع  لاکـشالا  ریرقت  یلا  ۀبـسّنلاب  اعیمج  اهّلحم  ریغ  یف  اّهنا  اهّلک و  ۀمّدقتملا  ۀثالّثلا  ۀبوجالا  فعـض  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 1 [ ) 117]
دّرجمب وا  رثالا  ۀعیبط  ظاحلب  اهیف  مکحلا  ۀیعیبط و  ۀیـضقلا  نوک  دّرجمب  تبثت  امم ال  عوضوملا  مکحلا و  نیب  ۀینینثالا  ریاغّتلا و  ّنا  یناّثلا و 
فعضلا هجو  کل  انحضوا  دق  راثآلا و  ریاس  نیب  هنیب و  لصفلاب  لوقلا  مدعب  وا  رثالا  اذه  یف  راثآلا  ریاس  یف  دوجوملا  طانملا  ققحتب  عطقلا 

.213 / 3 لوصالا / ۀیانع  ك  ر . رکذتف . اهّلک  فّنصملا  ۀبوجا  رکذ  دعب  یناّثلا  هجولا  نایب  لیذ  یف  هّقح  وه  امک 
.122 لوصالا 2 / قیاقح  ك : مهفاف ر . هلوقب  راشا  اذه  یلا  هّلعل  هنع و  باوج  لاکشالا ال  نع  رارف  اذه  ّنا  یفخی  نکل ال  و  ... 

هبوت 122. هروس  (- 1 [ ) 118]
. دشابیم هل  ربخم  تلاح  لمع و  رّذحت  اّما  تسا ، نیربخم  نیرذنم و  لمع  نیا  ندناسرت و  ینعی  راذنا - (- 1 [ ) 119]

هط 44 و 43. هروس  (- 1 [ ) 120]
، دشاب راک  رد  یعرش  تّجح  نایب و  ملع ، دیاب  دوش  زّجنم  دهاوخب  فیلکت  رگا  تسا و  فیلکت  زّجنت  هلحرم  رد  تبوقع  اریز  (- 1 [ ) 121]

. تسین فّلکم  لهج  ملع و  عبات  نیا  دشاب ، یعقاو  هدسفم  تحلصم و  كالم ، رگا  اّما 
هرقب 159. هروس  (- 1 [ ) 122]

.81 لوصالا / دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 123]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 124]

.43 لحن / هروس  (- 1 [ ) 125]
.82 لوصالا / دئارف  ك  ر . دناهدومن . لئاسر  باتک  رد  لاؤس  هیآ  هب  لالدتسا  رب  خیش  موحرم  هک  تسا  یلاکشا  نیمّوس  نیا  (- 1 [ ) 126]

.61 هبوت / (- 1 [ ) 127]
. نامیالا حتفلاب - ۀماسقلا - رینملا : حابصملا  یف  لاق  (- 1 [ ) 128]

: لاق ثیح  هحرش  یف  هّدق ) یناردنزاملا ( حلاص  اّلملا  هنم  برقی  امب  هرّسف  امک  ینعملاب  هل  لقن  اذه  ّلعل  ( 2 [ ) 129]
مل وا  هلعفا  مل  ّینا  نمؤملا  کلذ  کل  لاق  و  اذک ، لاق  اذک و  لعف  انمؤم  نا  هّللاب  مهفلح  عم  الجر  نوسمخ  كدنع  دهـش  ّهنا  دوصقملا  و  » 

نوسمخ كدـنع  دهـش  ناف  اذـکه «: امهنع  القن  لئاسولا  یفاکلا و  ۀـضور  لامعالا و  باقع  یف  دوجوملاـف  ـالا  و  مهبّذـک » هقّدـصف و  هلقا 
 ... هرهاظب اذه  ثیدحلا و  مهبّذک » هقّدصف و  الوق  کل  لاق  ۀماسق و 

.496 ۀیارّدلا 4 / یهتنم  ك  ر .
147 ح 125. یفاک 8 / (- 3 [ ) 130]

هاجنپ دـهدب و  تبـسن  يدرف  هب  ار  لتق  لوتقم  ّیلو  هچنانچ  دـشابن  صخـشم  لتاق  دوشب و  عقاو  يدـمع  لتق  رگا  الثم  هماسق : (- 4 [ ) 131]
رد نینچمه  تسا و  لـتاق  درف  نآ  هک  دوشیم  تباـث  تروص  نیا  رد  دـنروخب  ناـشیوخ  زا  رفن  هن  لـهچ و  تکرـش  هب  اـی  ییاـهنت  هب  مسق 

(. صاصق باتک  ات 276 (  243 رهاوج 42 / ك  زین ر . دومن و  هدافتسا  هماسق  زا  ناوتیم  يرگید  دراوم 
ۀشیعملا ح 1. باتک  نم  ۀعاضالا  ۀهارک  لاملا و  ظفح  باب   299 یفاک 5 / (- 1 [ ) 132]

ابا ّنا  رمع ، نب  لّضفملا  نع  مینکیم ... : لقن  ار  رابخا  نآ  زا  هنومن  کی  ام  دـنوشیم و  میـسقت  هورگ  نیدـنچ  هب  رابخا  نیا  (- 1 [ ) 133]
تلأسف هباحصا ، نم  لجر  یلا  یموأ  و  سلاجلا ، اذهب  کیلعف  انثیدح  تدرا  اذاف  ثیدح : یف  راتخملا  نب  ضیفلل  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 

. یضاق تافص  باوبا  زا  باب 11 /  18 ۀعیشلا / لئاسو  ك  زین ر . و  نیعا - نب  ةرارز  اولاقف  هنع  انباحصا 
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ءارسا 36. هروس  (- 1 [ ) 134]

.28 مجن / هروس  (- 2 [ ) 135]
. روکذم رود  رب  انب  (- 1 [ ) 136]

. هقث ربخ  (- 2 [ ) 137]
. هریس (- 3 [ ) 138]

. هار نیا  زا  (- 4 [ ) 139]
. تایآ (- 5 [ ) 140]
. هریس (- 6 [ ) 141]

. عدر مدع  (- 1 [ ) 142]
. تایآ (- 2 [ ) 143]
. هریس (- 3 [ ) 144]

. صیصخت (- 4 [ ) 145]
. تایآ (- 5 [ ) 146]
. هریس (- 6 [ ) 147]

. هقث ربخ  (- 1 [ ) 148]
. هریس (- 2 [ ) 149]
. هریس (- 3 [ ) 150]
. هریس (- 4 [ ) 151]
. هریس (- 5 [ ) 152]

. تایآ (- 6 [ ) 153]
. عدر توبث  مدع  (- 7 [ ) 154]

. تسا توبث  ماقم  هب  طوبرم  يرگید  تابثا و  ماقم  هب  طوبرم  یکی  هک : تسا  نیا  رود  ود  نایم  قرف  (- 1 [ ) 155]
ةریـسلا و نم  ّلک  طوقـسب  لیق  ول  ۀعبّتم و  ۀّجح  ۀقّثلا  ربخ  ّنا  یلا  ةراشا  اذه  ّنا  باتکلا  یلع  هّرـس ) سّدق  هتقیلعت ( نم  رهظی  (- 1 [ ) 156]

نیتیآلا لوزن  لبق  ۀـتباثلا  هتّیّجح  باحـصتسال  کلذ  اهب و  هدـییقت  هب و  اهعدر  نیب  رمألا  نارود  ببـسب  رابتعالا  نم  ۀـیهاّنلا  تاـیآلا  قـالطا 
.257 لوصالا 3 / ۀیانع  ك  ر . : E*\ ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  یلاعت i ال  هلوق  ٌْملِع E و  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال   i یلاعت هلوق  امهب  ینعی 

لوصالا 103. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 157]
. ینوت لضاف  هب  روهشم  دّمحم  الم  جاح  دنزرف  يورشب  هّللا  دبع  الم  (- 1 [ ) 158]

.105 لوصالا / دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 159]
ياعّدم زا  ّصخا  لدتـسم  لیلد  هصالخ : تسین  فیلکت  تبثم  رابخا  صوصخم  دحاو  ربخ  ّتیّجح  زا  ثحب  هک  تسا  حضاو  (- 1 [ ) 160]

. تسوا
ۀیارّدلا یهتنم  هحیضوت ...  تفرع  امک  ۀّیّجحلا  طایتحالا ال  وه  یلقعلا  لیلّدلا  اذه  یضتقم  ّنا  ینعی : طایتحالا ، یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 161]

.539 / 4
، باحصتسالاک الصا  توبثلا  یلع  ۀّجحلا  ناک  ول  رابخالا  هذه  نم  یفاّنلاب  لمعلا  تابثا  دوصقملا  ّنال  واولا ، طاقسا  باوّصلا  (- 2 [ ) 162]
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ماـکحا اـمهیلع  يرجی  ناـضراعتی و  لـب  هیلع  یفاـّنلا  ربخلا  مّدـقی  مل  اربـخ  تبثملا  ناـک  ول  ذا  یلمعلا ، لـصالا  یلع  ربـخلا  مّدـقت  حوضول 
.543 ۀیارّدلا 4 / یهتنم  ك  طقف ر . الصا  تبثملا  ناک  اذا  امب  تبثملا  یلع  یفاّنلا  ربخلا  میدقت  صتخیف  ضراعّتلا ،
( نیدشرتسملا ۀیاده  باتک  بحاص  یناهفصا ( یقت  دّمحم  خیش  موحرم  ینعی  لوصف  بحاص  ردارب  (- 1 [ ) 163]

یلا ۀبـسنلاب  ّقثوملا  ّقثوملا و  یلا  ۀبـسنلاب  حیحّـصلا  ربخلاک  هاوس  ام  یلا  ۀـفاضالاب  هراـبتعا  نّقیتملا  ربخلا  هیلا  فیـضا  ـالا  و  (- 1 [ ) 164]
.271 لوصالا 3 / ۀیانع  ك  ر . ناک ...  ول  اذکه  نسحلا و 

. دحاو ربخ  ّتیّجح  رب  لاد  هّیلقع  هوجو  زا  لّوا  هجو  رد  (- 1 [ ) 165]
لوصالا 106. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 166]

. میهدیم حیضوت  يدوز  هب  ار  دادسنا  لیلد  (- 2 [ ) 167]
. هناگهس هجو  زا  لّوا  هجو  (- 3 [ ) 168]

هکالم لب  رابخالا  نم  ریثک  رودصب  یلامجالا  ملعلا  ۀـّیعقاو و ال  فیلاکتب  یلامجالا  ملعلا  وه  سیل  هکالم  ّنا  فّنـصملا  لوقیف  ( 1 [ ) 169]
اعطق اهنم  ریثک  رودصب  دادسنالا و ال  لیلد  یلا  هعجرم  نوکیل  اهیف  ۀّیعقاو  فیلاکت  دوجوب  الامجا  ملعن  مل  نا  اهیلا و  عوجّرلا  بوجوب  ملعلا 

.273 لوصالا 3 / ۀیانع  ك  ر . ادّیج . لمأتف  لّوالا  هجولا  یلا  هعجرم  نوکیل 
لوصالا 106. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 170]

. تسا هدش  پاچ  هناگادج  زین  لئاسر و  رب  هیشاح  همیمض  هک  یلوصا  یهقف و  هدئاف  هدزناپ  لماش  تسا  ياهلاسر  (- 1 [ ) 171]
یفکی ۀحلـصملا و  وا  ةدسفملاب  ّنظلل  مزلتـسم  هّنکل  ررّـضلاب و  نّظلا  مزلتـسی  مل  نا  فیلکّتلاب و  نّظلا  ّنا  نم  مهوتی  امل  عفد  (- 1 [ ) 172]

لالقتـسا عنم  عفّدلا : لصاح  ۀحلـصملا و  كرت  وا  ةدسفملا  لامتحا  هیف  ام  باکترا  حـبقب  لقعلا  لالقتـسال  نّظلاب  لمعلا  بوجو  یف  کلذ 
.154 لوصالا 2 / قیاقح  ك : کلذب ر . لقعلا 

. تسا ماظن  لالتخا  ثعاب  مات  طایتحا  دیوگیم  لقع  میئامن  لمع  حوجرم  حجار و  هب  میهاوخب  رگا  (- 1 [ ) 173]
. دشابیمن بجاو  اذل  تسا  جرح  رسع و  ثعاب  مات  طایتحا  نیا  هک  دنکیم  مکح  عرش  میئامن  لمع  ود  ره  هب  میهاوخب  رگا  (- 2 [ ) 174]

. دشابیم ضایر  بحاص  ارهاظ  (- 1 [ ) 175]
. مینکیم ثحب  دادسنا  لیلد  هرابرد  يدوزب  (- 2 [ ) 176]

. دحاو ربخ  دننام  دراد  دوجو  نآ  ّتیّجح  رب  یعطق  لیلد  کی  لقا  ّدح  هک  یّنظ  لیلد  ینعی  یملع : (- 3 [ ) 177]
. رگید ءیش  رد  تمرح  لامتحا  لعف و  کی  رد  بوجو  لامتحا  ینعی  (- 1 [ ) 178]

. تسا موسوم  مات  طایتحا  هب  طایتحا  وحن  نیا  (- 2 [ ) 179]
. نیقی عطق و  ینعی  ملع  (- 1 [ ) 180]

. دحاو ربخ  نآرق و  رهاوظ  دننام  دشاب  هتشاد  دوجو  وا  ّتیّجح  رب  یعطق  لیلد  هک  یّنظ  لیلد  ینعی  یملع ، (- 2 [ ) 181]
تسین و دسنم  ام  يور  هب  یملع  باب  میئوگیم  اذل  دراد  ّتیّجح  دـحاو  ربخ  صاخ و  ّنظ  هک  میدرک  تباث  اقباس  ام  رّکذـت : (- 3 [ ) 182]
رد هلئـسم  نیرتمهم  میئامن و  صّخـشم  ار  لاـمجالاب  مولعم  فیلاـکت  نآ  هدرک و  هعجارم  نآ  لاـثما  هعیّـشلا و  لـئاسو  باـتک  هب  میناوتیم 

. درادن يرگید  هدئاف  یملع ، هرمث  زج  دادسنا  لیلد  زا  ثحب  رگید  اذل  تسا و  نیمه  دادسنا ، لیلد  نالطب 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 183]

. مات طایتحا  (- 1 [ ) 184]
. طایتحالا ۀلاصا  (- 2 [ ) 185]

. دحاو ربخ  ّتیّجح  ثحب  رد  (- 1 [ ) 186]
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. فارطا دراوم و  مامت  رد  (- 1 [ ) 187]
. دشاب لماک  دادسنا  تامّدقم  همه  هک  دوشیم  نظ  قلطم  تیّجح  ببس  دادسنا  لیلد  یتروص  رد  (- 1 [ ) 188]

. تسین زّجنم  یلامجا  ملع  نوچ  (- 2 [ ) 189]
تاکوکشم و رد  هن  مینکیم  طایتحا  تانونظم  رد  مینکیم ( طایتحا  تالمتحم  زا  یضعب  رد  تسین  نکمم  مات  طایتحا  نوچ  (- 1 [ ) 190]

(. تاموهوم
. تاموهوم تاکوکشم و  تانونظم ، مامت  هب  ندومن  لمع  ینعی  (- 2 [ ) 191]

. میهدیم حیضوت  ریخأت  میدقت و  يرادقم  اب  ار  نتم  ترابع  (- 1 [ ) 192]
.185 هرقب / هروس  (- 2 [ ) 193]

.78 جح / هروس  (- 3 [ ) 194]

.292 / 5 یفاک / (- 4 [ ) 195]
لوصالا 314. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 196]

 ... مکهوجو اولسغاف  ای  دوقعلاب ، اوفوا  دننام : (- 2 [ ) 197]
ذـئنیحف ال جرحلا  یلا  يّدؤملا  فیلکّتلا  عفرل  ۀـبجوم  اّهنا  ۀـهج  نم  جرحلا  ۀـلداب  ماـّتلا  طاـیتحالا  عفر  یلع  ینب  اذا  ّهنا  ینعی  (- 1 [ ) 198]

امک نایب  الب  باقع  وه  لمتحم و  فیلکت  یلع  اباقع  فیلکّتلا  یلع  باقعلا  نوکل  یقابلا  یف  طایتحالل  یـضتقم  الف  فیلکّتلاـب  ملع  نوکی 
.161 لوصالا 2 / قئاقح  ك : قبس ر . امیف  ةراشالا  هنم  تفرع 

عیمجلا ال و  مامتهالاب ، ملعلا  وا  عامجالا ، وا  نیّدـلا  نع  جورخلا  موزل  وا  یلامجالا  ملعلا  نوکی  نا  اـّما  تاـّیعقاولل  زّجنملا  اذا  (- 2 [ ) 199]
دوجول يرجت  نا  بجو  اـهئارجا  نم  عناـم  نکی  مل  اذا  ینعی  لـقعلا » مکح  عـم  هلوـق « رهاـظ  وـه  اـمک  ۀـتبثملا  لوصـالا  نع  عـنملل  حلـصی 
لوصالا قیاقح  ك : ر . باحـصتسالاک . اّیلقن  ناک  ول  لقنلا  مومع  وا  طایتحالاک  اّیلقع  تبثملا  لصالا  ناـک  ول  لـقعلا  مکح  نم  یـضتقملا 

.163 / 2
. مّوس همّدقم  زا  فّنصم  باوج  هب  ك : ر . (- 3 [ ) 200]

. میراد فیلکت  لصا  هب  ملع  هک  (- 1 [ ) 201]
. دیئامرف عوجر  عطق  ثحبم  زا  سماخ  رما  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 202]

اهتیمامت ال ریدقت  یلع  دادسنالا  تامّدقم  نا  هلصاح  روهشملا و  یلع  هلئاسر  یف  مظعالا  انخیش  هدروا  لاکشا  یلا  ةراشا  اذه  (- 1 [ ) 203]
وه یلاـمجالا  ملعلا  یـضتقم  ناـک  اذا  ّهنـال  اـقلطم  تاـموهوملا  تاکوکـشملا و  یف  طاـیتحالا  كرت  فیلکتلاـب و  نظلاـب  لـمعلا  یـضتقت 
اذاف جرحلا ، عفتری  رادقمب  ضعبلا  یف  طایتحالا  نع  دیلا  عفر  یف  رـصتقی  جرحلا  یفن  ۀـلدا  لامعإ  دـعبف  فارطالا  عیمج  یف  ماتلا  طایتحالا 

بجو رادقملا و  کلذ  صوصخ  یف  طایتحالا  نع  دیلا  عفر  یف  رـصتقا  جرحلا ، عافترا  بجوی  تاموهوملا  ضعب  یف  طایتحالا  كرت  ناک 
بوجو تامدقملا  ۀجیتن  ّنا  نم  روهشملا ، هب  مزتلا  امل  هجو  الف  تانونظملا  تاکوکشملا و  نع  الضف  تاموهوملا  نم  یقابلا  یف  طایتحالا 

. اقلطم تاموهوملا  تاکوکشملا و  یف  طایتحالا  كرت  نظلاب و  لمعلا 
تاموهوم تناک  ول  و  ۀیفانلا ، لوصالا  دراوم  یف  طایتحالا  بوجو  مزاللاف  یلامجالا  ملعلا  لحنی  مل  ول  هنا  فّنـصملا : لاق  اذـه  لجا  نم  و 

.166 لوصالا 2 / قئاقح  فیلکتلا ... 
نم ول  اقلطم و  ۀـیفاّنلا  لوصا  دراوم  صوصخ  ناـک  کلذـب  لـحنی  مل  ول  ّهنا  رهظ  اـمک  يا  ۀـیفاّنلا : لوصا  دراوم  یلع  فطع  (- 1 [ ) 204]

لوصالا دراوم  یف  لمعلا  ناف  ۀـتبثملا  لوصالا  دراوم  یف  تناک  ول  اقلطم و  فیلکّتلا  تـالمتحم  ـال  طاـیتحالل  ـالحم  فیلکّتلا  تاـموهوم 
ملعلا ۀـهج  نم  طایتحالا  كالمب  ـال  ةربتعملا  ۀـّیلمعلا  لوصـالا  یه  فیلکّتلا و  یلع  ۀّـجحلا  ماـیق  كـالمب  نوکی  اـفنآ  ریـشا  اـمک  ۀـتبثملا 
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فیلکّتلا تاموهوم  یف  طایتحالا  نع  دیلا  عفری  يا و  اضعب . وا  الک  اهیف  هلوق  یلع  افطع  نوکی  نا  افیعض ) لمتحی  و  فیلاکّتلاب ( یلامجالا 
معز امک  اعیمج  تاموهوملا  تاکوکـشملا و  یف  يا  اقلطم  فیلکّتلا  تالمتحم  یف  رـسعلا ال  عفر  وا  لالتخالا  عفر  رادـقمب  اـضعب  وا  ـالک 

.306 لوصالا 3 / ۀیانع  ك  يدادسنالا ر .
. تاموهوم تاکوکشم و  تانونظم ، رد  (- 2 [ ) 205]

. فیلاکت هب  یلامجا  ملع  ياضتقم  هب  (- 3 [ ) 206]
. تسین زئاج  الصا  دوشیم و  ماظن  لالتخا  ببس  اریز  (- 1 [ ) 207]

. دوش جرح  رسع و  ببس  رگا  (- 2 [ ) 208]
دادسنا لیلد  نالطب  رد  هلئـسم  نیرتمهم  تسین و  دسنم  یملع  باب  اذل  دراد  ّتیّجح  صاخ  ّنظ  هک  میدرک  تباث  البق  رّکذت : (- 1 [ ) 209]

. درادن يرگید  هدیاف  یملع  هرمث  زج  دادسنا  ثحابم  اذل  دوب  نامه 
. دینک هعجارم  دادسنا  مراهچ  لّوا و  همّدقم  زا  باوج  هب  (- 2 [ ) 210]

. ربتعم ریغ  نظ  (- 3 [ ) 211]
. نایب الب  باقع  حبق  (- 1 [ ) 212]

. کّشلاب نیقیلا  ضقنت  ال  (- 2 [ ) 213]
. رذق ّهنا  ملعت  یّتح  رهاط  ءیش  ّلک  (- 1 [ ) 214]

هضراعت وا  هلامجا  وا  ۀلأسملا  یف  صّنلا  مدع  هئـشنم  نوک  عم  یلکلا  یعرّـشلا  مکحلاب  ّقلعتملا  کّشلا  یه  ۀّیمکحلا : ۀهبّـشلا  (- 2 [ ) 215]
لیلّدلا مکحلا و  لعاج  ۀیحان  نم  الا  نوکی  هعفر ال  هابتشالا و  ّلح  یعرّـشلا و  مکحلا  وه  اهقّلعتم  ّنال  ۀّیمکحلاب  اهفیـصوت  رخآ و  ّصن  عم 

. هلبق نم  لصاولا 
و ۀّیجراخلا ، رومالا  هابتـشا  هئـشنم  نوک  عم  یئزجلا  مکحلا  وا  یجراخلا  عوضوملاب  ّقلعتملا  کّشلا  یه  ۀّیعوضوملا : ۀهبـشلا  (- 3 [ ) 216]

طابترا ریغ  نم  ۀّیجراخلا  رومالا  نع  صحفلا  یلع  فوقوم  ۀهبّـشلا  عفر  و  یجراخلا ، عوضوملا  وه  اهقّلعتم  نوکل  ۀّیعوضوملاب  فیـصّوتلا 
([. 147 لوصالا / تاحالطصا  عرّشلاب (. هل 

. دش نایب  باتک  زا  مشش  دصقم  يادتبا  رد  یلوصا  هلئسم  فیرعت  (- 1 [ ) 217]
.15 ءارسا / هروس  (- 1 [ ) 218]

. لالهلا ۀیؤر  دنع  اعد  دننام  (- 2 [ ) 219]
. نتت برش  دننام  (- 3 [ ) 220]

. مینزیم لاثم  ود  نیا  زا  یکی  يارب  هدنیآ  ثحابم  رد  ام  رّکذت : (- 4 [ ) 221]
لوصالا 194. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 222]

.463 ۀمالا / نع  عفر  ام  باب  یفاک 2 / (- 1 [ ) 223]
هّیمیرحت هّیبوـجو و  ههبـش  لـماش  عـفر  ثیدـح  اذـل  تسه  یمازلا  فـیلکت  تمرح  بوـجو و  طـقف  هسمخ  ماـکحا  ناـیم  زا  (- 1 [ ) 224]

. دوشیم
میتفاـین یلیلد  رگا  درک  یـسررب  صحف و  دـیاب  یلمع  لوـصا  يارجا  زا  لـبق  هک  میدرک  ناـیب  هـّیلمع  لوـصا  ثـحبم  يادـتبا  ( 2 [ ) 225]

. مینک هعجارم  هّیلمع  لوصا  هب  میناوتیم 
. تسا تبوقع  قاقحتسا  هذخاؤم ،» زا « روظنم  (- 1 [ ) 226]

.198 لوصالا 195 - دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 227]
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. دنکیم ادیپ  قّقحت  رارطضا  هارکا و  جراخ  رد  مینادیم  اریز  دشاب  بذک  زا  نوصم  مالک  هکنیا  يارب  (- 1 [ ) 228]
. میریگب ریدقت  رد  ار  زیچ  هچ  میریذپب  مه  ار  خیش  موحرم  مالک  نوملعی  ام ال  هرقف  رد  اضرف  رگا  (- 1 [ ) 229]

کلمی أ ام - ۀـقدص  قاتعلا و  قالّطلاب و  فلحیف  نیمیلا  یلع  هرکتـسی  لـجّرلا  نع  هتلأـس  لاـق : مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  (- 2 [ ) 230]
لئاسو اوئطخأ . ام  اوقیطی و  مل  ام  هیلع و  اوهرکا  ام  یتّما  نع  عضو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : ّمث  ـال  لاـقف : کـلذ ؟ همزلی 

تیاور 6. باب 16  نامیالا  باتک  هعیّشلا ج 16 /
نوکی امب ال  هصاصتخا  دـعبی  الف  راثآلا  عیمجل  عفّرلا  مومعب  انمکح  ول  ّهنا  اضیا  ملعا  و  هظفل ) ام  هماـقم ( هّللا  یلعا  خیـشلا  لاـق  ( 1 [ ) 231]
کلذک نامّضلا و  هعم  عفتری  أطخ ال  وا  انایسن  مرتحملا  لاملا  فالتاف  ملسملا  رارضا  مزلتـسا  اذا  امک  ۀّمالا  یلع  نانتمالا  یفانی  ام  هعفر  یف 

سیلف ریغلا  رارـضاب  لعافلا  نع  رثالا  عفر  یف  ناـنتما  ـال  ذا  هیلا  اوّرطـضا  اـم  مومع  یف  لخدـی  ـال  هسفن  نع  ررّـضلا  عفدـل  ملـسمب  رارـضالا 
.34 لوصالا 4 / ۀیانع  ك : ر . ررّضلا . عفدل  حتفلاب  ۀغّوسملا  ۀّیهلالا  تامّرحملا  ریاس  ریظن  ریغلاب  رارضالا 

. هریط دسح و  دننام  درادن  يوناث  ناونع  عفر  ثیدح  تارقف  مامت  ارهاظ  (- 1 [ ) 232]
.92 ءاسن : هروس  ( 2 [ ) 233]

بقارم و دـیاب  فّلکم  دـیوگب  دـنک و  بجاو  فّلکم  رب  ار  عقاو  ظّفحت  تسناوتیم  نایـسن  اـطخ و  دروم  رد  سّدـقم  عراـش  (- 1 [ ) 234]
. دنکن ادیپ  قّقحت  نایسن  اطخ و  عوضوم  هک  دشاب  ظّفحتم 

؟» عفر ای « تسا  عفد » يوبن « ثیدح  رد  عفر » هملک « زا  دوصقم  لاؤس - (- 1 [ ) 235]
.152 لوصالا 2 / بیذهت  زین  336 و  لوصالا 3 / دئاوف  ك  ر . باوج -

تیاور 28. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 12  ۀعیشلا ج 18 / لئاسو  (- 2 [ ) 236]
اهودـتعت و الف  ادودـح  ّدـح  یلاعت  هّللا  نا  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نع  درو  امل  ۀـقواسم  ۀـیاوّرلاف  لئاسّرلا  یف  لاق  (- 1 [ ) 237]

.231 لوصالا 2 / قئاقح  مکب - یلاعت  هّللا  نم  ۀمحر  اهوفّلکتت  الف  انایسن  اهنع  تکسی  مل  ءایشا  نع  تکس  و  اهوصعت ، الف  ضئارف  ضرف 
. دشابیم هتحابا  يارب  يریسفت  فطع  مدع » و  (-» 1 [ ) 238]

. تسا قوف  نومضم  هب  بیرق  ثیدح 4 / هب  بستکی  ام  باوبا  زا  باب 4  هعیّشلا ج 12  لئاسو  (- 2 [ ) 239]
(. نومضم نیا  هب  بیرق  تیاور 11 ( تساجن  باوبا  زا  باب 50  ۀعیشلا ج 2 / لئاسو  (- 1 [ ) 240]

تیاور 60. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 60  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  (- 1 [ ) 241]
هروس دیـسر (- نیدـم  بآ  هاـچ ) هب ( هک  یماـگنه  و  ینعی : نیدـم ؛ ءاـم  درو  اّـمل  و  لوصو :» ینعم « هب  دورو » يارب « یلاـثم  (- 1 [ ) 242]

(. صصق 23
. انیلا یهّنلا  لوصو  مالّسلا ب - هیلع  موصعملا  نع  یهّنلا  رودص  فلا - دراد  مزال  دیق  ود  ثیدح  هب  لالدتسا  ( 2 [ ) 243]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 244]
. دنکیم ةءاربلا  ۀلاصا  رب  تلالد  (- 1 [ ) 245]

«. لح تیاور « هلیسو  هب  (- 1 [ ) 246]
عوضوملا و حّـقنی  لصالا  لب  ملع  امیف  اهتابثا  نع  زجعی  یک  لصالا  وه  سیل  هیف  یهّنلا  دورو  ملعی  مل  امیف  ۀـحابالا  تبثم  ّنا  (- 1 [ ) 247]

مّدقت امک  رودّـصلا  وه  هیف  دورولا  نوک  یلع  ءانب  يداهتجا  لیلد  وه  یهن و  هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیـش  ّلک  هلمـشیف  یهن  هیف  دری  مل  امم  ّهنا 
.51 لوصالا 4 / ۀیانع  ك : مهفاف ر . هلوقب  اریخا  فّنصملا  راشا  هّلعل  فّلکملا و  یلا  لوصولا  فّنصملا ال  نم 

«. لح ثیدح « هب : ك ، ر . (- 2 [ ) 248]
.293 ۀیارّدلا 5 / یهتنم  اّیکردم ...  هنوک  لمتحی  مل  یعرش و  مکح  یلع  لکلا  قفتا  اذا  امک  (- 1 [ ) 249]
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رمخ نامه  افداصت  مینک و  برش  ار  ود  نآ  زا  یکی  میراد ، عیام  ود  زا  یکی  ندوب  رمخ  هب  یلامجا  ملع  هک  يدروم  رد  الثم  (- 1 [ ) 250]
. دشاب

. هّیمیرحت ههبش  رد  (- 1 [ ) 251]
. هّیبوجو ههبش  رد  (- 2 [ ) 252]

یه ةدسفملا و  مزلتـسی  لب  ةرـضملا  لامتحا  مزلتـسی  اّمم ال  تاهبّـشلا  یف  ۀـمرحلا  لامتحا  ّنا  انمّلـس  ّهنا  لاکـشالا  لصاح  و  (- 1 [ ) 253]
.65 لوصالا 4 / ۀیانع  هتدسفم  نمؤی  ام ال  یلع  مادقالا  حبقب  ّلقتسی  لقعلا  نکل  هلعاف و  یلع  ةدراولا  رارضالا  نم  تسیل 

: ةدسفملا لمتحم  (- 2 [ ) 254]
(. تیبلا 344 لآ  هسسؤم  عبط  لوصالا - ۀیافک  اذه ( ریغ  هنم  يءارتملا  نکل  117 و  لوصالا 2 / ةّدع  (- 3 [ ) 255]

. درک بانتجا  ایشا  نآ  زا  دیاب  لمع  ماقم  رد  میوشب  مه  فّقوت  هب  لئاق  رگا  (- 1 [ ) 256]
.36 ءارسا / هروس  (- 1 [ ) 257]
.195 هرقب / هروس  (- 2 [ ) 258]

.102 نارمع / لآ  هروس  (- 1 [ ) 259]
ص 193. حاکن ح 2 / تامّدقم  باوبا  زا  باب 157 ، هعیّشلا ج 14 / لئاسو  (- 1 [ ) 260]

ص 112. یضاق ح 3 / تافص  باوبا  زا  باب 12 ، هعیّشلا ج 18 / لئاسو  (- 2 [ ) 261]
. تسا ّتلع  نایب  اف » (-» 3 [ ) 262]

ص 75. یضاق ح 1 / تافص  باوبا  زا  باب 9 / هعیّشلا ج 18 / لئاسو  (- 4 [ ) 263]
یضاق ح 41 ص 123. تافص  باوبا  زا  باب 12  هعیّشلا ج 18 ، لئاسو  (- 5 [ ) 264]

. تئارب لصا  ّهلدا  رد  (- 1 [ ) 265]
. رهظا صخا و  وه  امب  ضراعت  اّهنا  الا  ادراو ...  ناک  نا  يا و  (- 2 [ ) 266]

. تسه هشقانم  لباق  طایتحا  رابخا  زا  یضعب  تلالد  دنس و  (- 3 [ ) 267]
 ... داتسالا انخیشب  ةدیدع  عضاوم  یف  هنع  هریبعت  عم  امّیس  بدالا  هعم  فّنصملا  ءاسا  دق  و  هماقم ) هّللا  یلعا  خیّشلا ( وه  لئاقلا  (- 1 [ ) 268]

.82 لوصالا 4 / ۀیانع 
. تسا یقیرط  مکح  طایتحا ، بوجو  تروص  نیا  رد  (- 2 [ ) 269]
. تسا یسفن  مکح  طایتحا ، بوجو  تروص  نیا  رد  (- 3 [ ) 270]

. یلامجا ملع  هب  نورقم  تاهبش  و  صحفلا ، لبق  هّیودب  تاهبش  (- 1 [ ) 271]
. دنکیمن طایتحا  بوجو  رب  تلالد  و  (- 2 [ ) 272]

.86 لوصالا 4 / ۀیانع  ۀهبّشلا »...  دنع  اوفقو  اهیف « اّمنا  و  ۀهبّشلا ...  دنع  فق  هلوق  بابلا  رابخا  یف  سیل  (- 1 [ ) 273]
.85 لوصالا 4 / ۀیانع  ۀیمکحلا  ۀّیبوجولا  و  اقلطم ، ۀّیعوضوملا  تاهبّشلا  وه  و  (- 2 [ ) 274]

 ... ریخ ۀهبّشلا  دنع  فوقولا  ناف  (- 1 [ ) 275]
. مینک فشک  ار  ّتلع  لولعم  زا  هک  تسا  نآ  ّینا  لیلد  (- 2 [ ) 276]

فیلاکتلا کـلت  رادـقمب  فیلاـکتلل  ۀـتبثم  ةربتعم  لوصا  قرط و  توبثب  الیـصفت  ـال  ـالامجا  ملع  ول  ذا  ۀـحماسم  ریبعّتلا  یف  و  (- 1 [ ) 277]
ۀتبثملا لوصالا  قرّطلا و  دراوم  یف  امب  ریغّـصلا  یلاـمجالا  ملعلا  یلا  ریبکلا  یلاـمجالا  ملعلا  لـالحنا  ۀـجیتّنلا  تناـکل  لاـمجالاب  ۀـمولعملا 

قرط و توبثب  الیـصفت  ملع  کلذـک  اذـکه « کلذ  لدـب  لاق  ول  هاعّدا و  امک  يودـبلا  کّشلا  یلیـصفّتلا و  ملعلا  یلا  هلالحنا  فیلاکتلل ال 
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.89 لوصالا 4 / ۀیانع  کلذ  مزلی  مل  لوصا »... 
. میدرک نایب  دادسنا  ثحب  رد  ار  فیلکت  تبثم  لوصا  حیضوت  ( 2 [ ) 278]

. تسا ملع  مکح  رد  هنّیب  (- 1 [ ) 279]
تسه ترابع  رد  یضتقم » هملک « هکنیا  اب  دننکیم . هراشا  نآ  هب  مه  ینیکشم  موحرم  تسا و  شّوشم  يرادقم  قوف  ترابع  (- 1 [ ) 280]

. درک حالصا  ار  ترابع  ریز  وحن  ود  زا  یکی  هب  دیاب  اذل  هتوبثل » ابجوم  دیامرفیم « فّنصم  لاح  نیع  رد 
: میئوگب مینک و  فذح  ار  ۀّیضق » هملک « فلا -)

. العف هتوبثل  ابجوم  فیلکت  یلع  قرّطلا  مایق  ناک  اذا 
. العف هتوبث  فیلکت  یلع  قرّطلا  مایق  ۀّیضق  ناک  اذا  میئوگب  دوش و  فذح  شدعب  مال » اب « ابجوم  ب «-)

. تسا یتاذ  یلقع و  عطق ، ّتیّجح  اّما  تسا  یلعج  یعرش و  دحاو ، ربخ  تاراما و  ّتیّجح  (- 2 [ ) 281]
. تسا لداعلا  قّدص  دحاو  ربخ  تیّجح  ّهلدا  دافم  (- 1 [ ) 282]

تاراما تروص  نیا  رد  مکح ) تابثا  هن  دشاب ( ّتیزّجنم  ّتیرّذعم و  قرط  تاراما و  دافم  رگا  هک  دومن  داریا  لکـشتسم  البق  (- 1 [ ) 283]
دنوش و ماکحا  هب  یلامجا  ملع  لالحنا  ببـس  ات  دـننکیمن  نایب  ام  يارب  ار  یمکح  اریز  دـنیامن  لحنم  ار  یلامجا  ملع  دـنناوتیمن  قرط  و 

. دننکیم داریا  لکشتسم  هب  قوف  ترابع  رد  فنصم 
. ملع هن  دنیامنیم  نظ  هدافا  لوصا  قرط و  تاراما و  (- 2 [ ) 284]

. یقیقح هن  یمکح  لالحنا  (- 3 [ ) 285]
. تسا لاکشا  لصا  هب  طوبرم  اذا ،...  اذه  ترابع  (- 1 [ ) 286]

. میرادن یثحب  يرورض  لاعفا  هرابرد  (- 1 [ ) 287]
. تسا ّتیعونمم  طایتحا و  مه  فّقوت  هجیتن  لمع  ماقم  رد  هّتبلا  ( 2 [ ) 288]

 ... لالح کل  ءیش  لک  ( 3 [ ) 289]
. دینک هعجارم  طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  یئاور  هلدا  هب  بلطم  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 290]

. عرش مکح  نایب  زا  لبق  يرورض  ریغ  لاعفا  مکح  (- 2 [ ) 291]
. هّیمکح تاهبش  رد  تئارب  يارجا  (- 3 [ ) 292]

(. هّرس سّدق  ینیکشم  حبقلا ( ةدعاق  یلع  ةدراو  لمتحملا  ررّضلا  عفد  بوجو  ةدعاق  ّنا  نم  مّدقت  ام  یلا  ةراشا  (- 1 [ ) 293]
. دوشیم قالطا  یلقع  تئارب  هب  ةءاربلا  ۀلاصا  و  یعرش ، تئارب  هب  ۀحابالا  ۀلاصا  الومعم  (- 1 [ ) 294]

. میدرک نایب  تئارب  ثحب  لّوا  رد  ار  هّیعوضوم  هّیمکح و  ههبش  فیرعت  (- 1 [ ) 295]
 ... حبذ و ماگنه  ادخ  مان  هیمست  حباذ ، مالسا  دننام ، (- 1 [ ) 296]

. میئامن عوجر  یلمع  لصا  هب  میناوتیم  میشاب  هتشادن  يداهتجا  لیلد  رگا  ضرف  جنپ  مامت  رد  (- 1 [ ) 297]
. ّتیّلح هن  تسا  تراهط  هیکذت  همزال  هشیمه  میتفگ  هک  روطنامه  (- 1 [ ) 298]

 ... تسا یتروص  رد  دوشیم  يراج  ّتیلباق  مدع  باحصتسا  میتفگ  لّوا  ضرف  رد  هکنیا  (- 1 [ ) 299]
. دوب هیکذت  رب  ّقلعم  ناویح  نآ  تراهط  تیّلح و  (- 2 [ ) 300]

. باحصتسا (- 1 [ ) 301]
هب رمالل  اّما  و  هیلا ...  انرشا  امک  یعقاولا  مکحلا  ۀحلـصم  سفن  نع  هب  رمالا  ثاعبنال  اّما  نوکی  نا  ّدب  الف  یعرّـشلا  هنـسح  اّما  (- 1 [ ) 302]

 .... هنم ضرغلا  یلا  لهاجلا  فّلکملا  لصی  یّتح  لمتحملا  عقاولا  زیجنتل 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1279 

http://www.ghaemiyeh.com


.479 ۀیارّدلا 5 / یهتنم  یلوملل - ادایقنا  هنوکلف  یلقعلا  هنسح  اّما 
لوصالا 228. دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 303]

. یبابحتسا رما  ول  و  (- 1 [ ) 304]
. یبابحتسا رما  (- 1 [ ) 305]

تسا هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دنکیم ، نایتا  ای  كرت  یهلا  رما  یعاد  هب  ار  یمّلـسم  بجاو  ای  مارح  ناسنا  هک  يدراوم  رد  (- 1 [ ) 306]
ای نایتا  یهلا ، رما  لامتحا  هزیگنا  هب  ار  همرحلا  كوکـشم  ای  بوجولا  كوکـشم  ناسنا ، هک  يدراوم  رد  اـّما  دوب  دـهاوخ  باوث  قحتـسم  و 
هک دنکیم  مکح  لقع » دیآیم و « باسح  هب  يداقنم  زاتمم و  دبع  یـصخش ، نینچ - هک  ارچ  تسا  رتدایز  راک ، ّتیّمها  دـیامنیم ، كرت 

. تسا تبوثم  قحتسم  مه ، داقنم  دبع 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 307]

رابخا تلالد  هرابرد  میهدیم ( حیضوت  راصتخا  هب  ار  نتم  ترابع  ام  اذل  دنکیم  ثحب  اهنآ  هرابرد  رطس  دنچ  زا  دعب  فّنصم  (- 1 [ ) 308]
(. تسه رظن  ود  غلب  نم 

. تسا لمع  بابحتسا  رب  لاد  غلب  نم  رابخا  هک  تسا  نیا  مه  دنوخآ  موحرم  رظن  (- 2 [ ) 309]
رب تلالد  یفیعض  ربخ  الثم  هّیبوجو ، تاهبش  مامت  رد  هن  تسا  بابحتـسا » ای « بوجو » رب « لاد  یفیعـض  ربخ  هک  يدراوم  رد  (- 3 [ ) 310]

. تسا بحتسم  زامن  تعکر  ود  نآ  دنیامرفیم  فّنصم  تروص  نیا  رد  دومن  ّتیصوصخ  نالف  اب  زامن  تعکر  ود  بابحتسا  ای  بوجو 
. دشاب باقع  باوث و  ياراد  يولوم و  رما ، نآ  هک  ضرفرب  (- 1 [ ) 311]

ص 60. تدابع ح 3 / تامّدقم  باوبا  زا  باب 18  هعیّشلا ج 1 / لئاسو  (- 1 [ ) 312]
لوصالا 230. دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 313]

. دنکیمن نایب  ار  باوث  رادقم  لقع  هّتبلا  (- 1 [ ) 314]
429 و 428. هیحل 1 / حیرست  بابحتسا  باب  ۀعیشلا  لئاسو  ك : ر . (- 1 [ ) 315]

.113 لوصالا 4 / ۀیانع  هیلع ...  ّدر  مث  کلذ  یلا  هماقم  هّللا  یلعا  خیّشلا  راشا  دق  (- 1 [ ) 316]
باّوثلا ّبترت  ناک  هّللا - همحر  فّنـصملا - رکذ  امک  لعفلا  بابحتـسا  یلع  صوصنلا  هذه  ۀلالد  ضرف  ول  ذا  رهاظ ، ریغ  اذه  (- 2 [ ) 317]

دایقنالا ال یلع  نوکی  نا  دب  بترتملا ال  باوثلاف  لمتحملا  یعقاولا  رمالا  دصقی  مل  ول  اّما  اهنم  دافتسملا  هبابحتـسا  دصقب  اطونم  لمعلا  یلع 
الا هریغ  باوث  بترتی  رمالا و ال  کلذ  یلع  بترتملا  باوثلا  ّبترت  انّیعم ، ارما  دـصق  ناف  القع ، لعافلا  دـصقل  عباـت  باوثلا  بترت  نـال  ریغ 

.270 لوصالا 2 / قیاقح  هیلع  هسفن  باوث  بترتملا  لب  سکعلا  دایقنالا و ال  یلع  بترتی  ۀعاطالا ال  باوثف  الّضفت 
اعرش ابحتسم  وه  وه  امب  باوثلا  هیلع  غلب  دق  يّذلا  لمعلا  سفن  ریـصی  نا  اّدج  دعبتـسملا  ّهنا  نم  تفرع ، ام  یلا  افاضم ) اذه  (-) 3 [ ) 318]
نکی مل  نا  دعب  ایعرش  ابحتسم  هتروریـص  یف  هیلع و  وه  امع  لعفلا  بالقنا  یف  ۀیببـس  ۀیعوضوم و  هل  امم  فیعـض  ربخب  غولبلا  ناک  ثیحب 

.112 لوصالا 4 / ۀیانع  اعقاو  اّبحتسم 
یعرـشلا بابحتـسالا  نیب  انرکذ و  ام  نیب  ةرمّثلا  ّنا  ّمث  هظفل :) ام  هماقم ( هّللا  یلعا  خیّـشلا  لاق  دـقف  نیلوقلا  نیب  ةرمّثلا  اـّما  و  (- 4 [ ) 319]

دّرجم ناف  اعرش  هب  رومأملا  ءوضولا  یلع  بترتملا  ثدحلا  عافترا  لثم  ۀّیعرّـشلا  تاّبحتـسملا  یلع  ۀیعرّـشلا  ۀّبترتملا  راثآلا  ّبترت  یف  رهظی 
لـسغ بابحتـساب  مکحلا  اذـک  و  لّمأتف ، ثدـحلا  عفر  هیلع  بترتی  هیلع و ال  باوثلا  قاقحتـسا  الا  بجوی  هب ال  رمالاب  ربتعم  ریغ  ربخ  دورو 

انلق نا  هللبب و  حسملا  نم  عنمی  نا  ایوق  لمتحی  لب  هللبب  حـسملا  زاوج  غّوسی  طایتحالا ال  دّرجم  باب  نم  ءوضولا  یف  ۀـیّحللا  نم  لسرتسملا 
.110 لوصالا 4 / ۀیانع  هماقم  عفر  همالک  یهتنا  مهفاف . اّیعرش  اّبحتسم  هتروریصب 

.545 ۀیارّدلا 5 / یهتنم  ۀلودعم - ۀّیضق  یلا  یهّنلا  عوجر  یلع  ءانب  هلاح ، مارحالا  كورت  نم  هریغ  دیّصلا و  نع  یهّنلاک  (- 1 [ ) 320]
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.545 ۀیارّدلا 5 / یهتنم  هتابن - مرحلا و  رجش  عطق  نع  یهّنلاک  (- 2 [ ) 321]
. میدرک نایب  تئارب  ثحب  لّوا  رد  ار  هّیعوضوم  ههبش  فیرعت  (- 3 [ ) 322]

. یعومجم ماع  دننام  (- 4 [ ) 323]
. یقارغتسا ماع  دننام  (- 1 [ ) 324]

لالخالا ّدح  یلا  هلوصو  لبق  وهف  ینأّشلا  نود  یلعفلا  لالتخالا  وه  هنسح  وا  طایتحالا  سفنل  عفاّرلا  ّنا  ینعی : لالتخالل ، دیق  (- 1 [ ) 325]
.556 ۀیارّدلا 5 / یهتنم  نسح  ماظنلاب 

. تسین بجاو  طایتحا  مه  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هکنیا  امک  (- 2 [ ) 326]
نـسحی ّهنا  امهوحن ال  ءامّدـلا و  جورفلاک و  عراشلا  يدـل  ۀـمهملا  رومالا  یف  طایتحالا  بوجو  یلا  ةراشا  نوکی  نا  لـمتحی  (- 1 [ ) 327]

. بحتسم حجار  ّهنا  مزال ال  بجاو  ضعب  یلع  تاطایتحالا  ضعب  حیجرتف  هیلع  و  هب ، مازلا  الب  اهیف  طایتحالا 
کلذکف المتحم  وأ  الامتحا  تاطایتحالا  ضعب  حـیجرت  هل  حـجاّرلا  نم  ّنا  امک  کلذ  یلا  تفتلملا  ّنا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  اضیا  لمتحی  و 

.121 لوصالا 4 / ۀیانع  ملاعلا ) هّللا  و  اهیلع ( ةرامالا  مایق  دراوم  یلع  ۀحابالا  یلع  لصالا  مایق  دراوم  حیجرت  هل  حجارلا  نم 
. تساجن تراهط و  هلئسم  دننام  (- 2 [ ) 328]

طایتحا تروص  نیا  رد  تسا  مارح  ب » ءیـش « ای  تسا  بجاو  فلا » ءیـش « اـی  هک  دـشاب  هتـشاد  یلاـمجا  ملع  فّلکم  رگا  (- 1 [ ) 329]
. تسا مزال  نکمم و 

.567 ۀیارّدلا 5 / یهتنم  هب - لئاق  یلع  رثعن  ملف  انیعم  بوجولا  لامتحاب  ذخالا  اّما  (- 1 [ ) 330]
.275 لوصالا 2 / قئاقح  امهدحاب - ذخالا  بوجوب  لوقلا  یلع  دّرلا  یف  عورش  (- 1 [ ) 331]

.275 لوصالا 2 / قیاقح  ةروصحملا - ۀهبّشلا  یف  امک  (- 2 [ ) 332]
. ردصملا سفن  نیّیرابخالا - بهذم  وه  امک  طایتحالا  رابخا  میدقت  یلع  ءانب  ۀّیودبلا  ۀهبّشلا  یف  امک  (- 3 [ ) 333]

دّرلا امهدحاب و  ذخالا  بوجوب  لوقلل  لالدتسالا  یلا  ةراشا  لاوقالا و  ۀّیقب  نم  دحاو  ّلکل  هب  لدتسا  اّمع  باوجلا  یف  عورـش  (- 1 [ ) 334]
(. 275 / 2 لوصالا ( قئاقح  هیلع 

. سماخ رما  رد  (- 2 [ ) 335]
.275 لوصالا ج 2 / قئاقح  ك : مّرحم ر . عیرشت  ّهنا  تفرع  دق  لب  (- 3 [ ) 336]

. ضراعت زراب  قادصم  (- 4 [ ) 337]
. دشابن نیب  رد  یحّجرم  رگا  (- 5 [ ) 338]

. حّجرم دوجو  تروص  رد  (- 1 [ ) 339]
. حّجرم نادقف  تروص  رد  ( 2 [ ) 340]

.277 لوصالا 2 / قیاقح  القع . ةءاربلاب  مکحلا  وه  لّوالا و  هجولا  یلع  ّدر  اذه  (- 1 [ ) 341]
لوصالا 236. دئارف  ك : ر . (- 2 [ ) 342]

. دومن هّیعطق  تفلاخم  ناوتیم  مه  تروص  نیا  رد  دشاب  يدّبعت  نّیعم ، وحن  هب  امهدحا  رگا  (- 1 [ ) 343]
. مینکیم نایتا  رما  لامتحا  یعاد  هب  دراوم  نیا  رد  هک  دناهدرک  نایب  فّنصم  لّوا  دلج  رد  (- 1 [ ) 344]

هیبنت نیرخآ  رد  ار  ود  نیا  توافت  لامتحا و  هن  تسا  لمتحم  بسح  هب  حـیجرت  هک  دـننکیم  ناـیب  فّنـصم  تراـبع  نیا  رد  (- 1 [ ) 345]
. میدرک نایب  تئارب  لصا 

(. هحابا مجنپ ( لّوا و  هجو  (- 2 [ ) 346]
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. دشاب نّیعم  وحن  هب  امهدحا  رد  حیجرت  لامتحا  رگا  (- 3 [ ) 347]
.281 لوصالا 2 / قئاقح  ةدایّزلا . ةدشلا و  یلع  ۀلمتشم  نکت  مل  نا  و  (- 1 [ ) 348]

.281 لوصالا 2 / قئاقح  کلذک - ۀنیفس  بوکر  وا  ۀبوصغم  ضرا  قارطتسا  یلع  قیرغلا  ذاقنا  فّقوت  ول  امک  (- 2 [ ) 349]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 350]

مجنپ دلج 

هراشا

میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
7 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: همّدقم

هراشا

ناتسود رب  مرک  فطل و  تیاغ  زا  شتمعن  ناوخ  تسا و  رگهولج  ملاع  تاّرذ  رد  شتردق  راثآ  هک  ناّنم  رداق  هاگشیپ  هب  شیاتـس  دمح و  »
«. هدرتسگ نانمشد  و 

تسود  هچ  نمشد  هچ  امغی  ناوخ  نیا  ربتسوا  ماع  هرفس  نیمز ، میدا 
نید نازورف  لعشم  اب  هک  داب  وا  یمارگ  ءایصوا  تبترم و  یمتخ  ترضح  كاپ  ناور  هب  هژیوهب  وا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  رب  رامـشیب  دورد 

دیحوت میقتسم  هار  هب  یتسرپتب  كرش و  يدیلپ  زا  هداد و  قوس  یلاعت  یّقرت و  يوسب  ینادرگرس  تلالض و  هطرو  زا  ار  ّتیرشب  شناد ، و 
«. نیعمجا مهیلع  هیلع و  هّللا  تاولص  . » دناهدومن تیاده  تداعس  و 

دومن و مرادروخرب  هّللا ، رهش  تاکرب  زا  دوخ  تفایض  هرفس  رـس  رب  لاس 1412 - ناضمر - كرابم  هام  رد  هک  ار  ناّنم  دزیا  ساپـس  رکش و 
یلاعت  هّللا  لّجع   » نامز ّیلو  يالاو  رضحم  هب  میامن و  لیمکت  ار  رضاح  رثا  متفای  قیفوت 

8 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هچرگ میامن  میدقت  نامسآ  نیمز و  تابث  بجوم  فیرّشلا » هجرف 

ندرب  ناتسلگ  هب  ارحص  سخ  راخندرب و  ناّمع  هب  هرطق  دوبن ، قیال 
ندرب  نامیلس  دزن  یخلم  نارتسا  نیا  ناروم  مسر  هک  منک  هچ  اّما 

. نونب لام و ال  عفنی  موی ال  ینعفنی  نا  هّللا  یسع 
***

: موشیم بلطم  دنچ  رّکذتم  کنیا 

حطـس ياهثحب  هلـسلس  زا  هرود  نیمـشش  رد  هک  تسا  لوصالا  ۀیافک  باتک  مّود  دـلج  قیقحت  سیردـت و  رـضاح ، باـتک 1 ] ياوتحم  - 1
. هدش ماجنا  یلاعلا » هّلظ  ماد   » ینارکنل لضاف  هّللا  تیآ  ترضح  طّسوت  ۀیافک ،

يراتشون تروص  هب  ار  نآ  ماهدومن  یعـس  هک  هدیدرگ  نایب  يراتفگ  هویـش  هب  باتک  بلاطم  مدش ، رّکذتم  مراهچ ، دلج  رد  هک  روطنامه 
. میامن هضرع  هدامآ و 
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نتم و زا  تمسق  ره  نایاپ  هدش و  عبط  تاحفص ، يالاب  تمسق  رد  لوصالا  ۀیافک  باتک  نتم  هک : تسا  وحن  نیا  هب  رضاح  باتک  حرط  - 2
ار حرـش  زا  تمـسق  ره  يادتبا  دنناوتب  تلوهـس  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  ماهدومن  صّخـشم  [ 1  ] تمالع اب  ار  نآ  هب  طوبرم  حرـش  يادـتبا 

. دننک هعلاطم 
دوریم دـیما  اذـل  ریقح ، نیا  زا  هژیوهب  تسا  مک  رایـسب  هابتـشا  زا  يرثا  ره  ندـنام  نوصم  ناـکما  هک  اـجنآ  زا  تساوـخرد : شزوـپ و  - 3

یهابتشا  هب  هچنانچ 
9 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ددرگ حالصا  دعب  ياهپاچ  رد  ات  دیئامرفب  رّکذت  هدرازگ ، ّتنم  هدنسیون ، رب  دیدومن ، دروخرب 
. دیئامرفیمن مشومارف  ریخ  ياعد  زا  تباجتسا ، ّناظم  رد  هعلاطم و  ماگنه  هب  هک  مراد  قثاو  ءاجر 

يرقاب رصان  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀّجح  ترـضح  دنمجرا  ناردارب  يراکمه  زا  دوب ، دهاوخ  تمعن  دایدزا  بجوم  تمعن ، رکـش  نوچ  - 4
هاگرد زا  میامنیم و  يرازگساپس  هنامیمص  تسود ، رشب  نیسحمالغ  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسالا  ۀّجح  ترضح  نینچمه  يدنهدیب و 

. میامنیم تلئسم  ار  ناگدربمان  شیپ  زا  شیب  قیفوت  ناّنم ، دزیا 
. نیحلاّصلا هّللا  دابع  یلع  مالّسلا  میظعلا و  ّیلعلا  هّللاب  الإ  ةّوق  لوح و ال  و ال 

یمق  ینیسح  دّمحم  دّیس  هّیملع - هزوح  مق ،
11 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاغتشالا  ۀلاصا 
13 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
، نیّیطابترالا رثکألا  ّلقالا  نیب  يرخأ  و  نینیابتملا ، نیب  هدّدرتل  ةراتف  میرّحتلا ، وأ  باجیإلا  نم  فیلکّتلاب  ملعلا  عم  هب  فّلکملا  یف  ّکـش  ول 

[. 1 : ] نیماقم یف  مالکلا  عقیف 
______________________________

متفه دصقم  همادا  ]

طایتحالا ۀلاصا 

هراشا

یلو تسا  مّلـسم  فیلکت ، لصا  هک  تسا  یئاـج  لـصا ، نیا  دروم  ارجم و  تسا 2 ] طایتحالا  ۀـلاصا  هّیلمع ، لوصا  زا  لـصا  نیمّوس  [- 1]
هک تسا  رّکذت  هب  مزال  تسا  كوکـشم  هب ، رومأم  نکل  میراد  نیقی  فیلکت  لصا  هب  تبـسن  رگید  ترابع  هب  تسا  كوکـشم  هب ، فّلکم 

دنچ زا  دعب  فّنصم  هک  دومن  رّوصت  ناوتیم  عون  هس  هب  ار  فیلکت  لصا  هب  ملع 
14 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 3] دنکیم هراشا  نآ  هب  رطس 

. تسا دّدرم  بجاو »  » اّما تسا  مّلسم  بوجو »  » یهاگ - 1
. هعمج زامن  ای  تسا  رهظ  زامن  الثم  بجاو ، مینادیمن  اّما  دراد  قّقحت  یبوجو  مینادیم  لاثم :

. تسا دّدرم  مارح »  » اّما تسا  مّلسم  تمرح »  » یهاگ - 2
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ود نآ  زا  کیمادک  مینادیمن  اّما  هدش  ام  هّجوتم  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  تسا و  رمخ  فلا و ب »  » فرظ ود  زا  یکی  میراد  نیقی  لاثم :
. تسا رمخ  یجراخ  فرظ 

تسا و ّقلعتم  فلا »  » ءیـش هب  دـشاب  نایم  رد  بوجو  رگا  اهتنم  تسا  هدـش  فّلکم  هّجوتم  تمرح  اـی  بوجو  هک  مینادیم  مه  یهاـگ  - 3
ءیّشلا كاذ  اّما  بجاو و  ءیّشلا  اذه  اّما   » هک میراد  یلامجا  ملع  تقیقح ، رد  تسا  هتفرگ  ّقلعت  ب »  » ءیش هب  دشاب  راک  رد  تمرح »  » رگا

[. تسا 4 توافتم  تمرح ، بوجو و  ّقلعتم  هک  مارح »
. تسا ماقم  ود  رد  طایتحالا  ۀلاصا  رد  ام  ثحب 

زامن دننام  دنتـسین  رگیدکی  هب  طوبرم  هک  تسا  يرما  ود  ینعی  تسا 5 ] نیابتم »  » رما ود  نیب  دّدرم  اّما  كوکـشم  هب ، فّلکم  یهاگ  فلا -
اب نآ  ّتیمک  ّتیفیک و  لقتسم و  تدابع  هک  رهظ  زامن  دراد و  مه  یّلقتسم  ّتیّمک  تیفیک و  تسا و  لقتسم  تدابع  کی  دوخ ، هک  هعمج 

. تسا توافتم  هعمج  زامن 
. تسا عون  ود  رثکا  ّلقا و  هّتبلا  تسا  رثکا  ّلقا و  نیب  دّدرم  هب ، فّلکم  یهاگ  ب -

15 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن رگیدکی  هب  یطابترا  نآ  ءازجا  هک  تسا  يرما  ود  نیب  دّدرم  هب ، فّلکم  ینعی  یطابترا 6 -)] ریغ   ) یلالقتسا رثکا  ّلقا و  - 1

نوچ تروص  نیا  رد  ناموت ، هاجنپ  دـص و  ای  تسا  ناموت  دـص  غلبم  نآ  هک  مینادیمن  اـّما  میتسه  نویدـم  دـیز ، هب  یغلبم  مینادیم  لاـثم :
اریز درک  يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  ناموت  هاجنپ  هب  تبسن  ناوتیم  تسا ، كوکشم  ناموت  هاجنپ  هب  تبسن  مّلسم و  ناموت  دص  هب  تبسن  ام  نید 

تسا حضاو  هّتبلا  دومن  يراج  تئارب  ناوتیم  رثکا  هب  تبـسن  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  رد  سپ  تسا  كوکـشم  دئاز ، ردق  دروم  رد  فیلکت ،
هّمذ تئارب  امّلـسم  غلبم  نامه  هب  تبـسن  میدرک ، ءادا  ار  دوخ  نید  زا  ناموت  هد  اـم  رگا  تسین  طـبترم  رگیدـکی ، هب  تبـسن  نید ، ءازجا  هک 

. میاهدرک ادیپ 
رثکا ّلقا و  رد  هشیمه  اریز  دومن  ثحب  نآ  زا  ناوتیم  تئارب  لصا  رد  هکلب  تسین  طایتحالا  ۀـلاصا  هب  طوبرم  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  ثحب 

فّنصم دومن . عوجر  تئارب ، لصا  هب  ناوتیم  يودب  کش  رد  دوشیم و  لحنم  يودب  کش  یلیصفت و  ملع  هب  ام  یلامجا  ملع  یلالقتـسا 
. دندومن نآ  هب  ياهراشا  تئارب  تاهیبنت  زا  مّوس  هیبنت  رد  اّما  دناهدومنن  یّلقتسم  ثحب  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  يارب 

هب  نآ  ءازجا  هک  تسا  يرما  ود  نیب  دّدرم  هب ، فّلکم  ینعی  یطابترا 7 -] رثکا  ّلقا و  - 2
16 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. هدشن تیاعر  الصا  بکرم - هب - فّلکم  نآ  هک  تسا  نیا  لثم  دوش  دراو  یلالخا  ءزج  کی  هب  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  طبترم  رگیدکی 
رگا تروص  نیا  رد  هن  ای  تسه  زامن  ءازجا  زا  هروس  ایآ  هک  دـیراد  کـش  نکل  دراد  مّلـسم  ینیقی و  ءزج  هن  زاـمن  هک  دـینک  ضرف  لاـثم :

طبترم رگیدکی  هب  زامن  ءازجا  اریز  هدرکن  ادیپ  قّقحت  الصا  هب  رومأم  نیا  دینک  لالخا  نآ  هب  تبسن  ادمع  امش  دشاب و  زامن  ءازجا  زا  هروس 
. دنک ادیپ  قّقحت  هب ، فّلکم  رادقم  نامه  هب  دنکب  نایتا  ار  یئزج  ره  ناسنا  رگا  هک  تسین  نینچنیا  تسا و 

. یطابترا رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  نینیابتم 2 - نیب  رما  نارود  دننکیم 1 - ثحب  ماقم  ود  رد  لاغتشا  ثحبم  رد  فّنصم  هصالخ :
17 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اّیلعف ناک  نإ  رخآ - كرت  رمأ و  لعف  اناک  ول  و  اقلطم - امهنیب  مولعملا  فیلکّتلا  ّنأ  یفخی  نینیابتملا ال  نیب  رمألا  نارود  یف  لّوألا : ماـقملا 
الف لامتحالا ، دّدّرتلا و  لامجإلا و  نم  هیلع   ] وه ام  عم  یلعفلا ، رجّزلا  وأ  ثعبلل  ۀـّماّتلا  ۀـّلعلا  وه  امل  ادـجاو  نوکی  نأب  تاـهجلا ، عیمج  نم 
امم ۀحابإلا  وأ  ۀعّـسلا  وأ  عضولا  وأ  عفّرلا  یلع  همومعب  ّلد  ام  نوکی  ۀـلاحم  ذـئنیح ال  و  هتفلاخم ، یلع  ۀـبوقعلا  ۀّحـص  هزّجنت و  نع  صیحم 

[. 1  ] هعم اهتضقانم  لجأل  القع ، اصّصخم  ملعلا  فارطأ  ّمعی 
______________________________
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نینیابتم نیب  رما  نارود  لّوا  ماقم 

هراشا

رما ود  نیب  دّدرم  هب  فّلکم  نکل  تسا  مّلـسم  فیلکت ، لـصا  هک  دـننکیم  عورـش  ار  نینیاـبتم  نیب  رما  نارود  ثحب  فّنـصم ، نونکا  [- 1]
ای بوجو  هب  یلامجا  ملع  هکنیا  ای  دّدرم و  مارح »  » مّلسم و تمرح »  » ای دّدرم  بجاو »  » مّلسم و بوجو »  » نینیابتم نآ  رد  هاوخ  تسا  نیابتم 

ءیش کی  هب  دشاب  نایم  رد  بوجو  رگا  اهتنم  میشاب  هتشاد  تمرح 
18 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 8] دراد ّقلعت  رگید  ءیش  هب  دشاب  نیب  رد  تمرح  رگا  تسا و  ّقلعتم 
زامن بوجو ، نآ  هب  فّلکم  هک  دراد ، کش  نکل  تسا ، هدش  وا  هّجوتم  یبوجو  هک  دراد  نیقی  لاوّزلا  دنع  هعمج ، زور  رهظ  یفّلکم  لاثم :

؟ تسیچ وا  هفیظو  یلامجا  ملع  نیا  دوجو  اب  هعمج ، زامن  ای  تسا  رهظ 
ود ياراد  هلئسم ، دنیامرفیم  فّنـصم  دراد . یتّیـصوصخ  هچ  بوجو - لامجالاب - مولعم  فیلکت  نیا  هک  درک  یـسررب  دیاب  ضرف  نیا  رد 

: تسا تروص 
فیلکت تسه و  دوجوم  هلماک ، ّتیلعف  هب  ندیسر  تاّیصوصخ  طئارـش و  مامت  ینعی  دراد ، تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت ، نآ  رگا  - 1

نآ هکنیا  مینادیم  یّتح  دوش و  تامّرحم - رد  نایتا - زا  رجز  و  تاـبجاو - رد  ناـیتا - هب  کـیرحت  فّلکم ، هک  تسا  هدیـسر  ياهلحرم  هب 
ّتیلعف شلاـمجا  دوجو  اـب  ینعی  تسین  شتّیلعف  هب  ّرـضم  تسین ، صّخـشم  الیـصفت  اـم  يارب  نآ  هب  فّلکم  دراد و  لاـمجا  یعون  فـیلکت 

دناوتیمن مه  الوم  دوخ  یّتح  تسین  نآ  ربارب  رد  تقفاوم  زج  ياهراچ  چـیه  هک  هدیـسر  ياهلحرم  هب  فیلکت  هکنیا  هصالخ  دراد و  هقلطم 
تسا و یلیـصفت  ملع  دـننام  یلامجا  ملع  دـنیامرفیم  فّنـصم  تروص  نیا  رد  دـهد  لامجالاب  مولعم  فیلکت  نیا  اب  تفلاخم  رد  صیخرت 

. دیامن تقفاوم  فیلکت  نآ  اب  هک  تسا  مزال  فّلکم  رب  القع  تسا و  هدیسر  [ 9] زّجنت هلحرم  هب  فیلکت 
هک میراد  هریغ  قودص و  هلسرم  هعـس ، ثیدح  بجح ، ثیدح  عفر ، ثیدح  لیبق  زا  یتامومع 10 ] تایاور و  هّیعرش ، ّهلدا  رد  ام  لاکـشا :

ام ال عفر   » دنیوگیم الثم 
19 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

القع و ال عنام  كانه  نکی  مل  هتفلاخم ، یلع  باقعلا  ّحـص  هلاثتما و  بجول  الیـصفت  ملع  ول  ثیحب  ناک  ول  کلذـک و  اّیلعف  نکی  مل  نإ  و 
[. 1  ] فارطألل ۀّیعرّشلا  ةءاربلا  ّۀلدأ  لومش  نع  اعرش 

______________________________

بجاو رهظ ، زامن  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  هکلب  میرادـن  یلیـصفت  ملع  ام  نوچ  دـنوشیم  هیف  نحن  ام  لماش  رهاـظ ، بسح  هب  و  نوملعی »
. تسین مزال  طایتحا  اذل  هعمج  زامن  ای  تسا و 

مه الوم  صخـش  هک  تسا  هدیـسر  ياهلحرم  هب  دراد و  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت ، هیف  نحن  اـم  رد  میتفگ ، هک  روطناـمه  باوج :
ثیدح یلیـصفت ، ملع  دوجو  اب  هک  روطنامه  تسا و  یلیـصفت  ملع  دننام  یلامجا  ملع  هیف  نحن  ام  رد  دهد و  تفلاخم  رد  نذا  دـناوتیمن 

ار روکذم  تامومع  لقع ، دننکیمن و  یلامجا  ملع  رد  يریثأت  نآ  لاثما  عفر و  ثیدح  یلامجا ، ملع  دوجو  اب  مه  اجنیا  درادن  یـشقن  عفر 
. مینکیم ادیپ  تبوقع ، قاقحتسا  میئامن ، تفلاخم  نآ  اب  هچنانچ  دومن و  هّیعطق  تقفاوم  فیلکت ، اب  دیاب  دنزیم و  صیصخت 

اّما تسا  مات  دراد  فیلکت  ّتیلعف  رد  تلاخد  هک  یتاهج  مامت  ینعی  [ 11] دشاب هتشادن  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت ، هچنانچ  : 2 [- 1]
هب فیلکت  عقاو ، رظن  زا  ینعی  دـشاب  هتـشاد  هقلطم  ّتیلعف  هک  تسین  مولعم  تسا ، هارمه  لاـمجا ، عوـن  کـی  اـب  فـیلکت ، هک  تهج  نیا  زا 
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یلیـصفت ملع  دـننام  یلاـمجا ، ملع  تروـص ، نیا  رد  دـیامن  نآ  هب  تبـسن  ضاـمغا ، وـفع و  دـناوتن  مه  ـالوم  هک  تسا  هدیـسرن  ياهلحرم 
عنام  هنوگچیه  ضرف ، نیا  رد  میئوگیم  اذل  دوش  یلیصفت  ملع  نیشناج  دناوتیمن  یلامجا  ملع  دشابیمن و 

20 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ملع ياج  هب  رگا  هّتبلا  دوش  يراج  یعرش  تئارب  یلامجا ، ملع  فارطا  مامت  رد  دهد  هزاجا  الوم  هک  درادن  دوجو  یعرش 13 ] و  یلقع 12 ]

دوجو يدـیدرت  لامجا و  یلیـصفت ، ملع  هارمه  اریز  دـنامیمن  یقاب  تئارب ، يارجا  يارب  يدروم  الـصا  میتشادیم  یلیـصفت  ملع  یلامجا ،
. درادن دوجو  تئارب ، لصا  يارجا  يارب  ياهنیمز  دوشیم و  زّجنم  فیلکت ، یلیصفت  ملع  دوجو  اب  درادن و 

دوش يراج  نآ ، فارطا  رد  تسناوتن  تئارب  لصا  تفرگ و  دوخ  هب  یلیـصفت  ملع  هرهچ  انعم  مامت  هب  یلاـمجا  ملع  لّوا ، مسق  رد  هصـالخ 
، فیلکت نوچ  مّود  مسق  رد  اّما 
21 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعقاولا مکحلا  ناک  اذإف  یلیـصفّتلا ، عم  يرهاّظلا  مکحلل  لاجم  ّهنأ ال  الإ  یلامجإلا ، یلیـصفّتلا و  ملعلا  نیب  قرف  ـال  ّهنأ  حدـقنا  اـنه  نم  و 
لعج ناکمإل  هعم ، اّیلعف  ریصی  نأ ال  نکمیف  یلامجإلا ، عم  لاجم  هل  و  تاهجلا ، عیمج  نم  هعم  اّیلعف  ریصی  ۀلاحم  تاهجلا ال  رئاس  نم  اّیلعف 

[. 1 [ ] مهفاف 14 ۀهجلا  هذه  ریغ  نم  اّیلعف  ناک  نإ  و  هفارطأ ، یف  يرهاّظلا 
______________________________

ادـیپ نایرج  تسناوتیم  تئارب  لصا  هّیلمع و  لوصا  دوب  یلاـمجا  ملع  زا  رظن  عطق  اـب  نآ  ّتیلعف  هکلب  تشادـن  تاـهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف 
. دوب هب  فّلکم  رد  کش  رد  یلامجا  ملع  هب  طوبرم  لیصفت ، نیا  میدرک  نایب  ثحب  لّوا  رد  هک  روطنامه  دنک 

یلیـصفت و ملع  نیب  یقرف  هک  دـش  نشور  میدومن ، میـسقت  مسق  ود  هب  ار  یلعف  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  ّتیلعف و  اـم  هک  تهج  نیا  زا  [- 1]
- دراد دوجو  هقلطم  ّتیلعف  ود  ره  رد  هک  درادن - دوجو  فیلکت  زّجنت  رد  لّوا  مسق  یلامجا  ملع 

 ...«. يرهاّظلا مکحلل  لاجم 15 ] هنا ال  الا  »
لوصا  نایرج  يرهاظ و  مکح  يارب  یلاجم  یلیصفت 16 ] ملع  دروم  رد  هکنیا  رگم 

22 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ریغ هفارطأ  تناک  ول  اـقلطم و  هتقفاوم  ـالقع  بجول  تاـهجلا  عیمج  نم  اـّیلعف  ناـک  لاـمجإلاب  مولعملا  ّنأ  ضرف  ول  ّهنأ  [ 17] رهاظلا ّنإ  ّمث 
نم هالول  اّیلعف  هنوک  عم  مولعملا ، ۀـّیلعف  نع  عنمی  ام  مزالی  امبر  رـصحلا  مدـع  ّنأ  وه  اـهریغ  ةروصحملا و  نیب  تواـفّتلا  اـّمنإ  و  ةروصحم ،

. تاهجلا رئاس 
العف هوحن  یلوملا  ثعبی  اّیلعف  الامجا  مولعملا  ناک  امیف  همدع ، زّجنّتلا و  یف  اهریغ ، ةروصحملا و  نیب  اتوافت  لقعلا  يری  داکی  ۀـلمجلاب ال  و 

. هفارطأ ةرثک  نم  هیلع  وه  ام  عم  کلذک  هنع  رجزی  وا 
______________________________

تئارب هّیملع و  لوـصا  ناـیرج  يرهاـظ و  مکح  يارب  هار  مّود 18 ] مسق  یلاـمجا  ملع  دروم  رد  اـّما  تشادـن  دوجو  هّیعرـش  تئارب  هّیلمع و 
. دوب زاب  هّیعرش 

 ...«. یعقاولا مکحلا  ناک  اذاف  »
: هک دننکیم  تبحص  یلیصفت ، ملع  هرابرد  فّنصم  رطس ، نیا  رد 

: دوشیم نیا  هجیتن  دوبن  يرهاظ  مکح  يارب  یلاجم  یلیصفت  ملع  دوجو  اب  یتقو 
عیمج نم  ّتیلعف  یلیـصفت ، ملع  دوجو  اـب  هجیتن  رد  دوب  یلعف  یلیـصفت - ملع  تهج  زا  ریغ  تاهج 19 -] رئاس  زا  یعقاو  مکح  هک  یناـمز 

. دنامیمن یقاب  يرهاظ  مکح  یلمع و  لصا  نایرج  يارب  يدروم  دنکیم و  ادیپ  تاهجلا 
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 ...«. یلامجالا عم  لاجم  هل  «و 
دنکن ادـیپ  تاهجلا  عیمج  نم  هقلطم و  ّتیلعف  یعقاو  مکح  تسا  نکمم  تسا و  زاب  يرهاظ  مکح  يارب  لاجم  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  اـّما 

ریخا ضرف  رد  هک  تسا  حضاو  هّتبلا  دیامن  لعج  يرهاظ  مکح  نآ ، فارطا  رد  دناوتیم  عراش  یلامجا  ملع  دوجو  اب  اریز 
23 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف مولعملا  ۀیحان  یف  وه  اّمنإف  اتوافت  بجوأ  ول  و  ملعلا ، ۀیحان  یف  اتوافت  بجوی  همدـع ال  رـصحلا و  یف  فارطألا  فالتخا  ّنأ  لصاحلا  و 
همدع زیجنّتلا و  یف  ةرثک  ۀّلق و  فارطألا  فالتخاب  یلامجإلا  ملعلا  فلتخی  داکی  الف  همدع ، عم  اهمدع  و  رصحلا ، عم  رجّزلا  وأ  ثعبلا  ۀّیلعف 
نکی مل  ام  کلذ ، یف  یلامجإلا  یلیـصفّتلا و  نیب  تواـفت  ـال  ّهنأ  اـفنآ  تفرع  دـق  و  کلذـب ، اهمدـع  ۀـّیلعفلا و  یف  مولعملا  فلتخی  مل  اـم 

[. 1 [ ] فرعت 21 لّمأتف  اضیأ ، مولعملا 20 ] فرط  یف  توافت 
______________________________

. تسا ّتیلعف  ياراد  تاهج  ریاس  زا  اّما  درادن ، ّتیلعف  یلامجا  ملع  تهج  زا  مکح 
یلامجا ملع  اّما  دشخبیم  ّتیلعف  مکح  هب  هکلب  دهدن  ّتیلعف  مکح ، هب  دناوتیمن  یلیـصفت  ملع  هک  دـش  مولعم  هتـشذگ  بلاطم  زا  رّکذـت :

. دوش مکح  ّتیلعف  عنام  دناوتیم  تسه  لامجا  دیدرت و  اب  هارمه  نوچ 
: هک دنراد  هر »  » يراصنا خیش  موحرم  روهشم و  لیصفت  هب  تبسن  یضیرعت  ترابع ، نیا  رد  فّنصم  [- 1]

: دناهدرک میسقت  مسق  ود  هب  ار  تاهبش  خیش ، موحرم  نینچمه  روهشم و 
، فرع رظن  هب  تسا و  نوریب  رصح ، ّدح و  زا  ههبـش  فارطا  هک  هروصحم  ریغ  تسا 2 - دودعم  دودحم و  ههبش  فارطا  هک  هروصحم - - 1

ریغ تاهبـش  رد  اّما  دومن  يراج  لاغتـشالا  ۀـلاصا  دـیاب  دـنکیم و  رثا  یلامجا  ملع  هروصحم ، تاهبـش  رد  دـناهتفگ  تسین . شرامـش  لباق 
. تسین مزال  طایتحا  درادن و  يرثا  یلامجا  ملع  هروصحم ،

ریغ هروصحم و  ناونع  يور  دیابن  ام  هک  تسا  نیا  بلطم ، عقاو  دنیامرفیم  فّنصم 
24 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. مینک هیکت  هروصحم 
: هک تسا  نیا  رد  هلئسم  قرف  هکلب  دراذگیمن  یقرف  چیه  یلامجا  ملع  هلئسم  رد  رصح  مدع  رصح و 

ّتیلعف 22] یلامجا - ملع  رظن  زا  یّتح  تاهج - عیمج  زا  نآ  رد  فیلکت  هک  تسا  یلامجا  ملع  لّوا  مسق  لـیبق  زا  هروصحم  تاهبـش  اـعون 
هریغ رارطضا و  تّقـشم ، جرح ، تسا ، ءالتبا  ّلحم  شدارفا ، مامت  الثم  [ 23] درادن دوجو  هروصحم ، تاهبـش  رد  یناصقن  هنوگچیه  دراد و 
ملع اب  تقفاوم  طایتحا و  دوش  يراج  دـناوتیمن  تئارب  لصا  رگید  تشاد  هقلطم  ّتیلعف  لاـمجالاب ، مولعم  یتقو  نیارباـنب  تسین  ناـیم  رد 

تـسا هقلطم  ّتیلعف  دوجو  طایتحا ، موزل  رد  كالم  هکلب  درادـن  دوجو  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبـش  نیب  یتوافت  تسا و  مزال  یلامجا 
. هروصحم ریغ  ای  دشاب  هروصحم  ههبش  رد  هاوخ 

هلئـسم رد  لیـصفت  تسا و  لطاب  لیـصفت  نآ  میوش ، لئاق  یلیـصفت  مینک و  هیکت  رـصح  مدع  رـصح و  ناونع  يور  میهاوخب  رگا  هصالخ ،
هملک الصا  ام  و  هن ، ّالا  تسا و  مزال  طایتحا ، دراد  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت ، رگا  یلامجا  ملع  باب  رد  میتفگ : ام  هک  تسا  نامه 
نایب یلامجا  ملع  ریثأـت  يارب  لـئاسر  باـتک  رد  يراـصنا  خیـش  موحرم  هک  ار  یطیارـش  میراذـگیم و  راـنک  ار  هروصحم  ریغ  هروصحم و 

: هک مینادرگیمرب  هلمج  کی  هب  دناهدومن 
25 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اّیلعف ناک  ول  الامجإ  مولعملا  فیلکّتلا  ّنأ  ةرورـض  اهتفلاخم ، ۀمرح  عم  ۀـّیعطقلا  ۀـقفاوملا  بوجو  مدـع  لامتحال  هجو  ّهنأ ال  حدـقنا  دـق  و 
[. 1  ] اضیأ کلذک  هتفلاخم  مرحی  مل  الا  اعطق و  هتقفاوم  بجول 
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______________________________

مزال طاـیتحا  تشادـن  تاـهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  هچناـنچ  تسا و  مزـال  طاـیتحا ، دراد  هقلطم  ّتیلعف  فیلکت ، رگا  یلاـمجا  ملع  باـب  رد 
. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  يارجم  تسین و 

؟ تسین یقرف  چیه  هروصحم ، ریغ  هروصحم و  ههبش  نیب  ایآ  لاؤس :
ریغ ياههبـش  رگا  ـالثم  دوـشیم . فـیلکت  ّتیلعف  عناـم  هک  تسا  يزیچ  اـب  هارمه  یهاـگ  ندوـب  هروـصحم  ریغ  فارطا و  ترثـک  باوـج :

، عنام ضورع  ّتلع  هب  تروص  نیا  رد  دوب  جرح  رسع و  ببس  فارطا ، مامت  زا  بانتجا  هک  دوب  فّلکم  ءالتبا  لحم  يوحن  هب  و  هروصحم ،
. تسین فارطا  ّتلق  ترثک و  یلامجا و  ملع  رطاخب  توافت  نیا  تسین و  مزال  طایتحا  و  [ 24] دنکیمن ادیپ  هقلطم  ّتیلعف  فیلکت 

: هک دناهدش  لئاق  هّیعطق ، تقفاوم  هّیعطق و  تفلاخم  نیب  یلیصفت  یلامجا  ملع  باب  رد  مظعا  خیش  [- 1]
مارح امّلـسم  نآ  اب  هّیعطق  تفلاخم  دراد  دوجو  یلامجا  ملع  اجکره  ینعی  دراد  هّمات  ّتیّلع  هّیعطق ، تفلاخم  تمرح  هب  تبـسن  یلامجا  ملع 
عراش رگا  دراد  رثا  یلامجا  ملع  دشابن  نیب  رد  یعنام  رگا  ینعی  دراد  ءاضتقا  هبنج  هّیعطق ، تقفاوم  بوجو  هب  تبـسن  یلامجا  ملع  اّما  تسا 

. تسا بجاو  یلامجا  ملع  اب  تقفاوم  دهدن  تفلاخم  رد  صیخرت  نذا و 
رگا میتفگ  البق  هک  روطنامه  و  میریذپیمن 25 ] ار  لیصفت  نیا  ام  دنیامرفیم  فّنصم 

26 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهـضعب یلإ  رارطـضالا  ۀهج  نم  وأ  هفارطأ ، ضعبب  ءالتبالا  مدع  ۀهج  نم  اّمإ  الامجإ ، هب  ملعلا  عم  فیلکّتلا  ۀّیلعف  ملعی  مل  ول  ّهنأ  رهظ  هنم  و 
هتقفاوم بجو  امل  الثم ، [ 26] ۀضاحتـسملا ضیح  ماّیأک  رهّـشلا ، اذه  یف  الامجإ  هقّقحتب  عطقی  عوضومب  هقّلعت  ۀـهج  نم  وأ  ادّدرم ، وأ  انّیعم 

، ۀّیلعفلا نع  عنمی  جّردـّتلا ال  ّنإف  هتقفاوم . بجو  ازّجنم و  ناکل  [ 27] ۀـّیجیردت فارطأ  نیب  ناک  ول  هتّیلعف و  ملع  ول  ّهنأ  و  هتفلاخم ، زاج  لب 
[. 1  ] عیطتسملل مسوملا  یف  ّجحلاک  یلابقتسا ، رمأب  ّحصی  کلذک  یلاح  رمأب  فیلکّتلا  ّحصی  امک  ّهنأ  ةرورض 

______________________________

عراـش هک  يوحن  هب  تسا  بجاو  شاهّیعطق  تقفاوم  مه  تسا و  مارح  شاهّیعطق  تفلاـخم  مه  دـشاب ، لّوا 28 ] مسق  لیبق  زا  یلاـمجا ، ملع 
رد دراد و  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت  هک  میدرک  ضرف  اریز  دهدب  ار  یلامجا  ملع  فارطا  یـضعب  تفلاخم  رد  نذا  دـناوتیمن  مه 

تقفاوم دشاب ، مّود 29 ] مسق  لـیبق  زا  یلاـمجا  ملع  رگا  تسین و  بجاو  هّیعطق  تقفاوم  میئوـگب  میناوـتیم  هنوـگچ  یفیلکت  نینچ  دروـم 
عیمج نم  ّتیلعف  یلاـمجا  ملع  هک  دوـب  يدروـم  رد  هلئـسم  ضرف  نوـچ  تسین  مارح  مه  شاهـّیعطق  تفلاـخم  تـسین و  بـجاو  شاهـّیعطق 

. دهدب تفلاخم  رد  نذا  تئارب ، لصا  ياضتقم  هب  عراش  تسا  نکمم  یلامجا  ملع  دوجو  اب  اذل  تشادن و  تاهجلا 
- تاهجلا عیمج  نم  یلعف  فیلکت  هب  تبسن  یلامجا  ملع  رگا  دندومرف  فّنصم  [- 1]

27 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یتاهج زا  یضعب  هب  نونکا  تسا  فیلکت  زّجنت  ّتلع  یلامجا ، ملع  تسا و  مزال  طایتحا ، تروص ، نیا  رد  دنک ، ادیپ  قّقحت  هقلطم - ّتیلعف 
بجاو هّیعطق  تقفاوم  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  دـنیوگیم  دـننکیم و  هراشا  یلامجا - ملع  دوجو  اـب  دنتـسه - فیلکت  هقلطم  ّتیلعف  عناـم  هک 

: دراوم تاهج و  نآ  اّما  دنهدیم  حیضوت  يّدح  ات  دعب  تاهیبنت  رد  ار  هلئسم  نیا  ّتلع  دشابیمن و  مارح  مه  هّیعطق  تفلاخم  هکلب  تسین ،
[30] دشابن فّلکم  ءالتبا  لحم  یلامجا ، ملع  فارطا  مامت  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، فیلکت  هقلطم  ّتیلعف  هار  ّدـس  هک  يدراوم  زا  یکی  - 1

. دشاب جراخ  ءالتبا  ّلحم  زا  نآ  مامت  ای  ضعب  ینعی 
كولم زا  یکی  هب  ّقلعتم  هک  ب »  » فرظ ای  تسا و  سجن  دـشابیم  نامدوخ  هب  ّقلعتم  هک  فلا »  » فرظ ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  لاـثم :

هب ّقلعتم  هک  یبآ  فرظ  رد  اـی  دـش ، عقاو  اـم  هب  طوبرم  بآ  فرظ  رد  ینوخ  هرطق  هک  میدرک  ادـیپ  یلاـمجا  ملع  هکنیا  اـی  تسا 31 ] ایند 
. درادن طابترا  ام  اب  الصا  هک  تسا  يرفاسم  کی 
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باکترا هب  رارطضا  هّیمیرحت 33 ] تاهبش  رد  فّلکم  رگا  الثم  تسا  [ 32] رارطضا هلئسم  دوشیم  فیلکت  ّتیلعف  عنام  هک  يرما  نیمّود  - 2
. دوشیم فیلکت  ّتیلعف  عنام  رارطضا ، دنکیمن و  ادیپ  هقلطم  ّتیلعف  یلامجا  ملع  مه  تروص  نیا  رد  درک  ادیپ  نّیعم  ریغ  ای  نّیعم  ضعب 

ظفح يارب  تسا و  سجن  امهدحا  مینادیم  الامجا  هک  میراد  بآ  فرظ  ود  لاثم :
28 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیمن ادیپ  هقلطم  ّتیلعف  یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد  مینک  هدافتسا  ود  نآ  زا  یکی  هک  میدرک  ادیپ  رارطضا  شطع  عفر  سفن و 
ب»  » فرظ ای  تسا و  سجن  تسا  بآ  يوتحم  هک  فلا »  » فرظ ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  نّیعملا : امهدـحا  هب  رارطـضا  يارب  رگید  لاـثم 
رد میئامن  برـش  يرامیب  جالع  وراد و  ناونعب  ار  روگنا  بآ  هک  میدرک  ادیپ  رارطـضا  ام  تسا و  هدـش  سجن  تسا  بنعلا  ءام  يوتحم  هک 

. دنکیمن ادیپ  هقلطم  ّتیلعف  یلامجا  ملع  مه  تروص  نیا 
رد عوضوم  نآ  هک  مینادیم  ـالامجا  اـّما  درادـن  قّقحت  عوضوم  نآ  ـالعف  میراد  نیقی  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  یعوـضوم  هب  فـیلکت  رگا  - 3

. دشاب مزال  طایتحا  هجیتن  رد  ات  دنکیمن  ادیپ  هقلطم  ّتیلعف  یلامجا  ملع  مه  تروص  نیا  رد  دوشیم  قّقحم  هام  کی  نمض 
هـضاحتسا دراد و  ضیح  هب  طابترا  شزور  دـنچ  زور  یـس  نایم  زا  دراد  نیقی  تسا و  هضاحتـسا  راـتفرگ  هاـم ، کـی  لوط  رد  ینز  لاـثم :

: نیاربانب تسا  ییاهزور  هچ  ضیح  هب  ّقلعتم  زور  دنچ  نآ  دنادیمن  نکل  تسین 
هک یعوضوم  اریز  درادن  هقلطم  ّتیلعف  فیلکت  نیا  میئوگیم  ضرف  نیا  رد  دراد . ضیح  دوجو  هب  یلامجا  ملع  هام  کی  لوط  رد  نز  نآ 
دنک ادیپ  قّقحت  فیلکت ، ات  دشاب  هتـشاد  قّقحت  ضئاحلا » ناونع   » و ضیحلا » ناونع   » دیاب تسین ، صّخـشم  نآلا  دراد  نآ  هب  ّقلعت  فیلکت ،

تسا یتروص  رد  هدش ، ضیح  رب  ّبترتم  هک  یماکحا  ّتیلعف  نوچ  دشاب  هتشاد  ّتیلعف  ضیح ، هب  ّقلعتم  فیلکت  دوشیمن  هک  ضیحلا  لبق 
ملع نز ، نآ  نیاربانب  تسین  صّخشم  عوضوم ، مهد  زور  مّوس ، زور  مّود ، زور  تسین ، صّخشم  عوضوم  نونکا  دشاب ، قّقحم  عوضوم ، هک 

، زور نآ  هک  دـهدیم  لامتحا  دـنک  هظحالم  وا  هک  ار  يزورره  دـنکیمن و  ادـیپ  شدوخ  دروم  رد  هقلطم  یلعف  فیلکت  کـی  هب  یلاـمجا 
مکح   » دشابن قّقحم  ضیح ، ناونع  رگا  دشاب و  هتشادن  قّقحت  ضیح ، ناونع 

29 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن ّتیلعف  ضیح  رب  ّبترتم  ماکحا  و  ضیحلا »

 ...«. هتّیلعف ملع  ول  هنا  «و 
، تروص نیا  رد  دشاب - هّیجیردت 34 ] روما  زا  جّردت -، جیردت و  تروص  هب  ول  دش و  صّخـشم  الامجا  ام  يارب  یفیلکت  هقلطم  ّتیلعف  رگا 

. تسا مارح  نآ  هّیعطق  تفلاخم  بجاو و  هّیعطق ، تقفاوم  تسا و  فیلکت  زّجنت  ثعاب  یلامجا  ملع 
نز دروم  رد  هک  دوشیم  مّوس  ضرف  نامه  هیبش  نیا  دوب  یجیردت  رما  کی  بجاو ، الثم  دمآ  نایم  هب  جّردت  جیردت و  هلئسم  رگا  لاکـشا :

. درادن هقلطم  ّتیلعف  فیلکت  تسین و  مزال  طایتحا  میتفگ ، میدرک و  نایب  وا  ضیح  هلئسم  هضاحتسم و 
مه یلابقتـسا  یجیردـت و  رما  هب  تبـسن  یلعف ، فیلکت  تسا  حیحـص  یلعف  یلاـح و  رما  هب  تبـسن  یلعف ، فیلکت  هکيروطناـمه  باوج :

صخـش يارب  جـح ، بوجو  دـننام  دراد  ّتیلعف  شمکح  فیلکت و  اّما  تسا  یلابقتـسا  یجیردـت و  ياهلئـسم  یهاـگ  ینعی  تسا . حـیحص 
. تسا یلابقتسا  رما  کی  جح )  ) بجاو اّما  دراد  ّتیلعف  هک  عیطتسم 

، جح بوجو  هک  تسا  نیا  رطاخب  دب  دنک ال  هدامآ  ار  رفس  تامّدقم  جح ، مسوم  ندیسر  ارف  زا  لبق  تسا  مزال  عیطتسم ، صخـش  رب  هکنیا 
هلئسم هیبش  جح ، يارب  نامز  هلئسم  هک  تسا  حضاو  تسا و  یّصاخ  نامز  هب  دودحم  یلابقتـسا و  رما  کی  جح - بجاو - نکل  تسا  یلعف 

باب رد  اّما  دراد  تلاخد  رهظ ، زامن  بوجو  رد  نامز  اریز  درادـن  بوجو  الـصا  رهظ  زامن  حبـص ، هد  تعاس  الثم  تسین  زاـمن  يارب  ناـمز 
نکمم  لاحرههب  دراد  بجاو »  » رد تلاخد  نامز ، هکلب  درادن  ّتیلخدم  بوجو »  » رد نامز  جح ،

30 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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[. مهفاف 35
______________________________

. دشاب هتشاد  فیلکت  ّتیلعف  هب  ملع  ناسنا  لاحنیعرد ، نکل  دشاب ، یجیردت  یلابقتسا و  رما  کی  بجاو  تسا 
اب یّتح  هک  يوحن  هب  دـشاب  هتـشاد  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  لاـمجالاب ، مولعم  فیلکت  رگا  یلاـمجا : ملع  باـب  رد  فّنـصم  رظن  هصـالخ 

هّیعطق تفلاخم  تروص  نیا  رد  تسا  یلعف  رجز  ثعب و  هارمه  هک  تسا  هدیـسر  ياهلحرم  هب  فیلکت  هک  مینک  زارحا  شدـیدرت  لاـمجا و 
. دهدب فارطا 36 ] زا  یضعب  هب  تبسن  ول  تفلاخم و  رد  نذا  دناوتیمن  مه  الوم  دوخ  یّتح  تسا و  مزال  هّیعطق ، تقفاوم  مارح و 

. تسین مزال  طایتحا  دشاب  هتشادن  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  یللع  هب  فیلکت  هچنانچ  و 
31 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تاهیبنت 
، نّیعم ریغ  یلإ  ناک  ول  اعنام  نوکی  کلذک  نّیعم ، دحاو  یلإ  ناک  ول  فیلکّتلا  ۀّیلعفب  ملعلا  نع  اعنام  نوکی  امک  [ 37] رارطضالا ّنإ  لّوألا :

العف اهنیب  هبوجوب  وأ  مولعملا  ۀـمرحب  ملعلا  یفانی  وه  و  ارییخت ، وأ  انییعت  هکرت ، وأ  فارطألا  دـحأ  باکترا  زاوجل  بجوم  اقلطم  ّهنأ  ةرورض 
[. 1]
______________________________

لاغتشا  ] تاهیبنت

تسا فیلکت  تّیلعف  عنام  رارطضا ، لّوا  هیبنت 

نایب  ار  لامجالاب  مولعم  فیلکت  ّتیلعف  عناوم  تاهیبنت  نیا  رثکا  رد  فّنصم  [- 1]
32 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دننکیم
، یلامجا ملع  فارطا  هب  تبـسن  كرت ، ای  باکترا  هب  رارطـضا  میدرک  هراشا  البق  هک  روطنامه  دوشیم  فیلکت  ّتیلعف  عناـم  رارطـضا  - 1
رد ایآ  مینیبب  لاح  دوبن  مارح  مه  هّیعطق  تفلاخم  نینچمه  دوبن و  بجاو  فیلکت ، هّیعطق  تقفاوم  هجیتن ، رد  دـشیم و  فیلکت  ّتیلعف  عنام 

. هن ای  تسه  یتوافت  رارطضا  ماسقا  نیب  روکذم  مکح 
زا یـضعب  کنیا  دناهدش . لئاق  قرف  رارطـضا ، عاونا  نیب  یـضعب  هچرگ  درادن  دوجو  رارطـضا  ماسقا  نیب  یتوافت  چیه  دـنیامرفیم  فّنـصم 

. میهدیم حیضوت  ار  رارطضا  ماسقا 
. دوشیم نّیعم  دحاو  كرت  ای  باکترا  هب  رطضم  فّلکم ، تاقوا  زا  یهاگ  - 1

امهدحا رد  ینوخ  هرطق  دـنادیم  دراد و  روش - يرگید  نیریـش و  بآ  یکی  فرظ - ود  نابایب  رد  يدرف  هّیمیرحت - ههبـش  رد  فلا : لاثم -
فرظ رد  نوخ  هرطق  هک  دنادیمن  نکل  دنک ، هدافتسا  نیریش ، بآ  زا  هک  تشگ  رطضم  یگنـشت  عفر  سفن و  ظفح  يارب  سپـس  دش  عقاو 

- تسا صّخشم  وا  يارب  روش  نیریش و  بآ  فرظ  هتبلا  روش - بآ  ای  دش  عقاو  نیریش ، بآ 
. دوشیم نییعّتلا  یلع  امهدحا ال  كرت  ای  باکترا  هب  رطضم ، فّلکم ، تاقوا  زا  یهاگ  - 2

ضرف  نیریش  ار  بآ  فرظ  ود  ره  قوف  لاثم  رد  هّیمیرحت - ههبش  رد  ب : لاثم -
33 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیم بآ  ود  نآ  زا  یکی  زا  هدافتسا  هب  رطضم  سفن ، ظفح  يارب  فّلکم  مینکیم و 
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هک نیریـش 38 -] بآ  ار - ینّیعم  دـحاو  نآ  تسا  نکمم  اریز  دوـشیم ، فـیلکت  ّتیلعف  عناـم  نّیعم ، دـحاو  هب  رارطـضا  دـناهتفگ  یـضعب 
و دشاب ، هتشاد  ّتیلعف  سّجنلا » نع  بنتجا   » مه دوشیمن  و  دشاب ، یعقاو - سجن  یعقاو - مارح  تسا  هدش  نآ  باکترا  هب  رطـضم  فّلکم 
امهدحا ال هب  تبـسن  رارطـضا  رگا  اّما  تسین  مزال  فارطا ، ریاس  زا  بانتجا  نّیعم ، دحاو  باکترا  زا  دـعب  اذـل  و  هیلا » اوّرطـضا  ام  عفر   » مه

بنتجا  » ّتیلعف يارب  یلاکشا  تروص  نیا  رد  دنک  هدافتسا  نیریش ، بآ  فرظ  ود  زا  یکی  زا  هک  تشگ  رطضم  فّلکم ، دشاب و  هنیعب 39 ]
زا دیوگیم  هکلب  دـینک  هدافتـسا  سفن ، ظفح  يارب  سجن  بآ  فرظ  زا  امـش  دـیوگیمن  هک  عفر  ثیدـح  تسین و  نایم  رد  سّجنلا » نع 

فارطا و هّیقب  زا  دیاب  باکترا  زا  دعب  دوشیمن و  ّتیلعف  عنام  رارطضا ، عون ، نیا  اذل  دیئامن و  هدافتـسا  نیریـش  بآ  فرظ  ود  نیا  زا  یکی 
، مسق ود  ره  رد  درادـن و  دوجو  روکذـم ، رارطـضا  عون ، ود  ناـیم  یقرف  چـیه  دـنیامرفیم ، فّنـصم  نکل  دوـمن  باـنتجا  بآ  رگید  فرظ 
هب هک  تسوا  تسا ، رطـضم  تسد  هب  امهدحا  نییعت  رایتخا و  نّیعم ، ریغ  دحاو  هب  رارطـضا  رد  اریز  دوشیم  فیلکت  ّتیلعف  عنام  رارطـضا ،

نامه عقاو  بسح  هب  دینک  ضرف  و  دومن ، برش  ار  تسار  تمس  بآ  فرظ  وا  هچنانچ  دنکیم  هدافتـسا  بآ  فرظ  ود  زا  یکی  زا  هاوخلد 
نیاربانب دیئامن ؟ عمج  [ 40 «] هیلا اوّرطـضا  ام  عفر   » نیب و  سّجنلا » نع  بنتجا   » ّتیلعف نیب  دـیناوتیم  تروص  نیا  رد  ایآ  دوب ، سجن  فرظ 

. دوشیم فیلکت  ّتیلعف  عنام  اقلطم  رارطضا  میئوگیم 
34 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رمألا لّوأ  نم  اهنیب  مولعملا  فیلکّتلا  ّنأل  کلذ  و  اقح ؛ وأ ال  ملعلا  ثودح  یلع  اقباس  کلذک  رارطـضالا  نوکی  نأ  نیب  قرف  کلذک ال  و 
وه نوکی  نأ  لاـمتحال  اـمولعم ، هب  فیلکّتلا  ناـک  اـمل  هفارطا  ضعب  یلع  ضرع  ولف  هقّلعتم ، یلإ  رارطـضالا  ضورع  مدـعب  ادودـحم  ناـک 

[. 1  ] نییعت الب  فارطألا  ضعب  یلإ  ناک  امیف  راتخملا  وه  نوکی  وأ  نّیعملا ، یلإ  رارطضالا  ناک  امیف  هیلإ  ّرطضملا 
______________________________

هب تبسن  رارطـضا ، هاوخ  دنکیم ، ادیپ  كرت 42 ] ای  باکترا 41 ] هب  رارطـضا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  تاـقوا  زا  یهاـگ  فّلکم  : 3 [- 1]
. دشاب یلامجا  ملع  رب  قح 43 ] ای ال  قباس و  رارطضا ، هاوخ  نینچمه  نّیعم و  ریغ  ای  دشاب  نّیعم  دحاو 

: هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  نّیعم  ریغ  ای  نّیعم  دحاو  كرت  ای  باکترا  رارطضا  هب  یتیانع  مسق ، نیا  رد  رّکذت :
هچ دنیامرفیم ، فّنصم  یلو  دناهدش  لئاق  لیصفت  یلامجا ، ملع  زا  دعب  لصاح  رارطضا  یلامجا و  ملع  زا  لبق  لصاح  رارطضا  نیب  یضعب 

لیـصفت ددرگیم و  یلامجا  ملع  زّجنت  عنام  روکذم ، رارطـضا  دوش ، لصاح  نآ ، زا  دعب  هچ  دـشاب ، یلامجا  ملع  لوصح  زا  لبق  رارطـضا ،
. تسا دودرم  ضعب  نآ 

سجن وا  بآ  فرظ  ود  زا  یکی  هک  دنکیم  ادـیپ  یلامجا  ملع  سپـس  دوشیم و  یگنـشت  راچد  و  رطـضم ، ءادـتبا ، نابایب ، رد  يدرف  لاثم :
دنکیم ادیپ  رارطضا  سفن ، ظفح  يارب  هنـشت و  دعب  یلو  هدرک ، تاقالم  سجن  اب  وا  فرظ  ود  زا  یکی  دنادیم  لّوا  هکنیا  ای  تسا و  هدش 

رد دنیامرفیم  فّنصم  دنک ، هدافتسا  فرظ  ود  نآ  زا  یکی  زا  هک 
35 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذک نادقفلا ، عم  یقابلا  یف  طایتحالا  ۀیاعر  موزل  یف  لاکشإ  امکف ال  اهـضعب ، دقفک  الإ  سیل  فارطألا  ضعب  یلإ  رارطـضالا  لاقی : ال 
[. 1  ] هضورع لبق  هیلع  زّجنت  ام  ةدهع  نع  اجورخ  هباکترا  وأ  یقابلا  نع  بانتجالا  بجیف  رارطضالا ، عم  هتیاعر  موزل  یف  لاکشإلا  یغبنی  ال 

______________________________

: اریز تسین  مزال  طایتحا  دوشیم و  فیلکت  ّتیلعف  عنام  رارطضا ، روکذم ، دراوم  مامت 
هب تبسن  رارطضا ، هک  ینامز  دوب و  دوخ  ّقلعتم  عوضوم و  رد  رارطـضا  ّورط  مدع  هب  دودحم  اعرـش  رما  يادتبا  زا  لامجالاب  مولعم  فیلکت 

، فّلکم يارب  فیلکت ، نآ  هب  یملع  تروص  نیا  رد  نّیعم - ریغ  ای  نّیعم  دحاو  هب  تبسن  هاوخ  دش - ضراع  یلامجا  ملع  فارطا  زا  یضعب 
فرط نآ  هب  تبسن  رارطـضا  هک  هدوب  یفرط  نامه  رد  فیلکت »  » دهدیم لامتحا  نوچ  تسین  مزال  طایتحا  هجیتن  رد  و  [ 44] دنامیمن یقاب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1291 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک رایتخا  ار  فرط  نآ  دوخ  رارطـضا  عفر  يارب  رطـضم  هک  تسا ، هدوب  ياهیحان  نآ  رد  فیلکت  ـالامتحا  هکنیا  اـی  و  هدش 45 ] ضراع 
[. تسا 46

فرظ ود  نیا  زا  یکی  ادعب  و  تسه ، بآ  يرگید  رد  رمخ و  اضرف  نیءانإلا  دـحا  رد  هک  درک  ادـیپ  یلامجا  ملع  يدرف  رگا  لاکـشا : [- 1]
[- هّیمیرحت 47 ههبش  رد  تسیچ -؟ هفیظو  تروص ، نیا  رد  دش ، دوقفم 

تـسا یقاب  دوخ  زّجنت  رثا و  هب  یلبق  یلامجا  ملع  لاح  نیع  رد  تسا  هدش  ضراع  یلامجا  ملع  فارطا  یـضعب  رب  نادقف  هک  ضرف  نیا  رد 
یقاب  هک  رگید  فرظ  زا  دیاب  و 
36 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک هب ، ۀـمّذلا  تلغتـشا  اذإف  اقلطم ، هب  ّقلعتملا  فیلکّتلا  ناک  هدویق ، هب و  فیلکّتلا  دودـح  نم  سیل  هب  فّلکملا  دـقف  ّنأ  ثیح  لاقی : ّهنإف 
لاغتشالا نوکی  و ال  هدویق ، هب و  فیلکّتلا  دودح  نم  ّهنإف  هکرت ، یلإ  رارطضالا  فالخب  اذه  و  کلذک ، هنع  غارفلا  انیقی  هب  لاغتشالا  ۀّیضق 

الإ نوکی  و ال  هدعب ، امیف  هتیاعر  بجی  الف  ّدحلا ، اذه  یلإ  الإ  هب  فیلکّتلاب  ۀمّذلا  لاغتـشاب  نیقی  الف  هضورع ، مدعب  ادـّیقم  الإ  لّوألا  نم  هب 
[. 1  ] اّدج قیقد  ّهنإف  لّمأت  مهفاف و  ۀّیودبلا ، ۀهبّشلا  یف  طایتحالا  باب  نم 

______________________________

. تسا ۀحابالا  ۀلاصا  يارجم  میراد و  يودب  کش  دوجوم ، فرظ  هب  تبسن  تفگ  ناوتیمن  و  [ 48] دومن بانتجا  هدنام ،
یلاـمجا ملع  لّوا ، هک  یـضرف  اـب  دراد - زّجنت  ّتیلعف و  یلاـمجا  ملع  مه  زاـب  هک  فارطا - ضعب  نادقف 49 ] تروص  دیوگیم  لکـشتسم 

؟ دراد یتوافت  هچ  درادن - زّجنت  ّتیلعف و  یلامجا  ملع  دیتفگ  هک  دش - ضراع  نآ  هب  تبسن  رارطضا ، سپس  دش و  ققحم 
ملع دیئوگیم  يدـعب  رارطـضا  ضورع  تروص  رد  اّما  تسا  مزال  طایتحا ، رثا و  ياراد  یلامجا  ملع  دـیئوگیم  نادـقف »  » تروص رد  ارچ 

. تسا رثا  ياراد  یلامجا  ملع  مه  يدعب  رارطضا  تروص  رد  دیئوگب  دیاب  هکلب  تسین ؟ مزال  طایتحا  ددرگیم و  رثایب  یلبق  یلامجا 
: هکنیا نآ  تسه و  قرف  نادقف ، رارطضا و  نیب  باوج : [- 1]

مل ام   » دـیق نیا  هب  دـّیقم  دوشیم  فّلکم  هّجوتم  الوم ، هیحان  زا  هک  یفیلکت  ره  ینعی  تسه  فیلکت  دویق  دودـح و  ءزج  لّوا  زا  رارطـضا » »
« هفالخ یلا  رارطضالا  قّقحتی 

37 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نآ دندرگیمرب و  لیلد  کی  هب  لیلد  ود  نیا  ّناک  دینک  هظحالم  سّجنلا » نع  بنتجا   » ای رمخلا » نع  بنتجا   » اب ار  عفر  ثیدح  امش  تسه 

: هک تسا  نیا 
. تسا هدـش  دراو  ءانثتـسا  تروص  هب  الـصا  هک  دـینیبب  ار  هریغ  مد و  هتیم ، میرحت  هیآ  نینچمه  و  هیلا » تررطـضا  ام  الا  رمخلا  نع  بنتجا  »
و [ 50 «] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  »

[. 51  ...«] ِْهَیلِإ ُْمتْرِرُطْضا  اَم  اَّلِإ  ْمُْکیَلَع  َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَق  َو  دننام ...« : رگید  تایآ  ای 
رارطضا الصا  میتفگ ، هک  تسا  نامه  رارطضا  هلئسم  اب  ّهلدا  نیب  عمج  ياضتقم  دشاب ، هدشن  ءانثتسا  مه  رارطضا »  » هلئسم ّهلدا ، رد  رگا  هّتبلا 

اذل دنکیم و  ادیپ  لاغتـشا  رارطـضا - مدع  هب  دّیقم - فیلکت  کی  هب  شاهّمذ  ءادتبا ، زا  فّلکم  تسا و  فیلکت  دویق  دودـح و  ءزج  لّوا  زا 
نـسح ياراد  طایتحا  میتفگ ، تئارب  ثحب  رد  هک  روطنامه  هّتبلا  درادـن  یموزل  طایتحا ، كرت ، هب  اـی  باـکترا  هب  رارطـضا  قّقحت  زا  دـعب 

[. 52] دشابیم
ماد ام  رمخلا  نع  بنتجا   » هک تسا  هتفگن  عراش  الثم  تسین ، فیلکت  دویق  دودح و  ءزج  عوضوم  و  هب » فّلکم   » نادـقف نادـقف : هلئـسم  اّما 
ادیپ یلامجا  ملع  هک  یماگنه  اذل  دشابیمن  نادقف »  » هب دـّیقم  دراد و  قالطا  عوضوم - رمخ - هب  ّقلعتم  فیلکت  هکلب  [« 53] رمخلا دقفی  مل 

مه زاب  دش  دوقفم  فرظ  ود  نآ  زا  یکی  ادعب  هچنانچ  میئامن و  طایتحا  دیاب  یلامجا  ملع  ياضتقم  هب  تسا  رمخ  نیءانإلا  دـحا  هک  میدرک 
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. میرادن فیلکت  نآ  هب  تبسن  ینیقی  غارف  طایتحا و  زج  ياهراچ  یلبق  ینیقی  لاغتشا  ياضتقم  هب 
38 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی داکی  و ال  رخآ - عاد  هل  نکی  مل  ول  هکرت ، وحن  فّلکملل  ایعاد  ریـصی  نأ  لجأل  وه  اـّمنإ  [ 54] ءیّـشلا نع  یهّنلا  ناک  امل  ّهنإ  یناّثلا :
لب لئاط ، ةدـئاف و ال  الب  ّهنأ  ةرورـض  الـصأ ، عقوم  هنع  یهّنلل  سیلف  اهبـسحب ، هب  ءالتبا  ام ال  اّمأ  و  هب ، هؤالتبا  ةداع  نکمی  اـمیف  ـالإ  کـلذ 

لامتحال ّیلعف ، فیلکتب  ملع  هنودـب ال  ّهنإف  ملعلا ، ریثأت  یف  هنم  ّدـب  امم ال  فارطألا  عیمجب  ءالتبالا  ناـک  لـصاحلا - بلط  لـیبق  نم  نوکی 
[. 1  ] هب ءالتبا  امب ال  باطخلا  ّقلعت 

______________________________

« دوشیم فیلکت  تّیلعف  عنام  ءالتبا  مدع   » مّود هیبنت 

هراشا

. ددرگیم یلامجا  ملع  زّجنت  عنام  ءالتبا ، ّلحم  زا  یلامجا  ملع  فارطا  ضعب  جورخ  [- 1]
فارطا یضعب  هچنانچ  دشاب و  فّلکم  ءالتبا  ّلحم  لومعم  تداع و  بسحرب  ههبش  فارطا  مامت  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  ّتیزّجنم  طرش 

. دشابیمن فیلکت  زّجنم  یلامجا ، ملع  تروص  نیا  رد  دشاب  جراخ  ءالتبا ، ّلحم  زا  نآ 
طاقن یـصقا  رد  هک  ب »  » فرظ هکنیا  ای  تسا و  سجن  تسام  رایتخا  رد  هک  فلا »  » فرظ ای  هک  درک  ادـیپ  قّقحت  یلامجا  ملع  رگا  لاـثم :

. درادن يرثا  یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد  تسین  ام  ءالتبا  دروم  مه  تداع  بسحب  تسا و  هدش  عقاو  ملاع 
39 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دشاب فّلکم  ءالتبا  ّلحم  دیاب  نآ  فارطا  مامت  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  ریثأت  طرش  ارچ  لاؤس :
فّلکم ءالتبا  ّلـحم  هنع  ّیهنم  دـیاب  [ 55] دـنک ادـیپ  ّتیلعف  دـهاوخب  یهن  کی  فیلکت و  کـی  رگا  هک : مینکیم  ناـیب  ار  ياهمّدـقم  ـالبق 

[. 56] دشاب
هب تبـسن  كرت  رب  یعاد  اتاذ  فّلکم  رگا  هک  تسا  نیا  فده  تسیچ ؟ یهن  زا  شفدـه  دـنکیم و  میرحت  ار  یلمع  کی  الوم  ارچ  الـصا 

نیا وا  ضرغ  سّجنلا » نع  بنتجا  ای  رمخلا  برـشت  ال   » دیوگیم الوم  یتقو  دنک  ادیپ  كرت  رب  ّتیوعاد  یهن ،»  » هلیـسو هب  درادن  هنع  ّیهنم 
لاؤس کی  اـم  نونکا  [ 57] دـنک ادـیپ  كرت  رب  هزیگنا  هار  نیا  زا  درادـن ، رمخ  برـش  كرت  رب  یعاد  رگید ، قرط  زا  هک  یفّلکم  هک  تـسا 

هک تسا  ياهلـصاف  خسرف ، نارازه  هنع  یهنم  وا و  نیب  و  تسین 58 ] فّلکم  ءالتبا  ّلـحم  هنع » ّیهنم   » هک يدراوم  رد  هک : مینکیم  حرطم 
نآ باکترا  هب  لـیامت  فّلکم  تداـع ، بسح  هب  تسا و  كورتم  دوخ  هب  دوخ  هنع  ّیهنم  رگید  تراـبع  هب  دوشیمن و  مه  فرطرب  الـصا 

؟ دنکب فّلکم  هّجوتم  تسا  یلعف  رجز  رب  لمتشم  هک  یلعف  فیلکت  کی  دناوتیم  الوم  تروص ، نیا  رد  ایآ  دنکیمن ، ادیپ 
كورتم دوخهبدوخ  هک  يزیچ  درادـن  انعم  دـنکیم و  ادـیپ  لـصاح  لیـصحت  ناونع  تسا و  وغل  تروص ، نیا  رد  فیلکت  هّجوت  اریز  ریخ ،

تسین  فّلکم  ءالتبا  ّلحم  تسا و 
40 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلامجا ملع  فارطا  رد  هک  میریگیم  هجیتن  ام  دراد  ّتیلعف  رد  تلاخد  ءالتبا » ، » همّلـسم یهاون  رد  یتقو  نیارباـنب  دوش  عقاو  ـالوم  بولطم 
. تسا رارق  نیا  زا  بلطم  مه 

طارتشا نیا  تلع  میدرک و  هراشا  نآ  هب  ثحب  لّوا  هک  تسا  نامه  یلاـمجا  ملع  ریثأـت  طئارـش  زا  یکی  دـنیامرفیم  فّنـصم  کـلذ : ناـیب 
دیاب یلامجا  ملع  هک  دوب  نیا  یلامجا  ملع  ریثأت  ّتیلعف و  طرـش  هک  میدرک  رکذ  یلامجا  ملع  باب  رد  ام  هک  ییانبم  نامه  اـب  تسا  قبطنم 

دراد و فیلکت  ّتیلعف  مدـع  ّتیلعف و  اـب  میقتـسم  هطبار  ءـالتبا ، مدـع  ءـالتبا و  هلئـسم  دوش و  ّقلعتم  تاـهجلا  عـیمج  نم  یلعف  فـیلکت  هب 
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لاثم رد  هنومن  ناونعهب  دوشیمن  ادیپ  یلعف  فیلکت  هب  ملع  تروص  نیا  رد  دشابن  فّلکم  ءالتبا  ّلحم  یلامجا  ملع  فارطا  یضعب  هچنانچ 
زا جراخ  هک  يدروم  نامه  دراد  لامتحا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دوب ، جراـخ  فّلکم ، ءـالتبا  ّلـحم  زا  یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یـضعب  هک  لـبق 

فیلکت کی  هب  یلامجا  ملع  تفگ  ناوتیم  مه  زاب  لامتحا  نیا  دوجو  اب  ایآ  دـشاب ، یعقاو  سجن - مارح - اب  فداـصم  دوب ، ءـالتبا  ّلـحم 
رد تسه ، ءالتبا  ّلحم  زا  جراـخ  رب  قبطنم  یعقاو  سجن  مارح و  رگا  هک : میئوگب  نینچ  دـیاب  هکلب  ریخ ، میراد ؟ تاـهجلا  عیمج  نم  یلعف 

ّتیلعف رد  کـش  اـم  نیارباـنب  دراد  ّتیلعف  فیلکت ، تسا  ءـالتبا  ّلـحم  رب  قبطنم  یعقاو  مارح  رگا  درادـن و  ّتیلعف  فـیلکت ، تروـص ، نیا 
اب دوش  ّقلعتم  تاـهجلا ، عـیمج  نم  هقلطم - یلعف - فـیلکت  هب  هک  دوـب  نیا  یلاـمجا  ملع  ریثأـت  طئارـش  هلمج  زا  هکیلاـحرد  میراد  هقلطم 

[. 59] دش نشور  یلامجا  ملع  فارطا  رد  مه  همّلسم و  یهاون  رد  مه  ءالتبا ، ّلحم  رابتعا  هتکن  میتفگ  هک  هچنآ  هب  هّجوت 
41 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

حادقنا ّحـص  اذإ  ام  وه  العف ، یلوملا  سفن  یف  هکرت  بلط  حادقنا 60 ] رجّزلا و  ۀّیلعفل  حّحـصملا  ءالتبالا  یف  كالملا  ّنأ  حدقنا  دق  هنم  و 
[. 1  ] لاحلا نم  هیلع  وه  ام  یلع  هعالّطا  عم  دبعلا  سفن  یف  هلعف  یلإ  یعاّدلا 

ال لاغتشالاب ، عطقلا  مدعل  ةءاربلا ، وه  عجرملا  ناک  کلذ 61 ] یف  ّکش  ول  و 
______________________________

ءالتبا كالم 

هبنج هک  یئالتبا  هطباض  هک  دـش  صّخـشم  میتفگ ، هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـنیامرفیم  فّنـصم  تسیچ ؟ ءـالتبا  مدـع  ءـالتبا و  هطباـض  [- 1]
دبع اـجکره  ینعی  دـنک  ادـیپ  قّقحت  دـناوتب  دـبع  نهذ  رد  لـمع  باـکترا  هب  یعاد  هکنیا : زا  تستراـبع  دـنکیم  حیحـصت  ار  یهن  ّتیلعف 

اجکره دراد و  ّتیلعف  الوم  مکح  تسه و  ءالتبا  ّلحم  لمع ، نآ  میئوگیم  دنک  ادـیپ  حادـقنا  شنهذ  رد  لمع  باکترا  رب  یعاد  تسناوت 
مه الوم  هکنیا  رب  طورـشم  تسه  ءالتبا  ّلحم  زا  جراخ  دـنک ، ادـیپ  لـمع  باـکترا  ناـیتا و  هب  ياهزیگنا  تسناوتن  دـبع  تداـع ، بسح  هب 

یهن رجز و  تسه و  شدبع  ءالتبا  ّلحم  ءیش  نالف  هک  دنک  لایخ  یلهاج  درف  تسا  نکمم  الا  دشاب و  هتشاد  یهاگآ  هلئسم  نیا  هب  تبسن 
- لهاج يالوم  هن  مینکیم - ثحب  ملاع  يالوم  دروم  رد  ام  هکلب  تسه  ام  ثحب  ّلحم  زا  جراخ  ضرف  نیا  اـّما  دـنکب ، نآ  هب  تبـسن  یلعف 

باکترا هب  کیرحت  يدازآ ، تروص  رد  دوخهبدوخ و  فّلکم  اـیآ  هک  تسا  نیا  ندوبن  اـی  ندوب  ءـالتبا  ّلـحم  نازیم  كـالم و  هصـالخ ،
. دوشیمن لمع  باکترا  هب  کیرحت  الصا  عوضوم ، ندوب  هاچ  هت  ندوب ، ایرد  هت  تفاسم ، دعب  ّتلع  هب  الثم  هکنیا  ای  دوشیم و  لمع 

42 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّکش امیف  ال  هنودب ، قالطإلا  ۀحص  نع  غارفلا  دعب  ءیـشب  دییقّتلا  یف  ّکش  اذإ  امیف  الإ  هب  ّثبـشّتلل  لاجم  ّهنأ ال  ةرورـض  باطخلا ، قالطإ 

[. 1  ] یلاعت هّللا  ءاش  نإ  فرعت  کّلعل  لّمأت 62 ] هتّحص ، یف  هرابتعا  یف 
______________________________

ءالتبا رد  کش 

رگا هک : تسا  نیا  دننکیم  نایب  هیبنت ، نیا  رد  فّنـصم  هک  ار  یبلطم  نیرخآ  تسیچ ؟ هفیظو  مینک  کش  ءالتبا  مدع  ءالتبا و  رد  رگا  [- 1]
ایآ تسیچ ؟ هفیظو  هن  ای  تسه  ءالتبا  ّلحم  عوضوم ، نالف  لـمع و  نـالف  هک  میدومن  کـش  همّلـسم 63 -] تامّرحم  رد  ول  و  يدروم - رد 

ءالتبا و رد  کش  نوچ  هکنیا  ای  دوشیم  مّلـسم  تباث و  فیلکت ، هجیتن ، رد  هک  مینک  کّسمت  مکح ، لیلد  قـالطا  هب  دـیاب  تروص  نیا  رد 
ۀلاصا يارجم  مینک و  کّسمت  تئارب ، لصا  هب  میناوتیم  سپ  میراد  فیلکت  ّتیلعف  مدـع  ّتیلعف و  رد  کش  هجیتن ، رد  میراد  ءـالتبا  مدـع 

. دشاب مّلسم  یلعف  فیلکت  کی  هب  هّمذ  لاغتشا  یعطق و  فیلکت ، لصا  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  لاغتشالا  ۀلاصا  اریز  تسین  لاغتشالا 
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کش دراد و  فیلکت  ّتیلعف  رد  تلاخد  ءالتبا ، میرادن و  هّمذ  لاغتشا  هب  نیقی  عطق و  ام  اریز  تسا  ةءاربلا  ۀلاصا  ام  عجرم  تروص ، نیا  رد 
. دومن عوجر  تئارب  لصا  هب  ناوتیم  فیلکت  ّتیلعف  رد  ّکش  ماگنه  تسا و  ّتیلعف  رد  کش  اب  قواسم  ءالتبا  رد 

. میئامن فیلکت  تابثا  کّسمت و  باطخ ، قالطا  هب  میناوتیمن  ارچ  لاکشا :
43 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدع ّتلع  هک  تسا  نیا  فّنصم  دوصقم  اّما  دنراد ، هراشا  نآ  هب  مه  ینیکشم  موحرم  تسا و  شّوشم  یمک  فّنـصم  ترابع  ول  و  باوج :
میشاب 64] هتشاد  دییقت  مدع  دییقت و  لصا  رد  کش  هک  دومن  کّسمت  باطخ ، قالطا  هب  ناوتیم  يدروم  رد  تسا : نیا  قالطا  هب  کّسمت 
دوجو و نیب  رما  نارود  تروص - نیا  رد  هن  ای  تسا  هدش  نامیا  هب  دـّیقم  هبقر ، ایآ  هک  میتشاد  کش  ام  ۀـبقّرلا و  قتعا  تفگ  الوم  رگا  الثم 

قّقحت رد  کـش  نکل  دوب ، یعطق  مّلـسم و  دـییقت ، لـصا  يدروـم  رد  رگا  اـّما  دوـمن . کّـسمت  باـطخ ، قـالطا  هب  ناوـتیم  دـییقت - مدـع 
هب دـّیقم  رمخلا » برـشت  ال   » رد اعطق  باطخ  قالطا  هک  هیف  نحن  ام  دـننام  مینک  کّسمت  باطخ ، قـالطا  هب  میناوتیمن  میتشاد ، [ 65 «] دیق »

- دیق قّقحت  رد  کش  ام  رگا  هکنیا  امک  دراد  قالطا  ءالتبا  مدع  ءالتبا و  هب  تبـسن  فیلکت ، تفگ ، ناوتیمن  رگید  اذـل  هدـش  ءالتبا »  » دـیق
الوم رگا  تسه . شدوخ »  » هّیقادـصم ههبـش  رد  ماع  هب  کّسمت  ریظن  نیا  میئامن و  کّسمت  باـطخ ، قـالطا  هب  میناوتیمن  میتشاد ، ناـمیا -
نحن ام  رد  میئامن  کّسمت  ماع ، مومع  هب  میناوتیمن  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسا  ملاع  دـیز ، ایآ  هک  میدرک  کش  ام  ءاـملعلا و  مرکا  تفگ 
یظفل لیلد  باطخ و  قالطا  هب  دـیناوتیمن  اذـل  دـیراد  دـیق  قّقحت  رد  کش  امـش  هدـش و  ءالتبا »  » دـیق هب  دـّیقم  الوم  یلعف  فیلکت  مه  هیف 

. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  هب  عوجر  ياج  هکلب  دینک  کّسمت 
«. هتّحص یف  هرابتعا  یف  ّکش  امیف  ال  فّنصم ...« : ترابع  شیوشت  اّما 

نیا هن  ای  دراد  رابتعا  قـالطا ، تّحـص  رد  ءیـش  نآ  هک  میراد : يزیچ  رد  کـش  هک  مینک  قـالطا  هب  کّـسمت  میهاوخب  يدروم  نآ  رد  هن 
تسین  تسرد  رهاظ ، بسح  هب  ترابع 

44 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. ةروصحم ریغ  نوکت  نأ  ةروصحم و  هفارطأ  نوکت  نأ  نیب  توافت  ال  مولعملا ، فیلکّتلا  ۀّیلعف  عم  ّهنأ  تفرع  دق  ّهنإ  ثلاّثلا :

نوکی امم ال  امهریغ  وأ  اهیف  ررـض  وأ  هباکترا ، وأ  اهّلک  بانتجاب  ۀـّیعطقلا  هتقفاوم  رـسعل  ۀـبجوم  دروم  یف  فارطألا  ةرثک  نوکت  اـمبر  معن 
یف ۀـلیلق  تناک  ول  و  کلذـل ، ۀـبجوم  نوکی  امبر  اهـسفن  ّنأ  امک  هریغ ، یف  کلذـل  ۀـبجومب  سیل  و  العف ، ارجز  وأ  اثعب  اّیلعف  فیلکّتلا  هعم 

نوکی وأ  دروملا ، اذـه  یف  نوکی  وأ ال  نوکی  ّهنأ  لامجإلاب  مولعملا  فیلکّتلا  ۀـّیلعف  عفرل  بجوملا  كاذ  ۀـظحالم  نم  ّدـب  الف  رخآ ، دروم 
[. 1  ] یفخی امک ال  اهترثک ، نم  ۀبترم  ۀّیأ  عم  ّهنأ  ۀظحالم  هفارطأ و  ةرثک  عم 

______________________________

مدـع دـییقت و  رد  کش  نامدوصقم  میدرک  حرطم  ار  کش »  » ضرف ام  هکنیا  دراد و  قالطا  رد  تلاـخد  ءـالتبا ،»  » هک میراد  نیقی  اـم  اریز 
نیا هب  حیحـص  ترابع  ینیکـشم  موحرم  لوقب  اذل  هن  ای  دراد  قّقحت  ءالتبا - دیق - لصا  هک  تسا  تهج  نیا  رد  ام  ّکش  هکلب  تسین  دییقت 

: تسا بیترت 
«. قالطالا ۀّحص  یف  هرابتعاب  عطقلا  دعب  هقّقحت  یف  ّکشلا  لب  هرابتعا  یف  ّکش  ءالتبالا ال  ّنال  هتّحص  یف  ربتعا  ام  قّقحت  یف  ّکش  امیف  «ال 

[ دوشیمن یلامجا  ملع  زّجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص   ] مّوس هیبنت 

. دوشیمن یلامجا  ملع  زّجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص  [- 1]
[. تسا 66 فیرّشلا  هماقم  هّللا  یلعا  يراصنا  خیش  مالک  هب  ضیرعت  هیبنت ، نیا  بلاطم  مامت  ابیرقت 

45 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. هن هروصحم ، ریغ  تاهبش  رد  اّما  تسا  فیلکت  زّجنم  هروصحم ، تاهبش  رد  یلامجا  ملع  هک  دناهتفگ  روهشم  هکلب  یضعب 
ملع رگا  نوچ  درادن  یلامجا  ملع  زّجنت  رد  تلاخد  رـصح  مدع  رـصح و  فرـص  تسین و  تسرد  لیـصفت ، نیا  رهاظ  دنیامرفیم  فّنـصم 

. دشاب هروصحم  ریغ  ای  هروصحم و  ههبش ، هاوخ  تسا  زّجنم  یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد  دوش  یلعف  فیلکت  هب  ّقلعتم  یلامجا 
الثم درادیمزاب  ریثأـت  زا  ار  یلاـمجا  ملع  دوشیم و  فیلکت  ّتیلعف  عناـم  ههبـش ، ندوب  هروصحم  ریغ  تاـقوا  زا  يرایـسب  اـی  یهاـگ  يرآ ،

هّیعطق تقفاوم  طایتحا و  یلامجا  ملع  فارطا  ماـمت  هب  تبـسن  میهاوخب  هروصحم  ریغ  تاهبـش  دراوم  زا  يدروم  رد  رگا  تاـقوا  زا  یهاـگ 
ترثک تاقوا ، زا  یهاگ  هکنیا  لثم  ود - نیا  لاثما  ای  و  دوشیم - مهم » یلام  ررض  ای  یناج  ررـض   » ای جرح » رـسع و   » ببـس نیا  مینک 67 ]

فیلکت ّتیلعف  عناـم  دراوم ، نیا  ماـمت  هجیتـن ، رد  دوش و  جراـخ  ءـالتبا  ّلـحم  زا  یلاـمجا  ملع  فارطا  یـضعب  هک  دوـشیم  ببـس  فارطا 
. دنوشیم

، دـشابن فیلکت  ّتیلعف  يارب  هریغ - جرح و  رـسع ، لیبق  زا  یعنام - چـیه  هروصحم ، ریغ  تاهبـش  رد  تسا  نکمم  مه  تاقوا  زا  یهاگ  اـّما 
- فارطا ّتلق  اـب  هروصحم - تاهبـش  رد  تاـقوا  زا  یهاـگ  سکعلاـب  دوشیمن و  فـیلکت  ّتیلعف  زّجنت و  عناـم  رـصح ، مدـع  فرـص  سپ 
دـنکیمن و ادـیپ  هقلطم  ّتیلعف  فیلکت ، هجیتـن ، رد  و  [ 68] ددرگیم نآ  لاـثما  جرح و  رـسع و  ثعاـب  طاـیتحا ، تیاـعر  هّیعطق و  تقفاوم 

كالم  اذل  تسین  مزال  مه  طایتحا 
46 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّقح وه  اذه  ّیلعفلا ، فیلکّتلا  یف  کّشلا  لجأل  ةءاربلاف  الإ  و  ناک ، ول  فیلکّتلا  لیلد  قالطإ  وه  عبّتملاف  بجوملا ، ضورع  یف  ّکش  ول  و 
[. 1  ] ماقملا یف  لوقلا 

______________________________

ای دراد و  دوجو  [ 69] اقلطم لامجالاب  مولعم  فیلکت  ّتیلعف  عناوم  ایآ  مینیبب  دیاب  هکلب  تسین  فارطا  رـصح  مدع  رـصح و  فیلکت ، ّتیلعف 
عنام نآ  ایآ  دراد ، قّقحت  ترثک  تروص  رد  عنام  رگا  هک  درک  یـسررب  دیاب  نینچمه  دراد و  دوجو  فارطا  ترثک  تروص  رد  طقف  هکنیا 

. دشاب ترثک  بتارم  زا  یضعب  رد  فیلکت  ّتیلعف  عنام  تسا  نکمم  اریز  بتارم ، زا  یضعب  ای  تسه و  ترثک  بتارم  مامت  رد 
هدرک ادیپ  قّقحت  هریغ - ررض و  جرح ، رسع ، دننام  فیلکت - ّتیلعف  عفار  ناونعهب  يزیچ  ایآ  هک  میدرک  کش  يدروم  رد  رگا  لاؤس : [- 1]

؟ تسیچ هفیظو  هن  ای  تسا 
دعب هلحرم  رد  تشادـن 70 ] یقالطا  لیلد ، هچنانچ  دومن  عوجر  نآ  هب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  یقالطا  مکح ، لیلد  رگا  لّوا  هجرد  رد  باوج :

نایرج دـناوتیم  تئارب  لصا  یلعف ، فیلکت  رد  کش  دوجو  اب  میراد و  کش  یلعف  فیلکت  رد  اریز  دومن  عوجر  تئارب ، لصا  هب  ناوتیم 
. دنک ادیپ 

دومن کّسمت  لیلد ، قالطا  هب  ناوتیمن  مینک  فارطا  ءالتبا  مدـع  ای  ءالتبا  رد  کش  هاگره  دـندومرف : لبق  رطـس  دـنچ  رد  فّنـصم  لاؤس :
هب دـیاب  ءادـتبا  مینکب  فیلکت  ّتیلعف  يارب  یعنام  ضورع  رد  کش  رگا  دـنیامرفیم  نونکا  اّما  دومن  عوجر  تئارب ، لـصا  هب  ناوتیم  هکلب 

هلئـسم ود  نیب  یتوافت  هچ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا  دسریم  تئارب  لصا  نایرج  هب  تبون  دعب ، هلحرم  رد  درک و  کّسمت  لیلد  قالطا 
رد تسه  روکذم 

47 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] فازجلا نم  ولخی  هریغ ال  روصحملا و  طبض  یف  لیق  ام  و 

______________________________

جرح و رـسع و  قّقحت  دراد و  فیلکت  ّتیلعف  اب  تافانم  ندوب  هب  التبم  ریغ  ینعی  دـنراد  فیلکت  ّتیلعف  اب  تافانم  هلئـسم ، ود  ره  هک  یلاـح 
؟ امهنیب قرفلا  ام  دنراد  فیلکت  ّتیلعف  اب  تافانم  مهنآ  لاثما 
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اب هلئسم  نیا  ینعی  میراد  یلقع  دییقت  ءالتبا ، مدع  ءالتبا و  هلئـسم  رد  ام  هک : تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  هلئـسم  ود  نیا  رد  هک  یقرف  باوج :
عراش لّوا  زا  ّناک  دنتـسه ، لصّتم  یظفل  تادّیقم  دننام  ابیرقت  دنوشیم  تباث  لقع ، هار  زا  هک  یتادّیقم  تسا  هدش  تباث  یلقع  هار  لیلد و 

اب میئامن و  عوجر  نآ  هب  میهاوخب  هک  میرادـن  یقالطا  ام  هجیتن ، رد  و  رمخلا » برـشب  التبم  تنک  اذا  رمخلا  برـشت  ـال  : » تسا هتفگ  نینچ 
و هّیعرش ، تادّیقم  اهنیا  هک  نآ ، لاثما  ررض و  جرح و  رسع و  هلئـسم  فالخهب  اّما  مینک . عوجر  تئارب  لصا  هب  میناوتیم  ءالتبا  رد  کش 

کّـسمت لیلد ، قالطا  هب  مینکب  دـّیقم  دوجو  رد  کش  یتقو  نیاربانب  دـناهدش  تباث  یعرـش  لـیلد  اـب  دنتـسه و  لـصفنم  دـّیقم  تروص  هب 
[. مینکیم 71

. دوب مالک  بلطم و  ّقح  میاهدرک  نایب  مّوس  هیبنت  رد  هک  یبلاطم  مامت  دنیامرفیم  فّنصم 
هدومن 72] یسررب  لقن و  هروصحم ، ریغ  هروصحم و  ههبـش  هطباض  رد  ار  باحـصا  تارابع  لئاسر ، باتک  رد  الّـصفم  خیـش  موحرم  [- 1]

. میدرک نایب  احورشم  هک  دوب  نامه  كالم  درادن و  یلیلد  طباوض ، نآ  زا  کیچیه  دنیامرفیم  فّنصم  اّما 
48 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ بجاولا  نایتإب  ملعلا  لوصح  هباکترا  وأ  هبانتجا  یلع  فّقوتی  امم  فارطألا ، صوصخ  یف  طایتحالا  ۀـیاعر  ـالقع  بجی  اـمنإ  ّهنإ  عباّرلا :
[. 1  ] اعقاو همکحب  اموکحم  هنوک  یف  [ 74] اهضعب لاح  هلاح 73 ] ناک  نإ  و  اهریغ ، نود  نیبلا  یف  نیمولعملا  مارحلا  كرت 

______________________________

یلامجا ملع  فارطا  زا  یضعب  اب  یقالم  ماکحا  مراهچ  هیبنت 

بانتجا دیاب  مه  یقالم  زا  ایآ  هک  تسا  یلامجا  ملع  هب  نورقم  ههبش  فارطا  یضعب  اب  یقالم  مکح  نایب  هیبنت ، نیا  زا  یلصا  دوصقم  [- 1]
دیاب یلامجا  ملع  فارطا  رد  هک  دنکیم  مکح  لقع ، هک  میوشیم  رّکذتم  البق  دش  لئاق  لیصفت  هلئسم ، نیا  رد  دیاب  هکنیا  ای  و  هن ، ای  دومن 

تاهبـش رد  نایتا و  ار  یلامجا  ملع  فارطا  مامت  هّیبوجو ، تاهبـش  رد  دیاب  مینک  ادیپ  هّمذ ، غارف  هب  نیقی  میهاوخب  رگا  و  [ 75] دومن طایتحا 
مامت  زا  هّیمیرحت 

49 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نود یقالملا  نع  بانتجالا  بجی  ةراـت  ّهنأ  و  لاـمجإلاب ، مولعملا  سّجنلا  فارطأ  دـحأ  عم  ءیـش  ةاـقالم  ۀـلأسم  یف  لاـحلا  حدـقنی  هنم  و 

مل ول  و  اعطق ، نیبلا  یف  سّجنلا  نع  بنتجا  هفرط  هنع و  بنتجا  اذإ  ّهنإـف  اـهنیب ، سّجنلاـب  ـالامجإ  ملعلا  دـعب  ةاـقالملا  تناـک  اـمیف  هیقـالم ،
هتـساجن یف  ّکش  رخآ  ءیـشک  هدوجو ، یف  ّکش  دـق  سجنلا ، نم  رخآ  ادرف  ناک  هتـساجنل  هتـساجن  ریدـقت  یلع  ّهنإف  هیقالی ، امع  بنتجی 

[. 1  ] رخآ ببسب 
______________________________

هب دودـحم  نآ ، ریثأت  هرئاد  لاحنیعرد ، دراد ، فیلکت  زّجنت  رد  هک  ییورین  تّوق و  مامت  اب  یلاـمجا  ملع  اـّما  میئاـمن  باـنتجا  نآ ، فارطا 
نیا رد  تشاد  یلامجا  ملع  فارطا  اب  مه  یطاـبترا  ول  دوب و  یلاـمجا  ملع  هرئاد  زا  جراـخ  يزیچ  رگا  تسا و  یلاـمجا  ملع  فارطا  ناـمه 

نآ مکح  تسا  نکمم  هچرگ  دراد  یّلقتـسم  مکح  شدوخ  ءیـش  نآ  دراذـگب و  ءیـش  نآ  رد  يریثأـت  دـناوتیمن  یلاـمجا  ملع  تروص ،
تسا یلامجا  ملع  فارطا  زا  جراخ  ءیش ، نآ  هک  تسا  نیا  شتّلع  دشاب و  یلامجا  ملع  فارطا  زا  یـضعب  مکح  دننام  عقاو ، رظن  زا  ءیش 
هلئسم نیا  لیصفت  دوشیم و  نشور  دشاب - بانتجالا  بجاو  هک  یلامجا - ملع  فارطا  اب  ءیـش ، کی  تاقالم  فیلکت  بلطم ، نیمه  زا  و 

: هک دننکیم  نایب  ضرف  هس  نمض  فّنصم  ار 
تسین  مزال  یقالم  زا  بانتجا  - 1
تسین  مزال  یقالم  زا  بانتجا  - 2
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. میزادرپیم روکذم  ماسقا  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  مزال  یلامجا  ملع  رگید  فرط  یقالم و  یقالم ، زا  بانتجا  - 3
تمـس ای  تسا و  سجن 76 ] یـشرف  تسار  فرط  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  تسه - ناسنا  ءـالتبا  ّلـحم  مه  رایـسب  هک  لّوا -: ضرف  [- 1]

نیا  یلامجا ، ملع  ياضتقم  نآ ، پچ 
50 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا یکی  اب  دراد  تبوطر  هک  یتسد  الثم  یمّوس  ءیـش  یلامجا ، ملع  زّجنت  قّقحت و  زا  دعب  دومن . بانتجا  دیاب  نآ  فرط  ود  ره  زا  هک  تسا 
سجن هک  هدرک  تاقالم  ياهشوگ  نامه  اب  یقالم - بوطرم - تسد  هک  میهدیم  لامتحا  اـم  نونکا  دومن و  تاـقالم  شرف ، نآ  فرط  ود 
یقالم هن  هکنیا  ای  تسا ؟ سجن  مه  ام  تسد  نآلا  دـشاب  هدرک  تاقالم  سجن ، هشوگ  نامه  اب  اـم  تسد  اـعقاو  رگا  هجیتن  رد  تسا و  هدوب 

؟ تسا هدشن  سجن 
، دش لصاح  تاقالم  دعب  دیشخب و  بانتجا - بوجو  رثا - دش و  زّجنم  قّقحم و  یلامجا  ملع  لّوا  هک  روکذم  ضرف  رد  دنیامرفیم  فّنصم 

. میئامن بانتجا  هدومن ، تاقالم  یلامجا ، ملع  فرط  ود  زا  یکی  اب  هک  بوطرم - تسد  یقالم - زا  هک  تسین  مزال 
؟ میئامن بانتجا  یقالم  زا  تسین  مزال  ارچ  لاؤس :

یلیلد دش ، قّقحم  تاقالم  هک  ادـعب  اّما  دوب  ههبـش  فرط  ود  زا  بانتجا  نآ  همزال  دـش ، قّقحم  یلامجا  ملع  لّوا  هلئـسم ، ضرف  رد  باوج :
، لامجالاب مولعم  سجن  زا  دوشیم  ادـیپ  نیقی  یلامجا ، ملع  فارطا  نامه  زا  بانتجا  اب  هکلب  دومن ، بانتجا  دـیاب  مه  یقالم  زا  هک  درادـن 

. دوشن بانتجا  مه  یقالم  زا  هکنیا  ول  تسا و  هدش  بانتجا 
هدش مئاق  یئایـشا  تساجن  رب  لقتـسم  لیلد  ینعی  تسا  هدرک  تساجن  هب  مکح  ءایـشا ، زا  یـضعب  دروم  رد  سّدقم  عراش  رگید ، ترابع  هب 

هک يوحن  هب  سّجنتم » سّجنلا  عم  یقالملا   » الثم هک  میراد  لقتسم  لیلد  مه  یفرط  زا  کلذ و  ریغ  و  سجن » ةرذعلا  «، » سجن مّدلا  ، » تسا
، تاقالم هک  دـیوگیمن  مد  تساجن  لـیلد  ینعی  تسا  تیارـس  بجوم  تاـقالم  هک  میئاـمن  مکح  میتسناوتیمن ، دوبن ، مّود  لـیلد  نیا  رگا 

دیوگب هک  میراد  مه  یلیلد  اـیآ  اـّما  سیجنتلل » بجوم  ۀـساّجنلا  عم  ةاـقالملا   » دـیوگیم يرگید  ّلقتـسم  لـیلد  هکلب  تسا  تساـجن  ببس 
هدرک دروخرب  تساجن  اب  بوطرم - تسد  یقـالم - هک  میراد  کـش  اـم  هلئـسم ، ضرف  رد  ریخ و  سجن ؟ سّجنلاـب ، هبتـشملا  عم  یقـالملا 

هن  ای  تسا 
51 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بجوی اّمنإ  هب 79 ] ملعلا  ّنأ  ةرورض  اضیأ ، هنع 78 ] بانتجالا  وه  مولعملا  نع  بانتجالا  زّجنت  ۀّیضق  ّنأ  مّهوتل  لاجم  ّهنأ ال  رهظ  هنم 77 ] و 
[. 1  ] لمتحا نإ  هثودح و  ملعی  مل  رخآ  درف  نع  بانتجالا  زّجنت  ال  هنع ، بانتجالا  زّجنت 

______________________________

رد دوشیم و  يراج  تراهط ، هدعاق  ۀساّجنلا ، عم  تاقالم  رد  کش  دروم  رد  نیاربانب  تسا  هدومن  تاقالم  هبتـشم  اب  یقالم  مینادیم  هکلب 
تسا و یّـصاخ  عوضوم  دیدج و  درف  کی  نیا  دشاب  هدش  سجن  نیفرّطلا  دحا  اب  تاقالم  ببـس  هب  یقالم  هک  دشاب  انب ، رگا  هلئـسم  ضرف 

. میرادن یّصاخ  لیلد  نینچ  میدرک  نایب  هک  روطنامه  دراد و  مزال  دوخ  هب  صوصخم  لیلد 
نآ اـّما  دـنامیمن و  یقاـب  هدوب ، دارفا  زا  یـضعب  نهذ  رد  هک  یمّهوـت  يارب  لاـجم  رگید  هک  دـش  صّخـشم  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  زا  [- 1]

دیاـب مهنآ  یقـالم  زا  هک  تسا  نیا  لاـمجالاب  مولعم  سجن  زا  باـنتجا  ياـضتقم  هک  دـناهدومن  رّوـصت  یـضعب 80 ] هک  تسا  نیا  مّهوـت 
بانتجا دـیاب  شفارطا  سجن و  نآ  زا  هک  تسا  نیا  تساجن  هب  ملع  ياضتقم  اریز  تسا  مّهوت  کی  فرـص  نیا  هکیلاحرد  دومن  باـنتجا 
بانتجا هدومن ، تاقالم  تساجن  اب  مینادیمن  و  تسا - يدـیدج  درف  هک  فارطا - زا  یـضعب  اب  یقالم  زا  هک  تسین  نیا  شاهمزال  اّما  دومن 

. میئامن
تسیابیم  یقالم  زا  اّما  دوبن  مزال  یقالم  زا  بانتجا  لّوا  ضرف  رد  هصالخ :
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52 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ملعلا ةاقالملا و  ملعلا ب   ] ثدـح ّمث  رخآ ، ءیـش  ۀـساجن  وأ  هتـساجن  ـالامجإ  ملع  ول  [ 81] امیف هنود ، هاقال  اّـمع  باـنتجالا  بجی  يرخأ  و 

افرط هنوک  مدـع  یف  ۀـقباّسلا  ةروّصلا  یف  هاقال  ام  لاح  اهنیعب  ةروّصلا  هذـه  یف  یقالملا  لاح  ّنإف  اضیأ ، ءیّـشلا  كاذ  وأ  یقالملا  ۀـساجنب 
ةاقالملاب ملع  ول  [ 82] اذک و  الیصفت ، الامجإ و ال  ال  الـصأ ، ۀساّجنلا  مولعم  ریغ  اعقاو  هتـساجن  ریدقت  یلع  رخآ  درف  ّهنأ  و  یلامجإلا ، ملعلل 

[. 1  ] هدعب هب  یلتبم  راص  هثودح و  لاح  یف  ءالتبالا  لحم  نع  اجراخ  یقالملا  ناک  نکل  و  یلامجإلا ، ملعلا  ثدح  ّمث 
______________________________

. دومن بانتجا 
بجاو یقـالم  زا  باـنتجا  اـّما  تـسا  مزـال  یقــالم  زا  باــنتجا  ینعی  تـسا  لّوا  ضرف  سکع  ضرف ، نـیا  مـکح  مّود 83 :] ضرف  [- 1]

. دشابیمن
ای تسا و  سجن  ام  بوطرم  تسد  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  هلئسم : ریوصت  اّما 

53 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بوطرم و تسد  فرط - ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  یلاـمجا  ملع  نیا  همزـال  دـشاب - حرطم  تاـقالم  هلئـسم  هکنیا  نودـب  شرف - پچ  تمس 

. میئامنیم بانتجا  فرط ، ود  ره  زا  یلامجا  ملع  ياضتقم  هب  مه  ام  دومن و  بانتجا  دیاب  شرف - پچ  تمس 
نیا هب  رگید  یلامجا  ملع  کی  دومن ، تباـث  ار  باـنتجا  بوجو  فرط ، ود  ره  هب  تبـسن  دوب و  فیلکت  زّجنم  یلاـمجا ، ملع  هکنیا  زا  دـعب 

: هک دش  قّقحم  تروص ،
عبت هب  دشاب  سجن  ام  بوطرم  تسد  رگا  اّما  دراد  تلاصا  شتساجن  هک  دشاب ، سجن  شرف  پچ  تمـس  رگا  هک  میدرک  ادیپ  یلامجا  ملع 
دش لصاح  یلّوا  یلامجا  ملع  زّجنت  زا  دعب  مّود ، یلامجا  ملع  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  تسا . یقالم - شرف - تسار  تمـس  اب  تاقالم 84 ]
. دش صّخشم  مّود  یلامجا  ملع  تقونآ ، میئامن  بانتجا  شرف ، پچ  تمس  بوطرم و  تسد  زا  ام  هک  دش  ببس  لّوا  یلامجا  ملع  ینعی 

؟ تسیچ هلئسم  مکح 
هدومن و تاقالم  نآ  اب  بوطرم  تسد  هک  شرف 86 ] تسار  تمسق  زا  اّما  دومن  بانتجا  دیاب  شرف  پچ  تمـسق  و  بوطرم 85 ] تسد  زا 

. درادن دوجو  شرف  تسار  تمسق  زا  بانتجا  موزل  يارب  یهجو  دشابیمن و  مزال  بانتجا ، تسا ، یعبت  شتساجن  دشاب ، سجن  رگا 
. دومن بانتجا  نآ ، زا  دیاب  تسا و  یلامجا  ملع  فرط  کی  شرف ، تسار  تمس  لاکشا :

تسا  يدروم  رد  ام  ضرف  میدرک ، نایب  هلئسم ، ریوصت  رد  هک  روطنامه  باوج :
54 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یقالملا و ۀساجنب  اّمإ  الامجإ : ملعن  ذئنیح  ّهنأ  ةرورـض  ةاقالملاب ؛ ملعلا  دـعب  یلامجإلا  ملعلا  لصح  ول  امیف  امهنع ، بانتجالا  بجی  ۀـثلاث  و 
[. 1  ] نانثالا وأ  دحاولا  وه  و  نیبلا ، یف  سّجنلا  نع  بانتجالاب  فیلکّتلا  زّجنتیف  یفخی ، امک ال  رخآلا  ۀساجنب  وأ  یقالملا 

______________________________

- بوـطرم تسد  شرف و  پچ  تمـس  فرط - ود  هب  تبـسن  دیـشخب و  زّجنت  رثا و  دوـب ، صّخـشم  شفرط  ود  هـک  لّوا ، یلاـمجا  مـلع  هـک 
ود نیب  دـیئوگب  رگا  و  دومن . بانتجا  دـیاب  مه  یقالم - شرف - تسار  تمـس  زا  میئوگب  درادـن  یهجو  اذـل  درک  تباث  ار  باـنتجا  بوجو 

هطـساو هب  فیلکت  نوچ  درادن  يرثا  یلامجا ، ملع  نیا  هک  میهدیم  خساپ  امـش  هب  تسا  هدش  ادیپ  دیدج ، یلامجا  ملع  کی  شرف ، تمس 
. دوش زّجنم  فیلکت ، یلامجا ، ملع  ود  هطساو  هب  هک  درادن  یموهفم  دوب و  هدش  زّجنم  شاهرابرد  یلبق  یلامجا  ملع 

تسا و ةراـهّطلا  كوکـشم  مسج  کـی  هدوـمن  تاـقالم  نآ  اـب  یقـالم - بوـطرم - تسد  هک  یقـالم - شرف - تـسار  تمـس  هصـالخ -:
ضرف رد  نیاربانب  دومن  يراج  شدروم  رد  تراهط  هدـعاق  ناوتیم  یلو  دـنک  تباث  ار  بانتجا  بوجو  شاهراـبرد  دـناوتیمن  يزیچچـیه 
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. میئامن بانتجا  شرف - تسار  تمس  یقالم - زا  هک  درادن  یموزل  اّما  تسا  بجاو  شرف  پچ  تمس  یقالم و  زا  بانتجا  مّود 
. تسا صّخشم  مه  ضرف  نیا  مّود  تروص  مکح  ریوصت و  مّود ، ضرف  لّوا  تروص  هب  هّجوت  اب 

یقالم و مه  مّوس ، ضرف  رد  هّتبلا  دومن  بانتجا  یلاـمجا ، ملع  رگید  فرط  نآ  یقـالم و  یقـالم ، زا  دـیاب  ضرف  نیا  رد  مّوس : ضرف  [- 1]
. تسه یلامجا  ملع  فرط  یقالم ، مه 

ملع کی  تاقالم ، زا  دـعب  دـشاب - حرطم  تساجن  هب  یلامجا  ملع  هکنیا  نودـب  دومن - تاقالم  یـشرف  هشوگ  اـب  اـم  بوطرم  تسد  لاـثم :
: هک دش  لصاح  یلامجا 

55 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
«. نآ یقالم  پچ و  تمس   » ای تسا » سجن  شرف  تسار  تمس   » ای

هب یلامجا  ملع  قّقحت  زا  لبق  تاقالم ، اریز  دومن  بانتجا  شرف ، نآ  تمـس  ود  بوطرم و  تسد  زا  دـیاب  روکذـم  ضرف  رد  هلئـسم : مکح 
ملع هرئاد  اذـل  دـناهدش  عقاو  فیدر ، کی  رد  یقالم  یقالم و  و  هدوب - تاـقالم  زا  دـعب  یلاـمجا  ملع  قّقحت  هدرک - ادـیپ  قّقحت  تساـجن ،

الامجا رگید  ترابع  هب  میئامن  بانتجا  دیاب  مه  یقالم  زا  دومن ، بانتجا  دیاب  یقالم  زا  هک  روطنامه  دوشیم و  مه  یقالم  لماش  یلامجا 
. دیئامن بانتجا  اهنآ  مامت  زا  هک  تسا  مزال  اذل  نآ ،» یقالم  پچ و  تمس   » ای تسا  سجن  شرف » تسار  تمس   » ای دینادیم 

57 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
(. نیّیطابترالا رثکألا  ّلقألا و  نیب  رمألا  نارود  یف  : ) یناّثلا ماقملا 

[. 1  ] العف هتوبثب  ّقلعت  ثیح  هب  هزّجنتل  رثکألا ، نایتإب  القع  طایتحالا  بجوی  اضیأ - امهنیب - فیلکّتلا  توبثب  یلامجإلا  ملعلا  ّنأ  ّقحلا  و 
______________________________

یطابترا رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  مّود  ماقم 

هراشا

: دوب ماقم  ود  رد  لاغتشا  باب  رد  ام  ثحب  میدرک  هراشا  البق  هک  روطنامه  [- 1]
تئارب دومن و  طایتحا  دـیاب  دـنک  ادـیپ  ّقلعت  تاهجلا ، عیمج  نم  یلعف  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  رگا  میتفگ  هک  نینیابتم : نیب  رما  نارود  - 1

. دننک ادیپ  نایرج  دنناوتیمن  مادکچیه  یلقع  یعرش و 
: دوشیم میسقت  مسق  ود  هب  دوخ  هک  رثکا : ّلقا و  نیب  رما  نارود  - 2

هراشا  نآ  هب  لاغتشا  ثحب  تاهیبنت  رد  فّنصم  هک  یلالقتسا : رثکا  ّلقا و  فلا -
58 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 87] دننکیم
اب يوحن  هب  نآ  ءازجا  هک  تسا  يرما  ود  نیب  دّدرم  هب  فّلکم  اّما  تسا  مّلـسم  فیلکت ، لصا  هک  یطابترا : رثکا  ّلـقا و  نیب  رما  نارود  ب -

. هدشن تیاعر  هب - فّلکم  بکرم - نآ  الصا  ّناک  دوش  دراو  ءزج ، کی  هب  یلالخا  رگا  هک  تسا  طبترم  رگیدکی 
تروص نیا  رد  هن ، ای  تسه  زامن  ءازجا  زا  هروس  ایآ  هک  دـیراد  کـش  نکل  دراد  مّلـسم  ینیقی و  ءزج  هن  زاـمن  هک  دـینک  ضرف  لاثم 88 :]

رگیدـکی هب  زامن  ءازجا  اریز  هدرکن  ادـیپ  قّقحت  هب ، رومأم  الـصا  دـینک  لالخا  نآ  هب  تبـسن  ادـمع  امـش  دـشاب و  زامن  ءازجا  زا  هروس  رگا 
نیب رما ، نارود  رد  [. 89] دنک ادیپ  قّقحت  هب ، فّلکم  رادقم  نامه  هب  دنک  نایتا  ار  یئزج  ره  ناسنا  رگا  هک  تسین  نینچنیا  تسا و  طبترم 
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: مینکیم ثحب  تهج  ود  رد  مه  یطابترا  رثکا  ّلقا و 
. تسا لّوا  تهج  رد  ام  ثحب  العف  هن ، ای  دنکیم  ادیپ  نایرج  یعرش  تئارب  ایآ  هن 2 - ای  دوشیم  يراج  یلقع  تئارب  ایآ  - 1

دوشیمن يراج  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یلقع  تئارب 

فیلکت  هب  یلامجا  ملع  نینیابتم  نیب  رما  نارود  رد  هک  روطنامه  فّنصم ، رظن  هب 
59 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هریغل وأ  اعرـش ، هسفنل  ّلقألاب  نایتإلا  موزل  ةرورـض  اودـب - رثکألا  بوجو  یف  کّشلا  الیـصفت و  ّلقألا  بوجوب  ملعلا  یلإ  هلـالحنا  مّهوت  و 
، لاحملا لالحنالا  مزلتسال  اعطق ، دساف  رثکألاب - اقّلعتم  ناک  ول  هزّجنت  بجوی  هعم ال  و  القع ، وأ  کلذک 

______________________________

ّلقا و نیب  فیلکت ، توبث  هب  یلاـمجا  ملع  هک  مه  هیف  نحن  اـم  رد  دوب  طاـیتحا - و  یلاـمجا - ملع  زّجنت  بجوم  تاـهجلا ، عیمج  نم  یلعف 
. مینک نایتا  لقا  نمض  مه  ار  رثکا  میئامن و  طایتحا  دیاب  میراد  یطابترا  رثکا 

؟ تسا رثکا  هب  تبسن  فیلکت ، زّجنت  بجوم  یلامجا  ملع  ارچ  لاؤس :
، لقع نیاربانب  میراد  تاهجلا  عیمج  نم  یلعف  فیلکت  هب  تبـسن  یلامجا  ملع  ینعی  تسا  زیجنت  طرـش  دـجاو  یلاـمجا ، ملع  نوچ  باوج :
اب تفلاخم  ربارب  رد  دشاب ، هتفرگ  ّقلعت  رثکا ، هب  تبـسن  فیلکت  رگا  هک  تسا  نیا  مه  زّجنت  يانعم  دومن و  طایتحا  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح 

نینیابتم بوجو  هب  یلامجا  ملع  ناسنا ، الثم  هک  درادن  یقرف  رگید  دش  زّجنم  یلعف ، فیلکت  یتقو  تسا و  نایم  رد  تبوقع  قاقحتـسا  نآ ،
هن زامن  هب ، فّلکم  هک  دنک  ادیپ  یلامجا  ملع  هکنیا  ای  و  هعمج - ةالـص  ای  تسا  بجاو  رهظ ، ةالـص  ای  هعمج  زور  هکنیا  رد  دـشاب - هتـشاد 

نیب هک  یتوافت  اهنت  دنکیم  طایتحا  موزل  هب  مکح  لقع ، هلئسم ، ود  ره  رد  یطابترا - رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  یئزجهد - ای  تسا  یئزج 
لمع رارکت  مزلتـسم  نینیابتم ، رد  طاـیتحا  دـنکیم  تواـفت  ود  نآ  رد  طاـیتحا  هوحن  ّتیفیک و  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هلئـسم ، ود  نیا 

هد اب  ار  زامن  دـیاب  هک  تسا  وحن  نیا  هب  طایتحا  ّتیفیک  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  رد  اّما  هعمج  زاـمن  مه  دـناوخ و  رهظ  زاـمن  مه  دـیاب  تسا و 
تبـسن دشاب  هتـشادن  ّتیئزج  رگا  لقاال  ای  دراد و  ّتیئزج  هب  رومأم  يارب  ای  رثکا  نآ  اریز  میئامن  نایتا  مه  ار  هروس - رثکا - میناوخب و  ءزج 

. دراد بابحتسا  تسین و  رضم  زامن - هب - رومأم  هب 
؟ تسیچ هفیظو  میهدب  هب  رومأم  يارب  ّتیعنام  لامتحا  رثکا ، هب  تبسن  رگا  لاؤس :

60 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امزلتـسم کلذـک  هموزل  ناک  ولف  رثکألاب ، اقّلعتم  ناک  ول  و  اقلطم ، فیلکّتلا  زّجنت  یلع  هریغل  وأ  هسفنل  اـّمإ  ـالعف  ّلـقألا  موزل  فّقوت  ۀـهادب 

[. 1  ] افلخ ناک  ّلقألاب  اقّلعتم  ناک  اذإ  الإ  هزّجنت  مدعل 
______________________________

. دننکیم حرطم  لاغتشا ، تاهیبنت  رد  فّنصم  ار  ضرف  نیا  مکح 
، تسا هدمآشیپ  ناشیا  يارب  هک  یمهوت  دنیوگیم ، دـنراد و  هر »  » مظعا خیـش  مالک 90 ] هب  ياهراشا  روکذـم ، ترابع  رد  فّنـصم  [- 1]

. تسا يدساف  بلطم 
توافتم یطابترا  رثکا  ّلـقا و  نیب  رما ، نارود  هلئـسم  اـب  نینیاـبتم  نیب  رما ، نارود  هلئـسم  هک : دـنیامرفیم  نینچ  خیـش  موحرم  ّناـک  مّهوت :

. تسا
تسا توافتم  مه  اهنآ  تعاطا  ّتیفیک  دنتسه و  لقتـسم  تدابع  ود  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  نینیابتم 91 ،] نیب  رما ، نارود  رد  کلذ : نایب 
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، یطابترا رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  رد  اّما  دومن  طایتحا  دیاب  دنکیمن و  ادیپ  لالحنا ، اجنآ  یلامجا  ملع  اذل  دنرادن و  مه  ینّقیتم  ردـق  و 
الیصفت فّلکم  ینعی  دوشیم  لحنم  مهد - ءزج  رثکا و  هب  تبسن  يودب - ّکش  و  ءزج - هن  ّلقا و  هب  تبسن  یلیـصفت - ملع  هب  یلامجا  ملع 
بوجو تسا و  هب  رومأملا  مامت  لقا ، ایآ  هک  دـنادیمن  ار  نآ  بوجو  ّتیفیک  اهتنم  دوش  ناـیتا  دـیاب  بجاو و  امّلـسم  ءزج  هن  هک  دـنادیم 

ءزج هد  زامن  هک  یتروص  رد  تسا - هب  رومأم  ءازجا  ءزج ، هن  لقا و  ریخ ، هکنیا  ای  دشاب - هتشاد  ءزج  هن  زامن  هک  یتروص  رد  دراد - یـسفن 
. دراد يریغ  بوجو  و  دشاب - هتشاد 

؟ دراد یبوجو  عون  هچ  ءزج  هن  تروص ، نیا  رد  دشاب  زامن  ءازجا  هکلب  دشابن ، هب  رومأملا  مامت  ءزج  هن  لقا و  رگا  لاؤس :
61 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بجاو ار  بجاو  همّدـقم  رگا  دراد و  یعرـش  يریغ  بوجو  لـقا ، تروص ، نیا  رد  مینادـب ، یعرـش  بجاو  ار  بجاو  همّدـقم  رگا  باوـج :
بوجو ای  و  دراد ، یـسفن  بوجو  ای  لقا  هک  میراد  یلیـصفت  ملع  نیاربانب  دراد . یلقع  يریغ  بوجو  لـقا ، تروص  نیا  رد  مینادـب ، یلقع 

هن ای  تسه  زامن  ءزج  هروس ، ایآ  الثم  هک  مینادیمن  میراد و  بوجو  رد  کش  مهد ، ءزج  رثکا و  هب  تبـسن  اـّما  یلقع - اـی  یعرـش  يریغ -
يودـب ّکش  لـقا و  بوجو  هب  یلیـصفت  ملع  هک  تسا  نیا  رما ، تقیقح  هکلب  میراد  یلاـمجا  ملع  هک  میدرکیم  لاـیخ  اودـب  اـم  نیارباـنب 
بوجو رثکا »  » میئوگب میئامن و  يراج  ار  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  یلقع و  تئارب  میناوتیم  رثکا  بوجو  هب  تبسن  میراد و  رثکا  هب  تبسن 

. تسا بجاو  لقا ، طقف  هکلب  درادن 
[. 92] دننادیم يراج  ار  یلقع  تئارب  رثکا ، هب  تبسن  خیش ، موحرم  هصالخ :

: تسا مهم  لاکشا  ود  دیلوت  دناهدش  لئاق  خیش ، موحرم  هک  یلالحنا  همزال  روکذم : مّهوت  داسف  نایب 
یلامجا ملع  لالحنا  نیاربانب  تسا  لاحم  مه  شدوخ  دـشاب  لاحم  مزلتـسم  هک  يزیچ  و  لاحم ، مزلتـسم  یلامجا  ملع  لالحنا  فلخ :» - » 1

نیب رما  نارود  رد  یلامجا  ملع  دننام  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  رد  یلامجا  ملع  هجیتن ، رد  دش  لاحم  لالحنا ، هچنانچ  و  لاحم ،
. دوشیم طایتحا  بجوم  نینیابتم ،

دـشاب هب  رومأـملا  ماـمت  لـقا ، رگا  ینعی  تسا  دّدرم  نآ  ّتیفیک  اـّما  تسا  مولعم  الیـصفت  لـقا ، بوجو  هک  دوب  لـئاق  مّهوتم ، کـلذ : ناـیب 
ود لقا  بوجو  رد  سپ  دراد  يریغ 93 ] بوجو  لقا ، تروص ، نیا  رد  دشاب  هب  رومأم  ءازجا  لقا ، رگا  اّما  دراد  یسفن  بوجو 

62 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و لالحنالا ، مدعل  مزلتسملا  اقلطم ، ّلقألا  موزل  مدعل  مزلتسملا  لاح  ّلک  یلع  فیلکّتلا  زّجنت  مدع  همازلتـسال  همدع ؛ هدوجو  نم  مزلی  ّهنأ  عم 

[. 1  ] لاحم همدع  هدوجو  نم  مزلی  ام 
______________________________

. يریغ بوجو  یسفن 2 - بوجو  دوب 1 - حرطم  لامتحا 
تـسا بجاو  مه  همّدـقم  دـشاب  بجاو  رثـکا - ریغ - نآ  رگا  ینعی  يرآ  تسین ؟ ریغ  عباـت  يریغ ، بوجو  رگم  میئوگیم  مّهوتم  هب  نونکا 

؟ تسین مزال  فّلکم ، رب  تراهط  لیصحت  ارچ  حبص  هد  تعاس  الثم  تسا . بجاو  مه  همّدقم  دشاب ، بجاو  همّدقملا ، يذ  رگا 
دنکیم ادـیپ  يریغ  بوجو  همّدـقم ، ناونعهب  مه  تراهط  لیـصحت  دیـسر ، ارف  رهظ  زامن  تقو  هک  یماگنه  اّما  درادـن  بوجو  زامن ، نوچ 

. تسا ریغ  نآ  عبات  ریغ ، بوجو  سپ 
رثکا هک  تسا  یتروص  رد  لقا  يریغ  بوجو  هک  تسا  حضاو  دـیدش ، لئاق  يریغ ، بوجو  لقا ، يارب  امـش  هک  مّود  لامتحا  يور  نیاربانب 

یماگنه میئوگیم  ام  دـینکیم ، يراج  تئارب  لصا  نآ ، رد  تسین و  بجاو  رثکا ، دـیئوگیم  امـش  هکنآ  لاح  دـشاب و  بوجو  ياراد  مه 
ضرف امـش  هکیلاحرد  تسا  رثکا  بوجو  عبات  لقا ، بوجو  اریز  دـشاب  هتـشاد  يریغ  بوجو  دـناوتیمن  مه  لقا  دـشابن ، بجاو  رثکا ، هک 

[. 94 «] فلخ اذه   » تسا و بوجو  ياراد  ءزج ، هن  لقا و  هک  دیدرک 
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. تسا لاحم  دشاب  شمدع  مزلتسم  شدوجو  هک  يزیچ  تسا و  یلامجا  ملع  لالحنا  مدع  یلامجا ، ملع  لالحنا  همزال  ضقانت -» : » 2 [- 1]
ای یـسفن  بوجو  لقا - هب  تبـسن  یلیـصفت  بوجو  هب  دنکیم  ادیپ  لالحنا  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  رد  یلامجا  ملع  دـیتفگ  امـش  کلذ : نایب 

رثکا و هب  تبسن  يودب  کش  و  يریغ -
63 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذ رثکألا  نوکی  نأ  لامتحال  دـیدّرتلا  ناک  اّمنإ  و  هل ، امولعم  نوکی  ذـئنیح  هبوجو  ّنإف  ۀـمزلم ، ۀحلـصم  اذ  ّلقألا  ناـک  اذإ  ّلـحنی  اـّمنإ  معن 
ضقّنلا و ّلحم  وه  اّمع  جراخ  ّهنأ  الإ  مالک ، ـالب  ةءاربلاـب  ّلقتـسا  نإ  هلثم و  یف  لـقعلاف  ّلـقألا ، ۀحلـصم  نم  يوقأ  ۀحلـصم  وأ  نیتحلـصم ،

[. 1  ] ماقملا یف  ماربإلا 
______________________________

هک تسا  نیا  رثکا ، بوجو  مدـع  همزال  میئوگیم  ام  مینکیم  رثکا  بوجو  مدـع  هب  مکح  دوشیم و  يراج  تئارب ، لـصا  رثکا ، دروم  رد 
نکی مل  ابجاو  رثکالا  نکی  مل  اذاـف   » دوشیمن بجاو  مه  همّدـقم  دـشن ، بجاو  همّدـقملا ، يذ  رگا  دـشابن ، بجاو  مه  شتامّدـقم  ءازجا و 

ساسا امـش  هکیلاحرد  دوشیم ؟ لـحنم  امـش  یلاـمجا  ملع  هنوگچ  سپ  دـشابن  بجاو  لـقا ، رگا  و  يریغلا 95 »] بوجولاب  اـبجاو  لـقالا 
لقالا بوجو  نم  مزلف  ، » نیاربانب دـیدرک  يراذـگانب  رثکا  هب  تبـسن  يودـب  ّکش  لقا و  یلیـصفت  بوجو  هیاپ  رب  ار  یلاـمجا  ملع  لـالحنا 

«. لالحنالل بجوملا  لقالا  بوجو  مدع  لالحنالل  بجوملا 
دومن و طایتحا  دـیاب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  رد  هک  دـنکیم  مکح  لقع ، میئوگیم  دـشن ، لحنم  یلامجا  ملع  نوچ  هصالخ :

. دوش يراج  دناوتیمن  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق 
: هک میریذپیم  ار  یلامجا  ملع  لالحنا  تروص ، کی  رد  دنیوگیم  دننکیم و  كاردتسا  فّنصم ، نونکا  [- 1]

64 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یهاّونلا رماوألا و  ۀّیعبت  نم  ۀـّیلدعلا  نم  روهـشملا  هیلإ  بهذ  ام  یلع  ءانب  رثکألاب ، الإ  زرحی  داکی  رمألا ال  یلإ  یعاّدـلا  ضرغلا  ّنأ  عم  اذـه 
ضرغلا ۀقفاوم  رابتعا  ّرم  دق  و  ۀّیلقعلا ، تابجاولا  یف  افاطلأ  ۀیعرّـشلا  تابجاولا  نوک  و  اهنع ، ّیهنملا  اهب و  رومأملا  یف  دسافملا  حلاصملل و 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهزارحإ ، یف  هزارحإ  نم  ّدب  الف  هطوقس ، رمألا و  ۀعاطإ  یف  القع  هلوصح  و 
______________________________

هجرددـص ياراد  لـقا  دـشابن ، اـی  دـشاب  بجاو  رثـکا  هاوـخ  تسه  همزلم  تحلـصم  کـی  ياراد  ریدـقت  ّيا  یلع  لـقا  هک  مینک  ضرف  رگا 
. تسه ءافیتسالا  ۀمزال  تحلصم 

؟ تسا ناسنالا  بنج  یف  رجحلاک  ایآ  دراد  یشقن  هچ  رثکا  سپ  دراد  لماک  تحلصم  ریدقت ، ّيا  یلع  لقا  رگا  لاؤس :
دوجو ءافیتسالا  ۀـمزال  تحلـصم  ود  رثکا  رد  الـصا  هکنیا  ای  دـشاب و  يرتیوق 96 ] تحلـصم  کـی  رثکا  رد  هک  میهدیم  لاـمتحا  باوج :

. دشاب هتشاد 
هب تبـسن  لقع  مینکیم و  ادیپ  لقا ، بوجو  هب  یلیـصفت  ملع  دـنکیم و  ادـیپ  لالحنا  یلامجا  ملع  یـضرف  نینچ  رد  دـنیامرفیم  فّنـصم 
رد و  یلالقتـسا ، رثکا  ّلقا و  هکلب  درادن  یطابترا  رثکا  ّلقا و  هب  یطابترا  روکذم ، ضرف  نکل  دـنکیم  يراج  ار  تئارب  لصا  رثکا ، بوجو 

. تسا ام  ثحب  زا  جراخ  هجیتن ،
. دننکیم یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  طایتحا  موزل  رب  لالدتسا  يرگید  هار  زا  فّنصم  نونکا  [- 1]

ضرغ و هک  دینک  ادیپ  نیقی  هک  دینک  لاثتما  يوحن  هب  دیاب  تعاطا  ماقم  رد  امش  ةالّـصلا  اومیقا  تسا  هتفگ  عراش  دینک  ضرف  کلذ : نایب 
هدش  قّقحم  جراخ ، رد  الوم  فده 

65 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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میئامنیم لصاح  نیقی  میناوخب  ءزج  هد  اب  ار  زامن  رگا  ینعی  میئامن  نایتا  ار  رثکا  هک  یتروص  رد  رگم  دوشیمن  الوم  ضرغ  زارحا  تسا و 
: میتفگ يدّبعت  بجاو  ثحب  رد  میناوخب و  ءزج  هن  اب  ار  زامن  هکنیا  فالخ  هب  تسا  هدش  قّقحم  زامن  هب  رما  زا  الوم  فده  هک 

لـصاح وا  رما  اب  تقفاوم  الوم و  رما  تعاطا  هک  مینادیم  دومن و  تقفاوم  الوم  ضرغ  اب  دیاب  الوم  رما  تعاطا  رد  هک  دنکیم  مکح  لقع ،
. مینک نایتا  ار  رثکا  ام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  هدش  لصاح  رما »  » زا الوم  فده  میئامن  زارحا  هکنیا  رگم  دوشیمن 

یهاون رما و  وا  دـنیوگیم  هک  تسا  هّیلدـع  زا  روهـشم  بهذـم  قبط  رثکا ، نایتا  اب  رگم  دوشیمن  زارحا  الوم  ضرغ  لیـصحت  میتفگ  هکنیا 
دوجو هنع 97 ] یهنم  هب و  رومأم  رد  هک  دنتسه  ياهدسفم  تحلصم و  عبات  ینعی  تسه  ناشتاقّلعتم  رد  هک  دنتـسه  يدسافم  حلاصم و  عبات 
هّیلقع تابجاو  رد  یتابّرقم  هّیعرش  تابجاو  ینیکـشم  موحرم  لوق  هب  دنتـسه و  هّیلقع  تابجاو  رد  یفاطلا  هّیعرـش  تابجاو  نینچمه  دراد و 

. دنشابیم
الوم تعاطا  هب  تبـسن  دـبع ، بّرقم  فورعم ، هب  رما  الثم  دنتـسه  الوم  تعاطا  هب  تبـسن  ناسنا ، تابّرقم  هّیعرـش ، تابجاو  رگید  ترابعهب 

، هّیعرش تامّرحم  تابجاو و  هک  دینکن  مّهوت  دنیوگب  دنهاوخیم  ّناک  تسا . لاعتم  دنوادخ  تیـصعم  زا  ناسنا  دّعبم  رکنم  زا  یهن  تسا و 
رود یلاعتيراب  نایصع  تفلاخم و  زا  کیدزن و  راگدرورپ ، تفرعم  تعاطا و  هب  ار  ناسنا  هّیعرـش ، تابجاو  دنتـسه ، یکـشخ  تاروتـسد 

قّقحم تامّرحم  رد  هک  تسا  یبانتجالا  مزال  هدسفم  دراد و  دوجو  تابجاو ، رد  هک  تسا  ياهمزلم  تحلـصم  نامه  ابیرقت  نیا  دـننکیم و 
. تسا

66 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیلإ بهذ  ام  یلع  اهنایرج  و  ۀـّیلدعلا ، روهـشم  هیلإ  بهذ  ام  یلع  طایتحالا  ةءاربلا و  ۀـلأسم  ءانتبا  مدـعب  ةراـت  هنع 98 :] یـصفّتلل  هجو  و ال 

. هب رومأملا  نود  رمألا  سفن  یف  ۀحلصملا  نوکب  نیفتکملا  ۀّیلدعلا  ضعب  وأ  کلذل ، نورکنملا  ةرعاشألا 
ۀفرعم رابتعا  لامتحال  ناک  ذـئنیح  و  لاثتمالا ، هجو  یلع  اهنایتإب  الإ  نوکی  داکی  تادابعلا ال  یف  فطّللا  ۀحلـصملا و  لوصح  ّنأـب  يرخأ  و 

الإ قبی  ملف  رمألا ، یلإ  ۀـیعاّدلا  ۀحلـصملا  فطّللا و  لوصحب  عطقی  داکی  ـال  هعم  و  لاـجم ، هجولا - دـصق  عم  اـهب  یتؤیل  الیـصفت - اـهئازجأ 
هب ملعلاب  هزّجنتل  اسار  فطل  ۀحلـصم و  هب  رومأملا  یف  نکی  مل  نإ  القع و  بجاو  ّهنإف  هب ، هقّلعت  ملع  ام  ناـیتإب  هتفلاـخم  ۀـعبت  نع  صلّختلا 

. الامجإ
بهذم یلع  ةءاربلاب - لقعلا  مکح  ّنأ  ةرورض  کلذ  نایب و  الب  هیلع  ۀبوقعلا  ّنإف  هتهج ، نم  هتفلاخم  یلع  ۀعبت  الف  ناک  ول  هیلع  دئاّزلا  اّمأ  و 

یلإ یعاّدلا  نوکی  نأ  لامتحال  روهشملا ؛ ریغ  هیلع  ام  یلإ  بهذ  نم  لب  ۀّیلدعلا ، نم  روهشملا  هیلع  ام  یلإ  بهذ  نم  يدجی  ال  يرعـشألا -
[. 1  ] مهفاف افاطلأ ، اهنوک  ۀحلصملا و  نم  تابجاولا  یف  ام  وه  اضیأ - بهذملا  اذه  یلع  هتحلصم - رمألا و 

______________________________

زا یلامجا 2 - ملع  ّتیزّجنم  قیرط  زا  دناهدومن 1 - کّسمت  لیلد ، ود  هب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  طایتحا  موزل  يارب  نونکات  فّنـصم  [- 1]
حلاصم عبات  یهاون  رماوا و  دنتفگیم  هک  دوب  هّیلدع  نیب  روهـشم  يانبم  قبط  مّود 99 ] لالدتسا  هیاپ  اهتنم  الوم  ضرغ  لیـصحت  موزل  قیرط 

. تسه ناشتاقّلعتم  رد  هک  دنتسه  يدسافم  و 
67 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا هدش  دراو  لاکشا  ود  مّود  لیلد  هب  تبسن 
تسین 100] نینچنیا  امّلـسم  تسا ؟ ثحب  مالک و  ّلحم  هّیلدع  يانبم  قبط  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  طایتحا  ای  تئارب  نایرج  هلئـسم  ایآ  - 1

يانبم یّـصاخ - يانبم  قبط  دیابن  طایتحا ، ای  دوشیم  يراج  تئارب ، یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  ایآ  هک  دینک  ثحب  ینابم ، مامت  قبط  دیاب  امش 
. دراد دوجو  مه  يرگید  ینابم  هکلب  دینک . حرطم  ار  ثحب  هّیلدع - زا  روهشم 

رد هدسفم  تحلصم و  هب  یطابترا  هنوگچیه  یهاون  رماوا و  دنیوگیم  دننکیم و  راکنا  ار  هدسفم  تحلـصم و  حبق و  نسح و  هرعاشا  الثم 
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مامت قبط  هک  تسا  نیا  لیلد ، کی  ّتیمامت  تّحـص و  همزال  دنکیمن و  ادـیپ  نایرج  امـش  مّود  لیلد  الـصا  انبم  نیا  قبط  و  درادـن ، ّقلعتم 
دنراد یمّوس  بلطم  دناهتفرگ  رارق  هّیلدع  زا  روهشم  لباقم  رد  هک  هّیلدع  ياملع  زا  یضعب  نینچمه  دنک و  ادیپ  نایرج  اهکلـسم  ینابم و 

، هرعاشا دننام  هن  تسه و  شقّلعتم  رد  هدـسفم  تحلـصم و  عبات  یهن ، رما و  هک  دنتـسه  لئاق  هّیلدـع  زا  روهـشم  دـننام  هن  اهنآ  هکنیا : نآ  و 
هک دنیوگیمن  نیقی  عطق و  روطب  ینعی  تسه 101 ] الوم  رما »  » سفن رد  تحلصم  هکنیا  هب  دننکیم  ءافتکا  هکلب  دنتـسه  بلطم  نیا  رکنم 

رومأم رد  هک  یتحلصم  هن  تسه  رما »  » سفن رد  هک  دشاب  یتحلصم  عبات  الوم  رما  هک  دراد  ناکما  دنیوگیم  هکلب  تسا  رما »  » رد تحلصم 
دـشاب و تحلـصم  ياراد  تسا  نکمم  ـالوم - رما  باـجیا - سفن  هکلب  درادـن  تحلـصم  هب - رومأـم  زاـمن - ینعی  تـسه  نآ  قـّلعتم  هـب و 

رد روطنیمه 
68 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوب رثکا  نایتا  طایتحا و  موزل  رب  ّلاد  هک  مّود  لـیلد  مه  کلـسم  نیا  قبط  نیارباـنب  تسا  تحلـصم  ياراد  ـالوم  یهن »  » سفن یهاون  باـب 
. دشاب الوم  ضرغ  لّصحم  هب ، رومأم  یجراخ و  لمع  هک  درادن  یموهفم  رگید  دشاب  رما »  » سفن رد  تحلصم  رگا  اریز  دوشیمن  يراج 

ار نآ  باوج  اب  لّوا  لاکشا  ءادتبا  ام  اّما  دننکیم  رکذ  ار  اهنآ  باوج  بیترت  هب  سپس  دننکیم و  نایب  ار  لاکشا  ود  ءادتبا  فّنصم ، رّکذت :
: دنیامرفیم نینچ  فّنصم  روکذم  لاکشا  زا  باوج  رد  میهدیم  حیضوت  شباوج  اب  هارمه  ار  مّود  لاکشا  دعب  و 

«. مهفاف ةءاربلاب ...  لقعلا  مکح  ّنا  ةرورض  »
زا روهـشم  بهذـم  هک  یـسک  يارب  ياهدـئاف  هرعاشا ، يانبم  رب  هیف  نحن  اـم  رد  تئارب  لـصا  ناـیرج  اریز  تسا  درومیب  روکذـم ، لاکـشا 

يانبم هک  ام  اّما  دنرادن  هدسفم  تحلـصم و  هب  یطبر  الـصا  یهاون  رماوا و  دنیوگیم  هرعاشا  نوچ  درادن  تسا ، هتفریذپ  ار  هّیلدـع  ياملع 
میوش و طایتحا  هب  لئاق  میناوتیم  دنتـسه  تاقّلعتم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  یهاون  رماوا و  میئوگیم  میاهتفریذـپ و  ار  هّیلدـع  زا  روهـشم 

هتفرگ رظن  رد  الوم  هک  ار  یتحلصم  الوم و  ضرغ  هک  مینک  لصاح  نیقی  ات  میئامن  نایتا  ار  رثکا  دیاب  رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  رد  میئوگب 
ام زا  امـش  عّقوت  نیا  اقاّفتا  دنرادن و  لوبق  ار  ّقلعتم  رد  هدسفم  تحلـصم و  هلأسم  الـصا  هک  هرعاشا ، فالخ  هب  اّما  تسا  هدش  تیاعر  هدوب 

اهنآ يانبم  ام  هکنیا  اب  دنشاب  هتشاد  لوبق  ار  انبم  نآ  مه  هرعاشا  هک  دشاب  یئانبم  يور  دیاب  امتح  میدومن  هماقا  یلیلد  ام  رگا  تسا  درومیب 
؟ مینادیم لطاب  ار 

تـسین نیا  لیلد  کی  ّتیمامت  همزال  دـناهتفریذپ و  ار  انبم  نآ  مه  هّیلدـع  ياملع  زا  روهـشم  میدومن و  هماقا  نامدوخ  يانبم  يور  یلیلد  ام 
. دشاب هتشاد  نایرج  دساف - ینابم  ول  و  ینابم - مامت  قبط  هک 

69 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هّیلدع زا  روهشم  ریغ  يانبم  هجیتن  هکلب  تسا  دّحتم  ام  اب  هّیلدع  زا  روهـشم  لوق  هجیتن  اهنت  هن  روهـشملا .»...  ریغ  هیلع  ام  یلا  بهذ  نم  لب  »

. دنکیمن یتوافت  ام  نایب  اب  مه 
دوجو یهن » رما و   » سفن رد  هک  دنـشاب  یحلاصم  عبات  یهاون  رماوا و  دراد  ناکما »  » هک دـنتفگیم  هّیلدـع  زا  روهـشم  ریغ  کـلذ : حیـضوت 

عباـت یهاون  رماوا و  تسا  نکمم »  » دـنتفگیم هکلب  دـندرکیمن  یفن  ار  قـّلعتم  رد  هدـسفم  تحلـصم و  دوـجو  نیقی  عـطق و  روـطب  دراد و 
« ناکما  » هلئسم یتقو  دراد  دوجو  الوم  یهن » رما و   » سفن رد  هک  دنشاب  یتحلصم  عبات  تسا  نکمم  دنشاب و  ّقلعتم »  » رد هدسفم  تحلصم و 
یئزجهـن و زاـمن  نـیب  رما  نارود  رد  یطاـبترا و  رثـکا  ّلـقا و  نـیب  رما  نارود  رد  مـینکیم  لاؤـس  هّیلدـع  زا  روهـشم  ریغ  زا  اـم  دـش  حرطم 

تحلصم عبات  تسا  نکمم  دشاب و  رما »  » سفن رد  تحلصم  عبات  دراد  ناکما  منادیمن  نم  دیوگیم  وا  تسیچ ؟ عبات  زامن  رما » ، » یئزجهد
هب هچنانچ  میئوگیم  ام  دـمآ  نایم  هب  هب » رومأم   » رد و  ّقلعتم »  » رد تحلـصم  لامتحا  یتقو  دـنکیمن  یفن  وا  ار  مّود  ّقش  دـشاب و  ّقلعتم  رد 

رثکا ّلقا و  نیب  رما  نارود  رد  اذـل  هن  ای  تسا  هدـش  قّقحم  جراخ  رد  الوم  ضرغ  تحلـصم و  مینادیمن  مینک ، ءافتکا  یئزجهن  زامن  لـقا و 
. میوش طایتحا  هب  لئاق  دیاب  یطابترا 
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[. مهفاف 102
. میهدیم حیضوت  تسا ، هدش  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  طایتحا  نایرج  رب  ّلاد  مّود  لیلد  هب  تبسن  هک  ار  يرگید  لاکشا  نونکا  - 2

«. نایب الب  تادابعلا ...  یف  فطللا  ۀحلصملا و  لوصح  ّناب  يرخا  «و 
70 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یفرط زا  رثکا و  نایتا  اب  رگم  دوشیمن  زارحا  رما »  » هب تبـسن  الوم  ضرغ  لیـصحت  هک : مینکیم  يروآداـی  ار  مّود  لـیلد  هصـالخ  ادّدـجم 
زارحا تسا  مزال  الوم  رما  تعاطا  رد  دننکیم و  تیاده  اهنآ  يوس  هب  ار  ام  دنتـسه و  هّیلقع  تابجاو  رد  یفاطلا  هّیعرـش  تابجاو  مینادیم 

. تسا هدش  لصاح  وا  ضرغ  هک  مینک 
لیـصحت ار  الوم  ضرغ  هک  دـینکیم  زارحا  تادابع  رد  هنوگچ  دـیتسه  طایتحا - رثکا - نایتا  بوجو  هب  لئاق  هک  امـش  لاکـشا : نآ  اـّما  و 

فـصو دیاب  دوشیم  نایتا  هک  تدابع  ءازجا  زا  یئزج  ره  ینعی  دشاب  مزال  هجو » دصق   » تادابع رد  هک  میهدیم  لامتحا  ام  اریز  دیاهدومن 
ایآ دیناوخیم ، ار  هروس 103 ] زامن  رد  امـش  یتقو  الثم  دوشیم . نایتا  بحتـسم  ای  بجاو  ءزج  ناونعهب  اـیآ  هک  دـشاب  صّخـشم  ءزج  نآ 

اب هنوگچ  سپ  هن  ای  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  دینادیمن  هک  امش  بحتـسم  ّهنا  ناونعهب  ای  دینکیم  تئارق  ار  نآ  بجاو ، کی  ناونعهب 
نیقی میئامن  نایتا  ار  رثکا  ام  هچنانچ  روکذم  لامتحا  دوجو  اب  تسا و  هدش  لصاح  الوم  ضرغ  هک  دیئامن  زارحا  دیهاوخیم  یئزجهد  زامن 

. میئامن هجو  دصق  میناوتیمن  مهد  ءزج  دروم  رد  اریز  تسا  هدش  قّقحم  الوم  ضرغ  لیصحت  هک  مینکیمن  ادیپ 
: هک تسا  هدش  دراو  يداریا  لکشتسم  هب  ایوگ 

طّسوت ّلقا  هب  تبسن  الوم  رما  هن ، دیوگیم  لکشتسم  دینک ، كرت  ار  رثکا  مه  ّلقا و  مه  دینکیمن ، ادیپ  الوم  ضرغ  لیـصحت  هب  نیقی  رگا 
تفلاخم و هب  نیقی  مینک  كرت  مه  ار  لقا  رگا  دشابن - ای  دشاب  یتحلـصم  هب  رومأم  رد  هاوخ  تسا - هدـش  زّجنم  لقع  مکح  یلامجا و  ملع 

زا رارف  يارب  لقا  نایتا  رگید  ترابعهب  مینکیم  ادیپ  تبوقع  قاقحتسا 
71 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀفرعم رابتعا  لامتحال  لاجم  ّهنأ ال  الإ  لاثتمالا ، هجو  یلع  اـهب  ناـیتإلا  یلع  فّقوتی  ناـک  نإ  و  ةداـبعلا ، یف  ۀحلـصملا  فطللا و  لوصح  و 
[. 1  ] هرابتعا عم  نکمی  داکی  و ال  نینیابتملا ، یف  امک  انهاه  طایتحالا  ناکمإ  یف  لاکشإ  و ال  فیک ؟ اههجو ، یلع  اهنایتإ  ءازجألا و 

ههجو و یلع  بجاولا  عاقیإ  بوجوب  حّرـص  نم  مالک  یف  هجولاب  دارملا  و  کلذـک ، هجولا  دـصق  راـبتعا  لاـمتحا  نـالطب  حوضو  عم  اذـه 
وه هب ، هنارتقا  بوجو 

______________________________

نوچ درادـن  دوجو  نآ  كرت  رب  باقع  دـشاب  بجاو  عقاو  بسح  هب  رگا  رثکا ، دـئاز و  اّما  الوم  ضرغ  لیـصحت  رطاـخ  هب  هن  تسا  تبوقع 
يراج ار  تئارب  لصا  ناوتیم  رثکا  هب  تبـسن  اذـل  تسا  حـیبق  نایبالب و  باقع  نآ ، كرت  رب  تبوقع  هدـشن و  زّجنم  نآ  هب  تبـسن  فیلکت 

. دومن
. دننکیم نایب  روکذم  لاکشا  زا  باوج  جنپ  ابیرقت  فّنصم  مّود : لاکشا  باوج  [- 1]

مالک هتکن  اّما  لاثتما  رب  تسا  فّقوتم  ضرغ ، لوصح  دوش و  لصاح  هب - رومأم  لعف - زا  الوم  ضرغ  تحلـصم و  دـیاب  تاداـبع  رد  فلا :
نیا هجو ، دـصق  تیاعر  بوجو  همزال  هوالع  هب  تسین و  الوم  رما  لاـثتما  رد  هجو 104 ] دـصق  رابتعا  لامتحا  يارب  یلاجم  هک  تسا  اجنیا 

اب ار  زامن  میئامن و  نایتا  ار  رثکا  مینک و  طایتحا  میهاوخب  رگا  اریز  درادـن  ناکما  طایتحا ، تیاعر  الـصا  یطابترا  رثکا  ّلـقا و  رد  هک  تسا 
مینک تیاـعر  ار  هجو » دـصق   » میناوتیمن مهد  ءزج  هب  تبـسن  نوچ  مینکیمن  ادـیپ  ـالوم  ضرغ  لوصح  هب  ملع  مه  زاـب  میناوـخب  ءزج  هد 

یطابترا رثکا  ّلقا و  رد  طایتحا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  ضرف  هکیلاـحرد  درادـن  ناـکما  طاـیتحا »  » رثکا ّلـقا و  رد  هک  تفگ  دـیاب  نیارباـنب 
. تسا نکمم  طایتحا »  » نینیابتم نیب  رما  نارود  رد  هک  روطنامه  دراد  ناکما 
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نایتإب افصو  ۀیاغ و  ههجوب  انرتقم  بجاولا  نایتإ  و  یضرعلا ، اهبوجو  وأ  يریغلا  اهبوجو  نم  هئازجأ  هجو  ال  یسفّنلا ، هبوجو  نم  هسفن  هجو 

[. 1  ] هجولا دصق  هعم  فّلکملا  نم  ّیتأتیف  ّلقألا ، وه  ناک  ول  هیلع و  بجاولا  قابطنال  ناکمإلا ؛ نم  ناکمب  رثکألا 
______________________________

رابتعا هب  نیلئاق  هکلب  تسا  یلطاب  فرح  نیا  دومن ، هجو  دصق  دیاب  ءازجا  کتکت »  » هب تبسن  تدابع  رد  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  ب : [- 1]
هجو دصق  تیاعر  هوحن  رد  تسا و  مزال  تدابع  عومجم »  » هب ّقلعتم  یـسفن  بوجو  هب  تبـسن  هجو ، دـصق  تیاعر  دـنیوگیم  هجو  دـصق 
ةالـص یّلـصا   » دیوگب دنکب و  نآ  تیاغ  هب  ياّیغم  ار  يدابع  لمع  ناسنا  هکنیا  یکی  تسه ، نیب  رد  لامتحا  ود  تدابع  عومجم  هب  تبـسن 

رد اذل  و  بوجولاب » ۀفصّتم  ةالص  یّلـصا  : » دیوگب دیامن و  ذخا  تدابع  رد  ار  ّتیتفـص  ناونع  ناسنا  هکنیا  رگید  لامتحا  و  هبوجول » رهّظلا 
رگا اریز  درادـن  یلکـشم  هجو ، دـصق  تیاعر  هیحان  زا  دروآیم  اجب  ار  رثکا  دـنکیم و  تیاعر  ار  طایتحا  هک  یـسک  یطابترا  رثکا  ّلـقا و 

دـصق وا  مه  زاب  دـشاب  بجاو  یئزج  هن  زامن  و  ّلقا »  » هچنانچ تسا و  هدومن  نایتا  هجو ، دـصق  اب  هارمه  ار  نآ  وا  دـشاب  بجاو  رثکا ، اـعقاو 
تبسن ار  هجو  دصق  تیاعر  یـضعب  هکلب  میئامن  هجو  دصق  ءازجا  کتکت  هب  تبـسن  تسین  مزال  میتفگ  اریز  تسا  هدومن  تیاعر  ار  هجو 

اّما هبوجول » رهّظلا  ةالص  یّلصا  : » لاثم دومن  هجو  دصق  دیاب  ءازجا  کتکت  هب  تبسن  تسا  هتفگن  یسک  دناهتـسناد  ربتعم  لمع  عومجم  هب 
هب ءازجا  بوجو  دننکیم  هراشا  نتم  رد  فّنصم  هک  روطنامه  هّتبلا  هبوجول و »...  باتکلا  ۀحتاف  أرقن  هبوجول ، ّربکا   » میئوگب درادن  یموزل 

بوجو ياراد  ءازجا  دنیوگیم  یـضعب  تسه و  یمّدـقم » يریغ و   » طئارـش بوجو  دـننام  ءازجا  بوجو  هک  دـنلئاق  یـضعب  تسا  وحن  ود 
يارب مه  هیحان  نیا  زا  هک  تسا  حـضاو  تسا و  یـضرع  ءازجا ، بوجو  اّما  تسا  همّدـقملا  يذ  يارب  یلـصا  بوجو  ینعی  دنتـسه  یـضرع 

. درادن دوجو  یلکشم  هجو ، دصق  طایتحا و  تیاعر 
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نم بجاولا  یف  لخد  هل  اـم  زییمت  ـالب  هلاـمجإ ، یلع  یتأـملا  بوجو  دـصق  اذإ  رئاـضب ، سیل  هئازجأ  نم  سیل  اـم  یلع  هلامتـشا  لاـمتحا  و 
ّنـأل هلاـمک ، هماـمتب و  ذـئنیح  یتأـملا  یلع  بجاولا  قبطنی  ثیح  هدرفل ، اءزج  هتّیهاـمل و  اءزج  هنوـک  نیب  دـئاّزلا  راد  اذإ  امّیـس  ـال  هئازجأ ،

[. 1  ] هتاصّخشمب درفلا  یلع  قدصی  یعیبّطلا 
______________________________

هک دشاب  یئزج  کی  رب  لمتـشم  شلمع  تسا  لمتحم  دـناوخیم  ةروّسلا  عم  ار  زامن  دـنکیم و  تیاعر  ار  طایتحا  هک  یـسک  لاؤس : [- 1]
[. 105] دنک تیاعر  ار  هجو  دصق  لمع ، عومجم  هب  تبسن  دناوتیم  هنوگچ  وا  تروص  نیا  رد  دشابن  هب  رومأم  ءازجا  زا  ءزج  نآ 

. دنوشیم میسقت  عون  دنچ  هب  بجاو  ریغ  ءازجا  هک : مینکیم  رکذ  ياهمّدقم  البق  باوج :
[. تسا 106 بابحتسا  ریغ  بوجو و  نیب  رئاد  شرما  ینعی  درادن  مه  بابحتسا  هکلب  تسین ، بجاو  اهنت  هن  یئزج  یهاگ  فلا -

ۀیافک باتک  لّوا  دـلج  رد  ام  تسا ، بابحتـسا  بوجو و  نیب  رئاد  شرما  ینعی  بحتـسم  ای  تسا  بجاو  یئزج  مینادیمن  مه  یهاـگ  ب -
هتـشاد ّتیلخدم  دناوتیم  هب  رومأم  رد  وحن  ود  هب  دشاب ، بابحتـسا  بوجو و  نیب  رئاد  شرما  یطرـش  ای  یئزج  رگا  هک  میدـناوخ  لوصالا 

. دشاب
. دوشیم بوسحم  بجاو ، ءازجا  زا  هک  دشاب  هب  رومأم  ّتیهام  ءزج  - 1

74 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
كاذ نکی  مل  امیف  اضیأ  هیلع  هقابطنال  رئاض  ریغ  هّنکل  اءزج ، نکی  مل  ول  همامتب  هیلع  اقبطنم  ناک  امل  اـنراقم  وأ  اءزج  هنوک  نیب  راد  ول  معن ،

[. 1  ] هئازجأ رئاسب  لب  همامتب  ال  هتیاغ ، ءزج  دئاّزلا 
______________________________
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ناسنا رگا  الثم  بحتـسم ، ءازجا  دننام  دـشاب  هتـشاد  تلاخد  هب  رومأم  ّتیدرف 107 ] صّخـشت و  رد  نکل  دـشابن  هب  رومأم  ّتیهاـم  ءزج  - 2
اب دجسملا » یف  ةالّصلا  عاقیا   » لاحنیعرد اّما  درادن  تلاخد  هب  رومأم  ّتیهام  رد  دجسملا » یف  ةالّصلا  عاقیا   » دناوخ دجـسم  رد  ار  شزامن 
رد هک  دوب  يزاـمن  نآ  هّیدرف  تاّیـصوصخ  ءزج  هصخـشم و  ضراوع  ءزج  تلاـح ، نیا  تسا و  دـّحتم  هدـش ، عـقاو  جراـخ  رد  هک  يزاـمن 

دشاب یئزج  رب  لمتشم  شلمع  تسا  لمتحم  دیتفگ  امش  درک  تئارق  ءزج  هد  اب  ار  زامن  الثم  دومن و  طایتحا  یـسک  رگا  دش . قّقحم  جراخ 
رد میئوگیم  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دـیامن  هجو  دـصق  لمع ، عومجم  هب  تبـسن  دـناوتیمن  وا  هجیتن  رد  دـشابن  بجاو  ءازجا  زا  ءزج  نآ  هک 

يوغل ءزج  کی  ءزج  نآ  میئوگیم  نیاربانب  تسه  هک  هّیدرف  ءازجا  زا  لقاال  دـشابن  هب  رومأم  ّتیهام  ءازجا  زا  ءزج  نآ  رگا  روکذـم  ضرف 
تاصّخـشم ياراد  هک  شدارفا  ماـمت  رب  یعیبـط  یّلک  اریز  تسا  قبطنم  هب - یتأـم  یجراـخ - لـمع  نیا  رب  دـشاب  هچره  هب  رومأـم  تسین و 

- تاّیـصوصخ نیا  اریز  تسا  قداص  دنتـسه  یفلتخم  تاصّخـشم  ياراد  هک  ورمع  دیز و  رب  ناسنا »  » الثم تسا  قبطنم  دنـشاب  مه  یفلتخم 
ءازجا زا  دشابن  بجاو  ءازجا  زا  ءزج  نآ  هک  اضرف  هیف  نحن  ام  رد  دنتـسین ، ناسنا  ّتیهام  ءزج  هرهچ و -...  گنر  دق ، يدنلب  دـق ، یهاتوک 

. درادن یعنام  لمع  عومجم  هب  تبسن  بوجو - هجو - دصق  تیاعر  اذل  تسه  هک  بجاو  هّیدرف 
كاردتسا  درفلا - یلع  قدصی  یعیبّطلا  ّنال  ریخا - مالک  هب  تبسن  فّنصم  ایوگ  [- 1]

75 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هفالخب عطقی  اّمم  سأر  نم  هجولا  دصق  رابتعا  ّنأ  یلإ  افاضم  اذه 

[. 2 [ ] تادابعلا 108 نم  لاثتمالا  هجو  یلع  هب  یتؤی  نأ  ّدب  امب ال  ّصتخی  ۀلأسملا ال  هذه  یف  مالکلا  ّنأ  عم 
______________________________

. دننکیم
اب نراقم  یجراخ ، دوجو  رظن  زا  هکنیا  ای  درف - ءزج  ای  ّتیهام  ءزج  تسا - هب  رومأم  ءزج  كوکشم ، نآ  هک  دش  رئاد  رما ، رگا  کلذ : نایب 

کی رگا  هک  میداد  حیـضوت  ـالبق  هّتبلا  تسا ؟ یجراـخ  لـمع  رب  قبطنم  یعیبـط - یّلک  هب - رومأـم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا  هب  رومأـم 
رگا اّما  تسا  هب  یتأم  رب  قبطنم  هب  رومأم  درادـن و  دوجو  هجو  دـصق  زا  یعنام  دـشاب  هب  رومأـم  هّیدرف  تاصّخـشم  زا  اـی  ّتیهاـم  ءزج  ءیش 

رب قبطنم  هب  رومأم  دـنیوگیم  مه  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا  هب  رومأم  اب  نراقم  یبنجا و  ای  تسا  هب  رومأـم  ءزج  ءیـش  نآ  هک  مینک  کـش 
؟ تسا هب  یتأم 

هب تبـسن  هجو  دـصق  هنوگچ  سپ  تسین ، یجراـخ  لـمع  رب  قبطنم  هب  رومأـم  دـشابن  هب  رومأـم  ءزج  اـعقاو  ءیـش  نآ  رگا  تروص  نیا  رد 
ینعی تسا  یجراخ  لمع  رب  قبطنم  هب  رومأم  هک  مینادیم  الامجا  مه  تروص  نیا  رد  يرآ  میئوگیم  باوج  رد  دـینکیم ؟ لـمع  عومجم 

. دومن هجو  دصق  اهنآ  هب  تبسن  ناوتیم  سپ  تسه  ءازجا  هّیقب  رب  قبطنم  هب  رومأم  هک  میراد  نیقی 
. دنزادرپیم مّوس  باوج  رکذ  هب  نونکا  دناهدرک  نایب  ار  لاکشا  زا  باوج  ود  فّنصم  نونکات  رّکذت : [- 1]

. نآ ءازجا  کتکت  هب  تبسن  هن  تسا و  مزال  لمع  عومجم  هب  تبسن  هن  هجو ، دصق  تیاعر  هک  میراد  نیقی  ام  ج -
يدّبعت  تابجاو  صوصخم  طایتحا ، موزل  یطابترا و  رثکا  ّلقا و  رد  ام  ثحب  د : [- 2]

76 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و الـصأ ، مولعملا  رمألا  ةاعارم  موزلل  هعم  هجو  الف  لامتحالا ، ددّرتلا و  هیفانی  هجو  یلع  اهیف  لاثتمالا  یف  هجولا  دـصق  رابتعاب  لـیق  ول  ّهنأ  عم 

لامتحال لاغتـشالاب ، عطقلا  دـعب  غارفلاب  عطقلا  لصحیل  هلوصح ، عم  رثکألا  نایتإب  طایتحالا  مزلل  و  ضرغلا ، لصحی  مل  ول  ّلـقألا  ناـیتإب  ول 
. مهفاف هضرغ ، ءاقب  ببسب  ّلقألا  عم  هئاقب 

[. 1  ] لقعلا مکح  بسحب  اذه 
______________________________
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، كوکـشم ءزج  مینادیمن  نوچ  تسا و  مزال  ءازجا ، کتکت  هب  تبـسن  هجو ، دـصق  تیاعر  میهدیم  لامتحا  ام  دـیئوگب  امـش  اـت  تسین 
. تسین نکمم  مه  هجو  دصق  سپ  هن  ای  تسا  بجاو 

؟ درک ادیپ  الوم  ضرغ  لوصح  هب  ملع  و  دومن ؟ طایتحا  دوشیمن  درادن ، یموزل  تبرق  دصق  تیاعر  الصا  هک  یلّصوت  تابجاو  رد  ایآ 
رارکت ار  هتشذگ  بلاطم  زا  یضعب  هصالخ  ادّدجم  اذل  تسا ، لکشتسم  داریا  هب  تبـسن  فّنـصم ، باوج  نیمجنپ  روکذم ، ترابع  ه : [- 1]

. دوش حضاو  بلطم  ات  مینکیم 
يارب اذل  مینکیمن  ادیپ  الوم  ضرغ  لوصح  هب  ملع  مینک  نایتا  ار  یئزجهن 109 ] زامن  لقا و  رگا  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  دندومرف  فّنصم 

. دومن نایتا  ار  ةروّسلا - عم  زامن  رثکا - درک و  طایتحا  دیاب  ضرغ  لیصحت 
نوچ اذل  دشاب  مزال  ءازجا ، کتکت  هب  تبسن  هجو ، دصق  تادابع  رد  میهدیم  لامتحا  هک : دومن  دراو  فّنصم  مالک  رب  يداریا  لکشتسم 

- دئاز ءزج  هب  تبسن  میناوتیمن 
77 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- هروس نودـب  زامن  لـقا - بوجو  هب  لـئاق  تسا ، هدـش  لـصاح  ـالوم  ضرغ  رثکا  ناـیتا  اـب  میئوگب  مینک و  تیاـعر  ار  هجو  دـصق  هروس -
. طایتحالا ۀلاصا  هن  مینکیم  يراج  ار  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  دئاز - ءزج  رثکا - هب  تبسن  میوشیم و 

هتـشاد تافانم  نآ  اب  لامتحا  دّدرت و  هک  دـشاب  مزال  ءازجا  کتکت  هب  تبـسن  یهجو  دـصق  تادابع ، رد  رگا  دـنیامرفیم  فّنـصم  نونکا 
ضرغ رگا  یئزجهن - زامن  لقا و  ناـیتا  اـب  ول  و  میرادـن - لاـمجالاب  مولعم  فیلکت  تیاـعر  موزل  يارب  یهجو  تروص  نیا  رد  [ 110] دشاب

ام اریز  ریخ  دوشیم ؟ لصاح  یئزج  هن  زاـمن  لـقا و  اـب  ـالوم  ضرغ  اـیآ  رگید  تراـبع  هب  مینک  ناـیتا  ار  لـقا  ارچ  دوشیمن  لـصاح  ـالوم 
لاغتـشا هب  نیقی  نوچ  نیاربانب  دشاب  هدـشن  لصاح  وا  ضرغ  هجیتن ، رد  دـشاب و  یقاب  ام  هّمذ  رد  الوم  رما  مه  لقا  نایتا  اب  میهدیم  لامتحا 

ار وا  ضرغ  هجیتن  رد  مینک و  ادیپ  هّمذ  غارف  هب  نیقی  الوم  رما  هب  تبـسن  ات  میناوخب  یئزجهد  زامن  رثکا و  هّمذ ، تغارف  يارب  دیاب  میراد  هّمذ 
. میئامن لیصحت 

[«. مهفاف 111 : » هلوق
دندرک تابثا  قیرط  ود  زا  فّنـصم  هن ، ای  دوشیم  يراج  یلقع  تئارب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  ایآ  هک  دوب  تهج  نیا  رد  اـم  ثحب  نونکاـت 

یلقع  تئارب  رثکا  ّلقا و  رد  هک 
78 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیب هرمأ  دّدرت  اّمع  ددّرتلا  لامجإلا و  عفتری  هلثمبف  هتّیئزج ، یف  ّکش  ام  ۀّیئزج  عفرب  ضاق  عفّرلا  ثیدـح  لثم  مومع  ّنأ  رهاّظلاف  لقّنلا  اّمأ  و 
[. 1  ] لّوألا یف  هنّیعی  و  رثکألا ، ّلقألا و 

______________________________

. دنکیم ادیپ  نایرج  طایتحالا  ۀلاصا  هکلب  دوشیمن  يراج 

دوشیم يراج  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یعرش  تئارب  ایآ 

. تسا تهج  ود  رد  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  رد  ام  ثحب  میتفگ  اًلبق  هک  روطنامه  [- 1]
؟ هن ای  دوشیم  يراج  یلقع  تئارب  ایآ  - 1

- خیشلل افالخ  دومن - يراج  ار  طایتحالا  ۀلاصا  دیاب  هکلب  دوشیمن  يراج  نایبالب - باقع  حبق  هدعاق  یلقع - تئارب  هک  دندومرف  فّنصم 
فّنـصم و رظن  هن ؟ ای  دوشیم  يراج  نآ - لاثما  عفر و  ثیدـح  یلقن - تئارب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  رد  اـیآ  مینیبب  نونکا  - 2
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. دنک ادیپ  نایرج  دناوتیم  یلقن  تئارب  هک  تسا  نیا  خیش  موحرم 
ادیپ نایرج  یلقن  یعرـش و  تئارب  اّما  دـیامن  طایتحا  هب  مکح  لقع  دوشن و  يراج  یلقع  تئارب  هیف - نحن  ام  لثم  يدروم - رد  رگا  لاؤس :

؟ دوب دهاوخ  هچ  هلئسم  هجیتن  دنک ،
هب عراش  مکح  زا  رظنعطق  اب  تئارب  نایرج  مدع  هب  لقع  مکح  رگید  ترابعهب  دنکیم  نآرب  تلالد  عرـش ، هک  تسا  نامه  هجیتن ، باوج :

. تسا هّیعرش  تئارب 
دناوتیم نآ  لاثما  عفر و  ثیدـح  هک  تسا  یقیداصم  زا  یطابترا  رثکا  ّلقا و  یطابترا 112 :] رثکا  ّلقا و  رد  هّیعرـش  تئارب  نایرج  ّتیفیک 

زا یکی  دوش . يراج  نآ  رد 
79 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وأ هسفنب  لوعجملا  وه  اّمنإ  عفّرلا  ثیدحب  عوفرملا  و  لوعجم ، رثأ  اهل  سیل  ۀلوعجمب و  تسیل  الثم - ۀلوهجملا - ةروّسلا  ۀـّیئزج  ّنإ  لاقی : ال 
[. 1  ] القع ۀعاطإلا  بوجو  باب  نم  الإ  سیل  و  یلقع ، ّهنأ  عم  ملعلا  دعب  لّوألا  رمألا  ءاقب  رثأ  وه  اّمنإ  ةداعإلا  بوجو  و  هرثأ ،

______________________________

ام مه  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  تسا  هدش  هتـشادرب  امـش  زا  دینادیمن ، امـش  هک  ار  هچنآ  ینعی  دوب  نوملعی » ام ال  عفر  ، » عفر ثیدح  تارقف 
ثیدح اذل  تسا  یمولعم  ریغ  لوهجم و  رما  کی  هروس »  » ّتیئزج هجیتن ، رد  میتسه  دیدرت  کش و  راچد  هروس -»  » الثم ّتیئزج - هب  تبسن 

[. 113] دنکیم نّیعم  ام  يارب  لقا  نامه  رد  ار  هب  رومأم  درادیمرب و  ار  هروس  ّتیئزج  عفر ،
هروس ّتیئزج  رد  کش  الثم  هک  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  رد  دیرادرب ، دیهاوخیم  ار  زیچ  هچ  عفر  ثیدح  اب  امش  لاکـشا : [- 1]

. دشاب بلطم  ود  نیا  زا  یکی  امش  هتساوخ  تسا  نکمم  دیرادیمرب ؟ ار  زیچ  هچ  عفر  ثیدح  اب  دیراد 
. میرادیمرب ار  هروس  ّتیئزج  عفر ، ثیدح  اب  اذل  تسا  لوهجم  كوکشم و  ام  يارب  هروس  ّتیئزج  دیئوگیم  - 1

هّجوتم دش و  فالخ  فشک  دـعب  میاهدرک و  نایتا  هروس - نودـب  زامن  الثم  كوکـشم - ءزج  نودـب  ار  هب  رومأم  دـیئوگب  تسا  نکمم  - 2
. میرادیمرب دوخ  شود  زا  ار  هداعا  بوجو  عفر ، ثیدح  طّسوت  نآلا  یلو  دراد  ّتیئزج  زامن ، يارب  هروس  هک  میدش 

. دنکیمن هدروآرب  ار  امش  ياههتساوخ  زا  کیچیه  عفر  ثیدح  دیوگیم  لکشتسم 
مکح   » شدوخ ای  هک  دیامن  عفر  دناوتیم  ار  يزیچ  عفر ، ثیدح  کلذ : نایب 

80 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 114] دشاب یعرش  مکح  يارب  رثا - عوضوم - تسین  یعرش  مکح  رگا  هکنیا  ای  دشاب و  یعرش » لوعجم   » و یعرش »

هب مکح  امـش  و  نوملعی » ام ال  عفر   » دـیوگیم عفر  ثیدـح  هن ، ای  تسا  مارح  نتت  برـش  هک  دـینادیمن  ـالثم  هّیمکح - تاهبـش  رد  لاـثم :
. دینکیم نتت  برش  ّتیّلح 

هب امـش  و  نوملعی » ام ال  عفر   » دـیوگیم عفر  ثیدـح  لخ ، ای  تسا  رمخ  یجراـخ  عیاـم  نـالف  دـینادیمن  هّیعوضوم - تاهبـش  رد  لاـثم -:
. تسا عوفرم  دشابیم  رمخ  برش  رب  ّبترتم  هک  یعرش  مکح  نآ  دیئوگیم  عفر  ثیدح  کمک 

. ریخ تسا ؟ یعرش  مکح » ، » كوکشم هروس  ّتیئزج  ایآ  تسا . هنوگچ  هلئسم  هیف  نحن  ام  رد  مینیبب  نونکا 
ریخ تسا ؟ یعرش  مکح  يارب  عوضوم  كوکشم ، هروس  ّتیئزج  ایآ 

زا کیره  يارب  امـش  اّما  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » تسا هتفگ  هدرک و  رما  زامن  مانب  یبّکرم  کـی  هب  عراـش  تسا  یعازتنا  رما  کـی  هروس  ّتیئزج 
. تسا هدرکن  لعج  ار  نآ  عراش  تسا و  یعازتنا  رما  کی  ّتیئزج  نیاربانب  دیاهدومن  عازتنا  ار  ّتیئزج  ءازجا ، نآ 

عفر ثیدـح  سپ  یعرـش  مکح  يارب  عوضوم  هن  تسا و  یعرـش  مکح  هن  هک  تشادرب  ار  ّتیئزج - يزیچ - ناوتیمن  عفر  ثیدـح  اب  اذـل 
. دنک هدروآرب  تسناوتن  ار  امش  لّوا  راظتنا 
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. درادرب ار  هداعا  بوجو  مدع  دناوتیم  عفر  ثیدح  ایآ  مینیبب  لاح 
: اریز دنک  عفر  ار  هداعا  بوجو  دناوتیمن  ّتلع  ود  هب  عفر  ثیدح  دیوگیم  لکشتسم 

81 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهعفر ۀّحص  یف  فاک  اذه  و  اهعازتنا ، إشنمب  ۀلوعجم  اّهنأ  الإ  اهسفنب ، ۀلوعجم  ریغ  تناک  نإ  ۀّیئزجلا و  ّنإ  لاقی : ّهنأل 

______________________________

اب تسا و  هداعا  بوجو  رما ، ءاقب  رثا  دیاهدرکن ، نایتا  ار  هب  رومأم  زا  ءزج  کی  هک  دیدش  رّکذتم  دش و  فالخ  فشک  امش  يارب  یتقو  - 1
. دوشیم يراج  كاش ، درف  دروم  رد  تئارب  لصا  و  دنامیمن ، یقاب  تئارب ، لصا  يارب  یئارجم  رگید  ملع ، دوجو 

مکح کی  نیا  هک  دنکیم  رکف  ناسنا  یهاگ  مه  هقف  رد  تسین و  یعرش  مکح  کی  هداعا  بوجو  مدع  هداعا و  بوجو  هلئـسم  الـصا  - 2
زامن زا  دـعب  امـش  رگا  َةـالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » دـیوگیم عراـش  ـالثم  تسا . یلقع  مکح  کـی  هکلب  دوشیم ، عقاو  هابتـشا  دروم  تسا و  یعرش 
طقف وا  تسین  عراـش  هداـعا ، هب  مکاـح  اـّما  تسا  مزـال  هداـعا ، تروص  نیا  رد  تسا  هدوب  لـطاب  زاـمن  ناـکرا  زا  یکی  هک  دـیدش  هّجوـتم 
هداعا بوجو  هب  مکح  تسا  هتشادن  هب  رومأم  اب  تقباطم  هدوبن و  حیحص  امـش  زامن  دید  هکنآ  زا  دعب  لقع  اّما  َةالَّصلا *» اوُمِیقَأ   » دیوگیم

. دیامن هداعا  موزل  مدع  هب  مکح  دناوتیمن  مه  عفر  ثیدح  دوبن  یعرش  مکح  هداعا ، بوجو  یتقو  نیاربانب  دنکیم 
عوفرم ار  نآ  عفر  ثیدح  اب  ناوتیمن  نیاربانب  یعرش  مکح  عوضوم  هن  تسا ، یعرش  مکح  هن  كوکـشم  هروس  ّتیئزج  لاکـشا : هصالخ 
تئارب یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  نیاربانب  میرادرب  ار  نآ  عفر  ثیدـح  اب  ات  تسین  یعرـش  مکح  مه  هداـعا  بوجو  هلئـسم  نینچمه  تسناد و 

. دوشیمن يراج  یعرش 
عراش نکل  تسا  یعازتنا  رما  کی  هکلب  یعرش  رثا  يارب  عوضوم  هن  تسا و  یعرش  لوعجم  هن  ّتیئزج  هک  میراد  لوبق  مه  ام  باوج : [- 1]

. دنک تلاخد  نآ  عازتنا  أشنم  رد  دناوتیم 
؟ دراد ّتیئزج  زامن  يارب  باتکلا  ۀحتاف  دیئوگیم  امش  ارچ 

نیا  رما  ءادتبا ، زا  رگا  تسا و  هدش  ّقلعتم  باتکلا  ۀحتاف  زا  بّکرم  هب  عراش  رما  نوچ 
82 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هنع یلاخلاب  رخآ  رمأ  یلع  رخآ  لیلد  و ال  لّوألا ، رمألا  وه  و  هعازتنا ، أشنم  عفرب  یعازتنالا  رمألا  عافترا  نوکی  اّمنإ  لاقی : ال 
ۀبـسن اهیلإ  ءازجألا - نایب  یلع  ۀـّلدألا  یلإ  رظاّنلا  عفّرلا - ثیدـح  ۀبـسن  ّنأ  الإ  هعازتنا ، أشنم  عاـفتراب  هعاـفترا  ناـک  نإ  و  معن ، لاـقی : ّهنـأل 

وه و  ءانثتسالا ،
______________________________

ثیدـح میئوگیم  اذـل  تسا  عراش  رما  هروس ، ّتیئزج  عازتنا  أشنم  سپ  دـیدرکیمن  عازتنا  ار  ّتیئزج  هروس  يارب  امـش  هک  دوبیمن  ینینچ 
ار هروس  زا  بّکرم  هب  ّقلعتم  رما  عفر ، ثیدـح  اـب  اـم  تسا  هدـش  ّقلعتم  هروس  زا  بّکرم  هب  رما ، رگا  ینعی  درادیمرب  ار  عازتـنا  أـشنم  عـفر ،

«. ةروّسلا نم  بّکرم  ءیشب  ّقلعتی  مل  رمالا  : » میئوگیم میرادیمرب و 
رد عفر  ثیدح  [، 115] دشاب هدش  ّقلعتم  هروس ، زا  بّکرم  هب  عراش  رما  عقاو ، بسح  هب  رگا  دیتفگ  لبق  لاکشا  زا  باوج  رد  لاکـشا : [- 1]

نیا تسا . هتفرگن  قـّلعت  هروـس ، زا  بّکرم  هب  عراـش  رما  رهاـظ ، بسح  هـب  دـیوگیم  درادیمرب و  ار  نآ  دـنکیم و  فّرـصت  عازتـنا ، أـشنم 
: هک دومن  داجیا  يرتمهم  لاکشا  اّما  درک  لح  ار  یلبق  لاکشا  باوج ،

قّقحت هروس 116 ] ریغ  زا  بّکرم  هب  رما  هک  دیراد  نیقی  امـش  ایآ  تفر ، رانک  دـش و  هتـشادرب  هک  لّوا - رما  هروس - زا  بّکرم  هب  ّقلعتم  رما 
زا هروس - نودب  یئزجهن - زامن  هب  تبـسن  رما  قّقحت  تشادرب و  ار  نآ  عفر  ثیدح  تشاد  ّتیعقاو  رگا  یئزجهد  زامن  هب  تبـسن  رما  دراد ؟

لیلد درک و  كرت  ار  زامن  هب و  رومأم  یّلک  روطب  ناوتیم  هک  تسا  نیا  فّنصم - امش - نایب  همزال  نیاربانب  دوب  كوکشم  امـش  يارب  لّوا 
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- یئزجهن زامن  هب  تبـسن  رما  قّقحت  هدـش و  هتـشادرب  عفر  ثیدـح  هلیـسوب  رثکا - یئزجهد - زامن  هب  ّقلعتم  رما  اریز  دراد ، نآرب  تلالد  مه 
[117 .] دوب كوکشم  لّوا  زا  لقا -

ص83 ج5 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
83 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  یفخی ، امک ال  اهب ، لهجلا  عم  الإ  اهتّیئزج  یلع  ّۀلاد  نوکی  اهعم 
______________________________

نیب هک  دینک  هظحالم  امش  اّما  تسا  نآ  عازتنا  أشنم  رد  فّرصت  هلیـسوب  یعازتنا  رما  عفر  هک  میراد  لوبق  دنیامرفیم  فّنـصم  باوج : [- 1]
. تسا رارقرب  یتبسن  هچ  دنکیم  هریغ  ّتیطرش و  ّتیئزج ، تابثا  هک  ياهّیلّوا  ّهلدا  و  تسا - هّیوناث  ّهلدا  زا  هک  عفر - ثیدح 

هّیلّوا ّهلدا  رب  رظان  مکاح و  هّیوناث ، ّهلدا  رگید  ترابع  هب  دنتـسه ، هیلّوا  ّهلدا  يارب  ءانثتـسا  هلزنم  هب  عفر ، ثیدـح  هّیوناـث و  ّهلدا  کـلذ : ناـیب 
. دنتسه

، عفر ثیدـح  اّما  دـنوش  لـئاق  لـهج ، ملع و  تروص  نیب  یتواـفت  هکنیا  نودـب  دـننکیم  تباـث  هّیلّوا ، نیواـنع  يارب  ار  ماـکحا  هّیلّوا ، ّهلدا 
رد هک  تسا  نیا  لثم  دربب و  نیب  زا  ار  هّیلّوا  ّهلدا  هشیر  ساـسا و  هکنیا  نودـب  دـنکیم  ءانثتـسا  ار  هریغ  رارطـضا و  نایـسن ، لـهج ، تروص 

ّتیئزج زامن ، يارب  هروس  عقاو ، بسح  هب  رگا  نیاربانب  دـشاب  هدـش  ءانثتـسا  هریغ  هارکا و  نایـسن ، لهج ، رارطـضا ، روص  هّیلّوا ، ّهلدا  ناـمه 
لهج و تلاح  رد  ار  هروس  ّتیئزج  عفر ، ثیدح  هکلب  دنکیمن  عفر  یّلک  روطب  ار  هروس  زا  بّکرم  هب  ّقلعتم  رما  عفر ، ثیدح  دشاب  هتـشاد 

نیا هب  دنکیم  عفر  ار  هروس  زا  بّکرم  هب  ّقلعتم  رما  دنکیم و  عازتنا  أشنم  رد  تلاخد  عفر  ثیدح  میتفگ  ام  هکنیا  دنکیم و  ءانثتـسا  کش 
یطابترا رثکا  ّلـقا و  رد  نیارباـنب  درادـن ، ّتیئزج  هروس  لـهج ، تروص  رد  دـیوگیم  دـنکیم و  دودـحم  ار  ّتیئزج  هرئاد  هک  تسا  اـنعم 

. دوشیم يراج  یعرش  تئارب 
نوچ تفگیم  لکـشتسم  اریز  دـندرکن  نایب  لاکـشا  يارب  یتسرد  باوج  دـندومن و  رارف  لکـشتسم  لاکـشا  زا  عقاو  رد  فّنـصم  رّکذـت :

وا ادّدجم  دنکیم  عفر  ار  عازتنا  أشنم  هک  دـیداد  باوج  امـش  درادرب و  ار  نآ  دـناوتیمن  عفر  ثیدـح  اذـل  تسین  یعرـش  لوعجم  ّتیئزج ،
قّقحت دنادیم و  عوفرم  ار  نآ  عفر  ثیدح  هتـشاد  ّتیعقاو  رگا  یئزجهد  زامن  هب  ّقلعتم  رما  میراد ، رما »  » دـنچ ام  رگم  هک  دـنکیم  لاکـشا 

- یئزجهن زامن  هب  تبسن  رما 
84 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دیهدیم باوج  امـش  دومن ، تفلاخم  هب  رومأم  اب  یّلک  روطب  ناوتب  دیاب  سپ  تسا  كوکـشم  ام  يارب  ءادـتبا  زا  مه  هروس - نودـب  بّکرم 
. دنکیم عفر  ار  کش »  » لاح رد  ّتیئزج  طقف  دربیمن ، نیب  زا  ار  یلّوا  لیلد  لصا  عفر ، ثیدح  هک 

. دوشیم يراج  یعرش  تئارب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  مّود : ماقم  هصالخ 
85 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هّماع ناسنإلاک و  صاخلا  نیب  و  هقلطم 118 ،] ءیشب و  طورـشملا  نیب  رمألا  نارود  لاح  ّرم  امم  رهظ  ّهنإ  لّوألا : رومأ : یلع  هیبنّتلا  یغبنی  و 
، انهاه مّهوتی  داکی  رثکألا ال  ّلقالا و  یف  مّهوتملا  لالحنالا  ّنإف  رهظأ ، امهیف  رمألا  ناک  لب  القع ، ةءاربلل  انهاه  لاـجم  ـال  ّهنأ  و  ناویحلاـک ،

ۀّـصاخلا وأ  ۀطورـشملا  ةالّـصلا  نمـض  یف  الثم - ةالّـصلاف - القع ، ۀـمّدقملا  باب  نم  موّزللاب  فصّتی  داکت  ۀـّیلیلّحتلا ال  ءازجـألا  ّنأ  ۀـهادب 
[. 1  ] یفخی امک ال  اهب ، رومأملل  ۀنیابتم  نوکت  اهتّیصوصخ  اهطرشل و  ةدقاف  يرخأ  ةالص  نمض  یف  و  اهدوجو ، نیعب  ةدوجوم 

______________________________
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یطابترا رثکا  لقا و   ] تاهیبنت

اهنآ رد  یلقع  تئارب  نایرج  مدع  دّیقم و  قلطم و  ماع ، ّصاخ و  قلطم ، طورشم و  نیب  رما  نارود  لّوا  هیبنت 

بلج  لوصالا  حابصم  باتک  زا  یتارابع  هب  ار  امش  هّجوت  نتم  حیضوت  زا  لبق  [- 1]
86 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. مینکیم 119
دوب هّیجراخ  يازجا  ّتیئزج  رد  کش  دروم  رد  هتـشذگ  ثحابم  یهتنم  دوب ، یطابترا  رثکا  ّلقا و  نوماریپ  مّود ، ماقم  رد  اـم  ثحب  نونکاـت 

نونکا دنک  ادـیپ  نایرج  دـناوتیم  یعرـش  تئارب  اّما  دوشیمن  يراج  یلقع ، تئارب  میـشاب  هتـشاد  هروس  ّتیئزج  رد  کش  رگا  میتفگ  الثم 
نیب رما  نارود  يارب  مه  رگید  دروم  ود  دنیامرفیم  فّنصم  هن  ای  دراد  مه  ّتیئزج - رد  کش  زا  ریغ  يرگید - قیداصم  رثکا ، ّلقا و  مینیبب 

[. 120] دوشیم رّوصت  رثکا  لقا و 
عراش رما  دروم  تسا  یطرش  هب  طورشم  هکیلاحرد  هب  رومأم  مینادیمن  ینعی  تسا ، طئارـش  رظن  زا  رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  یهاگ  - 1

. دّیقم ای  تسا  قلطم  هب  رومأم  مینادیمن  الثم  ای  طرّشلا ، نع  ایلاخ  ای  تسا  هتفرگ  رارق 
نکل  دنک  حبذ  ینابرق  ناونعهب  ار  یناویح  دیاب  نابرق  دیع  زور  یجاح  مینادیم  الثم 

87 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ای تسا و  نامیا  هب  دـّیقم  ای  تسا  هبقّرلا  قلطم  هب  رومأـم  مینادیمن 121 ] الثم  ای  هن و  ای  تسه  یـصاخ  نس  هب  دـّیقم  ینابرق  نیا  مینادیمن 

. هن ای  دراد  ّتیطرش  زامن  يارب  سابل  تراهط  هک  مینک  کش  رگا  اضرف  تسه  زامن  رد  هک  یطئارش  دننام 
هک تروص  نیا  هب  ناویح ، ناسنا و  دـننام  دـشاب  ماع  ّصاخ و  نیب  رئاد  رما ، هک  تسا  نیا  یطابترا  رثکا  ّلقا و  قیداـصم  زا  رگید  یکی  - 2

. دشاب دیق  هب  دّیقم  ماع  نامه  صاخ ، هکنیا  هن  يرگید ، ناونع  مه  ماع  دشاب و  هتشاد  ناونع  کی  شدوخ  صاخ 
رد ماع  ناونع  یهاگ  تسا 1 - عون  ود  رب  صاخ  ّماع و  هک  دـشاب  نیا  شاهتکن  دـیاش  دـندز . لاثم  صاخ  ماع و  يارب  فّنـصم  ارچ  لاؤس :

یّلقتسم ناونع  صاخ  ّماع و  زا  کیره  هک  تسا  دیق  هب  دّیقم  ّماع  نامه  صاخ ، نیا  دئاز و  ّتیـصوصخ  کی  اب  اهتنم  دوشیم  ذخا  صاخ 
. تسه طورشم  قلطم و  رد  لخاد  نیا  دنرادن و 

ناونع ناسنا - صاخ - ندینـش  اب  اسبهچ  هک  ناویح  ناسنا و  دننام  دـنراد  یّلقتـسم  ناونع  صاخ ، ّماع و  زا  کیره  تاقوا  زا  یهاگ  اّما  - 2
یتّیهام ناسنا  هک  دومن  صّخـشم  درک و  تسرد  لصف  سنج و  نآ  يارب  ناوتب  ات  دناوخ  قطنم  ملع  دیاب  دیآیمن و  نهذ  هب  ناویح - ماع -

قـلطم و  ) نیب رما  نارود  رد  اـیآ  تسا ، مّود  مسق  نیمه  ماـع  صاـخ و  نـیب  رما  نارود  رد  اـم  دوـصقم  قطاـن ، ناوـیح و  زا  بّـکرم  تـسا 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  یلقع  تئارب  صاخ ) ّماع و   ) نیب رما  نارود  نینچمه  و  طورشم )

يراج لاغتشالا  ۀلاصا  هکلب  دومن  يراج  یلقع  تئارب  ناوتیمن  رثکا  هب  تبـسن  میتفگ  ءازجا - رد  یطابترا - رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  رد 
ۀلاصا نایرج  بجوم  رما ، نیمه  دوب و  هتفرگ  ّقلعت  تاهجلا ، عیمج  نم  یلعف  فیلکت  هب  یلامجا ، ملع  اریز  دوشیم 

88 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، درادن هار  اجنیا  مّهوت  نآ  هک  دوب  هدش  یمّهوت  ءازجا - رد  یطابترا - رثکا  ّلقا و  دروم  رد  طایتحالا  ۀـلاصا  نایرج  رد  اهتنم  دوب  لاغتـشالا 

: هک میهدیم  رّکذت  مه  نونکا  اّما  میداد  حرش  الّصفم  یناث 122 ] ماقم  رد  ار  مّهوت  نآ  هچرگ 
بوجو هب  تبـسن  يودـب - ّکش  و  لقا - بوجو  هب  تبـسن  یلیـصفت - ملع  هب  ام  یلامجا  ملع  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  رد  هک  دوب  هدـش  هتفگ 

ایآ هک  مینادیمن  ار  لقا  بوجو  ّتیفیک  اهتنم  تسا  بجاو  الثم  یئزجهن  زامن  لقا و  هک  مینادیم  الیصفت  ینعی  دنکیم  ادیپ  لالحنا  رثکا -
هب رومأم  ءازجا  ءزج ، هن  لقا و  هکنیا  ای  دـشاب - هتـشاد  ءزج  هن  زاـمن  هک  یتروص  رد  دراد - یـسفن  بوجو  تسا و  هب  رومأـملا  ماـمت  لـقا ،
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یطابترا رثکا  ّلـقا و  رد  تفگیم  مّهوتم  هصـالخ ، دراد ، یمّدـقم  يریغ و  بوجو  و  دـشاب - هتـشاد  ءزج  هد  زاـمن  هک  یتروص  رد  تسا -
هک میریذپب - ار  [ 124] اجنآ لالحنا  ام  رگا  دنیامرفیم  نینچ  فّنصم  ایوگ  [ 123] دومن يراج  یلقع  تئارب  رثکا  بوجو  هب  تبسن  ناوتیم 

. تسا اجنآ  زا  رتنشور  هیف  نحن  ام  رد  لالحنا  مدع  میریذپیمن و  یلوا  قیرطب  ار  هیف 125 ] نحن  ام  رد  لالحنا  میریذپن -
یـسفن بوجو  لقا ، هک  مینادیمن  نکل  مینکیم  ادیپ  یلیـصفت  ملع  لقا ، بوجو  هب  تبـسن  تفگیم  لالحنا  هب  لئاق  اجنآ  رد  کلذ : نایب 
ینیوکت یفرع و  نشور  رما  کی  ّتیئزج ، ءازجا ، باب  رد  اریز  دـنکب  یئاعدا  نینچ  دـناوتیمن  هیف  نحن  اـم  رد  اـّما  يریغ ، بوجو  اـی  دراد 

زامن یسک  رگا  دومن  هدهاشم  نادجولاب  ار  نآ  ناوتیم  ابیرقت  تسا و 
89 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تـسین حرطم  تنیابم  هروس ، نودب  زامن  اب  تسه ، هروس  دجاو  هک  يزامن  نیب  دراد و  ناصقن  شزامن  دـنیوگیم  دـناوخ ، هروس  نودـب  ار 
زامن لقا و  میئوگب  تسا  نکمم  دـنک و  ادـیپ  يریغ  بوجو  دـناوتیم  هروس  میئوگیم  نیارباـنب  تسا  صقاـن  يرگید  لـماک و  یکی  هکلب 

دـّیقم و «، » ماع ّصاخ و  «، » قلطم طورـشم و   » نیب رما  نارود  هک  هیف  نحن  ام  فـالخ  هب  اـّما  تسا  يریغ  اـی  یـسفن  بوجو  ياراد  یئزجهن 
رد نینچمه  و  تسا - حرطم  یلیلحت  یلقع  ءزج  تـسا - حرطم  ّتیـصوصخ  دـّیقت و  هلئـسم  هـکلب  تـسین  حرطم  تـّیئزج  و  تـسا ، قـلطم »

ادیپ یمّدقم  بوجو  دنناوتیمن  اهنآ  اذل  دنکن  كرد  ار  هّیلقع  هّیلیلحت  ءازجا  فرع  الـصا  اسبهچ  دراد و  تلاخد  طرـش ، هب  دّیقت  طورـشم ،
ایآ دـناوخ  ءوضو  نودـب  ار  زامن  یـسک  رگا  زامن ، يارب  تراهط  دـننام  دـنراد  ّتیطرـش  هب  رومأم  يارب  اعقاو  هک  ییاهزیچ  رد  ـالثم  دـننک 

؟ درک ادیپ  قّقحت  زامن  مهدهن  الثم  میئوگب  میناوتیم ،
ردق تسه و  ةراهّطلا  عم  زامن  اب  نیابم  الـصا  تراهط  نودـب  زامن  دـنرادن  رثکا  ّلقا و  ناونع  ةراهّطلا  عم  زامن  اب  تراهط  نودـب  زامن  ریخ ،
دنک رـضاح  ـالوم  يارب  ار  یناویح  دـبع ، رگا  دوـب  ناـسنا  شدوـصقم  و  [ 126] ءیـشب ینئج  تفگ  ـالوم  رگا  تـسین ، ود  نآ  نـیب  ینّقیتـم 

. ریخ مدرک 127 ؟] رضاح  ار  نآ  تمسق  کی  نم  قطان و  همیمضب  ناویح  ینعی  ناسنا ، هک  دنک  لالدتسا  دناوتیم 
- لـقا بوجو  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  هب  یلاـمجا  ملع  هک  دـنک  مّهوت  یـسک  دوب  نکمم  ءازجا - رد  یطاـبترا - رثـکا  ّلـقا و  رد  هصـالخ :

يریغ بوجو  هب  فاّصتا  تسا  نکمم  یجراخ  ءازجا  نوچ  دنکیم  ادـیپ  لالحنا  رثکا  هب  تبـسن  يودـب  ّکش  و  یـسفن - ای  يریغ  بوجو 
رما نارود  رد  اّما  دنراد  یّلقتسم  دوجو  یجراخ  ءازجا  زا  کیره  اریز  دننک  ادیپ 

90 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لثم ۀـلالدل  هریغ ، ّصاخلا و  نیب  رمألا  نارود  نود  هریغ ، طورـشملا و  نیب  رمألا  نارود  صوصخ  یف  ۀـیلقنلا  ةءاربلا  ناـیرجب  سأـب  ـال  معن 

، صاخلا سفن  نع  ۀـعزتنم  نوکت  اّمنإ  اّهنإف  ّصاخلا ، ۀّیـصوصخ  کلذـک  سیل  و  هتّیطرـش ، یف  ّکش  ام  ۀّیطرـش  مدـع  یلع  عفّرلا  ثیدـح 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  نینیابتملا ، نیب  ناروّدلا  لیبق  نم  هریغ  نیب   ] هنیب و ناروّدلا  نوکیف 

______________________________

يریغ و بوجو  هّیلقع ، هّیلیلحت  ءازجا  اریز  درادـن  دوجو  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  مّهوت  ناـکما  الـصا  قلطم ، طورـشم و  ماـع ، ّصاـخ و  نیب 
طورـشم و نیب  رما  نارود  رد  فّنـصم  رظنب  نیاربانب : تسین  اهنآ  يارب  جراخ  رد  یّلقتـسم  دوجو  نوچ  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوتیمن  یمّدـقم 

[. 128] دوشیمن يراج  یلقع  تئارب  صاخ - ّماع و  قلطم -
؟ هن ای  دوشیم  يراج  یعرش  تئارب  ماع ، ّصاخ و  طورشم ، ریغ  طورشم و  نیب  رما ، نارود  رد  ایآ  [- 1]

نیب رما ، نارود  رد  یعرش  تئارب  نایرج  زا  یعنام  اّما  دوشیمن  يراج  ماع  ّصاخ و  نیب  رما ، نارود  رد  یعرش  تئارب  دنیامرفیم  فّنـصم 
ّتیصوصخ اّما  دنرادرب ، ار  كوکـشم  ءیـش  ّتیطرـش  دنناوتیم  نآ  لاثما  عفر و  ثیدح  اریز  درادن  دوجو  [ 129] طورشم ریغ  طورشم و 

نیب نارود  نیاربانب  تسا  عزتنم  صاخ ، سفن  زا  صاخ ، ّتیـصوصخ  اریز  دـیامن  عفر  ار  نآ  دـناوتب  عفر  ثیدـح  هک  تسین  يزیچ  صاخ ،
. تسا طایتحالا  ۀلاصا  يارجم  نینیابتم و  نیب  رما  نارود  لیبق  زا  ماع  ّصاخ و 
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هروس ّتیئزج  ـالثم  عـفر  ثیدـح  دوـشیم و  يراـج  یلقن  تئارب  یطاـبترا  رثـکا  ّلـقا و  نیب  رما  نارود  رد  هک  میداد  حیـضوت  ـالبق  لاـثم :
اّما تسه  راک  رد  یلقع  یلیلحت  ءزج  هکنیا  ول  طورشم و  قلطم و  نیب  رما ، نارود  رد  نینچمه  دنکیم و  عفر  ار  كوکشم 

91 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّیئزجلا لصا  یف  کّشلا  یف  رکذ  ام  القن ، القع و  هنایسن  لاح  یف  هتّیطرش  وأ  ءیش  ۀّیئزج  یف  ّکش  اذإ  امیف  لصألا  ّنأ  یفخی  ّهنإ ال  یناّثلا :

لاحلا وه  امک  انایسن ، هطرـش  وأ  هئزجب  ّلخأ  ام  ةداعإ  موزلب  القع  مکحی  ةالّـصلا  یف  داعت  اقلطم و ال  عفّرلا  ثیدح  لثم  الولف  ۀّیطرّـشلا ، وأ 
[. 1  ] اعامجإ وأ  اّصن  اقلطم  هتّیطرش  وأ  هتّیئزج  اعرش  تبث  امیف 

______________________________

دوش لصاح  کش  ام  يارب  رگا  لاثم  ضرف و  ناونع  هب  درادرب ، تسه - یّلقتـسم  دئاز و  رما  کی  هک  ار - ّتیطرـش  دـناوتیم  عفر  ثیدـح 
، رما نارود  رد  اّما  دنک ، عفر  ار  بوث - تراهط  كوکـشم - ّتیطرـش  دناوتیم  عفر  ثیدح  هن  ای  دراد  ّتیطرـش  زامن  رد  سابل  تراهط  هک 
رد ناویح ، ای  تسا  ناسنا  ءیـش »  » زا وا  دوصقم  مینادیمن  ام  ءیـشب و  ینئج  تسا  هتفگ  الوم  الثم  تسین  نینچ  بلطم  ماع ، ّصاـخ و  نیب 

ّتیـصوصخ کی  ناویح  ناسنا و  نیب  اـیآ  تسا ؟ زیچ  هچ  رد  اـم  کـش  و  مینک ؟ يراـج  تئارب  میهاوخیم  يزیچ  هچ  رد  اـم  تروص  نیا 
- هدئاز ّتیـصوصخ  ناویح  ناسنا و  نیب  يرآ  میرادیمرب ، عفر  ثیدح  اب  ار  كوکـشم  ّتیـصوصخ  نآ  میئوگب  هک  دراد  دوجو  ياهدـئاز 

عازتنا ناسنا  دوخ  زا  ّتیناسنا  ّتیـصوصخ  صاخ ، رب  دـئاز  هن  تسا ، ناـسنا  نیع  ّتیناـسنا  ّتیـصوصخ  میئوگیم  دراد ! قّقحت  ّتیناـسنا -
تـسا نینیابتم  نیب  نارود ، لیبق  زا  ماع  ّصاخ و  نیب  رما ، نارود  میئوگیم  نیاربانب  تشادرب  عفر  ثیدح  اب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  هدـش 

. یلقع تئارب  هن  دوش و  يراج  نآ  رد  دناوتیم  یعرش  تئارب  هن  هک 

 ... طرش و ای  ءزج  یسان  مکح  مّود » هیبنت  »

هراشا

عقاو  هابتشا  دروم  مه  یهاگ  تسه و  ءالتبا  ّلحم  رایسب  هقف ، رد  هیبنت  نیا  دافم  [- 1]
92 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: دوشیم
انعم نیا  هب  تسه  قالطا  وحن  هب  ّتیئزج  نیا  ایآ  هک  دـش  لصاح  کش  ام  يارب  نکل  میدومن  زارحا  هب  رومأـم  يارب  ار  يزیچ  ّتیئزج  رگا 
مکح دراد  تافتلا  هّجوت و  لاح  هب  صاـصتخا  ّتیئزج ، هن ، هکنیا  اـی  دراد  ّتیئزج  زیچ ، نآ  هّجوت  لاـح  رد  مه  نایـسن و  لاـح  رد  مه  هک 

ّصتخم هکنیا  ای  تسا  قلطم  شتّیطرش  هک  میدرک  ادیپ  کش  یلو  میدرک  زارحا  ار  يزیچ  ّتیطرش  رگا  نینچمه  و  تسیچ ؟ روکذم  ضرف 
. تسا هجوت  لاح  هب 

رگا هک  تسا  تافتلا  لاح  هب  دـّیقم  ای  قلطم ، نآ ، تیئزج  مینادیمن  نکل  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس »  » هک مینادیم  دـینک  ضرف  لاثم :
هب دّیقم  نآ  ّتیئزج  رگا  اّما  تسا  لطاب  زامن ، دوش  كرت  مه  نایسن  لاح  رد  رگا  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دشاب  هتـشاد  قلطم  ّتیئزج  هروس 

. تسین لطاب  شزامن  دیامن  كرت  ار  نآ  انایسن  فّلکم  هک  یتروص  رد  دشاب  هّجوت  لاح 
یلقن تئارب  میتسناوتیم  اّما  دـشیمن  يراج  یلقع  تئارب  میدرکیم  ّتیطرـش  و  ّتیئزج 130 ] لصا  رد  کش  ام  رگا  دـنیامرفیم  فّنـصم 

یعرـش تئارب  اّما  دنک  ادیپ  نایرج  دـناوتیمن  یلقع  تئارب  میراد  هقلطم  ّتیطرـش  ّتیئزج و  رد  کش  هک  مه  ثحب  ّلحم  رد  مینک  يراج 
. دوش يراج  دناوتیم 

رد هروس  میئوگب  میرادرب و  ار  نایـسن  لاح  رد  تیئزج  عفر  ثیدـح  اب  میناوتیم  مه  میدومن  هروس  قلطم » ّتیئزج   » رد کش  رگا  نیارباـنب 
ار يزامن  تسین  مزال  میئوگب  مینک و  کّسمت  [ 131] داعت هدعاق ال  هب  میناوتیم  مه  و  درادن ، ّتیئزج  زامن  يارب  نایسن  لاح 
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93 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لاحلا اذهب  امهـصیصخت  نکمی  کلذک  عفّرلا ، ثیدح  لثمب  لاحلا  اذه  یف  ۀّیطرّـشلا  وأ  ۀـّیئزجلا  عفر  نکمی  امک  ّهنأ  کیلع  بهذـی  ّمث ال 

رخآ لیلد  ّلد  دق  و  اقلطم ، هلخد  یف  ّکش  اّمع  یلاخلاب  یـساّنلا  رکاّذلا و  ّمعی  وحن  یلع  باطخلا  هّجو  اذإ  امک  ۀّیداهتجالا ، ّۀلدألا  بسحب 
مزلی یک  یـساّنلا  ناونعب  ال  ّصاخ ، وأ  ّماـع  رخآ  ناونعب  یلاـخلا  بوجوب  هّصخی  باـطخ  یـساّنلا  یلإ  هّجو  وأ  رکاّذـلا ، ّقح  یف  هلخد  یلع 

هیجوتب  هنع  هجورخل  ناونعلا ؛ اذهب  هیلع  کلذ  باجیإ  ۀلاحتسا 
______________________________

. مینک هداعا  میاهدناوخ  هروس  نودب  انایسن  هک 
رد کش  اجکره  دیوگیم  دوش و  يراج  دناوتیم  جح - هزور ، زامن ، زا  ّمعا  هقف - باوبا  مامت  رد  هک  تسا  نیا  عفر  ثیدح  ّتیزم  رّکذت :

رگا دیوگیم  تسا و  زامن  هب  طوبرم  طقف  داعت » ال   » هدعاق اّما  دـیئامن  يراج  یعرـش  تئارب  دـیناوتیم  دـیدومن  هقلطم  ّتیطرـش  ای  تیئزج 
لمع نآ  تسین و  مزال  زامن  هداعا  دنک  كرت  انایسن  ار  دوجس - عوکر و  هلبق  روهط ، تقو ، زا  ریغ  زامن - طئارش  ءازجا و  زا  یـضعب  یـسک 

. تسا حیحص 
رد میتفگیم  میدرکیم و  لاغتـشا  هب  مکح  یلامجا  ملع  لقع و  مکح  ءاکتا  هب  ام  دوبن  داعت - هدـعاق ال  عفر و  ثیدـح  لیلد - ود  نیا  رگا 

، لمع هداعا  میئوگیم  رگید  دراوم  رد  هکنیا  امک  دومن  هداعا  دیاب  تسا  هدـشن  نایتا  نآ  طرـش  ءزج و  انایـسن ، هک  ار  یلمع  هلئـسم ، ضرف 
: هلمج زا  تسا  مزال 

ره رد  زامن  ناکرا  هب  تبسن  لالخا  الثم  تسا ، هدش  تباث  نایسن - لاح  رد  یّتح  ینعی  قالطالا - یلع  ّتیطرـش  ّتیئزج و  هک  يدراوم  رد 
تسا  عامجا 132 -] صن و  لیلد - هب  دنتسم  ریخا  تروص  رد  هداعا  موزل  اهتنم  تسا  تدابع  هب  ّرضم  وهس ، دمع و  زا  ّمعا  یلاح 

94 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یسنملا نع  یلاخلا  لمعلا  باجیإ  رکّذلا و  لاحب  ۀّیطرّشلا  وأ  ۀّیئزجلا  صیصخت  ۀلاحتـسا  کلذل  مّهوت 133 ] امک  ۀـلاحم ، هیلإ ال  باطخلا 

[. 1  ] لفغت الف  یساّنلا ، یلع 
______________________________

یعرـش تئارب  رگا  دـیامنیم - لمع  هداعا  هجیتن  رد  طایتحا و  موزل  هب  مکح  لقع ، هقلطم ، ّتیطرـش  اـی  ّتیئزج  رد  کـش  تروص  رد  اـّما 
- دشیمن يراج 

تسا نکمم  یسان  هب  باطخ  هّجوت  ایآ 

تشادرب و ار  نایـسن  لاح  رد  ّتیطرـش  ّتیئزج و  ناوتیم  تسا - يرهاظ  مکح  يوناث و  ناونعهب  طوبرم  هک  عفر - ثیدح  اب  میتفگ  [- 1]
هّجوت و تروص  هب  صتخم  لّوا  زا  ار  ّتیطرـش  ّتیئزج و  يداهتجا ، لـیلد  اـب  ناوتیم  اـیآ  اـّما  دومن  يراـج  یعرـش  تئارب  نآ ، هب  تبـسن 

؟] 134] دومن تافتلا 
، هروس تسا  هروس  یـسان  هک  يدرف  يارب  دـیوگب  دـهدب و  تافتلا  تلاح  هب  صاصتخا  ار  هروس  ّتیئزج  لّوا  زا  دـناوتیم  الوم  اـیآ  لاـثم :

؟ تسه رکاذ  ناسنا  صوصخم  هروس ، ّتیئزج  هکلب  درادن  ّتیئزج 
اهّیا دـیوگب  دـناوتیم  ـالوم  اـیآ  مینک  یـسان  هّجوتم  یباـطخ  میناوتیمن  اریز  درادـن . ناـکما  يزیچ  نینچ  دـناهدومرف  خیـش 135 ] موحرم 

؟ ناوخب هروس  نودب  ار  زامن  درادن و  ّتیئزج  هروس  وت  دروم  رد  ياهدرک  شومارف  ار  هروس »  » هک یسک  يا  یساّنلا ،
نیاربانب دـنکیم  ادـیپ  تافتلا  هّجوت و  تلاـح  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  نایـسن  تلاـح  وا  دوش  وا  هّجوتم  یباـطخ  نینچ  هک  يدّرجم  هب 

لّوا و زا  ّتیطرش  ّتیئزج و  هک  تسا  لاحم 
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95 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
خیـش مالک  همزال  دـشاب و  هروس »  » دـقاف هک  دوش  بجاو  وا  رب  یلمع  دوشب و  تافتلا  هّجوت و  لاح  هب  صوصخم  يداهتجا ، لیلد  هلیـسو  هب 
الوـم دراد و  ّتیئزج  مه  نایـسن  تلفغ و  دـمع ، تلاـح  رد  دـشاب ، هتـشاد  ّتیئزج  یلّوا  مکح  رظن  زا  هک  يزیچ  ره  هـک  تـسا  نـیا  مـظعا 

. دنک کیکفت  هّجوت  تلفغ و  تلاح  نیب  دناوتیمن 
[«. 136] ۀلفغلا لاح  یف  ءزج  ناک  دمعلا  لاح  یف  ءزج  ناک  ام  ّنال  »

خیش موحرم  هک  یقیرط  زا  یسان  هب  تبسن  فیلکت  هّجوت  تسا و  مّهوت  کی  افرـص  نیا  تسین و  حیحـص  خیـش  مالک  دنیامرفیم  فّنـصم 
. میوش لئاق  کیکفت  رکاذ  یسان و  نیب  میناوتیم  رگید  هار  ود  زا  اّما  تسا  لاحم  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دندومرف 

ءزج هن  ياراد  امـش  زامن  ساّنلا ، اهّیا  دیوگب  الثم  دنک و  رکاذ  یـسان و  هّجوتم  یّماع »  » باطخ کی  دناوتیم  الوم  لّوا ، زا  - 1 کلذ : نایب 
هک یناسک  نیرکاذ و  يارب  هروس »  » دیوگب دیامن و  نیرکاذ  هّجوتم  یّصاخ  باطخ  سپـس  دنکن - حرطم  ار  هروس  ّتیئزج  الـصا  و  تسا -

« هروس  » مانب يدـئاز  فیلکت  کی  نیرکاذ ، دـیآیمن و  مزـال  مه  یلاـحم  الـصا  تروص  نیا  رد  تسا ، مزـال  دـنراد ، نآ  ّتیئزج  هب  هّجوت 
 ... تسا و نایسن  تلاح  عفر  نآ ، همزال  دیئوگب  ات  تسا  هدشن  یسان  دارفا  هّجوتم  نایسن ، ناونع  اب  یباطخ  دنراد و 

اب مزالم  هک  یناونع  هلیـسو  هب  هکلب  یـسان  ناونعهب  هن  یـسان - دارفا  هّجوتم  صاخ  ای  ماع  یباـطخ  ءادـتبا  زا  دـناوتیم  ـالوم  نینچمه  و  - 2
. دیامن هب  رومأم  مامت  هب  فّلکم  ار  نیرکاذ  یلو  دیامن  بجاو  طرّشلا ، نع  ایلاخ  الثم  ار  یلمع  دیامن و  تسا - یسان 

دارفا هب  اّما  تسا  ءزج  هد  ياراد  امش  زامن  دیوگب  نیرکاذ  هب  دناوتیم  الوم  لاثم :
96 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مل الإ  و  هتّیئزج ، یف  هرابتعا  مدع  عم  بجاولا - یف  ارطش  وأ  اطرـش  اهمدع  رابتعا  یف  ّکش  اذإ  ءزجلا  ةدایز  لاح  ّرم - اّمم  رهظ - ّهنإ  ثلاّثلا :
ادمع ةدایّزلا  عم  هب  یتأ  ول  ّحصیف  اطرش ، وأ  اءزج  هیف  ءیش  لخد  یف  کّشلا  یف  هجاردنال  کلذ 137 ] و  هناصقن - نم  لب  هتدایز  نم  نکی 

[. 1  ] لاغتشالا ةدعاقل  طایتحالا ؛ موزلب  لقّنلا  ول ال  لقعلا  ّلقتسا  نإ  و  اوهس ، وأ  اریصقت  وأ  اروصق  [ 139] الهج وأ  [ 138] اعیرشت
______________________________

هب نیاربانب  دنتـسه  نایـسن  راتفرگ  هلاسهاجنپ  دارفا  هک  دنادیم  عراش  الثم  دـیامن ، باطخ  تسا  اهنآ  مزالم  هک  یّماع  ناونع  کی  اب  یـسان 
هک دنادیم  الثم  دـیامن  باطخ  اهنآ  هب  یّـصاخ  ناونع  اب  تسا  نکمم  نینچمه  تسا و  ءزج  هن  ياراد  امـش  زامن  هک  دـنکیم  باطخ  اهنآ 

یباـطخ مه  ریخا  تروص  ود  رد  هک  تسا  ءزج  هن  ياراد  امـش  زاـمن  هک  دـنکیم  باـطخ  اـهنآ  هب  دنتـسه  هروـس  یـسان  ورمع و ...  دـیز ،
دوشیم و فرطرب  نایـسن  تلاح  یـسان ،»  » ناونع اـب  باـطخ  ضحم  هب  دـیئوگب  امـش  اـت  تسا  هدـشن  یـسان  دارفا  هّجوتم  یـسان »  » ناونعهب

. دش لئاق  کیکفت  يداهتجا  لیلد  یلّوا و  مکح  رظن  زا  رکاذ  یسان و  نیب  ناوتیمن 

« یمدع طرش  ءزج و  رد  تئارب  نایرج   » مّوس هیبنت 

هراشا

: هک دننکیم  ناونع  ار  هلئسم  نیا  رثکا ، ّلقا و  ثحب  تبسانم  هب  فّنصم  [- 1]
رد نکل  دراد  ّتیئزج  زامن - هب - رومأم  يارب  هروس - الثم  یئزج - هک  میدرک  زارحا  رگا 

97 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّتیطرـش 140] وحن  هب  ةدایّزلا  مدـع  رابتعا  هاوخ  هن ، ای  دراد  رابتعا  هب  رومأم  بجاو و  نآ  رد  ةدایّزلا  مدـع  ایآ  هک  میراد  کش  تهج ، نیا 

[. ّتیئزج 141 وحن  هب  ای  دشاب 
؟ هن ای  دراد  رابتعا  هب  رومأم  رد  ةدایّزلا  مدع  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  رد  ام  کش  هصالخ :
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ياهروس نآ  ایآ  مینادیمن  نکل  میدرک  تئارق  ار  هروس  رّرکم - هبترم - ود  هعفد و  ود  یلو  دراد  ّتیئزج  زامن ، يارب  هروس  مینادیم  لاـثم :
. هن ای  دراد  زامن  هب و  رومأم  رد  تلاخد  شمدع  دش  رارکت  ادئاز  مّود ، هبترم  هک 

هن اـی  دراد  راـبتعا  هب » رومأـم   » رد ةروّسلا  ةداـیز  مدـع  اـیآ  هک  میتشاد  دـیدرت  نکل  دوب  مّلـسم ، هروس ، ّتیئزج  روکذـم ، ضرف  رد  رّکذـت :
نآ هب  فّنـصم  تسا و  ثحب  ّلـحم  زا  جراـخ  هک  میراد  مه  يرگید  ضرف  نکل  دوب  لقتـسم  طرـش  ءزج و  رد  اـم  ّکـش  رگید  تراـبعهب 

. دننکیم هراشا 
[«. 142  ...] هتّیئزج یف  رابتعا  مدع  عم  : » هلوق

98 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف وأ  [ 144] اقلطم الطاب  ناکل  هبوجو ، هیلإ  وعدـی  امل  هیف  لـخد  دـئاّزلل  نکی  مل  ول  وحن  یلع  کلذـک 143 ،] هب  یتأ  ةدابع و  ناک  ول  معن 

ةدـعاقل لاحلا  هابتـشا  عم  ةداعإلا  موزلب  لقعلا  لالقتـسا  عم  ةروّصلا ، هذـه  یف  لاـثتمالا  روصق ]  ] دـصق مدـعل  هیف ، هلخد  مدـع  ةروص  [ 145
. لاغتشالا

ول و  احیحص ، ناک  لاح  ّيأ  یلع  هیلإ 146 ] هوعدی  وحن  یلع  هب  یتأ  ول  اّمأ  و 
______________________________

؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح 
ّتیلخدم بجاو ، رد  زیچ  نالف  هک  میدومن  کش  ام  رگا  هک  دوب  نیا  نآ  میدناوخ و  مه  البق  هک  تسا  رگید  ضرف  رد  جردنم  ضرف ، نیا 

مدـع ایآ  میراد  کش  هک  مه  هیف  نحن  ام  رد  دـشیم . يراج  یلقع - تئارب  هن  یعرـش - تئارب  ءزج - ای  طرـش  تروصب  هاوخ  هن - ای  دراد 
هچنانچ ّتیئزج و  هن  دراد و  ّتیطرش  هن  ةدایّزلا  مدع  میئوگیم  و  [ 147] دوشیم يراج  یعرش  تئارب  هن  ای  تسا  ربتعم  هب  رومأم  رد  ةدایّزلا 

رد مینک و  ناـیتا  [ 148] ةدایّزلا عم  اوهـس  ای  ادـمع  ار  هب  رومأم  رگا  نیارباـنب  دومنیم  طاـیتحا  موزل  هب  مکح  لـقع  دوبیمن  یعرـش  تئارب 
نیب یقرف  مه  لهج  تروص  رد  تسا و  حیحـص  ام  لمع  مینک  نایتا  هب  رومأم  هارمه  ار  دـئاز  ءزج  عیرـشت ، ناونعب  رگا  یّتح  دـمع  تروص 

لهج  يروصق و  لهج 
99 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاثتمالا و هدصق  یفانی  وه ال  و  هب ، رومأملا  عم  یتأملا  قیبطت  یف  هعیرشت  ّنإف  هلخدب ، هملع  مدع  عم  وحنب ، هیف  دئاّزلا  هلخد  یف  اعّرـشم  ناک 
[. 1  ] لاح ّلک  یلع  هب  برقّتلا 

______________________________

. درادن دوجو  يریصقت 

يدمع هدایز  مکح 

ام تسا ، شّوشم  یمک  مه  فّنـصم  تراـبع  یفرط  زا  تسا و  قیقد  رایـسب ، تراـبع ، زا  تمـسق  نیا  اـصوصخم  مّوس و  هیبنت  رّکذـت : [- 1]
. میزادرپیم شحرش  هب  سپس  نآ و  هصالخ  هب  ءادتبا 

مامت رد  دنزیمن و  لمع  هب  ياهبرـض  یلّـصوت  تابجاو  رد  دـئاز  نایتا  هک  دـنکیم  شاهتـشذگ  مالک  هب  تبـسن  یکاردتـسا  ّنأک  فّنـصم 
، تدابع مه  تروص  نیا  رد  دـیامنن  دراو  تبرق  دـصق  هب  ياهبرـض  دـئاز  نایتا  رگا  يدـّبعت ، تابجاو  رد  اّما  تسا  حیحـص  ام  لـمع  روص ،

. تسا لطاب  لمع  دوش  تبرق  دصق  نادقف  ببس  دئاز ، نایتا  هچنانچ  یلو  تسا  حیحص 
حیضوت رد  مینکیم - نایب  ار  لّوا  مسق  سپس  مّود و  مسق  ءادتبا  دوشیم ، رّوصت  وحن  ود  هب  تبرق  دصق  تیاعر  هیف  نحن  ام  رد  کلذ : نایب 

- مینکیمن تیاعر  ار  بیترت  باتک  نتم 
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«. لاح ّلک  یلع  برقّتلا  و  وحن ...  یلع  هب  یتأ  ول  اّما  «و 
: هک دـیوگیم  نینچ  بجاو  نآ  هب  تبـسن  تبرق ، دـصق  دروم  رد  دـنکیم و  نایتا  ةدایّزلا  عم  ار  يداـبع  بجاو  فّلکم ، تاـقوا  زا  یهاـگ 

لاحرههب  نم  دشاب ، هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  هب  رومأم  رد  تلاخد 149 ] دئاز ،»  » هاوخ تسا  الوم  رما »  » هب رومأم  نایتا  زا  نم  هزیگنا 
100 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. منکیم نایتا  هب  رومأم  هارمه  ار  دئاز  ءزج  لاحنیعرد  متسه و  میلست  الوم  رما  ربارب  رد 
لاحرههب اّما  مناوخیم  ءزج - هدزای  دئاز - ءزج  اب  ار  زامن  نم  دیوگیم  فّلکم  دراد ، ءزج  هد  هروس ، دجاو  زامن  دـینک  ضرف  لاثم 150 :]

. متسه میلست  الوم  رما  ربارب  رد 
یئزج هدزای  زامن  هداد و  هب  رومأم  رد  تلاخد  ار  دئاز »  » هکنیا تهج  زا  هچرگ  تسا  حیحـص  لمع ، تروص ، نیا  رد  دـنیامرفیم  فّنـصم 

هب يوحن - هب  ار  دئاز  لاحنیعرد  اّما  هن  ای  دراد  هب  رومأم  رد  تلاخد  دئاز ، ایآ  هک  هتـسنادیمن  وا  اریز  تسا  هدش  عیرـشت  بکترم  هدـناوخ 
. تسا هدومن  نایتا  نآ  ءزج  هداد و  هب  رومأم  رد  تلاخد  ءزج - ای  طرش  وحن 

؟ تسا حیحص  شلمع  لاحنیعرد ، تسا  هدومن  عیرشت  وا  هکنیا  اب  ارچ  لاؤس :
هب تبسن  نم  تفگ  ضرف  نیا  رد  فّلکم  نوچ  درادن  وا  تبرق  دصق  اب  تافانم  نیا  تسا و  هب  رومأم  اب  شلمع  قیبطت  رد  وا  عیرشت  باوج :

: میزادرپیم مّود  مسق  حیضوت  هب  نونکا  ءزج ، هدزای  ای  دشاب  ءزج  هد  زامن  هاوخ  متسه  میلست  الوم  رما 
«. لاغتشالا ةدعاقل  کلذک ...  هب  یتأ  ةدابع و  ناک  ول  معن  »

هتـشادن هب  رومأم  رد  تلاخد  دـئاز ، نآ  رگا  هک  يوحن  هب  دـنکیم  نایتا  ةدایّزلا  عم  ادـمع  ار  يدابع  بجاو  فّلکم ، تاـقوا  زا  یهاـگ  - 2
دیوگیم دنکیم و  نایتا  هدئاز - هروس  اب  ءزج - هدزای  اب  ار  زامن  فّلکم ، رگید  ترابعهب  درادن  الوم  رما  نایتا  يارب  ياهزیگنا  الـصا  دشاب 

میلست  وا  رما  ربارب  رد  نم  دشاب  ّقلعتم  ءزج ، هدزای  هب  الوم  رما  رگا 
101 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکنیا هب  تسا  دّیقم  وا  لاثتما  ینعی  منکیمن  لاثتما  ار  وا  رما  نم  دشاب  ّقلعتم  دئاز - هروس  نودب  یئزجهد - زامن  هب  الوم  رما  رگا  اّما  متـسه 
. دشاب هب  رومأم  ءزج  دئاز - ریغ  لّوا - هروس  فیدر  رد  مه  هدئاز  هروس 

؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح 
« اقلطم الطاب  ناکل  »

هتـشاد تلاخد  هب  رومأم  رد  ءزج ، نآ  هک  دوش  مولعم  ادـعب  هکنیا  ول  تسا و  لطاب  یّلک  روطب  وا  لـمع  هک  تسا  نیا  لاـمتحا  کـی  فلا -
. تسا هدوب  هب  رومأم  ءزج  دئاز ، هروس  تسا و  هتشاد  ءزج  هدزای  زامن  هک  دوش  صّخشم  الثم  تسا 

وا نوچ  درادن  یشزرا  دشابن ، الوم  لاثتما  دصق  نآ  رد  هک  یتدابع  تسا و  هتشادن  ار  الوم  لاثتما  دصق  وا  هک  تسا  نیا  لمع ، نالطب  ّتلع 
. متسه وا  رما  میلست  نم  دشاب  ّقلعتم  یئزجهدزای  زامن  هب  الوم  رما  رگا  هک  دوب  دقتعم 

«. ةروّصلا هذه  یف  لاثتمالا  روصق  مدعل   ] لاثتمالا دصق  مدعل  هیف  هلخد  مدع  ةروص  یف  وا  »
: ینعی دشابن  لطاب  اقلطم  یّلک و  روطب  لمع ، هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  ب -

ءزج هد  ياراد  زامن ، هک  دـش  صّخـشم  الثم  تسا  لطاب  وا  لـمع  تسا ، هتـشادن  تلاـخد  هب  رومأـم  رد  دـئاز »  » نآ هک  دـش  مولعم  رگا  ]-[ 
زامن دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  هب  رومأـم  رد  دـئاز ،»  » رگا هک  دوب  دـقتعم  وا  اریز  تسا  لـطاب  وا  لـمع  تروص  نیا  رد  ءزج  هدزاـی  هن  تسا ،
زامن و  لاثتمالا - دصق  مدعل  تسا - هتشادن  ار  الوم  رما  لاثتما  دصق  وا  نیاربانب  متـسه  میلـست  الوم  رما  ربارب  رد  نم  دشاب  ءزج  هدزای  ياراد 

. تسا هدناوخ  یئزجهدزای 
حیحـص شلمع  تروص  نیا  رد  تسا  ءزج  هدزای  ياراد  زاـمن  دراد و  هب  رومأـم  رد  تلاـخد  دـئاز »  » نآ هک  دـش ، مولعم  هچناـنچ  یلو  ]+[ 
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هدزای  زامن  رگا  دوب ، هتفگ  وا  اریز  تسا 
102 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

روصق مدعل  درادـن - يروصق »  » وا لاثتما  نیاربانب  هدـناوخ  ءزج  هدزای  اب  ار  زامن  مه  دـعب  متـسه و  میلـست  الوم  رما  ربارب  رد  نم  دـشاب  ءزج 
- لاثتمالا

. هن ای  دراد  هب  رومأم  رد  تلاخد  دئاز »  » هک دوش  صّخشم  هلئسم ، ادعب  هک  دوب  یتروص  رد  فلا و ب - روکذم - ضرف  ود  رّکذت :
«. لاغتشالا ةدعاقل  لاحلا  هابتشا  عم  ةداعالا  موزلب  لقعلا  لالقتسا  عم  »

فیدر رد  دناوتیم  دئاز » هروس   » ایآ هک  دشن  صّخشم  ینعی  هن  ای  دراد  هب  رومأم  رد  تلاخد  دئاز »  » ایآ هک  دشن  صّخـشم  ادعب  هچنانچ  اّما 
هلیـسوب دـنادیمن  اّما  تسا  هدـش  وا  هّجوتم  الوم  رما  دـنادیم  وا  اریز  تسا  لطاب  لمع ، تروص ، نیا  رد  هن  ای  دـشاب  طئارـش  ءازجا و  رئاـس 
طایتحا دیوگیم  لقع  اذل  هن  ای  تسا  هدرک  ادیپ  قّقحت  الوم  رما  لاثتما  تسا ، هدناوخ  یئزجهدزای  زامن  و  هداد ، ماجنا  جراخ  رد  هک  یلمع 

[. تسا 151 مزال 
: مینک نایب  باتک  نتم  هرابرد  مه  ياهتکن  اّما 

؟» لاثتمالا روصق  مدعل  [ » 2  ] ای تسا  حیحص  لاثتمالا » دصق  مدعل  [ » 1 ، ] ترابع ایآ  لاؤس :
. تسا رتناور  [ 1  ] ترابع اّما  تسا  حیحص  ود  ره  باوج :

و ةروّصلا ،» هذه  یف  لاثتمالا  دصق  مدعل  هیف  هلخد  مدع  ةروص  یف  وا  اقلطم  الطاب  ناکل   » دـنیامرفیم فّنـصم  [ 1  ] ترابع قبط  کلذ : نایب 
نایب لاثتمالا » دـصق  مدـعل   » ترابع اب  ار  لمع  نالطب  ّتلع  فّنـصم ، هک  میاهداد  حیـضوت  تمـالع ]-[  اـب  اـم  هک  تسا  یـضرف  ناـمه  نیا 

هتـشادن هب  رومأم  رد  تلاخد  نآ  اّما  هدومن  نایتا  ةدایّزلا  عم  ار  هب  رومأم  فّلکم ، هک  تسا  یـضرف  ةروّصلا » هذـه  یف   » هیلاراشم دـننکیم و 
. تسا

103 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّمهملا وه  اّمع  جراخ  ماربإ  ضقن و  مالک و  نم  ولخی  وه ال  و  ۀحّصلا ، باحصتساب  ةدایّزلا  عم  هب  یتأ  ام  ۀّحـصل  کّسمت 152 ] اّمبر  ّهنإ  ّمث 

[. 1  ] یلاعت هّللا  ءاش  نإ  باحصتسالا ، ثحبم  یف  هقیقحت  یتأی 153 ] و  ماقملا ، یف 
______________________________

دیاب هدعاقلا  یلع  حضاو و  ترابع  تمسق  نیا  ات  هیف » هلخد  مدع  ةروص  یف  وا  اقلطم  الطاب  ناکل   » دنیامرفیم فّنصم  [، 2  ] ترابع قبط  اّما 
: دنیامرفیم هکلب  دننکیمن  نایب  ار  نالطب  ّتلع  اهنت  هن  اّما  دننک  رکذ  نآ  زا  دعب  ار  لمع  نالطب  ّتلع 

عم ار  لمع  فّلکم ، هک  یتروص  رد  ینعی  دننکیم  نایب  رگید  ضرف  رد  ار  لمع  تّحـص  ّتلع  و  ةروّصلا » هذـه  یف  لاثتمالا  روصق  مدـعل  »
. دراد تلاخد  هب  رومأم  رد  هدایز  نآ  اّما  دنکیم  نایتا  ةدایّزلا 

تسا حیحـص  وا  لمع  تروص  نیا  رد  هتـشاد  هب  رومأم  رد  تلاخد  مه  دئاز  نآ  و  دئاز - هروس  اب  هدناوخ - یئزجهدزای  زامن  فّلکم ، الثم 
[2  ] ترابع هک  تسا  حضاو  و  میاهداد ، حرش  تمالع ]+[  اب  ام  هک  تسا  یـضرف  نامه  نیا  درادن و  دوجو  فّلکم  لاثتما  رد  يروصق  اریز 

موحرم ینیکـشم و  موحرم  دـناهدرک - باـختنا  ار  [ 2  ] ترابع مه  نیقّقحم  زا  یـضعب  هّتبلا  دـشابیمن  سیلـس  ناور و  اّما  درادـن  یلاکـشا 
هب  لمع  تّحص  يارب  ةدایّزلا - عم  لمعلا  نایتا  هیف - نحن  ام  رد  یضعب  [- 1 - ] يدابآزوریف

104 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیب و  هنع ، زجعلا  لاح  یف  ول  اقلطم و  اطرـش  وأ  اءزج  نوکی  نأ  نیب  رمألا ]  ] راد و  ۀلمجلا ، یف  هتّیطرـش  وأ  ءیـش  ۀـّیئزجب  ملع  ول  ّهنإ  عباّرلا :
یلع ال  هب ، رومأملا  یلع  ذئنیح  ةردقلا  مدعل  لّوألا ، یلع  هنع  زجعلاب  رمألا  طقسیف  هنم ، نکمّتلا  لاح  صوصخ  یف  اطرش  وأ  اءزج  نوکی  نأ 

هب رومأملا  لیلد  قالطإ  وأ  اطرـش ، وأ  اءزج  هرابتعا  لیلد  قالطإ  نم  نیرمألا ، دـحأ  نّیعی  ام  كانه  نکی  مل  و  یقابلاب ، اقّلعتم  یقبیف  یناـّثلا 
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[. 1  ] ناهرب الب  هیلع  ةذخاؤملا  نایب و  الب  هکرت  یلع  باقعلا  ّنإف  یقابلا ، نع  ةءاربلاب  لقعلا  ّلقتسال  هلامهإ ، وأ  هرابتعا  لیلد  لامجإ  عم 
______________________________

. مینکیم نایب  باحصتسا  ثحب  رد  ار  نآ  قیقحت  تسین و  تسرد  اهنآ  لالدتسا  دنیامرفیم  فّنصم  اّما  دناهدومن  کّسمت  باحصتسا ،

تّیطرش ای  تّیئزج  قالطا  رد  کش  مراهچ  هیبنت 

هراشا

، ّتیطرـش اـی  ّتیئزج  نآ  اـیآ  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  اـم  دـیدرت  نکل  مینادـب و  هلمجلایف  ار  يزیچ  ّتیطرـش  اـی  ّتیئزج  رگا  لاؤس : [- 1]
نآ ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  هکنیا  ای  تسا - یقاب  دوخ  تّوق  هب  شتّیطرـش  ای  ّتیئزج  ءیـش ، نآ  زا  زجع  تروص  رد  یّتح  ینعی  دراد - قـالطا 

ای ّتیئزج  رگا  هک  تسا  نیا  نآ ، هرمث  هّتبلا  تسیچ ؟ روکذـم  ضرف  مکح  میـشاب ، نآ  زا  نّکمتم  اـم  هک  تـسا  یتلاـح  صوـصخم  ءیش ،
هب رومأم  نایتا  رب  تردـق  اریز  دوشیم  طقاس  عراش ، رما »  » میـشاب زجاع  طرـش ، اـی  ءزج  هب  تبـسن  اـم  هک  یماـگنه  دنـشاب  قلطم  ّتیطرش ،

، طرش ای  ءزج  هب  تبسن  ام  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب  نّکمت  تلاح  صوصخم  طرـش ، ای  ءزج  نآ  ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  هچنانچ  یلو  میرادن 
زجاع

105 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
زا یکی  مینادیم  الثم  میئامن . نایتا  ءزجلا  وا  طرّشلا  نع  ادقاف  ار  هب  رومأم  دیاب  دوشیمن و  طقاس  هب  رومأم  نایتا  هب  تبسن  الوم  رما  میـشاب ،

بوث ریهطت  رب  تردـق  ام  هک  تسا  یلاح  صوصخم  اـی  [ 154] دراد قالطا  ّتیطرـش ، نیا  مینادیمن  اّما  تسا  سابل  تراهط  زامن ، طـئارش 
هب تبـسن  یفیلکت  الـصا  مینک ، تیاعر  ار  طرـش  نیا  میناوتن  ام  هک  یتروص  رد  دـشاب ، طرـش  اقلطم  سابل ، تراـهط  رگا  هجیتن  رد  میراد ،
زا زجاع  ام  هک  یتروص  رد  دـشاب  نّکمت  لاح  صوصخم  سابل ، تراهط  رگا  اّما  تسا  فیلکت  طئارـش  زا  یکی  تردـق  اریز  میرادـن  زامن 
رب تردـق  ام  تسا و  زامن  ندـناوخ  تقو  نونکا  هک  دـینک  ضرف  امـش  میناوخب و  سابل  تراهط  نودـب  ار  زامن  دـیاب  میـشاب ، ساـبل  ریهطت 

؟ میناوخب سابل  ریهطت  نودب  ار  زامن  هکنیا  ای  مینک  كرت  ار  زامن  ایآ  تسیچ ؟ ام  هفیظو  میرادن ، مه  سابل  ریهطت 
تسا نکمم  قالطا  ود  هلئـسم  ضرف  رد  هک  تسا  حضاو  دومن و  صّخـشم  ار  هفیظو  عوجر و  لیلد ، قالطا  هب  دیاب  لّوا  هجرد  رد  باوج :

«. هب رومأم  لیلد  قالطا  «، » طرش ای  ءزج  لیلد  قالطا  ، » تسا توافتم  مه  اهنآ  هجیتن  هک  دشاب  دوجوم 
تسا مکاح  هب  رومأم  لیلد  قالطا  رب  طرش  ءزج و  لیلد  قالطا  اریز  دومن ، عوجر  نآ  هب  دیاب  دراد  قالطا  طرـش ، ءزج و  لیلد  رگا  فلا -

دیناوتیمن رگا  اضرف  تسا ، یقاب  دوخ ، تّوق  هب  زجع  لاح  رد  یّتح  ّتیطرـش  ّتیئزج و  هک  تسا  نیا  طرـش  ءزج و  لیلد  قـالطا  همزـال  و 
. دیرادن زامن  هب  رما  تسا و  طقاس  امش  هدهع  زا  ار  زامن  الصا  دیناوخب  سابل  تراهط  اب  ار  زامن 

عوجر  هب  رومأم  لیلد  قالطا  هب  دیاب  دشاب  هتشادن  قالطا  طرش  ءزج و  لیلد  رگا  ب -
106 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هنم نکمّتلا  لاح  یف  الإ  ۀّیطرّشلا  وأ  ۀّیئزجلا  مدع  عفّرلا  ثیدح  لثم  ۀّیضق  نکل  معن و  لاقی : ال 
[. 2  ] هتابثإ فیلکّتلا ال  یفن  بجوی  امب  ّصتخیف  نانتمالا ، ماقم  یف  درو  ّهنأ  ۀهادب  هلثمل ، انهاه  لاجم  ّهنإ ال  لاقی : ّهنإف 

______________________________

امـش رگا  یّتح  هک  تسا  نیا  هب  رومأم  لیلد  قالطا  هب  عوجر  همزـال  مینکیم و  عوجر  ةالّـصلا - اومیقا  زاـمن - لـیلد  قـالطا  هب  ـالثم  دومن 
فلا و روکذم - ضرف  ود  مکح  دیناوخب  سابل  ریهطت  نودـب  ار  زامن  دـیاب  سپ  تسا  بجاو  امـش  رب  زامن  دـیرادن  سابل  ریهطت  رب  تردـق 
، دوب لامجا  لامها و  ياراد  هکلب  تشادن  قالطا  مه  هب  رومأم  لیلد  نینچمه  تشادن و  قالطا  طرـش  ءزج و  لیلد  رگا  اّما  دش  نشور  ب -
میراد و ّتیطرـش  قـالطا  مدـع  قـالطا و  رد  کـش  دراد و  ّتیطرـش  هـلمجلایف  ساـبل  تراـهط  هـک  مـیراد  نـیقی  ـالثم  تـسیچ ؟ هـفیظو 
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؟ تسیچ ام  هفیظو  میتسه ، زجاع  بوث  ریهطت  زا  لاحنیعرد 
دیرادـن تراـهط - لیـصحت  طرـش - ءزج و  لیـصحت  رب  تردـق  اریز  دوـشیم  يراـج  یلقع  تئارب  تروـص ، نیا  رد  دـنیامرفیم  فّنـصم 

باقع حبق  هدعاق  دنکیم و  تئارب  هب  مکح  لقع ، هن  ای  دـیراد  ياهفیظو  زامن - هب - رومأم  هّیقب  هب  تبـسن  هک  دـینکیم  ادـیپ  کش  نیاربانب 
. میرادن یفیلکت  لمع ، هّیقب  بوجو  هب  تبسن  میئوگیم  دوشیم و  يراج  نایبالب ،

نکل دوشیم  يراج  یقاب  بوجو  هب  تبـسن  نایبالب  باقع  حـبق  هدـعاق  یلقع و  تئارب  روکذـم ، هلئـسم  رد  هک  میراد  لوبق  لاکـشا : [- 1]
، طرـش نیا  بوث ، ریهطت  زا  رّذعت  تروص  رد  دیوگب  الثم  درادرب و  ار  كوکـشم  ّتیطرـش  ّتیئزج و  رّذعت  لاح  رد  دناوتیم  عفر  ثیدـح 

. دیناوخب بوث  تراهط  لیصحت  نودب  ار  زامن  دیاب  هجیتن  رد  تسا و  عوفرم 
رد دیامن ، فیلکت  تابثا  وا  يارب  دهد و  رارق  هقیـضم  رد  ار  فّلکم  دناوتیمن  تسا و  هدش  دراو  نانتما  ماقم  رد  عفر  ثیدح  باوج : [- 2]

ثیدح  هچنانچ  هیف  نحن  ام 
107 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءانب الإ  ّحـصی  داکی  هّنکل ال  و  [ 156] اضیأ رذـعّتلا  لاح  یف  یقابلا  بوجو  [ 155] روّصلا ضعب  یف  باحـصتسالا  ۀّیـضق  نأب  لاقی : امبر  معن 
[. 1  ] یّلکلا باحصتسا  نم  ثلاّثلا  مسقلا  ۀّحص  یلع 

______________________________

فلاخم نیا  دیئامن و  نایتا  ءزج  ای  طرـش  نودـب  ار  هب  رومأم  دـیاب  امـش  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  دـیامن  عفر  ار  ّتیئزج  ای  ّتیطرـش  عفر ،
. تسا نانتما 

بوجو باحصتسا 

هراشا

يراج دناوتب  باحصتسا  هچنانچ  مینادیم  دناهدومن و  کّسمت  باحصتسا ، هب  لمع  هّیقب  بوجو  تابثا  يارب  ثحب ، ّلحم  رد  یضعب  [- 1]
. دراد مّدقت  تئارب ، رب  باحصتسا  دسریمن و  تئارب  لصا  نایرج  هب  تبون  رگید  دوش ،

[: باحصتسا 157 نایرج  تّیفیک 

. میریذپب ار  ریز  يانبم  ود  زا  یکی  ام  هک  دوشیم  يراج  باحصتسا ، یتروص  رد  هیف  نحن  ام  رد 
کّسمت باحـصتسا  هب  لمع  هّیقب  بوجو  تابثا  يارب  ناوتیم  تروص  نیا  رد  مینادب  يراج  ار  ثلاث  مسق  یّلک  باحـصتسا  ام  رگا  فلا -

. دومن
؟] تسا 158 مادک  ثلاث  مسق  یّلک  باحصتسا 

108 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ول بوجولا  ءاقب  هرّذعت  عم  قدصی  ثیحب  افرع ، هب  حـماسی  امم  رّذـعت  ام  ناک  و  باحـصتسالا ، یف  عوضوملا  نییعت  یف  ۀـحماسملا  یلع  وأ 

[. 1  ] ماقملا ریغ  یف  هیف  مالکلا  قیقحت  یتأی  و  هبوجو ، مدعب  لیق  ول  هعافترا  و  یقابلا ، بوجوب  لیق 
______________________________

هک میراد  نیقی  نینچمه  درک و  ادیپ  قّقحت  دیز - ینّیعم - درف  نمض  رد  ناسنا - یّلک - مینادیم  هک  تسا  نآ  ثلاث  مسق  یّلک  باحـصتسا 
ای تسا ، هتشاد  دوجو  مه  ورمع - يرگید - درف  لّوا ، درف  دوجو  اب  نامزمه  هک  میهدیم  لامتحا  نکل  تفر  نیب  زا  امّلـسم  دیز - درف - نآ 

باحـصتسا ناوتیم  تروـص  نیا  رد  اـیآ  تسا ، هدـش  قّـقحم  مه  ورمع - يرگید - درف  لّوا ، درف  عاـفترا  نراـقم  میهدیم  لاـمتحا  هکنیا 
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؟ درک يراج  ار  ناسنا - دوجو  یّلک -
. دنتسه ثلاث  مسق  یّلک  باحصتسا  نایرج  مدع  هب  لئاق  ياهّدع  يرآ و  دنیوگیم  یضعب 

: میئوگیم نینچ  ثحب  ّلحم  رد  باحصتسا  نایرج  يارب 
کی دارفا  زا  ود  ره  ینعی  تسه  زامن  تعیبط  زا  درف  کـی  مه  هروس  دـقاف  زاـمن  تسا و  ةالـص  تعیبط  زا  درف  کـی  ةروّسلا  عم  زاـمن  ـالثم 

یـضعب رّذـعت  رطاخ  هب  لّوا  درف  بوجو  هک  نـآلا  نکل  [ 159] دوب بوجو  ياراد  هروس ، دـجاو  زاـمن  هک  میراد  نیقی  دنـشابیم و  تعیبـط 
ءاـقب میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن ؟ اـی  دـش  نآ  نیـشناج  مّود  درف  بوجو  لّوا ، درف  بوجو  طوقـس  نراـقم  مینادیمن  تفر ، نیب  زا  ءازجا 

[. تسا 160 بجاو  لمع ، هّیقب  ءازجا ، زا  یضعب  رّذعت  لاح  رد  میئوگب  مینک و  باحصتسا  ار  زامن  تعیبط  هب  ّقلعتم  بوجو 
هب  عوضوم  نییعت  باحصتسا ، دروم  رد  مینیبب  دیاب  هکنیا  رگید  بلطم  ب : [- 1]

109 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءیشب مکترمأ  اذإ  (: » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هلوق نم  دافتـسی  ام  یـضتقم  هنوکب  لیق  امبر  [ 161] ۀـلمجلا یف  یقابلا  بوجو  ّنأ  امک 

ۀملک نوک  یلع  ۀّینبم  لّوألا  ۀلالد  و  هلک » كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  : » هلوق و  روسعملاب » طقسی  روسیملا ال  : » هلوق و  متعطتسا » ام  هنم  اوتأف 
، حضاو ریغ  ءازجألا  بسحب  هنوک  نأ  الإ  یفخی ، داکی  اّمم ال  ناک  نإ  ضیعبّتلا و  یف  اهروهظ  و  ءابلا ، ینعمب  و ال  ۀّینایب ، ال  ۀّیضیعبت ، نم ) )

جحلا رارکت  نع  لاؤّسلا  نع  اباوج  درو  ثیح  داری ، ظاحللا  اذهب  انهاه - ّهنأ - نع  صیحم  الف  مّلس  ول  و  دارفألا ، ظاحلب  نوکی  نأ  لامتحال 
، هب هرمأ  دعب 

______________________________

فّنـصم میئامن ، يراج  ار  باحـصتسا  میناوتب  ام  ات  دـنکیم  نییعت  ام  يارب  ار  عوضوم  مکح ، لیلد  اـی  فرع و  لـقع ، اـیآ  تسیک  راـیتخا 
تـسدب عوضوم  نییعت  دـنیوگیم  هجیتن  رد  دـننکیم و  نایب  مهدراـهچ - هیبنت  زا  دـعب  باحـصتسا - ثحب  رخاوا  رد  ار  هلئـسم  نیا  قیقحت 

: ثحب ّلحم  رد  اّما  تسا  فرع 
. مینک تباث  ار  لمع  هّیقب  بوجو  باحصتسا ، هب  کّسمت  اب  میناوتیم  [ 162] دنک هحماسم  يرادقم  عوضوم ، نییعت  رد  فرع  رگا 

اذـل میراد  کـش  زاـمن ، ناـمه  بوـجو  رد  ءزج - هروـس - تئارق  زا  رّذـعت  ّتلع  هب  نوـنکا  اـّما  دوـب  بجاو  ـالبق  زاـمن  ـالثم  کـلذ : ناـیب 
هب  تبسن  زامن ، بوجو  ءاقب  باحصتسا 

110 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نب ۀقارـس  يوری  و  ۀـشاکع - ماـقف  جـحلا ، مکیلع  بتک  هّللا  ّنإ  : » لاـقف مّلـس ،» هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   » هّللا لوـسر  بطخ  هـنأ  يور  دـقف 
ول هّللا  و  معن ، لوقأ : نأ  کنّمؤی  ام  و  کحیو ، لاقف : اثالث ، وأ  نیتّرم  داعأ  یّتح  هنع  ضرعأف  هّللا ؟ لوسر  ای  ّماـع  ّلـک  یف  لاـقف : کـلام -

و مهلاؤس ، ةرثکب  مکلبق  ناـک  نم  کـله  اـّمنإ  و  متکرت ، اـم  ینوکرتاـف  مترفکل ، متکرت  ول  و  متعطتـسا ، اـم  بجو  ول  و  بجول ، معن ، تلق :
[. 1 « ] هوبنتجاف ءیش  نع  مکتیهن  اذإ  و  متعطتسا ، ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترمأ  اذإف  مهئایبنأ ، یلإ  مهفالتخا 

______________________________

باحـصتسا نایرج  طرـش  میدـش  رّکذـتم  البق  هک  روطنامه  تسا و  بجاو  اـم  رب  هروس  نودـب  زاـمن  میئوگیم  میئاـمنیم و  ءازجا  ریاـس 
ات تسا  عوضوم  کی  هروس  نودـب  زامن  ةروّسلا و  عم  زاـمن  دـیوگب  دـنک و  هحماـسم  عوضوم  صیخـشت  رد  فرع  هک  تسا  نیا  روکذـم ،

تلاخد شمدع  دوجو و  دـشاب و  فیعـض  ءازجا  زا  ءزج  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  میئامن و  يراج  عوضوم  رد  ار  باحـصتسا  میناوتب 
رگا الا  دراد و  قّقحت  ةالـص  ناونع  هب و  رومأم  ناونع  دـیوگب  فرع  ۀـحماسم  ول  شمدـع و  اب  دـشاب و  هتـشادن  هب  رومأـم  رد  يّرثؤم  یلیخ 

. تسا ءزج  دجاو  نامه  ءزج ، دقاف  تفگ  ناوتیمن  هحماسم  اب  یّتح  تروص  نیا  رد  دشاب  هب  رومأم  ناکرا  زا  یئزج 
؟ تسیچ روکذم  باحصتسا  عون  ود  توافت 
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میدومن باحصتسا  ار  لّوا  بوجو  صوصخ » صخش و   » مّود هقیرط  رد  اّما  دوب  ثلاث  مسق  یّلک »  » باحـصتسا لّوا ، هقیرط  هب  باحـصتسا 
. ار یّلک »  » باحصتسا هن 

روسیم هدعاق 

هراشا

: میوشیم رّکذتم  مه  ادّدجم  اّما  میاهدرک ، صّخشم  [ 163] البق ار  عازن  ّلحم  هچرگ  [- 1]
111 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ای تسا  قالطا 164 ] وحن  هب  ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  ایآ  هک  میـشاب  هتـشاد  دیدرت  نکل  مینادب  هلمجلایف  ار  يزیچ  ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  هاگره 
طرـش ای  ءزج  لیلد  رد  مه  یقالطا  و  تسا 165 ] ءزج  ای  طرش  هب  تبـسن  نّکمت  لاح  صوصخم  ءیـش  نآ  ّتیطرـش »  » ای ّتیئزج »  » هکنیا

هب رومأم  هّیقب  نایتا   » تروص نیا  رد  ایآ  میـشاب ، زجاع  طرـش  ای  ءزج  نایتا  زا  ام  دشاب و  قالطا  دـقاف  مه  هب  رومأم  لیلد  نینچمه  دـشابن و 
؟» هن ای  تسا  مزال  [ 166

[ دناهدومن کّسمت  تیاور  هس  هب  لمع  هّیقب  بوجو  تابثا  يارب  یضعب  ]

هراشا

نونکا تسا و  توافتم  تایاور ، نآ  قیـض  هعـس و  تلالد و  هّتبلا  دـناهدومن  کّسمت  تیاور  هس  هب  لـمع  هّیقب  بوجو  تاـبثا  يارب  یـضعب 
: مینکیم ثحب  تایاور ، نآ  کتکت  هرابرد 

[. 167 «] هوبنتجاف ءیش  نع  مکتیهن  اذا  متعطتسا و  ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترمأ  اذاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  - » فلا

112 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ره امش  مداد  يروتسد  امش  هب  يزیچ  هرابرد  هک  ینامز  دندومرف  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » یمارگ ربمایپ  تیاور ، نیا  قبط  لالدتـسا : ّتیفیک 

 ... دیهد و ماجنا  دینک و  نایتا  دیناوتیم ، هک  ار  زیچ  نآ  زا  رادقم 
؟ تسیچ روکذم  تیاور  رد  نم »  » هملک زا  دارم  لاؤس :

هک یبّکرم - ءیـش و  دروم  رد  رگا  دناهدومرف : نینچ  ص »  » هّللا لوسر  ایوگ  تسا و  هدش  لامعتـسا  ضیعبت  يارب  روکذم  تیاور  رد  نم » »
نایتا دیراد  ار  شماجنا  رب  تردق  دیناوتیم و  هک  ار  ءازجا - نآ  زا  بّکرم - نآ  زا  رادقم  ره  مداد  امش  هب  يروتسد  تسا - یئازجا  ياراد 

ضیعبت يارب  نم »  » هملک نیاربانب  درادن ، دوجو  شکرت  يارب  یعنام  رودقم - ریغ  ءزج  تسین - امـش  تردق  تحت  هک  یئزج  نآ  دـیئامن و 
ضیعبت يارب  دـناوتب  نم »  » هملک اـت  دـشاب  یئازجا  ياراد  بّکرم و  دـیاب  ءیـش  نآ  دـشابیم و  ءیـش »  » هملک هنم »  » ریمـض عـجرم  تـسا و 

. دشاب هدش  لامعتسا 
تحت هروس - نودب  زامن  دننام  ءازجا - ریاس  لمع و  هّیقب  اّما  میتسه  زجاع  هروس ، دننام  یئزج  نایتا  هب  تبسن  میئوگیم  ثحب  ّلحم  رد  اذل 

. میئامن نایتا  ءزجلا  نع  ادقاف  ار  لمع  دیاب  تسه و  ام  تردق 
. طرش رّذعت  هن  دوش  عقاو  لالدتسا  ثحب و  ّلحم  دناوتیم  ءزج  رّذعت  باب  رد  تیاور  نیا  هّیضیعبت ، نم »  » هملک هب  هّجوت  اب  رّکذت :

- هّینایب نم » - » دشاب نییبت  يارب  دناوتیم  نم »  » هملک ایآ 
ام هوتأف  يا  هنم  اوتأف  ءیـشب  مکترما  اذا   » دوشیم نینچ  ثیدـح  ینعم  اریز  درادـن  ام  ثحب  ّلحم  هب  یطاـبترا  دـشاب  هّیناـیب  نم »  » هملک رگا 
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دوجو شکرت  زا  یعنام  دینکن و  نایتا  دیرادن ، تردـق  رگا  دـیئامن و  نایتا  ار  نآ  دـیراد ، تردـق  هب  رومأم  هب  تبـسن  رگا  ینعی  متعطتـسا »
بّکرم و دیاب  هب - رومأم  ءیش - نآ  هک  میرادن  یلیلد  تروص  نیا  رد  درادن 

113 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسین ام  ثحب  ّلحم  يارب  يدهاش  تیاور  انعم ، نیا  قبط  اذل  دشاب  ءازجا  ياراد 

؟] 168] دشاب هیدعت  ءاب »  » ینعم هب  دناوتیم  نم »  » هملک ایآ 
ءیشب مکترما  اذا   » دوشیم نینچ  تیاور  ینعم  دشابیمن و  ام  ثحب  يارب  يدهاش  مه  زاب  دشاب  هیدعت  ءاب »  » يانعمهب نم »  » هملک رگا  ریخ ،

-«. همامتب هب - اوتأف  يا  هنم  اوتأف 
هک مینک  تباـث  ضیعبت  هار  زا  و  هیدـعت - نییبـت و  يارب  هن  دـشاب - ضیعبت  يارب  نم »  » هک تسا  یتروـص  رد  تیاور  هب  لالدتـسا  هصـالخ :

هچنانچ مینک و  نایتا  ار  بّکرم  نآ  ماـمت  میناوتیم  رگا  دـشاب و  ءازجا  ياراد  بّکرم و  دـیاب  ءیـش  نآ  تسا و  ءیـش  هنم »  » ریمـض عجرم 
. میهد ماجنا  دیاب  میراد  شنایتا  رب  تردق  هک  ار  بّکرم  نآ  زا  رادقم  نامه  میرادن  ءازجا  مامت  نایتا  رب  تردق 

؟ هن ای  تسا  حیحص  روکذم  تیاور  هب  لالدتسا  ایآ 
. میراد ضیعبت  عون  ود  اّما  تسا  ضیعبت  يارب  نم »  » هملک روهظ  هک  میریذپیم  دنیامرفیم ، فّنصم 

. هب رومأم  دارفا  ظاحل  هب  ضیعبت  هب 2 - رومأم  ءازجا  ظاحل  هب  ضیعبت  - 1
تیاور نیا  قبط  ص »  » هّللا لوسر  ّنأک  هب : رومأم  دارفا  ظاحل  هب  ضیعبت  يانعم  اّما  میدرک  نایتا  ار  هب  رومأم  ءازجا  ظاحل  هب  ضیعبت  یناـعم 
ینامرف تسه  يدارفا  ياراد  هک  یتعیبط  يزیچ و  هرابرد  هک  ینامز  ینعی  هنم  اوتأف  دارفا  تاذ  ۀعیبطب - ءیـشب - مکترما  اذا  هک : دـناهدومرف 
دیرادن نآ  نایتا  رب  نّکمت  تردق و  هک  يدارفا  هب  تبسن  دیهد و  ماجنا  دیراد  شنایتا  رب  تردق  هک  ار  دارفا  نآ  زا  رادقم  ره  مداد  امـش  هب 

شکرت  زا  یعنام 
114 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. درادن دوجو 
دارفا رد  ضیعبت  يارب  نم »  » هک میهدیم  لامتحا  ام  دشابیمن و  ام  ثحب  رب  يدهاش  اّما  تسا  ضیعبت  يارب  نم »  » هکنیا اب  لامتحا  نیا  قبط 

لاـحنیعرد تسه  ءازجا  ظاـحل  هب  ضیعبت  يارب  هّیفرع ، تالامعتـسا  بسحهب  نم »  » هـملک میریذـپب  اـم  هـک  ضرفرب  و  ءازجا - هـن  دـشاب -
: هک تسا  نیا  هنیرق  نآ  ءازجا و  هن  تسا  دارفا  ظاحل  هب  ضیعبت  دروم  رد  روکذم  تیاور  هک  دراد  دوجو  ياهنیرق  میئوگیم 

ای هشاکع »  » ماـنب يدرف  سپـس  تسا  هدومن  بجاو  امـش  رب  ار  جـح  لاـعتم  دـنوادخ  دـینادب  هک  دـندومرف  مدرم  هب  ص »  » هّللا لوسر  يزور 
کسانم دیاب  هبترم  کی  رمع ، مامت  رد  هکنیا  ای  میهد  ماجنا  ار  جح  کسانم  دیاب  هلاسهمه  ایآ  هّللا  لوسر  ای  درک  لاؤس  کلام » نب  ۀقارس  »

لوسر دومن و  رارکت  ار  لاؤس  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  لئاس  هکنیا  ات  دندادن  یباوج  لاؤس  نیا  دروم  رد  ص »  » هّللا لوسر  داد ، ماجنا  ار  جـح 
بجاو امـش  رب  جـح  هلاسهمه ، هجیتن ، رد  يرآ »  » میوگب وت  لاؤس  باوج  رد  رگا  يراد  ینیمأت  هچ  دـندومرف  دـندش و  تحاراـن  ص »  » هّللا

دیئامیپیم و ار  تکاله  هار  هفیظو  كرت  رثا  رب  هجیتن  رد  دیهد و  ماجنا  ار  جـح  کسانم  هلاسهمه  هک  دـیرادن  مه  تردـق  اعبط  دوشیم و 
هک روطنامه  دزادنایم  تمحز  رد  ار  ناسنا  تالاؤس  نیا  دینکیم  بیقعت  ردقنیا ، ارچ  دینکن ، لاؤس  ردـقنیا ، اذـل  [ 169] دیوشیم رفاک 

لاؤس  ترثک  ّتلع  هب  هتشذگ 170 ] مما  زا  یضعب 
115 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـع ةدارإ  لامتحال  اهروسعمب ، ءازجألا  نم  روسیملا  طوقـس  مدـع  یف  رهظی  مل  ثیح  اضیأ ، یناّثلا  ۀـلالد  یف  لاکـشإلا  رهظ  کلذ  نم  و 
[. 1  ] اهنم روسعملاب  ّماعلا  دارفأ  نم  روسیملا  طوقس 

______________________________
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 ...«. متعطتسا ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذا   » دندومرف دعب  و  دندش و ...  تکاله  تالکشم و  راچد  ناشناربمایپ  زا 
اریز ءازجا ، هن  تسا  جـح  رارکت  دارفا و  رد  ضیعبت  هب  طوبرم  روکذـم ، تیاور  میئوگیم  دوب  تیاور  رد  هک  یباوج  دروـم و  هب  هّجوـت  اـب 

بّکرم و تسا  یلمع  جح  نوچ  دیهد  ماجنا  هلاسهمه  دیناوتیم ، ار  جح  ءازجا  زا  رادقم  ره  هک  تسا  نیا  دارم  میئوگب  هک  تسین  حـیحص 
. داد ماجنا  دیاب  ار  نآ  عومجم  طئارش ، دوجو  اب 

. دومن کّسمت  روکذم  تیاور  هب  ناوتیمن  ءازجا - یضعب  نودب  هب  رومأم  لمع - هیقب  بوجو  تابثا  يارب  هصالخ :
. مینک کّسمت  روکذم ، تیاور  هب  ءازجا  رد  ضیعبت  دروم  رد  میناوتیم  تسین و  صّصخم  دروم ، لاکشا :

هماقا میمعت ، رب  یلیلد  دیاب  اذل  دشاب  دارفا  رد  ضیعبت  هب  صتخم  هک  دنکیم  داجیا  ار  لامتحا  نیا  اّما  تسین  صّصخم  دروم ، يرآ  باوج :
. دومن دراو  روکذم  تیاور  رب  ناوتیم  مه  يرگید  تاشقانم  هّتبلا  دومن 

باب رد  هن  دوش  حرطم  دناوتیم  ءزج  دقاف  لمع  ءازجا و  دروم  رد  طقف  روکذم  تیاور  هک  دـش  مولعم  هتـشذگ  بلاطم  هب  هّجوت  اب  رّکذـت :
. طرش دقاف  لمع  طئارش و 

[- 1]

«. روسعملاب طقسی  روسیملا ال  : » ب

هدش  تیاکح  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یلائللا 171 ] یلاوع  باتک  رد  تیاور  نیا 
116 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] موزللا وحنب  ّهنأ  یلع  هتلالد  مّهوتل  هعم  لاجم  و ال  بجاولاب ، هصاصتخا  مدعل  اموزل ، طوقّسلا  مدع  یلع  هتلالد  مدع  یلإ  افاضم  اذه 
______________________________

. تسا
زامن روسیم - تروص ، نیا  رد  دش  رّذـعتم  هروس - دـننام  نآ - ءزج  کی  دوب و  ءزج  هد  ياراد  الثم  زامن - یبّکرم - رگا  لالدتـسا : ّتیفیک 

. دومن نایتا  ار  روسیم  دیاب  دوشیمن و  طقاس  هروس - دننام  رّذعتم ، ءزج  روسعم - ببس  هب  یئزجهن -
نشور ابیرقت  روکذم  تیاور  هب  لالدتسا  هوحن  ةروّسلا » نع  ةرابع  وه  يّذلا  روسعملاب  طقسی  ءازجا ال  ۀعـست  نع  ةرابع  وه  يّذلا  روسیملا  »

تسا و كرتشم  یلبق  ثیدح  هب  لاکشا  اب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنراد  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  رب  یتالاکـشا  دنوخآ ، ياقآ  موحرم  نکل  دش 
. مینکیم نایب  ار  تالاکشا  نآ  کنیا 

: هک دراد  نایرج  مه  تیاور  نیا  دروم  رد  دوب  دراو  لبق ، تیاور  رب  هک  یلاکشا  - 1
ینعم هجیتـن  رد  ءازجا ، بّکرم و  باـب  رد  هن  دـشاب  دارفا  باـب  روسعم  روسیم و  هب  طوبرم  مه  روـسیملا »  » تیاور هک  میهدیم  لاـمتحا  اـم 

تشاد و يدارفا  ماع ، نآ  دوب و  یّماع  رگا  ینعی  ۀـعیبّطلا » دارفا  نم  روسعملاب  طقـسی  ۀـعیبّطلا ال  دارفا  نم  روسیملا  : » دوشیم نینچ  تیاور 
دیناوتیم ایآ  دیراد ؟ بلطم  نیا  فالخرب  یلیلد  امـش  ایآ  دیئامن  نایتا  ار  نآ  رگید  دارفا  تروص  نیا  رد  دوب  روسعم  ماع ، دارفا  زا  یـضعب 

دوشیم لماش  میمعت - وحن  هب  ول  و  مه - ار  بّکرم  ءازجا  روسیملا »  » تیاور هک  دینک  تباث 
. دینکیم انعم  هنوگچ  ار  طقسی »...  ال  هلمج ...«  امش  هکنیا ، رگید  لاکشا  : 2 [- 1]

روسیم ینعی  تسا  بوجو  موزل و  وحن  هب  توبث - طوقس - مدع  نیا  ایآ  دوشیمن  طقاس  امش  زا  روسیم  روسعم ، ببس  هب  ینعی  طقسی ،» «ال 
صوصخم تیاور ، نیا  اریز  تسا  بوجو  موزل و  وحن  هب  توبث - طوقـس - مدع  دـیئوگب  دـیناوتیمن  امـش  تسا ؟ تباث  امـش  هّمذ  رب  امتح 

تسا و ماع  تیاور ، هکلب  تسین  تابجاو  باب  رد  روسیم 
117 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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نع ۀیانک  روسیملا  ۀّیضق  نوکی  نأب  روسعملا ، نع  هطوقس  ببـسب  ابدن ، وأ  ناک  ابوجو  مکحلا  نم  هلامب  هطوقـس  مدع  دارملا  نوکی  نأ  الإ 
وأ فیلکت  نم  هل  ام  یفن  وه  رارـض ) ررـض و ال  ال   ) لثم نم  رهاّظلا  ّنأ  اـمک  کـلذ ، وه  هلثم  نم  رهاّـظلا  ّنإ  ثیح  همکحب ، هطوقـس  مدـع 

یلع تاّبحتـسملا  یف  ةدعاقلا  نایرج  یلع  ۀلالد  هل  نوکی  یک ال  فّلکملا  ةدهع  یلع  هئاقب  هسفنب و  هطوقـس  مدع  نع  ةرابع  اهنأ  ال  عضو ،
[. 1  ] رخآ یلع  تابجاولا  یف  روسیملا  بوجو  یلع  ۀلالد  هل  نوکی  وأ ال  هجو ،

______________________________

، روسعم ببس  هب  روسیم  دیئوگب  دیناوتیمن  هک  تاّبحتسم  رد  دشاب  موزل  وحن  هب  توبث  رگا  دوشیم و  مه  تاّبحتسم  باب  رد  روسیم  لماش 
ار نآ  ءازجا  مامت  دناوتب  ناسنا  رگا  یّتح  تسین  بجاو  ناسنا ، هدهعرب  بحتـسم  نوچ  دومن  نایتا  ار  روسیم  نامه  دـیاب  دوشیمن و  طقاس 

هکنآ لاح  دوشن و  تاّبحتـسم  باب  رد  روسیم  لـماش  تیاور  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـشاب ، موزل  وحن  هب  توبث  رگا  نیارباـنب  دـنک  ناـیتا 
اعّدم رب  تلالد  تروص  نیا  رد  دـشابن  موزل  وحن  هب  توبث  رگا  دوشیم و  تاّبحتـسم  تابجاو و  باب  رد  روسیم  لماش  تسا و  ماع  تیاور 

[. 172] دنکیمن روسیم  نایتا  موزل  و 
ار روسیم - ءازجا - هّیقب  دیاب  هک  دینک  تباث  دیهاوخیم  امـش  دش  رّذـعتم  نآ  ءزج  کی  نایتا  نکل  دوب و  ءزج  هد  ياراد  یبّکرم  رگا  لاثم :

هکلب تسه  امـش  هدـهعرب  امتح  لمع  هّیقب  نایتا  هک  درادـن  یتلالد  دـشاب  موزل  ریغ  وحن  هب  توبث - طقـسی - رگا ال  هکیلاحرد  دومن  ناـیتا 
. تسا ناحجر  ياراد  بوخ و  روسیم - هب - رومأم  هّیقب  نایتا  دیوگیم  روسیملا »  » تیاور

. دننکیم عفد  ار  تیاور  رب  دراو  لاکشا  فّنصم ، ترابع ، زا  تمسق  نیا  رد  [- 1]
118 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نآ عـجرم  هک  میتـفرگیم  يرتتـسم  ریمـض  ار  طقـسی » ـال   » لـعاف ینعی  میدادیم  تبـسن  روـسیم »  » هب ار  طوقـس  مدـع  اـم  نونکاـت  رّکذـت :
هب توبث - طوقس -» مدع   » رگا میتفگیم  هجیتن  رد  و  دوشیمن » طقاس  روسعم  ببس  هب  روسیم   » هک دشیم  نینچ  انعم  ارهق  دوب و  روسیملا » »

. دنکیمن تباث  ار  ام  ياعّدم  دشاب  ناحجر  قلطم  موزل و  ریغ  وحن  هب  رگا  دوشیمن و  تاّبحتسم  باب  رد  روسیم  لماش  دشاب  موزل  وحن 
. دوشیم عفد  روکذم ، لاکشا  هک  دننکیم  باختنا  تیاور  هب  لالدتسا  يارب  ار  يرگید  هار  فّنصم ، نونکا 

« مکح  » هملک نآ  لعاف  هکلب  دـشاب  روسیملا »  » نآ عجرم  هک  تسین  يریمـض  طقـسی » ال   » لعاف میئوگیم  روسیم »  » تیاور رد  کلذ : ناـیب 
ظاحل هب  روسیملا »  » هملک هب  طقسی » ال   » دانـسا و  روسعملاب -» همکح  طقـسی  روسیملا ال  - » دوشیم نینچ  تیاور  يانعم  هجیتن ، رد  تسا و 

وحن هب  توبث  طوقـس و  مدع  رگا  هک  دینک  لاکـشا  امـش  هکنیا  ات  دوشیمن  طقاس  روسیم »  » هک دیوگیمن  تیاور  و  تسا 173 ] نآ  مکح 
رب یتلالد  تیاور  دشاب  موزل  ریغ  وحن  هب  طوقـس  مدع  رگا  درادن و  تاّبحتـسم  باب  رد  روسیم  هدعاق  نایرج  رب  یتلالد  تیاور  دـشاب  موزل 

بوجو مکح ، نآ  هاوخ  دوشیمن  طقاس  روسعم  ببـس  هب  روسیم  مکح »  » دـیوگیم تیاور  هکلب  درادـن ، ار  تابجاو  رد  روسیم  نایتا  موزل 
میئوگیم  و  [ 174] دوشیم تاّبحتسم  تابجاو و  باب  رد  روسیم  لماش  بابحتسا و  ای  دشاب 

119 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[1  ] مهفاف

- هب رومأملا  لعفلا  یقابب  نایتإلا  ناحجر  یلع  الإ  هل  ۀـلالد  ال  يدارفـألا ، ـال  یعومجملا  یف  ّلـکلا  نوک  روهظ  میلـست  دـعبف  ثلاـّثلا ، اـما  و 
- ملـس ول  بوجولا - یف  كرتی ) ال   ) روهظ سیل  و  امهّمعی ، امیف  لوصوملا  روهظل  هئازجأ ؛ ضعب  رّذعت  دـنع  [ 175 -] اّبحتسم وأ  ناک  ابجاو 
و یفّنلا ، نم  ۀـّیحوجرملا  قلطم  وأ  ۀـهارکلا  صوصخ  ةدارإ  یلع  ۀـنیرق  ّمعـألا  یف  هروهظ  نکی  مل  وـل  بجاولاـب ، هصیصختل 176 ] ابجوم 

[. 2  ] ماقملا ریغ  یف  هیف  هروهظب  لیق  ول  و  انهاه ، موزللا  یف  ارهاظ  سیلف  ناک  فیک 
______________________________

همکح طقسی  روسیملا ال   » تسا یقاب  دوخ ، بابحتسا  هب  تاّبحتـسم  باب  رد  روسیم  تسا و  یقاب  دوخ ، بوجو  هب  تابجاو  باب  رد  روسیم 
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یقاب دوخ  بابحتـسا  هب  تاّبحتـسم  باب  رد  روسیم  و  تاّبحتـسملا » باب  یف  یبابحتـسالا  همکح  طقـسی  تاـبجاولا و ال  باـب  یف  یبوجولا 
. تسا

هب ار  نآ  هچنانچ  اّما  تسا  مامت  تیاور ، هب  لالدتـسا  میهد  تبـسن  مکح ، هب  ار  طقـسی » ال   » رگا هک  دـشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  دـیاش  [- 1]
. تسین حیحص  تیاور ، هب  لالدتسا  میهد  تبسن  روسیملا » »

[- 2]

«. هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال  : » ج

تیاور  يانعم  تسا و  هدش  تیاکح  مالّسلا » هیلع   » یلع نانمؤم  ریما  زا  یلائللا 177 ] یلاوع  باتک  رد  مه  روکذم  تیاور 
120 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زیچ نآ  مامت  دوب ، رودـقم  ریغ  نآ  زا  یـضعب  رگا  دـنک ، كرد  ار  شعومجم  مامت و  دـناوتیمن  ناـسنا  هک  ار  يزیچ  هکنیا : زا  تستراـبع 
. دوش كرد  دیاب  تسه  رودقم  هک  شرادقم  نآ  هکلب  دوشیمن  كرت 

دیاب هکلب  دوش  كرت  مه  رگید  ءزج  هن  دیابن  تروص  نیا  رد  دش  رّذعتم  ءزج ، کی  نایتا  رگا  تسا  ءزج  هد  ياراد  زامن  دینک  ضرف  لاثم :
. هن ای  تسا  مامت  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  مینیبب  لاح  میئامن  نایتا  ار  رودقم  ءازجا 

. تسیچ روکذم  تیاور  رد  لک »  » هملک زا  دارم  لاؤس :
ياراد هک  دوشیم  یّماع  هب  صتخم  لک »  » هملک نیاربانب  يدارفا - ّلک  ماع و  دـشاب - تعیبط  کـی  دارفا  ماـمت  نآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

. تسه يدّدعتم  دارفا  ياراد  هک  ملاع  ّلک  مرکا  هلمج  رد  ملاع »  » هملک دننام  دشاب  يدارفا 
دارفا زا  ردـق  ره  میئامن ، نایتا  ار  نآ  ماـمت  میتسناوتن  و  [ 178] دوب هب  رومأـم  یتعیبط  رگا  هک : تسا  نینچ  لاـمتحا  نیا  قبط  تیاور  ياـنعم 

بّکرم رد  ام ، ثحب  اریز  درادـن  ام  ثحب  ّلحم  هب  یطابترا  هجو  چـیه  هب  تیاور  لامتحا ، نیا  قبط  هک  دوش  نایتا  دـیاب  دوب ، رودـقم  هکنآ 
« لک  » هملک هک  مینکیم  راهظتـسا  ام  تسین و  شیب  ياهشقاـنم  لاـمتحا و  فرـص  نیا  نکل  یقارغتـسا ، يدارفا و  ّماـع  هن  تسا  ءازجا  تاذ 

دوـشیم لامعتـسا  ءزج »  » ربارب رد  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  هـملک  نـیا  هـک  اـصوصخم  دراد  ءازجا  تاذ  بّـکرم  و  عومجم 179 ] رد  روـهظ 
، نآ زا  یتمـسق  رّذـعت  رطاخ  هب  دـیابن  میئامن  نایتا  ار  یبّکرم  کی  عومجم  مامت و  میتسناوتن  رگا  هک : دوشیم  نینچ  تیاور  يانعم  نیاربانب 

هکلب  میئامن  كرت  ار  نآ  مامت 
121 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوش نایتا  تسه  رودقم  هک  یتمسق  نامه  دیاب 
هملک هک  میدرک  لوبق  ام  هکنآ  زا  دـعب  دـنیامرفیم  فّنـصم  نکل  دوش  حرطم  اـم  ثحب  ّلـحم  رد  دـناوتیم  تیاور  نیا  ریخا ، ياـنعم  قبط 

تیاور هب  هک  تسا  یلاکشا  نامه  ریظن  هک  تسه  تیاور  نیا  هب  تبـسن  يرگید  داریا  يدارفا ، ماع  هن  دراد  یعومجم  ّماع  رد  روهظ  لک » »
. دوب دراو  روسعملاب » طقسی  روسیملا ال  »

تاـبجاو باـب  هب  صتخم  تیاور  نیارباـنب ، دوشیم  تاّبحتـسم  تاـبجاو و  لـماش  دراد و  روهظ  مومع ، رد  هلوـصوم  ياـم » : » کـلذ ناـیب 
ناک ءاوس ، هّلک  كردی  بّکرم ال  ّلک  : » تسا نینچ  تیاور  موهفم  مینادـب و  تابجاو  صوصخم  ار  نآ  هک  میرادـن  مه  یلیلد  دوشیمن و 

قلطم ای  تهارک  رد  كرتی » ال   » هک میئوگب  میراچان  میرادن  یموزل  مکح  تاّبحتسم  باب  رد  نوچ  و  هّلک » كرتی  اّبحتـسم ال  ناک  ما  ابجاو 
ناوتیمن تیاور  نیا  زا  اذـل  دـنکیمن  لـمع  هّیقب  كرت  تمرح  رب  تلـالد  ّتیحوجرم » قلطم   » هک تسا  حـضاو  دراد و  روهظ  ّتیحوجرم 

[. 180] دوش نایتا  تسا  رودقم  هک  لمع  نآ  هّیقب  هک  تسا  مزال  دش ، رّذعتم  لمع ، کی  زا  یتمسق  رگا  تابجاو  باب  رد  هک  درک  هدافتسا 
؟ یفن ای  تسا  یهن  هغیص  كرتی » ال  : » لاؤس
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نیا رد  هک  هّلک » كرتـی  ـال  هّلک  كردـی  ـال  اـم   » دوشیم نینچ  نآ  تئارق  دـننادیم و  هّیربـخ  هلمج  یفن و  هغیـص  ار  نآ  فّنـصم  باوـج :
نآ  ّتلع  نیمه  هب  مه  فّنصم  دیاش  تسا و  هّیربخ  هلمج  مه  كردی » ال   » اریز دوشیم  دحتم  مه  تیاور  قایس  تروص 

122 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دننادیم یهن  هغیص  ار 

صوصخم تیاور ، نیاربانب ، دنزیم  صیصخت  ار  هلوصوم  يام »  » روهظ دراد و  بوجو  رد  روهظ  تسا و  هّیربخ  هلمج  كرتی » ال  : » لاکشا
. درادن تاّبحتسم  باب  هب  یطابترا  دنکیم و  لمع  هّیقب  نایتا  موزل  رب  تلالد  تسا و  تابجاو  باب 

روهظ هک  مینکیمن  لوبق  اـّما  دراد  بوجو  رد  روهظ  هّیربـخ - هلمج  كرتـی -» ـال   » هک میریذپب 181 ] ام  رگا  دـنیامرفیم  فّنـصم  باوج :
[184 «] كرتی ـال   » روهظ زا  [ 183] رتيوق مومع 182 ] رد  لوصوم  روهظ  اریز  دـنزب  صیـصخت  ار  لوصوم  روهظ  دـناوتب  كرتی » ـال   » هلمج

. تسا
هّیقب كرت - ّتیحوجرم  قلطم  اـی  تهارک  كرتـی ،» ـال   » زا دارم  هک  دوشیم  هنیرق  موـمع ، رد  لوـصوم  روـهظ  هک  میئوـگب  تسا  نکمم  و 

. دنکیمن یقاب  نایتا  موزل  لمع و  هّیقب  كرت  تمرح  رب  تلالد  تسا و  لمع -
اب ضراعم  هلوصوم ، يام »  » روهظ هک  هیف  نحن  ام  رد  اّما  دراد  بوجو  رد  روهظ  هّیربخ  هلمج  هک  میریذپب  رگید  دراوم  رد  هچرگا  هصالخ :

. تسا كرتی » ال   » روهظ زا  رتيوق  لوصوم  روهظ  اریز  درادن  روهظ  موزل ، رد  كرتی - ال  هّیربخ - هلمج  میئوگیم  تسا  كرتی » «ال 
؟ تسین دراو  فّنصم  لاکشا  رگید  دوب  یهن  هغیص  رگا  و  دشاب ، یهن  هغیص  دناوتیم  كرتی » ال   » ایآ لاؤس :

123 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هقدصل اضیأ ؛ طرّـشلا  رّذعت  عم  ۀیراج  ةدعاقلا  تناک  افرع ، یقابلا  یلع  روسیملا  قدص  وه  روسیملا  ةدـعاق  یف  كالملا  ناک  ثیح  ّهنإ  ّمث 

لجأل و  القع ، دجاولل  انیابم  طرّـشلا  دقاف  ناک  نإ  و  [ 185] ۀلمجلا یف  ءزجلا  رّذعت  عم  کلذک  هیلع  هقدصک  افرع ، هرّذـعت  عم  هیلع  ۀـقیقح 
نیابم ریغ  ناک  نإ  و  افرع ، روسیملا  هیلع  قدـصی  مل  اذإ  امیف  اهل  ادروم  اهنکرل - وأ  ءازجألا  مظعمل  دـقافلا  یقاـبلا - نوکی  ـال  اـمبر  کـلذ 

[. 1  ] القع دجاولل 
______________________________

نیا رد  اریز  تسا  دراو  فّنصم ، یلـصا  لاکـشا  نکل  مینک 186 ] تئارق  یهن  هغیـص  تروصهب  ار  كرتی » ال   » اـم هک  دراد  ناـکما  باوج :
تسا و یهن  هغیص  روهظ  زا  رتيوق  لوصوم ، روهظ  میئوگیم  هجیتن  رد  تسا و  ضراعم  یهن ، هغیـص  روهظ  اب  لوصوم  روهظ  مه  تروص 

...

هناگهس تایاور  قیض  هعس و  دودح و  یسررب 

هراشا

رّذعت ضرف  مه  ام  ياعّدم  هن ، ای  تسه  ام  ياعّدم  رب  قبطنم  روکذم ، تیاور 187 ] هس  ایآ  مینیبب  نونکا  یلبق  تالاکشا  زا  رظنعطق  اب  [- 1]
. طرش رّذعت  ضرف  مه  تسا و  ءزج 

؟ ءزج رّذعت  مه  دوشیم و  طرش  رّذعت  دراوم  لماش  مه  تلالد  ّتیمامت  ضرفرب  روکذم  تایاور  ایآ 

 ...« متعطتسا ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذا   » تیاور اّما 

ار عوضوم  نیا  لیصفت  طرش و  رّذعت  هن  تسا  ءزج  رّذعت  دراوم  هب  طوبرم  هّیضیعبت ، نم »  » هملک دوجو  ظاحل  هب 
124 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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. میدرک نایب  تیاور  نوماریپ  ثحب  ماگنه 

« هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال   » تیاور اّما 

هن دوش  عقاو  لالدتـسا  ثحب و  ّلحم  دـناوتیم  ءزج  رّذـعت  دروم  رد  طقف  دراد  ءازجا  رد  روهظ  لک »  » هکنیا و  لک »  » هملک دوجو  ظاحل  هب 
. طرش رّذعت  دراوم  رد 

 ...« روسیملا  » تیاور دودح  یسررب 

«، روسیم  » ناونع لمع ، هدـنامیقاب  رب  افرع  هک  تسا  نیا  روسیم  هدـعاق  نایرج  نازیم  كالم و  روسعملاب : كرتی  ـال  روسیملا  تیاور  اـّما  و 
. ءزج ای  دشاب  طرش  تسا  رّذعتم  هک  يزیچ  نآ  هاوخ  دیامن  قدص 

رگا نینچمه  ةالّـصلا ، نم  روسیم  لمع ، هّیقب  دیوگیم  فرع  تروص ، نیا  رد  دش ، رّذـعتم  زامن  رد  ءزج - هروس - تئارق  رگا  اضرف  لاثم :
يراـج روسیم  هدـعاق  دـهدیم و  روسیم  ناونع  طرـش - نودـب  طورـشم  لـمع - هّیقب  هب  فرع  مه  تروـص  نیا  رد  دـش  رّذـعتم  یطرـش » »

طرـش و دجاو  لمع  نیب  لقع ، رظن  زا  هچرگ  دنادیم  هب  رومأم  نآ  زا  روسیم  ازاجم - هن  ۀـقیقح - ار  لمع  هدـنامیقاب  فرع  اریز  ددرگیم 
، طرش نودب  طورشم  رب  اذل  تسا  فرع  صیخـشت  تواضق و  روسیم ، هدعاق  نایرج  رد  كالم  نوچ  اّما  دراد  قّقحت  تنیابم ، طرـش ، دقاف 

ریاغم هکنیا  هن  تسا  هب  رومأم  هلزاـن  هبترم  روسیم و  تسا  طرـش  دـقاف  هک  هب  رومأـم  نآ  دـیوگیم  فرع  دـنکیم و  قدـص  روسیم ، ناونع 
. دشاب طرش  دجاو  لمع 

فرع مهف  مه  روسیم  هدـعاق  نایرج  يارب  كالم  میئوگیم  اذـل  تسا  فرع  تایاور ، رد  هدراو  نیوانع  تاـیاور و  مهف  كـالم  هصـالخ :
نایرج  روکذم  هدعاق  میئوگیم  تسا  روسیم  طرش - نودب  ای  ءزج  نودب  هب  رومأم  لمع - نالف  دیوگب  فرع  رگا  تسا 

125 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف همایق  نم  دقافلا ، هیلع  وه  ام  یلع  عالّطالا  مدعل  ناک  ّدعلا  مدع  ّنإ  و  فرعلل ، هتئطختب  افرع  روسیمب  ّدـعی  ام ال  اعرـش  هب  قحلی  امبر  معن 

[. 1  ] هروسیم ّهنأ  ّدع  الإ  و  لاحلا ، ریغ  یف  همظعمب  وأ  دجاولا ، هیلع  ماق  ام  مامتب  لاحلا  اذه 
______________________________

. هن الا  دنکیم و  ادیپ 
فرع مه  تاقوا  زا  یهاگ  میئوگیم  لاـحنیعرد  میداد  رارق  فرع  صیخـشت  ار  روسیم  هدـعاق  ناـیرج  كـالم  اـم  هکنیا  ّتلع  هب  رّکذـت :

. تسین قّقحم  یفرع  روسیم  اریز  دوشیمن  يراج  روکذم ، هدعاق  دیوگیم 
ناونع هب  رومأـم  ءازجا  هّیقب  هب  فرع  تروص ، نیا  رد  دوش  رّذـعتم  نآ ، ءازجا  مظعم  رثـکا و  اـّما  دـشاب  ءزج  هد  ياراد  یبّـکرم  رگا  لاـثم :

هب رومأم  يارب  ّتینکر  ياراد  هک  یئزجکی  رگا  هکنیا  اـی  تسا و  بّکرم  نآ  زا  روسیم  لـمع ، هدـنامیقاب  دـیوگیمن  دـهدیمن و  روسیم 
دهدیمن و ار  بّکرم  نآ  زا  روسیم  ناونع  تسا ، رّذـعتم  نآ  ینکر  ءزج  کی  هک  یلمع  هب  فرع  مه  تروص  نیا  رد  دـش ، رّذـعتم  تسا ،

نآ دیوگیم  لقع  درادن و  دوجو  ءزج ، دقاف  دجاو و  لمع  نیب  یتنیابم  لقع ، رظن  زا  روکذـم  دراوم  رد  هچرگ  روسیم ،» اذـه   » دـیوگیمن
. دوشیمن يراج  نآ  هابشا  روکذم و  دراوم  رد  روسیم  هدعاق  میئوگیم  لاحنیعرد  اّما  تسه  بّکرم  زا  یلقع  روسیم  ءازجا ، دقاف  لمع 

هک هب  رومأم  نآ  لماش  تسا و  دودحم  یتهج  زا  دوشیم و  مه  طرـش  رّذعت  دراوم  لماش  دراد و  هعـسوت  یتهج  زا  روسیم  هدـعاق  هصالخ :
. دوشیمن هتشگ ، رّذعتم  نآ ، ینکر  ءزج  ای  تسا  رّذعتم  نآ ، ءازجا  رثکا 

. دراد یقیقد  رایسب  تارابع  اّما  درادن  یّمهم  نادنچ  یملع  بلطم  بینذت » معن ...   » ترابع زا  تمسق  نیا  رکذت : [- 1]
هدـعاق تروص  نیا  رد  تسا  هب  رومأم  زا  روسیم  ءیـش ، نـالف  دـیوگب  فرع  رگا  ینعی  تسا  فرع  روسیم ، هدـعاق  ناـیرج  كـالم  میتفگ 
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فّنصم  نونکا  دوشیم  يراج  روسیم ،
126 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] کلذ نم  ءیشب  موقی  هنأ ال  و  ۀئطّختلل - يأ  کلذل - یفرع  روسیم  طوقس  یلع  لیلّدلا  موقی  امبر  امک 
______________________________

: دنیوگیم دننکیم و  كاردتسا  بلطم  نیا  هب  تبسن 
. دنک تلالد  نآ  فالخرب  یلیلد  هکنیا  رگم  تسا  درّطم  دراوم ، مامت  رد  روکذم  كالم 

نآ دـیوگیم  دـنکیم و  هئطخت  ار  فرع  سّدـقم ، عراش  لاحنیعرد  دوشیمن  بوسحم  روسیم  فرع ، دزن  هک  يزیچ  یهاگ  کلذ : ناـیب 
عـالّطا و وا  هک  تسا  نیا  دـنادیمن  روـسیم »  » ار لـمع  نآ  فرع  هکنیا  ّتلع  دوـش و  ناـیتا  دـیاب  تـسه و  روـسیم »  » ناوـنع ياراد  لـمع ،

نآ طرش  ءزج و  دجاو  لمع  هک  دشاب  یتحلـصم  نامه 188 ] ياراد  دناوتیم  طرـش  ای  ءزج  دقاف  لمع  رّذعت ، لاح  رد  هک  درادـن  یهاگآ 
. دراد ار  تحلصم 

اب تعکر  راـهچ  راـتخم  درف  رهظ  زاـمن  ـالثم  تسه  یبـتارم  ياراد  دوـش و  كرت  دـیابن  یلاـح  چـیه  رد  هک  تسا  ياهـضیرف  زاـمن ، لاـثم :
زامن هتـسشن  دـیاب  دـناوخب  هداتـسیا  ار  زامن  تسین  رداق  هک  یـسک  نینچمه  تسا و  تعکر  ود  رفاسم  صخـش  زامن  هدوهعم ، تاّیـصوصخ 

دـهدیمن و روسیم  ناونع  يزاـمن  نینچ  هب  فرع  اـّما  تسا  نیعلا  ضمغ  نیعلا و  حـتف  اـب  قیرغ  صخـش  زاـمن  هک  ییاـج  اـت  دـناوخب و ... 
دنکیم و هئطخت  ار  فرع  سّدقم ، عراش  هک  تساجنیا  دراد  ةالّصلا » نم  روسیم   » ناونع دوش  هدناوخ  مشچ  هراشا  اب  هک  يزامن  دیوگیمن 

یتـشاد بلطم  نیا  رب  عـالّطا  مه  فرع - وت - رگا  تسه و  روسیم  ناونع  تحلـصم و  ياراد  زاـمن  نیا  هک  يرادـن  یهاـگآ  وـت  دـیوگیم 
. يدادیم زامن  نآ  هب  ار  روسیم  ناونع 

عراش  اّما  دوش  نایتا  دیاب  دراد و  روسیم »  » ناونع فرع ، دزن  يزیچ  مه  یهاگ  [- 1]
127 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب رومأملا  نوکی  امب  مئاق  یقابلا  ّنأ  هنم  فشکتـسی  و  قالطإلا ، وه  عجرملا  ناک  قاحلإلا  وأ  جارخـإلا  یلع  لـیلد  نکی  مل  اـم  ۀـلمجلاب : و 
[. 1  ] ّبحتسملا یف  هبابحتسا  بجاولا و  یف  هباجیإ  بجوی  رادقمب  وأ  همامتب ، امئاق 

، لّوألا یف  اصیصخت  وأ  ۀئطخت  جردی  وأ  جرخیف  امهدحأ  یلع  لیلد  ماق  اذإ  و 
______________________________

. درادن یشزرا  هنوگچیه  دوشیمن و  بوسحم  روسیم » ، » زیچ نآ  دیوگیم 
دیاب دنک و  بانتجا  دناوتیمن  بآ  ندروخ  زا  نکل  دیامن  كاسما  دـناوتیم  تارطفم  مامت  زا  ناضمر  هام  رد  یـصخش  دـینک  ضرف  لاثم :
ریاـس زا  امـش  درادـن ، یعناـم  دـیوگیم  فرع  تروص  نیا  رد  دروخب  بآ  يرـصتخم  مهنآ  تبون ، کـی  راـطفا  ماـگنه  اـت  رجف  عولط  زا 

اّما تسا  قداص  روسیم »  » ناونع لمع  نیا  رب  دیریگب و  هزور  دیئامن ، بانتجا  ءاملا  برـش  زا  دیناوتیمن  نوچ  یلو  دینک  بانتجا  تامّرحم 
رب روسیم »  » ناونع تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  درادن  ار  هزور  تارطفم  زا  یکی  زا  كاسما  تردق  یّتح  یـسک  رگا  دیوگیم  سّدقم  عراش 

قحلم و ار  دراوم  زا  یـضعب  یهاگ  دـنکیم و  جراخ  روسیم »  » ناونع زا  ار  دراوم  زا  یـضعب  عراش  یهاـگ  نیارباـنب  تسین  قداـص  شلمع 
. دیامنیم روسیم »  » ناونع تحت  جردنم 

هب میـشاب  هتـشادن  قاحلا  ای  جارخا  رب  یلیلد  ات  تسا و  فرع  هلیـسو  هب  روسیم »  » ناونع صیخـشت  میداد  حیـضوت  ـالبق  هک  روطناـمه  [- 1]
زا یتمـسق  ای  مامت  طرـش ، ای  ءزج  دـقاف  لمع  هک  مینکیم  فشک  قالطا ، نآ  زا  میئامنیم و  کّسمت  روسیم »  » هدـعاق لیلد  قـالطا  ناـمه 

طرش ای  ءزج  دجاو  لمع  كالم  تحلصم و  مامت  طرـش - ای  ءزج  دقاف  روسیم - رگا  ینعی  دراد  ار  طرـش  دجاو  ای  ءزج  دجاو  لمع  كالم 
. دشاب بابحتسا  یضتقم  تابحتسم ، رد  دشاب و  بوجو  ببس  یضتقم و  تابجاو ، رد  هک  دراد  تحلصم  ردقنآ  اّما  درادن  ار 
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128 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] یناّثلا یف  عوضوملا  یف  جاردنالا  نود  نم  مکحلا ، یف  اکیرشت  و 

______________________________

مزال لـمع  هّیقب  ناـیتا  هدـش و  جراـخ  روسیم ، هدـعاق  زا  دروم  نآ  میئوگیم  تروص  نیا  رد  [، 189] دـش مئاـق  جارخا ، رب  یلیلد  رگا  [- 1]
هدعاق عراش ، هکنیا  ای  تسا و  هدوب  هابتـشا  روسیم »  » ناونع رد  فرع  صیخـشت  ینعی  هدومن  هئطخت  ار  فرع  ای  سّدـقم  عراش  اهتنم ، تسین 

. تسه صیصخت  لباق  روسیم ،»  » هدعاق اریز  تسا  هدومن  جراخ  روسیم »  » هدعاق مومع  زا  ار  دروم  کی  هدز و  صیصخت  ار  روسیم 
- قیرغ زامن  ینعی  دوش  نایتا  دـیاب  تسا و  روسیم  هدـعاق  لومـشم  دروم ، نآ  میئوگیم  تروص  نیا  رد  دـش  مئاق  قاـحلا ، رب  یلیلد  رگا  و 
دـنکیمن و عوـضوم  رد  لـخاد  ار  نآ  اـّما  تسا  كرتـشم  مکح ،»  » رظن زا  تسا  طیارـش  ءازجا و  ماـمت  دـجاو  هـک  راـتخم  زاـمن  اـب  دـقاف -

عوضوملا یف  جاردنالا  نود  نم  مکحلا  یف  اکیرشت  تمـسق ...«  نیا  يارب  هک  تسین  تبـسانمیب  تسه . مه  روسیم »  » زامن نیا  دیوگیمن 
مارکا مکح  نوچ  لاثم  نیا  رد  ملاعلا » دیز  مارکا  بجی  ءاملعلا و ال  مرکا   » دـیوگیم الوم  یهاگ  مینزب  یلاثم  باتک  ترابع  زا  یناّثلا » یف 

ءاملعلا و مرکا  : » دـیوگیم نینچ  الوم  یهاگ  اّما  تسا . لّوا  هلمج  صّـصخم  مّود ، هلمج  میئوگب  دـیاب  دراد  تریاغم  ءاملع ، مارکا  اب  دـیز 
مزال ایآ  اّما  تسا  بجاو  ود  ره  مارکا  دـنرادن و  رگیدـکی  اب  یتریاـغم  دـیز ، مارکا  مکح  ءاـملع و  مارکا  مکح  لاـثم  نیا  رد  ادـیز » مرکا 
عراش هک  تسین  مزال  ریخ ، تسا ؟ هدومن  لخاد  ءاملع - عوضوم - رد  مه  ار  دـیز  هداد و  هعـسوت  ار  ءاملع » ، » ناونع الوم  هک  میئوگب  تسا 
رگید كالم  ياراد  ادیز » مرکا   » هلمج تسا  نکمم  هکلب  دشاب  هدومن  ءاملع - عوضوم - رد  جردنم  ار  وا  دشاب و  هدرک  ضرف  ملاع  ار  دیز 

. دشاب كرتشم  ءاملع »  » اب مکح  رظن  زا  طقف  دشاب و  یّلقتسم  مکح  و 
129 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. مهفاف 190
نم نوکی  داکی  و ال  نینیابتملا ، لیبق  نم  ناکل  هتّیعطاق ، وأ  هتّیعنام  نیب  و  هتّیطرـش ، وأ  ءیـش  ۀّیئزج  نیب  رمألا  راد  اذإ  ّهنأ  یفخی  ال  بینذـت :

[. 1  ] یفخی نأ  نم  حضوأ  وه  امک  يرخأ ، هنودب  ةّرم و  ءیّشلا  كاذ  عم  نیتّرم ، لمعلا  نایتإب  طایتحالا  ناکمإل  نیروذحملا ، نیب  ناروّدلا 
______________________________

: يزیچ هکنیا  نیب  دش  رئاد  رما ، رگا  دنکیم . ثحب  ضرف  راهچ  هرابرد  تمسق  نیا  رد  فّنصم  [- 1]
[. ّتیعنام 191 ای  دشاب  هتشاد  هب  رومأم  يارب  ّتیئزج  فلا -

[. ّتیعطاق 192 ای  دشاب  هتشاد  ّتیئزج  ب :
[. ّتیعنام 193 ای  دشاب  هتشاد  ّتیطرش  ج :
[. ّتیعطاق 194 ای  دشاب  هتشاد  ّتیطرش  د :

؟ تسیچ روکذم  ضرف  راهچ  مکح 
130 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ عطاق ) عنام و   ) اب طرش ) ءزج و   ) قرف مینیبب  هلئسم  مکح  نایب  زا  لبق 
اب عنام »  » قرف انمـض  دراد  تلاخد  هب  رومأم  رد  ناشمدـع  عطاق » عنام و   » اـّما دراد  تلاـخد  هب  رومأـم  رد  ناـشدوجو  ود  ره  طرـش » ءزج و  »

تافانم تسا  ربتعم  هب  رومأم  رد  هک  ياهّیلاّصتا  تئیه  اب  عطاق  اّما  تسین  راـگزاس  هب  رومأـم  ّتیهاـم  لـصا و  اـب  عناـم  هک  تسا  نیا  عطاـق » »
[. 195] دراد

نارود قیداصم  زا  هن ، هکنیا  ای  تسا  رییّختلا  ۀـلاصا  يارجم  نیروذـحملا و  نیب  رما  نارود  قیداصم  زا  روکذـم  روص  ایآ  هلئـسم : مکح  اّما 
؟ تسا طایتحالا  ۀلاصا  يارجم  نینیابتملا و  نیب  رما 
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ۀلاصا میتفگیم  اذل  تشادن  ناکما  طایتحا ، نیروذحملا ، نیب  رما  نارود  رد  اریز  تسین  نیروذحملا  نیب  رما  نارود  لیبق  زا  روکذم  روص 
اب هارمه  ار  هب  رومأم  هبترمکی  هک  دراد  ناکما  اریز  دومن  يراج  ار  طایتحالا  ۀـلاصا  ناوتیم  ثحب  ّلـحم  رد  اـّما  دوشیم  يراـج  رییّختلا ،

نودب رگید ، هبترم  میشاب و  هدرک  نایتا  احیحص  ار  هب  رومأم  دنراد  ّتیطرـش  ای  ّتیئزج  اعقاو  رگا  ات  دومن  نایتا  طرـش - ای  ءزج  ءیـش - نآ 
. دشاب هدش  تیاعر  هب  رومأم  رد  اهنآ  مدع  دنراد  ّتیعطاق  ای  ّتیعنام  رگا  هکنیا  ات  دومن  نایتا  ار  لمع  ءیش ، نآ 

131 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ماظّنلا ، لالتخال  ابجوم  ناک  اذإ  الإ  لاح ، ّلک  یلع  نسحی  لب  الصا ، ءیش  هنسح  یف  ربتعی  الف  طایتحالا : اّمأ  لوصألا  طئارش  یف  ۀمتاخ :

[. 1  ] اهیف رارکتلل  ابجوم  ناک  ول  اقلطم و  تادابعلا  تالماعملا و  نیب  هیف  توافت  ال 
______________________________

هّیلمع لوصا  نایرج  طئارش  رد ] همتاخ  ]

هراشا

نایرج طئارـش  ۀـمتاخ »  » ناونع تحت  نونکا  تفای  نایاپ  هیلمع ، لوصا  زا  طایتحا - رییخت و  تئارب ، لصا - هس  رد  اـم  ثحب  نونکاـت  [- 1]
. میئامنیم ثحب  باحصتسا - مراهچ - لصا  هرابرد  الّصفم  سپس  مینکیم و  نایب  ار  لصا  هس  نیا 

تسیچ طایتحا »  » نایرج طرش 

زئاج تروص  نیا  رد  هک  دوش  ناسنا  یگدـنز  جرموجره  ماظن و  لالتخا  ثعاب  هکنیا  رگم  تسا  نسح »  » دراوم ماـمت  رد  طاـیتحا  تیاـعر 
، ماظن لالتخا  اریز  دشابیمن 

132 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عادب نوکی  امبر  رارکّتلا  ّنأ  حوضول  دـساف ؛ ةدابعلا - یف  ربتعملا  لاثتمالا  دـصق  یفانی  وه  و  یلوملا - رمأب  ابعل  اثبع و  رارکّتلا  نوک  مّهوت  و 

هل  عاد  الب  هالوم  رمأ  یعادب  هنایتإ  لصا  ناک  یعاّدلا و  اذهب  نکی  مل  ول  ّهنأ  عم  یئالقع  حیحص 
______________________________

رظن زا  دوش  ماظن  لالتخا  ببـس  طایتحا ، تیاعر  رگا  اذـل  دـیامن  لـتخم  ار  مدرم  یگدـنز  هک  هدـماین  مالـسا  تسا و  ضوغبم  عراـش ، دزن 
یعقاو مکح  لامتحا  صحف ، زا  دـعب  صحف ، زا  لبق  تـالماعم ، تاداـبع ، رد  دراوم ، عیمج  رد  نیارباـنب  درادـن  ینـسح  هنوگچـیه  عراـش ،

ظوفحم طایتحا » نسح   » دشاب رارکت  مزلتـسم  طایتحا ، تیاعر  رگا  تادابع  رد  یّتح  تسا و  بوخ  طایتحا ، تیاعر  دشاب  يوق  ای  فیعض 
. تسا

. میزادرپیم لاثم  دنچ  رکذ  هب  کنیا 
سّجنتم ام  سابل  ود  زا  یکی  مینادیم  الثم  تسا  بوخ  طایتحا ، تیاعر  تسین  ربتعم  اهنآ  رد  تبرق  دـصق  هک  يروما  تاّیلـصوت و  رد  - 1

. میئامنیم ریهطت  ار  سابل  ود  ره  تسا  هدش  سّجنتم  سابل  مادک  هک  میئامن  قیقحت  میناوتیم  هک  لاحنیعرد  هدش 
ءیش نالف  هک  مینادیمن  الثم  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  دننام  تسین  لمع  رارکت  مزلتسم  طایتحا ، یهاگ  فلا - تادابع : رد  - 2

دنک طایتحا  دهاوخب  یسک  هچنانچ  تروص ، نیا  رد  بحتسم  ای  تسا  بجاو  ءیـش  نآ  هک  مینادیمن  ینعی  هن ، ای  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب 
، طایتحا تیاعر  یهاگ  ب - تسه . مه  نسح »  » ياراد تسین و  لمع  رارکت  مزلتـسم  طایتحا ، تیاعر  دـناوخب و  ءزج  نآ  اب  ار  زاـمن  دـیاب 

ملع لیـصحت  لابندـب  یلو  هعمج ، زامن  ای  تسا  بجاو  رهظ  زامن  ای  هعمج  زور  هک  دـنادیم  الامجا  یـسک  الثم  تسا  لمع  رارکت  مزلتـسم 
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تیاعر میئوگیم  لاحنیعرد  دـناوخیم  ار  زامن  ود  ره  دـنکیم و  طایتحا  هکلب  یلیـصفت - ملع  لیـصحت  زا  نّکمت  اب  دوریمن - یلیـصفت 
. تسا نسح »  » طایتحا

133 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف هلاثتما ، ۀّیفیک  یف  ایغال  ناک  نإ  و  لاثتمالا ، دصق  یفانی  امل  هاوس 

______________________________

. هدش لقن  داریا  هس  ابیرقت  [ 197] دشاب لمع  رارکت  مزلتسم  طایتحا ، تیاعر  هک  يدراوم  رد  مّهوت 196 :] [- 1]
هک دـنادیمن  وا  دـناوخیم  ار  رهظ  زاـمن  مه  هعمج و  زاـمن  مه  هک  یـسک  اریز  تسا  هجو  دـصق  هب  لـالخا  مزلتـسم  طاـیتحا ، تیاـعر  - 1

هجو دصق  عنام  طایتحا ، هک  دنتفریذپن  ینعی  دوب  ارغـص  عنم  هب  طوبرم  هک  دـندرک  نایب  یباوج  فّنـصم  تسا  بجاو  ود  نیا  زا  کیمادـک 
نیا زا  یکی  هکنیا  رطاخ  هب  مناوخیم  ار  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  دـیوگیم  دـیامنیم ، نایتا  ار  هعمج  رهظ و  زامن  هک  یـسک  اریز  دوشیم 

«. بوجولاب ۀفصّتم  امهادحا  نیتالص  یّلصا  ای  امهادحا  بوجول  نیتالص  یّلصا   » تسا بجاو  امّلسم  ود 
. درادن یعنام  نآ  تیاعر  دشاب  مه  ربتعم  رگا  هجو  دصق  هصالخ :

وا دـناوخیم  ار  هعمج  زاـمن  مه  رهظ و  زاـمن  مه  هک  یـسک  اریز  دراد  تاـفانم  تاداـبع ، رد  زیمت  تیاـعر  هلئـسم  اـب  طاـیتحا  تیاـعر  - 2
عونمم هّیـضق  ياربک  دندومرف  فّنـصم  دراد . زیمت  تیاعر  رب  تردـق  هکیلاحرد  دـیامن  صّخـشم  هب  رومأم  ریغ  زا  ار  هب  رومأم  دـناوتیمن 

زیمت تیاعر  رب  تلالد  یعرـش  لیلد  مادـک  اـّما  دـنک  تیاـعر  ار  زیمت  دـناوتیمن  ناـسنا  ضرف ، نیا  رد  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  ینعی  تسا 
. تسا مزال  تادابع  رد  زیمت  تیاعر  دیامن  تباث  هک  میرادن  یلیلد  رابخا  رد  دنکیم ؟

دیوگیم اّما  دنک  وجتسج  ار  هلبق  تهج  دناوتیم  هک  يدرف  ایآ  رارکتلا -) نوک  مّهوت  وا  - ) تسا الوم  ءازهتسا  ببـس  طایتحا ، تیاعر  - 3
راهچ هب  منکیم و  طایتحا  نم 

134 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةدسفملا و نم  هتوبث ، ریدـقت  یلع  هتفلاخم  یف  ناک  امیف  عقی  اّلئل  فیلکّتلا  نع  ةءاربلا  یلع  [ 199] ۀّجحلا تماق  امیف  اضیأ  نسحی  لب 198 ]

[. 1  ] ۀحلصملا توف 
______________________________

؟ تسا هتفرگن  ءازهتسا  هب  ار  الوم  رماوا  مناوخیم ، زامن  فرط ،
مینک صّخـشم  ار  هلبق  تهج  میورب  مینکن و  طایتحا  میئامن و  یلیـصفت  لاثتما  میهاوخب  رگا  یهاـگ  درادـن  ّتیّلک  بلطم  نیا  ـالّوا  باوج :

میهدیم و ماجنا  ار  راک  نیا  یئالقع  ضرغ  کی  ساسارب  میناوخیم و  فرط  راهچ  هب  ار  زاـمن  اذـل  میئاـمیپب  تفاـسم  رتمولیک  دـنچ  دـیاب 
یتافانم لاثتما  دـصق  اب  لمع  نیا  میئوگیم  تسا  الوم  رما  لمع ، لصا  نایتا  رد  ام  هزیگنا  نوچ  میـشاب  هتـشادن  یئالقع  ضرغ  هک  ضرفرب 

هدرک ادیپ  ّقلعت  رما ، تعاطا  هب  ءازهتـسا  هدئافیب و  راک  نیا  هکنیا  ای  تسا  هدش  ّقلعتم  الوم  رما  هب  ایآ  ءازهتـسا  رخـسمت و  نیا  ایناث ، درادن .
؟ تسا هدش  ّقلعتم  تعاطا ، ّتیفیک  هب  ءازهتسا  امش  لوقب  ثبع و  راک  نیا  هکنیا  ای 

الوم رما  ربارب  رد  دنکیم  طایتحا  هک  يدرف  الوم - تعاطا  ّتیفیک  الوم و  رما  تعاطا  الوم ، رما  میتسه - هجاوم  روکذم  هلئـسم  هس  اب  اجنیا 
راک نیا  اّما  دهدیم  ماجنا  ياهدـیافیب  ثبع و  راک  امـش  لوق  هب  الوم  تعاطا  ّتیفیک  رد  هلب ، تسا  عضاخ  انعم  مامت  هب  الوم  رما  تعاطا  و 

. دنزیمن الوم  تعاطا  الوم و  رما  هب  ياهبرض 
ببس طایتحا  نیا  تسا و  بوخ  طایتحا ، تیاعر  میراد  فیلکت  یفن  رب  ربتعم - ّنظ  یعطق - ریغ  یملع و  ریغ  تّجح  هک  يدراوم  رد  [- 1]

. دوشیم یلامتحا  تحلصم  كرد  یلامتحا و  هدسفم  زا  بانتجا 
نیع  رد  دومن ، هعمج  زامن  بوجو  مدع  رب  تلالد  اضرف  هرارز  ربتعم  تیاور  لاثم :
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135 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مدع نم  هیلإ  ةراشإلا  ترم 200 ] امل  فیلکتلا ، یلع  ۀـجحلاب  رفظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دـعب  الإ  اهؤارجإ  زوجی  الف  ۀـّیلقعلا : ةءاربلا  اما  و 

[. 1  ] امهدعب الإ  اهب  لقعلا  لالقتسا 
______________________________

رد تسا  نکمم  دوریمن و  نیب  زا  هعمج  زامن  بوجو  لامتحا  ربتعم ، تیاور  دوجو  اـب  اریز  تسا  نسح »  » ياراد طاـیتحا ، تیاـعر  لاـح ،
تیاعر لاحنیعرد ، دومن ، نتت  برـش  زاوج  رب  تلـالد  یّنظ  ربتعم  لـیلد  رگا  ـالثم  اـی  دـشاب  بجاو  هعمج ، زاـمن  ظوفحم  حول  رد  عقاو و 

ّنظ هن  یعطق - تّجح  لیلد و  رگا  دشاب . هدش  مارح  نتت ، برـش  عقاو ، رظن  زا  تسا  نکمم  نوچ  تسا  بوخ  نتت ، برـش  كرت  طایتحا و 
. دنامیمن یقاب  طایتحا ، تیاعر  يارب  یعوضوم  رگید  میشاب  هتشاد  فیلکت  یفن  رب  ربتعم -

یلقع تئارب  نایرج  طرش 

. یلقع تئارب  یعرش 2 - تئارب  - 1 تسا : مسق  ود  رب  ةءاربلا  ۀلاصا  دینادیم  هک  روطنامه  [- 1]
نیا رد  میتفاـین  فـیلکت  رب  یلیلد  تّجح و  صحف ، زا  دـعب  هچناـنچ  میئاـمن  قـیقحت  صحف و  اـم  هک  تسا  نیا  یلقع  تـئارب  ناـیرج  طرش 

هدیـسرن ام  هب  عراش  فرط  زا  یلیلد  نایب و  هک  تسا  یتروص  رد  تئارب  هب  لقع  مکح  اریز  میئاـمن  يراـج  یلقع  تئارب  میناوتیم  تروص 
نیا رد  میدرکن  ادیپ  فیلکت  رب  یلیلد  هدومن و  هعجارم  هّیلمع  هلاسر  ای  هعیّـشلا و  لئاسو  باتک  هب  لیلد و  دوجو  ّناظم  هب  هچنانچ  اذل  دشاب 

. تسا حیبق  نایبالب  باقع  هک  دنکیم  مکح  لقع ، میئوگیم  ضرف 
136 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[201] ۀّیعوضوملا تاهبّـشلا  یف  اهلاح  وه  امک  اهنایرج ، یف  صحفلا  رابتعا  مدـع  وه  ناک  نإ  اهّتلدأ و  قالطإ  ۀّیـضقف  ۀـّیلقنلا : ةءاربلا  اما  و 
[. 1]

ول ثیحب  تاهبّشلا ، دراوم  نیب  فیلکّتلا  توبثب  الامجإ  ملعی  ثیح  هنودب ، اهل  لاجم  ّهنإف ال  لقعلاب ، عامجإلاب و  هرابتعا  یلع  ّلدتسا  ّهنأ  الإ 
[. 2  ] هب رفظل  هنع  صّحفت 

______________________________

یلقن تئارب  نایرج  طرش 

هراشا

ثیدـح الثم  دومن ، يراج  یعرـش  تئارب  ناوتیم  قیقحت  صحف و  نودـب  هک  تسا  نیا  یعرـش - یلقن - تئارب  ّهلدا  قالطا  ياضتقم  [- 1]
هک تسا  نیا  یعرـش  تئارب  نایرج  طرـش  هک  دـنکیمن  تلالد  تسین و  صحف  هب  دـّیقم  لیلد ، نیا  اّما  نوملعی » ام ال  عفر   » دـیوگیم عفر 

فّنـصم میئامن . يراج  یعرـش  تئارب  میناوتیم  تقونآ  میتفاین  فیلکت  دوجو  رب  یلیلد  رگا  مینک  یـسررب  ار  لیلد  دوجو  ّناظم  البق  دیاب 
رمخ و نیب  دّدرم  یعیام  رگا  الثم  دومن  يراج  یعرش  تئارب  ناوتیم  یسررب  صحف و  نودب  هّیعوضوم ، تاهبش  رد  لاکشا  الب  دنیامرفیم 

 ... دومن و يراج  یعرش  تئارب  صحف ، زا  لبق  ناوتیم  دوب  لخ 
یعرش تئارب  نایرج  طرش  [ 202] دناهتفگ لاحنیعرد  اّما  تسا  صحف  موزل  مدع  یلقن ، تئارب  ّهلدا  قالطا  ياضتقم  هچرگ  هصالخ : [- 2]

دیاب هک  تسا  نیا  هّیمکح  تاهبش  رد 
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137 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مل ول  بعـص  لیبس  هیلإ  لقعلل  اّمم  ۀـلأسملا  هذـه  لثم  یف  هلیـصحت  ّنإف  لئاط ، الب  هنهول  هلقن  و  لصاح ، ریغ  انهاه  عامجإلا  ّنأ  یفخی  و ال 

[. 1  ] لقعلا مکح  نم  رکذ  ام  وه  ّلکلا - ول ال  ّلجلل - دنتسملا  نوکی  نأ  لامتحا  ةّوقل  لیحتسمب ، ةداع  نکی 
______________________________

هک دـناهدومن  کّـسمت  ياّهلدا  هب  روـظنم  نیا  هب  مینک و  يراـج  تئارب  میناوـتیم  میتفاـین ، فـیلکت  رب  یلیلد  هچناـنچ  دوـمن و  صحف  ـالبق 
هک تسا  نیا  هّیمکح  تاهبش  رد  یعرش  تئارب  نایرج  طرش  هک  دننکیم  تباث  يرگید  قیرط  زا  دوخ  دننادیم و  دودرم  ار  اهنآ  فّنصم 
هب کنیا  دومن . کّسمت  یعرـش  تئارب  هب  ناوتیم  تقونآ  میدـش ، سویأم  لیلد  نتفای  زا  صحف  زا  دـعب  هچنانچ  دومن و  صحف  البق  دـیاب 

. میزادرپیم صحف  موزل  ّهلدا  حیضوت  رکذ و 

هّیمکح تاهبش  رد  صحف  بوجو  هّلدا 

: عامجا - 1

. دومن کّسمت  یعرش  تئارب  هب  ناوتیمن  صحف  زا  لبق  هّیمکح ، تاهبش  رد  هک  میراد  یعطق  عامجا  دناهتفگ 

: لقع - 2

فیلاکت نآ  میئامن  صّحفت  یـسررب و  رگا  هک  دراد  دوجو  ياهّیعقاو  فیلاکت  صحف ، زا  لبق  هّیمکح ، تاهبـش  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع 
هچنانچ دومن  صحف  دـیاب  ءادـتبا  اذـل  دومن  طایتحا  دـیاب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هک  دـنکیم  مکح  لقع ، اذـل  دوشیم  صّخـشم  ام  يارب 

. دومن کّسمت  یعرش  تئارب  هب  ناوتیم  میدرکن  ادیپ  مکح  رب  یلیلد 
. دنهدیم خساپ  روکذم  لیلد  ود  هب  فّنصم  [- 1]

؟ لّصحم ای  تسا  لوقنم  عامجا  امش ، یئاعّدا  عامجا  ایآ  عامجا : اّما 
138 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدعل وأ  لامجإلاب ، مولعملا  رادـقملاب  رفّظلاب  یلامجإلا  ملعلا  لالحنال  اّمإ  زجنّتلل ، بجوم  ملع  كانه  نکی  مل  امیف  ةءاربلا  یف  مالکلا  نأ  و 
[. 1 [ ] 203] اهیلإ تافتلالا  مدعل  ول  و  تاهبّشلا ، دراوم  نم  فیلکّتلاب  ملع  اهنیب  نوکی  امب ال  الإ  ءالتبالا 

______________________________

موزل مدع  رب  لّصحم  عامجا  دیئوگب  هچنانچ  درادن و  یتیّجح  لوقنم ، عامجا  هک  میدرک  تباث  عامجا  ثحبم  رد  دـشاب ، لوقنم  عامجا  رگا 
دشاب و هتشادن  يرگید  لیلد  عامجا ، زا  ریغ  هلئسم ، هک  دومن  عامجا  لیـصحت  ناوتیم  يدراوم  رد  میهدیم ، باوج  امـش  هب  میراد  صحف 

يأر زا  تیاکح  اهنآ  عامجا  تروص  نیا  رد  دـناهدومن  عامجا  ياعّدا  لیلد ، نآ  ءاّکتا  هب  نیعمجم  رثکا  اـی  ماـمت  هک  میهدـب  لاـمتحا  رگا 
. تسین ع )  ) موصعم تقفاوم  زا  فشاک  ناشقاّفتا  دنکیمن و  ع )  ) موصعم

رد میئوگیم  اذل  دناهدومن  عامجا  لیصحت  یلقع 204 ،] لیلد  دانتـسا  هب  نیعمجم  مامت  ای  رثکا  هک  میهدیم  لامتحا  ام  ثحب : لحم  رد  اّما 
. تسا یلکشم  رما  لقاال  دشابن  لاحم  تداع ، بسحهب  رگا  عامجا  لیصحت  دوش  يراج  دناوتیم  یلقع  لیلد  هک  ياهلئسم 

زّجنم یلامجا  ملع  کی  رگا  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دنیامرفیم  فّنصم  هّیمکح : تاهبـش  رد  صحف  موزل  رب  یلقع  لیلد  زا  باوج  اّما  [- 1]
تـسا نیا  ام  عازن  ّلحم  هکلب  تسین  دراوم  نآ  رد  ام  ثحب  اّما  دومن  کّسمت  تئارب ، لصا  هب  صحف  نودـب  ناوتیمن  دـشاب  حرطم  فیلکت 

نیا دوش ، حرطم  یلامجا  ملع  رگا  دوشیم و  يراج  یطئارش  ای  طرش  هچ  اب  یعرش  تئارب  درادن ، دوجو  یلامجا  ملع  هک  يدراوم  رد  هک :

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1336 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسه ام  ثحب  ّلحم  زا  جراخ 
. درادن دوجو  ّتلع  ود  نیا  زا  یکی  هب  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  ثحب ، ّلحم  رد 

139 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
میراد يودب  تاهبـش  يرـس  کی  نونکا  هدش و  لحنم  الماک  یلامجا  ملع  نآ  اّما  میتشاد  یفیلاکت  هب  یلامجا  ملع  ءادتبا  لالحنا :» - » فلا

؟ تسیچ اهنآ  رد  یعرش  تئارب  نایرج  طرش  ایآ  مینیبب  میهاوخیم  و 
« دص  » نونکا نکل  میدرک  ادیپ  فیلکت  دص »  » نآ هب  یلیـصفت  ملع  یـسررب  صحف و  رثا  رب  میتشاد و  فیلکت  دـص »  » هب یلامجا  ملع  لاثم :

؟ تسیچ اهنآ  رد  یعرش  تئارب  نایرج  طرش  مینیبب  میهاوخیم ، تسین و  یلامجا  ملع  هرئاد  رد  هک  میراد  رگید  ههبش 
هک میدرک  ادیپ  یلامجا  ملع  رگا  الثم  دـشاب . ءالتبا  ّلحم  نآ ، فارطا  مامت  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  ّتیزّجنم  طرـش  ءالتبا :» مدـع  - » ب
رد درادـن  یترـشاعم  طابترا و  نم  اب  رگید  درک و  روبع  نم  رانک  زا  هک  يرذـگهر  سابل  هب  ای  درک  تباصا  نم  ساـبل  هب  نوخ  هرطق  کـی 

مدع یهاگ  هک  تسا  حضاو  دـشابیمن و  زّجنم  ءالتبا ، مدـع  ّتلع  هب  یلامجا  ملع  ثحب ، ّلحم  رد  درادـن . يرثا  یلامجا  ملع  تروص  نیا 
ینعی تسا ، هّجوت  مدع  تلفغ و  ّتلع  هب  ءالتبا  مدع  یهاگ  اّما  میدرک  نایب  اریخا  هک  یلاثم  دننام  تسا  یعقاو  یقیقح و  هلئسم  کی  ءالتبا 

زا یتمـسق  ثحب ، ّلحم  رد  دـنیامرفیم  فّنـصم  تسا  جراخ  ءالتبا  ّلحم  زا  یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یـضعب  درادـن ، یهّجوت  ناـسنا  نوچ 
[. 205] دشاب تاهبش  ریاس  هب  تبسن  تافتلا  هّجوت و  مدع  ءالتبا ، مدع  ّتلع  هچرگ  تسین  ءالتبا  دروم  یلامجا  ملع  فارطا 

140 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
راذـتعالا ماقم  یف  مّلعّتلا  كرت  یلع  ةذـخاؤملا  و  مّلعّتلا ، هّقفّتلا و  بوجو  یلع  رابخألا  تایآلا و  نم  ّلد  امب  بوجولل  لالدتـسالا  یلوـألاف 
جاجتحالا ةذخاؤملا و  ّنأ  یف  اهروهظ  ةّوقل  ةءاربلا ، رابخأ  اهب  دّیقیف  تمّلعت ) اله  : ) ربخلا یف  امک  یلاعت  هلوقب  ملعلا ، مدعب  لمعلا  مدع  نع 

، الامجإ ملع  اذإ  ام  یلع  رابخألا  هذـه  لمحب  قیفّوتلل  لاجم  الف  الامجإ ، ول  هبوجو و  ملع  امیف  لمعلا  كرتب  ـال  ملعی ، مل  اـمیف  مّلعّتلا  كرتب 
[. 1 [ ] مهفاف 206

______________________________

[- 1]

:[ صحف بوجو  رب  ّلاد  هّیلقن  هّلدا  - ] 3

: میئامن لالدتسا  قیرط  نیا  هب  هّیمکح 207 ] تاهبش  رد  صحف  بوجو  يارب  هک  تسا  نیا  یلوا  دنیامرفیم  فّنصم 
: هلمج زا  دننکیم  یهلا  ماکحا  مّلعت  صّحفت و  بوجو  رب  تلالد  هک  میراد  یتایاور  تایآ و  فلا :

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـک  اـم  َو  - » 1
[. 208 «] َنوُرَذْحَی

[. 210 «] ِنیِّدلا ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل   : » هباتک یف   ] لوقی هللا  ّنا  یبارعا 209 ] وهف  نیّدلا  یف  مکنم  هّقفتی  مل  نم  ّهناف  نیّدلا  یف  اوهّقفت  - » 2
141 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلع  » قداص ماما  زا  هر )  ) یسوط خیش  یلاما  رد  دنکیم . مّلعت  كرت  رب  هذخاؤم  تمایق ، زور  لاعتم  دنوادخ  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  ب -
: دندومرف ماما  دندرک ، لاؤس  ترضح  نآ  زا  [« 211] ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق   » هیآ ریسفت  زا  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا »

الف هل أ  لاق  الهاج  تنک  لاق  نا  و  تملع ؟ امب  تلمع  الف  هل أ  لاق  معن ، لاق  ناف  املاع  تنک  يدبع أ  ۀمایقلا  موی  دبعلل  لوقی  یلاعت  هللا  ّنا  »
[. 212  ...«] ۀغلابلا ۀّجحلا  کلتف  همصخیف  لمعت ؟ یّتح  تمّلعت 

. تسا مّلعت 213 ] بوجو  رب  لیلد  مّلعت ، كرت  دـنکیم و  هذـخاؤم  مّلعت ، كرت  هب  تبـسن  ار  شناگدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  تیاور ، نیا  قبط 
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: مینیبیم مینکیم ، هسیاقم  نآ  لاثما  عفر و  ثیدح  اب  ار  تایاور »  » و تایآ » ، » هتسد ود  نیا  ام  یتقو 
عمج تسا و  بجاو  مّلعت ، هّقفت و  دنیوگیم  ریخا  تایاور  تایآ و  اّما  میاهدومن  عفر  دینادیمن ، امـش  هک  ار  هچنآ  دـیوگیم  عفر  ثیدـح 

: میئوگب میئامن و  دّیقم  ار  عفر  ثیدح  تایاور ، تایآ و  هلیسو  هب  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  اهنآ  نیب 
غارس تقونآ ، میدرکن  ادیپ  مّلعت  يارب  یقیرط  رگا  اّما  بولطملا  وهف  دش  ادیپ  مّلعت  يارب  هار  رگا  درک ، ادیپ  مّلعت  يارب  یقیرط  دیاب  ءادتبا 
تسا لهج  دراوم  رد  مّلعت  كرت  رب  هذخاؤم  هک  تسا  تهج  نیا  رد  روکذم  تایاور  رابخا و  روهظ  اریز  میوریم  نآ  لاثما  عفر و  ثیدح 

ملع وحن  هب  ول  و  دشاب - فیلکت  هب  تبـسن  عالّطا  ملع و  دراوم  رد  لمع  كرت  رب  جاجتحا  هذـخاؤم و  هکنیا  هن  تسا  يوق  مه  روهظ  نیا  و 
- یلامجا

142 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بوجو رب  تلالد  هک  یتایاور  تایآ و  هک : دناهدومن  عمج  عفر - ثیدـح  تئارب - ّهلدا  و  تایاور » تایآ و   » نیب رگید  قیرط  هب  یـضعب  اّما 
تاهبش هب  طوبرم  تئارب  رابخا  میشاب و  هتـشاد  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  دنکیم  مّلعت  كرت  رب  هذخاؤم  مّلعت و 
تروص رد  تفر و  صّحفت  مّلعت و  لابند  هب  دیاب  یلامجا  ملع  دوجو  تروص  رد  نیاربانب : میرادن  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  هک  تسا  يودب 

. دومن يراج  ناوتیم  ار  ةءاربلا  ۀلاصا  تئارب و  رابخا  صّحفت ، مّلعت و  نودب  يودب - تاهبش  یلامجا - ملع  مدع 
: اریز تسین  حیحص  روکذم  عمج » »

هب طوبرم  تایاور  هکیلاحرد  دـشاب  هتـشادن  یتّیعوضوم  هنوگچـیه  مّلعت » وه  امب  مّلعت   » هک تسا  نیا  راـبخا  نیب  عمج »  » هوحن نیا  همزـال 
مّلعت هـب  طوـبرم  تاـیاور  رگید  تراـبع  هـب  هداد  رارق  فـیلکت  مـّلعت ، سفن  رب  دوـب و  هداد  رارق  مـّلعت » كرت  سفن   » رب ار  هذــخاؤم  مـّلعت ،

هب ار  تایاور  هتـسد  ود  نیا  ام  یتقو  نوملعی ،» ـال  اـم  عفر   » تفگیم نآ  لاـثما  عفر و  ثیدـح  اـّما  تسا  بجاو  صّحفت ، مّلعت و  تفگیم 
ام يارب  یفیلکت  میدیـسرن و  یئاج  هب  صّحفت  مّلعت و  قیرط  زا  رگا  دومن ، مّلعت  دـیاب  لّوا  تیاور  قبط  دـیوگیم  وا  مینکیم  هضرع  فرع ،

. دسریم نآ  لاثما  عفر و  ثیدح  هب  تبون  تقونآ  دشن  صّخشم 
طرـش هک  دندرک  تباث  مّلعت ، كرت  هب  تبـسن  هذخاؤم ، رب  ّلاد  تایاور  مّلعت و  بوجو  رب  ّلاد  تایاور  تایآ و  قیرط  زا  فّنـصم  هصالخ :
. میئامن يراج  یعرش  تئارب  میناوتیم  میتفاین  مکح  رب  یلیلد  رگا  مینک  یسررب  صحف و  دیاب  البق  هک  تسا  نیا  یعرش  تئارب  نایرج 

143 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لفغت الف  ةءاربلا ، یف  رکذ  ام  نیعب  اضیأ  یلقعلا  رییّختلا  یف  صحفلا  رابتعا  یفخی  و ال 

[. 2  ] ماکحألا ۀعبّتلا و  نم  صحفلا  لبق  ةءاربلاب  لمعلل  ام  ضعب  نایب  یف  مالکلا  فرصب  سأب  و ال 
اهنیح ۀلوفغم  تناک  نإ  اّهنإف و  اهیلإ ، ایّدؤم  صحفلا  مّلعّتلا و  كرت  ناک  اذإ  امیف  ۀفلاخملا  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  یف  ۀهبـش  الف  ۀعبّتلا ، اّمأ 

[. 3  ] ۀبوقعلا ۀّحص  یف  فاک  وه  و  رایتخالا ، یلإ  ۀیهتنم  اّهنأ  الإ  رایتخا ، الب  و 
______________________________

رییخّتلا ۀلاصا  نایرج  طرش 

هراشا

رد لـقع  اریز  میدرک  ناـیب  یلقع  تئارب  رد  هک  تسا  ناـمه  صحف  موزل  رب  لـیلد  تسه و  صحف  مـه  رییّختلا  ۀـلاصا  ناـیرج  طرـش  [- 1]
مکح رب  یلیلد  ندومن  ادـیپ  زا  هدرک و  هعجارم  لیلد ، دوجو  ّناـظم  هب  هدومن ، یـسررب  صحف و  امـش  هک  دـنکیم  مکح  رییخت  هب  یتروص 
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. دیئامن باختنا  ار  نآ  نیفرط  زا  کیره  هک  دیتسه  ّریخم  نیروذحملا ، نیب  نارود  رد ، دیوگیم  لقع  تقونآ  دیشاب ، هدش  سویأم 
زا یلیلد  نایب و  هچنانچ  درک  صحف  دـیاب  البق  هک  تسا  نیا  یلقن  یلقع و  تئارب  نایرج  طرـش  هک  دوب  نیا  هتـشذگ  بلاطم  هصالخ  [- 2]

ةءاربلا ۀلاصا  هب  صحف  زا  لبق  یـسک  رگا  هک  دـننکیم  ثحب  فّنـصم ، نونکا  دومن . کّسمت  تئارب ، لصا  هب  ناوتیم  میتفاین ، الوم  فرط 
: دننکیم ثحب  عوضوم  ود  هرابرد  ناشیا  ینعی  دوشیم  ّبترتم  نآرب  يراثآ  هچ  دومن  کّسمت 

- لمع نالطب  تّحص و  رظن  زا  دوشیم - ّبترتم  نآرب  هک  ياهّیعضو  ماکحا  تبوقع 2 - هلئسم  - 1
فیلکت  اب  تفلاخم  هب  ّرجنم  صّحفت ، مّلعت و  كرت  رگا  هک  تسین  يدیدرت  [- 3]

144 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهب ةالابملا  مدع  يّرّجتلا و  لجأل  هلامتحا ، عم  ۀفلاخملا ، یلإ  ایّدؤم  نکی  مل  نإ  و  اهتّحص ، یف  فاک  امهکرت  دّرجم  لب 

______________________________

الوم اب  تفلاخم  تروص ، نیا  رد  اریز  تسا  تبوقع  ّقحتـسم  ـالوم  فیلکت  اـب  تفلاـخم  رطاـخ  هب  دـبع  تروص  نیا  رد  دوش  ـالوم  یعقاو 
. تسا هدوب  صّحفت  مّلعت و  كرت  مهنآ  أشنم  تسا و  هدش  قّقحم 

رد دومن و  کّسمت  تئارب ، لصا  هب  هعیّـشلا  لئاسو  باتک  هب  هعجارم  نودـب  لیلد و  دوجو  ّناظم  هب  هعجارم  نودـب  يدـهتجم  اـضرف  لاـثم :
، تئارب لصا  هب  دیلقت  عجرم  ياوتف  هّیلمع و  هلاسر  هب  هعجارم  نودـب  يدـّلقم  ای  دومن  تفلاخم  الوم  فیلکت  اب  صحف  كرت  ّتلع  هب  هجیتن 

تـسا باقع  ّقحتـسم  وا  هدرک  ادـیپ  قّقحت  الوم  اب  تفلاخم  نوچ  تروص  نیا  رد  دـش  الوم  فیلکت  اب  تفلاـخم  هب  ّرجنم  دومن و  کّـسمت 
. تسا هدوب  لفاغ  فیلکت ، نآ  هب  تبسن  یّلک  روطهب  فیلکت  اب  تفلاخم  ماگنه  هچرگ 

. تسا باقع  قحتسم  وا  تفگ  ناوتیمن  اذل  تسا و  هدوب  رایتخا  نودب  ۀلفغ و  الوم  فیلکت  اب  وا  تفلاخم  لاکشا :
، يرایتخا رما  نآ  ددرگیمرب و  يرایتخا  رما  کـی  هب  هرخـالاب  وا  تفلاـخم  تسا و  هدومن  تفلاـخم  ـالوم  فیلکت  اـب  لاـحرههب  وا  باوج :

الوم فیلکت  اب  تفلاخم  بکترم  دیامن و  صحف  تسناوتیم  تئارب  لصا  هب  کّسمت  زا  لبق  وا  اریز  تسا  هدوب  مّلعت  كرت  صحف و  كرت 
. تسا تبوقع  تّحص  يارب  یفاک  نیا  دوش ، یهتنم  يرایتخا  رما  کی  هب  وا  تفلاخم  هک  ردقنیمه  دوشن و 

مه الوم  فیلکت  اب  تفلاخم  هب  ّرجنم  صّحفت  مّلعت و  كرت  رگا  هک : دـنهنیم  رتارف  اپ  دـنربیم و  راک  هب  لـب »  » هملک فّنـصم  نونکا  [- 1]
الوم اب  تفلاـخم  هب  مّلعت  كرت  تسا  نکمم  هک  دادیم  لاـمتحا  وا  اریز  تسا  تبوقع  ّقحتـسم  يّرجت  ّتلع  هب  وا  میئوگیم  مه  زاـب  دوشن 

. دوش رجنم 
145 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اهیلإ ّدؤی  مل  اذإ  اّمع  الـضف  امهدعب ، ۀفلاخملا  یلإ  تقولا  طرّـشلا و  لبق  امهکرت  ّيدأ  ول  تقوملا و  طورـشملا و  بجاولا  یف  لکـشی  معن 
[. 1  ] ۀلفغلا ببسب  هنم  نّکمّتلا  مدعل 214 ] کلذک ، وه  امهدعب و  و ال  حضاو ، وه  امهلبق و  ال  الصأ ، یلعف  فیلکت  ذئنیح  نوکی  ثیح ال 

______________________________

عقاو و رظن  زا  نتت  برش  هک  دیدرگ  صّخـشم  دعب  دش و  نتت  برـش  بکترم  دومن و  کّسمت  تئارب ، لصا  هب  صحف  زا  لبق  یفّلکم  لاثم :
. تسا تبوقع  قحتسم  يّرجت  رطاخ  هب  وا  دنیامرفیم  فّنصم  مه  تروص  نیا  رد  تسین  مارح  ظوفحم  حول 

تّقوم طورشم و  تابجاو  رد  صّحفت  مّلعت و  كرت  لاکشا  ]

كرت ثعاـب  قلطم ، تاـبجاو  رد  صّحفت  مّلعت و  كرت  نوچ  دوب ، قلطم  تاـبجاو  فیلاـکت و  دروـم  رد  میدرک  ناـیب  نونکاـت  هچنآ  [- 1]
نایم رد  یلاکشا  ّتقوم 215 ] طورشم و  تابجاو  رد  اّما  دوب  حیحـص  تبوقع ، هجیتن ، رد  دشیم ، الوم  فیلکت  اب  تفلاخم  قلطم و  بجاو 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1339 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسه 
طرـش زا  دعب  ای  تقو  زا  دعب  الوم  تفلاخم  هب  ّرجنم  صحف ، كرت  طرـش ، قّقحت  زا  لبق  ای  تقو  زا  لبق  رگا  ّتقوم  طورـشم و  تابجاو  رد 
ّرجنم مّلعت  كرت  صحف و  كرت  الصا  رگا  ای  و  تسا . تبوقع  ّقحتسم  دبع ، دیئوگیم  ّتیفیک  هچ  هب  هنوگچ و  امش  تروص  نیا  رد  دوش 

هنوگچ  تروص  نیا  رد  دوشن  طرش  زا  دعب  ای  تقو  زا  دعب  الوم  تفلاخم  هب 
146 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. تسا 216 تبوقع  ّقحتسم  دبع  دیئوگب  دیناوتیم 
لابندـب نکل  دـشاب  هدرک  نایب  طورـشم - بجاو  كءاج -» نإ  ادـیز  مرکا   » تروصهب ار  یفیلکت  الوم  هک  دـهدیم  لامتحا  يدـبع  لاـثم :

لفاغ الوم  فیلکت  زا  یّلک  روطب  وا  دـش ، قّقحم  طرـش - دـیز - ءیجم  هکنآ  زا  دـعب  دوش و  دوخ  هفیظو  هّجوتم  ات  تفرن  صّحفت  قیقحت و 
، صّحفت كرت  رثا  رب  دشن و  قّقحم  جراخ ، رد  دیز  مارکا  اذل  دشاب  هتـشاد  یفیلکت  دیز  هرابرد  الوم  دـیاش  هک  تشادـن  هّجوت  الـصا  دوب و 

یفیلکت دیز ، ءیجم  قّقحت  زا  لبق  تسا ؟ تبوقع  ّقحتـسم  دبع ، دـیئوگیم  انبم  مادـک  قبط  تروص ، نیا  رد  دـشن  نایتا  طورـشم ، بجاو 
زا دعب  تسا و  باقع  ّقحتـسم  وا  تفگ  ناوتیمن  سپ  درادـن ، ّتیلعف  فیلکت ، طرـش  زا  لبق  طورـشم ، تابجاو  رد  اریز  دوبن  دـبع  هّجوتم 

. دوبن نّکمتم  دیز ، مارکا  هب  تبسن  تلفغ ، ّتلع  هب  اریز  دوبن  دبع  هّجوتم  یفیلکت  دیز ، ءیجم  قّقحت 
قبط اذـل  دوب ، هنع  لوفغم  فیلکت  لفاغ و  الـصا  دـبع  مه  طرـش  قّقحت  زا  دـعب  دوبن و  دـبع  هّجوتم  یفیلکت  طرـش ، قّقحت  زا  لبق  هصالخ :

؟ تسا تبوقع  قحتسم  دبع ، میئوگب  كالم  مادک ،
، تقو زا  لـبق  ّتقوم  فیلکت  نکل  دادیم و  فیلکت  لاـمتحا  دـبع ، تقو ، زا  لـبق  هّیموی ، ياـهزامن  دـننام  ّتقوـم  تاـبجاو  رد  نینچمه  و 

؟ تسا باقع  قحتسم  لفاغ ، درف  دیئوگیم  هنوگچ  اذل  دوب ، نّکمتم  ریغ  لفاغ و  فیلکت ، هب  تبسن  وا  مه  تقو  زا  دعب  درادن و  ّتیلعف 
147 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع ۀبوقعلا  نوکتف  ایئّیهت ، اّیـسفن  مّلعّتلا  هّقفّتلا و  بوجوب  مازتلالا  یلإ  امهّرـس ) سّدق   ) كرادملا بحاص  یلیبدرألا و  قّقحملا  أجتلا  اذل  و 
[. 1  ] تقوملا طورشملا و  یف  ذئنیح  لاکشإ  الف  ۀفلاخملا  نم  هیلا  ّيدأ  ام  یلع  هسفن ال  مّلعّتلا  كرت 

ۀیافک قدصت  مل  و  دحأ ، یلع  بعص  ول  امهریغ  یف  رمألا  کلذب  لهسی  و 
______________________________

؟ تسیچ لاکشا  نیا  ّلح  هار 

«[ امهرس سّدق   » كرادم بحاص  یلیبدرا و  قّقحم  نیموحرم ، ّلح  هار  ]

. دراد دوجو  روکذم  لاکشا  يارب  لح  هار  ود  [- 1]
ياراد یهلا » ماکحا  مّلعت  هّقفت و   » سفن دـناهدومرف : روکذـم  لاکـشا  ّلـح  يارب  امهّرـس » سّدـق   » كرادـم بحاـص  یلیبدرا و  قّقحم  - 1
هکنیا ات  ّتقوم  طورـشم و  بجاو  اب  تفلاخم  هن  تسا 217 ،] تبوقع  قاقحتسا  بجوم  یـسفن  بوجو  اب  تفلاخم  تسا و  یـسفن  بوجو 

لمع نایتا  زا  نّکمتم  الـصا  تلفغ  ّتلع  هب  دبع  مهنآ  زا  دعب  درادن و  ّتیلعف  فیلکت  تقو  زا  لبق  طرـش و  زا  لبق  هک  دینک  لاکـشا  امش 
فیلاکت مّلعت  یـسفن ، تابجاو  زا  یکی  نوچ  هتفرن ، فیلاکت  مّلعت  هّقفت و  لابند  دبع  ارچ  هک  تسا  نیا  باقع  قاقحتـسا  ّتلع  هکلب  تسین 

هدش بجاو  رگید ، تابجاو  يارب  ّؤیهت  ناونعهب  ینعی  تسه  یئّیهت  یسفن  بجاو  هّقفت  مّلعت و  دنیامرفیم  راوگرزب  ود  نآ  اهتنم  تسا  یهلا 
. دشاب هتشاد  ّتیعوضوم  فیلاکت » صّحفت  مّلعت و   » هکنیا هن  تسا 

بوجو مّلعت ، میئوگب  رگا  الا  یهلا و  فیلاـکت  ریاـس  ناـیتا  يارب  تسا  ياهنیمز  مّلعت  اریز  تسا  مّلعت  كرت  رب  باـقع  قاقحتـسا  هصـالخ ،
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. دوشیمن تبوقع  قاقحتسا  ثعاب  يریغ  بجاو  اب  تفلاخم  اریز  دوشیم  یفتنم  تبوقع ، قاقحتسا  هلئسم  رگید  دراد ، يریغ 
148 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] رایتخالاب سیل  هنع و  الوفغم  العف  ناک  ام  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  یف  رایتخالا  یلإ  ءاهتنالا 
ربتعا دـق  هّنکل  اقّلعم ، اقلطم  ّتقوملا  وأ  طورـشملا  نوکب  مازتلالا  وأ  كاذب 219 ،] الإ  لاکـشإلا 218 ] اذـه  ّلحنی  داکی  هنأ ال  یفخی  و ال 

بجاولا ناک  نإ  و  اّیلاح ، باجیإلا  نوکیف  مّلعّتلا ، ریغ  تقولا  وأ  طرّشلا  لبق  بوجولاب  القع  [ 220] ۀّیدوجولا هتامّدقم  فصتت  وحن ال  یلع 
بوجولاب  فصّتی  داکی  وحن ال  یلع  ذخأ  دق  اّیلابقتسا 

______________________________

فیلکت اب  تفلاخم  رطاخ  هب  دـبع  تروص ، نیا  رد  دوش  الوم  فیلکت  اـب  تفلاـخم  هب  رجنم  مّلعت ، كرت  رگا  دـندوب  هدومرف  فّنـصم  [- 1]
نودـب ۀـلفغ و  وا  لـمع ، نیح  هچرگ  تسا  هدـش  قّقحم  یلوملا » ۀـفلاخم   » ناوـنع تروـص ، نیا  رد  اریز  تسا 221 ] باقع  ّقحتـسم  الوم 

نیمه دوشیم و  یهتنم  صّحفت - مّلعت و  كرت  يرایتخا - رما  کی  هب  تفلاخم  نیا  هرخـالاب  اـّما  هدومن  تفلاـخم  ـالوم  فیلکت  اـب  راـیتخا 
رظن قـبط  هک  دیـشاب  هّجوـتم  تسا ، لکـشم  امـش  يارب  روکذـم  هار  شریذـپ  رگا  دـنیامرفیم  نوـنکا  تسا . تبوـقع  تّحـص  يارب  یفاـک 

زا هک  یئاهتفلاخم  مامت  رد  هکلب  ّتقوم  طورـشم و  تابجاو  رد  اهنت  هن  تبوقع  قاقحتـسا  كرادم ، بحاص  یلیبدرا و  قّقحم  نیموحرم 
. تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  و  مّلعت ،» كرت  سفن   » هب طوبرم  دنزیمرس  صحف ، زا  لبق  لهاج ، درف 

لهـس ام  يارب  دراوم  مامت  رد  ار  لکـشم  دراد و  ّتیمومع  هکلب  تسین  ّتقوم  طورـشم و  بجاو  صوصخم  رفن ، ود  نآ  ّلح  هار  هصـالخ :
. دنکیم

149 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هتقو وأ  هطرش  لبق  هتامّدقم  نم  مّلعّتلا  ریغ  و ال  هطرش ،

______________________________

[ روکذم لاکشا  هب  تبسن  فّنصم  ّلح  هار  ]

نونکا هک  یّلحهار  هکنیا  ای  دندرک و  نایب  كرادم  بحاص  یلیبدرا و  قّقحم  هک  یّلحهار  اب  رگم  دوشیمن  لح  روکذـم ، لاکـشا  : 2 [- 1]
: هک مینکیم  نایب  نامدوخ 

، ّقلعم تابجاو  رد  هک  مینادیم  دنتسه و  زّجنم - قلطم  تابجاو  هن  ّقلعم - قلطم  تابجاو  لیبق  زا  ّتقوم  طورـشم و  تابجاو  مامت  عقاو ، رد 
هک يدّرجم  هب  جح ،»  » دننام دوشیم  قّقحم  هدنیآ ، رد  تسا و  یلابقتسا  هب ، فّلکم  بجاو و  نکل  تسا  قّقحم  لعفلاب  فیلکت ، بوجو و 

- صاخ ماّیا  رد  دیاب  تسا و  یلابقتـسا  جح - کسانم  بجاو - اّما  دوشیم  قّقحم  جـح » بوجو   » عقوم نامه  رد  دوشیم  عیطتـسم  ناسنا ،
. تسا یلاح  یلعف و  بوجو ، اریز  درک  مهارف  ار  نآ  تامّدقم  دیاب  جح  ماّیا  زا  لبق  میئوگیم  اذل  دوش  نایتا  هّجحيذ - هام 

تابجاو لیبق  زا  ّتقوم  طورـشم و  تابجاو  مامت  میئوگب  میهد و  هعـسوت  ار  ّقلعم  بجاو  هرئاد  ام  هک  دراد  یعنام  هچ  دـنیامرفیم  فّنـصم 
زا لبق  رهظ و  زا  لبق  میئوگیم  مینادرگیمرب و  ّقلعم  قلطم  بجاو  هب  ار  نآ  ام  تسا  ّتقوم  بجاو  کی  هک  زامن  ـالثم  [ 222] دنتسه ّقلعم 

. میئامن نایتا  ار  زامن  ات  دوش  قّقحم  سمش ، لاوز  دیاب  تسا و  یلابقتسا  زامن - بجاو - یلو  دراد  ّتیلعف  بوجو ، دیشروخ ، لاوز 
، تسا یلابقتسا  بجاو  اّما  تسا  یلاح  یلعف و  اهنآ  بوجو  دنتسه و  ّقلعم  قلطم  تابجاو  لیبق  زا  ّتقوم  طورشم و  تابجاو  رگا  لاکـشا :

همّدـقملا يذ  بوجو  تقوره  تسه و  همّدـقملا  يذ  عبات  همّدـقم ، اریز  دومن  مهارف  سمـش ، لاوز  زا  لبق  الثم  ار  نآ  تامّدـقم  دـیاب  سپ 
دیاب رهظ  زا  لبق  الثم  درک  مهارف  مه  ار  شتامّدقم  دیاب  دش  قّقحم 
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150 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نوکب مازتلالا  نع  صیحم  الف  [، 224] روهشملا يواتف  ۀلدألا و  [ 223] رهاظ وه  امک  تقولا ، طرّـشلا و  دعب  الإ  باجیإلا  مدـعب  لیق  ول  اما  و 

[. 1  ] یفخی امک ال  هب  سأب  و ال  ۀفلاخملا ، نم  هیلإ  ّيدأ  ام  یلع  هکرت ال  یلع  اهب - لیق  ول  ۀبوقعلا - نوکتل  اّیسفن ، مّلعّتلا  بوجو 
______________________________

. دومن هدامآ  ار  زامن  تامّدقم  مامت 
هّیدوجو تامّدقم  ریاس  اّما  دنراد  یمّدـقم  يریغ و  بوجو  تقو ، زا  لبق  طرـش و  زا  لبق  صّحفت » مّلعت و   » طقف تامّدـقم ، نایم  زا  باوج :

[. 225] دنک مهارف  فّلکم  تسین  مزال  ار 
. دوب طورشم  بجاو  هیبش  یتهج  زا  قلطم و  بجاو  هیبش  یتهج  زا  دندرک  نایب  فّنصم  هک  یقّلعم  بجاو  عون  نیا 

ناـیم زا  تسا و  یلابقتـسا » «، » بجاو  » اـّما تسا  یلعف » « » ناـشبوجو ، » قـّلعم قـلطم  تاـبجاو  دـننام  ّتقوـم  طورـشم و  تاـبجاو  هصـالخ :
. دراد يریغ  بوجو  مّلعت ،»  » طقف اهنآ  تامّدقم 

ّتقوم طورـشم و  تابجاو  مامت  هک  تسا  نیا  هار ، نآ  همزال  دیئوگب  دیریذپن و  ار  ام  ّلح  هار  امـش  تسا  نکمم  دنیامرفیم  فّنـصم  [- 1]
- امش اّما  تسا  تقو  طرش و  زا  دعب  بوجو »  » ّتقوم طورشم و  بجاو  رد  نوچ  دنوش  جراخ  دوخ ، تقیقح  زا 

151 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
حّـشرتی اّیریغ  ابجاو  هنوک  بجوی  هریغل ال  هبوجو  ّنأ  ثیح  هسفنل ، هریغل ال  وه  اّمنإ  مّلعّتلا  بوجو  نوک  نم  رابخألا  نم  رهظی  ام  هیفانی  و ال 

[. 1  ] مهفاف هباجیإل ، ّؤیهتلل  لب  اّیمّدقم ، نوکیف  هریغ  بوجو  نم  هبوجو 
______________________________

طورـشم و بجاو  رد  روهـشم  ياواتف  ّهلدا و  رهاوظ  قبط  هکنیاامک  تسا  یلعف » یلاـح و  «، » بوجو ، » طرـش زا  لـبق  دـیئوگیم  فّنـصم -
. تقو طرش و  زا  لبق  هن  تسا  تقو  طرش و  زا  دعب  بوجو »  » ّتقوم

میریذپب و ار  یلیبدرا  قّقحم  ّلح  هار  نامه  هک  میرادن  ياهراچ  تروص ، نیا  رد  دـینک  هشقانم  میدرک  نایب  ام  هک  یّلحهار  رد  رگا  هصالخ 
هن مّلعت - كرت  هب  تبـسن  تبوـقع  قاقحتـسا  و  يریغ - بوـجو  هن  تسا - یـسفن  بوـجو  ياراد  مـّلعت »  » میئوـگب هـک  درادـن  مـه  يداریا 

[«. هکرت 226 یلع  اهب  لیق  ول  ۀبوقعلا  نوکتل  : » هلوق تسا . عقاو - اب  تفلاخم 
، ّهلدا نآ  رهاوظ  اریز  دراد  تافانم  مّلعت » بوجو   » ّهلدا رهاوظ  اب  دراد ، یـسفن  بوجو  مّلعت »  » دـندومرف یلیبدرا  قّقحم  هکنیا  لاکـشا : [- 1]

نیا رد  دوب  رگید  فیلاکت  تیاعر  ظاحل  هب  نآ  بوجو  هک  یماگنه  و  تسا ، رگید  فیلاکت  تیاعر  ظاـحل  هب  مّلعت  بوجو  هک  تسا  نیا 
. یسفن بوجو  هن  دراد  يریغ » بوجو   » تروص

[« يریغ 227 بوجو   » هک تسین  نیا  شاهمزال  دشاب ، بجاو  فیلاکت ، ریاس  تیاعر  يارب  دهاوخب  مّلعت  رگا  هبوجو .»...  ّنا  ثیح  : » باوج
تیارس  همّدقم  هب  همّدقملا  يذ  زا  بوجو  هک  تسا  نیا  مه  یمّدقم  يریغ و  بوجو  يانعم  دشاب -، هتشاد 

152 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀبرقلا دصق  هنم  ّیتأتی  امیف ال  ةدابعلا ، یف  اضیأ  ۀقفاوملا  ةروص  یف  لب  ۀفلاخملا ، ةروص  یف  ةداعإلا  بوجو  یف  لاکشإ  الف  ماکحألا ، اّمأ  و 

[. 1  ] هب رومأملاب  نایتإلا  مدعل  کلذ  و 
______________________________

هب . ] تسا یئّیهت  یـسفن  بوجو  نامه  بوجو ، عون  نیا  تسا و  فیلاکت  ریاس  بوجو  ّؤیهت و  يارب  مّلعت  بوجو  میئوگیم  هکلب  دنکیم -
هک ةالـص  لثم  هّیـسفن  تابجاو  بلاغ  لثم  دشاب  يرگید  زیچ  لوصح  وا  هدیاف  اسفن و  دـشاب  بجاو  يزیچ  هک  تسا  نکمم  يرخا  ترابع 

دـشاب و یـسفن  بجاو  مه  ملع  و  ِرَْکنُْملا » َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ   » تسا تارکنم  ءاـشحف و  زا  یهن  وا  هدـیاف  تسا  یـسفن  بجاو 
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[[. 228  ...] هّیهلا فیلاکت  يارب  دشاب  دبع  ندش  اّیهم  وا  هدیاف 
يرگید زیچ  تیاعر  لاحنیعرد ، نکل  دـشاب  هتـشاد  یـسفن  بوجو  يزیچ  هک  درادـن  یتافانم  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هراشا  مهفاف :»  » هلوق

. دشاب هدش  نآ  رد 
نآرب یماکحا  راثآ و  هچ  دومن  کّسمت  ةءاربلا  ۀـلاصا  هب  صحف  نودـب  رّـصقم - لهاج  یـسک - رگا  هک  دوب  تهج  نیا  رد  اـم  ثحب  [- 1]

، لمع نالطب  تّحص و  هّیعضو و  ماکحا  رظن  زا  مینیبب  لاح  اّما  میدرکیم  ثحب  درف ، نآ  تبوقع  قاقحتسا  هرابرد  نونکات  دوشیم  ّبترتم 
؟ تسیچ هلئسم  مکح 

دیاب تروص  نیا  رد  دومن  تفلاخم  عقاو 229 ،] اب  هجیتن  رد  داد و  ماجنا  ار  یلمع  دومن و  کّسمت  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  صحف  نودب  یسک  رگا 
. دیامن هداعا  ار  لمع  نآ 

نودب 230] وا  یلو  دوب  كوکشم  يدرف  يارب  زامن  رد  هروس  ّتیئزج  دینک  ضرف  لاثم :

ص152 ج5 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
153 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تـسا لطاب  وا  لمع  تروص ، نیا  رد  دوب  زامن  ءزج  هروس  عقاو ، رد  اّما  دناوخ  هروس  نودـب  ار  زامن  دومن و  کّسمت  تئارب  لصا  هب  صحف 
مه عقاو  قباطم  داد و  ماجنا  ار  يدابع  لمع  کی  دومن و  کّسمت  تئارب ، لصا  هب  صحف  نودب  يدرف  رگا  رتالاب  هکلب  دـیامن  هداعا  دـیاب  و 

. تسا لطاب  وا  لمع  مه  زاب  دیامن  تبرق  دصق  تسناوتن  اّما  دوب 
؟ دنک تبرق  دصق  تسناوتن  هنوگچ  ارچ و  لاؤس :

هرکیپ لصا و  هکنیا  اب  تروص  نیا  رد  دنک  تبرق  دصق  تسناوتن  دشاب ، رگید  زیچ  تدابع ، هب و  رومأم  دـیاش  هکنیا  لهج و  رثا  رب  باوج :
. دنک هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  شلمع  لاحنیعرد ، تسه  شدیلقت  عجرم  ياوتف  قباطم  عقاو و  قباطم  وا  لمع 

لطاب و وا  لمع  دـیامن  تبرق  دـصق  دـناوتن  فّلکم  اّما  دـشاب  عقاو  قباطم  يدابع ، لمع  هک  یتروص  رد  تفلاخم و  تروص  رد  ارچ  لاؤس :
؟ تسا مزال  هداعا ،

شلمع هک  مه  یتروص  رد  و  دـیامن . هداعا  دـیاب  اذـل  تسا  هدومنن  نایتا  ار  هب  رومأم  دـشاب ، عقاو  اب  فلاخم  شلمع  هکیتروصرد  باوج :
یسک تسا و  هتـسباو  تبرق ، دصق  هب  تدابع  ماوق  ساسا و  اریز  تسا  لطاب  شلمع  دنک  تبرق  دصق  دشاب  هتـسناوتن  یلو  دشاب  عقاو  قفاوم 

[. تسا 231 هدادن  ماجنا  ار  هب  رومأم  الصا  هک  تسا  نیا  لثم  هدروآ ، تبرق  دصق  نودب  ار  هب  رومأم  لصا  هرکیپ و  هک 
154 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و حیحّـصلا - یف  دروف  رخآلا ، عضوم  یف  تافخالا  وأ  راهجالا  وأ  رـصقلا  عضوم  یف  مامتالا  یف  الإ  ءازجإلا ، ۀّحّـصلا و  یلع  لیلد  مدع  عم 
یلع ۀبوقعلا  قاقحتـسال  بجوم  ریـصقت  نع  ناک  ول  و  اقلطم ، لهجلا  عم  نیعـضوملا  یف  اهتّیمامت  ةالّـصلا و  ۀّحـص  روهـشملا - هب  یتفأ  دق 

[. 1  ] اهب رومأمب  تسیل  [ 232] اّهنأ الإ  تّمت  تّحص و  نإ  اهب و  یتأ  ام  ّنأل  اهب ؛ رومأملا  ةالّصلا  كرت 
______________________________

میراد طئارش  زا  یضعب  دقاف  صقان و  لمع  ءازجا  تّحص و  رب  لیلد  دروم ، ود  رد  ]

: دروم ود  رد  رگم  میرادن  طئارش  زا  یضعب  دقاف  و  صقان ، لمع  [ 233] ءازجا تّحص و  رب  یلیلد  [- 1]
زا نّکمتم  رگا  یّتح  ینعی  [ 235] دناوخ مامت  ار  شزامن  [ 234] الهج اّما  دناوخب  هتسکش  رصق و  ار  زامن  هک  دوب  نیا  شاهفیظو  یـسک  رگا 
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شلمع تروص ، نیا  رد  درک  كرت  ار  مّلعت  دوـمنن و  راـک  نیا  هب  مادـقا  اـّما  دـیامن  نّیعم  ار  دوـخ  هفیظو  دورب و  هتـسناوتیم  هدوـب و  مّلعت 
. دراد مه  باقع  قاقحتسا  هدوب  يریصقت  وا  لهج  رگا  اّما  [ 236] درادن مزال  هداعا ، تسا و  حیحص 

؟ تسیچ تّحص  رب  لیلد  لاؤس :
. دناهدومنن ضارعا  نآ  زا  دناهداد و  اوتف  تیاور  نآ  قبط  روهشم ، مه  دنکیم و  لمع  تّحص  رب  تلالد  هحیحص ، تیاور  مه 

155 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نا لاق  ما ال ؟ دیعی  اعبرا أ  رفّسلا  یف  یّلص  لجر  مالّـسلا » هیلع   » رفعج یبال  انلق  الاق : ملـسم  نب  دّمحم  ةرارز و  نع  هحیحـص ... : تیاور  اّما 

[. هیلع 237 ةداعا  الف  اهملعی  مل  هیلع و  تئرق  نکی  مل  نا  داعا و  اعبرا  یّلصف  هل  ترّسف  ریصقّتلا و  ۀیآ  هیلع  تئرق  ناک 
تسا و حیحـص  شزامن  مه  تروص  نیا  رد  دومن  تئارق  ارهج  ار  یتافخا  زامن  ای  دناوخ  اتافخا  ار  يرهج  زامن  [ 238] الهج یسک  رگا  - 2
هدـش و دراو  نآ  قبطرب  هحیحـص  تیاور  تسه و  مه  تبوـقع  قحتـسم  هدوـب ، يریـصقت  درف ، نآ  لـهج  رگا  اـّما  تسین  مزـال  نآ ، هداـعا 

. دناهدومنن ضارعا  نآ  زا  دناهداد و  اوتف  نآ  قبط  مه  روهشم  نینچمه 
ءافخالا یغبنی  امیف ال  یفخا  هیف و  راهجالا  یغبنی  امیف ال  رهج  لـجر  یف  مالّـسلا » هیلع   » رفعج یبا  نع  ةرارز  نع  هحیحـص ...« : تیاور  اـّما 

تّمت دق  هیلع و  ءیـش  الف  يردی  وا ال  ایهاس  وا  ایـسان  کلذ  لعف  ناف  ةداعالا  هیلع  هتالـص و  صقن  دـقف  ادّـمعتم  لعف  کلذ  يأ  لاقف ، هیف :
[«. هتالص 239

لهج دراوـم  زا  لـهج  مّلعت و  كرت  هک  یتروـص  رد  دـیئوگیم  ارچ  سپ  درادـن  مزـال  هداـعا ، تسا و  حیحـص  اـهنآ  لـمع  رگا  لاکـشا :
؟ تسه باقع  ّقحتسم  رّصقم ، لهاج  نآ  دشاب  يریصقت 

حیحص تایاور ، قبط  لمع ، نآ  هچرگ  تسا  هدوبن  هب  رومأم  تسا ، هدومن  نایتا  وا  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  تبوقع  قاقحتـسا  ّتلع  باوج :
. درادن یموزل  ءاضق  تقو ، زا  جراخ  رد  تسین و  مزال  هداعا  تقو ، تعسو  رد  هک  تسا  نیا  تّحص  يانعم  تسا و 

هک  ار  يزامن  وا  رگید  ترابع  هب  تسا  هب  رومأم  كرت  رطاخ  هب  تبوقع  قاقحتسا  اّما 
156 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذإ امیف  یّتح  اهب ، رمأ  یّتلا  ةالّصلا  كرت  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتساب  مکحلا  ّحصی  فیک  و  اهب ؟ رمألا  مدع  عم  اهتّحصب  مکحی  فیک  تلق : نإ 
رادقم تقولا  نم  یقب  دق  تافخإلا و  مامتإلا و  دعب  رهجلا  وأ  رصقلا  بوجوب  ملع  نأب  مهتاقالطإ ، [ 240] رهاظ وه  امک  اهب ؟ رمأ  اّمم  نّکمت 

فیک و  رمألا ؟ نودـب  ۀّحّـصلاب  مکحی  فیک  ۀـلمجلاب  و  ۀـبوقعلا ، قاقحتـسا  بجوی  انه  اهریـصقت  ّهنأ ال  ةرورـض  ارهج ، وأ  ارـصق  اهتداعإ 
[. 1  ] اهب یتأ  ام  ۀّحص  اهطوقسب و  اعرش  مکحلا  ول ال  ةداعإلا ؟ نم  نّکمّتلا  عم  ۀبوقعلا  قاقحتساب  مکحی 

______________________________

زامن وا  هب  رومأم  الثم  ای  تسا و  هدـناوخ  مامت »  » وا اّما  دوب  يرـصق »  » زامن وا  هب  رومأـم  نوچ  تسا 241 ] هدومن  كرت  تسا  هدوب  هب  رومأـم 
. تسا هدومن  تئارق  اتافخا  وا  یلو  هدوب  يرهج » »

: دراد هتشذگ  بلاطم  هب  تبسن  داریا ، ود  ترابع  زا  تمسق  نیا  رد  لکشتسم  لاکشا : [- 1]
شلمع دنک  تئارق  ارهج  ار  یتافخا  زامن  ای  اتافخا و  ار  يرهج  زامن  ای  دناوخب  مامت  ار  شزامن  رصق ، عضوم  رد  الهج  هک  یسک  دیتفگ  - 1
تـسا رما »  » دـقاف هک  يزامن  هدوبن ، هب  رومأم  هک  وا  زامن  تسا ، حیحـص  وا  لـمع  یکـالم  هچ  هب  هک : تسا  نیا  اـم  لاکـشا  تسا ، حـیحص 
الـصا تسا ، رـصق  شاهفیظو  هک  یـسک  يارب  يرـصق - ریغ  مامت - زامن  رگید ، ترابعهب  دـینکیم ؟ تّحـص  هب  مکح  نآ ، هراـبرد  هنوگچ 

. تسین هب  رومأم 
هک  لاحنیعرد  دناوخ  مامت  ار  زامن  رصق ، عضوم  رد  الهج  رگا  دیتفگ  نینچمه  و  - 2

157 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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: هک تسا  نیا  ام  لاکشا  امش  نایب  زا  تمسق  نیا  رد  دراد ، مه  [ 243 «] تبوقع قاقحتسا   » اّما تسا 242 ] حیحص  شلمع 
قاقحتسا زا  ار  دوخ  دنک و  هداعا  ار  شزامن  دناوتن  ارچ  تسا ، يرصق  زامن  شاهفیظو  هک  دش  هّجوتم  تقو ، تعـسو  رد  وا  هک  یتروص  رد 

؟ دینکیم باقع  قاقحتسا  هب  مکح  یکالم  هچ  هب  هنوگچ و  امش  لمع ، هداعا  زا  نّکمت  تقو و  تعسو  رد  ینعی  دیامن  اهر  تبوقع ،
هب تبـسن  دـعب  و  دومن ، تئارق  اتافخا  ار  يرهج  زامن  ای  ارهج ، ار  یتافخا  زامن  الثم  ای  دـناوخ  مامت  ار  زاـمن  رـصق ، عضوم  رد  يدرف  لاـثم :

رگا دیئوگیم  دیهدیم و  رارق  هقیضم  رد  ار  وا  امش  ارچ  دنک و  هداعا  ار  زامن  دناوتن  تقو  تعـسو  رد  ارچ  درک ، ادیپ  یهاگآ  دوخ  هفیظو 
. تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  تبوقع  قاقحتسا  زاب  دنک  مه  هداعا  ار  زامن 

«. انهاه ریصقت  ّهنا ال  ةرورض  : » هلوق
هکلب دوش  باقع  تّحص  ثعاب  ات  تسین  فّلکم  هّجوتم  يریصقت  هب ، رومأم  تقو - تعسو  رد  نایتا - زا  نّکمت  لهج و  عافترا  تروص  رد 

یموزل هداعا ، تسا و  يزجم  حیحص و  مامت - زامن  لمع - نیمه  دیوگیم  هک  تسا  عراش  مکح  هب  دنتسم  يرصق - زامن  هب - رومأم  كرت 
. درادن

«. رمالا نودب  ۀحّصلاب  مکحی  ۀلمجلاب  و  : » هلوق
. دننکیم نایب  ار  لّوا  لاکشا  هصالخ  فّنصم 

هصالخ  ابیرقت  مه  تمسق  نیا  رد  ۀبوقعلا .»...  قاقحتساب  مکحی  فیک  و  : » هلوق
158 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رهجلا ۀحلصم  نود  تناک  نإ  و  اهتاذ ، ّدح  یف  ۀّمهم  اهسفن  یف  ءافیتسالا  ۀمزال  ۀّمات  ۀحلصم  یلع  اهلامتشا  لجأل  ۀّحّصلاب  مکح  اّمنإ  تلق :
[. 1  ] ّمتألا لمکألا و  وّحنلا  یلع  ۀحلصملا  کلتل  ةدجاو  تناک  امب  رمأ  ّهنأ  لجأل  اهب  رمؤی  مل  اّمنإ  و  رصقلا ، و 

______________________________

. دوشیم نایب  مّود  لاکشا 
. مینکیم نایب  بیترت  هب  ار  لاکشا  ود  خساپ  نونکا  باوج : [- 1]

هب رومأم  یتدابع  رگا  هک  يوحن  هب  تسین  رما »  » دوجو رب  فّقوتم  تدابع  تحـص  یّلک ، ياربک  بسحهب  لـمع : تّحـص  زا  باوج  اـّما  - 1
. تسا نآ  تّحص  يارب  یفاک  هلئسم ، نیمه  دشاب  مه  رما  كالم  دجاو  یتدابع  رگا  هکلب  دشاب  تّحص  فصو  دقاف  دوبن 

؟ تسیچ رما »  » كالم ثحب  ّلحم  رد  لاؤس :
هک يزامن  نامه  سکعلاب - رهج و  عضوم  رد  یتافخا  زامن  رـصق و  عضوم  رد  مامت 244 ] زامن  هک  تسا  نیا  لمع ، تّحـص  ّتلع  باوج :

. تسین يواسم  رصق ، زامن  اب  نآ ، تحلصم  هچرگ  تسه  ءافیتسالا  مزال  مات و  لماک ، تحلصم  رب  لمتشم  درادن - رما 
وا رصق و  ةالص  هب  تسا  هدش  رما  العف  نوچ  نکل  دوب و  هب  رومأم  بجاو و  مات ، ةالص  نیا  هنیآره  دوب  هدشن  عیرشت  الثم  رـصق  ةالـص  رگا  ]
رما مامت  ةالص  نیا  اذهل  تسین  حیحص  دض ، ود  ره  هب  رما  و  تسا ، نیا  ّدض  تسا و  مها  لمکا و  متا و  وحن  هب  تسا  تحلـصم  نیا  ياراد 

[. 245  ...[] تّحص رد  تسا  یفاک  تحلصم  رب  لامتشا  هکلب  رما  ةالص ، تّحص  رد  تسین  مزال  درادن و 
تسه  ءافیتسالا  مزال  مات و  تحلصم  ياراد  رصق ، عضوم  رد  مامت  زامن  رگا  لاؤس :

159 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀحلـصملا ءافیتسال  لاجم  یقبی  ۀحلـصملا ال  کلت  ءافیتسا  عم  ذإ  ةدئاف ، الب  اهنالف  ةداعالا  نم  نّکمّتلا  عم  ۀبوقعلا  قاقحتـساب  مکحلا  اما  و 

تقولا عسو  دق  هدعب و  ملع  ول  و  رّـصق ، دـقف  مّلعّتلا - نم  هنّکمت  عم  الهج - رخآلا  عضوم  یف  اهب  یتأ  ول  اذـل  و  اهب ، رومأملا  یف  تناک  یّتلا 
[. 1]
______________________________
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. تسا هدومنن  رما » ، » نآ هب  تبسن  الوم  ارچ  سپ 
اذل تسه  يرتلماک  تحلـصم  ياراد  تسا  هب  رومأم  هک  رـصق  زامن  هک  تسا  هدـید  هدرک و  هظحالم  الوم  هک  تسا  نیا  شاهتکن  باوج :

. تسا هداد  رارق  هب  رومأم  ار  نآ 
ءافیتسالا مزال  لماک  تحلصم  دجاو  ود  ره  دیئوگیمن  امـش  رگم  دادن  رارق  هب  رومأم  ار  مامت  زامن  مه  رـصق و  زامن  مه  عراش ، ارچ  لاؤس :

. دراد يرتلماک  تحلصم  رصق ، زامن  اهتنم  دنتسه 
نیّدـض نیب  عمج  دراد و  قّقحت  اجنیا  يّداضت  تقیقح  رد  درادـن و  دوجو  ود ، نیا  نیب  عمج  ناکما  هک  تسا  هدرک  هظحالم  الوم  باوج :

نکل تفرگن  رارق  عراش  رما »  » دروم دراد  لماک  تحلصم  هکنیا  اب  مامت  زامن  دش و  هب  رومأم  رصق ، زامن  تهج  نیا  يور  اذل  تسین  نکمم 
. تسه تّحص  كالم  دجاو  رصق  زامن  لاحنیعرد ،

هداـعا  » يارب ياهدـئاف  رگید  هک : تسا  نیا  شتّلع  تسا  باـقع  ّقحتـسم  دـبع ، مه  هداـعا  زا  نّکمت  تروص  رد  میتـفگ  هکنیا  اـّما  : 2 [- 1]
يارب یلاجم  رگید  دـناوخ  مامت  ار  شزامن  رـصق ، عضوم  رد  دومن و  ءافیتسا  ار  مات  زامن  تحلـصم  فّلکم ، یتقو  اریز  درادـن  دوجو  لمع »

، فّلکم رگا  نیاربانب  تسا . یقاب  دوخ  تّوق  هب  باقع  قاقحتـسا  میئوگیم  اذل  درادـن و  دوجو  هب - رومأم  رـصق - زامن  تحلـصم  يافیتسا 
نیا رد  دـیامن  صّحفت  مّلعت و  تسناوتیم  هکیلاحرد  دومن  نایتا  ار  مامت - زاـمن  هب - رومأـم  ریغ  رـصق - زاـمن  هب - رومأـم  ياـج  هب  ـالهج 
هدوب رـصق - زامن  شاهفیظو  هک  دوش  هّجوتم  تقو ، تعـسو  رد  لمع و  ناـیتا  زا  دـعب  هچرگ  تسین  ناربج  لـباق  هدومن و  ریـصقت  تروص ،

. تسا
160 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نإ و  تافخإلا ، ةالـص  لعف  دعب  کلذـک  رهجلا  نم  و ال  مامتالا ، ةالـص  لعف  دـعب  [ 246] ۀحیحص رـصقلا  ةالـص  نم  نّکمتی  ّهنأ ال  حدقناف 
[. 1  ] ایقاب تقولا  ناک 

کلذـک بجاولا  تیوفتل  ببـس  وه  ام  و  [، 248] العف بجاولا  تیوفتل  اببـس  رخـآلا  عضوم  یف  [ 247] امهنم ّلک  نوکی  اذـه  یلع  تلق : نإ 
[. 2  ] مالک الب  اهداسفل  ۀبجوم  ةدابعلا  ۀمرح  و  مارح ،

______________________________

يارب یلاجم  و  هدـش ، ءافیتسا  مات ، تحلـصم  نوچ  میتفگ  هکنیا  زا  دـننکیم : نایب  ار  لبق  بلاطم  زا  یـضعب  هصالخ  فّنـصم ، نونکا  [- 1]
ار رـصق  زامن  دـناوتیمن ، وا  رگید  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  رـصق ، عضوم  رد  رگا : هک  دـش  صّخـشم  امـش  يارب  درادـن ، دوجو  لمع ، هداـعا 

 ... تافخا و رهج و  زامن  دروم  رد  نینچمه  دشاب و  هتشاد  هعسوت  مه  تقو  هچرگ  دیامن  نایتا  احیحص 
لماک مات و  تحلصم  میتفگ  هک  روطنامه  دناوخ و  مامت  ار  شزامن  مّلعت ، كرت  رثا  رب  رصق  عضوم  رد  یفّلکم  دینک  ضرف  لاکـشا : [- 2]

رگا هکيوحنهب  تسا  هدش  رـصق - زامن  هب - رومأم  تیوفت  ببـس  مامت »  » زامن هک : مینک  ریبعت  نینچ  میناوتیم  نیاربانب  دومن  ءافیتسا  ار  نآ 
نایتا ار  هب  فّلکم  دناوخیم و  ارـصق  ار  زامن  دـیمهفیم و  ار  شاهفیظو  درکیم  هعجارم  هّیلمع  هلاسر  هب  درکیمن و  تئارق  ار  مامت  زامن  وا 
دیامن نایتا  ار  رـصق - زامن  هب - رومأم  دـناوتن  رگید  وا  هک  هدـش ، ببـس  يرـصق  زامن  نیا  هدـناوخ ، مامت  ار  شزاـمن  هک  نـآلا  اـّما  دومنیم 

- هب رومأم  تیوفت  ببس  مامت »  » زامن نیاربانب :
161 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] الصأ فّقوت  امهنیب  سیل  نامزالتم  هّدض  مدع  ّدّضلا و  ّنأ  هّلحم  یف  انقّقح  دق  و  هل ، اّداضم  نوکی  ّهنأ  هتیاغ  کلذل ، اببس  سیل  تلق :
رهجلا رصقلا و  عضوم  یف  اتافخإ - یّلص  وأ  امامت  یّلص  ولف  اذه  یلع  لاقی : ال 

______________________________

تمرح هب  فاّصتا  دوش  هب  رومأم  تیوفت  ببس  هک  مه  يزیچ  ره  نینچمه  تسا و  مارح  هب  رومأم  تیوفت  هک  مینادیم  هدش و  رـصق - زامن 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1346 

http://www.ghaemiyeh.com


اذل تسا و  تمرح  هب  فصّتم  مه  هب  رومأم  تیوفت  ببس  تسا و  هب  رومأم  تیوفت  ببـس  هدناوخ ، لّوا  هک  یمامت »  » زامن سپ  دنکیم  ادیپ 
ادیپ مه  تّحـص  هب  فاّصتا  دناوتیم  تمرح  فصو  اب  یتدابع  ایآ  دشاب . مه  حیحـص  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  مارح  هک  يزامن  میئوگیم 
نایتا ار  هب  رومأم  ناوتیم  سپ  دوب  لطاب  مامت »  » زاـمن تداـبع و  رگا  تسا و  تداـبع  نـالطب  ثعاـب  تاداـبع ، رد  یهن  تمرح و  و  دـنک ؟

. دوشیم فرطرب  باقع  قاقحتسا  نآ  نایتا  اب  هجیتن  رد  دومن و 
مدع هک  تسین  نیا  اب  مزالم  داضت ، هلئـسم  دنتـشاد  داضت  رگیدکی  اب  ءیـش  ود  رگا : هک  میدرک  نایب  یبلطم  دض »  » ثحب رد  باوج : [- 1]

ّتیببـس و هلئـسم  نیّدض »  » باب رد  دشاب  رگید  دض  مدع  ببـس  نیّدضلا  دـحا  دوجو  ای  دـشاب و  رگید  ّدـض  دوجو  همّدـقم  نیّدـضلا  دـحا 
، نیّدض دـحا  دوجو  هشیمه  ینعی  تسا  حرطم  همزالم ، هلئـسم  نیّدـض  باب  رد  هکلب  تسین  حرطم  ّتیمّدـقملايذ  ّتیمّدـقم و  ّتیببـسم و 

نیمزالتم دروم  رد  دشاب و  نایم  رد  تسا  ّتیمّدقملايذ  ّتیمّدـقم و  همزال  هک  يرّخأت  مّدـقت و  هکنیا  نودـب  تسا  يرگید  مدـع  اب  مزالم 
ياـضتقا همزـالم ، دـشاب و  هتـشاد  ار  مکح  ناـمه  رگید ، مزـالم  هک  تسین  مزـال  تشاد ، یمکح  کـی  نیمزـالتملا  دـحا  رگا  هک  میتـفگ 

دنـشاب هتـشاد  ضقانتم  مکح  ود  دیابن  نیمزالتم  هک : تسا  نیا  تسه  نیمزالتم  رد  هک  يرادقم  نآ  طقف  دـنکیمن  ار  مکح  رد  تکراشم 
زا یکی  هک  درادـن  یعنام  اّما  دـشاب ، نایم  رد  مه  همزالم  کـلذعم  دـشاب و  مارح  شرگید  فرط  بجاو و  نآ  فرط  کـی  دوشیمن  ـالثم 

 ... دشاب و حابم  يرگید  بجاو و  نیمزالتم 
162 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] رهجلا وأ  رصقلاب  رمألا  ۀفلاخم  یلع  بقوع  نإ  و  ۀحیحص ، هتالص  تناکل  امهعضوم - یف  امهبوجوب  ملعلا  عم 
یف کلذک  نوکی  نأ  صاصتخا  لامتحال  ملعلا ، عم  ول  ۀحلصملا و  یلع  ۀلمتـشم  نوکت  اّهنأ  یلع  لیلد  ّلد  ول  هب  لوقلاب  سأب  ال  لاقی : ّهنإف 

[. 2  ] یفخی امک ال  هب ، لهجلا  ءیش و  بوجوب  ملعلا  یتلاح  فالتخاب  اهیف  لاحلا  فالتخا  یف  الصأ  دعب  لهجلا و ال  ةروص 
______________________________

تسا حیحص  لماک و  تحلصم  رب  لمتـشم  وا  لمع  دناوخب  مامت  ار  شزامن  رـصق ، عضوم  رد  الهج »  » هک یـسک  میتفگ  البق  لاکـشا : [- 1]
و حیحص ، شزامن  دناوخب ، اتافخا  ار  يرهج  زامن  یـسک  رگا  نینچمه  دشابیم و  مه  هب  رومأم  كرت  هب  تبـسن  تبوقع 249 ] ّقحتسم  اّما 
هب رـصحنم  ار  مکح  نیا  امـش  ارچ  دـیوگیم  لکـشتسم  دـناوخب - ارهج  ار  یتاـفخا  زاـمن  ینعی  سکعلاـب - تسه و  مه  تبوـقع  ّقحتـسم 

مامت ار  شزامن  ادـماع  املاع  لاحنیعرد  اّما  تسا  رـصق  شزامن  ترفاـسم ، رد  هک  تسنادیم  دوب و  علّطم  يدرف  رگا  دـینادیم ؟ لـهاج » »
دیئوگب دیاب  مه  روص  نیا  رد  سکعلاب - و  دـناوخ - اتافخا  اّما  دـناوخب  ارهج  ار  زامن  دـیاب  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  تسنادیم  ای  دـناوخ و 

رد املاع  هک  مه  يدرف  نیاربانب ، تسا 250 ] لماک  تحلصم  ياراد  رصق ، عضوم  رد  مامت  زامن  دیئوگیم  امش  نوچ  تسا  حیحص  شزامن 
قاقحتـسا هب » رومأم   » و رما »  » اب تفلاخم  ّتلعهب  هچرگ  دـشاب  لماک  تحلـصم  ياراد  شلمع  دـیاب  هدـناوخ  مامت  ار  شزامن  رـصق ، عضوم 

. دینک لوبق  دیاب  مه  ملاع  دروم  رد  دیدز  لهاج  دروم  رد  هک  ار  یفرح  نامه  هصالخ : دراد . مه  باقع 
رگا اّما  درکیم  لهاج  درف  لمع  تّحص  رب  تلالد  هحیحص ، تیاور  باوج : [- 2]

163 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عانتما ّدّـضلا  ثحبم  یف  انقّقح  دـق  و  ّبتّرتلا ، وحنب  هب  ارومأم  هعـضوم  ریغ  یف  یتأملا  نوک  ناکمإ  ناـیب  ددـصب  لوحفلا  ضعب  راـص  دـق  و 

[. 1  ] دیعن الف  هیلع  دیزم  امب ال  ّبتّرتلا ، وحنب  ول  اقلطم و  نیّدّضلاب  رمألا 
______________________________

میریذپیم و ام  تسه  تحلصم  رب  لمتشم  ادماع - املاع  رصق  عضوم  رد  مامت  زامن  شلمع - هک  دنک  تلالد  یلیلد  مه  ملاع  درف  دروم  رد 
لهاج ملاع و  نیب  هک  تسا  لمتحم  تسا و  هدـش  دراو  لهاج » صخـش   » دروم رد  اهنت  لـیلد ، نکل  تسا  حیحـص  مه  وا  لـمع  میئوگیم 

هنوگچیه ملاع  درف  دروم  رد  زامن  نامه  اّما  دشاب  تحلصم  دصرددص  رب  لمتـشم  لهاج ، يارب  هب » رومأم  ریغ  مامت   » زامن ینعی  دشاب  قرف 
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. دشاب هتشادن  یتحلصم 
زاین اتابثا  اّما  تسا  حیحص  تحلصم و  رب  لمتشم  ملاع - درف  دروم  رد  رـصق - عضوم  رد  مامت  زامن  میئوگب  هک  درادن  یعنام  اتوبث  هصالخ :

. تسا هدش  دراو  لهاج  درف  دروم  رد  طقف  لیلد ، میدرک  نایب  هک  روطنامه  میراد و  لیلد  هب 
، رصق عضوم  رد  الهج  هک  یـسک  میتفگ  فلا : میئامن . رارکت  ار  لبق  لاکـشا  ود  هصالخ  روکذم  ترابع  حیـضوت  يارب  تسا  بسانم  [- 1]

تّحـص هب  مکح  هنوـگچ  امـش  تسا و  رما »  » دـقاف وا  زاـمن  هک  دوـب  هدـش  لاکـشا  تسا ، حیحـص  شلمع  [، 251] دـناوخب مامت  ار  شزامن 
- دنداد خساپ  لاکشا  ود  ره  هب  فّنصم  تسه - مه  تبوقع  ّقحتسم  دشاب  ریصقت  نع  درف  نآ  لهج  رگا  میتفگ  نینچمه  و  ب : دینکیم .

، نیّدض باب  رد  هک : دنیامن  لاح  ار  فلا - لّوا - لاکشا  دناهتـساوخ  ّبترت  هار  زا  لوحف 252 ] زا  یضعب  دنیامرفیم  دنوخآ  ياقآ  موحرم 
- هب رومأم  زامن - نکل  میتسه  باقع  ّقحتسم  هکنیا  اب  میدومن  كرت  ار  تساجن  هلازا  رگا  دجسم  زا  تساجن  هلازا  ةالص و  دننام 

164 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ابجوم نوکی  نأ ال  امهیناث : يرخأ  ۀهج  نم  یعرـش  مکح  توبثل  ابجوم  نوکی  نأ ال  امهدـحأ : نارخآ : ناطرـش  ةءاربلا  لصأل  رکذ  ّهنإ  مث 

قاقحتـسا مدع  و  ۀـیراج ، نوکت  ۀـلاحم  صحفلا ال  دـعب  ۀـّیودبلا  ۀهبّـشلا  یف  القن  القع و  ةءاربلا  ۀـلاصأ  نأ  یفخی  و ال  رخآ . یلع  ررـضلل 
صیحم الف  هل  امزالم  وأ  یعرـش  مکحل  اعوضوم  ناک  ول  ۀّیلقّنلا ، ةءاربلاب  تباّثلا  فیلکّتلا  عفر  وأ  ۀحابإلا  ۀـّیلقعلا و  ةءاربلاب  تباّثلا  ۀـبوقعلا 

، ّبترتی مکحلا ال  كاذ  نأ  الإ  ۀیراج  تناک  نإ  یهف و  اعقاو ، فیلکّتلا  یفن  یلع  لب  هیلع  اّبترتم  نکی  مل  نإف  هزارحإ ، دـعب  هیلع  هّبترت  نع 
. طارتشالاب سیل  اذه  و  اهب ، هیلع  ّبترتی  ام  توبث  مدعل 

رئاس عم  اهلاح  وه  امک  ةءاربلا ، ۀلاصأل  هیف  لاجم  نکی  مل  نإ  ررّضلا و  یفن  ةدعاق  هّمعت  ماقم  ّلکف  ررّـضلل ، ابجوم  نوکی  نأ ال  رابتعا  اّمأ  و 
ول فیلکّتلاب و  ملعلل  ابجوم  انایب و  نوکی  يداهتجالا  لیلّدلا  ّنأ  ۀهادب  دروم ، اهل  یقبی  ۀقیقح ال  ّهنأ  الإ  ۀّیداهتجالا ، ّۀلدألاب  ۀتباّثلا  دـعاوقلا 

[. 1  ] ارهاظ
______________________________

ّبترت دندومن و  ثحب  الّصفم  لوصالا  ۀیافک  باتک  لّوا  دلج  رد  فّنصم  دننکیم . ریبعت  ّبترت »  » هب نیا  زا  هک  تسه  هلازا  هب  رما  لوط  رد 
 ... دنتسناد و لطاب  عنتمم و  ار 

نایـصع اب  هتفرگ و  ّقلعت  رـصق »  » زامن هب  عراش  رما  لّوا ، هجرد  رد  هک : دـننک  هدایپ  دناهتـساوخ  ثحب  ّلـحم  رد  ار  بلطم  نیا  ریظن  یـضعب 
هک تسا  نیا  رـصق  عضوم  رد  مامت  زامن  تّحـص  ّتلع  تسا و  ّقلعتم  مامت »  » زامن هب  عراش  رما  مّود ، هجرد  رد  رـصق ، زامن  نایتا  هب  تبـسن 
. دشابیم هب  رومأم  لمع ، نآ  اریز  تسا  حیحص  وا  لمع  دناوخیم  مامت »  » ار شزامن  رصق ، عضوم  رد  هک  یسک  نیاربانب  تسا  هب » رومأم  »

تئارب لصا  نایرج  طئارش  رد  هر »  » ینوت لضاف  مالک  ]

هراشا

يارب  یضعب 253 ] دوب ، تئارب  لصا  هّیلمع و  لوصا  نایرج  طئارش  رد  ام  ثحب  [- 1]
165 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: دناهدرک رکذ  مه  رگید  طرش  ود  صحف » بوجو   » رب هوالع  تئارب  لصا  نایرج 

[ دیامن فیلکت  یفن  هک  تسا  نیا  ةءاربلا  ۀلاصا  نأش  لوا : طرش  ]

هراشا
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اّما دیامن  فیلکت  یفن  تئارب ، لصا  يدروم  رد  رگا  نیاربانب  فیلکت - تابثا  هن  دـیامن - فیلکت  یفن  هک  تسا  نیا  ةءاربلا  ۀـلاصا  نأش  - 1
نیا رد  دوش و  يراج  دناوتیمن  تئارب  لصا  تروص ، نیا  رد  دشاب  رگید  عوضوم  يارب  رگید و  هیحان  زا  فیلکت  تابثا  نآ ، نایرج  همزال 

: هلمج زا  هدش ، نایب  مه  یئاهلاثم  دروم 
نیا رد  تسا  بجاو  سّجنتم ، زا  باـنتجا  هک  مـینادیم  تـسا و  هدـش  سّجنتم  اـی ب » فـلا   » فرظ ود  زا  یکی  هـک  مـیراد  یلاـمجا  مـلع 

بجی میئوگب ال  مینک و  يراج  نآ  زا  بانتجا  بوجو  هب  تبـسن  تئارب ، لـصا  میئاـمن و  هراـشا  فلا - نّیعم - فرظ  کـی  هب  رگا  تروص 
، دراوم لیبق  نیا  رد  هدومرف  هر )  ) ینوت لضاف  دـنکیم ، بانتجا  بوجو  یفن  فیلکت و  یفن  تئارب ، لـصا  [، 254] ءانالا اذه  نع  بانتجالا 

تبسن بانتجا ، بوجو  هک  تسا  نیا  نآ ، همزال  میتشادرب  صاخ  فرظ  کی  زا  ار  بانتجا  بوجو  رگا  اریز  دوشیمن  يراج  تئارب ، لصا 
تئارب لـصا  نوـچ  اذـل  تسا  باـنتجالا  بـجاو  سجن و  فرظ ، ود  زا  یکی  هـک  مـیراد  یلاـمجا  مـلع  اریز  دوـش  تباـث  رگید ، فرظ  هـب 

. دنکیمن ادیپ  نایرج  الصا  میئوگیم  دیامن  فیلکت  تابثا  دناوتیمن 
ینوت لضاف  هک  ار  یلّوا  طرش  هب  تبسن  فّنـصم  باوج  العف  نکل  میزادرپب  مّود  طرـش  رکذ  هب  دیاب  باتک  نتم  بیترت  قبط  نونکا  رّکذت :

. میهدیم حیضوت  ار  نآ  هب  تبسن  فّنصم  باوج  مّود و  طرش  سپس  مینکیم و  نایب  دوب ، هدرک  رکذ 

«[ امهّرس سّدق   » ینوت لضاف  مالک  هب  تبسن  فّنصم  باوج  ]

تاهبـش رد  یلقن  یلقع و  تئارب  هک  مینادیم  ـالقع »...  ةءاربـلا  ۀـلاصا  ّنا  یفخی  ـال  (-: » هر  ) ینوت لـضاف  مـالک  ّدر  فّنـصم - باوج  اـّما 
دروم رد  ام  ثحب  دوشیم و  يراج  يودب ،

166 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هک مینک  یـسررب  دیاب  ناشیا  مالک  ّدر  يارب  نونکا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هن  تسا  يودـب  تاهبـش  رد  نآ  طئارـش  تئارب و  لصا  نایرج 

. دوشیم روصت  نآ  يارب  تروص  هس  ابیرقت  دوش  يرگید  مکح  تابثا  بجوم  دناوتیم  تئارب  لصا  نایرج  هنوگچ 
عوضوم تئارب ، لصا  ناـیرج  ینعی  دوشیم  عقاو  یعرـش  مکح  کـی  يارب  عوضوم  یعرـش 256 ] تئارب  ای  یلقع 255 ] تئارب  یهاـگ  - 1

عفر ای  دوشیم و  يرگید  یعرش  مکح  کی  عوضوم  تبوقع ، قاقحتـسا  مدع  رگید ، ترابعهب  دنکیم  تباث  ار  رگید  یعرـش  مکح  کی 
. دوشیم عقاو  يرگید  یعرش  مکح  کی  عوضوم  تئارب ، لصا  هلیسوهب  يرهاظ  فیلکت 

ربارب رد  رگا  هک  تسا  هدرک  رذـن  دراد ، نتت  برـش  هب  تبـسن  دـیدش ، هقالع  نوچ  يدرف  الثم  یلقع - تئارب  نایرج  دروم  رد  فلا - لاثم :
تسا تبوقع  قاقحتـسا  مدع  رب  ّبترتم  قّدصت ، بوجو  ینعی  مهدیم ، هقدص  مهرد  ردص  دشابن ، راک  رد  یتبوقع  قاقحتـسا  نتت ، برش 

. تسا قّدصت  بوجو  يارب  عوضوم  تبوقع ، قاقحتسا  مدع  رگید ، ترابع  هب  و 
ارهاظ ول  نتت و  برش  رگا  هک  تسا  هدرک  رذن  دراد ، نتت  برش  هب  تبسن  دایز  هقالع  نوچ  یصخش  یعرـش - تئارب  نایرج  دروم  رد  ب -
. تسا قّدصت  بوجو  يارب  عوضوم  نتت ، برش  ّتیّلح  ینعی  مهدیم - هقدص  مهرد  دص  موش ، بکترم  ار  نآ  مناوتب  هک  دشاب ، حابم 

167 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
درکن ادیپ  نتت ، برش  تمرح  رب  یلیلد  دومن و  یسررب  صحف و  درف ، نآ  رگا  هک  مینکیم  لاؤس  هر )  ) ینوت لضاف  زا  ام  روکذم  ضرف  رد 

؟ دراد دوجو  یلقن  یلقع و  تئارب  نایرج  يارب  یعنام  هچ 
نتت برـش  رد  یباقع  مینکیم  مکح  تئارب ، لصا  نایرج  اب  ام  درادـن و  امـش  رذـن »  » هب يراک  تئارب ، الـصا  تسین و  نایم  رد  یعنام  اعطق 

دوجو عوضوم  دـش ، يراج  تئارب ، لـصا  یتقو  هجیتن  رد  درادـن و  یتمرح  لـالح و  رهاـظ ، بسحهب  نتت  برـش  نینچمه  درادـن و  دوجو 
هکلب دومنن  فیلکت  تابثا  تئارب  لصا  نایرج  نیاربانب ، دهدب  هقدص  دیامن و  لمع  دوخ ، رذن  هب  دیاب  درف  نآ  دوشیم و  تباث  مه  قّدـصت 

. داد هقدص  دیاب  دیوگیم  رذن  هب  ءافو  بوجو  لیلد  هجیتن ، رد  درک و  تباث  ار  قّدصت  بوجو  عوضوم  تئارب ، نایرج 
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. تسا مزالم  رگید  یعرش  مکح  کی  اب  يرهاظ 258 ] فیلکت  عفر  ینعی  تسا  مزالم  یعرش  مکح  کی  اب  یعرش 257 ] تئارب  یهاگ  - 2
هن ای  دـشاب  هدیـسر  نآ  ءادا  نامز  هک  میراد  لّجؤم - هن  یلاح - نید  ایآ  هک  مینکیم  دـیدرت  دـسریمارف  زامن  تقو  هک  رهظ  ماگنه  لاـثم :

لوغشم ّلاح ، نید  هب  تبسن  ام  هّمذ  میئوگیم  میئامنیم و  يراج  تئارب ، لصا  میراد ، ّلاح  نید  نتـشاد  رد  کش  هک  ضرف  نیا  رد  [ 259
. میتسه زامن  هب  فّلکم  میتشادن  لّجعم  ّلاح و  نید  یتقو  تسین 

. تشادن دوجو  تئارب  لصا  نایرج  يارب  یعنام  مه  مّود  ضرف  رد  دیدرک  هظحالم  هک  روطنامه 
168 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکلب مینیبیمن  نآ  موزل  يارب  یهجو  ام  دینادیم  مزال  ار  طرش  نیا  امش  ینازیم  كالم و  هچ  قبط  میئوگیم  هر )  ) ینوت لضاف  هب  هصالخ :
. تشگیم ّبترتم  رگید ، مکح  نآ  دشیم ، زارحا  مزالم ، ای  عوضوم  یتقو  روکذم  ضرف  ود  رد 

 ...«. نکی مل  ّناف   » هلوق
مکح کـی  يارب  عوضوم  یعقاو  فیلکت  یفن  رگید  تراـبعهب  تسا  ّبترتـم  یعقاو 260 ] فیلکت  یفن  رب  یعرـش  مکح  کـی  یهاـگ  - 3

. دنک تباث  ار  یعرش  مکح  نآ  دناوتیمن  تئارب  لصا  نایرج  تروص ، نیا  رد  تسا . رگید  یعرش 
بوجو ینعی  مهدیم  هقدص  مهرد  دص  دشاب  لالح  یعقاو  مکح  بسحهب  نتت  برـش  رگا  هک  دنک  رذـن  نینچ  یـسک  تسا  نکمم  لاثم :

تباث ار  نتت  برـش  يرهاظ  هحابا  دوشیم و  يراج  تئارب ، لصا  تروص ، نیا  رد  دـنکیم  ّبترتم  نتت  برـش  یعقاو  ّتیّلح  رب  ار  قّدـصت 
ار نتت  برـش  يرهاظ  هحابا  تئارب ، لصا  اّما  دوب  نتت  برـش  یعقاو  هحاـبا  قّدـصت ، عوضوم  اریز  دوشیمن  بجاو  قّدـصت ، نکل  دـنکیم 

. یعقاو ّتیّلح  یعقاو و  مکح  هن  دننکیم  تسرد  يرهاظ  مکح  تئارب ، هّیلمع و  لوصا  هک  مینادیم  درک و  تباث 
یطرش يارب  یهجو  دش  مولعم  میدرک  رکذ  هک  یضرف  هس  هب  هّجوتاب  دشن  قّقحم  قّدصت ، بوجو  عوضوم  الصا  مّوس ، ضرف  رد  نیاربانب ،

رگید ال مکح  نآ  تئارب ، لـصا  ناـیرج  اـب  مّود - لّوا و  ضرف  تروص - ود  رد  هکلب  درادـن  دوجو  دـناهدرک  رکذ  هر )  ) ینوـت لـضاف  هک 
. هن مّوس  تروص  رد  اّما  دشیم  ّبترتم  هلاحم 

میدرک  رکذ  ثحب  يادتبا  ار  نآ  لاثم  هک  نیهبتشم  نیئانا  رد  تئارب  لصا  ارچ  لاؤس :
169 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیمن يراج 
مکح بسح  هب  رگید  فرظ  هکنیا  هن  دـشابن  سجن  اـعقاو  رگید ، فرظ  هک  تسا  نیا  رب  ّبترتـم  فرظ ، کـی  زا  باـنتجا  بوجو  باوج :

ار تئارب  لصا  نآ ، هب  تبـسن  هک  درادن  یتّیـصوصخ  نیءانإلا  دحا  هوالعهب  دـشابن  سجن  ارهاظ  دـشاب و  هتـشادن  بانتجا  بوجو  يرهاظ ،
، تئارب ءارجا  هک  مینادیم  دینک و  تئارب  هب  کّسمت  فرظ ، ود  ره  رد  دیاب  دـیئامن  يراج  ار  تئارب  لصا  دـیهاوخب  رگا  هکلب  مینک  يراج 

نوکی نا ال  امهیناث  : » هلوق تسا . یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  هضراعم و  مزلتـسم  فرظ  ود  ره  زا  بانتجا  موزل  مدع  فرظ و  ود  ره  هب  تبـسن 
«. رخآ یلع  ررّضلل  ابجوم 

[ دوش يرگید  درف  هب  تبسن  ررض ، ثعاب  دیابن  تئارب  لصا  نایرج  مود : طرش  ]

هراشا

: هک تسا  نیا  هدرک ، رکذ  ةءاربلا ، ۀلاصا  نایرج  يارب  هر )  ) ینوت لضاف  هک  يرگید  طرش  - 2
: هلمج زا  دناهدرک  نایب  دروم  نیا  رد  مه  ياهلثما  ناشیا  دوش و  يرگید  درف  هب  تبسن  ررض ، ثعاب  دیابن  تئارب  لصا  نایرج 

رد دنک  رارف  سفق ، زا  شدوخ  هدـنرپ ، دـیامن و  زاب  ار  سفق  نآ  برد  يدرف  هچنانچ  هدومن ، يرادـهگن  سفق  رد  ار  ياهدـنرپ  یـسک  رگا 
، تئارب لصا  نایرج  اجنیا  درادن ، هدنرپ  کلام  هب  تبسن  یتنامـض  درف ، نآ  میئوگب  میئامن و  يراج  تئارب  لصا  میهاوخب  رگا  تروص  نیا 
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دشاب هتشاد  یناویح  يدرف  رگا  رگید : لاثم  دنکیمن . ادیپ  نایرج  تئارب  لصا  میئوگیم  اذل  تسا  ناویح  بحاص  هب  تبسن  ررض ، مزلتـسم 
یتنامـض میئوگب  میئاـمن و  يراـج  تئارب ، میهاوخب  هچناـنچ  اـجنیا  رد  دـیامن ، رارف  شناویح  هجیتن ، رد  میراد و  هگن  ار  صخـش  نآ  اـم  و 

. دوشیمن يراج  تئارب  میئوگیم  اذل  دوشیم  ناویح  بحاص  هب  رارضا  ثعاب  تئارب ، نایرج  میرادن ، ناویح  کلام  هب  تبسن 
درف هب  ررض  مزلتسم  هک  تسا  نیا  ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  طئارش  زا  یکی  هصالخ 

170 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دننکیم نایب  ار  ینوت  لضاف  موحرم  خساپ  فّنصم ، نونکا  دشابن . يرگید 

«[ امهّرس سّدق   » ینوت لضاف  موحرم  هب  فّنصم ، خساپ  ]

امـش زا  اّما  دوشیمن ، يراج  تئارب ، نآ ، هابـشا  روکذـم و  دراوم  رد  هک  میراد  لوبق  ام  ررّـضلل .»...  ابجوم  نوکی  نا ال  رابتعا  اّما  و  : » هلوق
تسا و هّیهقف  دعاوق  زا  یکی  ررـض » ال   » هدـعاق اریز  دـشابن  يرگید  هب  ررـض  مزلتـسم  هک  تسا  نیا  تئارب ، نایرج  طرـش  هک  میریذـپیمن 

لـصا نایرج  يارب  یلاجم  رگید  دریگ ، رارق  هّیلمع ، لوصا  ربارب  رد  يداـهتجا  ّهلدا  هک  يدراوم  رد  هدـش و  تباـث  يداـهتجا  ّهلدا  هلیـسوهب 
. دنراد مّدقت  هّیلمع  لوصا  رب  ررض  هدعاق ال  يداهتجا و  ّهلدا  دراذگیمن و  یقاب  تئارب ، یلمع و 

ای يداهتجا  لیلد  یتقو  اـّما  نوملعی » ـال  اـم  عفر   » هک تسا  نیا  یعرـش  تئارب  داـفم  تسا و  حـیبق  ناـیبالب ، باـقع  دـیوگیم  یلقع  تئارب 
دیاب دوریم و  رانک  نوملعی » ام ال   » و نایب » ال   » ناونع رگید  تفرگ ، رارق  تئارب ، ربارب  رد  تسا ، هدش  تباث  يداهتجا  لیلد  اب  هک  ياهدعاق 

. دومن کّسمت  تسا  هدش  تباث  يداهتجا  لیلد  اب  هک  ياهدعاق  يداهتجا و  لیلدهب 
؟ دوشیم يراج  تئارب  دیئوگیم  مه  زاب  ایآ  دومن ، هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  ياهحیحص  تیاور  رگا  لاثم :

. دسریمن تئارب  لصا  نایرج  هب  تبون  الصا  دش ، عقاو  تئارب ، ربارب  رد  رگا  هک  تسا  ربتعم  تیاور  نآ  دننام  مه  ررض  هدعاق ال 
نکل تسا  مّدقم  هدعاق ، نآ  تروص  نیا  رد  دیامن ، هضراعم  تئارب ، لصا  اب  رهاظ  بسحهب  ررض » ال   » هدعاق رگا  هک  میراد  لوبق  هصالخ :

، تئارب لصا  نایرج  دـیابن  دـیئوگیم  هک  دراد  یتّیـصوصخ  هچ  ررـض  هدـعاق ال  هک  تسا  نیا  مینکیم  هر )  ) ینوت لضاف  زا  ام  هک  یلاؤس 
. دنراد مّدقت  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  دناهدش  تباث  يداهتجا  ّهلدا  اب  هک  يدعاوق  مامت  يداهتجا و  ّهلدا  مامت  هکلب  دوش ؟ يرگید  ررض  ثعاب 

171 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ّربدـتف ، ررّـضلا ، ةدـعاق  صوصخ  ال  يداهتجا ، لیلد  اهفالخ  یلع  نوکی  نأ ال  طارتشا  نم  ّدـب  الف  کلذ ، طارتشالا  نم  دارملا  ناک  نإـف 

[. 1  ] لاح ّلک  یلع  هّلل  دمحلا 
اهتبسن حاضیإ  و  اهدافم ، حرش  اهکردم و  حیـضوت  و  راصتقالا ، وحن  یلع  ررّـضلا  رارّـضلا و  ةدعاق  نایب  یلإ  مالکلا  فرـصب  سأب  ّهنإ ال  ّمث 
ضعب سامتلال  ۀباجإ  ۀلاسّرلا ، دصاقم  نع  ۀّیبنجا  تناک  نإ  و  ۀیوناّثلا ، وأ  ۀّیلّوألا  اهنیوانعب  تاعوضوملل  ۀتباّثلا  ماکحألل  ۀـتبثملا  ۀـّلدألا  عم 

[. 2  ] نیعتسأ هب  لوقأف و  ۀّبحالا ،
______________________________

خـساپ ناشیا  هب  ام  تسین  تئارب  لصا  نایرج  يارب  یلاـجم  ررـض ، ـال  هدـعاق  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  هر )  ) ینوت لـضاف  دوصقم  رگا  [- 1]
: هک میهدیم 

نایرج يارب  يدروم  دـناهدش  تباث  يداهتجا  لیلد  اب  هک  يدـعاوق  يداهتجا و  لـیلد  دوجو  اـب  هکلب  درادـن  یتّیـصوصخ  ررـض  ـال  هدـعاق 
. میریذپیمن دشاب  يرگید  زیچ  ناشیا ، دوصقم  رگا  اّما  دنامیمن  یقاب  تئارب ،

، مینک ثحب  ررض  هدعاق ال  هرابرد  هک  دنتساوخ  ناتسود  زا  یـضعب  نوچ  دنیامرفیم  فیرّـشلا  هماقم  هّللا  یلعا  دنوخآ  ياقآ  موحرم  [- 2]
ناشیا تسا  هقف  رد  نآ  ثحب  ّلحم  درادـن و  ام  یلوصا  ثحب  هب  یطابترا  هچرگ  مینکیم  تبحـص  یهقف  هدـعاق  نیا  هرابرد  يرادـقم  اذـل 
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: دننکیم ثحب  تهج  هس  رد  نونکا 
. ررض هدعاق ال  دنس  كردم و  نایب  - 1

. ررض هدعاق ال  دافم  حرش  حیضوت و  - 2
. دننکیم تباث  هّیوناث 262 ] نیوانع  يور  ای  هّیلّوا 261 ] نیوانع  يور  ار  ماکحا  هک  ياّهلدا  اب  ررض ، هدعاق ال  تبسن  نایب  - 3

173 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رارض ررض و ال  ةدعاق ال 

175 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف قذع  هل  ناک  بدـنج  نب  [ 264] ةرمـس ّنإ  : ) مالّـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  [، 263] ةرارز ۀّقثوم  اهنم : ةریثک : رابخأب  اهیلع  ّلدتـسا  دـق  ّهنإ 

نذأتسی نأ  يراصنألا  همّلکف  نذأتـسی ، هتلخن و ال  یلإ  ّرمی  ةرمـس  ناک  و  ناتـسبلا ، بابب  يراصنألا  لزنم  ناک  و  راصنألا ، نم  لجرل  طئاح 
لوقب هربخأ  هیلا و   ] هّللا لوسر  لسرأف  ربخلاب ، ربخأف  هیلإ ، یکـشف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلإ  يراصنألا  ءاجف  ةرمـس ، یبأـف ، ءاـج  اذإ 

: لاقف هعیبی ، نأ  یبأف  هّللا ، ءاش  ام  نمّثلا  نم  غلب  یّتح  همواسف  یبأ  اّملف  یبأف ، نذأتـساف ، لوخّدـلا  تدرأ  اذإ  لاقف : هاکـش ، اـم  يراـصنألا و 
ررـض و ال هنإف ال  هیلإ ، اهب  مراو  اهعلقاف  بهذا  يراصنألل : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاقف  لبقی ، نأ  یبأف  ۀّنجلا ، یف  قذـع  اهب  کل 

[. 1 ( ] رارض
______________________________

ررض هدعاق ال 

هراشا

مهیلع   » هّمئا زا  ریباعت  فالتخا  اب  ناوارف  تایاور  ررض » ال   » هدعاق دروم  رد  [- 1]
176 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهعلقاف نالف  ای  بهذا  اّراضم ، الإ  ةرمـس  ای  كارأ  ام   ) ءابإلا دـعب  اهیف  ّهنأ  الإ  کلذ ، لـثم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ءاّذـحلا  ۀـیاور  یف  و 
[. 1  ] ةریثک یه  و  اهریغ . ةرمس و  ۀّصق  یف  ةدراولا  تایاوّرلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ههجو ) اهب  مراو 

______________________________

بدنج و نب  ةرمـس  نیب  هک  تسا  یفورعم  هّیـضق  هب  طوبرم  هک  دناهدرک ، رکذ  ار  هرارز  هّقثوم  ءادتبا ، فّنـصم ، تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا »
: الامجا اّما  تسین  تیاور  همجرت  هب  زاین  تسا و  هداد  خر  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » مرکا ربمغیپ  راصنا  زا  یکی 

عالّطا اب  دریگب و  نذا  يراـصنا ، درم  زا  غاب 265 ] هب  دورو  ماگنه  درادرب و  تسد  دوخ  تجاجل  تمحازم و  زا  دـشن  رـضاح  هرمـس  یتقو 
بسحرب ص »  » هّللا لوسر  دوشن ، يراصنا  درم  محازم  رگید  هکنیا  ات  دشورفب  ص »  » هّللا لوسر  هب  ار  تخرد  نآ  هکنیا  ای  و  دوش ، غاب  دراو 

«. رارض ررض و ال  ال   » دندومرف تیاور  نیا  لقن 
«: مالّـسلا هیلع   » رفعج وبا  لاق  لاق : ءاّذحلا  ةدـیبع  یبا  نع  زا ...« : تسا  ترابع  دـننکیم  هراشا  نآ  هب  فّنـصم  هک  ار  يرگید  تیاور  [- 1]

: لاق لجّرلا  ههرکی  لجّرلا  لها  نم  ءیش  یلا  رظنی  هتلخن  یلا  ءاج  اذا  ناکف  نالف  ینب  طئاح  یف  ۀلخن  بدنج  نب  ةرمسل  ناک 
نأ هترماف  هیلا  تلسرا  ولف  ینذا  ریغب  ّیلع  لخدی  ةرمس  ّنا  هّللا  لوسر  ای  لاقف : هاکشف  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » هّللا لوسر  یلا  لجّرلا  بهذف 

: لوقی كوکشی و  نالف  نأش  ام  ةرمس  ای  لاقف : هاعدف  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » هّللا لوسر  هیلا  لسراف  هنم ، اهرذح  یلها  ذخأت  یّتح  نذأتـسی 
نا كّرـسی  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » هّللا لوسر  لاق  مث  تلخد  تنا  اذا  نذأتـسا  ةرمـس  ای  کـلذ ، هرکی  اـم  هلها  نم  يرتف  ینذا  ریغب  لخدـی 
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لاق  کتلخنب ؟ ۀّنجلا  یف  قذع  کل  نوکی 
177 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف سیل  هنأ  فاصنالا  و  اهـضعب ، رودـصب  عطقلا  ینعمب  الامجإ ، اهرتاوت  هب  دارملا  نکیلف  ادروم ، اظفل و  اهفالتخا  عم  اهرتاوت ، یعّدا  دـق  و 
الف ۀـّقثوم ، اهـضعب  ّنأ  عم  اهفعـض ، رابجنا  اهب و  قوثولا  لامکل  بجوم  اـهیلإ  روهـشملا  دانتـسا  عم  اذـه  و  فازج ، کلذـک  رتاّوتلا  يوعد 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهدنس ، ۀهج  نم  اهیف  لاکشإلل  لاجم 
______________________________

[. ههجو 266 اهب  برضا  و  اهعلقاف ]  ] اهعطقاف نالف  ای  بهذا  اّراضم  ّالا  ةرمس  ای  كارأ  ام  لاق : ال ، لاق : ۀثالث ؟ کل  لاق : ال ،
ص»  » هّللا لوـسر  درکن ، يراددوـخ  تمحازم ، تجاـجل و  زا  وا  یتـقو  تسا  بدـنج  نب  ةرمـس  ناتـساد  هـب  طوـبرم  مـه  روکذـم  تـیاور 

لباقم روایب و  نوریب  نیمز  زا  ار  وا  تخرد  دـنداد  روتـسد  يراصنا  درم  هب  اهعلقاف » نالف  ای  بهذا  اّراضم  ّالا  ةرمـس  ای  كارأ  ام  : » دـندومرف
. زادنیب شیور 

: دشابیمن هرمس  هّیضق  هب  طوبرم  هک  تسا  هر )  ) قودص هلسرم  رگید ، تیاور 
[. 267] اّرش هدیزی  اریخ و ال  ملسملا  دیزی  مالسالاف  مالسالا ، یف  رارض  ررض و ال  ال  مالّسلا :» هیلع   » لاق و  لاق :

. تسا هدش  دراو  یناوارف  تایاور  ررض  هدعاق ال  دروم  رد  هصالخ :

« ررض ال   » هدعاق دنس  یسررب  دقن و 

هراشا

: میهدیم حیضوت  ار  رتاوت  ماسقا  روکذم ، هدعاق  دنس  یسررب  زا  لبق  [- 1]

[ رتاوت ماسقا  ]

: یظفل رتاوت  - 1

هب  يدایز  دارفا  دایز  مک و  نودب  ار  ترابع  کی  هکنیا  زا  تسترابع 
178 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. نیلقث ثیدح  دننام  دوش  ادیپ  نآ  رودص  هب  عطق  ناسنا ، يارب  دشاب و  عنتمم  اهنآ  فرط  زا  بذک  رب  ینابت  ةداع  هک  دننک  لقن  يوحن 

: يونعم رتاوت  - 2

لقن فلتخم ، ترابع  اب  ار  بلطم  کی  رفن  اهدص  الثم  دراد ، رتاوت  تاملک ، يانعم  دافم و  نکل  تسا  فلتخم  دناهدرک  لقن  هک  ار  یظافلا 
«. مالّسلا هیلع   » نینمؤملا ریما  تعاجش  دننام  دننک ،

: یلامجا رتاوت  - 3

فلتخم مه  ناشدافم  دراد و  توافت  رگیدـکی  اب  ناشظافلا  هک  میتسه  يرابخا  اـب  هجاوم  هکلب  اـنعم  رد  هن  دراد  دوجو  رتاوت  ظاـفلا ، رد  هن 
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دروم رد  تسین . صّخشم  ام  يارب  تیاور ، نآ  یلو  تسا  هدش  رداص  ع )  ) موصعم زا  رابخا  نآ  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  نکل  تسا 
. درادن ّتیّجح  نآرب  هفاضا  دومن و  ذخا  ار  رابخا  نآ  مامت  نیب  نّقیتم  كرتشم و  ردق  دیاب  یلامجا  رتاوت 

: ررض هدعاق ال  دنس  اّما 

تسین و هرمـس »  » هّیـضق هب  طوبرم  اهنآ  مامت  نوچ  درادن و  یظفل  رتاوت  سپ  هدـش ، دراو  فلتخم  تارابع  ظافلا و  اب  هطوبرم  رابخا  نوچ 
نآ زا  یضعب  هک  مینادیم  الامجا  ینعی  دنراد  یلامجا  رتاوت  میئوگیم  نیاربانب  درادن  مه  يونعم  رتاوت  سپ  تسا  فلتخم  شدراوم 268 ]

ثعاب اهنآ  هب  مه  روهـشم  دانتـسا  هوالعب  تسین  فازج  یلامجا  رتاوت  ياعّدا  دنیامرفیم  فّنـصم  تسا . هدـش  رداص  ع )  ) موصعم زا  رابخا 
لقن البق  هک  هرارز  هّقثوم  دـننام  تسه  هّقثوم »  » رابخا نآ  زا  یـضعب  لئاسم  نیا  ماـمت  اـب  دوشیم  ناـنیمطا  لوصح  دنـس و  فعـض  ناربج 

. میدرک
. درادن دوجو  ررض  هدعاق ال  دنس  رد  یلاکشا  هصالخ :

179 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀکلملا مدعلا و  لباقت  لاملا ، وأ  ضرعلا  وأ  فرّطلا  وأ  سفّنلا  یف  صقّنلا  نم  عفّنلا ، لباقی  ام  وه  ررّضلا  ّنأ  رهاّظلاف  اهتلالد ، اّمأ  و 

______________________________

ررض هدعاق ال  دافم  یسررب  دقن و 

هراشا

ال  » بیکرت سپس  تسیچ . رارض »  » نینچمه و  ررض »  » يانعم الثم  هک  دننکیم  ثحب  ررض ، هدعاق ال  تادرفم  هرابرد  ءادتبا  فّنـصم ، [- 1]
. دنهدیم حیضوت  ار  رارض » ررض و ال 

« ررض  » يانعم

دندرک نایب  رّفظم  موحرم  هک  روطنامه  ریـصب ، یمعا و  دننام  تسا  هکلم  مدع و  لباقت 269 ] ود ، نآ  نیب  تسا و  عفن »  » لباقم رد  ررض » »
، تسا مورحم  یئانیب  هّوق  زا  هک  يدرف  هب  ـالثم  دـشاب  هتـشاد  یئاـنیب  يارب  ّتینأـش  هک  دوشیم  قـالطا  ناویح - اـی  ناـسنا  يزیچ - هب  یمعا 
مدـع و لباقت  مه  عفن  ررـض و  نیب  درادـن . یئاـنیب  يارب  ّتینأـش  راوید  اریز  داد  یمعا  ناونع  راوید ، هب  ناوتیمن  اـّما  تفگ  یمعا  ناوتیم 

. تسه هکلم 
هن تسا  قّقحم  ررض ،»  » لعفلاب نکل  دشاب  هتشاد  دوجو  ررض  مدع  يارب  ّتینأش  اجنآ  رد  هک  مینکیم  قالطا  ار  ررـض »  » ناونع يدروم  رد 

یصقن  ررض و  دننام  ررّضلا » مدع  »
180 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لعف ۀـیاهّنلا ال  نع  یکح  و  ةرمـس ، یلع  ّراضملا  قالطإ  هب  دهـشی  امک  ادـیکأت ، هب  ءیج  ررّـضلا  ینعمب  رارّـضلا  نوکی  نأ  رهظألا  ّنأ  امک 
رخآ ینعم  هل  تبثی  مل  ۀلمجلاب  و  ۀلعافملا ، باب  نم  هدهاعت  مدعل  ررّضلا  یلع  ءازجلا  و ال  ۀلعافملا ، باب  یف  لصألا  وه  ناک  نإ  و  نینثالا ،
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[. 1  ] ررّضلا ریغ 
______________________________

ینعی تسا  توافتم  ررـض »  » هیلا فاضم  نکل  دراد  دوجو  ررـض »  » ناونع اهنآ  مامت  رد  دوشیم . دراو  ندـب  ياضعا  ای  وربآ و  لاـم ، رب  هک 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  يوضع  صقن  ررض و  ینامز  یئوربآ و  ررض  یهاگ  یلام ، ررض  یهاگ 

. تسا يرهاظ  یفرع  يانعم  نامه  ياراد  ررض »  » هملک هصالخ :

« رارض  » يانعم

رفن ود  نیب  يراک  هک  دوشیم  لامعتسا  يدراوم  رد  الومعم  ردصم  نیا  تسا و  هلعافم  باب  ردصم  لاتق »  » دننام رارض »  » هک مینادیم  [- 1]
هدمآ دیکأت  يارب  و  ررض »  » ینعم هب  رارـض »  » هک میراد  يدهاوش  هیف  نحن  ام  رد  دنیامرفیم  فّنـصم  اّما  اورمع ، دیز  لتاق  دننام  دوش  عقاو 

: میزادرپیم دهاوش  نآ  رکذ  هب  کنیا  ینینثالا و  نیب  لعف  يارب  هن  تسا 
تیاور قبط  لاحنیعرد ، درکیمن ، دراو  هرمس  هب  يررض  يراصنا  درم  اّما  دوب  هرمـس  هیحان  زا  طقف  ررـض » ، » يراصنا درم  ناتـساد  رد  - 1

زا لعاف  مسا  راضم »  » هک مینادیم  و  اّراضم » ّالا  ةرمس  ای  كارأ  ام  : » دندومرف هرمـس  هب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » هّللا لوسر  ءاّذح ، هدیبع  وبا 
. تسا هدشن  لامعتسا  ینینثالا  نیب  لعف  دروم  رد  تیاور  نیا  رد  اّما  تسا  هلعافم  باب 

مه ام  هک  تسین  تبـسانمیب  دنراد و  يدحاو  يانعم  رارـض » ررـض و   » هک هدش  تیاکح  ریثا ، نبا  هیاهن  باتک  زا  دـنیامرفیم  فّنـصم  - 2
فّنصم  ياعّدم  يارب  يدهاش 

181 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم رهاّظلا  وه  امک  راثآلا ، یفن  نع  ۀیانک  ءاعدا ، وأ  ۀقیقح  بیکّرتلا  اذه  یف  لصألا  وه  امک  ۀـقیقحلا ، یفنل  ال )  ) نوکی نأ  رهاّظلا  ّنأ  امک 

، ءاعدا ۀقیقحلا  یفن  ةدارإ  وه  مالکلا  یف  ۀغالبلا  ۀّیضق  ّنإف  لاجر ) لاجّرلا و ال  هابشأ  ای   ) و دجسملا ) یف  الإ  دجسملا  راجل  ةالص  ال  : ) لثم
. یفخی امک ال  ۀفّصلا ، وأ  مکحلا  یفن  ال 

ۀفرعم هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  ۀملکلا ، یف  وأ  ریدقّتلا  یف  ازاجم  ءادتبا  امهدحأ  یفن  ریغ  ۀفّـصلا  وأ  مکحلا  ظاحلب  ءاعّدا  ۀـقیقحلا  یفن  و 
. ۀغالبلاب
______________________________

. میروایب
[. 270  ...«] اهَِدلَِوب ٌةَِدلاو  َّراَُضت  ال  - »... 3

: روکذم هرقف  هلمج  زا  دنکیم  نایب  نادازون ، نداد  ریش  هرابرد  ار  یماکحا  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
[. 271] دنیامن يراددوخ  ناکدوک  هب  نداد  ریش  زا  فلتخم  ياههناهب  هب  دیابن  دنرادن و  ار  ناکدوک  هب  ندز  ررض  ّقح  ناردام ،

رد يررض  رگا  اریز  تسا  هدشن  لامعتـسا  نینثالا  نیب  لعف  دروم  رد  روکذم  هیآ  رد  تسا و  هلعافم  باب  ردصم  زا  راضت »  » هملک ال دهاش :
. دنزرف ردام و  فرط  زا  هن  تسا  ردام  هیحان  زا  طقف  دشاب  نایم 

. تسا فّنصم  ياعّدم  يارب  يدهاش  ّصللا » تبقاع   » و ارهد » ترفاس   » هلمج نینچمه  - 4
. تسا فدارتم  رارض »  » اب ررض »  » يانعم میئوگیم  روکذم  دهاوش  قبط 

. دوشیم ماجنا  ررض »  » ربارب رد  هک  تسا  یلمعلاسکع  و  ءازج ، ینعم  هب  رارض » : » لاکشا
182 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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لامعتـسا ۀعاشب  ةرورـض  اّدج ، یفّنلا  نم  یهّنلا  ةدارإ  وأ  كرادتملا  ریغلا  ررّـضلا  وأ  يررّـضلا ، مکحلا  یفن  ةدارإ  دعب  کلذب  حدقنا  دق  و 
، دیعبب نکی  مل  نإ  ّهنإف و  دییقّتلا ، وحنب  كاذ  دیرأ  ول  هلثم  و  هنم ، كرادتملا  ریغلا  صوصخ  وأ  هبابسأ ، نم  ببس  صوصخ  ةدارإ  ررّضلا و 

ناکمإ مدع  و  بیکّرتلا ، اذـه  لثم  نم  دـهعی  مل  ّهنأ  الإ  زیزعب ، سیل  ناک  نإ  یفّنلا و  نم  یهّنلا  ةدارإ  و  دـیدس ، ریغ  هیلع  ۀـلالد  الب  ّهنأ  الإ 
دراوم یف  بلاغلا  وه  ناک  لب  ءاعّدا  اهیفن  یلع  هلمح  ناکمإ  دـعب  اهنم ، دـحاو  ةدارإ  یلع  ۀـنیرق  نوکی  داکی  ۀـقیقح ال  ۀـقیقحلا  یفن  ةدارإ 

[. 1  ] هلامعتسا
______________________________

. دراد مان  رارض » ، » دهدیم ناشن  دوخ ، زا  مّود  صخش  هک  یلمعلاسکع  نآ  اّما  دنکیم ، دراو  ررض  يرگید  هب  يدرف  ءادتبا  لاثم :
. تسین فراعتم  دوهعم و  رارض »  » يارب انعم  نیا  باوج :

« ررض  » يانعمهب دّرجم و  یثالث  ردصم  باتک »  » دننام هکلب  تسین  هلعافم  باب  ردصم  الصا  رارض »  » هک دیوگب  یسک  تسا  نکمم  لاکشا :
. تسا

. تسا هلعافم  باب  زا  راضم  اریز  درادن  شزاس  راضم » لجر  ّکنا   » هلمج اب  لامتحا  نیا  باوج :

« رارض ررض و ال  ال   » هدعاق هّیبیکرت  تئیه  یسررب 

نیا زا  فالتخا  ساسا  دـننکیم  نایب  ار  رظن  راـهچ  اـبیرقت  فّنـصم  هک  تسه  یناوارف  تاـفالتخا  روکذـم ، تئیه  نییبت  ریـسفت و  رد  [- 1]
. هیهان يال »  » ناونعب مه  لوق  کی  مینکیم و  رکذ  هیفان  يال »  » ناونع تحت  لوق  هس  هک  هیهان  ای  تسا  هیفان  ال »  » ایآ هک  تسا  تهج 
میئامنیم لجر  تقیقح  یفن  و  راّدلا » یف  لجر  ال   » میئوگیم دشابن  هناخ  رد  سکچیه  هک  ینامز  الثم  تسا . هیفان  ال » ، » فّنصم رظنهب  - 1

یفن  هک  مینادیم  و 
183 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. یئاعّدا 272 ینامز  تسا و  یعقاو  یهاگ  تقیقح 
. روکذم لاثم  دننام  دنکیم  تقیقح  یفن  دوخ  لوخدم  زا  ۀقیقح  هیفان  يال »  » یهاگ یقیقح : یفن 

نکل دـنکیم  تقیقح  یفن  زیچ ، نآ  زا  دـنیبیمن  ار  دوخ  بولطم  تافـص  راثآ و  یـسک  ای  يزیچ  رد  مّلکتم  نوچمه  یهاگ  یئاعّدا : یفن 
تّابر لوقع  لافطالا و  مولح  لاجر » ال   » لاجّرلا و هابشا  ای  مالّسلا :» هیلع   » یلع ترضح  مالک  دننام  ۀقیقح ، هن  تسا  یئاعّدا  تقیقح ، یفن 

[ ... مکرا 273 مل  ّینا  تددول  لاجحلا 
داـهج هـب  ار  مدرم  ترـضح ، یتـقو  هدـش ، تـقیقح  یفن  ءاـعّدا  هـکلب  تـسین  یقیقح  وـحن  هـب  ّتیلوـجر ،»  » تـقیقح یفن  هـلمج ، نـیا  رد 
يارب یباطخ  نینچ  دوشیمن ، هدـید  اهنآ  رد  تعاجـش و ...  یگنادرم و  راثآ  هجیتن ، رد  دـننزیمزاب و  رـس  داهج ، زا  اهنآ  دـنناوخیمارف و 

زج تسین ، دجسم  هیاسمه  يارب  يزامن  [«، 274] دجسملا یف  الا  دجسملا  راجل  ةالـص  ال  : » لاثم نیا  دننام  ای  دوشیم و  اهنآ  هّجوتم  خیبوت ،
رد تسا . رهاظ  فالخ  تاهیجوت  نیا  اریز  تسین  حیحص  ای  لماک  شزامن  هکنیا  هن  هدش  تقیقح  یفن  زامن ، نآ  زا  ءاعّدا  ینعی  دجسم ، رد 

ال»  » لوخدم رد  بولطم  تافـص  راثآ و  هک  تسا  نیا  شزّوجم  و  تقیقح ، هن  تسا  ءاعّدا  وحن  هب  تقیقح  یفن  نآ ، هابـشا  روکذم و  لاثم 
ای : ] دـندومرفیم نینچ  هلمج ، نآ  ياج  هب  مالّـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  رگا  الثم  تسا  نیمه  مه  مالک  تغالب  ياـضتقم  درادـن و  دوجو 
و دوب . هدومنن  اهنآ  هب  تبسن  مه  یخیبوت  نادنچ  دوبن و  یغیلب  مالک  لاجّرلا ]» راثآ  مکیف  سیل   » ای لاجّرلا » ۀفص  مکیف  سیل   » لاجّرلا هابشا 

184 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
- ۀیانک ءاعّدا  ای  ۀقیقح  دشاب - تقیقح  یفن  يارب  ال »  » هک تسا  نیا  اب  هبلغ  لصا و 
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مه مالک  تغالب  ياـضتقم  هدـش و  تقیقح  یفن  [ 275] ءاـعّدا هکلب  تسین  یقیقح  وحن  هب  ررـض »  » تقیقح یفن  مه  ررـض » ـال   » هدـعاق رد 
. تسا یفنم  ررض ،»  » عوضوم و درادن ، قّقحت  يررض  ماکحا  نوچ  ینعی  تسا . نیمه 

. دوشیم يررض  يوضو  لماش  ءوضو ، ّهلدا  قالطا  الثم  میراد و  يررض  ماکحا  هّیلّوا ، ماکحا  ّهلدا  بسحهب  لاکشا :
تروص نیا  ریغ  رد  تسا  عوضوم  یفن  ناسل  هب  مکح  یفن  رگید  ترابعهب  دنکیم  ررـض  یفن  ۀقیقح  هن  ءاعّدا ، ررـض » ال   » هدـعاق باوج :

. تسا بذک  مزلتسم  روکذم ، هدعاق  [ 276
. دیامنیم عوضوم  یفن  ناسل  هب  مکح  یفن  هکلب  دنکیمن  مکح  یفن  امیقتسم  ررض » ال   » هدعاق فّنصم : رظن  هصالخ 

ریغ رد  ررض »  » ینعی [ 278] دناهدش هملک  رد  زاجم  هب  لئاق  دناهدومن و  نییبت  ار  روکذم  هدعاق  يرگید  وحن  هب  ناگرزب 277 ] زا  یضعب  - 2
رد مکح »  » نآ دـشاب  ررـض  أشنم  مزلتـسم و  هک  یمکح  ره  تسا و  يررـض » مکح  « » ررـض  » زا دوصقم  هدـش ، لامعتـسا  دوخ ، هل  عوضوم 

، عراش رگا  هک  ینبغ  عیب  دـننام  تسا  هدـش  یفن  موزل ،»  » نآ دوخ  دـشاب ، ررـض  مزلتـسم  عیب ، موزل  رگا  ـالثم  تسا 279 ] هدش  یفن  مالـسا 
نوبغم  دنکب ، نآ  موزل  هب  مکح 
185 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فّنـصم تسا . هدـش  یفن  ینبغ » عیب  موزل   » و يررـض » مکح  تعیبـط   » سپ تسا  ررـض  مزلتـسم  نوچ  دـیامن ، خـسف  ار  هلماـعم  دـناوتیمن 
تعیبط و  ررض »  » هملک ام  هک  دراد  تحابق  تعاشب و  یلامعتسا  نینچ  دشاب و  يررض  مکح  ررـض ،»  » زا دوصقم  هک  تسا  دیعب  دنیامرفیم 

بـسحهب هک  تسا  یمکح  ررـض ، بابـسا  زا  یکی  مینادیم  و  مینک . هدارا  ار  نآ  مکح - بابـسا - زا  یکی  طـقف  اـّما  میربب  راـکب  ار  ررض 
. دوش ررض  ثعاب  شلیلد  قالطا 

. تسا هدش  یفن  مالسا  رد  مکح »  » نآ دشاب  ررض  مزلتسم  هک  یمکح  ره  ینعی  دنکیم ، مکح  یفن  ررض » ال   » هدعاق مّود : رظن  هصالخ 
- دناهتفرگ ریدقت  رد  یتفص  دناهدش - لئاق  ریدقت - رد  زاجم  [- 280] ریدقت هب  هتفرگ و  هیفان  ار  ال »  » مه یضعب  - 3

هلیسوهب ررض  نآ  هدش ، نوبغم  ياهلماعم  رد  یسک  دینک  ضرف  الثم  تسا  هدش  یفن  مالسا  رد  كرادتم  ریغ  ررض  تعیبط  ینعی : ررض » «ال 
. تسا یفنم  تعیرش  رد  كرادتم  ریغ  ررض  تعیبط  دیوگیم  ررض  هدعاق ال  تسا و  هدش  ناربج  كرادت و  نبغ ، رایخ 

. تسا فوذحم  اجنیا  رد  یتفص  میئوگب  میوش و  لئاق  ریدقت » رد  زاجم   » هب هک  تسا  دیعب  مه  نیا  دنیامرفیم  فّنصم 
رد كرادـتم  ریغ  ررـض  ینعی  مینکیم ، كرادـتم » ریغ   » هب دـّیقم  ار  نآ  تسا و  قلطم  رارـض » ررـض و ال  ال   » میئوگب میناوتیم  اـیآ  لاؤس :

. مینکیم حرطم  ار  دییقت  هلئسم  ةرفاکلا » ۀبقّرلا  قتعت  ال   » و ۀبقّرلا » قتعا   » رد هک  روطنامه  تسا  یفنم  مالسا 
روکذم وحن  هب  ار  ررض » ال   » هک میرادن  یلیلد  نکل  تسین  دیعب  فرح ، نیا  باوج :

186 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ... میراد و دییقت  رب  لیلد  هک  هبقر  قتع  لاثم  فالخهب  میئامن  دّیقم 

[. 281] دناهدومرف نینچ  یناهفصا  تعیرش  موحرم  هکنیا  امک  مینادب  هیهان  ار  ال »  » هک تسا  نیا  رگید  رظن  - 4
. دیآرد مسا  رس  رب  هیهان  يال »  » هک تسین  دوهعم  لوادتم و  نوچ  دنریذپیمن ، مه  ار  ریخا  رظن  فّنصم ،

 ...«. ۀقیقح ۀقیقحلا  یفن  ناکما  مدع  و  : » هلوق
«، ال  » میئوگیم هکلب  دوشیمن  امـش  يزاجم  یناعم  رب  ياهنیرق  دومن  تقیقح  وحن  هب  تقیقح  یفن  ررـض ،» ال   » رد ناوتیمن  هکنیا  هصالخ :

: میراد بلطم  نیا  رب  مه  هنیرق  ود  و  [ 282] ءاعّدا اهتنم  دنکیم  تقیقح  یفن 
هب تقیقح  یفن  يارب  تالمج  تابیکرت و  عون ، نیا  لامعتـسا ، بسحهب  ابلاغ و  - 2 میداد . حیضوت  الّصفم  هک  مالک ، تغالب  ياضتقم  - 1

- ازاجم هن  ۀیانک  دوریمراکهب - اعّدا  وحن 
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« ررض ال   » هدعاق دروم  رد  فّنصم  رظن  هصالخ 

. تسا عفن  لباقم  یفرع و  موهفم  نامه  ررض »  » يانعم - 1
. تسین ریاغم  ررض »  » اب شیانعم  و  هدمآ ، ررض »  » دیکأت يارب  رارض » - » 2

. تسا هیفان  ال ،» - » 3
. دنکیم عوضوم  یفن  ناسل  هب  مکح  یفن  ررض » ال   » هدعاق - 4

187 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تباّثلا ررّضلا ال  لاح  یف  کلذک  اهل  هتوبث  مّهوتملا 283 ] وأ  اهنیوانعب ، لاعفألل  تباّثلا  مکحلا  وه  ررّضلا  یفنب  هیفن  دیرأ  يّذلا  مکحلا  ّمث 

[. 1  ] هیضتقی هتبثی و  لب  هیفنی  همکح و  نع  عنمی  عوضوملا  نوکی  داکی  و ال  یفّنلل ، ۀّلعلا  ّهنأ  حوضول  هناونعب ، هل 
______________________________

: میوشیم مهم  رما  دنچ  رّکذتم  ررض ، هدعاق ال  دافم  یسررب  زا  دعب  [- 1]
- نایـسن ءاطخ و  دـننام  هّیوناث - نیواـنع  رب  هک  يراـثآ  هن ، درادیمرب  تسا  ّبترتم  هّیلّوا ، نیواـنع  رب  هک  ار  يراـثآ  عفر ، ثیدـح  همّدـقم :

ٍۀَبَقَر ُریِرْحَتَف  ًأَـطَخ  ًاـنِمُْؤم  َلَـتَق  ْنَم  َو  : » دـیامرفیم هفیرـش  هیآ  رگید ، فرط  زا  و  ءاـطخلا » عفر   » دـیوگیم عفر  ثیدـح  ـالثم  تسا  ّبترتـم 
، درادیمرب ار  هّیلّوا  نیواـنع  رب  ّبترتـم  راـثآ  عفر ، ثیدـح  هکنیا  هب  هّجوتاـب  دوش  دازآ  هدـنب  کـی  یئاـطخ  لـتق  دروم  رد  ینعی  [ 284 ...«]

هدوب ّبترتـم  يوناـث  ناونع  رب  رثا  نیا  ءادـتبا  زا  اریز  دـیامن  عفر  ار  هبقر - ریرحت  ءاـطخ - رب  ّبترتـم  رثا  دـناوتیمن  عفر  ثیدـح  میئوگیم 
. تسا

تسا هدش  تباث  ررض »  » ناونع سفن  يور  هک  یماکحا  روکذم ، هدعاق  هک 285 ] میئوگیم  ررـض » ال   » هدعاق دروم  رد  ار  بلطم  نیا  ریظن 
تسا يررـض » ، » ماکحا زا  یـضعب  عوضوم  الثم  دیامنیم  یفن  هدش ، راب  لاعفا ، هّیلّوا  نیوانع  يور  هک  يررـض  ماکحا  هکلب  دنکیمن  یفن 

ررض ياراد  رهاظ ، بسحهب  هک  تاکز  سمخ و  جح ، دننام 
188 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امهنیب ّقفوی  ّهنأ  ثیح  هجو - نم  مومع  اّهنأ  عم  اهّتلدأ - یلع  هّتلدأ  مّدقت  و  ماکحألا ، ّۀلدأ  هیفن و  ّۀلدأ  نیب  ۀبسّنلا  ظحالی  ال  [ 286] انه نم  و 
رئاس نیب  قیفّوتلا  یف  لاحلا  وه  امک  هّتلدأب ، ررّـضلا  ناونع  نم  اهیلع  ضرع  ام  العف  هنع  عنمی  یئاضتقا ، ۀـّیلّوألا  نیوانعلل  تباـّثلا  ّنأـب  اـفرع ،

[. 1  ] ۀّیلّوألا اهنیوانعب  اهمکحل  ۀلّفکتملا  ّۀلدألا  و  ۀّیوناّثلا ، اهنیوانعب  لاعفألا  مکحل  ۀیفاّنلا  وأ  ۀتبثملا  ّۀلدألا 
______________________________

لـصا اریز  تسا  هدش  یفن  مالـسا  رد  ررـض »  » میئوگب میئامن و  کّسمت  ررـض ، هدعاق ال  هب  میناوتیمن  دراوم  نیا  رد  دنتـسه  یناج  ای  یلام 
. تسا هدش  راب  يررض »  » ناونع يور  عراش ، مکح 

؟ دنکیمن یفن  هدش ، راب  ررض »  » ناونع سفن  يور  هک  ار  یماکحا  ررض » ال   » ارچ لاؤس :
؟ یفن مادک  ّتلع  اّما  تسا ، هداد  رارق  یفن  ّتلع  ار  ررض  سّدقم ، عراش  باوج :

، عوضوم هکلب  دوشیمن  دوخ  مکح  عناـم  عوضوم ، هاگچـیه  شدوخ ، مکح  یفن  ّتلع  هن  تسا  رگید  ماـکحا  یفن  ّتلع  هک  تسا  حـضاو 
. دیامنیم تابثا  ار  شدوخ  هب  طوبرم  مکح 

هّیلّوا ماکحا  هّلدا  اب  ررض  هدعاق ال  تبسن 

مومع و ضراـعت و  اـهنآ  نیب  رهاـظ ، بسحهب  هکنیا  اـب  دـنراد و  مدـقت  هّیلّوا ، ّهلدا  هب  تبـسن  ررـض - ـال  هدـعاق  هّیوناـث - ماـکحا  ّهلدا  [- 1]
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. دنتسه مّدقم  هّیلّوا ، ّهلدا  رب  هّیوناث  ّهلدا  لاحنیعرد ، اّما  تسا  هجو  نم  صوصخ 
ّهلدا  دننام  اهنآ  زا  یضعب  - 1 دنتسه : مسق  ود  رب  هّیوناث  ّهلدا  هک  میوشیم  رّکذتم  البق 

189 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رذن و هب  ءافو  طرـش ، هب  ءافو  بوجو  ّهلدا  دننام  دـنیامنیم  مکح  تابثا  هّیوناث  ّهلدا  زا  یـضعب  دننکیم 2 - مکح  یفن  جرح ، ررـض و  یفن 

. میهدیم حیضوت  ار  نآ  لاثم  ود  رکذ  اب  کنیا  و  هریغ .
بجاو ءوضو ، ررض ، دروم  رد  یّتح  دیوگیم  ءوضو  باجیا  لیلد  مینکیم - هسیاقم  ءوضو  باجیا  لیلد  اب  الثم  ار  ررـض » ال   » لیلد فلا -

مومع و اهنآ  نیب  تبسن  تسا و  ضراعت  رهاظ ، بسحهب  ود  نیا  نیب  دنکیم  یفن  ررض ، لاح  رد  ار  ءوضو  بوجو  ررـض ، لیلد ال  تسا و 
دنترابع قارتفا  هّدام  ود  يررض و  يوضو  زا  تسترابع  عامتجا ، هّدام  دنراد ، قارتفا  هّدام  ود  عامتجا و  هّدام  کی  تسا ، هجو  نم  صوصخ 

: فلا زا :
، عامتجا هّدام  رد  میئوگیمن  دراوم  نیا  رد  درادن ، ءوضو  هب  یطابترا  هک  يررض  لسغ  دننام  يررض  يوضو  ریغ  يررـض ب : ریغ  يوضو 

ررـض هدـعاق ال  راـیتخا  هب  ار  يررـض - يوضو  عاـمتجا - هّداـم  هک  تسا  نیا  یفرع  عمج  ياـضتقم  هکلب  تسا و ...  حرطم  طـقاست  هلئـسم 
. دنتسه مّدقم  هّیلّوا  ّهلدا  رب  ررض  ّهلدا ال  ینعی  تسین  بجاو  يررض  يوضو  میئوگب  میراذگب و 

. تسا بجاو  ءوضو  اقلطم  دیوگیم  هک  مینک  هچ  ءوضو  باجیا  لیلد  روهظ  اب  لاؤس :
تباث یئاضتقا  مکح  نآ  ررـض ، دننام  یعنام  ضورع  تروص  رد  دنراد و  یئاضتقا  هبنج  هدش  راب  هّیلّوا ، نیوانع  يور  هک  یماکحا  باوج :

دوش و تباث  یئاضتقا  بوجو  یلّوا و  لـیلد  قباـطم  دراذـگیمن  تسه و  يوق  رایـسب  عناـم  کـی  نآ ، ربارب  رد  ررـض  یفن  ّهلدا  دوشیمن و 
. دنک ادیپ  ّتیلعف 

دنع نونمؤملا   » الثم تسا  هّیوناث  ّهلدا  زا  طرـشهب  يافو  بوجو  لیلد  دـنیامنیم : مکح  تابثا  هک  ياهیوناـث  ّهلدا  دروم  رد  رگید  لاـثم  ب -
يزیچ  رگا  دیوگیم ، مهطورش »
190 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀّماّتلا ۀّیلعلا  وحنب  لب  ءاضتقالا ، وحنب  سیل  دروملا  یف  مکحلا  ّنأ  ربتعم  هجوب  زرحأ  امیف  رمألا  سکعی  امبر  معن 
______________________________

سابل تطایخ  رگا  لاح  تسا  یحابم  رما  یلّوا ، لیلد  بسحهب  سابل  تطایخ  هک  مینادیم  دومن و  ءافو  نآ  هب  دـیاب  دـش  طرـش  هلماعم ، رد 
نیا رد  يزودـب  ارم  ساـبل  هکنیا  رب  طورـشم  مشورفیم  ار  باـتک  نیا  تفگ  يرتشم  هب  عیاـب  ـالثم  دـش  عقاو  طارتشا ، دروم  ياهلماـعم  رد 

تـسا زئاج  شکرت  حابم و  سابل  تطایخ  هک  تسا  نیا  شدافم  تسا و  مومع  ای  قالطا  ياراد  هک  یلّوا  لیلد  میراد : لیلد  ود  اـم  تروص 
ره دـیوگیم  تسا و  قـالطا  اـی  مومع  ياراد  مه  مهطورـش » دـنع  نونمؤملا   » و يوناـث ، لـیلد  دوشن و  اـی  دوشب  عقاو  طارتـشا  دروم  هاوخ 

عامتجا و هّدام  کی  تسا و  هجو  نم  صوصخ  مومع  ود ، نآ  نیب  رگید و  زیچ  ای  دـشاب  سابل  تطاـیخ  هاوخ  تسه  ءاـفولا  بجاو  یطرش 
ترابع اهنآ  قارتفا  هّدام  ود  و  [ 287] دوش عقاو  طارتشا  دروم  هک  یـسابل  تطایخ  زا : تسا  ترابع  عامتجا  هّدام  اّما  دـنراد . قارتفا  هّدام  ود 

ءافو بوجو  لیلد  قارتفا  هّداـم  دوشن ب - عقاو  طارتشا  دروم  تطاـیخ  هک  تسا  يدروم  نآ  تطاـیخ ، لـیلد  قارتفا  هّداـم  فلا - زا : تسا 
هک تسا  نیا  یفرع  عمج  ياضتقم  لـبق  ضرف  دـننام  مه  دروم  نیا  رد  دوش . طرـش  تطاـیخ ، زا  ریغ  يزیچ  هک  تسا  يدروم  نآ  طرـشهب 

. دوش ماجنا  بوث  تطایخ  دیاب  دراد و  مّدقت  یلّوا  لیلد  رب  يوناث  لیلد 
نیا سکع  بلطم  مه  یهاگ  تسین  نینچنیا  هشیمه  هک  دنیامرفیم  نونکا  دـنراد  مّدـقت  هّیلّوا  ّهلدا  رب  هیوناث  ّهلدا  دـندومرف  فّنـصم  [- 1]

. دننکیم ادیپ  مّدقت  ررض  هدعاق ال  رب  هّیوناث و  ّهلدا  رب  هّیلّوا  ّهلدا  تسا و 
؟ دنراد مّدقت  يوناث  ّهلدا  رب  یلّوا  ّهلدا  يدراوم  هچ  رد  لاؤس :
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191 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضامغإلا زوجی  ۀلالدب ال  ضراع ، نود  ضراع  یلإ  ۀـفاضإلاب  وأ  اقلطم ، ۀـّیلعفلا  وحنب  نوکی  ةرات  یلّوأ : ناونعب  تباّثلا  مکحلا  ۀـلمجلاب  و 

. هلیلد یلع  ناونعلا  كاذ  لیلد  مّدقیف  هل ، فلاخملا  ضراعلا  مکح  لیلد  ببسب  اهنع 
و یضتقملا ، دّرجمب  ّهنأ  یلع  ۀنیرق  امهعامتجا  ناک  ثیح  افرع ، هببسب  اهنع  ضامغإلا  مزلل  ۀلالد  كانه  تناک  ول  وحن  یلع  نوکی  يرخأ  و 

[. 1  ] یلعف عنام  ضراعلا  ّنأ 
______________________________

تـسا هدـش  لعج  يوحن  هب  مکح  نآ  تسا و  ّتیلعف  هّمات  ّتلع  یلّوا  لیلد  مکح  هک  مینک  زارحا  يربتعم  قیرط  زا  هک  يدراوم  رد  باوج :
لتق تمرح  مینادیم  الثم  دـنراد ، مّدـقت  هّیوناـث ، ّهلدا  رب  هّیلّوا  ّهلدا  دراوم ، نیا  رد  تسه  ّتیلعف  هّماـت  ّتلع  هکلب  درادـن  یئاـضتقا  هبنج  هک 

. دوشیمن یفن  ررض ، قّقحت  يوناث و  ناونع  اب  تسا و  ّتیلعف  هّمات  ّتلع  یلّوا  ناونعهب  هک  تسا  یمکح  نمؤم ،
هّیوناث ماکحا  ّهلدا  يدراوم  هچ  رد  هک  دنیامنیم  صّخشم  دننکیم و  نایب  یّلک  هدعاق  اب  هارمه  ار  لبق  ثحب  هصالخ  فّنصم ، نونکا  [- 1]

هب تبسن  هّیلّوا ، ّهلدا  دروم  ود  رد  - 1 تسا . مّدقم  هّیوناث  ماکحا  ّهلدا  رب  هّیلّوا  ماکحا  ّهلدا  يدراوم  هچ  رد  دراد و  مّدقت  هّیلّوا  ماکحا  ّهلدا  رب 
. تسا مّدقم  هّیوناث  ّهلدا 

هریغ ررـض و  زا  مـعا  يوناـث ، نیواـنع  ضراوـع و  زا  کیچـیه  دراد و  هّماـت  تـّیلعف  هدـش و  تباـث  یلّوا  ناوـنعهب  یمکح  یهاـگ  فـلا -
. دراد مّدقت  يوناث  لیلد  رب  یلّوا  لیلد  تروص  نیا  رد  دیامن  لزلزتم  ار  یلّوا  مکح  نآ  دناوتیمن 

دناوتیمن ررض  هدعاق ال  يوناث و  لیلد  دشاب  یناج  ررض  یّتح  ای  یلام  ررض  مزلتـسم  ذاقنا ، نیا  رگا  تسا و  بجاو  یلو  ای  یبن  ذاقنا  لاثم :
. دوش ماجنا  یصو  ای  یبن  ذاقنا  دیاب  دراد و  مّدقت  یلّوا  مکح  لیلد  نامه  هکلب  دوش  نآ  عنام 

ضراوع  زا  یضعب  هب  تبسن  هدش و  تباث  یلّوا  ناونعهب  یمکح  یهاگ  ب -
192 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لیق امک  هلولدم ، یلإ  هرظن  توبث  مدعل  هلیلد 289 ،] یلع  هلیلد 288 ] ۀموکحب  لقن  مل  ول  اذه 
______________________________

[. 291] درادن هّمات  ّتیلعف  ضراوع  زا  رگید  یضعب  ربارب  رد  و  [ 290] دراد هّمات  ّتیلعف 
هچرگ تروص  نیا  رد  دـشورفب  وا  هب  بآ  يرادـقم  تسا  رـضاح  مه  یـسک  دراد و  یلاـم  نّکمت  نکل  تسا  بآ  دـقاف  یـسک  رگا  لاـثم :

اّما تسا  مّدقم  يوناث  لیلد  هب  تبسن  یلّوا  لیلد  دریگب و  ءوضو  درخب و  ار  بآ  دیاب  لاحنیعرد  اّما  تسا  یلام  ررـض  مزلتـسم  بآ ، دیرخ 
. دراد مّدقت  یلّوا  ّهلدا  رب  يوناث  ّهلدا  تروص  نیا  رد  دشاب  يرامیب  یناج و  ررض  بجوم  نتفرگ ، ءوضو  رگا 

؟ دراد هقلطم  هّمات و  ّتیلعف  فیلکت ، هک  میوشیم  هّجوتم  اجک  زا  لاؤس :
هب ینعی  دوـمن  ضاـمغا  نآ  زا  ناوـتیمن  هک  تسه  يوق 292 ] ردـقنآ ، شتلالد  یهاگ  درک  هظحـالم  ار  یلّوا  مکح  لـیلد  دـیاب  باوج :

. دراد مّدقت  يوناث  لیلد  رب  یلّوا  لیلد  میئوگیم  اذل  دـنک  تمواقم  نآ ، ربارب  رد  دـناوتیمن  ضراع - يوناث - لیلد  الـصا  هک  تسا  يوحن 
رظنفرـص یلّوا  لیلد  زا  دـیاب  دریگ ، رارق  نآ  ربارب  رد  يوناث  مکح  لـیلد  کـی  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  یلّوا  مکح  لـیلد  مه  یهاـگ  - 2

جرح و ررـض ، زا  ّمعا  یعناـم  ره  ضورع  اـب  دراد و  یئاـضتقا  هبنج  یلّوا  مکح  نآ  هک  تـسا  یفرع  هـنیرق  لـیلد ، ود  نـیا  عاـمتجا  درک و 
. تسا لیبق  نیا  زا  مه  دراوم  رثکا  دوشیم و  عفر  رارطضا ،

اّما تسا  یفرع  عمج  ياضتقم  هب  یلّوا  لیلد  رب  يوناث  لیلد  میدقت  ّتلع  میتفگ  [- 1]
193 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نکی مل  ول  نیضراعتملا  ۀلماعم  امهعم  لماعیف  الثم ، ررضلا  یفن  لیلد  رـسعلا و  یفن  لیلدک  نیـضراعلا ، یلیلد  دراوت  لاح  کلذب  حدقنا  ّمث 
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[. 1  ] یلوأ حجرأ و  رخآلا  لیلد  ناک  نإ  يوقأ و  هیضتقم  ناک  ام  مّدقیف  الإ  و  نییضتقملا ، محازت  باب  نم 
______________________________

حراش رظان و  مکاح ، لـیلد  هک  تسا  قّقحم  تموکح ، یتروص  رد  هک  مینادیم  دـننادیم و  یحالطـصا  تموکح  ار  میدـقت  هجو  یـضعب 
[. 293] دشاب موکحم  لیلد 

، میناوتیم هنوگچ  الثم  تسین  تباث  یلّوا ، لیلد  هب  تبسن  يوناث ، لیلد  ّتیحراش  تراظن و  دنیوگیم  دنریذپیمن و  ار  هجو  نیا  فّنـصم ،
. تسه ءوضو  لیلد  رّسفم  حراش و  ررض » ال   » میئوگب

ای تسا و  [ 294 «] یفرع عمج   » ای مّدـقت ، كالم  اّما  تسا  تباث  میدرک  رکذ  البق  هک  يدراوم  رد  یلّوا  لیلد  رب  يوناث  لیلد  مّدـقت  هصالخ :
- مظعا خیش  رظن  قبط  تسا - یلّوا  لیلد  رب  يوناث  لیلد  تموکح  رطاخ  هب 

هّیوناث ماکحا  هّلدا  اب  ررض » ال   » لیلد تبسن  يوناث  لیلد  ود  دراوت 

یهاگ الثم  تسیچ ؟ هلئـسم  مکح  دومن  ضراعت  رهاظ ، بسحهب  هّیوناث  ماکحا  ّهلدا  زا  یـضعب  اـب  [«، 295] ررـض ال   » لیلد رگا  لاؤس : [- 1]
يراک نینچ  رگا  رگید  فرط  زا  دـنکیم و  یفن  ار  نآ  ررـض » ال   » تسا و هیاسمه  هب  رارـضا  مزلتـسم  هاچ ، رفح  دوخ و  کلم  رد  فّرـصت 

هدعاق  میوشیم و  دیدش  هقیضم  جرح و  رسع و  راچد  نامدوخ  مینکن ،
194 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا مّدقم  يوناث 297 ] لیلد  ود  زا  کیمادک  دراوم  نیا  رد  [ 296 «] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام   » دیوگیم جرح » «ال 
دنشاب نیمحازتم  لیبق  زا  رگا  دوشیم و  ءارجا  اهنآ  دروم  رد  نیضراعتم  نیلیلد  مکح  دنـشاب ، نیـضراعتم  لیبق  زا  لیلد  ود  نآ  رگا  باوج :

. دوشیم هتشاد  مّدقم  دشاب  رتيوق  شکالم  یضتقم و  هک  مادکره 
. ود ره  رد  هن  تسه  امهدحا  رد  مکح  كالم  یضتقم و  نیضراعتم ، رد  ضراعت : محازت و  قرف 

هب رـصحنم  مه  مکح  اضرف  تسا و  مارح  هعمج  زامن  دیوگیم  رگید  لیلد  و  بجاو ، هعمج ، زامن  دـیوگیم  لیلد  کی  دـینک  ضرف  لاثم :
كـالم دـجاو  ود ، ره  دوشیمن  تسه و  كـالم  ياراد  لـیلد ، ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  حـضاو  دروـم ، نیا  رد  تسا ، تمرح  بوـجو و 

- هریغ تلالد و  ای  دنس  تهج  زا  دراد - ناحجر  ّتیلیلد ، رظن  زا  هک  درک ، هعجارم  یلیلد  نآ  هب  دیاب  نیضراعتم  باب  رد  دنشاب ،
دروـم رد  دـنراد ، همزلم  تحلـصم  مادـکره  هک  قـیرغ  ود  ذاـقنا  بوـجو  دـننام  دراد  دوـجو  ود  ره  رد  مکح  كـالم  نیمحازتـم ، رد  اـّما 

یـضتقم كالم و  مینیبب  دـیاب  هکلب  تسا  رتيوق  اهنآ  لاثما  تلالد و  ای  دنـس  رظن  زا  کیمادـک  هک  میرادـن  نآ  لیلد  هب  يراـک  نیمحازتم 
هچرگ مینکیم  لمع  نآ ، قبط  تشاد ، رتيوق  یـضتقم  كالم و  هک  مادکره  تسا  رتشیب  کیمادـک  تحلـصم  تسا و  رتيوق  کیمادـک 

. میتسه ّریخم  امهدحا  باختنا  رد  دوب ، يواسم  ود  ره  یضتقم  رگا  و  دشاب . حجرا  تلالد ، رظن  زا  رگید  لیلد 
195 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـعل ضراعّتلا ، باب  نم  ال  امهدراوت ، عم  امهیف  یـضتقملا  توبثب  بابلا ، كاذ  نم  نوکی  نأ  نیـضراعلا  دراوت  یف  بلاغلا  نأ  دـعبی  ـال  و 
[. 1  ] رخآ يوناث  وأ  یلوأ  ناونع  عم  ررّضلا  ضراعت  لاح  اذه  یفخی ؛ امک ال  امهدحأ  یف  الإ  هتوبث 

رایتخال الإ  حرسم  الف  نینثا ، وأ  دحاو  صخش  يررـض  نیب  ناک  نإ  ناروّدلا  ّنأ  هیف  لوقلا  لمجمف  رخآ ، ررـض  عم  ضراعت 298 ] ول  اّمأ  و 
[. 2  ] راتخم وهف  الإ  و  ناک ، ول  امهّلقأ 

______________________________

لمع دوب  رتيوق  ناشتلالد  هک  مادکره  هب  دندوب ، نیـضراعتم  لیبق  زا  هچنانچ  تفرگ ، رارق  رگیدکی  ربارب  رد  يوناث  لیلد  ود  رگا  هصالخ :
. میئامنیم لمع  دوب ، رتيوق  شکالم  یضتقم و  هک  مادکره  هب  دندوب ، نیمحازتم  لیبق  زا  رگا  مینکیم و 
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؟ نیمحازتم ای  تسا  نیضراعتم  لیبق  زا  ایآ  يوناث  لیلد  ود  دراوت  هرخالاب  لاؤس : [- 1]
دراد دوجو  فرط  ود  ره  رد  مکح  یـضتقم  كالم و  ینعی  دنتـسه  نیمحازتم  قیداصم  زا  دراوم  بلاغ  رد  میئوگب  هک  تسین  دیعب  باوج :

هک میداد  صیخـشت  رگا  اهتنم  دـشاب  یـضتقم  دـقاف  امهدـحا  دـنتفرگ ، رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  يوناث  لـیلد  ود  رگا  هک  تسین  نینچنیا  و 
. میتسه ریخم  ّالا  میرادیم و  مّدقم  ار  نآ  تسا  رتيوق  شکالم  کیمادک 

ره نیمحازتم  رد  اّما  تسه  كالم  یضتقم و  ياراد  امهدحا  نیضراعتم  رد  اریز  تسین  نیـضراعتم  لیبق  زا  يوناث  لیلد  ود  دراوت  هصالخ :
. دنتسه كالم  دجاو  ود 

. میدرک نایب  هّیوناث  هّیلوا و  ّهلدا  اب  ار  ررض » ال   » هدعاق تبسن  نونکات 

نیررض ضراعت 

؟ تسیچ ناشمکح  دندرک  ضراعت  رگیدکی  اب  ررض » ال   » هدعاق قیداصم  رگا  [- 2]
196 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع ۀـّنملل  نوکی  هیفن  ّنإف  رثکأ ، رخآلا  ررـض  ناک  ول  و  ررّـضلا ، هلّمحت  موزل  مدـع  رهظألاف  هریغ ، ررـض  هسفن و  ررـض  نیب  ناـک  ول  اـّمأ  و 
لّمحت  یلع  ۀّنم  و ال  ۀّمألا ،

______________________________

: تسا تروص  هس  ياراد  هلئسم ،
: تسا ضرف  ود  ياراد  تروص  نیا  هک  تسا ، دحاو  صخش  يارب  ررض ، ود  نیب  رئاد  رما ، یهاگ  - 1

وا هب  ار  دوخ  ياهلوپ  زا  ناموت  دـص  اـی  هک  دومن  هارکا  ار  اـم  یملاـظ  ـالثم  دوش  دراو  نم »  » رب ررـض  ود  زا  یکی  هک  تسا  رئاد  رما ، فلا -
. میهدب وا  هب  ار  دوخ  نادنفسوگ  زا  دنفسوگ  کی  ای  میهدب 

هب میریگب و  دیز  زا  ناموت  دص  ای  هک  هدومن  هارکا  ار  ام  یملاظ  الثم  دوش  دراو  دیز - يرگید - رب  ررـض  ود  زا  یکی  هک  تسا  رئاد  رما  ب :
. میهدب وا  لیوحت  ار  دیز  نادنفسوگ  زا  یکی  ای  میهدب  وا 

، تسا حرطم  رثکا  ّلقا و  هلئـسم  رگا  میتسه و  ّریخم  ود  نآ  زا  یکی  باختنا  رد  اـم  تسا  يواـسم  ررـض ، ود  ره  رگا  روکذـم  ضرف  ود  رد 
. میئامن رایتخا  ار  رتمک  ررض  دیاب 

ای هک  هدومن  هارکا  ار  يدرف  یملاظ  الثم  تسا - جراخ  ررض ، هرئاد  زا  هرکم  تسا - فلتخم  درف  ود  يارب  ررض ، ود  نیب  رئاد  رما  یهاگ  - 2
میتسه و ّریخم  ام  تسا ، يواسم  ررـض ، ود  نآ  رگا  مه  تروص  نیا  رد  ار ، ورمع  نادنفـسوگ  زا  یکی  ای  و  ریگب ، میارب  دیز  زا  ناموت  دص 

یهارکا رثکا ، ررض  هب  تبسن  اریز  تسا  حضاو  مّود  لّوا و  تروص  رد  نیررّضلا  ّلقا  رایتخا  ّتلع  میئامن . باختنا  ار  رتمک »  » ررـض دیاب  الا 
. درادن قّقحت 

197 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: لاقی نأ  الإ  مهّللا  رخآلا ، یلع  هداریإب  هسفن  نع  هعفد  هل  سیل  هیلإ ، اهّجوتم  ررّـضلا  ناک  ول  معن  رثکأ . ناک  نإ  رخآلا و  نع  هعفدل  ررّـضلا ،

[. 1 [ ] لّمأتف 299 ۀّنم ، عّونلا  ظاحلب  ّلقألا  رایتخا  و  ۀّمألا ، عون  ظاحلب  ّهنأ  الإ  ۀّنملل ، ناک  نإ  ررّضلا و  یفن  ّنإ 
______________________________

«. دیز  » هّجوتم ای  دوشب  نم »  » هّجوتم ررض  دیاب  ای  تسا ، رگید  درف  دوخ و  هب  تبسن  ررض ، نیب  رئاد  رما ، یهاگ  : 3 [- 1]
: تسا ضرف  ود  ياراد  مه  مّوس  تروص 

يزّوجم تروص  نیا  رد  دومن  عفد  دـیز  هب  ررـض  قیرط  زا  ار  نآ  ناوتیم  نکل  دوشیم  ناـسنا  دوخ  هّجوـتم  ررـض ، ءادـتبا  یهاـگ  فـلا -

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1362 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب رتمک  نامدوخ  هّجوتم  ررض  رگا  اصوصخم  میئامن  دراو  ررض  ریغ ، هب  تبسن  هک  درادن  دوجو 
ار نآ  دوخ ، زا  ررـض  عفد  رطاخ  هب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  میهدب  وا  هب  ناملاوما  زا  ناموت  دـص  هک  دـیامن  هارکا  ار  ام  یملاظ  رگا  لاثم :

. میئامن دیز  هجوتم 
، ءادتبا زا  امیقتسم و  ررض  ینعی  میشابیم  رگیدکی  ضرع  رد  ود  ره  تسا و  يرگید  درف  ای  دوخ  هب  تبسن  ررـض  نیب  رئاد  رما ، یهاگ  ب -

. تسا هدش  ود  ره  هّجوتم 
، ررـض ینعی  مهدـب  وا  هب  دـیز  لاوما  زا  دنفـسوگ  کی  ای  مهدـب  وا  هب  مدوخ  لام  زا  ناموت  دـص  ای  هک  دـیامن  هارکا  ار  ناسنا  یملاظ  لاثم :

. میتسه رگیدکی  ضرع  رد  ود  ره  تسا و  هدش  ود  ره  هّجوتم  امیقتسم 
هب طوبرم  ررـض  زا  رتشیب  ریغ ، هب  طوبرم  ررـض  هچرگ  میوش  ررـض  لّمحتم  نامدوخ  درادن  یموزل  هک  تسا  نیا  رهظا  دنیامرفیم  فّنـصم 

ررض ات  موش  ررض  لّمحتم  نم  دشاب  ءانب  رگا  هدش و  دراو  تّما - يارب  نانتما - ماقم  رد  ررض  هدعاق ال  اریز  دشاب  نامدوخ 
198 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ...« لاقی نا  الا  ّمهللا   » تسه نانتما  ّتنم و  درف  نآ  يارب  هکلب  درادن  دوجو  نم  يارب  ینانتما  دوش  عفد  يرگید 
صخش هن  دناهدش - هتفرگ  رظن  رد  مدرم  عون  هّینانتما ، هدعاق  نیا  رد  هکلب  تسا  هدماین  درف  صخـش و  يارب  ّتنم  ماقم  رد  ررـض » ال   » هدعاق

- دارفا صوصخ  و 
لّمحتم ار  نآ  دـیاب  تسا ، رتمک  نم  هّجوتم  ررـض  رگا  دومن  هظحالم  ار  رثکا  ّلقا و  دـیاب  دـشاب ، تّما  عون  رب  نانتما  ررـض » ال   » هکنیا رب  انب 

. هن الا  موش و 
199 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باحصتسالا  یف 
201 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهنأ الإ  یتش ، تناک  نإ  هفیرعت و  یف  مهتارابع  نأ  یفخی  و ال  باحـصألل . لاوقأ  ایفن  اـتابثإ و  هتّیّجح  یف  و  باحصتسالا 300 :] یف  لصف 
کلذ یلع  ءالقعلا  ءانب  ۀهج  نم  اّمإ  هئاقب : یف  ّکش  مکح  يذ  عوضوم  وأ  مکح  ءاقبب  مکحلا  وه  و  دراف ، ینعم  دحاو و  موهفم  یلإ  ریـشت 

وأ ّصّنلا  ۀلالد  ۀهج  نم  اّمإ  و  اقباس . هتوبث  ۀظحالم  نع  ئـشاّنلا  هب  ّنّظلل  وأ  ادّبعت ، [ 302] ۀلمجلا یف  وأ  [، 301] اقلطم ۀیفرعلا  مهماکحأ  یف 
[. 1  ] الّصفم کلذ  یلإ  ةراشإلا  یتأت  امبسح  کلذک ، هیلع  عامجإلا  يوعد 

______________________________

باحصتسا

« باحصتسا رد  لاوقا  »

ثحب  نآ ، هرابرد  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هک  ياهّیلمع  لوصا  زا  لصا  نیمراهچ  [- 1]
202 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا باحصتسا  دننکیم 
رکذ دروم  نیا  رد  لوـق  هدزاـی  لـئاسر ، باـتک  رد  خیـش  موـحرم  دراد و  دوـجو  يّدـعتم  لاوـقا  باحـصتسا ، ّتیّجح  مدـع  اـی  ّتیّجح  رد 

[. 303] دناهدرک

باحصتسا فیرعت 
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دننکیم و هراشا  موهفم  کی  هب  اهنآ  مامت  اّما  تسا  فلتخم  باحصتسا ، فیرعت  رد  نیّیلوصا  ءاملع و  تارابع  هچرگ  دنیامرفیم  فّنـصم 
«. هئاقب یف  ّکش  مکح  يذ  عوضوم  وا  مکح  ءاقبب  مکحلا  وه  : » زا تسا  ترابع  نآ 

نامز رد  تراهط - یمکح - هاگره  الثم  میئامنیم . نآ  ءاـقب  هب  مکح  مینک ، کـش  یعرـش  مکح  کـی  ءاـقب  رد  هاـگره  فیرعت  نیارباـنب 
ءاقب رد  کش  هاگره  نینچمه  مینکیم و  مکح  نآ  ءاقب  هب  تروص  نیا  رد  مینک ، کش  نآ ، ءاقب  رد  یلو  دوب  تباث  قباس ،

203 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. مینکیم عوضوم  نآ  ءاقب  هب  مکح  تسا ، یعرش  مکح  ياراد  عوضوم ، نآ  هک  میئامن  یعوضوم 

یعرـش مکح  عوضوم  رمخ ، هک  تسا  حـضاو  تسا - هدوب  رمخ  اعطق  قباس  نامز  رد  یعیام  مینادیم  الثم  هّیجراخ - تاعوضوم  رد  لاثم :
ءاقب هب  مکح  باحـصتسا ، هب  کّسمت  اب  میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسا  یقاب  ّتیرمخ ، ناونع  ایآ  هک  میراد  کش  ـالعف  نکل  تسا -

باحـصتسا ار  یعرـش  مکح  ای  دـیاب  باحـصتسا  رد  نیاربانب  میئاـمن  ّبترتم  عیاـم  نآرب  ار  رمخ  ماـکحا  هدومن و  ّتیرمخ - عوضوم - نآ 
. تسا یعرش  مکح  ياراد  هک  یعوضوم  ای  دومن و 

باحصتسا تّیجح  هّلدا  یلامجا  نایب  ]

هراشا

؟ مینکیم ءاقب  هب  مکح  یقیرط  هچ  زا  رگید  ترابعهب  تسیچ ؟ باحصتسا  ّتیّجح  لیلد 
دـننکیم و ثحب  لیـصفت ، هب  اهنآ  هرابرد  ادـعب  یلو  دـننکیم  هراشا  اهنآ  هب  العف  فّنـصم  تسه . فـالتخا  باحـصتسا ، راـبتعا  ّهلدا  رد 

. مینکیم نایب  راصتخا  وحن  هب  ار  ّهلدا  نآ  کنیا 

: ءالقع يدّبعت  يانب  - 1

نآ ءاقب  رب  ءاـنب  دـننک  نآ  ءاـقب  رد  کـش  دـعب  دنتـشاد و  نیقی  یبلطم  هب  تبـسن  رگا  دوخ  هّرمزور  لـئاسم  رد  یفرع و  ماـکحا  رد  ءـالقع 
ّنظ مدع  دوجو و  رادم  رئاد  هک  دـنراد  يدـّبعت  يانب  کی  اهنآ  هکلب  دوشیم  ادـیپ  ناشیارب  ءاقب  هب  ّنظ  هکنیا  باب  زا  هن  هّتبلا  دـنراذگیم ،

- مینکیم نایب  ار  نآ  يدوزب  هک  تسا  يرگید  لیلد  ءاقب ، هب  ّنظ  تسین -

: ّنظ - 2

ءاقب رد  کش  نونکا  یلو  دوب  نّقیتم  تباث و  البق  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  یعیبط  هلأسم  کی  هکلب  میرادـن  ءاقب » رب   » يدـّبعت یئالقع  يانب 
. دوشیم قّقحم  ام  يارب  ءاقب  هب  ّنظ  العف  میراد ، نآ 

204 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. لاوقأ یلع  هتوبث ، هجو  یف  و  ۀلمجلا ، یف  وأ  اقلطم  هتابثإ  هیفن و  یف  فالخلا  عاّزنلا و  هیف  عقی  نأل  لباقلا  وه  ینعملا  اذه  ّنأ  یفخی  و ال 
ناک امل  و  لاوقألا ، هیف  لباقت  امل  هتوبثب ، ملعلا  عم  ئـشاّنلا  هب  ّنّظلا  وأ  ءاقبلا  یلع  ءـالقعلا  ءاـنب  سفن  وه  باحـصتسالا  ناـک  ول  ّهنأ  ةرورض 

مکحلا وه  نوکی  نأ ال  مهوی  امبر  ناک  نإ  و  اهـضعب ، یلع  قبطنی  اـمب  هفیرعت  و  نیدروم ، لـب  دـحاو  دروم  یلع  نیدراو  تاـبثإلا  یفّنلا و 
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تافیرعّتلا  یف  لاحلا  وه  امک  مسالا ، حرش  حیبق  نم  لب  مسرب  و ال  [ 304] ّدحب نکی  مل  ثیح  ّهنأ  الإ  هجولا ، كاذ  لب  ءاقبلاب 
______________________________

ربتعم تاراما  زا  یکی  هکلب  تسین  یلمع  لـصا  باحـصتسا ، هک  دـندقتعم  دـننادیم  تّجح  ءاـقب  هب  ّنظ  هار  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناـسک 
. تسا

؟ دنوشیم عمج  هنوگچ  ءاقب  هب  ّنظ  اب  ءاقب  رد  ّکش  لاؤس :
هک مینادیمن  ءادـتبا  الثم  میراد  ءاـقب  هب  ّنظ  توبث ، هب  نیقی  هب  هّجوتاـب  میراد و  ءاـقب  رد  کـش  یلبق  توبث  هب  نیقی  زا  رظنعطق  اـب  باوج :
هب ّنظ  العف  یلبق ، توبث  هب  نیقی  هب  هّجوتاب  هدوب ، رهاط  اعطق  ام  سابل  حبص  لّوا  هکنیا  هب  مینکیم  هّجوت  یتقو  اّما  هن  ای  تسا  رهاط  نامسابل 

. دوشیم ادیپ  ام  يارب  تراهط  ءاقب 

: صوصن - 3

. دناهدش باحصتسا  رابتعا  هب  لئاق  تایاور ، صوصن و  قیرط  زا  مه  ياهّدع 

: عامجا - 4

نآ رد  لوق  هدزای  الثم  هک  ياهلأسم  رد  عامجا  ياعّدا  هک  تسا  حضاو  دناهدومن و  کّسمت  عامجا ، هب  باحـصتسا  رابتعا  يارب  مه  یـضعب 
. درک میهاوخ  ثحب  ّهلدا  زا  کیره  هرابرد  ادعب  هّتبلا  تسین  حیحص  دراد ، دوجو 

205 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
درّطلا مدعب  هفیرعت  یف  رکذ  ام  یلع  لاکـشإلل  عقو  اذل ال  و  هجولا ، اذه  نم  هیلإ  ةراشإلل  لب  هجولا ، سفن  ّهنأ  یلع  ۀـلالد  هل  نکی  مل  ابلاغ ،
لصاح الب  لاکشإلا ، نم  اهیف  رکذ  ام  و  هل ، موقلا  تافیرعت  رکذ  ّنأ  حدقناف  سأب  مسّرلا  وأ  ّدحلاب  نکی  مل  اذإ  هب  نکی  مل  ّهنإف  سکعلا ، وأ 

[. 1  ] لئاط الب  لوط  و 
______________________________

هکلب دراذـگیمن  باحـصتسا  تقیقح  فیرعت و  رد  يریثأت  دـناهدرک  ناـیب  باحـصتسا ، ّتیّجح  يارب  هک  یفلتخم  ياـههار  قرط و  [- 1]
هک یفیرعت  قبط  اذل  هئاقب » یف  ّکش  مکح  يذ  عوضوم  وا  مکح  ءاقبب  مکحلا  : » زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  زیچ  کی  باحصتسا  تقیقح 

ترابعهب دوشیم  يراج  عوضوم ، کی  يور  هدش  هتفگ  باحصتسا  باب  رد  هک  ياهناگهدزای  لاوقا  مامت  میدرک  نایب  باحصتسا  يارب  ام 
تسا تّجح  اقلطم  باحصتسا  دنیوگیم  یضعب  ینعی  تسا  لاوقا  مامت  عّمجت  زکرم  میدرک ، رکذ  باحـصتسا ، يارب  ام  هک  یفیرعت  رگید 

ای یفن  میدرک  نایب  ام  هک  ار  یتقیقح  فیرعت و  اهنآ  مامت  دنهدیم ، لیصفت  یعمج  درادن و  ّتیّجح  الـصا  باحـصتسا  دندقتعم  ياهّدع  و 
درادن و ای  دراد  ّتیّجح  اقلطم  عوضوم »...  وا  مکح  ءاقبب  مکحلا   » دنیوگیم رگید  ترابعهب  دـنهدیم  لیـصفت  هکنیا  ای  دـننکیم و  تابثا 

. دنهدیم لیصفت  هلئسم ، رد  ای 
. دنراد روکذم  بلطم  رب  رارصا  همه  نیا  فّنصم ، ارچ  لاؤس :

« ءاقبلا یلع  ءالقعلا  ءانب  : » زا تسا  ترابع  باحصتسا  دناهتفگ  یضعب  الثم  دناهدرک  انعم  رگید  وحن  هب  ار  باحصتسا  یـضعب  نوچ  باوج :
هب ّنظ  هکنیا  هن  تسه - ءاقب  هب  ّنظ  باحـصتسا ، ّتیهام  دـناهتفگ  هدرک و  حرطم  ار  ءاقب  هب  ّنظ  هلأـسم  باحـصتسا ، فیرعت  رد  یـضعب  و 

- دشاب ءاقب  هب  مکح  توبث  هار  ءاقب 
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فیرعت تقیقح و  ناـیب  ددـصرد  اـعقاو  دـناهدرک  فیرعت  روکذـم ، وـحن  هب  ار  باحـصتسا  هک  یناـسک  میئوـگب  رگا  دـنیامرفیم  فّنـصم 
کی  رد  دناوتن  هدش  هتفگ  باحصتسا  دروم  رد  هک  ياهناگهدزای  فلتخم و  لاوقا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دناهدوب ، باحصتسا 

206 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: اریز دنرادن  یلباقت  رگیدکی  اب  فلتخم  لاوقا  ینعی  دیامن  تابثا  ای  یفن  ار  زیچ  کی  دیامن و  عّمجت  دروم ،

اّما دریذـپیمن  ار  ءالقع  يانب  وا  هک  دراد  دوجو  یمّود  درف  اّما  دـنادیم  ءاـقبلا » یلع  ءـالقعلا  ءاـنب   » ار باحـصتسا  رفن ، کـی  دـینک  ضرف 
: هک مینکیم  لاؤس  امش  زا  تروص  نیا  رد  دراد ، لوبق  ار  ضقنت » ال   » رابخا باب و  تایاور 

دیناوتیمن امـش  نیتبثم ؟ زا  ای  تسا  نیفان  زا  وا  ایآ  رگید  ترابعهب  هن  ای  دـنادیم  تّجح  ار  باحـصتسا  هک  تسا  یناـسک  زا  مّود  درف  اـیآ 
درادن و لوبق  ار  ءالقع  ءانب  وا  دیدرک و  فیرعت  ءاقبلا » یلع  ءالقعلا  ءانب   » هب ار  باحـصتسا  اریز  دنادیم  تّجح  ار  باحـصتسا  وا  دـیئوگب 

حرطم ثحب ، يارب  ار  ياهلأسم  یتقو  نیاربانب  دنادیم  ربتعم  ار  باب  رابخا  وا  اریز  دـنادیمن  تّجح  ار  باحـصتسا  وا  دـیئوگب  دـیناوتیمن ،
دریذـپب و ار  ناـمه  تبثم  دـیامن و  یفن  ار  نآ  یفاـن  ینعی  دوش  يراـج  لاوقا  ماـمت  يور  هک  میئاـمن  حرط  ار  نآ  يوـحن  هب  دـیاب  مینکیم 

. دشاب لوق  ود  ای  لوق  کی  اب  قبطنم  هک  دشاب  يوحن  هب  هلئسم  حرط  هکنیا  هن  دهد  لیصفت  ار  نامه  لّصفم 
رد یـضعب  ای  هدرک و  فیرعت  ءاقبلا » یلع  ءالقعلا  ءانب   » هب ار  باحـصتسا  یـضعب  مینیبیم  ام  تسیچ ؟ لکـشم  نیا  ّلح  هار  هرخالاب  لاؤس :

دـننکیمن و عّمجت  دروم  کیرب  فلتخم  لاوقا  فیراعت ، نیا  قبط  دـناهدرک و  حرطم  ار  ءاـقب  هب  ّنظ  باحـصتسا ، تقیقح  ناـیب  فیرعت و 
ءالقعلا و ءانب   » نامه زا  تسا  ترابع  هکلب  دـشابن  ءاقب » هب  مکح  ، » باحـصتسا هک  دوشیم  داجیا  مّهوت  نیا  دـنرادن و  رگیدـکی  اب  یلباقت 

...«.
روکذم لاکـشا  دشاب ، صاخ  ضرع  ّتیهام و  تقیقح و  هب  فیرعت  دشاب و  هتـشاد  یمـسر  يّدـح و  هبنج  روکذـم ، فیراعت  رگا  باوج :

هب  مکح  هار  باحصتسا و  ّتیّجح  لیلد  نوچ  هکلب  دناهدوبن  یفیرعت  نینچ  ددص  رد  اهنآ  هک  مینادیم  اّما  تسا  دراو 
207 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهدافم سیل  و  ۀّیعرفلا ، ماکحألا  طابنتسا  قیرط  یف  عقت  ةدعاق  دیهمتل  اهیف  ثحبی  ثیح  ۀّیلوصأ ، ۀلأسم  هتّیّجح  یف  ثحبلا  ّنأ  یفخی  ّمث ال 
ول اذـه  الثم ، ۀـّیّجحلاک  اّیلوصأ  امکح  الإ  باحـصتسالا  يرجم  نوکی  امبر ال  و  فیک ؟ هیلإ ، یهتنی  ناک  نإ  و  ۀطـساو ، ـالب  لـمعلا  مکح 

. انرکذ اّمع  ةرابع  باحصتسالا  ناک 
ۀّیلوصأ ۀـلأسم  هنوک  یف  لاکـشإ  الف  هتوبث ، ۀـظحالم  نم  ئـشاّنلا  هب  ّنّظلا  وأ  هتوبث ، ملع  ام  ءاقب  یلع  ءالقعلا  ءانب  نع  ةرابع  ناـک  ول  اـما  و 

[. 1]
______________________________

تسین ءالقع  يانب  باحصتسا ، الا  الا  دناهدروآ و  باحـصتسا  فیرعت  رد  ار  ءالقع  يانب  نیا  [، 305] دناهتسنادیم ءالقع  يانب  الثم  ار  ءاقب 
رد تسیچ  هنادعـس »  » دـننک لاؤس  ام  زا  هکنیا  لثم  دراد  مسالا  حرـش  هبنج  اهنآ  فیراعت  میدرک و  نایب  هک  تسا  ءاقب  هب  مکح  نامه  هکلب 

عماج هک  درک  لاکـشا  ّتقد و  دیابن  یفیراعت  نینچ  رد  اذل  تسا  هایگ  یعون  هکلب  تسین  راوید  رادـج و  ینعم  هب  هنادعـس »  » میئوگ باوج 
. دنراد مسالا  حرش  هبنج  یگمه  نآ  لاثما  فیرعت و  نیا  هک  دندقتعم  فّنصم  تسین و  رایغا  عنام  دارفا و 

نیمه يور  مه  لاوقا  مامت  و  هئاـقب » یف  ّکـش  مکح  يذ  عوضوم  وا  مکح  ءاـقبب  مکحلا  : » زا تسا  تراـبع  باحـصتسا  فیرعت  هصـالخ :
تـسین ّبترتم  نآرب  ياهدـئاف  اریز  مینکیمن  ثحب  هنیمز ، نیا  رد  نیا  زا  شیب  دـننکیم و  تابثا  ای  یفن  ار  نآ  دـننکیم و  عّمجت  فیرعت ،

[. 306

؟ تسا هّیهقف  دعاوق  زا  هکنیا  ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ 
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: هک مینکیم  نایب  ار  یلوصا  هلأسم  نازیم  كالم و  روکذم ، لاؤس  هب  خساپ  يارب  [- 1]
208 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

طابنتـسا يارب  همّدقم ، دیاب  یلوصا  هلأسم  رگید ، ترابع  هب  دریگ  رارق  یّلک  یعرـش  مکح  طابنتـسا  قیرط  رد  هک  تسا  نآ  یلوصا ، هلأسم 
لیکـشت ياهّیـضق  یهلا  مکح  طابنتـسا  يارب  یتـقو  رگید  ناـیب  هب  دریگ  رارق  یهلا  مـکح  لـلع  هلـسلس  رد  دوـش و  عـقاو  یهلا  یّلک  مـکح 

. تسا یهلا  یّلک  مکح  هّیضق ، نآ  ياربک  ارغص و  هجیتن  دوشیم و  عقاو  هّیضق ، نآ  ياربک  یلوصا  هلأسم  میهدیم ،
لیکـشت اربک  ارغـص و  کی  اذل  تسه  ءاقبلا  كوکـشم  نآ ، بوجو  نونکا  دینک  ضرف  هدوب و  بجاو  روضح ، نامز  رد  هعمج  زامن  لاثم :

- تسه ءاـقب  هب  موـکحم  دـشاب  ءاـقبلا  كوکـشم  هک  یمکح  ره  تسا و  ءاـقبلا  كوکـشم  هـعمج  زاـمن  بوـجو  میئوـگیم ، مـیهدیم و 
. تسا یقاب  هعمج  زامن  بوجو  نونکا  نیاربانب  ءاقبلاب » موکحم   » هعمج زامن  بوجو  سپ  میریگیم  هجیتن  باحصتسا -

اذـل میدومن  طابنتـسا  ار  یهلا  مکح  هجیتـن  رد  دـش و  عقاو  روکذـم ، هّیـضق  ياربـک  ناونعهب  باحـصتسا  دـیدرک  هظحـالم  هک  روطناـمه 
مکح امیقتسم  یلوصا  هلئسم  باحصتسا و  هک  دیدومن  هظحالم  نینچمه  هقف و  دعاوق  زا  هن  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحـصتسا  میئوگیم 

اّما درکیم  نایب  ار  فّلکم  لعف  مکح  روکذـم ، سایق  هجیتن  دـنوشیم و  فّلکم  لعف  مکح  هب  یهتنم  هکلب  دـننکیمن  نایب  ار  فّلکم  لمع 
هطساو و نودب  اهنآ  لاثما  نامض و  هدعاق  زواجت ، هدعاق  الثم  دننکیم  نایب  ار  فّلکم  لعف  مکح  امیقتسم  هطباض ، تروص  هب  هّیهقف  دعاوق 
زا دعب  دیدومن - يزیچ  رد  کش  رگا  دیوگیم  [ 307] زواجت هدعاق  لاثم  ناونعهب  دننکیم  نّیعم  ار  فّلکم  لعف  مکح  اربک  ارغص و  نودب 

نآ 
209 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا هدرک  ادیپ  قّقحت  شدوخ  ياج  رد  ءیش  نآ  هک  دیراذگب  ءانب  دیدوب - رّکذتم  لمع  نیح  هک 
 ...«. نوکی اّمبر ال  فیک و  : » هلوق

: هک تسا  نیا  دهاش  نآ  هّیهقف و  هدعاق  هن  تسا  یلوصا  هلأسم  باحصتسا ، هک  دننکیم  هماقا  يدهاش  فّنصم ، نونکا 
هچنانچ دوشیم ، نشور  ام  يارب  یلوصا  هلأسم  نآ  ّتیّجح  قیرط ، نیا  زا  دنکیم و  ادیپ  نایرج  یلوصا  هلأسم  کی  رد  باحـصتسا  یهاگ 

باحـصتسا ار  نآ  ّتیّجح  میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسا  یقاب  نآ ، ّتیّجح  اـیآ  هک  مینک  کـش  دـعب  هتـشاد و  ّتیّجح  ـالبق  يزیچ 
دنک و کّسمت  باحصتسا ، هب  وا  رظن  يأر و  ّتیّجح  يارب  تسا  ّتیم  زا  دیلقت  زاوج  هب  لئاق  هک  یسک  تسا  نکمم  لاثم  ناونعهب  میئامن ،

. دراد ّتیّجح  زونه  وا  يأر  دیوگب 
« ءاـقب هب  مکح   » ار باحـصتسا  فیرعت  اـم  هک  تسا  یتروـص  رد  لوـصا  ملع  لـئاسم  زا  هن  تسا  هّیهقف  دـعاوق  زا  باحـصتسا  هکنیا  ههبش 

نیا رد  دـشاب  هتوبث »...  ۀـظحالم  نم  ئـشاّنلا  ءاقبلاب  ّنّظلا   » ای هتوبث » ملع  اـم  ءاـقب  یلع  ءـالقعلا  ءاـنب   » باحـصتسا فیرعت  رگا  اـّما  مینادـب 
ءانب  » ایآ هک  مینکیم  ثحب  تروص ، نیا  رد  اریز  دشاب  هّیهقف  دعاوق  زا  ءاقب  هب  ّنظ  ای  ءالقع  يانب  هک  دنکیمن  مّهوت  یسک  رگید  تروص ،

. تسا یلوصا  ثحب  کی  ّتیّجح »  » زا ثحب  هن و  ای  دراد  ّتیّجح  دراوم  نیا  رد  ءاقب » هب  ّنظ   » ای ءالقع »
210 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی داکی  و ال  هئاـقب ، یف  ّکّـشلا  و  ءیـش ، توبثب  عطقلا  هدروم : یف  نیرمأ 308 ] رابتعا  هفیرعت  یف  انرکذ  اّمم  رهظ  دـقف  ناـک ، فیک  و 
[. 1  ] لومحملا عوضوملا و  بسحب  ۀنّقیتملا  ۀکوکشملا و  ۀّیضقلا  داّحتا  عم  الإ  ءاقبلا  یف  ّکّشلا 

______________________________

هکوکشم هنّقیتم و  هّیضق  داحّتا 

«. هئاقب یف  ّکش  مکح  يذ  عوضوم  وا  مکح  ءاقبب  مکحلا  : » زا تسا  ترابع  باحصتسا  فیرعت  میتفگ  [- 1]
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؟ دراد تلاخد  ءاقب ، هب  مکح  رد  یتّیصوصخ  هچ  رگید  ترابعهب  دومن  ءاقب » هب  مکح   » ناوتیم يدراوم  هچ  رد  لاؤس :
. تسا ربتعم  ءاقب  هب  مکح  رد  ّتیصوصخ  ود  باوج :

ءاقب هب  مکح  ناوتیمن  دوشیمن و  قّقحم  ءاقب ، هب  مکح  ناونع  میشاب ، هتـشادن  ثودح  توبث و  هب  نیقی  رگا  ثودح : توبث و  هب  نیقی  - 1
. دیامن ءاقب » هب  مکح  ، » نآ دروم  رد  دناوتیم  ناسنا  هنوگچ  تسین  مولعم  شثودح ، لصا  هک  يزیچ  نوچ  دومن 

اب ود ، نیا  زا  کیره  اریز  میـشاب  هتـشاد  توبث » مدع  هب  نیقی   » ای توبث » هب  نیقی  « » ءاقب  » هب تبـسن  دیابن  باحـصتسا  رد  ءاقب : رد  ّکش  - 2
درادن انعم  دـنادیم  ار  عقاو  اتابثا  ای  ایفن  هک  یـسک  اّما  تسا  كاش  درف  يارب  ءاقب  هب  مکح  باحـصتسا و  نوچ  دراد  تافانم  ءاقب ، هب  مکح 

. دیامن ءاقب » هب  مکح  ، » باحصتسا ياضتقم  هب  وا  هک 
ادیپ ّقلعت ، تبسن ،»  » هّیضق و هب  دیاب  هشیمه  کش  نیقی و  هک  تسا  حضاو  هّتبلا 

211 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لکشیف لقّنلا ، مأ  لقعلا  اهکردم  ناک  ءاوس  ۀّیعرّـشلا  ماکحألا  اّمأ  و  [ 309] ۀلمجلا یف  ۀّیجراخلا  تاعوضوملا  یف  هیلع  رابغ  اّمم ال  اذـه  و 

هلخد لمتحا  اّمم  هیلع  وه  ام  ضعب  ّریغت  ببـسب  هعوضوم ، ءاقب  یف  ّکّشلا  ۀـهج  نم  الإ  مکحلا  ءاقب  یف  ّکشی  داکی  ّهنأل ال  اـهیف ، هلوصح 
بـسحب خـسّنلا  ناک  اذـل  و  یلاعت ، هّقح  یف  لیحتـسملا  ینعملاب  ءادـبلا  وحنب  الإ  هعوضوم  نع  مکحلا  فّلختی  الإ ال  و  ءاقب ، وأ  اثودـح  هیف 

[. 1  ] اعفر اعفد ال  هقیقحلا 
______________________________

نم دیئوگب  دیناوتیمن  امـش  الثم  دنریگب ، ّقلعت  دنناوتیمن  تسین ، هّیـضق  تروصهب  هک  يرما  يرّوصت و  رما  کی  هب  کش  نیقی و  دـننک و 
دیز  » هّیـضق هب  نیقی  دیز و  دوجو  هب  نیقی  دیئوگب  دیاب  هکلب  مرادن  دیز »  » هب نیقی  نم  دـیئوگب  دـیناوتیمن  نینچمه  مراد و  دـیز »  » هب نیقی 

. دراد طابترا  دوجوم - لومحم - هب  شرگید  فرط  و  دیز - عوضوم - هب  هّیضق  فرط  کی  هک  مراد  دوجوم »
دنشاب دّحتم  الماک  دیاب  لومحم  عوضوم و  رظن  زا  هک  میراد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  هب  زاین  ءاقب » هب  مکح   » رد باحصتسا و  رد  هصالخ :
قدـص ءاقب  رد  کش  تروص ، نیا  رد  مشاب ، هتـشاد  ورمع  مایق  رد  کش  دـیز و  مایق  هب  نیقی  نم  رگا  ـالثم  دـشابن  ود  نآ  نیب  یفـالتخا  و 

فالتخا ود  نآ  نیب  ءاقب  ثودح و  رظن  زا  اهتنم  تسا  ربتعم  هکوکـشم ، هنّقیتم و  هّیـضق  تدحو  باحـصتسا ، رد  هکنیا  هصالخ  دـنکیمن ،
. میشاب هتشاد  ءاقب  رد  ّکش  توبث و  هب  نیقی  دیاب  ینعی  تسه 

یعوضوم تاباحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داحّتا 

الثم تسین  دیدرت  ّلحم  یجراخ 310 ] عوضوم  باحصتسا  رد  نیتّیضق  داّحتا  [- 1]
212 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هکوکـشم هّیـضق  مه  تسا و  مئاق » دیز  ، » هنّقیتم هّیـضق  مه  میراد ، کش  دیز ، مایق  رد  زورما  و  میتشاد ، مئاق » دـیز   » هّیـضق هب  نیقی  زورید 
. دنتسه توافتم  نامز »  » تهج زا  و  ءاقب » ثودح و   » رظن زا  هّیضق  ود  نآ  اهتنم  تسه  مئاق » دیز  »

یئزج ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داحّتا 

رصع و  دشاب ، هتـشاد  نیقی  شـسابل  سّجنت  هب  حبـص  ماگنه  ناسنا ، هکنیا  لثم  تسا  حضاو  یئزج  ماکحا  باحـصتسا  رد  هّیـضق  ود  داّحتا 
انیقی نم  سابل  حبـص ، لّوا  تفگ  دومن و  باحـصتسا  ار  ساـبل  تساـجن  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دـنک  ادـیپ  نآ  تساـجن  ءاـقب  رد  کـش 
یئزج مکح  کی  سابل ، تساجن  هک  مینادیم  منکیم و  باحـصتسا  ار  سابل  تساجن  مراد و  سّجنت  ءاقب  رد  کـش  نـآلا  دوب و  سّجنتم 
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نّقیتم توبث ، ظاحل  هب  مه  هک  دوب  سجن » یبوث   » باحصتسا نیا  رد  ام  هّیـضق  ینعی  دوب  صّخـشم  الماک  هّیـضق  ود  داّحتا  و  یّلک ، هن  تسا 
. دوب كوکشم  ءاقب ، ظاحل  هب  مه  دوب و 

یّلک ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داحّتا 

. تسا هدش  عقاو  لاکشا  دروم  هّیّلک 311 ،] ماکحا  رد  نیتّیضق  تدحو  لاکشا :
؟ دینکیم کش  مکح  ءاقب  رد  امش  ارچ  سپ  تسین ، اهنآ  نیب  یفالتخا  رگا  و  تسا ، هنّقیتم  هّیضق  نامه  هکوکشم ، هّیضق  رگا  کلذ : نایب 

ارچ تسا  تبیغ  رصع  هک  نونکا  دوب و  بجاو  روضح ، رصع  رد  هعمج  زامن  لاثم :
213 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوجو بوجولا  نّقیتم  هعمج  زامن  اـب  بوجولا  كوکـشم  هعمج  زاـمن  نیب  یقرف  چـیه  رگا  دـینکیم ، کـش  هعمج  زاـمن  بوجو  ءاـقب  رد 
رد امـش  هک  تسا  هدش  ضوع  هّیـضق ، عوضوم  دبال  تسیچ ؟ امـش  ّکش  أشنم  دـینکیم و  کش  هعمج ، زامن  بوجو  ءاقب  رد  ارچ  درادـن ،

کـش مکح  ءاقب  رد  دـیابن  تسا ، روضح  رـصع  رد  هعمج  زامن  نامه  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زامن  رگا  الا  دـینکیم و  کـش  مکح ، ءاـقب 
رـصع یف  ۀعمجلا  ةالـص   » تسا نینچ  هنّقیتم  هّیـضق  تسا ، هدرک  ادیپ  فالتخا  هنّقیتم  هّیـضق  اب  هکوکـشم  هّیـضق  میئوگیم  اذـل  [ 312] دینک

رد دیوگیم  لکـشتسم  اذل  ما ال » ۀبجاو  نوکت  له  ۀبیغلا  رـصع  یف  ۀعمجلا  ةالـص   » زا تسا  ترابع  هکوکـشم ، هّیـضق  و  ۀـبجاو » روضحلا 
. دومن باحصتسا  ناوتیمن  یّلک  ماکحا 

رییغت رگا  دینک و  مکح  ءاقب  رد  کش  دیابن  سپ  تسا  هدرکن  رییغت  هنّقیتم ، هّیـضق  اب  هکوکـشم  هّیـضق  رگا  یّلک  ماکحا  رد  رگید  ترابعهب 
يدراوم رد  تسا و  ربـتعم  هنّقیتـم  هکوکـشم و  هّیـضق  تدـحو  باحـصتسا  رد  اریز  دوـمن  يراـج  باحـصتسا  ناوـتیمن  سپ  تسا  هدرک 

بوجو ءاقب  شمان  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  رگید  ترابع  هب  دـشابن  هّیـضق  ود  نیب  یتریاـغم  هک  دوشیم  يراـج  باحـصتسا ،
هعمج زامن  بوجو  يرگید  روضح و  رصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  یکی  تسا  حرطم  مکح  ود  اجنیا  تسین ، روضح  رـصع  رد  هعمج  زامن 

. تبیغ رصع  رد 
؟ مینکیم باحصتسا  ار  مکح  ءاقب  اذل  میهدیم  ار  مکح  خسن  مدع  خسن و  لامتحا  ام  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  ایآ 

214 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام تسا ؟ رّوصتم  خسن ، باب  زا  طقف  مکح  ءاقب  رد  کش  ایآ  تسین و  حرطم  خسن ، هلأسم  هجو ، چیه  هب  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  ضرف  ریخ ،

. تسین حرطم  خسن ، هلأسم  الصا  هک  مینکیم  يراج  باحصتسا ، یّلک ، ماکحا  رد  همه  نیا 
هک ینامز  تسه و  ءاقبلا  مولعم  عوضوم ، هکلب  تسین - عوضوم  ءاـقب  رد  کـش  زا  یـشان  مکح ، ءاـقب  رد  کـش  رگا  دـیوگیم  لکـشتسم 
زا هک  تسا  ّتلع  هیبـش  عوضوم ، دـنکیمن و  فّلخت  عوـضوم ، زا  مکح  اریز  تسین  رّوـصتم  مکح ، ءاـقب  رد  کـش  دـشاب ، یقاـب  عوـضوم 

لاـعتم دـنوادخ  دروم  رد  هک  یئادـب  مهنآ  تسه و  ءادـب »  » هلأـسم رطاـخ  هب  عوضوم  زا  مکح  فّلخت  دـبال  سپ  دوشیمن - ادـج  لولعم ،
امئاد هک  دوب  دـقتعم  دوب و  هدومن  لعج  دـبالا  یلا  يارب  ار  هعمج  زاـمن  بوجو  ناـهج ، راـگدرورپ  میئوگب  هکنیا  لـثم  تسا 313 ] لاحم 

، رما تقیقح  ءادتبا ، زا  ینعی  تسین  یمئاد  تحلصم  ياراد  هعمج  زامن  هک  دش  راکشآ  شیارب  رما ، تقیقح  ادعب  اّما  تسا  تحلصم  ياراد 
دوب یفخم  وا  يارب 

215 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رظن بسحب  داّحتالا  ناک  امل  ّهنأ  الإ  هنایرج ، یف  هنع  صیحم  اّمم ال  ناک  نإ  و  امهبسحب ، نیتیضقلا  یف  داّحتالا  ّنأب  لاکشإلا ، اذه  عفدنی  و 
اهعم عطقی  یّتلا  تاّیـصوصخلا  نم  عوضوملا  هیلع  ام  ضعب  ناک  و  هئاقب ، یف  ّکش  ام  ءاـقبب  مکحلا  قدـص  یف  هقّقحت و  یف  اـیفاک  فرعلا 

ماکحألا یف  باحـصتسالا  نایرج  ناـک  هتاـمّوقم - هدویق و  نم  اـعقاو  ناـک  نإ  و  هتـالاح - نم  یفرعلا  رظّنلاـب  ّدـعی  اـمم  هل ، مکحلا  توبثب 
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ناکمب اهتامّوقم ، نم  اهتالاح ال  نم  ّدع  امم  اهیف ، هلخد  لمتحا  ام  ضعب  ءافتنا  ءورط  لجأل  اهیف - ّکّشلا  دنع  اهتاعوضومل  ۀتباّثلا  ۀّیعرّـشلا 
[. 1  ] ناکمإلا نم 

______________________________

. دش عفترم  دوخ  عوضوم  زا  بوجو - مکح - اذل  دش  رهاظ  وا  يارب  هلئسم  ّتیعقاو  ادعب  اّما 
ترابع خسن ، تقیقح  دنیوگیم  نیّیلوصا  ءاملع و  تسا  لاحم  لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  روکذم  ینعمهب  ءادـب  نوچ  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا 

لّوا زا  یهلا  مکح  هکنیا  هن  میتسنادیمن ، اـم  هک  هدوب  يّدـح  هب  دودـحم  لّوا  زا  یهلا  مکح  ینعی  مکحلا ،» عفر   » هن مکحلا » عفد   » زا تسا 
. تسا هدومن  خسن  ار  مکح  نآ  هدش و  راکشآ  دنوادخ ، رب  رما  تقیقح  سپس  تسا  هدوب  یمئاد 

یلّدبت ّریغت و  عوضوم ، هک  تسا  نیا  مکح ، ءاقب  رد  کش  ّتلع  میئوگیم  دـش ، لاحم  دـنوادخ ، دروم  رد  روکذـم  وحن  هب  ءادـب  هک  لاح 
. تسا ربتعم  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داحتا  باحصتسا  رد  اریز  دومن  يراج  باحصتسا  ناوتیمن  عوضوم  لّدبت  اب  هدرک و  ادیپ 

. تسا فلتخم  ای  دّحتم  هنّقیتم ، هّیضق  اب  هکوکشم  هّیضق  هک  دنک  مکح  دیاب  یسک  هچ  هک  مینیبب  مینک و  یسررب  دیاب  باوج : [- 1]
دوشیمن يراج  یّلک  ماکحا  رد  باحـصتسا  هجیتن ، رد  تسا و  لکـشتسم  اب  قح  دـشاب  نیتّیـضق  داّحتا  مدـع  ای  داّحتا  هب  مکاح  لقع ، رگا 

داّحتا هّیضق ، ود  نیب  لقع ، اریز 
216 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هکلب دننکیمن  یسررب  ار  نیتّیضق  داّحتا  مدع  ای  داّحتا  یلقع ، ّتقد  اب  تسین و  لقع  هّیضق ، ود  داّحتا  هب  تبسن  یضاق  مکاح و  اّما  دنیبیمن 
تسا دّحتم  هّیـضق  ود  هک  دیوگب  دیاب  وا  هن و  ای  هدرک  ادیپ  لّدبت  ّریغت و  هّیـضق ، عوضوم  دیوگب  دیاب  وا  تسا و  فرع  رظن  كالم ، نازیم و 

ناکرا و ءزج  ار  تاّیصوصخ  تالاح و  زا  یضعب  فرع  اذل  تسا  رابخا  تایاور و  باحصتسا ، ّتیّجح  لیلد  نیرتمهم  هک  اصوصخم  هن  ای 
ّتقد میهاوخب  رگا  میتفگ  هک  روطناـمه  هّتبلا  دوشیم - دـیلوت  نیقی  کـش و  شیارب  اـهنآ  لّدـبت  اـب  هچرگ  دـنادیمن - عوضوم  تاـمّوقم 

مه عوضوم  اهنآ  ءافتنا  اب  هجیتن  رد  دوریم و  رامش  هب  عوضوم  تامّوقم  ءزج  دویق ، ءازجا و  تاّیـصوصخ ، زا  یـضعب  میئامن  لامعا  یلقع ،
تبیغ رصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  ام  هکوکـشم  هّیـضق  دوب و  روضح  رـصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  ام  نّقیتم  لبق ، لاثم  رد  دوشیم  یفتنم 

، عوضوم تامّوقم  ءزج  ار  ۀبیغلا » رـصع  یف   » و روضحلا » رـصع  یف   » دـیق فرع ، هک  تسا  نیا  مهم ، هلأسم  میتفگ ، هک  روطنامه  نکل  دوب 
وا هک  ياهّیـضق  هن  اـی  تسا  بجاو  هعمج ، زاـمن  اـیآ  هک  مینک  لاؤس  فرع ، زا  روضح  ناـمز  رد  رگا  رگید  تراـبعهب  دـنکیمن  بوـسحم 

، هّیضق هارمه  مه ، ار  روضحلا » رصع  یف   » دیق و  ۀبجاو » روضحلا  رصعب  ةدّیقملا  ۀعمجلا  ةالـص   » دیوگیم ایآ  تسا  هنوگچ  دهدیم  بیترت 
ّتینکر نآ  رد  مه  دیق  نیا  دراد ، لماک  تلاخد  هّیضق ، رد  ۀعمجلا - ةالص  هیلا - فاضم  فاضم و  هک  روطنامه  دیوگیم  دنکیم و  نایب 

- دیق دشابیم و  ۀبجاو »  » نآ لومحم  و  ۀـعمجلا » ةالـص   » زا تسا  ترابع  دراد ، ّتینکر  هّیـضق ، نیا  رد  هک  هچنآ  دـیوگیم  هکنیا  ای  دراد ،
. تسا هدوب  نّقیتم  ۀبجاو » ۀعمجلا  ةالص   » هّیضق نامز ، نآ  رد  لاح و  نآ  رد  هک  تسا  یفاصوا  تالاح و  زا  روضحلا - رصع  یف 

دیوگیم دهدیم و  باوج  امش  هب  مّود  وحن  هب  روکذم  لاؤس  خساپ  رد  فرع  امّلسم 
217 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلع عامجإلا  مایق  وأ  صّنلا  ۀلالد  يوعد  وأ  اعون ، ول  انونظم و  هنوکل  وأ  ادـّبعت ، ءاقبلا  یلع  ءالقعلا  ءانب  يوعد  ناکمإ  ۀّحـص  [ 314] ةرورض
[. 1  ] حضاوف لّوألا  اّما  القع . وأ  القن  مکحلا  لیلد  نوک  نیب  کلذ  یف  توافت  الب  اعطق ،

______________________________

زا دراد و  نیقی  کش و  رد  تلاخد  هک  تسا  یتالاح  زا  تبیغ  روضح و  هلأـسم  درادـن و  عوضوم  رد  ّتیلخدـم  روضحلا » رـصع  یف   » دـیق
عوضوم رد  لماک  تلاخد  تالاح ، نآ  دیوگب  فرع  رگا  الا  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  هنّقیتم ، هّیـضق  عوضوم و  رد  هک  تسین  یتاّیـصوصخ 

. مینک هشقانم  تاباحصتسا ، مامت  رد  ام  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دراد ،
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رد نآ  لاثما  و  زورما »  » و زورید »  » دـیق ناونع و  دـشاب  انب ، رگا  مراد ، نآ  تساجن  ءاقب  رد  کش  زورما  دوب و  سجن  نم  سابل  زورید  لاثم :
اب زورما  تساجن  اب  زورید  تساجن  اریز  دنـشابن  دّحتم  هکوکـشم  هنّقیتم و  هّیـضق  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  دـشاب  هتـشاد  تلاخد  عوضوم ،

. دومن تساجن  باحصتسا  ناوتیمن  دنتسین و  دّحتم  نیتّیضق ، هجیتن ، رد  تسا و  ناونع  ود  یلقع  ّتقد 
، یـضاق مکاح و  هک  میداد  باوج  تسین ، داّحتا  هنّقیتم  هکوکـشم و  هّیـضق  نیب  یّلک ، ماـکحا  باحـصتسا  رد  هک  دوب  هدـش  لاکـشا  [- 1]

صیخـشت رد  و  فلتخم ، ای  دنتـسه  دّحتم  هّیـضق ، ود  هک  دـیوگب  دـیاب  وا  تسا و  فرع  هنّقیتم ، هّیـضق  اب  هکوکـشم  هّیـضق  داّحتا  هب  تبـسن 
- تسا یفرع  داّحتا  قّقحت  كالم ، هکلب  دوشیمن - لامعا  یلقع ، ّتقد  عوضوم ،

، بلطم نیا  دنیوگیم  دننکیم و  نایب  ار  یفرع  تیافک  لیلد  فّنصم ، نونکا ،
218 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عوضوم تسا و  رارقرب  داّحتا ، هّیـضق ، ود  نیب  دـیوگب  فرع  هک  ردـقنیمه  تسا و  یفاک  یفرع  داـّحتا  هک  تسا 315 ] یهیدـب  يرورض و 
- باحصتسا ّتیّجح  لیلد  هاوخ  دومن ، يراج  باحصتسا ، یّلک ، ماکحا  رد  ناوتیم  دوشیم و  عفد  لکـشتسم ، داریا  هدرکن ، یتوافت  اهنآ 

. دشاب عامجا  هکنیا  ای  تایاور و  ای  هّنظم  لوصح  ای  ءالقع  يدّبعت  يانب  ءاقب - هب  مکح 
- تسه تایاور  باحـصتسا ، ّتیّجح  لـیلد  نیرتمهم  هّتبلا  دـشاب - صوصن  تاـیاور و  باحـصتسا ، ّتیّجح  لـیلد  رگا  ـالثم  کـلذ : ناـیب 
دـنکیمن و يرییغت  هّیـضق ، عوضوم  تـالاح ، زا  یـضعب  لّدـبت  اـب  دـیوگیم  هکلب  دـنیبیمن  يریاـغت  هنّقیتم  هکوکـشم و  هّیـضق  نیب  فرع ،
هک تسا  نیا  باحـصتسا  نایرج  تّحـص  كالم  اریز  تسه  باحـصتسا  يارب  یفاک  یفرع  داّحتا  هصـالخ ، دومن ، ءاـقب  هب  مکح  ناوتیم 

« ءاقب رد  کش  ، » دشاب یکی  افرع  هنّقیتم  هّیـضق  اب  هکوکـشم  هّیـضق  عوضوم 316 ] یتقو  هک  تسا  حـضاو  دـشاب و  قّقحم  ءاـقب » رد  ّکـش  »
عامجا باحصتسا ، ّتیّجح  لیلد  رگا  تسا  نینچمه  و  طئارش - ریاس  قّقحت  اب  تسه - باحصتسا  نایرج  يارب  یفاک  نیمه  دراد و  قّقحت 

. دشاب نظ  لوصح  ای  ءالقع  يدّبعت  يانب  ای 
هّیـضق ود  داّحتا  هک  دـشاب  یعرـش  لیلد  لقن و  شکردـم  مینک ، باحـصتسا  میهاوخیم  هک  ار  یّلک  مکح  رگا  حـضاوف ،» لّوالا  اـّما   » هلوق

تسد  هب  هنّقیتم  هّیضق  اب  هکوکشم  هّیضق  عوضوم  تدحو  صیخشت  میدرک - نایب  هک  دوب  نامه  حوضو  هجو  تسا و  حضاو 
219 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

كوکـشم ناک  هل ، امّوقم  يری  اّمم ال  هعوضوم ، یف  هلخد  لمتحا  ام  ءافتنا  ءورط  دـنع  هب  فشکتـسملا  یعرّـشلا  مکحلا  نألف  یناّثلا ، اما  و 
[. 1  ] اعطق هنودب  لقعلل  مکح  ناک ال  نإ  و  اعقاو ، هیف  هلخد  مدع  لامتحال  افرع ، ءاقبلا 

______________________________

 ...- تسا و فرع 
هدرک فشک  ار  یعرـش  مکح  نآ  ام  لـقع ، قیرط  زا  ینعی  دـشاب  لـقع » ، » مینک باحـصتسا  میهاوخیم  هک  ار  یمکح  كردـم  رگا  [- 1]

[. میئامن 317 باحصتسا  ار  نآ  ءاقب  میناوتیم  میئامن ، کش  مکح ، نآ  ءاقب  رد  یتقو  مه  تروص  نیا  رد  میشاب ،
مینکیم فشک  هدسفم - حبق و  لقع - مکح  زا  ام  تسه  حیبق  هدسفم و  ياراد  رـضم ، یّمـس و  عیام  ندروخ  دیوگیم  لقع  [- 318 :] لاثم

دش طولخم  نآ  اب  بآ  يرادقم  اضرف  دش  ضوع  نآ  تلاح  دش و  هداد  یتارییغت  یّمس  عیام  نآ  رد  رگا  لاح  تسا  مارح  نآ ، ندروخ  هک 
یقاب عیام ، نآ  رارـضا  روکذم ، تارییغت  اب  ایآ  و  هن 319 ] ای  تسا  رـضم  عیام ، نآ  مه  زونه  ایآ  هک  دـش  دـیلوت  کش  اـم  يارب  هجیتن  رد  و 

لامجا لامها و  لقع  مکح  عوضوم  رد  هّتبلا  تسا  هدش  ّریغتم  لقع ، مکح  عوضوم  اریز  درادـن  یمکح  لقع  تروص ، نیا  رد  هن ، ای  تسا 
هدسفم رضم ، یّمس  عیام  برـش  هک  دوب  هتفگ  وا  البق  لاثم  ناونع  هب  دنکیم  مکح  حبق ، ای  نسح  هب  صّخـشم  عوضوم  رد  لقع  درادن ، هار 

نیا رد  لقع  اذل  فیعض  ای  تسه  يوق  شررض  ایآ  هن و  ای  تسه  راک  رد  يررض  ایآ  هک  تسا  كوکـشم  مکح ، عوضوم  نونکا  اّما  دراد 
میئامن باحـصتسا  میناوتیم  میدوب ، هدرک  فشک  لقع ، مکح  قیرط  زا  هک  ار  یعرـش  مکح  نامه  لاحنیعرد ، اّما  درادـن  یمکح  هنیمز ،
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ام اریز 
220 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] نیمکحلا نیب  ۀمزالملا  عم  اذه ؟ فیک  تلق : نإ 
مزالم ریغ  لاح  یف  الإ  لقعلا  لالقتـسا  مدـعف  توبّثلا ، ماقم  یف  فاشکتـسالا ال  تابثإلا و  ماقم  یف  نوکت  اّمنإ  ۀـمزالملا  ّنأل  کلذ  تلق :

[. 2  ] لاحلا کلت  ریغ  یف  عرشلا  مکح  مدعل 
______________________________

برـش تمرح  هب  مه  عراش  میتفگ  عرـش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  هار  زا  هکلب  میدرواین  تسدب  ار  تمرح - عرـش - مکح  نازیم  كالم و 
عوضوم مّوقم  اـفرع  هدـش  فذـح  نآ  زا  هک  یئازجا  و  هدـش ، داـجیا  عوضوم  رد  هک  یتارییغت  نوچ  میئوگیم  دـنکیم و  مکح  عیاـم ، نآ 
میهدیم لامتحا  اریز  میراد  کش  مکح ، ءاقب  رد  هجیتن ، رد  تسا و  یقاب  عوضوم ، نآ  نیاربانب  هدادـن ، عوضوم  رد  يرییغت  و  هدوبن 320 ]

. میئامن کّسمت  باحصتسا ، هب  میناوتیم  سپ  هتشادن  تلاخد  عراش ، مکح  رد  هجیتن ، رد  عوضوم و  رد  اعقاو  تارییغت ، نآ  هک 
عرـش لقع و  مکح  نیب  همزالم  هار  زا  ار  یعرـش  مکح  نیا  هکیلاحرد  دینکیم  باحـصتسا  ار  یعرـش  مکح  هنوگچ  امـش  لاکـشا : [- 1]

تالاح و زا  یضعب  ءافتنا  رییغت و  اب  لقع  دیئوگیم  دیدش و  لئاق  کیکفت  عرـش  لقع و  مکح  نیب  نونکا  رگید  ترابع  هب  دیدرک  فشک 
. دومن باحصتسا  ناوتیم  میدرک ، فشک  لقع  هار  زا  هک  ار  یعرش  مکح  نامه  اّما  درادن  یمکح  رگید  عوضوم ، تاّیصوصخ 

: هک میهدیم  حیضوت  ار  نآ  ّتلع  نونکا  میدش و  لئاق  کیکفت  لقع ، عرش و  مکح  نیب  يرآ  [- 2]
توبث هار  هن  دوب ، یعرـش  مکح  تابثا  هار  همزالم ، اّما  میدومن  فاشکتـسا  عرـش  لـقع و  مکح  نیب  همزـالم  قیرط  زا  ار  یعرـش  مکح  اـم 

رگید ترابعهب  یعرش  مکح 
221 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا ام  درک  نایب  ار  یمکح  لقع  هک  یتقو  ینعی  یعرـش ، مکح  توبث  ماقم  هن  دوب ، تلالد  فاشکتـسا و  تاـبثا و  ماـقم  هب  طوبرم  همزـالم ،
تـسا لقع  مکح  كـالم  عباـت  مه  یعرـش  مکح  كـالم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  اـّما  میئاـمنیم  فاشکتـسا  ار  یعرـش  مکح  قیرط ، نآ 

رد عراـش  مینیبیم  هک  روطناـمه  مرادـن  یمکح  اـجنآ  رد  مه  نم  دـیوگب  مه  عرـش  تشادـن ، یمکح  يدروم  رد  لـقع  رگا  هکيوحنهب 
حلاصم و هب  تبـسن  نوچ  عراش  الثم  درادـن  دراوم  نآ  رد  یمکح  هنوگچـیه  لقع  اّما  هدرک ، نایب  ام  يارب  ار  یماکحا  دراوم ، زا  يرایـسب 

رگا هّتبلا  درادن  یمکح  هنوگچـیه  هنیمز  نیا  رد  لقع  اّما  دـنک  تبانج  لسغ  دـیاب  تسا  بنج  هک  یـسک  دـیوگیم  دراد  یهاگآ  دـسافم 
. دنک لسغ  دیاب  بنج  درف  تفگیم  مه  وا  تشادیم  دسافم  حلاصم و  هب  یهاگآ  هطاحا و  مه  لقع 

[«. لاحلا 321 کلت  ریغ  یف  عرّشلا  مکح  مدعل  مزالم  ریغ  لاح  یف  الا  لقعلا  لالقتسا  مدعف   » هلوق
یمکح عوضوم ، نآ  يارب  رگید  تلاح  رد  عرش  هک  تسین  نیا  شاهمزال  درک ، نایب  یعوضوم  يارب  ار  یمکح  تلاح ، کی  رد  لقع  رگا 

، لقع مکح  زا  ام  تسه و  هدـسفم  ياراد  حـیبق و  یّمـس ، عیام  نآ  برـش  تفگیم  لقع  میدرک ، نایب  اریخا  هک  یلاـثم  رد  دـشاب . هتـشادن 
رد هدرک و  رییغت  عیام ، نآ  فاصوا  تالاح و  زا  یـضعب  نونکا  اّما  تسا ، مارح  عیاـم ، نآ  برـش  دـیوگیم  مه  عراـش  هک  میدرک  فشک 
مه نم  دـیوگب  عراش  هک  تسین  نیا  لقع ، مکح  ندوبن  همزال  اّما  مرادـن  یمکح  يوناث - تلاح  هنیمز - نیا  رد  نم  دـیوگیم  لـقع  هجیتن 

. مرادن عیام  نآ  برش  دروم  رد  یمکح 
222 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اتلک یف  هلاح  یلع  ناک  لقعلا ، مکح  كالم  یه  یتلا  ةدـسفملا  وأ  ۀحلـصملا  نم  عرّـشلا  مکح  كالم  وه  ام  نوکی  نأ  لامتحال  کلذ  و 
هیف اهل  لخد  الب  رخآ  كالم  هعم  نوکی  نأ  لامتحا  وأ  هیف ، ۀلاحلا  کلت  لخد  مدع  لامتحال  امهادـحإ ؛ یف  الإ  هکردـی  مل  نإ  و  نیتلاحلا ،

[. 1  ] كالملا نم  هیلع  علّطا  امیف  لخد  اهل  ناک  نإ  و  الصأ ،
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______________________________

عراش هک  میدرک  فشک  لقع ، مکح  زا  ام  تسا و  هدسفم  ياراد  حـیبق و  عیام ، نآ  برـش  تفگیم  قباس  نامز  رد  لقع  رگید ، ترابعهب 
ءاقب قحال ، نامز  رد  نم  دیوگیم  لقع  تسا  هدرک  ادیپ  رییغت  عیام ، نآ  فاصوا  هک  نونکا  اّما  تسا  مارح  عیام ، نآ  برـش  دیوگیم  مه 
عیام نآ  دروم  رد  یمکح  ءاقب  قحـال  ناـمز  رد  مه  عراـش  هک  تسین  نیا  لـقع ، مکح  ندوبن  همزـال  میئوگیم  اـم  اـجنیا  مرادـن ، یمکح 

. منکیم ءاقبا  ار  مکح  نم  دیوگیم  وا  هکلب  دشاب  هتشادن 
؟ دیدرک کیکفت  عرش ، لقع و  مکح  نیب  ارچ  [- 1]

 ...«. كالم وه  ام  نوکی  نا  لامتحال  »
قحال نامز  رد  كالم  نامه  تسا ، هدوب  قباس  نامز  رد  هک  هدسفم 322 -] ای  تحلصم  یعرش - مکح  كالم  نامه  هک  میهدیم  لامتحا 
یقاب یلّوا  لاـح  ناـمه  هب  هکنیا  اـی  دـنکب  يرییغت  عیاـم ، نآ  هاوخ  تسه - دوجوم  تلاـح ، ود  ره  رد  عرـش  مکح  كـالم  ینعی  دـشاب  مه 

- دشاب
، قحال نامز  رد  لقع  ارچ  سپ  دـشاب  یکی  قحال - قباس و  نامز  تلاح - ود  ره  رد  عرـش  مکح  كالم  هک  دـیهدیم  لاـمتحا  رگا  لاؤس :

؟ درادن یمکح 
223 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی امم ال  کلذـک  همکح  عوضوم  و  العف ، همکح  طانم  وه  ام  ال  اعقاو ، لقعلا  مکح  كـالم  وه  اـم  عبتی  اـّمنإ  عرّـشلا  مکح  ۀـلمجلاب : و 
لخد اهل  ۀّیـصوصخ  ّبرف  اعقاو ، همکح  كالم  هب  ماق  ام  وه  و  انأش ، همکح  عوضوم  وه  ام  یلإ  هقّرطت  عم  لامجإلا ، لامهإلا و  هیلإ  قّرطتی 

ادج عرّشلا  مکح  ءاقب  لمتحی  هعم  و  اعقاو . هکالم  ءاقب  لامتحا  عم  اعطق ، ءیشب  هل  لالقتسا  اهنودبف ال  هلخد ، مدع  لامتحا  عم  هلالقتسا  یف 
[. 1  ] ادّیج لّمأت  مهفاف و  امدع ، ادوجو و  هعم  هنارودل 

______________________________

اعقاو دیوگیمن  اّما  مرادـن  یمکح  قحال ، نامز  رد  نم  دـیوگیم  اذـل  درادـن و  یهاگآ  هطاحا و  دـسافم  حـلاصم و  مامت  هب  لقع  باوج :
. تسین نایم  رد  مه  یمکح 

. دشاب یکی  تلاح  ود  ره  رد  عرش  مکح  كالم  هک  دیهدیم  لامتحا  ارچ  لاؤس :
. تسا هتشادن  تلاخد  مکح ، كالم  رد  هقباس - تلاح  فصو  اب  هقباس - تلاح  نآ  تسا  نکمم  فلا - باوج :

. تسا هتشاد  دوجو  كالم  ود  یعرش  مکح  يارب  الصا  تسا  نکمم  هکنیا  ای  ب -
. تسا هدوب  قباس  تلاح  نامه  هب  دّیقم  هک  هدوب  دوجوم  مکح  يارب  كالم  کی  قباس  تلاح  نامز و  رد  - 1

لامتحا اب  نیاربانب  هدوب  كرتشم  قحال  قباس و  تلاح  نیب  هک  هتـشاد  قّقحت  مکح  يارب  مه  يرگید  كالم  کی  كالم ، نآرب  هوـالع  - 2
هب زاین  باحـصتسا ، نایرج  رد  میئامن - کّسمت  باحـصتسا  هب  میناوتیم  مکح ، ءاقب  رد  کـش  دوجو  اـب  هجیتن  رد  و  كالم 323 ] دوجو 

- میراد مکح » ءاقب   » رد کش 
نایرج زا  یعنام  دـنیوگیم  دـننکیم و  نایب  ار  عرـش  لقع و  مکح  نیب  کیکفت  لاکـشا  زا  باوج  يرگید  ناـیب  اـب  فّنـصم  نونکا  [- 1]

فشکتسم 324] یعرش  مکح  باحصتسا 

ص223 ج5 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
224 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: دومن يراج  باحصتسا  ناوتیم  تسه  لقع  اهنآ  كردم  هک  یماکحا  رد  درادن و  دوجو  لقع  مکح  زا 
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«. لقع یلعف  مکح  كالم  عبات  هن  تسا ، لقع  یعقاو 325 ] مکح  كالم  عبات  یعرش  مکح  »
: میراد یلقع  مکح  عون  ود  ام  کلذ : نایب 

هک یلمع  ره  دـیوگیم  لقع  ـالثم  دوریم  تاـّیّلک  يور  مکح ، نیا  یقیلعت ، یعقاو  مکح  رگید ، تراـبعهب  ینأـش - یعقاو - مکح  فلا -
. تسا حیبق  دشاب  هدسفم  ياراد  هک  يزیچ  ره  تسا و  نسح  دشاب ، تحلصم  رب  لمتشم 

. دنک كرد  ار  يزیچ  تحلصم  ای  هدسفم  لقع ، هک  دنکیم  ادیپ  قّقحت  یتروص  رد  مکح  نیا  یلعف - یعقاو  مکح  ب -
اّما درادـن  نآ  رد  یتلاخد  كاردا »  » هلأسم تسا و  هدـسفم  تحلـصم و  سفن » ، » ینأـش مکح  كـالم  تسیچ ؟ روکذـم  مکحود  نیب  قرف 
لقع هک  دوشیم  قّقحم  یتروص  رد  مکح  نیا  میدرک ، هراـشا  هک  روطناـمه  هکلب  تسین  هدـسفم  تحلـصم و  سفن  یلعف ، مکح  كـالم 

. درادن مه  یلعف  مکح  تسا  هدرکن  كرد  ار  هدسفم  تحلصم و  هک  ینامز  اّما  دیامن  كرد  ار  هدسفم  تحلصم و  نآ 
؟ دنکیم ادیپ  هار  لامجا  لامها و  روکذم ، مکح  ود  عوضوم  رد  ایآ  لاؤس :

تـسین يریدقت  مکح  کی  زج  يزیچ  ینأش  مکح  اریز  دنک  ادیپ  هار  لامجا  لامها و  تسا  نکمم  لقع ، ینأش  مکح  عوضوم  رد  باوج :
نآ  عوضوم  اّما  دشاب ، یلعف  مکح  ياراد  لقع  هک  تسین  حیحص  اریز  درادن  هار  لامجا  لقع ، یلعف  مکح  عوضوم  رد  اّما 

225 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دشاب هدادن  صیخشت  ار 

یلعف مکح  نم  ّتیصوصخ ، تلاح و  نآ  دوجو  اب  دیوگیم  لقع  دراد و  تلاخد  یلقع ، یلعف  مکح  رد  یتّیصوصخ  دراوم ، زا  یضعب  رد 
یتلاخد هنوگچیه  لقع ، یعقاو  مکح  رد  ّتیصوصخ  نامه  تسا  نکمم  هکیلاحرد  مرادن  یلعف  مکح  ّتیـصوصخ ، نآ  نودب  یلو  مراد 

یعقاو كالم  ءاقب  لامتحا  یتقو  هجیتن ، رد  دشاب  یقاب  لقع ، مکح  یعقاو  كالم  تسا  نکمم  مه  ّتیـصوصخ  نآ  نودب  دشاب و  هتـشادن 
- تسا یعقاو  كالم  دوجو  رادم  رئاد  یعرش  مکح  دشاب - یقاب  یلبق 326 ] یعرش  مکح  تسا  نکمم  میئوگیم  دمآ  نایم  هب 

میدوب و هدومن  فشک  لقع ، هار  زا  هک  ار  یعرـش  مکح  نآ  میئوگیم  اذـل  میدرک ، تسرد  ار  یعرـش  مکح  ءاقب  لاـمتحا  نوچ  هصـالخ :
مکح  » میتفگ اریز  میدرک  لح  ار  عرش  لقع و  مکح  نیب  کیکفت  لاکشا  مینک و  باحـصتسا  میناوتیم  میراد ، کش  نآ ، ءاقب  رد  نونکا 

اّما دـشاب ، هتـشادن  یلعف  مکح  قحال ، نامز  رد  لقع  اسبهچ  لقع » یلعف  مکح  كالم  عبات  هن  تسا ، لقع  یعقاو  مکح  كالم  عبات  یعرش 
 ... دشاب و دوجوم  یعرش  مکح 

هّیضق اب  هکوکشم  هّیضق  افرع  اریز  دومن  يراج  باحصتسا  ناوتیم  تسا ، لقن  ای  لقع  اهنآ  كردم  هک  ياهّیعرـش  ماکحا  رد  ثحب : هجیتن 
، باحـصتسا ناوتیمن  تسا ، لقع  اهنآ  كردـم  هک  یماکحا  رد  دـناهدومرف  هدـش و  لـئاق  یـضعب  هک  ار  یلیـصفت  تسا و  دـّحتم  هنّقیتم ،

. دراد ّتیّجح  اقلطم  باحصتسا  هکلب  تسین  یتسرد  لیصفت  دومن ، يراج 
226 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ماکحألا تاعوضوملا و  نیب  لیصفّتلا  و  کلذک ، هتّیّجح  مدع  و  اقلطم ، باحصتسالا  ۀّیّجح  یف  باحصألا  ءارآ  فالتخا  یفخی  ّهنإ ال  ّمث 
ام لقن  اهلقن و  انمهی  یّتش ال  لاوقأ  یلع  ةریثکلا ، لیـصافّتلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  یـضتقملا ، یف  ناک  ام  عفاّرلا و  یف  کّشلا  ناـک  اـم  نیب  وأ 

دقف اهرئاس ، نالطب  رهظی  وحن  یلع  اقلطم ، ۀـّیّجحلا  وه  و  اهنم ، راـتخملا  وه  اـم  یلع  لالدتـسالا  ّمهملا  اـّمنإ  و  اـهیلع ، لالدتـسالا  نم  رکذ 
[. 1 : ] هوجوب هیلع  ّلدتسا 

______________________________

مدع ّتیّجح و  رد  لوق  هدزای  لئاسر ، باتک  رد  خیش  موحرم  تسا و  فلتخم 327 ] باحصتسا ، ّتیّجح  رد  باحصا  تارظن  ءارآ و  [- 1]
اقلطم باحصتسا  ّتیّجح  فلا - هلمج : زا  میدرک  لقن  باحصتسا ، ثحب  يادتبا  رد  ار  لاوقا  نآ  ام  هک  دناهدرک  رکذ  باحصتسا ، ّتیّجح 

رد کش  هک  يدراوم  رد  باحصتسا  ّتیّجح  ماکحا د - رد  هن  تاعوضوم  رد  باحصتسا  ّتیّجح  اقلطم ج - باحصتسا  ّتیّجح  مدع  ب -
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. میراد یضتقم  رد  کش  هک  يدراوم  رد  باحصتسا  ّتیّجح  مدع  میراد و  عفار 
هک ار  دوخ  ياعّدـم  هکلب  مینکیمن  ناـیب  مه  ار  تارظن  نآ  هب  نیلئاـق  لالدتـسا  میوشیمن و  لاوـقا  نآ  رکذ  ضّرعتم  دـنیامرفیم  فّنـصم 

نـشور لاوقا  ریاس  نالطب  هجیتن ، رد  میهدیم و  حیـضوت  نآ ، لـیلد  اـب  هارمه  قـالطا 328 ،] وحن  هب  باحـصتسا  ّتیّجح  زا  تسا  تراـبع 
ام دامتعا  دروم  تایاور ، رابخا و  اهنآ  نایم  زا  هک  تسا  هدش  کّسمت  یفلتخم  هوجو  ّهلدا و  هب  باحـصتسا  ّتیّجح  يارب  هّتبلا  دش ، دهاوخ 

صوصن و سپـس  مینکیم و  یـسررب  ار  ّهلدا  ریاس  لّوا ، نکل  دراد  دوجو  هحیحـص  تایاور  اـهنآ  نیب  رد  مه  تسا و  ّرثکتم  مه  هک  تسه 
. میئامنیم نایب  ار  تایاور 

227 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مل ثیح  و  ۀقباّسلا ، ۀلاحلا  قبط  یلع  لمعلا  یلع  ناویحلا  عاونأ  ۀـّفاک  نم  روعّـشلا  يوذ  لب  ناسنالا  نم  ءالقعلا  ءانب  رارقتـسا  لّوألا : هجولا 

[. 1  ] ایضام ناک  عراّشلا  هنع  عدری 
______________________________

باحصتسا تّیّجح  هّلدا 

ءالقع يانب  - 1

. دشابیم ءالقع  يدّبعت  يانب  هدش ، کّسمت  نآ  هب  باحصتسا  ّتیّجح  يارب  هک  یهوجو  زا  یکی  [- 1]
یتقو یگدـنز  روما  مامت  رد  هک  دراد  دوجو  تسین ، صّخـشم  ام  يارب  مه  شکالم  هک  یئانب  يدـّبعت و  يانب  کی  ءالقع ، نیب  کلذ : نایب 

تسا و هقباس  تلاح  نآ  ماود  رب  ءالقع  یلمع  يانب  دـشاب ، كوکـشم  تلاح ، نآ  ياقب  قحال ، نامز  رد  اّما  دـشاب ، نّقیتم  ياهقباس  تلاح 
یئرم رد  روکذم  يانب  دیوگیم  لدتـسم  نکل  درادن  ّتیّجح  یئاهنت  هب  ءالقع ، يانب  نیا  هّتبلا  دـننکیم ، ّبترتم  ار  هقباس  تلاح  ياقب  راثآ 
عراش هّجوت  رظن و  دروم  یئالقع ، يانب  کی  رگا  تسا و  هدومنن  نآ  زا  یتعنامم  هنوگچـیه  هتـشاد و  نآ  هب  هّجوت  وا  هدوب و  عراـش  رظنم  و 

، هجیتن رد  هدوب و  یـضار  نآ  هب  تبـسن  مه  عراش  هک  میمهفیم  ام  دوشیمن ، يراج  یعرـش ، روما  رد  ءانب ، نآ  هک  هدومنن ، نـالعا  هدوب و 
. ددرگیم يراج  مه  تعیرش  رد  یئالقع  يانب  نآ 

هتـشاد عفار  رد  ّکش  ام  الثم  هک  درادـن  دوجو  فلتخم ، دراوم  نیب  یقرف  هنوگچـیه  ءالقع  يانب  نیا  رد  دـنیوگیم  هجو  نیا  هب  نیلدتـسم 
، باحصتسا ّتیّجح  رد  هک  یلیصافت  مامت  یعرش و  مکح  عوضوم  رد  کش  ای  هتشاد  یعرش  مکح  رد  کش  یـضتقم ، رد  ّکش  ای  میـشاب 

نیب  اهنت  هن  روکذم  يانب  تسا و  روکذم  یئالقع  يانب  فالخرب  هدش  رکذ 
228 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف لاحلا  وه  امک  ۀلفغ  وأ  اعون ، ول  اّنظ و  وأ  ءاقبلاب ، انانئمطا  وأ  اطایتحا ، ءاجر و  اّمإ  لب  ادـّبعت ، کلذ  یلع  مهئانب  رارقتـسا  عنم  الّوأ  هیف : و 
[. 1  ] انایحأ ناسنإلا  یف  امئاد و  تاناویحلا  رئاس 

______________________________

هنال زا  حبـص  ماگنه  هک  یناویح  الثم  دننکیم  لمع  هقباس ، تلاح  قبط  دنراد ، روعـش  يّدح  ات  هک  مه  یتاناویح  هکلب  تسا ، جیار  اهناسنا 
هک تسا  نینچ  شنهذ  رد  دـبال  ددرگیمرب و  دوـخ  یلّوا  زکرم  ناـمه  هب  دـنراذگب  دازآ  ار  وا  رگا  تـعجارم  رد  دوـشیم ، جراـخ  دوـخ ،

. تسا هدشن  یفتنم  هقباس  تلاح  نآ  تسا و  یقاب  شاهنال 
. دنشاب هتشاد  كالم - نودب  ضحم - يدّبعت  یلمع  يانب  کی  هقباس » تلاح  قبطرب  لمع   » رد ءالقع  هک  میریذپیمن  ام  [- 1]
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؟ تسیچ شتّلع  دنراذگیم  هقباس  تلاح  قبطرب  ءانب  ءالقع ، هکنیا  لاؤس :
: دشاب ریز  هناگراهچ  تاهج  زا  یکی  يور  تسا  نکمم  باوج :

. دننکیم ّبترتم  ار  ءاقب  رثا  ءاجر ، اطایتحا و  ءالقع ، تسا  نکمم  - 1
وا يارب  ياهمان  لاحنیعرد ، اّما  هن ، ای  دراد  تایح  وا  هک  دنادیمن  و  تسین ، علّطم  تسا  رگید  رهش  رد  هک  شتـسود  زا  يدرف  یهاگ  لاثم :

، همان نآ  لاسرا  رب  يررـض  دشاب ، هدرم  هچنانچ  و  دـنکیم و ...  تفایرد  ار  همان  هک  دـشاب ، هدـنز  وا  رگا  دـیوگیم  دوخ  دزن  دتـسرفیم و 
هن هدومن ، یلمع  نینچ  هب  مادـقا  اطایتحا  ءاجر و  دـنکیم ، لاـسرا  شتـسود  يارب  ار  هماـن  هک  يدرف  تروص ، نیا  رد  هک  دوشیمن  ّبترتم 

. ءاقب هب  مکح  باحصتسا و  ناونعهب 
دنراد ءاقب  هب  نانیمطا  هکلب  دننیبیمن  كاش  ار  دوخ  ینعی  دـشاب ، ءاقب  هب  نانیمطا  دوجو  رطاخ  هب  هقباس  تلاح  قبطرب  ءانب  تسا  نکمم  - 2

رهـش هب  ار  یـسانجا  ناشتـسود ، تایح  ياقب  هب  نانیمطا  رطاخ  هب  راّجت  الثم  تسا  ملع  هلزنم  هب  ءالقع ، رظن  زا  مه  ناـنیمطا  هک  مینادیم  و 
ار اهنآ  تسود ، نآ  دوخ و  يراجت  فرط  ات  دنتسرفیم  رگید 

229 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع ۀنّـسلا  باتکلا و  نم  ّلد  ام  هلثم  نع  عدّرلا  یف  یفکی  و  ضام ، هدـنع  وه  ضار و  هب  عراّـشلا  ّنأ  ملعی  مل  هّنکل  کـلذ ، انمّلـس  اـیناث : و 

ۀلالّدلا نم  هعاّبتا  یف  ّدب  امیف ال  ءانبلا  اذه  عاّبتال  هجو  الف  تاهبّشلا ، یف  طایتحالا  وأ  ةءاربلا  یلع  ّلد  ام  و  ملعلا 329 ،] ریغ  عاّبتا  نع  یهّنلا 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  هئاضمإ ، یلع 

______________________________

 ... دنراذگب و دوخ  ناتسود  تایح  رب  ءانب  ادّبعت  هکنیا  هن  دریگب ، لیوحت 
هب تشگرب  لیلد  نیا  هک  دـنراذگیم  هقباس  تلاح  رب  ءانب  یـصخش - ّنظ  هن  یعون  ّنظ  ول  و  ءاقب - هب  ّنظ  رطاخ  هب  ءالقع  تسا  نکمم  - 3

. مینکیم نایب  ار  نآ  يدوزب  دنکیم و  ءاقب - هب  ّنظ  مّود - لیلد 
هک دنتـسه  لفاغ  نآ ، هب  تبـسن  دنرادن و  هقباس  تلاح  هب  یهّجوت  الـصا  ینعی  دنراذگیم  هقباس  تلاح  قبطرب  ءانب  ۀـلفغ  تسا  نکمم  - 4
هب تبـسن  الـصا  دـنکیم  تعجارم  دوخ ، هنایـشآ  هنال و  هب  هاگماش  هک  ناویح  کی  ینعی  تسا  نینچنیا  بلطم ، امئاد  تاناویح ، دروم  رد 
هب هقباس  تلاح  هب  هّجوت  نودب  تداع و  بسحرب  هکلب  دـهدیمن  بیترت  هقحال ، هقباس و  تلاح  دوخ ، يارب  وا  تسا و  لفاغ  هقباس ، تلاح 

. دنراذگیم هقباس  تلاح  قبطرب  ءانب  هّجوت ، نودب  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  یهاگ  اهناسنا  دروم  رد  اّما  ددرگیمزاب  دوخ ، هنایشآ 
. دوریم لحم  نآ  فرط  هب  مه  زاب  هقباس ، تلاح  هب  هّجوت  نودب  ۀلفغ و  هتخورف  ار  دوخ  ینوکسم  لزنم  هک  يدرف  یهاگ  لاثم :

. دننکیم يراک  نینچ  ادّبعت  هقباس » تلاح  قبطرب  ءانب  رد   » ءالقع هک  میریذپب  میناوتیمن ، روکذم  تاهج  يور  هصالخ :
نکل  میریذپیم ، امش  زا  ار  يدّبعت  یئالقع  يانب  نینچ  مینکیم و  تاشامم  ام  [- 1]

230 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عراش میئوگیم  ام  یلو  مینک ، لمع  نآ  هب  ام  هک  تسا  یضار  هدومنن و  یعنم  روکذم ، یئالقع  يانب  هب  تبـسن  سّدقم ، عراش  دیتفگ  امش 

. تسا هدومن  عنم  نآ ، هب  تبسن 
: تسه روکذم  یئالقع  يانب  عدار  عنام و  ّهلدا ، زا  هورگ  ود  کلذ : نایب 

ام ثحب  ّلحم  لماش  روکذم ، تایاور  تایآ و  مومع  و  دننکیم . یهن  ملع » ریغ   » تعباتم زا  ار  ام  هک  میراد  یتایاور  و  تایآ 330 ] فلا -
. تسه ءالقع  يانب  عدار  عنام و  روکذم ، تامومع  سپ  دننکیم  لمع  هقباس  تلاح  قبط  ادّبعت - ملع - نودب  ءالقع ، اریز  دوشیم 

قالطا اریز  دشاب  ءالقع  يانب  عنام  عدار و  هک  تسا  یفاک  دنکیم  تاهبـش - رد  [- 332] طایتحا ای  تئارب 331 ] رب  تلالد  هک  ياّهلدا  ب -
، تاقالطا نآ  میئوگیم  اذـل  دـشابن  ملع  هب  قوبـسم  هکنیا  ای  دـشاب  ملع  هب  قوبـسم  ام  ّکش  هک  دوشیم  يدراوم  نآ  لماش  روکذـم ، ّهلدا 
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. دشاب باحصتسا  ّتیّجح  لیلد  تسناوتن  ءالقع  يدّبعت  يانب  میئوگیم  نیاربانب  تسه 333 ] ءالقع  يدّبعت  يانب  عنم  عدر و  يارب  یفاک 
231 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] قحاللا یف  هب  ّنّظلل  بجوم  قباّسلا  یف  توبّثلا  ّنإ  یناّثلا : هجولا 
نأ ناکمإ  عم  مودی  نأ  تبث  امیف  بلاغلا  نوک  الإ  الصأ  هل  هجو  ّهنإف ال  [، 334] اعون العف و ال  ءاقبلاب  ّنّظلل  توبّثلا  درجم  ءاضتقا  عنم  هیف : و 

[. 2  ] مومعلاب هرابتعا  مدع  یلع  ۀّجحلا  ضوهن  عم  صوصخلاب ، هرابتعا  یلع  لیلد  الف  مّلس ، ول  مولعم و  ریغ  وه  و  مودی ، ال 
______________________________

نظ - 2

کش نآ ، ءاقب  رد  نونکا  هدوب و  نّقیتم  تباث و  البق  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  یعیبط ، هلأسم  کی  هکلب  میرادن  ءاقب »  » رب يدّبعت  يانب  [- 1]
یناسک میدش ، رّکذتم  مه  البق  هک  روطنامه  مینکیم . ءاقب » هب  مکح  «، » ءاقب هب  ّنظ   » اب ینعی  تسا  قّقحم  ام  يارب  ءاقب  هب  ّنظ  العف  میراد ،

یلمع لصا  کی  هکنیا  هن  تسا  هربتعم  تاراما  زا  یکی  باحـصتسا  هک  دندقتعم  دننادیم  تّجح  ءاقب ، هب  ّنظ  قیرط  زا  ار  باحـصتسا  هک 
. دشاب

. دنیامنیم دراو  روکذم ، لیلد  هب  تبسن  داریا ، ود  فّنصم  [- 2]
دننام مه  ءاقب »  » اریز دـشاب . قحال  نامز  رد  ءاقب ، هب  ّنظ  بجوم  قباس ، نامز  رد  ءیـش » توبث   » فرـص هک  میریذـپیمن  امـش  زا  ام  فلا -

. دراد زاین  ّتلع ، هب  توبث » »
؟ تسیچ ءاقب  هب  ّنظ  أشنم  لاؤس :

. دنکیم ادیپ  همادا  دش ، نّقیتم  تباث و  هچره  ابلاغ  باوج :
نکمم و  دـنکب ، ادـیپ  همادا  قحال ، نامز  رد  تسا  نکمم  دـش ، تباث  قباس ، نامز  رد  هک  يزیچ  ره  اریز  میرادـن  لوبق  ار  ياهبلغ  نینچ  اـم 

. دنکن ادیپ  همادا  تسا 
رب یلیلد  میئوگیم  مه  زاـب  تسا ، قحـال  ناـمز  رد  ءاـقب  هب  ّنظ  بجوم  قباـس ، ناـمز  رد  ءیـش  توـبث  دّرجم  اـبلاغ  هک  میریذـپب  رگا  ب -

ياّهلدا  هکلب  هدشن  مئاق  نظ ، نآ  ّتیّجح 
232 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: لاق ثیح  ئدابملا  نع  امک  هیلع ، عامجإلا  يوعد  ثلاّثلا : هجولا 
هئاقبب مکحلا  بجو  ـال ؟ مأ  هلیزی  اـم  أرط  ّهنأ  یف  ّکّـشلا  عقو  ّمث  مکح ، لـصح  یتم  ّهنأ  یلع  ءاـهقفلا  عاـمجإل  [، 335] ۀّجح باحصتسالا 

هریغ نع  لقن  دق  و  یهتنا . حّجرم ، ریغ  نم  نکمملا  یفرط  دـحأل  احیجرت  ناکل  ۀّـجح ، باحـصتسالا  ّنأب  لوقلا  ول ال  و  الّوأ ، ناک  ام  یلع 
[. 1  ] اضیأ
______________________________

عطق ثحبم  رد  میدرک و  هراشا  نآ  هب  یلبق  لیلد  زا  باوج  ماگنه  ام  و  دـنکیم . عنم  ار  ملع » ریغ   » زا يوریپ  ماع  یّلک و  وحن  هب  هک  میراد 
[. تسا 336 ّتیّجح  مدع  نونظ ، رد  یلّوا  لصا  تسا و  لیلد  هب  جاتحم  نظ ، ّتیّجح  اّما  تسا  یتاذ  عطق ، ّتیّجح  هک  میتفگ 

عامجا - 3
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، قباس نامز  رد  یمکح  رگا  هک  دناهدرک  قاّفتا  ءاهقف  ءاهقفلا »...  عامجال  ۀّجح  باحـصتسالا  : » هک دناهدرک  لقن  يدابم ، بحاص  زا  [- 1]
قحال نامز  رد  ینعی  هن ، ای  تسا  هدش  عقاو  مکح ، نآرب  عنام  ضراع و  ناونعهب  يزیچ  ایآ  هک  میدرک  کش  قحال ، نامز  رد  اّما  دش  تباث 

ّتیّجح ناـمه  نیا ، تسا و  یقاـب  یلّوا ، مکح  ناـمه  هک  میئوـگب  تـسا ، بـجاو  تروـص ، نـیا  رد  میدوـمن ، کـش  مـکح ، نآ  ءاـقب  رد 
، حـیجرت نیا  میهد - حـیجرت  نآ ، عافترا  رب  ار  مکح  ءاقب  میئامن - ءاقب  هب  مکح  اـم  دـشابن و  تّجح  باحـصتسا ، رگا  تسا و  باحـصتسا 

 ... دشاب و هدش  عفترم  دراد  ناکما  دشاب و  یقاب  یلبق ، مکح  تسا  نکمم  نوچ  تسا  حّجرمالب 
233 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک نکی و  مل  اذإ  اّمع  الـضف  قاّفتالا ، عم  ول  و  لاکـشإلا ، ۀیاغ  یف  ۀفلتخم  نابم  هل  امم  ۀلأسملا  هذه  لثم  یف  عامجإلا  لیـصحت  نإ  هیف : و 
[. 1  ] کلذ ول ال  هتّیّجحب  لیق  ول  و  کلذل ، ادج  نوهوم  هلقن  و  ۀلمجلا ، یف  وأ  اقلطم  هتّیّجح  مدع  یلإ  اوبهذ  ثیح  مظعملا  نم  فالخلا  عم 

______________________________

: زا تسا  ترابع  نآ ، لّصحم  دنیامرفیم و  رارکت  مه  زاب  دناهدومن ، نایب  اهراب  هک  ار  یبلطم  فّنصم ، نونکا  [- 1]
؟ لوقنم ای  تسا  لّصحم  روکذم ، عامجا  ایآ 

: میراد نآ  هب  تبسن  لاکشا  ود  دشاب  لّصحم  عامجا  رگا 
تیاغ رد  ءالقع - يدـّبعت  يانب  ءاقب و  هب  ّنظ  رابخا ، هدـش - نایب  نآ ، هراـبرد  یفلتخم  هوجو  ّهلدا و  هک  ياهلأـسم  رد  عاـمجا  لیـصحت  - 1
یتروص رد  عامجا  هک  میتفگ  مه  البق  تسین و  فشاک  موصعم  لوق  زا  یعاـمجا  نینچ  اریز  ءاـملع - ماـمت  قاـّفتا  اـب  ول  و  تسا - لاکـشا 

[. 337] دشاب موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  تسا  تّجح 
، دراد دوجو  فلتخم ، لاوقا  هک  ياهلأسم  رد  اریز  تسا  هدوهیب  لطاب و  هشیر ، ساسا و  زا  باحـصتسا  ّتیّجح  دروم  رد  عامجا  ياـعّدا  - 2
رد تسا و  هدرک  نایب  باحـصتسا ، ّتیّجح  دروم  رد  لوق  هدزاـی  لـئاسر  باـتک  رد  خیـش  موحرم  دومن . عاـمجا  لیـصحت  ناوتیم  هنوگچ 

«. نیسمخ افین و  ۀلأسملا  یف  لاوقالا  غلبت  لیق  : » تسا هدمآ  نینچ  لئاسولا  قثوا  باتک 
: هک تسا  نیا  ام  لاکشا  دشاب  لوقنم » ، » روکذم عامجا  رگا  و 

رد اریز  تسا  نوهوم  هیف  نحن  ام  صوصخ  رد  عامجا  لقن  میئوگیم  مه  زاب  تسا  تّجح  هسفن  یف  لوقنم  عاـمجا  دوش  هتفگ  هک  ضرفرب 
، فلتخم لاوقا  هک  ياهلأسم 

234 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀضیفتسملا رابخألا  بابلا ، یف  ةدمعلا  وه  و  عباّرلا : هجولا 

مانی دق  ةرارز ، ای  لاق : ءوضولا ؟ هیلع  ناتقفخلا  ۀقفخلا و  بجوی  أ  ءوضو ، یلع  وه  مانی و  لجّرلا  هل : تلق  لاق : [ » 338] ةرارز ۀحیحص  اهنم :
ال، لاق : ملعی ، وه ال  ءیـش و  هبنج  یف  كّرح  نإف  تلق : ءوضولا ، بجو  دـقف  نذألا  نیعلا و  تماـن  اذإ  و  نذـألا ، بلقلا و  ماـنی  ـال  نیعلا و 

هـضقنی هّنکل  ادبا و  ّکّشلاب ، نیقیلا  ضقنی  و ال  هئوضو ، نم  نیقی  یلع  ّهنإف  الإ  و  نّیب ، رمأ  کلذ  نم  ءیجی  یّتح  مان ، دق  ّهنأ  نقیتسی  یتح 
«. رخآ نیقیب 

______________________________

. دومن عامجا  لقن  ناوتیم  هنوگچ  دراد  دوجو 
. میئامن رظنفرص  باحصتسا - رد  فلتخم  ّهلدا  ینابم و  دوجو  لبق - لاکشا  زا  رگا  کلذ ،» ول ال   » هلوق

باحصتسا تّیّجح  رب  ّلاد  رابخا  یسررب  دقن و  - 4
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هراشا

- یلیلد کنیا  هتفریذـپن و  تسا  هدـش  نایب  باحـصتسا ، ّتیّجح  يارب  هک  یهوجو 339 ] ّهلدا و  زا  کیچیه  نونکات  فّنـصم  رّکذـت : [- 1]
تّجح [ 340] اقلطم باحصتسا  هک  تسا  نیا  فّنصم ، رظن  هک  میوشیم  رّکذتم  البق  دننکیم  نایب  تسه ، ناشدوخ  لوبق  دروم  هک  رابخا -

. تسا
235 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریغ نم  یتفتسی  داکی  نمم ال  وه  و  ةرارز ، لثم  اهرمضم  ناک  ثیح  اهرابتعاب ، ّرضی  اهرامضإ ال  ّنأ  الإ  ةرمضم  تناک  نإ  ۀیاوّرلا و  هذه  و 
. مامتهالا اذه  عم  امّیس  ال  مالّسلا - هیلع  مامإلا -

نیقیلا ضقن  نع  یهّنلا  یف  اـفرع  هرخآ » یلإ  نیقی ..  یلع  ّهنإـف  ـالإ  و  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  روـهظ  یف  بیر  ـال  ّهنأ  اـهب  لالدتـسالا  بیرقت  و 
هبنج یف  كرح  نإف  : ) باوج یف  ال ) : ) مالّسلا هیلع  هلوق  نم  دافتسملا  ءازجلا  ۀّلع  وه  ام  نایب  ددصب  مالّـسلا  هیلع  ّهنأ  و  هیف ، ّکّشلاب  ءیـشب 

[. 1  ] باب نود  بابب  ۀّصتخملا  ریغلا  ۀّیزاکترالا  ۀّیّلکلا  ۀّیضقلا  یف  لاؤّسلا  دروم  یف  ّکّشلا  نیقیلا و  جاردنا  وه  و  هرخآ ،) یلإ  ... 
______________________________

اهنآ رابتعا  ینعی  دنشابیم  ضیفتسم 341 ] هکلب  دنتسین  رتاوتم  دنیامنیم ، کّسمت  اهنآ  هب  باحصتسا  ّتیّجح  يارب  فّنصم  هک  ار  يرابخا 
. تسا رتمک  رتاوتم  ربخ  زا  رتشیب و  دحاو ، ربخ  زا 

هرارز لّوا  هحیحص 

هراشا

: دننکیم ثحب  تهج  دنچ  زا  هحیحص  نیا  رد  فّنصم  [- 1]

لّوا هحیحص  دنس  یسررب  - 1

تـسا هتفگ  هکلب  هدوب  یـسک  هچ  اب  باوج  لاؤس و  وگتفگ و  نیا  هک  تسا  هدومنن  صّخـشم  هرارز  ینعی  تسا  هرمـضم  روکذـم ، تیاور 
یسک  تسا  نکمم  اذل  هل ،» تلق  »

236 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
« هرمـضم  » تیاور هک  مینادیم  هدرک و  تفاـیرد  ار  اـهباوج  نآ  هدوـمن و  وـگتفگ  مالّـسلا » هیلع   » ماـما زا  ریغ  يدرف  اـب  وا  هـک  دـنک  لاـیخ 
، تیاور نیا  میئوگیم  اهنآ  ظاحلهب  هک  دراد  دوجو  یتاّیصوصخ  هکلب  ّتیـصوصخ  تیاور  نیا  رد  اّما  تسا  رابتعا  دقاف  رامـضا ، ظاحلهب 

: هلمج زا  تسا  تّجح 
اب اـصوصخم  دـیامن و  ءاتفتـسا  مالّـسلا » هیلع   » ماـما زا  ریغ  زا  ار  ياهلأـسم  هک  تسا  نـیا  زا  ّلـجا  وا  نأـش  هدوـب و  تاور  ياـهقف  زا  هرارز 

هدومن ار  یتالاؤس  نینچ  ماما ، زا  ریغ  زا  هک  میهدیمن  لامتحا  ام  تسا ، هدرک  لاؤس  ار  یعورف  هدوب و  لـئاق  هلئـسم ، يارب  وا  هک  یماـمتها 
ءالجا و زا  یگمه  دنراد  رارق  تیاور ، دنس  هلـسلس  رد  هک  یتاور  ریاس  دومن و  هشقانم  تیاور  نآ  رد  ناوتیمن  رامـضا  تهج  زا  اذل  دشاب 

. دناهدوب ناگرزب 

هرارز لّوا  هحیحص  تلالد  یسررب  دقن و  - 2

: میئامنیم رکذ  ار  نآ  زا  یئاهزارف  ادّدجم  تیاور  تلالد  نایب  يارب 
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؟» ءوضولا هیلع  ناتقفخلا  و  [ 342] ۀقفخلا بجوی  أ  ءوضو ، یلع  وه  مانی و  لجّرلا  هل : تلق  لاق : »
نالطب ثعاب  ترچ ، ود  ترچ و  کی  ایآ  دباوخیم ، دراد ، ءوضو  هکیلاحرد  يدرم  مدرک  ضرع  مالّـسلا » هیلع   » ماما هب  دـیوگیم  هرارز 

زا هرارز  ّنأک  [ 343] دوشیم ءوضو 
237 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا مون »  » مه ناتقفخ - ۀقفخ و  لمع - نیا  مان  ایآ  دنکیم  لاؤس  ع »  » ماما
: دنیامرفیم باوج  رد  ع »  » ماما

«. ءوضولا بجو  دقف  نذالا  نیعلا و  تمان  اذا  نذالا و  بلقلا و  مانی  نیعلا و ال  مانی  دق  ةرارز  ای  »
هب یگتـسخ  رثا  رد  ناسنا  مشچ  یهاگ  تسا . یبتارم  ياراد  ندب ، ياضعا  هب  تبـسن  باوخ ، دنیامرفیم : هرارز  هب  خساپ  رد  ع »  » ماما ّنأک 

يارب ینعی  تسا  هّجوتم  شبلق  دونـشیم و  وا  شوـگ  لاـحنیعرد ، نکل  دراذـگیم ، مهيور  ار  دوـخ  مشچ  ناـسنا  دوریمورف و  باوـخ 
وا شوگ  مه  دورورف و  باوخ  هب  ناسنا  مشچ  مه  هک  دـنکیم  لطاب  ار  ءوضو  یباوخ  نآ  نادـب  اـّما  دوشیمن  قّقحم  مون » ، » بلق شوگ و 

نیلّوا الومعم  تسین - ءوضو  ضقان  باوخ ، نآ  دـشاب ، ظوفحم  شوگ  یئاونـش  یلو  دور  باوخ  هب  یئاهنت  هب  مشچ  رگا  اـّما  دونـشن  رگید 
- تسا ناسنا  مشچ  دوریمورف  باوخ  هب  هک  يوضع 

مون  » زا یّلک  هطباض  نایب  رد  اـّما  بلقلا » ماـنی  ـال  نیعلا و  ماـنی  دـق   » دـندومرف دـندومن و  حرطم  ار  بلقلا  مون  ءادـتبا ، ع »  » ماـما ارچ  لاؤس :
[«. نذالا 344 نیعلا و  تمان  اذا  و   » دندومرف هکلب  دندربن  مان  بلقلا »

يزاین اذل  دننکیم و  ادیپ  قّقحت  مهاب  دنمزالم و  رگیدـکی  اب  نذالا » مون   » و بلقلا » مون   » هک دـشاب  نیا  شتّلع  تسا  نکمم  فلا - باوج :
. دنیامن حرطم  ار  بلقلا  مون  ع »  » ماما هک  هدوبن 

هّجوتم  ار  بلقلا » مون   » اروف يدوزب و  ناسنا  هک  دشاب  نیا  شتّلع  تسا  نکمم  ب -
238 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا لّوا  لامتحا  نامه  رهظا ، هّتبلا  تسا  ناسآ  نذالا » مون   » هب ندیسر  هّجوت و  هار  اّما  دوشیمن 
 ...« ملعی وه ال  ءیش و  هبنج  یف  كّرح  ناف  تلق  »

تکرح ای  دورب و  هار  یـسک  ـالثم  دوش  هداد  تکرح  يزیچ  مئاـن ، نآ  راـنک  رد  رگا  هک  تسا  هدـش  قّقحم  رادـقم ، نیا  هب  مون  رگا  هرارز :
؟ هن ای  تسه  ءوضو  ضقان  مون و  قّقحت  رب  هراما  رما ، نیا  ایآ  دنکیمن ، سح  ار  نآ  دوشیمن و  هّجوتم  مئان ، صخش  نآ  دنک 

«. نّیب رما  کلذ  نم  ءیجی  یّتح  مان  دق  ّهنا  نقیتسی  یّتح  لاق ال[345 ] »
يارب كّرح -...  ناف  هّیّنظ - هراما  نآ  دریگب و  ءوضو  صخـش ، نآ  تسین  مزال  تسین و  ءوضو  ضقاـن  رما ، نآ  ریخ ، مالّـسلا :» هیلع   » ماـما

. تسا هدش  قّقحم  مون ، هک  دیامن  نیقی  دیاب  درف  نآ  هکلب  تسین  یفاک  مون ، قّقحت 
؟ دوشیم ادیپ  مون  هب  نیقی  هار  هچ  زا  هنوگچ و  لاؤس :

هب نظ  دـشابن - نآ  رد  فـالخ  لاـمتحا  دوش و  لـصاح  نیقی  نآ ، هب  هکيوحنهب  دوش  قّقحم  راکـشآ ، تروصهب  دـیاب  مون  ققحت  باوج :
. دریگب ءوضو  دیاب  ادّدجم  تسا و  هدش  لطاب  درف ، نآ  يوضو  تروص  نیا  رد  هک  تسین - یفاک  مون  قّقحت 

«. رخآ نیقیب  هضقنی  هّنکل  ادبا و  ّکشلاب  نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  ّهناف  الا  و  «: » مالّسلا هیلع   » ماما
؟ تسیچ الا »  » يازج طرش و  مینیبب  دیاب  نونکا  تسا . نآ  يازج  و  الا »  » هملک يور  ثحب  مامت  ابیرقت 

دشابیم نا »  » هملک طرش » ، » روکذم هلمج  مان ، دق  ّهنا  نقیتسی  مل  نا  يا و  الا »  » و
239 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میئامن صّخشم  ار  نآ  يازج  دیاب  نونکا  اذل  دراد  زاین  مه  ءازج »  » هب هّیطرش  نا »  » هک مینادیم  و 
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. تسا حرطم  لامتحا  هس  هّیطرش  نا »  » يازج دروم  رد 
. میهدیم صیخشت  ار  نا »  » يازج ام  ال ،»  » هملک زا  تسا و  فوذحم  نا »  » يازج دنیامرفیم  فّنصم  فلا -

بجی الف  مان  دـق  ّهنا  نقیتسی  مل  نا  يا و  الا »  » نّیب و رما  کلذ  نم  ءیجی  یّتح  مان  دـق  ّهنا  نقیتسی  یّتح  ءوضولا  هیلع  بجی  يا ال  لاق ال ، »
. تسین بجاو  ءوضو ، هدرکن ، ادیپ  مون  قّقحت  هب  نیقی  رگا  ینعی  [ 346 «] ءوضولا هیلع 

؟ تسین بجاو  ءوضو  میدرکن ، ادیپ  مون  قّقحت  هب  نیقی  رگا  ارچ  لاؤس :
هک تسا  یئاف »  » نامه ف »  » هملک کّشلاب ،» نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  ّهناف  : » دـنیامرفیم نایب  ار  نآ  ّتلع  ع »  » ماما باوج :

. دننکیم نایب  مال »  » هملک اب  ار  مکح  ّتلع  مه  یهاگ  دیآیم و  رد  ّتلع  رس  رب  الومعم 
یلع ّهناف   » دندومرف نایب  مه  ار  نآ  ّتلع  ع »  » ماما تسین و  بجاو  ءوضو  دیرادن ، مون  قّقحت  هب  نیقی  رگا  دش : نینچ  تیاور  يانعم  اجنیا  ات 
نهذ رد  ّنأک  ادـبا - کّشلاب  نیقیلا  ضقنی  ال  میئامن - ضقن  کش ، اب  ار  نآ  دـیابن  میتشاد  ءوضو  هب  نیقی  هک  یناـمز  هجیتن  رد  و  نیقی »... 

رد دـشاب  ناسنا  زاکترا  فالخ  يدـّبعت و  بلطم  کی  هکنیا  هن  تسا ، يزاکترا  هلأسم  کی  کش  هب  نیقی  ضقن  مدـع  هک  تسه  ناـتدوخ 
نیقی  یلع  ّهناف  نآ - يارغص  ع »  » ماما هک  دراد  دوجو  اربک - ارغص و  هّیضق - کی  روکذم  لیلعت  رد  عقاو 

240 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه و  هنیقی ، قبط  یلع  لمعلا  موزل  ةداراب  الإ  ّحصی  ّهنإف ال  دـیدس ، ریغ  هرخآ ) یلإ  نیقی ...  یلع  ّهنإف  : ) هلوق وه  ءازجلا  نوکی  نأ  لامتحا  و 

[. 1  ] دیعب ۀیاغلا  یلإ 
______________________________

ءوضو باب  هب  صاصتخا  هک  تسا  یفرع  يزاکترا  یّلک  رما  کی  مه  ادبا - کّشلاب  نیقیلا  ضقنی  ال  هّیضق - ياربک  دننکیم و  نایب  ار  ...- 
ضقن مون  رد  ّنظ  اب  مون و  رد  کش  اب  دیابن  ءوضو  هب  نیقی  میئوگیم  دـش ، ارغـص  همیمـض  هّیـضق ، ياربک  یتقو  هجیتن ، رد  و  [ 347] درادن

. تسا يراج  باوبا  مامت  رد  هکلب  تسین  ءوضو  باب  صوصخم  هلئسم ، نیا  دومن و  ضقن  نیقی  اب  دیاب  ار  نیقی  هکلب  دوش 
تـسا یئاف  نامه  مه  ف »  » تسا و هّیطرـش  هلمج  يازج  هئوضو » نم  نیقی  یلع  ّهناف   » هلمج میئوگب  هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  ب : [- 1]

 ...«. هئوضو نم  نیقی  یلع  ّهناف  مان  دق  ّهنا  نقیتسی  مل  نا  يا و  الا  و  : » دناهدومرف نینچ  ع »  » ماما ّنأک  دوشیم و  لخاد  ءازج ، رب  هک 
ار مکح  دنتـسه و  یهلا  مکح  نایب  ددـصرد  ع »  » ماما هکیلاحرد  تسا  هّیربخ  هلمج  کـی  هئوضو » نم  نیقی  یلع  ّهناـف   » تراـبع لاکـشا :

. هّیربخ هلمج  هن  دننکیم  نایب  هّیئاشنا ، هلمج  اب  الومعم 
. میئامنیم لیوأت  هّیئاشنا  هلمج  هب  ار  هّیربخ  هلمج  باوج :

لیوأت نوچ  تسا  دـیعب  لامتحا  نیا  قباّسلا .» هنیقیب  ذـخأیلف  هئوضو  یف  ّکـش  نم  : » رگید تراـبعهب  هنیقی » قبط  یلع  لـمعلا  بجیف  ـالا  «و 
، هّیئاشنا هلمج  هب  هّیربخ  هلمج 

241 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] دیهمّتلل نیقی ) یلع  ّهنإف  : ) رکذ دق  و  هرخآ ) یلإ  ضقنی ..  ال  : ) هلوق ءازجلا  نوک  هنم  دعبأ  و 

هیفانی ّهنإف  اّدـج ، ءوضولا  باب  یف  ّکّشلا  نیقیلاب و  هرخآ ) یلإ  ضقنت ...  ال  : ) ۀّیـضق صاصتخا  لاـمتحا  فعـض  اـنرکذ  اـمب  حدـقنا  دـق  و 
هذهب ۀیاوّرلا  هذه  ریغ  یف  ءوضولا  ریغ  یف  ّکّشلا  عم  ّیـضملاب  مکحلا  لیلعت  هدّیؤی  و  اعطق ، يدـّبعت  يزاکترا ال  رمأب  ّهنأ  یف  لیلعّتلا  روهظ 

[. 2 [ ] 348] ادّیج لّمأتف  اهفداری ، ام  وأ  ۀّیضقلا 
______________________________

. تسا رهاظ  فالخ 
یلع ّهناف  هلمج   » میئوگب میهد و  رارق  هّیطرش ، هلمج  يازج  ار  ادبا » کشلاب  نیقیلا  ضقنی  ال   » هلمج ام  هک  تسا  نیا  مّوس ، لامتحا  ج : [- 1]
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. تسا ءازج  همدقم  دیهمت و  هئوضو » نم  نیقی 
«. ادبا کّشلاب  نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  ّهناف  مان  دق  ّهنا  نقیتسی  مل  نا  يا و  الا  «و 

[. تسا 349 رتدیعب  مّود  لامتحا  زا  لامتحا  نیا  دنیامرفیم  فّنصم 

تسین ءوضو  باب  هب  صوصخم  هرارز  هحیحص  - 3

باحصتسا  هک  تسا  نیا  فّنصم  رظن  میتفگ  مه  البق  هک  روطنامه  رّکذت : [- 2]
242 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا تّجح  اقلطم 
هلمج هک  میرادن  یلیلد  تسه و  ءوضو  باب  هب  طوبرم  هکلب  درادن  دراوم  مامت  رد  باحصتسا  ّتیّجح  رب  یتلالد  روکذم ، تیاور  لاکـشا :

: دندومرف نینچ  روکذم  هّیضق  يارغص  رد  ع »  » ماما رگید ، ترابعهب  دوش  يراج  هقف ، باوبا  مامت  رد  نیقیلا » ضقنی  «ال 
کّـشلاب نیقیلا  ضقنی  ال  : » دندومرف هّیـضق  ياربک  رد  سپـس  تسا و  نّقیتم  ءوضو ، هب  تبـسن  درف ، نآ  ینعی  هئوضو ،» نم  نیقی  یلع  ّهناف  »

: هک تسا  نینچ  تیاور  يانعم  هجیتن  رد  دـشابیم و  يرکذ - دـهع  دـهع - مال  فلا و  نیقیلا ،»  » رد مـال » فلا و   » میئوگیم اـم  و  ادـبا »... 
[. 350] دوشیم هدافتسا  ءوضو  باب  رد  یّلک  هدعاق  کی  روکذم ، تیاور  زا  و  دینکن . ضقن  نظ  کش و  هلیسوهب  ار  ءوضو  هب  نیقی 

: دننکیم نایب  روکذم  لاکشا  يارب  باوج  هس  ابیرقت  فّنصم  باوج :
. دش صّخشم  [ 351] روکذم لاکشا  لامتحا و  فعض  تسا  مکح  ّتلع  هئوضو »...  نم  نیقی  یلع  ّهناف   » هلمج میتفگ  ام  هکنیا  زا  فلا -

اّما دندرک  نایب  ار  هّیـضق  يارغـص  ع »  » ماما هک  دوب  هدـش  لیکـشت  هّیـضق ، کی  زا  و  هدـش ، نایب  لیلعت ، ماقم  رد  روکذـم  هلمج  کلذ : نایب 
دانتـسا تسا ، فرع  لوبق  دروم  هک  یبلطم  کی  هب  ع »  » ماما ینعی  دوب  یفرع  يزاکترا  رما  کی  کّشلاب - نیقیلا  ضقنی  ـال  هّیـضق - ياربک 

ضقن نظ  کـش و  هلیـسوهب  ار  نیقی  دـیابن  ءوضو  باـب  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، فرع  لوبق  دروم  زکترم و  هک  یبلطم  نآ  اـیآ  دـندومن و 
روما رد  دومن -؟

243 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رهاّظلا ّنأ  عم  هئوضو ) نم  نیقی  یلع  ّهنإف   ) یف نیقیلا  یلإ  ةراشإ  دـهعلل ، نیقیلا  یف  ماللا  نوک  لامتحا  الإ  هلامتحال  بجوم  ّهنا ال  عم  اذـه 

[. 1  ] اضیأ سنجلا  عم  ۀمءالملا  لامک  عم  هیلع ، ۀنیرق  نوکی  ال  هرخآ ) یلإ  نیقی ...  یلع  ّهنإف  : ) قبس و  هیف ، لصألا  وه  امک  سنجلل ، ّهنأ 
______________________________

- يدّبعت
هّیفرع روما  رد  ای  ءوضو و  ریغ  ای  دشاب  ءوضو  باب  رد  هاوخ  دوش ، ضقن  کش  هب  نیقی  دـیابن  هک  تسا  نیا  یفرع  زکترم  هک  تسا  حـضاو 

سپ تسین ، ءوضو  باب  صوصخم  بلطم ، نآ  و  دـندومن ، دانتـسا  یفرع  زکترم  بلطم  کی  هب  ع »  » ماما نوچ  میئوگیم  اذـل  نآ  لاـثما  و 
. دراد نایرج  هقف ، باوبا  مامت  رد  هرارز ، هحیحص 

ثحابم رد  هک  دوشیم  هدـید  لیلعت - نآ - هباشم  ای  ریبعت  ناـمه  تسا ، هدـش  دراو  ءوضو  باـب  زا  ریغ  رد  هک  رگید  تاـیاور  رد  هوـالعهب 
: تسا هدـمآ  نینچ  مینکیم  ثحب  نآ  هرابرد  يدوزب  هک  هرارز  مّود  هحیحـص  تارقف  زا  یـضعب  رد  هلمج  زا  میوشیم  نآ  رّکذـتم  هدـنیآ ،

ّکنال : » تیاور نامه  رگید  هلمج  ای  و  ادـبا » کّشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  تککـشف  کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنال  »
، مه تایاور  ریاس  رد  هکنیا  روکذم و  دّیؤم  هب  هّجوتاب  اذـل  کّشلاب .» نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  کیلع  عقوا  ءیـش  هّلعل  يردـت  ال 

. تسا يراج  باوبا  مامت  رد  هکلب  تسین  ءوضو  باب  هب  صوصخم  هرارز  هحیحص  میئوگیم  تسا ، هدمآ  يریباعت  نینچ 
هک هدـش  ثعاـب  زیچ ، هچ  رگید  تراـبعهب  تسیچ  روکذـم  لاـمتحا  أـشنم  هک : مینکیم  حرطم  یلاؤـس  مّود ، باوـج  ناـیب  يارب  ب : [- 1]
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؟ تسا ءوضو  باب  هب  صوصخم  ةرارز ، هحیحص  دیوگب  لکشتسم 
تسا ینیقی  نامه  هب  هراشا  ینعی  تسا  يرکذ  دهع  هب  هراشا  نیقیلا »  » رد مال  فلا و  میئوگب  هکنیا  رگم  تسین  نآ  يارب  یتّلع  چیه  باوج :

هدش  رکذ  یلبق  هلمج  رد  هک 
244 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. مهفاف 352
نم ناک  ّهنإف  ینعملا : ناک  و  نیقی ،)  ) فرّظلاـب ال ب اـقّلعتم  هئوضو ) نم   ) نوکی نأ  لاـمتحا  ةّوقل  ءوضولاـب ، نیقیلا  یف  رهاـظ  ریغ  ّهنأ  عم 

یلع  هئوضو  فرط 
______________________________

- هئوضو نم  نیقی  یلع  ّهناف  تسا -
يّدعت لصا ، نیا  زا  دشابن  نآ  فالخرب  ياهنیرق  هک  یتقو  ات  دشاب و  سنج  يارب  مال  فلا و  هک  تسا  نیا  لصا 353 ،] دنیامرفیم  فّنصم 

دوشیمن بجوم  نیا  تسا ، هدـش  رکذ  هئوضو  نم  نیقی »  » یلع ّهناف  هلمج  نیقیلا ،»...  ضقنی  ال   » هلمج زا  لبق  هکنیا  فرـص  میئاـمنیمن و 
رگا يرآ  تسه ، مه  بسانم 354 ] رایـسب  سنج  رب  مال  فلا و  لمح  هوالعب  تسا  يرکذ  دهع  يارب  نیقیلا »  » رد مال  فلا و  میئوگب  ام  هک 
لامک سنج ، اب  مال  فلا و  هک  نونکا  اّما  میدومنیم  لمح  يرکذ  دـهع  رب  ار  نآ  لـصا ، فـالخرب  اـم  دوبن  بساـنم  سنج ، رب  نآ  لـمح 

یلو تسا  تبسانم  مینک  لمح  مه  دهع  رب  ار  مال  فلا و  رگا  هّتبلا  میئامن ، لمح  دهع »  » رب ار  نآ  هک  مینیبیمن  یهجو  ام  دراد ، ار  تمئالم 
. دشاب سنج  يارب  مال  فلا و  هک  تسا  نیا  لصا ، دندومرف  فّنصم 

245 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. لّمأتملا یلع  یفخی  امک ال  ءوضولاب ، نیقیلا  ال  نیقیلا ، الإ  رغصالا ]  ] طسوألا نوکی  هیلع ال  و  نیقی ،

اضیأ ءوضولا  ریغ  یلع  رابخألا  یف  اهقیبطت  ۀظحالم  دعب  اصوصخ  ّکّشلا ، نیقیلا و  مومع  یف  ۀّیضقلا  روهظ  یف  ّکشی  داکی  ال  ۀلمجلاب : و 
[. 1]
______________________________

؟ تسیچ هب  ّقلعتم  هئوضو ،» نم  نیقی  یلع  ّهناف   » هلمج رد  نم »  » هملک لاؤس : ج : [- 1]
. تسا حرطم  لامتحا  ود  باوج :

نیقیلا ضقنی  هئوضوب و ال  نیقی  یلع  ّهناف   » ینعی تسا  هدـش  لامعتـسا  ءاـب ، ینعمهب  نم »  » هملک تسا و  نیقی »  » هب ّقلعتم  هئوضو  نم  فلا -
. دوشیم ءوضو  باب  هب  صوصخم  تیاور ، هجیتن ، رد  ...« 

مهنآ رّدقم  لماع  و  [ 355] دشاب نیقی - یلع  رورجم - وراج  هب  ّقلعتم  هئوضو » نم   » هک میهدیم  يوق  لامتحا  ام  دنیامرفیم  فّنـصم  ب -
«. نیقی یلع  هئوضو  فرط  نم  ناک  ّهناف  : » دناهدومرف نینچ  ع »  » ماما ّناک  تسا و  ناک »  » ای نئاک » »

، هّیضق يارغص  رد  ریخا  لامتحا  قبط  هجیتن ، رد  دوب و  هدش  لیکشت  اربک  ارغـص و  کی  زا  تیاور  لیلعت  میدرک  نایب  مه  البق  هک  روطنامه 
دهع يارب  نیقیلا »  » رد مـال  فلا و  رگا  تروـص  نیا  رد  تسا 356 ،] حرطم  نیقی ، توبث  لـصا  هکلب  تسین  حرطم  ءوضو ، هب  نیقی  هلأـسم 
يارب ناوتیم  ریداـقّتلا  عیمج  یلع  میئوگیم  هجیتن ، رد  دراد  هراـشا  دوب  حرطم  ارغـص  رد  هک  ینیقی  ناـمه  نیقی و  قلطم  هب  زاـب  دـشاب  مه 

باحصتسا  ّتیّجح 
246 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیف لّیختی  امل  رارمتـسالا ، ءاقبلا و  ءاضتقا  هیف  سیل  امب  اقّلعتم  ناک  ول  و  نیقیلا ، یلإ  ماربإلا - ّدـض  وه  و  ضقّنلا - دانـسا  نسح  یفخی  ّمث ال 
یلإ دنـسی  نأ  ّحـصل  الإ  و  کلذ ، ءاضتقا  هیف  امب  اقّلعتم  ناک  نأ  ماکحتـسا و  ماربإ و  هیف  سیل  ّهنأ  ّنظی  ّهنإف  ّنّظلا ، فالخب  ماکحتـسالا  نم 
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ّکش اذإ  امیف  جارّسلا ) لاعتشاب  نیقیلا  ضقتنا  : ) لاقی نأ  ّحص  امل  و  هناکم ) نم  رجحلا  تضقن   ) لثم ۀکاکر  عم  هل ، یـضتقملا  هیف  ام  سفن 
. هنسح هتّحص و  ۀهادب  عم  هدادعتسا ، یف  ّکّشلل  هئاقب  یف 

و ال]  ] الف ۀقّلعتم ، ۀـظحالمب  هتظحالمب ال  هیلإ  ضقنلا  دانـسإ  نسح  نوکی  اّمنإ  دـهعلا  ۀـعیبلاک و  نیقیلا  ّنأ  یف  ّکشی  داکی  ال  ۀـلمجلاب : و 
برقأف ۀـقیقحلا  ترّذـعت  اذإ   ) ةدـعاقل ءاقبلا  ءاضتقا  هیف  امم  مکحتـسملا  نیتملاـب  هبـشأ  وأ  مربملا ، رمـألا  یلإ  برقأ  وه  اـم  ةدارـإل  بجوم 

[. 1  ] ۀقیقح هیلإ  ضقّنلا  دانسإ  ّحصی  امم  رمألا  كاذ  لثم  ةدارإ  رّذعت  دعب  تازاجملا )
______________________________

یلع یفخی  امک ال   » دـنیامرفیم تمـسق  نیا  نایاپ  رد  فّنـصم  انمـض  درادـن  ءوضو  باب  هب  صاصتخا  دومن و  کّسمت  روکذـم  تیاور  هب 
«. لّمأتملا

عفار رد  ّکش  مه  تسا  تّجح  یضتقم  رد  ّکش  رد  مه  باحصتسا 

هراشا

یـضعب مظعا و  خیـش  موحرم  هلمج ، زا  دراد  دوجو  يدّدـعتم  لاوقا  باحـصتسا ، ّتیّجح  رد  میاهتفگ  اـهراب  نونکاـت  هک  روطناـمه  [- 1]
دنراد و خیش  موحرم  مالک  هب  یضیرعت  فّنـصم ، نونکا  یـضتقم ، رد  ّکش  هن  دننادیم ، تّجح  عفار ، رد  کش  رد  ار  باحـصتسا  رگید ،
هب فّنصم  نایب  زا  لبق  ام  دشاب  عفار  رد  ام  ّکش  هک  یتروص  رد  مه  تسا و  تّجح  یـضتقم  رد  ّکش  رد  مه  باحـصتسا ، هک  دنیامرفیم 

موحرم  مالک 357 ] حیضوت 
247 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میزادرپیم خیش 

: هر مظعا  خیش  نایب 

: مینکیم رکذ  یضتقم  رد  ّکش  عفار و  رد  ّکش  يارب  یلاثم  نونکا 
؟ هن ای  تسا  یقاب  غارچ  لاعتشا  ایآ  هک  تسا  هدش  دیلوت  یّکش  ام  يارب  نونکا  دناهدومن  نشور  لبق ، تعاس  کی  ار  یغارچ 

نکل دشاب ، نشور  دناوتیم  تعاس  هد  هزادنا  هب  غارچ  مینادیم  میاهدرک و  زارحا  ار  غارچ  لاعتشا  ءاقب  دادعتسا  ام  یهاگ  روکذم  لاثم  رد 
ام عفار ، رد  ّکش  رد  نیاربانب : دـننکیم  ریبعت  عفار  رد  کـش  هب  نیا  زا  دـشاب ، هدرک  شوماـخ  ار  نآ  داـب ، دـننام  یعفار  میهدیم  لاـمتحا 

- فلا دشاب - هدمآ  یضقان  یعفار و  میهدیم  لامتحا  نکل  هدرک ، زارحا  ار  بحصتسم  ءاقب  ءاضتقا  دادعتسا و 
رد هک  دراد  ءاقب  دادعتـسا  ياهزادـنا  هب  ایآ  دراد و  تفن  ردـقچ  غارچ ، نآ  مینادیمن  و  هدومنن ، زارحا  ار  لاغتـشا  ءاقب  دادعتـسا  یهاگ  اـّما 

یـضتقم رد  ّکش  هب  نیا  زا  هدـیدرگ ، شوماخ  دوخهبدوخ  تسا و  هدـش  مامت  غارچ ، نآ  تفن  هن ، هکنیا  ای  دـشاب  نشور  مه  کش ، نامز 
ب- تسا - ردقچ  بحصتسم  ءاقب  دادعتسا  مینادیمن  ام  یضتقم  رد  کش  رد  نیاربانب : دننکیم  ریبعت 

ال  » و ضقن »  » هملک زا  ار  لیـصفت  نیا  تسا و  تّجح  میـشاب  هتـشاد  عفار  رد  کـش  هک  يدراوم  رد  باحـصتسا  دـناهدومرف  خیـش  موـحرم 
: هک دناهدرک  هدافتسا  ضقنت »

قّقحم ضقن »  » تروـص نیا  رد  درادرب ، ار  يزیچ  هّیلاـصتا  تئیه  ناـسنا  رگا  ینعی  هّیلاـصتا ، تـئیه  عـفر  زا  تـسا  تراـبع  ضقن  تـقیقح 
هتفاب مشپ  ای  هبنپ  زا  هک  یبانط  الثم  دنـشاب  هّیلاّصتا  تئیه  یعون  ياراد  هک  دوشیم  ّقلعتم  یئاهزیچ  هب  ضقن  نیا  رگید ، تراـبعهب  دوشیم 

زاب مه  زا  ار  بانط  نآ  ياههتشر  ناسنا ، رگا  تسا  تئیه  نآ  ياراد  هدش ،
248 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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هیآ رد  هکنیاامک  دش  قّقحم  ضقن  دـنیوگیم  دروآرد ، مشپ  ای  هبنپ  تروصهب  ار  نآ  هرابود  دـنز و  مهرب  ار  بانط  هّیلاصتا  تئیه  و  دـنک ،
: تسا هدمآ  نینچ  مه  هفیرش 

[. 358  ...«] ًاثاْکنَأ ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  »
؟ تسا هدش  هدارا  نآ  یقیقح  ینعم  ایآ  هدش ، لامعتسا  نآ  لاثما  ضقنت و  ضقن و ال  هدام  هک  باب  تایاور  رد  لاؤس :

ياـنعم هدارا  میئوگیم  اذـل  دومن  ضقن  ار  نآ  ماکحتـسا  ناوتب  اـت  دـشاب  هیلاـّصتا  تئیه  ياراد  هک  تسین  يزیچ  نیقی ، اریز  ریخ ، باوـج :
و کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » دناهتفگ نآ ، ّقلعتم  رابتعا  هب  تسا و  هدش  لامعتسا  يزاجم  يانعم  رد  ضقنت » ال   » تسا و رّذعتم  نآ ، یقیقح 
رد هک  مینادن  اّما  دشاب ، يدّدـعتم  يزاجم  یناعم  ياراد  و  هدـشن ، لامعتـسا  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  یظفل  مینادـب  هاگره  هک  تسا  حـضاو 

يارب يزاـجم  ياـنعم  ود  ثحب  ّلـحم  رد  دومن و  باـختنا  ار  عقاولا  یلا  تازاـجملا  برقا  دـیاب  تسا  هدـش  لامعتـسا  یناـعم  زا  کیمادـک 
. تسا مظعا  خیش  مالک  زا  دافتسم  هک  مینکیم  رکذ  ضقن » »

ّتیکلم یمئاد و  ّتیجوز  دننام  رارمتسالا .» توبّثلا و  ءاضتقا  هیف  يّذلا  مکحتـسملا  يا  تباّثلا  رمالا  عفر  وه  - » برقا يزاجم  يانعم  فلا -
دننام ای  ددرگ و  ّتیجوز  هقلع  نتفر  نیب  زا  ببـس  دوش و  قّقحم  یقالط  الثم  هکنیا  رگم  دراد  دوجو  ءاقب ، ياضتقا  دادعتـسا و  اهنآ  رد  هک 

. میدومن صّخشم  فلا - تمالع - اب  هک  غارچ  لاثم  نامه 
249 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اب هک  غارچ  لاثم  نامه  دـننام  هل .» یـضتقملا  مدـعل  ول  هب و  لمعلا  كرت  ءیّـشلا و  نع  دـیلا  عفر  قلطم  وه  و  - » دـعبا يزاـجم  ياـنعم  ب -
. یمئاد ریغ  ّتیجوز  دننام  ای  میدومن و  صّخشم  ب - تمالع -

تّجح يدراوم  رد  باحـصتسا  میئوـگیم ، هجیتـن  رد  تسا و  برقا 359 ] یقیقح  يانعمهب  لّوا  يزاجم  ياـنعم  دـناهدومرف  خیـش  موحرم 
. یضتقم رد  هن  میشاب  هتشاد  کش  عفار ، رد  ام  دشاب و  ءاقب  دادعتسا  ءاضتقا و  نّقیتم ، رد  هک  تسا 

: میزادرپیم فّنصم  مالک  حیضوت  هب  کنیا 
یناـعم زا  کیمادـک  مینیبـب  هک  دوـش  نیا  رادـم  رئاد  رما ، اـت  تسا  نّقیتـم  راـبتعا  هب  ضقن »  » میئوـگب هک  میراد  یعاد  هچ  هزیگنا و  هچ  اـم 

رد هچرگ  تسا  ياهدیدنـسپ  رما  دانـسا ، نیا  تسا و  نیقی »  » سفن هب  ضقنت » ـال   » و ضقن »  » دانـسا میئوـگیم  هـکلب  تـسا  برقا  يزاـجم ،
ءاقب ءاضتقا  نآ ، ّقلعتم  رد  هکنیا  زا  ّمعا  دـینکن  ضقن  ار  نیقی »  » سفن دـیوگب  دـناوتیم  عراش  ـالثم  [ 360] دـشابن ءاقب  ءاضتقا  نیقی ، ّقلعتم 

ّکش  دشابن - ای  دشاب 
250 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- عفار رد  ّکش  ای  میشاب  هتشاد  یضتقم  رد 
؟ تسا نسح  هدیدنسپ و  نیقی ، هب  ضقن  دانسا  ارچ  لاؤس :

ّتلع هب  هک  نظ  فـالخهب  تسا  كاردا  هوحن  نیرتنشور ، نیرتيوق و  نیقی ، تسا و  رّوصتم  ماکحتـسا ، یعوـن  نیقی ، رد  نوـچ  باوـج :
دادعتـسا و نونظم - نظ - ّقلعتم  رد  هچرگ  [ 361] داد دانـسا  نظ »  » سفن هب  ار  ضقن »  » ناوتیمن درادن و  یماکحتـسا  شتابث  مدع  لزلزت و 

. تراهط ّتیکلم و  دننام  دشاب ، ءاقب  ءاضتقا 
لثم ۀکاکر  عم  هل  یـضتقملا  هیف  ام  سفن  یلا  دنـسی  نا  ّحصل  [ 362] الا و  : » هلوق دننکیم : هماقا  دوخ  ياعّدم  يارب  مه  دـهاش  ود  فّنـصم 

«. جارّسلا لاعتشاب  نیقیلا  ضقتنا  لاقی  نا  ّحص  امل  هناکم و  نم  رجحلا  تضقن 
داد و دانـسا  ّقلعتم ، نآ  دوخ  هب  ار  ضقن  ناوتب  دـیاب  دراد  دوجو  ماود  ءاضتقا  نآ  رد  هک  دـشاب  یقّلعتم  رابتعا  هب  نیقی  هب  ضقن  دانـسا  رگا 

. تسا کیکر  یلامعتسا  نینچ  مینیبیم  هکیلاحرد  هناکم 363 »] نم  رجحلا  تضقن   » تفگ
نایب ثحب  لّوا  هک  ب »  » لاثم رد  دـیابن  دراد  دوجو  ءاـقب  ءاـضتقا  نآ ، رد  هک  دـشاب  یقّلعتم  راـبتعا  هب  نیقی  هب  ضقن  دانـسا  رگا  نینچمه  و 
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- ياهلمج نینچ  لامعتسا  میدرک 
251 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دانسإ ّحص  امل  نّقیتملا  یف  ءاقبلا  ءاضتقا  كانه  نکی  مل  ولف  ۀقیقح ، باحـصتسالا  باب  یف  نیقیلل  ضاقتنا  ثیح ال  هّنکل  و  معن ، تلق : نإف 
، ازاجم هیلإ  هدانـسإ  ّحص  هنأ  الإ  ۀـقیقح  ضاقتنا  اضیأ  هعم  نکی  مل  نإ  ّهنإف و  كانه ، ناک  اذإ  ام  فالخب  ازاجم ، ول  هجوب و  هیلإ  ضاقتنالا 

[. 1  ] هعفار یف  ّکّشلا  ۀهج  نم  هیف ، ّکّشلا  ببسب  مصفنا  ّلحنا و  دق  مکحتسم  ّرمتسم  رمأب  ّقلعت  ّهنأک  هعم  نیقیلا  ّنإف 
______________________________

، نیقی هب  ضقن  دانسا  میئوگیم  نیاربانب  تسا  حیحص  یلامعتسا  نینچ  مینیبیم  هکیلاحرد  دشاب  حیحص  جارّسلا - لاعتـشاب  نیقیلا  ضقتنا 
. عفار رد  کش  ای  میشاب  هتشاد  یضتقم  رد  کش  هاوخ  تسا  نسح  حیحص و 

تـسا حیحـص  دهع » تعیب و   » هب ضقن  دانـسا  هک  مینکیم  هدهاشم  ام  دهعلا .»...  ۀعیبلاک و  نیقیلا  ّنا  یف  کشی  داکی  ۀـلمجلاب ال  و  : » هلوق
تسا تعیب  دهع و  دننام  مه  نیقی  و  [ 364  ...«] ِِهقاثیِم ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا   » تسا هدمآ  نینچمه  هفیرش  هیآ  رد  هک  روطنامه 

سپ هدشن  هدارا  ضقنت  ضقن و ال  یقیقح  ینعم  میئوگب  خیش  موحرم  دننام  هک  میرادن  يزاین  تسا و  وکین  نیقی »  » سفن هب  ضقن  دانـسا  و 
ءاقب دادعتسا  ياراد  هک  ینّقیتم  مهنآ  تسا  نّقیتم  ظاحل  هب  ضقن  دانـسا  دومن و  باختنا  ار  تازاجملا  برقا  يزاجم ، یناعم  نایم  زا  دیاب 

 ... دشاب و
ّتیّجح تسا و  حیحـص  مظعا ، خیـش  لیـصفت  نامه  دیوگیم  دنکیم و  عافد  خیـش  موحرم  مالک  زا  روکذـم  ترابع  رد  لکـشتسم  [- 1]

: کلذ نایب  یضتقم  رد  کش  هن  میشاب  هتشاد  عفار  رد  کش  هک  تسا  يدراوم  هب  صوصخم  باحصتسا ،
هن تسا - هدش  هداد  دانسا  نیقی ، سفن  هب  ضقن » ، » نآ لاثما  هرارز و  هحیحـص  رد  هک  میریذپیم  امـش  زا  ام  دیوگیم  لکـشتسم  لاکـشا :

یلاؤس  امش  زا  نکل  نّقیتم -
252 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک مینکیم 
ضقن کش  اب  ار  نیقی  دـنیوگیم  تایاور  هک  تسا  هدـش  ضقن  نیقی ، اتقیقح  اـیآ  کّـشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » دـنیوگیم تاـیاور  هکنیا 
تلادع رد  نونکا  اذل  هن ، ای  تسا  هدزرـس  وا  زا  یفالخ  لمع  هک  منادیمن  زورما  یلو  متـشاد  دیز  تلادع  هب  نیقی  زورید  نم  الثم  دـینکن ،

هکلب هتفرن ، نیب  زا  دیز  تلادع  هب  تبـسن  نم  یلبق  نیقی  هکیلاحرد  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » دنیوگیم باب  تایاور  مراد و  کش  دیز ،
حرطم نامز  ود  روکذـم  لاثم  رد  رگید  ترابعهب  مراد  وا  تلادـع  ءاقب  رد  کش  نونکا  اّما  هدوب  لداـع  دـیز ، زورید  هک  منادیم  مه  زونه 

یلبق توبث  هب  نیقی  کش ، نامز  رد  باحـصتسا  رد  رگید  ریبعت  هب  و  دیز ، زورما »  » تلادع رد  کش  دیز و  زورید »  » تلادع هب  نیقی  تسا ،
نّقیتم رابتعا  هب  نیقی  هب  ضقن  دانـسا  میئوگیم  اذل  هدـشن 365 ] ضقن  ام  نیقی  اتقیقح  نوچ  نیاربانب  میراد  ءاقب  رد  کش  یلو  تسا  یقاـب 

: دشاب نّقیتم  رابتعا  هب  دانسا  دش  انب  هک  نونکا  تسا ،
؟ تسا حیحص  نّقیتم ، رابتعا  هب  ضقن  دانسا  ایآ  لاؤس :

رابتعا هب  نیقی  هب  ضقن  دانسا  دوبن ، تسرد  اتقیقح  نیقی »  » سفن هب  ضقن  دانـسا  هک  روطنامه  دشابن ، نّقیتم  رد  ءاقب  دادعتـسا  رگا  باوج :
- ازاجم تسین - حیحص  درادن ، ءاقب  ءاضتقا  هک  مه  ینّقیتم 

مراد و کش  لاعتشا ، ءاقب  رد  نونکا  هدش و  نشور  یغارچ  لبق ، تعاس  کی  الثم 
253 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀّحـص یف  افرع  فاک  وه  و  انامز ، امهدّدعت  ۀـظحالم  مدـع  و  اتاذ ، ّکّشلا  نیقیلا و  یقّلعتم  داّحتا  ظاحل  وه  دانـسإلا  هجو  نأ  رهاّظلا  تلق :
هنوک و  نکی ، مل  ام  ءاقبلا و  ءاضتقا  كانه  ناک  ام  نیب  فرعلا ، لهأ  رظن  یف  الصأ  کلذ  یف  توافت  الب  هل ، هتراعتسا  هیلإ و  ضقّنلا  دانـسإ 
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فرعلا رظنب  وه  اّمنإ  ۀّیبرقألا  یف  رابتعالا  نإف  ۀقیقحلا ،) ترّذعت  اذإ   ) ةدعاق لجأل  هنییعت  یضتقی  هبشأ ال  ضاقتنالاب و  برقأ  یـضتقملا  عم 
[. 1  ] ةّداملا یف  هّلک  اذه  هلهأ ، رظن  بسحب  توافّتلا  مدع  تفرع  دق  و  رابتعالا ، ال 

______________________________

هب ضقن  دانـسا  تروص ، نیا  رد  هن ، ای  هتـشاد  ءاقب  دادعتـسا  غارچ ، ینتخوس  هّداـم  تفن و  اـیآ  منادیمن  هک  تسا  نیا  مه  کـش  نآ  أـشنم 
. درادن ماکحتسا  رارمتسا و  ینّقیتم  نینچ  اریز  ازاجم - هن  اتقیقح و  هن  تسین - تسرد  نیقی 

میراد کش  عفار ، رد  نونکا  یلو  هتشاد  تفن  یفاک  هزادنا  هب  غارچ  هک  میاهدرک  زارحا  ینعی  هتشاد  دوجو  نّقیتم  رد  ءاقب  دادعتـسا  رگا  اّما 
دانـسا نیقی ، هب  ار  ضقن  نّقیتم ، رابتعا  هب  ازاجم و  میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن ، ای  تسا  هدرک  شوماخ  ار  غارچ  نآ  داـب ، اـیآ  مینادیمن  و 

. تسا هتفرگ  ّقلعت  یمکحتسم  رما  هب  نیقی  ّناک  ضرف  نیا  رد  اریز  میهد 
نّقیتم رد  هک  تسا - عفار  رد  ّکش  هب  صوصخم  باحصتسا ، ّتیّجح  تسا و  حیحص  خیش ، موحرم  لیصفت  دیوگیم  لکـشتسم  هصالخ :

. یضتقم رد  ّکش  هن  تسه - ءاقب  دادعتسا 
نیقی زورید  الثم  [ 366] دراد دوجو  تریاغم  اهنآ  نیب  نامز  رظن  زا  اّما  تسا  دـّحتم  اتاذ  کش  نیقی و  ّقلعتم  باحـصتسا ، رد  باوج : [- 1]

، زورما نکل  متشاد  دیز  تلادع  هب 
254 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مه کش  ّقلعتم  دیز و  تلادع  نیقی ، ّقلعتم  ینعی  تسا  دّحتم  اتاذ  نیقی ، ّقلعتم  روکذم  لاثم  رد  هن ، ای  تسا  یقاب  دیز  تلادـع  مراد  کش 
رد کش  زورما »  » متـشاد و دیز  تلادع  هب  نیقی  زورید »  » هک انعم  نیا  هب  دراد  دوجو  توافت  اهنآ  نیب  نامز ، رظن  زا  اّما  تسا  دـیز  تلادـع 

- تسا هدش  ضقن  وا  تلادع  ّناک  دیز  تلادع  رد  کش  اب  اذل  تسا - دـّحتم  اتاذ  کش  نیقی و  ّقلعتم  نوچ  هصالخ  مراد ، وا  تلادـع  ءاقب 
دوش لّیخت  هکنیا  ناونعهب  ازاجم و  ول  تسا و  نسح  حیحـص و  نیقی »  » سفن هب  ضقن  دانـسا  افرع  دش ، دّحتم  اتاذ  اهّقلعتم  هک  ردقنیمه  و 

یـضتقم رد  کش  عفار و  رد  کش  دراوم  نیب  یتوافت  نیقی  هب  ضقن  دانـسا  تّحـص  رد  فرع  تسه و  ماربا  ماکحتـسا و  ياراد  نیقی ، هک 
عفار رد  کش  دراوم  رد  باحـصتسا  دنیامرفیم  هک  ار  خیـش  موحرم  لیـصفت  اذل  دشابن - ای  دـشاب  ءاقب  ءاضتقا  نّقیتم ، رد  هاوخ  دـنیبیمن -

. میریذپیمن تسا ، تّجح 
هب طوبرم  رابخا  یلوا ،» تازاجملا  برقاف  ۀقیقحلا  ترّذعت  اذا   » هدعاق ياضتقم  هب  اذل  تسین  یقیقح  نیقی ، هب  ضقن  دانسا  هرخالاب  لاکشا :

کـش عفار ، رد  ینعی  دـشاب  ءاقب  دادعتـسا  نّقیتم ، رد  هک  میئامنیم  لمح  يدراوم  هب  ار  کّـشلاب - نیقیلا  ضقنت  ـال  باحـصتسا - ّتیّجح 
. تسا عفار  رد  ّکش  هب  صوصخم  باحصتسا ، ّتیّجح  و  تسا 367 ] برقا  یقیقح  ینعمهب  دروم  نیا  رب  لمح  اریز  میشاب  هتشاد 

نیب یتوافت  فرع ، هک  میدرک  ناـیب  اریخا  یلقع و  ّتقد  راـبتعا و  هن  تسا  فرع  رظن  یقیقح ، ینعم  هب  ّتیبرقا  رد  نازیم  كـالم و  باوج :
رد ّکش  هب  صوصخم  باحصتسا ، ّتیّجح  سپ  دشابن - ای  دشاب  ءاقب  ءاضتقا  نّقیتم  رد  هاوخ  دنیبیمن - عفار  رد  ّکش  یضتقم و  رد  ّکش 

هّدام  رد  ام  ثحب  نونکات  تسا ، تّجح  اقلطم  هکلب  تسین  عفار 
255 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تحت اهبـسحب  ضاقتنالا  نوک  مدـعل  ۀـقیقحلا ، لمعلا ال  ءانبلا و  بسحب  ضاقتنالا  نع  یهّنلا  اـهنم  دارملا  نوکی  ۀـلاحم  ـالف  ۀـئیهلا ، اـّمأ  و 
، رامـضالا وأ  زّوّجتلاب  اهیف  فرـصّتلا  یلع  ءانب  نیقیلا  راثآب  وأ  نّقیتملاب ، وأ  ۀّیـضقلا - رهاظ  وه  امک  نیقیلاـب - اـقّلعتم  ناـک  ءاوس  راـیتخالا ،

ماکحأ وأ  هنم  نیقی  یلع  ناک  امب  ّقلعتی  ـال  کلذـک  نیقیلا ، سفنب  هیلع  یهّنلا  دورول  لـباقلا  يراـیتخالا  ضقّنلا  ّقلعتی  ـال  اـمک  ّهنأ  ۀـهادب 
[. 1  ] مّهوت امک  مزلملا ، نع  الضف  هل  زّوجم  الف  اهتقیقح ، یلع  ۀغیّصلا  ءاقب  یف  کلذب  فرصّتلا  يدجی  داکی  الف  نیقیلا ،

______________________________

. میهدیم همادا  ار  ثحب  ضقنت » ال   » تئیه رد  کنیا  دوب و  ضقن » »
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تّجح عفار ، رد  ّکش  رد  باحصتسا  هک  دناهدرک  هدافتسا  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » تئیه زا  لئاسر 368 ] باتک  رد  خیش  موحرم  [- 1]
. مینکیم نایب  یتاحیضوت  اب  ار  ناشیا  مالک  لّصحم  دافتسم و  البق  اذل  یضتقم - رد  ّکش  هن  تسا -

لاحم تسین و  یئالقع  رودقم ، ریغ  ءیـش  هب  رما  دشاب و  فّلکم  رودقم  هک  دریگیم  ّقلعت  یئاهزیچ  هب  عراش  رماوا  هر :»  » مظعا خیـش  نایب 
. دیامن رما  رودقم  ریغ  زیچ  هب  میکح  يالوم  هک  تسا 

رد دشاب ، فّلکم  رایتخا  تحت  هک  دوش  ّقلعتم  يزیچ  هب  دیاب  عراش  یهن  نینچمه 
256 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مارح کش ، هلیـسوهب  نیقی  ضقن  دینکن و  ضقن  کش  هلیـسوهب  ار  نیقی  ینعی  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » تسا هدومرف  عراش  ثحب ، ّلحم 
. تسا

؟ دینکن ضقن  ار  نآ  دیامرفیم  عراش  هک  تسا  يرایتخا  رما  نیقی »  » سفن ضقن  ایآ  لاؤس :
وا هک  نونکا  یلو  میتشاد  دـیز  تایح  هب  نیقی  زورید  الثم  دوریم  نیب  زا  کش  ضورع  اب  تسا و  یناسفن  تلاح  کـی  نیقی  ریخ ، باوج :
رما کی  نیقی ، ضقن  سپ  دوشیم  ضقن  یلبق  نیقی  کش ، لوصح  اب  ارهق  هتفرگ  رارق  تافداصت  ثداوح و  ضرعم  رد  و  هدومن ، ترفاسم 

. دیامن یهن  نآ  زا  عراش  هک  تسین  يرایتخا 
زا یهن  ینعی  تسا  نّقیتـم  نیقی ، زا  دارم  میئوگب  میوش و  لـئاق  هملک ، رد  زاـجم  هب  اـی  دـیاب  ارهق  دوب  يراـیتخا  ریغ  رما  نیقی ، ضقن  یتـقو 

. دینکن ضقن  ار  نآ  مون  رد  ّکش  اب  دیراد ، تراهط  هب  نیقی  هک  امش  ینعی  تسا  هدش  نیقی  ّقلعتم  هّجوتم  ضقن ،
[- نیقیلا 369 راثآ  ضقنت  ال  میوش - لئاق  ریدـقت  رد  زاجم  هب  تسا و  رّدـقم  ماکحا ، راـثآ و  هملک  روکذـم ، تئیه  رد  میئوگب  هکنیا  اـی  و 

دّرجم هب  دـیناوخب  زامن  نآ  اب  دـیناوتیم  دـیراد و  تراهط  هک  امـش  رگید ، ترابعهب  دـینکن  ضقن  کش ، اـب  ار  نیقی  ماـکحا  راـثآ و  ینعی 
مادـک هک  دـیآیم  نایم  هب  خیـش  موحرم  یلبق  لیـصفت  دـش ، حرطم  نّقیتم  هلأسم  یتقو  هجیتن  رد  دـینکن  ضقن  ار  نآ  نظ ، کش و  لوصح 

؟ مینکن ضقن  ار  عوطقم  مادک  راثآ  نّقیتم و 
ّتیّجح سپ  درادن  یماکحتسا  نوچ  درادن ، ضقن  الـصا  تسه  ءاقب  ءاضتقا  دقاف  هک  ینّقیتم  اّما  دراد  ءاقب  دادعتـسا  هک  ینّقیتم  نآ  باوج :

هب  صوصخم  باحصتسا ،
257 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. یضتقم رد  ّکش  هن  تسا  عفار  رد  ّکش 
. دنریذپیمن ار  مظعا  خیش  مالک  نایب و  فّنصم ،

ضورع اب  تسا  یناـسفن  تلاـح  کـی  هک  نیقی  نوچ  تسین  فّلکم  راـیتخا  تحت  نیقی ، سفن  ضقن  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  کـلذ : ناـیب 
. دوشیم ضقن  کش ،

؟ تسا فّلکم  رایتخا  تحت  نّقیتم  ضقن  ایآ  لاؤس :
يانعمهب نیقی  رگا  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » دـیوگیم هک  عراـش  ـالثم  تسین  فّلکم  راـیتخا  تحت  مه  تراـهط - نّقیتم - ضقن  باوج :

ات دش ، لصاح  تراهط ، یتقو  دـنکن  ضقن  ای  دـنک  ضقن  ار  نآ  فّلکم  هک  تسین  فّلکم  رایتخا  رد  تراهط  نّقیتم و  ضقن  دـشاب ، نّقیتم 
هک درادـن  انعم  دوشیم و  لیاز  تراهط  دـش ، قّقحم  مون  هک  یماـگنه  دراد و  قّقحت  تراـهط  هدـشن ، قّقحم  نآ ، لاـثما  مون و  هک  یناـمز 

. نکن ضقن  ار  تراهط  دیوگب  عراش 
؟ تسا فّلکم  رایتخا ، تحت  نّقیتم ، راثآ  ضقن  ایآ  لاؤس :

تـسد هب  نّقیتم  راثآ  ماکحا و  ءاقبا  مدع  ءاقبا و  ضقن ، مدع  ضقن و  نوچ  تسین  وا  رایتخا  تحت  مه  نّقیتم  ماکحا  راثآ و  ضقن  باوج :
نآ ضقن  هک  تسا  زامن  رد  لوخد  زاوج  تراهط - نّقیتم - ماکحا  هلمج ، زا  ـالثم  دـیامنن  ضقن  اـی  دـنک  ضقن  وا  هکنیا  اـت  تسین  فّلکم 
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. تسین فّلکم  رایتخا  تحت 
میوش و رامـضا  هب  لئاق  ای  هملک و  رد  زاجم  هب  لئاق  ای  دیاب  اذل  تسین  فّلکم  رایتخا  تحت  نیقی ، ضقن  دندومرف  خیـش  موحرم  هکنیا  سپ 

اریز درادـن  مه  يزّوـجم  تسین و  یتـسرد  شیاـمرف  تسا ، رّدـقم  ماـکحا  راـثآ و  هملک  هـکنیا  اـی  هدـش و  هدارا  نّقیتـم  نـیقی ، زا  میئوـگب 
هک درک  هدافتـسا  نآ  زا  ار  يزیچ  و  دومن ، فّرـصت  ضقنت  تئیه ال  رهاظ  رد  ناوتیمن  تسین و  فّلکم  تردـق  تحت  اهنیا  زا  مادـکچیه 

. تسا رهاظ  فالخ 
258 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] دروملا عم  هتافانمل  هراثآ ، نیقیلا و  یلإ  ۀبسنلاب  داری  داکی  لمعلا ال  بسحب  ضقّنلا  نع  یهنلا  ّنإف  هنع ، صیحم  ال  لاقی : ال 
______________________________

؟ تسیچ لکشم  ّلح  هار 
زا دوصقم  هکلب  تسین  فّلکم  رایتخا  تحت  یقیقح  ضقن  میدرک  نایب  هک  روطنامه  نوچ  تسین  یقیقح  ضقن  دارم ، دنیامرفیم  فّنـصم 
رما کی  نیقی ، هب  لمع  هک  تسا  حـضاو  دـیراذگب و  نیقی  رب  انب  دـینک و  لمع  نیقی  هب  هک  تسا  نیا  کـش ، هلیـسوهب  نیقی  ضقن  تمرح 

دیتشاد نیقی  یتقو  تسا ، هدومرف  سّدقم  عراش  یلو  دیامنن  لمع  هکنیا  ای  دنک و  لمع  دوخ ، نیقی  قبط  دـناوتیم  فّلکم  تسا و  يرایتخا 
هب هّجوتاب  تسا  هدرک  یهن  نیقی ، رب  ءانب  مدع  زا  ار  نیفّلکم  دیهد و  رارق  نیقی  رب  ار  دوخ  یلمع  يانب  دینکن و  ضقن  کش ، هلیسوهب  ار  نآ 

نّقیتم هک  دنکیمن  یقرف  رگید  میراذگب ، دوخ  نیقی  رب  یلمع  يانب  باحـصتسا ، رد  دـش ، انب ، یتقو  هک  دـش  نشور  میدرک  نایب  هک  هچنآ 
- یضتقم رد  کش  ای  میشاب  هتشاد  عفار  رد  کش  دشابن - ای  دشاب  ءاقب  دادعتسا  ياراد  ام 

مالک زا  لکشتسم  نونکا  تسا ، نّقیتم  نیقیلا - ضقنت  ال  تئیه - رد  نیقی  هملک  زا  دوصقم  هک  دندوب  هدومرف  خیـش  موحرم  لاکـشا : [- 1]
مـسق ود  رب  عطق  هک  میدومن  ثحب  نآ ، هراـبرد  الّـصفم  عطق 370 ،] ثحبم  رد  هک  مینکیم  هراشا  یبلطم  هب  ـالبق  دـنکیم ، عاـفد  ناـشیا ،

: تسا
یتبحص چیه  مکح ، ضّرعتم  لیلد  و  هدماین ، نایم  هب  نآ  زا  یتبحص  الصا  یعرـش  باطخ  عوضوم  رد  هک  تسا  یعطق  یقیرط : عطق  فلا :

ناونع يور  هک  دـنکیم  یمکح  رب  تلالد  لیلد ، روکذـم ، لاثم  رد  رمخلا » برـشت  ال   » ای مارح » رمخلا   » دـننام تسا  هدومنن  عطق ، هراـبرد 
هکنیا  نودب  تسا  هدش  راب  مارح » رمخلا  ، » یلالقتسا یلّوا 

259 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وه امک  یلآلا ، رظّنلاب  ۀـّیتآرملا و  وحنب  اظوحلم  ناک  اذإ  ام  ال  یلالقتـسالا ، رظّنلاـب  هسفنب و  اـظوحلم  نیقیلا  ناـک  ول  مزلی  اـّمنإ  لاـقی : ّهنإـف 

نّقیتملل لثامم  مکح  مازتلاب  لمعلا ، ءانبلا و  موزل  نع  ۀـیانک  اهنأ  یف  اـفرع  ةرهاـظ  نوکت  ثیح  نیقیلا ) ضقنت  ـال   ) ۀّیـضق لـثم  یف  رهاّـظلا 
و اعرـش ، همکحل  لثامم  مکحب  مازتلالاب  نیقیلا  سفن  راثآب  لمعلا  موزل  نع  ةرابع  ال  اعوضوم ، ناـک  اذإ  همکحل  و  اـمکح ، ناـک  اذإ  ادـّبعت 

ذخؤیف یّلکلا ، هموهفم  یلإ  یجراخلا  نیقیلا  نم  ۀّیتآرملا  ۀّیلآلا و  ۀیارسل  کلذ 
______________________________

. دشاب هدمآ  نایم  هب  عطق  زا  يرکذ 
ۀعمجلا ةالص  بوجوب  تعطق  اذا  ، » دننام تسا  هدش  ذخا  یمکح  عوضوم  رد  یعرـش ، لیلد  ناسل  رد  هک  تسا  یعطق  یعوضوم : عطق  ب :

. دراد ّتیعوضوم  عطق  رگید  ترابعهب  تسا  قّدصت  بوجو  يارب  عوضوم ، هعمج ، زامن  بوجو  هب  عطق  قدصّتلا ،» کیلع  بجی 
- ءوضولاـب نیقیلا  ینعا  هحیحـص - رد  نیقی  زا  دوصقم  اریز  هدـش ، هدارا  نّقیتم  نیقی ، زا  میئوگب  هک  میراـچان  دـیوگیم  لکـشتسم  نونکا 

راثآ مامت  تسا و  ّبترتم  ءوضو ، سفن  رب  زامن - رد  لوخد  زاوج  لیبق  زا  یعرش - راثآ  هک  تسا  حضاو  تسا و  ضحم  یقیرط  نیقی  کی 
، یعوضوم ياـهنیقی  رد  هلب  دـیامن . یهن  نآ  زا  عراـش  اـت  درادـن  يرثا  نیقی ، سفن  نیارباـنب  نیقی ، رب  هن  تسا  ّبترتم  نّقیتـم ، ّقلعتم و  رب 
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مه یلاثم  هک  دـشاب  حرطم  یعوضوم  نیقی  هک  تسا  حیحـص  یّلحم  رد  کش ، لاـح  رد  نیقی  راـثآ  بیترت  تسا و  رثا  ياراد  نیقی ، سفن 
. میدرک نایب  نآ  يارب 

نوچ دوشن  شدوخ  دروم  لماش  تیاور ، هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـشاب ، نیقی  هب  لمع  نیقی ، زا  دارم  نیقیلا ،» ضقنت  ـال   » رد رگا  هصـالخ :
. دشاب هتشاد  يرثا  نیقی ، سفن  هک  یعوضوم  هن  تسا  یقیرط  مه  نیقی  نآ  تسا و  حرطم  مون ، رد  کش  و  ءوضو ، هب  نیقی  تیاور ، رد 

260 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف لخّدلا ، مامت  وأ  هیف ، لخد  هل  امیف  ذخؤی  امبر  امک  الصأ ، هیف  هلخد  مدع  عم  همکح ، نایب  ماقم  یف  مکحلا  عوضوم  یف 

______________________________

یلالقتـسا و رظن  هب  رگا  تسا  تیاور  رد  هک  نیقی  ظـفل  هک : دـننکیم  ناـیب  قـیرط  نیا  هب  ار  لکـشتسم  هب  خـساپ  فّنـصم ، باوـج : [- 1]
یعوضوم روکذـم ، نیقی  نکل  دوب و  دراو  مه  لکـشتسم  داریا  دوـب و  وا  سفن  راـثآ  بیترت  دارم ، هجیتـن ، رد  دوـب  هدـش  ظوـحلم  هسفنیف 

نّقیتم راثآ  کش ، لاح  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدش و  هظحالم  یتآرم  رظنهب  تسا و  یقیرط  هکلب  هدشن  ظاحل  یلالقتسا  رظنهب  تسین و 
ابلاغ یئزج  نیقی  ملع و  نوچ  هکلب  دشاب  نّقیتم  يانعمهب  نیقی  هکنیا  هن  و  دـشاب ، نیقی  سفن  راثآ  بیترت  دوصقم ، هکنیا  هن  دوشیم  ّبترتم 
نیقی ملع و  تعیبط  هب  یئزج  ملع  زا  ّتیقیرط  سپ  دوشیم  ّبترتـم  ملع  لاـح  رد  اـبلاغ  مه  ءیـش  ره  راـثآ  دوخ و  ّقلعتم  هب  تسا  یقیرط 

نیا مه  عرش  فرع و  رد  القتـسم و  هن  تسا  هدش  هظحالم  یقیرط  ناونعهب  تسا  ذوخأم  تیاور ، رد  هک  نیقی  تعیبط  نآ  هدومن و  تیارس 
رد تسا  رهاـظ  تیاور ، سپ  تسا  قیرط  تسین و  عوضوم  ءزج  عـقاو  رد  دوـشیم و  ذـخا  یمکح  عوـضوم  رد  ملع  هک  تسا  رایـسب  اـنعم 

زامن بوجو  هب  نیقی  اقباس  رگا  هکنیا  هب  لمع - بسحهب  تشاذگ - نیقی  رب  دیاب  ار  ءانب  دومن و  ضقن  کش ، هلیـسوهب  ار  نیقی  دیابن  هکنیا 
اقباس رگا  و  [ 371] دـینادب بجاو  ار  هعمج  زامن  مه  العف  ینعی  بوجو  نآ  لثم  هب  دـیوشب  مزتلم  دـیاب  مه  کش  ناـمز  رد  دـیتشاد ، هعمج 

فّرـصت و دیآیمن  مزال  نایب ، نیا  رد  و  [ 372] دیئامن ّبترتم  ار  دیز  تایح  ماکحا  نامه  مه  العف  دیاب  سپ  دـیتشاد ، دـیز  تایح  هب  نیقی 
عوضوم  ءزج  عقاو  رد  هکنآ  لاح  و  عوضوم ، رد  یقیرط  ملع  ذخا  اریز  يرهاظ  فالخ 

261 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لعجب عوضوملا  لیزنت  رمألا  ۀـیاغ  لیوأت ، فّرـصت و  الب  لیزنّتلل  الباق  ّکّشلا  عم  هعوضوم  یعرّـشلا و  مکحلا  نم  ّلـک  ناـک  ثیح  ّهنإ  ّمث 

تاهبّـشلا یف  باحـصتسالا  رابتعا  یف  ةرهاظ  ضقنت ) ال   ) ۀّیـضق ناک  افنآ - هیلإ  ریـشأ  اـمک  هلثم - لـعجب  مکحلا  لـیزنت  و  همکح ، لـثامم 
، ۀّیزاکترا ۀّیّلک  ۀّیـضق  اّهنأ  ۀظحالم  دـعب  اصوصخ  اهب ؛ اهـصیصخت  بجوی  ةریخألاب ال  دروملا  صاصتخا  و  [، 373] ۀّیعوضوملا ۀّیمکحلا و 

. دروملا مکح  یلع  اهب  لالدتسالا  لجأل  دروم  ریغ  یف  اهب  یتأ  دق 
[. 1 [ ] لّمأتف 374

______________________________

. هبرشت الف  رمخلاب  تنقیا  اذا  دننام  عرش - فرع و  رد  دوشیم - هدید  ناوارف  دشابن ،
. میدومن رکذ  عطق  ثحبم  رد  هکيوحنهب  دراد  تلاخد  مکح ، رد  مه  عقاو  رد  دوشیم و  ذخا  یعوضوم  رد  نیقی  یهاگ  يرآ 

هّیعوضوم هّیمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج 

تاعوضوم رد  مه  تسا و  يراج  یعرش  ماکحا  رد  مه  لمع ، ءانب و  بسحهب  ضقن  تمرح  هک  دش  مولعم  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  زا  [- 1]
نآ لثم  هب  میوش  مزتلم  هک  تسا  وحن  نیا  هب  ماکحا ، رد  نیقی  راثآ  بیترت  ضقن و  مدـع  يانعم  اهتنم  هریغ  دـیز و  تایح  دـننام  هّیجراـخ ،

نایب نیا  زا  دوب و  قّقحم  نیقی  لاح  رد  هک  عوضوم  نآ  مکح  لثم  هب  میوش  مزتلم  تاعوضوم ، رد  میتشاد و  نیقی  نآ  هب  اقباس  هک  یمکح 
، تیاور هک  دش  نشور 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1390 

http://www.ghaemiyeh.com


262 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هل بیـصأ  نأ  یلإ  هرثأ  تمّلعف  ینملا ، نم  ءیـش  وأ  هریغ  وأ  فاعر  مد  یبوث  باصأ  هل : تلق  لاـق : [: » 375] ةرارزل يرخأ  ۀحیحص  اهنم : و 

[. 1  ] هلسغت ةالّصلا و  دیعت  لاق : کلذ ، دعب  ترکذ  ّینإ  ّمث  تیّلص ، ائیش و  یبوثب  ّنأ  تیسن  و  ةالصلا ، ترضحف  ءاملا ،
______________________________

ههبـش تیاور ، دروـم  هچرگ  درادـن  تسا ، یجراـخ  روـما  هابتـشا  لـهج و  نآ  أـشنم  هک  هّیعوـضوم  تاهبـش  تاـعوضوم و  هـب  صاـصتخا 
قدـص ناتقفخ ، هقفخ و  رب  مون  هک  هتـسنادیمن  نکل  دـنکیم  لطاب  ار  ءوضو  باوخ ، مون و  هک  هتـسنادیم  هرارز  تسا و  هدوب  یعوضوم 

میئوگب هک  تسین  صّـصخم  دروم ، مینادیم  یلو  تسا  هّیعوضوم  ههبـش  تیاور ، دروم  هصالخ ، هن ، ای  دـنک  لطاب  ار  ءوضو  هک  دـیامنیم 
لیلعت تیاور ، رد  هک  نایب  نیا  هب  دوشیم  هّیعوضوم  هّیمکح و  تاهبـش  لماش  تیاور  هکلب  دوشیم  هّیعوضوم  تاهبـش  لماش  طقف  تیاور 

هک تسا  نیا  نآ ، همزال  میئوگیم  اذـل  دوب  اربک  ارغـص و  هّیـضق و  کـی  ياراد  روکذـم ، تیاور  یّلک و  يزاـکترا  رما  کـی  هب  دوب  هدـش 
مه رابخا  ریاس  رد  نیقی  ضقن  تمرح  نیمه  هب  هوالعهب  دومن و  ضقن  کش ، هلیـسو  هب  ار  نیقی  دیابن  دوش ، لصاح  کش ، نیقی و  اجکره 
رد هچ  دشاب و  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هچ  دراد ، قالطا  وحن  هب  باحـصتسا  ّتیّجح  رب  تلالد  تیاور ، میئوگیم : اذل  تسا  هدش  لالدتـسا 

. هّیمکح تاهبش 

هرارز مّود  هحیحص 

رد هک  روطنامه  تسا  هرمضم  هرارز ، لّوا  هحیحص  دننام  روکذم ، تیاور  [- 1]
263 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] دیعت هلسغت و  مالّسلا : هیلع  لاق  هتدجو ، تیّلص  اّملف  هیلع ، ردقأ  مل  هتبلطف و  هباصأ ، دق  ّهنأ  تملع  و  هعضوم ، تیأر  نکأ  مل  ناف  تلق :
______________________________

قبط درادن  دوجو  یلکـشم  تیاور ، دنـس  هیحان  زا  اذل  دنکیمن  دراو  تیاور ، ّتیّجح  هب  یلاکـشا  رامـضا ، نیا  میدرک  نایب  لّوا ، هحیحص 
، هدرک نایب  مشش  مّوس و  لاؤس  يارب  ع )  ) ماما هک  یخساپ  هب  فّنصم  هک  هدومن ، لاؤس  شش  مالّسلا » هیلع   » ماما زا  هرارز ، روکذم ، تیاور 

. دناهدومن لالدتسا 
نم درک و  تباـصا  نم  ساـبل  رب  ینملا » نم  ءیـش  وا  هریغ  وا  فاـعر 376 ] مد   » یتساـجن هک  هدرک  ضرع  ع )  ) ماـما هب  هرارز  لّوا : لاؤس 

ار نآ  هک  مدرک  شومارف  زامن ، عقوم  اّما  میامن ، ریهطت  ار  نآ  بآ ، هب  یـسرتسد  ماگنه  اـت  مدرک  يراذـگتمالع  ار  تساـجن  عوقو  ّلـحم 
؟ تسیچ هلئسم  مکح  تسا  هدوب  سجن  مسابل  هک  مدش  هّجوتم  زامن ، مامتا  زا  دعب  مدناوخ و  زامن  سجن 377 ،] سابل  اب  میوشب و 

. ینک ریهطت  دیاب  مه  ار  تسابل  یئامن و  هداعا  دیاب  ار  زامن  هلسغت ،» ةالّصلا و  دیعت  «: » مالّسلا هیلع   » ماما
ادـیپ ار  سجن  تباصا  ّلحم  اّما  مدومن ، صّحفت  نکل  درک  تباصا  مساـبل  رب  یتساـجن  هک  مدرک  ادـیپ  نیقی  تفگ  هرارز  مّود : لاؤس  [- 1]

؟ تسیچ هلئسم  مکح  مدرک ، ادیپ  ار  عضوم  نآ  زامن ، مامتا  زا  دعب  مدناوخ  زامن  تلاح ، نامه  اب  مدرکن و 
دیاب مه  ار  زامن  ینک و  ریهطت  دیاب  ار  سابل  دیعت » هلسغت و  «: » مالّسلا هیلع   » ماما

264 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ کلذ مل  تلق : ةالّصلا ، دیعت  هلسغت و ال  لاق : هیف ، تیأرف  تیّلصف  ائیش  رأ  ملف  ترظنف  کلذ ، نّقیتأ  مل  هباصا و  دق  ّهنأ  تننط  ناف  تلق :

[. 1  ] ادبأ ّکّشلاب  نیقیلا  ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیلف  تککشف ، کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنأل  لاق :
______________________________

. یئامن هداعا 
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تباصا مسابل  هب  یتساجن  هک  مدرک  ادـیپ  نظ »  » نم هک  درک  ضرع  ع )  ) ماما هب  هرارز  باحصتسا 378 -] ّتیّجح  لیلد  مّوس - لاؤس  [- 1]
ندناوخ لوغـشم  تلاح ، نامه  اب  و  متفاین ، نآ  يور  رب  تساجن  زا  يزیچ  مدومن  ّتقد  هّجوت و  مسابل  هب  مرادن و  تباصا  هب  نیقی » ، » هدومن

؟ تسیچ هلئسم  مکح  مدناوخ ، زامن  سجن 379 ،] سابل  اب  ینعی  مدید ، دوخ  سابل  رد  ار  تساجن  زامن ، مامتا  زا  دعب  مدش ، زامن 
، ياهدناوخ سجن  سابل  اب  هک  ار  يزامن  اّما  یئامن  ریهطت  ار  سابل  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  ةالّصلا ،» دیعت  هلـسغت و ال  «: » مالّـسلا هیلع   » ماما

. ینک هداعا  تسین  مزال 
؟ تسیچ هداعا  بوجو  مدع  ّتلع  کلذ ،» مل  : » هرارز

ع)  ) ماما ادبا ،» کّشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  تککشف  کتراهط 380 ] نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنال  لاق  «: » مالّسلا هیلع   » ماما
«. تککشف ، » یتشاد سابل  تراهط  هب  نیقی  سجن ، تباصا  هب  ّنظ  زا  لبق  ینعی  یتشاد ، تراهط  هب  نیقی  وت  دندومرف  هرارز  هب 

هّنظم  ربارب  رد  ّکش  مینکیم ، ثحب  شدروم  رد  باحصتسا  رد  ام ، هک  ار  یّکش 
265 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ع)  ) ماما اذل  دـشاب  ربتعم  ریغ  ّنظ  تروص  هب  ای  نیفرّطلا و  يواستم  لامتحا  ای  مهو  هاوخ ، تسا  نیقیلا  مدـع  کش ، زا  دوصقم  هکلب  تسین 
هب ّنظ  دعب ، یتشاد و  تراهط  هب  نیقی  تباصا ، هب  ّنظ  زا  لبق  وت  تککـشف ،»...  کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنال   » دـندومرف هرارز  هب 

ضقن کش ، هلیـسوهب  ار  دوخ  نیقی  دـیابن  هن ، ای  هدـش  لئاز  یلبق ، نّقیتم  تراـهط  اـیآ  هک  يدرک  کـش  ینعی  يدرک  ادـیپ  سجن  تباـصا 
. ینک

و ینک ، ضقن  کش ، هلیسو  هب  ار  تراهط  نآ  دیابن  يدومن و  کش  نآ ، ءاقب  رد  سپـس  يدرک و  ادیپ  تراهط  هب  نیقی  ءادتبا ، وت  هصالخ :
. میتسه نآ  ّهلدا  نایب  ددصرد  ام  هک  تسا  باحصتسا  نامه  بلطم ، نیا 

حیـضوت کـنیا  ار  نآ  اـم  هک  دـننکیم  ناـیب  لّوـالا »...  دروملا  یف  هتلـالد  معن   » ناونع تحت  رطـس  هد  زا  دـعب  ار  یبلطم  فّنـصم ، رّکذـت :
: میهدیم

؟ نیقی هدعاق  هب  ای  تسا  رظان  باحصتسا ، هدعاق  هب  نیقی »...  یلع  تنک  ّکنال   » هلمج ایآ  لاؤس :
. تسا باحصتسا  نایب  ماقم  رد  دراد ب - هراشا  نیقی  هدعاق  هب  هلمج  نآ  فلا - تسا . حرطم  لامتحا ، ود  روکذم ، هلمج  رد  باوج :

مینکیم نایب  لاثم  ود  نمض  ار  باحصتسا  نیقی و  هدعاق  نیب  قرف  العف  دراد ، حیجرت  لامتحا  مادک  هک  مینیبب  مینک و  یـسررب  دیاب  نونکا 
[. 381

کـش تراهط ، ءاقب  رد  یللع  هب  هبنـش  زور  نکل  میتشاد  نامـسابل  تراهط  هب  نیقی  هعمج ، زور  هک  دـینک  ضرف  باحـصتسا : يارب  یلاـثم 
تبسن  هبنش  زور  ینعی  میدومن ،
266 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هّیـضق تسا - یقاب  دوخ ، تّوق  هب  ام  یلبق  نیقی  میراد و  کش  هعمج ، زور  تراهط  ءاقب  رد  هکلب  هدشن ، ضراع  ام  رب  یّکـش  یلبق  نیقی  هب 
. تسا هبنش  زور  هب  طوبرم  يرگید  هعمج و  زور  هب  طوبرم  یکی  دنراد - تریاغم  نامز  رظن  زا  ام  هکوکشم  هنّقیتم و 

زور نکل  مدناوخ ، تعامج  زامن  وا  اب  هدومن و  ءادتقا  وا  هب  متـشاد ، نیقی  دیز ، تلادع  هب  تبـسن  هعمج ، زور  نیقی : هدعاق  دروم  رد  یلاثم 
تهجیب نم  هکنیا  ای  هدوب  تسرد  متـشاد ، دیز  تلادع  هب  تبـسن  هعمج ، زور  نم  هک  ار  ینیقی  ایآ  هک  دش  لصاح  کش ، نم ، يارب  هبنش 

هدـنامن یقاب  نم  يارب  دـیز  تلادـع  هب  تبـسن  ینیقی  رگید  کش ، ضورع  اب  هبنـش  زور  هجیتن  رد  مدوب ، هدرک  ادـیپ  دـیز  تلادـع  هب  نیقی 
. تسا

هّیضق نکل  تسا  دوجوم  کش ، مه  دراد و  قّقحت  نیقی ، مه  قحال  نامز  رد  باحـصتسا  رد  هک  دش  صّخـشم  روکذم  لاثم  ود  هب  هّجوت  اب 
هنّقیتـم و هّیـضق  تسا و  هتفر  نیب  زا  یلبق  نیقی  کـش ، ناـمز  رد  نـیقی ، هدـعاق  رد  اـّما  دنتـسه  تواـفتم  ناـمز  رظن  زا  هکوکـشم  هنّقیتـم و 
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، امـش يارب  هّیـضق ، نامه  رگید ، ههرب  رد  هدوب و  نّقیتم  ناـمز ، زا  ياههرب  رد  هک  دراد  دوجو  هّیـضق ، کـی  هکلب  تسین  حرطم  هکوکـشم ،
. تسا هدش  كوکشم 

؟ باحصتسا هب  ای  دراد  تراظن  نیقی  هدعاق  هب  نیقی »...  یلع  تنک  ّکنال   » هلمج ایآ 
. تسا کش  نیقی و  مادک  روکذم  هلمج  رد  کش »  » و نیقی »  » زا دوصقم  مینیبب  دیاب 

[. تسا 382 هدومن  تباصا  مسابل  هب  یتساجن  هک  مدرک  ادیپ  هّنظم  نم  هباصا »...  دق  هنا  هتننظ  ناف  تلق   » دوب هتفگ  نینچ  هرارز 
. تسا هدوب  هنوگچ  هرارز  تلاح  تباصا ، هب  ّنظ  زا  لبق  لاؤس :

هب  ّنظ  نم  دیوگیم  هکنیا  الصا  و  تسا ، هتشاد  تراهط  هب  نیقی  وا  باوج :
267 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب یتساجن  هک  ماهدرک  ادـیپ  هّنظم  نونکا  یلو  تسا  هدوب  رهاط  مسابل  ۀـباصالا  لبق  هک  تسا  نیا  شیانعم  ماهدرک ، ادـیپ  تساـجن  تباـصا 
: دندومرف وا  هب  ع )  ) ماما و  هدومن ، تباصا  مسابل 

ینک و ضقن  کش  هلیـسوهب  ار  نیقی  دـیابن  يدومن و  کش  تراهط  رد  سپـس  یتشاد و  تراهط  هب  نیقی  وت  نیقی ،»...  یلع  تنک  ّکنال  »
. تسا باحصتسا  ّتیّجح  ام و  ياعّدم  اب  قبطنم  الماک  بلطم  نیا 

. یتشاد تراهط  هب  نیقی  وت  نیقی »...  یلع  تنک  ّکنال   » دناهدومرف ع )  ) ماما دشاب ، نیقی  هدعاق  هب  رظان  تیاور ، رگا  اّما 
؟ تسا هتشاد  تراهط  هب  نیقی  هرارز  ینامز  هچ  لاؤس :

: هک تسا  هدرک  نایب  مه  ار  يرگید  هلمج  هتننظ »...  ناف   » هلابند هرارز  باوج :
مـسابل رد  یتساـجن  مدوـمن و  صّحفت  تباـصا ، هب  ّنظ  زا  دـعب  ینعی  متفاـین ، مساـبل  رد  يزیچ  یلو  مدرک  ّتقد  نم  ائیـش ،» رأ  ملف  ترظنف  »

- تسا هدش  لصاح  صّحفت ، تباصا و  هب  ّنظ  زا  دعب  روکذم  نیقی  مدرک - ادیپ  تراهط  هب  نیقی  متفاین و 
؟ تسا هدومن  کش  تراهط  رد  ینامز  هچ  هرارز  لاؤس :

تسا هتفگ  هرارز  یتقو  میئوگب  مینک و  هفاضا  نآ  هب  ياهلمج  نامدوخ  دیاب  ام  درادن و  دوجو  يزیچ  هنیمز  نیا  رد  هرارز  مالک  رد  باوج :
- هدش ادیپ  شیارب  نیقی  ّقلعتم  نامه  رد  یّکش  مه  دعب  تسا و  هدرک  ادیپ  تراهط  هب  نیقی  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ائیش » رأ  ملف  ترظنف  »

: دناهدومرف وا  لاؤس  باوج  رد  ع )  ) ماما و  هن - ای  تسا  هدوب  تسرد  شتراهط  هب  نیقی  ایآ  هک  تسا  هدرک  کش 
یطابترا ع )  ) ماما باوج  هرارز و  مّوس  لاؤس  ریخا ، نایب  قبط  نم »...  نیقی  یلع  تنک  ّکنال  لاق  کلذ  مل  تلق  ةالّـصلا  دیعت  هلـسغت و ال  »

هب  رظان  هکلب  درادن  باحصتسا  هب 
268 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع نوکت  یّتح  اهباصأ ، دق  ّهنأ  يرت  یّتلا  ۀیحاّنلا  کبوث  نم  لسغت  لاق : هلـسغأف ؟ وه ، نیأ  ردأ  مل  و  هباصأ ، دق  ّهنأ  تملع  دق  ّینإف  تلق :
[. 1  ] کتراهط نم  نیقی 

______________________________

. تسا نیقی  هدعاق 
؟ تسیچ تیاور  رهاظ  دراد و  حیجرت  روکذم ، لامتحا  ود  زا  کیمادک  لاؤس :

: میوش بکترم  رهاظ  فالخ  ود  دیاب  مینک  لمح  نیقی  هدعاق  هب  ار  تیاور  میهاوخب  رگا  باوج :
هکیلاحرد تسا  هدرک  ادیپ  تراهط  هب  نیقی  ّتقد ، صّحفت و  زا  دعب  هرارز  هک  مینک  هدافتـسا  ائیـش » رأ  ملف  ترظنف   » هلمج زا  دـیاب  فلا -

. درادن تراهط  هب  نیقی  رب  یتلالد  روکذم  هلمج 
کـش دوخ ، یلبق  نیقی  رد  هرارز  میئوگب  ام  هک  تسا  هدـشن  حرطم  کش ، هلئـسم  الـصا  ترظنف »...   » هلمج زا  دـعب  هرارز ، مـالک  رد  ب -
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. تسا نیقی  هدعاق  هب  رظان  تیاور  هدومن و 
کـش نیقی و  هرارز  لاؤس  رد  نوچ  تسا  نیمه  مه ، تیاور  رهاظ  تسا و  حـضاو  بلطم  میئامن  لمح  باحـصتسا ، رب  ار  تیاور  رگا  اـّما 

«. ادبا نیقی ...  یلع  تنک  ّکنأل  : » دناهدومرف مه  ع )  ) ماما و  میدرک - نایب  هکيوحنهب  هدوب - حرطم 
نآ هک  ماهدرکن  ادـیپ  ار  تباصا  عضوم  نکل  تسا و  هدومن  تباصا  مسابل  هب  یتساجن  هک  مدرک  ادـیپ  نیقی  نم  هرارز : مراهچ : لاؤس  [- 1]

؟ تسیچ هلئسم  مکح  تسا - هدومن  تباصا  مسابل  رب  تساجن  منادیم  هروصحم ، ههبش  تروصهب  میامن - ریهطت  ار 
تباصا سابل ، پچ  تمس  هب  تساجن  هک  ینادیم  رگا  ینعی  ینک  ریهطت  دیاب  ار  سابل  زا  هیحان  نآ  تمسق و  نآ  مامت  مالّسلا :» هیلع   » ماما

تباصا  سابل ، تسار  تمس  هب  تساجن  نآ  ینادیم  رگا  الثم  ای  ینک و  ریهطت  ار  پچ  تمسق  مامت  دیاب  هدومن 
269 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] کسفن یف  عقو  يّذلا  ّکّشلا  بهذت  نأ  دیرت  اّمنإ  کّنکل  ال و  لاق : هیف ؟ رظنأ  نأ  ءیش  هباصأ  ّهنأ  یف  تککش  نإ  ّیلع  لهف  تلق :
اذإ دیعت ، ةالّصلا و  ضقنت  لاق : ةالّصلا ، یف  انأ  یبوث و  یف  هتیأر  نإ  تلق 383 :]

______________________________

. ینک ادیپ  سابل  تراهط  هب  نیقی  ات  یئوشب  ار  سابل  تسار  تمسق  دیاب  هدومن 
تـساجن ءاقب  باحـصتسا  دوشن  ریهطت  سابل  زا  تمـسق  نآ  مامت  رگا  اریز  تسا  باحـصتسا  ّهلدا  زا  یکی  مه  ع )  ) ماما باوج  نیا  رّکذـت :

- دناهدرکن لالدتسا  تمسق  نیا  هب  فّنصم  هّتبلا  دراد - نایرج 
تـسا مزال  ایآ  تروص  نیا  رد  هن ، ای  هدومن  تباصا  مسابل  هب  یتساجن  ایآ  هک  دـش  ضراع  کـش  نم  يارب  رگا  هرارز : مجنپ - لاؤس  [- 1]

یتساجن  هک  میامن  صّحفت  قیقحت و 
270 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هّلعل يردـت  ّکنأل ال  ةالّـصلا ؛ یلع  تینب  مث  هتلـسغ ، ةالّـصلا و  تعطق  اـبطر ، هتیأر  ّمث  کـشت  مل  نإ  و  هتیأر ، ّمث  هنم  عضوم  یف  تککش 
[. 1  ] ّکّشلاب نیقیلا  ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیلف  کیلع ، عقوأ  ءیش 

______________________________

؟] هن 384 ای  تسا  هدش  عقاو  مسابل  رب 
کش و زا  یهاوخب  رگا  نکل  يرادـن  ياهفیظو  دروم ، نیا  رد  تسین و  مزال  نآ  هرابرد  قیقحت  صحف و  ـال »...  لاـق  «: » مالّـسلا هیلع   » ماـما

- تسا بوخ  یسررب  قیقحت و  ینک - صحف  یناوتیم  يوش  جراخ  بارطضا ، دیدرت و 
؟ تسیچ ماهفیظو  مدرک ، هدهاشم  دوخ ، سابل  رد  یتساجن  زامن ، ءانثا  رد  رگا  هرارز : باحصتسا - ّتیّجح  لیلد  مشش - لاؤس  [- 1]

: دناهدومن ریوصت  تروص  ود  مکح ، نایب  رد  مالّسلا » هیلع   » ماما
«. هتیأر مث  هنم  عضوم  یف  تککش  اذا  دیعت ، ةالّصلا و  ضقنت  - » فلا

، سابل تراهط  رد  دعب  تسا ، رهاط  تسابل  هک  یتسنادیم  و  یتشاد ، تراهط  هب  نیقی  زامن  زا  لبق  وت  رگا  دـناهدومرف : نینچ  ع )  ) ماما ّناک 
نامه يدرک - هدـهاشم  دوخ  سابل  رب  ار  تساجن  زامن  طسو  رد  اّما  يدـش ، زامن  لوغـشم  يدومن و  تراـهط  باحـصتسا  يدرک و  کـش 

ضیوعت ای  ریهطت  ار  سابل  ینکـشب و  ار  زامن  دیاب  تروص  نیا  رد  يدرک - يراج  تراهط  باحـصتسا  شدروم  رد  هک  يدـید  ار  یتساجن 
زامن یئامن و 

271 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. یئامن هداعا  ار 

نآ هراـبرد  یتاـهیجوت  هدرک و  ار  شثحب  هقف ، رد  نـکل  دـناهدشن  نآ  ضّرعتم  فّنـصم ، هـک  روکذـم  تـیاور  تالکـشم  زا  یکی  رّکذـت :
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: هک تسا  نیا  دناهدومن 
فـشک زامن  زا  دـعب  و  دـشاب ، هدـش  هدـناوخ  تراهط  باحـصتسا  اب  زامن  مامت  هک  يدراوم  رد  تیاور  نیمه  تارقف  زا  یضعب 385 ] قبط 

هدش و عقاو  تراهط ، باحـصتسا  اب  تعکر - ود  الثم  زامن - زا  يرادقم  هک  ثحب  ّلحم  هرقف  رد  اّما  تسین  مزال  زامن  هداعا  هدـش ، فالخ 
. دوش هداعا  زامن  دیاب  دناهدومرف  هرارز  تیاور  قبط  ع )  ) ماما هدش ، ادیپ  سابل  تساجن  هب  هّجوت  زامن ، ءانثا  رد 

ناتـسابل رد  یتساجن  هک  دـیدش  هّجوتم  زامن ، ءاـنثا  رد  دـیدناوخ و  تراـهط  باحـصتسا  اـب  ار  زاـمن  تعکر  ود  امـش  رگا  رگید  تراـبعهب 
مامت هک  دیدش  هّجوتم  زامن  زا  دعب  و  دـیدناوخ ، تراهط  باحـصتسا  اب  ار  زامن  مامت  رگا  اّما  دـیئامن  هداعا  دینکـشب و  ار  زامن  دـیاب  تسه ،

- تسا زامن  زا  دعب  مکح  زا  رتدیدش  زامن  ءانثا  مکح  تسین - مزال  هداعا ، دیاهدناوخ ، سجن  سابل  اب  ار  زامن 
 ...«. ةالّصلا تعطق  ابطر  هتیأر  مث  کشت  مل  نا  و  - » ب

دوخ سابل  رد  یتساجن  زامن  طسو  نکل  يدرکن - تراهط  باحصتسا  و  هدوبن - حرطم  یّکـش  و  یتشاد ، تراهط  هب  نیقی  زامن  زا  لبق  رگا 
، يدومن عطق  ار  زامن  هک  اجنامه  زا  امن و  ریهطت  ار  سابل  نک و  عطق  ار  زاـمن  تروص ، نیا  رد  دوب ، بوطرم  هدـشن و  کـشخ  هک  يدـید 

سابل  رب  زامن  ءانثا  رد  تساجن  نآ  تسا  نکمم  نوچ  هدب 386 ] همادا 
272 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دیعن و ال  نیدروملا ، الک  یف  ّکّشلاب ) نیقیلا  ضقنت  نأ  یغبنی  سیلف  : ) هلوقب لالدتسالا  بیرقت  یلوألا  ۀحیحّصلا  یف  انرکذ  اّمم  رهظ  دق  و 
[. 1]
______________________________

«. کّشلاب نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  . » دتفیب وت  سابل  رد  نوخ  هرطق  نآ  هک  هدش  ببس  ياهدنرپ  ریغ  ای  هدنرپ  الثم  هدش ، عقاو  وت 
باحـصتسا ینعی  ینک ، ضقن  ار  نیقی  نآ  دـیابن  يدـید ، دوـخ  ساـبل  رد  یتساـجن  هک  نـآلا  یتـشاد و  نیقی  تراـهط ، هب  تبـسن  ـالبق  وـت 

ار نآ  يدرک  هدـهاشم  تسابل  رد  ار  تساجن  هک  نونکا  نکل  هدوب ، كاـپ  مساـبل  تساـجن ، تیؤر  هظحل  اـت  وگب  نک و  يراـج  تراـهط ،
. هدب همادا  ار  زامن  نک و  ریهطت 

. درکیم باحصتسا  ّتیّجح  رب  تلالد  تیاور ، ریخا  هرقف  مّود  تمسق  دیدرک ، هدهاشم  هک  روطنامه 
دراد و نایرج  مه  هرارز  مّود  هحیحص  دروم  رد  میدرک ، نایب  هرارز  لّوا  هحیحـص  دروم  رد  هک  ار  یبیرقت  نامه  دنیامرفیم  فّنـصم  [- 1]

: الامجا اّما  مینیبیمن  بلاطم  نآ  مامت  رارکت  يارب  یموزل  فّنصم  عبت  هب  مه  ام  مینکیمن و  رارکت  ار  لالدتسا  هوحن 
: دندومرف نایب  نینچ  ار  ءوضو  بوجو  مدع  ّتلع  ع )  ) ماما هرارز ، لّوا  هحیحص  رد 

مامت نهذ  رد  هک  دـندومن  نایب  ار  يزاکترا  یّلک  هّیـضق  کی  ع )  ) ماما ینعی  ادـبا ،» کّشلاب  نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  ّهناف  »
لیلد کی  یّلک و  بلطم  کی  هکلب  تسین  يدّبعت  لیلد  يدّبعت و  هلأسم  درادـن و  ءوضو  باب  هب  صاصتخا  یّلک  هّیـضق  نآ  تسه و  ءالقع 

. تسه یّماع 
نا کل  یغبنی  سیلف   » دـندومرف نایب  ار  يزاکترا  یّلک  هّیـضق  نامه  هرارز ، هحیحـص  مشـش  مّوس و  هرقف  رد  ع )  ) ماما ثحب ، ّلـحم  رد  اـّما 

تشادن و لیلعت  رد  تحارص  هئوضو ،» نم  نیقی  یلع  ّهناف   » هلمج هرارز ، لّوا  هحیحص  رد  اهتنم  کّشلاب ،» نیقیلا  ضقنت 
273 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم نیقی  یلع  تنک  ّکنأل  : ) مالّـسلا هیلع  هلوق  یف  نیقیلا  نم  دارملا  نوکی  نأ  یلع  ینبم  باحـصتسالا  یلع  لّوألا  دروملا  یف  هتلـالد  معن 
ۀیؤّرلاب لئاّزلا  هدـعب  صحفلا  رظّنلاب و  لصاحلا  نیقیلا  هنم  دارملا  ناک  ول  ّهنإف  رهاّظلا ، وه  امک  ۀـباصإلا  ّنظ  لبق  ةراهّطلاب  نیقیلا  کتراهط )

[. 1  ] یفخی امک ال  نیقیلا ، ةدعاق  هدافم  ناک  ةالّصلا ، دعب 
نیقیلاب لب  اهیف ، کّشلاب  ةراهّطلاب  نیقیلل  اضقن  تسیل  ۀـساّجنلا ] یف   ] ةالّـصلا عوقو  فاشکنا  دـعب  ةداعإلا  ّنأب  ۀـیاوّرلا ، یلع  لکـشأ  ّهنإ  ّمث 
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امک ال ةالّـصلا ، یف  لوخّدلا  زاوج  هب  لّلعی  نأ  ّحصی  اّمنإ  معن  ّکّشلاب ؟ نیقیلا  ضقن  اهنأب  ةداعإلا  مدـع  لّلعی  نأ  حـصی  فیکف  اهعافتراب ،
[. 2  ] یفخی

______________________________

 ... تسا و لیلعت  ماقم  رد  روکذم  هلمج  هک  دندومن  راهظتسا  فّنصم  یلو  دش  هداد  نآ  رد  مه  يرگید  لامتحا 
: دـندومرف باوج  رد  مه  ع )  ) ماما و  کلذ -» مل  - » دومن لاؤس  ع ،)  ) ماـما زا  ار  زاـمن  هداـعا  موزل  مدـع  ّتلع  هرارز  مّود ، هحیحـص  رد  اـّما 

. دراد لیلعت  رد  تحارص  روکذم ، هلمج  و  نیقی »...  یلع  تنک  ّکنال  »
. میدرک نایب  هرارز  مّوس  لاؤس  لیذ  ار  روکذم  ترابع  حیضوت  [- 1]

ار مالّسلا » هیلع   » ماما باوج  هرارز و  مّوس  لاؤس  لاکـشا  نایب  زا  لبق  تسا ، هدش  هرارز  هحیحـص  مّوس  هرقف  رب  يداریا  لاکشا 387 :] [- 2]
. مینکیم رارکت 

هّجوت مسابل  هب  مرادـن - تباـصا  هب  نیقی  هدومن - تباـصا  مساـبل  هب  یتساـجن  هک  مدرک  ادـیپ  نظ »  » نم هک  درک  ضرع  ع )  ) ماـما هب  هرارز 
، مدید دوخ  سابل  رد  ار  تساجن  زامن ، مامتا  زا  دعب  مدش ، زامن  ندناوخ  لوغشم  متفاین  نآ  يور  رب  تساجن  زا  يزیچ  مدومن 
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؟ تسیچ هلئسم  مکح 

سپـس یئامن  هداعا  تسین  مزال  يدناوخ ، سجن  سابل  اب  هک  ار  يزامن  اّما  ینک  ریهطت  ار  سابل  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  دـندومرف  ع )  ) ماما
نیقی ءادتبا ، وت  ینعی  نیقی »...  یلع  تنک  ّکنال  : » دندومرف باوج  رد  ع )  ) ماما درک و  لاؤس  ع )  ) ماما زا  ار  هداعا  موزل  مدـع  ّتلع  هرارز ،
نامه بلطم ، نیا  ینک - ضقن  کش ، هلیـسوهب  ار  تراهط  هب  نیقی  نآ  دـیابن  يدومن و  کش  نآ ، ءاقب  رد  دـعب  يدرک و  ادـیپ  تراهط  هب 

- میتسه نآ  ّهلدا  نایب  ددصرد  ام  هک  تسا  باحصتسا 
اریز دشاب  هداعا  بوجو  مدع  ّتلع  دـناوتیمن  تسا ، ع )  ) ماما لیلعت  دافم  هک  یتراهط  باحـصتسا  هک : دـیوگیم  نینچ  لکـشتسم  نونکا 

: رگید ترابعهب  هدوب  زامن  مامتا  زا  دعب  هداعا ، ّلحم  دروم و 
؟ هدش حرطم  زامن  هداعا  ثحب  ینامز  هچ 

اذل دوب  هدش  حرطم  هداعا ، مدع  ّتلع  زا  لاؤس  هداعا و  ثحب  هدـناوخ ، سجن  سابل  اب  ار  شزامن  دـش  هّجوتم  هرارز  هک  زامن  مامتا  زا  دـعب 
هب نیقی  هکلب  درادن  تراهط  باحـصتسا  وا  رگید  هدناوخ ، سجن  سابل  اب  ار  شزامن  دش  هّجوتم  هرارز ، هکنآ  زا  دعب  دـیوگیم  لکـشتسم 

- هدومن ضقن  نیقی ، هب  ار  نیقی  هکلب  دوب  هدرکن  ضقن  کش ، هلیـسو ، هب  ار  نیقی  درکیم  هداعا  ار  شزامن  رگا  هدرک و  ادیپ  سابل  تساجن 
؟-» ةداعالا هیلع  بجی  ال   » تفگ ناوتیم  هنوگچ  بوث  تساجن  هب  نیقی  اب 

، زامن لوخد  يارب  يزّوجم  دوش ، زامن  لوغشم  هتـساوخیم  وا  یتقو  ینعی  هدوب  ّرثؤم  زامن  همادا  لیمکت و  عورـش ، رد  تراهط  باحـصتسا 
، درک ادیپ  بوث  تساجن  هب  نیقی  هک  زامن  زا  دعب  هدوب و  تراهط  باحصتسا  نامه  زامن ، همادا  زامن و  لوخد  يارب  وا  زّوجم  هتشاد و  مزال 

الصا تسین و  مزال  زامن  هداعا  دیوگیمن  تراهط  باحصتسا 
275 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ول و  اهزارحإ ، وه  ةراهّطلا  یلإ  تافتلالا 388 ] نیح  العف  ةالّصلا  یف  طرّشلا  ّنإ  لاقی : نأب  الإ  لاکشإلا  اذه  نع  یّـصفّتلا  نکمی  داکی  و ال 
، اهدعب ۀساّجنلا  یف  اهعوقو  فشکنا  ول  اهتداعإ و  مدع  ةالّـصلا  لاح  ةراهّطلا  باحـصتسا  ۀّیـضق  نوکیف  اهـسفن ، ةدـعاق ال  وأ  لصأب 389 ]

[. 1  ] ادّیج لّمأتف  یفخی ، امک ال  اهلاح ، باحصتسالا  ۀّیّجح  مدع  ضقّنلا و  زاوج  نع  فشکت 390 ] فشکلا  دعب  اهتداعإ  ّنأ  امک 
______________________________

. درادن دوجو  تراهط  باحصتسا 
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. دشاب دناوتیم  زامن  همادا  لوخد و  زّوجم  تراهط ، باحصتسا  هکلب  دشاب  هداعا  موزل  مدع  ّتلع  دناوتیمن  تراهط  باحصتسا  هصالخ :
نآ ّتیطرش  تراهط و  هب  هّجوت  هک  یسک  يارب  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم  درادن ، دوجو  روکذم ، لاکـشا  ّلح  يارب  یهار  چیه  باوج : [- 1]

زارحا : » زا تسا  ترابع  زامن ، یلعف  طرـش  رتحـضاو  ترابعهب  تسا  طرـش  تراهط ، زارحا  هکلب  تسین  زامن  طرـش  هّیعقاو ، تراهط  دراد ،
. هّیعقاو تراهط  هن  تراهط ،»

نامه مه  ّتیلعف  ماقم  رد  دـناهدش ، لئاق  ّتیطرـش ، شیارب  هّیعقاو  تراهط  ماـن  هب  هک  یئاـضتقا  یئاـشنا و  مکح  ناـمه  اـیآ  رگید : ناـیب  هب 
؟ هن ای  دراد  ّتیطرش  یعقاو  تراهط 

. تسا طرش  تراهط  زارحا  هکلب  تسین  هّیعقاو  تراهط  زامن ، یلعف  طرش  هک  مینکیم  هدافتسا  ّهلدا ، نیب  عمج 391 ] قیرط  زا  ام 
276 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دراد مه  ياهرمث  دشاب ، تراهط  زارحا  ای  هّیعقاو  تراهط  زامن ، طرش  رگا  ایآ 
. يرآ

زامن طرـش  تراهط ، زارحا  هچنانچ  یلو  دومن  هداعا  ار  زامن  دـیاب  سابل  تساـجن  هب  ملع  زا  دـعب  دـشاب ، زاـمن  طرـش  هّیعقاو ، تراـهط  رگا 
. تسین بجاو  زامن  هداعا  تروص ، نیا  رد  دوش  قّقحم  تساجن ، هب  ملع  زامن ، زا  دعب  و  میشاب - هدرک  زارحا  ار  نآ  ام  و  دشاب -،

؟ دومن زارحا  ار  تراهط  ناوتیم  یئاههار  هچ  زا  لاؤس :
زارحا رگا  نیاربانب  میئامن . زارحا  ار  تراـهط  هریغ ، هنّیب و  تراهط 393 ،] هدعاق  تراهط 392 ،] باحصتسا  قیرط  زا  تسا  نکمم  باوج :

ماما زا  هرارز  اریز  دوشیم  عفد  لکـشتسم ، لاکـشا  تسا و  حیحـص  تیاور ، رد  روکذم  لیلعت  دشاب ، هتـشاد  ّتیطرـش  زامن  يارب  تراهط ،
. تسا هدش  لصاح  تراهط - زارحا  زامن - طرش  نوچ  دناهدومرف : مه  ع )  ) ماما تسیچ ؟ هداعا  موزل  مدع  ّتلع  هک : هدرک  لاؤس  (ع )

؟ دوب هدش  لصاح  تراهط  زارحا  هنوگچ  لاؤس :
، میدرک هدافتـسا  ع )  ) ماما مـالک  زا  اـم  هک  ار  یتراـهط  باحـصتسا  نیارباـنب ، میدرک  زارحا  ار  نآ  تراـهط  باحـصتسا  هلیـسوهب  باوج :

دینکن رکف  دومن  زارحا  ار  تراهط  ناوتیم  مه  باحـصتسا  قیرط  زا  هک  دننک  نایب  دناهتـساوخ  ع )  ) ماما ّناک  هک : تسا  نیا  هب  شتـشگرب 
. تسا تداهش  هنّیب و  ای  تراهط  هدعاق  قیرط  زا  طقف  تراهط  زارحا  هک 

يارب  ع )  ) ماما لیلعت  دشاب ، هتشاد  ّتیطرش  زامن  يارب  تراهط  زارحا  رگا  هصالخ :
277 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

صیحم و ال  مکحب ، تسیل  اّهنأ  عم  مکحل 394 ] ۀعوضوم  نکت  مل  اطرـش  نکت  مل  اذإ  اّهنإف  ةراهّطلا  باحـصتسال  ذئنیح  لاجم  ال  لاقی : ال 
[. 1  ] مکحل اعوضوم  وأ  امکح  بحصتسملا  نوک  نع  باحصتسالا  یف 

______________________________

. تسا ینشور  حضاو و  لیلعت  کی  هداعا ، موزل  مدع 
عوضوم ای  و  تمرح - بوجو و  دننام  دـشاب - یعرـش  مکح  ای  دـیاب  بحـصتسم  هک : میوشیم  رّکذـتم  لاکـشا  نایب  زا  لبق  لاکـشا : [- 1]

- دوشیم ّبترتم  نآرب  ءادتقا  زاوج  الثم  تسا - یعرش  مکح  عوضوم  هک  تلادع  دننام  دشاب  یعرش  مکح 
هنوگچ امش  هک : دنکیم  لاکشا  نینچ  لکشتسم  دراد  ّتیطرش  تراهط  زارحا  هکلب  درادن  ّتیطرش  تراهط ، سفن  دش  هتفگ  هکنآ  زا  دعب 

؟ دینکیم يراج  تراهط  باحصتسا 
[. 395] ریخ تسا ؟ یعرش  مکح  تراهط ، ایآ 
ریخ تسا ؟ یعرش  مکح  عوضوم  تراهط ، ایآ 

. تسین مه  یعرش  مکح  عوضوم  تراهط ، میئوگیم  اذل  دراد  ّتیطرش  تراهط  زارحا  هکلب  درادن  ّتیطرـش  تراهط  دیتفگ  امـش  هکنوچ 
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. تسا تراهط  زارحا  هب  طوبرم  ّتیطرش  هکلب  درادن  یطابترا  تراهط  هب  ّتیطرش  هک  دیدرک  ضرف  امش  رگید ، ترابعهب 
هن تسا  یعرـش  مکح  هن  تراهط  ثحب ، ّلحم  رد  یعرـش و  مکح  عوضوم  ای  دشاب و  یعرـش  مکح  ای  دـیاب  بحـصتسم  لاکـشا : هصالخ 

دوجو باحصتسا  نایرج  يارب  یلاجم  دینکیم -؟ باحصتسا  ار  تراهط  هنوگچ  امش  سپ  یعرش  مکح  عوضوم 
278 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀّیـضق وه  امک  یئاضتقا ، یعقاو  طرـش  یه  لب  اسأر ، ۀّیطرّـشلا  نع  ۀـلزعنم  ریغ  اّهنأ  الإ  العف ، اطرـش  نکت  مل  نإ  ةراـهّطلا و  ّنإ  لاـقی : ّهنإـف 
اهریغ اهـصوصخب ال  اهزارحإ  ناک  ّهنأ  ثیح  طرّـشلا ، دویق  نم  اهنوک  ۀـیافک  عم  اذـه  باطخلا ، اذـه  لثم  تاـقالطالا و  ضعب  نیب  قیفّوتلا 

[. 1  ] اطرش
______________________________

- درادن
رکذ تراـهط ، باحـصتسا  ناـیرج  يارب  زّوجم  ود  رگید  تراـبعهب  دـناهدومن  ناـیب  روکذـم ، لاکـشا  زا  باوج  ود  فّنـصم  باوج : [- 1]

. دناهدومن
، دراد ّتیطرش  یئاشنا  مکح  و  یئاضتقا 396 ] مکح  رظن  زا  یعقاو  تراهط  اّما  تسین  هّیلعف  ّتیطرـش  يارب  عوضوم  تراـهط ، يرآ ، فلا -

نآ دراد و  هّیعقاو  ّتیطرـش  هّیعقاو  تراـهط  میئوگیم  ّهلدا 397 ] نیب  عمج  ماقم  رد  اـّما  دراد  دوجو  ّتیطرـش  ءاـضتقا  هّیعقاو ، تراـهط  رد 
ناوتیمن هجیتن  رد  سپ  دوشیم  زارحا  نآ  لاثما  و  ضقنت » ال   » لیلد هب  هک  تراهط  زارحا  زا  تسا  تراـبع  دراد  هّیلعف  ّتیطرـش  هک  يزیچ 

. دوشیمن يراج  نآ  رد  باحصتسا  تسا و  جراخ  یعرش  مکح  عوضوم  هرئاد  زا  درادن و  يرثا  چیه  هّیعقاو  تراهط  تفگ 
یعرـش مکح  عوضوم  هب  عجار  یحیـضوت  نکل  دـشاب  یعرـش  مکح  عوضوم  ای  یعرـش و  مکح  ای  دـیاب  بحـصتسم  هک  میراد  لوبق  ب -

مامت  دیاب  بحصتسم  ایآ  هک : میهدیم 
279 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهلاح ةراهطلا  زارحإ  وه  ۀساّجنلا ، یف  ةالّـصلا  عوقو  فاشکنا  دعب  ذئنیح ، ةداعالا  مدع  ۀـّلع  نوکی  نأ  هتّیـضق  نکل  کلذ ، انمّلـس  لاقی : ال 
: هلوق ۀجیتن  ّنأ  ةرورـض  اهزارحإ ، اهـسفن ال  یه  هل  ۀّلعلا  نوکت  نأ  لیلعّتلا  ۀّیـضق  ّنأ  عم  باحـصتسالاب ، ةزرحملا  ةراهّطلا  ال  اهباحـصتساب ،

[. 1  ] یفخی امک ال  اهبحصتسم ، ّهنأ  ةراهّطلا ال  یلع  ّهنأ  هرخآ ) یلإ  نیقی ...  یلع  تنک  ّکنأل  )
______________________________

؟ تسا یفاک  دشاب  هتشاد  یعرش  مکح  عوضوم  رد  مه  يریثأت  تلاخد و  رگا  هکنیا  ای  دشاب  یعرش  مکح  يارب  عوضوملا 
لئاسر و باتک  رد  هک  روطنامه  مینک  باحصتسا  ار  نآ  میناوتب  ام  هک  تسا ، یفاک  دشاب ، هتـشاد  یتلاخد  یعرـش  مکح  عوضوم  رد  رگا 

نادجولاب ار  عوضوم  ءزج  کی  هک  وحن  نیا  هب  دننکیم  هدافتـسا  یبّکرم  عوضوم  رد  باحـصتسا ، زا  یهاگ  هک : دیاهدرک  هدـهاشم  هیافک 
مکح يارب  عوضوملا  ماـمت  بحـصتسم  هک  تسین  مزـال  دوـشیم  موـلعم  سپ  باحـصتسا ، کـمک  هب  ار  شرگید  ءزج  دـننکیم و  زارحا 

: میئوگیم نیاربانب  تسا  یفاک  دشاب  هتشاد  یعرش  مکح  عوضوم  رد  تلاخد  هک  ردقنیمه  دشاب  یعرش 
؟ تسیچ زامن  طرش 

یعرش مکح  عوضوم  رد  تراهط  هک  ردقنیمه  رگید و  زیچ  زارحا  هن  دراد  ّتیـصوصخ  ّتیطرـش و  تراهط ، زارحا  ینعی  تراهط ، زارحا 
. تسا یعرش  رثا  يارب  عوضوم  تراهط ، میئوگب  میئامن و  يراج  تراهط ، باحصتسا  میناوتب  هک  تسا  یفاک  تشاد  یتلاخد 

رهاظ اب  امش  نایب  اّما  تراهط ، سفن  هن  دراد ، ّتیطرش  زامن ، رد  تراهط  زارحا  هک  میریذپیم  امش  زا  ام  دیوگیم  لکشتسم  لاکشا : [- 1]
. دراد تافانم  تیاور 

باوج رد  مه  ع )  ) ماما و  کلذ - مل  درک - لاؤس  ع )  ) ماما زا  ار  زاـمن  هداـعا  موزل  مدـع  ّتلع  هرارز  تیاور ، مّوس  هرقف  قبط  کـلذ : ناـیب 
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یلع  تنک  ّکنال  : » دندومرف
280 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بیترت یئاربک  ارغـص و  هرارز  خـساپ  رد  ع )  ) ماما ّناـک  ادـبا » کّـشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  کـل  یغبنی  سیلف  تککـشف  کـتراهط  نم  نیقی 
: هک تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا  دنداد ،

؟ تسیچ روکذم  هّیضق  هجیتن 
هلیسوهب ار  تراهط  هب  نیقی  دیابن  يدومن و  کش  نآ  ءاقب  رد  یتشاد و  نیقی  دوخ  سابل  تراهط  هب  وت  دندومرف  هرارز  هب  ع )  ) ماما باوج :

دوخ باحـصتسا ، يارجا  هجیتن  رگید  تراـبعهب  یتسه  تراـهط  زرحم  نـآلا  وت  هکنیا  هن  یتسه  رهاـط  وت  نونکا  ینعی  ینک  ضقن  کـش ،
هن دنداد  رارق  هداعا ، موزل  مدع  ّتلع  ار  رهاط » تنا  ( » ع  ) ماما و  رهاط » تنا   » هک تسا  نیا  روکذم ، ياربک  ارغـص و  هجیتن  تسا و  تراهط 

. ینک هداعا  ار  تزامن  هک  درادن  یموزل  سپ  یتسه  تراهط  زرحم  وت  نوچ  هکنیا 
، نآ هجیتن  هکلب  تسین  تراهط  زارحا  اربک  ارغـص و  هجیتن  نکل  دـنکیم  زارحا  ار  تراهط  باحـصتسا ، هلیـسوهب  فّلکم ، رگید : ترابعهب 

شاهجیتن دوش ، ضقن  کش  هلیسوهب  نیقی  دیابن  دیئوگیم  تسا و  دحاو  امش  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیـضق  هک  یتقو  تسا ، بحـصتسم  مکح 
رگا رهاط » تناف   » هک تسا  نیا  مه  شاهجیتن  سپ  تسا - تراهط  امـش  نّقیتم  تسا - ءاـقب  هب  موکحم  نونکا  نّقیتم ، ناـمه  هک  تسا  نیا 

هک دنشاب  هداد  لیکشت  ار  اربک  ارغص و  يروط  و  ةراهّطلا » تزرحا  ّکنال   » دنشاب هدومرف  ع )  ) ماما دیاب  دشاب ، تسرد  فّنصم - امش - نایب 
، دـنکیم هظحالم  ار  تیاور  رهاـظ  ناـسنا ، یتقو  هکیلاـحرد  دـشاب - تراـهط  سفن  نآ  هجیتن  هکنیا  هن  دـشاب - تراـهط  زارحا  شاهجیتن 
« رهاط تنا   » هک تسا  نیا  شاهجیتن  ینک و  ضقن  کش ، هلیـسوهب  ار  نآ  دیابن  یتشاد و  تراهط  هب  نیقی  وت  دیوگیم  تیاور  هک : دـنیبیم 

لح ار  روکذـم  لاکـشا  هنوـگچ  فّنـصم - امـش - تراـهط و  زارحا  هن  دـناهداد  رارق  تراـهط »  » ار هداـعا  موزل  مدـع  ّتلع  ع )  ) ماـما ینعی 
؟ دینکیم

281 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
كانه ناک  ّهنأ  و  باحـصتسالا ، ۀـّیّجح  یلع  هیبنّتلا  ۀـتکنل  لاحلا ، فاـشکنا  لـبق  لاـح  ظاـحلب  وه  اـّمنإ  لـیلعّتلا  نکل  و  معن ، لاـقی : ّهنإـف 

تناک امل  الإ  و  ةراهّطلا ، ـال  باحـصتسالا  كاذ  وه  فاـشکنالا ، دـعب  يدـجملا  نوکی  نـأل  کـلذ  مازلتـسا  حوضو  عم 398 ] باحـصتسا 
[. 1  ] لاکشإلا یف  تفرع  امک  اضقن ، ةداعإلا 

______________________________

، زامن طرـش  هک  تسا  نیا  تیاور ، لیلعت  ياضتقم  دیدرک و  نایب  امـش  هک  تسا  نامه  تیاور ، رهاظ  هک  دناهدومرف  فّنـصم  باوج : [- 1]
نکل هدـش ، حرطم  زامن ، ماـمتا  زا  دـعب  هداـعا  موزل  مدـع  ّتلع  زا  لاؤس  ثحب و  هچرگا  و  تراـهط 399 ،] زارحا  هن  تسا  هّیعقاو  تراـهط 
لیلعت ینعی  هدوب ، فالخ  فشک  زا  لبق  زامن و  عورـش  زا  لبق  هرارز ، تلاح  ظاحل  هب  لیلعت  هکلب  تسین  لاح  نیا  ظاحل  هب  ع )  ) ماما لیلعت 

دـناهدرک و نایب  ار  باحـصتسا  هلأـسم  لاـح ، نآ  هب  هّجوتاـب  ع )  ) ماـما دوب و  هدـشن  فشک  هرارز  يارب  عقاو ، هک  دوب  یلاـح  نآ  ظاـحل  هب 
ماقم رد  ع )  ) ماما دراد و  دوجو  باحـصتسا ، مانب  ياهدعاق  لصا و  سّدقم  تعیرـش  رد  دـینادب  هک  هدوب  نیا  باحـصتسا  نایب  زا  ناشفدـه 
تسا نیا  باحصتسا ، هجیتن  ینعی  دناهدرک ، نایب  ار  مکح  نیا  باحـصتسا ، ّتیّجح  رب  هیبنت  نمـض  دناهدوب و  باحـصتسا  ّتیّجح  رب  هیبنت 
. تسا زامن  زا  دعب  هداعا  موزل  مدع  ّتلع  زامن ، لاح  رد  باحصتسا  نیمه  دینک و  هداعا  ار  زامن  تسین  مزال  فالخ ، فشک  زا  دعب  هک 

؟ تسا زامن  زا  دعب  هداعا  موزل  مدع  ّتلع  زامن ، لاح  رد  باحصتسا  هنوگچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس ، نیا  نونکا 
282 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باطخلا كاذ  ءاضتقا  وه  اّمنإ  هیلع  ۀـّلعلا  ّنأ  ةرورـض  لیق ، امک  ءازجإلل ، يرهاّظلا  رمألا  ءاـضتقاب  لـیق  ول  لـیلعّتلا ، ّحـصی  داـکی  ـال  ّهنإ  ّمث 
وه اّمنإ  هب  لیلعّتلا  ّنإ  لاقی : نأ  الإ  مهللا  یفخی ، ـال  اـمک  ةداـعإلا  نم  ضقّنلا  موزل  ـال  اـهتداعإ ، مدـع  ءازجـإلل و  ةالّـصلا  لاـح  يرهاّـظلا 
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یف ّکّشلاب  نیقیلا  ضقنل  ۀـبجوم  تناـک  اـهبوجوب  لـیق  ول  ةداـعإلا  ّنأ  بیرقتب 400 ] ءازجإلل ، يرهاّظلا  رمألا  ءاـضتقا  ۀمیمـض  ۀـظحالمب 
وأ [ 402] اعرـش هئاضتقا  عم  یفخی ، امک ال  هل ، رمـألا  كاذ  ءاـضتقا  مدـع  مزلل  ـالإ  و  اعرـش ، هتمرح  مدـع  و  فاشکنالا 401 ] لبق  ةراـهّطلا 

[. 1 [ ] 403] القع
______________________________

هک يزیچ  نآ  رگید ، ترابعهب  دراد  ّتیطرـش  تراـهط ، زارحا  هکلب  درادـن  ّتیطرـش  هّیعقاو ، تراـهط  میئوگب  هکنیا  زج  میرادـن  ياهراـچ 
: زا تسا  ترابع  دراد ، ّتیطرش 

، دراد دوجو  تراهط ، باحصتسا  نوچ  دراد و  ّتیطرش  تراهط ، باحـصتسا  سفن  ّتیعقوم ، نآ  رد  درف ، نآ  يارب  تراهط ، باحـصتسا 
. دوب دراو  لکشتسم  داریا  دوبیمن ، فاشکنا  زا  لبق  لاح  ظاحلهب  ع )  ) ماما لیلعت  رگا  هصالخ ، تسین ، بجاو  زامن ، هداعا  نآلا  میئوگیم 

دراو تیاور  رد  دوجوم  لیلعت  هب  يرگید  داریا  روکذم ، ترابع  رد  لکشتسم  [- 1]
283 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا صقان  روکذم ، لیلعت  دیوگیم  دنکیم و 
: میراد رما  عون ، هس 404 ] رابتعا  کی  هب  هک  میاهدناوخ  رماوا  ثحبم  رد  کلذ : نایب 

. تسا یعقاو  رما  ّقلعتم  ءوضولا  عم  ةالص  الثم  یلّوا - یعقاو  رما  - 1
تاراما هّیلمع و  لوصا  داـفم  هک  يرهاـظ - رما  تسا 3 - يوناث  رما  ّقلعتم  ءاملا  نادـقف  دـنع  مّمیّتلا  عم  ةالـص  الثم  يوناـث - یعقاو  رما  - 2

کمک هب  دومن و  تراهط  باحـصتسا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  میراد ، کش  نآ ، ءاقب  رد  نونکا  یلو  میاهتـشاد  ءوضو  ـالبق  ـالثم ، تسا ،
. دننکیم ریبعت  يرهاظ  رما  هب  نیا  زا  هک  دناوخ  زامن  تراهط ، باحصتسا 

هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  هک : دندرک  حرطم  ار  یثحب  هیافک  باتک  لّوا  دلج  رد  فّنصم 
284 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

سپـس دـناوخ و  زاـمن  مّمیت  اـب  ارارطـضا  یـسک  رگا  ـالثم  هن ، اـی  دـنکیم  یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأـم  ناـیتا  زا  تیاـفک  يرارطـضا ، رما 
يرهاظ رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  ایآ  و  هن - ای  تسا  يزجم  هن - ای  دنکیم  ءوضولا  عم  زامن  زا  تیافک  زامن ، نآ  ایآ  دش ، فرطرب  شرارطـضا 

دقاف هک  دش  مولعم  دـعب  میدـناوخ و  تراهط  باحـصتسا  اب  ار  زامن  رگا  الثم  هن ، ای  دـنکیم  یلّوا  یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  زا  تیافک 
؟] هن 405 ای  تسا  يزجم  زامن  نآ  ایآ  میاهدوب ، تراهط 

بلاطم زا  ثحبم  نیا  رد  هک  ار  ياهجیتن  اّما  تسین  یفاک  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  يزجم  يرهاظ ، رما  هب  هب ، رومأم  نایتا  دـناهتفگ  یـضعب 
: هک تسا  نیا  میریگیم  هتشذگ 

رگا لاح  دراد ، ّتیعورـشم  تراهط ، باحـصتسا  اب  زاـمن  ینعی : دـندرک ، تسرد  يرهاـظ  رما  کـی  لـیلعت ، ماـقم  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) ماـما
نآ مینک و  همیمـض  نآ  هب  دـیاب  مه  ار  يرگید  بلطم  کی  تسین ، مزـال  مهنآ  هداـعا  زاـمن ، ّتیعورـشم  رب  هوـالع  هک  میئوگب  میهاوخب ،

دوجو فرـص  دشابن ، ءازجا  یـضتقم  يرهاظ ، رما  رگا  یلو  تسه  ءازجا  یـضتقم  يرهاظ ، رما  میئوگب  دیاب  هکنیا : زا  تسا  ترابع  بلطم 
. دشاب هتشاد  دناوتیمن  هداعا  مدع  هداعا و  رد  يرثا  يرهاظ  رما  کی 

-1 میراد : مزـال  همّدـقم ، ود  تسین  بـجاو  هدـش ، عـقاو  تراـهط ، باحـصتسا  اـب  هـک  يزاـمن  هداـعا  میئوـگب  رگا  ـالثم  رگید : تراـبعهب 
و [ 407] دـنکیم یعقاو  رما  هب  هب ، رومأم  ناـیتا  زا  تیاـفک  يرهاـظ ، رما  هب  هب ، رومأـم  ناـیتا  - 2 [ 406] دراد ّتیّجح  تراهط ، باحـصتسا 

هداعا  میئوگب  میناوتیمن ، دشاب ، هتشاد  ناصقن  روکذم ، همّدقم  ود  زا  یکی  هچنانچ 
285 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نآ همّدقم  کی  لیلعت ، ماقم  رد  ع )  ) ماما ارچ  سپ  میتشاد ، همّدقم  ود  هب  زاین  هداعا ، موزل  مدع  رد  هکنآ  زا  دـعب  نیاربانب  تسین  مزال  زامن ،
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لیلعت ماقم  رد  باوج و  رد  ع )  ) ماـما درک ، لاؤس  ع )  ) ماـما زا  ار  زاـمن  هداـعا  موزل  مدـع  ّتلع  هرارز ، هک  یماـگنه  ینعی  دـندرک  ناـیب  ار 
مدـع يارب  یفاک  یئاهنت  هب  تراهط  باحـصتسا  میدرک  نایب  اریخا  هک  ار  هچنآ  قبط  هکیلاحرد  یتشاد  تراهط  باحـصتسا  وت  دـندومرف 

رما هب  هب ، رومأم  نایتا  زا  تیافک  يرهاظ ، رما  هب  هب ، رومأـم  ناـیتا  هکنیا ، نآ  دراد و  مزـال  مه  رگید  همّدـقم  کـی  هکلب  تسین  هداـعا  موزل 
ءازجا یضتقم  يرهاظ ، رما  اّما  دشاب ، هتشاد  ّتیّجح  باحـصتسا ، رگا  الا  و  تسه - ءازجا  یـضتقم  يرهاظ  رما  ینعی  دنکیم - یلّوا  یعقاو 

هکیلاحرد دناهدومن  نایب  ار  ّتلع  زا  یئزج  يرادقم و  لیلعت ، ماقم  رد  ع )  ) ماما دـیوگیم  لکـشتسم  ّنأک  تسا  مزال  زامن ، هداعا  دـشابن ،
. ار نآ  لّوا  ءزج  هن  دنیامنیم  نایب  ار  ّتلع  مّود  ءزج  ریخا و  ءزج  ای  دننکیم  نایب  ار  ّتلع  مامت  لیلعت ، ماقم  رد  الومعم 

رد اریز  تسین  یحیحص  لیلعت  کی  تیاور  رد  روکذم  لیلعت  دشاب ، ءازجا  یضتقم  يرهاظ ، رما  هکنیا  رب  انب  دیوگیم  لکـشتسم  هصالخ :
کـش هب  نیقی  ضقن  مزلتـسم  زامن ، هداعا  هکنیا  هن  تسه  ءازجا  یـضتقم  يرهاظ ، رما  هک : تسا  نیا  هداـعا  موزل  مدـع  ّتلع  تروص ، نیا 

. تسا
: میئوگیم لاکشا  ّلح  يارب  دناهدومرف  فّنصم 

: تشاد قّقحت  يرهاظ  رما  يدروم  رد  رگا  هک  دوشیم  هدافتسا  روکذم ، تیاور  زا 
رب يداریا  سپ  تسا 408 ] هنع  غورفم  مّلـسم و  ءازجا ، يارب  يرهاظ  رما  ءاضتقا  ءازجا و  هلأـسم  رگید ، میتشاد  تراـهط  باحـصتسا  ـالثم 

تسین  دراو  تیاور ، رد  روکذم  لیلعت 
286 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. لّمأتف 409
. يرهاّظلا رمألا  ءازجإ  یلع  ۀیاوّرلا  ۀلالدب  لاق  نم  دارم  کلذ  ّلعل  و 

ۀیاوّرلا ۀلالد  یف  الاکشإ  هنع - یّـصفّتلا  نع  زجعلا  و  هیف - لاکـشإلا  بجوی  داکی  ّهنأ ال  عم  لیلعّتلا ، هیجوت  یف  لاقی  نأ  نکمی  ام  ۀیاغ  اذه 
[. 1  ] ادّیج لّمأتف  امهنم ، هجورخ  مدع  ۀهادب  عم  نیقیلا ، ةدعاق  وأ  هتدعاق  هدافم  ناک  لاح ، ّلک  یلع  مزال  ّهنإف  باحصتسالا ، یلع 

______________________________

. تسا هدوب  مّلسم  هنع و  غورفم  اربک - رگید - ءزج  دناهدرک و  نایب  مالّسلا ) هیلع   ) ماما ار  ّتلع  زا  ءزج  کی  اریز 
. تسا ءازجا  یضتقم  يرهاظ  رما  دناهتفگ  هدومن و  دانتسا  روکذم ، تیاور  هب  ءازجا  ثحب  رد  ناگرزب  زا  یضعب  [- 1]

؟ تسا ءازجا  یضتقم  يرهاظ  رما  دیوگیم  تیاور  زا  تمسق  مادک 
رما کی  ءازجا  يارب  يرهاظ  رما  ءاضتقا  ءازجا و  هلأسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا  اّما  هدشن ، ءازجا  هلأسم  زا  یثحب  روکذـم  تیاور  رد 
رما ءازجا  هلأسم  دوشیم  مولعم  دناهتخادرپ ، هّیضق  يارغـص  رکذ  هب  لیلعت  ماقم  رد  ع )  ) ماما هکنیمه  ینعی  تسا  هدوب  هنع  غورفم  مّلـسم و 

. تسا هدوب  مّلسم  يرهاظ ،
دش و ینالوط  لّصفم و  هرارز ، مّود  هحیحص  رد  روکذم  لیلعت  فارطا  رد  ام  ثحب 

287 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هیلع ءیش  يرخأ و ال  اهیلإ  فاضأف  ماق  ثالّثلا ، زرحأ  دق  و  عبرأ ، یف  وأ  وه  ثالث  یف  ردی  مل  اذإ  و  [: » 410] ةرارزل ۀثلاث  ۀحیحص  اهنم : و 

نیقیلا یلع  ّمتی  و  نیقیلاب ، ّکّشلا  ضقنی  هّنکل  و  رخآلاب ، امهدـحأ  طلخی  و ال  نیقیلا ، یف  ّکّشلا  لخدـی  ّکّـشلاب و ال  نیقیلا  ضقنی  ـال  و 
«. تالاحلا نم  لاح  یف  ّکّشلاب  ّدتعی  و ال  هیلع ، ینبیف 

[. 1  ] اهنایتإ یف  ّکّشلا  اقباس و  ۀعباّرلا  ۀعکّرلاب  نایتإلا  مدعب  نیقیلا  ةدارإ  یلع  ّینبم  باحصتسالا  یلع  اهب  لالدتسالا  و 
______________________________

: هک میوش  رّکذتم  ار  ياهتکن  دیاب  نکل  دش  ام  هّجوتم  یتالاکشا 
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هکلب دمآ  شیپ  ریخا  لاکشا  اذل  میدرک  هدافتسا  ار  باحـصتسا  ّتیّجح  روکذم ، تیاور  زا  ام  نوچ  هک  تسین  نیا  لبق  لاکـشا  زورب  ّتلع 
. داد خساپ  نآ  هب  دیاب  دوشیم و  حرطم  لاکشا  نآ  مه  زاب  تسه  نیقی  هدعاق  نایب  ددصرد  تیاور ، دیئوگب  امش  رگا 

هن تسه - نیقی  هدعاق  نایب  ددصرد  روکذـم  تیاور  دـیئوگب  دـیناوتیمن  امـش  میهد ، خـساپ  روکذـم ، لاکـشا  زا  میناوتن  ام  رگا  هصالخ :
ّتیّجح ناـیب  ددـصرد  اـی  تسا  نـیقی  هدـعاق  ناـیب  ماـقم  رد  اـی  تـیاور  تـسه و  دوروـلا  كرتـشم  لاکـشا ، هـکلب  باحـصتسا - تـّیّجح 

هن تسا  باحـصتسا  هب  رظان  هک  تسا  نیا  تیاور ، رهاظ  هک  میدرک  نایب  هتـشذگ  ثحابم  رد  نکل  تسین  جراخ  ود  نیا  زا  و  باحـصتسا ،
. نیقی هدعاق 

هرارز مّوس  هحیحص 

هس  هک  دنادیم  رازگزامن  یّلصم و  هک : درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  [- 1]
288 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وا هفیظو  تسا ، راهچ  هس و  نیب  وا  ّکش  ینعی  هن ، ای  هدومن  ناـیتا  ار  مراـهچ  تعکر  هک  دـنادیمن  نکل  و  هدـناوخ ، ار  شزاـمن  زا  تعکر 
؟ تسیچ

اب نکل  دـناوخب  رگید  تاعکر  اب  زامن  تعکر  کی  هک  تسا  نیا  روکذـم ، هلمج  رهاـظ  يرخا »...  اـهیلا  فاـضاف  ماـق   » دـندومرف ع )  ) ماـما
. تسا یّلقتسم  زامن  هک  دناوخب  هداتسیا - طایتحا - زامن  تعکر  کی  یّلصم  نآ  میئوگیم  تایاور  ریاس  هظحالم 

روکذم هلمج  رخآلاب » امهدحا  طلخی  و ال  ، » دـنک ضقن  کش  اب  دـیابن  ار  نیقی  ّکّشلاب » نیقیلا  ضقنی  ال   » دـندومرف ع )  ) ماما نآ ، لابند  هب 
[. تسا 411 لبق  هلمج  دیکأت  يارب  فّنصم  رظنهب  مه 

نیا دوریم و  نیب  زا  دوشیم و  ضقن  نیقی ، هلیـسو  هب  کش  نیقیلاـب » ّکّـشلا  ضقنی  هّنکل  و  : » دـناهدومرف ع )  ) ماـما مه  تیاور  ناـیاپ  رد 
. نآ سکع  هن  دومن ، ضقن  نیقی  هطساو  هب  دیاب  ار  کش  هک  تسا  یگشیمه  همانرب 

؟ دناوخب رگید  تعکر  کی  دیاب  کلذ  عم  دشاب  هدناوخ  ار  مراهچ  تعکر  دهدیم  لامتحا  هکنیا  اب  ارچ  لاؤس :
[412 .] دومن ضقن  کش  هلیسوهب  ار  نیقی  دیابن  هک  تسا  نیا  شتّلع  باوج :

ص288 ج5 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
ود وا  اضرف  تسا ، هدومنن  نایتا  ار  مراهچ  تعکر  هک  تشاد  نیقی  دوب ، زامن  مّود  تعکر  لوغـشم  یتقو  یّلـصم  تیاور : هب  لالدتـسا  ّتیف 

ار مراـهچ  تعکر  هک  تسا  دّدرم  هدوـمن ، زارحا  ار  مّوـس  تعکر  ناـیتا  هک  نوـنکا  تشاد  هعبار  تعکر  ناـیتا  مدـع  هب  نـیقی  لـبق ، هـقیقد 
مزال  باحصتسا ، دروم  رد  هک  یّکش  نیقی و  نامه  سپ  هن ، ای  هدناوخ 

289 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع ّرقتـسا  دق  بهذملا  و  ۀلوصوم ، يرخأ  ۀعکر  ۀفاضإ  هتّیـضق  ّنأ  ةرورـض  ۀّصاخلا ، بهذم  یلع  کلذ  ةدارإ  ناکمإ  مدعب  لکـشأ  دق  و 
یلع ءانبلاب  طایتحالا  نم  مالّـسلا  هیلع  مامالا  همّلع  امب  غارفلاب ، نیقیلا  نیقیلاب  دارملا  نوکی  اذه  یلع  و  ۀلوصفم ، میلـسّتلا  دعب  ۀعکر  ۀفاضإ 

[. 1  ] ۀلوصفم میلسّتلا  دعب  كوکشملاب  نایتإلا  و  رثکألا ،
______________________________

. دراد دوجو  اجنیا  میراد 
ناـیتا مدـع  اذـل  دراد ، مراـهچ  تعکر  ناـیتا  رد  کـش  مه  نونکا  تشاد ب - هعبار  تعکر  ناـیتا  مدـع  هب  نیقی  لـبق ، هقیقد  ود  وا  فلا -

باحصتسا زا  شتّلع  دیامن ، نایتا  زامن ، تعکر  کی  دیاب  كاش  درف  دناهدومرف  ع )  ) ماما هکنیا  ّنأک  مینکیم  باحـصتسا  ار  هعبار  تعکر 
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. دوشیم یشان  هعبار  تعکر  نایتا  مدع 
رگا تـسا و  هدـناوخن  ار  هـعبار  تـعکر  كاـش ، یّلـصم  هـک  مـینک  مـکح  باحـصتسا ، ءاـّکتا  هـب  رگا  هرارز  هحیحـص  رد  لاکــشا : [- 1]
ریاس هب  الصّتم  ار  مراهچ  تعکر  نّقیتم ، درف  دننام  دیاب  مه  وا  سپ  هدومنن ، نایتا  ار  هعبار  تعکر  كاش ، یّلصم  نآ  دیوگیم  باحصتسا 
ءانب دیاب  دراد  راهچ  هس و  نیب  کش  زامن ، رد  هک  يدرف  هک  تسا  نیا  هّماع - فالخرب  هّیماما - ياملع  ياوتف  هکیلاحرد  دناوخب ، تاعکر 

. دناوخب هتسشن - طایتحا - زامن  تعکر  ود  ای  هداتسیا - طایتحا - زامن  تعکر ، کی  سپس  دنک  مامت  ار  زامن  دراذگب و  رثکا  رب  ار 
؟ تسیچ لکشم  ّلح  هار 

هدهع زا  ندـش  جراخ  هب  نیقی  هّمذ و  غارف  هب  نیقی  نیقی ،» ، » هملک زا  دوصقم  میئوگب  هک  تسا  نیا  لاکـشا ، ّلح  هار  دـیوگیم  لکـشتسم 
. دشاب مراهچ  تعکر  نایتا  مدع  هب  نیقی  دوصقم ، هکنیا  هن  تسا ، فیلکت 

؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  غارف  هب  نیقی  لاؤس :
290 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رمألا ۀـیاغ  هئاضتقاب ، اهب  نایتإلا  لصأ  ناک  لب  ۀکوکـشملا ، ۀـعکّرلا  مدـعب  نیقیلا  ةدارإ  نع  یبأی  ـال  کلذـک  طاـیتحالا  ّنأـب  ّهبذ  نکمی  و 
اهب یتؤی  نأ  ّدـب  ۀکوکـشملا ال  ّنأ  و  هریغ ، ۀـعباّرلا و  یف  ّکّشلا  یف  دـییقّتلا  یلع  لیلّدـلا  ماق  دـق  و  ضقّنلا ، قالطإ  یفانی  ۀـلوصفم  اهنایتإ 

[. 1 [ ] مهفاف 413 ۀلوصفم ،
______________________________

تعکر رثـکا - رب  ءاـنب  راـهچ ، هس و  تعکر  نیب  ّكاـش  هک : دـناهدرک  صّخـشم  اـم  يارب  وحن  نیا  هب  تاـیاور  ریاـس  رد  ع )  ) ۀّـمئا باوج :
رد هک  دنک  تئارق  هتسشن - لقتسم - زامن  تعکر  ود  ای  هداتسیا - لقتـسم - زامن  تعکر  کی  سپـس  دنک  مامت  ار  زامن  دراذگب و  مراهچ -

، روکذـم قیرط  هب  هک  ار  غارف  هب  نیقی  دـناهدومرف : هرارز  هحیحـص  قبط  مه  ع )  ) ماـما دوشیم و  لـصاح  هّمذ ، غارف  هب  نیقی  تروـص ، نیا 
. دینکن ضقن  هعبار  تعکر  نایتا  رد  کش  غارف و  رد  کش  هطساوهب  دوشیم ، لصاح 

. درادن باحصتسا  هب  یطابترا  چیه  میئامن  نییبت  انعم و  روکذم  قیرط  هب  ار  تیاور  هچنانچ 
تباـث شیارب  مکح  ود  مراـهچ  مّوس و  تعکر  نیب  ّكاـش  یّلـصم  هک : میهد  باوـج  قـیرط  نیا  هب  ار  لاکـشا  تسا  نکمم  باوـج : [- 1]

مدع هب  نیقی  هب  هّجوتاب  لّوا  مکح  هب  عجار  روکذم ، تیاور  هک  هکوکشم ، تعکر  نایتا  ّتیفیک  هکوکشم ب - تعکر  نایتا  فلا - تسا :
تعکر نایتا  لیلد  هچ  هب  رگید ، ترابعهب  دـناوخب  زامن  تعکر  کـی  دـیاب  كاـش  رازگزاـمن  دـیوگیم  باحـصتسا - تعکر - نآ  ناـیتا 

؟ دومن ءانتعا  کش  نآ  هب  دیاب  لیلد  هچ  هب  تسا و  مزال  هکوکشم 
: میئوگیم نینچ  و  باحصتسا - لیلدهب  هعبار - تعکر  نایتا  مدع  هب  نیقی  رطاخ  هب 

کش  هک  مه  نونکا  هدشن و  نایتا  مراهچ ، تعکر  هک  میتشاد  نیقی  زامن ، مّود  تعکر  رد 
291 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریغل ۀـّماعلا  ال  دروملا ، صوصخ  یف  هیلع  ۀـّلاّدلا  ۀّـصاخلا  رابخألا  نم  تناک  باحـصتسالا  یلع  اهتلالد  مّلـس  ول  ّهنأب  اضیأ ، لکـشأ  اّمبر  و 
. كاّشلا یّلصملا  وه  اهیف  ریمّضلا  عجرم  و  لعافلل ، ۀّینبم  اهنوک  یف  تارقفلا  روهظ  ةرورض  دروم ،

. دروم ریغ  یلع  اهبراقی  ام  و  نیقیلا ) ضقنت  ال   ) ۀّیضق قیبطت  هدّیؤی  ناک  نإ  و  حوضولا ، كاذب  سیل  دروملا  ۀیصوصخ  ءاغلإ  و 
نم دروملا  یف  اـمل  ـال  ّکّـشلا ، نیقیلا و  یف  اـم  لـجأل  نوکی  اـّمنإ  ضقّنلا  ۀـمرح  طاـنم  ّنأ  وه  ۀّیـضقلا  سفن  نم  رهاّـظلا  ّنأ  يوـعد  لـب 

[. 1  ] ةدیعب ریغ  ّکّشلا ، لثمب  ضقنی  نیقیلا ال  لثم  ّنإ  و  ۀّیصوصخلا ،
______________________________

دوبمک ناصقن و  هک  لّوا  مکح  هتـشاد - ناصقن  تعکر  کی  رادـقم  هب  هدوب و  صقان  ام  زامن  هک  تسا  نیا  شاهمزال  میراد ، نآ  ناـیتا  رد 
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- دشاب زامن 
. مینکیم تباث  ار  زامن  ناصقن  باحصتسا ، هلیسوهب  هحیحص و  قیرط  زا  هصالخ 

تعکر ناـیتا  طاـیتحا - هب  عـجار  هّیماـما  ياـهقف  يواـتف  رگید و  لـیلد  رگا  مّود :- مکح  هکوکـشم - تعکر  ناـیتا  تـّیفیک  هـب  عـجار  اـّما 
صوصخ هکلب  الصفنم  ای  الـصّتم  دناوتب  كاش  یّلـصم  هک  دوب  نیا  کّشلاب » نیقیلا  ضقنی  ال   » قالطا ياضتقم  دوبن ، ۀلوصفم - هکوکـشم 

نایتا ّتیفیک  صاخ ، لیلد  میئوگیم  دنکیم ، دّیقم  ار  ضقن  قالطا  فّنصم ، لوق  هب  هک  میراد  ياّهلدا  هک  نونکا  اّما  دنک  نایتا  ار  هلـصّتم 
. دوش هدناوخ  لقتسم  تروصهب  الصفنم و  تعکر ، نآ  دیاب  دیوگیم  هدومن و  صّخشم  ار  هکوکشم  تعکر 

تعکر ناـیتا  تـّیفیک  مّود - مـکح  اـّما  مـینکیم  ناـیب  باحـصتسا ، هلیـسوهب  روکذـم و  تـیاور  قـیرط  زا  ار  لّوا  مـکح  لـصا  هصـالخ :
مه دراد و  باحـصتسا  ّتیّجح  رب  تلالد  مه  هرارز ، هحیحـص  نیاربانب  میئامنیم ، هدافتـسا  يرگید  ّصاخ  لیلد  هطـساو  هب  ار  هکوکـشم -

. درادن هّیماما  ياملع  ياوتف  اب  یتافانم 
قایس و کی  هب  ابیرقت  هک  هدش  لامعتسا  یتالمج  هرارز ، هحیحص  رد  لاکشا : [- 1]

292 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يرخا اـهیلا  فاـضاف  ماـق   » هلمج زا  ددرگیمرب  كاـش  یّلـصم  هب  اـهنآ  رئامـض  تسا و  لـعافلل - ینبم  موـلعم - لـعف  تروـصهب  شماـمت 

لخاد ار  کش  كاش ، یّلـصم  دنکن ، ضقن  کش ، هلیـسوهب  ار  نیقی  كاش ، یّلـصم  دناوخب ، رگید  تعکر  کی  كاش ، یّلـصم  [ 414 ...«]
 ... دنکن و نیقی 

هلئسم رد  باحصتسا  ّتیّجح  رب  تلالد  هکلب  درادن  دراوم  مامت  رد  باحصتسا  ّتیّجح  رب  تلالد  روکذم ، تیاور  دیوگیم  لکـشتسم  اذل 
، تراهط باـب  رد  باحـصتسا  راـبتعا  رب  یتلـالد  یلو  دراد  ّتیّجح  هعبار ، تعکر  ناـیتا  مدـع  باحـصتسا  دراد و  راـهچ  هس و  نیب  ّکـش 
تسا و ّماع  روکذم ، تیاور  هک  دومن  راهظتسا  ناوتب  هک  تسین  یحضاو  هلأسم  مه  دروم  ّتیصوصخ  ءاغلا  درادن و  دراوم  ریاس  تساجن و 

. دوشیم دراوم  مامت  رد  باحصتسا  ّتیّجح  لماش 
هک تسا ، هدش  نآ  هیبش 415 ] ای  کّشلاب » نیقیلا  ضقنی  ال   » هب ریبعت  يدّدعتم  دراوم  رد  مینیبیم  ام  ّتیـصوصخ : ءاغلا  هلأسم  زا  باوج  اّما 

دروم کی  هب  صاصتخا  هکنیا  نودب  تسا  یّلک  مکح  کی  نایب  ماقم  رد  روکذـم  هلمج  هک  دـنکیم  نئمطم  ار  ناسنا  ابیرقت  هلئـسم  نیمه 
ام تسا ، لـیبق  نیا  زا  اـبیرقت  مه  هیف  نحن  اـم  تسا و  ّتیّلع  هب  رعـشم  فـصو ، رب  مکح  قـیلعت  هک  مینادیم  انمـض  دـشاب . هتـشاد  یّـصاخ 

دراد يزایتما  و  ماکحتسا - ّتیصوصخ - نیقی  وه  ام  هب  نیقی  هک  دیآیم  نهذ  هب  نینچ  مینکیم  هظحالم  ار  ضقنت » ال   » رابخا هک  یماگنه 
نیقی ضقن  مدع  روکذم - مکح  رد  یتلاخد  دروم ، تاّیصوصخ  میئوگیم  اذل  دوش  ضقن  تسا - یتسس  رما  هک  کش - هلیسوهب  دیابن  هک 

293 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّکّـشلاب عفدـی  نیقیلا ال  ّنإف   ) وأ نیقیلا ) ضقنی  ّکّشلا ال  ّنإف  هنیقی ، یلع  ضمیلف  ّکـش  هباـصأف  نیقی  یلع  ناـک  نم  [: ) هلوق 416 اهنم  و 

باحـصتسالا نود  ةدـعاقلا  یف  کلذ  نوکی  اّمنإ  و  نیفـصولا ، نامز  فـالتخا  یف  هروهظل  نیقیلا  ةدـعاق  لـمتحی  ناـک  نإ  وه و  و  [( 417
نیفوصوملا و نامز  فالتخا  ۀظحالمب  هّلعل  و  ةرابعلا ، هذـه  لثم  وه  هدروم  نع  ریبعّتلا  یف  لوادـتملا  ّنأ  الإ  امهنامز ، داّحتا  ناکمإ  ةرورض 

. مهفاف داّحتالا  نم  وحن  نم  نّقیتملا  نیقیلا و  نیب  امل  نیفصولا ، یلإ  هتیارس 
رابخأ نم  دحاو  ریغ  یف  باحصتسالا  دروم  ةدراولا  ةزکترملا  ۀّیـضقلا  یه  هرخآ .) یلإ  ضقنی ...  ّکّشلا ال  ّنإف  : ) هلوق ّنأ  حوضو  عم  اذه 

[. 1  ] بابلا
______________________________

هکنیا هن  دنراد ، ّتیعوضوم  کش  نیقی و  هک  دوشیم  هّجوتم  دونـشیم  ار  روکذم  ترابع  هدـعاق و  هک  سکره  درادـن و  کش - هلیـسوهب 
ّتیّجح رب  تلالد  هرارز ، مّوس  هحیحـص  نیارباـنب  دـشاب  هدـش  ناـیب  شدروم  رد  هدـعاق  نیا  هک  دـشاب  یتّیـصوصخ  ياراد  كاـش ، یّلـصم 
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. دراد باحصتسا 

لاصخ تیاور  هب  لالدتسا 

هیلع  ) یلع ناـنمؤم  ریما  زا  لاـصخ  باـتک  رد  تسا  یتـیاور  هدـش ، دانتـسا  نآ  هب  باحـصتسا  تـّیّجح  يارب  هـک  یتاـیاور  هـلمج ، زا  [- 1]
یلاکشا نکل  تسا  حضاو  مه  روکذم  تیاور  هب  لالدتسا  هوحن  میدرک  رکذ  هرارز  حاحص  يارب  هک  یلالدتـسا  هوحن  هب  هّجوت  اب  مالّـسلا )

تیاور  رهاظ  هک : تسا  نیا  دراد  دوجو  لاصخ ، تیاور  هب  لالدتسا  رد  هک 
294 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا نیقی 418 ] هدعاق  هب  طوبرم  هکلب  دشابیمن  باحصتسا  هب  طوبرم  روکذم ،
تـسا مّدقم  کش  نامز  رب  نیقی  نامز  ینعی  تسا  فلتخم  کش  نیقی و  فصو  ود  لوصح  نامز  نیقی ، هدعاق  رد  دینادیم  هک  روطنامه 

نامز اّما  تسا  فلتخم  كوکشم - نّقیتم و  فوصوم - ود  نامز  هک  باحصتسا  فالخهب  دنوشیمن  عمج  نامز  کی  رد  فصو  ود  نآ  و 
حبص لّوا  يدرف  الثم  دنراد  دوجو  ود  ره  قحال ، نامز  رد  کش  نیقی و  باحـصتسا  رد  دنـشاب  فلتخم  تسین  مزال  کش  نیقی و  لوصح 
كاپ شـسابل  هک  دراد  نیقی  مه  رهظ  لّوا  وا  هجیتن  رد  دـنکیم  تراهط  ءاقب  رد  کش  رهظ ، ماگنه  یلو  تسا  كاپ  شـسابل  هک  دـنادیم 

البق هکنیا  هن  دـنوشیم - لصاح  نامز ، کی  رد  کش  نیقی و  الـصا  تاقوا  زا  یهاـگ  دراد و  کـش  ساـبل ، یلعف  تراـهط  رد  مه  هدوب و 
- هدومن کش  تراهط  رد  سپس  هتشاد و  تراهط  هب  نیقی 

هظحل نامه  رد  تسا و  هدوب  كاپ  شسابل  حبص ، لّوا  هک  دیامن  نیقی  و  دنک ، هّجوت  دوخ  سابل  هب  هظحلکی  رد  یسک  تسا  نکمم  لاثم :
کـش نیقی و  باحـصتسا ، رد  هصالخ  دننکیم ، ادیپ  قّقحت  نامز ، کی  رد  کش  نیقی و  ضرف ، نیا  رد  هک  دـنک  کش  تراهط ، ءاقب  رد 

رب نیقی  لوصح  نامز  نیقی ، هدعاق  رد  اّما  تسا  قّقحم  قحال ، نامز  رد 
295 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنوشیمن عمج  نامز  کی  رد  ود  نآ  تسا و  مّدقم  کش ، ضورع  نامز 
؟ باحصتسا ای  تسا  نیقی  هدعاق  هب  رظان  لاصخ ، تیاور  لاؤس :

ینعی هدش ، ضراع  وا  رب  کش  سپـس  هتـشاد . نیقی  البق  هک  یـسک  ینعی  ّکش »...  هباصاف  نیقی  یلع  ناک  نم   » دـیوگیم تیاور  باوج :
و هباصاف » نیقی  یلع  ناک  نم   » ریبعت هب  هّجوتاب  اذل  درادـن . نیقی  رگید  کش ، نامز  رد  وا  هجیتن  رد  هدـش  ادـیپ  شیارب  کش  نیقی ، زا  دـعب 
، کش رب  نیقی  نامز  روکذـم ، هدـعاق  رد  نوچ  تسا  نیقی  هدـعاق  رب  قبطنم  روکذـم ، تیاور  هک  میئامنیم  راهظتـسا  ءاـف »  » هملک نینچمه 

لوصح نامز  رد  قحال و  نامز  رد  باحصتسا  رد  اریز  باحـصتسا ، رد  هن  دوشیم ، لصاح  کش ، سپـس  نیقی و  ءادتبا  ینعی  تسا  مّدقم 
هک روطناـمه  دـشاب و  فلتخم  کـش  نیقی و  لوصح  ناـمز  درادـن  یموزل  هتفرن و  نیب  زا  تسا و  یقاـب  دوخ  تّوـق  هب  یلبق  نیقی  کـش ،

نینچ میناوتیمن  باحـصتسا  دروم  رد  اذـل  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  هظحلکـی  رد  کـش  نیقی و  باحـصتسا ، رد  مه  یهاـگ  میداد  حیـضوت 
«- کش هباصاف  نیقی  یلع  ناک  نم  - » میئامن يریبعت 

 ...«. ریبعّتلا یف  لوادتملا  ّنا  الا   » دنهدیم باوج  روکذم  لاکشا  هب  فّنصم  نکل 
. دنیامن ریبعت  یلع -...  ناک  نم  روکذم - وحن  هب  هک  تسا  لوادتم  مه  باحصتسا  رد 

. دراد روهظ  نیقی  هدعاق  رب  ریبعت  نآ  هکیلاحرد  دننکیم  يریبعت  نانچ  باحصتسا  رد  ارچ  لاؤس :
هب تسا  یقیرط  نیقی ، دـنراد و  داّحتا  كوکـشم  نّقیتم و  اب  کش  نیقی و  فصو  ود  باحـصتسا  رد  هک : دـشاب  نیا  شتّلع  دـیاش  باوج :

کی رد  ام ، تسا  نکمم  ـالثم  دراد  هّجوت  نّقیتم ، هب  وا  هکلب  درادـن  دوخ  نیقی  هب  یهّجوت  الـصا  دراد ، نیقی  هک  يدرف  هک  يروطهب  نّقیتم 
كوکشم نّقیتم و  اب  کش  نیقی و  نوچ  هصالخ  تسا ، نقیتم  نامه  هب  ام  رظن  هکلب  میرادن  نیقی  هب  یهّجوت  اّما  مینک  ادیپ  نیقی  اههد  زور 
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رد دنراد  داّحتا 
296 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تـسا نّقیتم  و  تسا - نّقیتم  ظاحل  هب  روکذم  ریبعت  و  ّکش - هباصاف  نیقی  یلع  ناک  نم  دـنیامنیم - يریبعت  نینچ  مه  باحـصتسا  دروم 
. تسا هدش  قالطا  كوکشم  رابتعا  هب  مه  کش  و  تسا - هقباس  تلاح  ياراد  هک 

، کش نیقی و  فصو  ود  هب  فـالتخا  نآ  اذـل  تسا  فلتخم  كوکـشم - نّقیتم و  فوصوم - ود  ناـمز  باحـصتسا ، رد  رگید : تراـبعهب 
تسا و كوکـشم  نّقیتم و  هب  رظان  تسا  هدش  کش - نیقی و  فصو - ود  هب  عجار  لاصخ ، تیاور  رد  هک  يریبعت  نآ  دیامنیم و  تیارس 

. تسا نّقیتم  زا  فشاک  نیقی ، تسا و  رارقرب  طابترا  یعون  نّقیتم ، نیقی و  نیب  هک  تسا  نیا  مه  تیارس  ّتلع 
هب نّقیتم  تاّیصوصخ  اذل  تسا  نآ  يارب  تآرم  نّقیتم و  زا  فشاک  نیقی  تسا و  رارقرب  طابترا  یعون  نّقیتم  نیقی و  نیب  هک  مهفاف 419 :]

. دنکیم تیارس  كوکشم  هب  کش  تاّیصوصخ  میئوگب  هک  درادن  یتّیتآرم  هنوگچیه  کش  اّما  دنکیم  تیارس  نیقی 
 ...«. ضقنی کّشلا ال  ّناف  هلوق  ّنا  عم  اذه  ، » هلوق

297 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
له ناضمر ، نم  هیف  ّکشی  يذـّلا  مویلا  نع  ۀـنیدملاب - انأ  و  هیلإ - تبتک  لاق : ، » یناساقلا دّـمحم  نب  ّیلع  نع  [، 420] رافّصلا ربخ  اهنم : و 

الوخدـم نوکی  ال  نابعـش )  ) نیقیلا ب ّنأ  یلع  ّلد  ثیح  ۀـیؤّرلل » رطفا  ۀـیؤّرلل و  مص  ّکّشلا ، هیف  لخدـی  ـال  نیقیلا  بتکف : ـال ؟ مأ  ماـصی 
. ناضمر رهش  لوخدب  الإ  موّصلا  بوجو  مدع  هیلع   ] عّرفتی و  ناضمر ، رهش  لوخدب  هلاوز  هئاقب و  یف  ّکّشلاب 

یف ّدب  ّهنأ ال  و  ناضمر ، رهـش  لوخدب  نیقیلا  وه  نیقیلاب  دارملا  ّنأب  عطقلا  فرـشی  ّکّشلا  موی  یف  ةدراولا  رابخألا  ۀعجارم  ّنإ  لاقی : امبر  و 
لئاسولا یف  دـقع  ام  عجارف  باحـصتسالا ؟ نم  اذـه  نیأ  و  هجورخ ، ناضمر و  رهـش  لوخدـب  نیقیلا  نم  راـطفالا  بوجو  موّصلا و  بوجو 

[. 1  ] هیلع ادهاش  هدجت  بابلا  نم  کلذل 
______________________________

هب طوـبرم  مه  تیاور  ردـص  میئوـگب  هک  تسا  ياهنیرق  تسا  هدـمآ  لاـصخ  تیاور  لـیذ  رد  هک  نـیقیلا » ضقنی  ـال  کّـشلا  ّناـف   » هـلمج
هحیحـص رد  هک  تسا  هدمآ  مه  باب  تایاور  ریاس  رد  هک  تسا  ياهّیزاکترا  ياربک  هّیـضق و  نامه  روکذم ، هلمج  اریز  تسا  باحـصتسا 

. میدرک ثحب  لیصفت  هب  نآ  هرابرد  هرارز  لّوا 

یناساق 421] هبتاکم 

هدش لاؤس  ع )  ) ماما زا  ياهمان  هلیسوهب  هک  تسا  روکذم  تیاور  هدش ، لالدتسا  نآ  هب  باحصتسا  ّتیّجح  يارب  هک  یتایاور  زا  یکی  [- 1]
هزور  کّشلا  موی  رد  هک :

298 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. هن ای  میریگب  هزور  ناضمر ، هام  لّوا  ای  تسا  نابعش  هام  رخآ  مینادیمن  هک  ار  يزور  نآ  ینعی  هن ، ای  تسا  بجاو 

نآ ءاقب  رد  کش  یتشاد و  نابعـش  هام  هب  نیقی  هک  وت  دـناهدومرف ، نینچ  ع )  ) ماما ّنأک  کّشلا » هیف  لخدـی  نیقیلا ال   » دـناهدومرف ع )  ) ماما
. تسین بجاو  موص ، زونه  وگب  نک و  باحصتسا  ار  نابعش  هام  ءاقب  نکن و  ضقن  کش  اب  ار  دوخ  نیقی  يراد ،

بجاو هزور  هدـشن ، قّقحم  ناضمر ، لـاله  تیؤر  هک  یتقو  اـت  ریگب و  هزور  ناـضمر  هاـم  لوخد  هب  نیقی  اـب  ۀـیؤّرلل » رطفا  ۀـیؤّرلل و  مص  »
قّقحم لاّوش ، لاله  تیؤر  هب  نیقی  هک  ینامز  تسین و  زئاج  راـطفا  هدرکن ، ادـیپ  قّقحت  لاّوش  لـاله  تیؤر  هک  یتقو  اـت  نینچمه  تسین و 

[. 422] دینک راطفا  دش 
: هک دنریذپیم  ار  لاکشا  هشقانم و  نآ  مه  فّنصم  هدش و  ياهشقانم  روکذم ، لالدتسا  رب  لاکشا :
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تحت دـینکیم  هدـهاشم  یباب  اجنآ  رد  دـینک  هعجارم  ناضمر  رهـش  ماکحا  باوبا  زا  مّوس  باب  هعیّـشلا ، لئاسو  باتک  متفه  دـلج  هب  اـمش 
: ناونع

وا ۀیؤّرلل  الا  هرخآ  یف  راطفالا  زوجی  و ال  نیثالث ، ّیـضم  وا  ۀیؤّرلل  الا  موّصلا  بجی  الف  لالهلا ، ۀیؤر  هریغ  ناضمر و  رهـش  ۀمالع  ّنا  باب  »
«. نّظلا نود  نیقیلاب  کلذ  یف  لمعلا  بجی  ّهنا  نیثالث و  ّیضم 

، ثحب ّلحم  تیاور  هک  دـیوشیم  هّجوتم  روکذـم ، باب  هب  هعجارم  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  لقن  تیاور ، تشه  تسیب و  روکذـم ، باب  رد 
ام ات  تسین  نابعش  هام  هب  نیقی  کّشلا » هیف  لخدی  نیقیلا ال   » هلمج رد  نیقی  هملک  زا  دارم  درادن و  باحصتسا  هب  یطابترا 

299 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیلع هلوق  و  سجن » ّهنأ  ملعت  یّتح  رهاط  هّلک  ءاملا  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  و  رذـق » ّهنأ  ملعت  یّتح  رهاط  ءیـش  ّلـک  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  اـهنم : و 
اّمنإ اهیف  ۀیاغلا  ّنإ  لاقی : نأ  باحـصتسالا  یلع  رابخألا  هذه  لثم  ۀـلالد  بیرقت 423 ] و  مارح » ّهنأ  فرعت  یّتح  لالح  ءیـش  ّلک  : » مالّـسلا

عوضوملا دیدحتل  ال  هضیقن 424 ،] وأ  هّدض  ءورطب  ملعی  مل  ام  ارهاظ ، ۀّیّلحلا  ةراهّطلا و  نم  اعقاو  عوضوملا  یلع  مکح  ام  رارمتسا  نایبل  وه 
ءایـشألل مکحلا  ناـیب  یف  اـهیف  یّیغملا  روهظل  کـلذ  و  هتّیّلح ، وأ  هتراـهط  یف  ّکـش  اـمل  ۀبورـضم  ةدـعاق  اـمهب  مکحلا  نوکی  یک  [، 425

. یفخی امک ال  مکحلا ، ۀکوکشم  یه  امب  ال  اهنیوانعب ،
رارمتـسا یف  ةرهاظ  اّهنأ  ثیح  باحـصتسالا ، یلع  ّلد  هتیاغب  ّهنأ  الإ  باحـصتسالا  ةدـعاقلا و ال  لیذـب  ساسم  هسفنب  هل  نکی  مل  نإ  وهف و 

مکحلا  كاذ 
______________________________

 ... میئوگب میئامن و  نابعش  هام  ءاقب  باحصتسا 
تسا و موص  بوجو  هب  مکح  يارب  عوضوم  ناضمر ، هاـم  لوخد  هب  نیقی  تسا و  ناـضمر  رهـش  لوخد  هب  نیقی  نیقی ، هملک  زا  دارم  هکلب 

تـسا مارح  نتفرگ  هزور  لاّوـش ، لّوا  زور  رطف و  دـیع  رد  مینادیم  اریز  تسا  راـطفا  بوـجو  يارب  عوـضوم  لاّوـش ، هاـم  لوـخد  هب  نـیقی 
شتیـصوصخ اجنیا  هکلب  تسین  باحـصتسا  ّلحم  اجنیا ، هک  دـنکیم  داشرا  ار  ناسنا  لئاسو ، باتک  مّوس  باب  تایاور  هظحالم  هصـالخ ،

نیقی  هک  تسا  نیا 
300 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع ّلدـل  ۀـمرحلا ، بجوی  ام  وأ  ۀـساّجنلاب  ةاقالملا  لثم  ۀـیاغل ، اّیغم  راـص  ول  ّهنأ  اـمک  هضیقن ، وأ  هّدـض  ءورطب  ملعی  مل  اـم  ارهاـظ  یعقاولا 
لامعتـسا کلذ  یلع  مزلی  ّهنأ ال  یفخی  و ال  باحـصتسالا ، یلع  ۀلالد  هتیاغب  هسفنب و ال  ذـئنیح  هل  نکی  مل  و  اعقاو ، مکحلا  كاذ  رارمتـسا 

یلع ّلدـیل  همکح ، رارمتـسال  ۀـیاغ  هدویق  عوضوملا و  دودـح  نم  اهنوک  عم  ۀـیاغلا  تلعج  ول  مزلی  اـّمنإ  و  الـصا ، نیینعم 426 ] یف  ظـفللا 
[. 1  ] الصأ ءایشألل  یعقاولا  مکحلا  نایبل  ضّرعت  ریغ  نم  باحصتسالا  ةدعاقلا و 

______________________________

[. 427] دراد تلاخد  راطفا  بوجو  موص و  بوجو  هب  مکح  رد  عوضوم ، ناونعهب 

تراهط تّیّلح و  رابخا  هب  لالدتسا 

طوبرم رگید  تیاور  تراهط و  باب  رد  شتیاور  ود  هک  دـنیامنیم  کّسمت  تیاور  هس  هب  باحـصتسا  ّتیّجح  يارب  فّنـصم  نونکا  [- 1]
. دراد دوجو  اهنآ  مامت  رد  هک  تسا  یتیاغ  تایاور ، نآ  كارتشا  هجو  هک  تسا  ّتیّلح  باب  هب 

[«. 428] رذق ّهنا  ملعت  یّتح  رهاط  ءیش  ّلک  - » فلا
[«. سجن 429 ّهنا  ملعت  یّتح  رهاط  هّلک  ءاملا  - » ب
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301 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[«. مارح 430 ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  ءیش  ّلک  - » ج

ار اهنآ  زا  یکی  فّنصم  هک  دوشیم  هدافتسا  روکذم  تایاور 431 ] يارب  لامتحا  هس  انعم و  هس  دنوخآ  ياقآ  موحرم  تاملک  عومجم  زا 
. دنیامنیم در  ار  رگید  لامتحا  ود  دننکیم و  رایتخا  تیوقت و 

. مینکیمن تیاعر  ار  باتک  بیترت  روکذم  تالامتحا  نایب  حیضوت و  رد  انمض  میزادرپیم  هناگهس  تایاور  یناعم  حیضوت  هب  کنیا 
هدـعاق هدافا  ددـص  رد  هکلب  هّیعقاو ، ماکحا  هب  یطابترا  هن  دـنراد و  باحـصتسا  هب  یطابترا  هن  نآ  لاثما  هناـگهس و  تاـیاور  لّوا : لاـمتحا 

[. 432] دنتسه ّتیّلح  هدعاق  تراهط و  هدعاق  مانب  يرهاظ 
؟ مکح دیق  ای  تسا  عوضوم  دیق  ایآ  تسا ، هدش  دراو  هناگهس  تایاور  رد  هک  یتیاغ 433 ] مینیبب  دیاب  نونکا  کلذ : حیضوت 

: تسا نینچ  تیاور  دافم  ّنأک  دشاب و  رهاط - مکح - تیاغ  هکنیا  هن  تسا ، عوضوم  تاّیصوصخ  زا  عوضوم و  دیق  تیاغ - ملعت -» یّتح  »
هفاضا  عوضوم ، رد  یتّیصوصخ  روکذم ، دیق  رهاط ،» وهف  رذق  ّهنأ  ملعی  مل  ءیش  ّلک  »

302 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و رذق » ّهنا  ملعی  مل   » هک تسا  ءیش  هب  طوبرم  روکذم ، مکح  هکلب  دوشیمن  راب  ءیـش  ره  يور  مکح - رهاط -»  » ناونع هجیتن  رد  هدومن و 

. تسا تراهط  هدعاق  نّیبم  تیاور ، تسا و  يرهاظ  مکح  کی  اعطق  دوشیم  راب  ةراهّطلا  ۀساّجنلا و  كوکشم  ءیش  رب  هک  یتراهط 
ّهنا ملعی  مل  ءیـش  ّلـک   » ینعی تسا  عوضوم  دـیق  فرعت ،» یّتح  «، » مارح ّهنا  فرعت  یّتح  لـالح  ءیـش  ّلـک  ، » رگید تیاور  رد  نینچمه  و 

میئوگیم هجیتن  رد  تسا و  هّیرهاظ  ّتیّلح  دوشیم ، راب  ۀمرحلا  ّتیّلحلا و  كوکـشم  ءیـش  رب  هک  یتّیّلح  هک  مینادیم  و  لالح » وهف  مارح 
. تسا ّتیّلح  هدعاق  نّیبم  روکذم  تیاور 

نکل یعقاو ، مکح  رب  یتلالد  هن  دنراد و  باحصتسا  رب  یتلالد  هن  میئامن ، نییبت  ریـسفت و  روکذم ، وحن  هب  ار  هناگهس  تایاور  رگا  هصالخ :
. تسا دودرم  ّتلع  ود  هب  روکذم  لامتحا 

هکنیا ناونعهب  هن  دـننکیم  ناـیب  ناـشدوخ ، هّیعقاو  نیواـنع  يور  ءایـشا ، يارب  ار  یماـکحا  هک  تسا  نیا  روکذـم ، تاـیاور  رهاـظ  فـلا -
اهنآ مامت  رد  لک ،»  » هملک هک  اصوصخم  دنـشاب ، ۀـمرحلا  ّتیّلحلا و  كوکـشم  هکنیا  ناونعهب  هن  دنتـسه و  ۀـساّجنلا  ةراهّطلا و  كوکـشم 

. تسا هدش  لامعتسا 
« فرعت یّتح   » و رهاط »  » دیق ملعت » یّتح   » ینعی تسه  مکح  تیاغ  فرعت » یّتح   » و ملعت » یّتح   » هک تسا  نیا  روکذـم ، تایاور  رهاظ  ب -

. تسین راگزاس  تیاور  رهاظ  اب  تسا  عوضوم  دیق  تیاغ ، میئوگب  رگا  عوضوم و  دیق  هن  تسه ، لالح »  » دیق
- اّیغم تایاور - نآ  ردـص  ینعی  باحـصتسا ، رب  تلالد  مه  دـنراد و  ّتیّلح  تراهط و  هدـعاق  رب  تلالد  مه  هثالث ، تاـیاور  مّود : لاـمتحا 

. دنکیم باحصتسا  رب  تلالد  تیاغ - لیذ - دراد و  ّتیّلح  تراهط و  رب  تلالد 
303 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

كوکـشم ناشتراهط  تساجن و  هک  یئایـشا  مامت  ینعی  دـنکیم  هّیرهاظ  تراهط  رب  تلالد  رهاط - ءیـش  ّلک  تیاور - ردـص  کلذ : نایب 
دراد و يرهاظ  تراهط  ینعی  تسا  رهاط  ارهاظ  دشاب ، ةراهّطلا  كوکشم  هک  ءیـش  ره  رگید ، ترابعهب  دنتـسه  تراهط  هب  موکحم  تسا ،

تـساجن هب  ملع  هک  ینامز  ات  دـنکیم  ادـیپ  همادا  هدـش ، تباث  هک  ياهّیرهاـظ  تراـهط  نآ  دـیوگیم  ملعت - یّتح  تیاـغ - تیاور و  لـیذ 
. میتسه نآ  ّتیّجح  نایب  ددصرد  ام  هک  تسا  باحصتسا  نامه  تساجن ، هب  ملع  نامز  ات  یلّوا  تباث  تراهط  رارمتسا  و  دوش ، لصاح 

. دننکیم باحصتسا  ّتیّجح  ام و  ياعّدم  رب  تلالد  میئامن  نییبت  ریسفت و  روکذم ، وحن  هب  ار  هناگهس  تایاور  رگا 
. تسا لوقعم  ریغ  انعم  کی  هب  هکلب  رهاظ  فالخ  مه  مّود  لامتحا  نکل 

؟» ملعت یّتح  رهاط   » دیئوگیم دیهدیم و  رارق  مکح ، صوصخ  تیاغ  ار  نآ  ایآ  تسیچ ، تیاغ  ملعت » یّتح  : » کلذ نایب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1408 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا كوکـشم  ناشتراهط  تساـجن و  هک  دـینکیم  یئایـشا  هب  دـّیقم  ار  تیاور  ردـص  و  ءیـش » ّلـک   » ارچ سپ  تسا  مکح  تیاـغ  رگا 
هرئاد لـخاد  مه  دراد  رثا  ود  ملعت » یّتـح   » ینعی عوضوم ، دـیق  مه  دـیداد و  رارق  مکح  تیاـغ  مه  ار ، ملعت » یّتـح   » امـش رگید ، تراـبعهب 

«. ملعت یّتح  رهاط   » ینعی تسا  مکح  تیاغ  مه  و  ملعت ،» یّتح  ءیش  ّلک   » هدش هتفگ  نینچ  ّنأک  تسا و  عوضوم 
رد ظفل  لامعتـسا  فّنـصم ، ریبعت  هب  هتفرگ و  رارق  مکح  تیاغ  مه  هدش و  عوضوم  دیق  مه  دـحاو  لامعتـسا  رد  ملعت » یّتح   » هکنیا هصالخ 

[. تسا 434 لاحم  هکلب  تسین  زئاج  اهنت  هن  انعم  ود  رد  ظفل  لامعتسا  ناشیا  رظنهب  تسا و  انعم  ود 
304 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسین لوبق  لباق  دشابن ، عنتمم  رگا  لامتحا 435 ] نیا 
ءاملا ، » هن تسا ، يرهاظ  مکح  نّیبم  [« 436] رهاط هّلک  ءاملا   » میئوگب ارچ  هک : مینکیم  نایب  ار  فّنـصم  راتخم  رظن و  نونکا  مّوس : لامتحا 
لباق ریغ  هدـعاق  کی  هکنیا  هن  تسه ، مه  صیـصخت  لباق  اـهتنم  تسا  یعقاو  مکح  رگناـیب  هّیّلک ، هّیـضق  هطباـض و  تروصهب  رهاـط » هّلک 

؟ میدرکیم اـنعم  هنوگچ  ار  رهاـط » هّلک  ءاـملا   » هلمج اـم  دوب  هدـشن  رکذ  تیاور ، رد  تیاـغ  الـصا  رگا  رگید  تراـبعهب  دـشاب  صیـصخت 
هلأسم الـصا  هدومن و  راب  یلّوا  ناونع  يور  ار  یمکح  تسا و  هدـش  لعج  ءام » ّلـک   » يارب هک  تسا  یعقاو  مکح  کـی  رهاـط »  » میتفگیم

. درادن دوجو  ۀساّجنلا  ةراهّطلا و  كوکشم  هلأسم  تسین و  حرطم  يرهاظ  مکح 
نودب اّیغم  سپ  دنشابیم  مه  صیصخت  لباق  هک  دنتـسه  هّیّلک  هدعاق  نّیبم  اهنیا  لالح » ءیـش  ّلک  «، » رهاط ءیـش  ّلک  «، » رهاط هّلک  ءاملا  »

، هلأسم هک  دنـشاب  تیاغ  دـقاف  رگا  دـننکیم  نایب  ار  یعقاو  مکح  هک  یتاریبعت  اهتنم  تسا  هّیعقاو  ّتیّلح  تراهط و  رگنایب  تیاغ ، هظحالم 
. دوش رکذ  تسا  نکمم  تیاغ  نآ  وحن  ود  هب  دوشیم  رکذ  یتیاغ  اهنآ  يارب  هک  يدراوم  اّما  تسا  حضاو 

اجنیا رد  اسجن » یقالی  یّتح  رهاط  ءیـش  ّلک   » دـننام درادـن  یطابترا  ام  لهج  ملع و  هب  هک  تسا  یعقاو  رما  کی  مه  تیاـغ  یهاـگ  فلا -
. دشابیم یعقاو  رما  کی  مه  تیاغ  تسا  یعقاو  رما  کی  مکح  لصا  هک  روطنامه  ینعی  تسا  تراهط  يارب  تیاغ  تساجن ، اب  تاقالم 

305 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀیاغلا روهظ  و  رهاط ،) هّلک  ءاملا   ) اذکه و  ۀّیلّوألا ، اهنیوانعب  ءایشألا  مکح  نایبل  ّهنأ  یف  رهاط ) وأ  لالح ، ءیـش  ّلک   ) لثم روهظ  حوضو  عم 

[. 1  ] یفخی امک ال  هعوضومل ، مکحلل ال  اّدح  اهنوک  یف 
______________________________

باحـصتسا رب  مادکچیه  اّیغم  هن  تیاغ و  هن  تاریبعت  لیبق  نیا  رد  اعقاو .» سجنی  اسجن  یقال  اذاف  اسجن  یقالی  یّتح  اعقاو  رهاط  ءیـش  ّلک  »
. دننکیمن تلالد 

بلطم کی  اجنیا  رد  ام  هک  ثحب  ّلحم  تایاور  دننام  دنهدیم  رارق  ملع »  » ار نآ  تیاغ  یلو  دننکیم  نایب  ار  یعقاو  مکح  مه  یهاگ  ب -
: هک مینکیم  هدافتسا  ياهفاضا 

ملع هب  ياّیغم  یعقاو  مکح  نوچ  دیامن . نایب  ار  يرهاظ  مکح  کی  دهاوخیم  تیاغ  هک  میمهفیم  دـناهداد ، رارق  ملع »  » ار تیاغ  هکنیا  زا 
. دنک نایب  تسا  ملع  هب  ياّیغم  هک  يرهاظ  مکح  کی  دهاوخیم  تسین ،

؟ دنکیم نایب  ار  يرهاظ  مکح  تروص  هچ  هب  لاؤس :
نا یلا  ارهاظ  ةّرمتسم  ۀّیعقاولا  ةراهّطلا  و  اّیغم - رهاط - هّلک  ءاملا  : » دیوگب دهاوخیم  درادن و  باحـصتسا  هلأسم  زا  ریغ  یهار  چیه  باوج :

تیاغ تسا و  يرهاظ  مکح  بسحهب  شرارمتـسا  نکل  دنکیم  ادیپ  رارمتـسا  تسه ، هک  اجکره  رد  هّیعقاو  تراهط  ینعی  ۀـساّجنلاب » ملعی 
. تسا تساجن  هب  ملع  مه  رارمتسا  نیا 

ریخ تسا ؟ يرگید  زیچ  باحصتسا  رب  قابطنا  زا  ریغ  تساجن ، هب  ملع  ات  یعقاو  تراهط  رارمتسا  ایآ 
الـصا دـنکیم و  نایب  ار  باحـصتسا  مان  هب  يرهاظ ، مکح  کی  اـهنآ  تیاـغ  تسا و  یعقاو  مکح  نّیبم  هثـالث ، تاـیاور  ياـّیغم  هصـالخ :
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. میوشیمن مه  يرهاظ  فالخ  بکترم  میریگیم و  مکح  تیاغ  طقف  ار  ملعت » یّتح   » ام اریز  دیآیمن  شیپ  مه  انعم  ود  رد  ظفل  لامعتسا 
. دنریذپب ار  مّوس  لامتحا  هک  دنراد  رارصا  فّنصم  ارچ  لاؤس : [- 1]

306 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. ادّیج لّمأتف 437 ]

[. 1  ] ّمت لیلّدلا و  ّمعل  ماکحألا ، رئاس  نیب  ةراهّطلا و  ۀّیّلحلا و  نیب  اعطق  لصفلاب  لوقلا  مدع  ۀمیمضب  ّهنا  کیلع  بهذی  و ال 
______________________________

مّود لّوا و  لامتحا  اذل  دوب  انعم  ود  رد  دـحاو  ظفل  لامعتـسا  مزلتـسم  مه  مّود  لامتحا  دوب و  رهاظ  فالخ  ود  ياراد  لّوا ، لامتحا  باوج :
. دنیامنیم راهظتسا  دوخ  عفن  هب  ار  بلطم  ود  نتم  ترابع  رد  فّنصم  انمض  دوب  دودرم 

 ...«. لثم روهظ  حوضو  عم   » هلوق فلا :
ۀـساّجنلا ةراهّطلا و  كوکـشم  هکنیا  ناونعهب  هن  دـننکیم  نایب  ءایـشا ، یلّوا  نیوانع  يور  ار  یمکح  هک  تسا  نیا  روکذـم ، تایاور  رهاظ 

ردـص میئوگب  میوـش و  رهاـظ  فـالخ  بکترم  اـم  هک  درادـن  یهجو  و  دنتـسه ، ۀـمرحلا  ۀـّیّلحلا و  كوکـشم  هکنیا  ناوـنعهب  هن  دنتـسه و 
. تسا هدش  لامعتسا  اهنآ  رد  لک  هملک  هک  اصوصخم  تسه  يرهاظ  مکح  نّیبم  تایاور ،

 ...«. ۀیاغلا روهظ  و   » هلوق ب :
. عوضوم دیق  هن  دنتسه  مکح  تیاغ  فرعت » یّتح   » و ملعت » یّتح   » هک تسا  نیا  هثالث ، تایاور  رهاظ 

. باوبا ریاس  هن  دننکیم  تلالد  ّتیّلح  تراهط و  باب  رد  باحصتسا  ّتیّجح  رب  هثالث  تایاور  لاکشا : [- 1]
307 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یّیغملا مکحلا  نوک  نم  اهنم ، انرهظتـسا  ام  دـّیؤی  کیلع » سیلف  ملعت  مل  ام  و  رذـق ، دـقف  تملع  اذإف  : » راّمع ۀـّقثوم  لیذ  ّنأ  یفخی  ـال  ّمث 
اهقوطنم و اهدحو ، اهل  نایب  ّهنأ  و  اهدـحو ، ۀـیاغلا  یلع  عّرفتم  ّهنأ  یف  هروهظل  هبتـشم ، وه  امب  هل  اتباث  اّیرهاظ  ال  هناونعب ، ءیّـشلل  اتباث  اّیعقاو 

[. 1  ] لّمأتملا یلع  یفخی  امک ال  یّیغملا ، عم  اهل  ال  اهموهفم ،
______________________________

لصف هب  لوق  مدع  هار  زا  اذل  تسا و  هدشن  یلیصفت  نانچ  هب  لئاق  یسک  میدرک  رکذ  باحصتسا ، ثحب  لّوا  هک  یلیـصافت  نیب  رد  باوج :
. دراد ّتیّجح  باوبا  مامت  رد  باحصتسا  میئوگیم 

: مینکیم لقن  ار  راّمع  هّقثوم  نونکا  اذل  دیامنیم  دییأت  میدرک  راهظتسا  ام  هک  ار  هچنآ  [ 438] راّمع هقثوم  لیذ  دنیامرفیم  فّنصم  [- 1]
ملعت مل  ام  و  رذق ، دقف  تملع  اذاف  رذق ، ّهنا  ملعت  یّتح  فیظن  ءیـش  ّلک  لاق : ثیدـح ) یف   ) مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  راّمع ، نع  »... 

[. 439 «] کیلع سیلف 
يور ار  یمکح  تسا و  یعقاو  مکح  نّیبم  اّیغم - هناگهس - تایاور  ردص  هکنیا : زا  تسا  ترابع  دـندومن  راهظتـسا  البق  فّنـصم  ار  هچنآ 

ۀساّجنلا و ةراهّطلا و  كوکـشم  ناونع  يور  ار  یمکح  درادن و  يرهاظ  مکح  هب  یطابترا  هنوگچیه  دـنکیم و  تباث  ءایـشا ، یلّوا  نیوانع 
. دنکیمن نایب  ۀمرحلا  ۀّیّلحلا و  كوکشم 

؟ تسا فّنصم  راهظتسا  دّیؤم  راّمع  هّقثوم  لیذ  هنوگچ  لاؤس :
تسا  هدش  رکذ  هلمج ، ود  راّمع  هّقثوم  لیذ  دیدرک  هدهاشم  هک  روطنامه  باوج :

308 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رکذ امیف  ماربإلا  ضقّنلا و  و  لاوقألا ، رئاس  نایب  یف  مالکلا  ۀـلاطإ  یف  ۀـجاح  الف  رابخألا ، دافم  وه  اّمم  کیلع  انولت  ام  تقّقح  اذإ  ّکنإ  ّمث 

. لالدتسالا نم  اهل 
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یّتح لیصفت ، هیف  وأ  لعجلا ، یف  هل  عبات  هنع و  عزتنم  وأ  فیلکّتلاک ، لعجلاب  ّلقتسم  مکح  ّهنأ  و  عضولا ، لاح  قیقحت  یلإ  هفرصب  ساب  و ال 
[. 1  ] لیصفّتلا نم  عضولا  فیلکّتلا و  نیب  انهاه  رکذ  ام  لاح  رهظی 

______________________________

ددصرد دشابیم و  تیاغ  صوصخ  رب  عّرفتم  لیذ ، نآ  هک  تسا  نیا  رامع ، هّقثوم  رهاظ  کیلع » سیلف  ملعت  مل  ام  رذق و  دقف  تملع  اذاف  »
يارب ینعی  دوب  هدش  ذخا  ملع »  » نآ رد  هک  دهدیم  حیضوت  ار  يزیچ  تسا و  رذق - ّهنا  ملعت  یّتح  تیاغ - موهفم  قوطنم و  حیضوت  نایب و 

، ریخا هلمج  ود  هکنیا  زا  دـشاب و  اّیغم  تیاـغ و  ناـیب  ماـقم  رد  هکنیا  هن  تسا ، هدـش  رکذ  عیرفت  ءاـف »  » اـب هلمج  نآ  تیاـغ ، رتشیب  حیـضوت 
دنرادـن نآ  لاثما  و  رهاط » هّلک  ءاملا   » اـب يراـک  دنتـسین و  عوضوم  دویق  [ 440] اهتیاغ میمهفیم  دنتـسه  تیاغ  موهفم  قوطنم و  رگناـیب 

«. لّمأتملا یلع  یفخی  امک ال   » دننکیم نایب  ار  مکح  تیاغ  دنتسه و  مکح  اب  طبترم  هکلب 
. دننکیم باحصتسا  رب  تلالد  حوضو  لامک  اب  هناگهس  تایاور  فّنصم ، رظنهب  هصالخ :

هک دـش  صّخـشم  امـش  يارب  اـهنآ  هب  هّجوتاـب  هک  مـیدرک  یـسررب  لـقن و  باحـصتسا ، تـّیّجح  رد  ار  ياهضیفتـسم  راـبخا  نونکاـت  [- 1]
ریاس هک  تسین  يزاین  و  هریغ - یـضتقم و  رد  ّکش  عفار و  رد  ّکـش  ماـکحا ، تاـعوضوم  ماـکحا ، رد  دراد - ّتیّجح  اـقلطم  باحـصتسا 

« لعج  » ياراد هّیعـضو  ماکحا  اـیآ  مینیبب  مینکب و  هّیعـضو  ماـکحا  هراـبرد  یقیقحت  میهاوخیم  نکل  میئاـمن  ماربا  ضقن و  ناـیب و  ار  لاوقا 
ماکحا  عبات  هکنیا  ای  دنتسه  یلقتسم 

309 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
قیقحت نمض  هک  تسیچ  هنیمز  نیا  رد  خیش  موحرم  مالک  مینیبب  نینچمه  دش و  لئاق  لیصفت  دیاب  هلئـسم  رد  هکنیا  ای  دنـشابیم و  هّیفیلکت 
هّیفیلکت هّیعـضو و  ماکحا  نیب  باحـصتسا ، نایرج  رد  باحـصتسا و  باب  رد  ایآ  هک  دوشیم  صّخـشم  امـش  يارب  هّیعـضو  ماکحا  هراـبرد 

ماکحا نیب  لیـصفت  هب  طوبرم  دـناهدرک  لقن  لئاسر ، باتک  رد  هر )  ) مظعا خیـش  هک  ياهناـگهدزای  لاوقا  زا  یکی  نوچ  هن  اـی  تسه  یقرف 
[. 441] دوب هّیفیلکت  هّیعضو و 

311 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؛ ادروم ۀـلمجلا  یف  امهفالتخا  و  اموهفم ، عضولا 443 ] و  فیلکّتلا 442 ] فالتخا  یف  لاکـشإ  امک ال  فالخ  ال  ۀناعتـسالا : هّللاـب  لوقنف و 

[. 1  ] ۀنیابملا ۀفلاخملا و  نم  بابحتسالا  وأ  باجیإلا  لثم  موهفم  ۀّیطرّشلا و  وأ  ۀّیببسلا  موهفم  نیب  ام  ۀهادبل 
______________________________

هّیعضو ماکحا 

هراشا

. دناهدش همّدقم  هس  رّکذتم  یلصا ، ثحب  عورش  زا  لبق  فّنصم  [- 1]
؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ  هّیفیلکت  هّیعضو و  ماکحا  نیب  فلا -

الماک اریز  دراد  دوجو  فالتخا ، موهفم ، رظن  زا  یفیلکت 445 ] و  یعضو 444 ] مکح  نیب 
312 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیناعم ضعبب  اهیلإ  همیسقت  ّحصی  مل  نإ  مکحلا و  ّنأ  ۀهادب  یعضولا  یفیلکّتلا و  یلإ  یعرّشلا  مکحلا  میسقت  ۀّحص  یف  عاّزنلا  یغبنی  امک ال 
هقالطإ  حصی  دکی  مل  و 
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______________________________

رارقرب یطابترا  هنوگچیه  دشابیم ، یعـضو  مکح  هک  ّتیببـس  و  تسا - یفیلکت  مکح  کی  هک  بوجو 446 -] نیب  الثم  هک  تسا  حـضاو 
. دراد دوجو  تنیابم  لامک  ود  نآ  نیب  تسین و 

، ود نآ  نیب  قادـصم  رظن  زا  رگید  تراـبعهب  دراد  دوجو  یفـالتخا  هلمجلایف  یفیلکت  یعـضو و  مکح  نیب  دروـم ، قادـصم و  رظن  زا  اـّما 
. دنراد عامتجا  هّدام  کی  قارتفا و  هّدام  ود  ینعی  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و 

مکح کی  ّتیجوز ، الثم  یعـضو  مکح  مه  دراد و  دوجو  یفیلکت  مکح  مه  تاعاقیا ، دوقع و  باوبا  رثکا  رد  عامتجا : هّدام  کلذ : ناـیب 
 ... قافنا و بوجو  رظن ، زاوج  یطو ، زاوج  دننام : دراد  دوجو  یفیلکت  مکح  نیدنچ  نآ ، اب  هارمه  تسا و  یعضو 

لیکو يدـقع  هغیـص  يارجا  رد  ار  يدرف  دـیز  رگا  الثم  دـشاب  نایم  رد  یفیلکت  مکح  هکنیا  نودـب  دراد  دوجو  یعـضو  مکح  مه  یهاـگ 
دوجو یفیلکت ، مکح  کی  نآ ، هارمه  هکنیا  نودب  تسا  قّقحم  هغیـص ، يارجا  رد  تلاکو  طقف  صخـش  نآ  يارب  تروص ، نیا  رد  دـنک ،

. دشاب هتشاد 
رما ءاملا » برـش   » الثم دـشاب  هتـشاد  دوجو  یعـضو  مکح  کی  نآ ، هارمه  هکنیا  نودـب  دراد  دوجو  یفیلکت  مکح  طقف  تاقوا ، زا  یهاگ 

. درادن دوجو  یعضو  مکح  شهارمه  تسا و  یحابم 
هجو نم  صوصخ  مومع و  اـهنآ  نیب  دروم ، قادـصم و  رظن  زا  یلو  دراد  دوـجو  تنیاـبم  یفیلکت ، یعـضو و  مکح  نیب  اـموهفم  هصـالخ :

. تسا قّقحم 
313 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب دهشی  و  یفخی ، امک ال  رکنی ، داکی  امم ال  ینعملا ، اذهب  هیلع  هقالطإ  ۀّحـص  امهیلإ و  رخآلا  ضعبلاب  همیـسقت  ۀّحـص  ّنأ  الإ  عضولا ، یلع 
[. 1  ] يرت امک  هیف ، زّوّجتلاب  مازتلالا  و  مهتاملک ، یف  هیلع  مکحلا  قالطإ  ةرثک 

______________________________

« مکح  » يانعم رتحضاو  ترابعهب  تسیچ  میـسقت  نآ  مسقم  ّیعـضو » اّمإ  ّیفیلکت و  اّما  مکحلا   » دـنیوگیم هکنیا  رگید  همّدـقم  ب - [- 1]
؟ تسیچ هتفرراکهب ، مسقم  ناونعهب  روکذم  ترابع  رد  هک 

. مینکیم رکذ  نآ  يارب  انعم  ود  العف 
ّنا : » رتحـضاو ترابعهب  دـشاب  رییخت  ای  مدـع و  ای  دوجو  بناج  ءاضتقا  اهنآ  رد  هک  ياهّیعرـش  تـالوعجم  نآ  زا  تسا  تراـبع  مکح ، - 1

«. رییّختلا ءاضتقالا و  ثیح  نم  نیفّلکملا  لاعفاب  ّقلعتملا  هّللا  باطخ  یلع  ةرات  قلطی  یعرّشلا  مکحلا 
تاّیعضو تسین و  یعـضو  یفیلکت و  هب  میـسقت  لباق  مسقم - مکح - نآ  هک  تسا  حضاو  مینک  انعم  روکذم ، وحن  هب  ار  یعرـش  مکح  رگا 

رب قبطنم  طقف  روکذـم  فیرعت  درادـن و  دوجو  رییخت ، و  ثعب - رجز و  ءاضتقا - تهج  اـهنآ  رد  اریز  دـنوشیم  جراـخ  هّیعرـش ، ماـکحا  زا 
. تسا یفیلکت  ماکحا 

نوچ تسا  حیحص  یفیلکت  یعضو و  هب  یعرش  مکح  میـسقت  انعم ، نیا  قبط  عراش ،» وه  امب  عراّشلا  نم  ذخؤی  ام  : » مکح رگید  يانعم  - 2
ریخا ّمعا  يانعم  نامه  مکح ، يانعم  هک  تسا  نیمه  مه  قح  تسا و  سّدقم  عراش  تسد  هب  یعضو  یفیلکت و  مکح  عفر  عضو و  رایتخا ،
تسا زاجم  وحن  هب  قالطا  نآ  دیوگب  یسک  هچنانچ  دناهدومن و  قالطا  ار  مکح »  » هملک مه  یعضو  مکح  رب  ءاملع  هک  مینیبیم  اریز  دشاب 

. درادن دوجو  ّتیزاجم  رب  ياهنیرق  تسا و  رهاظ  فالخ  لصا و  فالخ  بلطم ، نیا  هک  میهدیم  خساپ  تقیقح ، هن 
314 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةدایز عم  وأ  ۀـماّلعلا - نع  یکحملا  وه  امک  ۀـّیعناملا - ۀّیببّـسلا و  ۀّیطرّـشلاک و  ۀـصوصخم ، رومأ  یف  روصحم  ّهنأ  یف  عاّزنلل  عقو  اذـک ال  و 
سیل وأ  هریغ - نع  یکحملا  وه  امک  کلذ 447 -] ریغ  ةدایز  وأ  ۀصخرلا ، ۀمیزعلا و  و  نالطبلا ، ۀّحّـصلا و  ةدایز  عم  وأ  ۀّیمالعلا ، ۀـّیّلعلا و 
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؛ مهتاملک یف  مکحلا  هیلع  قلطأ  امم  لـخد  هل  نکی  مل  وأ  هعوضوم ، هقّلعتم و  یف  وأ  هیف  لـخد  هل  اّـمم  فیلکتب  سیل  اـمّلک  لـب  روصحمب ،
ۀّیلمع وأ  ۀـّیملع  ۀّـمهم  ةرمث  رهظت  داکت  ّهنأ ال  عم  اهریغ ، یلع  تاملکلا  یف  مکحلا  قالطإ  ةرثک  دـعب  اهب  صیـصّختلل  هجو  ـال  ّهنأ  ةرورض 

[. 1  ] کلذ یف  عاّزنلل 
______________________________

؟ تسا دودحم  نّیعم و  مه  هّیعضو  ماکحا  دادعت  تسه ، نّیعم  دودحم و  هّیفیلکت ، ماکحا  دادعت  هک  روطنامه  ایآ  ج - [- 1]
: هلمج زا  تسه  فالتخا  یعضو ، ماکحا  دادعت  دروم  رد  اّما  صقنی » دیزی و ال  ال   » هک میراد  یفیلکت  مکح  مسق ، جنپ  دینادیم 

. ّتیعنام ّتیببس و  ّتیطرش ، تسا : اتهس  هّیعضو  ماکحا  دادعت  هک  هدش  تیاکح  هماّلع ، موحرم  زا 
[. ّتیمالع 448 ّتیّلع و  ّتیعنام ، ّتیببس ، ّتیطرش ، تسه : اتجنپ  هّیعضو ، ماکحا  دادعت  هک  دناهتفگ  مه  یضعب 

، روکذم مکح  جنپ  هب  ینعی  تسا  اتهن  هّیعضو  ماکحا  دادعت  دناهتفگ  مه  یضعب 
315 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تصخر تمیزع و  نالطب ، تّحص ، زا : دنترابع  هک  دناهدوزفا  رگید  مکح  راهچ 
و مینکیم 449 ] ذخا  عراش  زا  ام  هک  ار  يزیچ  ره  هکلب  تسین  دودحم  هّیعضو ، ماکحا  دادعت  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  دناهدومرف  فّنصم 

دنناـم دراد ، یفیلکت  مکح  رد  تلاـخد  یعـضو ، مکح  نآ  یهاـگ  هک  دوشیم  بوسحم  هّیعـضو  ماـکحا  زا  تسین ، یفیلکت  ماـکحا  ءزج 
دننام دراد  تلاخد  یفیلکت  مکح  ّقلعتم  عوضوم و  رد  یعضو  مکح  مه  یهاگ  دراد . تلاخد  یطو ، زاوج  هقفن و  بوجو  رد  هک  ّتیجوز 

هک یـسک  الثم  درادـن  یفیلکت  مکح  رد  یتلاخد  هنوگچـیه  یعـضو  مکح  مه  یهاگ  و  تسا - زامن  طرـش  هلبق ، لابقتـسا  ـالثم  ّتیطرش -
. دوشیمن ّبترتم  یفیلکت  مکح  هنوگچیه  شتلاکو  لابند  هب  دیامن  يراج  حاکن ، دقع  هغیص  ات  دوشیم  لیکو 

. دوشیم ّبترتم  هغیص  يارجا  زاوج  تلاکو ، لابند  هب  لاکشا :
دقع وحن  هب  دـناوتیم  دـشابن  مه  هغیـص  يارجا  رد  لیکو  هک  یـسک  ینعی  تشاد  قّقحت  مه  تلاکو  زا  لـبق  هغیـص ، يارجا  زاوج  باوج :

. دیامن ءارجا  ار  هغیص  یلوضف 
، تلاکو زا  دـعب  تروص  نیا  رد  دـهد  ناکـسا  ناتلزنم  رد  ار  وا  باختنا و  ناتیارب  يرجأتـسم  هک  دـیئامن ، لـیکو  ار  يدرف  امـش  رگا  يرآ 

. دوشیم ّبترتم  مه  فّرصت  زاوج 
ریغ رب  مینیبیم  هـک  اـصوصخم  میئاـمن و  رـصحنم  نّیعم 450 ،] دادـعت  هب  ار  هّیعـضو  ماـکحا  اـم  هک  درادـن  یهجو  مّوس : همّدـقم  هصـالخ 

یملع هرمث  هّیعضو  ماکحا  رـصح  مدع  رـصح و  رد  ثحب  هوالعهب  ّتیّقر و  ّتیّرح و  دننام  دناهدرک  قالطا  یعـضو ، مکح  مه  تاروکذم 
. درادن

316 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لب کلذک ، لوعجم  ریغ  وأ  هئاشنإ ، دّرجمب  هعازتنا  ّحـصی  ثیحب  اعیرـشت  لوعجم  ّهنأ  یف  فیلکّتلاک  عضولا  ّنأ  وه  عاّزنلا  یف  ّمهملا  اّمنإ  و 

[. 1  ] هلعجب هعبتب و  لوعجم  فیلکّتلا و  نع  عزتنم  وه  اّمنإ 
الوعجم ناک  نإ  و  اعبت ، الالقتـسا و ال  ال  الـصأ ، اعیرـشت  لعجلا  هیلإ  قّرطتی  داکی  ام ال  اهنم : ءاحنأ : یلع  عضولا  نم  ّدـع  اـم  ّنأ  قیقّحتلا  و 

[. کلذک 451 هعوضوم  لعج  نیعب  اضرع  انیوکت 
. فیلکّتلل اعبت  الإ  یعیرشّتلا  لعجلا  هیلإ  قّرطتی  داکی  ام ال  اهنم : و 

نوک و  هلعج ، هئاشنإ و  نم  هعازتنا  حیحّصلا  ناک  نإ  و  هعازتنال ، أشنم  هنوکب  فیلکّتلل  اعبت  و  هئاشنإب ، الالقتسا  لعجلا  هیف  نکمی  ام  اهنم : و 
[. 2  ] هیلإ ةراشإلا  یتأی  ام  یلع  هماکحأ ، هراثآ و  نم  فیلکّتلا 

______________________________
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ماکحا دنتـسه ، یّلقتـسم  لعج »  » ياراد هّیفیلکت ، ماکحا  هک  روطنامه  ایآ  هک : میوشیم  ثحب  لصا  دراو  روکذم ، تامّدقم  زا  دـعب  [- 1]
- القتـسم ار - یفیلکت  ماکحا  کتکت  سّدـقم ، عراش  هک  روطنامه  ایآ  رگید  ترابعهب  دنـشابیم  یلالقتـسا » لـعج   » ياراد مه  هّیعـضو 

ياراد هّیعـضو  ماکحا  دـناهدومرف  خیـش  موحرم  هک  روطناـمه  هکنیا ، اـی  دنتـسه و  یلعج  نینچ  ياراد  مه  هّیعـضو  ماـکحا  هدومن ، لـعج 
رد هک  درک  ادیپ  یعضو  مکح  کی  یّتح  ناوتیمن  خیش  موحرم  يانبم  قبط  دنشابیم -؟ هّیفیلکت  ماکحا  عبات  هکلب  دنتسین  یّلقتسم  لعج » »

؟ دش لئاق  لیصفت  هلئسم  نیا  رد  دیاب  هکنیا  ای  و  دشابن - یفیلکت  مکح  شدروم 

هّیعضو ماکحا  ماسقا 

هراشا

هب  ءادتبا  دنتسه و  مسق  هس  رب  هّیعضو  ماکحا  هک  تسا  نیا  قح  دناهدومرف : فّنصم  [- 2]
317 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنزادرپیم اهنآ  لیصفت  هب  سپس  دننکیم و  نایب  ار  مسق  هس  نآ  لامجا  وحن 
دـنکیمن و لعج  ار  اهنآ  سّدـقم  عراش  الـصا  تسا و  رتالاب  رترب و  مه  هّیفیلکت  ماـکحا  زا  هک  تسا  نآ  هّیعـضو ، ماـکحا  زا  لّوا  مسق  - 1
داجیا و هب  طوبرم  هک  یلعج  نامه  ینعی  دریگیم  ّقلعت  اهنآ  هب  ینیوکت  لعج »  » هچرگ دوشیمن  ّقلعتم  نآ ، هب  یعرـش  لـعج »  » هنوگچـیه

[. ّتیببس 452 دننام  تسا ، تادوجوم  شنیرفآ 
زا ناوتب  ات  دـشاب  دوجوم  یفیلکت  مکح  کی  دـیاب  ینعی  دوشیم  لعج  یفیلکت  ماکحا  عبت »  » هب مسق  نیا  هّیعـضو ، ماـکحا  زا  مّود  مسق  - 2

- هب فّلکملل  ّتیئزج - دننام  دومن  لعج  یعضو ، مکح  کی  نآ ،
ناکما مه  دنشاب و  هتشاد  یلالقتـسا  لعج  تسا  نکمم  مه  توبث  ماقم  رظن  زا  هّیعـضو  ماکحا  زا  یـضعب  هّیعـضو ، ماکحا  زا  مّوس  مسق  - 3

نیا هب  تابثا  ماقم  رظن  زا  دناهدومرف  فّنصم  نکل  دنتـسه - نیهجولا  نکمم  نیهجولالمتحم و  ینعی  دریگ - ّقلعت  اهنآ  هب  یعبت  لعج  دراد 
لعج ياراد  یعرش و  لوعجم  تابثا ، ماقم  رظن  زا  هّیعضو  ماکحا  زا  مّوس  مسق  ینعی  دریگیم  ّقلعت  یلالقتسا  لعج  هّیعضو ، ماکحا  زا  مسق 

. دنشاب هدش  لعج  یفیلکت  مکح  عبت  هب  هکنیا  هن  دنتسه ، یلالقتسا 
مسق رد  اریز  تسه  مّود  مسق  لباقم  هطقن  هک  مّوس  مسق  فالخهب  دنوشیم  بوسحم  فیلکت ، عباوت  زا  یعـضو  ماکحا  مّود  مسق  هصالخ :

لابند  هب  هدومن ، لعج  ار  ّتیجوز  سّدقم ، عراش  حاکن ، دقع  رد  الثم  تسا  یعضو  مکح  عباوت  زا  فیلکت  مّوس ،
318 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

داکی ّهنأ ال  ثیح  هعفار ، هعنام و  هطرـش و  فیلکّتلا و  ببـس  وه  امل  ۀّیعفاّرلا  ۀـّیعناملا و  ۀّیطرّـشلا و  ۀّیببّـسلاک و  وهف  لّوألا 453 :] وّحنلا  اما 
[. 1  ] اعافترا وأ  اثودح  اتاذ ، اهنع  رّخأتملا  فیلکّتلا  نم  اهل  نیوانعلا  هذه  عازتنا  لقعی 

______________________________

- ّتیجوز یعـضو - مکح  راثآ  زا  ماـکحا  نیا  هک  دوشیم  ّبترتم  هقفن ، بوجو  یطو ، زاوج  دـننام  یفیلکت  ماـکحا  يرـس  کـی  ّتیجوز 
. دنشابیم

هّیعضو ماکحا  لّوا  مسق 

. میزادرپیم لّوا  مسق  حیضوت  هب  نونکا  دنمسق ، هس  رب  هّیعضو  ماکحا  میدرک ، هراشا  البق  هک  روطنامه  [- 1]
دننام دنتـسه  ینیوکت  لوعجم  هچرگ  اـعبت - هن  الالقتـسا و  هن  دریگیمن - ّقلعت  یعرـش ، لـعج  هنوگچـیه  هّیعـضو ، ماـکحا  زا  لّوا  مسق  هب 
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. ّتیعفار ّتیعنام و  ّتیطرش ، ّتیببس ،
، ّتیطرـش ّتیببـس ، هب - فّلکم  هن ، فیلکت - لصا  يارب  مادـکره  ّتیعفار - ّتیعنام و  ّتیطرـش ، نآ - تاوخا  ریاـس  ّتیببـس و  لّوا : رّکذـت 

. دنراد ّتیعفار  ای  ّتیعنام 
لصا  دشابن ، ببس  نآ  رگا  هکيوحنهب  فیلکت ، سفن  زا  تسا  ترابع  ّببسم ، ینعی 

319 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ... دوشیمن و قّقحم  فیلکت ، لصا  دشابن  دوجوم  طرش ، نآ  رگا  نینچمه  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  فیلکت ،

: میزادرپب لاثم  راهچ  رکذ  هب  تسا  مزال  کنیا 
ار زامن  [ 454  ...«] ِْلیَّللا ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  ، » دشابیم رهظ  زامن  دوجو  ببس  سمش ، كولد  الثم  ّتیببـس : يارب  یلاثم 

 ... دیراد اپ  هب  دیشروخ  لاوز  زا 
- تسا فیلکت  لصا  ببس  سمش  كولد  تسین - بجاو  زامن ، كولد ، زا  لبق  تسا و  رهظ  زامن  بوجو  ببس  سمش ، كولد  ینعی 
ندـیلام ینعمهب  کـلد »  » هّداـم زا  لـصا  رد  و  دـشابیم ، رهظ  تقو  هک  تسا  راـهّنلافصن  هرئاد  زا  باـتفآ  لاوز  ینعمهـب  سمـش  كوـلد  »

ارچ تسا  ندش  لیامتم  ینعمهب  کلد »  » زا ای  دلامیم و  ار  دوخ  مشچ  باتفآ ، شبات  تّدش  رثا  رب  عقوم  نآ  رد  ناسنا  هک  ارچ  هدـشهتفرگ ،
[ ...« هکنیا 455 ای  دوشیم و  لیامتم  برغم  تمس  هب  راهّنلافصن  هرئاد  زا  عقوم  نیا  رد  دیشروخ  هک 

، غولب رگا  هکيوحنهب  دراد  ّتیطرش  فیلکت  لصا  يارب  غولب  سپ  تسا  لقع  غولب و  فیلکت ، هّماع  طئارش  هلمج  زا  ّتیطرـش : يارب  یلاثم 
. دوشیمن ناسنا  هّجوتم  یفیلکت  الصا  دشابن ، دوجوم 

، فیلکت طرش  ای  فیلکت  ببـس  ات  ینعی  دنتـسه  ّرثؤم  فیلکت ، ثودح »  » رد ّتیطرـش - ّتیببـس و  روکذم - یعـضو  مکح  ود  مّود : رّکذت 
. دنکیمن ادیپ  قّقحت  طورشم  ای  ّببسم  دوشن  قّقحم 

320 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتـشاد ّتیعنام  دـناوتیم  زامن  بوجو  يارب  ضیح  سپ  تسا  زامن  بوجو  عنام  زامن ، تقو  زا  لـبق  ضیح ، ضورع  ّتیعناـم : يارب  یلاـثم 

. دشاب
هدـش قّقحم  فّلکم ، يارب  زامن  هب  تبـسن  هک  ار  یفیلکت  تسا و  فیلکت  عفار  تقو ، لوخد  زا  دـعب  ضیح ، ضورع  ّتیعفار : يارب  یلاـثم 

. درادیمرب
ادیپ قّقحت  اهنآ  رگا  ینعی  دنراد  تلاخد  فیلکت  رارمتسا  مدع  رارمتـسا و  رد  ّتیعفار - ّتیعنام و  روکذم - یعـضو  مکح  ود  مّوس : رّکذت 

فیلکت هدنرادرب  عفار ، میدرک ، نایب  هک  روطنامه  دنوشیم و  فیلکت  عافترا »  » ببـس دنک و  ادـیپ  رارمتـسا  فیلکت  دـنراذگیمن  دـننک ،
. داد رارق  ثودح  ءزج  طرش ، ببس و  فیدر  رد  مه  ار  عنام  ناوتیم  هّتبلا  دوش  قّقحم  فیلکت  دراذگیمن  عنام  یلو  تسا 
- اعبت هن  الالقتسا و  هن  دریگیمن - ّقلعت  یعرش  لعج  هنوگچیه  هّیعضو  ماکحا  زا  لّوا  مسق  هب  هک  میوشیم  رّکذتم  ادّدجم 

: مینکیم نایب  وحن  نیا  هب  هک  دنتسه  بلطم  ود  نایب  ماقم  رد  باتک  ترابع  زا  تمسق  نیا  رد  فّنصم  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
؟ دومن عازتنا  یفیلکت  مکح  زا  ار  نآ  هابشا  ّتیببس و  ناوتیمن ، ارچ  لاؤس - فلا :

[«. 457] اعافترا وا  [ 456] اثودح اتاذ  اهنع  رّخأتملا  فیلکّتلا  نم  اهل  نیوانعلا  هذه  عازتنا  لقعی  داکی  ّهنا ال  ثیح  »
321 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ّصاخ  طبر  اهئازجأب  ۀّلعلا  یف  نوکی  نأ  موزلل  انیوکت ، کلذل  ۀیعدتـسملا  ۀّیـصوصخلا  نم  اهیلع  ام  لجأل  الإ  سیل  اهب  اهفاّصتا  ّنأ  امک 
ۀّیـصوصخلا ال کلت  و  ءیـش ، ّلک  یف  اّرثؤم  ءیـش  ّلک  نوکی  نأ  مزل  الإ  و  هیف ، اهریغ  و ال  هریغ ، یف  ال  اـهلولعم ، یف  ةّرثؤم  تناـک  [ 458

ءاقب [ 459] ةرورض ارابخإ ، ءاشنإ ال  ةالّصلا  بوجول  ببس  سمّشلا  كولد  لوق : لثم  و  نیوانعلا ، میهافم  ءاشنإ  دّرجمب  اهیف  دجوت  داکت 
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______________________________

ینعی دراد  ّتیببس  رهظ ، زامن  بوجو  يارب  سمش ، كولد  میتفگ  رگید  ترابعهب  دشابیم  هسفن  یلع  ءیّـشلا  مّدقت  مزلتـسم  نوچ  باوج :
تاذ زا  ّببـسم  هک  روطناـمه  تسا 460 .] رّخأـتم  ببـس ، ّتیببـس  ببـس و  زا  ّببـسم ، ماـقم  هبتر و  هک  مینادیم  تسا و  ّببـسم  بوجو ،

ران نیب  هک  ياهطبار  ّتیصوصخ و  نآ  زا  دراد ، رّخأت  ران »  » زا ترارح  هک  روطنامه  تسا ، رّخأتم  مه  ببـس  ّتیببـس  زا  دراد ، رّخأت  ببس ،
ار ّتیببـس  نآ  ناوتیم  هنوگچ  دراد  مّدقت  ّببـسم  رب  فیلکت و  رب  هک  یتّیببـس  میئوگیم  اذل  دشابیم . رّخأتم  مه  تسا  دوجوم  ترارح ، و 
، دشاب دوجوم  یفیلکت ، مکح  دیاب  ءادتبا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینادب ، یفیلکت  مکح  عبات  ار  یعضو  مکح  ام  رگا  دومن  عازتنا  ّببسم ، زا 

دناوتیمن ّببسم  دراد و  ّببسم  ناونع  یفیلکت ، مکح  سفن  هلئـسم ، ضرف  رد  هکیلاحرد  میئامن  عازتنا  ار  یعـضو  مکح  نآ ، زا  ام  سپس 
. دشاب هتشاد  مّدقت  ببس ، ّتیببس  ببس و  رب 

322 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نوکت داکت  ةالّـصلا ال  ّنإ  و  اهل ، ادقاف  وأ  اهبوجول  ۀیـضتقم  ۀّیـصوصخل  ادـجاو  هنوک  نم  هل ، ۀّیببّـسلا  ءاشنإ  لبق  هیلع  وه  ام  یلع  كولّدـلا 

[. 1  ] الصأ كولّدلل  ۀّیببّسلا  أشنی  مل  نإ  ۀلاحم و  ۀبجاو ال  نوکت  هعم  و  اهبوجو ، یلإ  وعدی  ام  كانه  نکی  مل  ام  كولّدلا  دنع  ۀبجاو 
______________________________

: هک تسا  نیا  دناهدرک ، نایب  تمسق ، نیا  رد  فّنصم  هک  ار  يرگید  بلطم  ب : [- 1]
رطاخ هب  ّتیعفار ، هب  فیلکت  عفار  فاّصتا  نینچمه  ّتیعنام و  هب  فیلکت  عنام  ّتیطرش ، هب  فیلکت  طرش  ّتیببس ، هب  فیلکت  ببس  فاّصتا 

طابترا ّتیخنـس و  لولعم  ّتلع و  نیب  تسا  مزال  اریز  دراد  دوجو  نآ  تاوخا 462 ] ببس و  رد  هک  تسا  ینیوکت 461 ] ّتیصوصخ  کی 
ّتلع نیب  رگا  الا  ددرگیم و  قارحا  ببس  ران ، هک  تسه  یتّیصوصخ  ترارح  ران و  نیب  الثم  دیامن  ریثأت  لولعم ، رد  ّتلع  ات  دشاب  یّصاخ 
دیاب بآ  الثم  دوشیم  یفتنم  ّتیلولعم  ّتیّلع و  هلأسم  دراذـگب و  رثا  رگید ، ءیـش  رد  ءیـش  ره  دـیاب  دـشابن  ّتیخنـس  طابترا و  لولعم ، و 

: میدرک نایب  هک  هچنآ  هب  هّجوتاب  دشاب  ّرثؤم  دیربت  رد  ران  نینچمه  دیامن و  ریثأت  قارحا  رد  دناوتب 
ياراد سمش ، كولد  ینعی  تسا  ینیوکت  رما  کی  هکلب  درادن  عیرشت  ملاع  هب  یطابترا  الـصا  دراد  دوجو  سمـش ، كولد  رد  هک  یتّیببس 

کی راـن »  » هک روطناـمه  ةرارحلل ،» ببـس  راـّنلا   » میئوگیم یتـقو  لاـثم  ناونعهب  دراذـگیم  رثا  زاـمن ، باـجیا  رد  هک  تسا  یتّیـصوصخ 
، روکذـم لاـثم  رد  رگید  تراـبعهب  تسا  ینیوکت  رما  کـی  مه  شبّبـسم  و  تسا ، ینیوکت  رما  کـی  مه  شتّیببـس  تسا  ینیوکت  عوـضوم 

ّتیببس  ببس و  تاذ  سمش - كولد  ثحب - ّلحم  رد  اّما  دنتسه  ینیوکت  روما  زا  یگمه  ّببسم  ّتیببس و  ببس ،
323 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

زا ّتیببس  ببس و  یلو  تسا  یعیرشت  رما  کی  زامن - بوجو  ّببسم - اهتنم  دنتـسه  ینیوکت  رما  ود ، ره  ببـس - هب  طوبرم  ّتیـصوصخ  - 
نیا میناوتیمن  رگید  هار  زا  ام  تسا  زامن  بوجو  ببس  سمش ، كولد  هک  دنکن  نایب  سّدقم ، عراش  رگا  هّتبلا  دنتسه  جراخ  عیرشت ، هرئاد 

نآرب مکح »  » ناونع ظاحل ، نیمه  هب  میئامنیم و  ذـخا  عراش ، زا  ام  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  روکذـم  ّتیببـس  ینعی  میئاـمن  فشک  ار  ّتیببس 
يارب شتآ  ّتیببـس  هکنیا  زج  تسین ، ناشنیب  یقرف  ران  ّتیببـس  اـب  كولد  ّتیببـس  درادـن و  مکح »  » ناونع عقاو ، رد  ـالا  دوشیم و  قـالطا 

. دومن ذخا  عراش  زا  دیاب  ار  بوجو  يارب  كولد  ّتیببس  اّما  تسا  ینادجو  سوسحم و  رما  کی  ترارح 
؟ دوشیم قّقحم  عراش  لعج  ءاشنا و  اب  دراد  دوجو  نآ  ریاظن  سمش و  كولد  رد  هک  یتّیببس  ّتیصوصخ و  نآ  ایآ  لاؤس :

عراش رگا  الثم  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  عراش ، لعج  ءاشنا و  اب  تسا و  ینیوکت  رما  کی  ّتیـصوصخ ، نآ  میدرک  نایب  هک  روطنامه  باوج :
ار ّتیببس  كولد ، يارب  وا  هکنیا  هن  تسا  هدومن  علّطم  فیلکت ، کی  هب  تبسن  ار  ام  وا  ةالّـصلا ،» بوجول  ببـس  سمّـشلا  كولد   » دیامرفب

[. هدومن 463 لعج 
 ...«. ۀّیببّسلا ءاشنا  لبق  هیلع  وه  ام  یلع  كولّدلا  ءاقب  ةرورض   » هلوق
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، دوخ یلبق  لاح  نامه  هب  كولد  دوشیمن و  داجیا  نآ  رد  يرییغت  دـنک ، ءاشنا  ار  ّتیببـس  سمـش ، كولد  يارب  عراش  وه  امب  عراـش ، رگا 
، لاح نامه  هب  مه  زاب  هدوب ، بوجو  ءاضتقا  ینیوکت و  ّتیـصوصخ  نآ  دـجاو  سمـش ، كولد  عراش ، ءاشنا  زا  لبق  رگا  ینعی  تسا  یقاـب 

نآ  رد  يرییغت  عراش  ءاشنا  اب  هدوب  ّتیصوصخ  نآ  دقاف  رگا  تسا و  یقاب 
324 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ةرورض کلذب  اهب  هفاّصتا  مدعل  هدنع 465 ،] ةالّصلا  باجیإ  نم  ۀقیقح  هل  ۀّیببّسلا  عازتنا  ۀّحص  مدع  اضیأ ، حدقنا  هنم 464 ] و 
- الثم كولّدلا - دنع  ةالّـصلا  بوجو  ءاشنإ  نع  ّربعی  نأب  سأب  امک ال  ازاجم ، هیلع  ببّـسلا  قالطا  و  ۀـیانع ، اهب  هفاّصتاب  سأب  ال  معن 466 ]

. هدنع بوجولا  نع  هب  یّنکف  اهبوجول  ببس  ّهنأب 
هیف ّلک  لخدل  ۀبجوملا  ۀّیـصوصخلا  نم  اهیلع  یه  اّمع ]  ] ام الإ  فیلکّتلل ، ۀّلعلا  ءازجأل  ام  رئاس  ۀّیببّـسلا و  عازتنال  أشنم  ّهنأ ال  کلذـب  رهظف 

[. 1  ] ادّیج ّربدتف  رخآلا ، لخد  ریغ  وحن  یلع 
______________________________

يارب یهار  اـم  دـنکن ، ناـیب  راـبخا  تروـص  هب  اـم  يارب  ار  بلطم  نـیا  عراـش ، رگا  مـیدرک  هراـشا  هـک  روطناـمه  اـهتنم  دوـشیمن  داـجیا 
. مینکیم كرد  ار  نآ  نادجو  هار  زا  هک  ترارح  ران و  هلأسم  فالخهب  میرادن  نآ  فاشکتسا 

حیحص میئامن - عازتنا  كولّدلا ، دنع  ةالّـصلا  باجیا  زا  ار  كولد  ّتیببـس  هک  تسین  حیحـص  هک  دش  صّخـشم  هتـشذگ ، بلاطم  زا  [- 1]
هک تفگ  ناوتیمن  كولّدلا ، دنع  زامن ، بوجو  دّرجم  هب  اریز  میئامن - عازتنا  كولّدلا  دنع  ةالّـصلا  بجی  زا  ار  كولد  ّتیببـس  هک  تسین 

 ... زاجم و تروصهب  رگم  دراد  ّتیببس  سمش ، كولد 
325 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّنأ ثیح  هعطاـق ، و  هعنام 467 ] هطرـش و  هب و  فّلکملا  ءزج  وه  امل  ۀـّیعطاقلا ، ۀـّیعناملا و  ۀّیطرّـشلا و  ۀـّیئزجلاک و  وهف  یناّثلا : وّحنلا  اـّمأ  و 
داکی و ال  ّیمدـع ، وأ  ّيدوجو  رمأب  ةدـّیقم  رومأ  ۀـلمجب  رمألاب  الإ  نوکی  داکی  امهریغ ال  وأ  هتیطرـش  وأ  هب  رومأملا  ۀـّیئزجب  ءیـش  فاّصتا 
ّقلعتی مل  ام  و  [، 468] رخآ رمأب  ادّیقم  هیلع  لمتشی  امب  رمألا  ۀظحالم  عبتب  الإ  هب - رومأملل  اطرـش  وأ  اءزج  هنوک  يأ  کلذب - ءیـش  فصّتی 

[. 1  ] ۀّیطرّشلا وأ  ۀّیئزجلا  هل  عراّشلا  أشنأ  نإ  و  ۀّیطرّشلا ، وأ  ۀّیئزجلاب  فّصتا  داک  امل  کلذک  رمألا  اهب 
______________________________

یگمه عفار ، عنام و  طرـش ، ببـس ، زا  معا  فیلکت  هّمات  ّتلع  يازجا  هک  دـش  مولعم  میاهدومن ، نایب  نونکاـت  هک  هچنآ  زا  ثحب : هصـالخ 
قالطا روکذم ، نیوانع  اهنآ  رب  ّتیـصوصخ  نآ  نودـب  دراد و  قّقحت  اهنآ  لولعم  اهنآ و  نیب  هک  دنتـسه  ياهیعقاو  ّتیـصوصخ  رادـم  رئاد 

. دنتسین یعیرشت  لعج  لباق  هّیعضو ، ماکحا  زا  مسق  نیا  هصالخ ، زاجم ، ناونعهب  رگم  دوشیمن 

هّیعضو ماکحا  مّود  مسق 

عازتنا ار  یعضو  مکح  نآ  ناوتیمن  دشابن ، دوجوم  یفیلکت  مکح  ات  دنتـسه و  هّیفیلکت  ماکحا  عبات  امّلـسم  هّیعـضو  ماکحا  مّود  مسق  [- 1]
، ّتیطرش ّتیئزج ، دننام  دومن 

326 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[- عطاق 472 و  عنام 471 ] [، 470] طرش [، 469] ءزج يارب  لاثم  راهچ  ّتیعطاق - ّتیعنام و 

؟ دناهدش عازتنا  زیچ  هچ  يارب  نآ  نارقا  ّتیئزج و  تسیچ ؟ نآ  تاوخا  ّتیئزج و  زا  دوصقم  لاؤس :
. تسا هب  رومأم  يارب  ّتیعطاق  ای  ّتیعنام  ّتیطرش ، تیئزج ، دوصقم ، باوج :

دوش و رداص  عراش ، هیحان  زا  يرما  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ّتیعطاق  ای  ّتیعناـم  ّتیطرـش ، ّتیئزج ، ناونعهب  رومأـم  يارب  دـهاوخب  يزیچ  رگا 
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. دومن عازتنا  ار  روکذم  نیوانع  ناوتب  ات  دریگ ، رارق  هب  رومأم  يزیچ 
- یبّکرم دشابن و  يرما  هک  یتقو  ات  دنک  ادیپ  ّتیطرـش  ناونع  تراهط ، ای  دنک و  ادیپ  ّتیئزج  ناونع  زامن ، يارب  دـهاوخب  هروس »  » رگا الثم 

دیاب هکلب  دومن  عازتنا  زامن  يارب  ار  تراـهط  اـی  هروس  ّتیطرـش  اـی  ّتیئزج  ناونع  ناوتیمن  دوشن  عقاو  هب  روماـم  يدـّیقم  اـی  زاـمن - دـننام 
یطورـشم يدـّیقم و  دـیاب  نینچمه  دومن و  عازتنا  ار  هب  رومأـملل  ّتیئزج  ناونع  یئزج  ره  زا  ناوتب  اـت  دریگ  رارق  عراـش  رما  ّقلعتم  یبّـکرم 

. دومن عازتنا  ار  ّتیطرش  طئارش ، ای  طرش  نآ  يارب  ناوتب  ات  دوش  عقاو  هب ، رومأم 
هکنیا هصالخ  دنکیم . ادیپ  ّتیعنام ، ناونع  هب ، رومأم  يارب  ءیـش  نآ  دوجو  تروص ، نیا  رد  دوش  يزیچ  مدع  هب  دّیقم  هب  رومأم  رگا  الثم 

هب الا  دومن و  عازتنا  ار  ّتیعطاق - ّتیعنام و  ّتیئزج ، ّتیطرـش ، روکذـم - نیواـنع  ناوتب  اـت  دوش  عقاو  عراـش ، رما  دروم  يزیچ  دـیاب  ءادـتبا 
کی  يارب  ار  ّتیئزج  ناوتیمن  نآ  نارقا  ّتیئزج و  ءاشنا  دّرجم 

327 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءیش فاّصتا  بجوی  اهدویق ال  اهئازجأب و  اهرّوصتف  اهب ، رمألل  ۀبجوملا  ۀّمهملا  ۀحلصملا  هیف  ام  ریوصت  الإ  سیل  اهئازجا  ۀّیهاملا و  لعج  و 
ۀجاح الب  هب ، رمألا  ۀظحالمب  هطرش  وأ  هئزجل  عزتنی  اّمنإ  هل  ۀّیطرّشلا  وأ  هب  رومأملل  ۀّیئزجلاف  اهب ، رمألا  لبق  هطرـش  وأ  هب  رومأملا  ۀّیئزجب  اهنم 
[. 1  ] یفخی امک ال  ۀحلصملا  يذل  وأ  رّوصتملل  ۀّیطرّشلا  وأ  ۀّیئزجلاب  فّصتا  نإ  و  الصأ ، اهب  فاّصتا  هب ال  رمألا  نودب  و  هل ، اهلعج  یلإ 

______________________________

ناوتیمن دشاب ، هتفرگن  ّقلعت  زامن ، هب  يرما  یلو  ةالّـصلل » ءزج  ةروّسلا  تلعج   » دیوگب سّدقم  عراش  رگا  اضرف  دومن  عازتنا  لعج و  ءیش ،
زامن ّقلعتم  يرما  ام  ضرف  بسحرب  نوچ  یلو  دوشیم  زامن  ءزج  هروس ، روکذـم ، ءاشنا  اب  هّتبلا  دومن - عازتنا  ار  هب  رومأـملل  ّتیئزج  ناونع 

- دومن عازتنا  ار  ّتیئزج  ناونع  ناوتیمن  هدشن ،
هب تروص  نیا  رد  تسا ، یّـصاخ  ياهزیچ  روما و  هب  دـّیقم  هک  دومن  عارتخا  لـعج و  ار  یبّکرم  یتّیهاـم و  عراـش ، هک  یناـمز  مّهوت : [- 1]

ّتیئزج و ناونع  هک  تسین  يزاـین  دومن و  عازتنا  ار  ّتیطرـش  ّتیئزج و  ناونع  دویق ، ءازجا و  زا  کـیره  يارب  ناوتیم  عراـش  لـعج  دّرجم 
. دنوشیمن لعج  یفیلکت  مکح  عبت  هب  نآ  لاثما  ّتیئزج و  میئوگیم  اذل  دومن  عازتنا  هب  رومأم  هب  ّقلعتم  رما  زا  ار  نآ  نارقا 

نیا رد  دراد ، تحلـصم  دـصرددص ، هک  تسا  یبّـکرم  ّتیهاـم  کـی  ءزج  هروس ، میئوگب  میهاوخیم ، یهاـگ  لاـثم  ناونعهب  مّهوت : عـفد 
ار ّتیهام  نآ  رما ، زا  لبق  عراش ، هک  تسا  یتّیهاـم  ءزج  هروس ، میئوگب  میهاوخیم ، ـالثم  یهاـگ  و  میرادـن . عراـش  رما  هب  يزاـین  تروص 

میهاوخب ار  یمّوس  ناونع  رگا  اّما  میرادـن  زاـین  عراـش ، رما  هب  مه  تروص  نیا  رد  هتـشاد ، ّتیئزج  هرّوصتم ، ّتیهاـم  يارب  و  هدومن ، رّوصت 
ناونع هروس ، هب  عراـش ، رما  زا  لـبق  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دراد ، ّتیئزج  هب  رومأـم  يارب  هروـس  میئوـگب  و  مینک ، تسرد  هروـس ، يارب 

نآ  هب  عراش  رما  دیاب  هکلب  داد  هب  رومأملل  ّتیئزج 
328 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، کلذ ریغ  یلإ  ۀّیکلملا  ۀّیجوّزلا و  ۀّیقّرلا و  ۀّیّرحلا و  ۀـبایّنلا و  و  [ 475] ۀیالولا و  [ 474] ةواضقلا و  [ 473] ۀّیجحلاک وهف  ثلاّثلا : وّحنلا  اّمأ  و 
[. 1  ] اهسفنأ ءاشنإب  اهلعج  نم  و  لیق - امک  اهدراوم - یف  نوکت  یّتلا  ۀّیفیلکّتلا  ماکحألا  نم  اهعازتنا  نکمملا  نم  ناک  نإ  اّهنأ و  ثیح 

______________________________

نآ هب  هک  درادـن  یموزل  دومن و  عازتـنا  ار  ّتیطرـش  ّتیئزج و  هب ، رومأـم  نآ  طئارـش  ءازجا و  يارب  ناوتب  اـت  دریگ ، قـّلعت  دـّیقم ، بّکرم و 
تـسا میلـسّتلا » اهرخآ  ریبکّتلا و  اهلّوا   » هک دومن  يزامن  هّجوتم  ار  دوخ  رما  عراش ، یتقو  هکلب  دریگ  ّقلعت  یّلقتـسم  لعج  طئارـش ، ای  ءازجا 

. دومن عازتنا  ار  ّتیطرش  ّتیئزج و  ناونع  طئارش ، ءازجا و  يارب  ناوتیم  تروص  نیا  رد 

هّیعضو ماکحا  مّوس  مسق 
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لعج دراد  ناکما  مه  دنشاب و  هتـشاد  یلالقتـسا  لعج  تسا  نکمم  مه  توبث ، ماقم  رظن  زا  هّیعـضو  ماکحا  زا  يرایـسب  هکلب  یـضعب  [- 1]
، تواضق ّتیّجح ، دـننام  دوشیم  ّقلعتم  یلالقتـسا  لعج  هّیعـضو ، ماکحا  زا  مسق  نیا  هب  تابثا ، ماقم  رظن  زا  اّما  دریگ  ّقلعت  اـهنآ  هب  یعبت 

. اهنآ لاثما  ّتیکلم و  ّتیجوز ، ّتیّقر ، ّتیّرح ، تباین ، تیالو ،
329 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اهئاشنإب اهل  الع - ّلج و  هلبق - نم  رمألا  هدـیب  نم 478 ] وأ  یلاعت 477 ،] هلعج  دّرجم  نم  اهعازتنا  ۀّحـص  یف  ّکشی  داکی  ـال  ّهنأ  [ 476] الإ
نّمم 479] عاقیالا  وأ  دقعلا  دّرجمب  قاتعلا  قالّطلا و  ۀّیجوّزلا و  ۀّیکلملا و  عازتنا  ۀّحص  ةرورـض  هب  دهـشت  امک  اهراثآ ، اهیلع  ّبترتی  ثیحب 

ۀعزتنم تناک  ول  و  راثآلا ، فیلاکّتلا و  ۀظحالم  الب  رایتخالا  هدیب 
______________________________

لعجی  » ینعی دـنکیم  ءاشنا  ار  ّتیکلم  نیفرط  يارب  القتـسم  سّدـقم ، عراش  دوشیم ، عقاو  یعیب  ياهلماعم و  یتقو  هک  تفگ  ناوتیم  الثم 
لعج  ار  ّتیجوز  عراش ، حاکن ، دقع  دروم  رد  تفگ  ناوتیم  و  نمّثلل » اکلام  عئابلا  عیبملل و  اکلام  يرتشملا 

330 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دصقی مل  ام  عقو  و  دصق ، ام  عقی  نأ ال  مزلل  و  اهتظحالمب ، الإ  اهرابتعا  ّحصی  داک  امل  اهنع 

نم ۀّیجوّزلا  و ال  تافرصّتلا ، ۀحابإ  نع  ۀّیکلملا  عزتنی  الف  اهدروم  یف  فیلکّتلا  دّرجم  نع  اهعازتنا  ۀّحـص  مدع  یف  ّکشی  نأ  یغبنی  امک ال 
[. تاعاقیإلا 480 دوقعلا و  باوبأ  یف  تارابتعالا  رئاس  اذکه  و  یطولا ، زاوج 

ۀعزتنم هعبتب و  ۀلوعجم  ال  فیلکّتلاک ، اهئاشنإ  دّرجمب  اهعازتنا  ّحصی  اهـسفنب ، ۀلوعجم  نوکت  اّمنإ  تارابتعالا  هذه  لثم  ّنأ  کلذـب  حدـقناف 
[. 1  ] هنع
______________________________

ار هقفن و ...  بوجو  یطو و  زاوج  حاکن ، لابند  هب  فّرـصت و  زاوج  عیب ، عوقو  لابند  هب  عراش  هک  تسا  نیا  رگید ، لاـمتحا  هّتبلا  دـنکیم ،
زاوج فّرـصت و  زاوج  یفیلکت - ماکحا  عبت  هب  هکلب  دنتـسین  یلالقتـسا  لوعجم  ّتیجوز ، ّتیکلم و  ریخا ، لامتحا  قبط  هک  دـیامنیم  لعج 

. دنوشیم لعج  یطو -
هن دنتسه  یعبت  لعج  ياراد  هّیعضو ، ماکحا  مامت  دناهدومرف  دناهدرک و  باختنا  ار  ریخا  لوق  هر »  » مظعا خیش  هلمج ، زا  ناگرزب  زا  یـضعب 

لعج فـیلکت  مکح  عـبت  هب  دنتـسه و  یلالقتـسا  لـعج  ياراد  هّیعـضو ، ماـکحا  زا  مّوـس  مسق  دـناهدومرف  فّنـصم  نکل  یلالقتـسا ، لـعج 
. دنوشیمن

- یعبت هن  دنتسه  یلالقتسا  لوعجم  دناهدش - لعج  القتسم ، هّیعضو  ماکحا  زا  مّوس  مسق  ارچ  لاؤس : [- 1]
. دوشیم هدافتسا  بلطم  نیا  رب  لیلد  ود  فّنصم ، تاملک  عومجم  زا  باوج :

رد ّتیجوز  یعضو - مکح  القتسم  تاعاقیا  دوقع و  رد  سّدقم  عراش  میئوگب  رگا 
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نآ زا  ام  یلو  هدومن  لـعج  یفیلکت  مکح  اـهنآ  لاـثما  قـالط و  حاـکن و  لاـبند  هب  هکلب  تسا ، هدومنن  لـعج  قـالط - رد  تنونیب  حاـکن و 
: زا تسترابع  نآ ، همزال  مینکیم  عازتنا  ار  هّیعضو  ماکحا  یفیلکت ، ماکحا 

دـصق يرتشم  کیلمت و  دصق  عیاب ، ینعی  لامب ،» نیع  کیلمت   » دـننکیم انعم  نینچ  ار  عیب  الثم  عقی ،» مل  دـصق  ام  دـصقی و  مل  عقو  ام  - » 1
هک يزیچ  ناـمه  ینعی  َْعیَبـْلا ،» ُهَّللا  َّلَـحَأ   » تسا هدومرف  مه  سّدـقم  عراـش  تسا و  کـّلمت  کـیلمت و  نیدـقاعتم ، دوصقم  دراد و  کـّلمت 

. دنکیم ادیپ  قّقحت  امش  دوصقم 
زاوج یفیلکت - مکح  طقف  وا  هکلب  هدومنن  رابتعا  ار  ّتیکلم  عراش ، اّما  دـنراد ، کّلمت  کیلمت و  دـصق  نیلماعتم  هچرگ  میئوگب ، رگا  لاح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1419 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسین نیدـقاعتم  دوصقم  فالخرب  بلطم  نیا  ایآ  دوشیم ، لعج  یعـضو  مکح  یفیلکت ، مکح  نآ  عبت  هب  یلو  هدومن ، لـعج  فّرـصت -
. تسا هدوبن  اهنآ  دوصقم  هدومن ، رابتعا  عراش ، ار  هچنآ  هدرکن و  رابتعا  عراش  دندومن  دصق  اهنآ  هک  ار  هچنآ 

لاثما یطو و  زاوج  وا  هکلب  هدرکن ، رابتعا  ار  ّتیجوز  عراش ، میئوگب ، رگا  اّما  تسا  ّتیجوز  حاکن ، دـقع  زا  درم  نز و  دوصقم  نینچمه  و 
اریز دشابیم  نیجوز  دوصقم  فالخرب  بلطم  نیا  دومن ، عازتنا  ناوتیم  مه  یتّیجوز  کی  یفیلکت  مکح  عبت  هب  یلو  هدومن ، رابتعا  ار  نآ 

. دنکیم لوبق  ار  ّتیجوز  نامه  مه  جوز  دنکیم و  ءاشنا  ار  ّتیجوز  تحکنا » تجّوز و   » اب هجوز  حاکن ، دقع  رد 
. یعبت هن  تسه  یلالقتسا  لعج  ياراد  هّیعضو ، ماکحا  زا  مّوس  مسق  هک  میدومن  هماقا  لیلد  کی  اجنیا  ات 

. تسا هشقانم  دروم  عازتنا ،»  » نیا لصا  میئامن ، عازتنا  یفیلکت  ماکحا  زا  ار  یعضو  ماکحا  رگا  هکنیا  رگید  بلطم  - 2
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؟ تسیچ هشقانم  ّتلع 
زیچ هچ  زا  ار  ّتیجوز  حاکن ، دـقع  رد  امـش  لاثم ، ناونع  هب  هکنیا : زا  تسا  ترابع  نآ ، لیلد  نکل  دـننکیمن  ناـیب  ار  نآ  ّتلع  فّنـصم ،

؟ دینکیم عازتنا 
. مینکیم عازتنا  ار  ّتیجوز  هقفن ، بوجو  یطو و  زاوج  زا 

يارب یطو  زاوج  مینیبیم  ام  یلو  تسا  لوبق  لباق  يّدـح  ات  امـش  مـالک  دـشاب ، ّتیجوز  دروم  رد  طـقف  یطو ، زاوج  قاـفنا و  بوجو  رگا 
. دراد قّقحت  مه  هما - دروم  رد  الوم -

؟ دشابیمن بجاو  الوم  رب  هما  هقفن  ایآ  نینچمه  تسین و  زئاج  الوم  يارب  هما  یطو  ایآ  لاؤس :
؟ دینکیمن عازتنا  ار  ّتیجوز  اجنآ  رد  امش  ارچ  سپ  يرآ  باوج :

. تسا هشقانم  دروم  هّیفیلکت  ماکحا  زا  هّیعضو  ماکحا  مّوس  مسق  عازتنا  میئوگیم  اذل 
؟ دینکیم عازتنا  زیچ ، هچ  زا  ار  ّتیکلم  عیب ، باب  رد  امش  رگید : لاثم 

. میئامنیم عازتنا  ار  ّتیکلم  فّرصت ، هحابا  زاوج و  زا 
؟ دینکیم عازتنا  ار  ّتیکلم  نآ  زا  امش  هک  تسا  ّتیکلم  يواسم  مزال  فّرصت ، هحابا  ایآ  لاؤس :

ریغ رد  تسا و  ّتیکلم  ّمعا  مزال  فّرـصت ، زاوج  دیئوگب  دیاب  هکلب  تسا  ّتیکلم  يواسم  مزال  فّرـصت ، هحابا  دیئوگب  دیناوتیمن  باوج :
هحاـبا تروـص ، نیا  رد  یلاـم » یف  فّرـصّتلا  کـل  تحبا  ، » تفگ شتـسود  هب  يدرف  رگا  ـالثم  دراد  دوـجو  فّرـصت ، هحاـبا  مه  تـّیکلم 

. تسین حرطم  ّتیکلم  هلئسم  اّما  دراد  دوجو  فّرصت ،
، یفیلکت مکح  نآ  زا  یعـضو  مکح  عازتنا  دوب ، هّیعـضو  ماکحا  نامه  دروم  رد  اهنت  اهنآ  لاثما  هروکذـم و  هّیفیلکت  ماـکحا  رگا  هصـالخ :

، دراوم نآ  رد  الصا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  دراوم  رد  یفیلکت  ماکحا  نآ  مینیبیم  هک  یلاح  رد  تشادن  یعنام  نادنچ 
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جراـخ نم  نوکت  یتـّلا  ءاـشنإلا  لـعجلا و  دّرجمب  ۀلـصاحلا  تاراـبتعالا  نم  تلعج  فیک  ۀـّیکلملا  نأ  وهف  مهولا 481 :] اـّمأ  عـفد : مهو و 
لب ببّـسلا ، اذهب  نوکت  داکت  یّتلا ال  ۀمیمّـضلاب  تالومحملا  تالوقملا  يدـحإ  یه  و  ءیـش ، جراخلا  یف  اهئاذـحب  سیل  ثیح  لومحملا ،

؟ هئاشنإ دّرجمب  لصاحلا  رابتعالا  نم  هذـه  نیأ  و  کلملا ، وه  ناسنإلل  اهنم  ۀلـصاحلا  ۀـلاحلاف  لّعنّتلا ، صّمقّتلا و  مّمعّتلاـک و  رخأ  بابـسأب 
[. 1]
______________________________

هب دنتسه و  یلالقتسا  لوعجم  نآ ، لاثما  ّتیجوز و  دننام  هّیعضو ، ماکحا  زا  مّوس  مسق  میئوگیم : نیاربانب  درادن  دوجو  یعـضو  مکح  نآ 
. دنوشیمن لعج  یفیلکت  مکح  عبت 
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ام هک  دیدروآ  باسح  هب  يزیچ  ار  نآ  دیداد ، رارق  هّیرابتعا ، روما  زا  ار  نآ  تسا و  هّیعـضو  ماکحا  زا  یکی  ّتیکلم  دـیتفگ  لاکـشا : [- 1]
« ۀّیکلملا یه  هذه   » تفگ دومن و  هراشا  يزیچ  هب  ناوتیمن  ینعی  دوشیمن  عقاو  ّتیکلم  ربارب  رد  يزیچ  جراخ  رد  درادن و  یجراخ  ءاذحب 

قّقحم ّتیکلم  دنکن ، رابتعا  ار  نآ  یـسک  رگا  اّما  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  ّتیکلم  تروص ، نیا  رد  دـیامن ، رابتعا  ار  ّتیکلم  یـسک  رگا  هکلب 
هک ّتیکلم - مان  هب  یتّیعقاو - جراخ  رد  اریز  دـنیوگیم  لومحم  جراـخ  يراـبتعا ، روما  نینچ  هب  هفـسلف  ملع  حالطـصا  رظن  زا  دوشیمن و 
زا یکی  ار  ّتیکلم  اـجنآ ، رد  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  هفـسلف  ملع  هب  اـم  یتـقو  هکیلاـحرد  درادـن  دوجو  دوـمن ، ساـسحا  ار  نآ  ناوـتب 

تالوقم 482]
334 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ار نآ  دناوتیم  ناسنا  دراد و  لّصأت  یجراخ و  ءاذحب  ام  ینعی  تسا  همیمّضلاب  لومحم  حالطصا ، هب  هک  یتالوقم  مهنآ  دناهدرمش  هعـست 
هار دراد و  هّینیع  ّتیعقاو  هک  تسا  ياهلّـصأتم  تالوقم  زا  هکلب  تسین  يرابتعا  تالوقم  زا  کلم - هدج -»  » هلوقم دنیبب و  اضرف  ساسحا و 

دوشیم قّقحم  ینیوکت  یعقاو و  بابـسا  اـب  هکلب  دـنکیمن  ادـیپ  قّقحت  هدـج »  » هلوقم درف ، راـبتعا  اـب  ینعی  تسین  راـبتعا » ، » مهنآ قّـقحت 
: زا تسا  ترابع  دناهدرک  نایب  هدج »  » هلوقم يارب  هک  ياهلثما  زا  یضعب 

نینچمه دنیوگ و  مّمعت  دوشیم ، لصاح  رس ، رب  همامع  ندراذگ  زا  یجراخ و  ببـس  کی  هطـساوهب  هک  یتلاح  هب  لّعنت ، صّمقت و  مّمعت ،
رگا الثم  يرابتعا ، بابسا  هن  دنتسه  یعقاو  بابسا  ياراد  هدج و  هلوقم  زا  اهنیا  هک  دنیوگ  لّعنت  شفک ، ندیشوپ  زا  هلصاح  تلاح  نآ  هب 

. ددرگیمن قّقحم  وا  دروم  رد  هدج ، هلوقم  دوشیمن و  لصاح  مّمعت ، دینک ، رابتعا  مّمعم ، ریغ  دوجوم  کی  يارب  ار  مّمعت  امش 
تافانم لامک  هدش ، تبحص  هدج ، هلوقم  رگید ، ترابع  هب  ای  کلم »  » هب عجار  هفسلف ، رد  هک  یبلطم  اب  فّنصم - امش - مالک  نیب  هصالخ :

قّقحت رابتعا ، لعج و  اب  هک  دیدروآ  باسحهب  يرابتعا  رما  کی  ار  کلم  امش  اّما  دننادیم  هلّـصأتم  تالوقم  زا  ار  کلم  اهنآ  تسا  دوجوم 
[. 483] دیدشن لئاق  نآ ، يارب  یتّیعقاو  دنکیم و  ادیپ 
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ۀهج نم  اّمإ  شان  وه  و  ّصاخ ، ءیشب  ءیش  صاصتخا  اضیأ و  ةدجلاب  یّمـسی  و  کلذ ، یلع  كارتشالاب  لاقی  کلملا  ّنأ  وهف  عفّدلا : اّمأ  و 
رئاس هل و  هبوکرب  دیزل  سرفلا  نوکک  هیف ، فرـصّتلا  لامعتـسالا و  ۀـهج  نم  وأ  هرکذ ، ّلج  يرابلل  اکلم  ملاعلا  نوکک  هیلإ ، هدوجو  دانـسإ 

. افرع اعرش و  عیبلا  دقع  دّرجمب  يرتشملل  ةدیعبلا  راقعلا  یضارألا و  کلمک  هدیب ، هرایتخا  نم  عم  دقعلا  هئاشنإ و  ۀهج  نم  وأ  هیف ، هتافّرصت 
و ثرإلاک ، يرایتخا  ریغ  وأ  دقعلاک ، ّيرایتخا  ببس  نم  شان  ّصاخ  صاصتخا  وه  يّذلا  کلملا  ریغ  اضیأ ، ةدجلاب  یّمـسی  يّذلا  کلملاف 
هنیب و كارتشالاب  ّهنأ  نع  ۀلفغلا  و  اضیأ ، ةدجلا  ۀلوقم  یلع  کلملا  قالطإ  نم  أشن  اّمنإ  مّهّوتلاف  اهریغ ، ۀّیرایتخالا و  بابـسألا  نم  امهوحن 
فّرصت و نم  ببسب  ءیـشل  هریغ  کلمک  [ 484] ۀّیلوقملا وأ  ملاعلل ، یلاعت  هکلمک  ۀّیقارـشإلا  ۀّـصاخلا  ۀـفاضإلا  ّصاخلا و  صاصتخالا  نیب 

[. 1  ] ّربدتف رخآلا ، ینعملاب  رخآل  و  ینعمب ، دحأل  اکلم  ءیش  نوکیف  لامعألا ، نم  امهریغ  وأ  دقع  وأ  ثرإ  وأ  لامعتسا 
______________________________

هلوقم نآ ، هب  هدش و  ثحب  اجنآ  رد  هدج »  » ناونعهب هک  ياهلوقم  دـیدرک و  لقن  هفـسلف  زا  هک  ار  یبلطم  دـناهدومرف  فّنـصم  باوج : [- 1]
: هک تسا  نیا  امش  لاکشا  هب  تبسن  ام  باوج  نکل  تسا  یتسرد  بلطم  دنیوگیم ، مه  کلم » »

اّما تسا  ظفل  کی  هک  نیع  هملک  دـننام  دـشابیم  یظفل  مه  شکارتشا  هک  تسا  نیا  فّنـصم  ترابع  رهاظ  تسا - كرتشم  ظفل  کلم ،» »
تئیه و نامه  دـیاهدناوخ و  هفـسلف  رد  هک  تسا  یئانعم  نامه  کلم ،»  » یناعم زا  یکی  و  تسا - هدـش  عضو  ریاغتم  دّدـعتم و  یناـعم  يارب 

زا همیمّضلاب و  لومحم  هدج ، وا  مان  هناگهن ، تالوقم  زا  هّصاخ ، تلاح 
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، عماج ردقنآ  اّما  دنتسه ، یعماج  ردق  ياراد  اهنآ  هک  دراد  مه  يرگید  یناعم  کلم »  » اّما تسین  رابتعا  ءاشنا و  لباق  هک  تسا  هّیعقاو  روما 
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. دراد دوجو  هل  عوضوم  ود  انعم و  ود  کلم  يارب  هک  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  یناعم ، ریاس  یفسلف و  يانعم  نیب  هن  تسا  یناعم  نامه  نیب 
. دننکیم ریبعت  هدج ، هلوقم  هب  نآ  زا  هک  یفسلف  يانعم  نامه  - 1

کی صاخ ،» ءیـشب  ءیـش  صاصتخا   » زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  هرّوصتم  یناعم  نامه  نیب  هک  تسا  یعماـج  ردـق  شرگید  ياـنعم  - 2
هفاضا و نآ  اهتنم  دـننکیم  ریبعت  کلم ،»  » هب نآ  زا  هک  دراد  دوجو  كولمم ، کلام و  نیب  الثم  هک  تسا  یـصوصخم  صاصتخا  هفاـضا و 

: هلمج زا  دشاب  هتشاد  دناوتیم  یللع  صاصتخا ، نآ 
صاصتخا و وا  هب  تسوا  قلاخ  دجوم و  نوچ  ینعی  وا  هب  ءیش  نآ  دوجو  دانـسا  تهج  زا  تسا  یـشان  صاصتخا ، هفاضا و  نآ  یهاگ  - 1

دنوادـخ هب  تاکولمم  دوجو  هک  تسا  نیا  ّتیکلم  نیا  يانعم  دـشابیم و  همـسا  ّلج  یلاعتيراب  کلم » ، » ملاع یماـمت  ـالثم  دراد  هفاـضا 
. تسا هّیقارشا  هفاضا  قلخ و  هلأسم  نیمه  هفاضا ، صاصتخا و  ّتلع  کی  سپ  تسوا  زا  حّشرتم  ناشدوجو  دراد و  دانسا  لاعتم ،

ماسقا عاونا و  تسه و  یـسک  رایتخا  رد  يزیچ  میدید  هک  ردـقنیمه  تسا ، تزایح  فّرـصت و  هلأسم  صاصتخا ، هفاضا و  رگید  ّتلع  - 2
یفّرــصت عوـن  هـمه  نآ ، رد  هـک  تـسا  نـیا  صاـصتخا  ياـنعم  دراد و  وا  هـب  صاـصتخا  نـیا ، میئوـگیم  دــنکیم ، نآ  رد  ار  تافّرــصت 

. تسه صاصتخا  عون  کی  مه  نیا  هدومن ، تزایح  هتفرگ و  ایرد  زا  ار  یهام  کی  الثم  ای  و  [ 485] دنکیم
337 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رابتعا و ءاشنا ، اـب  هک  یـصاصتخا  زا : تسا  تراـبع  دـشابیم ، نیمه  يور  مه  اـم  ثحب  هک  تبـسن  هفاـضا و  صاـصتخا و  رگید  مسق  - 3
نیا عازتنا  أشنم  یهاگ  اهتنم  دوشن ، هدـید  جراـخ ، رد  مه  یفّرـصت  هنوگچـیه  تسا  نکمم  هک  دوشیم  لـصاح  هریغ - عیب و  دـننام  دـقع -

يرهق و نآ  أشنم  مه  یهاگ  دوشیم و  لصاح  نآ  لاثما  عیب و  دقع  هلیسوهب  هک  یتّیکلم  دننام  تسا ، يرایتخا  صاصتخا ،»  » نیا و  کلم » »
هب اـهنآ  ماـمت  وا  توـم  دّرجم  هب  هـک  دراد  اـیند  فرط  نآ  رد  يداـیز  یـضارا  دـنکیم و  توـف  يردـپ  یهاـگ  ـالثم  تـسا  يراـیتخا  ریغ 

اهنآ رد  یفّرصت  نیرتمک  ثراو ، تسا و  ناهج  قرشم  رد  یضارا  نآ  تسا و  ایند  برغم  رد  ثراو  هکیلاحرد  دوشیم  لقتنم  شنادنزرف 
تسا و يرابتعا  رما  کی  صاصتخا ، لاقتنا و  نیا  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ثراو  هب  صاصتخا  يرهق ، ببـس  هطـساوهب  یـضارا  نآ  اّما  درادـن 

. دناهدومن رابتعا  ار  نآ  فرع  ءالقع و  عراش ،
یظفل كارتشا  زا  دراد و  انعم  کی  کلم »  » هک تسا  هتشادنپ  مّهوتم  هک  تسا  هدوب  نیا  روکذم ، مّهوت  لاکشا و  أشنم  دناهدومرف  فّنـصم 

یظفل و كرتشم  کلم »  » هک میتفگ  میدرک و  نایب  هک  هچنآ  هب  هّجوتاب  اذل  تسا  هدـش  داجیا  شیارب  یمّهوت  نینچ  اذـل  هدومن  تلفغ  نآ ،
ود ءیـش  کی  تسا  نکمم  دنـشاب و  هتـشاد  رگیدکی  اب  یطابترا  نیرتمک  انعم  ود  نآ  درادن  یموزل  هک  دش  حضاو  تسه ، انعم  ود  ياراد 
مه نم  لاحنیعرد  و  هّیقارـشا - هفاضا  دوجو و  هضافا  ياـنعمهب  تسا 486 -] باتک  نالف  کلام  لاعتم ، دنوادخ  الثم  دـشاب  هتـشاد  کلام 

اب ورمع  هکنیا  لثم  ای  درادـن و  یعنام  چـیه  هدـش و  عمج  ّتیکلم  ود  نیب  هظحل ، کی  رد  و  يرابتعا - يانعمهب  متـسه - باـتک  نآ  کـلام 
تسا و قّقحم  هدج ،»  » يانعمهب کلم » ، » ورمع دروم  رد  ضرف ، نیا  رد  هک  دیامن  مّمعت  دیز  همامع 

338 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام یلع  هئاقب  یف  ّکش  اذإ  فیلکّتلا  یف  لخّدـلا  هل  ام  لخد  باحـصتسال  لاجم  ّهنأ ال  تفرع  دـقف  لعجلا ، یف  عضولا  فـالتخا  تفرع  اذإ 

ّبترتب سیل  ّهنأ  ـالإ  هیلع  اـّبترتم  ناـک  نإ  فیلکّتلا و  و  ّیعرـش ، رثأ  هیلع  ّبترتی  ـال  و  اّیعرـش ، اـمکح  هنوک  مدـعل  لخّدـلا ، نم  هیلع  ناـک 
[. 1 [ ] مهفاف 487 ّیعرش ،

______________________________

بجوم دـش  عمج  ّتیکلم »  » ود نیب  هظحل  کی  رد  رگا  هک  دـینکن  نامگ  دراد و  قّقحت  يرابتعا  رما  هفاضا و  يانعمهب  کـلم » ، » دـیز يارب 
. تسا نیلثم  عامتجا 

: میزادرپیم لاؤس  کی  حرط  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد 
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هطلـس و ناـمه  کـلم »  » هکنیا اـی  دنـسانشیم ؟ یظفل  كرتشم  ناونعهب  ار  نآ  نییوغل  تغل و  بتک  یظفل و  كرتشم  کـلم ،»  » اـعقاو اـیآ 
. تسا تنطلس و ... 

. تسین دیدرت  ياج  دراد  ربتعم  لعاج و  هب  زاین  تسا و  يرابتعا  رما  کی  ّتیکلم  هک  بلطم  لصا  هّتبلا 

[488] دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  لّوا  مسق  رد  باحصتسا  ایآ 

تالیصفت زا  یکی  اریز  هن  ای  دوشیم  يراج  باحصتسا ، اهنآ  رد  ایآ  هک  دوب  نیا  هّیعضو  ماکحا  رد  ثحب  زا  فّنـصم  یلـصا  ضرغ  [- 1]
ّتیّجح  مدع  ّتیّجح و  رد 

339 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مینیبب مینک و  یسررب  تسا  مزال  دیسر ، نایاپ  هب  هّیعـضو  ماکحا  رد  ام  ثحب  هک  نونکا  و  [ 489] دوب هّیعضو  ماکحا  هب  طوبرم  باحصتسا ،

ار هّیعـضو  ماکحا  ماسقا  راـصتخا  وحن  هب  ادّدـجم  اذـل  دوشیم  يراـج  باحـصتسا ، یعـضو ، ماـکحا  هناـگهس  ماـسقا  زا  کیمادـک  رد  هک 
. هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا  اهنآ  رد  مینیبب  ات  میرمشیمرب 

دنناـم دنتـسه - ینیوکت  لوعجم  هچرگ  دریگیمن - قـّلعت  یعرـش ، لعج 490 ] هنوگچـیه  هّیعـضو  ماـکحا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  لّوا : مسق 
. دومن يراج  ناوتیمن  باحصتسا  لّوا ، مسق  رد  فیلکّتلل ، ّتیعطاق  ای  ّتیعنام  ّتیطرش ، سمش - كولد  فیلکتلل - ّتیببس 

كولد ینعی  ةالّصلا » بوجول  ببس  سمّشلا  كولد  ، » دراد ّتیببس  زامن ، بوجو  يارب  سمش  كولد  میدرک ، نایب  الصفم  هک  روطنامه 
مه زاب  ایآ  هک  دش  دیلوت  یّکش  ام  يارب  یللع  هب  اضرف  رگا  لاح  بوجو - فیلکت - سفن  زا  تسا  ترابع  ّببسم ، دراد و  ّتیببـس  سمش ،

. تسا هدوب  رصحنم  یّصاخ  نامز  کی  هب  ّتیببس  نآ  هکنیا  ای  دراد  همادا  نآ  ّتیببس  دراد و  ّتیببس  زامن ، يارب  سمش ، كولد 
. دومن يراج  ناوتیمن  باحصتسا  هّیعضو ، ماکحا  زا  مسق  نیا  رد  تسا  فیلکت - هب  تبسن  كولد - ّتیببس  ءاقب  رد  ام  کش  هصالخ ،

؟ تسیچ باحصتسا  نایرج  مدع  ّتلع 
مکح عوضوم  دیاب  ای  و  تمرح - بوجو و  دننام  دشاب - یعرش  مکح  دیاب  ای  بحصتسم  هک  میدرک  نایب  حورـشم  وحن  هب  لبق  ثحابم  رد 

رثا کی  ینعی  دشاب  یعرش 
340 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مه زاب  تسه  یماکحا  راثآ و  ياراد  سّدقم ، تعیرـش  رد  رمخ  اریز  ّتیرمخ ، باحـصتسا  دـننام  دوش ، ّبترتم  بحـصتسم ، نآرب  یعرش 
ار یمکح  سّدقم ، عراش  هک  تسا  نیا  دشاب ، یعرش  مکح  عوضوم  ای  یعرش  مکح  دیاب  بحـصتسم  هکنیا  زا  دوصقم  هک  مینکیم  رارکت 

یلع مکحلا  تّبتر  انا   » دشاب هدومرف  عراش  الثم  دشاب  یعرـش  ّبترت  کی  عوضوم ، رب  مکح  ّبترت  ینعی  دـشاب  هدرک  ّبترتم  عوضوم  نآرب 
«. ۀمرحلل عوضوم  رمخلا  ّناب  تلق  انا  عوضوملا ، اذه 

؟ تسا یعرش  لوعجم  ینعی  تسا ، یعرش  مکح  شدوخ  ّتیببس ، نیا  دینک ، باحصتسا  ار  كولد  ّتیببس  دیهاوخیم  هک  امش  ایآ  لاؤس :
تسا و ینیوکت  یعقاو و  رما  کی  ران ، ّتیببس  دننام  كولد  ّتیببـس  هک  میاهداد  حیـضوت  الّـصفم  هّیعـضو ، ماکحا  زا  لّوا  مسق  رد  باوج :

نآ فاشکتـسا  يارب  یهار  ام  هک  تسا  نیا  مه  شتّلع  دنهدیم و  مکح  ناونع  نآ  هب  ۀـحماسم  اّما  درادـن  عراش  وه  امب  عراش  هب  یطابترا 
تـسا عراش  لوعجم  هک  يزیچ  اب  تسا  نآ  نّیبم »  » عراـش هک  ار  يزیچ  هک  تسا  حـضاو  دـنک و  ناـیب  اـم  يارب  عراـش  هکنیا  رگم  میرادـن 

. دنشابیم توافتم 
زا مسق  نیا  رد  رگا  میئوگیم  اذل  تسا 491 ] یعرش  لعج  دقاف  ّتیببس ، دشاب و  یعرش  لوعجم  مکح  دیاب  تسه ، مکح  رگا  بحـصتسم 

. دومن يراج  باحصتسا  نآ ، رد  ناوتیمن  دوش ، ضراع  ام  رب  یّکش  هّیعضو ، ماکحا 
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تسین یعرش  مکح  بوجو ، رگم  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  بوجو ، ّتیببس ، لابند  هب  ایآ  تسین و  یعرش  مکح  عوضوم  ّتیببـس ، ایآ  لاؤس :
؟ تسین ّبترتم  سمش  كولد  رب  یعرش  مکح  نیا  ایآ  و 

341 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] فیلکّتلاک ّهنأ  ثیح  لعجلاب ، ّلقتسملا  عضولا  یف  باحصتسالا  نایرج  یف  لاکشإ  ّهنإ ال  و 

______________________________

هّیعـضو ماکحا  زا  مسق  نیا  دروم  رد  و  امارح » رمخلا  تلعج  انا   » دـشاب هتفگ  عراش  وه  امب  عراش  ینعی  دـشاب  یعرـش  ّبترت ، دـیاب  باوج :
. درادن دوجو  یّبترت  نینچ 

؟» كولّدلا یلع  بوجولا  تّبتر  انا   » تسا هدومرف  سّدقم  عراش  ایآ 
. تسا طبترم  عراش  هب  بوجو - ّببسم - هکلب  درادن  عراش  ّتیعراش  هب  یطابترا  تسا و  ینیوکت  رما  کی  كولد ، ّتیببس  میتفگ  ریخ ،

. دوشیمن يراج  باحصتسا  ّتیطرش و ...  ّتیببس ، دننام  هّیعضو ، ماکحا  زا  لّوا  مسق  رد  هصالخ :

دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  مّوس  مسق  رد  باحصتسا  ایآ 

لعج تاـبثا ، ماـقم  رظن  زا  هک  یماـکحا  نآ  زا  تسا  تراـبع  میدرک ، ناـیب  حورـشم  وـحن  هب  ـالبق  هک  هّیعـضو  ماـکحا  زا  مّوـس  مسق  [- 1]
لاثما ّتیکلم و  تواضق و  ّتیجوز ، تیالو ، ّتیّجح ، دننام  دنتسه  یعرش  لوعجم  تابثا ، ماقم  رظن  زا  ینعی  هتفرگ  ّقلعت  اهنآ  هب  یلالقتسا 
یّکش اهنآ  ءاقب  رد  سپس  دش و  قّقحم  ّتیجوز ، ای  ّتیکلم  يدروم  رد  رگا  هدومن و  لعج  ار  ّتیکلم  ّتیجوز و  سّدقم ، عراش  الثم  اهنآ ،
باتک رد  خیـش  موحرم  دـشاب  ناترظن  رد  هچنانچ  دومن  يراج  ار  باحـصتسا  ناوتیم  دـیدرت  نودـب  تروص ، نیا  رد  دـش ، ضراع  اـم  رب 
نّقیتم یتّیکلم  و  دش ، عقاو  یعیب  رگا  الثم  دندرمـش  ّتیکلم  ءاقب  باحـصتسا  ار  ّهلدا  نآ  زا  یکی  موزللا ، ۀـلاصا  ّهلدا  نایب  نمـض  بساکم ،
هلماعم عیاب ، هکنآ  زا  لبق  میئوگیم  هن  ای  تسا  ّرثؤم  خسف ، نیا  ایآ  هک  میدومن  کش  ام  درک و  خسف  ار  نآ  تهج  نودب  عیاب ، سپـس  دوب ،
ءاقب میناوتیم  هن ، ای  تسا  ّرثؤم  شخسف ، هک  میاهدومن  کش  ام  هدومن و  خسف  ار  نآ  عیاب ، هک  نآلا  تشاد ، قّقحت  ّتیکلم  دنک ، خسف  ار 

342 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دعب رئاض  ریغ  مّلس  ول  اّیعرش  امکح  هتیمست  مدع  و  هعازتنا ، أشنم  عبتب  ول  عراّشلا و  دیب  هعفر  هعضو و  رمأ  ّنإف  عبّتلاب ، الوعجم  ناک  ام  اذک  و 

[. 1  ] هعازتنا أشنم  هببس و  باحصتسال  هباحصتسال ، لاجم  معن ال  اعرش ، فّرصّتلا  دی  هلانت  امم  هنوک 
______________________________

هک دش  دیلوت  یّکـش  ام  يارب  یللع  هب  دعب  داد و  رارق  تّجح  ار  ياهراما  سّدقم ، عراش  رگا  لاثم  ناونعهب  میئامن و  باحـصتسا  ار  ّتیکلم 
رما ّتیّجح ، اریز  درادـن  دوجو  باحـصتسا ، نایرج  يارب  یعنام  چـیه  تروص ، نیا  رد  هن ، ای  تسا  یقاـب  دوخ ، ّتیّجح  رد  هراـما  نآ  اـیآ 

. تسا یعرش  لوعجم 
. درادن دوجو  هّیعضو  ماکحا  زا  مّوس  مسق  رد  باحصتسا  نایرج  رد  يدیدرت  هصالخ :

دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  مّود  مسق  رد  باحصتسا  ایآ 

یفیلکت ماکحا  عبت  هب  هک  ياهّیعـضو  ماکحا  زا : تسا  ترابع  میدرک ، نایب  حورـشم  وحن  هب  اریخا  هک  هّیعـضو  ماکحا  زا  مسق  نیمّود  [- 1]
. هب رومأملل  ّتیعطاق  ّتیطرش و  ّتیئزج ، دننام  یلالقتسا  لوعجم  هن  دنتسه  یعبت  لوعجم  ینعی  دنوشیم  لعج 
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؟ هن ای  دراد  ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  ایآ  ضرف ، لاثم و  ناونعهب 
هب رومأم  هرئاد  زا  هروس  رگا  یلو  دومن ، عازتنا  ار  ّتیئزج  هروس ، يارب  ناوتیم  دنک ، ّقلعتم  یئزجهد  زامن  هب  ار  دوخ  رما  عراش ، رگا  میتفگ 

. میداد حیضوت  البق  ار  بلطم  نیا  دومن و  عازتنا  ار  ّتیئزج  نآ  يارب  ناوتیمن  دوب ، جراخ 
؟ دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  زا  مسق  نیا  رد  باحصتسا  ایآ 

مزال دشاب  یعرـش  لوعجم  دـیاب  بحـصتسم  میئوگیم  یتقو  اریز  درادـن  دوجو  نآ ، نایرج  يارب  یعنام  باحـصتسا ، یّلک  هطباض  رظن  زا 
شعضو  عفر و  رایتخا ، ینعی  دشاب  یعرش  لوعجم  دیاب  هک  تسا  نیا  دوصقم ، هکلب  دشاب  یلالقتسا  لوعجم  هک  مینادیمن 

343 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] مهفاف 492

______________________________

سپ دیامنب ، یئزج  هن  زامن  هب  ّقلعتم  ار  شرما  دناوتیم  عراش  ینعی  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  مه  یعبت  تالوعجم  رد  دـشاب و  عراش  دـی  رد 
رایتخا تقیقح ، رد  میئوگیم  اذـل  دراد  ّتیئزج  هروس ، سپ  دـیامن ، یئزجهد  زامن  هب  ّقلعتم  ار  دوخ  رما  دـناوتیم  درادـن و  ّتیئزج  هروس ،
ماکحا زا  مسق  نیا  رد  باحصتسا  نایرج  يارب  یعنام  باحـصتسا ، یّلک  هطباض  رظن  زا  نیاربانب  تسا  سّدقم  عراش  اب  نآ  لاثما  ّتیئزج و 

. دسریمن یعبت  لوعجم  باحصتسا  هب  تبون  هاگچیه  هک ، دراد  دوجو  مّود  مسق  رد  یلاکشا  نکل  درادن  دوجو  هّیعضو 
؟ هن ای  دراد  ّتیئزج  هروس  هک  دیراد  کش  ارچ 

ّقلعت یئزجهد  زامن  هب  عراش  رما  هک  تسا  نیا  لصا ، میئوگیم  اذـل  یئزج ، هن  اـی  هتفرگ  ّقلعت  یئزجهد  زاـمن  هب  عراـش  رما  مینادیمن  نوچ 
تبون رگید  عازتنا ، أشنم  رد  باحصتسا  نایرج  اب  دوشیم و  يراج  عازتنا  أشنم  رد  هشیمه  یعبت  روما  نیا  رد  باحصتسا  عقاو ، رد  هتفرگن ،

. دسریمن یعبت  یعازتنا و  رما  باحصتسا  هب 
نایرج هب  تبون  دوشیم و  يراج  یببس  کش  رد  باحصتسا  تسا و  یبّبسم  یببـس و  ام  کش  هّیعبت ، هیعـضو  ماکحا  رد  لاکـشا : هصالخ 

. دسریمن یبّبسم  کش  رد  باحصتسا 
دـسریم یبّبـسم  ّکش  رد  باحـصتسا  نایرج  هب  تبون  تقونآ  دـشابن ، یببـس  ّکش  رد  باحـصتسا  يارب  یلاـجم  هک  تسا  نکمم  [- 1]

. قباس لاثم  دننام 
344 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ود نیا  اذـل  تسا  یئزج  هن  زامن  هب  رما  ّقلعت  مدـع  لصا ، میئوگیم  اـم  تسا . یئزجهد  زاـمن  هب  تبـسن  بوجو ، ّقلعت  مدـع  لـصا ، دـیتفگ 
، دـندرک طقاست  ضراعت ، اب  دـندش و  يراج  یببـس  ّکش  رد  باحـصتسا  ود  هک  یماگنه  دـننکیم  طقاست  ضراـعت ، ّتلع  هب  باحـصتسا 

: تروص نیا  هب  دوشیم ، ادیپ  یبّبسم  ّکش  رد  باحصتسا  نایرج  يارب  هنیمز ،
هب رومأم  يارب  هروس  دـشاب ، هتـشاد  يرما  عراش ، هکنآ  زا  لبق  میئوگیم  هن  اـی  دراد  ّتیئزج  زاـمن  يارب  هروس  اـیآ  هک  میراد  کـش  نونکا 
. میئامن باحصتسا  ار  هروس  ّتیئزج  مدع  میناوتیم  هن  ای  دراد  ّتیئزج  هروس ، ایآ  هک  هدش  ضراع  ام  رب  یّکش  هک  نآلا  تشادن و  ّتیئزج 

345 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تاهیبنت 

347 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّهنأ ضرف  ول  العف و  ّکّشلا  مدعل  ۀلفغلا ، عم  باحصتسا  الف  نیقیلا ، ّکّشلا و  ۀّیلعف  باحصتسالا  یف  ربتعی  ّهنإ  لّوألا : تاهیبنت : انهاه  ّنإ  ّمث 
یّلص لفغ و  ّمث  ثدحأ  نم  ةالص  ۀّحصب  مکحیف  الـصأ ، ۀلفغلا  عم  ّکش  و ال  كاّشلا ، ۀفیظو  باحـصتسالا  ّنأ  ةرورـض  تفتلا ؛ ول  ّکشی 
عطق اذإ  امیف  هتالـص  داسفب  مکحیف  یّلـص ، لفغ و  ّمث  ّکش  اهلبق و  تفتلا  نم  فالخب  غارفلا ، ةدـعاقل  ةالّـصلا  لبق  رّهطت  ّهنأ  یف  ّکش  ّمث 
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. یباحصتسالا هثدح  عفر  مدعب  عطقلا  عم  باحصتسالا ، مکحب  اهلبق  اثدحم  هنوکل  ّکّشلا ، دعب  هریهطت  مدعب 
. اهداسف اضیأ  یضتقی  اهدعب  تفتلا  ام  دعب  ةالّصلا  لاح  یف  ثدحلا  باحصتسا  نکل  و  معن ، لاقی 493 :] ال 

[. 1 [ ] 494] اهداسف ۀلاصأ  یلع  ۀمّدقملا  اهتّحصل  ۀیضتقملا  غارفلا  ةدعاق  ول ال  معن ، لاقی : ّهنإف 
______________________________

باحصتسا تاهیبنت 

هراشا

، دیدرک هدهاشم  هک  روطنامه  هدش و  نایب  باحصتسا ، ثحب  ساسا  نونکات  [- 1]
348 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دناهدش لئاق  هقلطم ، ّتیّجح  باحصتسا  يارب  دناهدرک ، لقن  لئاسر ، باتک  رد  خیش  موحرم  هک  ياهناگهدزای  لیـصافت  فالخرب  فّنـصم 
. دنتسه باحصتسا  ثحب  تاهیبنت  نایب  ددصرد  کنیا  دندومن و  نایب  هک  دنتسناد  ياهضیفتسم  رابخا  نامه  ار  باحصتسا  ّتیّجح  لیلد  و 

تسا ربتعم  یلعف  کش  نیقی و  باحصتسا  نایرج  رد  لّوا  هیبنت 

ماکحا زا  یکی  کش  هب  نیقی  ضقن  تمرح  دـشابیم و  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  رابخا - باحـصتسا ، ّتیّجح  لیلد  هک  میدرک  نایب  البق 
« کّشلاب نیقیلا  ضقن   » شعوضوم و  تمرح »  » زا تسا  ترابع  نآ  مکح  هک  تسا  یعوضوم  مکح و  ياراد  روکذم ، هّیـضق  تسا و  یهلا 

لعفلاب هدش ، ذخا  نآ  رد  هک  یتاّیـصوصخ  عوضوم و  نآ  دیاب  دوش  ّبترتم  شعوضوم  رب  دـهاوخب  یمکح  رگا  هک  دـینادیم  دـشابیم و 
. دوش راب  عوضوم ، نآرب  مکح  ات  دشاب  قّقحم 

؟ دوشیم قّقحم  لعفلاب  کش ، نیقی و  ینامز  هچ  لاؤس :
نآ هب  یهّجوت  دـشاب و  لفاغ  يرما  هب  تبـسن  ناسنا ، هچناـنچ  یلو  دـشاب . قّقحم  ناـسنا ، يارب  تاـفتلا  هّجوت و  تلاـح  هک  یناـمز  باوج :

هّجوت تافتلا و  دروم  هک  دشاب ، نّقیتم  دناوتیم  ياهّیـضق  هکلب  دراد  نظ  ای  کش  دراد ، نیقی  نآ ، هب  وا  هک  تفگ  ناوتیمن  دشاب ، هتـشادن 
دروم هک  دشاب ، كوکشم  دناوتیم  ياهّیضق  نینچمه  دشاب و  ناسنا 

349 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا نیقی  کش و  فیدر  رد  هک  یفاصوا  ریاس  هن  کش و  هن  دراد ، نیقی  هن  لفاغ  صخش  دشاب  درف  هّجوت 

ناـیرج رد  تاـفتلا  هّجوـت و  تلاـح  هک  مینکیم  هدافتـسا  باحـصتسا - ّتیّجح  لـیلد  کّـشلاب -» نیقیلا  ضقنت  ـال   » هّیـضق زا  اـم  نیارباـنب 
. درادن یلعف  ّکش  نیقی و  وا  اریز  دوشیمن  يراج  باحصتسا  لفاغ ، درف  دروم  رد  دراد و  تلاخد  باحصتسا ،

: هک وحن  نیا  هب  درک ، تسرد  يریدقت  ّکش  نیقی و  ناوتیم  لفاغ  صخش  يارب  هّتبلا 
تسا هّیقیلعت  هّیطرش و  هّیـضق  کی  بلطم ، نیا  نکل  دوشیم  لصاح  کش ، شیارب  دنک  ادیپ  تافتلا  هّجوت و  تلاح  رگا »  » لفاغ درف  نامه 
يراج باحـصتسا  درادن ، قّقحت  کش ، نیقی و  نوچ  درادن و  دوجو  کش  نیقی و  تلفغ ، لاح  رد  اریز  هدشن ، لصاح  نآ ، هیلع  ّقلعم  هک 

. دوش يراج  باحصتسا  ات  درادن  قّقحت  یّکش  تلفغ ، لاح  رد  دوشیم و  يراج  كاش  درف  دروم  رد  باحصتسا  اریز  دوشیمن 
: زا تسا  ترابع  نآ  دنتسه و  لصا  کی  نایب  ددصرد  هیبنت  نیا  رد  فّنصم  هصالخ :
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«. باحصتسالا یف  کّشلا  نیقیلا و  ۀّیلعف  رابتعا  »
. دوشیم رهاظ  عرف ، ود  نیا  رد  روکذم  لصا »  » هجیتن دنوشیم و  عرف  ود  رّکذتم  روکذم ، لصا  هب  هّجوتاب  نونکا  فّنصم 

ثدح و هب  یهّجوت  داد و  خر  شیارب  تلفغ  تلاح  سپـس  تسا  ثدـحم  هک  تسنادیم  انیقی  حبـص  لّوا  یـصخش  دـینک  ضرف  لّوا : عرف 
لّوا هک  یثدح  زا  دعب  ایآ  هک  دش  ضراع  وا  رب  یّکـش  زامن ، مامتا  زا  دعب  دناوخ ، ار  رهظ  زامن  لاح ، نامه  اب  دشن و  ادـیپ  شیارب  تراهط 

؟ هن ای  تفرگ  ءوضو  هن ، ای  دش  ضراع  وا  رب  یتراهط  تشاد ، قّقحت  حبص ،
350 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ روکذم  عرف  مکح 
باحـصتسا ضرف ، نیا  رد  هک  تسا  حـضاو  هلئـسم ، مکح  دـینک ، ناـیب  دـیهاوخیم  هدـنیآ  ياـهزامن  هب  تبـسن  ار  وا  هفیظو  رگا  باوـج :

. دیامن لیصحت  ار  تراهط  دیاب  يدعب  ياهزامن  تاولص و  يارب  تسا و  ثدحم  وا  میئوگیم  دوشیم و  يراج  ثدح ،
، ثدـح باحـصتسا  درف ، نآ  دروم  رد  رهظ  زامن  زا  لبق  ایآ  رگید  ترابعهب  تسیچ  تسا ، هدـناوخ  هک  يزامن  هب  تبـسن  وا  هفیظو  لاؤس :

؟ تسا هدناوخ  هک  تسا  يزامن  نالطب  نآ ، همزال  هدشیم و  يراج 
کـش نوچ  هتـشادن و  مه  یّکـش  سپ  هتـشادن  یهّجوت  هدوب و  لفاغ  نوچ  تسا و  هدوب  لفاغ  رهظ ، زامن  ندناوخ  ماگنه  درف ، نآ  باوج :

يرآ هدوبن ، نایم  رد  ثدح  باحصتسا  زامن ، رد  لوخد  ماگنه  نیاربانب  دنک  ادیپ  نایرج  هتسناوتیمن  حبص  لّوا  ثدح  باحصتسا  هتشادن 
نایرج همزال  دـشیم و  يراج  ثدـح ، باحـصتسا  دومنیم ، کـش  حبـص ، لّوا  ثدـح  لاوز  رد  درکیم و  ادـیپ  تاـفتلا  هّجوت و  وا  رگا 

وا هک  تسا  نیا  هلئسم  ضرف  نکل  دوب  لطاب  شزامن  دناوخیم ، زامن  لاح  نآ  اب  رگا  دوب و  زامن  رد  لوخد  زاوج  مدع  ثدح ، باحصتسا 
، زامن رد  دورو  تهج  زا  سپ  هدرکن  ادیپ  نایرج  ثدح ، باحصتسا  تسا ، هتشادن  کش  نوچ  هتشادن و  یّکـش  هدوب و  لفاغ  زامن ، زا  لبق 

؟ هن ای  تسا  حیحص  وا  زامن  هرخالاب  هتشادن ، نایرج  ثدح ، باحصتسا 
لّوا ثدح  نآ  زامن ، رد  عورـش  زا  لبق  ایآ  هک  هدش  لصاح  کش ، شیارب  هجیتن ، رد  هدش و  جراخ  تلفغ ، تلاح  زا  زامن  مامتا  زا  دـعب  وا 

تسا  هدناوخ  هک  ار  يزامن  غارف 495 ] هدعاق  قبط  ضرف ، نیا  رد  هن ، ای  هدش  فرطرب  ءوضو  هلیسوهب  حبص 
351 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا حیحص 
عم زامن ، هک  دنکیم  مکح  دوشیم و  يراج  ثدح ، باحصتسا  دومن ، ادیپ  تافتلا  هّجوت و  تلاح  درف  نآ  هک  زامن  مامتا  زا  دعب  لاکـشا :

؟ تسا حیحص  درف ، نآ  زامن  دیئوگیم  ارچ  سپ  تسا  هدوب  دساف  زامن ، هک  تسا  نیا  ثدح  باحصتسا  يانعم  تسا و  هدش  عقاو  ثدحلا 
حیحـص صخـش ، نآ  زامن  میئوگیم  غارف  هدـعاق  ياضتقم  هب  دراد و  مّدـقت  ثدـح ، باحـصتسا  رب  غارف  هدـعاق  ثحب ، ّلـحم  رد  باوج :

. تسا
؟ تسا زامن  تّحص  غارف ، هدعاق  ياضتقم  هنوگچ 

نیا رد  هن ، ای  تسا  هدوب  طئارش  تاّیصوصخ و  دجاو  ماهدناوخ  هک  ار  يزامن  ایآ  هک  دوش  ثداح  شیارب  یّکـش  زامن ، زا  دعب  یفّلکم  رگا 
نالطب ياضتقا  هک  یباحـصتسا  هب  تبـسن  غارف ، هدعاق  تقیقح ، رد  هدوب ، حیحـص  وا  لمع  تفگ  ناوتیم  غارف  هدعاق  ياضتقم  هب  تروص 

ای دش  نایتا  مراهچ  تعکر  عوکر  ایآ  هک  دوش  ضراع  یّکـش  یتعکر  راهچ  زامن  مامتا  زا  دـعب  رگا  الثم  تسا 496 ] مّدقم  مکاح و  دراد ،
دناوتیمن غارف  هدعاق  ربارب  رد  باحصتسا  لاحنیعرد ، هدشن ، نایتا  عوکر ، نآ  هک  دنکیم  مکح  باحصتسا ، هکنیا  اب  تروص  نیا  رد  هن 

کش لمع ، نالطب  تّحص و  رد  زامن  زا  دعب  لمع و  زا  دعب  رگا  هصالخ ، تسا  مّدقم  باحصتسا ، رب  غارف  هدعاق  هکلب  دشاب  هتشاد  یـشقن 
، تسا نالطب  یضتقم  هک  یفلاخم  باحصتسا  يارب  یلاجم  تسا و  غارف  هدعاق  يارجم  میئامن 
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. دنامیمن یقاب 
ای ءزج  نآ  هک  دنکیم  مکح  مدع ، باحـصتسا  هن  ای  تسا  هدش  تیاعر  ءزج ، نالف  ای  طرـش  نالف  هک  مینک  کش  لمع ، مامتا  زا  دعب  رگا 

، باحصتسا رب  غارف  هدعاق  یلو  دوشیم - رجنم  لمع  نالطب  تّحص و  رد  ّکش  هب  ام  دیدرت  الومعم  هدشن - تیاعر  هتشادن و  دوجو  طرش 
. دنکیم مکح  لمع  تّحص  هب  دراد و  مّدقت 

، تشادیمن ّتیّجح  غارف ، هدـعاق  رگا  هک  دراد  دوجو  مه  یفلاخم  باحـصتسا  کی  دوشیم  يراـج  غارف  هدـعاق  هک  يدراوم  رد  ـالومعم 
. تسا هدش  ماجنا  لمع  نالطب  باحصتسا ، نآ  همزال 

دوجو اب  میئوگب  رگا  تسا و  حیحـص  زامن ، نآ  هک  دـنکیم  مکح  دراد و  مّدـقت  ثدـح ، باحـصتسا  رب  غارف  هدـعاق  ثحب : ّلـحم  رد  اـّما 
لعج ار  غارف  هدعاق  هک  سّدقم  عراش  سپ  دشاب  وغل  غارف ، هدعاق  لعج  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دراد  ّتیّجح  مه  باحـصتسا  غارف ، هدـعاق 

. دنامیمن یقاب  نآ  يارب  یلاجم  درادن و  یشقن  غارف ، هدعاق  دروم  رد  باحصتسا  هک  تسا  هدوب  نیا  شرظن  هدومن 
ضراع يریدـقت - ّکش  هن  یلعف - ّکش  وا  رب  رهظ  زا  لبق  تسا ، ثدـحم  هک  تسنادیم  انیقی  حبـص  لّوا  یـصخش  دـینک  ضرف  مّود : عرف 

شیپ شیارب  تلفغ  تلاح  یلعف ، ّکش  زا  دعب  تسا ، هدـش  فرطرب  ءوضو  هلیـسوهب  هکنیا  ای  تسا  یقاب  حبـص ، لّوا  ثدـح  ایآ  هک  هدـش ،
دومن یهّجوت  دوخ  عضو  هب  دـمآ و  شیپ  وا  يارب  هّجوت  تافتلا و  تلاح  زامن ، مامتا  زا  دـعب  دـناوخ ، ار  رهظ  زامن  لاـح ، ناـمه  اـب  دـمآ و 

، هتـشاد یتراهط  رگا  ینعی  هدشن  لصاح  وا  يارب  یتراهط  رگید  دش ، تلفغ  تلاح  هب  ّرجنم  هک  یلعف  ّکش  نآ  زا  دعب  هک  دراد  نیقی  نکل 
. دوب هدرک  ادیپ  یلعف  ّکش  نآ  هب  تبسن  هک  تسا  هدوب  یتراهط  نامه 
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؟ تسیچ روکذم  عرف  مکح 

. دوشیمن رّوصت  زامن ، تّحص  يارب  یهجو  قوف  ضرف  رد 
هلیـسوهب حبـص  لّوا  ثدح  ایآ  هک  درک  ادیپ  یلعف  ّکش  تعاس ، دنچ  زا  دعب  هدوب و  ثدـحم  امّلـسم  حبـص  لّوا  روکذـم ، درف  کلذ : نایب 

باحصتسا نایرج  طرش  دوشیم - يراج  ثدح ، باحصتسا  یلعف ، ّکش  دّرجم  هب  تروص  نیا  رد  هن ، ای  هدش  فرطرب  تراهط  لیـصحت 
وا يارب  تلفغ  تلاـح  باحـصتسا ، تموـکح  زا  دـعب  تسا  ثدـحم  درف ، نآ  هک  دـنکیم  مکح  و  هدـش - قّـقحم  تـسا  یلعف  کـش  هـک 

دوخ عضو  هب  دـش و  فرطرب  شتلفغ  تلاـح  لـمع ، ماـمتا  زا  دـعب  تسا 497 ] هدـش  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  لاح ، نامه  اب  هدـمآشیپ و 
تـسا هدومنن  لیـصحت  یتراهط  رگید  دـش  يراج  نآ  رد  ثدـح  باحـصتسا  هک  یّکـش  تلاح  زا  دـعب  هک  دراد  نیقی  نکل  دومن  یهّجوت 
هدناوخ زامن  هدش و  ضراع  وا  رب  تلفغ  تلاح  سپس  هدوب و  ثدح  هب  موکحم  باحـصتسا ، مکح  هب  زامن  زا  لبق  هک  دنادیم  هکلب  [ 498

. درادن دوجو  وا  لمع  تّحص  يارب  یهجو  اذل 
. درادن مزال  هداعا ، تسا و  حیحص  وا  زامن  هک  دنکیم  مکح  غارف ، هدعاق  زامن ، مامتا  زا  دعب  لبق  ضرف  دننام  لاکشا :

باحـصتسا ربارب  رد  طقف  ام  اذل  هدشن ، لصاح  شیارب  یتراهط  رگید  ثدـح ، باحـصتسا  نایرج  زا  دـعب  هک  دراد  نیقی  درف ، نآ  باوج :
. تسا هدوب  ثدحم  وا  دنکیم  مکح  هک  میاهتفرگ  رارق  ثدح 
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وأ اعرـش  رثأ  هیلع  ّبتر  امیف  هتوبث  زرحی  مل  نإ  و  هتوبث ، ریدـقت  یلع  ءیـش  ءاقب  یف  ّکّشلا  باحـصتسالا  ۀّحـص  یف  یفکی  له  ّهنإ  یناّثلا :

اّمنإ نیقیلا  رابتعا  ّنأ  نم  تبثی و  مل  ریدـقت  یلع  ّهنإف  ّکش ، لب و ال  هنم ، ّدـب  و ال  نیقی ، الف  توبّثلا  زارحإ  مدـع  نم  لاکـشإ  [499 ؟] القع
، ریدقّتلا اذه  یلع  هب  دّبعتیف  توبّثلا ، ریدقت  یلع  هیف  ّکّشلا  یفکیف  ثودحلا ، یف  ءاقبلا ال  یف  وه  اّمنإ  اعرش  لیزنّتلا  دّبعّتلا و  ّنأ  لجأل  وه 

______________________________

؟ تسا مّدقم  غارف ، هدعاق  رب  ثدح  باحصتسا  ارچ  لاکشا :
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طوبرم هک  تسا  غارف  هدعاق  موکحم  یباحـصتسا  نآ  یلو  دش  يراج  ثدح ، باحـصتسا  زامن  زا  لبق  مّود - عرف  ریخا - ضرف  رد  باوج :
یّکـش امـش  رب  رگا  الثم  تسا  یلومعم  ياهباحـصتسا  دننام  تسا  طوبرم  زامن  زا  لبق  هب  هک  یباحـصتسا  اّما  دـشاب  زامن  لاح  رد  زامن و  هب 

؟ دوشیم يراج  غارف  هدعاق  دیئوگب  دیناوتیم  زامن  مامتا  زا  دعب  ایآ  دیدناوخ  زامن  تلاح  نامه  اب  دش و  ضراع 
رد اذل  دـنامیمن ، یقاب  غارف  هدـعاق  يارب  یلاجم  رگید  دومن ، صّخـشم  ار  فّلکم  عضو  و  درک ، ادـیپ  نایرج  زامن  زا  لبق  باحـصتسا  رگا 

. تسا لطاب  یّلصم  نآ  زامن  میئوگیم  مّود  ضرف 
؟ تسیچ مّود  لّوا و  عرف  قرف 

تلاح زا  لبق  هک  مّود  عرف  فالخهب  هتشادن  دوجو  دوش ، باحصتسا  نایرج  بجوم  هک  یتافتلا  تلاح  هنوگچیه  زامن  زا  لبق  لّوا ، عرف  رد 
، هجیتن رد  تسا  ثدحم  یّلصم ، نآ  هک  تسا  هدومن  مکح  هدیدرگ و  يراج  ثدح ، باحـصتسا  هدش و  ضراع  وا  رب  یلعف  ّکش  تلفغ ،

. تسا نالطب  هب  موکحم  شزامن 
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[. 1  ] رهظألا وه  اذه  و  رثأ ، كانه  ناک  امیف  العف  رثألا  هیلع  ّبترتیف 
______________________________

]؟ هن ای  تسا  یفاک  توبّثلا  ریدقت  یلع  ءیش ، ءاقب  رد  کش  باحصتسا ، نایرج  رد   ] مّود هیبنت 

هراشا

؟ تسا یفاک  توبّثلا  ریدقت  یلع  ءیش ، ءاقب  رد  کش  باحصتسا ، رد  ایآ  [- 1]
. دشاب تافتلا  هّجوت و  تلاح  اب  يریدقت - هن  دنشاب  یلعف »  » ام ّکش  نیقی و  دیاب  باحصتسا  رد  هک  میدرک  نایب  لّوا ، هیبنت  رد 

ثودـح توبث و  هب  نیقی  دـیاب  هک  تسا  نیا  ءاقب ، رد  ّکش  يانعم  ایآ  میراد ، ءاقب  رد  ّکش  هب  زاـین  هک  باحـصتسا  رد  مّود : هیبنت  رد  اـّما 
. تسا باحصتسا  تّحص  يارب  یفاک  توبّثلا  ریدقت  یلع  ءیش ، ءاقب  رد  کش  هکنیا  ای  میشاب  هتشاد  مه  یلعف 

[. میراد 500 مزال  العف »  » ءاقب رد  کش  و  العف »  » ثودح هب  نیقی  باحصتسا ، رد  ایآ  رگید : ترابعهب 
توبث هب  یلعف  نیقی  باحصتسا ، رد  هکنیا  ای  تسا  یفاک  زیچ  نآ  توبث  ضرفرب  يزیچ  ءاقب  رد  کش  دّرجم  باحـصتسا ، رد  ایآ  هصالخ :

؟] تسا 501 مزال  زیچ  نآ 
. دوش هتفگ  هلئسم  رد  تسا  نکمم  هجو  ود  باوج :

دیتسه نیقی  دقاف  اهنت  هن  دیتسین و  نیقی  ياراد  الـصا  سپ  دیدومنن ، زارحا  ار  ءیـش  نآ  توبث  امـش  نوچ  تیافک - مدـع  هجو  لّوا -: هجو 
نآ ءاقب  هک  ینامز  تسا و  یـضرف  مهنآ  ءاقب  سپ  تسین  زرحم  ءیـش ، نآ  توبث  رگا  دیراد - يریدـقت  ّکش  دـیرادن - مه  کش »  » هکلب

یلعف  ّکش  مه ، امش  ّکش  تفگ  ناوتیم  دش ، يریدقت  یضرف و 
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[. 502] دوشیمن يراج  باحصتسا ، درادن و  قّقحت  باحصتسا ، ناکرا  میئوگیم  اذل  تسین 
رگا ثحب  ّلحم  رد  رگید  تراـبعهب  درادـن  ياهرمث  دوش ، يراـج  تسین ، مّلـسم  مه  شتوبث  زونه  هک  يزیچ  رد  باحـصتسا  رگا  لاکـشا :

ای یعرـش  رثا  توبّثلا  ضرف  یلع  ءاقب  و  طرـش ، دیق و  نودب  ءاقب  هن  تسا  توبّثلا  ریدقت  یلع  ءاقب  نآ ، هجیتن  دوش  مه  يراج  باحـصتسا ،
. درادن یلقع 

رگا هک  هدرک  رذن  یسک  الثم  تسا  یعرش  رثا  ياراد  سّدقم  تعیرش  رد  توبث  ریدقت  یلع  ءاقب  دینک  ضرف  امـش  یعرـش - رثا  اّما  باوج :
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درف نآ  دومن  يراج  ناوتب  باحـصتسا  رگا  تروص  نیا  رد  مهدیم  هقدص  مهرد  هد  نم  دـشاب ، یقاب  مه  توبّثلا  ریدـقت  یلع  ءیـش  نالف 
یعرـش رثا  أشنم  تاعوضوم  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  یتاعوضوم  رد  تاباحـصتسا  عون  نیا  یعرـش  رثا  هّتبلا  دیامن - لمع  دوخ ، رذن  هب  دـیاب 

بحصتسم هکنیا  رگم  تسه  هشقانم  لباق  يّدح  ات  تاباحصتسا  عون  نیا  نایرج  رب  ّبترتم  یلقع  رثا  اّما  ماکحا - باحـصتسا  رد  هن  دنـشاب 
هلئسم نیا  لیـصفت  دوشیم و  ّبترتم  نآرب  تعاطا ، بوجو  لیبق  زا  ياهّیلقع  راثآ  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  یعرـش  ماکحا  زا  یمکح  ام 

. دش دهاوخ  نایب  مهن  هیبنت  رد 
؟ تسا هدش  رکذ  روظنم ، هچ  هب  يزیچ و  هچ  يارب  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  باب - رابخا  رد  نیقی  هملک  تیافک - هجو  مّود -: هجو 

هب دـّبعت  هن  ءاقب - هب  دـّبعت  ءاقب و  رد  ّکش  هنیمز  هک  هدـمآ ، روظنم  نیا  هب  هکلب  درادـن  یتّیعوضوم  نادـنچ  باـب ، راـبخا  رد  روکذـم  نیقی 
، توبّثلا ریدقت  یلع  کش  دوجو  اب  میئوگیم  تشادن ، ّتیعوضوم  نیقی ، یتقو  هجیتن  رد  دنک و  تسرد  ام  يارب  ار  توبث -
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ریدـقت یلع  اهئاقب  یف  ّکش  دـق  و  اهتوبث ، دّرجم  یلع  ةربتعملا  تاراـمألا  تماـق  یّتلا  ماـکحألا  باحـصتسا  یف  اّـمع  ّبذـی  نأ  نکمی  هب  و 
ۀّیـضق ّنأ  نم  قیقّحتلا 503 ،] وه  ام  یلع  ءانب  یلعف ، رخآ  مکح  كاـنه  نوکی  ـال  و  یعقاولا ، مکحلاـب  نیقی  ـال  ّهنأـب  لاکـشإلا  نم  اـهتوبث ،

لاح یف  ّنّظلا  عطقلاک و  القع ، ةربتعملا  ۀّجحلا  ۀّیـضق  وه  امک  ۀفلاخملا ، عم  رذعلا  ۀـباصإلا و  عم  فیلاکّتلا  زّجنت  الإ  تسیل  ةرامألا  ۀـّیّجح 
[. 1  ] باحصألا رهاظ  وه  امک  ۀّیرهاظ ، ۀّیعرش  ۀّیلعف  ماکحأ  ءاشنإ  ال  ۀموکحلا ، یلع  دادسنالا 

______________________________

ضرف یلع  دیوگیم  هکلب  تسا  یقاب  امتح  ءیش  نآ  دیوگیمن  مه  باحصتسا  دش و  ءاقب  هب  دّبعتم  دومن و  يراج  ار  باحصتسا  ناوتیم 
. دوشیم ّبترتم  رثا ، نآ  دشاب ، هتشاد  يرثا  توبث ، ریدقت  یلع  ءاقب  رگا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یقاب  توبّثلا 

. میزادرپیم نآ  نایب  هب  نونکا  هک  دنریگیم  یّمهم  هجیتن  بلطم ، نیا  زا  تسا و  [ 504] رهظا مّود ، هجو  دناهدومرف  فّنصم 

دوشیم يراج  تاراما ، تایّدؤم  رد  باحصتسا  ایآ 

لّوا هک  دـش  مئاق  ياهنّیب  الثم  هدـش ، تباث  هنّیب  هلیـسو  هب  هکلب  هدـشن ، تباث  نیقی ، قیرط  زا  ام  هنّقیتم  هّیـضق  هک  يدراوم  رد  لاکـشا : [- 1]
، هدوب سّجنتم  نم  سابل  حبص ،
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، ضرف نیا  رد  ایآ  دـش ، ضراع  نم  رب  یّکـش  تساـجن  نآ  ءاـقب  رد  رهظ  ماـگنه  لاـحنیعرد ، متـشادن و  نیقی  نآ  هب  تبـسن  مدوخ ، یلو 

؟ دوشیم يراج  باحصتسا ،
رد ام  يارب  لاحنیعرد ، دوب و  هدرک  تباث  ار  مکح  نآ  ربتعم  دحاو  ربخ  هکلب  دوبن ، نّقیتم  ام  يارب  یمکح  رگا  یّلک ، ماکحا  باب  رد  ای  و 

؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا ، دراوم  نیا  رد  ایآ  دش ، ضراع  یّکش  مکح ، نآ  ءاقب 
هک هربـتعم - تاراـما  ّتیّجح  دروـم  رد  فّنـصم - ياـنبم  قـبط  اـصوصخم  دوـمن ، يراـج  ار  باحـصتسا  ناوـتیمن  هک  تسا  هدـش  هـتفگ 

تبیغ رـصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  رب  تلالد  ربتعم ، دحاو  ربخ  یتقو  الثم  دـنراد ، ّتیقیرط  ماکحا ، هب  تبـسن  قرط  تاراما و  دـناهدومرف :
؟ تسیچ نآ  ّتیّجح  يانعم  دراد و  یشقن  هچ  روکذم  دحاو  ربخ  دومن ،

؟ دراد دوجو  یعقاو  مکح  کی  نآ  قبطرب  ایآ 
. هن ای  دراد  قّقحت  یعقاو  مکح  کی  نآ  قبط  هک  مینادیمن  هک  ام 

؟ میئامن باحصتسا  ار  مکح  نآ  ام  ات  ریداقّتلا - عیمج  یلع  [- 505] دنکیم ءاشنا  يرهاظ  مکح  کی  نآ ، قبطرب  سّدقم  عراش  ایآ 
- فشک هن  تموـکح - رب  اـنب  يدادـسنا 507 ] ّنظ  عطق و  ّتیّجح  دـننام  دـحاو  ربـخ  تاراـما و  ّتیّجح  ياـنعم  [ 506] دناهدومرف فّنصم 
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. ّتیزّجنم ّتیرّذعم و  زا  تسا  ترابع 
؟ تسیچ ۀّجح » عطقلا   » هلمج ياضتقم  انعم و 

359 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا ّتیرّذعم  ّتیزّجنم و  نآ  ياضتقم  ای  انعم 

، هعمج زامن  بوجو  هب  تبسن  امش  رگا  ینعی  دریگیم  ار  امش  نابیرگ  عقاو  نآ  اعقاو  دشاب ، عقاو  اب  قباطم  امـش  نیقی  عطق و  رگا  ّتیزّجنم :
ینعی دـسریم  زّجنت  هلحرم  هب  یهلا  مکح  نامه  تروص  نیا  رد  دوب ، بوجو  مه  ظوفحم  حول  رد  هعمج  زامن  یهلا  مکح  دـیدش و  عطاق 

. تسا باقع  قاقحتسا  بجوم  شتفلاخم  مزال و  شتعاطا 
زامن عقاو  بسحهب  ینعی  اعقاو ، دوب ، عقاو  اب  فلاخم  امـش  عطق  یلو  دـیدرک ، ادـیپ  هعمج  زاـمن  بوجو  مدـع  هب  عطق  امـش  رگا  ّتیرّذـعم :

ار هعمج  زاـمن  ارچ  دـنیوگب  امـش  هب  تماـیق  زور  رگا  ینعی  تسا  ّتیرّذـعم  عـطق ، ّتیّجح  ياـنعم  تروـص  نـیا  رد  دوـب ، بـجاو  هـعمج ،
. تسا یلوبقم  رذع  کی  نیا  متشاد و  هعمج  زامن  بوجو  مدع  هب  عطق  نم  دیئوگیم : دیدناوخن 

اهتنم تسا ، ّتیرّذـعم  ّتیزّجنم و  نامه  مه  ۀـجح » دـحاولا  ربخ   » يانعم میتسه و  لئاق  دـحاو  ربخ  تاراما و  دروم  رد  ار  بلطم  نیمه  اـم 
. تسا یعرش  یلعج و  هیّنظ  تاراما  ّتیّجح  اّما  تسا  یتاذ  یلقع و  عطق  ّتیّجح  هک  تسا  نیا  هیّنظ  تاراما  اب  عطق  ّتیّجح  نیب  قرف 

میناوتیمن تروص  نیا  رد  تسا  بجاو  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زاـمن  هک  دـش  مئاـق  يدـحاو 508 ] ربخ  کی  رگا  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  اـنب 
ناوتیم هکلب  تسا  هدـش  لعج  بوجو ، مانب  يرهاظ  مکح  کی  نآ  يارب  میئوگب  میناوتیمن  تسا و  بجاو  اعقاو  هعمج  زاـمن  هک  میئوگب 

دراد و دوجو  نآ  قبطرب  یمکح  اـمتح  هک  تفگ  ناوتیمن  هکنیا  هصـالخ  تسا ، ّتیرّذـعم - ّتیزّجنم و  ّتیّجح - ياراد  ربخ ، نآ  تفگ 
، بوجو نآ  ءاقب  رد  هچنانچ 

360 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؛ ادّبعت هئاقب  یلع  ۀّجح  هتوبث  یلع  ۀّجحلا  نوکتف  ءاقبلاب ، موکحم  ذئنیح  قیرّطلا  يّدؤم  وه  يّذلا  یعقاولا  مکحلا  ّنإ  کلذب ؛ ّبّذـلا  هجو  و 

[. 1  ] اعقاو هتوبث  نیب  هنیب و  ۀمزالملل 
______________________________

مکح هک  میتشادن  نیقی  مه  ءادتبا  زا  میرادـن و  ینّقیتم  مکح  هنّقیتم و  هّیـضق  نوچ  مینک  کّسمت  باحـصتسا ، هب  میناوتیمن  میئامن ، کش 
اذـل تسا  هدومنن  لـعج  يرهاـظ  مکح  کـی  دـحاو  ربخ  هراـما و  نآ  قبطرب  سّدـقم  عراـش  هک  میتـفگ  نینچمه  تسه و  ناـیم  رد  یعقاو 

. دومن باحصتسا  ناوتیمن  ار  تاراما  تایّدؤم  میئوگیم 
درادن دوجو  باحـصتسا ، نایرج  يارب  یعنام  هک  دنریگیم  هجیتن  [ 509] دندومن نایب  هیبنت  نیمه  لّوا  هک  یبلطم  زا  فّنـصم  باوج : [- 1]

: اریز
کـش ءاـقب ، رد  هک  تسا  نیا  دراد  ّتیّمها  باحـصتسا ، باـب  رد  هچنآ  میتسین و  لـئاق  یتّیعوضوم  نیقی ، يارب  باحـصتسا ، باـب  رد  اـم ،

ربخ هک  ار  یبوجو  نآ  اـیآ  هک  میراد  کـش  ینعی  میراد  یّکـش  نینچ  تاراـما  باـب  رد  هدوب ، مّلـسم  شتوبث  هک  یئاـقب  هن  میـشاب ، هتـشاد 
مکح نآ  ناوتیم  درادن و  دوجو  باحصتسا ، نایرج  يارب  یعنام  تروص  نیا  رد  هن ، ای  دراد  ءاقب  ایآ  هدوب  تباث  رگا  دومن  تلالد  دحاو ،
نامز رد  مینک  لمع  هراما ، نآ  قبط  دوب  مزال  قباس ، ناـمز  رد  هک  روطناـمه  هجیتن  رد  دومن و  باحـصتسا  ار  ءاـقبلا  كوکـشم  یلاـمتحا 

. تسا یعرش  همزالم  توبث ، ءاقب و  نیب  اریز  مینکیم  لمع  هقباس ، تلاح  قبطرب  باحصتسا ، دانتسا  هب  مه  قحال 
[510 [؟ تسه همزالم  توبث  ءاقب و  نیب  ارچ  لاؤس :

ص360 ج5 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
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هیبنت نیمه  لّوا  تسا و  یقاب  مه  کش  نامز  رد  دـش ، تباث  قباس ، نامز  رد  يزیچ  ره  هک  دـنکیم  تلالد  کّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال  : » با
یلع  کش  هک  میدرک  نایب 

361 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] توبّثلا ریدقت  ضرف  یف  نیقی  و ال  رابخالا ، یف  هئاقبب  دّبعّتلا  یف  ءیّشلاب  نیقیلا  ذخأ  دق  و  فیک ؟ تلق : نإ 

مهفاف هئاقب ، یف  نوکی  اّمنإ  هتوبث  ضرف  عم  دـبعّتلا  و  هئاقب ، یف  دـّبعّتلا  نوکیل  هتوبثل  ةآرم  هنع و  افـشک  ذـخأ  ّهنأ  رهاّظلا  نکل  و  معن ، تلق :
[. 2]
______________________________

. تسه باحصتسا  نایرج  يارب  یفاک  مه  توبّثلا  ریدقت 
. درادن دوجو  هربتعم  تاراما  تایّدؤم  دافم و  رد  باحصتسا  نایرج  يارب  یعنام  چیه  هصالخ :

ات درادـن  دوجو  نیقی  هّیّنظ ، هربـتعم  تاراـما  دروـم  رد  اـّما  تسا  هدـش  ذـخا  نیقی ، نیقیلا - ضقنت  ـال  باحـصتسا - ّهلدا  رد  لاکـشا : [- 1]
. دومن باحصتسا  ناوتیمن  ار  تاراما  دافم  میئوگیم  اذل  میئامن  نآ  ءاقب  هب  مکح  باحصتسا ، هلیسوهب 

یقیرط و نیقی ، نآ  اّما  تسا  هدش  ذخا  نیقی ، باحصتسا ، رابخا  رد  هک  میراد  لوبق  هک : میدومن  نایب  البق  ار  روکذم  لاکـشا  باوج  [- 2]
ضرف ادّبعت و  ءیش ، نآ  ياقب  هب  تسا  هدش  رما  دشاب ، ءیش  ثودح  رب  قیرط  هک  یتروص  رد  درادن و  یتّیعوضوم  نادنچ  تسا و  یتآرم 

. تسا یقاب  باحصتسا ، مکح  هب  تاراما  نآ  دافم  سپ  تسه  مکح  توبث  رب  قیرط  تاراما ، دروم  رد  هک  تسا  نیا  ام 
میـشاب و هتـشاد  قباس  رد  نآ  دوجوب  یعرـش  ای  یلقع  قیرط  هک  تسا  يزیچ  نآ  ءاقب  هب  مکح  باحـصتسا ، رابخا  لصاح  رگید : ترابعهب 

مکح هب  میراد و  قباـس  رد  مکح  توبث  رب  هراـما  یعرـش و  قیرط  نکل  میرادـن  قباـس  ناـمز  رد  توـبث  هب  نیقی  هچرگ  تاراـما  دروـم  رد 
. تسا يراج  باحصتسا  مه  فّنصم  راتخم  قبط  تاراما ، دروم  رد  نیاربانب  میئامنیم  ءاقبا  باحصتسا ،

362 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[513] دیزألا وأ  اهنم ، نینثالا 512 ] نیب  كرتشی  ام  وأ  ماکحألا 511 ،] دحأ  صوصخ  نوکی  نأ  نیب  قباّسلا  نّقیتملا  یف  قرف  ّهنإ ال  ثلاّثلا :

[. 1  ] ّماع رمأ  نم 
______________________________

یّلک باحصتسا  ماسقا  مّوس  هیبنت 

هراشا

رد ار  ثحب  ناونع  هیبنت  نیا  يادتبا  تسا و  یئزج - هن  یّلک - باحصتسا  ماسقا  حیضوت  هیبنت ، نیمّوس  نایب  زا  فّنصم  یلـصا  دوصقم  [- 1]
ماکحا هب  صاصتخا  ام  ثحب  دـناهدومرف  هداد و  هعـسوت  ار  ثحب  ناونع  هیبنت ، نیمه  رطـس  نیرخآ  رد  یلو  دـناهداد  رارق  ماکحا  صوصخ 

. درادن
ذخا سّدـقم ، عراش  زا  دـیاب  هک  دـشاب  یقّلعتم  هاوخ  مه  مکح  ّقلعتم  و  مکح ، ّقلعتم  ای  دـشاب  مکح  اـم  بحـصتسم  رگا  هک  تسا  حـضاو 

دنکیم ادیپ  نایرج  شدروم  رد  هیبنت  نیا  بلاطم  مامت  یعرش - رثا  ّبترت  ظاحل  هب  دشاب -، ینیوکت  یجراخ و  عوضوم  ّقلعتم و  ای  دومن و 
لئاسر باتک  رد  خیش  موحرم  هّتبلا  دنهد  رارق  ماکحا  يور  ار  ثحب  ناونع  ءادتبا ، زا  هک  تشادن  یهجو  الـصا  ینیکـشم  موحرم  لوق  هب  و 

: دناهدومرف هداد و  رارق  ماع  ار  ثحب  ناونع 
[ ...«. هئاقب 514 یف  ّکش  درف و  نمض  یف  اّیّلک  ناک  اذا  قباّسلا  نّقیتملا  ّنا  »
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. میراد یّلک  باحصتسا  مسق ، هس  دیاهدومن  هظحالم  لئاسر  باتک  رد  هک  روطنامه 
363 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

الب هباحـصتساک  هباحـصتسا  ناک  هعافترا ، هنمـض و  یف  ناک  يّذلا  ّصاخلا  ءاقب  یف  ّکّشلا  ۀهج  نم  ّماعلا  كاذ  ءاقب  یف  ّکّشلا  ناک  نإف 
[. 1  ] مالک

______________________________

[. 515] دناهدومن نایب  نآ ، يارب  مه  یمراهچ  مسق  ناگرزب  زا  یضعب  هّتبلا 
. میزادرپیم هناگهس  ماسقا  حیضوت  هب  کنیا 

لّوا مسق  یّلک  باحصتسا 

ءاقب رد  یلو  دش ، مّلـسم  یّلک  قّقحت  يدروم  رد  هچنانچ  دـشاب  یقیداصم  ياراد  ماع  نآ  میـشاب و  هتـشاد  یّماع  رما  یّلک و  کی  رگا  [- 1]
. دوشیم رّوصت  وحن ، هس  هب  ام  ّکش  أشنم  تروص ، نیا  رد  هدش ، عفترم  ای  تسا  یقاب  یّلک  نآ  ایآ  هک  دش  ضراع  ام  رب  یّکش  یّلک ، نآ 
هک تسا  تهج  نیا  هب  میراد ، کـش  یّلک ، نآ  ءاـقب  رد  هک  نوـنکا  نـکل  هدرک ، ادـیپ  قّـقحت  يدرف  نمـض  رد  یّلک  مـینادیم  یهاـگ  - 1

مینادیمن هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکلب  تسین  حرطم  درف  ود  نیب  دّدرت  هلأسم  هن ، ای  تسا  یقاب  درف ، ناـمه  مینادیمن 
؟ هن ای  تسا  یقاب  یّلک  ایآ  هک  مینادیمن  هجیتن  رد  هن ، ای  دراد  دوجو  نآلا  هدوب ، قّقحم  درف ، نآ  نمض  رد  یّلک  هک  یّصاخ  درف  نامه 

هناخ رد  دیز - نمض  رد  ناسنا - یّلک و  ینعی  راّدلا » یف  ناسنالا  ناک   » میئوگب میناوتیم  سپ  دش  هناخ  دراو  دیز  هک  مینادیم  لاثم 516 :]
زا هکنیا  ای  تسه  هناخ  رد  دیز  ایآ  مینادیمن  هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  میراد  کش  ناسنا ، ءاقب  رد  هک  نونکا  اّما  درک  ادیپ  قّقحت 

364 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیلع ّبترتیف  هباحصتسا ، یف  لاکشإ  اذکف ال  اعطق ، عفترم  وأ  قاب  وه  ام  نیب  هنمـض ، یف  يّذلا  ّصاخلا  دّدرت  ۀهج  نم  هیف  ّکّشلا  ناک  نإ  و 

[. 1  ] همزاول هماکحأ و  نم  اعرش  وأ  القع  هیلع  ّبترتی  ام  ۀّفاک 
______________________________

. تسا هدش  جراخ  هناخ ،
. دومن يراج  ناوتیم  باحصتسا  عون  ود  روکذم  لاثم  رد  لّوا و  مسق  یّلک  باحصتسا  رد 

. هناخ رد  دیز  ءاقب  باحصتسا  ینعی  درف - باحصتسا  فلا -
. ناسنا ءاقب  باحصتسا  ینعی  یّلک - باحصتسا  ب -

هب طوبرم  رثا  باحصتسا ، نایرج  اب  هجیتن  رد  یّلک و  رد  مه  دومن و  يراج  ار  باحصتسا  ناوتیم  درف  رد  مه  لّوا ، مسق  یّلک  رد  هصالخ :
. دومن تباث  ناوتیم  ار  مادکره 

مّود مسق  یّلک  باحصتسا 

یّلک نآ  هک  ءادـتبا  زا  مینادیمن  هک  تسا  نیا  یّلک ، ءاقب  رد  ام  ّکـش  أـشنم  نکل  تسا  هدرک  ادـیپ  قّقحت  یّلک  هک  مینادیم  یهاـگ  [- 1]
تسا هتفر  نیب  زا  یّلک  نآ  کش ، نامز  رد  امّلسم  دشاب ، هدش  قّقحم  رمعلا  ریصق  درف  نمض  رد  رگا  دوب ، درف  مادک  نمض  رد  دش ، دوجوم 

عوطقم هّیـضق ، فرط  کی  نیاربانب ، تسا  یقاب  کـش ، ناـمز  رد  اـعطق  هدرک ، ادـیپ  قّقحت  رمعلا  لـیوط  درف  نمـض  رد  یّلک  هچناـنچ  یلو 
؟ هن ای  تسا  یقاب  یّلک  ایآ  هک  مینادیمن  میتسه ، دّدرم  نوچ  اذل  تسه  ءاقبلا  عوطقم  شرگید  فرط  لاوّزلا و 

دـش قّقحم  رمعلا - لیوط  ناویح  لیف - نمـض  رد  ناویح  نآ  مینادیمن  اّما  دوب  دوجوم  هناخ ، رد  یناویح  مینادیم  یعرش 517 -] ریغ  لاثم 
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ریصق ناویح  هشپ - نمض  رد  ای 
365 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوجوم هشپ  نمـض  رد  هچنانچ  تسا و  یقاب  امّلـسم  ّکش ، نامز  رد  هدش ، دوجوم  لیف  نمـض  ناویح ، نآ  یّلک و  نآ  رگا  نیاربانب  رمعلا -
. تسا هتفر  نیب  زا  اعطق  کش  نامز  رد  هدش ،

تسا 518] دّدرم  ینم  لوب و  نیب  هک  دش  جراخ  وا  زا  هبتشم  یتبوطر  عیام و  اضرف  دش  رداص  یصخش  زا  یثدح  دینک  ضرف  یعرش - لاثم 
، ءوضو هطـساوهب  تسا و  یقاب  نونکا  هدوب ، ربکا - ثدـح  ینم - عیام ، نآ  رگا  هک  درک  ادـیپ  دـیدرت  ءوضو ، زا  دـعب  تفرگ  ءوضو  سپس 

نیب دّدرم  هک  ثدح  یّلک  هب  تبـسن  ام  نیاربانب  تسا  هدش  عفترم  ءوضو ، هطـساوهب  امّلـسم  هدوب  رغـصا - ثدح  لوب - رگا  اّما  هدشن  عفترم 
، ثدح نآ  هک  میاهدومن  کش  ءوضو ، لیـصحت  زا  دعب  ربکا ، رغـصا و  ثدح  نیب  دـیدرت  تهج  زا  نکل  هتـشاد  نیقی  تسا ، ربکا  رغـصا و 

. تسا یقاب  ای  هدش ، لئاز 
؟ هن ای  دومن  يراج  ناوتیم  ار  مّود  مسق  یّلک  باحصتسا  هلئسم ، ضرف  رد  ایآ  لاؤس :

تسین و یصقن  هکوکشم ، هنّقیتم و  هّیضق  باحـصتسا و  ناکرا  رد  اریز  درادن  دوجو  مّود ، مسق  یّلک  باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  باوج :
هب نیقی  نامه  هن ، ای  تسا  یقاب  یّلک  نآ  ایآ  هک  دش  ضراع  ام  رب  یّکـش  دعب ، دوب و  نّقیتم  ثدـح  یّلک  ناویح و  یّلک  روکذـم ، لاثم  رد 

ناـیرج يارب  یعناـم  تسا و  دوـجوم  مه  مسق  نـیا  رد  دراد ، تـّینکر  باحـصتسا ، يارب  دراوـم ، ماـمت  رد  هـک  ءاـقب  رد  ّکـش  ثودـح و 
باحـصتسا نایرج  اب  دومن و  ّبترتم  ناوتیم  ار  یّلک  نآ  هّیلقع  هّیعرـش و  مزاول  ماکحا و  مامت  درادن و  دوجو  مّود  مسق  یّلک  باحـصتسا 

رد لوخد  زاوج  مدع  لیبق  زا  كرتشم - ردق  ثدح - یّلک  راثآ  یّلک ،
366 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[519] دومن دجـسم  رد  لوخد  زاوج  مدـع  هب  مکح  ناوتیمن  یّلک  باحـصتسا  نایرج  اب  اّما  میریذـپیم  ار  هّللا  باـتک  ّسم  تمرح  زاـمن ،
تبسن میئوگیم  اذل  تسه  نآ  لاثما  تبانج و  صوصخ  صاخ و  ثدح  هب  طوبرم  هکلب  تسین  ثدح  یّلک  رثا  هب  طوبرم  مکح ، نیا  اریز 

دحا صوصخ  هب  تبـسن  اریز  درک  يراـج  یباحـصتسا  ناوتیمن  درف  صوـصخهب  تبـسن  اـّما  دوـمن  يراـج  باحـصتسا  ناوـتیم  یّلک  هب 
. میرادن نیقی  نیدرفلا 

؟ درک هدافتسا  مه  ار  هّیلقع  راثآ  ناوتیم  باحصتسا  نایرج  زا  مینکیم ، ّبترتم  ار  نآ  یلقع  ماکحا  مزاول و  هنوگچ  لاؤس :
رگا هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  دنداد و  رارق  ماکحا »  » ار ثحب  ناونع  فّنصم ، میدرک ، نایب  هیبنت  نیا  لّوا  هک  روطنامه  باوج :

باحـصتسا ار  هعمج  زامن  بوجو  رگا  الثم  دوشیم  ّبترتم  نآرب  مه ، شاهّیلقع  ماکحا  دـیدرک ، باحـصتسا  ار  یعرـش  مکح  کـی  اـمش 
ناوتیمن باحـصتسا  اـب  دیاهدینـش  هکنیا  دوشیم و  ّبترتم  نآرب  تسا  یلقع  مکح  کـی  هک  تعاـطا  بوجو  تروص ، نیا  رد  دـیدومن ،

دومرف سّدـقم  عراش  و  درک ، ادـیپ  نایرج  ماکحا  سفن  رد  باحـصتسا  رگا  اّما  تسا  تاعوضوم  هب  طوبرم  دومن ، تباـث  ار  هّیلقع  ماـکحا 
ار ثحب  ناونع  فّنـصم ، هکنیا  ظاـحلهب  هصـالخ ، دوشیم  ّبترتـم  مه  شاهّیلقع  ماـکحا  راـثآ و  نآ ، لاـبند  هب  دراد ، قّقحت  مکح ، نـالف 

نیا رطـس  نیرخآ  رد  هک  ياهعـسوت  نآ  اب  الا  دوشیم و  راب  مه  یّلک  نآ  یلقع  راثآ  ماکحا و  هک  دناهدومرف  دنداد ، رارق  ماکحا  صوصخ 
ار بحصتسم  یعرش  ماکحا  طقف  هکلب  دوشیم  راب  بحصتسم ، هّیلقع  راثآ  ماکحا و  تفگ  ناوتیمن  دنوشیم ، لئاق  هیبنت ،

367 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ثودحلا كوکـشم  عافترالا و  نّقیتم  نیب  هدوجو - نیعب  هدوجو  نوکی  هنمـض و  یف  ادوجوم  یّلکلا  نوکی  يذـّلا  ّصاخلا - كاذ  دّدرت  و 

اّمنإ و  هئاقب ، هثودح و  یف  ّکّشلا  نیقیلاب و  هلالخإ  مدع  عم  هنمـض ، یف  قّقحتملا  یّلکلا  باحـصتساب  رئاض  ریغ  هثودـح ، مدـعب  موکحملا 
ینکر دـحأ  وه  يذـّلا  نیقیلاـب  هلـالخإل  اـمهنیب ، ادّدرم  هرمأ  ناـک  نیذـللا  نیّـصاخلا  دـحأ  باحـصتساب  ارئاـض  نیدرفلا  نیب  ددّرتـلا  ناـک 

[. 1  ] یفخی امک ال  باحصتسالا ،
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______________________________

. دومن ّبترتم  نآرب  ناوتیم 
. میزادرپیم نآ  باوج  و  مّود ، مسق  یّلک  باحصتسا  دروم  رد  لاکشا  ود  حیضوت  هب  کنیا 

: هک مینکیم  نایب  ار  لکشتسم  داریا  هصالخ  البق  لّوا : لاکشا  [- 1]
. تسا لتخم  ءاقب - رد  ّکش  توبث و  هب  نیقی  باحصتسا - نکر  ود  زا  یکی  لاحرههب 

هدش عفترم  نونکا  دوب ، هدرک  ادیپ  قّقحت  هشپ - ای  رغـصا  ثدـح  رمعلا - ریـصق  درف  نمـض  رد  یّلک  رگا  هک  دـیراد  نیقی  امـش  کلذ : نایب 
نیقی سپ  دیراد - کش  نآ  ثودح  لصا  رد  لیف - ای  ربکا  ثدح  رمعلا - لیوط  درف  هب  تبـسن  و  دیرادن - ءاقب  رد  کش  نآلا  سپ  تسا -

عوطقم هّیـضق ، فرط  کی  رگید  ترابعهب  هدشن و  ثداح  رمعلا  لیوط  درف  هک  دنکیم  مکح  ثودحلا ، مدع  ۀـلاصا  و  دـیرادن - توبث  هب 
هنوگچ اذـل  هدـشن ، ثداح  رمعلا  لـیوط  ناویح  ـالثم  هک  دـنکیم  مکح  ثودـحلا  مدـع  ۀـلاصا  رگید ، فرط  هب  تبـسن  تسا و  عاـفترالا 

؟ دینک باحصتسا  ار  یّلک »  » دیناوتیم
. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  هدش  عقاو  ياهطلغم  لاکشا  نیا  رد  ایوگ  باوج :

يراج  باحصتسا ، درف ، هرابرد  میهاوخیمن  میرادن و  درف  باحصتسا  هب  يراک  ام 
368 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] نیبلا یف  فیلکت  ملع  امیف  نیّصاخلا ، یلع  ۀّبترتملا  الامجإ  ۀمولعملا  فیلاکّتلا  ۀیاعر  بجی  معن ،
______________________________

: هک مینکیم  لاؤس  امش  زا  تقونآ  مینکیم  باحصتسا  ار  یّلک »  » ام هکلب  دیآ  شیپ  روکذم ، مّهوت  لاکشا و  ات  میئامن 
ایآ تسه و  امهدحا - رد  ای  نکر - ود  نآ  رد  یلالتخا  ایآ  درادن و  دوجو  ام  ثحب  ّلحم  رد  تسا  مزال  باحصتسا ، رد  هک  ینکر  ود  ایآ 

؟ دیرادن کش  یّلک  ءاقب  رد  نونکا  دیتشادن و  یّلک  ثودح  هب  نیقی  امش 
دوجو باحـصتسا ، ناکرا  رد  یللخ  هنوگچـیه  دـیراد و  نآ  ءاقب  رد  کـش  یّلک و  دوجو  هب  نیقی  تسا و  تبثم  خـساپ ، هک  تسا  حـضاو 

. درادن
، درف صوصخ  رد  دراذـگیمن  دـنکیم و  داجیا  دارفا ، دوخ  يور  ار  یلئاسم  هشپ - ریـصق - و  لیف - لـیوط - دارفا  هب  تبـسن  دـیدرت ، يرآ 

میهاوـخیم ار  یّلک »  » هکلب میرادـن  درف  باحـصتسا  هـب  يراـک  مّود  مـسق  یّلک  رد  هـک  مـیدرک  ناـیب  اـم  یلو  دوـمن  يراـج  باحـصتسا ،
. درادن دوجو  نآ  نایرج  زا  یعنام  میئامن و  باحصتسا 

امـش ضرف  نیا  رد  دوـب ، رغـصا  ربـکا و  نیب  دّدرم  هک  هتفرگ  تروـص  یثدـح  ینم - لوـب و  نـیب  هبتـشم  لـلب  جورخ  لـبق - لاـثم  رد  [- 1]
یّلک باحـصتسا  اّما  تسا  هّللا  باتک  ّسم  زامن و  يارب  ءوضو ، لیـصحت  نآ ، همزـال  دـینک و  باحـصتسا  ار  ثدح 520 ] یّلک  دـیناوتیم 

ار ثدحلا  قلطم  باحـصتسا ، هکلب  تسین  تبانج  لسغ  ثدح ، یّلک  رثا  اریز  دینکب  مه  تبانج  لسغ  دیاب  هک  دـیوگیمن  امـش  هب  ثدـح 
هک روطنامه  و  تسا . ربکا - ثدح  صاخ - ثدح  رثا  تبانج ، لسغ  بوجو  دوشیم و  ّبترتم  نآرب ، ثدح  یّلک  راثآ  دـنکیم و  تباث 

لوب و نیب  هبتشم  عیام  جورخ  هب  یلامجا  ملع  نوچ  میداد  حیضوت  اریخا 
369 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

موکحملا هثودح  كوکـشملا  ّصاخلا  ثودح  یف  کّشلا  نع  ابّبـسم  دّدرملا  كاذ  نمـض  یف  يذـّلا  یّلکلا  ءاقب  یف  ّکّشلا  نوک  مّهوت  و 
نوک مزاول  نم  لب  هثودـح ، مدـع  و  هثودـح 522 ] مزاول  نم  هعافترا  و  هئاقب 521 ] نوک  مدعل  اعطق ؛ دساف  همدع  ۀلاصأب  ثودـحلا  مدـعب 

[. 1  ] ءاقبلا وأ  عافترالا  نّقیتملا  كاذ  نّقیتملا  ثداحلا 
______________________________
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لسغ ای  هدش  بجاو  امش  رب  ءوضو  ای  هک  دیراد  یلامجا  ملع  کی  امـش  رگید ، ترابعهب  دیئامن  تبانج  لسغ  زامن ، يارب  دیاب  دیراد ، ینم 
. ثدح یّلک  باحصتسا  ياضتقا  هب  هن ، دیئامن ، لسغ  دیاب  یلامجا  ملع  ياضتقم  هب  اذل  تبانج 

مزلم ار  امش  ثدح ، باحصتسا  نیا  نکل  دوشیم ، يراج  ثدح ، یّلک  باحصتسا  مّود و  مسق  یّلک  باحـصتسا  هک  لاحنیعرد  هصالخ :
 ... تسا و یلامجا  ملع  قیرط  زا  تبانج  لسغ  موزل  هکلب  دیئامن  تبانج  لسغ  دیاب  هک  دنکیمن 

: هک مینکیم  نایب  ار  لکشتسم  داریا  هصالخ  البق  مّود : لاکشا  [- 1]
رد باحصتسا  نایرج  هب  تبون  یببـس  ّکش  رد  باحـصتسا  نایرج  اب  ینعی  تسا  یببـس  باحـصتسا  موکحم  مّود ، مسق  یّلک  باحـصتسا 

. دسریمن مّود - مسق  یّلک  باحصتسا  یبّبسم - ّکش 
نایرج يارب  یلاجم  یببس  ّکش  رد  باحصتسا  نایرج  اب  میراد و  یبّبسم  ّکش  کی  یببـس و  ّکش  کی  ثحب ، ّلحم  رد  کلذ : حیـضوت 

. دنامیمن یقاب  یبّبسم  ّکش  رد  باحصتسا 
؟ هن ای  تسه  یقاب  یّلک »  » هک دیراد  کش  ارچ 

هدش  ثداح  رمعلا  لیوط  درف  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  ّببسم  یّلک  ءاقب  رد  امش  ّکش 
370 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لیف رمعلا - لیوط  درف  رگا  ینعی  تسا  یّلک  ءاقب  مدع  یّلک و  ءاقب  رد  کش  أشنم  لیوط ، درف  ثودح  مدع  ثودح و  رد  کش  هن ، ای  تسا 
ءاقب رد  امـش  ّکش  نیاربانب  درادن  یئاقب  مه  یّلک  دشاب ، هدشن  ثداح  لیوط ، درف  رگا  تسا و  یقاب  مه  یّلک  دشاب ، هدـش  ثداح  ینم - ای 

و لیوط ، درف  ثودـح  رد  کش  زا  تسا  ترابع  امـش  یببـس  ّکش  ینعی  دراد  لیوط  درف  نآ  ثودـح  رد  کش  اـب  میقتـسم  طاـبترا  یّلک ،
يوحن هب  مه  ثودح  مدع  لصا  هدشن و  ثداح  زیچ ، نآ  هک  دنکیم  مکح  ثودح ، مدع  ۀلاصا  دیئامن ، کش  يزیچ  ثودـح  رد  هاگره 

دراوم لـیبق  نیا  رد  تسا و  یئـالقع  ربـتعم  لـصا  کـی  لـصا ، نیا  دـشابن  تّجح  مه  باحـصتسا  رگا  دـنیوگیم  یـضعب  هک  دراد  عویش 
: دیوگیم لکشتسم  اذل  دنک  ادیپ  نایرج  دناوتیم 

هب تبون  دـش ، يراج  ببـس ، رد  باحـصتسا  هک  یماگنه  تسا و  هدـشن  ثداح  رمعلا  لیوط  درف  هک  دـنکیم  مکح  ثودـح ، مدـع  لصا 
. دیئامن باحصتسا  ار  یّلک  ءاقب  دیناوتیمن  دسریمن و  ّببسم  رد  باحصتسا  نایرج 

. دناهدرک نایب  نآ  يارب  باوج  هس  فّنصم  تسا و  دساف  روکذم ، مّهوت  لاکشا و  باوج :
. هن ای  تسا  هدش  ثداح  لیوط »  » درف هک  تسین  نیا  زا  ّببسم  یّلک  ءاقب  رد  ام  کش  فلا -

، زیچ نآ  نکل  تسا  هدـش  ثداح  اعطق  یّلک - يزیچ - دـیئوگیم  هکلب  هن ، یهاگ  دـینکیم و  هظحالم  یئاهنت  هب  ار  لیوط  درف  یهاگ  امش 
: هک تسا  نیا  یلک  ءاقب  رد  امش  ّکش  أشنم  ینعی  تسا 523 ] دّدرم  ریصق ، لیوط و  نیب 

371 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و هدوب - هاتوک  شرمع  هک  هدوب - ریـصق  درف  نمـض  رد  ثداح  نآ  دینادیمن  اّما  هدرک ، ادیپ  قّقحت  ثودحلا ، مّلـسم  ثداح  کی  دینادیم 

. تسا یقاب  هدشن و  لئاز  زونه ، هدوب و  لیوط  درف  نمض  رد  هکنیا  ای  تسین  یقاب  کش - نامز  رد  نونکا - هجیتن ، رد 
هب تبون  دوشیم و  يراج  لیوط - درف  ببـس - رد  باحـصتسا  دـیئوگب  دـیناوتیم ، مه  زاب  میدرک ، نایب  نونکا  هک  یبیرقت  هب  هّجوتاب  اـیآ 

؟ دسریمن ناویح - یلک  ای  ثدح  یّلک  ّببسم -
یهّجوت مه  ریصق  درف  هب  ایآ  هن ، ای  هدش  ثداح  لیوط ، درف  هک  تسا  نیا  زا  ّببسم  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  دیئوگیم  هک  لکـشتسم - امش -

؟ هن ای  دینکیم 
امـش مه  زاب  دشاب ، هدشن  ثداح  لیوط ، درف  رگا  ایآ  دنکیمن  تسرد  ءاقب ، رد  ّکش  امـش  يارب  هک  هدشن  ای  هدش  ثداح  لیوط  درف  هکنیا 

؟ دیراد کش  ءاقب ، رد 
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مّلـسم ار  ثودح  دیهاوخب ، رگا  دیئامن و  کش  نآ  ءاقب  رد  امـش  تقونآ  دشاب  مّلـسم  يزیچ  ثودح  هک ، تسا  نیا  ءاقب  رد  ّکش  يانعم 
امش يارب  ریصق ، لیوط و  درف  نیب  دّدرم  مّلسم  ثداح  هکلب  هن ، ای  هدش  ثداح  لیوط  درف  ایآ  هک  میراد  کش  ام  هک  دیئوگب  دیابن  دیریگب ،

. دنکیم تسرد  ءاقب  رد  ّکش 
ریخ دیراد ؟ ءاقب  رد  کش  شلابند  هب  هن ، ای  هدش  ثداح  لیوط ، درف  هک  دیدرک  کش  امش  رگا  ایآ 

تسا نیا  زا  ّببسم  ءاقب ، رد  ّکش  دیئوگیم  ارچ  سپ  تسا  مّلسم  ثودح ، رگا  و  كوکشم ، ءاقبلا  مّلسم و  ثودحلا  ینعی  ءاقب  رد  کش 
؟ هن ای  تسا  هدش  ثداح  لیوط ، درف  ایآ  هک 

: هک دراد  نیا  اب  میقتسم  هطبار  هکلب  درادن  لیوط  درف  ثودح  مدع  ثودح و  هب  یطابترا  یّلک  ءاقب  رد  ّکش  هصالخ :
372 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مزاول نم  ّهنأ  مّلـس  ول  ّهنأ  یلع  همزاوـل ، نم  ّهنأ 525 ] ـال  هنمـض 524 ] یف  يذـّلا  ّصاخلا  ءاقب  نیعب  وه  اّمنإ  كرتشملا  ردـقلا  ءاـقب  ّنأ  عم 
[. 1  ] اعرش هماکحأ  همزاول و  نم  وه  ام  الإ  ثودحلا  مدع  ۀلاصأب  ّبترتی  داکی  و ال  اّیلقع ، موزللا  نوک  یف  ۀهبش  الف  كوکشملا  ثودح 

______________________________

یباحصتسا امش  اذل  میدرک  رکذ  هک  تسا  نیمه  مه  امـش  ّکش  أشنم  رمعلا و  ریـصق  ای  هدوب  رمعلا  لیوط  ثودحلا ، مّلـسم  ثداح  نآ  ایآ 
. دشاب مکاح  مّود - مسق  یّلک  باحصتسا  یبّبسم - باحصتسا  رب  دوش و  يراج  ناتدوخ - لوق  هب  ببس - رد  هک  دیرادن 

یّلک و هک  تسین  نینچنیا  دشابیمن و  حرطم  ّتیببسم  ّتیببس و  هلأسم  درف ، یّلک و  رد  الصا  دناهدومرف : مّود  خساپ  رد  فّنـصم  ب : [- 1]
. تسا درف  دوجو  نیع  یّلک  دوجو  هکلب  دنشاب  موزلم  مزال و  درف 

رارقرب دیدرک ، نایب  لکشتسم - ناتدوخ - هک  يوحن  هب  ّتیببسم  ّتیببس و  مّود ، مسق  یّلک  باحصتسا  رد  هک  دینک  ضرف  مّوس - خساپ  ج :
: هک مینکیم  حرطم  ار  یلاؤس  ام  اّما  میتفریذپ  امش  زا  ار  نآ  مه  ام  تسا و 

؟ دوشیم یبّبسم  ّکش  رد  باحصتسا  نایرج  عنام  یببس  ّکش  رد  باحصتسا  نایرج  اج  همه  ایآ 
دوش و هتخانـش  ببـس  هّیعرـش  ماکحا  زا  ّببـسم  دیاب  هکلب  دوشیمن  یبّبـسم  کش  رد  لصا  نایرج  عنام  یببـس  ّکش  ره  هک  تسا  حـضاو 

ات دشاب  نایم  رد  یعرش  ّبترت 
373 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هعافتراب عطقلا  دـعب  هنمـض  یف  ناک  يذـّلا  ّصاخلا  كاذ  ماقم  یف  رخآ  ّصاخ  مایق  یف  ّکّشلا  ۀـهج  نم  هئاقب ، یف  ّکّشلا  ناک  اذإ  اّمأ  و 
هدارفأ نم  دّدـعتملا  نمـض  یف  هدوجو  ّنأ  الإ  هدرف ، دوجوب  ناک  نإ  یعیبّطلا و  دوجو  ّنإف  هناـیرج ، مدـع  هرهظأ  لاکـشإ ، هباحـصتسا  یفف 

یف ّکش  نإ  و  هدوجو ، عافتراب  عطقل  اـهنم ، هدوجو  ملع  اـم  عاـفتراب  عطق  ولف  اهدّدـعت ، بسح  دّدـعتم  لـب  هل ، دـحاو  دوجو  وحن  نم  سیل 
باجیإلا عافتراب  عطقلا  دـعب  بابحتـسالا  یف  ّکـش  اذإ  اـمک  هکـالمب ، وأ  هسفنب  هعاـفترال  وأ  درفلا ، كاذ  دوجول  نراـقم  رخآ  درف  دوجو 

[. 1  ] ثداح وأ  نراقم  كالمب 
______________________________

قیداصم و رب  ماع  ّبترت  درف ، رب  یّلک  ّبترت  دـشاب و  یبّبـسم  ّکش  رد  باحـصتسا  نایرج  رب  مکاح  یببـس ، ّکش  رد  باحـصتسا  ناـیرج 
دوشیم و يراـج  لـیوط ، درف  ثودـح  مدـع  باحـصتسا  هک  میریذـپب  امـش  زا  رگا  هجیتن  رد  تسا و  یعرـش  ریغ  یلقع و  ّبترت  شدارفا ،
- تسا یبّبسم  ّکش  امـش  لوق  هب  هک  یّلک - ءاقب  باحـصتسا  ام  لاحنیعرد ، نکل  تسا  لیوط  درف  ثودح  مدع  لصا ، هک  دنکیم  مکح 

نایرج ات  دـشاب  نیب  رد  یعرـش  ّبترت  دـیاب  هکلب  دوشیمن  یبّبـسم  ّکش  رد  لصا  نایرج  زا  عنام  یببـس  ّکش  ره  اریز  مینکیم  يراـج  ار 
. دوش یبّبسم  باحصتسا  نایرج  عنام  یببس  باحصتسا 

. دوشیم يراج  لاکشا  الب  مّود  مسق  یّلک  باحصتسا  فّنصم  رظنهب  هصالخ :
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مّوس مسق  یّلک  باحصتسا 

هدش عفترم  اعطق  درف  نآ  هک  میراد  نیقی  هدرک و  ادیپ  قّقحت  یّصاخ  درف  نمض  رد  یّلک  هک  مینادیم  مّوس  مسق  یّلک  باحـصتسا  رد  [- 1]
مه يرگید  درف  کی  لّوا ، درف  عافترا  نراقم  ای  لّوا  درف  دوجو  نراقم  میهدیم  لاـمتحا  هک  تسا  نیا  یّلک  ءاـقب  رد  اـم  ّکـش  أـشنم  نکل 

نیب  زا  اعطق - نونکا - هک  يدرف  نآ  هب  رصحنم  یّلک  قّقحت  هتشاد و  دوجو 
374 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مّود درف  نآ  رگا  هک  تسا  هدوب  لّوا  درف  لاوز  نراقم  ای  لّوا  درف  هارمه  مه  يرگید  درف  کی  هک  میهدیم  لاـمتحا  هکلب  هدوبن  تسا ، هتفر 
. تسا یقاب  مّود ، درف  نمض  رد  یّلک ، تسا  هدش  عفترم  لّوا  درف  هک  نونکا  هتشاد ، قّقحت 

جراخ هناخ  زا  دیز  هک  میراد  نیقی  نونکا  هدرک و  ادیپ  قّقحت  هناخ  رد  دیز  نمـض  رد  ناسنا  یّلک  هک  میراد  نیقی  یعرش 526 :] ریغ  لاثم 
چیه نودب  هناخ - زا  دیز  جورخ  نراقم  هکنیا  ای  هدوب و  اجنآ  رد  مه  ورمع  دوب ، هناخ  رد  دیز  هک  یماگنه  میهدیم  لامتحا  اّما  تسا  هدش 

. تسا هدش  هناخ  دراو  ورمع  ياهلصاف -
لامتحا نکل  هدش - نّقیتم  رغـصا  ثدح  نمـض  رد  ثدـح  یّلک  سپ  هدـش - ثدـحم  رغـصا  ثدـح  هب  هک  دراد  نیقی  دـیز  یعرـش : لاثم 

. دشاب هدش  ثدحم  ربکا  ثدح  هب  هدش - عفترم  رغصا  ثدح  هک  ءوضو - لیصحت  نراقم  دهدیم 
؟ دومن يراج  ناوتیم  ار  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  ایآ  لاؤس :

 ...«. هنایرج مدع  هرهظا  لاکشا  هباحصتسا  یفف  : » باوج
. دوش يراج  دناوتیمن  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  هک  تسا  نیا  رهظا 

هک تسا  نیا  مهم ، هلأسم  نکل  مینیبیمن  درف  یّلک و  دوجو  نیب  يریاـغت  مینادیم و  درف  دوجو  نیع  ار  یّلک  دوجو  اـم  يرآ ، کـلذ : ناـیب 
، درک ادیپ  قّقحت  درف  هس  ای  ود  نمض  رد  یّلک  رگا  تسا ، دّدعتم  تادوجو  ای  تسا  دوجو  کی  مه  ددعتم  دارفا  نمـض  رد  یّلک  دوجو  ایآ 

هناخ رد  ود  ره  ورمع  دـیز و  رگا  دراد و  قّقحت  یّلک  يارب  دّدـعتم  تادوجو  هکنیا  اـی  تسه  یّلک  يارب  دوجو ، کـی  تروص  نیا  رد  اـیآ 
؟ تسه دوجوم  هناخ  رد  ناسنا » ود   » هکنیا ای  دراد  دوجو  هناخ  رد  دحاو » ناسنا   » دیئوگیم امش  دندوب ،

375 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یماگنه دراد و  دّدعتم  تادوجو  دّدعتم ، دارفا  نمض  رد  یّلک  دوجو  دوشیم  مولعم  سپ  دراد  دوجو  هناخ  رد  ناسنا  ود  دیئوگیم  امّلـسم 

رد دوجوم  ناـسنا  اریز  میئاـمن  يراـج  ار  مّوس  مسق  یّلک  باحـصتسا  میناوتن  اـم  دوشیم  ببـس  بلطم ، نیمه  دـش ، دّدـعتم  تادوجو ، هک 
هناخ رد  هک  دیدرک  زارحا  اجک  زا  ار  ورمع  نمض  رد  ناسنا  دوجو  اّما  دش  جراخ  هناخ ، زا  مه  اعطق  دش و  قّقحم  هناخ  رد  اعطق  دیز  نمض 

و مدعنا »  » و ثدح »  » هک یّلقتسم  دوجو  کی  دیز  نمـض  رد  دوجوم  ناسنا  رگید  ترابعهب  دینک  باحـصتسا  ار  نآ  ءاقب  هک  هتـشاد  دوجو 
باحصتسا دیناوتیمن  اذل  تسا  كوکشم  امـش  يارب  شتوبث  ثودح و  لصا  هک  تسا  يرگید  دوجو  مه  ورمع  نمـض  رد  دوجوم  ناسنا 

. دیئامن يراج  ار  مّوس  مسق  یّلک 
: هک دوب  نیا  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  يارب  ام  لاثم  رّکذت :

هارمه میهدیم  لامتحا  نکل  هدش  جراخ  هناخ  زا  دیز  هک  میراد  نیقی  درک و  ادـیپ  قّقحت  دـیز  نمـض  رد  هناخ - رد  ناسنا - یّلک  مینادیم 
هدـش هناخ  دراو  ورمع  دـیز ، جورخ  ماگنه  لّوا و  درف  عافترا  نراقم  میهدیم  لامتحا  هکنیا  ای  هدوب و  هناخ  رد  مه  ورمع  دـیز - لّوا - درف 

: دنیامرفیم فّنصم  نونکا  دشاب ،
[. 527 «] ثداح وا  نراقم  كالمب  باجیالا  عافتراب  عطقلا  دعب  بابحتسالا  یف  ّکش  اذا  امک  هکالمب  وا  هسفنب  »... 

376 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ةّدشب الإ  سیل  ۀمرحلا ، ۀهارکلا و  نیب  اذکه  بابحتـسالا و  باجیإلا و  نیب  توافّتلا  ناک  ثیح  ّهنأ  الإ  رکذ ، امک  ناک  نإ  رمألا و  لاقی : ال 
عم لاّصتالا  ۀقواسمل  امهنیب ؛ یعیبّطلا  دوجو  دّدعتل  بجوم  ریغ  مدعلا  لّلخت  مدـع  عم  رخآلاب  امهدـحأ  لّدـبت  ناک  هفعـض ، امهنیب و  بلّطلا 

[. 1  ] رخآ دوجو  ثودح  یف  ال  هعافترا ، بلطلا و  ءاقب  یف  ّکش  ۀقیقح  لّدبّتلا  یف  ّکّشلاف  ةدحولا ،
______________________________

هدوب مه  هسفنب - ورمع - صخـش  میدادیم  لامتحا  دوب ، هناخ  رد  دیز  هک  یماگنه  هکنیا  لثم  تسا  هسفنب »  » ای روکذـم  ياهتنراقم  ینعی 
. هسفنب هن  هتشاد  قّقحت  هکالمب »  » روکذم ياهتنراقم  هکنیا  ای 

لاح نامه  رد  هک  میهدیم  لامتحا  نکل  میراد  بوجو  نآ  عاـفترا  هب  نیقی  مه  نونکا  هدوب و  بجاو  ءیـش ، نـالف  هک  میراد  نیقی  لاـثم :
دناهدش روبجم  فّنصم  دنشاب ، هظحلکی  رد  ود  ره  بوجو ، بابحتسا و  هک  دوشیمن  نوچ  اهتنم  تسا  هدوب  مه  بابحتسا  بوجو 528 ،]

نآ بوجو  هک  نونکا  هدوب ، دوجوم  بابحتـسا ، كالم  رگا  تسا و  هدوب  دوجوم  بابحتـسا ، كـالم  دـنیامرفب  دـنهد و  هعـسوت  ار  هلئـسم 
. دشابیم یقاب  تسا - بابحتسا  بوجو و  نیب  كرتشم  ردق  هک  یناحجر  نامه  شناحجر - هدش ، عفترم  ءیش ،

ار مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  نوچ  اّما  میدرکیم  باحـصتسا  ار  ناحجر  یّلک  ءاقب  میتفریذپیم ، ار  مّوس  مسق  یّلک  باحـصتسا  رگا  هّتبلا 
. میئامن باحصتسا  ءیش ، نآ  يارب  ار  ناحجر »  » میناوتیمن درف ، نآ  بوجو  لاوز  عافترا و  اب  مینادیمن ، يراج 

نامه  هب  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  نایرج  مدع  دیوگیم  لکشتسم  لاکشا : [- 1]
377 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

فلتخم دـحاو  ال  نینیاـبتم ، نیدرف  نیلداـبتملا  بابحتـسالا  باـجیإلا و  يری  ثیح  فرعلا  ّنأ  ـالإ  کلذـک ، ناـک  نإ  رمـألا و  لاـقی : ّهنإـف 
امب هیف  ةربعلا  ّنأ  بابلا ، رابخأ  قالطإ  ۀّیـضق  ّنأ  نم  یتأـت ، هیلإ و  ةراـشإلا  تّرم  اـمل  باحـصتسالل ، لاـجم  نکی  مل  نیناـمز ، یف  فصولا 
مل افرع ، ضقن  نکی  مل  رمألا و  سکعنا  ول  اذل  و  ۀـقّدلا ، بسحب  ضقنب  نکمی  مل  نإ  و  اضقن ، فرعلا  رظنب  ّکّشلا  عم  هنع  دـیلا  عفر  نوکی 

ماکحألا تاقّلعتم  یف  باحـصتسالا  لاح  اضیأ - رهظی - ماقملا ، یف  انرکذ  اّمم  القع و  ضقن  كانه  ناـک  نإ  اـیراج و  باحـصتسالا  نکی 
[. 1  ] لفغت الف  ۀّیعوضوملا ، ۀّیمکحلا و  تاهبّشلا  یف 

______________________________

هک تسا  نیا  بلطم  عـقاو  هک : میراد  بابحتسا 530 -] بوجو و  [- 529] ریخا لاثم  هب  یلاکـشا  نکل  دیدرک  نایب  امـش  هک  تسا  یبیرقت 
فعض تّدش و  هب  بابحتـسا  اب  بوجو  ریاغت  دنتـسین و  درف  ود  تقیقح و  ود  الـصا  تهارک - تمرح و  نینچمه  و  بابحتـسا - بوجو و 

ار بلط  قلطم  ناوتیم  نآ  لاثما  روکذم و  لاثم  رد  اذل  تسا  دّکؤم  ریغ  ناحجر  بابحتـسا ، دّـکؤم و  ناحجر  نامه  بوجو ، ینعی  تسا 
- یّلک ءاقب  رد  هکلب  میرادن  نیقی  یّلک  عافترا  هب  تبـسن  اریز  دومن  باحـصتسا  تسا ، بابحتـسا  بوجو و  نیب  یّلک - كرتشم - ردـق  هک 

. دومن يراج  ناوتیم  ار  یّلک  باحصتسا  سپ  تسا  هدشن  هلصاف  نیدرف  نمض  رد  یّلک  دوجو  نیب  رد  مه  یمدع  میراد و  کش  بلط -
- تسا فعـض  تّدـشهب و  بابحتـسا  بوجو و  نیب  ریاغت  هک  یلقع  رظن  يور  یّلک - باحـصتسا  ناـیرج  زا  یعناـم  چـیه  هکنیا : هصـالخ 

. درادن دوجو 
ناوتیم  تسا و  لکشتسم - امش - اب  قح  مینک  لامعا  یلقع  ّتقد  رگا  باوج : [- 1]

378 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هکوکشم هنّقیتم و  هّیضق  دیوگب  دنک و  تواضق  دیاب  یلقع - ّتقد  هن  فرع - باحـصتسا ، باب  رد  نکل  دومن  يراج  ار  یّلک  باحـصتسا 
هب نیقی  ضقن  هک  يدروم  ره  رد  هن و  ای  دنکیم  قدص  کّشلاب  نیقیلا  ضقن  دروم  نالف  رد  الثم  هک  دـیوگب  دـیاب  وا  و  هن ، ای  تسا  دـّحتم 

باحصتسا دومنن ، قدص  هک  يدروم  ره  رد  دوشیم و  يراج  باحصتسا  دروم ، نآ  رد  دومن ، قدص  کش ، هطـساو  هب  یّلک  قباس  دوجو 
نآ قرف  منیبیم و  ریاغتم  مکح  ود  ار  بابحتـسا  بوجو و  نم  دـیوگیم  وا  مینکیم  هعجارم  فرع  هب  ام  هک  یماـگنه  دوشیمن و  يراـج 
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بوـجو و نیب  قرف  ناـمه  دراد ، دوـجو  تهارک  بوـجو و  نیب  هک  یقرف  ناـمه  هکلب  مـنکیمن  هیجوـت  فعـض  تّدـش و  قـیرط  زا  ار  ود 
مزال یّلک  دوجو  عاـطقنا  درف  ود  نیا  لّدـبت  رد  تسا و  فعـض  تّدـش و  هب  درف  ود  تواـفت  لـقع ، رظن  رد  هچرگ  تسا  رارقرب  بابحتـسا ،

. دیآیمن
القع هک  يدراوم  رد  دوشیمن و  يراـج  دراوـم ، نیا  رد  یّلک  باحـصتسا  اذـل  تسا  فرع  صیخـشت  رظن و  راـیعم ، نوـچ  هکنیا  هصـالخ 

. دوشیم يراج  باحصتسا  دنکیم  قدص  ضقن  تسا و  دحاو  عوضوم ، افرع  نوچ  یلو  دنکیمن ، قدص  ضقن »  » تسا و دّدعتم  عوضوم 
«. لفغت الف  ۀّیعوضوملا  ۀّیمکحلا و  تاهبّشلا  یف  ماکحالا  تاقّلعتم  یف  باحصتسالا  لاح  اضیا  رهظی  ماقملا  یف  انرکذ  اّمم  و   » هلوق

. تسین نآ  هداعا  هب  يزاین  میدرک و  نایب  هیبنت  نیمه  لّوا  رد  ار  روکذم  ترابع  حیضوت 
379 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک نإ  ةّراقلا و  ریغلا  رومألا  ّنإف  ةّراـقلا ، ریغلا  ۀـّیجیردّتلا  وأ  [ 532] ةّراقلا رومـألا  نم  نوکی  نأ  نیب  نّقیتملا  یف  قرف  ـال  ّهنإ  عباّرلا 531 :]
ّلخی امب ال  لّلخت  نإ  لب و  مدعلا ، نیبلا  یف  لّلختی  مل  ام  هنأ  الإ  مدعنا ، ءزج و  هنم  مرـصنا  ام  دعب  الإ  ءزج  هنم  قّقحتی  مرـصنی و ال  اهدوجو 

اضقن و ال اهعاطقنا - اهرارمتـسا و  یف  ّکّشلا  عم  اهنع - دیلا  عفر  نوکی  و  افرع ، وأ  اقلطم  ۀیقاب  تناک  ۀـقیقح ، لصفنا  نإ  افرع و  لاّصتالاب 
[. 1  ] اعطق کلذک  ءاقبلا  ضقّنلا و  قدص  ریغ  هّتلدأ - نم  اهریغ  بابلا و  رابخأ  هفیرعت و  بسحب  باحصتسالا - یف  ربتعی 

______________________________

هّیجیردت روما  باحصتسا  مراهچ  هیبنت 

هراشا

: هک تسا  نیا  مراهچ  هیبنت  زا  دوصقم  [- 1]
380 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دننام هّیجیردت - هّراق - ریغ  روما  رد  دنکیم  ادیپ  نایرج  هریغ  تلادع و  تراهط ، دننام  هّرمتسم - هّراق - روما  رد  باحـصتسا  هک  روطنامه 
قّقحت نآ  زا  یئزج  ره  هک  تسا  نیا  هّیجیردـت ، هّراق و  ریغ  روما  ّتیـصوصخ  هّتبلا  دوشیم . يراج  هریغ  بآ و  نایرج  مد ، نالیـس  ناـمز ،

. دوشیم دوجوم  دعب  ءزج  هاگنآ  دوشیم  مدعنم  مرصنم و  سپس  دنکیم و  ادیپ 
نایرج لبق  هقیقد  کی  رد  هک  یبآ  نآ  هک  تسا  حـضاورپ  دوب ، نایرج  لاح  رد  همـشچ  نالف  بآ  لبق  هقیقد  کی  ات  هک  میراد  نیقی  ـالثم 

البق هک  یئزج  نامه  ایآ  هک  مینکیمن  کش  هاگچـیه  تسا و  بآ  نآ  ءازجا  زا  ءزج  ود  تسا  ناـیرج  لاـح  رد  نونکا  هک  یبآ  اـب  تشاد 
ام ّکش  هکلب  تسا  هتفر  نیب  زا  اعطق  نآ  نایرج  یلبق و  ءزج  نآ  اریز  هن  ای  تسا  يراج  ءزج ، نامه  مه  نونکا  ایآ  تشاد  نایرج  نالیس و 

هکیتقو ات  میئوگیم  لاحنیعرد  اّما  تسین  مّلـسم  شنایرج - شاهقباس - تلاـح  ءزج ، نیا  تسا و  رگید  ءزج  کـی  ناـیرج  نالیـس و  رد 
. دنکیم ادیپ  نایرج  اهنآ  دروم  رد  باحصتسا  هدشن ، داجیا  یفّقوت  دوکر و  مدع ، اهنآ  نیب  دنراد و  رارمتسا  هّیجیردت ، روما  نیا 

دیوگیم لقع  مه  فرع و  مه  دشاب ، هدشن  هلـصاف  نایرج ، ءازجا و  نآ  نیب  یفّقوت  مدع و  الـصا  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 
هک دنکیم  مکح  وا  میریگیم و  کمک  فرع  زا  هدش ، هلصاف  نآ  نیب  یمدع  هک  يدراوم  رد  اّما  [ 533] دراد ءاقب  رارمتسا و  ءیش ، نامه 

و  » دراد ماود  رارمتـسا و  نایرج  نامه  ءیـش و  نامه  مه  زاـب  هدـش ، لـّلختم  ناـیرج  نآ  نیب  یمدـع  یّلک - تروصهب  هن  هلمجلایف - رگا 
دّحتم ام  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق 

381 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّلک یف  ءیّشلا  نوک  یه  و  ۀّیعطقلا ، ۀکرحلا  یف  وه  اّمنإ  هریغ - نیألا و  یف  ۀکرحلا - یف  دوجولا  یف  جّردّتلا  مارصنالا و  ّنأ  عم 534 ] اذه 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1440 

http://www.ghaemiyeh.com


، ناکم وأ  ّدح  یف  نآ 
______________________________

فرع دـهد ، همادا  شهار  هب  سپـس  دـنک و  فّقوت  هظحل  ود  ای  کی  رگا  تسه ، يریـسم  همادا  تکرح و  لوغـشم  هک  یـسک  ـالثم  تسا »
. دراد همادا  لّوا  تکرح  نامه  دیوگیم  مه  زاب  هکلب  هدرک  عورش  ار  يدیدج  تکرح  وا  دیوگیمن 

، لّوا نایرج  نامه  هک  دنکیم  مکح  لقع ، یّتح  فرع و  دنکن  ادیپ  لّلخت  یجیردت  رما  نایرج و  نآ  نیب  یمدع  الـصا  رگا  هکنیا  هصالخ 
نامه ءاقب  هب  مکح  فرع ، دـشابن - هّجوت  هظحالم و  لـباق  مدـع ، نآ  ینعی  دوش - لـّلختم  مدـع ، ۀـلمجلا  یف  هچناـنچ  دراد و  ءاـقب  ماود و 

مادکچیه فرع  هن  لقع و  هن  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدـش  هلـصاف  نآ  نیب  رد  نوکـس  تعاس  کی  الثم  رگا  اّما  دـنکیم  نایرج  تکرح و 
. دننادیمن یلبق  تکرح  همادا  ار  يدعب  نایرج  تکرح و 

اذـل دوشیم  لمح  یفرع  مهف  رب  مه  رابخا  میداد و  رارق  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  راـبخا - ار  باحـصتسا  ّتیّجح  لـیلد  اـم  نوچ  رّکذـت :
رد دوش  قبطنم  نآرب  کش  هب  نیقی  ضقن  ناونع  دوشن  يراج  باحـصتسا  رگا  هک  يروطهب  تفرگ ، رظن  رد  ار  ءاقب  ناونع  فرع ، اـجکره 

[. 535] دیامنیم ءاقب  هب  مکح  دنکیم و  ادیپ  نایرج  باب  رابخا  دراوم ، نآ 
روما زا  بحصتسم  رگا  مه  روطنامه  دوشیم  يراج  نآ  رد  باحصتسا  دشاب ، هرمتـسم  هّراق و  روما  زا  نّقیتم  رگا  هک  روطنامه  هصالخ :

، دشاب هّیجیردت  هراق و  ریغ 
382 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] اّرمتسم اّراق  نوکی  ینعملا  اذهب  ّهنإف  یهتنملا ، أدبملا و  نیب  هنوک  یه  ۀّیطّسّوتلا و  ال 
______________________________

. تسا رارقرب  داّحتا  هنّقیتم  هکوکشم و  هّیضق  نیب  افرع  دوشیم و  يراج  نآ  رد  باحصتسا 
بیقعت ار  هکوکشم - هنّقیتم و  هّیضق  تدحو  مدع  هّیجیردت - روما  رد  باحـصتسا  نایرج  مدع  لاکـشا  لبق و  ثحب  فّنـصم ، نونکا  [- 1]

: کلذ نایب  دوشیم  يراج  نآ  رد  باحصتسا  تسا و  دّحتم  هنّقیتم  هکوکشم و  هّیضق  دنیامرفیم  دننکیم و 
. هّیطّسوت تکرح  هّیعطق 2 - تکرح  تسا 1 - مسق  ود  رب  تکرح 

یف نوکی  نآ  لک  یف  ّهناف  رئاّسلا  ۀکرحک  ناکملا  یف  ۀکرحلا  تناک  اذا  ناکم  یف  نآ  ّلک  یف  ءیّـشلا  نوک  نع  ةرابع  : » ۀّیعطقلا اّما  فلا :
یف اماد  ام  امّهناف  ّومّنلا  یف  ةرجّـشلا  لفّطلا و  ۀکرحک  ناکملا  ریغ  یف  ۀـکرحلا  تناک  اذا  ّدـح  یف  وا  قباّسلا  نآلا  یف  هیف  ناک  ام  ریغ  ناکم 
نآ ّلک  یف  وهف  رخآ  اّدـح  سبلی  قباّسلا و  نآلا  یف  هل  ناک  اّدـح  علخی  قحاللا  نآلا  یف  وهف  ّصاخ  ّدـحب  نآ  لک  یف  امهّومن  نوکی  ّومّنلا 

[. 536 «] فیکلا یف  دادتشالا  هلثم  سبل و  علخ و  یف 
ای ناکم  کی  رد  هظحل  ره  رد  ءیـش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  امـش  نم و  نهذ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هّیعطق  تکرح  ياـنعم 

 ... مّوس و ناکم  رد  مّوس  نآ  رد  مّود  ناکم  رد  مّود  نآ  رد  دشاب  ناکم  کی  رد  لّوا  نآ  رد  دشاب . يّدح 
ار لاکـشا  نآ  نکل  دنکیم  ادیپ  هار  نآ  رد  باحـصتسا  نایرج  مدع  لاکـشا  دوشیم و  رّوصت  جّردـت  جـیردت و  تکرح ، زا  مسق  نیا  رد 

همادا  نایرج  تکرح و  نامه  هک  دنکیم  مکح  مه  لقع  یّتح  [ 537] دوشن لّلختم  نآ  نیب  یمدع  رگا  میتفگ  میداد و  باوج 
383 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دراد همادا  تکرح  نامه  دیوگیم  فرع  زاب  مه  تروص  نیا  رد  دوش  لّلختم  یفّقوت  مدـع و  یّلک - روطهب  هن  هلمجلایف - هچنانچ  دراد و 
. تسا رارقرب  یفرع  تدحو  و 

قرـشملا و نیب  سمّـشلا  نوک  نع  ةرابع  وه  يذـّلا  راـهّنلاک  یهتنملا ، أدـبملا و  نیب  ءیّـشلا  نوک  نع  ةراـبع  : » ۀّیطّـسوتلا ۀـکرحلا  اـّما  ب :
[. 538 «] قرشملا برغملا و  نیب  اهنوک  نع  ةرابع  وه  يذلا  لیللا  برغملا و 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1441 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دشاب  ود  نآ  زا  ریغ  ای  یناکم  ای  ینامز  اهتنم  أدبم و  نیب  هلـصاف  هاوخ  دشاب  یهتنم  أدبم و  نیب  دـناوتیم  ءیـش  کی  ریخا ، فیرعت  قبط 
نآ زا  یئزج  ره  میئوگب  مینک و  رّوصت  شیارب  یئازجا  هک  درادـن  یموـهفم  تسه و  راـق - رقتـسم - رمتـسم و  رما  کـی  تکرح  عوـن ، نیا 

، رخآ نوک »  » أدبم و زا  تسا  ترابع  لّوا ، نوک »  » دیاهدرک تکرح  یّـصاخ  دصقم  هب  ناتلزنم  زا  امـش  هک  دـینک  ضرف  مدـعنی » دـجوی و  »
« نوک  » لماش تسا و  یعماج  رما  کی  هّیطـسوت  تکرح  يانعم  دراد و  قّقحت  يدّدعتم  ناوکا  اهتنم  أدبم و  نیب  نکل  اهتنم  زا  تسا  ترابع 

. دوشیم رشاع ، ثلاث و  یناث ،
مه مهد  نوک  رد  دیتسه  اهتنم  أدبم و  نیب  طّسوتم  مّوس ، نوک  رد  دـیتسه و  اهتنم  أدـبم و  نیب  طّسوتم  مّود ، نوک  رد  امـش  رگید  ترابعهب 

اهتنم هب  ات  هدـش  عورـش  یناث  نوک  زا  تلاح  نآ  هکلب  تسین  مدـعنی » دـجوی و  ، » طّسوت تلاح  نیا  سپ  دـیتسه  اهتنم  أدـبم و  نیب  طّـسوتم 
. تسه يّراق  رمتسم و  رما  کی  دراد و  همادا  دیسرب 

ات دوشیم و  عورـش  مّود  نوک  زا  هک  تسا  یتباث  يانعم  کی  هّیطّـسوت  تکرح  اـّما  تسه و  جّردـت  جـیردت و  هّیعطق  تکرح  رد  هصـالخ :
رد یلاکشا  الصا ، دش ، ۀّیطّسوت  تکرح  تکرح ، رگا  و  دراد . رارمتسا  قّقحت و  یّلک ، کی  دننام  یهتنملا  لبق  نوک 

384 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] راثآلا نم  امهل  ام  بیترت  راهّنلا و  وأ  لیللا  لثم  باحصتسا  یف  لاکشإلل  لاجم  ّهنأ ال  کلذب  حدقناف 

______________________________

. دوشیمن رّوصت  نآ 539 ] باحصتسا  نایرج 

نامز سفن  باحصتسا 

هّیفرع تدحو  دوشن ، لّلختم  ياهظحالم  لباق  ریگمشچ و  دوکر  مدع و  هّراق ، ریغ  هّیجیردت و  روما  رد  رگا  هک  میاهدرک  نایب  نونکات  [- 1]
تسا  رارقرب  نیتیضق  داّحتا  ظوفحم و 

: هک دش  نشور  امش  يارب  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  دنیامرفیم  فّنصم  نونکا 
. درادن دوجو  عوبسا  رهش و  راهن ، لیل ، دننام  نامز »  » سفن رد  باحصتسا  نایرج  رد  یلاکشا  الصا  - 1

قرشملا و نیب  ضرالا  هجو  یلع  اهنوک  نع  ةرابع  راهّنلا  قرشملا و  برغملا و  نیب  ضرالا  تحت  سمّـشلا  نوک   » زا تسا  ترابع  لیل  الثم 
هدیـسر یهتنم  هب  دیـشروخ  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ام  ّکش  عجرم  عقاو ، رد  میئامن ، کش  راهن  لیل و  ءاقب  رد  یتقو  نیارباـنب  [ 540 «] برغملا

زونه هکنیا  ای  تسا و  یقاب  راهن  زونه  تفگ  دومن و  باحـصتسا  ار  اـهتنم  هب  دیـشروخ  لوصو  مدـع  ناوتیم  تروص  نیا  رد  هن ، اـی  تسا 
. دراد همادا  لیل 

رذن یسک  الثم  دنشاب . یعرـش  رثا  ياراد  هک  دومن  باحـصتسا  ار  راهن  لیل و  و  نامز »  » سفن ناوتیم  يدراوم  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
اب تروص  نیا  رد  موریم  ع )  ) ماما نالف  ترایز  هب  اـی  مهدیم و  هقدـص  مهرد  هد  دـشاب  هتفریذـپن  ناـیاپ  زور  راـهن و  رگا  هک  تسا  هدرک 

 ... دومن و باحصتسا  ار  نآ  ءاقب  ناوتیم  راهن  ءاقب  رد  کش 
385 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذإ اّمأ  و  نیبلا ، یف  دعب  ّهنأ  وأ  یهتنملا ، یلإ  هلوصو  هتکرح و  ءاهتنا  یف  ّکّشلا  ۀهج  نم  یجیردّتلا  رمألا  یف  ّکّشلا  ناک  اذإ  امّلک  اذـک  و 
نایرجلا و یف  ّکّشلا  ببـس  ناک  امیف  هنالیـس ، مّدـلا و  جورخ  و  هنایرج ، ءاملا و  عبن  یف  امک  هرادـقم ، هتّیمک و  یف  ّکّشلا  ۀـهج  نم  ناک 

امهباحـصتسا یف  لکـشی  امبرف  امهنم  يرج  لاس و  ام  ریغ  مّدـلا  ءاـملا و  نم  ءیـش  ـالعف  محّرلا  عبنملا و  یف  یقب  ّهنأ  یف  ّکّـشلا  نالیّـسلا 
یف ّکّشلا  ۀـهج  نم  هنایرج  یف  کش  رخآ  ءزج  نایرج  ثودـح  یف  لب  ایراج ، ناک  ام  صخـش  نایرج  ءاقب  یف  سیل  ّکّشلا  ّنإف  ذـئنیح ،

[. 1  ] تفرع امبسح  هلیلد  هفیرعت و  بسحب  باحصتسالا ، یف  كالملا  وه  ام  هب  ّلتخی  ّهنأب ال  لّیختی  هّنکل  و  هثودح ،
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______________________________

ینامز 541] باحصتسا 

دوجو محّرلا  نم  مّدلا  نالیـس  ءاملا و  نایرج  مّلکت ، تئارق ، دننام  ینامز »  » روما رد  باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  چیه  نینچمه  و  : 2 [- 1]
. درادن

: دناهدومن رّوصت  ضرف  ود  تروص و  ود  تاّینامز »  » رد باحصتسا  نایرج  يارب  فّنصم 
. تسا عفار  رد  کش  مهنآ  أشنم  مینکیم و  کش  ینامز - یجیردت - رما  ءاقب  رد  یهاگ  فلا :

نآ أشنم  هدش و  ضراع  ام  رب  یّکـش  اّما  هتـشاد  مه  ءاقب  دادعتـسا  هک  مینادیم  تشاد و  نایرج  همـشچ  نالف  زا  یبآ  هک  میراد  نیقی  لاثم :
هدیسر  اهتنم  هب  نایرج  نآ  مینادیمن  دشاب و  هدش  بآ  نایرج  زا  عنام  يزیچ  میهدیم  لامتحا  هک  تسا  نیا  مه  کش 

386 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
درادن دوجو  ءاملا - نایرج  ینامز - رما  نیا  رد  باحصتسا  نایرج  يارب  یعنام  چیه  تروص  نیا  رد  هدش  فّقوتم  طسو ، رد  هکنیا  ای  تسا 

. تسا مامت  لماک و  باحصتسا  ناکرا  اریز 
-. هرادقم هتیّمک و  یف  تسا -. یضتقم  رد  کش  مه  دیدرت  نآ  أشنم  مینکیم و  دیدرت  ینامز - یجیردت - رما  ءاقب  رد  یهاگ  ب :

بآ و نایرج  رد  نکل  دوب  نالیـس  لاح  رد  وا  محر  زا  مد »  » دـنادیم هئرم  هکنیا  ای  دوب و  ناـیرج  لاـح  رد  ياهمـشچ  بآ  مینادیم  لاـثم :
میهدیم لامتحا  هدوب و  دوجوم  بآ  رادقم  هچ  همشچ  عبنم و  رد  مینادیمن  هک  تسا  نیا  مه  ام  ّکش  أشنم  هدش و  ادیپ  یّکـش  مد  نالیس 

هک دنادیمن  نز  نآ  مد ، نالیـس  لاثم  رد  نینچمه  دنک و  ادـیپ  نایرج  ات  دـشابن  عبنم  رد  یبآ  هجیتن  رد  دـشاب و  هدـش  مامت  عبنم ، نآ  بآ 
- میراد کش  یضتقم  رد  هن -؟ ای  دنک  ادیپ  نالیس  هک  تسا  دوجوم  محر  رد  ینوخ  رگید 

؟ دومن يراج  ار  باحصتسا  ناوتیم  نآ  لاثما  و  ضرف ب - ریخا - لاثم  رد  ایآ 
نآ رد  ناوـتیمن  دـشاب ، یـضتقم - رد  کـش  مّود - وـحن  هـب  بآ  ناـیرج  مد و  نالیــس  رد  اـم  ّکـش  رگا  دـنیوگب  دناهتــساوخ ، یــضعب 

: هک تسا  تهج  نیا  رد  امش  دیدرت  هکلب  دیرادن  کش  یلبق  نایرج  نامه  ءاقب  رد  امش  اریز  درک  يراج  باحصتسا ،
نینچمه و  هدـش ، مامت  عبنم ، بآ  هکنیا  ای  دـنک  ادـیپ  نایرج  هک  دراد  دوجو  مد ، ای  بآ  زا  يرگید  ءزج  نز ، محر  رد  ای  بآ  عبنم  رد  ایآ 

الـصا دـیراد و  کش  فوصوم  رد  هکلب  تسین  فصو »  » رد امـش  ّکش  رگید  ترابعهب  دـیامن  نالیـس  نایرج و  ات  تسین  محر  رد  ینوخ 
هکلب دیرادن  نالیـس - نایرج و  تفـص - ءاقب  رد  کش  امـش  رتحـضاو ، ترابعهب  هن  ای  دـشاب  هتـشاد  نایرج  هک  تسه  یبآ  هک  دـینادیمن 

ناوتیمن  تسا و  لتخم  باحصتسا  ناکرا  زا  یضعب  اذل  تسه  مد - بآ و  فوصوم - ثودح  رد  امش  دیدرت 
387 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هماسقأب یّلکلا  باحـصتسا  لیبق  نم  وأ  صخّـشلا ، باحـصتسا  لیبق  نم  نوکی  اّمإ  یجیردـّتلا ، رمألا  ءاقب  باحـصتسا  ّنأ  یفخی  ّهنإ ال  ّمث 
نم هیف  ّکش  اذإ  و  یّلکلا ، صخّـشلا و  باحـصتسا  هیف  ّحص  اهنم ، ءیـش  یقب  وأ  تّمت  اهیف  عرـش  یتلا  ۀـمولعملا  ةروّسلا  ّنأ  یف  ّکش  اذإف 
نم ناک  یلوألا  تّمت  دق  ّهنأب  عطقلا  عم  يرخأ  یف  عرـش  ّهنأ  یف  ّکش  اذإ  و  یناّثلا ، مسقلا  نم  ناک  ۀـلیوّطلا ، ةریـصقلا و  نیب  اهدّدرت  ۀـهج 

[. 1  ] تاّیجیردّتلا رئاس  نم  هوحن  نامّزلا و  یف  اذه  یفخی  امک ال  ثلاّثلا ، مسقلا 
______________________________

. دومن يراج  باحصتسا ،
«. تفرع امبسح  هلیلد  هفیرعت و  بسحب  باحصتسالا  یف  كالملا  وه  ام  هب 542 ] لتخی  ّهناب ال  لّیختی  هّنکل  : » فّنصم مالک  نایب و  اّما 

هب باحصتسا ، باب  رد  ام  اریز  درادن  دوجو  باحصتسا  نایرج  زا  یعنام  تسا و  لماک  باحـصتسا  ناکرا  هک  [ 543] دسریم رظنهب  نینچ 
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رد فرع  مینکیم و  ذـخا  فرع  زا  مه  ار  ّکّشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » يانعم میراد و  زاین  هکوکـشم  هنّقیتم و  هّیـضق  داّحتا  کـش و  نیقی و 
میناوتیم اذل  ثودح - رد  کش  هن  میراد - کش  نآ  ءاقب »  » رد نونکا  هتـشاد و  عبنم  زا  بآ  نایرج  هب  نیقی  ام  دیوگیم  دراوم  لیبق ، نیا 

فّقوت مدع و  رگا  اهنآ  ریاظن  مّدلا و  نالیـس  ءاملا و  نایرج  هّیجیردـت و  روما  رد  هک  میدرک  نایب  مه  البق  میئامن و  کّسمت  باحـصتسا  هب 
. تسا رارقرب  یفرع  تدحو  ینعی  دراد  همادا  نالیس ، نایرج و  نامه  هک  دنکیم  مکح  فرع  دشاب ، هدشن  عقاو  ياهظحالم  لباق 

هّیجیردت روما  رد  باحصتسا  فلتخم  ماسقا  نایرج 

عون  راهچ  نامه  هک  میدرک  نایب  باحصتسا  عون  راهچ  هّرمتسم  هّراق و  روما  رد  [- 1]
388 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. مینکیم 544 هراشا  اهنآ  هب  کنیا  هک  دراد  نایرج  مه  هیجیردت  روما  رد 
هب ار  تئارق  نآ  ایآ  هک  میاهدومن  کش  نونکا  اّما  دوب  زامن  هروس  تئارق  لوغـشم  یتعامج  ماما  لاثم : یّلک - هن  یـصخش - باحـصتسا  - 1

؟ هن ای  تسا  هدناسر  نایاپ 
. تسا هّصاخ  تئارق  نامه  لوغشم  وا  مه  زونه  میئوگب  میئامن و  يراج  یئزج  یصخش و  باحصتسا  میناوتیم  ضرف  نیا  رد 

« سی  » هروس نمـض  رد  تئارق  یّلک  هب  تبـسن  سپ  دوب  سی »  » هروس تئارق  لوغـشم  یتعاـمج  ماـما  لاـثم : لّوا : مسق  یّلک  باحـصتسا  - 2
ار سی »  » هروس تئارق  مینادیمن  هک  تسا  نیا  ام  ّکش  أشنم  هن و  ای  دراد  همادا  تئارق  نآ  ایآ  هک  میاهدومن  کش  نونکا  نکل  میراد  نیقی 

؟ هن ای  تسا  هدناسر  رخآ  هب 
هروس نآ  تئارق  لوغشم  زونه  وا  میئوگب  میئامن و  باحصتسا  ار  یصخش - باحـصتسا  سی -»  » هروس تئارق  میناوتیم  مه  دروم ، نیا  رد 

. میئامن باحصتسا  ار  تئارق  یّلک »  » ءاقب میناوتیم  مه  تسا و 
هروـس دـیحوت -»  » هروـس تئارق  اـیآ  هک  مینادیمن  نکل  دـش  هروـس  تئارق  لوغـشم  دـیز ، مینادیم  لاـثم : مّود : مسق  یّلک  باحـصتسا  - 3

هروس هرقب -»  » هروس ندناوخ  لوغشم  هکنیا  ای  هدشمامت - شتئارق  نونکا  هدش  هروس  نآ  تئارق  لوغـشم  رگا  هک  دومن - عورـش  ار  هاتوک -
ةءارق تئارق - یّلک  میناوتیم  طقف  تروص  نیا  رد  هدشن - مامت  دیز  تئارق  نونکا  هدوب  هروس  نآ  تئارق  لوغـشم  رگا  هک  هدش - ینالوط -

رد هک  میدرک  نایب  [ 545] البق اریز  دومن  باحصتسا  ار  هرقب  ای  دیحوت  هروس  تئارق  صوصخ  ناوتیمن  اّما  میئامن  باحـصتسا  ار  ةروّسلا -
باحصتسا  ناوتیم  ار  یّلک »  » طقف مّود  مسق  یّلک  باحصتسا 

389 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هئافتنا هعاطقناب و  عطقلا  عم  [ 547] اروط و  هدیق ، ءاقب  یف  ّکّشلا  ۀهج  نم  همکح  یف  ّکّشلا 546 ] نوکی  ةراتف  نامّزلاب ، دّیقملا  لعفلا  اّمأ  و 

ءاقب یف  ّکّشلا  ۀـهج  نم  ناک  نإف  هلـصأ ، بولطملا ال  مامت  ظاحلب  وه  اـّمنإ  هب 548 ] دـّبعّتلا  نوکی  نأ  لمتحا  اذإ  اـمک  يرخأ ، ۀـهج  نم 
يذلا  راهّنلاک  نامّزلا ، نم  هدیق  باحصتساب  سأب  الف  دیقلا ،

______________________________

. ار درف  صوصخ  هن  دومن 
تفریذـپ نایاپ  تئارق  نآ  هک  میراد  نیقی  دوب و  سی »  » هروس تئارق  لوغـشم  ورمع  هک  میراد  نیقی  لاثم : مّوس : مسق  یّلک  باحـصتسا  - 4

ةءارق  » ناونع زونه  هجیتـن  رد  هک  دـشاب  هدـش  هعقاو »  » هروس تئارق  لوغـشم  هلـصافالب  سی »  » هروـس تئارق  زا  دـعب  میهدیم  لاـمتحا  نکل 
. دراد همادا  نآرقلا »

، تسا یجیردـت  رما  کی  نآرقلا » ةءارق   » هکنیا اـب  مینادـب 549 ،] حیحـص  يراج و  ار  مّوس  مسق  یّلک  باحـصتسا  اـم  رگا  تروص  نیا  رد 
. ریخ الا  دومن و  باحصتسا  ار  نآ  ناوتیم 
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درادن دوجو  ود  نآ  نیب  یقرف  ندوب - هّراق  ریغ  ظاحل - نیا  زا  دوشیم و  يراج  هّراق ، ریغ  هّراق و  روما  رد  باحـصتسا  ماسقا  مامت  هصالخ :
میدرک  نایب  نونکات  هک  ار  هچنآ 
390 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: لاقیف دّیقملا ، سفن  باحـصتساب  سأب  امک ال  هلاوزب ، عطقی  مل  ام  راطفإلا  زاوج  مدع  كاسمإلا و  بوجو  هیلع  ّبترتیف  الثم ، موّصلا  هب  دّیق 
[. 1  ] لّمأتف بجیف ، ناک  امک  نآلا  و  راهنلا ، یف  نآلا  اذه  لبق  ناک  كاسمالا  ّنإ 

______________________________

. دوب ینامز »  » و نامز »  » سفن رد  باحصتسا  نایرج  دروم  رد 

نامز هب  دّیقم  لعف  باحصتسا 

اّما تسا  ّراق »  » شدوخ هک  یلعف  ینعی  دننکیم  عورش  نامز  هب  دّیقم  لعف  باحصتسا  هرابرد  ار  یلّصفم  اتبـسن  ثحب  فّنـصم ، نونکا  [- 1]
دننام دراد  یناوارف  هلثما  سّدـقم  تعیرـش  رد  تسا و  دـّیقم  ناـمز ، هب  اـّما  تسین  ناـمز »  » هک میراد  يروما  نیارباـنب  تسا  ناـمز  هب  دـّیقم 

. تسا یّصاخ  نامز  هب  دّیقم  كاسما و  ینعمهب  موص  هک  موص » »
. دوشیم رّوصت  وحن ، ود  هب  نامز  هب  دّیقم  لعف  بوجو - مکح - ءاقب  رد  کش 

رخآ تاظحل  تعاس و  رد  الثم  هن ، ای  تسا  یقاب  هدوب  نآ  هب  دـّیقم  لعف ، نیا  هک  يدـیق - یناـمز - نآ  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  یهاـگ  - 1
؟ هتفریذپ نایاپ  ای  تسا  یقاب  زور ، ایآ  هن ، ای  تسا  هدیسرارف  راطفا ، تقو  ایآ  هک  مینکیم  کش  ناضمر ، هام  ياهزور 

. دومن يراج  ناوتیم  باحصتسا  عون  ود  دراوم  لیبق ، نیا  رد  دناهدومرف  فّنصم 
كاسما و بوجو  راهن ، ءاقب  همزال  دراد و  همادا  زور  زونه  میئوگب  میئامن و  يراـج  باحـصتسا ، راـهن - ناـمز - سفن  رد  میناوتیم  فلا :

. تسا راطفا  زاوج  مدع 
: وحن نیا  هب  میئامن  يراج  باحصتسا  هزور - كاسما و  نامز - هب  دّیقم  لعف  رد  میناوتیم  ب :

«. بجیف ناک  امک  نآلا  راهّنلا و  یف  ناک  اذه  لبق  كاسمالا  ّنا  »
هکنیا اـی  تسا  راـهن  رد  نم  كاـسما  هک  ماهدومن  کـش  هک  نونکا  اـّما  دوب  زور  راـهن و  رد  نم  موص  كاـسما و  امّلـسم  لـبق ، هقیقد  جـنپ 

كاسما  نآ  رگید  لیل ، لوخد  هطساوب 
391 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا بجاو  كاسما  مه  زونه  میوگب  میامن و  يراج  كاسما »  » دوخ رد  ار  باحصتسا  مناوتیم  تسین ، زور  راهن و  رد 
«. لّمأتف  » هلوق

ای تسا  راهن  رد  ناتکاسما  ایآ  هکنیا  رد  امـش  کش  هک : وحن  نیا  هب  تسا  حرطم  ّتیببـسم  ّتیببـس و  ثحب ، لحم  رد  میئوگب  تسا  نکمم 
رگید دـیدومن ، يراج  یببـس  ّکش  رد  ار  باحـصتسا  هک  یماگنه  هن و  ای  تسا  یقاب  زور » راـهن و   » سفن اـیآ  هک  تسا  نیا  زا  ّببـسم  هن 

- تسا هّیعرش  مه  ّتیببس  هیف  نحن  ام  رد  دسریمن - ّببسم  رد  باحصتسا  نایرج  هب  تبون 
[. 550] درک نایب  ناوتیم  مه  ار  يرگید  هوجو  روکذم  لّمأت  هجو  يارب 

نا  لمتحا  اذا  [ 552] امک يرخا  ۀهج  نم  هئافتنا 551 ] هعاطقناب و  عطقلا  عم  اروط  و   » هلوق - 2
392 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امّوقم ادیق  هتوبثل ال  افرظ  الإ  هیف  نامّزلا  ذخؤی  مل  ام  صوصخ  یف  مکحلا  باحـصتسال  الإ  لاجم  الف  يرخألا ، ۀـهجلا  نم  ناک 553 ] نإ  و 
- اضیأ هل - هتوبث  یف  ّکّشلا  نوکیف  هل ، هتوبث  ملع  ام  ریغ  ّهنإف  نامزلا ، كاذ  دـعب  امیف  همدـع  باحـصتسال  الإ  لاجم  ـالف  ـالإ  و  هعوضومل ،

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1445 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1  ] هئاقب یف  ال  همدعب ، عطقلا  دعب  هتوبث  لصأ  یف  اّکش 
______________________________

« هلصا بولطملا ال  مامت  ظاحلب  وه  اّمنا  هب  دبعّتلا  نوکی 
. مینکیم نایب  يرخالا - ۀهج  نم  ناک  نا  و  دعب - ترابع  هارمه  ار  روکذم  لاثم  ضرف و  حیضوت 

نآ ایآ  هک  مینکیم  کش  یهاگ  رگید  ترابعهب  میراد  کش  مکح  ءاقب  رد  لاحنیعرد  و  نامز ، ءافتنا  ءاضقنا و  هب  نیقی  یهاـگ  : 2 [- 1]
هن ای  تسا  یقاب  دـیق - نامز - ایآ  هک  تسین  تهج  نیا  زا  مکح  ءاقب  رد  ام  دـیدرت  هن و  ای  تسا  یقاب  نامز ، هب  دـّیقم  لعف  هب  طوبرم  مکح 

- مینکیم رکذ  لاثم  ود  ضرف  نیا  يارب  هک  میراد  دیدرت  مکح  ءاقب  رد  لاح  نیع  رد  اّما  هدش  یضقنم  صاخ ، نامز  نآ  میراد  نیقی  هکلب 
-. دناهدومن ءافتکا  لاثم  کی  هب  طقف  فّنصم  هّتبلا 

رد نامز  بولطم و  لصا  کی  هتشاد و  بولطم  لامک  کی  ینعی  هتـشاد  بولطم  دّدعت  مکح ، نایب  ماگنه  الوم  هک  میهدیم  لامتحا  فلا :
هدوب رگید  بولطم  کی  مه  لعفلا  لصا  ّلقتـسم و  بولطم  کی  نامز »  » میهدیم لامتحا  رگید ، ترابع  هب  هتـشاد  تلاخد  لماک  بولطم 

یـضقنم نونکا  هک  ینامز  نامه  صاخ - نامز  رد  لعف  نآ  عوقو  لعفلا 2 - تاذ  هتـشاد 1 - بولطم  ود  وا  هک  میهدیم  لامتحا  اذل  تسا 
- تسا هدش 

هن  تسا  بولطم  دّدعت  لامتحا  نامز ، هب  دّیقم  لعف  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکش  أشنم  سپ 
393 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ادـیپ مکح ، ءاقب  هب  نیقی  هکلب  مینکیمن  کـش  مکح ، ءاـقب  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  بولطم  دّدـعت  هب  نیقی  رگا  اریز  بولطم  دّدـعت  هب  نیقی 
نآ مکح  لّوا ، نامز  ءاضقنا  زا  دـعب  هک  میهدیم  لاـمتحا  نآ ، لاـبند  هب  میهدیم  بولطم  دّدـعت  لاـمتحا  نوچ  هکنیا ، هصـالخ  مینکیم ،

. مینکیم رکذ  يدوزهب  ار  نآ  لاثم  هک  دشاب  یقاب  نامز  هب  دّیقم  لعف 
نآ میهدیم  لامتحا  لاحنیعرد ، اّما  هدوبن  حرطم  بولطملا  لاـمک  بولطملا و  لـصا  هتـشادن و  بولطم  دّدـعت  ـالوم  هک  میراد  نیقی  ب :

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  أشنم  دشاب و  یقاب  مکح ،
نامز رد  مکح  نآ  رگید ، ترابعهب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  مکح ، ءاقب  يارب  يرگید  كالم  صاخ ، نامز  ءاـضقنا  زا  دـعب  میهدیم  لاـمتحا 
تباث مکح  نآ  رگید ، تهج  كالم و  يور  یناث  یناـمز  رد  هتفر و  نیب  زا  كـالم  نآ  هک  هدوب  رقتـسم  تباـث و  كـالم ، کـی  قبط  لّوا ،

- صاخ نامز  نآ  هکیلاحرد  میئامنیم  کش  مکح ، ءاقب  رد  میهدیم ، يرگید  كـالم  دوجو  لاـمتحا  مکح ، يارب  یتقو  هجیتن  رد  تسا 
. تسا هدش  یضقنم  اعطق  مه  لّوا - نامز 

؟ هن ای  دوشیم  يراج  مکح ، ءاقب  باحصتسا  فلا و ب - روکذم - ضرف  ود  لاثم و  ود  رد  ایآ  لاؤس :
. دناهدش لئاق  لیصفت  نآ ، رد  فّنصم  باوج :

یعرـش لیلد  رد  يوحن  هچ  هب  تسا  هدش  یـضقنم  نونکا  هدش و  ذـخا  لیلد ، رد  هک  ینامز  نآ  هک  دـید  درک و  یـسررب  دـیاب  کلذ : نایب 
. هدش رابتعا 

ار هب  رومأم  ّتیهام  دـهاوخیم  الوم  یتقو  هک  يوحن  هب  دـننکیم  ظاحل  هب ، رومأم  مّوقم  دـیق  عوضوم و  دـیق  ناونعهب  ار  ناـمز  یهاـگ  - 1
. دنکیم ذخا  هب  رومأم  مّوقم  تاّیصوصخ  نآ  ءزج  مه  ار  نامز  هب ، رومأم  رد  هلیخد  تاّیصوصخ  مامت  نیب  دنک ، رّوصت 

394 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
سفن هب  رومأم  نیا  رد  هک  دـنیبیم  دـنکیم و  هّجوت  وا  دـهد  رارق  هب  رومأم  ار  نآ  دـهاوخیم  دـنکیم و  رّوصت  ار  دـیز  مارکا  الوم  لاـثم :

نینچ مه  مکح  نایب  ماقم  رد  اذل  دراد  ّتیمّوقم  تلاخد و  هب  رومأم  رد  مه  هعمج  زور  رد  دـیز  مارکا  هکلب  تسین  هب  رومأملا  مامت  مارکا » »
، تروص نیا  رد  دنکیم . نایب  نامز »  » زا دعب  هب و  رومأم  ّتیمامت  زا  دعب  ار  بجاو »  » هملک و  بجاو ) ۀعمجلا » موی   » دیز مارکا  : ) دـیوگیم
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. دراد تلاخد  هب  رومأم  رد  مه  ۀعمجلا » موی   » دیق دراد  ّتیلخدم  هب  رومأم  رد  مارکا »  » هک روطنامه 
دیز مارکا  ایآ  هک  مینک  کـش  هبنـش - زور  ندیـسر  ارف  هعمج و  زور  نتـشذگ  زا  دـعب  لّوا - ناـمز  ءاـضقنا  زا  دـعب  رگا  روکذـم  لاـثم  رد 
موی  » مارکا بوجو  ءاقب  هبنـش ، زور  رد  دـیز  مارکا  بوجو  اریز  میئاـمن  باحـصتسا  ار  مارکا  بوجو  ءاـقب  میناوتیمن  هن ، اـی  دراد  بوجو 

ات تسین  رارقرب  داّحتا ، هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  نیب  تسا و  ریاغم  تبّـسلا  موی  هب  دّیقم  مارکا  اب  ۀعمجلا  موی  هب  دّیقم  مارکا  تسین . ۀعمجلا »
. دومن يراج  باحصتسا ، ناوتب 

موی هک  نآلا  هدوب و  بجاو  ۀعمجلا  موی  هب  دّیقم  مارکا  هکلب  هدوبن  بجاو  دیز ، مارکا  اریز  ابجاو » دیز  مارکا  ناک   » دیئوگب دیناوتیمن  امش 
دیئامن مارکا  بوجو  ءاقب  باحصتسا  دیناوتیمن  دنراد و  توافت  رگیدکی  اب  امش  هّیـضق  ود  دیراد و  کش  مارکا  بوجو  رد  تسا  تبّـسلا 

نایب ار  یفیلکت  ـالوم  هکنآ  زا  لـبق  هبنـشجنپ ، زور  رد  اریز  دراد  ناـیرج  هبنـش  زور  هب  تبـسن  دـیز ، مارکا  بوجو  مدـع  باحـصتسا  هکلب 
مدع باحصتسا  دیراد ، کش  دیز  مارکا  بوجو  رد  تسا و  تبّسلا  موی  هک  نآلا  هتـشادن ، بوجو  هبنـش  زور  هب  تبـسن  دیز  مارکا  دیامن ،

. بوجو ءاقب  باحصتسا  هن  دوشیم  يراج  بوجو 
، مدع باحـصتسا  هکلب  دوشیمن  يراج  بوجو ، ءاقب  باحـصتسا  اهنت  هن  هدش  ذخا  عوضوم ، دـیق  ناونعهب  نامز  هک  يدراوم  رد  هصالخ :

. دنکیم ادیپ  نایرج 
395 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

طانملا وه  امیف  نامّزلا  لثم  لخد  ةرورـض  هلیلد ، یف  مکحلا  توبثل  افرظ  ذخأ  نإ  عوضوملا و  دویق  نم  نوکی  ۀـلاحم  نامزلا ال  ّنإ  لاقی : ال 
[. 1  ] همدع باحصتسال  الإ  لاجم  الف  هتوبثل ،

______________________________

دیز مارکا  : ) دـیوگیم نینچ  مکح  نایب  ماقم  رد  الوم  الثم  دوشیم  ذـخا  مکح ، توبث  دـیق - هن  فرظ -»  » ناونعهب نامز »  » مه یهاـگ  - 2
، ۀعمجلا موی  هب  دّیقم  مارکا  هن  تسا  دیز » مارکا  ، » مکح عوضوم  دهدیم و  رارق  مکح  فرظ  ار  ۀـعمجلا  موی  ینعی  ۀـعمجلا )» موی   » بجاو

. تسا قلطم  دیز ، مارکا  ینعی 
بوجو ءاقب  باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  میئامن ، کش  مکح ، ءاقب  رد  هبنـش - زور  نامز - ءاـضقنا  زا  دـعب  رگا  روکذـم  ضرف  لاـثم و  رد 

بجاو دیز ، مارکا  تفگ : ناوتیم  تسا و  لماک  باحـصتسا ، ناکرا  دنتـسه و  دّحتم  هکوکـشم  هنّقیتم و  هّیـضق  اریز  درادن  دوجو  مارکا ،
. مینکیم باحصتسا  ار  بوجو  نامه  ءاقب  اذل  میراد  کش  دیز ، یلبق  مارکا  بوجو  ءاقب  رد  هبنش - زور  نآلا - دوب و 

ار نامز  لـیلد ، رهاـظ  بسحهب  ـالوم  هک  يدراوم  رد  هک  مینکیم  لاؤس  وا  زا  هعجارم و  لـقع ، هب  اـم  دـیوگیم : لکـشتسم  لاکـشا : [- 1]
؟ دراد یشقن  هچ  نامز »  » نیا ۀعمجلا » موی  بجاو  دیز  مارکا   » تسا هتفگ  هداد و  رارق  مکح  فرظ 

عقاو اّما  هدـش ، ذـخا  لیلد ، رد  ّتیفرظ  تروصهب  ۀـعمجلا » موی   » هچرگ دراد  طابترا  عوضوم  هب  تاّیـصوصخ  مامت  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 
دراد دوجو  مارکا ، رد  هک  یتحلـصم  رد  دـیق  نآ  دراد و  تلاـخد  مکح ، كـالم  رد  عوـضوم و  دـیق  ۀـعمجلا » موـی   » هک تسا  نیا  بلطم ،

دـشاب هتـشادن  تلاخد  مکح ، تحلـصم  رد  ۀعمجلا » موی   » ناونع الـصا  دشاب و  تحلـصم  ياراد  مارکا  یّلک  روطهب  رگا  الا  تسا و  لیخد 
؟ دراد یتّیصوصخ  هچ  ۀعمجلا » موی   » نیا و  ۀعمجلا » موی   » بجاو دیز  مارکا  تسا  هتفگ  الوم  ارچ  سپ 

396 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذـهب لعفلا  ّنأ  یف  ۀهبـش  الف  فرعلا  رظنب  ةربعلا  تناک  اذإ  اّمأ  و  لقعلا ، رظن  ۀـقّدلاب و  عوضوملا  نییعت  یف  ةربعلا  تناک  ول  معن ، لاقی : ّهنإف 

الف یناّثلا  نامّزلا  یف  هعافترا  هل و  مکحلا  اذه  ءاقب  یف  ّکش  و  لّوألا ، نامّزلا  یف  هل  مکحلا  توبثب  عطق  نینامّزلا ، یف  دـحاو  عوضوم  رظّنلا 
[. 1  ] هتوبث باحصتسال  الا  لاجم  نوکی 

______________________________
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زا دعب  ای  مینک  رکذ  بجاو »  » زا لبق  ار  ۀعمجلا  موی  هاوخ  دراذگیمن  ریبعت  ود  نیا  نیب  یتوافت  وا  مینکیم  هعجارم  لقع ، هب  یتقو  هصالخ :
یبوجو تحلـصم  رد  ۀعمجلا » موی   » میئوگیم اذل  تسا  ّرثؤم  مکح ، كالم  رد  عوضوم و  دیق  تاّیـصوصخ ، همه  لقع ، قیقد  دید  زا  نآ ،
تروص رد  تسا و  عوضوم  مّوقم  دـیق  دراد و  ّتیدـیق  اـمتح  سپ  تسا  لـیخد  یبوجو ، تحلـصم  رد  نوچ  دراد و  تلاـخد  دـیز ، مارکا 
رارقرب داّحتا  هکوکشم ، هنّقیتم و  هّیـضق  نیب  اریز  دومن - يراج  بوجو ، باحـصتسا  ناوتیمن  لبق  تروص  دننام  مه  مّود - تروص  ریخا -

. دوشیم يراج  بوجو ، مدع  باحصتسا  لّوا - تروص  لبق - ضرف  دننام  هکلب  تسین 
: هک میئامنیم  رارکت  میاهدومن ، نایب  اهراب  هک  ار  یباوج  نامه  نونکا  باوج : [- 1]

داّحتا رد  كالم  هک  میاهتفگ  اـهراب  اـّما  تسین  داـّحتا  نیتّیـضق  نیب  تفگ و  لکـشتسم  هک  تسا  ناـمه  بلطم ، یلقع  قیقد  دـید  رظن و  زا 
ضرف ود  لاثم و  ود  نیب  وا  میئاـمنیم  هعجارم  فرع ، هب  هک  یماـگنه  اـم  یلقع و  ّتقد  لاـمعا  هن  تسا  فرع  تواـضق  مکح و  نیتّیـضق ،

رد هک  هبنـش  زور  رد  تسا و  عوضوم  مّوقم  ۀعمجلا  موی  بجاو » ۀعمجلا  موی  دیز  مارکا   » لاثم رد  دـیوگیم  دوشیم و  لئاق  توافت ، ریخا ،
- مّود ضرف  لاثم و  رد  اّما  تسین . رارقرب  داّحتا  هّیضق  ود  نیب  اریز  دومن  بوجو  ءاقب  باحصتسا  ناوتیمن  میراد  کش  دیز ، مارکا  بوجو 
مارکا  بوجو  رد  هک  هبنش  زور  دشاب و  عوضوم  مّوقم  هکنیا  نودب  دنادیم  مکح  فرظ  ار  ۀعمجلا  موی  ۀعمجلا -» موی  بجاو  دیز  مارکا  »

397 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] لیق 554 امک  نیباحصتسالا ، نیب  ضراعّتلا  عقی  و  نیرظّنلا ، الک  توبثل  يرجی  مدعلا  توبّثلا و  نم  دحاو  ّلک  باحصتساف  لاقی : ال 

______________________________

. تسا رارقرب  یفرع  داّحتا  نیتیضق ، نیب  دومن و  باحصتسا  ار  دیز  مارکا  بوجو  ءاقب  ناوتیم  میراد  کش  دیز ،
- لّوا نامز  صاخ - نامز  ءاضقنا  زا  دـعب  تسا و  دراو  لکـشتسم ، لاکـشا  میئامن ، لامعا  یلقع  ّتقد  باحـصتسا ، باب  رد  رگا  هصـالخ :
ار بوجو  ءاقب  ناوتیم  صاخ  نامز  ءاضقنا  زا  دـعب  میهد ، رارق  كالم  ار  فرع  رظن  رگا  اـّما  دومن  باحـصتسا  ار  بوجو  ءاـقب  ناوتیمن 

. دومن باحصتسا 
نیمه و  دـشاب - لقع  نیتّیـضق  داّحتا  هب  تبـسن  مکاح  هکیتروصرد  دـناهتفریذپ - ار  لکـشتسم  لاکـشا  يّدـح  ات  فّنـصم  ابیرقت  نونکاـت 

. میزادرپیم نآ  نایب  هب  نونکا  هک  هدومن  داجیا  ار  يرگید  لاکشا  يارب  ياهنیمز  بلطم 
توبث باحصتسا  هکوکشم ، هنّقیتم و  هّیضق  عوضوم  صیخشت  رد  یلقع  ّتقد  لامعا  رب  انب  هک  دیدرک  لوبق  فّنصم - امش - لاکـشا : [- 1]

صیخـشت رظن و  باحـصتسا ، ّهلدا  رد  كالم  هکنیا  رب  انب  اّما  دوشیم  يراج  بوجو ، مدع  باحـصتسا  هکلب  دوشیمن  يراج  مکح  ءاقب  و 
طقاست ضراعت  اب  دوشیم و  ضراعت  باحـصتسا ، ود  نآ  نیب  هجیتن ، رد  دوشیم و  يراج  مکح ، ءاـقب  توبث و  باحـصتسا  دـشاب ، فرع 

- دوشیم رارقرب  طقاست  ضراعت و  مکح ، توبث  مدع  توبث و  باحصتسا  نیب  دننکیم -
نامز هکیتروصرد  اریز  دـیق - هن  دـشاب - هدـش  رابتعا  فرظ  ناونعهب  مکح  لیلد  رد  نامز  هک  تسا  یتروص  رد  روکذـم  لاکـشا  رّکذـت :

اب مه  دشاب  هدش  ذخا  دیق ، ناونعهب 
398 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عمجلا ناکمإ  مدعل  امهدحأب ، قیـس  اذإ  الإ  ّحصی  داکی  الف  الإ  و  نیرظّنلا ، ّمعی  هموهفمب  ام  لیلّدلا  یف  ناک  ول  کلذ  نوکی  اّمنإ  لاقی : ّهنإف 
باحـصتسا وه  و  دـحاو ، باحـصتسا  الإ  كانه  نوکی  الف  امهّمعی ، هموهفمب  ام  بابلا  رابخأ  یف  نوکی  و ال  امهنیب ، ةافانملا  لامکل  امهنیب 

ۀهبش و ال  یفرعلا ، رظّنلاب  بابلا  اذه  یف  ةربعلا  ّنأ  نم  تفرع  امل  ادیق ؛ ذخأ  اذإ  امیف  مدعلا  باحصتسا  و  افرظ ، نامّزلا  ذخأ  اذإ  امیف  توبّثلا 
ریغ ّصاخ  نامزب  دّیقملا  لعفلا  ّنأ  ةرورـض  هبـسحب ؛ یناّثلا  یف  دّدعتم  لّوألا و  یف  دـّحتم  هلبق  هعم   ] عم تقولا  كاذ  دـعب  امیف  لعفلا  ّنأ  یف 

[. 1  ] یفرعلا یحماسملا  رظّنلاب  ول  و  رخآ ، نامز  یف  لعفلا 
______________________________
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. دوشیمن يراج  مکح ، ءاقب  باحصتسا  تسا و  ریاغتم  هکوکشم ، هنّقیتم و  هّیضق  عوضوم  فرع ، رظن  قبط  مه  یلقع و  ّتقد 
صیخـشت رد  باحـصتسا  رد  هک  درکیم  تلـالد  ینعی  دادیم  رارق  ربـتعم  ار  رظن  ود  ره  هک  دوب  یبـلطم  باـب ، راـبخا  ّهلدا و  رد  رگا  [- 1]

رد دوب و  یقارن - لـضاف  موحرم  لکـشتسم - اـب  قح  تروص ، نیا  رد  فرع ، صیخـشت  مه  تسا و  ربـتعم  یلقع  ّتقد  رظن و  مه  عوـضوم 
- هبنـش زور  مّود - نامز  ندیـسر  ارف  و  هعمج - زور  لّوا - نامز  ءاضقنا  زا  دـعب  [- 555] ۀعمجلا موی  بجاو  دـیز  مارکا  لبق - ضرف  لاثم و 
، دیز مارکا  بوجو 557 ] ءاـقب  باحـصتسا  مه  و  بوجو 556 ] مدـع  باحـصتسا  مه  میدرکیم  دـیدرت  دـیز  مارکا  بوجو  ءاـقب  رد  هک 

. دندومنیم طقاست  ضراعت و  هجیتن ، رد  دشیم و  يراج 
، تروص نیا  رد  تسا ، ربتعم  فرع ، رظن  مه  یلقع و  ّتقد  مه  عوضوم  صیخـشت  رد  دیامن  دـییأت  هک  دـشابن  یلیلد  باب  رابخا  رد  رگا  اّما 

حیحص  باحصتسا ، نایرج 
399 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مهف عوـضوم و  صیخـشت  رد  كـالم  میدرک  ناـیب  ارّرکم  هک  تسا  فرع  صیخـشت  مه  رظن  نآ  رظن و  ود  نآ  زا  یکی  قـبط  رگم  تـسین 
. یلقع ّتقد  لامعا  هن  تسا  فرع  رظن  تایاور ،

تروص نیا  رد  تسا ، ربتعم  فرع ، رظن  مه  و  یلقع ، ّتقد  لامعا  مه  عوضوم  صیخـشت  رد  هک  دنکن  دـییأت  باب  تایاور  رگا  ارچ  لاؤس :
- دیز مارکا  بوجو  مکح - ءاقب  باحـصتسا  نآ ، هجیتن  هک  دومن  باحـصتسا  فرع ، صیخـشت  قبط  دومن و  ذخا  ار  فرع  رظن  دـیاب  طقف 

. تسا هبنش - زور  مّود - نامز  هب  تبسن 
باحـصتسا لقع ، رظن  قبط  نوچ  تسا  رارقرب  تاـفانم  لاـمک  اـهنآ  نیب  دومن و  عمج  فرع - لـقع و  رظن - ود  نیب  ناوتیمن  اریز  باوج :

هب تبـسن  دـیز ، مارکا  بوجو  ءاقب  باحـصتسا  فرع ، صیخـشت  قبط  اّما  دوشیم  يراج  مّود ، نامز  هب  تبـسن  دـیز ، مارکا  بوجو  مدـع 
. دوشیم يراج  هبنش  زور  مّود و  نامز 

ذخا ّتیفرظ  ناونعهب  نامز  هک  يدراوم  رد  تسا و  رظان  فرع ، رظن  صیخـشت و  نامه  هب  باـب  تاـیاور  نینچمه  راـبخا و  هّیّلک  هصـالخ :
درادن دوجو  ياههبش  اریز  دوشیم  يراج  مّود ، نامز  هب  تبـسن  مکح ، نامه  ءاقب  توبث و  باحـصتسا  صاخ ، نامز  ءاضقنا  زا  دعب  هدش ،

افرع هبنش ، زور  مّود و  نامز  ینعی  لّوا  نامز  ءاضقنا  زا  دعب  لّوا و  نامز  ءاضقنا  زا  لبق  دیز - مارکا  لعف - نآ  [، 558] روکذم ضرف  رد  هک 
توبث و باحـصتسا  ناوتیم  تسا و  رارقرب  یفرع  داّحتا  هکوکـشم  هنّقیتم و  هّیـضق  نیب  لماک و  باحـصتسا ، ناکرا  تسا ، يدـحاو  لمع 
زا دـعب  لّوا و  نامز  ءاضقنا  زا  لبق  لعف  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ّتیدـیق  ناونع  نامز  رگا  اّما  دومن  يراـج  مّود  ناـمز  هب  تبـسن  ار  بوجو  ءاـقب 

ءاضقنا
400 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّنأ و  یبولطملا ، دّدعّتلا  وحنب  ّهنأ  یف  ّکّشلا  ۀهج  نم  همکح ، ءاقب  یف  ّکّشلا  ناک  اذإ  امیف  ادّحتم  اضیأ - هبـسحب - نوکی  نأ  دـعبی  ال  معن ،
هبتارم نم  ۀـبترملا  کلت  نود  امب  هؤاقب  لمتحی  هنأ  الإ  اـعطق ، هدـعب  اـیقاب  نکی  مل  نإ  تقولا و  كاذ  عم  ناـک  یتلا  ۀـبترملا  کـلتب  همکح 

[. 1  ] بحصتسیف
______________________________

. تسین داّحتا  نیتّیضق  نیب  اریز  [ 559] دوشیمن يراج  مکح  ءاقب  توبث و  باحصتسا  تسین و  يدحاو  لمع  افرع  لّوا ، نامز 
هدوب حرطم  بولطم  دّدعت  هلئسم  هوالعهب  هدش و  ذخا  عوضوم ، دیق  ناونعهب  نامز  هک  يدروم  رد  هک : تسین  دیعب  دناهدومرف  فّنصم  [- 1]

هدومن نایب  ار  بجاو - ۀـعمجلا  موی  دـیز  مارکا  فیلکت - الوم  یتقو  میهدیم  لاـمتحا  ینعی  دومن  باحـصتسا  ار  مکح  ءاـقب  ناوتب  [، 560
: تسا هتشاد  بولطم  ود  تسا 

. تسا هدوب  يرگید  بولطم  مه  لعفلا  لصا  هدوب 2 - بولطم  کی  صاخ ، نامز  رد  لعف  عوقو  - 1
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، مّود ناـمز  هب  تبـسن  ار  یلبق  مکح  ءاـقب  ناوـتیم  میئاـمن ، کـش  یلبق  مکح  ءاـقب  رد  لّوا  ناـمز  ءاـضقنا  زا  دـعب  رگا  روکذـم  ضرف  رد 
لامتحا اّما  تسین  یقاب  ّتیبولطم  زا  هجرد  نامه  اب  لعف  نآ  مکح  صاخ 561 ،] نامز  نآ  ءاضقنا  زا  دعب  مینادیم  هچرگ  دومن  باحصتسا 

. میئامنیم باحصتسا  ار  مکح  ءاقب  اذل  [ 562] دشاب یقاب  یلبق  تحلصم  زا  رتمک  یتحلصم  اب  لعف  نامه  مکح  میهدیم 
401 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. ادّیج لّمأتف 563 ]
لبق نم  الإ  اهئاقب  یف  ّکشی  داکی  ال  اهبابـسأب ، تدـجو  اذإ  امم  نوکی  اهلباقی  ام  ۀـّیثبخلا و  ۀـّیثدحلا و  ةراهّطلا  ّنأ  یفخی  ـال  مهو : ۀـحازإ 

تناک اهل ، عفار  ثدحی  مل  ام  یقبت  تناک  اهب  تدجو  اذإ  اّهنأ  ةرورـض  اهبابـسأ ، ریثأت  رادـقم  یف  ّکّشلا  لبق  نم  ال  اهل ، عفاّرلا  یف  ّکّشلا 
و يذملا ، دعب  ةراهّطلل  اببـس  ءوضولا  لعج  مدع  ۀلاصأل  لصأ  الف  ۀّیعرـش ، راثآ  اهل  تناک  یتلا  ۀـّیرابتعالا  رومألا  وأ  ۀـّیجراخلا  رومألا  نم 
وأ ةراهّطلا  ۀـلاصأ  الإ  لصأ  انهاه  نوکی  و ال  لضافالا ، ضعب  نع  یکح  امک  ةّرم ، لسغلا  دـعب  ۀـساّجنلل  اببـس  ةاقالملا  لـعج  مدـع  ۀـلاصأ 

[. 1  ] ۀساّجنلا
______________________________

هصالخ هک  دندرک  نایب  لاقی » ّهناف  لاقی ...  ال   » تروص هب  اریخا  ار  نآ  لصاح  فّنـصم  هک  دنتـشاد  یمالک  هر »  » یقارن لضاف  مّهوت : [- 1]
: دوب نینچ  نآ 

، لّوا نامز  ءاضقنا  زا  دعب  ۀـعمجلا - موی  بجاو  دـیز  مارکا  دوش - ذـخا  لیلد ، رد  ّتیفرظ  ناونعهب  نامز  رگا  یّتح  نامز ، هب  دـّیقم  لعف  رد 
ضراعت رگیدکی  اب  باحصتسا  ود  نیا  مدع و  باحصتسا  مه  دوشیم و  يراج  مکح  ءاقب  باحصتسا  مه  مینک  کش  مکح ، ءاقب  رد  رگا 

زور رد  دـیز  یلبق  مارکا  بوجو  هک  تسا  نیا  لصا ، میئوگیم  یفرط  زا  میئامن ، کش  دـیز ، مارکا  ءاقب  رد  هبنـش  زور  رگا  الثم  دـننکیم 
مه  نآلا  دوبن  بجاو  دیز ، مارکا  هک  هبنشجنپ  زور  میئوگیم  مه  رگید  فرط  زا  تسا و  رمتسم  مه  هبنش 

402 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضراـعت مهاـب  باحـصتسا  ود  نیا  تسا و  دـیز  مارکا  بوـجو  مدـع  لـصا ، میراد ، کـش  دـیز  مارکا  بوـجو  رد  تسا و  هبنـش  زور  هک 

میدومن و نایب  ار  راوگرزب  ود  ره  مالک  لیـصفت  هک  دوشیم  يراج  مارکا ، بوجو  ءاقب  باحـصتسا  طقف  دـندومرف  فّنـصم  اّما  دـننکیم .
. تسین نآ  هداعا  هب  يزاین 

: تسا نینچ  نآ  لّصحم  هک  [ 564] دناهدرک رکذ  مه  يرگید  هلثما  روبزم  ضراعت  يارب  یقارن  لضاف 
، تراهط لیـصحت  زا  دـعب  دـش ، لصاح  شیارب  ثدـح  زا  تراـهط  تفرگ و  ءوضو  یـصخش  دـینک  ضرف  هّیثدـح : تراـهط  دروم  رد  - 1

؟ هن ای  تسا  یقاب  شتراهط  ایآ  هک  دومن  کش  هجیتن ، رد  دش و  جراخ  وا  زا  يذم - یهبتشم - تبوطر 
. دنیامنیم طقاست  ضراعت و  رگیدکی  اب  دوشیم و  يراج  باحصتسا ، ود  روکذم  لاثم  رد  دناهدومرف  یقارن  موحرم 

. تسا یقاب  یلبق  تراهط  يذم  جورخ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  لصا ، تراهط : ءاقب  باحصتسا  فلا :
403 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

جورخ نامز  ات  ءوضو ، هکنیا  ای  يذم ، جورخ  زا  دعب  یّتح  تسا  تراهط  ببس  ءوضو ، لیصحت  ایآ  هک  میراد  کش  تهج ، نیا  رد  ام  ب :
: میئوگیم هجیتن  رد  تسا - تراهط  ببس  ریثأت  رادقم  رد  ام  ّکش  تسا - تراهط  ببس  يذم ،

: نیاربانب درادن  ّتیببس  يذم  جورخ  زا  دعب  تراهط  يارب  ببس ، نآ  هک  تسا  نیا  لصا ،
. يذم جورخ  زا  دعب  تراهط  يارب  ءوضو  ّتیببس  مدع  باحصتسا  مه  دوشیم و  يراج  تراهط ، باحصتسا  مه  يذم ، جورخ  زا  دعب 

سّجنتم سابل  ریهطت  رد  اـیآ  هک  میدومن  کـش  اـم  دومن و  تباـصا  یـسابل  هب  لوب - یتساـجن - دـینک  ضرف  هّیثبخ : تراـهط  دروم  رد  - 2
. تسا ربتعم  نیتّرم - لسغ - دّدعت  سابل  ریهطت  رد  هکنیا  ای  تسا  یفاک  هّرم - لسغ  نتسش - هبترمکی 
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يراج باحـصتسا ، عون  ود  میـشاب  هتـشاد  کش  تساجن  ءاقب  رد  میئوشب و  ار  نآ  هبترمکی  طقف  سابل  ریهطت  يارب  رگا  روکذم  ضرف  رد 
: دوشیم

. میئامنیم باحصتسا  ار  تساجن  ءاقب  ینعی  تسا  یقاب  یلبق  تساجن  نآ  هدحاو ، ةّرم  لسغ  زا  دعب  میئوگیم  یفرط  زا  فلا :
لسغ زا  دعب  هک  دوب  يوق  ردقنآ  شتّیببس  ایآ  دوب ، سابل  سّجنت  ببس  هک  روکذم  تاقالم  تساجن و  تباصا  میئوگیم  مه  یفرط  زا  ب :

نآ نتـسش ، هبترمکی ، زا  دعب  ینعی  تسا  یقاب  هدحاو ، ةّرم  لسغ  نامز  ات  لوب - تساجن - اب  تاقالم  هکنیا  ای  دـشاب  یقاب  مه  هدـحاو  ةّرم 
. دوشیم كاپ  سابل 

: میئوگیم روکذم  ضرف  رد 
مـسق ود  نایرج  اب  هجیتن  رد  هدش و  كاپ  روکذم ، سابل  ینعی  تسه  هدحاو  ةّرم  لسغ  زا  دـعب  تساجن  يارب  تاقالم  ّتیببـس  مدـع  لصا ،

ضراعت و اهنآ  نیب  باحصتسا ،
404 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. میاهدرک نایب  ار  یقارن  موحرم  مّهوت  لصا  نونکات  تسا . رارقرب  طقاست 
. میتسه روکذم  مّهوت  ندرک  لئاز  ددصرد  نونکا  مّهوت : عفد 

ادیپ همادا  دندرک ، ادـیپ  قّقحت  ناشبابـسا  هلیـسو  هب  یتقو  هک  دنتـسه  يروما  زا  [- 565] اهلباقی ام  و  هّیثبخ - هّیثدـح و  تراهط  کلذ : ناـیب 
رد کش  هن  تسا  عفار  دوجو  رد  کش  تهج  زا  اهنآ  ءاقب  رد  ام  ّکش  هشیمه  ینعی  دـنک  لیاز  ار  اهنآ  دـیایب و  یعفار  هکنیا  ات  دـننکیم 

. یضتقم
- یـضتقم رد  کش  اهنآ - بابـسا  ریثأت  رادـقم  رد  کش  تهج  زا  اهنآ  ءاقب  رد  ام  ّکـش  میئوگیم  هر »  » یقارن لـضاف  هب  رگید  تراـبعهب 

نیا رد  ام  کش  دیدرگ ، جراخ  رهطتم  صخـش  زا  یهبتـشم  للب  سپـس  دش و  لصاح  ثدـح  زا  تراهط  ءوضو  هلیـسوهب  یتقو  الثم  تسین 
هک میشاب  هتشاد  کش  ءوضو ، ریثأت  رادقم  رد  ام  هک  يذم  جورخ  زا  دعب  یّتح  تسا ، تراهط  ببس  ءوضو ، لیـصحت  ایآ  هک  تسین  تهج 

رگا تسا ، هدش  لصاح  ءوضو  هلیـسوهب  هک  یتراهط  نآ  میئوگیم  هکلب  هدروآ ، تراهط  ام  يارب  ینامز  هچ  ات  هزادـنا و  هچ  ات  ءوضو  نآ 
میئوگیم دوشیم و  يراج  تراهط  ءاقب  باحـصتسا  امئاد  میراد  کش  عفار ، دوجو  رد  نوچ  تسا و  یقاب  لاس  هد  ات  اـضرف  دـیاین  یعفار 

باحـصتسا هک  تسین  ببـس  ریثأت  رادـقم  رد  ام  کش  هکنیا  هصالخ  تسا . یقاب  یلبق  تراهط  يذـم ، جورخ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  لصا ،
. دننک طقاست  ضراعت و  تراهط - باحصتسا  دوجو - باحصتسا  اب  مدع  باحصتسا  هجیتن  رد  دوش و  يراج  مه  مدع 

: میئوگیم دوب ، هدومن  تاقالم  لوب - تساجن - اب  سابل  نآ  هک  هّیثبخ  تراهط  دروم  رد  نینچمه  و 
405 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دروم یف  ّکش  ولف  اقلعم ، اطورشم  ناک  اذإ  امیف  لاکـشإلا  یغبنی  ال  اقلطم ، اّیلعف  امکح  نّقیتملا  ناک  اذإ  امیف  لاکـشإ  امک ال  ّهنإ  سماخلا :
ءورط لجأل 
______________________________

ناوتب ات  تسین  ببـس  ریثأت  رادـقم  رد  کش  دوش و  لصاح  نآ ، هب  تبـسن  یعفار  هکنیا  رگم  تسا  یقاب  تساـجن  نآ  هک  تسا  نیا  لـصا ،
. تسا هدحاو  ةّرم  لسغ  زا  دعب  تساجن  يارب  تاقالم  ّتیببس  مدع  لصا ، تفگ 

: دناهدومرف هدش و  لئاق  یلیصفت  یقارن  موحرم  رّکذت :
یف عراّشلا  لعجل  لخد  امم ال  اهوحن  فافجلا و  ۀـبوطّرلا و  ةایحلا و  لیللا و  مویلاـک و  ۀـّیجراخلا  رومـالا  اـّما  ۀّیعرّـشلا و  رومـالا  یف  اذـه  »

«. اهدوجو باحصتساب  ضراعم  لقع  لاح  باحصتسا  قّقحت  مدعل  ضراعمالب ، ۀّجح  اهیف  دوجولا  باحصتساف  اهدوجو 
: دناهدومرف هدرک و  روکذم  لیصفت  نالطب  هب  ياهراشا  دوخ ، مالک  رد  فّنصم 
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هک دشاب  هّینیوکت 566 ] هّیجراخ  روما  زا  تراهط  هاوخ  ۀّیعرش »...  راثآ  اهل  تناک  یتلا  ۀّیرابتعالا  رومالا  وا  ۀّیجراخلا  رومالا  نم  تناک  »... 
هدومن و رابتعا  ار  نآ  سّدقم  عراش  هک  دـشاب  ياهّیرابتعا 567 ] روما  زا  هکنیا  ای  تسا و  نآ  رگنایب  نّیبم و  سّدـقم  عراـش  تروص  نیا  رد 

. تسا هدومن  ّبترتم  نآرب  يراثآ 
، تلاح نآ  اب  ناوتیم  هک  دوشیم  لصاح  ناسنا ، يارب  یناسفن  تلاح  کی  ءوضو ، لیـصحت  اب  دـشاب  هّیجراخ  روما  زا  تراـهط  رگا  ـالثم 

يراثآ ياراد  دـشاب ، هدومن  لعج  ار  نآ  سّدـقم  عراش  و  هّیرابتعا ، روما  زا  تراهط  رگا  دومن و  رارقرب  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  يونعم  طاـبترا 
 ... دومن و ّسم  ار  هّللا  باتک  تلاح  نآ  اب  ناوتیم  تسا و  زامن  عورش  لوخد و  زّوجم  هکنیا  هلمج  زا  تسا 

406 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
کلذب لالتخالا  مدعل  ۀقّلعملا ، هماکحأ  باحـصتسا  ّحص  ۀقلطملا  هماکحأ  باحـصتسا  ّحـص  امیفف  هماکحأ ، ءاقب  یف  هیلع  تالاحلا  ضعب 

[. 1  ] ءاقب ّکّشلا  اتوبث و  نیقیلا  نم  باحصتسالا  ماوق  یف  ربتعا  امیف 
______________________________

یقیلعت باحصتسا  مجنپ  هیبنت 

هراشا

- طورشم ریغ  قلطم - یلعف  مکح  کی  ام  نّقیتم  رگا  تسا . یقیلعت  باحـصتسا  نایرج  مدع  ای  نایرج  هرابرد  مجنپ  هیبنت  رد  ام  ثحب  [- 1]
. هعمج زامن  بوجو  باحصتسا  دننام  [ 568] دوشیم يراج  باحصتسا  نآ  هرابرد  لاکشا  نودب  دشاب ،

؟ هن ای  دوشیم  يراج  شاهرابرد  باحصتسا  ایآ  دوب ، ّقلعم  طورشم و  ام  نّقیتم  رگا  هک  مینک  یسررب  دیاب  نونکا 
هکلب هدش  هتفگ  تابجاو  میسقت  ثحب  رد  هک  تسا  زّجنم  ّقلعم  بجاو  نآ  زا  ریغ  ّقلعم - بجاو  ّقلعم -»  » زا دوصقم  هیف  نحن  ام  رد  رّکذت :

هن تسا  يوغل  ّقلعم  ّقلعم ، نیا  تقیقح ، رد  هدومن - نایب  لوصف  بحاص  هک  یقّلعم  بجاو  نآ  هن  تسا - طورشم  نامه  ّقلعم ، زا  دوصقم 
. یحالطصا ّقلعم 

رد يرییغت  دشاب ، هدش  راب  ّقلعم  طورـشم و  تروصهب  یعوضوم  يور  تعیرـش ، رد  یمکح  هک  تسا  نیا  یقیلعت  باحـصتسا  رد  دوصقم 
ام يارب  یلو  هدشن  عوضوم  رییغت  ثعاب  تالاح ، ای  تلاح  نآ  ضورع  اّما  هتـشگ  ضراع  نآرب  تالاح  زا  یـضعب  هدش و  ادیپ  عوضوم  نآ 

زاب تلاح ، رییغت  نآ  ظاحل  اب  ایآ  هک  تسا  هدومن  داجیا  دیدرت  ّکش و 
407 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هن ای  دراد  ءاقب  یقیلعت  مکح  نآ  مه 
بنع هب  تبـسن  نایلغ ، رب  ّقلعم  طورـشم و  تمرح  کی  ینعی  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » تسا هدمآ  نینچ  هفیرـش  تایاور  زا  یـضعب  رد  الثم 
أـشنم هک  يزیچ  و  بنع »  » زا تسا  ترابع  مهنآ  عوضوم  هدـش و  ّقلعم  ناـیلغ ، رب  تمرح  روکذـم ، لـیلد  رد  نیارباـنب  تسا . هدـش  تباـث 
زیوم شمشک و  هب  هدرک - ادیپ  یکـشخ  تسوبی و  تلاح  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تبوطر  تلاح  روگنا ، نآ  هک  تسا  نیا  هتـشگ ، کش 

ام هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  هک  تسین  نینچنیا  دوشیمن و  ضوع  یبیبز ، هب  یبنع  تلاح  رییغت  اب  عوضوم  هک  میدقتعم  ام  و  هتـشگ - لدبم 
هک تسا  هدومن  داجیا  کش  دیدرت و  ام  يارب  یبیبز  هب  یبنع  تلاح  لّدبت  نیمه  تسا ، دّحتم  نیتّیـضق ، هک  لاحنیعرد  نکل  دـنوش  ریاغتم 

تمرح نآ  ایآ  دوشیم و  مارح  دنک ، ادـیپ  نایلغ  رگا  مه  شمـشک  نآ  ایآ  دوش ، لیدـبت  زیوم  شمـشک و  هب  ددرگ و  کشخ  روگنا ، رگا 
؟ هن ای  تسا  تباث  مه  شمشک  يارب  دوب  تباث  روگنا ، هب  تبسن  هک  نایلغ  رب  ّقلعم  یقیلعت 

ّهلدا اـیآ  هـن و  اـی  تـسه  باحـصتسا  لـباق  یقیلعت  مـکح  نآ  اـیآ  مینیبـب  لاـح  دوـشیم  حرطم  یقیلعت  باحـصتسا  ثـحب  هـک  تساـجنیا 
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؟ هن ای  دوشیم  يراج  نآ  دروم  رد  باحصتسا 

؟ تسه باحصتسا  لباق  یقیلعت  ماکحا  ایآ 

نیا هک  روطنامه  میرادن و  زاین  يرگید  زیچ  هب  ءاقب ، رد  کش  توبث و  هب  نیقی  زا  ریغ  هکوکـشم و  هنّقیتم و  هّیـضق  زا  ریغ  باحـصتسا  رد 
هطورشم هیقیلعت و  ماکحا  باحصتسا  رد  دراد  قّقحت  هقلطم - هّیزجنت  ماکحا  باحـصتسا  دراوم - بلاغ  رد  ءاقب  رد  کش  توبث و  هب  نیقی 

. درادن دوجو  یلالتخا  باحصتسا ، نکر  ود  رد  دراد و  قّقحت  مه 
408 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذل هتـشگ  لّدبم  تسوبی  هب  شتبوطر  تلاح  هدـش و  ضوع  نآ  زا  یفـصو  طقف  بنع  نیمه  دوب و  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » ام هنّقیتم  هّیـضق 
زا یعنام  میئوگیم  کش  ضورع  زا  دـعب  اذـل  هن ، ای  هتفر  نیب  زا  تسوبی  تلاح  ضورع  زا  دـعب  یقیلعت ، مکح  نآ  ایآ  هک  میاهدومن  کش 

. دوشیمن باحصتسا  نایرج  عنام  ندوب ، ّقلعم  فرص  درادن و  دوجو  یقیلعت  باحصتسا  نایرج 

یقیلعت باحصتسا  نایرج  تالاکشا 

. دناهدومن نایب  ار  لاکشا  ود  طقف  فّنصم  هک  میوشیم  لاکشا  هس  ضّرعتم  یقیلعت ، باحصتسا  ثحب  رد 
هّیضق دنراد و  یفرع  ریاغت  دنتسه و  عوضوم  ود  بیبز  بنع و  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  دناهدشن : نآ  ضّرعتم  فّنصم  هک  ار  یلاکشا  اّما 

« مرحی یلغ  اذا  بیبزلا   » هکوکـشم هّیـضق  اّما  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » هنّقیتم هّیـضق  ینعی  تسا  توافتم  بیبز  بنع و  رد  هکوکـشم  هنّقیتم و 
. تسا یقیلعت  باحصتسا  نایرج  مدع  ّتلع  عوضوم ، دّدعت  ریاغت و  نیمه  دنریاغتم و  عوضوم  ود  بیبز  بنع و  تسا و 

کی تقیقح و  کـی  بیبز ، بنع و  هکلب  دـشاب  حرطم  عوضوم  ود  هک  دوشیمن  ببـس  بیبز - بنع و  ناونع - ود  دوجو  فرـص  باوج :
دنناـم تسا  تسوبی  فصو  ياراد  بیبز  تبوطر و  تلاـح  ياراد  بنع  ینعی  تسا  تلاـح  فصو و  رد  طـقف  ناـشقرف  دنتـسه و  ّتیهاـم 

؟ تسا عوضوم  ود  تقیقح و  ود  امرخ  بطر و  دیئوگب  دیناوتیم  ایآ  امرخ ، بطر و 
نایرج رد  یلاکـشا  ظاحل  نیا  زا  سپ  تسین  ریاغت  ناشنیب  فرع ، رظن  زا  لاحنیعرد  دنتـسه  ناونع  ود  تلاـح و  ود  ياراد  هکنیا  اـب  ریخ ،

دوجو یقیلعت  باحصتسا 
409 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّهنأ ال ال  العف ، ادوجوم  نوکی  اّمنإ ال  هلبق  ّقلعملا  ّنإف  دساف ؛ هینکر  دـحأ  ّلتخاف  هیلع  قلع  ام  دوجو  لبق  ّقلعملل  دوجو  ّهنأ ال  مّهوت 569 ] و 
هنم نیقی  یلع  ناکف  باجیإلا ، وأ  الثم - میرّحتلاب - باطخلل  العف  دروم  ّهنأ  ضورفملا  و  فیک ؟ قیلعّتلا ، وحنب  ول  و  الـصأ ، ادوجوم  نوکی 

هتوبث ال وحن  فالتخا  و  هتوبث ، نم  نیقی  یلع  ناک  ءیش  ءاقب  یف  ّکّشلا  الإ  باحصتسالا  یف  ربتعی  و ال  هدعب ، هیف  کشیف  ۀلاحلا  ءورط  لبق 
[. 1  ] کلذ یف  اتوافت  بجوی  داکی 

______________________________

. درادن
، بحـصتسم مکح  دـیاب  ینعی  دـشاب  هتـشاد  دوجو  مکح ، نآ  دـیاب  میئامن  باحـصتسا  ار  یمکح  میهاوخیم  هک  يدراوم  رد  مّهوت : [- 1]

تسا حضاو  دینک ، باحـصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  دیهاوخیم  امـش  الثم  دومن  باحـصتسا  ار  نآ  ناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  توبث  دوجو و 
یلبق تباث  بوجو  نامه  دـیراد ، کش  نآ  ءاقب  رد  یللع  هب  هک  نونکا  نکل  هدوب ، بوجو  ياراد  روضح  رـصع  رد  البق و  هعمج  زاـمن  هک 

ایآ هدـشن ، لصاح  هیلع  ّقلعم  هکیتقو  ات  هدـشن و  قّقحم  ناـیلغ  هک  یناـمز  اـت  یقیلعت ، مکح  باحـصتسا  رد  اـّما  دـینکیم  باحـصتسا  ار 
؟ دینک باحصتسا  ار  نآ  هک  دراد  قّقحت  یتمرح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1453 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ درکیمن  ادیپ  بیبز  هب  لّدبت  هک  دمآیم  شیپ  نایلغ  رگا  هدـماین و  شیپ  شیارب  ینایلغ  البق  هدرک ، ادـیپ  بیبز  هب  لّدـبت  هک  يروگنا 
ار نآ  اـت  میرادـن  تمرح - یتباـث - مکح  کـی  اـم  هتـشادن ، قّـقحت  ناـیلغ  تلاـح  نوـچ  هدـماین و  شیپ  شیارب  ناـیلغ  تلاـح  بنع ، نـیا 

. مینک باحصتسا 
ار تباـث  ریغ  دوجوم و  ریغ  مکح  ناوتیمن  اذـل  دوش  قّـقحم  یتـمرح  یمکح و  اـت  هدـشن  دوـجوم  یناـیلغ  ـالبق  ثحب  ّلـحم  رد  هصـالخ :

ناکرا  زا  یکی  اریز  دومن  باحصتسا 
410 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا لتخم  توبث - هب  نیقی  باحصتسا -
«. هبسحب ءیش  ّلک  قّقحت   » دراد و دوجو  زا  مسق  کی  عون و  کی  يزیچ  ره  اریز  تسا  دساف  روکذم ، مّهوت  مّهوت : داسف  نایب 

دیز كءاج  نإ  : » تفگ الوم  الثم  میتشاد  یطورـشم  مکح  کی  رگا  اّما  تسه  شقالطا  ّتیلعف و  نامه  هب  شدوجو  قّقحت و  قلطم ، مکح 
نإ  » دوجو هک  يوحن  هب  میرادن  یمکح  چیه  ام  روکذم ، باطخ  رودص  زا  دعب  ایآ  هدشن ، قّقحم  ءیجم ، هدـماین و  دـیز  زونه  اّما  همرکاف »
دعب تشادن ، قّقحت  یمکح  ياهلأسم و  چـیه  قوف  باطخ  نایب  زا  لبق  هک  روطنامه  ایآ  تسا و  يواسم  شمدـع  اب  همرکاف » دـیز  كءاج 

ار یمکح  کی  روکذم  باطخ  هن ، هکنیا  ای  تسا ؟ هدماین  دوجو  هب  یلّوحت  چـیه  دـیز - ءیجم  قّقحت  زا  لبق  روکذـم - باطخ  رودـص  زا 
؟ تسا دیز  ءیجم  رب  ّقلعم  یقیلعت و  مکح ، نآ  اهتنم  هدومن  داجیا 

ات سپ  تسه  طورـشم  یقیلعت و  دوجو  وحن  هب  شدوجو  هک  هدرک  تسرد  ام  يارب  یقیلعت  مکح  کی  روکذـم ، باـطخ  هک  تسا  حـضاو 
هکلب هدـشن  قّقحم  الوم  هیحان  زا  يروتـسد  تفگ  ناوتیمن  درادـن و  دوجو  یمکح  تفگ  ناوتیمن  هدـشن ، لصاح  هیلع  ّقلعم  هک  یناـمز 

ات هک  دـنک  مّهوت  یـسک  رگا  اذـل  تسا  طورـشم  ّقلعم و  یبوجو  نامرف  نآ  هک  هدرک  رداص  یبوجو  روتـسد  کی  روکذـم  باطخ  اب  الوم 
، مکح هکلب  تسا  لطاب  مّهوت  نآ  دوشیمن ، هدـید  مکح  دوجو  زا  يرثا  هدرکن  ادـیپ  قّقحت  نایلغ - ای  دـیز  ءیجم  هیلع - ّقلعم  هک  یناـمز 
ار یقیلعت  تمرح  اـی  بوجو  ناـمه  مینک ، باحـصتسا  ار  نآ  میهاوخیم  هک  مه  اـم  تسا و  قـیلعت  وـحن  هب  شدوـجو  اـهتنم  دراد  دوـجو 
- بوجو ای  تمرح  مکح - نآ  نآلا  میئوگب  هکيوحنهب  ار  یلعف  توبث  هن  میئامنیم  ءاـقبا  ار  طورـشم  توبث  ناـمه  مینکیم ، باحـصتسا 

. تسا قّقحم 
411 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مکحلا ّمعی  هتکرببف  اقلعم ، وأ  اقلطم  مکحلا  ناک  لمجأ ، وأ  لمهأ  امیف  مکحلا  یلع  لیلدلا  ۀـلالدل  امّمتم  باحـصتسالا  نوکی  ۀـلمجلاب : و 
هماکحأ نم  هتّیبنع ، لاح  یف  اقباس  هیلع  ناک  ام  یلع  نوکی  یبیبّزلا  ریـصعلا  ّنأب  الثم - مکحیف - ۀقباّسلا ، ۀلاحلاک  ۀـقحاللا  ۀـئراّطلا  ۀـلاحلل 

[. 1  ] هنایلغ ریدقت  یلع  هتمرحب  مکحی  هتّیکلم  ءاقبب  مکحی  امکف  اهیف ، ّکش  ول  ۀقّلعملا  ۀقلطملا و 
______________________________

تـسا لطاب  فرح ، نیا  دومن ، باحـصتسا  ار  نآ  ناوتیمن  اذل  درادـن ، دوجو  زا  ياهرهب  یقیلعت  مکح  نوچ  دـیوگب  یـسک  رگا  هصالخ :
توبث و هب  نیقی  باحـصتسا ، رد  هک  میاهتفگ  ارّرکم  و  هبـسحب » ءیـش  ّلـک  دوجو  ، » دراد ار  يدوـجو  هرهب  لاـمک  مه  یقیلعت  مکح  هکلب 

نآ ءاقب  رد  کش  یقیلعت و  مکح  هب  نیقی  اریز  تسا  دوجوم  مه  یقیلعت  ماکحا  باحـصتسا  رد  نکر  ود  نآ  میراد و  مزال  ءاقب  رد  کـش 
ّتیلعف و تهج  زا  مکح - دوجو  توبث و  هوـحن  فـالتخا  و  هدـش - ضوـع  عوـضوم  فاـصوا  تـالاح و  زا  یـضعب  هکنیا  ّتلعهب  میراد -

. دوشیمن یقیلعت  ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  عنام  ّتیقیلعت -
: هک دنوشیم  باحصتسا  هدئاف  ضّرعتم  یقیلعت  ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  تابثا  زا  دعب  فّنصم ، [- 1]

قحـال ناـمز  لـماش  تسا و  لاـمها  لاـمجا و  ياراد  لـیلد ، هک  يدراوـم  رد  دباتـشیم و  يداـهتجا  لـیلد  کـمک  هب  باحـصتسا  هشیمه 
دنکیم تلالد  یلیلد  الثم  دومن  ءاقبا  قحال  نامز  هب  تبسن  ار  يداهتجا  لیلد  زا  دافتسم  مکح  نآ  باحصتسا  هلیـسوهب  ناوتیم  دوشیمن ،
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بوجو یفن  رگید ، ناـمز  هب  تبـسن  و  دـشاب - روـضح  ناـمز  صتخم  بوـجو  هکنیا  هن  تسا - بجاو  روـضح ، رـصع  رد  هعمج  زاـمن  هک 
. میهدیم نایرس  مه  تبیغ - رصع  قحال - نامز  هب  تبسن  ار  مکح  نآ  باحصتسا ، کمک  هب  ام  اّما  دنکیمن 

412 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀقّلعملا ۀـمرحلا  باحـصتسا  ضراعیف  قلطملا ، هّدـض  باحـصتساب  هتـضراعمل  ّقلعملا  باحـصتسال  لاجم  ـال  هّنکل  و  معن 570 ،] تـلق : نإ 

[. 1  ] ۀقلطملا هتّیّلح  باحصتساب  ریصعلل 
______________________________

، دنک ادیپ  تلاح  لّدبت  بنع  رگا  هک  مینک  هدافتـسا  روکذـم ، لیلد  زا  میتسناوتیمن  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » لیلد میدوب و  ام  طقف  رگا  الثم 
دنک ادیپ  تسوبی  تلاح  بنع  رگا  میئوگیم  باحصتسا  هلیسوهب  نکل  دراد  قحال  نامز  رد  ار  مکح  نامه  مه  زاب  دوش  لّدبم  بیبز ، هب  و 

مه بیبز  دراد ، بنع  هک  ار  ياهقّلعم  هقلطم و  ماکحا  مامت  هکنیا  هصالخ  دراد و  نایرج  مکح  نامه  مه  زاب  دوش  شکمـشک  هب  لیدـبت  و 
. دراد

«. مرحی یلغ  اذا  بیبّزلا   » اذک و  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا  : » ّقلعم مکح  يارب  لاثم 
هب هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تبوطر  تلاـح  اـهروگنا  نآ  نونکا  اـّما  دوب  روگنا  وـلیک  دـص  کـلام  یـسک  اـضرف  قـلطم : مکح  يارب  لاـثم 
رد هن  ای  هدش  لّدبم  شمشک  هب  هک  تسه  یئاهروگنا  نآ  کلام  درف ، نآ  مه  زونه  ایآ  هک  میاهدومن  کش  یللع  هب  هدش و  لّدبم  شمشک 

ضرف رد  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا  مینکیم  باحـصتسا  شمـشک ، بیبز و  هـب  تبـسن  ار  درف  نآ  تـّیکلم  قحـال - ناـمز  رد  تروـص - نـیا 
. تسین حرطم  نآ  رد  نایلغ  هلأسم  درادن و  مه  یتیاغ  طرش و  تسا و  دودحم  ریغ  یلعف  مکح  کی  ّتیکلم ، روکذم ،

نآ رد  هک  یّمهم  رایسب  لاکشا  نکل  مینادیم  يراج  ار  یقیلعت  باحصتسا  فّنصم - امش - دننام  مه  ام  دیوگیم  لکشتسم  لاکشا : [- 1]
باحصتسا  نآ  تسا و  يزیجنت  باحصتسا  کی  اب  ضراعم »  » یقیلعت باحصتسا  امئاد  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو 

413 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
- دننکیم طقاست  ضراعت ، رثا  رب  باحصتسا  ود  ره  تسا - هدئاف  هجیتن و  نودب  هضراعم ، رثا  رب  یقیلعت 

؟ دراد یمکح  هچ  نایلغ - زا  لبق  بیبز - نآ  هدرکن ، ادیپ  قّقحت  ینایلغ  دوشیم و  لّدبم  بیبز ، هب  بنع  هک  یماگنه  کلذ : نایب 
. تسا ّتیّلح  بیبز ، نآ  مکح  امّلسم 

؟ یلعف قلطم و  ّتیّلح  ای  تسا  طورشم  ّتیّلح  تسا ، تباث  نایلغ ، زا  لبق  بیبز  يارب  هک  یتّیّلح  ایآ 
ناـیلغ زا  لـبق  مه  یبـیبز  ریـصع  نینچمه  و  دروخ و ...  ار  نآ  ـالثم  دومن و  فرـصم  ار  نآ  ناوـتیم  تسا و  یلعف  ّتیّلح ، نآ  لاکـشاالب 

دـش ضراع  بیبز ، نآرب  نایلغ  هک  لاح  دراد  قّقحت  نایلغ ، زا  لبق  بیبز  يارب  هّیلعف  هقلطم  ّتیّلح  کی  هکنیا  هصالخ  تسا  ّتیّلح  ياراد 
باحـصتسا ءاقبا و  ار  هقلطم  هّیلعف  ّتیّلح  بیبز ، هب  تبـسن  ناوتیم  هن ، اـی  هتفر  نیب  زا  هقلطم  هّیلعف  ّتیّلح  نآ  اـیآ  هک  میدومن  کـش  اـم  و 

: تفگ دومن و 
هّیلعف ّتیّلح  نآ  ایآ  هک  میاهدومن  کش  ام  هدـش ، ضراع  نآرب ، نایلغ  تلاح  هک  نآلا  دوب و  هقلطم  هّیلعف  ّتیّلح  ياراد  نایلغ  زا  لبق  بیبز 
يراج ار  یقیلعت  باحـصتسا  امـش  مه  یفرط  زا  میئاـمنیم و  باحـصتسا  ءاـقبا و  ار  ّتیّلح  نآ  هن ، اـی  هتفر  نیب  زا  ناـیلغ  هطـساوهب  هقلطم 

: دیئوگیم دینکیم و 
ضراع نآرب  نایلغ  تلاح  هتـشگ و  لّدـبم  بیبز ، هب  هک  نآلا  دوب و  مارح  درکیم ، ادـیپ  ناـیلغ  رگا  دوب  بنع  هک  یناـمز  رد  ءیـش  نیمه 

نایلغ زا  دعب  میئوگب  میئامن و  باحـصتسا  ار  یقیلعت  مکح  میناوتیم  هن  ای  تسا  مارح  دنک  ادیپ  نایلغ  رگا  ایآ  هک  میاهدومن  کش  هدـش و 
. تسا مارح  مه 

همزال  و  نایلغ - زا  دعب  تسا - تمرح  یقیلعت  باحصتسا  همزال  هکنیا : هصالخ 
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414 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ّهنأ [ 573] ةرورض هدـعب 572 ؛] ّقلعملا  مکح  ءاقب  یف  ّکش  یتلا  ۀـلاحلا  ضورع  لبق  ناـک  وحن  یلع  هباحصتسا 571 ] ّرـضی  داکی  ال  تلق :

مدعل 576] باحصتسالا ؛ نع  الضف  عطقلاب  هدعب 575 ] هتوبث  ّرـضی  داکی  کلذـک ال  ناک  ام  و  ّقلعملا ، هیلع  ّقلع  ام  مدـعب  اّیغم  ناک  [ 574
مکحلا ءافتنا  کلذ  ۀّیضق  و  الـصأ ، ةافانم  الب  لبق 578 ] عطقلاب  اعم  اناک  امک  باحصتسالاب  اهـضورع  دعب  نانوکیف 577 ] امهنیب ، ةّداضملا 

دعب ۀقّلعملا  هتمرح  یف  ّکش  اذإف  ۀّیلحلل ، ۀیاغ  ناک  ۀمرحلل  اطرـش  ناک  امک  لاثملا  یف  نایلغلاف  ّقلعملا ، هیلع  ّقلع  ام  توبث  دّرجمب  قلطملا 
ّکّشلا عم  اجراخ  ادّحتم  اهـضورع  دعب  العف  هتمرح  وأ  هتّیّلح  یف  ّکّشلا  نوکیف  اضیأ ، ۀلاحم  ةاّیغملا ال  هتّیّلح  یف  ّکش  هیلع ، ۀلاح  ضورع 

باحـصتسال مزالملا  اهـضورع  دعب  ۀـقّلعملا  هتمرح  باحـصتسا  ۀّیـضقف  هیلع ، اتناک  وحنب  ۀـمرحلا  ۀـّیّلحلا و  نم  هیلع  ناک  ام  یلع  هئاقب  یف 
دعب العف  هتمرح  ةاّیغملا  هتیّلح 

______________________________

لکـشتسم لاـحرههب  دـننکیم  طـقاست  ضراـعت و  رگیدـکی  اـب  باحـصتسا  ود  نیا  و  ناـیلغ - زا  دـعب  تسا - تـّیّلح  يزیجنت  باحـصتسا 
ضراـعت دـینک  حرطم  هک  مه  ار  يرگید  لاـثم  ره  تسا و  ضراـعم »  » يزیجنت باحـصتسا  کـی  اـب  یقیلعت  باحـصتسا  هشیمه  دـیوگیم 

. تسا هرمث  نودب  هدئافیب و  یقیلعت  باحصتسا  نایرج  رد  ثحب  سپ  تسا  رارقرب  نآ  رد  روکذم 
415 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يوذ یلع  تافتلا  یندأب  یفخی  امک ال  باحـصتسالا ، لیلدـب  وأ  [ 580] امهلیلدـب ناک  امهتوبث  وحن  [ 579] ۀّیـضق هنإف  هتّیلح ، ءافتنا  هنایلغ و 
[. 1  ] لفغت تفتلاف و ال  بابلألا ،

______________________________

هرابرد سپس  دینک  لیلحت  هیزجت و  بنع  هب  تبسن  ار  يزیجنت  یقیلعت و  مکح  لّوا  امش  هک  تسا  نیا  فّنـصم  مالک  لّصحم  باوج : [- 1]
. دینک ثحب  یقیلعت  باحصتسا  نایرج  بیبز و 

: میتسه هجاوم  لیلد  ود  اب  بنع »  » دروم رد  کلذ : نایب 
رگید لـیلد  یفرط  زا  و  لـالح » بنعلا   » هک دـنکیم  تلـالد  یلیلد  تسا  ّتیّلح  ناـیلغ ، زا  لـبق  بنع ، مـکح  هـک  درادـن  دوـجو  يدـیدرت 

هک تسا  رّکذت  هب  مزال  دنکیم  ادـیپ  تمرح  هب  فاّصتا  دوش ، ضراع  بنع ، رب  نایلغ  تلاح  یتقو  ینعی  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » دـیوگیم
. تسا ّتیفیک  هچ  هب  روکذم  تباث  مکح  ود  مینیبب  میهاوخیم ، مینکیمن و  باحصتسا  هرابرد  یثحب  العف 

هکنیا ای  درادـن و  يّدـح  تیاغ و  ّتیّلح ، نآ  ایآ  اّما  تسا  هقلطم  ّتیّلح  هچرگ  تسا  تباث  بنع ، دروم  رد  هک  یتّیّلح  نآ  رگید ، ترابعهب 
؟ تسا دودحم  يّدح  هب 

هظحالم  ار  مرحی - یلغ  اذا  بنعلا  لالح و  بنعلا  روکذم - لیلد  ود  ام  یتقو 
416 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: میئوگب هک  تسا  وحن  نیا  هب  لیلد  ود  نآ  نیب  عمج  میئوگیم  مینکیم ،
: ینعی تسا  نایلغ  هب  ياّیغم  مه  بنع  ّتیّلح  تسا ، نایلغ  رب  ّقلعم  بنع ، تمرح  هک  روطنامه 

تیاـغ و چـیه  و  لـالح » بنعلا   » تفگ ناوـتیمن  اریز  مینکیم  هدافتـسا  مرحی » یلغ  اذا   » زا ار  بلطم  نیا  و  یلغی » نا  یلا  لـالح  بـنعلا  »
دـنکیم و فرـصت  ّتیّلح ، لیلد  رد  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » هکلب مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » تفگ لاحنیعرد  دـشن و  لئاق  نآ ، يارب  يّدـح 

یلغی نا  یلا  لالح  بنعلا   » ینعی تسا  ایغم  ّتیّلح  کـی  تسا  تباـث  بنع ، يارب  هک  یتّیّلح  نآ  میئوگیم  هجیتن  رد  دـیامنیم  اـّیغم  ار  نآ 
«. مارح وهف  یلغ  اذاف 

. تسا ّقلعم  مارح »  » اّیغم و لالح »  » هکنیا هصالخ 
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هب ام  دـیدرت  کش و  هن ، ای  تسا  تباـث  بیبز  رد  بنع ، تمرح  یقیلعت  مکح  نآ  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  هک  یماـگنه  بیبز : هراـبرد  اـّما 
اّیغم ّتیّلح  نآ  ایآ  هک  تسه  مه  تهج  نیا  رد  کش  هن ، ای  تسا  یقاب  هقّلعم  تمرح  ایآ  هکنیا  رد  کش  يانعم  دوشیمن و  متخ  اـجنیمه 

ندروخ الثم  میهدیم  لامتحا  هک  تسین  تهج  نیا  زا  هن  ای  تسا  یقاـب  اـّیغم  ّتیّلح  هک  مینکیم  کـش  هک  یهاـگ  اـهتنم  هن  اـی  دراد  ءاـقب 
ینعی دشاب  دودحم  ریغ  ایغم ، ّتیّلح  نآ  هدش ، لّدبم  بیبز  هب  بنع  هک  یماگنه  هک  میهدیم  لامتحا  هکلب  دـشاب  مارح  نایلغ  زا  لبق  بیبز 
هقّلعم تمرح  ءاقب  رد  کش  هک  روطنامه  بیبز ، دروم  رد  نیاربانب  نایلغ - زا  دعب  هچ  نایلغ و  زا  لبق  هچ  دشاب - لالح  اقلطم  بیبز  رگید 

ناوتیمن اریز  دـنرادن  رگیدـکی  زا  یکاکفنا  و  [ 581] دـنمزالم رگیدـکی  اب  کش  ود  نیا  میراد و  دـیدرت  مه  اّیغم  ّتیّلح  ءاـقب  رد  میراد ،
ام يارب  اّیغم  ّتیّلح  تفگ 

417 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تمرح رد  دـش ، حـضاو  ام  يارب  شمدـع  دوجو و  اّیغم  ّتیّلح  رگا  میتسه  دّدرم  شاهّیقیلعت  تمرح  هب  تبـسن  نکل  تسا  حـضاو  نشور و 

درادـن و اّیغم  ّتیّلح  ءاقب  رد  کـش  زا  كاـکفنا  هقّلعم ، تمرح  ءاـقب  رد  کـش  سپ  دوشیمن  ادـیپ  اـم  يارب  یّکـش  هنوگچـیه  مه  یقیلعت 
: هک میهدیم  خساپ  لکشتسم  هب  تشادن  كاکفنا  ود  نیا  هک  یماگنه 

: دینک يراج  ار  باحصتسا  ود  امش 
دیئآیم يزیجنت  باحـصتسا  غارـس  یتقو  اّما  تسا  مارح  نایلغ ، زا  دـعب  بیبز  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  هّیقیلعت  تمرح  باحـصتسا  یکی 

بنع ّتیّلح  تسا و  بنع  امـش  نّقیتم  دوبن ، نّقیتم  امـش  يارب  دودحم  ریغ  ّتیّلح  نوچ  دینک  باحـصتسا  ار  دودحم  ریغ  ّتیّلح  دیناوتیمن 
شیانعم دیدومن ، باحـصتسا  بیبز ، هب  تبـسن  ار  اّیغم  ّتیّلح  رگا  دیئامن و  باحـصتسا  ار  ّتیّلح  نیمه  دیاب  امـش  تسا و  نایلغ  هب  ياّیغم 
ضراعّتلا نیاف   » تسا مارح  نایلغ  زا  دعب  بیبز  دیوگیم  مه  یقیلعت  تمرح  باحـصتسا  تسا و  لالح  نایلغ ، زا  لبق  بیبز  هک  تسا  نیا 

هن دـنرگیدکی  راکددـم  دـضاعم و  مزالم ، باحـصتسا  ود  نیا  دوشیم ؟ رارقرب  ضراـعت  باحـصتسا ، ود  نیب  هنوگچ  نیباحـصتسالا » نیب 
ام هک  ار  یتّیّلح  نآ  هک  تسا  هدرک  لایخ  هدومنن و  تقد  ّتیّلح ، هب  تبسن  لکشتسم ، هک  تسا  نیا  مالک  هتکن  اهتنم  دنـشاب  ضراعم  هکنیا 

اّیغم و ّتیّلح ، نآ  بنع  رد  تسا و  بنع  هلأسم  عبات  بیبز ، هلأسم  هکیلاحرد  تسا  اّیغم  ریغ  دودحمان و  ّتیّلح  کی  مینکیم  باحـصتسا 
دـضاعم رگیدـکی  اـب  فیلکت  ود  نآ  تسا و  بیبز  باـب  رد  فیلکت  ود  ره  توبث  باحـصتسا ، همزـال  تسا و  هدوب  قـّلعم  مه  تمرح  نآ 

. درادن دوجو  یقیلعت  باحصتسا  نایرج  يارب  یعنام  ضراعت و  هنوگچیه  دنشابیم و 
باحـصتسا اـب  ضراـعم  اـمئاد  یقیلعت  باحـصتسا  تفگ  لکـشتسم  هکنیا  تسا و  شخبرثا  دـیفم و  ـالماک  یقیلعت  باحـصتسا  هصـالخ :

ام دوبن و  یتسرد  مالک  تسا  يزیجنت 
418 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف هخسنب  هعافترا  هئاقب و  یف  ّکش  اذإ  ۀقباّسلا ، ۀعیرّشلا  وأ  [ 582] ۀعیرّـشلا هذه  ماکحأ  نم  نّقیتملا  نوکی  نأ  نیب  اضیأ  قرف  ال  سداّسلا :
[. 1  ] باحصتسالا ّۀلدأ  مومعل  ۀعیرّشلا ، هذه 

______________________________

. میدومن نایب  ار  وا  خساپ  الّصفم 
کش دنیامرفب  دننک و  تسرد  یبّبسم  یببس و  ّکش  کی  دناهتساوخ  لکـشتسم  باوج  رد  فیرّـشلا  هماقم  هّللا  یلعا  خیـش  موحرم  رّکذت :

 ... تسا و هقّلعم  تمرح  ءاقب  رد  کش  زا  ّببسم  هّیلعف ، ّتیّلح  ءاقب  رد 
: دناهدومرف روکذم  لاکشا  زا  باوج  ثحب و  نیا  نایاپ  رد  فّنصم 

«. لفغت و ال  تفتلاف 583 ] بابلالا  يوذ  یلع  تافتلا  ینداب  یفخی  امک ال  »
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هقباس عیارش  ماکحا  باحصتسا  مشش  هیبنت 

هراشا

يراج  نامدوخ  تعیرش  ماکحا  هرابرد  باحصتسا  هک  تسا  حضاو  رّکذت : [- 1]
419 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نإ و  انّقح ] یف   ] مهّقح یف  اهتوبثب  نیقیلا  مدعل  اّمإ  ۀـلاحم ، ۀـقباّسلا ال  ۀعیرّـشلا  ماکحأ  نم  نّقیتملا  ناک  امیف  هناکرأ  لالتخا  مّهوت  داسف  و 
ۀعیرّـشلا خـسنب  اهعافتراب  نیقیلل  اّمإ  و  یفخی ، امک ال  اهلثم ، توبث  یف  لب  اضیأ ، اهئاقب  یف  ّکش  ـالف  نیرخآ ، قح  یف  اـقباس  اـهتوبثب  ملع 

، ذئنیح اهئاقب  یف  ّکش  الف  ۀعیرّشلا ، هذهب  ۀقباّسلا 
______________________________

ار نآ  ءاقب  میناوتیم ، میئامن ، کـش  هدوب - بجاو  روضح  رـصع  رد  اـم  تعیرـش  رد  هک  هعمج - زاـمن  بوجو  ءاـقب  رد  رگا  ـالثم  دوشیم 
. دنکیم باحصتسا  ّتیّجح  رب  تلالد  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » اریز میئامن  باحصتسا 

عیارـش ماکحا  هب  تبـسن  دوشیم ، يراج  نامدوخ  تعیرـش  ماکحا  دروم  رد  باحـصتسا  هک  روطناـمه  دـناهدومرف : هیبنت  نیا  رد  فّنـصم 
. دوشیم يراج  مه  هقباس 

ناکرا طئارش و  اریز  میئامن  کّسمت  باحصتسا ، هب  میناوتیم  میئامن ، کش  هقباس ، تعیرش  ماکحا  زا  یمکح  عافترا 584 ] ءاقب و  رد  رگا 
تسا لماک  ای -...  دشاب و  یعرش  مکح  بحصتسم  دیاب  هکنیا  هکوکشم و  هنّقیتم و  هّیضق  تدحو  قحال ، ّکش  قباس ، نیقی  باحـصتسا -

. دوشیم نامدوخ  تعیرش  ماکحا  هقباس و  عیارش  ماکحا  لماش  دراد و  ّتیمومع  باحصتسا ، ّهلدا  و 
نآ قبطرب  میتسه  فّظوم  مه  اـم  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  میدومن ، يراـج  ار  هقباـس  عیارـش  ماـکحا  زا  یمکح  ءاـقب  باحـصتسا  رگا  ـالثم 

[. 585] درادن دوجو  هقحال ، هقباس و  تعیرش  ماکحا  نیب  یقرف  باحصتسا  نایرج  رد  هکنیا  هصالخ  مینک  لمع  مکح ،
420 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] انّقح یف   ] مهّقح یف  اهتوبثب  نیقیلا  مّلس  ول  و 
______________________________

نکر ود  زا  یکی  امّلسم  تسا ، هتفگ  مّهوتم  ینعی  تسا  لتخم  ثحب - ّلحم  رد  باحصتسا - ناکرا  هک  دناهدرک  مّهوت  یضعب  مّهوت : [- 1]
. میزادرپیم لاکشا  ود  نایب  هب  نونکا  هک  تسا  لتخم  قحال - کش  قباس و  نیقی  باحصتسا -

دیشاب و هتشاد  مکح  نآ  توبث  هب  نیقی  ناتدوخ  دروم  رد  دیاب  ءادتبا  دینکیم  باحـصتسا  ار  یمکح  يدروم  رد  یتقو  امـش  لّوا : لاکـشا 
توبث هب  نیقی  دشاب و  تباث  هدننکباحـصتسا  هب  تبـسن  مکح ، نآ  دـیاب  ینعی  دـیئامن  يراج  ار  باحـصتسا  دـیئامن و  کش  نآ ، ءاقب  رد 

هدوب تباث  هتشذگ - نایدا  ياهتّما  نارگید - هب  تبسن  هک  ار  یمکح  ناوتیمن  دشاب و  هتشاد  قّقحت  باحـصتسا ، يرجم  دروم  رد  مکح 
. میئامن باحصتسا  میراد - توبث  مدع  هب  نیقی  هکلب  میرادن - نامدوخ  يارب  نآ  توبث  هب  نیقی  ام  و 

يرجم نم - دـیاب  هکلب  یـسکره  هراـبرد  مکح  توـبث  هب  نیقی  هن  اـّما  تسا  مکح  توـبث  هب  نیقی  هـب  مّوـقتم  باحـصتسا ، هـکنیا  هصـالخ 
تّما ءزج  هقباـس و  تعیرـش  ناـمز  رد  هک  نم  مشاـب و  هتـشاد  شتوـبث  هب  نیقی  منک ، باحـصتسا  مهاوـخیم  هک  ار  یمکح  باحـصتسا -

بیترت ءاقب ، رد  کش  ناونع  مناوتیم  روطچ  مرادن  توبث  هب  نیقی  نوچ  مرادن و  توبث  هب  نیقی  مدوخ  هب  تبـسن  مدوبن و  هتـشذگ  تعیرش 
. مشاب هدرک  ادیپ  توبث  هب  نیقی  هک  تسا  نیا  ءاقب  رد  کش  يانعم  هکیلاحرد  مهد 

؟ تسا زیچ  هچ  رد  ام  ّکش  سپ  لاؤس :
رد ثودـحلا  مدـع  ۀـلاصا  تسا و  ماکحا  نآ  لثم  توبث  رد  کش  عقاو ، رد  انطاب و  یلو  تسه  ءاـقب  رد  کـش  اـتروص  اـم  کـش  باوج :
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. دوشیم يراج  شدروم 
. مینکیم نایب  ار  روکذم  لاکشا  باوج  میئامنیمن و  تیاعر  ار  باتک  بیترت  اّما  مینک  نایب  ار  مّود  لاکشا  دیاب  باتک  نتم  قبط  کنیا 

421 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀّیـضق وه  امک  ةرّدـقم ، وأ  ادوجو  ۀـقّقحم  تناک  فّلکملا  دارفأل  اتباث  ناک  ثیح  ۀـقباّسلا  ۀعیرّـشلا  یف  تباّثلا  مکحلا  ّنـأل  کلذ 586 ] و 

ّحـص امل  الإ  و  ۀـّیجراخلا ، ایاضقلا  ۀّیـضق  وه  اـمک  ۀـّیجراخلا ، دارفـألا  صوصخ  ـال  ۀـّیقیقح ، اـیاضق  یه  و  ۀـلوادتملا ، ۀـفراعتملا  اـیاضقلا 
ۀعیرّشلا یف  مکحلا  ناک 587 ] اهتوبث ، نامز  یف  دوجوملا  ریغ  یلإ  ۀبسّنلاب  خسّنلا  و ال  ۀعیرّـشلا ، هذه  یف  ۀتباّثلا  ماکحألا  یف  باحـصتسالا 

نم ریغل  ۀعیرّشلا  هذه  یف  تباّثلا  مکحلا  ءاقب  یف  ّکّشلاک  هیف  ّکّشلا  ناک 588 ] و  دجوی ، وأ  دجو  نّمم  فّلکملا  دارفأ  ۀّماعل  اتباث  ۀقباّسلا 
[. 1  ] هتوبث نامز  یف  دجو 

______________________________

: هلمج زا  میراد  هّیضق »  » مسق نیدنچ  ام  هک  میوشیم  رّکذتم  روکذم  لاکشا  خساپ  زا  لبق  مّهوت : داسف  نایب  [- 1]
ار یمکح  هک  تسه  نکمم  دنشابیمن و  ظوحلم  نآ  رد  صاخشا  هکيوحنهب  تسا  ۀعیبطلا » سفن   » هّیـضق نآ  عوضوم  هّیعیبط : هّیـضق  - 1

. دننک نایب  هّیعیبط  هّیضق  وحن  هب  یّلک  يارب 
ۀقّقحم دوجوم - دارفا  هّیجراخ ، يایاضق  عوضوم  رگید ، ترابعهب  دنتسه  ینّیعم  صاخشا  ایاضق ، عون  نیا  عوضوم  هک  هّیجراخ : هّیـضق  - 2

نامز  رد  هک  تسه  یّصاخ  دارفا  هب  طوبرم  مارکا - بوجو  مکح - ینعی  ةرشعلا » ءالؤه  مرکا   » دننام دنتسه  دوجولا -
422 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنکیمن تیارس  نارگید  هب  مکح  نآ  دناهدوب و  دوجوم  مکح ، نآ  عیرشت  رودص و 
، هّیقیقح يایاضق  عوضوم  هکلب  دنتسین  مکح - نایب  عیرـشت و  نیح  رد  دوجوم - دارفا  صوصخ  روکذم ، هّیـضق  عوضوم  هّیقیقح : هّیـضق  - 3

ادـعب هک  مه  یناسک  رب  تسا و  قداص  دـناهدوب ، دوجوم  مکح ، نآ  رودـص  ماـگنه  هک  يدارفا  رب  هک  تسه  قادـصم - ّلـک  و  درف - ّلـک 
َعاطَتْـسا ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  دننام ...«  دوشیم - دوجولا  ةرّدـقم  دوجولا و  ۀـقّقحم  دارفا  لماش  تسا - قداص  دـنوشیم  دوجوم 

[. 589 «] َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ 
، دارفا قلطم  رب  هیقیقح  ياـیاضق  رد  دوجوم و  دارفا  رب  هّیجراـخ  ياـیاضق  رد  تعیبط ، سفن  یلک و  رب  مکح  هّیعیبط ، ياـیاضق  رد  هصـالخ :

. دوشیم ّبترتم  رّدقم ، قّقحم و  زا  ّمعا 
وحن هب  تعیرش  ره  ماکحا  نیناوق و  هک  تسا  نیا  بلطم ، عقاو  میزادرپیم : لّوا 590 ] لاکشا  هب  تبسن  فّنصم ، باوج  حیضوت  هب  نونکا 

نآ رد  هک  یـصاخشا  صوصخ  هن  یهتنم  هدـش ، دارفا  هّجوتم  یتعیرـش  ره  فیلاکت  ینعی  تسا  تباـث  هّیجراـخ - هّیـضق  هن  هّیقیقح - هّیـضق 
داریا رگید  اذل  دوشیم و  همایقلا  موی  یلا  دارفا  مامت  لماش  ماکحا ، نآ  هکلب  دـناهدوب  دوجوم  ع -)  ) یـسیع ترـضح  نامز  رد  الثم  نامز -

تعیرش رگا  ینعی  میراد  نامدوخ  دروم  رد  لیجنا  تاروت و  ماکحا  توبث  هب  نیقی  ام  هک  میهدیم  خساپ  وا  هب  تسین و  دراو  مه  لکشتسم 
مالسا  هّقح  تعیرش  نوچ  یلو  دوب  یقاب  تمایق  زور  ات  ماکحا  نآ  درکیمن ، ادیپ  قّقحت  یخسن  دمآیمن و  مالسا  سّدقم 

423 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب نیقی  ام  هک  تفگ  ناوتیم  دوش  ضراع  ام  رب  یّکـش  دروم ، کی  رد  رگا  هدرک ، خسن  ار  ماکحا  نآ  هدـمآ و  عیارـش  نآ  خـسان  ناونعهب 

. مینک يراج  ار  باحصتسا  میناوتیم  میراد و  ءاقب  رد  کش  توبث و 
«. ۀعیرّشلا هذه  یف  ۀتباّثلا  ماکحالا  یف  باحصتسالا  ّحص  امل  الا  و  : » هلوق

رد میناوتن  ام  الثم  هک  دوب  نیا  شاهمزـال  [، 591] دندوب تباث  هّیجراخ  هّیـضق  وحن  هب  هکلب  دـندوبن ، تباث  هّیقیقح  هّیـضق  وحن  هب  ماکحا  رگا 
ع)  ) موصعم روضح  رـصع  هب  طوبرم  هدوب ، بجاو  هک  ياهعمج  زاـمن  نآ  اریز  میئاـمن  هعمج  زاـمن  بوجو  باحـصتسا  ناـمدوخ  تعیرش 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1459 

http://www.ghaemiyeh.com


- مه امـش  هکیلاحرد  مینک  باحـصتسا  ار  نآ  ات  میرادـن  ناـمدوخ  دروم  رد  توبث  هب  نیقی  سپ  میدوبن  ناـمز  نآ  رد  امـش  نم و  هدوب و 
. تسا تباث  هیقیقح  هّیضق  وحن  هب  ماکحا  هک  تسا  نیا  مه  شتّلع  هک  تسا  حضاو  دیرادن و  لوبق  ار  هشقانم  نیا  لکشتسم -

-. ماکحالا وا  ۀعیرّشلا  توبث  يا  اهتوبث -» نامز  یف  دوجوملا  ریغ  یلا  ۀبسّنلاب  خسّنلا  و ال  : » هلوق
هب ناوتیمن  هک  دراد  مه  يرگید  همزال  دنـشاب ، تباث  هّیجراخ ، يایاضق  وحن  هب  هکلب  دنـشابن ، تباث  هیقیقح ، ياـیاضق  وحن  هب  ماـکحا  رگا 

. دش مزتلم  نآ 
الثم اّما  دراد  تیخسان  ناونع  دندوب ، ع )  ) یـسیع ترـضح  نامز  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  مالـسا ، تعیرـش  میئوگب  میناوتیم  کلذ : نایب 

ایآ تسا  لـبق  تعیرـش  خـسان  ناملـس - وا - هب  تبـسن  مالـسا  نید  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  هدرکن  كرد  ار  یـسیع  ترـضح  هک  ناملـس » »
نامز  اب  لاس  دصیس  اضرف  هک  ناملس  يارب  ع )  ) یسیع تعیرش  ماکحا 

424 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
خـسن ۀّیـضق  ّنأ  ةرورـض  اهمامتب  اهماکحأ  عافتراب  نیقیلا  بجوی  ّهنأ ال  الإ  انیقی ، ۀعیرّـشلا . هذهب  ۀـخوسنم  تناک  نإ  ۀـقباّسلا و  ۀعیرّـشلا  و 

[. 1  ] اهمامتب اهئاقب  مدع  لب  کلذک ، اهعافترا  سیل  ۀعیرشلا 
______________________________

؟ دهدب ار  لبق  تعیرش  ّتیخسان  ناونع  مالسا ، تعیرش  هب  دناوتیم  ناملس  ایآ  تسا و  هدوب  تباث  هتشاد ، هلصاف  ع )  ) یسیع
. دناهدوب ترضح  نآ  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یناسک  ّصتخم  ع )  ) یسیع ترضح  نید  ماکحا  میئوگب  دیاب  هکلب 

. هّیجراخ هن  تسا  تباث  هّیقیقح ، يایاضق  وحن  هب  ماکحا  هک  دندرک  رکذ  دّیؤم  ود  فنصم 
. مینکیم نایب  تسا  هقباس  عیارش  ماکحا  باحصتسا  دروم  رد  هک  يرگید  لاکشا  نونکا  مّود 592 :] لاکشا  [- 1]

نایب يدیدج  ماکحا  قحال ، تعیرش  هلیسوهب  هتفر و  نیب  زا  تعیرش  نآ  ماکحا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، خسن  یتعیرـش  رگا  کلذ : نایب 
: هک دیئوگیم  هنوگچ  امش  سپ  هدش 

مکح ءاقب  رد  کش  میراد . دیدرت  هقباس  تعیرش  ماکحا  زا  یمکح  ياقب  رد  کلذعم  میراد و  خسن  هب  نیقی  ام  هدش و  خسن  یلبق  تعیرش 
ار نآ  و  میـشاب ، دـقتعم  هقحال  تعیرـش  ّتیناّقح  هب  ام  هک  دوشیم  هنوگچ  تسین  راگزاس  هقحال  تعیرـش  ّتیناّقح  اـب  خـسن و  هب  نیقی  اـب 

لاکشا زا  هکنیا  ول  و  دشاب - یقاب  مه  ام  نید  رد  یلبق  تعیرش  ماکحا  زا  یضعب  میهدب  لامتحا  لاحنیعرد ، مینادب و  یلبق  تعیرـش  خسان 
رظنفرص لّوا 

425 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف ال  الامجإ ، هعافترا  ملع  ام  فارطأ  نم  ناک  اذإ  امیف  اهنم ، هئاقب  یف  ّکش  ام  باحصتسا  نع  عنمی  اّمنإ  اهـضعب  عافتراب  الامجإ  ملعلا  و 

ماکحألا دراوم  یف  اـم  عاـفتراب  ملع  دـق  و  اـهنم ، كوکـشملا  سیل  دراوم  یف  وأ  الیـصفت ، هرادـقمب  ملع  اذإ  اـمک  هفارطأ ، نم  نکی  مل  اذإ 
[. 1  ] ۀعیرّشلا هذه  یف  ۀتباّثلا 

______________________________

- میراد توبث  هب  نیقی  میئوگب  میئامن و 
دربب نیب  زا  ار  لبق  تعیرـش  ماکحا  مامت  هک  تسین  نیا  دنک ، خسن  ار  لبق  تعیرـش  ماکحا  تعیرـش ، کی  هکنیا  همزال  مّود : لاکـشا  خساپ 

ماکحا مامت  هقحال ، تعیرـش  هک  تسا  نیا  خـسن ، همزال  انعم و  رگا  دـشابن و  یقاب  یلبق  تعیرـش  ماـکحا  زا  مکح  کـی  یّتح  هکيوحنهب 
: تسا هدومرف  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ارچ  سپ  دیامن  خسن  ار  هقباس  تعیرش 

[. 593 «] َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
تسین نیا  خسن ، يانعم  هکنیا  هصالخ  تسا . هدوبن  لالح  رمخ ، برش  لبق ، عیارـش  زا  کیچیه  رد  دنیوگیم  ام  تایاور  زا  یـضعب  ارچ  و 
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رد یلبق  تعیرـش  ماکحا  مامت  رگا  نوچ  دـشاب  یقاب  هقباس  تعیرـش  ماکحا  ماـمت  دـیابن  هکلب  دورب  نیب  زا  لـبق  تعیرـش  ماـکحا  ماـمت  هک 
ماکحا زا  دصرد  تصـش  ای  دصرد  هاجنپ  الثم  هک  تسا  نیا  هب  خسن  قدـص  هکلب  تسین  قداص  خـسن ، ناونع  دـشاب ، یقاب  يدـعب  تعیرش 

یلبق تعیرش  ماکحا  مامت  هک  دراد  انعم  هن  دورب و  نیب  زا  هقباس  تعیرش  ماکحا  دصرددص  هک  تسا  مزال  هن  سپ  دوش  خسن  یلبق  تعیرش 
. دشاب یقاب 

تعیرش  ماکحا  زا  دصرد  هاجنپ  اضرف  هک  دیراد  یلامجا  ملع  امش  لاکشا : [- 1]
426 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد رگا  روکذم  یلامجا  ملع  دوجو  اب  اذل  هدش  تباث  ماکحا ، نآ  فالخ  هک  تسا  نیا  مه  خسن  يانعم  هدش و  خـسن  ع )  ) یـسیع ترـضح 
ادیپ هقباس  تلاح  ضاقتنا  ضقن و  هب  یلامجا  ملع  هک  یـسک  اریز  دیرادن  باحـصتسا  يارجا  ّقح  دـیدرک ، کش  یمکح  ءاقب  رد  يدروم 

. دیامن يراج  باحصتسا ، دیابن  دناوتیمن و  هدرک ،
ملع دوجو  اب  مه  امـش  اّما  دورب  نیب  زا  هقباس  تعیرـش  ماکحا  مامت  هک  تسین  نیا  خـسن ، همزال  هک  میریذـپیم  امـش  زا  اـم  هکنیا  هصـالخ 

. دیرادن باحصتسا  يارجا  ّقح  یلامجا ،
رّوـصت نآ  يارب  تروـص  ود  دـشابن و  حرطم  یلاـمجا ، ملع  هـک  مـینکیم  يراـج  باحـصتسا ، يدروـم  رد  دـناهدومرف  فّنـصم  باوـج :

: دناهدومن
صّخـشم ار  دراوم  نآ  هدـش و  خـسن  نآ  مکح  هاجنپ  ع )  ) یـسیع ترـضح  تعیرـش  مکح  دـص  زا  الثم  هک  میراد  یلاـمجا  ملع  اـم  فلا :

ملع هرئاد  زا  هک  تسا - مکیوهاجنپ  مکح  هب  تبسن  ام  دیدرت  کش و  نونکا  و  هدش ، لحنم  یلیصفت  ملع  هب  ام  یلامجا  ملع  ینعی  میاهدرک 
هب تبـسن  میناوتیم  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسا  هدرک  ادـیپ  يرییغت  مکح ، نآ  ایآ  هک  مینک  یـسررب  میهاوخیم  و  تسا - جراخ  یلاـمجا ،

- درادن دوجو  باحصتسا  نایرج  زا  یعنام  یلیصفت  ملع  هب  یلامجا  ملع  لالحنا  زا  دعب  مینک - يراج  باحصتسا ، نآ ،
ملع کی  هب  ای  یلیـصفت  ملع  هب  یلامجا  ملع  هک  مینکیم  ضرف  يدروم  رد  ار  مـالک  نکل  میراد  لوبق  ار  یلاـمجا  ملع  ّتیعناـم  هصـالخ :

. تسا هدش  لحنم  ریغص  یلامجا 
الثم هدوبن  یلامجا  ملع  فارطا  ءزج  ادتبا - زا  و  الصا - كوکـشم  نآ  هک  مینکیم  باحـصتسا  ار  هقباس  تعیرـش  ماکحا  يدراوم  رد  ب :

ماکحا  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع 
427 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریاـغت لاکـشا  بذ  یف   ] لاکـشا نع  بّذـلا  یف  هماـقم - ناـنجلا  یف  هّللا  یلعأ  ۀـمالعلا - انخیـش  هداـفأ  اـم  عاـجرإ  نکمی  ّهنأ  یفخی  ـال  ّمث 
هل ۀّیکلملا  ّنأ  امک  یّلکلل  تباث  مکحلا  ّنأ  نم  همالک ، رهاظ  همهوی  ام  ال  انرکذ ، ام  یلإ  یناّثلا  هجولا  نم  باحـصتسالا  اذه  یف  عوضوملا 

، کلذـک هب  ّقلعتی  داکی  رجّزلا ال  وأ  ثعبلا  فیلکّتلا و  ّنأ  ةرورـض  اهیف ؛ صاخـشألل  لخدـم  ثیح ال  ماعلا ، فقولا  ةاکّزلا و  باب  لثم  یف 
صاخشألا لخد  مدع  نم  هضرغ  ناک  و  ۀیـصعملا ، وأ  ۀعاّطلا  یلع  ّبترتملا  باقعلا  وأ  باّوثلا  کلذک  و  صاخـشألاب ، هقّلعت  نم  ّدب  لب ال 

[. 1  ] ۀّصاخ صاخشأ  مدع 
______________________________

رد میئامنیم - يراج  تالماعم  ماکحا  رد  ار  باحصتسا  اذل  میرادن  ینیقی  خسن ، هب  تبـسن  تالماعم  باب  رد  اّما  هدش  عقاو  خسن  تادابع ،
- دیدرت کش و  تروص 

. درادن دوجو  باحصتسا ، نایرج  زا  یعنام  روکذم  ضرف  ود  رد  هصالخ :

« هر  » مظعا خیش  مالک  یسررب  دقن و 
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باتک زا  ار  خیـش  موحرم  مالک  نیع  ادتبا  هک  تسا  مزال  اذـل  دـناهداد  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  هر »  » مظعا خیـش  مالک  فّنـصم ، [- 1]
: مینک لقن  لئاسر 

یضتقملا اذا  ۀقباّسلا  ۀعیرّشلا  ماکحا  نم  امکح  ما  ۀعیرّـشلا  هذه  یف  اتباث  امکح  نوکی  نا  نیب  بحـصتسملا  یف  قرف  ّهنا ال  سماخلا  رمالا  »
ّقح یف  تباّثلا  مکحلا  ّنا  نم  نیرـصاعملا  ضعب  هرکذ  ام  اهنم )  ) روما ادع  اعنام  حلـصی  ام  مدع  باحـصتسالا و  لیلد  نایرج  وه  دوجوم و 

ۀتباّثلا ماکحالا  ۀیرـست  یف  کّسمتی  اذـل  هسفن و  هلثم ال  مهّقح  یف  تبث  ام  ّناـف  عوضوملا  ریاـغتل  نیرخآ  ّقح  یف  هتاـبثا  نکمی  ـال  ۀـعامج 
ضرفن ّانا  الّوا )  ) هیف باحـصتسالاب و  ۀکرّـشلا ال  یلع  ۀـلاّدلا  راـبخالا  عاـمجالاب و  نیمودـعملا  وا  نیبئاـغلا  یلا  نیدوجوملا  وا  نیرـضاحلل 

یف  ۀمرحلا  ءاقب  یف  ّکش  اقباس و  ءیش  هّقح  یف  مرح  اذاف  نیتعیرّشلل  اکردم  دحاولا  صخّشلا 
428 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دحاولا نامّزلا  لها  كارتشا  یلع  ةرورّضلا  مایقب  یقابلا  یف  مکحلا  ّمتی  دحاو و  عوضوملا  ذا   ] باحـصتسالا نع  عنام  الف  ۀقحاللا  ۀعیرـشلا 
فالتخا ّنا  ایناث ) و   ) عقاو ریغ  لب  رداـن  ۀـقحاللا  دّدـجت  دـنع  ۀـقباّسلا  ۀعیرّـشلا  لـها  عیمج  ضارقنا  ضرف  الـصا و  ةدـحاولا ] ۀعیرّـشلا  یف 

یلع ۀعامجلل  تباّثلا  یّلکلا  مکحلا   ) وه بحصتسملا  ّنا  هّلح  خسّنلا و  مدع  باحصتسا  رجی  مل  الا  باحصتسالا و  نع  عنمی  صاخـشالا ال 
 ...«. یلوالا ۀعیرّشلا  لها  ضارقنا  دنع  ثدحت  ۀقحاللا ال  ۀعیرّشلا  ّناف  هیف ) مهصاخشال  لخدم  هجو ال 

نایب نآ  يارب  باوج  ود  هدرک و  لقن  میدرک ، نایب  هقباس  عیارش  ماکحا  باحصتسا  نایرج  باب  رد  ام  هک  ار  یلّوا  لاکشا  هر »  » مظعا خیش 
: دناهدومن

هک یناسک  ینعی  تسا  حرطم  عوضوم  ریاغت  هکلب  تسین  رارقرب  نیتّیضق  تدحو  هقباس ، عیارش  ماکحا  باحصتسا  رد  لاکـشا : نآ  هصالخ 
اذـل میرادـن  نامدوخ  دروم  رد  مکح  توبث  هب  نیقی  امـش  نم و  ینعی  دـناهدوب  امـش  نم و  زا  ریغ  هدوب  تباث  ناشیارب  هقباس  عیارـش  ماکحا 

یمکح تسا و  مزال  باحصتسا  يرجم  دروم  رد  مکح  توبث  هب  نیقی  باحـصتسا  باب  رد  اریز  میئامن  يراج  مه  باحـصتسا  میناوتیمن 
. میامن باحصتسا  مناوتیمن  مرادن ، نآ  توبث  هب  نیقی  نم  و  هقباس - تعیرش  رد  هدوب - تباث  نارگید  يارب  هک 

: مینکیم نایب  ار  نآ  لّصحم  هک  دناهدومن  نایب  باوج  ود  روکذم  لاکشا  يارب  خیش  موحرم 
توبث  رد  صاخشا - يارب  هن  تسا 595 ] تباث  یّلک »  » يارب تعیرش  ره  ماکحا  فلا 594 :]
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هکلب ام  تعیرـش  هب  طوبرم  اهنت  هن  بلطم  نیا  هدـش و  تباث  یّلک  ناونع  يارب  تارّرقم  ماکحا و  و  دنتـسین - حرطم  صاخـشا  هّیّلک ، ماکحا 

مه ام  هرابرد  ع »  » یسیع ترضح  تعیرش  رد  تباث  مکح  نالف  هک  میدومن  کش  ام  رگا  سپ  هدوب ، روطنیمه  بلطم ، مه  یلبق  عیارش  رد 
توبث هب  نیقی  هن - ای  دراد  ءاقب  ناسنا  یعیبط  يارب  یّلک و  يارب  تباث  مکح  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  ّکش  عجرم  تقیقح ، رد  هن  ای  تسا  تباث 

- میراد ناسنا  یّلک  هب  تبسن  مکح  ءاقب  رد  کش  ناسنا و  یّلک  هب  تبسن  مکح 
. تسا ناشیا  شیامرف  ّدر  رب  ياهمّدقم  عقاو  رد  یلو  مظعا  خیش  مالک  زا  تیامح  هب  رهاظ  رد  هک  دناهدومن  نایب  ریظنت  ود  فّنصم 

: هفیرش هیآ  دننام  دوشیم  هدید  تاکز  دروم  رد  هلمج  زا  هقف  باوبا  زا  یضعب  رد  یّلک  يارب  ّتیکلم  توبث 
[. 596  ...«] ْمُُهبُوُلق ِۀَفَّلَؤُْملا  َو  اْهیَلَع  َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  »

. تسا هدش  نایب  تاکز  هب  تبسن  ءارقف  ّتیکلم  روکذم ، هیآ  رد 
؟ تسه تاکز  کلام  ءارقف  زا  کیمادک 

هکيوحنهب دشاب  هتـشاد  تلاخد  روکذـم ، ّتیکلام  رد  یّـصاخ  ریقف  ره  صاخـشا و  هکنیا  نودـب  تسه  تاکز  کلام  ریقف  یعیبط  یّلک و 
. دنشاب کیرش  نآ  رد  ریقف  رازههد  ار  یتاکز  مدنگ  نت  کی  الثم  هک  دشاب  هتشاد  قّقحت  هعاشا ، كارتشا و  ناونع  الثم 

نآ زا  یمهـس  یملاع  ره  يارب  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـندومن ، فقو  ءارقف  ای  ءاـملع  يارب  ار  يزیچ  رگا  ماـع ، فقو  باـب  رد  نینچمه  و 
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ّتیکلم  باب  رد  هکنیا  هصالخ  تسا  کلام  یّلک »  » هک تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسه  هعاشا  تروصهب  هفوقوم  لام 
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. دشاب کلام  دناوتیم  یّلک » »
رد اریز  تسا  مامتان  میراذـگب ، یقاب  میهاوخب  هرهاظب »  » ار هماقم - نانجلا  یف  هّللا  یلعا  ۀـماّلعلا - انخیـش  ناـیب  اـم  رگا  دـناهدومرف  فّنـصم 

ینعی تسا  حرطم  هنع  ّیهنم  هب و  رومأـم  هب  تبـسن  فّلکم  ندرک  رجزنم  ندرک و  ثعبنم  ناوـنع  رجز و  ثعب و  ناوـنع  نیناوـق ، ماـکحا و 
قّقحت نایصع ، تعاطا و  نوناق ، لابند  هب  دنکیم و  هنع  یهنم  كرت  هب و  رومأم  نایتا  هب  کیرحت  ار  فّلکم  نوناق ، هلیسوهب  سّدقم  عراش 

؟ تسا رّوصت  لباق  ناسنا ، یّلکهب  تبسن  لئاسم ، نیا  ایآ  دوشیم  قّقحم  خزود ، تشهب و  باقع و  باوث و  قاقحتسا  سپس  دنکیم و  ادیپ 
؟ دهدیم باوث  باقع و  یّلک  رب  دنک و  تعاطا  یّلک  هک  تسا  لیام  الوم  ایآ  دنکیم و  رجز  ثعب و  ار  یّلک »  » الوم ایآ 

باوث و صخش ، دنک و  تعاطا  دوش و  ثعبنم  دناوتیم  هک  تسا  صخش  درف و  هکلب  دوشیمن  رّوصت  رجز ، ثعب و  یّلک ، هب  تبسن  الـصا 
دناهدمآرب مظعا  خیش  مالک  هیجوت  ددصرد  هدوبن ، لوبق  لباق  فّنصم  يارب  خیـش  موحرم  مالک  رهاظ  نوچ  اذل  دوشیم  قحتـسم  ار  باقع 

: هک
مالک ام  تسا  تباث  هّیعیبط ، هّیـضق  وحن  هب  یّلک و  يارب  ماکحا  نآ  هک  تسا  نیا  یّلک »  » يارب فیلاکت  توبث  زا  خیـش  موحرم  دوصقم  رگا 

. میدرک نایب  اریخا  مه  ار  شتّلع  میریذپیمن و  ار  ناشیا 
نیا هب  تبـسن  دارفا  همه  هکلب  دناهتـشادن  یتّیـصوصخ  نیدوجوم - دناهدوب - اهنامز  نآ  رد  هک  يدارفا  هک  هدوب  نیا  ناشیا  دوصقم  رگا  اّما 

ار خیـش  موحرم  مالک  اـم  تروص  نیا  رد  تسا  هّیقیقح  هّیـضق  وحن  هب  تعیرـش  ره  ماـکحا  توبث  تقیقح ، رد  هک  دنتـسه  كرتشم  نیناوق 
زا باوج  ماقم  رد  الّصفم  ام  هک  تسا  یباوج  نامه  نیا  میریذپیم و 
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[. 1 [ ] مهفاف 597

ریغ ّهنأ  الإ  نیتعیرّشلل ، كردملا  صوصخ  ّقح  یف  باحصتسالا  نایرج  یلإ  ۀبسّنلاب  اهیجو  ناک  نإ  وهف و  لّوألا ، هجولا  نم  هدافأ  ام  اّمأ  و 
ۀّیـضق ّنأ  ةرورـض  اـضیأ ، ةدـحاولا  ۀعیرّـشلا  لـهأ  كارتـشا  ةرورـضب  مهیف ، مکحلا  ّمتی  داـکی  ـال  و  نیمودـعملا ، نم  هریغ  ّقـح  یف  دـجم 

اذه و  ّکش ، الب  کلذک  نکی  مل  نم  ول  ّلکلا و  مکح  ّهنأ  ال  ّکشف ، نیقی  یلع  ناک  نم  ّلک  مکح  باحـصتسالا  ّنأ  الإ  سیل  كارتشالا 
[. 2  ] حضاو

______________________________

. میدرک نایب  لّوا  لاکشا 
. تسا هر »  » مظعا خیش  مالک  رهاظ  فالخ  روکذم ، هیجوت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  [- 1]

: هک تسا  نیا  دناهداد ، هقباس  عیارش  ماکحا  باحصتسا  نایرج  لاکشا 599 ] زا  خیش  موحرم  هک  ار  يرگید  باوج  ب 598 :] [- 2]
هدرک كرد  ار  هقحـال  تعیرـش  مه  هقباـس و  تعیرـش  مه  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  يدرف  هقباـس  عیارـش  ماـکحا  باحـصتسا  يارجا  يارب 

. دشاب
[600 :] هک مینکیم  نایب  ناملس »  » دروم رد  ار  هلئسم  ضرف  لاثم ، ناونعهب  ام 

ص431 ج5 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
432 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تعیرـش رد  الثم  هک  یمکح  نالف  هک  دـنک  دـیدرت  ناملـس  رگا  ار  نآرب  قباس  تعیرـش  مه  هدرک و  كرد  ار  مالـسا  تعیرـش  مه  ناملس 
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تبسن هک  امش  لاکشا  و  دراد ؟ دوجو  باحـصتسا  يارجا  زا  یعنام  ایآ  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  تسا  یقاب  ایآ  هدوب ، تباث  یـسیع  ترـضح 
نامز رد  هک  مه  نونکا  هدوب ، تباـث  وا  دروم  رد  مکح  نآ  هدوب و  ع )  ) یـسیع ترـضح  تعیرـش  كردـم  وا  اریز  تسین  دراو  ناملـس ، هب 

ار ع )  ) یـسیع ترـضح  تعیرـش  مـکح  نآ  ءاـقب  دـناوتیم  تـسا ، هدوـمن  کـش  یمکح  ءاـقب  رد  و  دربیم ، رـسب  مالــسا  هّـقح  تـعیرش 
. دیامن باحصتسا 

؟ دراد ام  هب  یطابترا  هچ  دوش ، يراج  باحصتسا  ناملس ، هرابرد  رگا  لاس  دصراهچ  رازه و  تشذگ  زا  دعب  لاؤس :
ماکحا اب  ام  هب  طوبرم  ماـکحا  مالـسا  تعیرـش  رد  هکنیا  لـیلدهب  میئوگیم  هاـگنآ  دـش ، يراـج  ناملـس  هراـبرد  باحـصتسا  رگا  باوج :

ترورـض هار  زا  تسا و  تباـث  مه  اـم  يارب  هدـش  تباـث  ناملـس  دروم  رد  باحـصتسا  هلیـسوهب  هک  یمکح  ناـمه  تسا ، دـّحتم  ناـملس ،
. دوشیم لح  لاکشا ، ناملس ، ام و  نیب  ماکحا  كارتشا 

ود هک  يدرف  هرابرد  باحصتسا  هک  تسا  نیا  امش  دوصقم  رگا  هک : دنیامنیم  یسررب  دقن و  ار  خیش  موحرم  مّود  باوج  فّنـصم ، کنیا 
نیتعیرـش كردم  هک  ناملـس  دروم  رد  الثم  هک  میراد  لوبق  ار  بلطم  نیا  مه  ام  دوشیم  يراج  ناملـس - دننام  هدرک - كرد  ار  تعیرش 

. دوشیم يراج  باحصتسا ، تسا ،
نیتعیرش كردم  هک  یناسک  نارگید - يارب  هدش ، تباث  باحصتسا ، هلیـسوهب  ناملـس  يارب  هک  یمکح  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  رگا  اّما 

. میریذپیمن امش  زا  ار  بلطم  نیا  ام  تسا ، تباث  مه  دنتسین -
تباث  باحصتسا  هلیسوهب  ناملس  يارب  هک  یمکح  دیئوگیم  یقیرط  هچ  زا  لاؤس :
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؟ تسا تباث  میتسه ، تعیرش  کی  كردم  هک  مه  ام  دروم  رد  هدش ،

. ناملس ام و  نیب  ماکحا ، كارتشا  ترورض  قیرط  زا  باوج :
: هک تسا  نیا  نآ  هدش و  عقاو  یطلخ  كارتشا ، هدعاق  رد  ثحب  ّلحم  رد  دناهدومرف  فّنصم 

، میتشادن کش  نیقی و  ام  رگا  هک  تسین  نیا ، كارتشا  هدعاق  همزال  اّما  درادن  ناملس  هب  صاصتخا  باحـصتسا ، دیوگیم  كارتشا  هدعاق 
میئامن  يراج  باحصتسا  میناوتب 

قبط امـش  ایآ  دومن ، باحـصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  وا  هجیتن ، رد  درک و  کش  هعمج ، زاـمن  بوجو  ءاـقب  رد  يدـهتجم  رگا  ـالثم 
ریخ دینادیم ؟ تباث  مه  نارگید  دروم  رد  ار  یباحصتسا  مکح  نآ  كارتشا ، هدعاق 

؟ دینادیمن تباث  ار  مکح  نآ  نارگید  هب  تبسن  درک ، يراج  ار  هعمج  زامن  بوجو  باحصتسا  دهتجم ، کی  رگا  ارچ 
نیا مکح ، کی  ّتیمومع  يانعم  اّما  تسا  یمومع  مکح  کـی  ّکّـشلاب - نیقیلا  ضقنت  ـال  باحـصتسا - ّهلدا  هچرگ  هک : تسا  نیا  شتّلع 

. مینک يراج  باحصتسا  میناوتب  میرادن ، کش  نیقی و  اضرف  هک  مه  امش  نم و  هک  تسین 
، نارگید دروم  رد  ار  بوجو  نآ  كارتشا ، هدعاق  اب  امـش  درک ، باحـصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  يدـهتجم  رگا  هک  روطنامه  سپ 

نآ كارتشا ، هدعاق  هب  کّسمت  اب  دیناوتیمن  امش  درک ، يراج  ار  یباحصتسا  ناملس ، اضرف  رگا  مه  روطنامه  دینادیمن ، يراج  يراس و 
. دینادب يراج  دنرادن ، کش  نیقی و  هک  يرگید  دارفا  دروم  رد  ار  مکح 

تباث هّیقیقح  هّیضق  وحن  هب  ماکحا  میتفگ  میدرک و  نایب  ام  هک  دوب  نامه  حیحص  باوج  تسا و  مامتان  خیـش  موحرم  مّود  باوج  هصالخ :
هّیضق  وحن  هب  نوچ  تسه و 
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باحـصتسا یف  هماکحأل  و  ماکحألا ، باحـصتسا  یف  بحـصتسملل  لثامم  مکح  ءاشنإ  وه  باـبلا  راـبخأ  ۀّیـضق  ّنأ  یف  ۀهبـش  ـال  عباّـسلا :

[. 1  ] تاعوضوملا
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______________________________

هقباس عیارـش  ماکحا  رد  باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  دـشاب و  حرطم  دـناوتیم  ءاقب  رد  کـش  توبث و  هب  نیقی  سپ  تسا ، تباـث  هیقیقح ،
. درادن دوجو 

تبثم لصا  متفه  هیبنت 

هراشا

. تسا تبثم  لصا  ّتیّجح  مدع  ای  ّتیّجح  هرابرد  تسا  باحصتسا  مهم  رایسب  ثحابم  زا  یکی  هک  هیبنت  نیا  رد  ام  ثحب  [- 1]
: دناهدش عوضوم  ود  رّکذتم  بلطم ، لصا  نایب  زا  لبق  فّنصم ،

. نّقیتم یلقع  یعرش و  راثآ  بیترت  موزل  باحصتسا 2 - ّتیّجح  رب  ّلاد  رابخا  ياضتقم  نایب  - 1

تسیچ باحصتسا  تّیّجح  رب  ّلاد  رابخا  ياضتقم 

. عوضوم رد  یهاگ  دوشیم و  يراج  مکح  رد  باحصتسا  یهاگ  هک  میاهدرک  نایب  ارّرکم 
: هک تسا  نیا  باحصتسا  ّتیّجح  رب  ّلاد  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  رابخا - ياضتقم 

نامز  رد  سّدقم  عراش  دوشیم ، يراج  مکح ، رد  باحصتسا  هک  يدراوم  رد 
435 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، مینکیم باحـصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  تبیغ ، رـصع  رد  ام  یتقو  الثم  دـنکیم  ءاشنا  بحـصتسم ، اب  لثامم  مکح ، کی  قحـال ،
ءاقب یف  تککـش  اذا  : » تسا هدومرف  نینچ  عراـش  اـیوگ  دوشیم و  هدافتـسا  باـب  راـبخا  زا  يرهاـظ  بوجو  کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم 

[. 601] دنکیم لعج  يرهاظ  مکح  کی  هعمج  زامن  يارب  عراش ، ینعی  ۀعمجلا » ةالص  کیلع  بجی  ۀعمجلا  ةالص  بوجو 
مکح ناونعهب  بحـصتسم  اب  لـثامم  مکح ، کـی  قحـال ، ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  هّیعرـش  ماـکحا  رد  يراـج  باحـصتسا  هجیتن  هصـالخ :

. دوشیم لعج  ءاقب ، رد  كاش  درف  يارب  يرهاظ 
مکح اـب  لـثامم  هک  یمکح  اـهتنم  دـنکیم  لـعج  ار  یمکح  سّدـقم  عراـش  دوـشیم ، يراـج  عوـضوم  رد  باحـصتسا  هـک  يدراوـم  رد 

. تسا بحصتسم 
رگا دشاب و  یعرـش  مکح  ياراد  عوضوم ، نآ  دـیاب  دوشیم ، يراج  عوضوم ، رد  باحـصتسا  هک  يدراوم  رد  هک  میاهدرک  هراشا  مه  البق 

تلاـخد تاـّینیوکت ، رد  کّـشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » اریز دوـمن  يراـج  باحـصتسا ، نآ ، هب  تبـسن  ناوـتیمن  دـشاب ، یعرـش  مکح  دـقاف 
ال  » هکلب تسا  یقاب  ینیوکت  رما  نآ  هک  دـیراذگب  انب  دـیتشاد ، دـیدرت  ینیوکت  رما  کـی  ءاـقب  رد  رگا  هک  تسین  نیا  شداـفم  دـنکیمن و 

ياراد عوضوم  نآ  دیاب  دش  يراج  عوضوم ، رد  باحـصتسا  رگا  اذل  دنکیم  نایب  يراذگنوناق  عیرـشت و  هدودحم  رد  ار  یمکح  ضقنت »
. دنکیم ءاشنا  نآ ، اب  لثامم  یعرش  مکح  کی  قحال ، نامز  رد  عراش  تقونآ  دشاب  یعرش  مکح  رثا و 

دیدرت وا  تلادع  ءاقب  رد  هبنش  زور  متشاد و  دیز  تلادع  هب  نیقی  هعمج  زور  لاثم :
436 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀّیلقعلا ۀّیعرشلا و  راثآلا  نم  باحصتسالاب  أشنملا  مکحلل  ام  بیترت  یف  ۀهبش  امک ال 
______________________________

تسا 602] هّیعقاو  تلادع  ماکحا  لثامم  یعرـش ، لوعجم  تروص ، نیا  رد  هک  مدومن  باحـصتسا  ار  دیز  تلادع  ءاقب  هجیتن ، رد  مدومن و 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1465 

http://www.ghaemiyeh.com


 ... وا و تداهش  لوبق  وا ، هب  ءادتقا  زاوج  دننام 
رد باحـصتسا  هک  يدراوم  رد  بحـصتسم و  اب  لثامم  مکح  کی  دوشیم  يراج  مکح ، رد  باحـصتسا  هک  يدراوم  رد  عراش  هصـالخ :

. دنکیم لعج  بحصتسم  مکح  اب  لثامم  یماکحا - ای  مکح - کی  دوشیم  يراج  عوضوم ،

نّقیتم یلقع  یعرش و  راثآ  بیترت  موزل 

باحـصتسا ار  هعمج  زاـمن  بوجو  ءاـقب  یتقو  ـالثم  تسا  لـثامم  مکح  لـعج  باحـصتسا ، ّتیّجح  رب  ّلاد  راـبخا  ياـضتقم  میتـفگ  [- 1]
نامز رد  هعمج  زامن  هک  یماگنه  تسا و  يرهاظ  بوجو  ياراد  قحال ، نامز  رد  هعمج  زامن  هک  مینکیم  هدافتسا  باب ، رابخا  زا  میدومن ،
رـصع رد  هعمج  زامن  هچنانچ  هک  میـشاب  هدرک  رذـن  رگا  الثم  میئامن  ّبترتم  ار  نآ  یعرـش  راـثآ  دـیاب  دوب ، يرهاـظ  بوجو  ياراد  قحـال 

نآ یلقع  راثآ  هک  تسا  مزال  نینچمه  تسا و  تباث  قّدصت ، بوجو  تروص ، نیا  رد  میهدیم ، هقدص  مهرد  دـص  دـشاب ، بجاو  تبیغ ،
ِیلوُأ َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرـش هیآ  دوب  يرهاظ  بوجو  ياراد  هعمج ، زامن  یتقو  ـالثم  میئاـمن  ّبترتم  ار 

داشرا لقع ، مکح  هب  روکذم  هیآ  هّتبلا  دینک  تعاطا  يوریپ و  مکح  نآ  زا  دیاب  دیوگیم  [ 603  ...«] ْمُْکنِم ِْرمَْألا 
437 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀّیلقع وأ  تناک  ۀّیداع  ۀّیعرش  ریغ  ۀطساوب  بحصتسملا  یلع  ۀّبترتملا  ۀّیعرّشلا  راثآلا  بیترت  یف  لاکشإلا  اّمنإ  و 
______________________________

. تسا تبوقع  قاقحتسا  ثعاب  مارح و  شتفلاخم  باوث و  قاقحتسا  بجوم  بجاو و  مکح ، نآ  تعاطا  هک  دنکیم  مکح  لقع  دراد و 
. دومن لامعا  ار  نّقیتم  یلقع  یعرش و  راثآ  دیاب  باحصتسا  يارجا  اب  هصالخ :

هن ای  دراد  تّیّجح  تبثم  لصا  هن  ای  تسا  تّجح  تبثم  باحصتسا 604 ] ایآ 

. مینکیم عورش  ار  تبثم  لصا  هب  طوبرم  ثحب  نونکا  [- 1]
يارجا اـب  دـندومرف  فّنـصم  هکیلاـحرد  دومن  ّبترتـم  ار  يداـع  یلقع و  مزاول  ناوتیمن  باحـصتسا  يارجا  اـب  هک  میاهدینـش  اـم  لاؤس :

تباث بحـصتسم  یعرـش  یلقع و  راثآ  باحـصتسا ، نایرج  اب  ینعی  دومن  لاـمعا  دـیاب  ار  بحـصتسم  یلقع  یعرـش و  راـثآ  باحـصتسا ،
. دوشیم

زامن بوجو  ءاقب  یتقو  ـالثم  تفریذپ 605 ] ار  نآ  دیاب  دـشاب ، یعرـش  ای  یلقع  رثا  ياراد  مکح ، سفن  رگا  باحـصتسا  يارجا  اب  باوج :
عراش هّللاب  ذوعن  تروص ، نیا  رد  تسا  يرهاظ  بوجو  ياراد  هعمج ، زامن  هک  دـنکیم  دـییأت  مه  عراـش  مینکیم و  باحـصتسا  ار  هعمج 

. دومن تعاطا  نآ  هب  تبسن  دیاب  هک  دنکیم  مکح  لقع  دوب ، بجاو  تبیغ  رصع  رد  هعمج  زامن  یتقو  هکلب  تسین  ام  نداد  بیرف  ددصرد 
نآ  يارجا  هدئاف  سپ  دوشن  ّبترتم  بحصتسم ، یلقع  یعرش و  راثآ  باحصتسا ، يارجا  لابند  هب  رگا 

438 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دوب دهاوخ  هچ  باحصتسا 

: هک تسا  نیا  دومن  تباث  ار  يداع  یلقع و  مزاول  ناوتیمن  باحصتسا  يارجا  اب  دیاهدینش  هکنیا 
نآ دیاب  باحصتسا  يارجا  اب  امّلسم  تروص  نیا  رد  دشاب ، یعرـش  رثا  ياراد  امیقتـسم  عوضوم  نآ  مینک و  باحـصتسا  ار  یعوضوم  رگا 

تایح باحصتسا  ای  تسا و  وا  هب  ءادتقا  زاوج  نآ  یعرش  رثا  هک  دیز  تلادع  باحصتسا  دننام  دومن  ّبترتم  بحصتسم ، رب  ار  یعرـش  رثا 
. دشابیم شاهجوز  جیوزت  تمرح  شلاوما و  میسقت  تمرح  نآ ، تارثا  هلمج  زا  هک  دیز 

نآ رگا  هک  تسا 606 ] يداع  مزال  کی  ياراد  هکلب  تسین  یعرـش  رثا  ياراد  امیقتـسم  مینکیم  باحـصتسا  هک  ار  یعوضوم  یهاگ  اـّما 
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. تسا بحصتسم  عوضوم و  رثا  هطساولا ، عم  یعرش ، رثا  ینعی  تسا  یعرش  رثا  کی  ياراد  دوش ، تباث  يداع  مزال 
تباث ار  يداع  مزال  نآ  دناوتیم  باحـصتسا  ایآ  هک  درک  یـسررب  دیاب  تسه و  ام  ثحب  ّلحم  هک  تسا  یـضورف  هلمج  زا  روکذم  ضرف 

؟ هن ای  دنک  تباث  ار  يداع  مزال  رب  ّبترتم  یعرش  رثا  دناوتیم  باحصتسا  ایآ  دیامن و 
هب تبـسن  لاس  تسیب  تشذگ  زا  دعب  ام  رگا  لاح  هدـش ، بئاغ  رظن  زا  لاس  تسیب  تّدـم  هک  تسا  یکدوک  تایح  همزال  هیحل ، تابن  الثم 

مدـنزرف رگا   » هک هدرک  رذـن  شردـپ  نوچ  تسه و  مه  هیحل  ياراد  وا  سپ  میئوگب  میناوتیم  ایآ  میدومن ، يراج  تاـیح ، باحـصتسا  وا 
؟ دنک لمع  دوخ  رذن  هب  دیاب  سپ  مهدیم » هقدص  مهرد  دص  دوش ، هیحل  ياراد 

439 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ هدحو هب  دبعّتلا  بحصتسملا و  لیزنت  وه  له  رابخألا : دافم  ّنأ  هؤشنم  و 

قرّطلا و تاـیّدؤم  لـیزنت  یف  لاـحلا  وه  اـمک  ۀـّیداعلا ؟ وأ  ۀـّیلقعلا  همزاولب  هلیزنت 607 ] وأ  ۀطـساو ، ـالب  رثـألا  نم  هل  اـم  صوصخ  ظاـحلب 
رثألا رثأ  ّنأ  لجأل  [ 609] اضیأ ۀطساولا  رثأ  ظاحلب  لیزنّتلا 608 ] ۀّحص  یلع  ءانب  ۀطساولاب ؟ ول  رثألا و  نم  هل  ام  قلطم  ظاحلب  وأ  تارامألا ،

. رثأ
مل  هسفن ، رثأ  ظاحلب  هدحو  ءیّشلا  لیزنت  وه  ناک  ول  اهدافم  ّنال  کلذ 610 ] و 

______________________________

تباث یلقع  مزـال  نآ  رگا  هک  تسا  یلقع  مزـال  کـی  ياراد  هکلب  تسین  یعرـش  رثا  ياراد  امیقتـسم  عوضوم  بحـصتسم و  نآ  یهاـگ  و 
[. تسا 611 بحصتسم  رثا  عوضوم و  رثا  هطساولا ، عم  یعرش  رثا  هک  تسا  یعرش  رثا  کی  دجاو  دوش ،

440 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ظاحلب وأ  همزاولب ، هلیزنت  ناک  ول  ام  فالخب  هظاحلب ، هلیزنت  نوکی  و ال  ادّبعت ، ۀقیقح و ال  اهزارحإ  مدـعل  اهیلع ، اّبترتم  ناک  ام  هیلع  ّبترتی 

، ّکشف هنم  نیقی  یلع  ناک  امب  دّبعّتلا  یلع  ّلدت  امنإ  رابخألا  ّنأ  قیقّحتلا 612 ] اهتطاسوب و  ناک  ام  هباحصتساب  ّبترتی  ّهنإف  اهراثآ ، ّمعی  ام 
، فالخلا ةرمث  لحم  یه  امک  کلذک 613 ،] نوکی  یتلا ال  همزاولب  هلیزنت  یلع  هجوب  اهل  ۀلالد  و ال  هماکحأ ، هراثآ و  نم  هسفنل  ام  ظاحلب 

اهظاحل یلع  كانه  ۀلالد  الف  همزاول  راثآ  اّمأ  و  هسفن ، راثآ  ظاحل  وه  اّمنإ  نّقیتملا  ّنإف  ۀطـساولاب ، ول  اقلطم و  هل  ام  ظاحلب  هلیزنت  یلع  و ال 
[. 1  ] یفخی امک ال  هباحصتساب ، هیلع  اهبیترتل  هجو  ناک  امل  اضیأ  هجوب  اهظاحل  تبثی  مل  ام  و  الصأ ،

______________________________

- هن ای  دومن  تباث  ار  اهنآ  ناوتیم  باحصتسا  يارجا  اب  ایآ  هک  تسا  حرطم  یلقع  يداع و  مزاول  راثآ و  هنوگنیا  تبثم  لصا  رد  هصالخ :
- میداد حیضوت  احورشم  هکيوحنهب  هدشن ، ّبترتم  بحصتسم  عوضوم و  رب  یعرش  رثا  امیقتسم 

طقف باحصتسا  رد  هکنیا  ای  دراد  ّتیّجح  مه  تبثم  لصا  تفگ  دومن و  هدافتـسا  ار  بلطم  نیا  ناوتیم  باحـصتسا  ّتیّجح  ّهلدا  زا  ایآ  و 
. دراد ّتیّجح  دوشیم ، ّبترتم  هطساو - نودب  بحصتسم - سفن  رب  هک  یلقع  یعرش و  راثآ 

رد انمـض  هن . ای  دراد  ّتیّجح  تبثم ، لصا  اـیآ  هک  مینک  یـسررب  دـیاب  دـش ، صّخـشم  عازن ، ّلـحم  تبثم ، لـصا  ثحب  رد  هک  نونکا  [- 1]
. مینکیمن تیاعر  ار  بیترت  باتک ، نتم  حیضوت 

. میاهدروآ تالمج  نتم و  هرابرد  یتاحیضوت  دراوم ، زا  یضعب  رد  اذل  تسا  رتقیقد  نآ  بلاطم  زا  نتم  تارابع  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
441 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسیچ تبثم  باحصتسا  تّیّجح  مدع  ای  تّیّجح  رد  لاکشا  أشنم 

؟ تسیچ کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  باب - رابخا  دافم  دید  دیاب  روکذم  لاکشا  أشنم  یسررب  يارب 
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: دناهدومن نایب  دروم  نیا  رد  لامتحا  هس  فّنصم ،
«. ۀطساو الب  رثالا  نم  هل  ام  صوصخ  ظاحلب  هدحو  هب  دبعّتلا  بحصتسملا و  لیزنت  وه  له  رابخالا  دافم  نا  هؤشنم  و  : » هلوق - 1

- هطساولا عم  هن  دوشیم - ّبترتم  بحصتسم »  » رب هطساوالب »  » هک تسا  یعرـش  رثا  نآ  ظاحل  هب  بحـصتسم  ءاقب  هب  دّبعت  باب ، رابخا  دافم 
ياراد لاس - تسیب  تشذگ  زا  دعب  تفگ - ناوتیمن  اّما  دومن  میسقت  ار  وا  لاوما  هک  تسا  مارح  میئوگیم  دیز  تایح  باحصتسا  اب  الثم 
همویگ اـب  هک  دراد  ناوارف  ّتیّمها  هتکن ، ود  روکذـم  لاـمتحا  رد  لّوا : رّکذـت  داد  هقدـص  دومن و  لـمع  رذـن  هب  دـیاب  سپ  تسه  مه  هیحل 

. میاهدومن صّخشم 
بحصتسم يداع  ای  یلقع  مزاول  رب  ّبترتم  یعرش  راثآ  باحصتسا ، يارجا  اب  ناوتیمن  روکذم  لامتحا  رب  انب  هک  تسا  حضاو  مّود : رّکذت 

مّود و لامتحا  هن  تسا 614 ] لّوا  لامتحا  نیمه  باب ، رابخا  دافم  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  دـناهدومرف  فّنـصم  انمـض  دومن . تباـث  ار 
. درک میهاوخ  نایب  نونکا  هک  یمّوس 

 ...«. ۀّیداعلا وا  ۀّیلقعلا  همزاولب 615 ] هلیزنت  وا  : » هلوق - 2
442 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دنکیم نآ  يداـع  یلقع و  مزاوـل  اـب  هارمه  بحـصتسم ، ءاـقب  هـب  دـّبعتم  ار  اـم  هـک  تـسا  نـیا  باحـصتسا ، تـّیّجح  رب  ّلاد  راـبخا  داـفم 
تباث مهنآ  هیحل - تابن  يداع - مزال  دـیز ، تایح  باحـصتسا  اب  الثم  تسین . بحـصتسم  موزلم و  صوصخم  ءاـقب ، هب  دـّبعت  هکيوحنهب 

، تبثم لـصا  لاـمتحا ، نیا  قبط  تسا - رقتـسم  تباـث و  مه  مزـال  رب  ّبترتم  قّدـصت - بوجو  یعرـش - رثا  میئوگیم  هجیتن  رد  دوشیم و 
: هک تسا  رارق  نیمه  زا  هلئسم  قرط ، تاراما و  تایّدؤم  لیزنت  رد  هکنیا  امک  تسا - تّجح 

تاراما و تاتبثم  دـناهدومرف : فّنـصم  هیبنت  نیمه ، رخآ  رد  هک  تسه  مه  مزالم  موزلم و  مزال ، زا  راـبخا  هریغ ، تداهـش و  راـبخا و  سفن 
. داد میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  يدوزب  تسا و  تّجح  قرط 
 ...«. ۀطساولاب ول  رثالا و  نم  هل  ام  قلطم  ظاحلب  وا  : » هلوق - 3

- هطساولا عم  راثآ  ول  اقلطم و  تسا - نآ  رثا  ظاحل  هب  بحصتسم  ءاقب  هب  دّبعت  باب ، رابخا  دافم 
ار يدراوم  دهدیم و  هعسوت  راثآ ، دروم  رد  اّما  دنکیم  بحصتسم  ءاقب ، هب  دّبعتم  ار  ام  باحصتسا  ّتیّجح  رب  ّلاد  رابخا  رگید ، ترابعهب 

بحـصتسم رب  ّبترتم  رثا  تعیبط  رتنشور ، ترابعهب  دـیامنیم  لخاد  لـیزنت  هرئاد  رد  تسه ، هطـساولا  عم  رثا  ياراد  بحـصتسم  هک  مه 
. هطساو نودب  ای  دشاب  هطساو  اب  هاوخ  تسا  ظوحلم 

. تسا تّجح  تبثم  لصا  ینعی  تسا 616 .] یکی  مّوس  مّود و  لامتحا  هجیتن  مّوس : رّکذت 
؟ ارچ تسا و  حیحص  روکذم ، هناگهس  تالامتحا  زا  کیمادک  هن و  ای  تسا  تّجح  تبثم  لصا  هرخالاب  لاؤس :

443 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مه باحـصتسا  ّتیّجح  ّهلدا  رهاوظ  اب  ایآ  هک  دـید  دـیاب  اـّما  تسا  تّجح  تبثم  لـصا  تفگ  ناوتیم  ریز  تروص  ود  زا  یکی  رد  باوج :

: هن ای  تسا  راگزاس 
: میئوگب مینک و  ضرف  نینچنیا  ام  تسا  نکمم  فلا :

ینعی موزلم  و  عوضوم - دوخ  مکح  هدـش ، ّبترتم  يداع 617 -] ای  یلقع  مزال  هطـساو - رب  هک  قّدصت - بوجو  اضرف  یعرـش - مکح  نآ 
مزال رثا  مکح و  يزیچ  رگا  اضیا » ۀطساولا  يذل  مکح  ۀطـساولا  مکح  ۀطـساولا و  رثا   » مینک ءاعّدا  هک  وحن  نیا  هب  تسه  مه  دیز - تایح 

. مینادب مه  موزلم  مکح  ار  یعرش  مکح  نآ  میناوتیم  تسه و  مه  موزلم  رثا  میئوگیم  هحماسم  ضامغا و  اب  دوب ، يداع  ای  یلقع 
یلقع مزال  رب  ّبترتم  یعرش  رثا  ینعی  تسا - تّجح  تبثم  لصا  درادن - دوجو  عوضوم ، باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  روکذم  تروص  رد 

. مینکیم تباث  تسه  مه  موزلم  هطساولا و  يذ  رثا  هکنیا  ظاحلهب  ار  يداع  ای 
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هکنیا هن  يداـع - اـی  یلقع  هطـساو  دوب - هطـساو  هب  طوـبرم  یعرـش  رثا  هک  دوـب  يدروـم  رد  اـم  ثحب  هک : تسا  نیا  روکذـم  هار  لاکـشا 
تروـص نیا  رد  سپ  دریذـپیمن  ار  روکذـم  هحماـسم  فرع ، اریز  میراذـگب  موزلم  باـسح  هـب  ار  مزـال  هـب  طوـبرم  رثا  مـینک و  هحماـسم 

. دوبن حیحص  هار  نیا  تسا و  تّجح  تبثم ، لصا  میئوگب  میتسناوتن 
[. 618] دناهدومن هراشا  نآ  هب  هاتوک  هلمج  کی  اب  فّنصم  هک  مینکیم  نایب  ياهمّدقم  البق  ب :

دننام يداع - ای  یلقع  مزال  رب  قّدصت  بوجو  دننام  یعرش ، رثا  هک  يدراوم  رد 
444 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنشاب تسا ، نکمم  وحن  ود  هب  مزاول  نآ  تسا ، ّبترتم  دلو - تایح  بحصتسم - هیحل - تابن 
رد کش  توبث و  هب  نیقی  مه  مزال  هب  تبـسن  میراد  نآ  ءاقب  رد  کش  و  دـیز - تاـیح  موزلم - قّقحت 619 ] هب  نیقی  هک  روطنامه  یهاـگ 

. میراد نآ  ءاقب 
ام هک  درادـن  یموزل  تـسا و  ياهدـیافیب  ثـحب  کـی  تـبثم ، لـصا  تـّیّجح  مدـع  تـّیّجح و  رد  عازن  ثـحب و  الـصا  روکذـم  ضرف  رد 

تباث ار  مزال  رب  ّبترتم  یعرش  رثا  میئامنیم و  يراج  ار  باحصتسا  مزال ، هب  تبـسن  ءادتبا ، زا  هکلب  مینک  يراج  موزلم  رد  ار  باحـصتسا 
نیا هتفرگ  رارق  مالک  ّلحم  هک  یضرف  اّما  تسین . مه  مالک  ّلحم  ضرف ، نیا  هک  میرادن  موزلم  رد  باحـصتسا  نایرج  هب  يزاین  مینکیم و 

: هک تسا 
شیاقب رد  کش  توبث و  هب  نیقی  مه  مزال  هب  تبـسن  میراد ، نآ  ءاقب  رد  کش  موزلم و  توبث  هب  نیقی  هک  روطناـمه  هک : تسین  نینچنیا 

: هکلب میشاب  هتشاد 
: هک لبق  لاثم  نامه  هیبش  دشاب  هتشاد  هقباس  تلاح  مزال ، هکنیا  نودب  تسا  هدش  ثداح  مزال ، دشاب ، یقاب  موزلم ، رگا 

وا تایح  ءاقب  رد  هک  لاس - جـنپ  ندـش  يرپس  زا  سپ  نونکا - میتشاد و  وا  تایح  توبث  هب  نیقی  دوب و  هلاـسهدزناپ  دـیز  لـبق ، لاـس  جـنپ 
. مینک باحصتسا  ار  وا  تایح  ءاقب  میناوتیم  میراد ، دیدرت 

ریخ دوب ؟ هیحل  تابن  اب  هارمه  یگلاسهدزناپ  رد  دیز  تایح  ایآ  لاؤس :
کـش قباس و  نیقی  دـیز ، تایح  هب  تبـسن  روکذـم ، ضرف  رد  تسا . هیحل  تابن  وا  تایح  يداع  همزـال  دـشاب ، یقاـب  وا  تاـیح  رگا  نـآلا 

هب  تبسن  ایآ  اّما  دراد  قّقحت  قحال ،
445 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دوب هیحل  ياراد  یگلاسهدزناپ  نس  رد  دیز  ایآ  میراد و  ءاقب  رد  کش  توبث و  هب  نیقی  مهنآ  يداع  مزال 
هتشادن و هّیدوجو  هقباس  تلاح  هیحل ، تابن  ینعی  دراد  قّقحت  هیحل  تابن  وا  يارب  ةداع  دشاب  یقاب  دیز  تایح  رگا  تسا : نینچ  هلئسم  هکلب 

. تسا ّبترتم  هیحل ، تابن  نیمه  رب  قّدصت  بوجو  یعرش و  رثا  هلئسم ، ضرف  رد 
؟ مینکیم يراج  مزال  هب  تبسن  ار  باحصتسا  میراذگیم و  رانک  ار  موزلم  ام  تفگ  ناوتیم  ایآ 

. مینک يراج  باحصتسا  میناوتب  ات  میرادن  کش  نیقی و  هک  مزال  هب  تبسن 
مزال رب  ّبترتم  قّدـصت - بوجو  یعرـش - رثا  مینک و  يراج  ار  دـیز  تایح  باحـصتسا  میناوتیم  ایآ  هک  تسا  اجنیمه  اـم  ثحب  هدـمع 

هن  ای  مینک  تباث  ار  هیحل  تابن  مانب  دیز  تایح  يداع 
- هیحل تابن  هب  دّبعتم  ار  ام  روطنامه  [، 620] دنکیم دیز  تایح  ءاقب  هب  دّبعتم  ار  ام  باب  رابخا  هک  روطنامه  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

. داد هقدص  دیاب  دوشیم و  راب  نآرب  ّبترتم  یعرش  رثا  هیحل ، تابن  قّقحت  اب  هجیتن  رد  دنکیم و  يداع - مزال 
؟ دنکیم بحصتسم  يداع  یلقع و  مزال  هب  دّبعتم  ار  ام  باب ، رابخا  اعقاو  ایآ  لاؤس :

اّما تسا  مات  باحصتسا ، ناکرا  میراد و  نآ  هب  تبـسن  قحال ، کش  قباس و  نیقی  اریز  دنکیم  دّبعتم  دیز ، تایح  ءاقب  هب  ار  ام  ضقنت » «ال 
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؟ دنکیم دّبعتم  هیحل ، تابن  دننام  يداع  ای  یلقع  مزال  هب  ار  ام  باب ، رابخا  زا  تمسق  مادک  هک  مینکیم  لاؤس  امش  زا 
446 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هّمعی ام  افرع  رابخألا  دافم  ّنأ  يوعدـب  هتطاسوب ، ام  ءافخل  هسفن  راثآ  نم  فرعلا  رظنب  ابوسحم  اهنم  ناک  اـم  صوصخ  بیترت  دـعبی  ـال  معن 
[. 1 [ ] مهفاف 621 ۀقیقح ، اضیأ 

______________________________

. دینک يراج  باحصتسا ، دیناوتب  ات  دیتشادن  ءاقب  رد  کش  توبث و  هب  نیقی  هیحل ، تابن  هب  تبسن  هک  امش 
حیحـص و لّوا  لامتحا  نامه  میدرک ، رکذ  باب  رابخا  دافم  يارب  هک  یلامتحا  هس  نایم  زا  میدرک  نایب  ثحب  لّوا  هک  روطناـمه  هصـالخ :

: ینعی دوب  بلطم  ّقح 
دوشیم ّبترتم  بحصتسم »  » رب هطساوالب »  » هک تسا  یعرش  رثا  ظاحلهب  بحـصتسم  ءاقب  هب  دّبعت  باحـصتسا ، ّتیّجح  رب  لاد  رابخا  دافم 

یلقع مزال  هب  تبسن  دّبعت  رب  تلالد  دناوتیمن  باب  رابخا  هک  تسا  نیا  تبثم  لصا  ّتیّجح  مدع  دروم  رد  یـساسا  هتکن  هطـساولا و  عم  هن 
: رگا نیاربانب  دشاب  هتشاد  بحصتسم  يداع  ای 

ّبترتم مزال ، نآرب  یعرـش  رثا  اّما  دـشاب ، ود - ره  ای  يداع - ای  یلقع  مزـال  ياراد  عوضوم  نآ  هک  دوش  يراـج  یعوضوم  رد  باحـصتسا 
. دیامن تابثا  هدش ، راب  مزال  رب  هک  ار  يرثا  دناوتیمن  موزلم  عوضوم و  رد  يراج  باحصتسا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدش 

دروم ود  رد  رگم  تسین  تّجح  تبثم  لصا 

. دناهدومن ءانثتسا  ار  دروم  ود  اّما  درادن  ّتیّجح  تبثم ، لصا  دندومرف  فّنصم  [- 1]
447 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ار تروص  ود  فّنصم  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  اّما  تروص  ود  هن  دناهدرک  ءانثتـسا  ار  تروص  هس  هک  تسا  نیا  ناشیا  ترابع  رهاظ  هّتبلا 
ار تروص  ود  نآ  العف  درک . میهاوخ  رکذ  مه  ار  ناشیا  ترابع  هک  دـنراد  هراـشا  بلطم  نیا  هب  مه  ینیکـشم  موحرم  دـناهدومن و  ءانثتـسا 

: مینکیم نایب 
. تسه ءانثتسا  دراوم  هلمج  زا  دشاب ، یفخ  هطساو ، هک  يدراوم  رد  - 1

، تروص نیا  رد  دیاین ، فرع  رظنهب  الصا  هک  دشاب  ناسنا  دید  هدودحم  زا  جراخ  شتطاسو  ردقنآ  دشاب و  یفخ  يردقهب  هطساو  نآ  رگا 
بحـصتسم سفن  رثا  لـماش  هک  روطناـمه  باحـصتسا  ّتیّجح  ّهلدا  اریز  دوـشیم  هتخانـش  عوـضوم  بحـصتسم و  سفن  رثا  هطـساو ، رثا 

. دوشیم مه  هطساو  رثا  لماش  دوشیم ،
- هن ای  دوش  هرـشب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  تسه  ندـب  رد  یعنام  بجاح و  ایآ  هک  دـیامن  کش  ناسنا  رگا  لسغ  ای  ءوضو  دروم  رد  ـالثم 

. دنکیم ادیپ  نایرج  عنام ، مدع  باحصتسا  تروص ، نیا  رد  تسا - جراخ  مشچ  دید  زا  عنام  هک  يدراوم  رد  اصوصخم 
اریز درادن  ياهدـئاف  بجاح ، مدـع  باحـصتسا  مینک ، یـسررب  یلقع  لیلحت  هیزجت و  اب  ار  هلئـسم  میهاوخب  رگا  روکذـم  ضرف  لاثم و  رد 

عضاوملا عیمج  یلا  ءاملا  لاصیا  هرشب و  مامت  هب  بآ  ندناسر  یعرش ، مکح  عوضوم  هکلب  تسین  یعرش  مکح  عوضوم  هک  بجاحلا  مدع 
. تسه

فرع دـید  زا  جراخ  یفخم و  يردـقهب  یلقع  مزال  نیا  نکل  تسه  عضاوملا  ماـمت  یلا  ءاـملا  لوصو  بجاـحلا ، مدـع  یلقع  همزـال  يرآ 
ندب  رد  یتقو  دیوگیم  وا  هک  تسا 

448 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ اعقاو ، امهنیب  کیکفت  ـال  اـمک  ـالیزنت ، بحـصتسملا  نیب  هنیب و  اـفرع  کـیکفّتلا  نکمی  ـال  اـم  ۀـطاسوب  ناـک  اـم  بیترت  دـعبی  ـال  اـمک 
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هنیقیل اضقن  نوکی  هیلع  رثألا  اذه  لثم  بیترت  مدع  ّنإف  امهل ، ارثا  هرثا  دع  ۀـباثمب  هعم  هتمزالم  وأ  هل ، هموزل  حوضو  لجأل  ام  [ 622] ۀطاسوب
[. 1  ] مهفاف افرع ، هضقن  نع  یهّنلا  نم  مهفی  ام  بسحب  اضیأ ، کشلاب 

______________________________

: هک دـنکیمن  یهّجوت  دوشیم و  ّبترتم  دـشاب - هب  رومأم  قّقحت  یهلا و  فیلاکت  نآ  زا  ترابع  هک  یعرـش - رثا  دـشابن ، یعنام  بجاح و 
. بجاحلا مدع  رب  هن  هدش  راب  ةرشبلا  عیمج  یلا  ءاملا  لوصو  رب  رثا  تسا و  ةرشبلا  عیمج  یلا  ءاملا  لوصو  بجاحلا ، مدع  یلقع  همزال 

: هک تسا  نیا  هطساو  ندوب  یلج  يانعم  تسا و  تّجح  تبثم  لصا  دشاب ، یلج  هطساو  هک  يدراوم  رد  : 2 [- 1]
نیب ناوتیمن  عقاو  نیوکت و  ملاع  رد  هک  روطنامه  دیوگیم  فرع  هک  تسا  رارقرب  طابترا  لاّصتا و  هطساولا ، يذ  هطـساو و  نیب  ردقنآ 

مزال و ود ، نآ  طابترا  أشنم  هاوخ  درادـن . ناکما  ود  نآ  نیب  یئادـج  مه  لـیزنت  دـّبعت و  ملاـع  رد  دومن ، کـیکفت  هطـساولا  يذ  هطـساو و 
زا ود  نآ  عیرشت ، دّبعت و  ماقم  رد  یّتح  هک  دوشیمن  یضار  فرع ، هک  تسا  يّدح  هب  لاّصتا  تّدش  نکل  رگید ، زیچ  ای  دشاب  ندوب  موزلم 

، هدومن عوضوم  ءاقب  هب  دّبعتم  نیقیلا » ضقنت  ال   » ياضتقم هب  ار  ام  هک  سّدقم  عراش  دوبن  یئادج  ود  نآ  نیب  هک  یماگنه  دنوش و  ادج  مه 
دیوگیم دهدیم و  هعسوت  ار  دّبعت  لیلد  ّنأک  مه  تروص  نیا  رد 

449 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مه قّدصت - بوجو  دننام  مزال - یعرـش  رثا  میدش ، مزال  هب  دّبعتم  ام  رگا  تسه و  مه  شمزالم  مزال و  هب  دـّبعت  عوضوم ، هب  دـّبعت  يانعم 

[. 623] دوشیم تباث 
 ...«. همزالم وا  هموزل  حوضو  لجأل  ام  ۀطاسوب  وا  : » هلوق

فّنـصم هک  تسا  نیا  مهوم  روکذـم ، ترابع  رهاظ  اّما  دـندرک  رکذ  تبثم ، لصا  يارب  ءانثتـسا  ود  فّنـصم  میدرک  هراـشا  هک  روطناـمه 
مـالک هک  ینیکـشم - موحرم  لوق  هب  درادـن و  دوجو  یمّوس  ءانثتـسا  هک  تسا  نیا  بلطم ، ّقح  یلو  دنتـسه  یمّوس  ءانثتـسا  ناـیب  ددـصرد 
دعبی امک ال  تسا : نینچ  حیحـص  ترابع  دوش و  فذح  دـیاب  تسا و  طلغ  ام » ۀـطاسوب  وا   » ترابع میدرک - لقن  یقرواپ  رد  مه  ار  ناشیا 
 ...«. هموزل حوضو  لجال   » اعقاو امهنیب  کیکفت  امک ال  الیزنت  بحـصتسملا  نیب  هنیب و  افرع  کیکفّتلا  نکمی  ام ال  ۀـطاسوب  ناک  ام  بیترت 
یمّوس ءانثتـسا  ام »...  ۀـطاسوب  وا   » ترابع هکنیا  هن  دـشاب  کیکفت  ناکما  مدـع  ّتلع  میاهداد  رارق  همویگ  رد  هک  ار  یتراـبع  هجیتن  رد  هک 

: دناهدوبن یمّوس  ءانثتسا  نایب  ددصرد  فّنصم  هک  مینکیم  رکذ  مه  دهاش  ود  دشاب و 
. میوش لئاق  میناوتیمن  مّوس  مّود و  ءانثتسا  نیب  یقرف  مینک  باسح  مّوس  ءانثتسا  ار  ام »...  ۀطاسوب  وا   » ترابع رگا  فلا :

هس هن  میاهدرک  ءانثتسا  تبثم  لصا  ّتیّجح  مدع  زا  دروم  ود  هک  دناهدومن  حیرصت  ابیرقت  هیبنت ، نیمه  [ 624] رطس نیرخآ  رد  فّنصم  ب -
. دروم

450 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امک ّهنأ  ثیح  ةراـمألا  قیرّطلا و  ّنإـف  تاراـمألا ، قرّطلا و  نیب  ۀـّیدّبعّتلا و  لوصـألا  رئاـس  باحـصتسالا و  نیب  قرفلا  حوضو  یفخی  ـال  ّمث 

اهرابتعا لیلد  قالطإ  یضتقم  ناک  اهیلإ ، ریشی  هتامزالم و  همزاول و  هموزلم و  نم  هفارطأ  نع  یکحی  اذک  هیلإ ، ریشی  يّدؤملا و  نع  یکحی 
هیف امم  راصتقالا  نم  ّدب  ّهنإف ال  باحـصتسالا ، لیلد  لثم  فالخب  یفخی ، امک ال  اهنم  تبثملا  ۀّیّجح  هتّیـضق  و  اهتیاکح ، یف  اهقیدصت  موزل 

تبثملا رابتعا  یلع  هل  ۀلالد  الف  تفرع  امبـسح  هرثأ ، ظاحلب  كوکـشملا  توبثب  دّبعّتلا  یلع  الإ  هل  ۀلالد  و ال  هتوبثب ، دّبعّتلا  یلع  ۀلالّدلا  نم 
[. 1  ] هانقّقح امبسح  اهئالج ، اهحوضو و  ةّدش  وأ  اهئافخل ، هل  ارثأ  ۀطساولا  رثا  ّدع  امیف  الإ  ۀیدّبعّتلا ، لوصألا  رئاسک  هنم ،

______________________________

[. 625 «] مهفاف : » هلوق

تسا تّجح  قرط  تاراما و  تاتبثم 
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درادن دوجو  هّیلمع ، لوصا  ریاس  باحصتسا و  نیب  یقرف  تهج ، نیا  رد  هک  تسا  حضاو  تسین و  تّجح  باحصتسا ، تاتبثم  میتفگ  [- 1]
. درادن ّتیّجح  مه  هّیلمع  لوصا  ریاس  تاتبثم  و 

: اریز تسا  تّجح  تاراما ، قرط و  تاتبثم  دناهدومرف  یلبق  ثحب  لیمکت  ناونعهب  فّنصم 
451 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نیا رد  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  رگید  دـیامنیم ، دـیز  تاـیح  هب  راـبخإ  تسه - تاراـما  زا  یکی  هـک  هـنّیب - هـک  یماـگنه  لاـثم  ناوـنعهب 
زا هک  يزیچ  دـنکیم و  دـیز  تایح  ّتیعقاو  زا  تیاکح  رابخا و  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دراد  دوجو  مه  يرهاظ  مکح  کی  تروص ،

قّقحتم اهنیا  مامت  تداهش ، رابخا و  تیاکح ، سفن  رد  الـصا  دنکیم و  مهنآ  مزالم  موزلم و  مزال ، زا  تیاکح  دنکیم ، تیاکح  عقاو ،
تسا و عقاو  زا  تیاکح  ددص  رد  وا  اریز  دیامنیم  مه  شمزال  هب  رابخا  وا  دیامنیم ، رابخا  یموزلم  کی  هب  تبسن  هک  یسک  ّنأک  تسا و 

: رگید لاثم  تسین  ادج  مزالم  موزلم و  مزال ، زا  عقاو 
رد تسا  سّجنتم  فلا »  » فرظ هک  دـش  مئاق  ياهنّیب  ادـعب  یلو  میدرک  ادـیپ  ب »  » و فلا »  » فرظ ود  زا  یکی  سّجنت  هب  یلامجا  ملع  یتقو 

. هّیلمع لوصا  ریاس  باحصتسا و  فالخب  اّما  تسا  كاپ  ب »  » فرظ سپ  میئوگیم  تروص  نیا 
دومن ءاقب  هب  مکح  دیاب  دومن و  دی  عفر  نّقیتم  راثآ  زا  دیابن  کش  لاح  رد  هدومرف  سّدقم  عراش  هک  تسا  يدّبعت  لصا  کی  باحـصتسا ،

: نیاربانب درادن  تلالد  نیا  زا  شیب  روکذم  ّهلدا  دومن و  ّبترتم  كوکشم  رب  ار  نّقیتم  راثآ  و 
لصا يارب  ءانثتـسا  ود  البق  فّنـصم  هّتبلا  تسین  تّجح  هّیلمع ، لوصا  ریاس  باحـصتسا و  تاتبثم  اّما  تسا  تّجح  قرط ، تاراما و  تاتبثم 

. میداد حیضوت  هک  [ 626] دندومن نایب  تبثم 
راثآ مامت  اذـل  دـنکیم ، ادـیپ  لالحنا  دّدـعتم ، ياهتداهـش  اهرابخا و  هب  اهتداهـش  اهرابخا و  هکنیا  ظاحلهب  قرط  تاراما و  رد  هصـالخ :

- هّیملع لوصا  فالخهب  دنکیم . ادیپ  ّبترت  شمزالم  شموزلم و  شمزال ، شدوخ ، رب  ّبترتم  یعرش 
452 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قبطنی و یّلک  ناونع  ۀـطاسوب  وأ  ءیـش ، ۀـطاسو  الب  هیلع  اّبترتم  نوکی  نأ  نیب  بحـصتسملا ، یلع  ّبترتملا  رثألا  یف  توافت  ّهنإ ال  نماـّثلا :
جراـخ وه  اـمم  هضراوع  ضعب  [ 628] ۀظحالمب وأ  هتاذ 627 ،] ۀـبترم  نع  اعزتنم  ناـک  ادوجو ، هعم  دـّحتی  عئاّـشلا و  لـمحلاب  هیلع  لـمحی 

امم هریغل  ال  هاوس ، جراخلا  یف  یّلکلا  کلذ  ءاذحب  نوکی  ثیح ال  ۀـقیقح ، هل  نوکی  اّمنإ  نیتروّصلا  یف  رثألا  ّنإف  ۀمیمّـضلاب ، لومحملا ال 
دوجو نیعب  دـجوی  اّمنإ  یعیبّطلا  ّنأل  کلذ  و  هضایب ، وأ  الثم  هداوسک  ۀمیمّـضلاب  هیلع  الومحم  ناـک  اـمم  هضارعأ  نم  وأ  هعم ، اـنیابم  ناـک 

وه جراخلا  یف  عازتنالا  أشنم  وأ  درفلاف  هعازتنا ، أشنم  دوجو  ینعمب  الإ  هل  دوجو  امهوحن ال  ۀّیبصغلا و  ۀـّیکلملاک و  یـضرعلا  ّنأ  امک  هدرف ،
[. 1 [ ] مّهوت 629 امک  تبثمب  نوکی  هبیترتل ال  هباحصتساف  رخآ ، ءیش  ال  رثألا ، هیلع  ّبتر  ام  نیع 

______________________________

[ دشابیمن تبثم  لصا  زا  هک  يدراوم  رد   ] متشه هیبنت 

نایب متفه  هیبنت  رد  ار  اهنآ  مامت  فّنـصم ، رگا  تسا و  لبق  هیبنت  ثحابم  لیمکت  ناونعب  تقیقح  رد  دـعب  هیبنت  ود  هیبنت و  نیا  بلاـطم  [- 1]
. دوب رتهب  دندرکیم ،

453 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک دوب  نیا  متفه  هیبنت  هصالخ 
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ّبترتـم عوضوم ، نآرب  هک  يرثا  ناـمه  طـقف  تروص  نیا  رد  میدوـمن ، باحـصتسا  ار  تسا - یعرـش  رثا  ياراد  هک  یعوـضوم - رگا  - 1
ّهلدا داـفم  هک  میدرک  ناـیب  انمـض  تسا و  وا  هب  ءادـتقا  زاوج  شراـثآ  هلمج  زا  هک  دـیز  تلادـع  باحـصتسا  دـننام  دوـشیم  تباـث  تسا ،

. تسا لثامم  مکح  لعج  باحصتسا ،
باحصتسا هلیـسوهب  رگید  ترابعهب  دومن  تباث  هدش ، راب  عوضوم  مزالم  ای  موزلم  ای  مزال  رب  هک  يرثا  ناوتیمن  باحـصتسا  يارجا  اب  - 2

هک دـشاب  یلج  ای  یفخ  هطـساو ، هک  يدراوم  رد  رگم  دومن  تباث  هدـش ، راب  بحـصتسم  يداع  اـی  یلقع  مزـال  رب  هک  یعرـش  رثا  ناوتیمن 
. میداد حیضوت  متفه  هیبنت  رد  الّصفم 

. دوشیم تباث  عوضوم ، سفن  رب  ّبترتم  یعرش  راثآ  هّیعوضوم ، تاباحصتسا  رد  نیاربانب 
. دشابیم قّقحم  تبثم  لصا  دراوم ، نآ  رد  هک  تسا  هدش  مّهوت  هک  دناهدوب  دروم  هس  نایب  حیضوت و  ددصرد  متشه  هیبنت  رد  فّنصم 

هب ار  رثا  نآ  تسه - مه  درف  رثا  رثا ، نآ  تفگ  ناوتیم  اـیآ  دـشاب ، هدـش  ّبترتم  عون - اـی  لـصف  سنج ، یّلک - رب  یعرـش  رثا  رگا  فلا :» »
؟- تشاذگ مه  درف  باسح 

، دوب ّبترتم  عون - ای  لصف  سنج ، یّلک - رب  یعرـش  رثا  یلو  میدومن  يراج  باحـصتسا  صخـش ، درف و  هب  تبـسن  ام  رگا  رگید  ترابعهب 
؟ هن ای  دوشیم  هتخانش  مه  درف  یعرش  رثا  یّلک ، رب  ّبترتم  یعرش  رثا  تروص ، نیا  رد  ایآ 

مارتحا رگید ، ناملـسم  هب  تبـسن  دیاب  یناملـسم  ره  میئوگیم  الثم  تسا  هدش  راب  ناسنا ، یّلک  رب  یعرـش  یمکح  کی  دـینک  ضرف  لاثم :
. تسا یّلک - ناسنا - يارب  مارتحا - موزل  یعرش - رثا  ینعی  دوش  لئاق 

454 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مینک و تباـث  درف - دـیز - يارب  دوب  یّلک  هب  طوبرم  هک  يرثا  نآ  میئاـمن و  باحـصتسا  ار  دـیز  تاـیح  ءاـقب  میناوتیم  روکذـم  ضرف  رد 

دوبن ّبترتم  دیز ، رب  هطساوالب »  » مارتحا موزل  هکنیا  اب  روکذم  لاثم  رد  تسا . بجاو  شمارتحا  دراد ، همادا  دیز ، تایح  هک  نونکا  میئوگب 
قبطنم دیز  رب  یّلک  ناونع  نآ  هتبلا  تشادن - دوجو  باحـصتسا ، نایرج  زا  یعنام  اّما  دشیم ، ّبترتم  دـیز ، رب  یّلک »  » کی هطـساوهب  هکلب 

«. ناسنا دیز   » میئوگب میتسناوتیم  یعانص 630 ] عیاش  لمح  هب  دوب و 
ناونعهب تبـسن  مکح ، دشاب و  یّلک  ناونع  هّیعرـش ، هّیـضق  کی  عوضوم  رگا  درادن و  درف  هب  یطابترا  یّلک  رثا  هک  دـناهدرک  مّهوت  یـضعب 
ناشدوخ تسا و  درومیب  روکذم  مّهوت  دناهدومرف  فّنـصم  نکل  میراذگب  مه  درف  باسحهب  ار  مکح  نآ  میناوتیمن  دشاب ، هدش  راب  یّلک 

: هک دنراد  ینایب 
قّقحت دوخبدوخ  دناوتیم  عون  ای  لصف  سنج ، ایآ  تسا و  درف  قّقحت  زا  ریغ  جراخ ، رد  یّلک  قّقحت  ایآ  دنراد و  دوجو  ود  درف  یّلک و  ایآ 

ریخ دشاب ؟ هتشاد 
، دـش ّبترتم  یّلک  رب  یعرـش  مکح  کی  رگا  نیارباـنب  تسین  ریاـغتم  درف  دوجو  اـب  یّلک  دوجو  تسا . درف  دوجو  ناـمه ، یّلک  دوجو  هکلب 

ّبترتم یّلک ، رب  مکح  میئوگب  دشاب و  حرطم  موزلم ، مزال و  هلأسم  هک  تسین  راک  رد  ياهطـساو  تسا . هدش  راب  مه  درف  رب  مکح  نآ  ّناک 
- تسا تبثم  لصا  اریز  میئامن - ّبترتم  یّلک  رب  ار  مکح  نآ  میناوتیمن  درف  باحصتسا  اب  هدش و 

. دوشیمن رّوصت  اهنآ  نیب  یتریاغم  هنوگچیه  جراخ  رظن  زا  اّما  تسا  ینهذ  ریاغت  درف ، یّلک و  ریاغت  هکنیا  هصالخ 
455 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يراـبتعا رما  نآ  هک  دـشاب  یعازتـنا  يراـبتعا و  رما  کـی  عوـضوم ، نآ  هک  دـشاب  تباـث  یّلک - یعوـضوم - يارب  یمکح  رگا  نینچمه  و 
ام هک  تسا  يزیچ  نآ  يارب  تسا و  نآ  عازتنا  أشنم  يارب  لّصأت  قّقحت و  هکلب  دشاب ، هتـشادن  یجراخ  ءازابام  لّصأت و  قّقحت و  هنوگچـیه 

، يرتشم عیاب و  باتک ، زا  ریغ  جراخ  رد  الثم  هّیرابتعا . روما  ریاـس  و  ّتیجوز » «، » ّتیکلم  » دـننام میاهدومن  عازتنا  نآ  زا  ار  یعازتنا  رما  نیا 
- تسا رما  هس  نیمه  يارب  ّتیعقاو  تسا - باـتک  يرتشم و  عیاـب و  نیمه  شعازتـنا ، أـشنم  درادـن و  قّقحت  ّتیکلم ، ماـنب  يرگید  تقیقح 
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هب تبسن  ار  ّتیکلم  رب  ّبترتم  یعرش  رثا  نآ  باحـصتسا ، هلیـسوهب  میناوتیم  ام  دش ، ّبترتم  ّتیکلم ، ناونع  رب  یعرـش  رثا  کی  رگا  لاح 
. میئامن تباث  دنتسه - ّتیکلم  عازتنا  أشنم  هک  يروما  نامه  ینعی  جراخ - رد  دوجوم  روما  نامه 

: میتسه قفاوم  هر - مظعا  خیش  مّهوتم - اب  تروص  کی  رد  ام  نیاربانب 
کی داوس  هک  دشاب - همیمّـضلاب  لومحم  ضایب 631 -] داوس و  دـننام  دـشاب  یجراخ  لّصأت  هّیجراخ و  ّتیعقاو  ياراد  ام  رثا  عوضوم  رگا 

باحـصتسا اب  ناوتیمن  دـشاب ، هدـش  راب  ضایب  رب  يرثا  رگا  دـننکیم - ادـیپ  ققحت  مسج  رد  هک  تسا  تقیقح  کی  مه  ضایب  تقیقح و 
ادـیپ قّقحت  دـنناوتیمن  مسج  زا  ریغ  رد  ود  نآ  دـنوشیم و  ضراع  مسج ، رب  ضایب  داوس و  هچرگ  دومن  ّبترتم  ار  ضایب  رثا  مسج ، ءاـقب 
تسا ّتیعقاو  کی  مسج  دومن . راب  ار  داوس  رثا  ناوتیمن  مسج  ءاقب  باحصتسا  اب  دشاب  هدش  راب  ضایب  ای  داوس  رب  یعرش  رثا  رگا  اّما  دننک 

، باتک فالخهب  اّما  رگید ، ّتیعقاو  ضایب ، داوس و  و 
456 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءاـحنأ ضعب  فیلکّتلاـک و  هسفنب  اعرـش  ـالوعجم  نوکی  نأ  نیب  هیلع 633 ،] ّبترتـملا  وأ  بحـصتسملا 632 ] رثألا  یف  توافت  ـال  اذـک  و 
عراّشلا دـیب  هرمأ  نوکی  اعرـش و  لعجلا  دـی  هلانت  اّمم  اضیأ  ّهنإف  ۀـّیعناملا ، ۀّیطرّـشلا و  ۀـّیئزجلاک و  هئاحنأ  ضعبک  هعازتنا  إشنمب  وأ  عضولا ،

. هعفر هعازتنا و  أشنم  عضوب  ول  اعفر و  اعضو و 
ۀّیطرّشلا بیترتل  عناملا  وأ  طرّشلا  باحـصتسا  سیلف  یفخی ، امک ال  القتـسم  الوعجم  بحـصتسملا  وأ  ّبترتملا  نوکی  نأ  رابتعال  هجو  و ال 

نم  لب  ۀّیعرّشلا ، راثآلا  نم  تسیل  ۀّیعناملا  وأ  ۀّیطرّشلا  ّنأ  لّیختب  مّهوت 634 ] امبر  امک  تبثمب ، ۀّیعناملا  وأ 
______________________________

ار خیـش  موحرم  مالک  نیاربانب  تسین  باتک  ياروام  یتّیعقاو  ّتیکولمم ، تسین و  ادج  ّتیکولمم  زا  باتک  ّتیکولمم ، ّتیکلم و  هلئـسم  و 
: زا تسا  ترابع  نآ  و  میئامنیم . در  تروص  ود  رد  میریذپیم و  دروم  کی  رد 

رثا نآ  میناوتیمن  دشاب ، هدش  راب  دراد ، تقیقح  لّصأت و  هک  ضایب - دننام  ضرع - کی  ینعی  همیمّضلاب 635 ] لومحم  رب  یعرش  رثا  رگا 
. میئامن ّبترتم  ار  رثا  نآ  مسج ، ءاقب  باحصتسا  اب  ینعی  مینک  یّقلت  مسج  رثا  ناونعهب  میراذگب و  مسج - ضورعم - باسحهب  ار 

رب یعرـش  رثا  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  و  میتسه . فلاخم  خیـش ، موحرم  مالک  اب  تروص - راهچ  يراـبتعا  هب  و  تروص 636 -] ود  رد  و 
. دشاب هدش  راب  لومحم  جراخ  رما  ای  لصف  عون ، سنج ،

457 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] مهفاف ۀّیعازتنالا ، رومألا 

______________________________

: تسا مسق  ود  رب  مکح  هک  میوشیم  رّکذتم  ترابع ، حیضوت  زا  لبق  ب :» [- » 1]
. تسا بابحتسا  تهارک و  هحابا ، تمرح ، بوجو ، هب  رصحنم  هک  یفیلکت : مکح  - 1

زا تسترابع  نآ  هصالخ  هک  دـناهداد  هّیعـضو  ماکحا  هرابرد  یتاحیـضوت  باحـصتسا ، تاهیبنت  ناـیب  زا  لـبق  فّنـصم ، یعـضو : مکح  - 2
: دنتسه مسق  هس  رب  هیعضو  ماکحا  هکنیا 

هنوگچیه دنکیمن و  لعج  ار  نآ  سّدقم ، عراش  الـصا  ینعی  تسا  رترب  مه  هّیفیلکت  ماکحا  زا  هک  تسا  نآ  هّیعـضو ، ماکحا  لّوا  مسق  - 1
. فیلکّتلل ّتیببس  دننام  دریگیم  ّقلعت  اهنآ  هب  ینیوکت  لعج »  » هچرگ دریگیمن  ّقلعت  نآ  هب  یعرش  لعج 

یعضو مکح  کی  ناوتب  ات  میشاب  هتشاد  یفیلکت  مکح  کی  دیاب  ینعی  دنوشیم  لعج  یفیلکت  ماکحا  عبت  هب  هّیعـضو  ماکحا  مّود  مسق  - 2
. هب فّلکملل  ّتیطرش  ّتیئزج و  دننام  دومن  لعج  نآ  زا 

ّقلعت اهنآ  هب  یعبت  لعج  دراد  ناکما  مه  دنشاب و  هتشاد  یلالقتسا  لعج  تسا  نکمم  مه  توبث  ماقم  رظن  زا  هّیعضو  ماکحا  زا  یـضعب  - 3
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ماـکحا مّوس  مسق  ینعی  دریگیم  ّقلعت  یلالقتـسا  لـعج  هّیعـضو  ماـکحا  زا  مسق  نیا  هب  تاـبثا  ماـقم  رظن  زا  دـندومرف  فّنـصم  نکل  دریگ 
، ّتیّجح دننام  دنشاب  هدش  لعج  یفیلکت  مکح  عبت  هب  هکنیا  هن  دنتسه  یلالقتسا  لعج  ياراد  یعرش و  لوعجم  تابثا ، ماقم  رظن  زا  هّیعـضو 

. اهنآ لاثما  ّتیکلم و  ّتیجوز و  تواضق ،
زامن بوجو  ءاقب  باحصتسا  دننام  ماکحا ، باحصتسا  رد  دشاب - یعرش » لوعجم   » بحـصتسم سفن  دیاب  هک  میدرک  نایب  البق  نینچمه  و 

یعرش  مکح  عوضوم  رمخ  ّتیرمخ - باحصتسا  دننام  دشاب ، یعرش  لوعجم  يارب  عوضوم »  » هکنیا ای  و  هعمج -
458 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- تسا
: مینکیم یعرش » لوعجم   » رد یقیقحت  نونکا 

ای دـیامن  لعج  ار  نآ  القتـسم  دـناوتب  عراش  هک  يوحن  هب  دـشاب  یعرـش  لوعجم  القتـسم  هک  تسا  نیا  یعرـش  لوعجم  زا  دوصقم  ایآ : هک 
؟ دومن يراج  باحصتسا  نآ  هب  تبسن  ناوتیم  درادن و  یعنام  دشاب ، مه  یعبت  لوعجم  رگا  هکنیا 

، تروص نیا  رد  دـشاب ، هدومن  لـعج  ار  نآ  القتـسم  سّدـقم ، عراـش  دـیاب  هک  تسا  نیا  یعرـش ، لوـعجم  زا  دوـصقم  دـیوگب  یـسک  رگا 
: دوشیم يراج  ریز  دراوم  رد  باحصتسا 

ناوتیمن هّیعـضو  ماـکحا  مّود  مسق  رد  اـّما  ّتیکلم 637 ] ّتیجوز و  دـننام  هیعـضو  ماـکحا  زا  مّوـس  مـسق  رد  هـّیفیلکت 2 - ماـکحا  رد  - 1
. دنشابیم یعبت  لوعجم  هکلب  دنتسین  یلالقتسا  لوعجم  اهنآ  اریز  دومن  يراج  باحصتسا ،

یلالقتـسا لوعجم  لوعجم ، نآ  دـیاب  میئوگب  میوش و  لئاق  یتّیـصوصخ  نینچ  باحـصتسا ، باب  رد  هک  درادـن  یلیلد  دـناهدومرف  فّنـصم 
مـسق رد  میئوگیم  اذل  درادن  یعنام  دـشاب ، عراش  تسد  هب  شعفر  عضو و  رایتخا ، ینعی  دـشاب  مه  یعبت  لوعجم  رگا  هکلب  یعبت  هن  دـشاب 

الثم دومن  يراج  باحـصتسا ، ناوتیم  دنتـسه ، یعبت  لوعجم  هک  هب - رومأملل  ّتیطرـش  هب و  رومأملل  ّتیئزج  دـننام  هّیعـضو - ماکحا  مّود 
ار ءوضو  ءاقب  دـیناوتیم  دـیدومن ، دـیدرت  نآ ، ءاقب  رد  دـیتشاد و  ءوضو  امـش  رگا  لاح  دراد  ّتیطرـش  هب  رومأم  يارب  ءوضو  هک  مینادیم 

نینچمه تسا و  هب  رومأملل  ّتیطرش  شیعرش ، رثا  هک  میهدیم  باوج  دراد ، یعرش  رثا  هچ  ءوضو  دیوگب  یسک  رگا  دیئامن و  باحصتسا 
دیامن داریا  یسک  رگا 

459 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عراّشلا دـیب  هیفن  رمأ  ّنأ  ةرورـض  همدـع ، هیفن و  وأ  هدوجو ، رثـألا و  توبث  نوکی  نأ  نیب  ّبترتملا  وأ  بحـصتسملا  یف  تواـفت  ـال  اذـک  و 

هنع دـیلا  عفرب  ّکّشلاب  نیقیلا  ضقن  قدـص  دـعب  هرابتعا  یلع  ّلد  ام  كانه  سیل  ذإ  رئاض ، ریغ  همدـع  یلع  مکحلا  قالطإ  مدـع  و  هتوبثک ،
[. 1  ] حضاو وه  امک  هتوبث  فرط  نم  اهعفرب  هقدصک 

______________________________

عم ّلص   » دومرف سّدـقم  عراش  هک  یماـگنه  ینعی  تسه  هک  یعبت  لوعجم  میئوگیم  تسین ، یلالقتـسا  لوعجم  هب ، رومأـملل  ّتیطرـش  هک 
« ةراهّطلا عم  ّلص   » دیوگب دناوتیم  وا  تسا  عراش  تسد  هب  نآ  عفر  عضو و  رایتخا ، میدومن و  عازتنا  ار  ّتیطرش  تراهط  يارب  ام  ةراهّطلا »

حرطم ّتیطرـش ، تروص ، نیا  رد  هک  ةراهّطلا » نودـب  ّلص   » دـیوگب دـناوتیم ، اضرف  مینکیم و  عازتنا  ار  ّتیطرـش  تروص  نیا  رد  ام  هک 
. دنکیم تیافک  باحصتسا  نایرج  يارب  دشاب ، عراش  تسد  هب  نآ  عفر  عضو و  رایتخا ، هک  رادقم  نیمه  تسین و 

[. 638 «] مهفاف : » هلوق
؟ هن ای  مینک  يراج  مکحلا  مدع  رد  ار  باحصتسا  میناوتیم  ایآ  ج :» [- » 1]

. دیئامن باحصتسا  ار  بوجو  ءاقب  دیناوتیم  تروص  نیا  رد  دیئامنیم ، دیدرت  نآ ، ءاقب  رد  امش  هدوب و  بجاو  ءیش ، کی  یهاگ 
؟ دومن يراج  نآ  رد  ار  بوجو  مدع  باحصتسا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  ایآ  هدوبن ، بجاو  البق  ءیش  کی  یهاگ  اّما 
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اریز دومن  يراج  بوجو ، مدع  باحصتسا  ناوتیمن  دیوگب  یسک  تسا  نکمم 
460 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدع ّنأ  نم  [، 639] ۀلاسّرلا یف  امب  لعفلا  نع  عنملا  مدع  و  فیلکّتلا ، نم  ةءاربلا  باحصتساب  ةءاربلا  یلع  لالدتسالا  یف  لاکشإلل  هجو  الف 
یلإ ۀجاح  ّهنأ ال  الإ  لوعجم ، ریغ  ناک  نإ  ۀبوقعلا و  قاقحتسا  مدع  ّنإف  ۀّیعرّشلا ، ۀلوعجملا  مزاوللا  نم  سیل  ةرخآلا  یف  باقعلا  قاقحتـسا 

مدع  باحصتسا  یف  لوعجم  رثأ  بیترت 
______________________________

مدع بوجولا و  مدع  اّما  تمرح . بابحتسا ، بوجو ، دننام  دنتـسه  هّیعرـش  ماکحا  تادوجو ،»  » هکلب تسین  یعرـش  مکح  بوجولا ، مدع 
. دومن يراج  ار  تمرح  مدع  بوجو و  مدع  باحصتسا  ناوتیمن  اذل  دنتسین و  یعرش  مکح  همرحلا 

دیئوگب امـش  ات  دشاب  نایم  رد  یمکح  دـیاب  میئوگیمن  مینکیمن و  هیکت  مکح »  » يور الـصا  باحـصتسا  باب  رد  ام  دـناهدومرف  فّنـصم 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  دشابیم  مزال  باحصتسا ، رد  هک  هچنآ  هکلب  تسین  مکح  بوجولا ، مدع 

هلأسم ایآ  نیاربانب : دنک  تلاخد  نآ  رد  دـناوتب  عراش  وه  امب  عراش  دـشاب و  عراش  رایتخا  رد  هک  دـشاب  يزیچ  شرثا  ای  بحـصتسم و  دـیاب 
يرآ  تسین ؟ عراش  رایتخا  تحت  بوجولا  مدع 

دوجو هک  روطنامه  سپ  دراذگب  یقاب  دوخ ، لاح  هب  ار  بوجولا  مدع  دناوتیم  دنک و  لیدبت  بوجو  هب  ار  بوجولا  مدع  دناوتیم  عراش 
هب دـنکیمن  ادـیپ  مکح  ناونع  اهنآ  مدـع »  » دـیئوگب رگا  هکنیا  هصالخ  تسوا . رایتخا  رد  مه  ماکحا  مدـع  تسا ، عراش  رایتخا  رد  ماکحا 

نیقیلا ضقنت  ـال   » دـناوتب عرـش  طـیحم  رد  عراـش  هک  تسا  نیا  اـم  ضرغ  هکلب  میرادـن  يراـک  مکح »  » ناونعهب اـم  میهدیم  باوج  اـمش 
عراش وه  امب  عراش  هب  طابترا  دنکیم و  ادیپ  نایرج  الماک  بوجو  مدع  هب  تبسن  ضقنت » ال   » هک تسا  حضاو  الماک  دیوگب و  ار  کشلاب »

. دراد
461 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لّمأتف رهاظلا ، یف  ول  عنملا و  مدع  قلطم  مزال  هنوکل  وه  اّمنإ  هباحصتسا ، یلع  اّیلقع  هنوک  عم  قاقحتسالا  مدع  بترت  و  عنملا ،
______________________________

: هک میریگیم  ياهجیتن  مینکیمن ، هیکت  مکح »  » هملک يور  باحصتسا  باب  رد  میتفگ  هکنیا  زا  [- 1]
ةءاربلا ۀلاصا  باب  رد  یـضعب  دناهدرک و  کّسمت  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  عفر و  ثیدح  هب  یـضعب  هک  میدرک  هدـهاشم  تئارب  ثحب  رد 

: دناهتفگ هدمآ و  شیپ  ةءاربلا  باحصتسا  هار  زا 
ّتیعونمم مدع  باحصتسا  هن ، ای  دراد  ّتیعونمم  میاهدومن  کش  هک  نونکا  هتشادن و  یتّیعونمم  نتت  برش  دیایب ، مالسا  هکنیا  زا  لبق  الثم 
دناهدومرف هداد و  رارق  هشقانم  دروم  ار  روکذم  لالدتسا  لئاسر ، باتک  رد  خیـش  موحرم  مینکیم . يراج  تمرح ، زا  تئارب  باحـصتسا  و 

دوجو تبوقع  قاقحتسا  نتت ، برـش  باکترا  رد  هک  دیریگب  هجیتن  دیهاوخیم  ایآ  دینکیم  يراج  يروظنم  هچ  يارب  ار  مدع  باحـصتسا 
؟ درادن

هب یطابترا  هک  تسین  ياهلأسم  باقع ، قاقحتـسا  مدع  قاقحتـسا و  اریز  دـینک  يراج  باحـصتسا ، دـیناوتیمن  دـشاب ، نیا  ناتروظنم  رگا 
، باوث قاقحتـسا  تعاطا ، تروص  رد  باقع و  قاقحتـسا  نایـصع ، تروص  رد  دنکیم  مکح  لقع  هکلب  دشاب  هتـشاد  عراش  وه  امب  عراش 
، باقع قاقحتسا  مدع  هک  دینادب  دینکیم ، يراج  تبوقع  قاقحتسا  مدع  روظنمهب  ار  ّتیعونمم  مدع  باحصتسا  امش  رگا  اذل  تسا  تباث 

. تفرگ ياهجیتن  نینچ  ناوتیمن  روکذم  باحصتسا  نایرج  اب  تسا و  یلقع  مکح 
؟ هن ای  تسا  دراو  خیش ، موحرم  هشقانم  ایآ 

رد تسا  عنم »  » سفن دـننام  عنم  مدـع  باحـصتسا  درادـن ، رثا  هب  يزاـین  عـنم ، مدـع  باحـصتسا  میئوـگیم  هر »  » مظعا خیـش  هب  خـساپ  رد 
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باحصتسا  دننام  ّتیعونمم ، مدع  باحصتسا  سفن  میورب  يرگید  رثا  کی  لابند  هب  تسین  مزال  یعرش  مکح  باحصتسا 
462 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریخ دیدوب ؟ یعرش  رثا  کی  رظتنم  مه  زاب  دیدرکیم  باحصتسا  ار  ّتیعونمم  ءاقب  رگا  ایآ  تسا  ّتیعونمم  ءاقب 
یفن تسا و  یعرش  رثا  شدوخ  نیمه ، هکلب  میشاب  یعرش  رثا  کی  لابند  هب  دیابن  ام  دراد و  ار  هجیتن  نیمه  مه  ّتیعونمم  مدع  باحصتسا 
هلأسم میتسه  شددصرد  تئارب  رد  هک  ار  هچنآ  هک  دـینک  لاکـشا  امـش  تسا  نکمم  اهتنم  دراد . طابترا  عراش ، وه  امب  عراش  هب  شتابثا  و 

؟ دینکیم تباث  ار  تبوقع  قاقحتسا  مدع  عنم ، مدع  باحصتسا  اب  هنوگچ  اذل  تسا  تبوقع  قاقحتسا  مدع  قاقحتسا و 
: هک مینکیم  وگزاب  میدرک ، نایب  متفه  هیبنت  لّوا  هک  ار  یبلطم  نامه  امش  خساپ  رد 

. دوشیم ّبترتم  شراثآ  ماکحا و  مامت  دشاب ، یعرش  رثا  کی  ام  بحصتسم  رگا 
: هک تسا  نیا  شیانعم  میدرک ، باحصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  رگا  میتفگ  دنکیم و  ادیپ  ّبترت  نآرب  یلقع  ماکحا  راثآ و 

. دوشیم باوث  قاقحتسا  بجوم  شتقفاوم  دراد و  دوجو  تبوقع  قاقحتسا  شتفلاخم  رد  تسا و  بجاو  شتعاطا 
قاقحتسا مدع  مه ، عنم  مدع  باحصتسا  رد  تسا  حرطم  باقع ، باوث و  قاقحتسا  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  باحـصتسا  رد  هک  روطنامه 

، میدومن تفلاخم  فیلکت ، نآ  اب  اّما  میدومن ، باحـصتسا  ار  هعمج  زاـمن  بوجو  ءاـقب  رگا  اـیآ  رتنشور  تراـبع  هب  تسا  حرطم  تبوقع 
يرآ  تسین ؟ حرطم  باوث ، قاقحتسا  باقع و  قاقحتسا  مدع  میدرک ، تقفاوم  نآ  اب  رگا  نینچمه  تسین و  حرطم  تبوقع  قاقحتسا 

. تسا تباث  حرطم و  تبوقع  قاقحتسا  مدع  مه  عنم  مدع  باحصتسا  رد  ینعی  تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم  مه  عنم  مدع  باحصتسا  رد 
463 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه اّمنإ  باحـصتسالاب ، یلقعلا  وأ  يداعلا  نم  هریغ  ۀطاسوب  یعرّـشلا  یعرّـشلا و ال  ریغلا  رثألا  بترت  مدع  ّنأ  کیلع  بهذـی  ّهنإ ال  عساّتلا :
، رخآ یعرـش  رثأ  ۀطاسوب  وأ  ۀطـساو ، الب  هل  ناک  يذـلا  یعرّـشلا  هرثأ  الإ  هراثآ  نم  هب  تبثی  داکی  الف  اعقاو ، بحـصتسملل  ام  یلإ  ۀبـسّنلاب 

ّنإف باطخلا ، ءاحنأ  نم  هریغب  وأ  باحـصتسالا  باطخب  ناـک  [، 640] اقلطم یعرـشلا  رثألل  ناک  ام  یلإ  ۀبـسنلاب  ال  ّرم ، امیف  تفرع  امبـسح 
ذئنیح اهعوضوم  قّقحتل  کلذ  و  بحـصتسملا ، راثآ  نم  ناک  وأ  بحـصتسی ، نأب  ول  تبث و  اذإ  هیلع  ّبترتت  اهریغ  وأ  تناک  ۀّیعرـش  هراثآ 

ۀـقفاوملا و بوجو  نم  هعوضوم 642 ،] باحـصتسا  وأ  هباحـصتساب  اعرـش  تباّثلا  بوجولا  یلع  ّبترتی  [ 641] القع بوجولل  امف  ۀـقیقح ،
[. 1  ] لفغت الف  بایترا ، ۀهبش و ال  الب  باحصتسالا ، ریغب  تباّثلا  یلع  ّبترتی  امک  کلذ ، ریغ  یلإ  ۀبوقعلا  قاقحتسا  ۀفلاخملا و  ۀمرح 

______________________________

باحصتسا رد  یعرش  ریغ  راثآ  زا  یضعب  بّترت  مهن  هیبنت 

. تسا تبثم - لصا  متفه - هیبنت  یلیمکت  ثحابم  زا  مه  مهن  هیبنت  رّکذت ، [- 1]
464 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هک میدرک  نایب  لبق  هیبنت  رد 
ات هدـش و  بئاغ  رظن  زا  یگلاسجـنپ  ّنس  رد  يدرف  الثم  دومن  تباث  ار  يداع - یلقع و  یعرـش - ریغ  راثآ  ناوتیمن  باحـصتسا  يارجا  اـب 

باحصتسا ار  وا  تایح  ءاقب  میراد ، قباس - نامز  هب  تبـسن  وا - تایح  هب  نیقی  نوچ  نونکا  هتـشاد ، همادا  وا  تبیغ  لاس  تسیب  تّدم  نآلا 
تباث ار  دیز  تایح  یعرش  رثا  ینعی  تسا - مارح  وا  لاوما  رد  فّرصت  میسقت و  میئوگیم  باحصتسا  يارجا  اب  روکذم  لاثم  رد  مینکیم ،

. تسه مه  هیحل »  » ياراد وا  تفگ  ناوتیمن  اّما  مینکیم -
. تسا ّبترتم  بحصتسم  يداع  ای  یلقع  مزال  رب  هک  دومن  تباث  ار  یعرش  رثا  نآ  ناوتیمن  باحصتسا  رد  نینچمه  و 
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هقدـص مهرد  دـص  دوـش  هیحل  ياراد  مدـنزرف  رگا  هک  هدرک - رذـن  وا  ردـپ  نوـچ  هک : تفگ  ناوـتیمن  دـیز  تاـیح  باحـصتسا  اـب  ـالثم 
رثا هیحل - تابن  هطـساولا - عم  قّدصت - بوجو  یعرـش - رثا  روکذم ، لاثم  رد  دهدب . هقدص  دیامن و  لمع  شرذـن  هب  دـیاب  سپ  مهدیم -

. تسا دیز - تایح  بحصتسم - عوضوم و 
يارب یعرش  ریغ  هطساو  اب  هک  ياهیعرـش  راثآ  بترت  مدع  نینچمه  و  یعرش 643 ] ریغ  راثآ  ّبترت  مدع  دناهدومرف : مهن  هیبنت  رد  فّنـصم 

بحصتسم رثا  هک  يراثآ  نآ  ینعی  اعقاو »  » تسا بحصتسم  يارب  هک  تسا  يراثآ  نآ  رد  روکذم - بترت  مدع  تسا - تباث  بحـصتسم ،
دیز یعقاو  تایح  رثا  هیحل ، تابن  اریز  تسا  هدش  مه  هیحل  ياراد  وا  هک  تفگ  ناوتیمن  دـیز  تایح  ءاقب  باحـصتسا  اب  الثم  تسا  یعقاو 

- يدّبعت یعقاو و  زا  معا  تایح - قلطم  رثا  هیحل ، تابن  رگید ، ترابعهب  دیز  يدّبعت  تایح  رثا  هن  تسا 
465 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءاقب کلذک  نوکی  نأ  ّدب  ّهنأ ال  یفخی  هّنکل ال  کلذک ، مکح  اذ  وأ  ایعرش  امکح  بحصتسملا  نوکی  نأ  موزل  ّرم  امم  رهظ  دق  ّهنإ  رشاعلا :
يأ کلذـک - هباحـصتسا  نامز  یف  ناک  اعرـش و  رثأ  هل  امکح و ال  هتوبث  نامز  یف  بحـصتسملا  نکی  مل  ولف  اتوبث  کلذـک  نکی  مل  ول  و 
الإ مکح ، اذ  لزألا و ال  یف  لوعجم  مکحب  نکی  مل  نإ  ّهنإف و  فیلکّتلا ، مدـع  باحـصتسا  یف  امک  هباحـصتسا  ّحـصی  مکح - اذ  وأ  امکح 

مکح هل  نکی 644 ] مل  عوضوم  باحصتسا  اذک  و  اعرش ، لوعجم  لاحلا  یف  هتوبثک  هیفن  ّنأ  نم  تفرع  امل  لازی ، امیف ال  لوعجم  مکح  هنأ 
نیقیلا  ضقن  قدصل  کلذ  و  ءاقب ، کلذک  مکح  هل  اّیلعف و  همکح  نکی  مل  ناک و  وأ  اتوبث ،

______________________________

. تسین
توبث شعوضوم  هک  تعاطا  بوجو  دننام  دشاب  یعرـش  رثا  شعوضوم  یلقع ، مکح  کی  رگا  رگید ، ریبعت  هب  یلقع و  مزال  کی  رگا  اّما 

. دنکیم ادیپ  ّبترت ، باحصتسا ، رد  نیا  دشابن - ای  دشاب  یبوجو  اعقاو  هاوخ  تسا - بوجو 
الثم دنکیم  ادیپ  ّبترت  یلقع  رثا  نآ  دش ، راب  يرهاظ - ای  دـشاب  یعقاو  هاوخ  یعرـش - رثا  قلطم  يور  یلقع  رثا  کی  رگا  رگید  ترابعهب 
لقع مکح  هب  داشرا  هک  َلوُسَّرلا »...  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   » هفیرش هیآ  دیدومن ، باحصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  امـش  هک  يدّرجم  هب 
دیراد باوث  قاقحتـسا  تقفاوم ، تروص  رد  تسا و  مارح  شتفلاخم  بجاو و  نآ  اب  تقفاوم  دیوگیم  دریگیم و  ار  امـش  نابیرگ  تسا ،

. دیوشیم باقع  قحتسم  دیئامن ، تفلاخم  نآ  اب  هچنانچ  و 
466 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ءاقب اهلیزنت  یف  هیف و  اتوبث  ۀـقباّسلا  ۀـلاحلا  رثأ  لخد  مدـع  حوضو  و  انیقی ، هعاـفتراب  عطق  اذإ  اـمک  لـمعلا ، هنع و  دـیلا  عفر  یلع  ّکّـشلاب 
[. 1  ] ادیج ربدتف  اعطق ، دساف  مکح - اذ  وأ  امکح  بحصتسملا  نوک  رابتعا  نم  لفاغلا  همّهوتی  امبر  امک  اقباس - رثألا  رابتعا  مّهوتف 

______________________________

[ ًءاقب ول  و  دشاب ، مکح  يذ  عوضوم  ای  مکح  دیاب  بحصتسم  هکنیا   ] مهد هیبنت 

هب روکذم ، بلطم  دشاب . یعرـش  رثا  يارب  عوضوم  ای  دشاب  یعرـش  مکح  شدوخ  ای  دـیاب  بحـصتسم  هک  میدرک  نایب  متفه  هیبنت  رد  [- 1]
: هک دراد  زاین  یحیضوت 

هّیـضق مه  قحال - نامز  رد  مه  قباس و  نامز  رد  مه  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  دشاب ، مکح  يذ  عوضوم  ای  مکح  دـیاب  بحـصتسم  هکنیا 
؟ دنشاب يواستم  ندوب - یعرش  مکح  تهج - نیا  رد  دیاب  ود  ره  هکوکشم - هّیضق  مه  هنّقیتم و 

رد مه  هعمج  زامن  بوجو  دینکیم ، باحـصتسا  ار  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  هک  امـش  الثم  تسا  نینچ  بلطم ، تاباحـصتسا  رثکا  رد  هّتبلا 
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. دراد یعرش  مکح  ناونع  قحال - نامز  تبیغ - رصع  رد  مه  و  قباس - نامز  روضح - رصع 
رد مکح  نآ  هک  میشاب  هتشاد  یمکح  باحـصتسا  کی  الثم  تسا  نکمم  هکنیا  ای  دنـشاب  نینچ  هّیمکح  تاباحـصتسا  مامت  تسا  مزال  ایآ 

تابثا ءاقبا و  قحال ، نامز  رد  ار  هنّقیتم  هّیـضق  نآ  اـم  رگا  نکل  دـشاب  هتـشادن  عراـش  هب  یطاـبترا  هنوگچـیه  هنّقیتم - هّیـضق  قباـس - ناـمز 
، هتشادن عراش  هب  یطابترا  هکنیا  ظاحل  هب  قباس  نامز  رد  ینعی  دراد - یعرـش  مکح  ناونع  دنکیم - ادیپ  طابترا  سّدقم ، عراش  هب  میئامن ،
هک ياهّیمدع  تاباحصتسا  دننام  دنکیم  ادیپ  طابترا  سّدقم  عراش  هب  یلبق  مکح  نآ  ماود  رابتعا  هب  قحال  نامز  رد  اّما  هدوبن  یعرش  مکح 

. مینکیم يراج  فیلاکت ، باب  رد 
467 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هک میراد  کش  هدمآ و  مالسا  سّدقم  تعیرش  هک  نآلا  اّما  هدوبن  بجاو  دیایب ، مالسا  نید  هکنیا  زا  لبق  ءیـش  نالف  میئوگیم  [ 645] الثم
رد مینکیم  تباـث  باحـصتسا ، هلیـسوهب  هجیتن ، رد  مینکیم و  باحـصتسا  ار  یلبق  بوجولا  مدـع  ناـمه  هن ، اـی  تسا  هدرک  ادـیپ  بوجو 

. درادن قّقحت  نآ ، هب  تبسن  یبوجو  فیلکت  مه  مالسا  تعیرش 
عراش هب  یطابترا  دوب ، امـش  نیقی  دروم  قباس ، نامز  رد  هک  یفیلکت  مدع  نآ  ینعی  تسا  توافتم  شقحال  قباس و  نامز  روکذم ، لاثم  رد 

هدنروآ عراش و  هب  یطابترا  چیه  نامز ، نآ  رد  فیلکت  مدع  هدوب و  مالـسا  نید  ندمآ  زا  لبق  نآ ، هک  تسا  نیا  ضرف  تشادن و  سّدـقم 
ءاـقبا و دـیهدیم ، همادا  دـینکیم و  ءاـقبا  ار  فیلکت  مدـع  ناـمه  باحـصتسا ، هلیـسوهب  امـش  یتقو  لاـحنیعرد  نکل  درادـن  مالـسا  نید 

قّقحت مدع  ءاقب  درادن - قّقحت  یفیلکت  ءیـش ، نآ  هب  تبـسن  مالـسا  نید  رد  هک  دوشیم  تباث  دـنکیم و  ادـیپ  طابترا  عراش ، هب  شاهمادا 
: نیاربانب تسا - طوبرم  عراش  هب  بوجو 

ءاقبا هب  یلصا  رظن  باحصتسا ، باب  رد  اریز  دشاب  هتـشاد  مکح  ناونع  مه  قباس  نامز  رد  مکح  نآ  هّیمکح ، تاباحـصتسا  رد  تسین  مزال 
. دشاب طوبرم  عراش  هب  دیاب  ءاقبا  تسا و 

هلیـسوهب عوضوم  نآ  رگا  نکل  تشادن ، یمکح  چیه  قباس  نامز  رد  امـش  نّقیتم  عوضوم  هچنانچ  هّیعوضوم ، تاباحـصتسا  رد  نینچمه  و 
. درادن دوجو  باحصتسا ، نایرج  زا  یعنام  مه  دراوم  نیا  رد  تسا ، یعرش  رثا  عوضوم  ءاقب  دوش ، ءاقبا  باحصتسا ،

عوضوم  رب  قباس  نامز  رد  یعرش  مکح  ّبترت  موزل  رب  یلیلد  هکنیا  هصالخ 
468 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يذ عوضوم  ای  دشاب  یعرش  مکح  ای  دیاب  بحـصتسم  دنیوگیم  هک  دیوشن  عقاو  بلطم ، نیا  ریثأت  تحت  امـش  درادن و  دوجو  بحـصتسم 
باحصتسا باب  رد  اریز  دشاب  مکح  يذ  عوضوم  ای  یعرـش  مکح  مه  قباس  نامز  رد  دیاب  بحـصتسم  هک  دینکن  یتشادرب  نینچ  و  مکح .

یموزل اثودـح  اّما  دـشاب  هتـشاد  طابترا  عراش ، هب  بحـصتسم  ءاقب  ماود و  دـیاب  میئوگیم  کّشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  تاـیاور - هب  هّجوتاـب 
. دشاب هتشاد  عراش  هب  یطابترا  هک  درادن 

ارخآ الّوا و  هّلل  دمحلا  و 
نیرهاّطلا  نیبیّطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و 

469 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ اهتسرهف ]

یعوضوملا سرهفلا  ]

ۀحفّصلا عوضوملا 
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نینیابتملا 17 نیب  رمالا  نارود  یف  لّوالا  ماقملا  طایتحالا  ۀلاصا 
تاهجلا 17 عیمج  نم  یلعفلا  فیلکّتلاب  یلامجالا  ملعلا  ۀّیزّجنم 

اهریغ 22 ةروصحملا و  ۀهبّشلا  نیب  لیصفّتلا  نالطب 
ۀّیعطقلا 25 ۀقفاوملا  ۀّیعطقلا و  ۀفلاخملا  نیب  لیصفّتلا  نالطب  یف 

تاّیجیردّتلا 26 یف  یلامجالا  ملعلا  ۀّیزّجنم 
لاغتشالا 31 تاهیبنت 

فارطالا 31 ضعب  یلا  رارطضالا  لّوالا :
فارطالا 35 ضعب  دقف 

فارطالا 38 مامتب  ءالتبالا  ۀّیطرش  یناّثلا :
ءالتبالا 41 كالم 

ةروصحملا 44 ریغ  ۀهبّشلا  ثلاّثلا :
اهیف 47 ۀشقانملا  ةروصحملا و  ریغ  ۀهبّشلل  ةروکذملا  طباوّضلا 

ۀنورقملا 48 ۀهبّشلا  فارطا  ضعب  یقالم  عباّرلا :
یلوالا 49 ةروّصلا 
ۀیناّثلا 52 ةروّصلا 

470 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀثلاّثلا 54 ةروّصلا 

نییطابترالا 57 رثکالا  ّلقالا و  یف  یناّثلا  ماقملا 
القع 57 هلالحنا  مدع  یلامجالا و  ملعلا  ۀّیزّجنم 

ضرغلا 64 ۀهبش 
ضرغلا 66 ۀهبش  نع  یّصفّتلا 
عفّرلا 78 ثیدحب  ۀّیئزجلا  عفر 

رثکالا 85 ّلقالا و  تاهیبنت 
ۀّیصوصخلا 85 ۀّیطرّشلا و  یف  ّکّشلا  لّوالا :

ۀّیئزجلا 91 یسان  مکح  یناّثلا :
یساّنلا 93 فیلکت 

ةدایّزلا 96 مکح  ثلاّثلا :
طرّشلا 104 وا  ءزجلا  رّذعت  عباّرلا :

رّذعتملل 107 دقافلا  یقابلا  بوجو  باحصتسا 
روسیملا 109 ةدعاق 

یقابلا 123 یلع  یفرعلا  روسیملا  قدص  ةدعاقلا  نایرج  یف  طانملا 
اصیصخت 125 وا  ۀئطخت  یفرعلا  روسیملا  ریغ  یف  ةدعاقلا  نایرج 

امهوحن 129 ۀّیعناملا و  ۀّیئزجلا و  نیب  ناروّدلا  بینذت :
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لوصالا 131 طئارش  یف  ۀمتاخ 
اقلطم 131 طایتحالا  نسح 

صحفلاب 135 ۀّیلقعلا  ةءاربلا  طارتشا 
ۀّیلقّنلا 136 ةءاربلا  طرش 

مّلعّتلا 140 بوجو 
یلقعلا 143 رییّختلا  یف  صحفلا  رابتعا 

اعضو 143 افیلکت و  صحفلا  لبق  ةءاربلاب  لمعلا  مکح 
يّرّجتلل 144 مّلعّتلا  كرت  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا 

ۀطورشملا 145 تابجاولا  یف  ملعّتلا  بوجو  لاکشا 
یلیبدرالا 147 قّقحملا  هراتخا  امک  اّیئّیهت  اّیسفن  مّلعّتلا  بوجوب  لاکشالا  ّلح 

صحفلا 152 لبق  ةءاربلاب  لمعلل  یعضولا  مکحلا 
471 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نالطبلا 154 نم  مامتالا  رصقلا و  تافخالا و  رهجلا و  یتلأسم  ءانثتسا 
ةءاربلل 164 نارخآ  ناطرش 

نیروکذملا 164 نیطرّشلا  ۀّیمامت  مدع 
ررضلا 175 یفن  ثیداحا  رارض  ررض و ال  ةدعاق ال 

الامجا 177 ررّضلا  یفن  ةدعاق  رابخا  رتاوت 
ۀّیبیکّرتلا 181 ۀلمجلا  دافم  یف  فّنصملا  راتخم 

ۀّیلّوالا 188 ماکحالا  ّۀلدا  عم  ةدعاقلا  ۀبسن 
ۀّیوناّثلا 193 ماکحالا  ّۀلدا  عم  ةدعاقلا  ۀبسن 

نیررّضلا 195 ضراعت 
باحصتسالا 201 فیرعت  باحصتسالا  یف  لصف 

ۀّیلوصا 207 ۀلأسم  باحصتسالا 
باحصتسالا 210 انکر  قحاللا  ّکّشلا  قباّسلا و  نیقیلا 

نیتیضقلا 210 ةدحو  رابتعا 
یّلکلا 211 یعرّشلا  مکحلا  باحصتسا  یف  لاکشالا 

لقعلا 219 یلا  دنتسملا  عرّشلا  مکح  باحصتسا 
باحصتسالا 227 ۀّیّجح  ّۀلدا 

هنع 227 باوجلا  ءالقعلا و  ءانب  لّوالا : هجولا 
ّهدر 231 و  نّظلا ، باب  نم  باحصتسالا  ۀیّجح  یناّثلا : هجولا 

هنع 232 باوجلا  عامجالا و  ثلاّثلا : هجولا 
ۀضیفتسملا 234 رابخالا  عباّرلا : هجولا 

یلوالا 234 ةرارز  ۀحیحص 
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ۀحیحّصلاب 235 لالدتسالا  بیرقت 
ضقّنلا 246 ینعم  قیقحت 

255 نیقیلا » ضقنت  ال   » ۀئیه نم  دارملا 
472 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تاعوضوملاب 261 باحصتسالا  صاصتخا  مّهوت  عفد  یف 
ةرارزل 262 ۀیناث  ۀحیحص 

اهب 272 لالدتسالا  بیرقت 
نیقیلا 273 ةدعاق  یلع  باحصتسالا ال  یلع  ۀیاوّرلا  ۀلالد 

اهنع 273 باوجلا  ۀحیحّصلا و  یلع  ةدراولا  تالاکشالا 
ةرارزل 287 ۀثلاث  ۀحیحص 
اهب 287 لالدتسالا  ۀّیفیک 

لاصخلا 293 ۀیاور 
نیقیلا 293 ةدعاق  یلع  باحصتسالا ال  رابتعا  یلع  اهتلالد 

یناساقلا 297 ۀبتاکم 
لحلا 299 ۀیاور  رهاط و  هّلک  ءاملا  راّمع و  ۀقثومب  لالدتسالا 

عضولا 308 لاح  قیقحت 
عضولا 316 ءاحنا 

اقالطا 318 لعجلا  هیلا  قّرطتی  ام ال  لّوالا : وّحنلا 
یعبّتلا 325 نود  یلالقتسالا  لعجلا  هیلا  قّرطتی  ام ال  یناّثلا : وّحنلا 

فیلکّتلل 328 اعبت  الالقتسا و  هلعج  حصی  ام  ثلاّثلا : وّحنلا 
ۀّیکلملا 333 ینعم  یف 

نیقیلا 347 ّکّشلا و  ۀّیلعف  رابتعا  نایب  لّوالا : هیبنّتلا  باحصتسالا  تاهیبنت 
هتوبث 354 ریدقت  یلع  ءیش  ءاقب  یف  ّکّشلا  باحصتسالا  ۀّحص  یف  یفکی  له  یناّثلا : هیبنّتلا 

یّلکلا 362 باحصتسالا  ماسقا  یف  ثلاّثلا : هیبنّتلا 
لّوالا 363 مسقلا  یّلکلا  باحصتسا 
یناّثلا 364 مسقلا  یّلکلا  باحصتسا 
ثلاّثلا 373 مسقلا  یّلکلا  باحصتسا 

ۀّیجیردّتلا 379 رومالا  یف  باحصتسالا  نایرج  عباّرلا : هیبنّتلا 
نامّزلا 384 یف  باحصتسالا  نایرج 

473 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ینامّزلا 385 یف  باحصتسالا  نایرج 
نامّزلاب 389 دّیقملا  لعفلا  باحصتسا 

یقاّرنلا 401 لضافلا  مالکل  ضرعّتلا 
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یقیلعّتلا 405 باحصتسالا  سماخلا : هیبنّتلا 
ۀقّلعملا 405 ماکحالا  یف  باحصتسالا  ۀّیّجح 

ۀقباّسلا 418 عئارشلا  باحصتسا  سداّسلا : هیبنّتلا 
هنع 419 باوجلا  ماقملا و  یف  باحصتسالا  ناکرا  لالتخا  مّهوت 

427 هدق »  » فّنصملا هرکذ  ام  یلا  لاکشالا  نع  باوجلا  یف  خیّشلا  هدافا  ام  عاجرا 
تبثملا 434 لصالا  عباّسلا : هیبنّتلا 

تبثملا 446 لصالا  ۀّیّجح  مدع  نم  ةانثتسملا  دراوملا 
تارامالا 450 قرّطلا و  نیب  ۀّیدّبعّتلا و  لوصالا  رئاس  باحصتسالا و  نیب  قرفلا  نایب  یف 

تبثملا 452 لصالا  نم  تسیل  دراوم  یف  نماّثلا : هیبنّتلا 
قلطملا 463 مزاللا  عساّتلا : هیبنّتلا 

ءاقب 465 ول  یعرش و  مکح  اذ  وا  اّیعرش  امکح  بحصتسملا  نوک  موزل  یف  رشاعلا : هیبنّتلا 
475 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باتک یعوضوم  تسرهف 

هحفص  عوضوم 
همّدقم 7

رّکذت 8 دنچ 
یطابترا 15 ریغ  بجاو 

یطابترا 15 ریغ  مارح 
یطابترا 15 بجاو 

یطابترا 16 مارح 
نینیابتم 17 نیب  رما  نارود  لّوا : ماقم  طایتحالا  ۀلاصا 

لاغتشا 31 تاهیبنت 
تسا 31 فیلکت  ّتیلعف  عنام  رارطضا ، لّوا : هیبنت 

دوشیم 38 فیلکت  ّتیلعف  عنام  ءالتبا ، مدع  مّود : هیبنت 
ءالتبا 41 كالم 

ءالتبا 42 رد  کش 
مّوس 44 هیبنت 

دوشیمن 44 یلامجا  ملع  زجنت  عنام  ههبش ، ندوب  هروصحم  ریغ  فرص 
476 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هروصحم 47 ریغ  هروصحم و  ههبش  هطباض  رد  باحصا  تارابع 
یلامجا 48 ملع  فارطا  زا  یضعب  اب  یقالم  ماکحا  مراهچ : هیبنت 

لّوا 49 ضرف 
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مّود 52 ضرف 
مّوس 54 ضرف 

یطابترا 57 رثکا  ّلقا و  نیب  رما ، نارود  مّود : ماقم 
دوشیمن 58 يراج  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یلقع  تئارب 

دوشیم 78 يراج  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یعرش  تئارب  ایآ 
یطابترا 85 رثکا  ّلقا و  تاهیبنت 

اهنآ 85 رد  یلقع  تئارب  نایرج  مدع  دیقم و  قلطم و  قلطم ، طورشم و  نیب  رما  نارود  لّوا : هیبنت 
91 طرش و ...  ای  ءزج  یسان  مکح  مّود : هیبنت 
94 تسا ؟ نکمم  یسان  هب  باطخ  هّجوت  ایآ 

یمدع 96 طرش  ءزج و  رد  تئارب  نایرج  مّوس : هیبنت 
يدمع 99 هدایز  مکح 

ّتیطرش 104 ای  ّتیئزج  قالطا  رد  کش  مراهچ : هیبنت 
بوجو 107 باحصتسا 

روسیم 110 هدعاق 
111 متعطتسا »...  ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذاف   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق 

روسعملاب 115 طقسی  روسیملا ال 
هّلک 119 كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال 

هناگهس 123 تایاور  قیض  هعس و  دودح و  یسررب 
هّیملع 131 لوصا  نایرج  طئارش 

131 تسیچ ؟ طایتحا »  » نایرج طرش 
یلقع 135 تئارب  نایرج  طرش 
یلقن 136 تئارب  نایرج  طرش 

هّیمکح 137 تاهبش  رد  صحف  بوجو  ّهلدا 
صحف 140 بوجو  رب  ّلاد  هّیلقن  هلدا 

477 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رییّختلا 143 ۀلاصا  نایرج  طرش 

ّتقوم 145 طورشم و  تابجاو  رد  صّحفت  مّلعت و  كرت  لاکشا 
147 امهرس » سّدق   » كرادم بحاص  یلیبدرا و  قّقحم  نیموحرم ، ّلح  هار 

روکذم 149 لاکشا  هب  تبسن  فّنصم  ّلح  هار 
میراد 154 طئارش  زا  یضعب  دقاف  صقان و  لمع  ءازجا  تّحص و  رب  لیلد  دروم ، ود  رد 

تئارب 164 لصا  نایرج  طئارش  رد  هر »  » ینوت لضاف  مالک 
165 امهّرس » سّدق   » ینوت لضاف  مالک  هب  تبسن  فّنصم  باوج 

ءاّذح 176 هدیبع  وبا  تیاور  ررض » ال   » هدعاق
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177 ررض » ال   » هدعاق دنس  یسررب  دقن و 
179 ررض » ال   » هدعاق دافم  یسررب  دقن و 

179 ررض »  » يانعم
180 رارض »  » يانعم

182 ررض » ال   » هدعاق هّیبیکرت  تئیه  یسررب 
186 ررض » ال   » هدعاق دروم  رد  فّنصم  رظن  هصالخ 

هّیلّوا 188 ماکحا  ّهلدا  اب  ررض  هدعاق ال  تبسن 
193 يوناث - لیلد  ود  دراوت  هّیوناث - ماکحا  ّهلدا  اب  ررض » ال   » لیلد تبسن 

نیررض 195 ضراعت 
باحصتسا 201 رد  لاوقا  باحصتسا 

باحصتسا 202 فیرعت 
207 تسا ؟ هّیهقف  دعاوق  زا  هکنیا  ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ 

هکوکشم 210 هنّقیتم و  هّیضق  داّحتا 
یعوضوم 211 تاباحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داّحتا 

یئزج 212 ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داّحتا 
یّلک 212 ماکحا  باحصتسا  رد  هکوکشم  هنّقیتم و  هّیضق  داّحتا 

478 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءادب 214

باحصتسا 227 ّتیجح  ّهلدا 
ءالقع 227 يانب  - 1

نظ 231 - 2
عامجا 232 - 3

باحصتسا 234 ّتیّجح  رب  ّلاد  رابخا  یسررب  دقن و  رابخا : - 4
هرارز 235 لّوا  هحیحص 

لّوا 235 هحیحص  دنس  یسررب 
هرارز 236 لّوا  هحیحص  تلالد  یسررب  دقن و 

تسین 241 ءوضو  باب  هب  صوصخم  هرارز  هحیحص 
عفار 246 رد  کش  مه  تسا  تّجح  یضتقم  رد  ّکش  رد  مه  باحصتسا 

247 هر »  » مظعا خیش  نایب 
هّیعوضوم 261 هّیمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج 

هرارز 262 مّود  هحیحص 
هرارز 264 هحیحص  مّوس  هرقف  هب  لالدتسا  ّتیفیک 

هرارز 270 هحیحص  مشش  هرقف  هب  لالدتسا  ّتیفیک 
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هرارز 273 هحیحص  مّوس  هرقف  رب  داریا 
فّنصم 275 باوج 

مکح 283 تامیسقت 
هرارز 287 مّوس  هحیحص 

مّوس 288 هحیحص  هب  لالدتسا  ّتیفیک 
لاصخ 293 تیاور  هب  لالدتسا 

نیقی 294 هدعاق 
297 یناشاک - یناساق - هبتاکم 

تراهط 300 ّتیّلح و  رابخا  هب  لالدتسا 
هّیعضو 311 ماکحا 

هّیعضو 316 ماکحا  ماسقا 
هّیعضو 318 ماکحا  لّوا  مسق 

479 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هّیعضو 325 ماکحا  مّود  مسق 
هّیعضو 328 ماکحا  مّوس  مسق 

338 دوشیم ؟ يراج  هیعضو  ماکحا  لّوا  مسق  رد  باحصتسا  ایآ 
341 دوشیم ؟ يراج  هیعضو  ماکحا  مّوس  مسق  رد  باحصتسا  ایآ 
342 دوشیم ؟ يراج  هیعضو  ماکحا  مّود  مسق  رد  باحصتسا  ایآ 

تسا 348 ربتعم  یلعف  ّکش  نیقی و  باحصتسا ، نایرج  رد  لّوا : هیبنت  باحصتسا  تاهیبنت 
عرف 349 ود 

مّود 355 هیبنت 
357 دوشیم ؟ يراج  تاراما ، تایّدؤم  رد  باحصتسا  ایآ 

یّلک 362 باحصتسا  ماسقا  مّوس : هیبنت 
لّوا 363 مسق  یّلک  باحصتسا 
مّود 364 مسق  یّلک  باحصتسا 
مّوس 373 مسق  یّلک  باحصتسا 

هّیجیردت 379 روما  باحصتسا  مراهچ : هیبنت 
نامز 384 سفن »  » باحصتسا

ینامز 385 باحصتسا 
هّیجیردت 387 روما  رد  باحصتسا  ماسقا  نایرج 

نامز 390 هب  دّیقم  لعف  باحصتسا 
402 هر »  » یقارن لضاف  مالک 

یقیلعت 406 باحصتسا  مجنپ : هیبنت 
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407 تسا ؟ باحصتسا  لباق  یقیلعت  ماکحا  ایآ 
یقیلعت 408 باحصتسا  نایرج  تالاکشا 

هقباس 418 عیارش  ماکحا  باحصتسا  مشش : هیبنت 
420 هقباس و ...  عیارش  ماکحا  باحصتسا  نایرج  تالاکشا 

427 هر »  » مظعا خیش  مالک  یسررب  دقن و 
تبثم 434 لصا  متفه : هیبنت 

480 ص : ج5 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
434 تسیچ ؟ باحصتسا  ّتیّجح  رب  ّلاد  رابخا  ياضتقم 

نّقیتم 436 یلقع  یعرش و  راثآ  بیترت  موزل 
[646]437 تسا ؟ تّجح  تبثم ، لصا  ایآ 

441 تسیچ ؟ تبثم  باحصتسا  ّتیّجح  مدع  ای  ّتیّجح  رد  لاکشا  أش 
دروم 446 ود  رد  رگم  درادن  ّتیّجح  تبثم  لصا 

تسا 450 تّجح  قرط  تاراما و  تاتبثم 
متشه 452 هیبنت 

مهن 463 هیبنت 
مهد 466[647] هیبنت 

________________________________________

. باحصتسا مهد  هیبنت  ات  طایتحالا  ۀلاصا  ثحبم  زا  (- 1 [ ) 1]
زا شیب  ناشدادـعت  هکلب  تسین  رـصحنم  رییخت - طایتحا و  باحـصتسا ، تئارب ، فورعم - مهم و  لـصا  راـهچ  هب  ۀـّیلمع  لوصا  (- 1 [ ) 2]

.436 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . زین ، میراد و  تراهط و ...  هدعاق  دننام  مه  يرگید  ۀّیلمع  لوصا  تساهنیا ،
«. رخآ كرت  رما و  لعف  اناک  ول  اقلطم و  ترابع « رد  (- 1 [ ) 3]

.545 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . زین ، تسا و  ءیش  کی  هب  ّقلعتم  تمرح ، بوجو و  هک  نیروذحملا  نیب  نارود  فالخب  (- 2 [ ) 4]
. تسا هدشن  هدارا  نآ  یقطنم  یحالطصا و  يانعم  نینیابتم ، هملک  زا  دوصقم  (- 3 [ ) 5]

ّلحنی امم  کلذ  وحن  و  نیّدـلا ...  ءاداـک  رخـآلا  هضعب  لاـثتماب  اـطبترم  هضعب  لاـثتما  نکی  مل  اـم  وه  یطاـبترالا : ریغلا  بجاولا  (- 1 [ ) 6]
. یصع لثتما و  دقف  ضعبب  ّلخا  ضعبب و  یتأ  اذاف  ضعبب  اهضعب  ۀطبترم  ریغ  ةدّدعتم  تابجاو  یلا  هیف  بجاولا 

سفّنلا لتق  رمخلا و  برش  ۀبیغلا و  بذکلا و  یف  امک  رخآلا  هضعب  نایصعب  اطبترم  هضعب  نایـصع  نکی  مل  ام  وه  یطابترالا : ریغلا  مارحلا  و 
، لثتما یصع و  دقف  اضعب  كرت  ضعبب و  یتأ  اذاف  ضعبب  اهضعب  ۀطبترم  ریغ  ةدّدعتم  تامّرحم  یلا  ّلحنی  یّتلا  تامّرحملا  نم  کلذ  وحن  و 

.194 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر .
ثیح نم  عومجملا  وه  هیف  بولطملا  ناـک  ناـب  رخـآلا  هضعب  لاـثتماب  اـطبترم  هضعب  لاـثتما  ناـک  اـم  وـه  یطاـبترالا : بجاوـلا  (- 2 [ ) 7]

نیجاعملا تابّکرملاب و  رمألاک  تاّیفرعلا  یف  مایّصلا و  و  ةالّصلا ...  یف  امک  الـصا ...  لثتمی  مل  ادحاو  الا  عیمجلاب  یتا  اذا  ثیحب  عومجملا 
عمـس ام  انآ  مّلکت  ول  ثیحب  مهنم  بیرق  ناکم  یف  هنوکل  ودعلا  مهب  رعـشی  نا ال  لثم  صوصخم  ضرغل  ةدحاو  ۀـعاس  توکّـسلاب  رمالا  وا 
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 ... الصا ضرغلا  لصحی  مل  مهمالک و 
ثیحب عومجملا  ثیح  نم  عومجملا  وه  هیف  ضوغبملا  ناک  ناب  رخآلا  هضعب  نایـصعب  اطبترم  هضعب  نایـصع  ناک  ام  وه  یطابترالا : مارحلا 

نع یهّنلا  یف  امک  و  عیجّرتلا ...  عم  برطملا  توّصلا  وه  هنوک  یلع  ءانب  ءانغلا  نع  یهّنلا  یف  امک  صعی ...  مل  ادـحاو  الا  عیمجلاـب  یتا  اذا 
.195 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . رهشلا ، ۀعبرا  شارفلا  رجه 

. دش هداد  حیضوت  لصف  نیمه  يادتبا  رد  بلطم  نیا  (- 1 [ ) 8]
.49 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . زین ، هناگراهچ و  لحارم  زا  (- 2 [ ) 9]

.467 / 464 / 460 / 446 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . (- 3 [ ) 10]
. دشاب هتشادن  هقلطم  ّتیلعف  ینعی  (- 1 [ ) 11]

هتفلاخم یف  یعرّشلا  صیخّرتلا  عنتمی  یّتح  یلیصفّتلا  ملعلاک  زّجنّتلل  ۀّمات  ۀّلع  سیل  یلامجالا  ملعلا  ّنالف  یلقعلا  عناملا  مدع  اّما  (- 1 [ ) 12]
.283 لوصالا 2 / قئاقح  عطقلا . ثحبم  یف  هیلا  راشا  امک  لقعلا  رظن  یف  احیبق  ۀیصعملا  یف  اصیخرت  هنوکل 

لوصالا و ۀـّلدأ  ردـص  نیب  ضقانّتلا  روذـحم  موزل  وه  ماقملا  یف  اعرـش  عناملا  نم  مّهوتملا  ّنالف  یعرّـشلا ، عناملا  مدـع  اّما  و  (- 2 [ ) 13]
. یلامجالا ملعلاب  ۀنورقملا  ۀهبّشلا  فارطال  اهلومش  یلع  انینب  اذا  اهلیذ 

نم دحاو  ّلک  اذک  و  ۀّیودبلا ، ۀهبّشلاب  هبتـشملا  ۀّیّلح  لالح » کل  ءیـش  ّلک  مالّـسلا « هیلع  هلوق  مومع  یـضتقم  ّنا  ضقانّتلا : موزل  حیـضوت 
. یلامجالا ملعلاب  ۀمرحلا  زّجنت  وه  مارح -» ّهنأ  ملعت  یّتح  ینعا «- هلیذ - قالطا  یضتقم  و  ۀنورقملا ، یف  فارطالا 

ۀمرحلاـب مکحلا  و  ردّـصلا ، یـضتقمب  فرط  ّلـکل  ۀـّیّلحلاب  مکحلا  مزلیف  یلاـمجالا ، یلیـصفّتلا و  ملعلا  نم  اـّلک  لمـشی  قلطم  ملعت » ّنـأل «
. لیّذلا یضتقمب 

باحصتسالا رابخأ  ضعب  یلا  ۀبسّنلاب  نیباحـصتسالا  ضراعت  ثحب  یف  مظعالا  انخیـش  هل  ضّرعت  روکذملا  ضقانّتلا  وه  لاکـشالا و  اذه  و 
مومع تحت  امهنم  ّلک  ءاقبا  زوجی  الف  نیبحـصتسملا  دحا  یف  ۀقباّسلا  ۀلاحلا  عافتراب  نیقیلا  ضرف  اذاف  هدق «:) لاق ( لیّذـلا ، یلع  لمتـشملا 

ۀـصّخرملا ۀـّلدألاب  هصاصتخال  انه ، دوقفم  روذـحملا  اذـه  نکل  هلثمب .» نیقیلا  ضقنب  مکحلا  حرطل  مزلتـسم  ّهنـال  کّـشلاب ، ضقّنلا  ۀـمرح 
لب اهیف ، صیخّرتلا  تابثا  فارطالل و  هلومش  نم  عنام  الف  الصأ  هیف  ضقانت  الف  عفّرلا  ثیدح  لثم  هل  دقافلا  اّما  و  لیّذلا . اذه  یلع  ۀلمتشملا 
.15 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ضقانّتلا ...  لاکشا  نع  فّنصملا  باجا  دق  عجارف و  ۀقیلعّتلا ، یف  هانرکذ  امک  ۀّلیذملا  رابخالا  یف  یّتح  ضقانت  ال 
دقف لامجالاب  مولعملا  فرط  یف  وه  قرفلا  اّمنا  الـصا و  یلامجالا  یلیـصفّتلا و  ملعلا  نیب  قرف  ـال  ّهنا  حدـقنا  مّدـقت ...  اـمم  و  (- 1 [ ) 14]

نوکی دق ال  لامجالاب  مولعملا  فیلکّتلا  نأب  فارتعالا  دـعب  ذا  یفخی ) ام ال  هیف  و  کلذـک ( نوکی  دـق ال  تاهجلا و  عیمج  نم  اّیلعف  نوکی 
نوکی ۀلاحم ) الف  الامجا ( هب  ملع  اذا  ام  نود  زّجنتل  الیـصفت  هب  ملع  ول  وحن  یلع  تاهجلا  ریاس  نم  اّیلعف  نوکی  لب  تاهجلا  عیمج  نم  اّیلعف 

ریاس نم  هتیلعف  ضرف  دق  دحاو  فیلکت  نوکی  نا  لقعی  مل  الا  همدع و  زیجنّتلا و  یف  ریثّأتلا  ۀیحان  نم  یلامجالا  یلیـصفّتلا و  ملعلا  نیب  قرف 
ر. مهفاف ، هلوقب  اریخأ  راشا  هیلا  هّلعل ) و  یلامجالا ( نود  یلیصفّتلا  ملعلاب  ازّجنم  ریصی  تاهجلا 

.159 لوصالا 4 / ۀیانع  ك 
قئاقح هعم  يرهاّظلا  مکحلا  لعج  نکمی  الف  يرهاّظلا  مکحلا  عوضوم  وه  يذلا  کّشلاب  انورقم  نوکی  یلیصفّتلا ال  ملعلا  ّنال  (- 2 [ ) 15]

.290 لوصالا 2 /
. تشاد هقلطم  ّتیلعف  فیلکت ، هک  لّوا  مسق  یلامجا  ملع  و  (- 3 [ ) 16]

. یلامجا ملع  مسق  ود  زا  لّوا  مسق  رد  (- 1 [ ) 17]
. تشادن هقلطم  ّتیلعف  فیلکت ، هک  (- 2 [ ) 18]

. نآ هب  تبسن  الوم  تهارک  هدارا و  كالم ، تهج  زا  (- 3 [ ) 19]
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.27 ۀیاردلا 6 / یهتنم  اهمدع  ۀماّتلا و  ۀّیلعفلا  ثیح  نم  (- 1 [ ) 20]
ثحبلا و اذه  تاهیبنت  نم  ثلاّثلا  هیبنّتلا  یف  طسبأ  وحنب  اهیف  مالکلا  یتأیس  ةروصحملا و  ریغلا  ۀهبّـشلا  یف  لوقلا ) لمجم  اذه  (-) 2 [ ) 21]

.160 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . مزلم ، ریغ  نم  اهل  ضرعّتلا  یف  فّنصملا  لجعتسا  دق 
. هقلطم ّتیلعف  (- 1 [ ) 22]

رگا هکنیا  ای  تسین و  ءالتبا  لحم  شدارفا  مامت  الثم  درادن  تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  اعون  هک  هروصحم  ریغ  تاهبش  فالخهب  (- 2 [ ) 23]
هک میرادن  كرت  ای  نایتا  هب  تبسن  یتردق  عقاو  رد  دیآیم و  مزال  دیدش  جرح  رسع و  مینک  تیاعر  ار  یلامجا  ملع  فارطا  مامت  میهاوخب 
نم ّتیلعف  هک  تسا  نیا  ّتلعب  تسین ، مزال  طایتحا  هروصحم ، ریغ  تاهبـش  رد  میئوگب  رگا  دراد و  تلاخد  فیلکت  ّتیلعف  رد  مه  تردـق 

. تسا هروصحم  ریغ  ههبش ، هکنیا  رطاخب  هن  تسین ، نایم  رد  تاهجلا  عیمج 
. تسا مامت  ّتیلعف  طئارش  تاهج و  ریاس  هکیلاحرد  (- 1 [ ) 24]

.145 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . دندرک ، در  يرگید  وحن  هب  عطق » ثحبم « رد  ار  خیش  موحرم  لیصفت  نیمه  فّنصم ، (- 2 [ ) 25]
بجت مل  تافّصلا  یلا  عوجّرلا  اهنکمی  وحن ال  یلع  زییمّتلل  ةدقافلا  ددعلا  تظفح  نا  تقولل و  ۀیساّنلا  مّدلا  ةّرمتسملا  ضیح  يا  (- 1 [ ) 26]

.167 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  مرحت  مل  ۀّیعطقلا و  ۀقفاوملا 
لوصالا 255. دئارف  ك  ر . زین ، و  (- 2 [ ) 27]

. تشاد هقلطم  ّتیلعف  هک  (- 3 [ ) 28]
. تشادن هقلطم  ّتیلعف  هک  (- 4 [ ) 29]

. دیآیم مّود  هیبنت  رد  بلطم  نیا  حرش  (- 1 [ ) 30]
. تسین ام  ءالتبا  ّلحم  و  (- 2 [ ) 31]

. دیآیم لّوا  هیبنت  رد  بلطم  نیا  لیصفت  (- 3 [ ) 32]
. يودب ّکش  هن  یلامجا  ملع  هب  (- 4 [ ) 33]

ناّبترتم امه  هدعب و  ام  وا  دغلا  موص  بوجوب  الامجا  ملعی  ّهناف  هدعب  ام  هدـغ و  نیب  دّدرت  ۀـعمجلا و  موی  موصی  نا  رذـن  ول  امک  (- 1 [ ) 34]
.294 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . طایتحالا ، بوجو  یف  امهّبترت  حدقی  انامز و ال 

ّناف خلا  ۀضاحتـسملا ...  ضیح  مایاک  رهـشلا  اذـه  یف  الامجا  هققحتب  عطقی  عوضومب  هقّلعت  ۀـهج  نم  وا  هلوق  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 1 [ ) 35]
رهّشلا و ال اذه  یف  الامجا  هقّقحتب  عطقی  امم  ذئنیح  وهف  ضئاحلا  وه  هیف  فیلکّتلا  عوضوم  ناک  اذا  لیبقلا  اذه  نم  نوکی  اّمنا  ضیحلا  لاثم 

لیبق نم  لاثملاف   E ِضیِحَْملا ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتْعاَف   i یلاعت هلوق  نم  رهظی  امک  ءاسّنلا  وه  فیلکّتلا  عوضوم  ناک  اذا  اـّما  ـالعف و  هقّقحتب  ملعی 
.168 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . اّیلابقتسا ، بجاولا  ایلاح و  هیف  فیلکّتلا  نوکیف  مسوملا  لبق  ۀعاطتسالا  دعب  جحلاک  ّقلعملا  بجاولا 

. هّیلامتحا تفلاخم  (- 2 [ ) 36]
فیلکّتلا ح ّنا  ةرورض  القع  یعرّشلا  فیلکتلل  عفاّرلا  ءاجلالا  فارطالا ال  ضعب  باکترا  بجوت  یّتلا  ۀّیفرعلا  ۀّقشملا  هب  دارملا  (- 1 [ ) 37]
عراّشلا و دیب  هعفر  هعـضو و  رما  نوکی  ام  وه  ثیدحلاب  عوفرملا  ّناف  هیلا » اوّرطـضا  ام  عفر  ص «:) هلوقب ( هعفر  ّحصی  یّتح  عضولل  لباق  ریغ 

.52 ۀیاردلا 6 / یهتنم  فیلکّتلل  عفارلا  ءاجلالا  نود  یفرعلا  رارطضالا  یف  الا  کلذ  سیل 
. فلا لاثم ، رد  (- 1 [ ) 38]

ب. لاثم ، رد  (- 2 [ ) 39]
. تسا باکترا  زّوجم  هک  (- 3 [ ) 40]

. هّیمیرحت ههبش  رد  (- 1 [ ) 41]
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. هّیبوجو ههبش  رد  (- 2 [ ) 42]
) هّلعل و  ۀّیولوألاب ، نوکت  ۀـنراقملا  ةروص  یف  اهل  هتّیعفادـف  مولعملا  ۀـّیلعف  عافترا  بجوا  نا  قحاللا  رارطـضالا  ّناف  هل  انراقم  ما  (- 3 [ ) 43]

.59 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . ّربدتف ، هحوضول  هرکذ  كرت  هدق )
. دنکیم فیلکت  رد  کش  اثودح  ناسنا  تروص ، نیا  رد  دشاب  یلامجا  ملع  رب  قباس  رارطضا ، رگا  (- 1 [ ) 44]

. دشاب نّیعم  دحاو  هب  رارطضا  هک  یتروص  رد  (- 2 [ ) 45]
. دشاب نّیعم  ریغ  دحاو  هب  رارطضا  هک  یتروص  رد  (- 3 [ ) 46]

ههبـش رد  دروـخ - ار  اـهنآ  زا  یکی  عبـس  دـعب ، تسا  نفّدـلا  بجاو  تیم  ود  زا  یکی  هک  دـش ، ادـیپ  یلاـمجا  ملع  هکنیا  اـی  و  (- 4 [ ) 47]
.161 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  هیافک  زومآدوخ  هّیبوجو -

. ددرگ قّقحم  یلامجا  ملع  دعب  و  دوش ، ضراع  نادقف  لّوا ، هکنیا  رگم  (- 1 [ ) 48]
. دوشیم لصاح  یلامجا  ملع  قّقحت  زا  دعب  هک  ینادقف  (- 2 [ ) 49]

هیآ 137. هرقب ، هروس  (- 1 [ ) 50]
هیآ 119. ماعنا  هروس  (- 2 [ ) 51]

. يودب تاهبش  رد  طایتحا  دننام  (- 3 [ ) 52]
، رما نیا  نکل  دـنک  ادـیپ  زّجنت  مکح  ات  دـشاب  یقاب  عوضوم  دـیاب  دوشیم ، راـب  عوضوم  يور  یمکح  ره  لـقع  رظن  زا  هچرگ  (- 4 [ ) 53]

. یعرش لیلد  رد  دییقت  هن  تسا  یلقع  هلئسم  کی 
مل هیلا  عاد  هل  نوکی  نا ال  دـبعلا و  هکرتی  نا  ةداع  داکی  اّمم ال  یلوملا  ضرغل  اقّلعتم  ناک  يذـّلا  ءیّـشلا  لعف  ناک  اذا  ّهنا  امک  (- 1 [ ) 54]

تیبلا 361. لآ  هسّسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  هّرس ) سّدق  هنم  یفخی ( امک ال  الصا  عقوم  هیلا  ثعبلا  هب و  رمالل  نکی 
. همّلسم تامّرحم  رد  (- 1 [ ) 55]

. هّماع طئارش  رئاس  رب  هوالع  (- 2 [ ) 56]
یعاد و هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  ضرف  باوج : دشاب ، هتـشاد  كرت  رب  يرگید  ياههزیگنا  فّلکم  تسا  نکمم  لاکـشا : (- 3 [ ) 57]

. درادن دوجو  وا  يارب  يرگید  هزیگنا 
. یلامجا ملع  هلئسم  زا  رظنعطق  اب  (- 4 [ ) 58]

ملعلا لوصح  لبق  نم  وه  ءالتبالا  وا  ةردـقلا  تحت  نع  اجراخ  ناک  وا  هل  رثأ  يذـّلا ال  فارطالا  دـحا  ناک  اذا  هّلک  اذـه  لوقا : (- 1 [ ) 59]
یقابلا ال فرّطلا  یف  طایتحالا  بجی  لب  زیجنّتلا  یف  ملعلا  ریثأت  نع  کلذ  عنمی  داکی  الف  یلامجالا  ملعلا  دعب  نم  ناک ) اذا  اّما  و  یلامجالا (

.175 لوصالا 4 / ۀیانع  هلاحم ... 
«. ۀّیلعف يریسفت ل « فطع  (- 1 [ ) 60]

یف يرخا  راد  اهءارـش و  فّلکملا  دیری  یّتلا  راّدلا  هذه  نیب  ةدّدرم  ۀـبوصغم  اراد  ّناب  الامجا  ملع  اذا  امک  ءالتبالا ...  یف  ینعی  (- 2 [ ) 61]
.83 ۀیاردلا 6 / یهتنم  ك  ر . هنع ...  اهجورخ  ءالتبالا و  لحم  یف  اهلوخد  یف  فّلکملا  ّکشی  رخآ  دلب 

قالطالا و ناک  فیلکّتلل - حّحـصم  ءالتبا  كانه  نکی  مل  ول  ءالتبالاب - دـییقّتلا  نایب  یـضتقی  ماـقم  یف  قـالطالا  ناـک  ول  معن  (- 1 [ ) 62]
عبط لوصالا  ۀـیافک  ك  ر . هّرـس .) سّدـق  هنم  مهفاف ( یفخی ، امک ال  امهل ، حّحـصملا  ءالتبالا  دوجو  و  هتّیلعف ، یلع  الاد  دـییقّتلا  ناـیب  مدـع 

تیبلا 362. لا  هسّسؤم 
دئارف ك  ر . هب ، فّلکملا  ءالتباب  ةداعلا  نایرج  مدع  عم  دلبلا  ریما  ماّدق  عوضوملا  سجنلا  ماعّطلا  کلذ  نع  بنتجا  لاق  ول  امک  (- 2 [ ) 63]

.252 لوصالا /
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. دینک دازآ  ار  هبقر  قلطم  دیوگب  دناوتیم  عراش  الثم  درادن  دوجو  باطخ ، قالطا  يارب  یعنام  مینادیم  هکیلاحرد  (- 1 [ ) 64]
. دییقت مدع  دییقت و  لصا  رد  کش  هن  (- 2 [ ) 65]

لوصالا 252. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 66]
. میئامن نایتا  ار  فارطا  مامت  هّیبوجو  تاهبش  رد  مینک و  بانتجا  فارطا  مامت  زا  هّیمیرحت  تاهبش  رد  ینعی  (- 1 [ ) 67]

ۀیارّدلا 6/ یهتنم  ررـضلا  وا  رـسعلل  ابجوم  اعم  امهب  ؤّضّوتلاب  ۀّیعطقلا  ۀـقفاوملا  تناک  نیئانا و  نیب  قلطملا  ءاملا  هبتـشا  اذا  امک  (- 2 [ ) 68]
.112

. هروصحم ریغ  ای  دشاب و  هروصحم  ههبش  هاوخ  (- 1 [ ) 69]
. دوب لمجم  اّما  یظفل ، هکنیا  ای  دوب و  یّبل  لیلد  هکنیا  لثم  (- 2 [ ) 70]

. دناهدش لئاق  صصخم  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  عوجر  رد  فّنصم  هک  یلیصفت  قبط  هّتبلا  (- 1 [ ) 71]
نییناّثلا و قّقحملا  دیهّـشلا و  نعف  هریغ  روصحملا و  طباض  نایب  یف  باحـصالا  تارابع  فلتخا  هماقم  هّللا  یلعا  خیّـشلا ) لاـق  (-) 2 [ ) 72]
ام ّلک  ّنال  هّدع  عنتما  ام  هّدع ال  رسعی  ّهنا  ینعمب  ةداعلا  یف  روصحم  ریغ  ناک  امف  فرعلا  یلا  هیف  عجرملا  ّنا  كرادملا  بحاص  یـسیملا و 

و لاق ) نا  یلا  ریـصق ( نامزب  ّدعلا  رـسع  یناّثلا  قّقحملا  دّیق  امبر  و  لاق ) نا  یلا  روصحم ( ریغ  وهف  رـصحلا  ّدعلل و  لباق  دادـعالا  نم  دـجوی 
ّنأ امک  روصحم  ریغ  وهف  ابلاغ  ةالّـصلا  كرت  یلا  هبانتجا  يّدؤی  ام  ّنا  طباّضلا  ّلعل  سّجنلاب  هبتـشملا  ناکملا  ۀـلأسم  یف  ماثّللا  فشاک  لاق 
نا یلا  ۀـمارکلا ( حاتفم  یف  هبوصتـسا  و  لاق ) مث  یهتنا ( لاق ) ابلاغ ( كّرتلا  یلا  يّدؤی  ضرالا  نم  عقـص  یف  ۀهبتـشم  ةارما  وا  ةاش  باـنتجا 

عضوم یهتنا ) اهنم ( ءیـشب  قوثو  سفّنلل  لصحی  ملف  کلذ  عم  هریغ و  روصحملا و  طباض  یف  رکذی  نا  نکمی  وا  اورکذ  ام  ۀیاغ  اذه  لاق )
لوصالا 260. دئارف  ك  زین ر . 185 و  لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . هماقم ، عفر  همالک  نم  ۀجاحلا 

. ریغلا لاح  يا  (- 1 [ ) 73]
. فارطالا ضعب  يا  (- 2 [ ) 74]

. هروصحم ریغ  ای  دشاب  هروصحم  شاههبش  هاوخ  دراد ، تاهجلا  عیمج  نم  ّتیلعف  فیلکت  هک  يدراوم  رد  (- 3 [ ) 75]
. سّجنتم ینعی  (- 1 [ ) 76]

تسا یّصاخ  عوضوم  دیدج و  درف  نیا  دشاب  هدش  سجن  فارطا  یضعب  اب  تاقالم  ببس  هب  ههبش  فارطا  یقالم  دشاب  انب  رگا  (- 1 [ ) 77]
 ... درادن و یلامجا  ملع  هب  یطابترا  و 

. هیقالم نع  يا  (- 2 [ ) 78]
. سّجنلاب يا  (- 3 [ ) 79]

.311 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . زین ، دراد و  هرهز  نبا  مالک  رهاظ  هب  هراشا  بلطم  نیا  (- 4 [ ) 80]
وا ضیبالا  ءانالا  ۀـساجنب  ارـصع  ملعلا  انل  لصح  مث  الثم ، رمحالا  ءانإلا  وأ  بّوثلا  ۀـساجنب  ارهظ  اـنملع  اذا  ّهنأ  هحیـضوت : و  (-] ... 1 [ ) 81]
نع بنتجا  باطخ « لاثتمال  ۀمّدقم  رمحالا  ءانالا  بّوثلا و  وه  یقالملا و  نع  بانتجالا  بجو  ضیبالا  ءانالل  بّوثلا  ةاقالم  احبص و  رمحالا 

بوجو ّنـال  ضیبـالا ، ءاـنالا  ینعا  یقـالملا  نع  باـنتجالا  بجی  ـال  و  ارهظ ، اـمهنیب  ثداـحلا  لّوـالا  یلاـمجالا  ملعلاـب  موـلعملا  سّجنلا »
یلامجالا ملعلا  زیجنت  دـعب  زّجنم  ریغ  وهف  رمحالا ، ءانالا  نیب  هنیب و  ارـصع  ثداحلا  یناـّثلا  یلاـمجالا  ملعلا  لـجال  ناـک  نا  هنع  باـنتجالا 

هجو الف  ثودحلا  مولعم  ریغ  رخآ  درف  هتـساجن  ریدقت  یلع  بّوثلا  ّنال  ّرثؤم  ریغ  وهف  هل  بّوثلا  ةاقالم  لجال  ناک  نا  ارهظ و  ثداحلا  لّوالا 
- فلا هاقالم -. نع  بانتجالا  بوجول 

ضیبالا ءانالل  بّوثلا  ةاقالمب  مث  ضیبالا  ءانإلا  وأ  بّوثلا  ۀساجنب  فلا -) قباّسلا ( لاثملا  ضرف  یف  انملع - اذا  ّهنا  هحیـضوت : (- ... 2 [ ) 82]
ّمث رمحالا ، ءانالا  وا  یقالملا  بّوثلا  ۀساجنب  ۀیناّثلا  ۀعاّسلا  یف  انملع  ّمث  ءالتبالا  لحم  نع  یقالملا  ضیبالا  ءانالا  جرخ  یلوالا و  ۀعاّسلا  یف 
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ۀیارّدلا 6/ یهتنم  ك  یقالملا ر . ضیبالا  ءانالا  نود  رمحالا  ءانالا  یقالملا و  بّوثلا  نع  بانتجالا  بجو  ایناث  هب  یلتبم  ضیبالا  ءانالا  راص 
150 و 148.

. میهدیم حیضوت  ار  نآ  لّوا  تروص  العف  هک  دوشیم  میسقت  تروص  ود  هب  ضرف  نیا  (- 3 [ ) 83]
. دش لصاح  لّوا  یلامجا  ملع  قّقحت  زا  دعب  هک  یتاقالم  (- 1 [ ) 84]

. یقالم (- 2 [ ) 85]

. یقالم (- 3 [ ) 86]
. دومن ثحب  نآ  هرابرد  ناوتیم  ةءاربلا  ۀلاصا  رد  میتفگ  میدومن و  ثحب  نآ  هرابرد  يرادقم  لاغتشا  ثحب  يادتبا  رد  ام  و  (- 1 [ ) 87]

ریغ بجاو  یطابترا ، مارح  یطابترا ، بجاو  يارب  لاـثم  راـهچ  اـّما  تسا  یطاـبترا  بجاو  دروم  رد  مینکیم  حرطم  هک  یلاـثم  (- 2 [ ) 88]
- لاغتشا ثحب  نیلّوا  ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك  ر . میاهدروآ ، یطابترا  ریغ  مارح  یطابترا ،

. مینکیم ادیپ  هّمذ  تئارب  رادقم ، نامه  هب  میئامن  نایتا  ار  لقا » طقف « رگا  هک  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  فالخ  هب  (- 3 [ ) 89]
لوصالا 274. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 90]

. هعمج ای  رهظ  زامن  بوجو  هب  یلامجا  ملع  دننام  (- 2 [ ) 91]
. دننادیم يراج  مه  ار  یعرش  تئارب  رثکا » هب « تبسن  خیش ، موحرم  هّتبلا  (- 1 [ ) 92]

. یلقع يریغ  ای  یعرش  يریغ  (- 2 [ ) 93]
زیچ عبات  تسا و  هب  رومأملا  مامت  لقا  درادـن و  دوجو  یلاکـشا  تسا  یـسفن  بوجو  ياراد  لقا ، دـیتفگ  هک  لّوا  لامتحا  قبط  (- 1 [ ) 94]

. دوب حرطم  هلئسم  رد  مه  يرگید  لامتحا  دوب و  هلئسم  رد  لامتحا  کی  نیا  نکل  تسین و  يرگید 
بوجو مه  بجاو  همّدقم  دشابن  بجاو  همّدقملا  يذ  رگا  دیتفگ  هکنیا  يریغ و  بوجو  هن  دراد  یـسفن  بوجو  لقا ، لاکـشا : (- 1 [ ) 95]

. درادن هیف  نحن  ام  هب  طابترا  درادن ،
هک دیتفگ  ناتدوخ  اّما  تسا  تسرد  مه  لالحنا  هلئـسم  تسامـش و  اب  قح  دراد  یـسفن  بوجو  لقا ، هک  دینادب  الیـصفت  امـش  رگا  باوج :

يریغ هک  دـینادیمن  ار  بوجو  ّتیفیک  نکل  دـیراد  نیقی  بوجو  لصا  هب  تبـسن  عقاو  رد  يریغ ، بوجو  ای  دراد و  یـسفن  بوجو  ای  لقا 
- لقا یسفن  بوجو  هب  یلیصفت  ملع  هن  تسا  حرطم  لامتحا ، هلئسم  یسفن - ای  تسه 

ۀیانع یفخی  امک ال  رثکالا  لقالا و  نیب  بجاولا  نارود  نم  نکی  مل  الا  بابحتـسالا و  ّدـحب  مازلالا ال  ّدـحب  ۀـیئاوقالا  تناک  و  (- 1 [ ) 96]
.201 لوصالا 4 /

«. یهن رما و  سفن « رد  هن  (- 1 [ ) 97]
لوصالا 273. دئارف  ك  ر . دنراد ، مظعا  خیش  مالک  هب  یضیرعت  فّنصم ، (- 1 [ ) 98]

. میدرک نایب  حورشم  وحن  هب  اریخا  هک  (- 2 [ ) 99]
هب رگم  دوشیمن  لیـصحت  الوم  ضرغ  اریز  درک  نایتا  ار  رثکا  دومن و  طایتحا  رثکا  ّلقا و  رد  دـیاب  دـیتفگ : امـش  هکیلاحرد  (- 1 [ ) 100]

. دنتسه ناشتاقّلعتم  رد  هدسفم  تحلصم و  عبات  یهاون  رماوا و  دنیوگیم  هک  تسا  هّیلدع  روهشم  يانبم  قبط  نیا  رثکا و  نایتا 
. رما ّقلعتم  هب و  رومأم  رد  هن  (- 2 [ ) 101]

یف اهلمتحی  نا  ریغ  نم  طقف  رمالا  یف  الا  ۀحلصملاب  لوقی  روهشملا ال  ریغ  هیلع  ام  یلا  بهذ  نم  ّنا  لامتحا  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 1 [ ) 102]
ضعب بهذم  یلع  مکحی  کلذکف  ضرغلا  ۀحلـصملل و  رکنملا  يرعـشالا  بهذم  یلع  ةءاربلاب  مکحی  لقعلا  ّنا  امکف  هیلع ) و  هب ( رومأملا 

.205 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . هب ...  رومأملا  نود  رمالا  یف  ۀحلصملا  دوجوب  لئاقلا  ۀّیلدعلا 
. تسا بابحتسا  بوجو و  نیب  دّدرم  شرما  هک  (- 1 [ ) 103]
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. ءازجا رد  (- 1 [ ) 104]
دراد و تلاخد  بجاو  رد  زیچ  هچ  هک  دنکن  نییعت  ینعی  دـشاب  لمجم  هب  رومأم  نایتا  رد  فلکم  بوجو  دـصق  هک  یماگنه  (- 1 [ ) 105]

. درادن هب  رومأم  رد  تلاخد  زیچ  هچ 
يواسم شمدع  دوجو و  تقیقح  رد  دشاب  تدابع  لمع و  هب  ّلخم  شدوجو  دـیابن  تسا  بحتـسم  هن  و  بجاو ، هن  رگا  نکل  (- 2 [ ) 106]

دننام دوشیمن  داجیا  دصق ، رد  یلکشم  ءزج ، نیا  هیحان  زا  دومن و  هجو  دصق  لمع ، ءازجا  ریاس  هب  تبـسن  ناوتیم  تروص  نیا  رد  تسه 
. نراقم ءزج 

. هذاعتسا دننام  (- 1 [ ) 107]
ةءاربـلا و نم  روکذـملا  عاّزنلا  هیف  يرج  ةرـشع  نم  وا  ءازجا  ۀعـست  نم  بّکرم  ّهنا  ملعی  مـل  نوـجعمب  ـالثم  یلوـملا  رما  اذاـف  (- 1 [ ) 108]

حضاو اذه  ضرغلا و  ۀحلصملا و  لوصحب  عطقلا  هعم  لصحی  یک ال  زییمّتلا  وا  هجولا  وا  ۀبرقلا  دصق  رابتعا  هیف  لمتحی  ناریغ  نم  لاغتشالا 
.208 لوصالا 4 / ۀیانع 

. تسا یبسانم  لاثم  بلطم ، نایب  میهفت و  يارب  نکل  تسین  حیحص  لاثم ، نیا  یهقف  رظن  زا  هک  میداد  رّکذت  مه  البق  (- 1 [ ) 109]
نآ هب  تبـسن  عطق ، روط  هب  ناوتیمن  اذـل  هن  ای  تسه  هب  رومأم  ءزج  هروس - دـئاز - مینادیمن  اـم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  ضرف  (- 1 [ ) 110]

. دومن هجو  دصق 
نیقیلا مزجلا و  هجو  یلع  زییمّتلا  هجولا و  دصق  رابتعاب  لقی  مل  یناّثلا  هیـصفت  یف  هماقم  هّللا  یلعا  خیّـشلا  ّنا  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 2 [ ) 111]

( لاق ثیح  هلامتحاب ( لاق  لب  لقالا  نایتاب  ول  الـصا و  لامجالاب  مولعملا  فیلکتلا  ةاعارمل  لاجم  یقبی  ادبا و ال  ضرغلا  هعم  لصحی  یک ال 
مدعب عطقی  هرابتعا ال  لامتحا  عم  ّنا  مولعملا  نم  خـلا و  لعفلا ...  هجو  ۀـفرعم  عم  یلیـصفتلا  هلاثتما  یف  ارـصحنم  فطّللا  نوکی  نا  لمتحیف 

هب حّرص  امک  هیلا  هّجوملا  رمالا  ۀفلاخم  ۀعبت  نم  اصّلخت  لقالا  نایتاب  ول  لامجالاب و  مولعملا  فیلکتلا  ةاعارمل  لاجم  یقبیف  ضرغلا  لوصح 
.209 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . ادّیج ، ّربدتف  ۀمّدقتملا  هترابع  یف  خیّشلا 

- لاغتشا ثحب  نیلّوا  ۀیافکلا 5 - حاضیا  ك  میدومن ر . رکذ  نآ  يارب  يدّدعتم  هلثما  (- 1 [ ) 112]
مکح هب  تبـسن  هن  درک  يراج  كوکـشم - ّتیئزج  یعـضو - مکح  هب  تبـسن  ار  ةءاربلا  ۀـلاصا  هیف  نحن  ام  رد  فّنـصم  ارچ  (- 1 [ ) 113]

.211 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . رثکا ؟- بوجو  ای  كوکشم  ءزج  بوجو  یفیلکت -
.446 - 460 ۀیافکلا 4 / حاضیا  هب  دینک  هعجارم  عفر  ثیدح  تئارب و  رب  ّلاد  ّهلدا  هب  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 114]

. رثکا هب  ّقلعتم  رما  (- 1 [ ) 115]
. لقا هب  ّقلعتم  رما  (- 2 [ ) 116]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 117]
أـشنم ناک  نا  بجاولا و  یف  امهنم  ّلک  یف  دیقّتلا  لخدل  دـّیقملا  قلطملا و  طورـشملا و  قلطملا و  لمـشی  نتاملا  مالک  و  (- ... 1 [ ) 118]

.260 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . نامیالاک ، هعم  ادّحتم  ارما  دیقملا  یف  و  ةراهطلاک ، ایجراخ  ادوجوم  طورشملا  یف  دیقّتلا 
ام نوکی  نا  لّوالا -) مسقلا  ۀـثالث ( ماسقا  یلع  وه  ۀـّیلیلّحتلا و  ءازجالا  یف  رثکالا  ّلقالا و  نیب  رمالا  نارود  یف  یناّثلا  ماـقملا  (- 1 [ ) 119]
یف رتسّتلا  رابتعا  لمتحا  اذا  امک  هب  هب ، رومأملا  دّیقت  لمتحی  ّهنا  رمالا  ۀیاغ  القتسم  ادوجوم  ۀّیطرّـشلا  وحن  یلع  هب  رومأملا  یف  هلخد  لمتحی 
یف ۀـلخاّدلا  هتامّوقم  نم  نکی  مل  و  اجراخ ، هنع  ّلقتـسم  ریغ  ارما  بجاولا  یف  هلخد  لمتحی  اـم  نوکی  نا  یناـّثلا ) مسقلا  ـالثم (...  ةالّـصلا 

اهنوک نیب  اـهقتع  بجاولا  ۀـبقّرلا  رما  راد  ول  اـمک  ضورعملا ، یلا  ضراـعلا  فوـصوملا و  یلا  ۀفّـصلا  ۀبـسن  هیلا  هتبـسن  تناـک  لـب  هتقیقح 
هیلا هتبـسن  نوکت  ناب  هل  امّوقم  بجاولا  یف  هلخد  لمتحی  ام  نوکی  نا  ثلاـّثلا ) مسقلا  ةرفاـکلا (...  نم  اـهنم و  ّمعـالا  وأ  ۀـنمؤملا  صوصخ 
امک و  امهریغ ، رجحلا و  لمّرلل و  هل و  لماشلا  ضرالا  قلطم  وا  بارتلاب  هقلعت  نیب  بجاولا  مّمیتلا  دّدرت  اذا  امک  سجنلا ، یلا  لـصفلا  ۀبـسن 
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.445 لوصالا 2 / حابصم  ك  ر . ناویحلا -...  قلطم  وا  سرفلا  صوصخ  دارا  هنا  یف  کشف  ناویح  نایتاب  هدبع  یلوملا  رما  اذا 
. هّیلیلحت ءازجا  رد  رثکا  لقا و  نیب  رما  نارود  (- 2 [ ) 120]

. يودب کش  تروص  هب  هن  (- 1 [ ) 121]
.60 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك  ر . (- 1 [ ) 122]

. داد خساپ  تفریذپن و  ار  نآ  فّنصم  اّما  دوب ، مظعا  خیش  هچرگ  یلامجا  ملع  لالحنا  هب  لئاق  (- 2 [ ) 123]
. ءازجا باب  رد  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  یلامجا  ملع  لالحنا  (- 3 [ ) 124]

«. ماع ّصاخ و  و « قلطم » طورشم و  باب « رد  رثکا  ّلقا و  رد  یلامجا  ملع  لالحنا  (- 4 [ ) 125]
. ناسنا ای  تسا  ناویح  ءیش » زا « وا  دوصقم  هک  میتسنادن  و  (- 1 [ ) 126]

. دراد هک  یمدقم  بوجو  نیا  و  (- 2 [ ) 127]
.445 لوصالا 2 / حابصم  320 ب : رثکا 2 / ّلقا و  ثحب  لوصالا  بیذهت  فلا : ك  ر . رتشیب ، حیضوت  يارب  و  (- 1 [ ) 128]

. طورشم قلطم و  دّیقم ، قلطم و  (- 2 [ ) 129]
.؟ هن ای  دراد  ّتیئزج  زامن ، يارب  هروس  الصا  ایآ  هک  میدرکیم  کش  رگا  اضرف  (- 1 [ ) 130]

عوکّرلا و ۀلبقلا و  تقولا و  روهّطلا و  ۀسمخ  نم  الا  ةالّصلا  داعت  ال  لاق : ّهنا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هرارز  نع  هدانـساب  و  (- 2 [ ) 131]
ص 260. ح 8 / ؤضو ، باوبا  زا  باب 3  ج 1 / هعیّشلا / لئاسو  دوجّسلا ،

وه اّمنا  اهرابتعا  ّناف  مارحـالا  ةریبکتک  یناـّثلا  و  ناـکرالاب ، اـهنع  ّربعملا  داـعت » ـال  ثیدـح « یف  ةانثتـسملا  ۀـسمخلاک  لّوـالا  (- 1 [ ) 132]
اهعجار نم  یلع  یفخی  امک ال  کلذ  یلع  اهـضوهن  مدـعل  تایاوّرلا  نود  نایـسّنلا  اهنم  یّتلا  تـالاحلا  عیمج  هدـقعم  ّمعی  يذـلا  عاـمجالاب 

.275 ۀیاردلا 6 / یهتنم 
(، هر ینیکشم ( هّرس - سّدق  خیّـشلا  لثم  یلا  ۀبـسّنلاب  ریبعّتلا  اذه  ءوس  یفخی  هریغ و ال  خیّـشلا  دارم  نوک  لمتحی  ّهنا  مّدقت  دق  (- 1 [ ) 133]

.240 لوصالا 2 / ۀیافک  هیشاح  ك  ر .
. لّوا مکح  ياضتقم  هب  (- 2 [ ) 134]

لوصالا 286. دئارف  ك  ر . (- 3 [ ) 135]

لوصالا 286. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 136]
«. ءزجلا ةدایز  لاح  رم  اّمم  رهظ  هلوقل «: لیلعت  (-] 1 [ ) 137]

. اعیرشت ۀّیئزجلا  دصق  کلذ  عم  ةدایّزلا و  ۀّیئزج  مدعب  ملع  اذا  امک  (- 2 [ ) 138]
.294 ۀیاردلا 6 / یهتنم  ةدایّزلاب ]...  یتأیف  يریصقّتلا  وا  يروصقلا  لهجلل  ۀّیئزجلا  دقتعا  اذا  امک  (- 3 [ ) 139]

. دوشن عقاو  رّرکم  دئاز و  نآ  رد  هروس  هک  تسا  نیا  زامن  طئارش  زا  یکی  اضرف  (- 1 [ ) 140]
مینک و رّوصت  یمدع  ءزج  میناوتب  هکنیا  رب  انب  دوشن  عقاو  ررکم  دئاز و  نآ  رد  هروس  هک  تسا  نیا  زامن  ءازجا  زا  یکی  اضرف  (- 2 [ ) 141]

. دنک ادیپ  ّتیئزج  هب  فاّصتا  دناوتیم  یمدع  رما  میئوگب 
لامتحا ام  یهاگ  اّما  دشاب  هتشاد  تلاخد  هب » رومأم  رد « القتسم  امیقتسم و  ةدایّزلا  مدع  هک  میدادیم  لامتحا  لبق ، ضرف  رد  (- 3 [ ) 142]

؟ هروس مادک  اّما  دراد ، ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  مینادیم  الثم  دراد ، ءزج » ّتیئزج  رد « تلاخد  ةدایّزلا  مدع  هک  میهدیم 
هبترم و ود  ار  هروس  رگا  اّما  دوش  هدـناوخ  هبترمکـی  طـقف  ینعی  دوشن  عقاو  ارّرکم  ادـئاز و  هروس  نآ  هک  دراد  ّتیئزج  زاـمن  رد  ياهروس 

هدوب ربتعم  لّوا ، هروس  ّتیئزج  رد  ةدایّزلا  مدع  اریز  تسا  هدشن  قّقحم  تسا  هب  رومأم  ءزج  هک  ياهروس  تروص ، نیا  رد  میدـناوخ  ًارّرکم 
ناصقن هب  طوبرم  هکلب  تسین  ام  ثحب  ّلحم  ضرف ، نیا  تسا ، هدوب  هروس  مانب  یئزج  دـقاف  الـصا  زامن  هب و  رومأـم  میئوگیم  اذـل  تسا و 
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. میدومن ثحب  شاهرابرد  البق  هک  تسا  ءزج 
240 لوصالا 4 / ۀیانع  اعیرشت ...  ادمع  ةدایّزلا  عم  هب  یتأ  يا  (- 1 [ ) 143]

« ناـکل و « وعدـی » لـعاف « هبوجو » و « بجاولا ، یلا  ۀـعجار  هبوجو » هیلا ، هیف ، هب ، رئامـضف « لخّدـلا ، ةروـص  یف  یّتـح  ینعی  (-] 2 [ ) 144]
«. ناک ول  باوج «

. بجاولا یلا  هیف » ریمض « دئاّزلا و  یلا  عجار  هلخد » ریمض « و  اقلطم » یلع « فوطعم  (- 3 [ ) 145]
« یتأ لعاف « یلا  هیف  زرابلا  ریمّضلا  و  هبوجو » یلا « عجار  هوعدی » یف « رتتسملا  ریمّـضلا  و  هب » ریمـض « اذک  و  بجاولا ، یلا  يا : (- 4 [ ) 146]

.296 - 300 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ...[ 
هک یـضرف  رد  یلو  هن  ای  دراد  رابتعا  هب  رومأم  رد  یمدع  رما  کی  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  رد  ام  ّکش  ثحب ، ّلحم  رد  اهتنم  (- 5 [ ) 147]

. دوب يدوجو  رما  کی  رابتعا  رد  ام  ّکش  میدناوخ  البق 
. تسا حضاو  رایسب  لمع  تّحص  یلّصوت  تابجاو  رد  (- 6 [ ) 148]

- میداد حیضوت  هک  یمدع - طرش  ای  ءزج  وحن  هب  (- 1 [ ) 149]
رد ام  هک  تسا  حـضاو  تسه و  یبوخ  لاثم  بلطم ، ناـیب  يارب  یلو  تسین  حیحـص  دروم ، نیا  يارب  یهقف  رظن  زا  لاـثم  نیا  (- 1 [ ) 150]

. مینکیمن هشقانم  لاثم 
هدوب الوم  رما  میلست  وا  دشاب  هتـشاد  هب  رومأم  رد  تلاخد  دئاز ،» هک « یتروص  رد  مه  ریخا  ضرف  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  (- 1 [ ) 151]

. هن الا  تسا و 
ةدایّزلا ّناب  نالطبلا  یلع  ّلدتسی  دق  و  هظفل ) ام  ۀّیدمعلا ( ةدایّزلل  اهدقع  یّتلا  ۀیناّثلا  ۀلأسملا  یف  هماقم  هّللا  یلعأ  خیّشلا ) لاق  (-) 1 [ ) 152]
ةربتعملا ۀئیهلا  رییغت  دیرأ  نا  هنال  رظن  هیف  ةدایّزلاب و  ةالّصلا  نالطب  یلع  ربتعملا  یف  هب  ّجتحا  دق  ۀلطبم و  نوکتف  ۀفّظوملا  ةدابعلا  ۀئیهل  رییغت 

ّهنا دیرأ  نا  هنع و  ةءاربلا  لصالاف  هیف  ّکش  اذاف  يوعّدلا  لّوا  ةدایّزلا  مدـع  نم  ۀلـصاحلا  ۀـئیهلا  رابتعا  ّنأل  ۀـعونمم  يرغـصلاف  ةالّـصلا  یف 
یف نالطبلل  اذهب  لالدتسالا  ریظن  و  لاق ) الطبم ( ۀفراعتملا  ۀئیهلا  رییغت  نوک  عنمل  ۀعونمم  يربکلاف  ةالّـصلل  ةدوهعملا  ۀفراعتملا  ۀئیهلل  رییغت 

) اهل نالطبلا  ضورع  مدع  اهئاقب و  لصالا  ۀحیحص و  تناک  ةدایّزلا  هذه  لبق  ةدابعلا  ّنا  یلع  ءانب  اهباحصتساب  ۀحّصلل  لالدتسالا  فعّـضلا 
ۀیانع ك  ر . فعض ، نع  ولخی  امب ال  ۀجیتنلا  يدل  هفّعـض  ۀحّـصلل و  لالدتـسالا  اذه  فیعـضت  لوح  ماربالا  ضقّنلا و  یف  مالکلا ) لاطا  ّمث 

.242 لوصالا 4 /
.243 لوصالا 4 / ۀیانع  هریغ  یف  باحصتسالا و ال  یف  الصا ال  هقیقحت  فّنصملا  نم  یتأی  لب ال  (- 2 [ ) 153]

. دراد ّتیطرش  سابل  تراهط  میشاب ، زجاع  سابل ، ریهطت  زا  ام  هک  یتروص  رد  یّتح  ینعی  (- 1 [ ) 154]
ذا ّلکلاب ، رمالا  ّقلعت  باطخلا و  هّجوت  دعب  ءازجالا  ضعب  رّذعت  اذا  امک  رذـعّتلا ، ءورط  لبق  یقابلا  بوجوب  ملع  اذا  ام  یه  و  (-] 1 [ ) 155]
نم ءاقبلا و  یف  ثودحلا ال  لصا  یف  نوکی  ّکّشلا ح  لب  بحصتسی ، یّتح  یقابلا  بوجوب  نیقی  كانه  نکی  مل  کلذ  لبق  رذعّتلا  ناک  ول 

. ثودحلا نود  ءاقبلا  یف  ّکّشلا  وه  باحصتسالا  یف  ربتعملا  ّنا  مولعملا 
.331 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . اذه ] رذعّتلا ، لبق  یقابلا  بوجوک  ینعی : (- 2 [ ) 156]

نآ هب  ناوتب  هک  دـشابن  دوجوم  یقالطا  هک  تسا  يدروم  رد  باحـصتسا  نایرج  ضرف  میداد  حیـضوت  اریخا  هک  روطناـمه  (- 3 [ ) 157]
. دومن عوجر 

نراقم درف  دوجو  انلمتحا  نکل  درفلا  اذـه  عافتراب  انملع  نّیعم و  درف  نمـض  یف  یّلکلا  دوجوب  انملع  اذا  ام  ثلاـثلا -) مسقلا  (-) 4 [ ) 158]
.103 لوصالا 3 / حابصم  هعافترا - عم  نراقم  وا  لّوالا  درفلا  دوجو  عم 
. تسه بوجو  ياراد  زامن  تعیبط  هک  میراد  نیقی  سپ  (- 1 [ ) 159]
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: دنیامرفیم نینچ  ثلاث  مسق  یّلک  باحصتسا  دروم  رد  باحصتسا  تاهیبنت  زا  مّوس  هیبنت  رد  فّنصم  (- 2 [ ) 160]
. هنایرج مدع  هرهظا  لاکشا  هباحصتسا  یفف 

طقـسی روسیملا ال  مالّـسلا «: هیلع  هلوق  دافم  وه  امک  اقلطم  دجاولل ال  اروسیم  طرّـشلا  وا  ءزجلا  دقاف  ّدـعی  ام  صوصخ  یف  يا  (- 1 [ ) 161]
ءاش نإ  حضّتیس  ام  یلع  نتملا  یف  نیروکذملا  ثلاّثلا  لّوالا و  ربخلا  یـضتقم  وه  امک  طرـشلا  نود  ءزجلا  دقاف  صوصخ  یف  وا  روسعملاب »

.336 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . یلاعت ،...  هللا 
ءاقب لصالا  الیلق و  وا  اریثک  ناک  ّهنا  لاقی  هیلع  دیز  وا  هضعب  ذخا  يذـّلا  نّیعملا  ءاملا  ّناف  هتّلق  ءاملا و  ةرثک  باحـصتسا  لثم  (- 2 [ ) 162]

اذه نم  معا  الا  هیف  عوضوملا  سیلف  هیف  کّشلا  لقعی  مل  لمتحی  مل  الا  ۀّلقلا و  وا  ةرثکلا  نّقیتم  نکی  مل  دوجوملا  ءاملا  اذـه  ّنا  عم  ناک  ام 
نم اذک  هتروریص  یف  ّکش  اذک و  ناک  ءاملا  اذه  فرعلا  یف  لاقی  اذل  هیلا و  راشملا  یف  دئازلا  وا  صقاّنلا  ءزجلا  ۀّیلخدم  یف  ۀحماسم  ءاملا 

لوصالا 294. دئارف  ك  ر . هتصیقن ،...  هتدایز و  ۀظحالم  ریغ 
. مراهچ هیبنت  رد  (- 1 [ ) 163]

، طرـش اـی  ءزج  هب  تبـسن  یتقو  هجیتن  رد  تسا و  ظوفحم  شتّیطرـش  اـی  ّتیئزج  ءیـش ، نآ  زا  زجع  تروص  رد  یّتـح  ینعی  (- 1 [ ) 164]
. دوشیم طقاس  عراش ، رما  میشاب  زجاع 

رومأم دیاب  دوشیمن و  طقاس  هب ، رومأم  هّیقب  نایتا  هب  تبسن  الوم  رما  میشاب  زجاع  طرش ، ای  ءزج  هب  تبـسن  ام  رگا  هجیتن  رد  و  (- 2 [ ) 165]
. میئامن نایتا  ءزجلا  وأ  طرّشلا  نع  ادقاف  ار  هب 

. رّذعتم ءزج  نآ  نودب  بکرم  طرش و  نودب  طورشم  ینعی  (- 3 [ ) 166]
یف لقن  دق  و  جـحلا ج 2 ص 100 ، باتک  لوصالل  عماجلا ، جاّتلا  عجار  ةریره ، یبا  نع  يذـمّرتلا  یئاـسّنلا و  ملـسم و  هاور  (- 4 [ ) 167]

یلاوع نع  ّجحلا  باتک  نم  هکردتسم ج 2 ص 3  یف  يرّونلا  ۀماّلعلا  هاور  و  ثیدحلا ، اذه  نع  ۀفلتخم  روص  يوبّنلا  ثیدحلا  ظافلا  مجعم 
. یلائللا

ۀفیلخلا هبرـض  ّدـحب  هّللا  لوسر  یلع  بذـک  يذـّلا  ةریره  وبا  وه  ۀـّماعلا  قرط  یف  يواّرلا  ّناف  نایبلا  نع  نایعلا  كافکف  ثیدـحلا  دنـس  اّما 
هلاوحا یف  اباتک  ۀیر  وبا  دومحم  خیّشلا  يرصملا  يرهزالا  ملاعلا  درفا  امک  هثیداحا  لوح  اباتک  نیّدلا  فرش  ءاملعلا  دّیـس  ّفلا  دق  و  یناّثلا ،

سیل نم  هباتک  یلع  هیلع و  ضرتعا  يّذلا  یئاسحالا  روهمج  یبا  نبا  هاورف  ۀعیّشلا  قیرط  یف  هدنس  اّما  و  ةریـضملا » خیـش  ةریره  وبا  هامـسا «
- روسیم هدعاق  ثحب  - 402 لوصالا 2 / بیذهت  قئادحلا ...  بحاصک  مهتاّفلؤم  نیثدحملا و  یلع  ضارتعالا  هبأد  نم 

. مکسوءرب اوحسماف  دننام  ضیعبت  ءاب » هن « (- 1 [ ) 168]
ساّنلا یلع  هّلل  تسا  جح  هب  طوبرم  هیآ  لابند  رد  هک  تسا  يرفک  نامه  دوصقم  هکلب  تسین  یحالطـصا  رفک  رفک ، زا  دارم  (- 1 [ ) 169]

ینعی لاق  رفک  نم  یلاعت و  هلوق  یف  ع ) هنع ( بیذهتلا  یف  و  نیملاعلا ... «. نع  ینغ  هّللا  ّناف  رفک  نم  الیبس و  هیلا  عالطتـسا  نم  تیبلا  ّجـح 
. روکذم هیآ  لیذ  یفاص  ریسفت  ك  ر . كرت » نم 

. دندش لکشم  راچد  دندومن و  ع ) یسوم ( ترضح  زا  يدایز  تالاؤس  هرقب  دروم  رد  هک  لیئارسا  ینب  موق  دننام  (- 2 [ ) 170]
(. 370 تیبلا / لآ  هسّسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ریسی ( فالتخا  عم   58 یلائللا 4 / یلاوع  ك  ر . (- 1 [ ) 171]

. دنکیم ّتیبولطم  ناحجر و  قلطم  رب  تلالد  هکلب  (- 1 [ ) 172]
یفن ناسل  هب  مکح  یفن  هکلب  تسا  هدـشن  یفن  ررـض » ناونع « مالـسالا » یف  رارـض  ررـض و ال  ال  هدـعاق « رد  هک  روطناـمه  (- 1 [ ) 173]

. ررض هدعاق ال  ثحب  ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك  ر . رتشیب ، حیضوت  يارب  تسا و  عوضوم 
امکح ناک  ءاوس  قباّسلا  نّقیتملا  ءاقبا  کّـشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال  ینعمف « باحـصتسالا ، یف  ناـک » اـم  ءاـقبا  ك «) اذـه ( و  (- 2 [ ) 174]

.345 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . تابجاولاب ، باحصتسالا  ّصتخی  یّتح  ءاقبالا  بوجو  هانعم  سیل  و  اعوضوم ، ما  اّیعضو  ما  اّیفیلکت 
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اهل و ةدهع  ذا ال  امزج  تاّبحتسملا  جورخ  هنم  مزلی  ةدهعلا  یف  ءاقبلا  یلع  طوقّسلا  مدع  لمح  ّنا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 175]
طوقّسلا مدع  ةدارا  یلع  هلمح  روسیملا و  سفن  یلا  طوقّسلا  ۀبسن  رهاظ  یلع  دومجلا  یلوالا  ّلعل  اذه و  طقف  تابجاولل  ةدهعلا  نوکت  اّمنا 

.353 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . ابابحتسا ، وا  ناک  ابوجو  عیرشّتلا  ماقم  نع 
.253 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . بحتسملا ، بجاولا و  ّمعی  يّذلا  لوصوملا  يا  (- 2 [ ) 176]

(. 370 تیبلا / لآ  هسّسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ریسی ( فالتخاب   58 یلائللا 4 / یلاوع  ك  ر . (- 3 [ ) 177]
. يدارفا ماع  وحن  هب  (- 1 [ ) 178]

. یعومجم ماع  (- 2 [ ) 179]
نینچ تیاور  يانعم  تسا و  مکح » طقسی « لعاف  میتفگ  میدرک و  روسعملاب » طقـسی  روسیملا ال  رد « هک  یهیجوت  ایآ  لاؤس : (- 1 [ ) 180]
يراج مه  اجنیا  رد  تاّبحتسملا » باب  یف  یبابحتسالا  همکح  طقـسی  تابجاولا و ال  باب  یف  یبوجولا  همکح  طقـسی  روسیملا ال  دوشیم «

« كرتی ال  رد « ریمـض  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا و  یجراخ » لمع  سفن  دوشیم « نایتا  ای  كرت  هک  هچنآ  هیف  نحن  ام  رد  اریز  ریخ ، تسا ؟
. ددرگیمرب مکح  هب 

. دریذپیم ار  بلطم  نیا  فّنصم  (- 1 [ ) 181]
. تاّبحتسم تابجاو و  (- 2 [ ) 182]

ۀیارّدـلا یهتنم  قالطالاب - هنوکل  بوجولا  یف  كرتی » ال  روهظ « نم  يوقا  عضولاـب  هنوکل  مومعلا  یف  لوصوملا  روهظ  ّنا  (- ... 3 [ ) 183]
.351 / 6

. بوجو رد  (- 4 [ ) 184]
.356 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك  ر . یتایس ، امک  اهنم  مظعملا  ریغ  وه  ءازجالا و  ضعب  ینعی  (- 1 [ ) 185]

. هّلک كرتی » ال  هّلک « كردی  ام ال  (- 2 [ ) 186]
. هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال  ج - روسعملاب . طقسی  روسیملا ال  ب - متعطتسا ...  ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذا  فلا ) (- 3 [ ) 187]

. دشاب تحلصم  نآ  زا  يدایز  تمسق  ای  (- 1 [ ) 188]
. میدرک رکذ  البق  ار  نآ  لاثم  (- 1 [ ) 189]

هیف ال کیرشتلا  وا  مکحلا  یف  صیصّختلا  باب  نم  وهف  جاردالا  وا  جارخالا  یلع  ماق  اذا  یعرشلا  لیلّدلا  نا  یلا  ةراشا  هلعل  و  (- 1 [ ) 190]
طوبضم رما  همدع  قدصلا و  كالم  ّناف  روسیم  ریغ  وا  اروسیم  دقافلا  مهّدع  یف  فرعلا  ۀئطختل  هجو  اذا ال  عوضوملا  یف  ۀئطّختلا  باب  نم 

. نیابم وهف  الا  روسیم و  وهف  ادجاو  ناک  ناف  هل  دجاو  ریغ  وا  الثم  مظعملل  ادجاو  دقافلا  نوک  وه  مهدنع و 
وا افرع  اروسیم  هنوک  عم  دجاولا  هب  ماق  اّمم  ءیـشب  همایق  مدـع  یلع  هعالّطا  ۀـهج  نم  اکیرـشت  قحلی  وا  اصیـصخت  جرخی  نا  عراّشلل ) معن  ) 

.261 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . افرع ، اروسیم  هنوک  مدع  عم  همظعمب  وا  دجاولا  هب  ماق  ام  مامتب  همایقب 
. اهتّیعنام اهتیئزج و  نم  ّلک  لامتحال  مارحالا  ةریبکت  دعب  ةذاعتسالاک  (-] 2 [ ) 191]

سفن یف  ـال  ءازجـالا ، نیب  تعقو  نا  ةالـصلل و  ۀـلطبملا  عـطاوقلا  نم  تناـک  ءزج  نکت  مـل  نا  ةذاعتـسالا  ّنا  ضرف  اذا  اـمک  (- 3 [ ) 192]
. ءازجالا

. هتّیلطبمب لوقلا  هتیطرش و  يا  هبوجوب  لوقلل  ۀعمجلا  رهظ  یف  ةءارقلاب  رهجلاک  (- 4 [ ) 193]
.372 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ۀّیعطاق ] یلا  بهذی  هتیلطبمب  لئاقلا  ّنا  ضرف  اذا  لاثملا  اذهک  (- 5 [ ) 194]

رومأملل طرـش  همدع  لّوالا  ّنا  امهنیب  قرفلا ) و  امهوحن ( رابدتـسالا و  ثدحلاک و  عطاقلا ) لوکأملا و ( ریغ  سبلک  عناملاف ) (-) 1 [ ) 195]
هب ۀّیلاّصتالا  ۀئیهلا  عاطقنا  ۀهج  نم  هب  رومأملل  طرـش  همدع  یناّثلا  ۀقحاّللا و  عم  ۀقباّسلا  ءازجالل  ۀـّیلاّصتالا  ۀـئیهلا  هب  عطقنت  نا  نود  نم  هب 
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وا ةالّصلا  ءانثا  یف  لوکأملا  ریغ  نم  ءیش  هیلع  عقو  اذاف  ۀقحاللا  عم  مامضنالا  ۀّیلباق  نع  ۀقباّسلا  ءازجالا  تطقـس  ءانثالا  یف  أرط  اذا  ثیحب 
داعا عقو و  وا  هل  انراقم  ةالّـصلا  ءازجا  نم  ءزج  عقی  نا  ریغ  نم  ةالاوملاب و  ّلخی  لیوط  لصف  نود  نم  اروف  هعزن  مث  ادـمع  لب  انایـسن  هسبل 

وا ةالّـصلا  یف  ثدـحا  اذا  ام  فالخب ) اذـه  و  الـصا ( نالطبلل  هجو  ریغ  نم  ۀـقحاللا  عم  ۀـقباّسلا  ءازجالا  تمأتلا  ةالّـصلا و  تّحـص  ءزجلا 
.225 لوصالا 4 / ۀیانع  ۀقحاّللا  عم  ۀقباّسلا  ءازجالا  مئتلت  مل  اهلصا و  نم  ةالّصلا  لطبتف  اهیف  ربدتسا 

نایب ار  نآ  زا  یتمسق  ام  کنیا  دنداد  خساپ  نآ  هب  الّـصفم  دندومن و  حرطم  عطق  ثحبم  رد  ار  لاکـشا  مّهوت و  نیا  فّنـصم  (- 1 [ ) 196]
.148 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . زین ، دش و  دهاوخ  نشور  مه  باتک  نتم  ترابع  هجیتن ، رد  مینکیم و 

. تایلّصوت هن  تایدّبعت  رد  (- 2 [ ) 197]
. تسا لاح » ّلک  یلع  نسحی  لب  هلمج « هب  فطع  (- 1 [ ) 198]

«. هتوبث ریدقت  یلع  هتفلاخم  یف  ناک  امیف  هلمج « هنیرق  هب  تسا ، ربتعم  یّنظ  لیلد  ۀّجحلا ،» زا « فّنصم  دوصقم  (- 2 [ ) 199]
.473 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . تئارب ، رابتعا  ّهلدا  زا  مراهچ  لیلد  رد  (- 1 [ ) 200]

روهـشملا وه  امک  الـصا  ۀّیعوضوملا  تاهبّـشلا  یف  ةءاربلا  نایرج  یف  فّنـصملا  دـنع  صحفلا  ربتعی  ّهنا ال  کلذ  نم  رهظی  و  (- 1 [ ) 201]
تاهبّـشلا تناک  نا  ۀّیمیرّحتلا و  ۀّیعوضوملا  تاهبّـشلا  یلا  ۀبـسّنلاب  هیف  فالخ  اّمم ال  ّهنا  هماقم  هّللا  یلعا  خیّـشلا  نم  رهظی  لب  نسلالا  یلع 

.269 لوصالا 6 / ۀیانع  ك  ر . دراوملا ،...  بسحب  فلتخت  امم  ۀّیبوجولا  ۀّیعوضوملا 
لوصالا 300. دئارف  ك  ر . (- 2 [ ) 202]

.276 لوصالا 4 / ۀیانع  اهیلا ، اهریغ ال  یلا  تافتلالا  مدعل  ول  لوقی و  نا  حیحصلا  ناک  (- ... 1 [ ) 203]
. مینکیم نایب  ار  نآ  خساپ  يدوز  هب  میدرک و  رکذ  اریخا  ار  لیلد  نآ  (- 2 [ ) 204]

لجال یهف  تاهبّشلا  رئاس  نع  لفاغ  ۀلأسملا  هذه  مکح  طابنتسا  نیح  ّهناف  الثم  نتّتلا  برش  مکح  دهتجملا  طبنتسا  اذ  امک  (- ... 1 [ ) 205]
.394 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ازّجنم  اهنیب  فیلاکتلاب  یلامجالا  ملعلا  نوکی  اذل ال  طابنتسالا و  ثیح  نم  هئالتبا  دروم  نع  ۀجراخ  ۀلفغلا 

ول ملع و  امیف  لمعلا  كرتب  ملعی ال  مل  امیف  ملعّتلا  كرتب  جاجتحالا  ةذخاؤملا و  یف  يوق  روهظ  هل  يّذلا  ّنا  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 1 [ ) 206]
( هدنـس ۀحـص  و  لمعت ( یّتح  تمّلعت  اّله  هل  لیق  لاق ال  نا  هلوق و  یلع  لمتـشملا  ثلاّثلا  هجولا  يا  طقف  ریخالا  ربخلا  صوصخ  وه  ـالامجا 

دییقت حـص  یک  تایاوّرلا  تایآلا و  نم  رکذ  ام  عومجم  وه  کلذ  یف  يوق  روهظ  هل  يذـلا  سیل  ةءاربلا و  رابخأ  هب  دـّیقی  یک  ۀـمولعم  ریغ 
.278 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . ادّیج ، لّماتف  اهب  ةءاربلا  رابخأ 

. تئارب لصا  يارجا  ماگنه  (- 2 [ ) 207]
هبوت 122. هروس  (- 3 [ ) 208]

لوصا یقرواپ  ۀّیعرّشلا (: ماکحالا  نومّلعتی  ۀیدابلا و ال  نونکسی  نیّذلا  دارملا  هل و  دحاو  بارعالا و ال  یلا  بوسنم  یبارعالا  (- 4 [ ) 209]
(. 31 یفاک 1 /

.31 یفاک 1 / لوصا  (- 5 [ ) 210]
.149 ماعنا - هروس  (- 1 [ ) 211]

یفاص 186. ریسفت  ، 776 نیلقّثلا 1 / رون  ریسفت  ك  ر . (- 2 [ ) 212]
. مینکیم ریبعت  صحف » هب « نآ ، زا  ام  هک  (- 3 [ ) 213]

ملعت و ناب  ول  ۀـلمجلا و  یف  امهنم  نّکمت  اذا  ءالقعلا  دـنع  ّتقوملا  وا  طورـشملا  كرت  یلع  ةذـخاؤملا  ۀّحـصب  لاـقی  نا  ـالا  (- 1 [ ) 214]
ءـالقعلا و ۀـعجارم  نم  کـلذ  رهظی  اـمک  اـقلطم  تقوـلا  لوـخد  طرّـشلا و  لوـصح  دـعب  اـمهنم  نّـکمتلا  موزل  مدـع  تـفتلا و  اذا  صحفت 
وا هلوصح  دـعب  اهکرت  یلا  يّدؤملا  تقولا  وا  طرّـشلا  لـبق  اـهملعت  كرتب  ۀـتقوملا  وا  ۀطورـشملا  تاـبجاولا  كرت  یلع  دـیبعلا  مهتذـخاؤم 
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.365 لوصالا 2 / قئاقح  هّرس - سّدق  هنم  لّماتف ، هلوخد 
اذل تسا  نامز  زا  ترابع  شطرش  نوچ  ّتقوم  بجاو  تسا ، قلطم  صوصخ  مومع و  ّتقوم ، طورـشم و  بجاو  نیب  تبـسن  (- 2 [ ) 215]

. تسا طورشم  بجاو  زا  یعون  ّتقوم  بجاو  ینعی  دننکیم  ریبعت  ّتقوم  بجاو  هب  نآ  زا 
تبوقع ّقحتـسم  دـبع  فّنـصم  رظن  قبط  دوشن  مه  فـیلکت  تفلاـخم  هب  رجنم  صحف  مّلعت و  كرت  رگا  قـلطم  فیلاـکت  رد  (- 1 [ ) 216]

. میدومن يّرجت  تروص  هب  هراشا  مه  ضرف  نیا  رد  يّرجت - ّتلع  هب  تسا -
يذ طوبرم  باقع  قاقحتـسا  هکلب  تسین  تبوقع  قاقحتـسا  بجوم  نآ  اـب  تفلاـخم  هک  يریغ  یمّدـقم و  بوجو  فـالخب  (- 1 [ ) 217]

. تسا همّدقملا 
 ... ّتقوم طورشم و  بجاو  رد  تبوقع  قاقحتسا  ینعی  (- 1 [ ) 218]

. دندرک نایب  كرادم  بحاص  یلیبدرا و  قّقحم  هک  یّلحهار  (- 2 [ ) 219]
یهتنم ك  ر . اهیلع ، اهنع  رّخأتملا  بوجولا  حّـشرت  عنتمیف  هیلع  ۀـبتر  ۀـمّدقم  بوجولا و  سفن  طئارـش  اّهنال  ۀـیبوجولا ، نود  (- 3 [ ) 220]

.431 ۀیارّدلا 6 /
. تسا تبوقع  ّقحتسم  يرجت  رطاخ  هب  دوشن  مه  فیلکت  تفلاخم  هب  رجنم  رگا  و  (- 4 [ ) 221]

اّما یلعف  بوجو ، هجیتن  رد  تئیه و  دـیق  هن  تسا  هّدام  دـیق  رگید - زیچ  ای  دـشاب  تقو  هاوخ  طرـش - میئوگب  هک  وحن  نیا  هب  (- 1 [ ) 222]
. تسا یلابقتسا  بجاو ،

طرـش ۀعمجلا  موی  لاوز  هب  دارملا  ءادـّنلا  ّناف   E«\ ِهَّللا ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  ِۀَـعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  » i یلاعت هلوقک  (-] 1 [ ) 223]
. یعّسلا بوجول 

.432 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  ك - تقولا ر . طرّشلا و  لبق  ّتقوملا  طورشملا و  بجاولا  تامدقم  بوجو  مدعب  اوتفا  مّهنا  ثیح  (- 2 [ ) 224]
. دورب تعاطتسا  لیصحت  لابند  هب  الثم  دیامن و  لیصحت  ار  بجاو  طرش  فّلکم  تسین  مزال  نینچمه  و  (- 3 [ ) 225]

وا عقاولا  ۀفلاخم  یلع  یه  له  اهنأ  یف  مالکلا  اّمنا  هیف و  مالک  امم ال  ۀبوقعلا  ّناف  ۀحماسم  نع  ولخی  اّمم ال  اهب  لیق  ول  ۀـملک  (- 1 [ ) 226]
لوقی نا  ناک  حیحّـصلا ح  نکل  ةرفغملا و  وفعلل و  ۀـبوقعلا  ققحت  مدـع  ناکما  یلا  ةراـشالا  کـلذ  نم  هدوصقم  ّلـعل  ملعّتلا و  كرت  یلع 

.284 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . خلا ، هکرت ...  یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  نوکیل 
. تسین تبوقع  قاقحتسا  بجوم  يریغ  بوجو  اب  تفلاخم  دیئوگب  امش  ات  (- 2 [ ) 227]

.192 ینیئوخ 2 / موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  (- 1 [ ) 228]
ياوتف اب  فلاـخم  شلمع  دـّلقم ، ـالثم  دومن  تفلاـخم  دوب ، شاهفیظو  هک  هچنآ  اـب  هک  تسا  نیا  عقاو ، تفلاـخم  زا  دوصقم  (- 2 [ ) 229]

صحف و تسناوتیم  مه  البق  هکیلاحرد  دش  علطم  نآ  هب  تبـسن  ادعب  هک  دوب  یلیلد  اب  فلاخم  شلمع  دـهتجم ، ای  دوب و  شدـیلقت  عجرم 
. درک كرت  ار  صحف  ادمع  نکل  دنک  صّخشم  ار  نآ 

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 230]
: هک دوشیم  هدافتسا  فّنصم  ترابع  رهاظ  زا  نیاربانب  (- 1 [ ) 231]

. تسا دساف  الا  حیحص و  دشاب  عقاو  قباطم  لمع ، رگا  تالماعم  رد  فلا -
. تسا حیحص  لمع  دوش  یّشمتم  فّلکم  زا  تبرق  دصق  دشاب و  عقاو  قباطم  لمع ، رگا  تادابع  رد  ب -

مزال هداعا  و  لطاب ، لمع ، دوشن  تیاعر  تبرق ، دـصق  اّمأ  دـشاب  عقاو  قباـطم  هکنیا  اـی  دـشاب و  عقاو  فلاـخم  لـمع ، رگا  تاداـبع  رد  ج -
. تسا

اب تقباطم  تسا : زیچ  ود  تّحـص  كالم  تادابع  رد  تسا و  عقاو  اب  تفلاخم  تقباطم و  تالماعم ، رد  داسف  تّحـص و  كـالم  هصـالخ :
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. میدرک نایب  البق  مه  ار  عقاو ) هملک ( زا  دوصقم  و  تبرق - دصق  یّشمت  عقاو و 
، هب ّیتأملا  یلع  هقابطنا  مدع  ضورفملا  اذا  یلّوالا ، اهرماب  اهب  رومأمب  تسیل  روبزملا  لیلّدلاب  اهتّحص  عم  ةالّصلا  ّنا  الا  ینعی : (- 1 [ ) 232]

.441 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  يوناّثلا - لیلّدلاب  یه  اّمنا  هتحصف 
. تیافک (- 2 [ ) 233]

. دشاب ریصقت  نع  شلهج  هچرگ  (- 3 [ ) 234]
. مامتا عضوم  رد  رصق  ینعی  نآ  سکع  هن  رصق  عضوم  رد  مامتا  (- 4 [ ) 235]

. تسین مزال  نآ  ءاضق  تقو  زا  جراخ  رد  و  (- 5 [ ) 236]
ثیدح 4. رفاسم  زامن  باوبا  زا  باب 17 / ص 531 / هعیّشلا ج 5 / لئاسو  (- 1 [ ) 237]

. دشاب ریصقت  نع  شلهج  هچرگ  (- 2 [ ) 238]
تئارق ح 1. باوبا  زا  باب 26 / ص 766  هعیّشلا ج 4 / لئاسو  (- 3 [ ) 239]

دوخ تّوق  هب  باقع  قاقحتـسا  لمع ، هداعا  زا  نّکمت  لهج و  عافترا  تروص  رد  هک  تسا  نیا  ءاهقف  تاـملک  قـالطا  رهاـظ  (- 1 [ ) 240]
. تسا یقاب 

. تسا هدوب  يریصقت  لهج  مه  راک  نیا  أشنم  و  (- 2 [ ) 241]
. تافخا رهج و  دروم  رد  نینچمه  و  (- 1 [ ) 242]

. يروصق هن  يریصقت  لهج  تروص  رد  (- 2 [ ) 243]
 ... رصق و زامن  زا  رظنفرص  هسفن و  یف  (- 1 [ ) 244]
.194 ینیئوخ 2 / موحرم  هیافک  حرش  (- 2 [ ) 245]

ۀیارّدلا یهتنم  ك  مامّتلا ر . ةالص  لعفب  اهتحلصم  تاوفب  رصقلا  ةالصب  رمالا  طوقـس  ضورفملا  رمالا و  ۀقفاوم  ۀحّـصلا  ّنال  (- 1 [ ) 246]
.448 / 6

. سکعلاب تافخا و  عضوم  رد  رهج  رصق ب - عضوم  رد  مامتا  فلا - عضوم : ود  رد  ینعی  (- 2 [ ) 247]
 ... مامت و زامن  هن ، تسا  رصق  زامن  نامه  تسه ، يوقا  شکالم  هک  یلعف  بجاو  اریز  تسا  بجاو  دیق  العف » (-» 3 [ ) 248]

. يروصق هن  يریصقت  لهج  تروص  رد  (- 1 [ ) 249]
. لهاج درف  دروم  رد  (- 2 [ ) 250]

. سکعلاب دیامن و  تئارق  اتافخا  ار  يرهج  زامن  ای  (- 1 [ ) 251]
. ءاطغلا فشاک  موحرم  (- 2 [ ) 252]

. ینوت لضاف  موحرم  (- 1 [ ) 253]
. میراد کش  بانتجا  بوجو  رد  نوچ  (- 1 [ ) 254]

- تبوقع قاقحتسا  مدع  نایبالب - باقع  حبق  (- 1 [ ) 255]
تسا فیلکت  عفر  تئارب ، ّهلدا  زا  یضعب  دافم  لالح و  کل  ءیش  ّلک  دننام  تسا  هحابا  یعرش ، تئارب  ّهلدا  زا  یـضعب  روهظ  (- 2 [ ) 256]

. یعقاو مکح  هن  دنکیم  تباث  ار  يرهاظ  مکح  تئارب  لصا  هک  تسا  حضاو  و  عفر » ثیدح « دننام 
. تبوقع قاقحتسا  مدع  یلقع و  تئارب  ای  (- 1 [ ) 257]

. یعقاو هن  (- 2 [ ) 258]
. میناوخب زامن  سپس  مینک و  ءادا  ار  نآ  دیاب  لّوا  میشاب  هتشاد  لاح  نید  رگا  (- 3 [ ) 259]
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. دشاب تبوقع  قاقحتسا  مدع  رب  ّبترتم  ای  يرهاظ  مکح  رب  ّبترتم  هکنیا  هن  (- 1 [ ) 260]
. هریغ داهج و  هزور ، زامن ، بوجو  ّهلدا  دننام  (- 1 [ ) 261]
. هریغ هارکا و  جرح و  رسع و  یفن  ّهلدا  دننام  (- 2 [ ) 262]

ثیدح 3. تاوملا  ءایحا  باوبا  زا  باب 12 ، ص 341 ، هعیّشلا ج 17 ، لئاسو  (- 1 [ ) 263]
.494 ۀیارّدلا 6 / یهتنم  هتمجرت - ظحالف  ءایقشالا  نم  وه  و  ۀلمهملا ، ءاّرلا  حتف  میملا و  ّمض  ۀلمهملا و  نیّسلا  حتفب  (- 2 [ ) 264]

. دوخ تخرد  کی  هب  تبسن  یگدیسر  يارب  (- 1 [ ) 265]
ح 1. تاوملا ، ءایحا  باوبا  زا  باب 12 ، ص 340 ، ج 17 ، هعیّشلا ، لئاسو  (- 1 [ ) 266]

ثرا ح 9. عناوم  باوبا  زا  باب 1 ، ص 376 ، ج 17 ، هعیّشلا ، لئاسو  (- 2 [ ) 267]
 ... تسا و هعفش  باب  رد  ررض ،» ال  هب « طوبرم  تایاور  زا  یضعب  الثم  (- 1 [ ) 268]

ۀعبرا لباقتلل  دـحاو ...  نامز  یف  ةدـحاو  ۀـهج  نم  دـحاو  ّلحم  یف  ناعمتجی  ناذـللا ال  نارفانتملا  ناینعملا  اـمه  نـالباقتملا  (- 1 [ ) 269]
 ... ناسنا ناسنا و ال  لثم  باجیالا  بلّسلا و  وا  نیضیقّنلا ) لباقت  فلا (- ماسقا :

رصبلا هیف  حصی  عضوم  یف  الا  یمعلا  ّلحی  نا  ّحصی  اهمدع و ال  یمعلا  ۀکلم و  رصبلاف  یمعلا ...  رـصبلاک و  اهمدع ،) ۀکلملا و  لباقت  ب (-
ةرارحلاک نیدّضلا ) لباقت  ج (- اریصب ...  نوکی  نا  هنأش  نمیف  همدع  وه  صاخلا و  رصبلا  مدع  لب  اقلطم ، رـصبلا  مدع  وه  سیل  یمعلا  ّنال 

.51 قطنملا / نبالا ...  بالا و  لثم  نیفیاضتملا ) لباقت  د (- ةدوربلا ...  و 
هرقب 233. هروس  (- 1 [ ) 270]

. تسا هدش  هیآ  يارب  مه  يرگید  ریسافت  هّتبلا  (- 2 [ ) 271]
. ۀیانک (- 1 [ ) 272]

هبطخ 27. ۀغالبلا  جهن  (- 2 [ ) 273]
.148 مالسالا 1 : مئاعد  (- 3 [ ) 274]

. دامّرلا ریثک  دیز  دننام  ازاجم  هن  ۀیانک  نکل  هدش  لامعتسا  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  ررض » هملک « ینعی  (- 1 [ ) 275]
. ررض یقیقح  یفن  تروص  رد  ینعی  (- 2 [ ) 276]

«. هر مظعا « خیش  هلمج ، زا  (- 3 [ ) 277]
. ّتیببس هقالع  هب  (- 4 [ ) 278]

. هیهان هن ، تسا  هیفان  ال » مه « تروص  نیا  رد  میتفگ  البق  هک  روطنامه  (- 5 [ ) 279]
. ۀیرقلا لأسا  دننام و  (- 1 [ ) 280]

. دناهتشون ررض  هدعاق ال  هرابرد  هک  یلقتسم  هلاسر  رد  (- 1 [ ) 281]
ۀیانک (- 2 [ ) 282]

ۀهبش وه  امم  هوحن  لالهلا و  ۀیؤر  دنع  ءاعّدلا  یف  یلّوالا و  هناونعب  هل  تباّثلا  بوجولا  هب  عفتری  امم  ءوضولا  لثم  یف  ررضلاف  (- 1 [ ) 283]
.316 لوصالا 4 / ۀیانع  ك  ر . یلّوالا ، هناونعب  هل  هتوبث  مّهوتملا  بوجولا  هب  عفتری  بوجولل  ۀّیودب 

.92 ءاسن - هروس  (- 2 [ ) 284]
. دنکیم عوضوم  یفن  ناسل  هب  مکح  یفن  ررض ، هدعاق ال  هک  تسا  نیا  فّنصم  رظن  هک  میوشیم  رّکذتم  ادّدجم  (- 3 [ ) 285]

سفن يور  هک  یماکحا  هن ، دنکیم  یفن  هدش ، تباث  لاعفا  یلّوا  نیوانع  يور  هک  يررـض  ماکحا  ررـض » ال  هک « رظن  نیا  زا  (- 1 [ ) 286]
. تسا هدش  تباث  ررض » ناونع «
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. تسا بجاو  نآ  نایتا  دیوگیم  يوناث  لیلد  اّمأ  زئاج  شکرت  دیوگیم  یلّوا  لیلد  هک  (- 1 [ ) 287]
.271 لوصالا 2 / ۀیافک  ك  ینیکشم ر . موحرم  ۀهجلا -) کلت  نم  مدقّتلاف  اهب  انلق  اذا  ّهنا  ینعی  (-) 1 [ ) 288]

. یلّوا مکح  لیلد  (- 2 [ ) 289]
. تسا مّدقم  يوناث  لیلد  هب  تبسن  یلّوا  لیلد  تروص ، نیا  رد  (- 3 [ ) 290]

. تسا مّدقم  يوناث  لیلد  تروص ، نیا  رد  (- 4 [ ) 291]
. دومن لمح  یئاضتقا  مکح  هب  ار  نآ  دومن و  فّرصت  نآ  رد  ناوتیمن  هک  تسه  یّصن » الثم « (- 5 [ ) 292]

«. عبرالا یلع  نباف  عبرالا  ثالّثلا و  نیب  تککش  اذا  و « کّشلا » ریثکل  ّکش  ال  دننام « (- 1 [ ) 293]
. فّنصم رظنهب  (- 2 [ ) 294]

. تسا هّیوناث  ماکحا  ّهلدا  زا  هک  (- 3 [ ) 295]
.78 جح / هروس  (- 1 [ ) 296]

«. جرح ال  ای « ررض » ال  (-» 2 [ ) 297]
رخآ ررض  عم  ررّـضلا  ضراعت  نم  هدارم  نا  رهاّظلا  ۀشقانم و  نع  ولخی  امم ال  ضراعّتلاب  ماقملا  یف  فّنـصملا  ریبعت  ّنا  لوقا : (- 1 [ ) 298]

هحیرصت عم  امّیس  يواستلا  دنع  رییّختلاب  مکحلا  ّلقالا و  ررّضلا  رایتخا  ةاعارملل و  هتّیولوا  ینعمب  رثکالا  ررّـضلا  حیجرت  ةداهـشب  محاّزتلا  وه 
.323 لوصالا 4 / ۀیانع  امهیف - یضتقملا  توبث  دنع  ول  نییضتقملا و  محازت  باب  نم  امهنوکب  نیضراعلا  یلیلد  دراوت  یف 

لوصالا قئاقح  ك  ر . هسفن ،...  یف  ۀمالا  نم  دحاو  دحاو  لک  ظاحلب  نانتمالا  نوک  رهاظلا  ّنا  و  رکذ ، ام  عنم  یلا  ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 299]
.389 / 2

دئارف 318. ك  ر . ةالّصلا ، یف  همحل  لکؤی  ام ال  ءازجا  باحصتسا  هنم  ابحاصم و  ءیّشلا  ذخا  ۀغل  وه  و  (- 1 [ ) 300]
. اهنآ زا  ریغ  ای  عفار  رد  کش  ای  دشاب  یضتقم  رد  کش  هاوخ  دراوم ، مامت  رد  (- 2 [ ) 301]

. درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  لیصفت  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  (- 3 [ ) 302]
: الوق رشع  دحا  رظّنلا  ئداب  یف  اهنم  لّصحتملا  باحصالا و  تاملک  نم  ینرضح  ام  ۀلمج  هذه  (-» 1 [ ) 303]

نیب لیصفتلا  اقلطم 3 - اهمدع  - 2 هر - ۀیافکلا  بحاص  دـنوخآلا  خیّـشلا  نیرّخأتملا  نم  لوقلا  اذـه  یلا  بهذ  اقلطم - ۀـّیّجحلاب  لوقلا  - 1
یعرّشلا مکحلا  نیب  لیصفّتلا  لّوالا 5 - یف  ربتعی  الف  اقلطم ، یعرّشلا  مکحلا  نیب  ۀّیجراخلا و  رومالا  نیب  لیصفتلا  يدوجولا 4 - یمدعلا و 

نیب لیصفّتلا  - 7 لّوالا ...  ریغ  یف  ربتعی  الف  هریغ  یئزجلا و  مکحلا  نیب  لیصفّتلا  - 6 خسّنلا . مدـع  یف  الا  لّوالا  یف  ربتعی  الف  هریغ  یّلکلا و 
یف يرجتف  ۀّیعرّشلا  ماکحالا  نم  اهریغ  نیب  اهل و  ۀعباّتلا  ۀّیفیلکّتلا  ماکحالا  عناوملا و  طورّشلا و  بابـسالا و  سفن  ینعی  ۀّیعـضولا  ماکحالا 
نم وا  هلیلدب  تبث  اّمم  بحصتسملا  نوک  نیب  لیصفّتلا  لّوالا 9 - یف  ربتعی  الف  هریغ  عامجالاب و  تبث  ام  نیب  لیصفّتلا  یناّثلا 8 - نود  لّوالا 

دوجوب کّشلا  صاصتخا  عم  لیصفّتلا  اذه  - 10 یناّثلا ...  نود  لّوالا  یف  ربتعیف  هریغ  نیب  و  هل ، ۀعفاّرلا  ۀـیاغلا  یف  ّکشف  هرارمتـسا  جراخلا 
يّذلا وه  و  عساّتلا ) لوقلا  وه ( يوقالا  و  یموهفملا ...  نود  یقادصملا  هابتـشالا  ۀـهج  نم  ۀـیاغلا  قادـصم  یف  کّشلا  ةدایز  - 11 ۀیاغلا ... 

لوصالا 328. دئارف  زین  286 و  هقفلا 4 / لوصا  ك  ر . مظعالا ، خیّشلا  ةرابع  نم  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  قّقحملا » هراتخا 
ك ر . صقاـنف ، ـالا  ّماـتف و  بیرقلا  سنجلا  عم  اـناک  ناـف  ۀّـصاخلاب ، فیرعّتلا  وه  مسّرلا  و  بیرقلا ، لـصفلاب  فیرعّتلا  وه  و  (- 1 [ ) 304]

.21 ۀیارّدلا 7 / یهتنم 
. دنتسنادیم عامجا  رابخا و  ای  هّنظم  ار  ءاقب  هب  مکح  قیرط  یضعب  و  (- 1 [ ) 305]

نیا دـنیامرفیم  فیرّـشلا  هماقم  هّللا  یلعا  دـنوخآ  ياـقآ  موحرم  هکنیا  منکیم : حرطم  یلاؤس  مه  هدـنراگن - ریقح - نونکا  (- 2 [ ) 306]
ات دناهدرک  نایب  نیّیلوصا  نیدهتجم و  يارب  ار  فیراعت  نیا  ایآ  دنـشاب ، مسر  ّدح و  هب  فیرعت  هکنیا  هن  دـنراد  مسالا  حرـش  هبنج  فیراعت 
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؟ دننادب ار  نآ  لاثما  باحصتسا و  یقیقح  فیرعت  تسا  مزال  هک  يدارفا  نیلّصحم و  يارب  ای  دنتسه  تبن » هنادعس  لیبق « زا  میئوگب 
ج هعیّشلا ، لئاسو  وه - امک  هضماف  یضم  دق  اّمم  هیف  تککش  امّلک  لاق : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ملـسم  نب  دّمحم  فلا - (- 1 [ ) 307]

ح 3. للخ ، باوبا  زا  باب 23  ص 336 ، ، 5
ص 331 ج 1 ، هعیّـشلا ، لئاسو  ّکشی - نیح  هنم  رکذا  أّضوتی  نیح  وه  لاق : أّضوتی  ام  دـعب  ّکشی  لجّرلا  هل : تلق  لاق : نیعأ  نب  ریکب  ب -

ح 7. ءوضو ، باوبا  زا  باب 42 
کّـشلا یناّثلا ) قباّسلا (...  نیقیلا  لّوالا ) طقف (، نیرما  باحـصتسالا ال  ۀـقیقح  یف  ةدـیدع  روما  راـبتعا  هفیرعت  نم  رهظ  لـب  (- 1 [ ) 308]

 ... هب نّقیت  ام  لصاب  هب ال  نّقیت  ام  ءاقبب  اقّلعتم  کّشلا  نوکی  نا  ثلاّثلا ) قحاّللا (... 
امک اعوضوم  ۀنّقیتملا  عم  ۀکوکشملا  ۀّیضقلا  داّحتا  باحـصتسالا  یف  ربتعی  ّهنا  ینعمب  بحـصتسملا  ضورعم  وه  عوضوملا و  ءاقب  عباّرلا ) ) 

.16 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . الومحم ...  ربتعی 
وا لیلّدلا  ناسل  وا  فرعلا  رظن  وه  له  داّحتالا  یف  رایعملا  ّنا  نم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  باحـصتسالا  ۀّمتت  یف  یتآلا  مالکلا  یلع  (- 1 [ ) 309]

.18 لوصالا 5 / ۀیانع  لقعلا  رظن 

. دیز تلادع  دننام  (- 2 [ ) 310]
ك ر . ۀّیعرّـشلا ، هتمرح  دنتـسم  وه  يّذلا  نمؤملاب  راّضلا  بذکلا  حبقب  لقعلا  مکحک  لقع - ای  دشاب  لقن  نآ ، كردم  هاوخ  (- 1 [ ) 311]

.35 ۀیارّدلا 7 / یهتنم 
ماگنه اعطق  ام  سابل  میتفگ  میدرک ، نایب  هک  یلاثم  رد  دوب و  حضاو  رایسب  ءاقب  رد  ّکش  ّتلع  یئزج ، ماکحا  باحصتسا  رد  (- 1 [ ) 312]
ریهطت ار  سابل  میدادیم  لامتحا  هک  دوب  نیا  مه  ام  ّکش  أشنم  میدرک و  ادیپ  کش  تساجن ، ءاقب  رد  رهظ  زا  دعب  یلو  دوب  سّجنتم  حبص ،

. میشاب هدرک 
دوشیم نامیشپ  هک  یصخش  اریز  هدمآ ، زین  ینامیشپ  ینعمهب  تسا و  لماک  حوضو  ندش و  راکـشآ  ینعمهب  تغل  رد  ءادب » (-» 1 [ ) 313]

نکمم یئاناد  لقاع و  مدآ  چیه  درادن و  انعم  دنوادخ  دروم  رد  ینعم  نیا  هب  ءادب » کش « نودب  دوشیم . ادیپ  وا  يارب  ياهزات  بلطم  امتح 
حیرـص و رفک  نخـس ، نیا  الوصا  ددرگ ،- راکـشآ  وا  رب  نامز  تشذگ  اب  سپـس  دشاب و  هدیـشوپ  ادخ  رب  یبلطم  هک  دهدب  لامتحا  تسین 

 ... تسا دنوادخ  كاپ  تاذ  هب  ینادان  لهج و  نداد  تبسن  نآ  همزال  تسا و  ياهدننز 
البق هک  يزیچ  نتخاس  راکـشآ  ینعی  تسا  ءادبا » ینعمهب « دوشیم  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  ءادب » هک « یماگنه  دناهتفگ  هعیـش  نادنمـشناد 

. دوبن رهاظ 
هب ار  شدـنزرف  ّتیرومأم ، نیا  لابند  هب  دـش و  لیعامـسا  حـبذ  هب  رومأم  وا  هک  میناوخیم  نآرق  رد  نکـشتب  ناـمرهق  میهاربا  ناتـساد  رد 

نازیم ات  تسا  هدوب  یناحتما  رما  کی  رما ، نیا  هک  دش  راکـشآ  داد و  يور  ءادب » داد « ناشن  ار  دوخ  یگدامآ  هک  یماگنه  اّما  درب  هاگنابرق 
.245 هنومن 10 / ریسفت  ك  ر . دوش ، هدومزآ  شدنزرف  گرزب و  ربمایپ  نیا  میلست  تعاطا و 

كردـملا ناک  امیف  رـصحنم  لاکـشالا  عافدـنا  یف  كالملا  وه  يذـّلا  اّیفرع  عوضوملا  نوک  ّنا  نم  مّهوتی  ام  عفد  یلا  ةراشا  (- 1 [ ) 314]
فرعلا ظاحلب  رابخالا  قوس  يوعد  نکما  امک  ّهنا  عفّدلا  هجو  و  نّظلا ، عامجالا و  ةریّـسلا و  نم  كرادـملا  ریاس  یلع  ءانب  ّمتی  رابخالا و ال 

.278 لوصالا 2 / ۀیافک  ك  هر ر . ینیکشم  ناریخالا ، کلذک  یفرعلا و  عوضوملا  یف  ءالقعلا  مازتلا  يوعد  نکما  کلذک 
باحـصتسا یّلک - ماکحا  تاباحـصتسا  رثکا  دـننام  دـشاب  یلقن  یعرـش و  لیلد  اـهنآ  كردـم  هک  یماـکحا  رد  اـصوصخم  (- 1 [ ) 315]

- میداد حیضوت  نآ  هرابرد  البق  هک  هعمج  زامن  بوجو 
هّیضق عوضوم  ّریغت  دروم  رد  لکشتسم  داریا  اّما  دشاب  دّحتم  دیاب  هّیضق  ود  لومحم  عوضوم و  میدرک  نایب  البق  هک  روطنامه  (- 2 [ ) 316]

. دوب هکوکشم 
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، مکح كردم  رگا  اّما  دومن  يراج  باحصتسا  نآ  رد  ناوتیم  دشاب  لقن  عرش و  یّلک ، مکح  كردم  رگا  دناهتفگ  یـضعب  (- 1 [ ) 317]
. دومن يراج  باحصتسا  نآ  رد  ناوتیمن  دشاب  لقع 

. مینکیمن ياهشقانم  لاثم  رد  (- 2 [ ) 318]
. هن ای  تسا  یقاب  نآ  برش  تمرح  ایآ  و  (- 3 [ ) 319]

. درادن یمکح  اعطق  لقع  رگید  هجیتن ، رد  تسا و  عوضوم  ّریغم  یلقع ، ّتقد  لامعا  اب  تارییغت  نآ  هچرگ  (- 1 [ ) 320]
نیا رد  ار  نآ  هدشحالصا  ام  یلو  تسا  طلغ  هدش  پاچ  ینیکـشم  موحرم  هیـشاح  اب  هارمه  هک  یئاهباتک  رد  روکذم  ترابع  (- 1 [ ) 321]

ۀیاـفک ك  ر . دـننکیم ، هراـشا  نآ  هب  مه  ینیکـشم  موحرم  هک  دومن  حالـصا  ناوتیم  قیرط  دـنچ  هب  ار  تراـبع  انمـض  میاهدروآ  باـتک 
لوصالا 279.

مکح ياراد  قباس - نامز  تلاح - کی  رد  طقف  لقع  نکل  تسا  هدوب  هدـسفم  ای  تحلـصم  نامه  لـقع ، مکح  كـالم  هّتبلا  (- 1 [ ) 322]
. دوب هدشن  داجیا  عوضوم  رد  یتارییغت  هک  یتلاح  رد  ینعی  دوب 

. میدرک نایب  احورشم  هکيوحنهب  (- 1 [ ) 323]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 324]

. ینأش (- 1 [ ) 325]
. میدرک فشک  همزالم  هار  زا  هک  (- 1 [ ) 326]

«. نیسمخ افین و  ۀلأسملا  یف  لاوقالا  غلبت  لیق  لئاسولا «: قثوا  یف  لاق  (- 1 [ ) 327]
 ... عفار و رد  کش  ای  دشاب  یضتقم  رد  کش  دروم  رد  هاوخ  نینچمه  و  ماکحا ، تاعوضوم  رد  ای  دشاب ، ماکحا  رد  هاوخ  (- 2 [ ) 328]

یف یفکت  امم ال  ملعلا  ریغ  عاّبتا  نع  ۀعناملا  تایاوّرلا  ۀیهاّنلا و  تایآلا  ّنا  یعّدا  دق  دحاولا  ربخ  یف  ّهنا  اّدج ) بیجعلا  نم  و  (-) 1 [ ) 329]
سّدق هّلعل  اسأر و  روّدلا  نع  لفغ  دق  ماقملا  یف  ۀّیرود و  امهتّیعدار  ّنا  معزب  ۀقّثلا  ربخب  لمعلا  یلع  ةّرقتـسملا  ۀـّیئالقعلا  ةریّـسلا  نع  عدّرلا 

الب اهنع  عدّرلل  حلـصت  امم  تایاوّرلا  تایآلا و  ّنا  ۀلأسملا  یف  ّقحلا  ّنا  كانه  تفرع  دـق  لاح ) ّلک  یلع  و  لفغی ( مل  هنع و  لفاغت  دـق  هّرس 
.33 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . رخآ ، باوجب  امهتّیعدار  نع  انبجأ  دق  اّنکل  الصا و  هیف  روذحم  رود و ال 

ءارسا 36. هروس  ملع ...  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال  (- 1 [ ) 330]
نیّیلوصالا بهذم  یلع  (-] 2 [ ) 331]

. فجن عبط  - 221 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  نیّیرابخالا ر . بهذم  یلع  ( 3 [ ) 332]
هدی و طسب  مالّـسلا و  هیلع  مامالا  روضح  لاح  اهبوجو  مولعملا  ۀعمجلا  ةالـص  بوجو  ارهاظ  یفنی  نوملعی » ام ال  عفر  لثمف « (- 4 [ ) 333]

اهقالطاب اّهناف  هبّـشلا ، دنع  فوقولاب  ةرمآلا  طایتحالا  ّۀلدا  اذک  و  اهبوجول . امّوقم  ع ) هروضح ( نوک  لامتحال  ۀبیغلا  لاح  هؤاقب  كوکـشملا 
.58 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . نکی ، مل  ما  فیلکتلاب  ملعلاب  اقوبسم  کّشلا  ناک  ءاوس أ  نیّدلل  ۀطئاحلاب  ذخالا  یضتقت 

. یعون ّنظ  هن  یصخش و  ّنظ  هن  (- 1 [ ) 334]
، باحـصتسالا ۀّیّجح  لجال  الا  نوکی  نکمملا ال  یلا  ۀبـسنلاب  مدعلا  دوجولا و  يواست  عم  ۀقباّسلا  ۀلاحلا  یلع  ءانبلا  ّنا  ینعی : (- 1 [ ) 335]

.68 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  حّجرم ر . نود  نم  عافترالا  یلع  ءاقبلا  حیجرت  ناکل  ۀّجح  نکی  مل  ول  ذا 
.196 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . (- 2 [ ) 336]

. درادن یتّیّجح  دشاب  مولعم  نآ  دنتسم  هک  یعامجا  یکردم و  عامجا  (- 1 [ ) 337]
فالتخا نوچ  یلو  دراد  فالتخا  یمک  تسه  بیذـهت  لئاسو و  باـتک  رد  هک  هچنآ  اـب  روکذـم  تیاور  ظاـفلا  زا  یـضعب  (- 1 [ ) 338]

، ءافتکا نآ  هب  مه  ام  اذل  دنداد  حیـضوت  ار  تیاور  روکذـم ، نتم  قبط  مه  مّظعم  داتـسا  تشادـن و  ام  ضرغ  دوصقم و  رد  يریثأت  روکذـم 
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بیذهت زین  175 و  هعیّـشلا 1 / لئاسو  ك  ر . دراد . فالتخا  لئاسو  باـتک  اـب  یمک  تسه  مه  بیذـهت  باـتک  رد  هک  هچنآ  هّتبلا  میدومن 
.8 ماکحالا 1 /

. عامجا نظ ج - ءالقع ب - يدّبعت  يانب  فلا - (- 2 [ ) 339]
يادتبا رد  تسا و  لیـصافت  ریاس  ربارب  رد  قالطا  نیا  هک  میاهتفگ  هداد و  حیـضوت  هبترم  نیدـنچ  نونکات  ار  قالطا  يانعم  و  (- 3 [ ) 340]

. میدرک نایب  باحصتسا  ّتیّجح  دروم  رد  لوق  هدزای  باحصتسا  ثحبم 
ّمث رثکا . ما  ادـحاو  يواّرلا  ناک  ءاوس  ربخلا - نم  يا  هنم - رتاوتملا  یلا  هتنی  مل  ام  وه : هتاجرد و  داحآلا و  یف  عباّـسلا  لـقحلا  (- 1 [ ) 341]

ۀیارّدلا ملع  یف  ۀیاعّرلا  ك  ر . مهـضعب ...  دنع  نینثا  نع  تداز  وا  ۀبترم  ّلک  یف  ۀثالث  نع  هتاور  تداز  نا  ضیفتـسم : دحاولا  ربخ  يا  وه 
.69

نود هسأرب  لامف  هسأرب  ساعّنلا  نم  ۀکرح  هتذخا  اذا  نیتقفخ  وا  ۀقفخ  هسأرب  قفخ  لاقی  ساعّنلا  ببسب  سأرلا  ۀکرح  ۀقفخلا  (- 1 [ ) 342]
.38 لوصالا 5 / ۀیانع  هدسج ، ریاس 

؟ دوریمورف باوخ  هب  درم  نآ  اعقاو  ینعی  مانی » لجّرلا  دیوگیم « هرارز  هکنیا  (- 2 [ ) 343]
مهارف شباوـخ  همّدـقم  دوـشیم و  باوـخ  هب  فرـشم  هک  تسا  نیا  دارم  میئوـگیم  ناـتقفخلا » ۀـقفخلا و  هـنیرق « هـب  هـکلب  ریخ ، باوـج :

. ددرگیم
 ...«. بلقلا نذالا و  نیعلا و  تمان  اذا  تسا « هدمآ  نینچ  ۀعیشلا  لئاسو  باتک  رد  (- 1 [ ) 344]

. ءوضولا هیلع  بجی  يا ال  (- 1 [ ) 345]
هدش رارکت  لاؤس ، هکنیا  نودب  دنشاب  هدومن  رارکت  ار  باوج  راب  ود  ع ) ماما ( هک  تسا  نیا  روکذم ، لامتحا  همزال  لاکـشا : (- 1 [ ) 346]

. ءوضولا هیلع  بجی  يا ال  ال ، دندوب : هدومرف  لّوا  ع ) ماما ( اریز  دشاب 
 ...« نیقی یلع  ّهناف  دنیامن « نایب  ار  مکح  ّتلع  دنهاوخیم  هک  تسا  نیا  يارب  باوج ، رارکت  باوج :

یلع ینب  ول  ذا  مکحلا  میمعت  نم  ّدـب ح  الف  باوبالا  عیمج  معت  لب  باب  نود  باـبب  ّصتخت  ـال  ۀـّیزاکترالا  ۀّیـضقلا  ّنا  ینعی  (- 1 [ ) 347]
مکحلا هجو  یلع  هیبنّتلا  لیلعّتلا  نم  ضرغلا  ّنال  لیلعّتلا  یف  لصالا  فالخ  وه  اّیزاکترا و  اّیدـبعت ال  لیلعّتلا  ناک  ءوضولا  باـبب  هصیـصخت 

.402 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . روکذملا ، ضرغلا  هیلع  ّبترتی  مل  اّیدبعت  ناک  ولف  بطاخملا  دنع  ام  بسحب 
تناک اذا  امّیـس  دحاو و  مالک  ۀلزنمب  مالّـسلا » مهیلع  مهتاملک « ّنا  ۀـظحالمب  امّیـس  مومعلا  یف  اهروهظ  ةّوق  کل  رهظی  یّتح  (- 1 [ ) 348]

.224 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ةدحاو - ةرابع  تناک  دحاو و  نع  ةرداص 
( ایناث و  هنع ( هّولخ  مزل  ءازجلا  وه  ناک  ول  ذا  ضقنی ، و ال  ع :) هلوق ( یف  واولا  ظفل  رهاظ  فالخ  ّهنا  ـالّوا ) دـعبا ( هنوک  هجو  و  (- 2 [ ) 349]

یف الا  اهیف  ءازجلا  ضرف  عانتمال  هنتخاف ، ادـلو  تقزر  نا  لثم  یف  امک  عوضوملا  قیقحتل  ۀـقاسملا  ۀّیطرّـشلا  لیبق  نم  ۀّیـضقلا  نوک  مزلی  ّهنا 
ّهناف لّوالا  ینعملا  یلع  لمح  ول  ام  فالخب  یناّثلا  لامتحالا  یف  امک  هلبق  امل - دـیکّأتلا  ۀـلزنمب  مـالکلا  نوک  موزل  عم  طرّـشلا  توبث  ضرف 

.403 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هریغ ، ۀیاوّرلا و  دروم  یف  ةدرّطملا  ۀّیّلکلا  يربکلا  توبث  مکحلا و  ۀّلع  یلع  لدی 
. تسه ءوضو  باب  هب  دودحم  اربک  ّتیّلک  و  (- 1 [ ) 350]

. تسا ءوضو  باب  رد  یّلک  هدعاق  کی  رب  ّلاد  طقف  هرارز  هحیحص  هک  (- 2 [ ) 351]
امیـس و اضیا و ال  دهعلا  عم  ۀمءالملا  لامکل  سنجلا  یلع  لمحلا  یـضتقی  ۀـمءالملا ال  لامک  ّنا  یلا  ةراشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 352]

ّنال ماقملا  یف  دهعلا  یلع  ماللا  لمح  عنتمی  لیق  امبر  معن  ۀّیبرعلا  ءاملع  هیلع  ّصن  امک  لوخدملا  اهقبـس  اذا  فیرعّتلا  مال  یف  لصالا  هنوک 
مکحلا دارملا  نوک  یف  بیر  ذا ال  عنتمم  وه  ۀّیصخش و  ۀّیـضقلا  نوک  بجوی  هیلع  لمحلاف  نیقیلا  نم  صاخ  صخـش  لاؤّسلا  یف  دوهعملا 

نکل هیلع  لمعلاب  رمؤی  یّتح  لاؤّسلا  تقو  ءالتبالل  الحم  نوکی  امبر ال  یصخّشلا  نیقیلا  ّنا  عم  هب  کّشلاب  قوحلم  ءوضولاب  نیقی  ّلک  یلع 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1505 

http://www.ghaemiyeh.com


یـضتقی دـهعلا  یلع  ماّللا  لمحف  هیف  کشلاب  قحلملا  ءوضولاب  نیقیلا  یّلک  یلع  لاؤّسلا  اهنم  رهاّظلا  لب  کـلذ  ۀـیاوّرلا  نم  رهظی  مل  ّهنا  هیف 
.404 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هنم ، عنام  ءوضولاب و ال  نیقیلا  ۀعیبط  ةدارا 

: هلوقب مومعلا  ظافلا  ثحب  یف  هراتخا  امب  هتضراعم  یلا  افاضم  لصالا . اذه  دنتسم  رهظی  مل  (- 2 [ ) 353]
ّدب یّتلا ال  نئارقلاب  نوکت  اّمنا  تاّیصوصخلا  ةدافتسا  و  مالّسلا ) امهیلع  نیسحلا ( نسحلا و  یف  امک  نییّزتلل  نوکت  اقلطم  ماللا  ّنا  رهاّظلاف  » 

.90 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . لاح » ّلک  یلع  اهنییعتل  اهنم 
. رگید نیقی  هلیسوهب  رگم  دوش  ضقن  دیابن  هک  تسا  نیقی  نآ  دارفا  زا  يدرف  ءوضو  هب  نیقی  اریز  (- 3 [ ) 354]

. رّدقم لماع  رابتعا  هب  (- 1 [ ) 355]
و مّونلا ، ثدح  یف  ّکش  ّمث  هئوضو  ۀیحان  نم  نیقی  یلع  فّلکملا  ناک  تسا «: لکش  نیا  هب  سایق  هّیضق و  تروص  ابیرقت  و  (- 2 [ ) 356]

: زا تسا  ترابع  سایق ، هجیتن  و  هب » هضقنی  مل  کش  نیقی و  یلع  ناک  نم  ّلک 
«. هقّلعتم ناک  امهم  هضقن  مدع  قباّسلا و  نیقیلا  یلع  فّلکملا  ءانب  بوجو  » 

لوصالا 336. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 357]
اهمـشپ و شنازینک ، دوخ و  زورمین ، ات  حبـص  زا  هک  ّتیلهاج  ناـمز  رد  هطیار » ماـنب « شیرق  زا  تسا  ینز  ناتـساد  هب  هراـشا  (- 1 [ ) 358]

نایم رد  ءاقمح » ناونعهب « تهجنیمههب  دنباتاو و  ار  اهنآ  همه  دادیم  روتـسد  نآ  زا  سپ  دندیباتیم و  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  ار  یئاهوم 
.378 هنومن 11 / ریسفت  ك  ر . دوب ، هدش  فورعم  برع ،

روهظ مّدق  اعم  امهیلک  لولدـمب  ذـخالا  رّذـعت  ءیـش و  هب  ّقلعت  اذا  لعف  یلع  ۀلمتـشملا  ۀـلمجلا  ّنا  نم  ررقت  ام  ۀـّیبرقالا  هجو  (- 1 [ ) 359]
لماشلا دحا » قالطا « یلع  مکاح  ملوملا  برّـضلا  یف  برّـضلا  روهظ  ّناف  ادحا » برـضت  ال  یلوملا «: لاق  اذا  امک  هقّلعتم  روهظ  یلع  لعفلا 

ریغل برّـضلا  میمعت  یلع  ۀنیرق  ّقلعتملا  مومع  ریـصی  ءایحالاب و ال  دحاو » صیـصختل « أشنم  لعفلا  ۀّیـصوصخ  نوکی  و  تاومالا ، ءایحالل و 
ّقلعتملا مومع  یف  فّرـصتی  اذـلف  یقیقحلا ، ضقّنلا » ینعم « یلا  برقا  ءاقبلا  هنأش  نم  اّمع  دـیلا  عفر  ةدارا  ناک  ثیح  ماقملا  یف  و  ءاـیحالا ،

یهتنم ك  ر . عفاّرلا ، یف  کّـشلاب  باحـصتسالا  صاـصتخا  وه  بولطملا و  متیف  هیلع  ءاـقبلا و  دادعتـسا  هیف  اـمب  صّـصخی  و  نیقیلا » ینعا «
.96 ۀیارّدلا 7 /

یف کّشلا  دـنع  اـهنایرج  یلع  ینبی  ّهناـف  ۀنّـسلا  ماـّیا  ضعب  یف  فجت  یّتلا  ۀـیراجلا  نیعلا  ریظن  تاّیجیردـّتلاب  ّقلعت  اذا  اـمک  (- 2 [ ) 360]
ۀـیارّدلا 7/ یهتنم  ك  ر . ءاقبلل ، ّقلعتملا  ءاضتقا  مدـع  عم  هب  نیقیلا  سفن  یلا  هنع  ّیهنملا  ضقّنلا  دنـسی  نایرجلاب و  نیقیلا  دوجول  فافجلا 

.99
. هیف کّشلا  ببسب  ءوضولاب  نّظلا  ضقنت  ال  تفگ : و  (- 1 [ ) 361]

ءاضتقا نم  نّقیتملا  یف  ام  هل  حّحـصملا  ناک  لب  ماکحتـسالا - ماربالا و  نم  نیقیلا  یف  اـم  ضقنلا  حّحـصم  نکی  مل  نا  و  يا : (- 2 [ ) 362]
.100 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك  ر . هتّحص . مدع  عم  احیحص  ءاقبلا  ضتقم  هیف  امیف  ضقّنلا  لامعتسا  ناکل  رارمتسالا - ماوّدلا و 

نم لقّنلا  وا  عفّرلا  ةدارا  یلع  ّۀلاّدلا  هناکم  نم  ۀـظفل  ظاحلب  وه  اّمنا  هناکم  نم  رجحلا  تضقن  لثم  ۀـکاکر  ّنا  رهاّظلا  لوقا و  (- 3 [ ) 363]
رجحلا تضقن  کلوق  یف  امک  هناکم  نم  ۀظفل  الب  هدـحو  رجحلا  یلا  ضقّنلا  دنـسا  اذا  اّما  یقیقحلا و  ینعملا  عم  بسانم  ریغ  وه  ضقّنلا و 

.46 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . انیع ، ءانبلا  تضقن  یف  امک  نسح  ّحص و  دقف 
هرقب 27. هروس  (- 1 [ ) 364]

ضقن یلبق  نیقی  میئوگیم  تروص  نیا  رد  میامن  یلبق  نیقی  رد  کش  زورما  متشاد و  دیز  تلادع  هب  نیقی  زورید  رگا  يرآ ، (- 1 [ ) 365]
ّقلعتم نیقی ، هدعاق  رد  هدشن -، ضقن  یلبق  نیقی  باحـصتسا  باب  رد  اّما  دومن  يراج  ار  نیقی  هدعاق  ناوتیم  دروم  نیا  رد  هک  تسا  هدـش 

- مینکیم ثحب  نآ  هرابرد  الیصفت  هدنیآ  رد  هک  باحصتسا  فالخهب  تسا  دّحتم  نیقی  کش و 
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. دننکیمن لامعا  یلقع  ّتقد  تهج  نیا  رد  دشابیمن و  ظوحلم  کش  نیقی و  ّقلعتم  ینامز  ریاغت  دّدعت و  و  (- 1 [ ) 366]
. میدرک نایب  البق  ار  ّتیبرقا  هجو  (- 1 [ ) 367]

ّناف لاح  ّلک  یلع  مزال  فّرـصّتلا  ّنال  هنم  نّقیتملا  ةداراب  نیقیلا  یف  فّرـصت  یلا  جاـیتحالا ح  مّهوتی  ـال  ّمث  هظفل » اـم  لاـق  (-» 1 [ ) 368]
ةراهّطلا وه  هنم و  نیقی  یلع  ناک  ام  ضقن  دارملا  لب  ریدـقت  ّلـک  یلع  نیقیلا  سفنب  ّقلعتی  ـال  هیلع  یهّنلا  دورول  لـباقلا  يراـیتخالا  ضقّنلا 

ۀفـص سفن  یلع  الومحم  اّیعرـش  امکح  انـضرف  ول  ذا  نیقیلا  فصو  سفن  ماـکحا  سیل  نیقیلا  ماـکحاب  دارملا  نیقیلا و  ماـکحا  وا  ۀـقباّسلا 
نّقیتملا ماکحا  دارملا  لب  اهوحن ] ۀـقدّصلا و  لثم  لعفلاب  ینعی  و  دـیز [ تایحب  نیقیلا  ةّدـم  یف  العف  رذـن  نمک  اعطق  کّـشلاب  عفترا  نیقیلا 
ةالّـصلا یف  لوخّدـلا  زاوج  ناف  عفاّرلاب  الا  عفتری  ینأش ال  رارمتـسا  اـهل  اـضیا  نّقیتملا  سفنک  ماـکحالا  هذـه  نیقیلا و  ۀـهج  نم  هل  ۀـتبثملا 

لوصالا 336. دئارف  ك  ر . هماقم ، عفر  همالک  نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا ) اهضقان ( ثدحی  نا  یلا  رمتسم  رما  ةراهّطلاب 
. نّقیتملا راثآ  ضقنت  يا ال  (- 1 [ ) 369]

.80 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . (- 1 [ ) 370]
. یمکح باحصتسا  رد  (- 1 [ ) 371]

. یعوضوم باحصتسا  رد  (- 2 [ ) 372]
ّلدیف عوضوملاب  نیقیلا  مکحلاب و  نیقیلا  نم  الک  ّمعیف  قلطم ، کّشلاب  نیقیلا  ضقنی  و ال  ع :» هلوق « یف  نیقیلا  ّنا  هحیضوت : و  (- 1 [ ) 373]

مکحلا لعج  همکحل و  لثامم  مکح  لعج  یلا  عجار  ادـّبعت  عوضوملا  لعج  نا  رمالا  ۀـیاغ  هئاقب  یف  کّشلا  لاح  یف  امهنم  ّلک  لعج  یلع 
اذـخا کلذ  یلع  هلمح  بجو  اعم  نیرمالا  لعجل  الّفکتم  روکذـملا  مالکلا  نوکی  نا  نم  عنام  ثیح ال  هلثامم و  لـعج  یلا  عجار  کلذـک 

.412 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هقالطاب ،
ضقنت ۀّیـضق و ال  ناف  خلا  دروملا ...  مکح  یلع  اهب  لالدتـسالا  لجال  دروم  ریغ  یف  اهب  یتا  دق  هلوق  یلا  عجار  کلذ  ّلعل  و  (- 2 [ ) 374]

یف دروملا  نکل  دروملا و  مکح  یلع  اهب  لالدتـسالا  لجال  دروم  ریغ  یف  اهب  یتا  دق  ۀّیزاکترا  ۀّیّلک  ۀّیـضق  تناک  نا  کّشلاب و  ادبا  نیقیلا 
.59 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . یفخی ، امک ال  طقف  عوضوملاب  ّصتخم  عیمجلا 

باب 22 ح 8. ، 421 ماکحالا 1 : بیذهت  (- 1 [ ) 375]
: ۀغل ّمضلا  و  عفن ، لتق و  یباب  نم  لجّرلا  فعر  لاقی : فنالا  نم  جرخی  يذـّلا  مّدـلا  ءاّرلا : ّمضب  وه  نیرحبلا «: عمجم  یف  لاق  (- 1 [ ) 376]
نایب ل« فطع  وا  تعن  انه  فاعر » هیلع ف « و  حابـصملا » یف  هلاق  هسفن ، مّدـلا  فاعّرلا  لاقی  و  فاعّرلا ، مسـالا  و  هفنا ، نم  مّدـلا  جرخ  اذا 

.139 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . هیلا ، افاضم  سیل  و  مد »
. سّجنتم (- 2 [ ) 377]

. تسا باحصتسا  ّتیّجح  لیلد  ع ) ماما ( باوج  هّتبلا  (- 1 [ ) 378]
. سّجنتم (- 2 [ ) 379]

تراهط هّتبلا  تسا ، هدوب  حرطم  سابل ، تراهط  ثحب  یتشاد ، سابل  تراهط  هب  نیقی  وت  هک  تسا  نیا  کتراهط » زا « دوصقم  (- 3 [ ) 380]
. دوشیم سابل  تراهط  لماش  مه  ندب و  تراهط  لماش  مه  کتراهط ،- ناسنا -

. میهدیم حیضوت  ار  نیقی  هدعاق  نیقی »...  یلع  ناک  نم  لاصخ « تیاور  نایب  نمض  هرارز ، مّوس  هحیحص  زا  دعب  (- 1 [ ) 381]
. دوب هدرک  حرطم  ار  لاؤس  هّیطرش  نا » اب « هرارز  هّتبلا  (- 1 [ ) 382]

هیلع هباجا  و  ةالّـصلا ، ءاـنثا  بّوثلا  یف  ۀـساّجنلا  ۀـیؤر  مکح  نع  ةرارز  لأـس  ثیح  سداّـسلا ، عرفلا  یلا  ةراـشا  لاؤّسلا  اذـه  (- 1 [ ) 383]
اّکاش نکی  مل  نا  ةالّصلا  مامتا  بّوثلا و  لسغ  هب و  یتا  ام  یلع  ءانبلا  و  ۀساّجنلا ، عضوم  یف  اّکاش  ناک  نا  اهتداعا  ةالّصلا و  ضقنب  مالّـسلا 

. رمالا لّوا  نم 
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اذا ّهنا  هلّـصحم : و  يودـبلا ، کّـشلا  هنم » عضوم  یف  تککـش  اذا  ع «:) هلوـقب ( دارملا  نوـکی  نا  امهدـحا : نـالامتحا ، باوـجلا  اذـه  یف  و 
لـصا نع  ۀیانک  عضوملا  یف  کّشلاف  اذه  یلع  و  ةالّـصلا . دیعت  ءانثالا  یف  ۀساّجنلا  تیأر  بّوثلا و  نم  عضومل  سّجنلا  ۀباصا  یف  تککش 

یف بّوثلا  باصا  هّلعلف  هتیار  ّمث  ّکش  کل  نکی  مل  اذا  اّما  و  ینعی : هل ، اـموهفم  کـشت » مل  نا  و  ع «:) هلوق ( نوکی  بّوثلل و  رذـقلا  ۀـباصا 
ضرف عم  ةدابعلا  یقابب  یتأت  و  بّوثلا ، لسغت  کّشلاب و  نیقیلا  ضقن  مدـع  ةدـعاق  یـضتقمب  ةالّـصلا  نم  یـضم  ام  ۀّحـصب  مکحی  ءانثالا و 

. یفانملا لّلخت  مدع 
اذـه یف  ّهنا  ۀـباصإلا و  عضوم  یف  ّکشی  هّنکل  بّوثلل ، ۀـساّجنلا  ۀـباصاب  یلامجالا  ملعلا  نع  ۀـیانک  عضوملا  یف  کّشلا  نوکی  نا  اـمهیناث :

ۀّیطرشب انلق  ءاوس  ةداعالا  بجتف  اهیف ، هلوخد  ۀّیعورشم  مدع  ةالّصلا و  لبق  ۀساّجنلاب  ملعلا  لجال  ةداعالاب ح  مکحلا  و  کلت ، یف  وا  ۀیحاّنلا 
موهفمب مالّسلا  هیلع  حّرص  مث  عناملاب ، ةالّـصلا  نارتقا  وا  طرّـشلا  نادقف  ضرفل  ۀمولعملا ، ۀساّجنلا  ۀّیعنامب  ما  ۀّیزارحإلا ، وا  ۀّیعقاولا  ةراهّطلا 

کلذ و  دـیعت » ـال  بوـّثلا  نم  عـضوم  یف  کـشت  مل  ۀـساّجنلاب و  ملعت  مـل  اذا  هـّنا  هلولدـم «: و  کـشت » مـل  نا  و  لاـق «: ۀّیطرّـشلا و  ۀـلمجلا 
تعقو ثیحب  ةالّصلا  لبق  اهدوجو  وا  نآلا  اهتباصا  یف  ّکشی  ءانثالا  یف  ۀساّجنلا  ۀیؤر  دعب  و  ةالّصلا ، لبق  ةراهّطلا  نّقیت  ّهنال  باحصتسالل ،
ریهطت هیلع  ةالّـصلا و  لبق  ۀـنّقیتملا  ةراهّطلا  باحـصتسا  نایرج  قحاللا  کّـشلا  قباّـسلا و  نیقیلا  یـضتقم  و  سّجنلا ، یف  ۀـقباّسلا  ءازجـالا 

.141 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . یفانملا ...  لّلختی  مل  اذا  اهمامتا  ۀیقابلا و  ءازجالل  بّوثلا 
: هک تسا  ياهلأسم  نامه  هرارز  لاؤس  نیا  (- 1 [ ) 384]

؟ هن ای  تسا  مزال  صحف ، هّیعوضوم ، تاهبش  رد  ایآ 
تاهبـش رد  صحف  موزل  مدـع  رب  تلـالد  مه  هرارز  هحیحـص  مـجنپ  هرقف  تـسین و  عاـمجا  هـب  رـصحنم  نآ ، لـیلد  تـسین و  مزـال  صحف ،

. دنکیم هّیعوضوم 
. تیاور مّوس  هرقف  (- 1 [ ) 385]

هتـشادن زامن  رد  ربتعم  تاّیـصوصخ  اب  یتافانم  زامن ، طـسو  رد  بوث  لـسغ  هک  مینک  لـمح  يدروم  هب  دـیاب  ار  تیاور  هّتبلا  (- 2 [ ) 386]
. دشابن تالاوم  نتفر  نیب  زا  هلبق و  رابدتسا  ریثک ، لعف  مزلتسم  سابل ، نتسش  الثم  دشاب ،

. مینکیم عورش  روکذم  لاکشا  هرابرد  ار  یلّصفم  ثحب  نونکا  (- 1 [ ) 387]
ّهنال ال نالطبلا  مزاللا  ناک  اقلطم  ةراهّطلا  زارحا  طرّشلا  ناک  ول  هتالص و  تّحص  الفاغ  سّجنلا  یف  یّلـص  ول  ّهنال  هب  دّیق  اّمنا  (- 1 [ ) 388]

.414 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . ۀلفغلا ، لاح  یف  اهل  زارحا 
کلذ یف  رمالا  دیلا و  ةدعاق  لیق  ةراهّطلا و  ةدعاق  ةدعاقلا ، نم  باحصتسالا و  وه  انرشا  امک  لصالا  نم  هدوصقم  ّنا  رهاّظلا  (- 2 [ ) 389]

.64 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . نّیه ، لهس 
هجو کّشلاب ال  نیقیلا  ضقن  ۀـمرح  هتّیّجح و  عم  ذا  ةالّـصلا ، لاـح  باحـصتسالا  ۀـّیّجح  مدـع  نع  ةداـعالا  فشک  ةرورـض  (- 3 [ ) 390]

.149 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . اعقاو ، طرّشلل  ةدجاو  ةالّصلا ح  نوکل  ةداعالل 
. میهدیم حیضوت  يدوزهب  ار  ّهلدا  نیب  عمج  زا  دوصقم  (- 4 [ ) 391]

. میشاب هتشاد  تراهط  هب  نیقی  البق  هکیتروصرد  (- 1 [ ) 392]
. میاهتشادن تراهط  هب  نیقی  البق  رگا  (- 2 [ ) 393]

. ۀّیطرّشلا ةالّصلا  یف  وه  و  (- 1 [ ) 394]
زا نکل  تسا  یهلا  ماکحا  زا  یکی  مه  تراهط  تسا  یعرش  ماکحا  زا  یکی  تساجن  هک  روطنامه  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  (- 2 [ ) 395]

. تسین یعرش  ماکحا  ءزج  تراهط ، هک  تسا  هدوب  مّلسم  لکشتسم ، رظن 
.49 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  ر . زین ، زّجنت و  ّتیلعف و  ءاشنا ، ءاضتقا ، هلحرم  دنتسه ، هلحرم  راهچ  ياراد  ماکحا  (- 1 [ ) 396]
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ءانب  E\ ْرِّهَطَف ََکباِیث  َو   i یلاعت هلوق  لثم  ۀـمیرکلا - ۀـیآلا  هب  ینعی  هّلعل  تاقالطالا و  ضعب  نیب  قیفّوتلا  یـضتقم  ّنا  هلـصاح  (- 2 [ ) 397]
ةراهّطلا سفن  ّنا  ۀحیحـصلا  یف  لیلعّتلا  لثم  نیب  انرـشا و  امک  یـسربّطلا - هب  حّرـص  امک  ةالّـصلا  لجال  تاساّجنلا  نم  اهریهطت  ةدارا  یلع 

، اعرش اهباحـصتسا  زاوج  یف  یفکی  امم  اّیئاضتقا  اطرـش  اهنوک  ّنا  مولعملا  نم  یلعف و  طرـش  اهیلا  تافتلالا  نیح  اهزارحا  یئاضتقا و  طرش 
.65 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر .

وه فاشکنالا  دـعب  ةداعالا  مدـعل  اعقاو  ببّـسلا  نوک  مزلتـسی  امم  ۀبحـصتسملا  ةراهّطلاب  ةداعالا  مدـع  لیلعت  ّنا  یلا  اـفاضم  (- 1 [ ) 398]
نیقیلا ضقن  نم  فالخلا  فشک  دـعب  ةداعالا  تناکل  الا  ةراهّطلا و  سفن  ةالّـصلا ال  لاح  یف  اـیراج  ناـک  يذـّلا  يا  ةراـهّطلا  باحـصتسا 

.66 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . ۀیاوّرلا ، یلع  لاکشالا  یف  مّدقت  امک  لیلعّتلا  ّمتی  الف  کّشلاب  نیقیلاب ال 
. دشاب زامن  زا  تغارف  لاح  ظاحل  هب  مالّسلا ) هیلع  ماما ( لیلعت  هکنیا  رب  طورشم  (- 2 [ ) 399]

ام یلا  ۀبسّنلاب  کّشلاب  نیقیلا  ضقن  زاوج  یه  يرغّصلا و  ءافتنا  لجال  اّما  نوکی  نا  مزلتسی  ةداعالا  بوجوب  لوقلا  ّنا  ینعی : (-] 1 [ ) 400]
. هل هؤاضتقا  ضورفملا  ءازجالل و  باحصتسالا  نع  ئشاّنلا  يرهاّظلا  رمالا  ءاضتقا  یه  يربکلا و  ءافتنا  لجال  اّما  و  فاشکنالا ، لبق 

.161 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  بّوثلا ر . لسغ  بجو  اذل  نیقیلاب و  نیقیلا  ضقن  نم  نوکی  فاشکنالا  دعب  ذا  (- 2 [ ) 401]
لوعجم ءازجالا ح  ّناف  كرادـّتلا  نکمم  ناک  مازلالا و  ردـقب  تئافلا  ناک  حالـص و  رادـقم  یلع  هب  ّیتأملا  لمتـشا  اذا  امک  (- 3 [ ) 402]

.293 لوصالا 2 / ۀیافک  هیشاح  ك  ر . هر ،) ینیکشم ( یعرش . لیلد  یلا  جاتحم 
هّلحم یف  رّرق  امک  ّیلقع  ءاضتقالا ح  ّناف  هئافیتسا  نکمی  مل  وا  مازلالا  ردـقب  تئافلا ال  ناـک  وا  عیمجلا  یلع  لمتـشا  اذا  اـمک  (- 4 [ ) 403]

.293 لوصالا 2 / ۀیافک  هیشاح  ك  ر . هر ،) ینیکشم (
: یناّثلا یعضولا ...  مکحلا  یفیلکتلا و  مکحلا  یلا  همیسقت  لّوالا : تامیسقتب ... : هومّسق  و  مکحلا ، (- 1 [ ) 404]

. يرهاّظلا يوناّثلا و  یعقاولا  یلّوالا و  یعقاولا  یلا  همیسقت  ثلاّثلا : زّجنملا ...  یلعفلا و  یئاشنالا و  یئاضتقالا و  یلا  همیسقت 
همکح یف  ّکّـشلا  دـیق  يوناـّثلا و  ناونعلا  ّورط  دـیق  نع  ۀـیلاخلا  ۀـّیلّوالا  اـهنیوانعب  تاوّذـلا  لاـعفالا و  یلع  لوعجملا  مکحلا  وه  لّوـالاف :

 ... حبّصلا ةالص  یلع  ّبترملا  بوجولاک  یعقاولا 
كوکـشم ناونع  ریغ  ۀـیوناّثلا  نیوانعلا  نم  امهوحن  هارکالا و  رارطـضالا و  فصوب  فصّتملا  عوضوملا  یلع  ّبترملا  مکحلا  وه  یناّثلا : و 

اّیعقاو امکح  كاسمالا  ۀمرح  وا  راطفالا  زاوج  ناک  راطفالا  یلع  هرک  وا  دحا  یلع  اّیجرح  وأ  اّیررـض  ناضمر  رهـش  موص  ناک  اذاف  مکحلا ،
 ... اّیوناث اعوضوم  نیوانعلا ، کلتب  نونعملا  عوضوملا  اّیوناث و 

اذاف ۀّیلمعلا ، لوصالا  ّۀلدا  تارامالا و  رابتعا  ۀـّلدا  نم  دافتـسملا  مکحلاک  هیف  ّکّشلا  عقاولاب و  لهجلا  دـنع  لوعجملا  مکحلا  وه  ثلاّثلا : و 
لعج یلا  قیدصّتلا  بوجو  عجرم  نا  ۀّیببسلاب و  هیف  انلق  ناف  هقیدصتب  عراّشلا  مکح  ریصعلا و  ۀمرح  وا  ۀعمجلا  ةالـص  بوجوب  لداعلا  ربخا 

. عقاولاب لهجلا  يدل  الوعجم  هنوکل  اّیرهاظ  ایفیلکت  امکح  لوعجملا  ناک  ریصعلل  ۀیفیلکتلا  ۀمرحلا  ةالّصلل و  یفیلکتلا  بوجولا 
ك ر . اـیرهاظ . ایعـضو  اـمکح  کـلذ  ناـک  لداـعلا  لوـقل  ۀـّیقیرّطلا  وا  ۀـّیّجحلا  لـعج  راـبتعالا  لـیلد  داـفم  نا  ۀـّیقیرّطلاب و  هـیف  اـنلق  نا  و 

لوصالا 120. تاحالطصا 
. میتسین ءازجا » ثحب « نایب  ددصرد  اجنیا  ام  هّتبلا  (- 1 [ ) 405]

. ارغص (- 2 [ ) 406]
. اربک (- 3 [ ) 407]

. تسا هدوب  هنع  غورفم  هّیضق  ياربک  ینعی  (- 1 [ ) 408]
لیلعّتلا هتظحالمب  نسحی  یک  حوضولا  کلذـب  سیل  ءازجالل  يرهاّظلا  رمالا  ءاضتقا  ّنا  باـتکلا « ۀیـشاح  یف  اـم  یلع  ههجو  (- 1 [ ) 409]

ّهنا نم  اضیا  هتیشاح  یف  هیلا  راشا  ام  هیف  هجولا  ناک  وا  اریخا  اهیلع  برـض  هر ) ّهنا ( یکح  یهتنا و  یفخی » امک ال  ةداعالا  نم  ضقّنلا  موزلب 
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یف مالکلا  ّنا  عم  اذه  هسفن  یف  حوضولا  کلذـب  نکی  مل  نا  لیلعّتلاب و  هتعانق  نم  رهظی  امک  لئاّسلا  دـنع  هنع  اغورفم  ءازجالا  نوک  یفکی 
لوصالا 2/ قئاقح  ك  ر . یفخی ، امک ال  ع ) مامالا ( نم  نایبب  ول  لئاّسلا و  دـنع  هنع  ۀـّیغورفملا  لاـمتحا  دّرجم  هیف  یفکی  ۀـیاوّرلا و  هیجوت 

.420
باوبا زا  باب 10  / 5 هعیّـشلا ج / لئاسو  ك  ر . ردی ...  مل  اذا  لاق : ثیدح ) یف  مالّـسلا ( امهیلع  امهدـحا  نع  ةرارز ، نع  (- ... 1 [ ) 410]

للخ ص 321 ح 3.
ار هکوکشم  تعکر  دناهدومرف  ع ) ماما ( ینعی  دشاب  طایتحا  زامن  هب  رظان  رخآلاب » امهدحا  طلخی  ال  هلمج « تسا  نکمم  نکل  (- 1 [ ) 411]

. دیئامن نایتا  ار  نآ  القتسم  دینکن و  نّقیتم  رد  لخاد 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 412]

اذا امک  ۀلوصوم  اهب  نایتالا  بجول  اهب  نایتالا  مدع  باحصتسا  یـضتقمب  وه  ناک  ول  ۀعباّرلاب  نایتالا  لصا  ّنا  یلا  ةراشا  هّلعل  (- 1 [ ) 413]
.72 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . ۀلوصفم ، اهب  نایتالا  اهب ال  نایتالا  مدعب  عطق 

تروصهب هن  تسا ، مولعم  لعف  تروصهب  مه  نیقیلا »...  ضقنی  ـال  هلمج « میئوگیم  اذـل  تسا  لـعافلل  ینبم  روکذـم  هلمج  (- 1 [ ) 414]
. درک هدافتسا  یّلک  هدعاق  کی  نآ  زا  ناوتب  هک  لوهجم  لعف 

«. کّشلا هیف  لخدی  نیقیلا ال  کّشلاب «،» عفدی  نیقیلا ال  ّناب  نیقیلا «،» ضقنی  کّشلا ال  ّناف  دننام « (- 2 [ ) 415]
لاصخ 619. (- 1 [ ) 416]
داشرا 159. (- 2 [ ) 417]

اقباطم هملع  نوک  یف  ّکش  ناب  هب  ملعلا  دـعب  دوجولا  یف  کّشلا  لصح  اذا  هدوجو  راثآ  بیترت  ءیّـشلا و  دوجوب  مکحلا  وه  (- 1 [ ) 418]
ینعمب دوجولاـب  مکحلا  اـهلومحم  هب و  نّقیت  اـم  دوجو  یف  يراّـسلا  کّـشلا  اـهعوضوم  لومحم ، عوضوم و  ةدـعاقللف  هل  اـفلاخم  وا  عقاولل 

، هقسف مویلا و  کلذ  یف  هتلادع  یف  ۀعمجلا  موی  یف  انککش  مث  ةالـص  هب  نیمتؤم  انیّلـصف  سیمخلا  موی  دیز  ۀلادعب  انملع  اذاف  هراثآ  بیترت 
: ۀثالث روماب  اهعوضوم  قّقحتی  ةالّصلا و  کلت  هّحص  مویلا و  کلذ  یف  هتلادعب  انمکح 

مویب ةدّیقملا  ۀلادعلاک  نامّزلا  ظاحلب  یّتح  ّقلعتملا  ةدحو  دحاو و  تقو  یف  نیفصولا  عامتجا  مدع  و  کّشلا ، نامز  یلع  نیقیلا  نامز  مّدقت 
تاحالطـصا ك  ر . لاوقا ...  لب  هوجو  اـقلطم  اـهتّیّجح  مدـع  وا  ۀـلمجلا  یف  اـهتّیّجح  وا  اـقلطم  ةدـعاقلا  هذـه  ۀـّیّجح  یف  ّنا  مث  سیمخلا ،

لوصالا 217.
نّقیتملا نیقیلا و  نیب  امل  نیفصولا  یلا  هتیارـس  نیفوصوملا و  نامز  فالتخا  ۀظحالمب  هّلعل  و  هلوق « فعـض  یلا  ةراشا  هّلعل  و  (- 1 [ ) 419]

، ّکش هباصاف  وا  ّکشف  نیقی  یلع  ناک  نم  ةرابعلا  کلت  لثمب  باحـصتسالا  نع  ریبعّتلا  لوادت  یف  رّـسلا  ّناف  خـلا » داّحتالا ...  نم  وحن  نم 
یف امک  افرع  باحـصتسالا  یف  کّشلا  نیقیلا و  یقّلعتم  داّحتا  وه  رّـسلا  لب  نیفـصولا  یلا  هتیارـس  نیفوصوملا و  ناـمز  فـالتخا  وه  سیل 
یف کّشلا  نیقیلا و  ّقلعتم  دـّحتا  اذاـف  اـفرع  ۀـّقد و  دـّحتم  نیقیلا  ةدـعاق  یف  اـفرع و  دـّحتم  باحـصتسالا  یف  ّهنا  هتیاـغ  اـنیع  نیقیلا  ةدـعاق 

اقحال و کّشلا  اقباس و  نیقیلا  نوکیف  اهیف  فلتخی  امک  هیف  کّشلا  نیقیلا و  نامز  فلتخی  ارهقف  نیقیلا  ةدـعاق  یف  امک  افرع  باحـصتسالا 
.78 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . ادّیج ، لّمأتف  ّکش  هباصاف  وا  ّکشف  نیقی  یلع  ناک  نم  لثمب  اعیمج  امهیلک  یف  ریبعّتلا  نسحی 

نکی مل  ام  هیف  ظفّللا  روهظ  بجوی  هّنکل ال  نیفـصولا  سفن  یلا  يزاجملا  دانـسالا  حّحـصی  ناک  نا  روبزملا و  داّحتالا  ّنا  یلا : ةراـشا  هّلعل 
.207 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . هیلع ، ۀنیرق  كانه 

ثیدح 13. ناضمر  رهش  ماکحا  باوبا  زا  باب 3 / هعیّشلا ج 7 / لئاسو  (- 1 [ ) 420]
. یناشاک (- 2 [ ) 421]

. تسین زئاج  راطفا  ناضمر ، رخآ  کّشلا  موی  رد  تسین و  بجاو  هزور  ناضمر ، لّوا  کّشلا  موی  رد  (- 1 [ ) 422]
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- راتخم لوق  مّوس - لامتحا  نایب  (- 1 [ ) 423]
؟ دنرگیدکی ضیقن  ای  تسا  ّتیّلح  تراهط و  دض  تمرح  تساجن و  ایآ  (- 2 [ ) 424]

، نیـضیقن ناونع  دینادب ، یمدع  رما  ار  يرگید  يدوجو و  رما  ار  یکی  رگا  اّما  دوشیم  ادیپ  ّتیّدض  اعطق  دینادب  يدوجو  رما  ار  ود  ره  رگا 
رارقرب نیـضقانتم  ناونع  تساجن ، تراهط و  نیب  تروص  نیا  رد  تسا  ۀـساّجنلا  مدـع  تراـهط ، ياـنعم  دـیئوگب  رگا  ـالثم  دوشیم  قّقحم 

تـساجن تراـهط و  نیب  تروص ، نیا  رد  تسا  عراـش  لوعجم  يدوجو و  رما  کـی  تساـجن  دـننام  مه  تراـهط  میئوگب  هچناـنچ  تسا و 
. تسا رارقرب  نا  ّدض  ناونع 

. لّوا لامتحا  هب  هراشا  (- 3 [ ) 425]
. مّود لامتحا  هب  هراشا  (- 1 [ ) 426]

( لاق باحصتسالا ( باب  ینعی  بابلا  تایاور  رهظا  نم  ربخلا  نوک  نم  هماقم  هّللا  یلعا  خیّشلا  هاعّدا  ام  نیب  هنیب و  ام  دعبا  ام  و  (- 2 [ ) 427]
.80 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . یهتنا ،) میلس ( ریغ  اهدنس  ّنا  الا  باحصتسالا  رابخا  نم  بابلا  اذه  یف  ام  رهظا  ۀیاوّرلا  هذه  ّنا  فاصنالا  و 
لقن ص 5 - عنقم - رد  قودص  موحرم  هک  تسا  یتیاور  اب  قفاوم  ابیرقت  دناهدروآ  ۀیافک  باتک  نتم  رد  فّنصم  هک  ار  هچنآ  (- 3 [ ) 428]

. دننکیم هراشا  نآ  هب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  مه  ناشدوخ  هک  تسا  راّمع  هّقثوم  روکذم ، تیاور  زا  فّنصم  دوصقم  نکل  دناهدرک 
«. رذق ّهنا  ملعی  یّتح  رهاط  هّلک  ءاملا  هیف «: و  ح 3 - ص 1 / / 3 یفاک / (- 4 [ ) 429]

هعدتف هنیعب  مارح  ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  کل  وه  ءیش  ّلک  هیف «: و  ۀشیعملا - باتک  نم  رداّونلا  باب  ثیدح 40   313 یفاک 5 / (- 1 [ ) 430]
 ...«. کسفن لبق  نم 

. دراد نایرج  تمسق  نیا  تایاور  مامت  دروم  رد  لامتحا  هس  (- 2 [ ) 431]
مه يرگید  هّیلمع  لوصا  هکلب  تسین  فورعم  لصا  راـهچ  هب  رـصحنم  هّیلمع ، لوصا  هک  میدرک  ناـیب  تئارب ، ثحب  يادـتبا  (- 3 [ ) 432]

فـالتخا و هک  تسا  نیا  دـناهدرکن ، ثحب  اـهنآ  هراـبرد  لوـصا  ملع  ثحاـبم  رد  هکنیا  ّتلع  میراد و  نآ  لاـثما  تراـهط و  هدـعاق  دـننام 
هدرک لقن  نآ  هرابرد  لوق  هدزای  لئاسر ، باتک  رد  خیش  موحرم  هک  باحـصتسا  دننام  یلوصا  فالخب  درادن  دوجو  اهنآ  هرابرد  یلاکـشا 

. تسا
. مارح ّهنا  فرعت  یّتح  سجن و  ّهنا  ملعت  یّتح  رذق ، ّهنا  ملعت  یّتح  (- 4 [ ) 433]

ۀیافک هیـشاح  ك  ر . هر ، ینیکـشم  نیینعملا ، یف  ظـفللا  لامعتـسا  ـال  هسفن  یلع  ءیّـشلا  مّدـقت  هیلع  مزـاللا  ّنا  تفرع  دـق  و  (- 1 [ ) 434]
.300 لوصالا 2 /

. باحصتسا رب  تلالد  مه  دننکب و  ّتیّلح  تراهط و  هدعاق  رب  تلالد  مه  هناگهس  تایاور  هک  (- 1 [ ) 435]
. رگید تیاور  ود  و  (- 2 [ ) 436]

ضرف ام  رارمتـسا  وه  ّصاخ و  رارمتـسا  لب  مکحلا  رارمتـسا  نم  درف  ّلک  نع  ةرابع  سیل  باحـصتسالا  ّنا  وه  ههجو  ّلعل  و  (- 1 [ ) 437]
وه سیلف  ضیقّنلا  وا  دّضلاب  ملعلا  نامز  یلا  ۀّیضقلا  یف  أشنملا  مکحلا  سفنل  يرهاّظلا  رارمتسالاف  اقباس  هتوبث  لجال  اعقاو  هتوبث  نع  غارفلا 

اذـهل ناکل  باحـصتسالا  دروم  یف  ۀـیراج  الثم  ةراهّطلا  ةدـعاق  نکی  مل  ول  ّهنا  يرخا  ةرابعب  ةراهّطلا و  ةدـعاق  ینعم  وه  لـب  باحـصتسالا 
وه تایاوّرلا  هذـه  لاثما  نم  دافتـسی  ام  ۀـیاغ  ّنا  لاـقی  نا  نکمی  اذـه  یلعف  هدروم  یف  اـهنایرج  توبث  هّلحم  یف  رّرقملا  نکل  هجو  مـالکلا 
اذه نا  نایب  نع  ۀیراع  ۀیاوّرلا  فیک و  باحـصتسالا  رابتعا  یلع  ّلدی  اذه ال  دّرجم  ۀقباّسلا و  ۀلاحلا  هیف  دـجو  ام  ّلک  یف  ةراهّطلاب  مکحلا 

.238 فجن 2 / عبط  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا ، ۀیافک  حرش  ك  ر . قباسلا ، نمّزلا  یف  هتوبث  یلع  لیوعّتلا  ۀهج  نم  مکحلا 
. تسه هثالث  تایاور  زا  یکی  هک  (- 1 [ ) 438]

4 ص 1054. ثیدح / تاساجن ، باوبا  زا  باب 37  هعیّشلا ج 2 / لئاسو  (- 2 [ ) 439]
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. مارح ّهنا  فرعت  یّتح  سجن و  ّهنا  ملعت  یّتح  رذق ، ّهنا  ملعت  یّتح  (- 1 [ ) 440]
اهریغ نیب  اهل و  ۀعباّتلا  ۀّیفیلکّتلا  ماکحالا  عناوملا و  طورّشلا و  بابسالا و  سفن  ینعی  ۀّیعضولا  ماکحالا  نیب  لیصفّتلا  عباسلا : (- 1 [ ) 441]

لوصالا 328. دئارف  ك  ر . یناّثلا ، نود  لّوالا  یف  يرجیف  ۀیعرّشلا  ماکحالا  نم 
. ارییخت وا  ءاضتقا  نیفّلکملا  لاعفاب  ّقلعتملا  باطخلا  وه  فیلکتلا  ّنا  و  (- 1 [ ) 442]

کلذ ناک  ءاوس  رییخت  هیف و ال  ءاضتقا  یناعملل و ال  ظافلالا  عضو  ریظن  ءیّـشلا  یف  ۀفـص  ثادـحا  رما و  لـعج  وه  عضولا  و  (- 2 [ ) 443]
.238 فجن 2 / عبط  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  ر . ةداعلا ، فرعلا و  یف  ترج  امل  ءاضما  وا  اسیسأت  لعجلا 

. ّتیجوز ّتیطرش و  ّتیببس ، دننام  یعضو  مکح  (- 3 [ ) 444]
. هحابا تهارک و  بابحتسا ، تمرح ، بوجو ، زا : دنترابع  یفیلکت  ماکحا  (- 4 [ ) 445]

 ... ّتیببس و بابحتسا و  ای  ّتیطرش  بابحتسا و  نیب  الثم  ای  و  (- 1 [ ) 446]
لیزنت لثم  رخآلا  ۀلزنم  مودـعملا  وا  دوجوملا  لیزنت  لّوالا  نم  دارملا  جاجحلا و  تاریدـقّتلا و  ةدایز  نیّدـلا  حالـص  نع  امک  (- 1 [ ) 447]

اهیلا دنتـسی  یّتلا  جـجحلا  قلطم  یناّثلا  نم  و  ممیّتلا ، ۀّیعرـش  یف  همدـع  ۀـلزنم  هیلا  جاتحملا  ءاـملا  ۀـیّدلا و  کـلم  یف  ّیحلا  ۀـلزنم  لوتقملا 
.433 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . نیمی ، رارقا و  ۀنّیب و  نم  ةاضقلا 

یناّثلا و دیهّـشلا  نع  ةدایّزلا  هذه  تیکح  صّخّرتلا  ّدح  یلع  ۀمالع  لوعجملا  ناردـجلا  ءافخک  ۀـمالع [، ءیّـشلا  نوک  ینعی  (- 2 [ ) 448]
.433 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . طرّشلا ، یلا  ۀّیمالعلا  وا  ببّسلا  یلا  امهّدر  لمتحا 

. دوشیم قالطا  نآرب  مکح » ناونع « هک  (- 1 [ ) 449]
. اتهن ای  اتجنپ  اتهس ، (- 2 [ ) 450]

ۀّیجوّزلا تناک  انیوکت  ۀلوعجم  تناک  اذا  ۀعبرالا  ّنا  امکف  ۀـعبرالل  ۀـّیجوّزلا  لاحک  اهنیعب  یه  الثم  ۀیببـسلا  لاح  ّنا  هدوصقم  (- 1 [ ) 451]
نیعب اضرع  انیوکت  هل  ۀلوعجم  اضیا  ۀیببـسلا  تناک  انیوکت  الوعجم  ناک  اذا  الثم  سمّـشلا  كولد  کلذکف  اضرع  انیوکت  اهل  ۀـلوعجم  اضیا 

.109 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . انیوکت ، ببّسلا  لعج  نیعب  يا  اهعوضوم  لعج 
. فیلکّتلل (- 1 [ ) 452]

و فیلکتلل - ءیـش  ۀّیببـس  ۀّیلوعجم  یف  اوفلتخا  مّهنا  هیف : هدافا  ام  لّصحم  و  اعبت . ۀـلاصا و ال  عیرـشّتلا ال  دـی  هلانت  ام ال  وه  و  (- 1 [ ) 453]
: ۀثالث لاوقا  یلع  ثالّثلا - اهتاوخا  اذک 

 ... روهشملا یلا  مظعالا  خیّشلا  هبسن  امک  لالقتسالاب  ۀلوعجم  اّهنا  لّوالا :
ِِمقَأ » i:\ لثم یف  كولّدـلا  یلع  ّبترتملا  ةالّـصلا  بوجو  نع  ۀّیببّـسلا  عازتناک  اهتاعوضوم  یلع  ّبترتملا  فیلکّتلا  نع  ۀـعزتنم  اّهنا  یناـّثلا :

 ... E«\ ِسْمَّشلا ِكُولُِدل  َةالَّصلا 
فیلکّتلا نع  ۀعزتنم  لالقتسالاب و ال  ۀلوعجم  تسیلف  عنام ، وا  طرش  وا  ببس  وه  امب  ۀمئاقلا  ۀّینیوکتلا  ۀّیـصوصخلا  نع  ۀعزتنم  اّهنا  ثلاّثلا :

.258 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . نیلّوالا ، لطبا  ریخالا و  هجولا  راتخا  فّنصملا  رهظیس و  امک 
ءارسا 78. هروس  (- 1 [ ) 454]

.221 هنومن 12 / ریسفت  ك  ر . (- 2 [ ) 455]
اّما هطرـش و  هببـس و  یلع  ینیوکّتلا  لولعملا  ّبترت  امهیلع  مکحلا  ّبترتلف  نالّوالا  اّما  عناـملا ، طرّـشلا و  ببّـسلا و  یف  اـمک  (-] 1 [ ) 456]
ناک اذاف  عناملا ، مدع  الا  لولعملا  دوجو  یف  لخد  هل  ام  ّلک  قّقحت  ضرف  دعب  هیلا  مدعلا  اذه  دانتـسال  فیلکتلا ، مدع  یلع  همّدـقتلف  ریخالا 

ۀّیطرّشلا ۀّیببّسلاک و  ۀّیعناملاف  نیـضیقنلا ، ۀبترمل  اظفح  هنع  ارّخأتم  فیلکّتلا  دوجو  نوکی  ۀلاحم  الف  عناملا  دوجو  نع  ارّخأتم  فیلکّتلا  مدع 
. حضاو وه  امک  فیلکّتلا  ثودح  یلع  ۀمّدقم 
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مدع ناک  اذا  عناملا و  مدع  یلا  هثودح  دانتـساک  عفاّرلا  مدع  یلا  هئاقب  دانتـسال  فیلکّتلا ، ءاقب  یلع  مّدقم  ّهناف  عفاّرلا  یف  امک  (- 2 [ ) 457]
نیضیقّنلا ر. ۀبترمل  اظفح  هیلع ، مّدقم  اضیا  هدوجوف  فیلکّتلا  ءاقب  یلع  امّدقم  عفاّرلا 

.261 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك 
طرّشلا و یضتقملا و  وه  ءازجالاب  دارملا  و  ۀّلعلا ، یلا  عجار  اهئازجا » ریمض « و  ةّرثؤم ، ۀّلعلا  تناک  ّصاخلا  طبّرلا  کلذب  يأ : (- 1 [ ) 458]

. عناملا مدع 
ۀلوعجم اهتاوخا  ۀّیببّـسلا و  نوک  نم  روهـشملا  یلا  بوسنملا  لوقلا  نالطب  یلا  ةراشا  اذـه  و  دـجوی » داکی  ـال  هلوقل «: لـیلعت  (- 2 [ ) 459]

.262 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . لالقتسالاب ]... 
. دراد یتاذ  رّخات  ببس  زا  ّببسم - فیلکت - (- 3 [ ) 460]

. یعرش لعج  هن  (- 1 [ ) 461]
. عفار عنام و  طرش ، (- 2 [ ) 462]

. تسا هدومن  لعج  ار  ّتیببس  عیب ، يارب  عراش  هک  ۀّیکلملل » ببس  عیبلا  لاثم « نیا  فالخهب  (- 1 [ ) 463]
 ...«. كولّدلا ءاقب  ةرورض  انلوق « نم  يا  (- 1 [ ) 464]

نیلولعم نیرمالا  الک  نوکی  ۀقیقحلا  یفف  الا  اهبابسا و  دنع  تابّبسملا  دوجوب  هیبنت  ةالّصلا  باجیا  دنع  هل  ۀّیببّـسلا  دوجو  ّنال  (- 2 [ ) 465]
.304 لوصالا 2 / ۀیافک  هیشاح  ك  ر . هر ) ینیکشم  اقباس ( تفرع  امک  ۀّیصوصخلا  نع 

ول ازاجم و  كولّدـلا  یلع  ببّـسلا  قالطا  نم  عنام  ـال  ّهنا  هضرغ : و  ۀـقیقح » هل  ۀّیببّـسلا  عازتنا  ۀّحـص  مدـع  یلع « كاردتـسا  (- 3 [ ) 466]
، رخآلا نع  امهدـحا  ّکفنی  و ال  ادوجو ، نامزالتم  اـمّهناف  كولّدـلا ، نع  ةالّـصلا  بوجو  كاـکفنا  مدـعل  دوجولا ، یف  اـمهمزالت  ظاـحلب 

کلتل نیلولعم  اعم  ةالّـصلا  بوجو  كولّدـلا و  ۀّیببـس  نوکل  ۀـقیقح ، ۀّیببـسم  ـال  ۀّیببـس و  ـالف  ـالا  هببـس و  نع  ّببـسملا  كاـکفنا  مدـعک 
یعیرشّتلا لوعجملا  ۀطانإل  وا  ازاجم ، نوکی  ۀّیصوصخلا  کلت  نم  هدنع  ةالّصلا  باجیاب  ۀّیببّـسلاب  كولّدلا  فاّصتاف  ۀینیوکتلا  ۀّیـصوصخلا 

.265 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . ازاجم ، هیلا  لعجلا  بسنیف  هتاّیصوصخ ، نم  یعیرشّتلا و  هتوبثب  اتباث  نوکیف  هب ،
هب ءازجالا  صوصخ  نارتقا  مدع  هنم  بولطملا  ناک  نا  همدعب  ةالّـصلا  دّیقتی  يّذلا  ءیـشلا  ّنا  وه : عطاقلا  نیب  هنیب و  قرفلا  و  (- 1 [ ) 467]

ك ءازجالا ر . نیب  ۀّللختملا  مادعالا  یف  عقو  نا  اعطاق و  ناک  ةالّـصلا  یف  ةربتعملا  ۀّیلاصتالا  ۀئیهلا  مدـه  لجال  هتّیلطبم  ناک  نا  عنام و  وهف 
«- بینذت هلوق « طایتحالا - ۀلاصا  ثحب  نیرخآ  ۀیافکلا ، حاضیا  ك  زین ر . 272 و  ۀیارّدلا 7 / یهتنم 

. دشابیمن بلط » رما «، هملک  زا  دوصقم  ةراهّطلاک ، رخآ  ءیشب  يا : (- 2 [ ) 468]
. ةالّصلا یف  ةروّسلاک  (- 1 [ ) 469]

«. البقتسم ارّهطتم و  اّرتستم و  ّلص  هلوق «: لثم  یف  لابقتسالا  ةراهّطلا و  رتسّتلاک و  (- 2 [ ) 470]
«. لکؤی ام ال  ریرحلل و  سبال  ریغ  ّلص  لاق «: اذا  امک  (- 3 [ ) 471]

«. ۀلبقلا ربدتسم  ریغ  ّلص  لاق «: اذا  امک  (- 4 [ ) 472]
هلهج دـنع  هل  قیرط  لعجب  کلذ  و  یلوملا ، یلع  هب  هجاجتحا  ّحـصی  اـم  وا  دـبعلا  نع  رذـعلا  عاـطقنا  بجوی  اـم  اـهب  دارملا  (-] 1 [ ) 473]

امهوحن هیقفلا و  يوتف  وا  ۀقّثلا  ربخ  نم  عقاولاب 
مکیلع هتلعج  دـق  ّیناف  امکح ، هب  اوضراف  ع «:) هلوق ( لـثمب  بصنملا  سفن  لـعج  نم  عزتنتف  ۀـموصخلا  لـصف  بصنم  یه  و  (- 2 [ ) 474]

«. نیعفارتملا عازن  لصفا  نالف  ای  لاقی «: ناب  فیلکّتلا  نم  يرخا  امکاح و 
بالل ریغصلا  یلع  ۀلوعجملا  ۀیالولاک  و  نیّلصملا ، تاولـص  لضفا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالومل  ۀقلطملا  ۀّیهلالا  ۀیالولا  لعجک  (- 3 [ ) 475]

.279 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . دجلا ]...  و 
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کلذل ّلدتـسا ) دق  و  یعبّتلا ( نود  طقف  یلالقتـسالا  لعجلل  عضولا  نم  ثلاّثلا  وّحنلا  اذه  ۀـّیلباق  یلع  لالدتـسالا  یف  عورـش  (- 1 [ ) 476]
. یعبّتلا لعجلل  هتّیلباق  مدعل  امهیناث ) و  یلالقتسالا ( لعجلل  هتّیلباقل  امهدحا ) نیرماب (

ّلج و هلبق  نم  رمالا  هدـیب  نم  وا  اهل  یلاعت  هلعج  دّرجم  نم  ةروکذـملا  رومالا  کـلت  عازتنا  ۀّحـص  یف  ّکـش  ـال  ّهنا  هلـصاحف  لّوـالا ) اـّما  ) 
کلذ ّلک  اهوحن  قالّطلا و  ۀّیکلملا و  ۀّیجوّزلا و  یف  امک  رایتخالا  هدیب  نمم  عاقیالا  وا  دـقعلا  دّرجم  نم  وا  ۀـیالولا  ۀـّیّجحلا و  یف  امکالع 
ءاـحنا زاوج  وا  ۀـّیجوّزلا  یف  کـلذ  وـحن  لوخدـلا و  سمّللا و  رظّنلا و  زاوـج  نم  اـهدروم  یف  یه  یتـّلا  راـثآلا  فیلاـکّتلا و  ۀـظحالم  ـالب 
دقعلا ۀلیـسوب  الّوا  لوعجملا  ّنا  يوعدب  اهدروم  یف  یه  یّتلا  فیلاکّتلا  نم  ۀعزتنم  رومالا  هذه  تناک  ولف  اذکه  ۀـّیکلملا و  یف  تافرـصّتلا 

: نارما مزل  عاقیالا  وا  دقعلاب  ۀلوعجملا  فیلاکّتلا  کلت  نم  رومالا  هذه  عزتنی  مث  فیلاکّتلا  کلت  یه  عاقیالا  وا 
عقی نا ال  امهیناث ) اعطق ( اهتظحالم  الب  عزتنت  اّهنا  عم  فیلاکّتلا  کلت  ۀظحالم  الب  اهلعج  دّرجمب  رومالا  هذه  عازتنا  ّحصی  نا ال  امهدـحا ) ) 

وا دقعلا  ۀلیـسوب  ۀلوعجملا  فیلاکّتلا  کلت  یه  امهنم و  دـصقی  مل  ام  عقی  نا  ۀّیعـضولا و  رومالا  هذـه  یه  عاقیالا و  وا  دـقعلا  نم  دـصق  ام 
.115 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . ّکشی ...  نا  یغبنی  امک ال  هلوقب  هیلع  راشا  دق  و  یناّثلا ) اّما  و  عاقیالا (

ةرهاّطلا هتعـضبل  كدـف  ءاطعاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوسر  الع  ّلج و  هرماک  دـحال  اکلم  ائیـش  یلاـعت  هلعج  نم  (- ... 2 [ ) 477]
أشنم نیوّحنلا  نیذه  نم  دحاو  ّلک  ّناف  نّیعم  لام  یف  هئاحناب  هتحابا  فرـصّتلا و  ةزاجا  نم  مالّـسلا و  ةالّـصلا و  اهیلع  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیس 

.278 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . ۀّیکلملا ، عازتنال 
لیکو یلو و  کلام ، دننام  دنتسه  زاجم  عراش ، فرط  زا  هک  یناسک  ریاس  همالس و  هّللا و  تاولص  مهیلع  ۀّمئا  ربمایپ و  دننام  (- 3 [ ) 478]

. دّیس الوم و  قاتع ، رد  جوز و  قالط ، رد  هجوز - ّتیجوز ، رد  کلام - ّتیکلم ، رد  (- 4 [ ) 479]
یهتنم ك  ر . دادـتعالا ، بوجو  نم  قالّطلا  یف  ۀـنونیبلا  و ال  فلاّتلا ...  لدـب  عفدـب  ۀـمارغلا  بوجو  نم  نامّـضلا  عزتنی  ـالف  (- 1 [ ) 480]

.285 ۀیارّدلا 7 /
- کلم متشه - هلأسم  ، 216 دیرجت ، حرش  ك  ر . (- 1 [ ) 481]

 ... لعفنی نا  لعفی و  نا  ۀفاضالا و  ةدجلا و  عضولا و  یتم و  نیالا و  فیکلا و  مکلا و  یه  ۀّیضرعلا  عسّتلا  تالوقملا  و  (- 2 [ ) 482]
، ۀـطاحالا تناک  ءاوس  طاحملا  لاقتناب  طیحملا  لقتنی  ثیحب  ءیـشب  ءیـش  ۀـطاحإ  نم  ۀلـصاح  ۀـئیه  وهف  کلملا : هل  لاـقی  ةدـجلا و  اـّما  و 

ۀمکحلا ص 65 و 78. ۀیادب  ك  ر . لعنّتلا ، صمقّتلاک و  ۀصقان  ۀطاحإ  وا  ببلّجتلاک  ۀّمات  ۀطاحإ 
 ... کّلمتلا ۀبسن  وه  عباسلا و  فّنصملا  لوق  دنع  دیرّجتلا  حرش  یف  هماقم  هّللا  یلعا  ۀماّلعلا ) لاق  (-) 1 [ ) 483]

ضعبل وا  هلواح  یلا  مسجلا  ۀبـسن  نع  ةرابع  نوکت  نأ  هبـشی  نآلا و  یلا  اهلّـصحا  مل  کلملا  ۀـلوقم  ّنا  یلع  وبا  لاـق  لوقا  هظفل ) اـم  خـلا (
ّهناف هر ) فّنـصملا ( اّما  و  لاق ) هصیمق ( دـنع  ناسنالا  ندـبک  یـضرع  هنم  اهباها و  دـنع  ةّرهلا  لاـحک  یتاذ  هنمف  مّتّختلا  حّلـسّتلاک و  هئازجا 

ةدجلاک و ۀفلتخم  تارابعب  اهنع  نومّدـقتملا  ّربع  اهئافخل  هّللا و  همحر  لاق  لاق ) کّلمتلا ( ۀبـسن  نع  ةرابع  اّهنا  نّیب  ۀـلوقملا و  هذـه  لّصح 
.117 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . یهتنا ) هل ( کلملا و 

. یلاعت هریغ  یف  یه  و  ۀّیقارشالا » یلع «: فوطعم  (- 1 [ ) 484]
. تسین هّیعرش  هّیرابتعا  ّتیکلم  أشنم  تافّرصت  نیا  فرص  هّتبلا ، (- 1 [ ) 485]

. تاقولخم مامت  و  (- 1 [ ) 486]
ّبترت وا  فیلکتلل  طرش  وه  يّذلا  لقعلا  یلع  وا  فیلکّتلل  ببس  وه  يّذلا  كولّدلا  یلع  الثم  بوجولا  ّبترت  ّنا  الّوا ) هیف  و  (-) 1 [ ) 487]
ّبترت وه  هل  عفار  وه  يذـّلا  تقولا  ءاـنثا  یف  يراّـطلا  ضیحلا  یلع  فیلکّتلا  عفر  ّبترت  وا  هنع  عناـم  وه  يذـّلا  ضیحلا  یلع  فیلکّتلا  عـنم 
وّحنلا باحـصتسا  یف  وه  اّمنا  مالکلا  ّنا  ایناث ) و  الـصا (. هنع  عنام  الب  عفاّرلا  عناـملا و  طرّـشلا و  ببّـسلا و  سفن  بحـصتسی  اذـل  یعرش و 
طرّشلا ببّسلا و  يا  لخّدلا  هل  ام  سفن  باحصتسا  ۀّیعفاّرلا ال  ۀّیعناملا و  ۀّیطرّشلا و  ۀّیببّسلا و  وه  لخدلا و  هل  ام  لخد  يا  عضولا  نم  لّوالا 
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.119 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . مهفاف ، هلوقب  فّنصملا  راشا  دق  نیرمالا  نیذه  یلا  نا  رهاّظلا  عفاّرلا و  عناملا و  و 
. دراد ّتیّجح  ایآ  (- 2 [ ) 488]

اهریغ نیب  اهل و  ۀعباّتلا  ۀّیفیلکتلا  ماکحالا  عناوملا و  طورّشلا و  بابسالا و  سفن  ینعی  ۀّیعضولا  ماکحالا  نیب  لیـصفّتلا  عباّسلا  (- 1 [ ) 489]
لوصالا 328. دئارف  ك  ر . یناّثلا ، نود  لّوالا  یف  يرجیف  ۀّیعرّشلا  ماکحالا  نم 

. یعبت لعج  هن  یلالقتسا و  لعج  هن  (- 2 [ ) 490]
. تسا لاعتم  دنوادخ  ءایشا  مامت  قلاخ  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  وا  هب  ینیوکت  لعج  هّتبلا  (- 1 [ ) 491]

لمعلل اعوضوم  تسیل  اهنا  ثیح  ۀضحملا  ۀّیرابتعالا  رومالا  یف  باحـصتسالا  نایرج  هب  شدخی  نا  نکمی  ام  یلا  ةراشا  هّلعل  (- 1 [ ) 492]
ۀقیقحلا یف  راثآلاف  راثآ  تاوذ  نوکت  نأ  عنتما  ۀـضحم  ۀـّیرابتعا  تناک  امل  اّهنال  اهل  اعوضوم  ۀـقیقحلا  یف  تسیل  یه  راـثآلا و  ظاـحلب  ـالا 

.444 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . لّمأتف ، راثآلا . ماکحالا و  للع  نم  امهریغ  ةدسفملا و  ۀحلصملل و  عوضوم  یقیقح  رما  ّهنال  عازتنالا  إشنمل 
. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  نونکا  هک  مّود  ضرف  هن  تسا  لّوا  ضرف  هب  طوبرم  لاکشا  نیا  (- 1 [ ) 493]

مل ذا  اهداسفل » یضتقملا  ثدحلا  باحصتسا  یلع  ۀمدقملا  لاقی «: نا  یلوالا  و  ثدحلا ، باحصتسا  یضتقم  وه  داسفلا  اذه  (- 2 [ ) 494]
.309 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  تادابعلا ر . یف  داسفلا  ۀلاصا  قالطا  دهعی 

غورفملا لمعلا  اهعوضوم  لومحم  عوضوم و  ةدعاقللف  هتحص ، یف  کّشلا  هنع و  غارفلا  دعب  هلمع  ۀّحصب  فّلکملا  مکح  یه  (- 1 [ ) 495]
یف ّکش  ّمث  الثم  رهّظلا  ةالص  صخّشلا  یّلص  اذاف  هیلع . اهراثآ  بیترت  ۀحّصلاب و  مکحلا  اهلومحم  و  هداسف ، هتّحص و  یف  كوکـشملا  هنع 

لوصالا تاحالطصا  ك  ر . اهراثآ ، ّبتر  ۀحّصلاب و  مکح  عطاق ، وا  عنام  داجیا  وا  طرش  وا  ءزج  كرت  هلامتحا  ۀهج  نم  اهنالطب  اهتّحص و 
.199

. میتسین باحصتسا  رب  غارف  هدعاق  مّدقت  ّتلع  ددصرد  العف  (- 1 [ ) 496]
مکح هـب  هـک  یــسک  تـشادیمن  زاـمن  عورــش  لوـخد و  يارب  يزّوـجم  دـمآیمن  شیپ  وا  يارب  تـلفغ  تلاـح  رگا  هـّتبلا  (- 1 [ ) 497]

. درادن زامن  هب  دورو  يارب  يزّوجم  دوش و  زامن  ندناوخ  لوغشم  دیابن  تسا  ثدحم  باحصتسا ،
؟ تسیچ يارب  ریخا  دیق  لاؤس : (- 2 [ ) 498]

. میوش غارف  هدعاق  نایرج  عنام  میهاوخیم  هکنیا  يارب  باوج :
.447 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . مکحلا ، باحصتسا  یف  یناّثلا  عوضوملا و  باحصتسا  یف  لّوالا  (- 1 [ ) 499]

هدـش تباث  رگا  ءیـش  نالف  هک : میراد  کش  الثم  تسا  تلفغ - هن  هّجوت  تلاـح  اـب  یلعف - اـم  ّکـش  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا  (- 1 [ ) 500]
 ... هن و ای  دراد  ءاقب  ایآ  دشاب ،

. مینکیم رکذ  نآ  يارب  یلاثم  يدوزهب  (- 2 [ ) 501]
. میدومن هدافتسا  ضقنت -...  ال  رابخا - رهاظ  زا  میدرک  نایب  ار  هچنآ  (- 1 [ ) 502]

ۀّیعطق یفانت  قیرّطلا ال  ۀیّنظ  ّنا  رهتـشا  امک  ۀّیعرـش  ۀّیرهاظ  اماکحا  تارامالا  تایّدؤم  نوک  نم  روهـشملا  وه  ام  یلع  ءانب  اّما  (- 1 [ ) 503]
هتّیلعف مدعب  عطقلا  یقبی و  امم  ناک  عقاولا و  اهتباصا  ناکمال  ءاقبلا  لمتحم  ةرامالا  هیلا  ّتدأ  يذـّلا  مکحلا  ّنال  راج  باحـصتسالاف  مکحلا 

هباحصتساب ۀئشانلا  هتّیلعفب  رئاض  ریغ  هئاقب  یلع  هتوبث ال  یلع  الا  اهتلالد  مدع  ضورفملا  ةرامالا و  ۀلالد  ببـسب  اهنوکل  هئاقب  لامتحا  عم  ح 
.448 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هّرس ، سدق  هنم  لفغت . الف 

.448 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . بیکّرتلا ، هیلع  دعاسی  اّمم ال  ّهناف  هفالخ  رهظالا  لب  (- 2 [ ) 504]
. باحصالا رهاظ  وه  امک  (- 1 [ ) 505]

.169 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  هبق ر . نبا  تالاکشا  خساپ  يرهاظ و  یعقاو و  مکح  نیب  عمج  رد  ّنظ ، ثحبم  رد  (- 2 [ ) 506]
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.38 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك  زین ر . هّیعرش و  هن  دنتسه  هّیلقع  ّتیّجح  ياراد  تموکح  رب  انب  يدادسنا  ّنظ  عطق و  (- 3 [ ) 507]
. نیقی هن  دنتسه  ّنظ  دیفم  هربتعم  تاراما  ریاس  دحاو و  ربخ  هک  تسا  حضاو  و  (- 1 [ ) 508]

. توبّثلا ریدقت  یلع  کّشلا  ۀیافک  (- 1 [ ) 509]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 510]

. ۀّیعضولا وا  ۀّیفیلکتلا  (- 1 [ ) 511]
. تسا كرتشم  بابحتسا  بوجو و  نیب  هک  ناحجر  دننام  (- 2 [ ) 512]

. تسا كرتشم  تهارک  هحابا و  بابحتسا ، بوجو ، نیب  هک  زاوج  دننام  (- 3 [ ) 513]
لوصالا 371. دئارف  ك  ر . (- 4 [ ) 514]

.104 لوصالا 3 / حابصم  ك  ر . (- 1 [ ) 515]
بوجو نیب  عماجلا  بلّطلا  ءاقب  یف  کّشلا  ّناف  ۀـبیغلا ، نامز  هعافترا  یف  ّکش  الثم و  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  ملع  اذا  اـمک  (- 2 [ ) 516]

.335 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . ۀعمجلا ، ةالص  بوجو  وه  هثودح و  مولعملا  هدرف  ءاقب  یف  کّشلا  نم  شان  اهریغ  ۀعمجلا و  ةالص 
. ینیوکت (- 1 [ ) 517]

. ۀقباّسلا ۀلاحلا  ملعی  مل  و  (- 1 [ ) 518]
یطابترا بلطم ، نیا  اّما  دش  لخاد  ناوتیمن  مه  دجسم  رد  هک  تسا  نیا  رغصا ، ربکا و  ثدح  هب  یلامجا  ملع  یـضتقم  هّتبلا  (- 1 [ ) 519]

. درادن باحصتسا  هب 
. كرتشم ردق  (- 1 [ ) 520]

. یّلکلا ءاقب  يا  (- 1 [ ) 521]
- رمعلا لیوط  درف  صاخلا - ثودح  يا  (- 2 [ ) 522]

. تسا لیبق  نیمه  زا  مه  ام  هلئسم  ضرف  هّتبلا  (- 1 [ ) 523]
و لوصوملا ، یلا  دئاعلا  ریمّضلا  فذحف  هنمض ، یف  یّلکلا  نوکی  يّذلا  ّصاخلا  ینعی : صاخلا » یلا « عجار  هنمض » ریمض « و  (-] 1 [ ) 524]

کّـشلا ةدـعاق  هیف  قّرطتی  یّتح  همزال  ّهنا  ال  رمعلا ، لیوّطلا  درفلا  ءاقب  نیع  یّلکلا  ءاقبف  ۀـلمجلاب : و  هنمـض .» یف  وه  يذـّلا  اذـکه « ةراـبعلا 
. یبّبسملا یببّسلا و 

ك ر . یبّبسملا ]. یببّسلا و  کّشلا  يربک  یف  جردنی  یّتح  رمعلا  لیوّطلا  ّصاخلا  مزاول  نم  كرتشملا  ردقلا  ءاقب  ّنا  ال  ینعی : (- 2 [ ) 525]
.347 ۀیارّدلا 7 / یهتنم 
. ینیوکت (- 1 [ ) 526]

فّنصملا نیمسق و  یلا  همّـسق  هماقم  هّللا  یلعا  خیّـشلاف  ثلاّثلا  یمـسق  یلع  نیرخآ  نیمـسق  اذه  هلوقب  فّنـصملا  فاضا  دق  (- 1 [ ) 527]
. ماسقا ۀعبرا  یلا  همّسق 

یف اقّقحتم  یّلکلا  ناک  يذـّلا  يا  لّوالا  درفلا  دوجول  انراقم  رخآ  درف  دوجو  یف  کّشلا  ۀـهج  نم  یّلکلا  ءاـقب  یف  کّـشلا  نوکی  ةراـتف ) ) 
ۀعبرا هذـهف  هکالمب  يرخا ) و  هسفنب (. رخـآلا  درفلا  دوجو  نوکی  ةراـت ) اـمهنم ( ّلـک  یف  لّوـالا و  درفلا  عاـفترال  اـنراقم  يرخا ) و  هنمض (

.137 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . عطقلا ...  دعب  بابحتسالا  یف  ّکش  اذا  امب  نیریخالا  نیمسقلل  لّثم ) دق  و  ماسقا (
. بوجو عافترا  نراقم  ای  (- 1 [ ) 528]

. تهارک تمرح و  نینچمه  و  (- 1 [ ) 529]
. دیدرک نایب  اریخا  هک  ار  ياهعسوت  و  (- 2 [ ) 530]
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: ۀثالث ماسقا  یف  هیبنّتلا  اذه  یف  مالکلا  لعج  دق  هماقم ) هّللا  یلعا  خیّشلا  (-) 1 [ ) 531]
. امهوحن راهّنلا و  لیّللاک و  نامّزلا  لّوألا :

وحن مّدلا و  نالیس  ءاملا و  عبن  یشملا و  ۀباتکلا و  مّلکّتلاک و  جیردّتلا  یلع  ائیشف  ائیـش  دّدجتی  لب  هدوجول  رارقتـسا  يّذلا ال  ینامّزلا  یناّثلا :
. کلذ

. امهوحن ۀعمجلا و  مویب  دّیقملا  سولجلا  وا  سیمخلا  مویب  دّیقملا  موّصلاک  هل  ادیق  نامّزلا  ذخؤی  يّذلا  ّرقتسملا  ثلاّثلا :
یلا راشا  ةّراقلا و  ریغلا  ۀـّیجیردّتلا  وا  هلوقب  هل  رارقتـسا  يذـّلا ال  ینامّزلا  نامزلا و  یلا  راشاف  نیمـسق  ماـسقالا  لـعج  دـقف  فّنـصملا  اـّمأ  و 

 ... نامزلاب دّیقملا  لعفلا  اّما  یتآلا و  هلوقب  هل  ادیق  نامّزلا  ذخؤی  يّذلا  ّرقتسملا 
.140 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . خلا .

دیز و لثم  داوّسلاک ] ضارعالا  دیزک و  رهاوجلا  نیب  قرف  ریغ  نم  دحاو [ نامز  یف  دوجولا  یف  هؤازجا  عمتجت  يّذلا  وه  ّراقلا  (- 2 [ ) 532]
اذکه و  رخآ ...  نآ  یف  هنم  رخآلا  ءزجلا  دـجوی  مدـعنیف و  نآ  یف  ءزج  هنم  دـجوی  لب  کلذـک  نوکی  ام ال  وه  یجیردـّتلا و  هلباقم  لباقم 

.459 لوصالا 2 / قئاقح  ك  امهوحن ر . مّدلا و  نالیس  ءاملا و  نایرج  لثم  هؤازجا  یهتنت  یّتح 
هنّقیتم هکوکـشم و  هّیـضق  نیب  داحتا  مدع  لاکـشا  هجیتن ، رد  دراد و  قّقحت  رگید - نایرج  دّدـعتم - نایرج  ءازجا و  هکنیا  هن  (- 1 [ ) 533]

. دشابیمن دراو 
ةّراقلا و رومالا  یف  اهجاردنا  مرـصّتلا و  نع  ةّراقلا  ریغ  رومالا  جورخ  یلا  هعجرم  روکذملا و  لاکـشالا  نع  رخآ  باوج  اذه  (- 1 [ ) 534]

.395 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . ۀقیقح ...  ۀکوکشملا  ۀنّقیتملا و  ۀّیضقلا  ةدحو  ضرفل  لاکشالل  عوضوم  یقبی  هعم ال 
دراد و طابترا  فرع  هب  یئالقع  ءانب  نآ  میئوگیم  مه  زاـب  مینادـب  ءـالقع  ءاـنب  ـالثم  ار  باحـصتسا  ّتیّجح  لـیلد  رگا  هّتبلا  (- 2 [ ) 535]

. تسا ربتعم  شیارب  فرع  تواضق 
.460 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . (- 1 [ ) 536]

. فرع رب  هوالع  (- 2 [ ) 537]
.460 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . (- 1 [ ) 538]

. نآ لاثما  و  (- 1 [ ) 539]
.143 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . (- 2 [ ) 540]

وحن مّدلا و  نالیس  ءاملا و  عبن  یشملا و  ۀباتکلا و  مّلکتلاک و  جیردّتلا  یلع  ائیـشف  ائیـش  دّدجتی  لب  هدوجول  رارقتـسا  يّذلا ال  (- 1 [ ) 541]
.140 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  کلذ ر .

. ةرابعلا نم  دّیصتملا  لاکشالا  یلا  عجار  هب » ریمض « و  (- 1 [ ) 542]
. تسین مّهوتی  يانعمهب  لّیختی  (- 2 [ ) 543]

. دنشاب یعرش  رثا  ياراد  هک  دنوشیم  يراج  یتروص  رد  تاباحصتسا  نیا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  (- 1 [ ) 544]
. باحصتسا مّوس  هیبنت  ك  ر . (- 2 [ ) 545]

ۀهبّـشلا تناک  ءاوس  نامّزلا  سفن  یف  ّکّشلل  نوکی  ةرات » ناضمر « موص  بوجوک  نامّزلاب  دـّیقملا  مکح  توبث  یف  کّـشلا  (-] 1 [ ) 546]
یهتنی راهّنلا  ّنأ  ملعی  مل  اذا  امک  يا  صرقلا -. بایغب  راـهّنلا  ءاـهتناب  کـش  ول  اـمک  هّیمکح  ما  لاّوش  لـاله  یف  ّکـش  ول  اـمک  ۀـّیعوضوم 

- ةرمحلا باهذب  وا  صرقلا  راتتساب 
یف سولجلا  بجو  اذا  اـمک  هعوضومل  ادـیق  ذـخا  يذـّلا  ناـمّزلا  ءاـهتناب  ملعلا  عم  هسفن  توبث  یف  ّکّـشلل  نوکی  يرخا » و  (-» 2 [ ) 547]
نوک وا  ۀمزلم ، هیف  ۀحلصمل  ابجوم  لیللا  نامز  نوک  لامتحال  لیللا  یف  سولجلا  بوجو  ءاقب  یف  ّکشف  راهّنلا  یضقناف  راهّنلا  یف  دجسملا 
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ریغ يرخا  ۀحلـصم  راـهّنلا  یف  هنوک  ۀّیـصوصخب  ۀـمزلم و  ۀحلـصم  هتاذ  یف  نوکی  نأـب  بولطملا  دّدـعت  وحنب  راـهّنلا  یف  اـبولطم  سوـلجلا 
. هتاذب ۀمئاقلا  ۀحلصملا 

463 و 462. لوصالا 2 / قئاقح  ك  خلا ر . هب ...  دییقّتلا  نوکی  نأ  ةرابعلا : لصا  ّنا  رهاّظلا  (- 3 [ ) 548]
«. هنایرج مدع  هرهظا  لاکشا  هباحصتسا  یفف  دندومرف «: مّوس  هیبنت  رد  فّنصم  (- 4 [ ) 549]

ناک يذـّلا  نآلا  ّناف  ناک  امک  نآلا  راهّنلا و  یف  نآلا  اذـه  لبق  كاـسمالا  نوک  باحـصتسا  فعـض  یلا  ةراـشا  هّلعل  و  فلا : (- 1 [ ) 550]
ّنا لیق ) ول  و  عوضوملا ( دیق  لّدبتف  راهّنلا  یف  اضیا  هیف  كاسمالا  نوک  باحـصتسا  دـیرا  يذـّلا  نآلا  اذـه  ریغ  وه  راهّنلا  یف  هیف  كاسمالا 
وه راهّنلا  تانآ  عومجم  ّنا  معن  انلق ) یجیردّتلا ( رمالا  یف  باحصتسالا  انحّحص  هب  رمتـسم و  دحاو  رما  فرعلا  رظن  یف  وه  تانآلا  عومجم 
عم وه  نوکیل  راهّنلا  تانآ  نم  وه  العف  هیف  نحن  يّذلا  نآلا  اذه  نوک  نکل  راهّنلا و  باحصتسا  ّحص  هب  ّرمتسم و  دحاو  رما  فرعلا  رظن  یف 

.150 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ادیج ر . لّمأتف  لیللا  تانآ  نم  هنوک  لامتحال  کلذ  مولعم و  ریغ  افرع  اّرمتسم  ادحاو  ارما  ۀقباّسلا  تانآلا 
یف ّکش  ول  نآلا  كاسمالا  اعطق و  عفترا  نـآلا  اذـه  لـبق  كاـسمالا  ّنا  وه  ماـقملا و  یف  لاـقی  اـم  عفد  یلع  ردـقت  یّتح  لـّماتف » هلوق « ب :

ثبـشّتلاب نوکی  اّمنا  عفّدلا  انهاه و  ۀـقباس  ۀـلاح  الف  اقباس  هثودـح  نّقیتملا  هبوجو  ءاقب  یف  اّکـش  هبوجو ال  ثودـح  یف  اّکـش  ناک  هبوجو 
عبط یتشر - نیسحلا  دبع  خیـش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك  ر . اّینادحو . ارما  راهّنلا  یف  كاسمالا  نوری  مّهنا  لاقی : ناب  فرعلا  لیذب 

-259 فجن 2 /
. نامّزلا ءافتنا  يا  (- 2 [ ) 551]

.317 لوصالا 2 / ۀیافک  ۀیشاح  ك  هر ر . ینیکشم  لاثملا . باب  نم  لب  رصحلا  باب  نم  اذه  سیل  (- 3 [ ) 552]
 ...«. دیقلا ءاقب  یف  ّکّشلا  ۀهج  نم  ناک  ناف  هلوق «: یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 553]

. یقارن لضاف  موحرم  (- 1 [ ) 554]
. ّتیدیق هن  تشاد  ّتیفرظ  ناونع  نامز  هک  (- 1 [ ) 555]

. دشاب یلقع  ّتقد  رظن و  عوضوم ، صیخشت  رد  كالم  هکنیا  رب  انب  (- 2 [ ) 556]
. دشاب فرع  رظن  عوضوم ، صیخشت  رد  كالم  هکنیا  رب  انب  (- 3 [ ) 557]

. دراد ّتیفرظ  نامز  هک  (- 1 [ ) 558]
. دوشیم يراج  مدع ، باحصتسا  هکلب  (- 1 [ ) 559]

 ...« يرخالا ۀـهجلا  نم  ناک  نا  و  فّنـصم « لوق  نایب  رد  حورـشم  وحن  هب  ار  نآ  ياهلاثم  حیـضوت و  هک  بولطم  تدـحو  هن  (- 2 [ ) 560]
. میدرک نایب 

. بولطم کی  ءافتنا  و  (- 3 [ ) 561]
. بولطم تدحو  هن  تشاد  دوجو  بولطم  دّدعت  هک  دوب  يدروم  رد  هلئسم  ضرف  اریز  (- 4 [ ) 562]

و لومحملا ، وا  عوضوملا  یف  لیخد  دـیقلا  ّنا  ةرورـض  ادـیق ، نامّزلا  ذـخا  اذا  امیف  باحـصتسالا  نایرج  عنم  یلا  ةراـشا  هّلعل  (- 1 [ ) 563]
نیمکحلا هباشت  و  باحصتسالا ؟ يرجی  فیک  حدقلا  اذه  عم  و  ۀکوکشملا ، ۀنّقیتملا و  ۀّیضقلا  ةدحو  یف  حداق  نیریدقّتلا  الک  یلع  هؤافتنا 

عم اخنس  دّحتم  بوجولا  وه  موّصلا و  ةالّصلا و  مکح  ّناف  باحـصتسالا ، نایرجل  ۀحّحـصملا  عوضوملا  ةدحو  بجوی  نینامز ال  یف  لعفل 
. امهنیابت امهیقّلعتم و  ریاغت 

نع عناملا  ضقّنلا  قدص  یف  ّکّشلل  ابجوم  عوضوملا  ةدحو  یف  ّکّشلا  نوکل  باحـصتسالا ، نایرج  نع  عنمی  اضیا  حدـقلا  یف  ّکّشلا  لب 
.434 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  یفخی ر . امک ال  باحصتسالا ، لیلدب  کّسمّتلا  ۀّحص 

: مینکیم لقن  ار  هر » یقارن « لضاف  مالک  زا  یتمسق  (- 1 [ ) 564]
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دراوملا عیمج  یف  ضراعّتلا  لصحی  هباحـصتسا  لقعلا و  غولبلا و  فیلکّتلا و  وا  عرّـشلا  لبق  لصاحلا  مدعلاب  نیقیلا  ۀظحالمب  ۀـلمجلاب  و  ... 
 ...» اهمدع دنع  لیلّدلا  هیضتقی  امب  لمعلا  نیباحـصتسالا و  كرت  بجی  ۀّجح و  امهنم  ءیـش  نوکی  الف  امهدحال  حّجرم  ثلاّثلا و ال  مسقلا 

لمعلا عراّشلا  لعج  مدـع  ملعی  ناک  عرّـشلا  لبق  ّنأ  لاقی  يذـملا  جورخ  دـعب  ءوضولاب  ۀلـصاحلا  ۀّیعرّـشلا  ةراـهّطلا  ءاـقب  یف  ّکـش  اذا » و 
ۀیقابلا ةراهّطلل  اببـس  هلعج  له  ّهنا  ملعی  يذملا و ال  جرخی  مل  ام  ةراهّطلل  اببـس  هلعج  ّهنا  هدعب  ملع  اقلطم و  ةراهّطلل  اببـس  ءوضولاب  یّمـسملا 
مدـعب نیعطاق  اّنک  عرّـشلا  دورو  لبق  لاقیف  ةّرم  هلـسغب  لوبلل  یقالملا  بّوثلا  رهطت  یف  ّکش » اذا  و  لعجلا « مدـع  لصالا  ما ال و  اضیا  هدـعب 
لسغلا دعب  ۀساّجنلل  اببس  هنوک  اّما  الصا و  لسغی  مل  ام  ۀساّجنلل  اببـس  هلعج  ّهنا  انملع  هدعب  اقلطم و  ۀساّجنلل  اببـس  لوبلا  ةاقالم  عراّشلا  لعج 

.242 یلوا / هدئاف  لوصالا / ماکحالا و  جهانم  ك  ر . الف )...  ةّرم 
. ثبخلا ثدحلا و  نم  (- 1 [ ) 565]

. تسا یعرش  ماکحا  عوضوم  تراهط ، تروص ، نیا  رد  (- 1 [ ) 566]
. تسا یعرش  مکح  کی  تراهط ، سفن  تروص ، نیا  رد  (- 2 [ ) 567]

. طئارش دوجو  اب  (- 1 [ ) 568]
.652 هر - دهاجم ، دّیس  لهانم - ك  ر . (- 1 [ ) 569]

نایرج يارب  یفاـک  هلئـسم  نیمه  و  هبـسحب » ءیـش  لـک  قّقحت  تسا و « دوجو  زا  ياهوحن  مه  یقیلعت  دوجو  هک  میریذـپیم  (- 1 [ ) 570]
. تسه یقیلعت  باحصتسا 

. ۀّیّلحلا وه  قلطملا و  هّدض  باحصتسا  يا  (- 1 [ ) 571]
. ۀلاحلا ضورع  دعب  يا  (- 2 [ ) 572]

«. رضی داکی  ال  هلوقل «: لیلعت  (- 3 [ ) 573]
. ۀّیّلحلا وه  قلطملا و  هّدض  يا  (- 4 [ ) 574]

. ۀلاحلا ضورع  دعب  يا  (- 5 [ ) 575]
«. هتوبث رضی  داکی  ال  هلوقل « لیلعت  (- 6 [ ) 576]

. هب ۀطورشملا  ۀمرحلا  نایلغلاب و  اّیغملا  ّلحلا  نوکیف  يا  (- 7 [ ) 577]
. ۀیبیبزلاک ۀلاحلا  ضورع  لبق  يا  (- 8 [ ) 578]

لب ۀقّلعملا  ۀمرحلا  ةاّیغملا و  ۀیّلحلل  ۀّیعرّشلا  مزاوللا  نم  سیل  اجراخ  نایلغلا  قّقحت  دعب  ۀمرحلا  ۀّیلعف  نا  مّهوت  عفد  یلا  ةراشا  (- 1 [ ) 579]
اّهنا الا  ۀّیلقعلا  مزاوللا  نم  تناک  نا  ةروکذملا و  ۀّیلعفلا  ّنا  عفّدلا » لصاح  و  تبثملا « لصالاب  لوقلا  یلع  فّقوتی  اهّبترتف  ۀّیلقعلا  مزاوللا  نم 

تناک ءاوس  ۀقّلعملا  ۀمرحلا  یلع  ّبترتتف  رهاّظلا  عقاولا و  نم  ّمعا  وه  ام  مزلت  لب  تبثملا  لصالا  یلع  اهتابثا  فّقوتی  یّتح  عقاولاب  صتخت  ال 
یلا ةراشالا  تبثملا  لصالا  یف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  یتأیـس  کلذک و  نوکی  يّذلا ال  لصالاب  ما  ۀّجح  اهنم  تبثملا  نوکی  یّتلا  ةرامالاب  ۀـتباث 

.472 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . رظتناف . کلذ 
. باحصتسا دننام  یلمع  لصا  هلیسوهب  ای  دشاب  يداهتجا  لیلد  هلیسوهب  ّقلعم - تمرح  اّیغم و  ّتیّلح  نیمکح - توبث  هاوخ  (- 2 [ ) 580]

دوشیمن دوریم و  نیب  زا  مه  هقّلعم  تمرح  رد  کـش  دورب  نیب  زا  اـیغم  ّتیّلح  رد  کـش  رگا  هک  تسا  نیا  مه  شدـهاش  و  (- 1 [ ) 581]
. دورب نیب  زا  يرگید  دشاب و  یقاب  کش  ود  نآ  زا  یکی 

عورفلا نم  ۀلمجب  هل  اوّلثم  امهنع و  یکح  ام  یلع  لوصفلا  نیناوقلا و  یبحاص  عئارّشلا و  یف  قّقحملاک  عمج  هیف  فلاخ  و  (- ... 1 [ ) 582]
: مظعالا انخیش  اهرکذ  یّتلا 

هیلع هلآ و  اـنّیبن و  یلع  فسوی  نّذؤـم  ۀـصق  ۀـیاکح  یف  یلاـعت  هلوـقب  اداهـشتسا  لـعجلا ، ۀـلاهج  و  بجی ، مل  اـم  نامـض  ۀّیعورـشم  اـهنم :
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.477 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  ر . و ...  . E«\ ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأ  َو  ٍریَِعب  ُلْمِح  ِِهب  َءاج  ْنَِمل  َو  » i:\ مالّسلا
یف ّکّشلا  نع  ابّبـسم  نوکی  نایلغلا  دـعب  العف  ۀـّیّلحلا  یف  ّکّشلا  ّنا  ۀـضراعملا : لاکـشا  نع  یـصفّتلا  ماقم  یف  لوقت  یک ال  (- 2 [ ) 583]

نیّیلعفلا ۀمرحلا  وا  ۀّیّلحلا  یف  ّکّشلا  ّنا  نم  تفرع  امل  القع  ۀمزالم  امهنیب  لب  اعرش  القع و ال  امهنیب  ّبترت  ّهناب ال  لکشیف  ۀقّلعملا  ۀمرحلا 
کلذک هتمرح  ّناف  هنایلغ  دعب  هتّیّلح  ءافتنا  العف و  هتمرح  باحصتسالا  ۀّیـضق  ّنا  و  ۀقّلعملا - هتّیّلح  هتمرح و  ءاقب  یف  ّکّشلا  عم  دّحتم  هدعب 

هنم مهفاف « باحـصتسالا  لیلد  مومع  وا  باطخ  صوصخب  اهتوبث  ناک  اهل  مزال  ّهنا  الا  ۀبحـصتسملا  ۀـقّلعملا  هتمرحل  القع  امزال  ناـک  نا  و 
.472 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هّرس » سّدق 

. عوضوم لّدبت  دننام  رگید  تاهج  زا  هن  تسا  خسن  تهج  زا  مکح  عافترا  رد  کش  (- 1 [ ) 584]
. میدرک ثحب  نآ  هرابرد  البق  هک  دشاب  یقیلعت  ای  یلعف  مکح  بحصتسم ، هاوخ  (- 2 [ ) 585]

. مهّوتلا داسف  يا  (- 1 [ ) 586]
«. ناک ثیح  هلوق «: باوج  (- 2 [ ) 587]

موزل کلذـب و  هیف  ّکشف  هنم ، نیقی  یلع  ّهنا  قدـص  ةرورـض  هّمعل ، خـسنی  مل  ایقاب و  ناک  ول  ثیحب  هتوبثب ، نیقیلا  هیافک  یف  (- 3 [ ) 588]
ناک امیف  هیلا  هؤارـسإ  قحالل و  قباّسلا  مکح  تابثإل  هنایرج  باحـصتسالا  لیلد  ۀّیـضق  ۀـلمجلاب : و  مزلم . ـالب  اـقباس  هّقح  یف  هتوبثب  نیقیلا 

اهئورط لبق  هل  اتباث  هنوک  موزل  نود  نم  اهلومـش  نع  ارـصاق  هلیلد  ناک  و  هعفر ، هخـسن و  لـمتحی  اـهعم  ۀـلاح  ءورط  ـال  ول  هلمـشی ، هّمعی و 
.476 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هّرس .) سّدق  هنم  یفخی ( امک ال  الصا ،

هیآ 97. نارمع ، لآ  هروس  (- 1 [ ) 589]
میناوتب ات  میرادن  نامدوخ  دروم  رد  ماکحا  نآ  توبث  هب  نیقی  هقباس ، تعیرش  ماکحا  باحصتسا  رد  تفگیم  لکشتسم  هک  (- 2 [ ) 590]

. مینک يراج  باحصتسا 
. میدادیم رارق  لمع  كالم  ار  هّیجراخ  يایاضق  ام  و  (- 1 [ ) 591]

اّما و  هلوق «: میدرکن - تیاعر  ار  باتک  بیترت  نآ ، حیـضوت  رد  ام  دـندرک و  نایب  لـبق  تراـبع  رد  ار  لاکـشا  نیا  فّنـصم ، (- 1 [ ) 592]
 ...«- ۀقباّسلا ۀعیرّشلا  خسنب  اهعافتراب  نیقیلل 

هرقب 183. هروس  (- 1 [ ) 593]
ك ر . میدرک . لقن  ار  ناشیا  ترابع  هک  دناهدرک  نایب  ایناث » و  ناونع « تحت  دـئارف  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  هر » مظعا « خیـش  (- 1 [ ) 594]

لوصالا 381. دئارف 
. دنتسه تباث  هّیعیبط  هّیضق  وحن  هب  ماکحا  هک : تسا  نیا  مهوم  ناشیا  مالک  رهاظ  و  (- 2 [ ) 595]

هیآ 60. هبوت ، هروس  (- 1 [ ) 596]
کلذکف صاخـشالا  یّلکلل ال  اهتوبث  زاج  ۀـّیکلملا  ّنا  امکف  الـصا  عضولا  فیلکّتلا و  نیب  قرفلا  مدـع  یلا  ةراشا  هّلعل  فلا : (- 1 [ ) 597]

.164 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . انیع . هل  اهتوبث  زاج  فیلکتلا 
دّدـعت مزلی  یک  ۀّـصاخ  صاخـشا  نود  ۀـلدابتملا  صاخـشالاب  ول  ۀـیقابلا و  نیوانعلل  تباّثلا  یّلکلا  مکحلا  وه  بحـصتسملا  ّنا  دارملاف  ب :

.269 فجن 2 / عبط  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك  ر . صاخشالا . لدبتب  عوضوملا 
. میدرک لقن  اریخا  ار  نآ  ترابع  هک  دناهدرک  نایب  الّوا » ناونع « تحت  دئارف  باتک  رد  ار  باوج  نیا  مظعا  خیش  (- 2 [ ) 598]

. عوضوم ریاغت  لاکشا  (- 3 [ ) 599]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 600]

. یعقاو مکح  ءاقب  رد  کش  دروم  رد  (- 1 [ ) 601]
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. ۀکوکشملا ۀلادعلا  ۀّیعقاولا ال  ۀلادعلا  وه  اهعوضوم  ّنال  ۀقیقح  ۀلادعلا  ماکحا  لوعجملا  ّنا  ال  (- 1 [ ) 602]
هیآ 59. ءاسن ، هروس  (- 2 [ ) 603]
. هّیملع لوصا  ریاس  و  (- 1 [ ) 604]

. میدرک رکذ  نآ  يارب  مه  لاثم  ود  و  (- 2 [ ) 605]
. تسین عوضوم  مزال  لقع ، رظن  زا  اّما  تسا  عوضوم  مزال  ةداع  ینعی  (- 1 [ ) 606]

. همزاول عم  بحصتسملا  لیزنت  يا  (- 1 [ ) 607]
وا القع  همزلتسی  امب  هل  لخد  رثالا ال  نم  ءیشل  اعرـش  نوکی  ام  ّهنا  ةرورـض  ظاحللا ، اذهب  لیزنّتلا  ۀّحـص  مدع  هجولا  نکل  و  (- 2 [ ) 608]

ّهنا ال ةرورـض  کلذ  و  افلتخم ، هرثؤم  نیب  هنیب و  هرثا و  ءیّـشلا و  نیب  ّبتّرتلا  نکی  مل  اذا  ّهنا  الا  اقداص  ناک  نا  رثالا و  رثا  ثیدـح  و  ةداع ،
امیف الا  یفرعلا ، یحماسملا  رظّنلا  یلقعلا و ال  قیقّدلا  رظّنلاب  ال  الصا ، ةداع  وا  القع  همزلتسی  امل  اّیعرش  ارثا  ءیشل  یعرّشلا  رثالا  نوکی  داکی 
یتأی امک  نینثالا ، رثا  امهدحا  رثا  و  نیهجو ، اذ  ادـحاو  ائیـش  ادـع  امهنیب ، ۀـمزالملا  حوضو  ةدّـشل  وا  اهئافخل  اهیذـل  ارثا  ۀطـساولا  رثا  ّدـع 

.481 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ر . هّرس » سّدق  هنم  مهفاف « هیلا  ةراشالا 
- هطساولا يذ  موزلم - سفن  رثا  ظاحل  هب  لیزنت  ۀّحص  دننام  (- 3 [ ) 609]

. تسا رابخالا »...  دافم  ّنا  هؤشنم  لیلعت « نایب و  (- 4 [ ) 610]
لهف لاحلا  کلت  یلا  هتایح  انبحصتسا  عطقلا و  لاح  یف  هتایح  یف  ّکشن  نحن  نیفصن و  فیّـسلاب  دیز  دسج  الثم  عطق  اذا  (- ... 5 [ ) 611]

هب تبثی  لهف  الثم  راهّنلا  انبحـصتسا  اذا  ما ال و  هوحن  صاصقلا و  نم  یعرّـشلا  هرثا  هیلع  ّبترتی  لـتقلا و  وه  یلقعلا و  اـهمزال  کلذـب  تبثی 
وه اذـه  ما ال و  کلذـک  رثا  هل  ناک  ول  یعرّـشلا  هرثا  مزالملا  وا  موزلملا  یلع  ّبترتی  ملاـعلا و  ءوضک  همزـالم  وا  سمّـشلا  عولطک  هموزلم 
یف هب  کّسمّتلا  ءاهقفلا  ریثک  نم  هماقم  هّللا  یلعا  خیّشلا  رکذ  نا  هب و  لوقلا  مدع  روهـشملا  ّنا  رهاّظلا ) تبثملا و ( لصالاب  فورعملا  عاّزنلا 

.167 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  ر . لئاسرلا . عجاریلف  اهیلع  فوقولا  دارا  نم  دحاو و  دعب  ادحاو  اهنم  ۀلمج  یلا  راشا  دق  ةریثک  تاماقم 
. تسا رگید  لامتحا  ود  ّدر  لّوا و  لامتحا  نییعت  دییأت و  ددصرد  فّنصم  (- 1 [ ) 612]

. اقباس ۀنّقیتم  يا  (- 2 [ ) 613]
. داد میهاوخ  حیضوت  ار  ّتلع  هک  (- 1 [ ) 614]

. ۀّیداعلا ۀّیلقعلا و  نم  بحصتسملا  مزاول  عم  يا  (- 2 [ ) 615]
. تسا توافتم  اهنآ  نایب  هقیرط  اّما  (- 1 [ ) 616]

. هیحل تابن  دننام  (- 1 [ ) 617]
«. کلذک نوکی  یتلا ال  هلوق « یف  (- 2 [ ) 618]

. قباس نامز  رد  (- 1 [ ) 619]
 ... وا و لاوما  میسقت  تمرح  دننام  نآ  یعرش  رثا  رابتعا  هب  (- 1 [ ) 620]

ۀماّلعلا هاـکح  اـم  یلع  وه  و  ةداّـسلا - نم  ۀـّلجالا  ضعب  لاکـشا  نم  لـئاسّرلا  ۀیـشاح  یف  هیلع  هّبن  اـم  یلا  ةراـشا  ّهنا  رهاّـظلا  (- 1 [ ) 621]
ۀطساولا رثا  بیترت  ّنا  نم  مهرارسا  هّللا  سّدق  مظعالا  خیّشلا  یلع  يرمکهوکلا - نیـسح  دّیـسلا  قّقحملا  دیّـسلا  فّنـصملا  نع  ینیکـشملا 

تاحماسم رابتعا  مدع  مولعملا  نم  ۀحماسم و  ۀّیفرعلا  اهقیداصم  یلع  میهافملا  قیبطت  باب  نم  نوکی  ۀطساولا  يذ  باحـصتسا  یلع  ۀّیفخلا 
یهتنم ك  ر . ۀقیقح ... » هّمعی  افرع  رابخالا  دافم  ّنا  يوعدب  هلوقب « خیّـشلا  نع  لاکـشالا  اذـه  فّنـصملا  عفد  دـق  و  تاقیبطّتلا . یف  فرعلا 

.534 ۀیارّدلا 7 /
نم شان  کیکفّتلا  ناکما  مدـع  لب  کیکفّتلا  نکمی  ام ال  عم  نیریاغم  اسیل  نیرمالا  نیذـه  ّنال  اطلغ  ةراـبعلا  یف  ّنا  رهاّـظلا  (- 1 [ ) 622]
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سرّدلا و ءانثا  یف  هحیرـصت  و  ۀطـساولا »...  رثا  ّدع  امیف  الا  ةرابعلا « رخآ  یف  هلوق  هانلقن و  ام  یلع  ۀیـشاحلا  یف  همالک  هل  دهـشی  نیرمالا و 
.328 لوصالا 2 / ۀیافک  هیشاح  ك  ر . هر . ینیکشم  کیکفّتلا . ناکما  مدعل  الیلعت  نوکی  یّتح  خلا  حوضو  لجال  اذکه  ةرابعلا  ّقح 

ك ر . دیزل . ورمع  ةّونبب  دّبعّتلل  افرع  مزالم  ورمعل  دیز  ةّوباب  دـّبعّتلا  ّناف  ةّونبلا  ةوبالاک و  تافیاضتملاب  ۀیـشاحلا  یف  هل  لّثم  و  (- 1 [ ) 623]
.485 لوصالا 2 / قئاقح 

اهلالج اهحوضو و  ةّدش  وا  اهئافخل  هل  ارثا  ۀطساولا  رثا  ّدع  امیف  الا  ۀّیدبعّتلا « لوصالا  رئاسک  هنم  تبثملا  رابتعا  یلع  ۀلالد  الف  (- 2 [ ) 624]
«. هانقّقح امبسح 

اهئافخ و لجال  ۀّیفخلا  ۀطساولا  ّناف  خلا  هعم ...  هتمزالم  وا  هل  هموزل  حوضو  لجال  ام  ۀطاسوب  وا  هلوق  فعـض  یلا  ةراشا  هّلعل  (- 1 [ ) 625]
بحصتسملل ارثا  اهرثا  ّدعی  فیک  اهئالج  اهحوضو و  ةّدش  لجالف  ۀّیلجلا  ۀطـساولا  اّما  بحـصتسملل و  ارثا  ّدعی  اهرثا  ّنا  لاقی  نأ  نکما  نإ 

فرعلا يری  فیکف  بحصتسملا  عم  اهتینینثا  حوضو  ّدتـشا  اهتمزالم  وا  اهموزل  حوضو  ّدتـشا  امّلکف  ۀینینثالا  كالم  ۀمزالملا  وا  موزللا  ّناف 
.173 لوصالا 5 / ۀیانع  ك  بحصتسملل ر . ارثا  اهرثا 

- متفه هیبنت  رد  دشاب -. یلج  هطساو ، هک  يدراوم  رد  دشاب ب : یفخ  هطساو ، هک  يدراوم  رد  فلا : (- 1 [ ) 626]
، دیزک بحصتسملا  تاذ  نع  اعزتنم  ۀقیقح  مکحلا  عوضوم  وه  يذلا  هیلع  قبطنملا  یّلکلا  نوکی  ناب  بحصتسملا  تاذ  يا  (-] 1 [ ) 627]

ناـسنالا یلع  ّبترتملا  رثـالا  بیترتل  دـیز  باحـصتساف  لـصفلا ، سنجلا و  نم  بّکرملا  ناـسنالا  وه  هتاذ  ۀـبترم  نع  عزتنملا  یعیبّطلا  ّناـف 
. تبثمب سیل  ادوجو  هعم  دّحتملا 

جراخلا یف  اهیذاحی  ام  اهل  سیل  یتلا  ضراوعلا  نم  بحـصتسملا  ضراوع  ضعب  ۀـظحالمب  اـعزتنم  یّلکلا  نوکی  ناـب  ینعی : (- 2 [ ) 628]
هئاقب یف  ّکش  الثم و  دیزک  فاصوالا  هذه  دـحأب  افـصّتم  ناک  نمف  جراخلا ، یف  اهل  دوجو  اّمم ال  اهریغ  ۀـلادعلا و  ۀـهاقفلا و  ۀـیالولاک و 

.553 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  تبثمب ر . سیل  الثم  لیکولا  وا  یلولا  ناونع  یلع  ّبترتملا  یعرّشلا  رثالا  بیترتل  هباحصتساف 
لوصالا 384. دئارف  ك  ر . (- 3 [ ) 629]

. تسا يدوجو  داّحتا  یموهفم و  ریاغت  نآ  كالم  هک  (- 1 [ ) 630]
هک تسا  يرابتعا  رما  لومحم ، جراخ  دراد و  یجراـخ  ّتیعقاو  لّـصأت و  هک  تسا  يرما  همیمّـضلاب  لومحم  فّنـصم  رظنهب  (- 1 [ ) 631]

شزاس دناهدرک ، نآ  زا  قطنم  هفـسلف و  رد  هک  یفیرعت  حالطـصا و  اب  اریز  دومن  هشقانم  ناوتیم  هدیقع  نیا  رد  هک  درادـن  یجراخ  ءازابام 
. درادن

. مکح باحصتسا  رد  (- 1 [ ) 632]
. عوضوم باحصتسا  رد  (- 2 [ ) 633]

لوصالا 351. دئارف  ك  ر . (- 3 [ ) 634]
. ّتیکلم دننام  لومحم  جراخ  هن  (- 4 [ ) 635]

یتلا ضراوعلا  ضعبب  هفاّصتا  ۀـظحالمب  بحـصتسملا  نع  اعزتنم  بحـصتسملا و  تاذ  ۀـبترم  نع  اعزتنم  یّلکلا  نوک  امه  و  (- 5 [ ) 636]
.554 / 7 ۀیارّدلا . یهتنم  ك  ر . لومحملا . جراخلا  نم  نوکت 

. دنتسین یعرش  لوعجم  اریز  دوشیمن  يراج  باحصتسا  هاگچیه  هّیعضو  ماکحا  لّوا  مسق  رد  (- 1 [ ) 637]
ۀلوعجم ۀّیئزجلا  وا  ۀّیعناملا  وا  ۀّیطرّشلا  نوک  یفن  نم  هماقم  هّللا  یلعا  خیشلا  دارم  ّنا  نم  ماقملا  یف  لمتحی  ام  یلا  ةراشا  هّلعل  (- 1 [ ) 638]

یف ةالّصلا  نع  یهّنلا  نم  ۀّیعناملا  وا  طرشلا  لاح  یف  ةالّـصلاب  رمالا  نم  ۀّیطرّـشلا  عازتنا  نم  هدارم  ّنا  الالقتـسا و  اهتّیلوعجم  یفن  وه  اعرش 
لوصالا ۀیانع  ك  ر . انیع . فّنـصملا  هدافا  ام  عم  هانعم  ذئنیح  دّحتیف  فیلکّتلا  لعجل  اعبت  اهلعج  وه  بکرملاب  رمالا  نم  ۀـّیئزجلا  وا  سّجنلا 

.180 / 5
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لوصالا 204. دئارف  ك  ر . (- 1 [ ) 639]
، یعرّـشلا ریغ  رثالل  اعوضوم  يرهاّظلا  یعقاولا و  نم  ّمعـالا  هدوجوب  یعرّـشلا  رثـالا  نوکی  نأ  ینعی : یعرّـشلا ، رثـالل  دـیق  (-] 1 [ ) 640]

. الثم باحصتسالاب  اتباث  اّیرهاظ  ناک  ول  اقلطم و  یعرّشلا  مکحلا  یلع  ّبترتملا  ۀعاطالا  بوجوک 
ةالـص بوجوک  هسفن  باحـصتساب  تباّثلا  یعرّـشلا  بوجولا  یلع  ّبترتی  ّهناف  یعرّـشلا ، بوجولل  تباّثلا  ۀعاطالا  بوجوک  (- 2 [ ) 641]

یلع ّبترتملا  هتجوز ، یلع  اعرش  قافنالا  بوجو  اهیلع  ّبترتملا  بئاغلا  ةایح  باحـصتساک  هعوضوم  باحـصتساب  وا  افنآ  ّرم  امک  ۀعمجلا 
ۀعاطالا بوجو  وه  یلقعلا و  مکحلا  یعرّشلا  بوجولا  اذه 

.582 ۀیارّدلا 7 / یهتنم  ك  یمکحلا ر . باحصتسالا  وه  هلبق  ام  یعوضوملا و  باحصتسالا  یف  اذه  (- 3 [ ) 642]
. يداع یلقع و  مزاول  (- 1 [ ) 643]

ّهناف توملا  نامز  یلا  بحصتسملا  ۀیکذّتلا  مدعک  یعرّشلا  رثالا  توبث  نامز  یلا  ۀبحـصتسملا  ۀّیلزالا  مادعالا  عیمج  یف  امک  (- 1 [ ) 644]
رثا اهل  سیل  ةالّـصلا  لبق  ةراهّطلا  ّناف  ةالّـصلا  دارا  لفغ و  ّمث  تقو  یف  رّهطت  ول  امک  و  توملا ، دعب  هرثا  نوکی  اّمنا  هل و  رثا  ةایحلا ال  لاح 

.495 لوصالا 2 / قئاقح  ك  ةالّصلا ر . لاح  اهباحصتسا  نم  عنام  الف  ةالّصلا  لاح  اهرثا  نوکی  اّمنا  یلعف و 
مکح اذ  لزالا و ال  یف  لوعجم  مکحب  نکی  مل  نا  ّهناف و  فیلکتلا  مدع  باحصتسا  یف  امک  دناهدومن «: ریبعت  نینچ  فّنـصم  (- 1 [ ) 645]

 ...« لازی امیف ال  لوعجم  مکح  ّهنا  الا 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 646]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 647]

مشش دلج 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

: همدقم

هراشا

ندرازگ ار  وا  ّقح  ناگدنـشوک ، دـننادن ، وا  ياـهتمعن  ندرمـش  نارگرامـش ، دـننامب و  وا  ندوتـس  رد  نارونخـس  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  »
. دنناوتن

[. 1 «] تسا یهت  وا  زا  هک  تسین  يزیچ  و  تسین ، نآ  رای  نیشنمه و  و  تسه ، زیچ  ره  اب  تسا . هدماینرد  یتسه  هب  تسین  زا  تسه ، هدوب و 
رب دورد  تسا . يراوگرزب  نامدود  هدیزگ  تما ، نازورف  غارچ  تلم و  نایامنهار  ياوشیپ  تسا و  تمحر  ربمایپ  هک  شاهداتسرف  رب  دورد  »

يدورد نانآ ، همه  رب  ادخ  دورد  تلیـضف ، ياهرایعم  دـننید و  نشور  ياههناشن  نابهگن ، ار  اهتما  دـننازورف و  ياهغارچ  هک  وا  نادـناخ 
«. ناراوگرزب نآ  یگرزب  روخرد 

تسا دیما  دروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  میظنت و  ار  ۀیافکلا  حاضیا  باتک  زا  دلج  نیمـشش  تفای ، قیفوت  نیرتمک ، نیا  هک  ار  نانم  دزیا  رکش ،
هب نادـنمقالع  يارب  دریگ و  رارق  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعـالا  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  اـههزوح ، یلـصا  بحاـص  تیاـنع  دروم 

. دشاب دیفم  لوصالا ، ۀیافک  باتک  اب  ییانشآ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1523 

http://www.ghaemiyeh.com


: موشیم بلطم  دنچ  رکذتم  کنیا 

لوصالا  ۀیافک  مود  دلج  قیقحت  سیردت و  باحصتسا - ثحب  نایاپ  ات  باتک - نیا  ياوتحم  - 1
4 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، لداعت  » ياـهثحب رد  هدـنراگن  نوچ  نکل  هدـش ، ماـجنا  یلاـعلا » هلظ  ماد   » ینارکنل لـضاف  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  طـسوت  هک  تسا 
اذـل دوش  هدافتـسا  باتک  نیا  رد  نآ  زا  ات  دوبن  رایتخا  رد  هل  مظعم  زا  یبلاـطم  هتـشادن و  تکرـش  مظعم  داتـسا  دـیلقت » داـهتجا و  حـیجارت ،

هدومن و هدافتسا  هزوح  مظعم  دیتاسا  یضعب  زا  لوصالا و  ۀیافک  باتک  فلتخم  حورـش  زا  روکذم  ثحابم  میظنت  لیمکت و  يارب  هدنـسیون 
هکنیا ات  هدومن  جرد  باتک  نیا  نتم  ای  یقرواپ  رد  هیافک  حورـش  ریاس  زا  ار  یناوارف  بلاطم  هدنراگن ، اذل  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  نآ 

. دوش نایب  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  طوسبم  وحن  هب  لوصالا  ۀیافک  باتک  بلاطم 
باتک بلاطم  ریرحت  میظنت و  رد  یهابتشا  هب  هاگره  مدومن  اضاقت  ۀیافکلا  حاضیا  هب  ناگدننکهعجارم  زا  باتک  نیا  ياهدلج  ریاس  رد  - 2

. تسا هدنراگن  هتساوخ  بلطم ، نامه  اددجم  دنیامرف ، هاگآ  ار  وا  هدراذگ و  تنم  بناجنیا  رب  دندومن  دروخرب 
« َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ینعفنی  نا  هّللا  یسع  »

نیحلاصلا  هّللا  دابع  یلع  مالسلا  میظعلا و  یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  ال 
5 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
[. 1  ] عوضوم وأ  مکح  ققحت  لصأ  یف  کشلا  ناک  امیف  باحصتسالا  یف  لاکشإ  ال  رشع : يداحلا 

[: نامز 2 یف  هثودح  هققحتب و  عطقلا  دعب  هرخأت  همدقت و  یف  کشلا  ناک  اذإ  اما  و 
______________________________

متفه دصقم  همادا  ]

باحصتسا همادا  ]

باحصتسا تاهیبنت  همادا  ]

ثداح رخأت  تلاصا  مهدزای  هیبنت 

هراشا

املسم مکح 4 -] يذ  عوضوم  ای  دـشاب  مکح 3 ] هاوخ  میئامن - دیدرت  ثداح  کی  ثودـح  لصا  رد  رگا  هک : میوشیم  رکذـتم  البق  [- 1]
يراج مدع ، باحصتسا  ثودح ، مدع  ثودح و  نیب  رما ، نارود  رد  رگید : ترابع  هب  دنکیم  ادیپ  نایرج  ثداح  ققحت  مدع  باحصتسا 

[. 5] دوشیم
6 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هرخأت راثآ  ال  هراثآ 6 ] بیترت  و  لوألا ، نامزلا  یف  هققحت  مدع  باحـصتسا  یف  لاکـشإ  اذـکف ال  نامزلا ، ءازجأ  یلإ  ۀـفاضإلاب  ظحول  نإف 
افرع هنع  هرخأت  نامز و  یلإ  هققحت  مدع  نیب  لیزنتلا  یف  کیکفتلا  مدـع  وأ  ۀطـساولا ، ءافخ  يوعدـب  الإ  [ 7] اتبثم اهیلإ  ۀبـسنلاب  هنوکل  هنع ،

[. 1  ] اعقاو امهنیب  کیکفت  امک ال 
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______________________________

: ینعی دشاب  ملسم  مکح - يذ  عوضوم  ای  مکح  زا  معا  یثداح - ثودح  لصا  رگا  [- 1]
نآ يارب  تروص  ود  ءادتبا  دشاب ، كوکـشم  ام  يارب  شثودح  نامز  نکل  هدش  ضقتنم  دوجو ، تلاح  هب  شاهیمدـع  هقباس  تلاح  مینادـب 

. تسه یماسقا  أشنم  شمادکره  هک  مینکیم  نایب 
صخشم ام  يارب  ءیش  نالف  ثودح  الثم  میرادن ، تیانع  يرگید  ءیـش  هب  و  مینکیم 8 ] هسیاقم  نامز  ءازجا  اب  ار  ثداح  نآ  یهاـگ  - 1

. رهظ لوا  ای  هدش  ثداح  حبص ، لوا  ایآ  مینادیمن  نکل  تسا 
ثداح زا  لبق  ایآ  دراد ، یتبسن  هچ  مود  ثداح  هب  تبـسن  لوا ، ثداح  مینادیمن  الثم  تسا  حرطم  مه  يرگید  ثداح  هلئـسم و  یهاگ  - 2
ظاحل ادـتبا  لوا و  هک  تسا  نیا  لوا »  » ثداح زا  ام  دوصقم  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  هدـش - ققحم  نآ ، زا  دـعب  اـی  هدرک  ادـیپ  ققحت  مود 

« .... مود  » ثداح زا  روظنم  نینچمه  هدش و  ثداح  ادتبا  هن  هدش 
7 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کی رد  يدنزرف  ردپ و  مینادیم  الثم  میتسه  كاش  رخأتم ، مدقتم و  رد  نکل  میراد  نیقی  نیثداح  ثودح  هب  تبـسن  رتحـضاو : ترابع  هب 
، ردپ ات  هدرم  رـسپ  ادتبا  هکنیا  ای  دشاب  هتـشاد  ثراو  ناونع  شدنزرف  ات  هدرک  توف  ردپ  لوا ، ایآ  مینادیمن  نکل  دناهدرم  یگدـننار  هثداح 

. دنک ادیپ  ثراو  ناونع 
: میزادرپیم روکذم  مسق  ود  زا  کیره  نایب  هب  ماقم  ود  رد  بیترت  هب  کنیا 

لوا ماقم 

دیاب ادـتبا  میدرک - نایب  اریخا  هک  یلوا  تروص  میهد - رارق  ظاحل  دروم  نامز ، ءازجا  اب  ار  نآ  دـشاب و  ملـسم  یثداح  ثودـح  لـصا  رگا 
تسا ددرم  شثودح  هک  ءیش  نآ  رگید : ترابع  هب  هدش  ذخا  یتیصوصخ  هچ  هتفرگ  رارق  یعرش  مکح  يارب  عوضوم  هک  هچنآ  رد  مینیبب 
ياراد هلئـسم ، هک  هدش  ذخا  نآ  رد  یتیـصوصخ  هچ  یعرـش ، لیلد  يارب  تیعوضوم  رظن  زا  رهظ ، ای  دشاب  هدـش  ثداح  حبـص ، هکنیا  نیب 

: تسه يروص 
. تسه حبص  لوا  رد  ثداح ؛ نآ  ثودح  مدع »  » ناونع یعرش ، رثا  يارب  عوضوم  یهاگ  فلا :

مه ام  ضرف  هتشادن و  ققحت  حبـص  لوا  ثداح ، نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم 9 ] دومن و  يراج  مدع  باحـصتسا  ناوتیم  روکذم  ضرف  رد 
يارب یعنام  دـنکیم و  تباث  ار  یعرـش  لیلد  عوضوم  مدـع ، باحـصتسا  اذـل  هدـش  بترتم  حبـص ، لوا  رد  ققحت  مدـع  رب  رثا  هک  دوب  نیا 

. تسین حرطم  شنایرج 
: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  هک  تسه  يدوجو »  » رما یعرش ، رثا  يارب  عوضوم  یهاگ  ب :

رثا يارب  عوضوم  ینعی : دشاب  رخأت »  » ناونع یعرش ، رثا  عوضوم  تسا  نکمم  - 1
8 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسه یمدع  رما  کی  هک  حبص  لوا  رد  شندشن  ثداح  هن  تسه - حبص  لّوا  زا  ثداح  نآ  ندوب  رخأتم  یعرش ،
هب تسه  تبثم »  » لوصا لیبق  زا  حبص  لوا  رد  ققحت  مدع  باحصتسا  هلیسو  هب  يدوجو  رما  تابثا  روکذم و  ضرف  رد  باحـصتسا  نایرج 

رخأتم شیلقع  مزال  هک  دینک  تباث  ار  نآ  یلقع  مزال  حبص ، لوا  رد  ققحت  مدع  باحصتسا  هلیـسو  هب  دیتسه  ددصرد  امـش  رگید : ترابع 
لـصا میئوگیم : اذـل  هدـش - بترتم  رخأت ، ناونع  رب  یعرـش  رثا  هک : دوب  نیا  مه  ام  ضرف  تسا - حبـص  لوا  زا  ثداح  نآ  ثودـح  ندوب 

. تسا ّتیجح  دقاف  تبثم و  روکذم ،
: دروم ود  رد  رگم  تسین  تجح  تبثم ، لصا  هک  میدرک  نایب  باحصتسا  متشه  هیبنت  رد  رکذت :
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[. تسه 10 یفخ » ، » هطساو هک  يدروم  رد  - 1
[. 11] دشاب یلج  هطساو ، هک  يدروم  رد  - 2

9 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بکرم رمأ  نع  ةرابع  هنأ  یلع  ءانب  باحـصتسالا ، كاذب  اهبیترتب  سأب  معن ال  صاخ ، دوجو  وحن  هنإف  یناثلا ، نامزلا  یف  هثودـح  راثآ  و ال 

[. 1  ] قباسلا یف  دوجولا  مدع  قحاللا و  نامزلا  یف  دوجولا  نم 
______________________________

. دشاب هدش  بترتم  رهظ - لوا  الثم  یناث - نامز  رد  ثودح  رب  یعرش  رثا  تسا  نکمم  یهاگ  : 2 [- 1]
تباث ار  رهظ  لوا  رد  ندـش  ثداـح  ناونع  یعرـش و  لـیلد  عوضوم  ناوتیم  حبـص  لوا  رد  ققحت  مدـع  باحـصتسا  هلیـسو  هب  اـیآ  لاؤس :

؟ دومن
. دیقم ای  تسا  بکرم  رما  کی  ثودح  هک  دومن  هظحالم  دیاب  باوج :

تسا نیا  لامتحا ، کی  رگید : ترابع  هب  درادن  دوجو  باحصتسا  نایرج  يارب  یعنام  دشاب ، ءزج  ود  ياراد  بکرم و  ثودح ، رگا  فلا :
نیقی و اـب  ار  ءزج  کـی  تروص ، نیا  رد  هک  رهظ  ناـمز  رد  دوجو  - 2 رهظ . نامز  ات  ققحت  مدـع  - 1 دشاب - ءزج  ود  ياراد  ثودـح ، هک 
، رهظ لوا  رد  مینادیمن  اهتنم  دراد  ققحت  رهظ  لوا  رد  ءیـش  نآ  میراد  نیقی  اریز  مینکیم  تباـث  باحـصتسا  اـب  ار  رگید  ءزج  نادـجو و 

میئوگیم اذـل  تسا  ملـسم  ام  يارب  رهظ  لوا  رد  دوجو  لصا  سپ  دراد  اقب  رهظ  لوا  ات  هتـشگ و  ثداح  حبـص ، لوا  هکنیا  ای  هدـش  ثداح 
ءزج کی 

10 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ نیمکح  ضورعب  ملع  اذإ  امک  هنع ، هرخأت  هیلع و  كاذ  مدـقت  یف  کش  و  اضیأ ، هثودـحب  ملع  رخآ  ثداح  یلإ  ۀـفاضإلاب  ظـحول  نإ  و 

: خیراتلا یلوهجم  اناک  نإف  امهنم ، رخأتملا  مدقتملا و  یف  کش  و  نیثراوتم 12 ،] توم 
وأ رخأتلا  وأ  مدقتلا 13 ] نم  صاخ  وحنب  امهدحأ  دوجول  یعرشلا  رثألا  ناک  ةراتف 

______________________________

. باحصتسا اب  ار  رهظ - لوا  ات  ققحت  مدع  ینعی  رگید - ءزج  میدومن و  تباث  نیقی  اب  نادجولاب و  ار 
يانعم رگیدکی  هب  ود  نآ  ندومن  همیمـض  اب  نادجولاب و  مه  رهظ  لوا  رد  ققحت  دش و  تباث  باحـصتسا  اب  رهظ  لوا  ات  ققحت  مدع  هجیتن :

. دومن يراج  ار  باحصتسا  ناوتیم  مه  ضرف  نیا  رد  میئوگیم  اذل  تسا  ققحم  ثودح ،
اب رگا  اریز  دومن  يراج  ار  باحصتسا  ناوتیمن  دشاب ، مدعلاب » اقوبـسم  هنوکب  دیقملا  دوجولا   » شیانعم دیقم و  رما  کی  ثودح ، رگا  ب :

لوا ات  ندوبن  یلقع  همزال  ینعی : تسا  تبثم »  » روکذـم لصا  دـینک ، تباث  ار  دـیقم  رما  نآ  دـیهاوخب  رهظ  لوا  ات  ققحت  مدـع  باحـصتسا 
، ثودح نیمه  رب  رثا  هک  دوب  نیا  مه  ام  ضرف  دنکیم و  ادیپ  ققحت  مدعلاب » اقوبـسم  هنوکب  دـیقملا  دوجولا   » رهظ لوا  هک  تسا  نیا  رهظ ،

. دومن تباث  ار  ثودح  رب  بترتم  یعرش  رثا  ناوتیمن  سپ  تسا  تیجح  دقاف  و  هتبثم »  » لوصا زا  باحصتسا  اذل  هدش  بترتم 
11 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذک امهنم  لک  دوجول  رثألا  ناک  اذإ  ام  فالخب  ضراعم ، الب  راص  همدع  باحـصتساف  [، 15] رخآ وحنب  هل 14 ] رخآلل و ال  ال  نراـقتلا ،
، رخآ یف  مدعلا  باحصتساب  ۀضراعملل  دحاو ، یف  مدعلا  باحـصتسال  لاجم  الف  ضراعی ، ذئنیح  هنإف  هدوجو 17 ،] ءاحنأ  نم  لکل  وأ  [ 16

. ۀماتلا ناک  دافم  ناک  يذلا  صاخلا  هدوجو  یلع  ابترتم  مهملا  رثألا  ناک  اذإ  [ 18] اذه امهنم . لک  یف  هناکرأ  ققحتل 
مدعل باحـصتسالل ، انهاه  دروم  الف  ۀصقانلا ، ناک  دافم  ناک  يذلا  هیدض  دـحأب  وأ  مدـقتلاب ، افـصتم  ناک  اذإ  ام  یلع  ابترتم  ناک  نإ  اما  و 

[. 1  ] بایترا الب  هیف ، قباسلا  نیقیلا 
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______________________________

مّود ماقم 

نآ یهاگ  دشاب ، كوکشم  شثودح  نامز  نکل  ملـسم  مکح - يذ  عوضوم  ای  مکح  زا  معا  یثداح - ثودح  لصا  رگا  میتفگ 19 ] [- 1]
[20] دـننکیم هظحالم  يرگید  ثداح  اب  ار  نآ  یهاگ  میدرک و  نایب  ار  شماسقا  حرـش و  هک  دـننکیم  هسیاقم  نامز »  » ءازجا اب  ار  ثداح 

ءادتبا هک 
12 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنتسه خیراتلا  لوهجم  ثداح ، ود  ره  یهاگ  فلا : مینکیم : رکذ  نآ  يارب  تروص  ود 
لوا و ضرف  نایب  هب  ادـتبا  هک  میراد  دـیدرت  ناشرخأت  مدـقت و  رد  کـلذ  عم  اـما  تسا  كوکـشم  يرگید  مولعم و  امهدـحا »  » یهاـگ ب :

. میزادرپیم مود  ضرف  حیضوت  هب  سپس 
هظحالم دیاب  ادتبا  تسا ، يرگید  رب  نیثداحلا  دحا  رخأت  مدقت و  رد  ام  دیدرت  دنتـسه و  خـیراتلا  لوهجم  ثداح ، ود  ره  هک  لوا  ضرف  رد 

رد انمـض  تسیچ  یعرـش  رثا  عوضوم  هک  دومن  هجوت  دـیاب  رگید  ترابع  هب  هدومن 21 ] بترتـم  زیچ  هچ  رب  ار  رثا  یعرـش ، لـیلد  هک  دومن 
زا سپ  تسه  یمدع »  » هکلب تسین  يدوجو »  » باحصتسا نآ  میئامن ، يراج  باحـصتسا ، میهاوخب  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ثحب  لحم 
اذل تسا  ملـسم  روکذم ، هتکن  ود  سپ  رگید  ثداح  اب  نیثداح  زا  یکی  هسیاقم  رگید ، فرط  زا  تسا و  حرطم  مدـع »  » هلأسم فرط ، کی 

. تسیچ یعرش  رثا  عوضوم  مینیبب ، دیاب  ود ، نآ  ظفح  اب 
مدـع رب  رثا  اضرف  هدـش . بترتم  صوصخم - تلاح  کی  رد  ینعی : صاخ - وحن  هب  ثداح  ود  نآ  زا  یکی  دوجو  رب  یعرـش  رثا  یهاگ  - 1
ثداح  رب  مود  ثداح  مدقت  مدع  میرادن . يرگید  رثالا » يذ   » عوضوم الصا  هدش و  بترتم  مّود ، ثداح  رب  لّوا 23 ] ثداح  مدقت 22 ]

13 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لیلد ناسل  رد  هکلب  درادـن  يرثا  میریگب ، رظن  رد  ار  نراقت - ای  رخأت - مدـقت ،»  » ياـج هب  رگا  لوا  ثداـح  رد  نینچمه  درادـن و  يرثا  لوا 
مدـع درادـن ، رثا  شرخأـت  مدـع  اـما  تسا  مود  ثداـح  رب  لوا  ثداـح  مدـقت  مدـع  مهنآ  تسا و  رثا  عوضوم  ناونع ، کـی  طـقف  یعرش 

. تسین رثا  عوضوم  مود ، ثداح  مدقت  مدع  نینچمه  تسا و  رثا  دقاف  شنراقت 
تـسا لاثم  کی  ناونع  هب  مدقت  مدع  هک  تسا  یهیدب  دشابیم و  رثا  ياراد  مود ، رب  لوا  ثداح  مدقت  مدـع  طقف  ضورف  مامت  زا  هصالخ :

. دشاب رثا  ياراد  شنراقت  مدع  طقف  ای  دشاب  رثالا » يذ   » شرخأت مدع  دراد ، ناکما  و 
؟ هن ای  دومن  باحصتسا  ناوتیم  روکذم  ضرف  رد  ایآ  لاؤس :

[. 24] درادن دوجو  مدقت  مدع  باحصتسا  يارجا  زا  یعنام  باوج :
مدع  نونکا  هک  دوبن  مدقم  تشاد و  دوجو  ثداح  نآ  ینامز  هچ  هک  دینک  لاکشا  رگا 

14 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع ابترتم  مهملا  رثألا  ناک  امیف  باحـصتسالل ، درومب  سیل  اضیأ  هنأ  قیقحتلاف  رخآلا ، ناـمز  یف  امهدـحأ  مدـعل  [ 25] رثألا ناک  يرخا  و 

ثداحلل  رثألا  نوکی  نأب  ثداحلل ، هتوبث 
______________________________

ثحب لحم  همات ، ناک »  » وحن هب  هکلب  تسین  حرطم  هصقان ، ناک »  » تروص هب  هلئـسم  هک  میهدیم  خساپ  دینکیم ، باحـصتسا  ار  شمدـقت 
کی رد  مدقت »  » املـسم تسا ، رثا  أشنم  مدقت ، ندوبن  هکنیا  هصالخ ، مدـقت . مدـع  لاح  رد  ثداح  نیا  ندوب  هن ، مدـقت ، ندوبن  ینعی : تسا 

ای تسا  حرطم  مدقت ، ایآ  هک  میئامنیم  يدیدرت  نونکا  هدوبن ، حرطم  مه  یمدقت  اعطق  هتشادن ، ققحت  نیثداح  هک  ینامز  نآ  هدوبن ، ینامز 
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. مینکیم تباث  هدش ، بترتم  مدقت ، مدع  رب  هک  ار  يرثا  نامه  میئامنیم و  باحصتسا  ار  مدقت  مدع  هن ،
نآ زا  دومن و  يراج  باحـصتسا  ناوتیم  دـشاب ، هدـش  بترتم  ثداح ، ود  زا  یکی  تلاح  زا  تلاح  کـی  مدـع  رب  یعرـش  رثا  رگا  هجیتن :

[. تفرگ 26 هجیتن 
15 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امک ال کلذک  هثودح  مدع  باحـصتسالا  ۀیـضق  لب  ، ] نامز یف  کلذک  هثودحب  نیقیلا  مدـعل  رخآلا  ثودـح  نامز  یف  مدـعلاب  فصتملا 
[. 1  ] یفخی

مدعل امهدحأ ، ثودحب  نیقیلا  نامز  لبق  نآ  یف  هنم  نیقی  یلع  ناک  نإ  و  اعقاو ، رخآلا  نامز  یف  همدع  سفن  یلع  ابترتم  ناک  امیف  اذـک  و 
. هب هثودح  لاصتاب  هنع  هلاصفنا  لامتحال  هنیقی ، نامزب  رخآلا  ثودح  نامز  وه  هکش و  نامز  لاصتا  زارحإ 

______________________________

، یعرـش رثا  عوضوم  هکلب  نامزلا » ءازجا  یلا  ۀـفاضالاب   » هن اهتنم  [ 27] دوشیم بترتم  نیثداح ، زا  یکی  مدـع  رب  یعرـش  رثا  یهاگ  : 2 [ 1]
. مّود ثداح  ثودح  نامز  رد  لوا 29 ] ثداح  ندوبن  ینعی : [. 28 .] تسا رگید  ثداح  هب  تبسن  نیثداح  زا  یکی  مدع 

ادیپ نیقی  نآ ، زا  دعب  نکل  تساجن  اب  شتاقالم  مدـع  مه  دوب و  زرحم  نآ  تلق  مه  هک  میتشاد  یلیلق  بآ  حبـص ، لوا  دـینک ، ضرف  لاثم :
ات هدرک  ادـیپ  ققحت  ّتیّرک  لوا ، ایآ  مینادیمن  نکل  هدرک  ادـیپ  لدـبت  تیرک  هب  نآ  تلق  مه  هدومن و  تاقالم  تساجن  اـب  مه  هک  میدرک 
رد تاقالم  اتجیتن  ات  هدش  ققحم  ّتیّرک ، سپـس  تاقالم و  لوا ، هکنیا  ای  [ 30] دشاب هتشادن  ءام  تساجن  رظن  زا  یـشقن  تاقالم ، نآ  اتجیتن 

نامز رد  ّتیّرک  مدع   » رب یعرـش  رثا  دینک  ضرف  میراد و  ۀـساجنلا » عم  ةاقالم   » و ّتیّرک »  » مان هب  ثداح  ود  سپ  هدـش  رثؤم  بآ ، سیجنت 
. دشاب هتشادن  ققحت  تیرک »  » تاقالم نامز  رد  هک  تسا  نیا  یعرش ، رثا  عوضوم  رگید : ترابع  هب  هدش  بترتم  تاقالم »

حرطم ار  هصقان  همات و  سیل »  » مه یلعف  ثحب  رد  دـندومن  حرطم  ار  هصقان  همات و  ناک » [ » لبق 31 ضرف  رد  فنصم  هک  روطنامه  رکذت :
: هک دننکیم  ثحب  بیرقت ، نیا  هب  و 

16 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رخآلا و ثودح  نامز  رخآلا  و  هثودح ، نامز  امهدحأ  نانامز : امهدحأ  ثودـحب  نیقیلا  نامز  لبق  يذـلا  نآلا  كاذ  دـعب  ناک  ۀـلمجلاب  و 

نامزب کشلا  نامز  لاصتا  زرحی  مل  رخؤم  امهّیأ  مدـقم و  امهّیأ  نأ  یف  کش  ثیح  و  هلبق ، وأ  هیف  هنأ  یف  کشلل  اـفرط  نوکی  يذـلا  هتوبث 
کـشلاب نیقیلا  ضقن  نم  کشلا  اذـهب  هثودـح  مدـعب  نیقیلا  نع  دـیلا  عفر  نوک  هعم  زرحی  مل  ثیح  باحـصتسالل  لاجم  هعم ال  و  نیقیلا ،

[. 32
______________________________

. تسه همات - سیل »  » وحن هب  مود - ثداح  ثودح  نامز  رد  لوا  ثداح  ندوبن  یعرش ، رثا  عوضوم  یهاگ  فلا :
17 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناک اذإ  الثم  رخآلا ، نع  هرخأت  لامتحال  هثودح  یف  کشلا  نامز  همامتب  وه  و  نآلا ، كاذـب  نینامزلا  عومجم  لاصتا  یف  ۀهبـش  ال  لاقی : ال 
ثودح و  اهدعب ، يرخأ  ۀعاس  یف  نییعت  الب  امهدحأ  ثودح  نم  نیقی  یلع  راص  و  ۀـعاس ، یف  امهنم  دـحاو  ثودـح  مدـع  نم  نیقی  یلع 

. یفخی امک ال  امهدحأ ، صوصخ  نیتعاسلا ال  مامت  امهنم  لک  ثودح  یف  کشلا  نامز  ناک  ۀثلاث ، ۀعاس  یف  رخآلا 
نامز یف  ثدـح  هنأ  و  رخآلا ، یلإ  هتفاضإ  ظاـحلب  هنأ  ضورفملا  و  ناـمزلا ، ءازجأ  یلإ  هتفاـضإ  ظاـحلب  ناـک  اذإ  هنکل  و  معن ، لاـقی : هنإـف 

[. 1  ] نیتعاسلا هثودح ال  رخآلا و  توبث  ۀعاس  صوصخ  وه  امنإ  ظاحللا  اذهب  هکش  نامز  نأ  ۀهبش  و ال  هلبق ، وأ  هتوبث  هثودح و 
______________________________

: ینعی دشابن ، مود  ثداح  نامز  رد  دـشاب و  لوا  ثداح  هک : دـنکیم  ادـیپ  يدـیق  یفـصو و  هبنج  مدـع ،» ، » تروص نیا  هب  مه  یهاگ  ب :
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، هصقان سیل »  » وحن هب  دـشابن - ّتیّرک  نامز  رد  هکنیا  هب  تاقالم  فاصتا  الثم  دـشابن ، مود  ثداح  نامز  رد  هکنیا  هب  لوا  ثداح  فاـصتا 
: دننام

. تسین مایق  هب  فصتم  نکل  تسه  دیز  تسا : نیا  شیانعم  هک  مئاقب  دیز  سیل 
یثداح دشاب - هتشاد  رگید  ثداح  نامز  رد  ققحت  مدع  هب  فاصتا  دشاب و  یثداح  دشاب : نیا  یعرـش ، رثا  عوضوم  تسا ، نکمم  هصالخ :

. دشابن تیرک  نامز  رد  هکنیا  هب  دشاب  فصتم  تاقالم ، دننام 
. درادن هقباس  تلاح  اریز  دوشیمن  يراج  باحصتسا ، تسا و  حضاو  هلئسم ، مکح  ب - ریخا - ضرف  رد  يروآدای :

، ثحب لحم  رد  میئامن ؟ باحـصتسا  ار  نآ  ءاقب  میهاوخب  نونکا  ام  هک  نقیتم - تروص  هب  هدوبن - مود  ثداـح  ناـمز  رد  لوا  ثداـح  یک 
، درادن هقباس  تلاح  نوچ  ریخا  مسق  اذـل  دوش  يراج  نآ ، رد  ضقنت » ال   » هلدا باحـصتسا و  هک  تسه  هنقیتم  هیمدـع  هقباس  تلاح  مادـک 

. دومن يراج  نآ  هب  تبسن  ناوتیمن  مه  باحصتسا 
. میزادرپیم فلا »  » ضرف ینعی : لوا  تروص  نایب  هب  کنیا  [- 1]

مود  ثداح  ثودح  نامز  رد  لوا  ثداح  ندوبن  یعرش ، رثا  عوضوم  فلا »  » ضرف رد 
18 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ندوبن فرص  الثم  تسه 33 ] یعرش  رثا  عوضوم  رگید ، ثداح  نامز  رد  نیثداحلا  دحا  ندوبن  رگید : ترابع  هب  دوب  همات - سیل  وحن  هب  - 
. تسه ءاملا  سیجنت  ریثأت و  يارب  عوضوم  تاقالم ، نامز  رد  ّتیّرک 
؟ هن ای  دومن  يراج  باحصتسا ، ناوتیم  روکذم  ضرف  رد  ایآ  لاؤس :

رد اریز  دراد  دوجو  هقباس  تلاح  هیف » نحن  ام   » رد هک  تشاد  هجوت  دیاب  مینک  ثحب  هقباس ، تلاح  نتشادن  ظاحل  هب  میهاوخب  رگا  باوج :
هن ای  درک  ادـیپ  ققحت  ّتیّرک  تاقالم ، نامز  رد  هک  میئامنیم  دـیدرت  دوبن - تاـقالم  ناـمز  رد  تیرک  تشادـن - ققحت  تیرک  هک  یناـمز 

يارب عوضوملا  مامت  نیمه ، هتـشادن و  ققحت  یتّیّرک  تاقالم ، نامز  رد  میئوگیم  میهدیم و  همادا  ار  تاقالم  نامز  ات  تیرک  مدـع  نامه 
حرطم ثحب ، لحم  رد  يدیدج  لاکشا  نکل  درادن . دوجو  باحصتسا  نایرج  رد  یلاکشا  هقباس ، تلاح  دوجو  رظن  زا  تسه و  یعرش  رثا 
قبطنم ثحب ، لحم  رب  ار  نآ  سپـس  میزادرپیم  لاکـشا  لـصا  ناـیب  هب  کـنیا  هک  دـشاب  هیف » نحن  اـم   » رد طـقف  شدروم  دـیاش  هک  تسا 

. میئامنیم
هک تسا  نیا  شتلع  دشاب و  هدشن  ققحم  یلاصفنا  ود ، نآ  نیب  دشاب و  لصتم  نیقی ، نامز  هب  کش  نامز  دیاب  باحصتسا  باب  رد  لاکشا :

. تسه ضقن »  » ناونع و  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » باحصتسا باب  رد  ام  هدمع  لیلد 
؟ تسا حرطم  کش ، هب  نیقی  ضقن  ناونع  مه  زاب  دنک ، ادیپ  ققحت  یلعف ، کش  یلبق و  نیقی  نیب  فالخ ، هب  نیقی  تلاح  کی  رگا  لاؤس :
هک يوحن  هب  دنـشاب  لصتم  رگیدـکی  هب  کش  نیقی و  هک  تسا  نیا  دراد ، تلاـخد  کـشلاب » نیقیلا  ضقن   » ياـنعم رد  هچنآ  ریخ ! باوج :

، دیامن بترتم  يرثا  کش ، هب  تبسن  یسک  رگا 
19 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هلـصاف نیقی ، کش و  نامز  نیب  يرگید  تلاح  دیاب  سپ  کشلاب » هنیقی  ضقن  دق  : » هک دـیامن  قدـص  دـنک ، رظنفرـص  هقباس  تلاح  زا  و 
. دشاب لصتم  نیقی ، نامز  هب  کش  نامز  دیاب  رگید : ترابع  هب  دشاب  هدشن 

؟ هن ای  دراد  ققحت  ثحب  لحم  رد  روکذم  طرش  ایآ  لاؤس :
. درادن دوجو  ود  نآ  نیب  ياهلصاف  تسا و  لصتم  نیقی ، هب  کش  نامز  هیف » نحن  ام   » رد دیوگب  یلئاق  تسا  نکمم  باوج :

: دیئامن ضرف  بیترت  نیا  هب  نامز  هس  کلذ : نایب 
هقباس تلاح  نامه  هتـشادن ، ققحت  هظحل  تعاس و  نآ  رد  نیثداح  زا  کیچـیه  میراد ، نیقی  هک  تسه  یتعاس  ناـمه  لوا ، تعاـس  فلا :
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. تسا نیثداح  ندوبن  هب  نیقی  تعاس  لوا ، تعاس  سپ  یتاقالم ، هن  هتشاد و  ققحت  یتیرک  هن  تعاس  نآ  رد  میتشاد  نیقی  هک  هیمدع 
. هدش ققحم  ود ، نآ  زا  کیمادک  مینادیمن  اما  درک  ادیپ  ققحت  نیثداحلا  دحا  هک  تسا  یتعاس  نامه  مود ، تعاس  ب :

طقف هکلب  میرادـن  یعـالطا  تسا ، مادـک  مود  ثداـح  هکنیا  اـما  درک  ادـیپ  ققحت  مود  ثداـح  هک  تسا  یتعاـس  ناـمه  موس ، تعاـس  ج :
زا مود - ثداح  زا  لوا  ثداح  هکنیا  نودب  هدرک  ادیپ  ققحت  مود  ثداح  موس ، تعاس  رد  هدش و  ققحم  یثداح  مود ، تعاس  رد  مینادیم 

. دشاب صخشم  ام  يارب  تایصوصخ - رظن 
لاصتا مه  ثحب  لحم  رد  تسه  لصتم  نیقی ، هب  کش  نامز  باحصتسا ، نایرج  دراوم  ریاس  رد  هک  روطنامه  دیوگیم : نینچ  لئاق ، نآ 

. تسا صخشم  لوا ، تعاس  عضو  سپ  دنتشادن  ققحت  نیثداح  زا  کیچیه  میراد ، نیقی  لوا ، تعاس  رد  اریز : دراد 
الثم هک  میراد  دـیدرت  تعاـس  ود  نآ  عومجم  رد  میئاـمنیم ، ظاـحل  اـعومجم »  » ار ود  نآ  مینکیم و  هجوت  موس  مود و  تعاـس  هب  نونکا 

و درک - ادیپ  ققحت  تیرک  میراد ، نیقی  هک  رخآ  تاظحل  نآ  ات  میئامنیم - باحصتسا  ار  تیرک  مدع  ءاقب  هن ، ای  هدرک  ادیپ  ققحت  تیرک 
لبق  الا 

20 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نامز موس ، مود و  تعاس  عومجم  تاظحل - نآ  زا  لبق  دراد - ققحت  اـم  يارب  نیثداـحلا » ـالک   » ثودـح هب  نیقی  هک  رخآ  تاـظحل  نآ  زا 
ققحت مدع  باحـصتسا  هک  دراد  یعنام  هچ  اذل  تسه  تاقالم  ثودـح  هب  تبـسن  کش  نامز  نینچمه  تیرک و  ثودـح  هب  تبـسن  کش 

، نیقی نامز  هب  مه  ام  کش  نامز  میئامن و  يراج  ار  رخآ  تاظحل  نآ  اـت  تاـقالم  ققحت  مدـع  باحـصتسا  رخآ و  تاـظحل  نآ  اـت  تیرک 
اذـل هدرکن  ادـیپ  ققحت  یلاصفنا  هنوگچـیه  نیتعاس ، لوا و  تعاس  نیب  دـشابیم و  لصتم  لوا ، تعاـس  هب  نیتعاـس  نآ  اریز  تسا  لـصتم 

. دنک ادیپ  نایرج  تاقالم  ققحت  مدع  باحصتسا  مه  دوش و  يراج  تیرک ، ققحت  مدع  باحصتسا  مه  هک  درادن  یعنام 
دننکیم ادیپ  نایرج  دندوب ، یعرش  رثا  عوضوم  ود ، ره  رگا  سپ  دنشاب  رثا  ياراد  ود  ره  هک  تسا  نیا  نیباحـصتسا ، نایرج  طرـش  رکذت :

اما دشابیم - طقاست  هلأسم  تسین ، دیفم  خیراتلا » یلوهجم   » رد باحصتسا  میئوگیم : هکنیا  أشنم  و  دننکیم - طقاست  ضراعت ، ببس  هب  و 
رد مه  نیقی  هب  کش  نامز  لاصتا  دراد ، مه  هقباس  تلاح  و  تسه ، رثالا  يذ  هکنامه  رثا ، دـقاف  يرگید  دـشاب و  رثا  ياراد  امهدـحا  رگا 

، رثا بترت  دـیاب  باحـصتسا  نایرج  رد  درادـن و  يرثا  يرگید  اریز  تسین  حرطم  ياهضراـعم  دـنکن - ادـیپ  ناـیرج  ارچ  تسا ، زرحم  نآ ،
. دشاب روظنم 

نامز موس ، مود و  تعاس  عومجم  درادن و  دوجو  یعنام  چیه  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  رظن  زا  ثحب  لحم  رد  دناهتفگ  یضعب  هصالخ :
ادیپ نایرج  تسا ، حرطم  نیثداحلا » الک   » ثودح هب  نیقی  هک  رخآ  تاظحل  نآ  ات  ققحت  مدع  باحـصتسا  تسا ، نیثداح  ققحت  رد  کش 

. دوشیم يراج  تسه ، رثا  ياراد  هک  یباحصتسا  نامه  صوصخ  ای  دننکیم و  طقاست  هضراعم ، تلع  هب  ای  هجیتن  رد  دنکیم و 
؟ هن ای  تسا  حیحص  دندرک - نایب  وحن  نامه  هب  مه  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  هک  خیراتلا - یلوهجم  باب  رد  روکذم  نایب  ایآ  لاؤس :

21 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دومن يراج  باحصتسا  ناوتب  ات  دشاب  زرحم  دیاب  هکیلاحرد  هدشن  زارحا  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  اریز  ریخ ! باوج :

هدومن و هظحالم  نامز  ءازجا  هب  تبـسن  [، 35] دیئامن يراج  نآ  رد  دیهاوخیم  مدـع  باحـصتسا  هک  ار  یثداح 34 ] ود  امـش  کلذ : نایب 
هک درادن  یعنام  اذـل  تسه  ققحتلا -» مدـع   » و ققحتلا - كوکـشم  رخآ » تاظحل  زا  لبق  ، » تعاس ود  نآ  عومجم  رد  نیثداح  دـیئوگیم 
قبط میئامن - هظحالم  نامز  ءازجا  هب  تبسن  ار  یثداح  رگا  میتفگ  لوا - ماقم  رد  لبق - ثحب  رد  مه  ام  هک  میئامن  يراج  مدع  باحـصتسا 
دوب نیا  ام  ثحب  اریز  تسه  ام  ضرف  زا  جراخ  هلئسم ، نیا  نکل  درادن  دوجو  باحصتسا  نایرج  يارب  یعنام  دیدومیپ - مه  امش  هک  یهار 

: هک
هب تبـسن  هن  میئامن - هظحالم  تیرک  اب  ار  تاقالم  ینعی : نامز ، ءازجا  هب  تبـسن  هن  مینک  هسیاقم  رگید  ثداح  هب  تبـسن  ار  نیثداحلا  دحا 
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- موس تعاس  هب  تبسن  دوشیم ، يراج  مدع ، باحصتسا  دیئامن ، هسیاقم  مود  تعاس  هب  تبسن  ار  تاقالم  رگا  يرآ  موس - مود و  تعاس 
میرادـن نامز  ءازجا  هب  یتیاـنع  یلعف ، ثحب  رد  نکل  [ 36] دوشیم يراج  تاقالم  مدـع  باحـصتسا  دـیئامن ، ظاحل  رخآ - تاظحل  زا  لبق 

تیرک هب  تبـسن  ار  تاقالم  هک  امـش  اما  هن  ای  تسه  لـصتم  نیقی ، هب  کـش  ناـمز  مینیبب  اـت  مینکیم  هسیاـقم  تیرک  اـب  ار  تاـقالم  هکلب 
، مود تعاس  اما  یتیرک  هن  هتـشاد و  ققحت  یتاـقالم  هن  تسه - امـش  هقباـس  تلاـح  هک  لوا - تعاـس  رد  دـیراد  نیقی  دـینکیم ، هظحـالم 
ات ار  تیرک  مدع  الثم  هک  امـش  تسا و  رگید  ثداح  ثودح  هب  نیقی  تعاس  موس ، تعاس  تسا و  نیثداحلا  دحا  ثودح  هب  نیقی  تعاس 

نقیتم امـش  يارب  شثودح  هک  دشاب  مود  تعاس  رد  ثداح  نامه  تیرک ، هک  دـیهدیمن  لامتحا  ایآ  دـینکیم  باحـصتسا  تاقالم  نامز 
. تسا

22 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضقن تیرک  ثودـح  هب  نیقی  اب  هکلب  دـیدرکن  ضقن  تیرک  ءاقب  رد  کش  اب  ار  تیرک  مدـع  هب  نیقی  امـش  دـش ، حرطم  لامتحا ، نیا  رگا 
ثداح مود ، تعاس  رد  هنقیتم  تیرک  رگا  دـشاب ، مود  تعاس  رد  تیرک  دراد ، لامتحا  هدـش و  ثداح  تیرک ، دـیراد  نیقی  اریز  دـیدومن 
تـسین ینیقی  تروص ، نآ  هب  هلئـسم  اهتنم  هدش  ضقن  نیقی ، اب  هکلب  هدشن  ضقن  کش ، اب  لوا  تعاس  رد  تیرک  مدع  هب  نیقی  دشاب ، هدش 

رد تیرک  هک  یتروص  رد  دـینک - ضقن  کش  اب  ار  تیرک  مدـع  هب  نیقی  امـش  هک  تسا  نیا  شفرط  کـی  تسه : فرط  ود  ياراد  ینعی :
لامتحا قبط  هک  دشاب  هدش  ثداح  مود ، نامز  رد  هنقیتم  تیرک  هک  تسا  لامتحا  نیا  شرگید  فرط  و  دشاب - هدـش  ثداح  موس ، تعاس 

. دیدرک ضقن  نیقی  اب  هکلب  دیدومنن  ضقن  کش ، اب  ار  نیقی  امش  ریخا ،
، ینعی تسا  رمخ  عیاـم ، نآ  هک  دـینک  زارحا  دـیاب  دـیئامن ، یعیاـم  کـی  تمرح  هب  مکح  دـیهاوخب  رگا  هک  روطناـمه  رگید : تراـبع  هـب 

ضقنت ال   » رد دیئامن . بترتم  نآرب  ار  تمرح  مکح  دیناوتیمن  تیرمخ  رد  کش  اب  دشاب و  زرحم  دیاب  تسا  تمرح  عوضوم  هک  تیرمخ 
نیقی ضقن  باحـصتسا ، دراوم  مامت  رد  دیاب  تسه و  کشلاب » نیقیلا  ضقن   » ام عوضوم  هک  یعوضوم ، میراد و  یمکح  کشلاب ،» نیقیلا 
کـش هب  نیقی  ضقن  دیهدن ، همادا  ار  هنقیتم  هقباس  تلاح  دـیئامنن و  باحـصتسا  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  دـیاب  دـشاب . زرحم  کش ، هب 

. دشاب زرحم  تاباحصتسا ، مامت  رد  دیاب  هدش  ذخا  کشلاب » نیقیلا  ضقن   » مان هب  ضقنت » ال   » لیلد رد  هک  یناونع  سپ  [ 37] دیاهدومن
دیهد همادا  ار  لوا  تعاس  رد  تیرک  مدـع  رگا  دـشاب ، تیرک  زا  ترابع  مود 38 ،] نامز  رد  ثداح  نآ  دیهدیم  لامتحا  هک  امـش  لاؤس :

هکنیا  ای  تسا  کش  هب  نیقی  ضقن  نیا ، ایآ 
23 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسه کش  هب  نیقی  ضقن  مینادیمن 
ضقن نیقی ، اب  ار  نیقی  هکلب  دـیدومنن  کش  هب  نیقی  ضقن  امـش  هدـش ، ثداح  انقیتم  هک  دـشاب  تیرک  مود ، نامز  رد  ثداح  رگا  باوج :
ضقن  » هلئـسم فرط  کی  سپ  دیاهدومن  کش  هب  نیقی  ضقن  امـش  تروص ، نیا  رد  دـشابن  تیرک  مود ، نامز  رد  ثداح  رگا  اما  دـیدومن 

دیاب دوش ، يراج  دـهاوخب ، باحـصتسا  يدروم ، ره  رد  هکنآ  لاح  تسین و  کش  هب  نیقی  ضقن  شرگید  فرط  تسه و  کشلاب » نیقیلا 
ادیپ نایرج  باحـصتسا  ثحب ، لحم  رد  فنـصم  رظن  هب  اذـل  دـشاب  زرحم  لیلد ، عوضوم  دـیاب  دـشاب ، کشلاب » نیقیلا  ضقن   » دـصرددص

باحـصتسا نایرج  دراوم  مامت  رد  هکیلاحرد  تسین  زرحم »  » نیقی هب  کش  نامز  لاـصتا  هک  تسا  نیا  شناـیرج  مدـع  ّتلع  دـنکیمن و 
. دشاب زرحم  دیاب 

هکلب تسین 39 ] حرطم  ضراعت ، هلأسم  نوچ  امهدحا ، رب  ای  دشاب  هدش  بترتم  مدع ، ود  ره  رب  یعرـش  رثا  هک  دنکیمن  مه  یتوافت  رکذت :
زارحا مدع  رطاخ  هب  هدشن و  زرحم  نیقی - هب  کش  نامز  لاصتا  باحصتسا - نایرج  طرش  اریز  تسه  صقن  لالتخا و  راچد  هلئسم  يانبم 

. دومن يراج  باحصتسا  ناوتیمن 
رگیدکی اب  ار  ود  نآ  هکلب  دینکن  هسیاقم  نامز  ءازجا  هب  تبسن  ار  نیثداح  امش  دندرک : نایب  فنصم  هک  تسا  نیا  مهم ، هتکن  مظعم : داتسا 
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هب نیقی  هک  يرخآ  تاظحل  ات  ثداح  ود  ره  مدـع  باحـصتسا  دـینک ، هسیاقم  نامز  ءازجا  هب  تبـسن  ار  نیثداـح  رگا  ـالا  دـیئامن و  ظاـحل 
. دوشیم يراج  دینکیم ، ادیپ  ود  ره  ثودح 

24 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رثألا ناک  امب  صتخی  یک  ۀـضراعملاب ، وه  امنإ  هنایرج  مدـع  و  هدروم ، هنأ  هناکرأ ال  لـالتخال  باحـصتسالل  اـنهاه  دروم  ـال  هنأ  حدـقناف 

[. 1 [ ] 41] ایراج رثألا  هل  امیف  باحصتسالا  ناک  الإ  و  رخآلا ، نامز  یف  لک 40 ] مدعل 
______________________________

هک دوشیم  يراج  باحـصتسا ، رگید - ثداح  هب  تبـسن  ثداح ، ره  هظحـالم  ینعی : عازن - لـحم  تهج  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هصـالخ :
. خیراتلا یلوهجم  یف  مالکلا  مامت  اذه  دش - نایب  شحرش 

نحن ام   » رد میتفرگ  هجیتن  هتـشذگ  تانایب  زا  هک : میزادرپیم  یتاکن  رکذ  همجرت و  هب  العف  نکل  دش  نایب  روکذـم ، ترابع  حیـضوت  [- 1]
درادن دوجو  باحصتسا  نایرج  يارب  یلحم  هیف »

25 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع  ابترتم  مهملا  رثألا  نوکی  امإ  اضیأ  ولخی  الف  امهدحأ ، خیراتب  ملع  ول  [ 42] اما و 

______________________________

يرگید قیرط  زا  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  نکل  دوش ، زرحم  کش ، هب  نیقی  ضقن  ناونع  دـیاب  تسا و  لتخم  باحـصتسا ، ناکرا 43 ] اریز 
. میدومن در  ار  نآ  ام  هک  دندش  ثحب  دراو 

لصتم نیقی ، هب  کش  نامز  دراد و  ققحت  مه  هقباس  تلاح  تسه ، باحصتسا  نایرج  يارب  یلحم  هیف » نحن  ام  : » میئوگیمن فنصم - ام -
میئوگب میوش و  لیـصفت  هب  لئاق  دـیاب  میدومن  اکتا  ضراعت ، هلأسم  رب  رگا  هک  تسا  ضراعت  باحـصتسا ، ناـیرج  مدـع  تلع  اـهتنم  تسا 
يرگید نامز  رد  نیا  ندوبن  مه  ینعی : رخآلا » نامز  یف  لک  مدعل  رثالا  ناک  امب   » دراد صاصتخا  ضراعت  تلع  هب  باحصتسا  نایرج  مدع 

ود زا  یکی  طقف  رگا  الا  و  دراد - ققحت  ضراـعت  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب - رثـالا » يذ   » نیا ناـمز  رد  نآ  ندوبن  مه  دـشاب و  رثا  ياراد 
. دشاب التبم  ضراعم ، هب  هکنیا  نودب  تسه  يراج  نامه ، رد  باحصتسا  دشاب ، رثا  ياراد  مدع ،

قبط اما  دش  لیـصفت  هب  لئاق  دیاب  مدع ، کی  ای  تسه  رثا  ياراد  مدع ، ود  ره  هک  یئاج  نآ  نیب  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  رظن  قبط  هصالخ :
دوجو باحصتسا  نایرج  يارب  یلحم  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  زارحا  مدع  باب  زا  درادن و  دوجو  یقرف  میدرک ، یط  ام  هک  یقیرط  نآ 

. درادن
26 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رخآلا فرط  یف  مدعلا  باحصتساب  ۀضراعملا  ول ال  همدع ، باحصتسا  یف  لاکـشإ  الف  نراقملا ، وأ  رخؤملا  وأ  مدقملا  نم  صاخلا  دوجولا 
. مدقت امک  هفرط ، وأ 

، یفخی امک ال  همولعم  یف  خـیراتلا و ال  لوهجم  یف  ال  الـصأ ، باحـصتسالل  دروم  الف  اذـکب ، افـصتم  ناک  اذإ  ام  یلع  ابترتم  نوکی  اـمإ  و 
[. 1  ] امهنم اقباس  هب  فاصتالاب  نیقیلا  مدعل 

______________________________

. تفریذپ نایاپ  خیراتلا » یلوهجم   » نیثداح رد  مود 44 ] ماقم  رد  ام  ثحب  [- 1]
: هک میزادرپیم  رگید  ضرف  نایب  هب  مود  ماقم  نامه  رد  کنیا 

ءازجا رظن  زا  خیراتلا  مولعم  ثداح  نآ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  [. 45] دشابیم خیراتلا » لوهجم   » يرگید و  خیراتلا » مولعم   » نیثداحلا دحا 
دراد مدقت  خیراتلا » لوهجم   » رب ایآ  هک  تسین  صخشم  شعضو  خیراتلا  لوهجم  ثداح  هب  هفاضالاب »  » اما تسا  صخـشم  شخیرات  نامز ،
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[. هن 46 ای 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :

رگم تسا  كرتشم  مه  ناشماکحا  مامت  تسه و  يراج  مه  ثحب  لحم  رد  میدرک  نایب  خـیراتلا » یلوهجم   » رد هک  یـضورف  مامت  باوج :
. دنشابیم فلتخم  هک  ضرف  کی  رد 

« خـیراتلا یلوهجم   » اب شمکح  هک  یتروص  نآ  نایب  هب  نایاپ  رد  مینکیم و  نایب  ناشماکحا  هارمه  ار  ضورف  نامه  لامجا ، وحن  هب  کنیا 
. میزادرپیم تسا ، فلتخم 

ناونع رب  یعرـش  رثا  الثم  دوشیم ، بترتم  صوصخم - تلاح  کی  رد  و  صاخ - وحن  هب  نیثداح  زا  یکی  دوجو  رب  یعرـش  رثا  یهاگ  - 1
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  هک  دوشیم  بترتم  رگید ، ثداح  رب  ثداح  کی  مدقت 47 ]

27 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: رگید ترابع  هب  دشاب  هدش  راب  هصقان  ناک »  » وحن هب  یعرش  رثا  تسا  نکمم  فلا :

هتشاد فاصتا  دشاب و  یتاقالم »  » اضرف [، 48] رگید ثداح  رب  مدقت  هب  دشاب  فصتم  دشاب و  ثداح  نیا  هک : تسا  نیا  یعرش ، رثا  عوضوم 
. تیرک رب  مدقت  هب  دشاب  فصتم  دشاب و  هتشاد  ققحت  یتاقالم  هک : تسا  نیا  تساجن ، عوضوم  الثم  تیرک ،»  » رب مدقت  هب  دشاب 

. درادن هقباس  تلاح  اریز  درادن  دوجو  باحـصتسا  يارب  یلحم  الـصا  میدرک  نایب  خیراتلا » یلوهجم   » رد هک  روطنامه  روکذم ، ضرف  رد 
، قباس نامز  رد  دیئامن ؟ باحـصتسا  ار  هینیقی  هقباس  تلاح  نآ  امـش  هک  انیقی - هتـشاد - مدقت  هب  فاصتا  هدوب و  تاقالم  ینامز  هچ  یک و 
ار شمدع  باحصتسا  دیهاوخب  امـش  هک  سکعلاب  ای  هدوب ، مدقت  هب  فصتم  هتـشاد و  ققحت  یتاقالم  هک  هدوب  نقیتم  امـش  يارب  ینامز  هچ 

؟ هتشادن مدقت  هب  فاصتا  تاقالم ، دیئوگب : دیئامن و  يراج 
. درادن هقباس  تلاح  شمادکچیه - مدقت - مدع  هب  فاصتا  هن  مدقت و  هب  فاصتا  هن 

درادن هقباس  تلاح  مادکچیه - ینعی : شمدع - بناج  هن  دوجو و  بناج  هن  دشاب ، هصقان  ناک »  » وحن هب  یعرـش  رثا  عوضوم  رگا  هصالخ :
. تسین باحصتسا  دروم  ارجم و  و 

هکنیا هن  تسه  [ 49 «] ۀیرکلا یلع  ةاقالملا  مدـقت  ، » رثا عوضوم  اضرف  دـشاب  هدـش  بترتم  همات ، ناک »  » وحن هب  یعرـش  رثا  تسا  نکمم  ب :
. دشاب هتشاد  مدقت  دشاب و  تاقالم 

اریز دومن  باحـصتسا  ار  تیرک  رب  تاقالم  مدقت  مدع  ناوتیم  درادن و  دوجو  یمدع  باحـصتسا  نایرج  يارب  یعنام  روکذـم ، ضرف  رد 
دینکیم ادیپ  دیدرت  امش  هدش ، قّقحم  ّتیّرک ، تاقالم و  هک  نونکا  [، 50] دوبن ۀیرکلا » یلع  ةاقالملا  مدـقت  ، » نیا زا  لبق  تعاس  کی  اعطق 

رب تاقالم  مدقت  مدع  هن ، ای  درک  ادیپ  ققحت  ۀیرکلا » یلع  ةاقالملا  مدقت   » ایآ هک 
28 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دیهدیم همادا  باحصتسا  هلیسو  هب  ار  هینیقی  هقباس  تلاح  دینکیم و  باحصتسا  ار  تیرک 
کی رد  ناونع  کی  طـقف  رثا  عوضوم  ینعی : [ 51] دشاب هتشادن  ضراعم  هک  تسا  نیا  روکذم ، ضرف  رد  باحصتسا  نایرج  طرـش  رکذت :

یلع ۀـیرکلا  مدـقت  مه  تسا و  رثا  عوضوم  یعرـش ، لـیلد  ناـسل  رد  ۀـیرکلا » یلع  ةاـقالملا  مدـقت   » مه اـضرف  هچناـنچ  اـما  دـشاب  ثداـح 
ود میهاوـخب  یتـقو  نـکل  تـسین  حرطم  نیباحــصتسا 53 ] ناـیرج  يارب  یعناـم  هقباـس ، تلاـح  تـهج  زا  تروـص  نـیا  رد  [ 52] ةاقالملا

لدبتم مدقت ، هب  هدرک و  ادیپ  ضاقتنا  مدـقت  مدـع  ود  نآ  زا  یکی  میراد  نیقی  اریز  دوشیم  هضراعم  راتفرگ  میئامن ، يراج  ار  باحـصتسا 
رب تیرک  هن  دشاب و  هتـشاد  مدقت  تیرک  رب  تاقالم  هن  درادن ، ناکما  اریز  میراد  باحـصتسا  ود  نآ  زا  یکی  بذک  هب  یلامجا  ملع  هدـش ،

. هدوب مدقم  يرگید  رب  امهدحا »  » اعطق هکلب  تاقالم ،
. هقباس تلاح  ندوبن  ناونعهب  هن  دوریم  رانک  ضراعت  تلع  هب  هیف » نحن  ام   » رد باحصتسا  هصالخ :
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. تسه ضراعم  هب  يالتبم  اما  درادن  یصقن  هقباس ، تلاح  رظن  زا  باحصتسا  دشاب ، رثا  أشنم  مه  ثداح  کی  فرط  ود  رگا  يروآدای :
نیا رد  دشابیم ، رثالا  يذ  ۀیرکلا ،» یلع  ةاقالملا  رخأت   » مه تسه و  رثا  ياراد  ۀـیرکلا » یلع  ةاقالملا  مدـقت   » مه دـینک  ضرف  کلذ : نایب 
مدع دیهاوخب  رگا  اریز  دنکیمن  ادیپ  نایرج  ضراعم ، هب  ءالتبا  رطاخ  هب  نکل  درادن  یـصقن  هقباس  تلاح  رظن  زا  باحـصتسا  مه  تروص 

هچنانچ  و  [ 54] دینکیمن باحصتسا  ار  رخأت  مدع  ارچ  میئوگیم  دیئامن ، باحصتسا  ار  مدقت 
29 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[، 55] ایراج ناک  امهنم  خیراتلا  لوهجم  یف  مدعلا  باحـصتساف  رخآلا ، نامز  یف  ۀماتلا  سیل  دافم  وه  يذـلا  همدـع  یلع  ابترتم  نوکی  امإ  و 
تفرع دـق  و  رخآلا ، یلإ  هنامز  ۀـفاضإب  هیف  کشلا  امنإ  و  نامز ، یف  هیف  کشلا  ءاـفتنال  همولعم 56 ] نود  هنیقی ، نامزب  هکـش  نامز  لاصتال 

[. 1 [ ] يرخأ 58 کلذک  هنایرج  مدع  و  [ 57] ةرات امهیف  هنایرج 
______________________________

دشاب و هتشاد  مدقت  هن  تاقالم » ، » درادن ناکما  اریز  دیراد  امهدحا »  » بذک هب  یلامجا  ملع  دیئامن ، يراج  ار  باحـصتسا  ود  ره  دیهاوخب 
. دنوشیم طقاس  دنتسه و  ضراعم  نیباحصتسا ، مه  روکذم  تروص  رد  سپ  رخأت  هن 

ندوبن یعرش ، رثا  عوضوم  اضرف  [- 59] دوشیم بترتم  يرگید - ثودح  نامز  رد  نیثداح - زا  یکی  مدع  رب  یعرـش  رثا  یهاگ  - 2 [- 1]
: تسا ضرف  ود  ياراد  دوخ  هک  تسا 60 -] تاقالم  نامز  رد  تیرک 

تیرک الثم  تسا 62 ] هصقان - سیل »  » وحن هب  مود - ثداـح  ثودـح  ناـمز  رد  لوا 61 ] ثداح  ندوبن  یعرـش ، رثا  عوضوم  یهاـگ  فلا :
. سکعلاب ای  دشابن  تاقالم  نامز  رد  دشاب و 

30 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 63] درادن دوجو  هقباس  تلاح  اریز  دوشیمن  يراج  باحصتسا ، روبزم  ضرف  رد 

رد تیرک  ندوبن  الثم  تسه 64 ،] همات - سیل »  » وحن هب  مود - ثداح  ثودح  نامز  رد  لوا  ثداح  ندوبن  یعرـش ، رثا  عوضوم  یهاگ  ب :
. تیرک نامز  رد  تاقالم  ندوبن  ای  تاقالم 65 ] نامز 

رد ایآ  اما  تسین  زرحم  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  اریز  دومن  يراج  باحصتسا  ناوتیمن  [ 66] الصا میتفگ  خیراتلا » یلوهجم   » رد لاؤس :
؟ دومن يراج  باحصتسا  ناوتیمن  مه  روکذم - ضرف  رد  و  یلعف 67 -] ثحب 

هک درادن  یعنام  خیراتلا ، لوهجم  هرابرد  باحصتسا  نایرج  اما  دومن  يراج  باحصتسا  ناوتیمن  خیراتلا  مولعم  ثداح  هب  تبـسن  باوج :
: میزادرپیم مسق  ود  نآ  زا  کیره  حیضوت  هب  بیترت  هب  کنیا 

تسین نآ  رد  يدیدرت  نامز »  » رظن زا  هک : تسا  نیا  هّرس  سّدق  فنـصم  لیلعت  تسا و  جراخ  باحـصتسا ، يارجم  زا  خیراتلا  مولعم  فلا :
نآ دیهاوخب  هچنانچ  هدش . ثداح  یک  هدوبن و  ینامز  هچ  هک  تسا  صخشم  و  خیراتلا » مولعم  ، » ثداح نآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم ، ضرف  و 

مدع  ینعی : لبق  لاکشا  نامه  خیراتلا ، مولعم  ثداح  رد  دینک  هسیاقم  رگید  ثداح  هب  تبسن  ار 
31 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. تسا 68 حرطم  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  زارحا 
یعـضو هچ  مینادیمن  تیرک  هب  هفاضا  رظن  زا  نکل  تسا  مولعم  تاقالم ، نامز  اـضرف  هک  میراد  لوبق  دـیئوگب : هچناـنچ  رگید : تراـبع  هب 

رد ار  تاقالم  مدـع  باحـصتسا  هک  دراد  یعنام  هچ  هتـشاد و  ققحت  تیرک  نامز  رد  هک  نیا  ای  هدوبن  تیرک  نامز  رد  تاـقالم  اـیآ  دراد ،
دیهدیم لامتحا  امش  اریز  هدشن  زرحم  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  هک : تسا  نیا  فنصم - ام - لاکـشا  میئامن 69 ،] يراج  تیرک  نامز 

نیا هتبلا  هدرک . ادیپ  ضاقتنا  نیقی  هب  هیمدع  هقباس  تلاح  نآ  دشاب ، نینچ  رگا  دشاب و  هدرک  ادیپ  ققحت  تاقالم  زا  لبق  هنقیتم ، تیرک  هک 
نآ لامتحا ، فرط  ود  زا  کیچیه  رد  ینعی : دشاب  زرحم  دـیاب  نیقی  هب  کش  نامز  لاصتا  میتفگ  نکل  تسا  هیطرـش  هیـضق  وحن  هب  هلئـسم 
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نیقی هب  کش  نامز  لاصتا  هدش ، ضقن  نیقی  هب  دیهدب  لامتحا  تروص ، کی  قبط  رگا  اما  دشاب  هدشن  ضقن  نیقی ، هب  هیمدع  هقباس  تلاح 
تلاح نآ  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  هدش  عقاو  تاقالم  زا  لبق  هنقیتم ، تیرک  دیهدیم ، لامتحا  هیف » نحن  ام   » رد امـش  دـیدرکن ، زارحا  ار 
ادـیپ ضاقتنا  کش ، هب  دـشاب ، تاقالم  زا  دـعب  تیرک ، رگا  يرآ  هدـش . ضقن  نیقی ، هب  هکلب  هدرکن  ادـیپ  ضاقتنا  کش  هب  هیمدـع  هقباـس 

. هدرک
رد رادـقم  نیا  تسه و  کش  هب  نیقی  ضقن  لامتحا  شرگید  فرط  نیقی و  هب  نیقی  ضاقتنا  لاـمتحا  هلئـسم ، فرط  کـی  هکنیا : هصـالخ 

. دشاب زرحم  هلئسم ، دیاب  هکلب  دنکیمن  تیافک  باحصتسا  باب 
. تسا هجاوم  لبق ، لاکشا  نامه  اب  خیراتلا  مولعم  ثداحلا  مولعم  ثداح  دروم  رد  باحصتسا  نایرج  هصالخ :

32 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. درادن یعنام  خیراتلا ، لوهجم  ثداح  هب  تبسن  باحصتسا ، نایرج  هیف » نحن  ام   » رد ب 70 :]

، تاقالم نامز  میراد  نیقی  ینعی ، درک  ادـیپ  ققحت  تاقالم ، رهظ ، لوا  نکل  یتیرک ، هن  هدوب و  یتاـقالم  هن  حبـص ، لوا  دـینک  ضرف  لاـثم :
. رهظ زا  دعب  ای  هدوب  رهظ  زا  لبق  تسین ، صخشم  نکل  هدوب  یتیرک  هک  مینادیم  مه  دعب  تسا  رهظ  لوا 

. درادن لاکشا  میئامن ، يراج  رهظ - ینعی : تاقالم - نامز  ات  ار  تیرک  مدع  باحصتسا  میهاوخب  رگا  روکذم  ضرف  رد 
تسا و صخـشم  شخیرات  اریز  دنکیم  ادیپ  ار  نامز  ءازجا  مکح  تقیقح ، رد  خیراتلا  مولعم  فرط  ثحب ، لحم  رد  رتحـضاو : ترابع  هب 

هدشن زارحا  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  تفگ  ناوتیمن  دومن و  يراج  تاقالم  نامز  رد  ار  تیرک  مدع  باحـصتسا  هک  درادن  یعنام  اذل 
ققحت تیرک  ایآ  رهظ  حبص و  نیب  هلصاف  رد  میراد  کش  هدش ، ثداح  تاقالم ، اعطق  رهظ  لوا  هدوبن ، تیرک  میراد  نیقی  حبص  لوا  نوچ 

. میئامنیم باحصتسا  تسه - تاقالم  نامز  هک  رهظ - ات  ار  تیرک  مدع  هن ، ای  تسه  تیرک  تاقالم ، نامز  رد  اتجیتن  ات  هدرک  ادیپ 
نآرب نامز  مکح  ّنأک  تسا  خیراتلا  مولعم  ثداح  تاقالم ،»  » نوچ هک : تسا  نیا  هلئـسم ، هتکن  میدرک ، هراشا  اریخا  هک  روطنامه  رکذت :

مدع دـیهاوخیم  هک  تسا  نیا  لثم  دـیئامن ، باحـصتسا  ار  تاقالم  نامز  رد  تیرک  مدـع  دـیهاوخیم  هک  یماگنه  ینعی : دوشیم  يراج 
هیبنت يادتبا  هرابنیا ، رد  هک  درادن - یعنام  نامز ، ءازجا  هب  تبسن  تیرک ، مدع  باحصتسا  دینک و  يراج  نامز  ءازجا  هب  تبـسن  ار  تیرک 

. میدرک ثحب  احورشم  مهدزای 
33 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف ربتعا  امیف  نیفلتخملا ، یف  همولعم  هلوهجم و  نیب  و ال  نیفلتخم ، اناک  وأ  خیراتلا  یلوهجم  ناثداحلا  ناک  امهنیب ، قرف  هنأ ال  حدقناف 71 ]
[. 1  ] یفخی امک ال  اهیف ، کش  هیدض و  دحأ  وأ  مدقتلا ، نم  نامزلا  بسحب  رخآلا  یلإ  امهدحأ  ۀفاضإ  نم  ۀئشان  ۀیصوصخ  عوضوملا 

______________________________

؟ دومن باحصتسا  تیرک - نامز  رد  ار - تاقالم  مدع  ناوتیم  ثحب  لحم  رد  ایآ  لاؤس :
دشاب و هدش  ققحم  رهظ ، زا  دـعب  تیرک ، تسا  لمتحم  دـشاب و  هدرک  ادـیپ  ققحت  رهظ  زا  لبق  تیرک ، میهدیم  لامتحا  اریز  ریخ ! باوج :

. تسا نیقی  هب  نیقی  ضاقتنا  هکلب  تسین  کش  هب  نیقی  ضاقتنا  روکذم ، ضاقتنا  دشاب ، هدرک  ادیپ  ققحت  رهظ  زا  لبق  هچنانچ 
. دوب فلتخم  خیراتلا ، یلوهجم  ثحب  ضورف  اب  ب - ریخا - ضرف  مکح  طقف  هصالخ :

نیثداح  نیب  یقرف  چیه  هک  دش  صخشم  ام  هتشذگ  تانایب  زا  رکذت : [- 1]
34 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

احورشم هک  [ 72] ریخا ضرف  رگم  درادن  دوجو  تسا ، لوهجم  يرگید  مولعم و  ود ، نآ  زا  یکی  خـیرات  هک  نیثداح  و  خـیراتلا » یلوهجم  »
حضاو تسا ، دراو  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  هب  تبسن  هک  یلاکـشا  خیراتلا ، مولعم  ثداح  هرابرد  ام  تاحیـضوت  زا  انمـض  میدرک  نایب 

. دش
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باحـصتسا میرح  زا  ار  خیراتلا » مولعم   » یلک روطهب  ناشیا  دوشیم ، هدافتـسا  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  ترابع  زا  هک  يوحن  هب  کلذ : نایب 
، نآ رد  باحـصتسا  درادن  انعم  تسا ، خیراتلا  مولعم  هک  يزیچ  ینعی : درک  ثحب  نآ  هرابرد  دیابن  الـصا  دـناهدومرف : ّنأک  هدومن و  جراخ 

ضرف ناـمه  هلمج ، زا  دراد . ناـیرج  باحـصتسا  خـیراتلا  مولعم  ضورف  زا  يرایـسب  رد  هک  دـش  صخـشم  اـم  ناـیب  زا  نکل  دوـش  يراـج 
نامه مدقت  مدع  ینعی  دومن  يراج  مدع  باحصتسا  ناوتیم  هک  تسا  هدش  بترتم  نراقت ، ای  رخأت  مدقت ، رب  یعرش  رثا  الثم  هک  [ 73 «] «ب
هچنانچ دشابن و  ضراعم  هب  يالتبم  هکنیا  رب  طورـشم  اهتنم  دومن  باحـصتسا  ناوتیم  ار  خیراتلا  مولعم  نامه  رخأت  مدع  ای  خیراتلا  مولعم 

يراج باحـصتسا  خـیراتلا » مولعم   » ثداح رد  تفگ  ناوتیمن  یلک  روط  هب  سپ  دـنکیم  طقاست  ضراعت  تلع  هب  دـشاب  ضراعم  راتفرگ 
. دوشیمن

« هدنراگن  » هک دناهدرک  هراشا  ياهتکن  هب  روکذم  ثحب  نایاپ  رد  دوخ  هیافک  حرش  باتک  رد  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  رکذت :
: دنکیم لقن  ار  ناشیا  ترابع  نیع 

وا نیقیرح  وا  نیقیرغ  تومک  دوجولا  یف  امهعامتجا  نکمی  نیذللا  نیثداحلا  یف  هلک  اذـه   » یفخی امک ال  اهیف  کش  هیدـض و  دـحا  وا  ... 
[. 74 «] نهترملا عوجر  نهارلا و  عیب  ثروملا و  توم  ثراولا و  مالسا  وا  نیتعمج  ققحت 

35 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، امهئافتنا امهتوبث و  یف  کش  و  [، 76] ۀساجنلا ةراهطلاک و  ناتداضتم 75 ] ناتلاح  بقاعت  امیف  اضیأ  باحـصتسالل  دروم  هنأ ال  حدقنا  امک 

نیب اهددرت  و  امهتوبث ، یف  کـشلا  ناـمزب  ۀلـصتملا  ۀـنقیتملا  ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  زارحإ  مدـعل  کـلذ  و  اـمهنم ، رخؤملا  مدـقملا و  یف  کـشلل 
[. 1 [ ] قیقد 77 هنإف  ماقملا  یف  لمأت  مهفاف و  نیباحصتسالا ، ضراعت  نم  سیل  هنأ  و  نیتلاحلا ،

______________________________

نیتلاح بقاعت 

شاهرابرد  الصفم  یهقف  بتک  رد  هک  هیهقف  هلأسم  کی  مکح  ام  تانایب  هب  هجوت  اب  [- 1]
36 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دش صخشم  دناهدرک ، ثحب 

كاش نآ ، رخأت  مدـقت و  رد  اهتنم  هدـش  ضراع  دـیز - ای  امـش - سابل  رب  تساجن  تراهط و  داضتم  تلاـح  ود  دـینک  ضرف  هیهقف : هلأـسم 
. هدوب مدقم  تراهط ، رب  تساجن  هکنیا  ای  هتشاد  مدقت  تساجن ، رب  تراهط  ایآ  هک  دیتسه 

ود هلئـسم ، نآ  رد  ایآ  هک : تسا  نیا  دـشابیم ، طوبرم  ام ، یلعف  ثحب  هب  هچنآ  نکل  هدـش  ثحب  الـصفم  روکذـم  هلأسم  نوماریپ  هقف ، رد 
: میئوگب هک  وحن  نیا  هب  دنکیم  ادیپ  نایرج  باحصتسا 

رخأت مدـقت و  رد  نوچ  نکل  هتـشگ  ضراع  نآرب  مه  یتساجن  هک  دراد  نیقی  هدـش و  ضراع  دـیز ، سابل  رب  تراهط  اعطق  ناـمز  کـی  رد 
. دوشیم يراج  تراهط  باحصتسا  تروص ، نیا  رد  هن  ای  هدش  لئاز  هملسم ، تراهط  نآ  ایآ  هک  تسا  ددرم  اذل  تسه  كاش  تساجن ،
رارق تساجن  ضورعم  ینامز ، رد  نم  ساـبل  مراد  نیقی  دـیوگب : دـنک و  ادـیپ  ناـیرج  تساـجن ، باحـصتسا  رگید ، بناـج  رد  نینچمه  و 

[. هن 78 ای  هدش  لئاز  تساجن ، نآ  مراد  دیدرت  تفرگ و 
نایرج تهج  زا  ینعی : دـشاب  حرطم  مه  ود  نآ  ضراعت  هلأسم  لاکـشا و  اما  دـنک  ادـیپ  نایرج  نیباحـصتسا  هک  دراد  یعنام  هچ  هصـالخ :

دـشابیم حرطم  نآ ، عافترا  رد  کش  تساجن و  هب  نیقی  نینچمه  تسا و  حرطم  تراهط ، لاوز  رد  کش  تراهط و  هب  نیقی  باحـصتسا ،
، ضراعت هلأسم  نایرج ، زا  دـعب  اـهتنم  دوشن  يراـج  کـش ، هب  نیقی  ضقن  تهج  زا  ود  ره  هب  تبـسن  کـشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » ارچ اذـل 

يرگید هلأسم  شناکرا  لالتخا  رطاخ  هب  باحـصتسا  ناـیرج  مدـع  تسا و  هلئـسم  کـی  ضراـعت ، تشاد ، هجوت  دـیاب  هک  دوشیم  حرطم 
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. تسه
ای دراد  دوجو  باحـصتسا  نایرج  يارب  یلحم  هیهقف ، هلأسم  نآ  رد  ایآ  رتحـضاو : تراـبع  هب  تسا ؟ مادـک  هلئـسم ، تقیقح  عقاو و  لاؤس :

؟ هن
37 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوشیم باحصتسا  نایرج  عنام  تسا و  حرطم  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  زارحا  مدع  هلأسم  نامه  ثحب ، لحم  رد  هّرـس : سّدق  فنـصم 
: هک تسا  نیا  شتلع  و 

تراهط دـیهدیم ، لامتحا  دـیراد و  مه  تراهط  ضورع  هب  نیقی  اما  دـیراد  تساـجن  نآ  لاوز  رد  کـش  تساـجن و  هب  نیقی  اـضرف  اـمش 
هب ار  نیقی  امـش  تروص ، نیا  رد  دشاب  هدش  ثداح  تساجن ، زا  دـعب  تراهط ، نآ  رگا  دـشاب ، هدـش  ضراع  تساجن ، زا  دـعب  امـش  هنقیتم 

ضقن امـش  دشاب  هدـش  ثداح  تساجن ، ثودـح  زا  لبق  هنقیتم ، تراهط  رگا  يرآ  دـیاهدرک ، ضقن  نیقی ، هب  هکلب  دـیدومنن  ضقن  کش ،
ضقن شرگید  فرط  تسه و  نیقی  هب  نیقی  ضقن  شفرط  کی  هک  تسا  هیطرش  هیضق  تروص  هب  هلئـسم  نیا  نکل  دیدومنن  نیقی  هب  نیقی 

، هنقیتم هقباس  تلاح  زا  دیهاوخب  رگا  باحـصتسا  باب  رد  هکلب  دـنکیمن  تیافک  رادـقم  نیا  باحـصتسا ، باب  رد  تسین و  نیقی  هب  نیقی 
رد نوچ  سپ  دنک  باحـصتسا  يارجا  رب  تلالد  ضقنت » ال   » ات تسا  نیقی  هب  نیقی  ضقن  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  عطق  دـیاب  دـیئامن  دـی  عفر 
رما نآ  دیهدیم  لامتحا  نوچ  هدشن - زارحا  نیقی ، هب  کش  نامز  لاصتا  [، 79 «] خیراتلا یلوهجم   » ضورف زا  یضعب  دننام  مه  ثحب  لحم 

سّدق فنـصم  اذل  درادـن - ققحت  کش  هب  نیقی  ضقن  ضرف ، نیا  قبط  دـشاب و  هدرک  ادـیپ  ققحت  لوا  ثداح  زا  دـعب  نقیتم ، مود  ثداح 
. تسین باحصتسا  دروم  ارجم و  الصا  هیهقف  هلأسم  نیا  دناهدومرف : هّرس 

هب باحصتسا ، نایرج  زا  دعب  اهتنم  دننکیم  باحصتسا  ار  داضتم  تلاح  ود  هک  تسا  فورعم  نینچ  ابیرقت  روکذم  هیهقف  هلأسم  رد  رکذت :
. دنیامنیم طقاست  ضراعت ، تلع 

ناشیا نکل  هدرک ، لقن  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  زا  هحفص 35  یقرواپ  رد  ار  یبلطم  هدنراگن ،» : » رکذت
: مینکیم لقن  ار  نآ  کنیا  هک  دناهدرک  هراشا  يرگید  هتکن  هب  بلطم  نآ  زا  دعب 

38 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ناک امیف  لاکـشإ  الف  کلذک ، مکحل  [ 80] اعوضوم وأ  ایعرـش  امکح  نوکی  نأ  دب  باحـصتسالا ال  دروم  نأ  تفرع  دـق  هنإ  رـشع : یناثلا 

وأ ۀیعرفلا ، ماکحإلا  نم  بحصتسملا 
______________________________

هلبق رخآ  ثداح  دورول  مزال  هرخأت  نال  همدقتب  مکحیف  هئدبم  یف  کش  نامز و  یف  ءیش  دجوی  نا  هدرومف  همدقت  ۀلاصا  یف  مالکلا  اما  «و 
یف بوجولا  یف  ۀقیقح  رمالا  ۀغیص  نا  تبث  اذا  ام  لثم  هددعت  ینعملا و  ةدحو  یف  کشلا  ناک  اذا  امیف  همدقتب  مکحی  هثودح  مدع  ۀلاصابف 
یف هیف  ۀـقیقح  ۀغیـصلا  نوک  لصالا  یـضتقم  لاقیف  کلذ  یلع  عرـشلا  تاباطخ  لمحی  یک  کلذ  لبق  کلذـک  اهنوک  یف  کـش  اـنفرع و 

هناونعب و لصالا  اذـه  نکل  همدـع  لصالا  عضولا و  ددـعت  لقنلا و  مزل  هریغ  یف  ۀـقیقح  نامزلا  کلذ  یف  ناک  ول  ذا  هلبق  لب  ناـمزلا  کـلذ 
نکمی معن  قحاللا  كوکـشملا  قباسلا و  نقیتملا  یف  اهروهظل  هنم  سکع  یلع  لـب  اـعطق  هلمـشت  ـال  باـبلا  راـبخا  هیلع و  لـیلد  ـال  هتاذـب 
ةدعاق ۀیناثلا : ۀطبنتـسملا . تاعوضوملا  یف  نظلا  ۀیجح  یلع  ینبم  اهیلع  دامتعالا  نامزالا و  هباشت  ةدعاق  امهادـحإ : نیتدـعاق  یلا  اهعاجرا 

اذا امب  اهدروم  اندیق  امنا  فورعملا و  باحـصتسالاب  یئارقهق و ال  باحـصتساب  اتـسیل  ناتدعاقلا  ناتاه  عضولا و  ددعت  مدـع  لقنلا و  مدـع 
یـضتقم نوکی  اننامز  یف  مولعملا  عضولا  ثودـح  أدـبم  یف  کشلا  ددـعتلاب و  عطقلا  دـنع  هنال  هددـعت  ینعملا و  ةدـحو  یف  کـشلا  ناـک 

[. 81 «] توبثلا مدع  اهیف  لصالا  نا  یلع  ۀیعرشلا  ۀقیقحلا  ۀلأسم  یف  اوقفتا  اذل  مولعملا و  نامزلا  لبق  هتوبث  مدع  لصالا 
39 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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وه اعرـش  اهیف  مهملا  ناک  یتلا  ۀـیداقتعالا  رومـالا  اـما  و  [ 82] ۀیعرـش ماکحا  تاذ  تناک  اذإ  ۀـیوغللا  وأ  ۀـیجراخلا ، ۀفرـصلا  تاعوضوملا 
اذک امکح و  اهیف  باحـصتسالا  یف  لاکـشا  اذکف ال  ۀیرایتخالا  ۀیبلقلا  لامعالا  نم  اهیلع  بلقلا  دـقع  ینعمب  داقتعالا  میلـستلا و  دایقنالا و 

كاشلا ۀفیظو  هنا  ینعمب  وه  امنا  ایلمع  الـصا  هنوک  لیلدلا و  مومع  لیزنتلا و  ۀحـصل  قح  کش ال  قباس و  نیقی  كانه  ناک  امیف  اعوضوم 
[. 1  ] حراوجلاک حناوجلاب  لمعلا  معیف  تایعقاولا  نع  ۀیکاحلا  تارامالل  الابق  ادبعت ،

______________________________

يداقتعا روما  باحصتسا  مهدزاود  هیبنت 

بوجو ءاقب  باحصتسا  دننام  اضرف  دوشیم - يراج  مکح ، رد  باحـصتسا  یهاگ  هک  میدرک  نایب  مهد  متفه و  هیبنت  رد  يروآدای : [- 1]
. تمرح بترت  يارب  تیرمخ  ءاقب  باحصتسا  دننام  دنکیم  ادیپ  نایرج  مکحلا ،» يذ   » عوضوم رد  یهاگ  و  تبیغ - رصع  رد  هعمج  زامن 

، دشاب هیوغل 84 ] ای  هیجراخ  هفرص 83 ] تاعوضوم  ای  هیعرف  ماکحا  زا  بحصتسم  رگا  هجیتن :
40 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسین شباحصتسا  نایرج  رد  یلاکشا 
هن و ای  دوشیم  يراج  باحـصتسا ، تسه ، ناسنا  بلق  داقتعا و  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  ایآ  تسا : نیا  مهدزاود ، هیبنت  زا  دوصقم  رکذت :
، يداقتعا روما  نیب  دیاب  هکنیا  ای  ود و  ره  ای  دوشیم  يراج  یمکح  باحصتسا  ای  دراد  نایرج  یعوضوم  باحـصتسا  ایآ  نایرج ، ضرفرب 

؟ دش لیصفت  هب  لئاق 
نآ ناـیب  هب  کـنیا  هک  تـسا  مسق 85 ] ود  رب  يداـقتعا  روـما  دـناهدومرف : هدوـمن و  رکذ  یلیـصفت  ثـحب ، لـحم  رد  هّرـس  سّدـق  فنـصم 

: میزادرپیم
41 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: ینعی تسا  بلقلا » دقع  ، » دوصقم هکلب  تسین  نیقی » ، » داقتعا زا  روظنم  نکل  تشاد  هدیقع  دـیاب  يداقتعا  روما  زا  یـضعب  هب  تبـسن  فلا :
رما نآ  هچرگ  دـیامن  میلـست  عضاـخ و  نآ ، ربارب  رد  ار  بلق  دـناوتب  هک  دراذـگ  ناـیم  رد  شبلق  اـب  يوـحن  هب  ار  يداـقتعا  رما  نآ  ناـسنا ،

[. 86] دشابن دصرددص »  » يداقتعا
رد مه  تینامسج  ینعی : دشاب ، یناحور  اهنت  هکنیا  هن  تسه - ینامسج  داعم ، دینک  ضرف  میزادرپیم : یلاثم  رکذ  هب  نهذ  هب  بیرقت  يارب 
ام لاؤس  نکل  دشاب  دقتعم  نآ ، هب  دیاب  یناملسم  ره  دوشیم و  هدافتـسا  هیعرـش  هلدا  زا  ینامـسج  داعم  دیوگب : یـسک  و  هدش - ذخا  داعم ،

هماقا ناهرب  نآ ، تینامسج  رب  دشاب و  هتشاد  نیقی  نآ ، هب  تبـسن  ناسنا ، هک  تسا  نیا  ینامـسج ، داعم  هب  داقتعا  يانعم  ایآ  هک : تسا  نیا 
. دشاب هتشاد  أدبم  هب  نیقی  یعطق ، ناهرب  قیرط  زا  دیاب  ناسنا  تسه و  ینیقی  رما  کی  هک  هّللا » ۀفرعم   » دننام دیامن 

هلدا زا  هک  يرادـقم  نآ  تینامـسج - دـننام  داعم - تایـصوصخ  هب  عجار  اما  دـشاب  یناهرب  هّللا » ۀـفرعم   » دـننام دـیاب  مه  داعم  سفن  دـیاش 
: هک تسا  نیا  دوشیم ، هدافتسا 

، نآرب یلیلد  دوش ، لئاق  داعم ، تینامـسج  رب  ناهرب »  » دیاب هکنیا  اما  دنزب  هرگ  نآ  اب  دـیامن و  میلـست  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  بلق  دـیاب  ناسنا 
دشابن نیقی  دیفم  روکذم ، هلدا  اسبهچ  دنکیم و  نایب  هیعرش  هلدا  ار  شتینامـسج  اما  دراد  تلالد  داعم  لصا  رب  مه  هیلقع  هلدا  هدشن و  مئاق 

. تسه ینامسج  داعم  هب  داقتعا  یعطق ، ینیقی و  هفیظو  هک : دنکیم  هدافا  ار  بلطم  نیا  نکل 
دنک روطخ  ناسنا  نهذ  رد  دـیابن  يداقتعا  روما  داقتعا و  هملک  ندینـش  درجم  هب  هک : میریگیم  هجیتن  میدرک ، نایب  لاـثم  ناونعهب  هچنآ  زا 
کی رد  تسا و  مسق  ود  رب  يداقتعا  روما  هکلب  [ 87] دشاب هتشاد  نیقی  اهنآ  هب  تبـسن  دیاب  ناسنا  هک  تسه  يروما  اهنآ ، زا  دوصقم  هک 
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مسق 
42 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 88] دنک ادیپ  یبلق  داقتعا  اهنآ  هب  تبسن  ناسنا ، هک  تسا  نیا  سدقم ، عراش  دوصقم  اهنآ  زا 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا  روکذم ، هیداقتعا  روما  رد  ایآ  لاؤس :

. یعوضوم مه  دوشیم و  يراج  یمکح ، باحصتسا  مه  يرآ ! باوج :
دیدرت یللع  هب  سپس  تسا  بجاو  ینامسج ، داعم  هب  داقتعا  هتشاد ، نیقی  يدرف  درک : ضرف  نینچ  ناوتیم  داعم  تینامـسج  نامه  رد  الثم 

، تسا ددرم  مکح 89 ،] لصا  رد  نوچ  روکذـم  ضرف  رد  هن ، ای  تسا  مزـال  ینامـسج ، داـعم  هب  داـقتعا  مه  نونکا  اـیآ  هک  دـنکیم  ادـیپ 
. منکیم باحصتسا  ار  شبوجو  ءاقب  هن  ای  تسا  بجاو  مراد ، دیدرت  هک  نونکا  دوب  بجاو  ینامسج ، داعم  هب  داقتعا  ینامز  دیوگیم :

، متـسه ددرم  هک  نونکا  دوب ، ینامـسج  داعم »  » ینامز تفگ : دومن و  يراج  داعم  تینامـسج  سفن  هب  تبـسن  ار  باحـصتسا  ناوتیم  هتبلا 
. منکیم باحصتسا  نآرب ، یعرش  رثا  بترت  روظنم  هب  ار  داعم  تینامسج  ءاقب  هن  ای  تسه  ینامسج  داعم ،

روما زا  روکذـم  مسق  رد  دوشیم  يراـج  یعوضوم  یمکح و  باحـصتسا  طئارـش - قـقحت  اـب  دراوـم - رئاـس  رد  هک  روطناـمه  هصـالخ :
ثحب لحم  رد  دوشیم  هدافتـسا  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » زا هک  دـبعت »  » اریز درادـن  دوجو  باحـصتسا  نایرج  يارب  یعنام  مه  يداقتعا 

. درادن هّیعرف  ماکحا  هب  یصاصتخا  ضقنت » ال   » دراد و نایرج  مه 
؟ تسه یلمع  لصا  کی  باحصتسا ، دناهتفگ  ارچ  سپ  لاؤس :

تارامالل  الابق  ادبعت  كاشلا  ۀفیظو  هنا  ینعمب  وه  امنا  ایلمع  الصا  هنوک 90 ] و  : » باوج
43 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بوجوب انّقیتم  ناک  ولف  [، 92] امکح يرجی  و  [ 91] اعوضوم هل  لاجم  الف  اهتفرعم ، اهب و  عطقلا  وه  القع  اعرـش و  اهیف  مهملا  ناک  یتلا  اما  و 
[. 1  ] بحصتسی هبوجو ، ءاقب  یف  کش  نامز و  یف  ۀمایقلا - لیصافتک  ءیشب - عطقلا  لیصحت 

______________________________

«. حراوجلاک حناوجلاب  لمعلا  معیف  تایعقاولا  نع  ۀیکاحلا 
يوحن هب  دشاب  هتشاد  نیقی  اهنآ  هب  تبسن  دیاب  فلکم  دراد و  تیعوضوم  نیقی ، هّللا » ۀفرعم   » دننام يداقتعا  روما  زا  یـضعب  رد  ب : [- 1]

. دشاب هتشادن  دوجو  ياهشقانم  هنوگچیه  هک 
. دومن يراج  باحصتسا  ناوتیمن  عوضوم  رظن  زا  اما  دوشیم  يراج  یمکح  باحصتسا  يداقتعا ، روما  زا  روکذم  مسق  رد 

یللع هب  دـیز  نونکا  دوب و  بجاو  تمایق ، زور  تایـصوصخ  لیـصافت و  هب  ینیقی  داـقتعا  یناـمز  دـینک ، ضرف  یمکح : باحـصتسا  لاـثم 
اقب مه  العف  ینیقی  داقتعا  هب  قلعتم  فیلکت  نآ  ایآ  رگید  ترابع  هب  هن  ای  تسه  یقاـب  ینیقی ، داـقتعا  بوجو  ناـمه  اـیآ  هک  هدومن  دـیدرت 

: دیوگیم دنکیم و  باحصتسا  ار  فیلکت  ءاقب  تروص  نیا  رد  هن  ای  دراد 
ياضتقم  هب  مه  العف  دوب ، مزال  تمایق ، لیصافت  هب  ینیقی  داقتعا  البق  هک  روطنامه 

44 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هتایح وأ  هتومب  نیقیلا  لیصحت  بجی  لب  هنامز ، مامإ  ۀفرعم  موزل  بیترت  لجأل  بحصتسی ، الف  الثم  نامز  مامإ  ةایح  یف  کش  ول  [ 93] اما و 

هب یفتکی  امم  دروملا  ناک  نظلا و  هتدافإ  باب  نم  ۀجح  ناک  اذإ  الإ  اعرش ، وأ  القع  ۀفرعملا  بوجو  لثم  یف  يدجی  داکی  و ال  هناکمإ ، عم 
ءاقب عم  هتقفاوم  نم  نکمتی  یعرـش ، رثأ  دروملا  یف  نوکی  نأ  نم  اهیف  هناـیرج  یف  دـب  ـال  تاـعوضوملا  رئاـسک  تاـیداقتعالاف  [، 94] اضیأ

[. 1  ] حناوجلا وأ  حراوجلا  لمعب  اقلعتم  كاذ  ناک  هیف ، کشلا 
______________________________
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. دیامن لیصحت  ار  يداقتعا  نانچ  دیاب  درادن  ینیقی  داقتعا  رگا  اتجیتن  تسا و  مزال  ینیقی ، داقتعا  باحصتسا ،
. دوشیمن يراج  هک  یعوضوم  باحصتسا  فالخ  هب  درادن  یعنام  یمکح  باحصتسا  يارجا  هصالخ :

: دناهدرک رکذ  یلاثم  نینچ  یعوضوم  باحصتسا  نایرج  مدع  نایب  يارب  هّرس  سّدق  فنصم » [- » 1]
دشاب هتشاد  نیقی  شمدع  دوجو و  هب  تبسن  دیاب  ناسنا  هک  تسا  ياهلأسم  مالّسلا  هیلع  ماما  تایح 

45 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ضعبل ۀـمزال  تناک  و  اهیلإ ، یحوی  ۀـباثمب  سفنلا  لامک  نم  ۀئـشان  تناـک  اذإ  ةوبّنلا ، سفن  یف  هل  لاـجم  ـال  هنأ  کلذب 95 ] حدقنا  دـق  و 

ضرف ول  و  ۀینیوکتلا ، ۀیجراخلا  تافـصلا  نم  لب  ۀـلوعجم  اهنوک  مدـعل  وأ  اهب ، سفنلا  فاصتا  دـعب  اهیف  کشلا  مدـعل  امإ  اهلامک ، بتارم 
کشلا 
______________________________

تسین تایح  هب  نیقی  دیفم  تایح ، ءاقب  باحصتسا  اریز  [ 96] دومن باحصتسا  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تایح  ءاقب  ناوتیمن  روکذم  لصا  اب  و 
باب زا  هتـسناد و  یلمع  لصا  ار  نآ  هکلب  مینادیمن  تجح  هنظم  باب  زا  ار  باحـصتسا  ام  نوچ  دـیامنیمن  مه  تاـیح  هب  نظ  هداـفا  هکلب 
میوش لئاق  دنک و  تیافک  مه  نظ  نیقی ، رب  هوالع  يداقتعا ، هلأسم  کی  رد  رگا  يرآ  مینادیم  تجح  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » تایاور
ادـیپ نایرج  دـناوتیم  یعوضوم  باحـصتسا  طرـش ، ود  نآ  ققحت  اب  دراد - تیجح  نظ  هدافا  باب  زا  و  تسا - تاراما  ءزج  باحـصتسا ،

مالّـسلا هیلع  ماما  تایح  ءاقب  باحـصتسا  دراد ، تیجح  تایاور  باب  زا  باحـصتسا  تسا و  مزـال  ینیقی ، داـقتعا  هک  یئاـج  نآ  اـما  دـنک 
ام يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  تلحر  تایح و  دیاب  هکلب  درک  تباث  ناوتیمن  باحصتسا  اب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تایح  اریز  [ 97] درادن ياهجیتن 

هیلع ماما  ایآ  هک  دـیامن  قیقحت  بیقعت و  ار  هلئـسم  دـیاب  دوش ، ضراـع  ناـسنا ، يارب  یئـالقع  لاـمتحا  هک  ياهظحل  ره  دـشاب و  صخـشم 
؟ هن ای  دنراد  تایح  مالّسلا 

46 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀنـسحلا تاکلملا  تافـصلا و  رئاس  یف  نأشلا  وه  امک  ۀـباثملا ، کلتب  اهئاقب  مدـع  ۀـبترملا و  کلت  نع  سفنلا  طاطحنا  لامتحاب  اـهئاقب  یف 

. اهباحصتساب اهیلع  بترتی  اهل  مهم  یعرش  رثأ  مدع 98 ] و  تادهاجملا ، تاضایرلاب و  ۀلصاحلا 
تناکل اهل ، اهب  قحتسی  ۀّیصوصخ  ۀّیلهأ و  نم  اهئاطعإ  یف  دب  ناک ال  نإ  و  ۀیالولاک ، تناک  ۀلوعجملا و  بصانملا  نم  ةّوبنلا  تناک  ول  معن 

طونم ریغ  كانه  ناک  لیلد  یلإ  جاتحی  هنکل  اهباحـصتسا ، دـعب  ۀـیلقع  تناک  ول  اهراثآ و  اهیلع  بترتیف 99 ] اهسفنب ، باحـصتسالل  ادروم 
[. 1  ] یفخی امک ال  رادل ، الإ  و  اهب ،

______________________________

. دنکیمن نیقی  داجیا  ام  يارب  درادن و  نایرج  یعوضوم  باحصتسا  تسا ، مزال  نیقی ، هک  يداقتعا  روما  نآ  رد  هصالخ :
هن شتوبن - ءاـقب  رد  اـضرف  دوب و  زرحم  یبن ، کـی  توبن  لـصا  رگا  دـناهدومرف : هداد و  هعـسوت  ار  ثحب  هرئاد  هّرـس  سّدـق  فنـصم  [- 1]

؟ هن ای  دومن  کسمت  باحصتسا  هب  ناوتیم  ایآ  دش ، دیدرت  شتایح -
؟ هن ای  دومن  کسمت  باحصتسا  هب  ناوتیم  میدرک ، ادیپ  دیدرت  نآ  ءاقب  رد  نکل  دوب  ملسم  یلو ، کی  تیالو  لصا  رگا  نینچمه  و 

، تیالو سفن  یعرش و  رثا  يارب  عوضوم  ای  دشاب و  یعرش  لوعجم  دیاب  ای  بحصتسم  میتفگ  اریز  درادن  یلاکـشا  تیالو  ءاقب  باحـصتسا 
وا اریز  تسه  سدقم  عراش  لوعجم 

47 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
يِدـْهَع ُلاـنَی  ـال  َلاـق  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاـق  ًاـمامِإ  ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  هفیرـش ...«  هیآ  زا  هکنیا  اـمک  هدوـمن  لـعج  ار  تماـما  تیـالو و 

ار یلو  دـیاب  وا  دراد و  طاـبترا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  تسه و  هیهلا  هلوعجم  بصاـنم  زا  یکی  تیـالو ، هک  دوشیم  هدافتـسا  [ 100 «] َنیِِملاَّظلا
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- ماما کی  تماما  ای  یلو - کی  تیالو  ءاـقب  رد  یللع  هب  اـضرف  رگا  نیارباـنب  دـیامن  بصن  تماـما - ناونعهب  ار  ماـما  و  تیـالو - ناونعهب 
. میئامنیم يراج  تماما  تیالو و  ءاقب  باحصتسا  میوش ، ددرم 

: تسا حرطم  لامتحا ، ود  توبن  هلأسم  رد  توبن : هلأسم  رد  باحصتسا  نایرج  اما 
. تسه هیهلا  هلوعجم  بصنم  کی  تیالو ، دننام  مه  توبن  فلا :

توبن یحو و  هلأسم  هبترم ، نآ  يرهق  همزال  هک  دسریم  ياهلحرم  هب  يرایتخا  لماکت  رثا  رب  ناسنا  سفن  هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  ب :
لوعجم بصنم  کی  توبن ، هکنیا  هن  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  توبن  دوشیم و  یحو  وا  رب  هاوخانهاوخ  دیـسر ، هلحرم  نآ  هب  یتقو  ینعی  تسا 

[. تسه 101 هینیوکت  هیجراخ  هیعقاو  روما  زا  یکی  ابیرقت  هکلب  دشاب  یعرش 
اهیف کشلا  مدعل  اما  دومن - باحـصتسا  ار  توبن  ءاقب  ناوتیمن  [، 102] دوش ادـیپ  دـیدرت  یبن ، کی  توبن  ءاقب  رد  رگا  ریخا  لامتحا  رب  انب 

لوعجم توبن ، اریز  [- 103 [«] ۀعاجـشلا دوجلاک و   ] ۀینیوکتلا ۀیجراخلا  تافـصلا  نم  لب  ۀلوعجم  اهنوک  مدعل  وا   » اهب سفنلا  فاصتا  دـعب 
تسین  یعرش 

48 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هقدص رادـقم  نالف  دـشاب ، یقاب  یبن ، نالف  توبن  رگا  دـشاب  هدرک  رذـن  یـسک  هکنیا  رگم  درادـن  یعرـش  رثا  هک  تسا  نیا  مه  ام  ضرف  و 

. دوش بترتم  توبن ، هلأسم  رب  هک  تسین  یمهم  یعرش  رثا  مه  نیا  هک  مهدیم 
. دومن يراج  باحصتسا  ناوتیمن  درادن ، ققحت  باحصتسا  طئارش  نوچ  ریخا  لامتحا  رب  انب  هصالخ :

 ...«. ۀیالولاک تناک  ۀلوعجملا و  بصانملا  نم  ةوبنلا  تناک  ول  معن 104 ] : » هلوق
49 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] رم امک  اهیف  لاکشإ  الف  اهب ، فّصتا  نم  ۀعیرش  ماکحأ  ضعب  باحصتسا  ینعمب  اهباحصتسا  اما  و 
لد لیزنتلا و  دّبعتلا و  كانه  حص 105 ] امیف  کشف ، نیقی  یلع  هنأب  فرتعا  اذإ  الإ  مصخلا ، هب  مزلی  داکی  باحصتسالا ال  نأ  یفخی  مث ال 

. لیزنتلا یلع  لیلدلا  کشلا و  نیقیلا و  عم  الإ  هب  عنقی  نأ  حصی 106 ] امک ال  لیلدلا ، هیلع 
و ۀسدقملا ، هسفنب  ۀمئاق  اهئاقب  یف  کشلا  مدعل  ملسملل ، امازلإ  ال  الصأ ، یسوم  ةّوبن  باحصتساب  یباتکلا  ّثبشتل  عقوم  هنأ ال  حدقنا  هنم  و 

نکی  مل  الإ  و  هتعیرش ، خسنب  نیقیلا 
______________________________

هک درادن  یلاکشا  باحصتسا ، ناکرا  تیمامت  اب  هقباس ، تعیرش  نآ  ماکحا  زا  یضعب  باحصتسا  يانعم  هب  توبن  باحصتسا  رکذت : [- 1]
هعجارم هحفـص 418 - ۀیافکلا - حاضیا  مجنپ  دـلج  هب  بلطم  حیـضوت  يارب  ناوتیم  میدرک و  ثحب  الـصفم  مشـش  هیبنت  رد  هنیمز  نیا  رد 

. دومن
50 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هتالاح و یلإ  رظنلاـب  یبنلا  ۀـفرعم  موزلل  کـشلا ، عم  اـعانقا  ـال  و  کـش ، نیقی و  یلع  هنأـب  فرتعی  مل  اـم  هب  مزلی  داـکی  ـال  هنأ  عم  ملـسمب ،
وحن یلع  الإ  هیدجی  داکی  انتعیرش ال  یف  همایق  یلع  لاکتالا 107 ] و  اعرش ، القع و ال  هتعیرشب ال  دبعتلا  یلع  لیلدلا  مدع  و  القع ، هتازجعم 

امهادحإ توبثب  ملعلل  لالتخالا ، هنم  مزلی  مل  ام  نیتعیرـشلا  ةاعارمب  ۀـفرعملا  مدـع  لاح  یف  القع  طایتحالاب  لمعلا 108 ] بوجو  و  لاحم ،
[. 1  ] لاحلا ملعی  مل  ام  ۀقباسلا  ۀعیرشلا  یلع  ءانبلا  موزلب  ملع 109 ] اذإ  الإ  لامجإلا ، یلع 

______________________________

رد هک  یفورعم  هیضق  نامه  ینعی : میزادرپب  نآ  حیضوت  هب  دیاب  نونکا  هک  تسا  نآ  لیذ  مهدزاود ، هیبنت  زا  فنـصم  یلـصا  دوصقم  [- 1]
: هک هدش  حرطم  مه  لئاسر  نیناوق و  باتک 
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یباتک  نآ  هدش و  عقاو  باتک ، لها  زا  یکی  هعیش و  ياملع  ناگرزب  زا  یکی  نیب  ياهرظانم 110 ]
51 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: هتفگ هدومن و  کسمت  باحصتسا  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  توبن  ءاقب  يارب  يدوهی - ملاع  - 
مالّسلا هیلع  یـسوم  توبن  ءاقب  رد  کش  اب  دراد و  لوبق  ار  وا  توبن  لصا  مه  ناملـسم  هتـشاد و  یتوبن  انیقی  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

. دش مزتلم  مالّسلا  هیلع  یسوم  توبن  ءاقب  هب  دیاب  دش ، يراج  باحصتسا ، رگا  میئامنیم و  باحصتسا  ار  وا  توبن  ءاقب 
52 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دنیآیمرب باوج  ماقم  رد  املع  رئاس  دنکیم و  ادیپ  ترهش  ناتساد  نآ  نکل  دوشیم  زجاع  باوج ، ماقم  رد  یعیش  ملاع 111 ] نآ  ایوگ 
: میزادرپیم هّرس  سّدق  فنصم  خساپ  نایب  هب  کنیا 

دراد و یعاـنقا  فدـه  هکنیا  اـی  دـنک  مازلا  نآ  هب  ار  ناملـسم  هک  تسا  نیا  باحـصتسا ، هب  کـسمت  زا  يدوهی  ملاـع  فدـه  اـیآ  لاؤـس :
؟ دیامن عناق  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  توبن  ءاقب  هب  تبسن  ار  شدوخ  باحصتسا ، هب  کسمت  اب  تسا  ددصرد 

: ینعی دش - لئان  ناوتیمن  فده  ود  نآ  زا  کیچیه  هب  باحصتسا  هب  کسمت  اب  باوج :
. دنکیمن ادیپ  نایرج  باحصتسا  الصا 

، دشاب مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  توبن  ءاقب  هب  ناملـسم  مازلا  باحـصتسا ، هب  کسمت  زا  يدوهی  ملاع  روظنم  رگا  فلا : کلذ : حیـضوت 
: هک تسا  نیا  ام  لاؤس 

وا فیرش  سدقم و  حور  زا  توبن  مه  نونکا  هک  تسا  نیا  دوصقم ، رگا  تسیچ ؟ مالّسلا  هیلع  یسوم  توبن  ءاقب  باحصتسا  يانعم  الوا » »
هب  تبسن  مه  ام  هدشن ، خلسنم  حاورا ، ملاع  رد 

53 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رگا دوش و  لـئاز  وا  زا  توبن  اـت  هدـشن  دراو  وا  رب  یـصقن  تسا و  توبن  هب  فصتم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سفن  نوـنکا  هک  میراد  نیقی  نآ 
نیا ام  خساپ  تسه ، یقاب  تاروت ، تاررقم  هدشن و  خسن  وا  تعیرش  هک  تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  توبن  ءاقب  زا  يدوهی  ملاع  دوصقم 

باحـصتسا قیرط  زا  ناوتیمن  دراد ، خسن  هب  نیقی  هک  ار  یـسک  هدش و  خسن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تعیرـش  دراد  نیقی  ناملـسم  هک : تسا 
هیلع یسوم  تعیرش  هک  درادن  يدیدرت  ناملـسم  تسا و  كاش  صخـش  هفیظو  باحـصتسا ، اریز  هدشن  خسن  تعیرـش ، نآ  هک  دومن  مزلم 

[. هدش 112 خسن  لامجا ، وحن  هب  تاروت  تاررقم  مالّسلا و 
دناوتب ات  درادن  خسن  رد  دیدرت  ناملسم ، تسه ، وا  نید  خسن  مدع  تعیرش و  ءاقب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  توبن  ءاقب  زا  دوصقم  رگا  هصالخ :

. دیامن يراج  باحصتسا 
فرتعم لیلد ، نآ  طئارـش  هب  ناسنا  مصخ  دیاب  دوشیم  مازلا »  » يانبم قبط  هک  یتاجاجتحا  رد  دشاب ، ددرم  مه  ناملـسم  هک  ضرفرب  ایناث » »

نآ تسا  مزال  یئامن ، يراـج  باحـصتسا  دـیاب  هک  دـنک  مازلا  ار  شدوخ  ناملـسم  فرط  تسا  ددـصرد  یباـتک  ملاـع  یتقو  ینعی : دـشاب 
هب تبـسن  هک  يدرف  هب  اما  باحـصتسالا » کیلع  بجی  : » دیوگب وا  هب  تقونآ  مراد  قح  کش ال  قباس و  نیقی  نم  هک  دـیامن  رارقا  فرط ،

«. باحصتسالا کیلع  بجی   » تفگ ناوتیمن  هدرکن ، فارتعا  کش - نیقی و  باحصتسا - نکر  ود 
مدـع هب  نیقی  هک  يدرف  هب  ای  و  باحـصتسالا » کیلع  بجی   » تفگ ناوتیم  تسین ، ددرم  شیوخ  سابل  تراهط  ءاقب  رد  هک  يدرف  هب  اـیآ 

! ریخ باحصتسالا .» کیلع  بجی   » تفگ ناوتیم  دراد ، دوخ  سابل  تراهط  ءاقب 
54 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءاقب رد  هک  دومنن  فارتعا  یناملـسم  رگا  ّالا  دشاب و  فرتعم  هلدا ، نآ  طئارـش  ققحت  هب  تبـسن  ناسنا ، مصخ  دیاب  هیمازلا  هلدا  رد  هصالخ :
اب بلطم  نیا  اریز  باحصتسالا » کیلع  بجی  : » میئوگب وا  هب  میناوتیمن  یمازلا  لیلد  کی  ناونعهب  متسه  ددرم  مالّسلا  هیلع  یـسوم  توبن 
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. تسا ریاغم  مازلا ، قطنم 
. درادن يرثا  دیامن ، هماقا  ناملسم ، ربارب  رد  دهاوخب  یمازلا  لیلد  کی  تروص  هب  ار  باحصتسا  هب  کسمت  يدوهی ، ملاع  رگا  هجیتن :

: هک تسا  نیا  ام  خساپ  دیامن ، اکتا  باحصتسا  هب  دهاوخب  شدوخ  دشاب و  هتشاد  یعانقا  فده  يدوهی ، ملاع  رگا  ب :
، توبن ءاقب  باحـصتسا  اب  دراد و  تیلخدـم  نآ  رد  نیقی  هک  تسه  يداقتعا  لئاسم  نآ  زا  مالّـسلا - هیلع  ماما  تایح  دـننام  توبن - ـالوا » »

. تسین نیقی  دیفم  باحصتسا ، اریز  دنکیمن  ادیپ  ققحت 
؟ تسا نآ  تیجح  رگنایب  مالسا ، نید  ایآ  تسیچ  باحصتسا  هناوتشپ  هک : تسا  نیا  یباتک  ملاع  زا  ام  لاؤس  ایناث » »

یمالـسا دیوگب ، اتجیتن  دنک و  نایب  ام  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  توبن  ءاقب  باحـصتسا  دناوتیمن  هدـش ، تباث  مالـسا ، رد  هک  یتیجح 
. درادن یساسا  باحصتسا ، هجیتن ، رد  و  تسین - حرطم 

یباـتک ملاـع  هکنیا  رگم  ریخ ! [113 ؟] دومن کـسمت  نآ  هب  مالـسا  یفن  يارب  ناوـتیم  اـیآ  تسا  مالـسا  نید  تاررقم  زا  باحـصتسا  رگا 
هب دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشادن  باحـصتسا  تیجح  رب  یلیلد  يدوـهی  ملاـع  یتـقو  اـت  ـالا  تـسه و  یلقع  هلأـسم  کـی  باحـصتسا ، دـیوگب 

. دنک دامتعا  مالّسلا  هیلع  یسوم  توبن  ءاقب  هب  اتجیتن  دیامن و  کسمت  باحصتسا 
. تسا مامتان  یباتک ، ملاع  لالدتسا  سپ  دنکیمن  ادیپ  نایرج  الصا  یعانقا »  » هچ دشاب  هتشاد  یمازلا »  » هبنج هچ  باحصتسا ، هصالخ :

55 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف مالکلا  و  لاکـشإلا 115 ] عقی  امبر  هنکل  ماعلا ، لثم 114 ] ۀلالد  عم  ماقم  یف  باحصتسالا  نایرج  مدع  یف  ۀهبـش  هنإ ال  رـشع : ثلاثلا 

[. 1  ] ماعلاب کسمتلا  وأ  باحصتسالا  دروم  نامزلا  اذه  دعب  دروملا  نأ  یف  نامز  یف  صّصخ  اذإ 
______________________________

صِّصخم مکح  باحصتسا  مهدزیس  هیبنت 

يربتعم هراما 116 ] هن  میشاب و  هتشاد  مکح  هب  نیقی  هن  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  تسه و  یلمع  لصا  کی  باحـصتسا ، رکذت : [- 1]
اما [ 117] دـیامن هضراعم  مومع ، ای  قالطا  اب  دـناوتیمن  باحـصتسا  سپ  لیلد -» ثیح ال  لیلد  لصالا  نا  - » دـشاب حرطم  مکح ، توبث  رب 

باحـصتسا نایرج  هب  تبون  دراد و  تلالد  ماع  هک  تسه  يدراوم  زا  دروم  نـالف  اـیآ  هک  هدـش  عقاو  لاکـشا ، لـحم  نآ ، قیداـصم  ّنأـک 
. تسه لاکشا » الب   » باحصتسا هب  عوجر  اتجیتن  درادن و  یتلالد  ماع  هکنیا  ای  دسریمن 

، لـیلد نآ  نکل  میراد  مه  یـصصخم  لـیلد  تسه و  ملاـع » ّلـک   » مارکا بوجو  رب  لاد  ءاـملعلا » مرکا   » وحن هب  یماـع  دـینک  ضرف  لاـثم :
دیز هک  دوش  صخـشم  ام  يارب  ات  ملاعلا » ادیز  مرکت  ال  : » دیوگیمن اضرف  دـنکیمن ، جراخ  ماع ، مومع  زا  یلک  روط  هب  ار  دارفا  زا  یـضعب 

زا ملاع 
56 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يرخأ و  ماودلا 118 ،] رارمتـسالا و  وحن  یلع  هعوضومل  همکح  توبث  نامزلا - ۀـظحالمب  نوکی - ةرات  ماعلا ، دافم  نإ  لاقی : نأ  قیقحتلا  و 
فرظ نامزلا  ذخأ  وحن  یلع  نوکی  ةرات  هصـصخم ، دافم  کلذـک  و  ماعلا 119 .] كاذ  عوضومل  ادرف  مایألا  نم  موی  لـک  لـعج  وحن  یلع 

[. 1  ] هعوضوم یف  اذوخأم  ادّرفم و  نوکی  وحن  یلع  يرخأ  و  هماود ، همکح و  رارمتسا 
______________________________

اتجیتن هدومن و  جراخ  ماع  مومع  زا  ۀـعمجلا » موی  ملاعلا  ادـیز  مرکت  ال   » وحن هب  نامز  کی  رد  ار  درف  کی  هکلب  هدـش  جراخ  مرکا »  » مومع
بوجو ماع ، مومع  یضتقم  ایآ  رگید : ترابع  هب  هن  ای  تسه  مارکالا  بجاو  هعمج - زا  دعب  هبنـش - زور  رد  ملاع  دیز  ایآ  هک  میتسه  ددرم 
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. دشابیم وا  مارکا  بوجو  مدع  رب  لاد  باحصتسا ، هکنیا  ای  تسه  وا  مارکا 
؟ دوشیم کسمت  ماع  هب  هکنیا  ای  دوشیم  باحصتسا  صاخ ، مکح  ایآ  رگید : ترابع  هب  تسیچ  روکذم  ضرف  مکح  لاؤس : [- 1]

: میزادرپیم فنصم  مالک  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسه  یهوجو 120 ] هلئسم ، رد  باوج :
57 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هظحالم ار  ود  نآ  بیترت ، هب  کنیا  هک  درک  نایب  ار  هلئـسم  مکح  ناوتب  ات  دومن . هجوت  صاخ  لیلد  هب  نینچمه  ماع و  لیلد  سفن  هب  دـیاب 
: مینکیم

روکذم ماع  ینعی  دـشابیم  ملاعلا و ...  ارکب  مرکا  ملاعلا ، ادـیز  مرکا  ءاملعلا ،» مرکا   » يانعم دراد و  تیمومع  دارفا ، رظن  زا  ماع  املـسم  - 1
تاعوضوم ملاع ، دارفا  هب  تبـسن  ءاملعلا » مرکا   » سپ تسه  قادـصم  ياراد  اـملع  ددـع  هب  دـنکیم و  ادـیپ  لـالحنا  ملاـع  دارفا  دادـعت  هب 

: تسا نیا  رد  یلصا  ثحب  اما  دراد  لقتسم 
هب نامز » ، » تسه موی » لک  یف  - » شقالطا ای  مومع - ياضتقم  تسه و  ملاعلا و ...  ارکب  مرکا  ملاعلا ، ادیز  مرکا  شیانعم  هک  روکذـم  ماع 

؟ هدش ذخا  نآ  رد  یتیفیک  هچ 
تروص  ود  نیا  زا  یکی  هب  الوم  دراد  ناکما  رگید  ترابع  هب  تسا  حرطم  لامتحا ، ود 

58 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دیامن ظاحل  ار  نامز » »

[، 121] زور ره  مه  اهنآ  زا  مادکره  رد  دنتـسه ، یلقتـسم  عوضوم  رگیدکی  ربارب  رد  مادکره  ملاع ، رکب  ملاع و  دـیز  هک  روطنامه  فلا :
يرگید عوضوم  تبـسلا » موی  ، » تسا عوضوم  کی  ۀعمجلا » موی  ، » تسا عوضوم  رازه  الثم  ملاع ، دـیز  ینعی : تسا  لقتـسم  عوضوم  کی 

. لقتسم عوضوم  موی  لک  دنکیم - ادیپ  ددعت  نامز  تاعطق  مایا و  دادعت  هب  تاعوضوم  ینعی : اذک . مه  دحالا » موی   » تسه و
- ناـمز زا  ياهعطق  ره  هکنیا  هن  [ 122] دشاب مکح  ماود  رارمتـسا و  فرظ  مایا ، دشاب و  لقتـسم  عوضوم  کی  ملاع ، دـیز  تسا  نکمم  ب :

. دشاب یلقتسم  عوضوم  دارفا - دننام 
فرظ طقف  نامز  هکنیا  ای  تسا  لقتـسم  درف  نامز ، زا  هعطق  ره  هک  هدش  ذخا  يوحن  هب  ماع  لیلد  رد  نامز  هک  دومن  هظحالم  دیاب  هصالخ :

. دشابیم مکح  توبث 
: ینعی دشاب  هدش  ذخا  روکذم ، وحن  ود  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  مه  صاخ  لیلد  - 2

موی یف   » دیز مارکا  هک  يوحن  هب  هدش  لئاق  تیدرف ، ۀعمجلا ،» موی   » يارب ۀعمجلا » موی  ادیز  مرکت  ال   » هتفگ هک  یملکتم  دراد  ناکما  فلا :
. دشاب ریاغم  ۀعمجلا » موی  یف   » وا مارکا  اب  تبسلا »

. دشاب هدشن  لئاق  تیدرف  زور ، ره  يارب  الوم  تسا  نکمم  ب :
: تسا روصتم  تروص ، راهچ  ثحب ، لحم  رد  هجیتن :

تیفرظ و ياراد  ماع ، لیلد  رد  نامز  - 3 دشاب . هتشاد  تیدرف  صاخ ، ماع و  رد  نامز  - 2 دشاب . هتشاد  تیفرظ  صاخ ، ماع و  رد  نامز  - 1
. دشاب هتشاد  تیفرظ  صاخ ، لیلد  رد  تیدرف و  ياراد  ماع ، رد  نامز  - 4 دشاب . هتشاد  تیدرف  صاخ ، رد 

: میزادرپب روکذم  هناگراهچ  ضورف  زا  کیره  مکح  نایب  هب  بیترت  هب  دیاب  کنیا 
59 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مدـعل هتلالد ، دروم  ریغ  یف  صاخلا  مکح  باحـصتسا  نع  صیحم  ـالف  لّوألا 123 ،] وحنلا  یلع  صاخلا  ماعلا و  نم  لک  داـفم  ناـک  نإـف 
ناـمزلا یف  هل  مکحلا  توبث  یلع  لادـلا  صاـخلاب  رارمتـسالا  عاـطقنا  و  هعوضوم ، یف  ةدـح  یلع  هلوـخد  مدـعل  همکح ، یلع  ماـعلل  ۀـلالد 

. هباحصتسال الإ  لاجم  الف  قحاللا ، نامزلا  یف  هتوبث  یلع  هتلالد  نود  نم  قباسلا ،
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نامز لوأ  نوکیف  هتلـالد ، دروم  ریغ  یف  هب  ّرـض  اـمل  لوألا 124 ،] نم  هل  اصـصخم  ناک  اذإ  امک  همکحل ، عطاـق  ریغ  صاـخلا  ناـک  ول  معن 
امیف هب  کسمتلا  حصی  و ال  هوحن ، سلجملا و  رایخب  صّـصخ  ول  و  ِدوُقُْعلِاب ) اُوفْوَأ   ) کسمتلا ب ّحصیف  هتلالد ، نامز  دـعب  همکح  رارمتـسا 

[. 1 [ ] مهفاف 125 هلّوأ ، یف  رایخب ال  صصخ  اذإ 
______________________________

؟] تسیچ 126 هلئسم  مکح  دنشاب ، هدش  ظاحل  تیدرف - هن  تیفرظ - وحن  هب  صاخ  ماع و  رگا  لاؤس : لوا : ضرف  مکح  [- 1]
60 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نامز کی  رد  ار  ماـع  دارفا  زا  یـضعب  هک  یصاخ 127 ] نآ  دناهدش : لئاق  لیذ  حرش  هب  یلیـصفت  هلئـسم ، رد  هّرـس  سّدق  فنـصم  باوج :
مراهچ موس و  مود ، نامز  یهاگ  تسا و  ماع  هب  لـمع  عورـش  ناـمز  نیلوا  ناـمز ،»  » نآ یهاـگ  هدومن ، جراـخ  ماـع  نآ  تحت  زا  یـصاخ 

. تسا
ماع بجوم  هب  املع - مارکا  هن ، یهاگ  دوش  ارجا  ءاـملعلا » مرکا   » دـیاب هک  تسا  يزور  نیلوا  ۀـعمجلا » موی   » یهاـگ رتحـضاو : تراـبع  هب 

هک يوحن  هب  هدومن  جراخ  هعمج ، زور  رد  ار  دیز  ۀـعمجلا - موی  ادـیز  مرکت  ال  ینعی : صاخ - هدـش و  عورـش  هبنـشجنپ ، زور  زا  روکذـم -
ۀعمجلا موی  ادـیز  مرکت  بجوم ال  هب  هعمج  زور  اهتنم  دـیاهدومن  مارکا  ار  وا  مه  امـش  هدوب و  مارکالا  بجاو  هبنـشجنپ ، زور  دـیز ، ناـمه 

. هدش یفتنم  شمارکا  بوجو 
: تسا وحن  نیا  هب  هّرس  سّدق  فنصم  لیصفت 

صصخم لیلد  هعمج ، زور  نکل  دیاهدومن  مارکا  ار  وا  امش  اضرف  هدش و  یلمع  دیز ، هرابرد  هبنشجنپ  زور  زا  ماع  هک  يدروم  نآ  رد  فلا :
زا ریغ  یهار  چیه  هن  ای  تسا  مارکالا  بجاو  دیز ، هبنـش ، زور  هک  میئامن  دیدرت  هچنانچ  تروص  نیا  رد  ۀعمجلا ، موی  ادـیز  مرکت  ال  هتفگ :

یلقتسم درف  کی  هبنش ، زور  رد  دیز  مارکا  اریز  دومن  کسمت  ماع  مومع  هب  ناوتیمن  الصا  میرادن و  دیز  مارکا  بوجو  مدع  باحـصتسا 
تفریذـپ و نایاپ  دـش و  یلمع  هبنـشجنپ  زور  رد  دـیز  هب  تبـسن  روکذـم ، ماع  دومن ، کسمت  ءاملعلا » مرکا   » هب ناوتب  ات  تسین  ماع  نآ  زا 

هعمج زور  رد  وا  مارکا  اب  ریاغم  لقتـسم و  درف  کی  هبنـش ، زور  رد  دـیز  مارکا  هک  تسا  نیا  اـم  ضرف  هدـمآ ، صـصخم  لـیلد  هک  نونکا 
ماع مومع  هب  ناوتب  ات  تسین  یلقتـسم  درف  کی  مه  هبنـش  زور  دـیز ، مارکا  هدـش و  ارجا  صاخ  هتفر ، رانک  هدـش و  یلمع  ماع ، سپ  تسین 

. دومن کسمت 
61 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، هعمج حبـص  اضرف  مه  ۀعمجلا » موی  ادـیز  مرکت  ال   » هدـش و دراو  هعمج ، حبـص  زا  ءاملعلا » مرکا  : » مینک ضرف  رگا  تروص  نامه  رد  ب :
؟ دوشن دیز  لماش  هک  تسه  ءاملعلا  مرکا  رد  يروصق  هچ  اما  تسین  ماع  زا  یلقتسم  درف  کی  هبنش ، زور  هچرگ  تروص  نیا  رد  هدش  دراو 

يارب یـسک  هلئـسم ، ضرف  قبط  هک  میراد  مه  لوبق  درادـن و  مارکا  بوجو  هعمج ، زور  رد  دـیز  صاخ ، لیلد  بجوم  هب  رگید : ترابع  هب 
؟ دوشن دیز  لماش  ماع ، ارچ  اذل  هدوبن  ۀعمجلا » موی   » زا رتشیب  مه  صیصخت  هرئاد  نکل  هدشن  لئاق  تیدرف  هعمج ، زور 

یف رایخب ال  صـصخ  اذا  امیف  هب  کسمتلا  حـصی  و ال  هوحن 128 ] سلجملا و  رایخب  صـصخ  ول  دوقعلاب و  اوفواب  کـسمتلا  حـصیف  : » هلوق
[«. مهفاف 129 هلوا 

مومع صصخم  رایخ و  توبث  رب  لاد  ياهلدا  دوقعلاب ، اوفوا  ربارب  رد  اریز  تسا  حرطم  تارایخ ، باب  رد  میدرک  نایب  نونکا  هچنآ  قادصم 
رگا اضرف  دشابیم ، ِدوُقُْعلِاب » اُوفْوَأ  »

62 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هلف هدارفأ ، نم  نامزلا  اذـه  ظاحلب  مکحلا  عوضوم  نوکل  مالک ، الب  ماعلاب  کـسمتلا  نم  ّدـب  ـالف  یناـثلا ، وحنلا  یلع  اـمهدافم  ناـک  نإ  و 

[. 1 [ ] هفالخ 130 یلع  صاخلا  ۀلالد  مدع  ضورفملا  و  همکح ، یلع  ۀلالدلا 
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______________________________

، دـشن لصتم  دـقع ، هب  رایخ  هچنانچ  اما  میئامنیم  کسمت  ِدوُقُْعلِاب » اُوفْوَأ   » مومعلا و تلاصا  هب  میئاـمن  دـیدرت  سلجم 131 ] رایخ  ءاـقب  رد 
تبـسن رگا  تروص  نیا  رد  دومن  رایخ  تابثا  موزللا ، تلاصا  فالخرب  رایخ  لیلد  سپـس  درک ، ادیپ  ققحت  مهنآ  موزل  دش و  ققحم  دـقع 

رب عالطا  ماگنه  زا  هکلب  تسین  لصتم  هلماعم ، هب  نبغ  رایخ  میئوگب  رگا  الثم  مینکیم  باحـصتسا  ار  نآ  ءاقب  میوش ، ددرم  راـیخ ، ءاـقب  هب 
. میئامنیم باحصتسا  ار  رایخ  ءاقب  تروص 133 ] نیا  رد  [ 132] دوشیم تباث  نبغ ،

کی دـیز ، هک  روطناـمه  ینعی : تسا  تیدرف »  » ناونع ياراد  صاـخ - ماـع و  رد  مود - ضرف  رد  ناـمز » : » میتفگ مود : ضرف  مکح  [- 1]
. اذک مه  تبسلا » موی   » تسا و رگید  درف  مه  دحالا » موی  ، » تسا درف  کی  مه  ۀعمجلا » موی  ، » تسا درف 

رد اریز  دیئامن  کسمت  ءاملعلا » مرکا   » مومع هب  دیاب  هن  ای  تسا  بجاو  هبنـش ، زور  رد  دیز  مارکا  هک  دیئامن  دـیدرت  رگا  روکذـم  ضرف  رد 
الـصا دـشابن ، مه  یماع  هچنانچ  و  [ 134] دومن عوجر  ماع  هب  دیاب  دـئاز  صیـصخت  رد  کش  تروص  رد  دـیتسه و  ددرم  دـئاز ، صیـصخت 

يارب  ار  درف  کی  مکح  دناوتیمن  باحصتسا  اریز  دومن  کسمت  باحصتسا  هب  ناوتیمن 
63 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، الصأ ۀلالد  كانه  نکی  مل  نإ  هنإف و  باحصتسالل 135 ،] دروم  الف  یناثلا ، وحنلا  یلع  صاخلا  لوألا و  وحنلا  یلع  ماعلا  دافم  ناک  نإ  و 
اضیأ لاجم  و ال  عوضوملا ، مکح  باحصتسا  ال  رخآ ، یلإ  عوضوم  مکح  ءارسإ  نم  هتلالد  دروم  ریغ  یلإ  صاخلا  مکحلا  باحسنا  نأ  الإ 

[. 1  ] لوصألا رئاس  یلإ  عوجرلا  نم  ّدب  الف  [، 136] افنآ رم  امل  ماعلاب  کسمتلل 
______________________________

. تسا ریاغم  هبنش ، زور  مارکا  اب  هعمج  زور  مارکا  هلئسم ، ضرف  رب  انب  نوچ  [ 137] دیامن تابثا  رگید  درف 
زا نامز » : » هک تسا  نیا  شتلع  ماـع و  هب  هن  دومن و  کـسمت  ناوتیم  باحـصتسا  هب  هن  روکذـم  ضرف  رد  موـس 138 :] ضرف  مکح  [- 1]
هک یمکح  اذل  دوشیم  بوسحم  درف ، ود  ۀعمجلا ، موی  اب  تبسلا  موی  ینعی : هدش ، هتخانـش  رثکتم  تسا و  تیدرف  ياراد  صاخ ، لیلد  رظن 

. دومن تباث  شریاغم  درف  يارب  باحصتسا  هلیسو  هب  ناوتیمن  تسا ، تباث  درف ، کی  يارب 
، نامز تیدرف و  هن  دراد  تیفرظ  ماع ، لیلد  رظن  زا  ۀـعمجلا - موی  و  نامز - هک : تسا  نیا  دومن ، کـسمت  ناوتیمن  مه  ماـع  هب  هکنیا  تلع 

. دومن کسمت  ءاملعلا  مرکا  مومعلا و  تلاصا  هب  ناوتب  هک  میتسین  ددرم  دئاز ، صیصخت  رد  اتقیقح  تسین و  دارفا  رثکت  بجوم 
64 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ناـکل هتلـالد  ـال  ول  هنکل  و  صاـخلا ، ۀـلالد  رادـقمب  هصیـصخت  یف  راـصتقالل  ماـعلا ، وه  عجرملا  ناـک  سکعلا  یلع  اـمهدافم  ناـک  نإ  و 
انخیش مالک  قالطا  نأ  فرعت  لّمأتف  هباحصتسا ، حص  وحن  یلع  ذخأ  دق  صاخلا  فرط  یف  مکحلا  نأ  نم  تفرع  امل  اعجرم ، باحصتسالا 

[. 1  ] هلحم ریغ  یف  اتابثإ  ایفن و  ماقملا  یف  هماقم ) هّللا  یلعأ   ) ۀمالعلا
______________________________

لاغتشا ای  تئارب  دننام  هیلمع  لوصا  هب  دراوم  فالتخا  بسح  هب  دیاب  اذل  ماع  هب  هن  دومن و  کسمت  ناوتیم  باحـصتسا  هب  هن  نوچ  هجیتن :
. دومن عوجر 

هب تبسن  ماع ، هک  دیتسه  ددرم  امش  اضرف  تسا و  لقتسم  عوضوم  کی  تبـسلا » موی  ، » روکذم ضرف  رد  مراهچ 139 :] ضرف  مکح  [- 1]
. دوشیم يراج  مومعلا  تلاصا  اذل  هن ، ای  هدروخ  صیصخت  لقتسم ، درف  نآ 

لیلد رظن  زا  نامز  ضرف ، نآ  رد  اریز  میئامن  کسمت  باحـصتسا  هب  میتسناوتیم  دوبن ، ماع  رگا  هک  تسا  نیا  مراـهچ ، ضرف  تیـصوصخ 
. تسا تیفرظ  ناونع  ياراد  صاخ ،

. دیامن تمواقم  شربارب  رد  دناوتیمن  باحصتسا  دشاب ، تباث  یتلالد  ماع ، يارب  هک  يدروم  رد  هجیتن :
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هدومن اکتا  ماع  لیلد  رب  طـقف  ناـشیا  اریز  تسین 140 ] لماک  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  مالک  هک  دش  صخـشم  هّرـس  سّدق  فنـصم  نایب  زا 
مکح شتیفرظ  رد  میئاـمنیم و  عوـجر  ماـع  هب  نآ  تیدرف  رد  و  تیدرف »  » یهاـگ تسا و  تـیفرظ »  » وـحن هـب  یهاـگ  دـناهدومرف : و  [ 141

. مینکیم باحصتسا  ار  صصخم 
65 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قافولاب نظلا  نع  الـضف  فالخلاب  نظلا  عمف  نیقیلا ، فـالخ  وه  باحـصألا  تاـملک  باـبلا و  راـبخأ  یف  کـشلا  نأ  رهاـظلا  رـشع : عبارلا 
ریغ یف  رابخألا  یف  هیف  هلامعتسا  فراعت 143 ] و  حاحـصلا 142 ،] یف  امک  ۀغل  کلذک  هنأ  یلإ  افاضم  هیلع - لدی  و  باحـصتسالا ، يرجی 

سیل هنأ  نیقیلا و  هب  ضقنی  ام  دـیدحت  نایب  یف  هنأ  هرهاظ  نأ  ثیح  رخآ ) نیقیب  هصقنت  نکل  و  : ) بابلا رابخأ  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  باـب -
[. 1  ] نیقیلا الإ 

______________________________

؟ تسیچ باحصتسا  باب  رد  کش »  » زا دوصقم  مهدراهچ  هیبنت 

هراشا

؟ تسیچ کش »  » زا دوصقم  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » هدمآ باحصتسا - باب  رد  تایاور - رد  هکنیا  لاؤس : [- 1]
لامتحا تروص  هب  هاوخ  مه  نیقیلا  مدـع  دـشابیم - نیقیلا » مدـع  ، » روظنم اـی  تسا  نیفرطلا » يواـستم   » لاـمتحا کـش ،»  » زا دوصقم  اـیآ 

. مهو ای  نظ و  ای  دشاب  نیفرطلا  يواستم 
: زا تسا  ترابع  ناشلیلد  دناهدومن و  راهظتسا  ار  مود  لامتحا  فنصم ، باوج :

[. 144] دناهدرک انعم  نیقیلا » فالخ   » هب ار  کش » - » حاحص باتک  رد  تغل - رد  - 1
. يوغل هن  دشاب  هتشاد  یحالطصا  هبنج  نیفرطلا ، يواستم  لامتحا  يانعمهب  کش »  » دیاش رکذت :

66 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
عم هقالطاب  لد  ثیح  ملعی ) وه ال  ءیش و  هبنج  یف  كرح  اذا   ) اّمع مالّسلا  هیلع  هنع  لاؤسلا  دعب  مان ) دق  هنأ  نقیتسی  یتح  ال  : ) اضیأ هلوق  و 

، انایحأ هل  ةدـیفم  تناکل  امئاد  هل  ةدـیفم  نکت  مل  ول  اهنأ  ۀـهادب  دـفت ، مل  اذإ  ام  و  نظلا ، ةرامألا  هذـه  تدافأ  اذإ  ام  نیب  لاصفتـسالا  كرت 
نیقیلا  ضقنت  و ال  : ) هدعب مالّسلا  هیلع  هلوق 146 ] و  ةدافإلا ، ةروصل  یفنلا  مومع  یلع 145 ]

______________________________

یـس دصرد ، هاجنپ  وحن  هب  ناشدیدرت  هاوخ  دنیامنیم ، لامعتـسا  ار  کش »  » هملک دنـشاب ، هتـشاد  دیدرت  هک  يدروم  ره  رد  فرع »  » رد - 2
هملک دـشاب ، يواستم  ـالماک  دـیدرت  فرط  ود  رگا  هک  هدومنن  نییعت  ار  ینازیم  فرع ، رگید : تراـبع  هب  دـشاب  دـصرد  داتـشه  اـی  دـصرد 

. میئامنیم لامعتسا  ار  کش » »
. تسه یماع  يانعم  ياراد  یفرع ، لامعتسا  رظن  زا  کش » : » هصالخ

: هلمج زا  تسا  نیقیلا » فالخ  ، » کش يانعم  هک  دراد  دوجو  يدهاوش  مه  باحصتسا  هب  طوبرم  رابخا  رد  فرع  تغل و  رب  هوالع  - 3
«. رخآ نیقیب  هضقنت  نکل  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  ال  فلا ...« :

نیقیلا ضقنت  ال   » هدمآ لوا  هلمج  رد  اریز  تسین  ضورف  مامت  رگنایب  روکذم ، ترابع  دـشاب ، نیفرطلا  يواستم  لامتحا  يانعمهب  کش  رگا 
نآ مکح  ایآ  تسیچ ؟ نظ  مهو و  مکح  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  رخآ ،» نیقیب  هضقنت  نکل  : » هدش هدراو  نینچ  رگید ، هلمج  رد  و  کشلاب »

؟ هدشن نایب  ود 
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67 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] یفخی امک ال  کشلاب ، نیقیلا  ضقن  مدع  وه  اقلطم  اّیغملا  یف  مکحلا  نأ  کشلاب )

______________________________

. دشابیم نیقیلا 147 »] مدع   » نامه لوا ، هلمج  رد  کش »  » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  رخآ » نیقیب  هضقنت  نکل   » هلمج
میدرک ثحب  شاهرابرد  هحفص 236 - ۀیافکلا - حاضیا  مجنپ  دلج  رد  الصفم  هک  هدش  دراو  هرارز  لوا  هحیحص  رد  رگید  دهاش  ب : [- 1]

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  الامجا  کنیا  و 
 ...«. ءوضولا هیلع  ناتقفخلا  ۀقفخلا و  بجوی  ءوضو أ  یلع  وه  مانی و  لجرلا  هل : تلق  لاق : »

وـضو نـالطب  ثعاـب  ترچ ، ود  ترچ و  کـی  اـیآ  دـباوخیم  دراد ، وـضو  هکیلاـحرد  يدرم  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هـب  هرارز :
؟ تسا مون »  » مه ناتقفخ - ۀقفخ و  لمع - نآ  مان  ایآ  دنکیم : لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  ّنأک  [148 ؟] دوشیم

هبنج یف  كّرح  ناف  تلق  ءوضولا ، بوجو  دقف  نذالا  نیعلا و  تمان  اذا  نذالا و  بلقلا و  مانی  نیعلا و ال  مانی  دق  ةرارز  ای  مالّسلا : هیلع  ماما 
 .... ملعی وه ال  ءیش و 

نآ دنک  تکرح  ای  دورب  هار  یـسک  الثم  دوش ، هداد  تکرح  يزیچ  مئان ، نآ  رانک  رد  رگا  هک  هدـش  ققحم  رادـقم ، نیا  هب  مون  رگا  هرارز :
؟ هن ای  تسه  وضو  ضقان  مون و  ققحت  رب  هراما  رما ، نیا  ایآ  دنکیمن ، سح  ار  نآ  دوشیمن و  هجوتم  مئان  صخش 

. نّیب رما  کلذ  نم  ءیجی  یتح  مان  دق  هنا  نقیتسی  یتح  لاق ال ، مالّسلا : هیلع  ماما 
68 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باب نم  هرابتعا  ریدقت  یلع  فالخلاب  نظلا  عم  باحصتسالا  رابتعا  یلع  یعطقلا  عامجإلا  لوألا : نیرخآ : نیهجوب  اضیا  هیلع  لدتـسا  دق  و 
. رابخالا

[. 1  ] هیلع رابخألا  ۀلالد  روهظ  ۀهج  نم  کلذ  نوکی  نأ  لامتحال  رابتعالا ، یلع  باحصالا  قافتا  ملس  ول  هاوعدل و  هجو  هنإ ال  هیف : و 
______________________________

يارب یتلاح  هچ  ءیـش - هبنج  یف  كّرح  ناف  تکرح - نآ  دناهدومرفن : هدومن و  لاصفتسا 149 ] كرت  لاؤس ، خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
دـنیامن و لاصفتـسا  هکنیا  نودـب  باوج ، رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینعی : هدوب ، کش »  » دـجوم ای  هدومن  نظ »  » داجیا ایآ  هدرک  داـجیا  درف  نآ 

 .... مان دق  هنا  نقیتسی  یتح  ال » : » دناهدومرف دنوش ، لئاق  ضورف ، نآ  نیب  یقرف 
. دوش ادیپ  هقباس  تلاح  فالخرب  عطق  مون و  هب  نیقی  دیاب  هک  تسا  نیا  رب  لاد  مه  باوج  سفن 

هّرس 150] سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

ص68 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
: تسه نیقیلا » فالخ  - » باحصتسا باب  رد  کش -»  » زا دوصقم  هک  دناهدومن  هماقا  لیلد  ود  خیش ، موحرم  [- 1

. درادن دوجو  مهو  کش و  نظ ، نیب  یقرف  دشاب ، تجح  دبعت - و  تایاور 151 -] باب  زا  باحصتسا  رگا  هک  هدش  مئاق  یعطق ، عامجا  - 1
69 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریدقت یلع  اعرـش  بترتی  املک  نأ  و  عراشلا ، دنع  همدـعک  هدوجو  نأ  هانعمف  لیلدـلاب ، هرابتعا  مدـعب  ملع  نإ  ربتعملا ، ریغلا  نظلا  نإ  یناثلا :
یلإ هببـسب  قباسلا  یلعفلا  مکحلاب  نیقیلا  نع  دـیلا  عفر  عجرمف  هرابتعا ، یف  کش  امم  ناـک  نإ  و  هدوجو ، ریدـقت  یلع  بترتملا  وهف  همدـع 

[. 1  ] ادیج لمأتف  کشلاب ، نیقیلا  ضقن 
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______________________________

هک تسا  نیا  تهج  زا  هکلب  دوش  عقاو  لـیلد ، دـناوتیمن  عاـمجا  ناوـنعهب  دـشاب  ملـسم  یقاـفتا ، ناـنچ  هک  ضرفرب  هّرـس : سّدـق  فنـصم 
تیاور هب  دنتـسم  هک  دراد  تلاـصا  يدروـم  رد  عاـمجا  دراد و  روـهظ  نظ  مـهو و  کـش ، زا  مـعا  رد  نآ - لاـثما  ضقنت و  ـال  تاـیاور -

ار تیاور  نامه  دیاب  هکلب  درادـن  یـشقن  عامجا ، تروص ، نیا  رد  دـش  دنتـسم  یتایاور ، ای  تیاور  هب  الامتحا  ای  اعطق  رگا  اما  [ 152] دشابن
. دراد روهظ  معا »  » رد باب  رابخا  میتفگ  ام  دومن و  هظحالم 

ءاقب رد  نیفرطلا - يواستم  لامتحا  يانعمهب  کش -»  » هک يدروم  رد  دناهدومرف : نینچ  مود ، لیلد  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیـش  ّنأک  : 2 [- 1]
هب مهو  ینعی : میـشاب - هتـشاد  هقباس  تلاح  ءاقب  هب  نظ  هک  مه  یئاج  نآ  تسین و  حرطم  یلکـشم  ثحب و  هک  میـشاب  هتـشاد  هقباس  تلاح 
هب اقب  هب  نظ  تلاح  رد  دیئامن ، يراج  باحصتسا  اقب ، رد  کش  تروص  رد  رگا  ینعی : تسا  حرطم  تیولوا ، هلأسم  هقباس - تلاح  فالخ 

هتـشاد هقباس  تلاح  فالخ  هب  نظ  رگا  هک : تسا  نیا  دـشابیم ، ثحب  کـش و  لـحم  هچنآ  اـما  دوشیم  يراـج  باحـصتسا ، یلوا  قیرط 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا ، ایآ  میشاب ،

؟ هدش لصاح  یقیرط  هچ  زا  هقباس  تلاح  فالخ  هب  نظ  لاؤس :
نینچ دیاب  سپ  تسا  مدقم  باحـصتسا ، رب  ربتعم » هراما   » دیدرت نودـب  هدـش ، لصاح  فالخ ، هب  نظ  يربتعم ، هراما  قیرط  زا  رگا  باوج :

: هک میئامن  ضرف 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا ، دشاب ، هدش  مئاق  هقباس ، تلاح  فالخرب  يربتعم  ریغ  هراما  رگا 

70 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هک تسا  نیا  ام  لیلد  دوشیم و  يراج  باحصتسا ، هّرس : سّدق  مظعا  خیش 

. ناسحتسا و  سایق 153 ] دننام  میراد  نیقی  نآ  رابتعا  مدع  هب  یهاگ  فلا : تسا : هنوگود  رب  ربتعم  ریغ  هراما 
تسا ربتعم  هک  میتسه  ددرم  هکلب  شرابتعا  مدع  رب  یلیلد  هن  هدش  مئاق  شرابتعا  رب  یلیلد  هن  هک  تسا  يوحن  هب  ربتعم  ریغ  هراما  یهاگ  ب :

. دش هنوگود  رب  ربتعم  ریغ  هراما  سپ  هن  ای 
هراما نآ  دینک  ضرف  ینعی : دشابیم  مدـعلاک »  » شدوجو هک : تسا  نیا  هراما ، رابتعا  مدـع  هب  نیقی  يانعم  هّرـس  سّدـق  مظعا  خیـش  رظن  هب 

: هک انعم  نیا  هب  درادن ، دوجو 
هک مه  نونکا  دوب ، باحـصتسا  نایرج  هراما ، نآ  ندوبن  راثآ  زا  یکی  تسا و  حرطم  مه  شدوجو  اب  دوب  هراما  نآ  مدع  اب  هک  یمکح  ره 
رب هک  يرثا  ناـمه  هک : تسا  نیا  شموهفم  دـینک ، ضرف  مدـعلاک »  » ار شدوجو  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـیراد و  شراـبتعا  مدـع  هب  نیقی 

[. 154] دیئامن بترتم  شدوجو  رب  باحصتسالا - اهنم  یتلا  دوب - بترتم  هراما ، نآ  ندوبن 
، نظ نآ  اما  دیراد  فالخ  هب  نظ  هقباس ، تلاح  ءاقب  مدع  اقب و  تهج  زا  ناشیا  رظن  هب  هن ، ای  تسا  ربتعم  ياهراما  هک  دـیدش  ددرم  رگا  اما 

نیقی ضقن  دیئامن ، راتفر  هقباس  تلاح  فالخرب  دیهاوخب  رگا  تقیقح  رد  هن ، ای  تسا  ربتعم  دینادیمن  درادـن و  ياهناوتـشپ  هک  تسا  ینظ 
، هراما کی  رابتعا  مدع  رابتعا و  رد  کش  يانعم  هن و  ای  تسا  ربتعم  دینادیمن ، تسا و  کش  روکذم ، نظ  هناوتـشپ  اریز  دیاهدومن  کش  هب 
نظ و هب  نیقی  ضقن  هن  دـیاهدومن  کش  هب  نیقی  ضقن  دـینک ، ضقن  ار  هقباس  تلاح  هراـما ، نآ  دوجو  اـب  دـیهاوخب  هچناـنچ  هک  تسا  نیا 

. تسا بلطم  نیا  رب  لاد  ضقنت » ال   » رابخا سفن 
71 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، اعرش هراثآ  هیلع  بترتیل  ادبعت ، هب  هنونظم  تابثإ  مدع  الإ  نوکت  داکت  هرابتعا ال  یلع  لیلدلا  مدعل  وأ  هئاغلال  هرابتعا  مدع  ۀیـضق  نإ  هیف : و 
ۀلالد مدع  ضرف  ولف  لیلدـلا ، نم  ۀـیلمعلا  لوصألا  نم  لصأ  ّيأ  ۀـفیظولا  نأ  نییعت  یف  ذـئنیح  دـب  لب ال  همدـع ، عم  کشلا  راثآ  بیترت  ال 

، لمأتلاب رمألاب  هیلإ  ریـشأ  هلعل  و  بایترا 155 ،] ۀهبـش و ال  الب  لوصألا  رئاس  یلإ  ءاهتنالا  نم  ّدـب  الف  باحـصتسالا  رابتعا  یلع  هعم  رابخالا 
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[. 1  ] ادیج لمأتف 
______________________________

[. 156] ادیج لماتف  هلوق :
: هک تسا  نیا  شاهتکن  دناهتفریذپن و  مه  ار  مظعا  خیش  مود  لیلد  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]

؟ تسا مدعلاک »  » شدوجو هک  تسا  نیا  شیانعم  میتشاد - شرابتعا  رد  کش  ای  میتشاد - ياهراما  رابتعا  مدع  هب  نیقی  رگا  ایآ 
يانعم ای  سایق  رابتعا  مدـع  يانعم  رگید : تراـبع  هب  دـیامن  تاـبثا  ار  دوخ  داـفم  دـناوتیمن  هراـما  نآ  هک : تسا  نیا  شموهفم  هکلب  ریخ !

رابتعالا كوکشم  هراما ، نالف  هکنیا 
72 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، دنوش باحصتسا  نایرج  عنام  دنناوتیمن  هکنیا  اما  [ 157] دنـشاب ناشدوخ  دافم  تابثا  يارب  یقیرط  دنناوتیمن  هک : تسا  نینچ  دشابیم ،
؟ تسیچ شتلع 

عنام هک  نونکا  تفگ  دـیابن  اـما  دوش  نآ  عناـم  باحـصتسا ، ناـیرج  رظن  زا  میراد  شراـبتعا  مدـع  هب  ملع  هک  یـسایق  ناـمه  تسا  نکمم 
. دینک کسمت  تئاربلا 158 ] تلاصا  هب  امش  دوشیم و  باحصتسا  عنام  هکلب  تسا  تجح  سایق ، هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، باحـصتسا 

دوشب مه  سایق  دوجو  اب  دـشیم  سایق  مدـع  اب  هک  ياهلماعم  ره  تسه و  مدـعلاک »  » سایق دوجو  هک  تسین  نیا  سایق ، رابتعا  مدـع  يانعم 
عنام دناوتیمن  هکنیا  اما  دنک  تباث  ار  دوخ  لولدم  دشاب و  هتشاد  یشقن  مکح ، تابثا  يارب  دناوتیمن  سایق  هک : تسا  نیا  شموهفم  هکلب 

تیحالـص باحـصتسا ، نایرج  رظن  زا  تسا  مولعم  شرابتعا  مدع  هک  یـسایق  نامه  تسا  نکمم  هکلب  تسیچ ؟ شلیلد  دوش ، باحـصتسا 
ياج هب  هکلب  دریگ  رارق  مهنآ  ياج  هب  هکنیا  هن  دومن  دی  عفر  باحـصتسا ، زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  شتیعنام  يانعم  دـشاب و  هتـشاد  تیعنام 

. دومن عوجر  هیلمع  لوصا  رئاس  هب  دراوم ] فالتخا  هب   ] دیاب نآ 
«. ادیج لمأتف  لمأتلاب 160 ] رمالاب  هیلا 159 ] ریشا  هلعل  و  : » هلوق

73 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ناماقم انه  اهف  هقافو ، یلع  ول  كانه و  ةربتعم  ةرامأ  مدع  و  عوضوملا ، ءاقب  نم  باحصتسالا  یف  دب  هنأ ال  کیلع  بهذی  ال  ۀمتت :

______________________________

لمأتف ترابع ...  زا  دـعب  و  روکذـم - ثحب  نایاپ  رد  لوصالا 161 ] ۀیافک  حرـش  باتک  رد  یتشر  نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  رکذت :
: دنکیم لقن  ار  ترابع  نآ  نیع  هدنراگن »  » هک دناهدرک  نایب  ار  ياهتکن  ادیج -

هئاقب نونظملا  ناک  امیف  باحـصتسالا  رابتعا  یلع  لدت  ۀیوستلا  ینعمب  کشلاب  اهـصاصتخا  ریدـقت  یلع  بابلا  رابخا  نا  لاقی  نا  نکمی  «و 
ءاقبلاب نظلا  نیب  لصفلاب  لوقلا  مدع  ۀمیمضب  یلوا و  قیرطب  مهولاب  هضقن  زوجی  الف  کشلاب  نیقیلا  ضقن  زجی  مل  اذا  هنا  ةرورض  يوحفلاب 

الـصوم و هنوک  مدـع  ریحتلل و  ابجوم  هنوک  لجا  نم  لوصالا  عوضوم  یف  ذـخا  اـمنا  کـشلا  نا  لاـقی  وا  بولطملا  متی  عاـفترالاب  نظلا  و 
«. اعوضوم هنیع  نکی  مل  نا  امکح و  کشلاب  قحلم  وهف  کلذک  ناک  ام  لکف  سفنلل  ۀصاخ  ۀفص  هنوک  ثیح  نم  ازرحم ال 

. تفریذپ نایاپ  باحصتسا  ثحب  تاهیبنت  رکذت : [- 1]
: دوشیمن يراج  باحصتسا ، ود ، نآ  نودب  هک  دننکیم  ثحب  رگید  رما  ود  هرابرد  ۀمتت »  » ناونع تحت  هّرس  سّدق  فنصم 

؟ تسیچ عوضوم  ءاقب  يانعم  الوصا  هن و  ای  تسا  ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد  ایآ  فلا :
؟] تسیچ 162 باحصتسا  رب  هراما  مدقت  تلع  دیامن ، هضراعم  باحصتسا  اب  يربتعم  هراما  رگا  ب :

74 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ةرورض امکح ، امهداحتاک  اعوضوم ، ۀنقیتملا  عم  ۀکوکـشملا  ۀیـضقلا  داحتا  ینعمب  عوضوملا  ءاقب  رابتعا  یف  لاکـشإ  هنإ ال  لوألا : ماقملا 
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اذهب ءاقبلا  رابتعاف  کشلاب ، نیقیلا  ضقن  کشلا  لحم  یف  نیقیلا  نع  دیلا  عفر  و ال  ثودحلا ، یف  لب  ءاقبلا  یف  کشلا  نوکی  هنودـب ال  هنأ 
هصخشت عوضوملاب و  همّوقتل  رخآ  عوضوم  یلإ  ضرعلا  لاقتنا  ۀلاحتساب  هیلع  لالدتسالا  و  ناهرب ، ۀماقإ  نایب و  ةدایز  یلإ  جاتحی  ینعملا ال 

[. 1 [ ] 163] اعرش هراثآب  مازتلالا  و  ادبعت ، هتلاحتسال  مزلتسم  ریغ  ۀقیقح  هتلاحتسا  نأ  ۀهادب  بیرغ ، هب 
______________________________

تسا ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد  لوا  ماقم 

هراشا

صخـشم امـش  يارب  مه  شرابتعا  هتکن  میئامن ، انعم  ار  عوضوم  ءاقب  رگا  تسا . ربتعم  عوضوم ، ءاـقب  باحـصتسا ، ناـیرج  رد  املـسم  [- 1]
. دوشیم

، باحـصتسا رد  هک  دـنکیم  تیادـه  ار  ام  هملک ، ود  نآ  هدـش و  رکذ  کش » نیقی و   » تاملک باحـصتسا ، لـیلد  رد  هک  میاهتفگ  اررکم 
هکلب دوشیمن  قلعتم  دـیز »  » هب نیقی  ـالثم  دریگیمن  قلعت  يرّوصت »  » رما هب  نیقی  اریز  تسا  حرطم  لوـمحم » عوـضوم و  «، » هیـضق  » هلأـسم

. دریگیم قلعت  هیضق - و  یقیدصت -»  » رما هب  نیقی 
. تسا حرطم  هکوکشم ، هیضق  کی  هنقیتم و  هیضق  کی  هک  دنکیم  تیاده  ار  ام  باحصتسا ، لیلد  رد  کش  نیقی و  هملک  رکذ  هصالخ :

، دنشاب دحتم  لومحم ، عوضوم و  رظن  زا  هیضق  ود  نآ  دیاب  هک  مینکیم  هدافتسا  هدش ، دراو  باحـصتسا ، لیلد  رد  هک  مه  ضقن »  » هملک زا 
و مئاق » دیز   » وحن هب  هیضق  ود  رگا 

75 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیقی ضقن  ناونع  دنرادن و  رگیدکی  هب  یطابترا  ود ، نآ  دشاب - كوکشم  يرگید  نقیتم و  امهدحا  هک  میشاب 164 -] هتشاد  مئاق » ورمع  »

يرگید نقیتم و  امهدـحا  اضرف  دـشاب و  فلتخم  ناشلومحم  هک  میـشاب  هتـشاد  هیـضق  ود  رگا  نینچمه  و  دـنکیمن . ادـیپ  ققحت  کـش  هب 
. دنکیمن ادیپ  ققحت  کش  هب  نیقی  ضقن  ناونع  [، 165] دشاب كوکشم 

هنقیتم و هیـضق  دیاب  هک  دنکیم  تیاده  ار  ام  تسا - ربتعم  باحـصتسا ، رد  هک  اقب - رد  کش  هلأسم  رگید  ریبعت  هب  ضقن و  هملک  هصالخ :
و ال تایاور - سفن  مه  ام  لیلد  تسین و  نآ  زا  ریغ  يزیچ  عوضوم » ءاـقب   » زا اـم  دوصقم  دنـشاب و  دـحتم  اـمکح » اـعوضوم و   » هکوکـشم

: دناهتفگ اذل  [ 166] دنیامن هماقا  یلقع  لیلد  يدبعت ، هلأسم  نآ  رد  دناهتساوخ  یضعب  نکل  دشابیم  کشلاب - نیقیلا  ضقنت 
تایح تسا ، لاحم  رگید ، عوضوم  هب  یعوضوم  زا  ضرع  لاقتنا  هک : تسا  نیا  دشابیم ، ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد  هکنیا  لیلد 

تقیقح  هک  یضرع  دراد ، ناکما  هنوگچ  اذل  تسه - شضورعم  هب  ضرع  صّخشت  دراد - مّوقت  ضورعم  هب  ضرع  ساسا  و 
76 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بیترت یف  هنم  دـب  امم ال  نوکی  امبر  معن  هنودـب ، هناکرأ  ققحتل  هنایرج  یف  اـعطق  ربتعی  ـالف  اـجراخ ، عوضوملا  دوجو  زارحإ  ینعمب  اـما  و 
بوجو وأ  هب  ءادتقالا  زاوج  یف  هیلإ  اجاتحم  ناک  نإ  و  هدیلقت ، زاوجل  هتایح  زارحإ  یلإ  جاتحی  دیز ال  ۀلادع  باحصتسا  یفف  راثآلا ، ضعب 

[. 1  ] هیلع قافنالا  وأ  همارکإ 
______________________________

هیلقع 168] هدعاق  نآ  ظفح  يارب  اذـل  و  [ 167] دـنک ادـیپ  لاقتنا  يرگید  ضورعم  هب  ضرع  نامه  تسا ، موقتم  ضورعم ، هب  شاهیدوجو 
. دشاب هدشن  ضوع  دشاب و  یقاب  ضورعم ، دیاب  میئوگیم :

ثحب يدبعت  هلأسم  کی  هرابرد  ام  ریخ ! تسه ؟ ضرع - یقیقح  لاقتنا  هرابرد  و  هیلقع - هلأسم  کی  رد  ام  ثحب  ایآ  هّرـس : سّدق  فنـصم 
. مینکیم
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؟ دوش تباث  رگید  ضورعم  هب  تبسن  تسا ، ضورعم  کی  هب  طوبرم  هک  یضرع  درادن  ناکما  ادبعت »  » ایآ لاؤس :
. درادن یعنام  [ 169 «] ادبعت  » اما تسین  ریذپناکما  ياهلأسم  نانچ  اتقیقح  انیوکت و  باوج :

باحـصتسا رد  عوضوم  ءاقب  طارتشا  رب  لاد  تایاور ، نامه  هکلب  درادن  یهجو  يدـبعت  ثحب  رد  یلقع  لیلد  کی  ندومن  حرطم  هصالخ :
. تسا

: هک تـسا  نـیا  شیاـنعم  هـکلب  تـسین  نیتیـضق  داـحتا  نآ ، ياـنعم  دـناهتفگ : هدرک و  اـنعم  رگید  وـحن  هـب  ار  عوـضوم  ءاـقب  یـضعب  [- 1]
نآ یجراخ  دوجو  هب  تبسن  باحصتسا ، يارجا  نامز  رد  دیاب  دشاب  هتشاد  یضورعم  رگا  تسه - هنقیتم  هیضق  زا  ترابع  هک  بحصتسم -

: میئوگیم میئامن ، باحصتسا  ار  دیز  تلادع  میهاوخب  رگا  اضرف  میشاب  هتشاد  نیقی  ضورعم 
دوجو نآ  لداـع ،» دوجوملا  دـیز  : » ینعی تسه  وا  یجراـخ  دوـجو  تاـیح و  دـیز ، تلادـع  ضورعم  تسا و  هنقیتـم  هیـضق  لداـع » دـیز  »

شتلادع  دیهاوخب  امش  هک  ینامز  ره  و  لداع » دوجولاب  فصتملا  دیز  : » ینعی تسه  هنقیتم  هیضق  نآ  يارب  عوضوم  ضورعم و  یجراخ ،
77 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ مکحلا لیلد  بسحب  وأ  فرعلا ؟ رظنب  وه  له  داحتالا  اذه  نأ  یف  هلک  لاکشإلا  امنإ  و 
ماقم لک  یف  عوضوملا  ّریغت  لامتحا  مایقل  ماکحألا ، یف  باحـصتسالل  لاجم  الف  لـقعلا  رظن  وه  داـحتالا  طاـنم  ناـک  ولف  لـقعلا ؟ رظنب  وأ 

دیز ةاـیح  یف  کـش  اذإ  هنأ  ۀـهادب  تاـعوضوملاب ، صتخی  و  هیف ، هلخد  لاـمتحال  هعوضوم ، تایـصوصخ  ضعب  لاوزب  مکحلا  یف  کـش 
ضعب ءاـفتنا  نأ  ةرورـض  لیلدـلا ، ناـسل  بـسحب  وأ  فرعلا  رظنب  ناـک  وـل  اـم  فـالخب  ۀـقیقح ، هـنم  نـیقی  یلع  ناـک  اـم  سفن  یف  کـش 
ناسل یف  فرعلا و ال  رظنب  نوکی  امبر ال  هنأ  الإ  هعوضوم ، یف  هلخد  لاـمتحال  مکحلا  ءاـقب  یف  کـشلل  اـبجوم  ناـک  نإ  تایـصوصخلا و 

. هتاموقم نم  لیلدلا 
______________________________

ددرم وا  تامم  تایح و  رد  هچنانچ  دراد و  یجراخ  دوجو  دیز ، دیـشاب ، هتـشاد  نیقی  هک  تسا  نیا  شطرـش  نیلوا  دیئامن ، باحـصتسا  ار 
. دینک باحصتسا  ار  دیز  تلادع  دیناوتیمن  دیشاب ،

ات دـشاب  زرحم  عوضوم ، یجراخ  دوجو  دـیاب  هک  تسا  نیا  عوضوم ، ءاـقب  ياـنعم  تسا و  ربتعم  عوضوم ، ءاـقب  باحـصتسا ، رد  هصـالخ :
. دومن باحصتسا  ناوتب 

؟ دینکیم باحصتسا  يرثا  هچ  يارب  ار  دیز  تلادع  لاؤس : هّرس : سّدق  فنصم 
يارجا دـننام  تسا  مزـال  دـیز ، یجراـخ  دوـجو  رثا ، نآ  رد  هـک  دـیئامنیم  باحـصتسا  يرثا  تاـبثا  يارب  ار  وا  تلادـع  یهاـگ  باوـج :

. وا مارکا  ای  وا  هب  ادتقا  روظنم  هب  دیز  تلادع  باحصتسا 
، دوب بترتم  دیز ، تلادع  رب  يرثا  رگا  اما  دوش  زارحا  دیز  دوجو  دـیاب  دوش ، يراج  نآ ، هابـشا  روکذـم و  راثآ  روظنم  هب  باحـصتسا  رگا 

! ریخ دوش ؟ زارحا  وا  دوجو  دیاب  مه  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشاد  تیلخدم  وا  یجراخ  دوجو  تایح و  هکنیا  نودب 
ار وا  تلادـع  هک  دراد  یعناـم  روکذـم  ضرف  رد  اـیآ  دـیرادن  دـیز  دوـجو  هب  نـیقی  امـش  تـسا و  زئاـج  تـیم ، دـیلقت  دـینک  ضرف  لاـثم :

. درادن یتیلخدم  تسین و  ربتعم  ریخا ، يانعم  هب  عوضوم  ءاقب  دوشیم  مولعم  باحصتسا ، نایرج  زا  اذل  ریخ ! دینک ؟ باحصتسا 
78 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه ام  بسحب  بنعلا  ناک  مرحی ) یلغ  اذإ  بنعلا   ) درو اذإ  الثم  اعوضوم ، هصوصخب  فرعلا  رظنب  لیلدـلا  عوضوم  نوکی  ـال  اـمبر  هنأ  اـمک 
، هعوـضوم مکحلا و  نیب  تابـسانملا  نم  هنوـلیختی  مهناـهذأ و  یف  زکتری  اـم  بسحب  فرعلا  نکل  و  بنعلا ، صوـصخ  وـه  اـفرع  موـهفملا 
هب مکح  امب  اموکحم  بیبزلا  نکی  مل  ول  ثیحب  ۀـلدابتملا ، هتالاح  نم  ۀـیبیبزلا  ۀـیبنعلا و  نوری  بیبزلا و  معی  ام  ۀـمرحلل  عوضوملا  نولعجی 

مهمهف بسحب  لیلدلا  نوکی  نأ  یف  ریـض  و ال  هئاقب ، نم  ناک  هب  اموکحم  ناک  ول  و  هعوضوم ، نع  مکحلا  عافترا  نم  مهدنع  ناک  بنعلا ،
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وه امع  هفرـص  یلع  ۀـنیرق  حلـصت  ۀـباثمب  نکت  مل  اذإ  امیف  تابـسانملا  تاهجلا و  نم  هولیخت  ام  ببـسب  مهناهذأ  یف  زکترا  ام  فالخ  یلع 
[. 1  ] هیف رهاظ 

______________________________

؟ تسیک باحصتسا  باب  رد  نیتیضق  داحتا  هب  مکاح 

ایآ هیـضق ، ود  داحتا  هب  مکاـح  هک : تسا  نیا  یلعف ، ثحب  نکل  تسا  ربتعم  نیتیـضق ، داـحتا  عوضوم و  ءاـقب  باحـصتسا ، رد  میتفگ  [- 1]
؟] 170] دنکیم تباث  ار  مکح  لصا  هک  یلیلد  نامه  ای  لقع  ای  تسا  فرع 

. دنتسین دحتم  لقع ، رظن  زا  نیتیضق  اریز  [ 171] دومن رظنفرص  هیمکح  تاباحصتسا  يارجا  زا  دیاب  دشاب  لقع  نازیم - و  مکاح - رگا 
؟ هن ای  تسه  یقاب  هعمج ، زامن  بوجو  هک  دوشیم  دیدرت  ارچ 

79 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ هن ای  هدرک  رییغت  شتایصوصخ  ایآ 

شتایصوصخ هک  تسا  نیا  تهج  هب  دب  میوشیم ال  ددرم  هکنیا  دوش ، دیدرت  مکح  ءاقب  رد  دیابن  سپ  هدرکن  رییغت  نآ  تایـصوصخ  رگا 
رییغت هلئـسم ، تایـصوصخ  رگا  سپ  تسا  تبیغ  نامز  ـالعف  یلو  هدوب  مالّـسلا  هیلع  موصعم  روضح  ناـمز  عقوم ، نآ  اـضرف  هدـش ، ضوع 

: تفگ دـیاب  هکلب  كوکـشم  مه  تسا و  نقیتـم  مه  تسا ، بجاو  هعمج ، زاـمن  تفگ  ناوتیمن  دنتـسین و  دـحتم  هیـضق ، ود  ـالقع  هدرک ،
. دنتسین دحتم  لقع ، رظن  زا  نیتروکذم  نیتیضق  و  ۀکوکشم » ۀبیغلا  رصع  یف  ۀعمجلا  ةالص  ۀنقیتم و  روضحلا  رصع  یف  ۀعمجلا  ةالص  »
دیشاب هتشاد  دیدرت  خسن  رد  هکنیا  رگم  دومن  يراج  باحـصتسا  ناوتیمن  هیهقف  ماکحا  زا  کیچیه  رد  دشاب  لقع »  » كالم رگا  هصالخ :

. دشاب هتشادن  باحصتسا  هب  مه  یطابترا  دیاش  هک  دوشیم  يراج  خسن ، مدع  تلاصا  نآ ، رد  هک 
، میتشاد نیقی  دـیز  تایح  هب  تبـسن  زورید  اضرف  دوشیم ، رـصحنم  هیجراخ ، تاعوضوم  رد  باحـصتسا  نایرج  روکذـم ، نایب  هب  هجوت  اب 

. میئامنیم يراج  باحصتسا  اذل  میوشیم  ددرم  نآ  ءاقب  رد  زورما 
[. 172] دنکیم ادیپ  نایرج  مه  هیلک  ماکحا  رد  باحصتسا  دشاب ، لیلد » ناسل   » ای فرع »  » كالم رگا 

80 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسه یتوافت  مه  لیلد  ناسل  فرع و  نیب  هیف » نحن  ام   » رد ایآ  لاؤس :

عوضوم دنکیم ، ادیپ  تمرح  هب  فاصتا  درک ، ادـیپ  نایلغ  یتقو  بنع  ینعی : هدـش  دراو  مرحی » یلغ  اذا  بنعلا   » وحن هب  یلیلد  الثم  باوج :
هک دیئامنیم  دـیدرت  امـش  اذـل  تسا  ریاغم  بیبز ، اب  لیلد  رظن  زا  بنع  اریز  دوشیمن  بیبز  لماش  الیلد »  » نکل تسا  بنع  روکذـم ، لیلد 
اما هدش  دراو  بنع ، دروم  رد  لیلد  نوچ  دوشیم  شلماش  روکذم ، لیلد  سفن  دـیئوگب : دـیناوتیمن  هن و  ای  دراد  ار  مکح  نامه  مه  بیبز 
مه بیبز  لـماش  دراد و  هعـسوت  بنع  ياـنعم  هکنیا  تهج  هب  هن  اـهتنم  دوشیم  مه  بیبز  لـماش  لـیلد ، ناـمه  میئوـگب  تسین  دـیعب  اـفرع 

تـسه یتابـسانم  اهرایعم و  ياراد  مه  فرع  دوخ  لاحنیعرد ، اما  تسا  بیبز  زا  ریغ  بنع ، ّنأک  دنکیم  مکح  مه  فرع  نوچ  دوشیم ،
یـضتقم هک  تسین  يزیچ  تلاح ، ود  نآ  تسا و  تبوطر  تسوبی و  تلاح  ود  رد  طقف  بیبز  بنع و  ریاغت  هک : دـنکیم  تواضق  نینچ  و 

، بنع يارب  هک  یمکح  دـیوگیم : باحـصتسا  هب  کسمت  نودـب  وا  اسبهچ  میئامن  هعجارم  فرع  هب  رگا  اذـل  دـشاب  مکح  تتـشت  ریاـغت و 
کمک هب  تسه  بنع  يارب  هک  یمکح  نامه  میئوگیم : میئامن ، تاشامم  امـش  اب  میهاوخب  رگا  تسا و  تباث  مه  بیبز  يارب  هدـش  تباث 

[. مینکیم 173 تباث  مه  بیبز  يارب  باحصتسا 
. میدرک نایب  هک  يوحن  هب  تسا  فلتخم  شاهجیتن  دشاب ، لیلد  ناسل  ای  فرع  هیضق ، ود  داحتا  هب  مکاح  رگا  هصالخ :

- ... فنصم روکذم  ترابع  زا  دعب  هحفص 296 - شیوخ - لوصالا  ۀیافک  حرش  باتک  رد  یتشر  نیسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  رکذت :
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: دیامنیم بلج  نآ  هب  ار  امش  هجوت  هدنراگن »  » هک دناهتخادرپ  ياهلثما  رکذ  يریگهصالخ و  هب  ّنأک  هیف - رهاظ  وه  امع 
81 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عوضوم ظاحلب  نوکی  و ال  عوضوم ، ظاحلب  اضقن  نوکیف  عوضوملا ، نم  ظوحلملا  بسحب  فلتخی  ۀقیقح  همدـع  ضقنلا و  نأ  یفخی  و ال 
؟ ظاحل يأب  قیس  دق  ضقنت ) ال   ) باطخ نأ  نایب  نم  هریغ ، وأ  یفرعلا  عوضوملا  وه  داحتالا  یف  طانملا  نأ  نییعت  یف  ّدب  الف  رخآ ،

تارواحملا یف  قالطإلا  نم  قاسنملا  هنأل  یفرعلا ، عوضوملا  ظاحلب  نوکی  نأ  وه  ضقنت ) ال   ) باطخ قالطإ  ۀیضق  نإ  لاقی : نأ  قیقحتلاف 
تاباطخلا  اهنم  ۀیفرعلا و 

______________________________

ناب نیتیـضقلا  داحتاب  فرعلا  مکح  نم  دروم  لک  یف  باحـصتسالا  نایرج  یف  دب  فرعلا ال  رظن  وه  طانملا  نوک  یلع  ءانب  هنا  لصاحلا  «و 
یضتقم فالخ  یلع  لیلد  موقی  نا  الا  ملعی  مل  ما  اعوضوم  ۀلدالا  دافم  بسحب  وا  ۀیلقعلا  ۀقدلاب  هیلا  راشملا  نوک  ملع  ءاوس  اذک  ناک  اولاق 
توملاب هتراهط  عفترا  نولوقی  اذل  ةراهطلا و  ۀساجنلا و  دروم  داحتاب  نومکحی  فرعلا  نا  ثیح  توملا  دعب  ناسنالا  یف  امک  باحصتسالا 

فرعلا مکحی  ّیحلا  عوضوم  یلع  ۀیعرـشلا  ۀلدالا  یف  ۀـبترتملا  ماکحالا  رثکا  یف  اذـکه  نیفلتخم و  امهعوضوم  ۀـیلقعلا  ۀـقدلاب  ناک  نا  و 
ریغ یف  لب  ریزنخلا  بلکلا و  یف  ۀساجنلا  سمللا و  رظنلا و  ۀیلح  ضعب و  دنع  دـیلقتلا  زاوج  یف  امک  تیملا  نم  هنم و  معا  عوضوملا  نوکب 

ۀیلقعلا ۀقدلاب  ایقاب  عوضوملا  ناک  نا  هیف و  رجی  مل  نیتیـضقلا  داحتاب  مکحی  مل  دروم  لک  یف  ۀلایـسلا و  رومالا  ۀلقلا و  ۀیرکلاک و  ماکحالا 
نا دیفتـسال  سجن  ریغتملا  ءاملا  درو  ولف  اعوضوم  هنوک  لیلدـلا  نم  دافتـسی  اـم  ۀـظحالم  نم  ّدـب  ـالف  لیلدـلا  یلع  رادـملا  نا  یلع  ءاـنب  و 

سفن وه  عوضوملا  نا  دیفتسال  ریغت  اذا  سجن  ءاملا  درو  ول  مکحلا و  لازف  عوضوملا  لاز  ریغتلا  لاز  اذاف  بکرملا  عومجملا  وه  عوضوملا 
یلا عوجرلا  نع  یفکیف  مکحم  قالطا  لیلدـلل  ناک  ولف  اـهئاقب  یف  ـالیخد  هئاـقب  نوکی  نا  ریغ  نم  هیف  ۀـساجنلا  ققحتل  ۀـلع  ریغتلا  ءاـملا و 

ایظفل وا  ایبل  لیلدـلا  ناک  اذا  امیف  باحـصتسالا  نایرج  مدـع  هجولا  اذـه  مزال  يرجیف و  الا  هیلا و  عوجرلا  هعم  زوجی  ـال  لـب  باحـصتسالا 
 .... همدع ضقنلا و  نا  یفخی  و ال  هلوقب : راشا  انرکذ  ام  یلا  عوضوملا ح و  زارحا  ناکما  مدعل  عوضوملا  نایب  ۀهج  نم  المجم 

82 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنأ یلع  لـمحلا  نع  صیحم  ـال  مهتارواـحم ، یف  ظوحلملا  وه  اـم  ریغ  رخآ  رظنب  هیف  یهنلا  نأ  یلع  ۀـلالد  كاـنه  نکی  مل  اـمف  ۀیعرـشلا ،

، لقنلا هدـعاسی  مل  وأ  لـقعلا  بسحب  زرحی  مل  نإ  و  فرعلا ، رظن  بسحب  داـحتالا  وه  عوضوملا  ءاـقب  یف  طاـنملا  نوکیف  ظاـحللا ، كاذـب 
داحتا امیف ال  بحـصتسی  و ال  افرع ، نیتیـضقلا  داـحتا  عوضوملا و  ءاـقبل  اـبیبز ، راـص  اذإ  بنعلل  لیلدـلاب  تبث  تبثی   ] اـم ـالثم  بحـصتسیف 

[. 1 [ ] عجارف 174 یلکلا ، باحصتسا  ماسقأ  نم  ثلاثلا  مسقلا  یف  هیلإ  ةراشإلا  ترم  امک  القع ، داحتا  كانه  ناک  نإ  کلذک و 
______________________________

مکاح باحـصتسا ، باب  رد  روکذـم  رایعم  هس  زا  کی  مادـک  هک  دوش  نیعم  دـیاب  ینعی : توبث ، هن  تسا  تابثا  ماـقم  رد  یلعف  ثحب  [- 1]
؟ لیلد ناسل  ای  لقع  ای  دنکیم  مکح  نیتیضق  داحتا  هب  تبسن  فرع ، ایآ  تسا ،

دارم ینعی : هدش  هداد  قوس  وحن  هچ  هب  تسا 175 ] کش  هب  نیقی  ضقن  تمرح  تایاور ، رد  هک  باحصتسا  لیلد  هک  دوش  صخـشم  دیاب 
نامه هدـش ، ذـخا  لیلد ، ناـسل  رد  هچره  تسا و  لـیلد » ناـسل   » ظاـحل هب  هکنیا  اـی  فرعلا » دـنع   » اـی تسا  لـقعلا » دـنع   » ضقن ضقن ، زا 

. تسا وا  ءاقب  طانم ، تسا و  عوضوم 
تیاعر ار  یصاخ  کبس  هیعرش ، تارواحم  رد  سدقم  عراش  تسا و  هیفرع  تارواحم  قیرط  هب  هیعرـش  تاباطخ  مامت  هک  تسا  نیا  قح » »

، فالخرب ياهنیرق  یتقو  اـت  هتبلا  دوشیم - لـمح  یفرع ، ياـنعم  رب  تاـباطخ  ظاـفلا  سپ  تسا  فراـعتم  وحن  هب  مه  وا  شور  هکلب  هدرکن 
هک ینامز  ات  تسا  تجح  نآ  رد  دـیامن و  قدـص  نآرب  ضقن  افرع  هک  تسا  قلعتم  يزیچ  هب  ضقنت » ـال   » عراـش و یهن  سپ  هدـشن - مئاـق 

عافترا و ار  نآ  توبث  مدـع  نآ و  ءاقب  ار  مکح  توبث  هک  تسه  یقاب  عوضوم ، افرع  هک  یئاج  نآ  رد  سپ  دوش  مئاق  شفـالخ  رب  ياهنیرق 
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القع و هچرگ  دشابیم  قداص  ضقنت  تسه و ال  يراج  باحصتسا ، دنیامن ، ریبعت  ضقن 
83 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دیامنیم قدص  ضقن  هک  تسا  نیا  ضرف ، تسا و  یفرع  ضقنت ،» ال   » قدص طانم  اریز  دشاب  كوکشم  عوضوم ، لیلد ، ناسل  بسح  هب 
دحاو عوضوم ، القع  هچرگ  تسین  يراج  باحـصتسا  دـشابن ، دـحاو  عوضوم ، دـیامنن و  قدـص  عافترا ، اقب و  اـفرع  هک  مه  يدروم  رد  و 

يوق و دشابیم و  بلط  هیوق  هبترم  بوجو ، تسا و  بلط  زا  یفیعض  هبترم  بابحتـسا ، لقع ، رظن  رد  هک  بوجو  بابحتـسا و  دننام  دشاب ،
[. 176] دندحاو سنج  زا  لقع  رظن  رد  فیعض 

. یعرش لیلد  ناسل  هن  یلقع و  تقد  هن  تسا  فرع  عوضوم ، تدحو  اقب و  رد  طانم  رایعم و  هصالخ :
ره رد  - 1 ینعی : تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  لـقع ، فرع و  رظن  نیب  تبـسن  هیف » نحن  اـم   » رد هک  دـنکن  روطخ  یـسک  نهذ  هب  رکذـت :

مکح فرع  یلو  دنکیمن  مکح  لقع  دراوم ، زا  یضعب  رد  و  - 2 دنکیم . مکح  نامه  هب  مه  فرع  دـیامن ، داحتا  هب  مکح  لقع ، يدروم 
. دیامنیم

يراج باحـصتسا ، دـیوگیم  دـیامنیم و  هیـضق  ود  داحتا  هب  مکح  میئاـمن ، عوجر  لـقع  هب  رگا  هک  میوشیم  هجاوم  يدراوم  اـب  یهاـگ 
. تسا ریاغت  هب  لئاق  دراوم ، ای  دروم  نامه  رد  فرع  اما  تسه 

مه نونکا  هدوب و  بجاو  ءیـش ، نالف  میراد ، نیقی  اضرف  هکنیا : هلمج ، زا  میدرک  رکذ  ار  ياهلثما  ثلاث ، مسق  یلک  باحـصتسا  رد  لاـثم :
هب رگا  تروص  نیا  رد  هدوب 178 ،] مه  بابحتسا  بوجو 177 ،] لاح  نامه  رد  میهدیم  لامتحا  نکل  میراد  بوجو  نآ  عاـفترا  هب  نیقی 

لقع 
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کی و  [ 179] دـنادیم بلط  زا  فیعـض  يوق و  هبترم  ود  ار  اـهنآ  هکلب  تسین  لـئاق  يریاـغت  بابحتـسا ، بوجو و  نیب  وا  میئاـمن  عوـجر 
هبتر توافت  هب  طقف  ناـشفالتخا  و  [ 180] دـنادیم ریاغتم  ار  بدـن  بوجو و  وا  میئامن  هعجارم  فرع  هب  رگا  اما  دـنکیم  بوسحم  تقیقح 

. دنتسه ریاغتم  تقیقح  ود  اهنآ  هکلب  تسین 
! ریخ لقع ، اما  دیامنیم  داحتا  هب  مکح  فرع ، دراوم ، زا  یضعب  رد  ینعی : تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  لقع ، فرع و  رظن  نیب  هجیتن :
رد هـک  یتاباحـصتسا  دـننام  دـنیامنیم  نیتیـضق  داـحتا  هـب  مـکح  ود ، ره  مـه  یهاـگ  تـسا و  سکعرب  هلئــسم  دراوـم ، زا  یــضعب  رد  و 

فرع صیخشت ، كالم ، میتفگ : ام  نکل  دنتسه  دحتم  افرع  القع و  نیتیـضق  هک  دیز  تایح  باحـصتسا  هیبش  دوشیم  يراج  تاعوضوم ،
. دش نایب  شحرش  هک  تسا 

دبع خیـش  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  باتک  هحفـص 297 ، زا  یتاکن  اـی  هتکن  هب  ار  امـش  هجوت  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد  هدـنراگن » : » رکذـت
: دیامنیم بلج  یتشر  نیسحلا 

نم دافتـسی  امیف  ظافلالا و  میهافم  یف  لقعلا  یلا  عوجرلل  ینعم  هناف ال  لقعلا  ـال  فرعلا  رظن  وه  عوضوملا  ءاـقب  یف  عبتملا  نا  لـصاحلا  «و 
عوضوملا مکحلا و  تابـسانم  بسحب  ناهذالا  یف  زکترملا  ناک  ام  دـعب  لیلدـلا  رهاظب  ةربع  هنا ال  امک  ضقنت  باطخ ال  نم  مکحلا  لـیلد 

یف زکترملا  فالخ  یف  روهظ  لیلدـلل  قبی  مل  ةزکترملا  تابـسانملا  هذـه  یلا  تافتلالا  دـعب  هناف  ءادـتبا  لیلدـلا  رهاظ  هیـضتقی  اـم  فـالخ 
ۀفراص ۀنیرق  ریـصی  یفرعلا  زکترملا  نال  فرعلا  هیـضتقی  ام  یلا  هعجرم  لیلدلا  دافم  ناف  فرعلا  لیلدلا و  نیب  ۀـلباقملل  هجو ح  الف  ناهذالا 

یلع لمعلا  وه  مزاللاف  ۀیدیقلا  مدع  یـضتقت  عوضوملا  مکحلا و  نیب  ۀبـسانملا  تناک  ناونعلا و  ۀیدیق  لیلدلا  رهاظ  ناک  ولف  لیلدـلا  رهاظل 
لیلدلا و نیب  ۀلباقملا  فنـصملا  لعج  اذـل  فالخلا و  یف  روهظ  لیلدـلل  رقتـسی  ملف  ۀلـصتملا  ۀـنیرقلا  ۀـلزنمب  نوکت  اهنال  تابـسانملا  قبط 

امم و  ربدتف ، هیف  رهاظ  وه  امع  هفرص  یلع  ۀنیرق  حلصت  ۀباثمب  تابسانملا  تاهجلا و  تناک  اذا  امیف  فرعلا 
85 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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وأ ۀـموکحلا  وأ  دورولل  هنأ  یف  مالکلا  امنإ  و  دروم ، یف  ةربتعملا  ةراـمألا  عم  باحـصتسالا  ناـیرج  مدـع  یف  ۀهبـش  ـال  هنإ  یناـثلا : ماـقملا 
. هباطخ اهرابتعا و  لیلد  نیب  قیفوتلا 

مدـع و  نیقیلاب ، لب  کشلاب  نیقیلا  ضقن  نم  سیل  هفالخ  یلع  ةربتعم  ةرامأ  ببـسب  قباسلا  نیقیلا  نع  دـیلا  عفر  نإف  دورولل ، هنأ  قیقحتلا  و 
[. 1  ] ۀجحلاب لمعلا  موزل  ۀهج  نم  لب  هب ، هضقن  مزلی   ] مزالی نأ ال  لجأل  سیل  هقفو  یلع  ةرامألا  عم  هنع  دیلا  عفر 

______________________________

اما هموهفم  فلتخی  یک  هموهفم  یف  اددـعت  ثروی  ضقنلا و ال  ینعم  یف  اتوافت  بجوی  ثالثلا ال  تاـظاحللا  تواـفت  نا  وه  ملعی  نا  بجی 
يرـسی اهنم و ال  رخآلا  عم  هنیعب  تاظاحللا  يدـحا  عم  هب  ینعملا  نوکی  ثیحب  دـحاو  ینعم  یلع  وه  لب  زاجملا  ۀـقیقحلاب و  وا  كارتشالاب 

نا عم  ماقملا  یف  ۀـحماسملا  یلع  ینبملا  فرعلا  مکح  ربتعی  فیک  هنا  نم  ماـقملا  یف  مهوتملا  لاکـشالا  عفدـناف  اـهتیحان  نم  تواـفتلا  هیلا 
بهذ مـث  نـم  اـهوحن و  ۀـحاسملا و  نزوـلا و  لـیکلا و  نـم  تادـیدحتلا  دراوـم  یف  اـمک  ماـقملا  ریغ  یف  هراـبتعا  مدـع  هماـقم  یف  ررقملا 

صیخـشت یف  اعجرم  نوکی  معن  ۀلفغلا  وحنب  نوکی  وا  ایطلاغم  وا  ایحماسم  ایفرع  ایقیقح ال  نوکی  نا  دیدحتلا  یف  لصالا  نا  یلا  نوققحملا 
امنا ضقنلا  نع  یهنلا  نم  دارملا  نا  رابخالا  نم  راهظتـسالا  لجال  وه  امنا  انه  فرعلا  رابتعا  نا  نم  تفرع  امل  کلذ  رهاوظلا و  میهافملا و 
باب نم  فرعلا  مکح  ۀـلأسمب  هل  طبر  ـال  فرعلا و  مهف  یلا  ظـفللا  نم  دارملا  صیخـشت  یف  اـعوجر  نوکیف  یفرعلا  عوضوملا  ظاـحلب  وه 

«. قدصلا قیبطتلا و  یف  ۀحماسملا 

؟ تسیچ باحصتسا »  » رب هراما »  » مدقت تلع  مود  ماقم 

هراشا

مدقت تلع  هک  دومن  یـسررب  دـیاب  نکل  دراد  مدـقت  نآرب  هراما  هکلب  [ 181] دیامن هضراعم  هراما »  » اب دناوتیمن  باحـصتسا »  » املـسم [- 1]
ای تسا  دورو »  » باحصتسا رب  هراما 

86 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میزادرپیم هلئسم  نایب  هب  کنیا  هک  دشاب  مدقم  باحصتسا ، رب  هراما  هک  دنکیم  اضتقا  نیلیلد » نیب  عمج   » هکنیا ای  تموکح » »

؟ تسا دورو » ، » باحصتسا رب  هراما  مدقت  تلع  ایآ 

دوروم لیلد  عوضوم  دراو ، لیلد  هک : تسا  نیا  مه  دورو  يانعم  دننادیم ، دورو »  » ار باحصتسا  رب  هراما  مدقت  تلع  هّرس ، سّدق  فنـصم 
ناونع دیاب  دوش ، دراو »  » باحـصتسا رب  دـهاوخب  یلیلد  رگا  ثحب  لحم  رد  الثم  دـیامنیم  یفتنم  ار  شعوضوم  ناونع  دربیم و  نیب  زا  ار 

، روکذـم ناونع  رگا  ثحب  لـحم  رد  دـشاب و  هتـشادن  ققحت  کـش  هب  نیقی  ضقن  رگید  هک  يوحن  هب  دربـب  نیب  زا  ار  کـش  هب  نیقی  ضقن 
تـسا مکح  ياراد  کش ، هب  نیقی  ضقن  عوضوم  هب  تبـسن  باحـصتسا ، لیلد  نوچ  درادن  یـشقن  باحـصتسا ، لیلد  رگید  دشابن ، ققحم 

. دنامیمن یقاب  باحصتسا ، لیلد  يارب  یلحم  رگید  دشاب ، ققحم  کش ، هب  نیقی  ضقن  تشاذگن ، دراو  لیلد  رگا  اتجیتن 
ضقن هنیب ، هناوتـشپ  دوجو و  اب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد ، تیجح  هقث - دحاو  ربخ  ای  هنّیب - دـیوگیم : هراما  لیلد  یتقو  هیف » نحن  ام   » رد

: هک دشاب  نیا  شتلع  تسا  نکمم  نکل  دناهدومنن  صخشم  الماک  ار  نآ  تلع  هّرس  سّدق  فنصم  اّما  درادن ، ققحت  کش  هب  نیقی 
. هدش مئاق  نآ ، تیجح  رب  یعطق  لیلد  اریز  میتسه  عطاق  هنیب ، هراما و  تیجح  هب  تبسن  ام  فلا :

رد هدـش  مئاق  هنیب ، سابل ، تراهط  رب  نکل  میتسه  ددرم  شتـساجن  ءاقب  رد  العف  هدوب و  سجنتم  اعطق  سابل  نالف  حبـص ، لوا  اـضرف  لاـثم :
کـش هب  نیقی  ضقن  ایآ  تسا ، رهاط  سابل ، نآ  میئوگب  نآ  دانتـسا  هب  رگا  دراد  تیجح  رب  یعطق  لیلد  هناوتـشپ و  هنیب ، نوچ  تروص  نیا 

! ریخ میاهدومن ؟
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، نیقی هن  تسا  تجح »  » هدـش ذـخا  باحـصتسا ، لیلد  رد  هک  نیقی »  » هملک زا  دوصقم  دـشاب : بلطم  نیا  هب  فنـصم  رظن  تسا  نکمم  ب :

هدش تباث  هراما ، قیرط  زا  بحصتسم  هک  تسا  يدروم  نآ  دوشیم ، يراج  باحصتسا ، هک  يدراوم  زا  یکی  میتفگ  مه  اقباس  هکنیا  امک 
روکذم مکح  ءاقب  میدش ، ددرم  نآ ، ءاقب  رد  ام  دومن و  تابثا  ار  یمکح  هراما ، رگا  ینعی : میشاب  هتشاد  نیقی  نآ  هب  تبـسن  هکنیا  هن  دشاب 

زا دوصقم  هکلب  درادن  تیعوضوم  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » رد نیقی »  » هک مینکیم  هدافتـسا  بلطم  نیا  زا  اذـل  میئامنیم  باحـصتسا  ار 
. دیئامنن ضقن  هیعرش  تجح  نودب  ار  هیعرش  تجح  ینعی : تسا . هیعرش  تجح  نآ ،

هب ار  حبـص  لوا  هیعرـش  تجح  تروص ، نیا  رد  هدـش ، رهاط  العف  هدوب - سجنتم  حبـص ، لوا  هک  سابل - نآ  هک  دـش  مئاق  ياهنیب  رگا  ایآ 
؟ هیعرش تجح  اب  ای  میاهدرک  ضقن  تجح  ریغ 

رابتعا لـیلد  سپ  مینک  ضقن  تجح  ریغ  هب  ار  تجح  دـیابن  هک  تسا  نیا  ضقنت » ـال   » ياـنعم میاهدومن و  ضقن  هیعرـش  تجح  اـب  املـسم 
. دنک ادیپ  ققحت  کش  هب  نیقی  ضقن  ناونع  دراذگیمن  هراما 

دیاب ینعی  میزادرپیم : رگید  ضرف  نایب  هب  کنیا  دـشاب و  فلاخم  باحـصتسا ، اب  هراـما  هک  دوب  يدروم  رد  میدرک  ناـیب  ار  هچنآ  رکذـت :
. تسیچ هلئسم  مکح  دشاب ، قفاوم  باحصتسا ، اب  ياهراما  دافم  رگا  مینیبب 

نادنچ شمدقت  هتبلا  دراد . مدقت  باحـصتسا  رب  هراما  میئوگیم  لاح  نیع  رد  اما  تسا  دـحتم  باحـصتسا ، هراما و  دافم  لاؤس ، ضرف  رد 
تیجح باحـصتسا  تاتبثم  اما  تسا  تجح  تاراما ، تاتبثم  هک  میدرک  نایب  لبق  ثحابم  رد  اریز  نآ  تاتبثم »  » ظاحل هب  رگم  درادن  يرثا 

. درادن
88 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ؟ اهلیلدب ذخألا  مزلی  هلیلدب و  ذخؤی  مل ال  هنکل  و  هدروم 183 ،] یف  ةرامألا  لیلدب  ذخأ  ول  [ 182] اذه معن ، لاقی : ال 
الب اهلیلد  صیصخت  مزلتـسی  هنإف 185 ] هلیلدـب ، ذـخألا  فالخب  اهلیلدـب  ذـخألا  یف  روذـحم  هنأ ال  لجأل  وه  اـمنإ  کلذ 184 ] لاقی : هنإـف 

فقوتی  هب 186 ] صیصختلا  ذإ  رئاد ، هجو  یلع  الإ  صصخم 
______________________________

؟ تسیچ باحصتسا  رب  هراما  مدقت  تلع  لاؤس :
ار لبق  لاثم  تسین ، حرطم  کش ، هب  نیقی  ضقن  ناشمادکچیه  رد  اما  تسا  دحتم  باحصتسا ، هراما و  دافم  هک  لاحنیعرد  باوج 187 :]

سجنتم سابل ، نآ  هک  مینکیم  مکح  میراد و  تساجن  رب  هنیب  مه  العف  هدوب و  سجنتم  حبـص ، لوا  سابل ، نـالف  هک : مینکیم  ناـیب  نینچ 
هدومن یهن  نآ  زا  ضقنت » ال   » رابخا دـیآیم و  مزال  کش ، هب  نیقی  ضقن  میئامنن ، تساـجن  هب  مکح  رگا  هک  تسین  نیا  شتلع  نکل  تسا 

. هدش مئاق  تساجن ، رب  تجح »  » هک تسا  نیا  شتلع  هکلب 
دوجو ار  تساجن  هب  مکح  تلع  روکذـم ، لاثم  رد  هک  دـیراد  باحـصتسا  رب  هنیب - و  هراـما - مدـقت  رب  یتیولوا  لـیلد و  هچ  لاکـشا : [- 1]

. میتسه تیولوا  هب  لئاق  باحصتسا ، لیلد  هب  تبسن  ام  دینادیم - تساجن  رب  تجح 
89 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تفرع امک  [، 192] اهعم هل  دروم  ـال  هـالول 191 ] ذإ  هب 190 ] صیـصختلا  یلع  فقوتی  کلذـک 189 ] هرابتعا  و  اهعم ، هرابتعا 188 ] یلع 
[. 1 [. ] 193] افنآ

______________________________

مینادیمن دـینک ، ضرف  میتسه و  هجاوم  باحـصتسا - تیجح  لیلد  هراما و  تیجح  لیلد  ینعی : لیلد - ود  اب  ثحب  لـحم  رد  باوج : [- 1]
ار کش  هب  نیقی  ضقن  هلأسم  لیلد ، نآ  مینک ، ذـخا  ار  هراما  تیجح  لیلد  رگا  تروص  نیا  رد  میئاـمن ، ذـخا  دـیاب  ار  اـهنآ  زا  کیمادـک 
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ال  » لیلد هب  ياهبرـض  هتفر و  نیب  زا  باحـصتسا  لیلد  عوضوم  هکلب  میدومنن  باحـصتسا  لیلد  رد  یفرـصت  تقیقح ، رد  دـنکیم و  یفتنم 
اما دـشابن ، شمکح  نکل  دـشاب  شعوضوم  هک  دوـشیم  دراو  هبرـض ، ضقنت » ـال   » لـیلد هب  تبـسن  يدروـم  رد  هکلب  هدـشن  دراو  ضقنت »
دراو باحـصتسا ، لیلد  هب  ياهبرـض  صقن و  دـشاب ، هتـشادن  ققحت  کش  هب  نیقی  ضقن  عوضوم  ثحب - لحم  دـننام  يدروم - رد  هچنانچ 

. دوشیمن
هب کش  هب  نیقی  ضقن  دراوم  رد  باحصتسا  لیلد  درادن - ققحت  کش  هب  نیقی  ضقن  الـصا  میئامن  ذخا  ار  هراما  تیجح  لیلد  رگا  هجیتن :

. تسه یقاب  شدوخ  توق 
90 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ار هراما  لیلد  عوضوم  باحـصتسا ، لیلد  اریز  میوش  لئاق  صیـصخت  هراما ، تیجح  لیلد  رد  دیاب  میئامن  ذخا  ار  باحـصتسا  لیلد  رگا  اما 
دینک فرصت  هراما  تیجح  لیلد  رد  دیاب  دیئامن ، ذخا  ار  باحصتسا  لیلد  دیهاوخب ، هراما  لیلد  عوضوم  ظفح  اب  رگا  سپ  دنکیمن  یفتنم 

. دینزب صیصخت  ار  نآ  و 
سپ صخ - دق  الا و  ماع  نم  ام  دهاوخب - هدئاز  هنوئم  هک  تسین  ياهلأسم  صیصخت »  » رگید ترابع  هب  دراد ؟ یعنام  صیـصخت  ایآ  لاؤس :

. مینزیم صیصخت  ار  هراما  تیجح  لیلد  میئوگیم 
. تسا رود »  » مزلتسم باحصتسا ، هلیسو  هب  هراما  تیجح  لیلد  صیصخت  باوج :

دشاب ربتعم  هراما ، دوجو  اب  باحصتسا  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  دشاب ، هراما  تیجح  لیلد  صصخم  باحصتسا ، لیلد  رگا  کلذ : حیـضوت 
باحصتسا هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  باحصتسا ، تیجح  لیلد  تیصصخم  سپ  دنزب  صیصخت  ار  هراما  لیلد  باحـصتسا ، تیجح  لیلد  ات 

هتـشاد رابتعا  تیجح و  هراما ، دوجو  اب  باحـصتسا  دشاب ، انب  رگا  مینکیم ، هجوت  شتیجح  هب  نونکا  دشاب  ربتعم  تجح و  هراما ، دوجو  اب 
یفتنم ار  باحصتسا  لیلد  عوضوم  الصا  رابتعا  لیلد  دنزن ، صیصخت  رگا  الا  دشاب و  هتـشاد  رابتعا  سپـس  دنزب  صیـصخت  دیاب  ادتبا  دشاب 

رد سپ  دـنادب  ربتعم  تجح و  دروم ، نیا  رد  ار  باحـصتسا  دـناوتب  باحـصتسا  لیلد  ات  دـشاب  تیـصصخم  ناونع  دـیاب  لوا  سپ  دزاسیم 
هراما دوجو  اب  باحـصتسا  رابتعا  تسا و  هراما - دوجو  اب  باحـصتسا - رابتعا  رب  فقوتم  باحـصتسا ، تیجح  لیلد  تیـصصخم  تقیقح ،

. تسا رابتعا »  » رب فقوتم  رابتعا »  » رگید ترابع  هب  تیصصخم و  رب  فقوتم  تیصصخم ، سپ  تسا  فقوتم  تیصصخم ، رب  مه 
نیقیلا ضقنت  ال   » لیلد عوضوم  تروص ، نیا  رد  هک  دـینک  ذـخا  ار  هراـما  لـیلد  امـش  ینعی : تسین  ياهلکـشم  هلئـسم و  فرط ، نآ  رد  اـما 

ذخا ار  باحـصتسا  لیلد  ناوتیمن  میئامن و  عوجر  هراما  لـیلد  هب  میروبجم  اذـل  دوشیم  یفتنم  تسا ، کـش  هب  نیقی  ضقن  هک  کـشلاب »
. دومن

91 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هئاغلإ یلع  ّالاد  ناک  نإ  و  لیلدلا ، لولدم  وه  امب  اتابثإ و  هلیلد  لولدم  یلإ  اهلیلدل  رظن  هنإف ال  الـصأ ، هل  لصا  الف  ۀـموکحلا  ثیدـح  اما  و 

نیلیلدـلا نم  الک  نإف  کلذـک ، اهئاغلإ  هلیلد  ۀیـضق  نأ  امک  اهفالخ ، یلع  ناک  ول  هب  لمعلا  عم  اهب  لمعلا  موزل  ةافانمل  اعقاو ، اتوبث و  اـهعم 
و ال ۀقفاوملا ، ةروص  یف  اهعم  هرابتعا 195 ] موزل  عم  اذه  [، 194] ۀفلاخملا عم  رخآلا  امهنم  لک  درطیف  لهاجلل ، ۀفیظولا  وه  ام  نایب  ددـصب 

، ۀموکحلاب لئاقلا  هب  مزتلی  نأ  نظأ 
92 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀقد نم  ولخی  ماقملا ال  نإف  مهفاف 
______________________________

؟ تسا تموکح »  » باحصتسا رب  هراما  مدقت  تلع  ایآ 
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. تسا تموکح »  » هلأسم باحصتسا ، رب  هراما  مدقت  تلع  دناهتفگ : یضعب 196 ] [- 1]
: اریز دوش  حرطم  تموکح ، هلأسم  هک  تسین  یلحم  هیف » نحن  ام  : » هّرس سّدق  فنصم 

، باحـصتسا مه  شاهرابرد  العف  هک  سابل 197 ] نآ  الثم  دیئامن ، صخـشم  دـیددصرد ، دـیراد و  تیانع  توبث »  » ماقم هب  امـش  یهاگ  - 1
اب لیلد ، ود  نآ  دیراد ، تیانع  توبث  عقاو و  ماقم  هب  هک  روکذـم  ضرف  رد  كاپ ، ای  تسا  سجنتم  ایآ  هدـش ، مئاق  هنیب ، مه  تسا و  حرطم 

ماقم رظن  زا  سپ  تسا  كاپ  دیوگیم ، هنیب  اما  تسا  سجنتم  سابل ، نآ  هک  تسا  نیا  باحصتسا ، دافم  اریز  دنفلاخم  ضراعم و  رگیدکی 
ریاغم يرگید  اـب  هک  دـنکیم  تاـبثا  ار  یمکح  دـیامنیم و  درط  ار  يرگید  مادـکره  و  تسه . تاـفانم  لاـمک  لـیلد ، ود  نآ  نیب  توبث ،

. تسا
ثحب لحم  رد  طرـش  نآ  مینیبب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یطرـش  تموکح ، باب  رد  دـینادب  دـیاب  دـیراد ، تیانع  تابثا »  » ماقم هب  رگا  اما  - 2

. هن ای  دراد  ققحت 
الثم دشاب  هتـشاد  تیرـسفم  تیحراش و  هبنج  موکحم ، لیلد  هب  تبـسن  تلالد ، ماقم  رظن  زا  مکاح  لیلد  دیاب  هک : تسا  نیا  روکذم ، طرش 

« کش  » رگا کشلا ،» ریثکل  کش  ال  : » تسا نینچ  رگید ، لیلد  و  عبرالا » یلع  نباف  عبرالا  ثالثلا و  نیب  تککش  اذا  : » دیوگیم لیلد  کی 
. دراد تراظن  موکحم  لیلد  هب  امتح  سپ  دوشیم  وغل  کشلا » ریثکل  کش  ال   » الصا دشاب ، هتشادن  يرثا 

؟ دراد تیرسفم  تیحراش و  ناونع  باحصتسا ، لیلد  هب  تبسن  هنیب ، هراما و  تیجح  لیلد  هیف » نحن  ام   » رد ایآ 
93 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ذـخألا  عم  نوکی  هنأ ال  نم  تفرع  امل  هل ؛ هجو  الف  اهلیلدـب  هلیلد  صیـصختب  ناک  نإ  و  قافتالا ، معنف  انرکذ  امب  ناک  نإف  قیفوتلا ، اما  و 
[. 1  ] کشلاب نیقیلا  ضقن  نم  هنوک  عم  هنع  یهنم  ریغ  هنأ  ال  کشب ، نیقی  ضقن 

______________________________

: تسا نینچ  شموهفم  دـینک  ضرف  تسه و  اُونَّیَبَتَف - ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  أبن - هیآ  موهفم  اضرف  دـحاو  ربخ  دـننام  ياهراـما  تیجح  لـیلد 
الـصا ریخ ! تسا ؟ کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » رـسفم حراـش و  تلـالد ، ماـقم  رظن  زا  موهفم  نآ  اـیآ  اونیبتت ،» ـالف  إـبنب  لداـع  مکءاـج  نا  »

هک دـشاب  يوحن  هب  مکاح  لیلد  دـیاب  میتفگ  هکیلاحرد  تسین  حرطم  یتیحراش  چـیه  دومن و  روصت  یطابترا  لیلد ، ود  نآ  نیب  ناوتیمن 
. دراد تیحراش  ناونع  اریز  تسین  حرطم  مکاح ، لیلد  يارب  ياهنیمز  الصا  دشابن ، موکحم  لیلد  رگا 

! ریخ دراد ؟ یموهفم  حیضوت ، ناونع  دشابن ، لمجم  یبلطم  رگا  ایآ 
دیاب دوب  یبذـک  بلطم  ضقنت » ال   » اضرف رگا  هک  دراد  ضقنت » ال   » لیلد هب  یطابترا  هچ  دـحاو ، ربخ  ای  هنیب  تیجح  لـیلد  ثحب ، لـحم  رد 

هک تموکح  ناونع  میئوگیم  اذـل  ریخ ! درادـن ؟ دوجو  أـبن  هیآ  موـهفم  يارب  ياهنیمز  تفگ  دـیاب  اـیآ  دـشاب ؟ بذـک  مه  أـبن  هیآ  موـهفم 
مه تموکح  هلأسم  سپ  دوشیمن  روصت  الـصا  باحـصتسا  هب  تبـسن  هراـما ، تیجح  لـیلد  رد  تسا  ریـسفت  حرـش و  تراـظن ، رب  فقوتم 

. تسا دودرم 

؟ تسا باحصتسا  رب  هراما  مدقت  هلدا ، نیب  عمج  ياضتقم  ایآ 

اـضتقا ود ، نآ  نیب  عمج  ینعی : تسا  هراـما  لـیلد  باحـصتسا و  لـیلد  نیب  عمج  دـشابیم ، حرطم  ثحب ، لـحم  رد  هک  یموس  قیرط  [- 1]
. میئامن مدقم  باحصتسا  لیلد  رب  ار  هراما  لیلد  هک  دیامنیم 

معنف تسه - مه  اـم  لوبق  دروم  دـنک ، عوجر  میدرک - ناـیب  اـم  هک  دورو -»  » هلأـسم ناـمه  هب  نیلیلد  نیب  عمج  رگا  هّرـس : سّدـق  فنـصم 
تـسین ام  لوبق  دروم  دنهد ، رارق  باحـصتسا  لیلد  صـصخم  ار  هراما  لیلد  دنهاوخب  هک  تسا  نیا  عمج ، نآ  زا  دوصقم  رگا  اما  قافتالا -

اریز
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94 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀمتاخ

. نیباحصتسالا نیب  ضراعتلا  نایب  و  ۀیلمعلا ، لوصألا  رئاس  باحصتسالا و  نیب  ۀبسنلا  نایبب  سأب  ال 
هجوب الإ  صیصختلا  روذحم  موزلل  [ 198] اهل هعم  دروم  اهیلع و ال  مدقیف  هنیب ، ةرامألا و  نیب  ۀبسنلا  اهنیعب  یه  اهنیب  هنیب و  ۀبسنلاف  لّوألا : اما 

. اهنم ۀیلقنلا  یف  اذه  [، 200] الصأ هیف  روذحم  مدع  و  سکعلا 199 ] یف  رئاد 
______________________________

دیامنیم یفتنم  ار  ضقنت » ال   » عوضوم هراما ، لیلد  هک : تسا  نیا  شتلع  دادرارق و  باحـصتسا  لـیلد  صـصخم  ار  هراـما  لـیلد  ناوتیمن 
«، همرکت ال   » تسا ملاع  هک  لاحنیعرد  دیز  دیوگب : ینعی  دنک  مکح  عوضوم  ظفح  اب  دیاب  دشاب  صصخم  دهاوخب  یلیلد  رگا  هکیلاحرد 

هتشادن تمرح  اما  دشاب  کش  هب  نیقی  ضقن  دیاب  دشاب  صـصخم  دهاوخب  هراما  لیلد  رگا  سپ  دنک  ادیپ  صـصخم  ناونع  دناوتیمن  الا  و 
، باحصتسا لیلد  رد  یصیصخت  ات  تسین  حرطم  کش ، هب  نیقی  ضقن  هراما ، دوجو  اب  الصا  هک  دش  صخـشم  ام  نایب  زا  هکیلاحرد  دشاب 

. دوش عقاو 
95 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هب ۀبوقعلا و  نم  نّمؤم  نایب و  ۀّجح و  مامتإ  هنأ  ةرورـض  اهل ، هعم  عوضوملا  مدع  ۀهادب  اهیلع ، همیدـقت  هجو  هبتـشی  داکی  الف  ۀـیلقعلا  اما  و 
[. 1  ] حیحص القع  هب  حیجرتلا  نأ  یف  ۀهبش  و ال  نامألا ،

______________________________

. تسا دورو »  » هلأسم هراما 201 ،] مدقت  تلع  هصالخ :

نیباحصتسا نیب  ضراعت  هیلمع و  لوصا  باحصتسا و  نیب  تبسن  همتاخ : ]

هراشا

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهتخادرپ  رما  ود  نایب  هب  ۀمتاخ »  » ناونع تحت  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]

؟ تسا دراو »  » هیلمع لوصا  رئاس  رب  باحصتسا  ایآ  - 1

هکنیا ای  سکعلاب  ای  تسا  مدقم  اهنآ  رب  باحـصتسا  ایآ  تسیچ ؟ شمکح  دیامن ، هضراعم  هیلمع ، لوصا  رئاس  اب  باحـصتسا  رگا  لاؤس :
؟ دنرگیدکی ضرع  رد  ود  ره 

. تسا مدقم  تئارب ، رب  باحصتسا  املسم  باوج :
نیلوا هن ، ای  تسا  بجاو  هعمج ، زامن  تبیغ ، نامز  رد  ایآ  هک  دیتسه  ددرم  امـش  اضرف  نایب - الب  باقع  حبق  هدعاق  و  یلقع - تئارب  رد  اما 

رد روکذـم  هدـعاق  میئوگیم  دـینکیمن ، کسمت  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق  تئارب و  هب  ارچ  هک : تسا  نیا  دوشیم ، حرطم  هک  ياهلأسم 
تمرح هب  مکاح  یعرش و  لیلد  کی  ضقنت -» ال   » و باحصتسا - لیلد  ثحب ، لحم  رد  دشابن و  حرطم  نایب »  » هک دوشیم  يراج  يدراوم 
نایرج يانعم  میدرک : ناـیب  ـالبق  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  دـنکیم  ادـیپ  ناـیرج  بوجو  باحـصتسا  سپ  تسا  کـش  هب  نیقی  ضقن 

. دیامنیم بوجو  لعج  باحصتسا ، سپ  تسا  لثامم  مکح  لعج  ماکحا ، رد  باحصتسا 
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؟ تسین مکح  رب  نایب »  » هدش لعج  باحصتسا ، لیلد  دانتسا  هب  هک  یبوجو  ایآ  لاؤس :
. تسا باحصتسا  لیلد  دوروم »  » نایب الب  باقع  حبق  هدعاق  املسم  سپ  يرآ !

باحصتسا ارچ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  دشابیم ، ضقنت » ال   » باحصتسا لیلد  و  عفر 202 ] یثیدح  یلقن ، تئارب  دنتسم  یلقن : تئارب  رد  اما 
؟ تسا مدقم  یلقن ، تئارب  رب 

96 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دیوگیم دیامنیم و  لعج  لثامم ، مکح  باحـصتسا ، اریز  دوشیم  نوملعی » ام ال   » ناونع ققحت  عنام  باحـصتسا ، هک  تسا  نیا  شاهتکن 

مکح لـعج  قیرط  زا  هکلب  یعقاو  بوـجو  هب  هن  اـهتنم  دـیتسه  ملاـع  هعمج ، زاـمن  بوـجو  هب  تبـسن  امـش  سپ  تسا  بجاو  هعمج ، زاـمن 
صخشم امش  يارب  ضقنت » ال   » دانتسا هب  هعمج  تالـص  بوجو  هک  یماگنه  تسا و  بجاو  هعمج ، زامن  العف  هک  دیوشیم  هجوتم  لثامم ،

یفتنم ار  شعوضوم  ضقنت » ال   » تسا و نوملعی » اـم ال   » نآ عوضوم  اریز  دـنک  ادـیپ  ناـیرج  دـناوتیمن ، نوملعی » ـال  اـم  عفر   » رگید دـش 
، باحـصتسا لیلد  تیـصصخم  رد  هک  يرود »  » نامه دیهد ، رارق  صقنت » ال   » صـصخم ار  نوملعی » ام ال  عفر   » دیهاوخب هچنانچ  دنکیم و 

نیا رب  فقوتم  دشاب ، صـصخم  نوملعی » ام ال  عفر   » دـشاب انب  رگا  نوچ  تسا  حرطم  مه  ثحب  لحم  رد  میدرک  نایب  هراما  لیلد  هب  تبـسن 
نیقیلا ضقنت  ال   » فالخ هب  تسا - رود  مزلتـسم  تیـصصخم و  رب  فقوتم  مه  شرابتعا  دـشاب ، ربتعم  باحـصتسا ، اب  یلقن  تئارب  هک  تسا 

«. کشلاب
: ینعی لبق ، لاثم  اقافتا  دوشیم و  يراـج  نیروذـحم  نیب  نارود  رد  روکذـم  لـصا  یلقع : رییختلا  تلاـصا  رب  باحـصتسا  مدـقت  تلع  اـما 

: هک دومن  رکذ  هیف » نحن  ام   » رد ناوتیم  ار  هعمج  تالص 
هک تسا  ددرم  يدرف  دیئامن ، ضرف  دناهدش و  تبیغ - رصع  رد  هعمج - زامن  تمرح  هب  لئاق  اوتف  رظن  زا  ای  الامتحا  ای  اضرف  اهقف  زا  یـضعب 

[. 204] دشابیم مارح  هکنیا  ای  تسا 203 ] بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  ایآ 
هجوت دـیاب  نکل  دوشیم  يراج  رییختلا ، تلاـصا  نیروذـحم ، نیب  نارود  رد  تسا و  رئاد  روذـحم ، ود  نیب  رما ، ءادـتبا  روکذـم  ضرف  رد 

. دشاب هتشادن  حجرم  نیفرط  دحا  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  روکذم  لصا  هک  تشاد 
97 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باحصتساک امهدحأ ، یف  ۀقباسلا  ۀلاحلا  ضاقتناب  ملع  نودب  امهب  لمعلا  ناکمإ  مدعل  ناک  نإ  نیباحصتسالا ، نیب  ضراعتلاف  یناثلا : اما  و 
[. 1  ] نیبجاولا محازت 206 ] باب  نم  وهف  باحصتسالا ، نامز  یف  داضتلا  امهنیب  ثدح  نیرمأ  بوجو 205 ]

______________________________

، رما تفگ  ناوتیم  ایآ  رگید  ترابع  هب  درادن  تیحجرم  تیحالـص  ضقنت » ال   » دانتـسا هب  هعمج  زامن  بوجو  ءاقب  باحـصتسا  ایآ  لاؤس :
؟ دوشیم يراج  یلقع ، رییختلا  تلاصا  اذل  تسین  حرطم  مه  یحجرم  هنوگچیه  تسا و  رئاد  روذحم ، ود  نیب 

، نآ و  دراد ، دوجو  حجرم  دیامنیم ، مکح  جراخ و  حیجرت ، مدع  زا  ار  هلئـسم  هعمج ، زامن  بوجو  ءاقب  باحـصتسا  املـسم  ریخ ! باوج :
. تسا بوجو  باحصتسا  ياضتقم 

نیباحصتسا محازت  - 2

هراشا

؟ تسیچ شمکح  دندش ، ضراعتم  رگیدکی  اب  باحصتسا  ود  رگا  لاؤس : [- 1]
؟ تسیچ ضراعت  تلع  هک  میئامن  صخشم  دیاب  هلئسم  خساپ  نایب  زا  لبق 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1561 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  حرطم  نیباحصتسا ، ضراعت  يارب  تلع  ود 

أشنم هکلب  تسین 207 ] حرطم  هقباس ، تلاح  ضاقتنا  هب  ملع  رگید : تراـبع  هب  میرادـن  باحـصتسا  ود  زا  یکی  بذـک  هب  ملع  یهاـگ  - 1
: تسا نینچ  ضراعت ،

هک ـالعف »  » نکل میدوـمن  ناـیتا  اـجراخ  ار  ود  ره  اـم  دوـبن و  قـقحم  اـهنآ  نیب  مـه  يداـضت  دوـب و  بـجاو  اـقباس  ءیـش  ود  دـینک  ضرف 
مدـع دـننام  رگید - للع  هب  ای  تقو  قیـض  تلع  هب  ود  نآ  نیب  میئامن ، کسمت  ضقنت » ـال   » هب باحـصتسا و  ار  ود  ره  بوجو  میهاوخیم 

ود میهاوـخب  رگا  و  هدـش 209 ] ققحم  داضت ، ود ، نآ  نیب  باحـصتسا ، نامز  رد  ینعی  هدـش  ققحم  داضت ، [- 208] ود ره  نایتا  رب  تردـق 
. دشاب بجاو  ام  هب  تبسن  داضتم ، ءیش  ود  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  میئامن ، يراج  بوجو  باحصتسا 

: میزادرپیم لاؤس  خساپ  هب  میدومن  صخشم  ار  هلئسم  تایصوصخ  تلع و  هک  نونکا 
تالـص و هلأسم  دـننام  نیبجاو - نیب  محازت  هلأسم  نوچ  اهتنم  تسا  بجاو  ءیـش ، ود  نآ  دـیئوگب  دـیئامن و  يراج  ار  باحـصتسا  ود  ره 

نیمحازتـم نیبـجاو  نیب  رییخت  هب  تبوـن  تشادـن ، دوـجو  مها ، رگا  دـیئامن و  ذـخا  ار  مها  تـسا ، حرطم  [- 210] دجـسم زا  تساجن  هلازا 
. دسریم

اب نیمحازتم  نیبجاو  دراوم ، رئاس  رد  یلو  هدـش  تباث  باحـصتسا ، هلیـسو  هب  نیبجاو  بوجو  ثحب ، لحم  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکل 
. دشیم تباث  لیلد ،

، محازت هلأسم  يراج و  باحـصتسا ، ود  ره  دـشاب ، نیعوضوم  نیقلعتم و  نیب  ثداح  داـضت  باحـصتسا ، ود  ضراـعت  أـشنم  رگا  هصـالخ :
. دوشیم حرطم 

99 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بحـصتسملل ۀیعرـشلا  راـثآلا  نم  امهدـحأ  یف  بحـصتسملا  نوـکی  ةراـتف  امهدـحأ ، یف  ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  ضاـفتناب  مـلعلا  عـم  ناـک  نإ  و 

ناک دـق  ةراهطلا و  كوکـشم  ءامب  لوسغملا  بوثلا  ۀـساجن  یف  کشلاک  هیف ، کشلا  نع  اببـسم  هیف  کـشلا  نوکیف  رخـآلا ، بحـصتسمل  ]
. کلذک نوکی  يرخأ ال  و  ارهاط ،

صیـصختل بجوم  ببـسملا  فرط  یف  باحـصتسالا  نإف  ببـسلا ، فرط  یف  باحـصتسالل  الإ  دروم  الف  رخآلل ، ارثأ  امهدـحأ  ناـک  ناـف 
هب لوسغملا  بوثلا  ةراهط  ءاملا  ةراهط  راثآ  نم  نإف  یعرـشلا ، هرثأ  بیترت  مدعب  ببـسلا  فرط  یف  کشلاب  نیقیلا  ضقن  زاوج  و  باطخلا ،

ۀساجنب نیقیلا   ] نیقی ضقن  هنم  مزلی  ذإ ال  هتراهط ، باحـصتسا  فالخب  هتراهطب ، نیقیلل  ضقن  بوثلا  ۀساجن  باحـصتساف  هتـساجن ، عفر  و 
[. هتراهطب 211 اعرش  موکحملا  ءاملاب  هلسغ  وه  و  هتساجنل ، عفار  وه  امب  نیقیلاب  لب  کشلاب ، بوثلا 

هیفف یناثلا  یف  هفالخب  روذحم ، الب  لّوألا  یف  باحصتسالا  نأ  الإ  باحـصتسالل ، ادروم  ناک  نإ  ببـسملا و  ببـسلا و  نم  لکف  ۀلمجلاب  و 
[. 1  ] یببسلا باحصتسالاب  ذخألا  مزاللاف  لاحم ، وحنب  الإ  هجو  الب  صیصختلا  روذحم 

______________________________

یببسم یببس و  لصا 

هب یلامجا  ملع  رگید : تراـبع  هب  میراد 212 ] امهدحا »  » بذـک هب  یلامجا  ملع  هک  تسا  نیا  نیباحـصتسا ، ضراعت  أشنم  یهاگ  : 2 [- 1]
رد هقباس  تلاح  ضاقتنا 

100 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هکلب دومن  لمع  اهنآ  قبط  ناوتیم  حیحـص و  باحـصتسا ، ود  ره  تفگ  ناوتیمن  یلاـمجا  ملع  نآ  اـب  اذـل  میراد  نیباحـصتسالا » دـحا  »
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. میرادن مه  یحجرم  تسا و  حرطم  ضراعت ، هلأسم 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :

: تسا تروص  ود  ياراد  هلئسم ، باوج :
تسا رگید  باحصتسا  رد  کش  زا  ببـسم  امهدحا »  » رد کش  ینعی : دراد  تیببـس  يرگید  هب  تبـسن  نیباحـصتسا ، زا  یکی  یهاگ  فلا :

ملع ام  تسا و  رگید  باحـصتسا  هیعرـش  راـثآ  زا  نیباحـصتسا  زا  یکی  تقیقح ، رد  تسا  [ 213 «] هیعرش ، » نآ تیببسم » تیببـس و   » انمض
. میراد نیباحصتسالا » دحا   » بذک هب  یلامجا 

نامز رد  بآ  نآ  نکل  هتـشاد  تراهط  هقباس  تلاح  هک  دـیاهدومن  لسغ  یبآ  اب  ار  نآ  امـش  هدوب و  سجنتم  اعطق  سابل  نالف  اضرف  لاـثم :
رهاط دـیاهدومن ، لسغ  هراهطلا ، كوکـشم  بآ  اب  هک  ار  یـسابل  نآ  دـیتسه ، ددرم  العف  امـش  هجیتن ، رد  هدوب و  هراهطلا  كوکـشم  لسغ ،

- ریهطت ماگنه  رد  بآ - نآ  تراهط  رگا  اما  هدش  ریهطت  مه  امش  سجنتم  سابل  دشاب ، هدنام  یقاب  بآ ، نآ  تراهط  رگا  ینعی : هن  ای  هدش 
. تسا هتشگن  لئاز  شسجنت  هدشن و  ریهطت  مه  امش  سجنتم  سابل  هدش ، لئاز 

101 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: میتسه هجاوم  وحن ، نیا  هب  باحصتسا  ود  اب  ءادتبا »  » روکذم ضرف  رد 

ءاـقب رد  کـش  ساـبل ، لـسغ  ناـمز  رد  هدوب و  رهاـط  اـقباس  بآ  نآ  نوچ  دـیوگیم  دوـشیم و  يراـج  بآ ، هب  تبـسن  یباحـصتسا ، - 1
. دوشیم باحصتسا  بآ ، تراهط  ءاقب  دیراد ، شتراهط 

سجنتم اعطق  بآ  نآ  هلیسو  هب  ریهطت  زا  لبق  سابل ، نآ  دیوگیم  دنکیم و  ادیپ  نایرج  سابل  هب  تبـسن  ءادتبا »  » مه باحـصتسا  کی  - 2
ءادتبا سپ  دـنکیم  ادـیپ  نایرج  سابل ، سجنت  ءاقب  باحـصتسا  اذـل  هن  ای  هدـش  لئاز  شـسجنت  ایآ  هک  میتسه  ددرم  لسغ ، زا  دـعب  هدوب و 

، تسا بآ  تراهط  ءاقب  رد  کش  زا  ببـسم  سابل ، تساجن  رد  کش  دراد و  نایرج  باحـصتسا  کی  سابل ، بآ و  زا  کـیره  هب  تبـسن 
تراهط رد  کش  سپ  هن  ای  هدوب  رهاط  لسغ ، ریهطت و  لاح  رد  بآ ، نآ  ایآ  دـینادیمن  هک  تسا  نیا  سابل ، تساجن  ءاقب  رد  کـش  أـشنم 

رگا دیوگیم : سدقم  عراش  ینعی : تسه  هیعرش  مه  تیببسم » تیببس و   » دراد و یببسم  هبنج  سابل ، تساجن  رد  کش  یببس و  هبنج  بآ ،
راثآ ینعی  رهاط ،» ءاملا  اذه   » دـیوگیم عراش  یتقو  رگید : ترابع  هب  دـنکیم  ریثأت  تراهط  رد  دـش ، ریهطت  رهاط ، بآ  اب  یـسجنتم  سابل 

ریـصی  » دوش ریهطت  نآ  اب  یـسجنتم  سابل  رگا  هک  تسا  نیا  بآ ، نآ  تراهط  هیعرـش  راثآ  زا  یکی  نک و  بترتم  نآرب  ار  تراهط  هیعرش 
. هدومن رثا  نآ  بترت  هب  مکح  عراش ، تسا و  بآ  تراهط  هیعرش  راثآ  زا  مه  سجنتم  سابل  تراهط  سپ  ارهاط »

عمج ود ، نآ  نیب  میراد  نیقی  اریز  دنـضراعتم  رگیدـکی  اـب  هـک  میتـسه  هجاوـم  باحـصتسا ، ود  اـب  ءادـتبا »  » هلئـسم ضرف  رد  يدـنبعمج :
ناکما دـشاب ، هدـش  لئاز  سابل ، تساجن  دـیاب  ای  دـشابن  رهاط  بآ ، دـیاب  ای  هکلب  دـشاب  سجنتم  سابل ، مه  رهاط و  بآ ، مه  هک  دوشیمن 

دحا  » تبـسن هکیلاحرد  میراد  نیباحـصتسالا » دحا   » بذـک هب  یلامجا  ملع  سپ  دـشاب  یقاب  سابل ، تساجن  مه  رهاط و  بآ ، مه  درادـن 
تبسن  يرگید ، هب  نیباحصتسالا »

102 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا ببس  هب  ببسم 

: مینکیم نایب  میداد ، حیضوت  اریخا  هک  ار  لوا  ضرف  مکح  هلئسم ، مود 214 ] ضرف  ریوصت  زا  لبق  رکذت :
سدقم عراش  اضرف  دش و  يراج  ببس ، بناج  رد  باحصتسا  رگا  اریز  ببسم  هن  دوشیم  يراج  ببس ، رد  باحصتسا  روکذم ، ضرف  رد 

يدیدرت امش  تراهط ، باحصتسا  نایرج  اب  هدش ، لئاز  شتـساجن  لوسغم ، سابل  نآ  هک  دوب  نیا  تراهط ، رثا  و  رهاط » ءاملا  اذه  : » دومرف
مه امـش  و  رهاط » ءاملا  اذه  : » هدومرف عراش  تسین ، حرطم  کش ، هب  نیقی  ضقن  هلأسم  سابل ، هب  تبـسن  دـیرادن و  سابل  تساجن  لاوز  رد 

دنامیمن یقاب  عوضوم »  » ببسم هب  تبسن  ببس ، هیحان  رد  باحصتسا  نایرج  اب  سپ  دیاهدرک  ریهطت  یعرش  رهاط  بآ  اب  ار  سجنتم  سابل 
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رد باحـصتسا  نایرج  اب  تقیقح  رد  دوشیم ، یفتنم  هدش ، رکذ  ضقنت » ال   » هلدا رد  هک  یناونع  نآ  درادن و  ققحت  کش  هب  نیقی  ضقن  و 
اب ثحب  لحم  رد  اما  دیهد ، بیترت  کشلاب » نیقیلا  ضقن   » امش دیوگیم  باحصتسا  لیلد  هدشن ، دراو  باحصتسا ، لیلد  هب  یـصقن  ببس ،

دراو باحصتسا ، لیلد  هب  ياهبرـض  ات  تسین  ققحم  اعوضوم »  » کش هب  نیقی  ضقن  ببـسم ، هب  تبـسن  ببـس ، هرابرد  باحـصتسا  نایرج 
. دوش

سجنتم سابل ، نآ  العف  دـیتفگ  دـیدومن و  يراج  سابل  هراـبرد  ار  باحـصتسا  امـش  رگا  ینعی : دـیئامن  سکع  ار  بلطم  هکنیا  فـالخ  هب 
رتحضاو ترابع  هب  دشاب  سجنتم  مه  بآ  هک  تسین  نیا  سابل ، سجنت  همزال  دش - هچ  بآ ، تراهط  هلأسم  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  تسا ،

تبسن ار  باحصتسا  رگا  هن ، ای  دیئامنیم  يراج  باحصتسا  نآ ، هب  تبسن  ایآ  تسین - حرطم  تیببسم ، تیببـس و  هلئـسم ، رگید  فرط  رد 
دیئامنن يراج  باحصتسا  دیهاوخب ، رگا  میراد ، باحصتسا  ود  نآ  زا  یکی  بذک  هب  یلامجا  ملع  میئوگیم : دینک ، يراج  مه  بآ  هب 

103 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: ینعی دراد  قـقحت  باحـصتسا  ناوـنع  تسا و  حرطم  کـش ، هب  نیقی  ضقن  بآ ، هـب  تبـسن  اریز  دـیدومن  فرـصت  ضقنت » ـال   » لـیلد رد 
، تسا کـش  هب  نـیقی  ضقن  تـمرح  زا  تراـبع  هـک  شمکح  زا  دـیهاوخیم  امـش  تـسا  قـقحم  باحـصتسا ، عوـضوم  هـک  لاـحنیعرد 

«. صیصخت اذه  و   » دیئامن رظنفرص 
هلئسم دنک و  ادیپ  ققحت  صیصخت  باحصتسا ، لیلد  رد  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دوش ، يراج  ببـسم ، هیحان  رد  باحـصتسا  رگا  هصالخ :

رگا اما  تسین  صیصخت  مزلتسم  دوش ، يراج  ببـس ، رد  باحـصتسا  رگا  اریز  میهد  همادا  ار  نآ  درادن  یموزل  دوشیم و  متخ  اجنیمه  هب 
صیصختلا مدع  تسا و  صیصخت  مدع  صیصخت و  نیب  رئاد  رما ، تسا - صیصخت  مزلتسم  میئامن ، يراج  ببسم  هیحان  رد  ار  باحصتسا 

«. الّوأ اذه   » دراد مدقت 
ببـس هب  تبـسن  ار  ضقنت » ال   » لیلد دوش و  يراج  ببـسم ، رد  باحـصتسا  دـشاب ، انب  رگا  اریز : تسا  لاـحم  مزلتـسم  صیـصخت ، اـیناث :» »

رگا الا  دشاب و  هتشاد  رابتعا  تسا - حرطم  یببس  باحصتسا  هک  لاحنیعرد  یببسم - باحصتسا  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  دنزب ، صیصخت 
، دشاب ربتعم  دهاوخب ، رگا  دیئامن و  دراو  ضقنت » ال   » رب یصیصخت  یببسم ، باحـصتسا  یببـسم و  کش  هطـساو  هب  دیناوتیمن  دشابن ، ربتعم 
رب افاضم  دوشیم  ققحم  مه  ثحب  لحم  رد  درکیم  ادیپ  ققحت  [ 215] البق هک  يرود »  » نامه سپ  تسا  فقوتم  شتیصصخم  رب  شرابتعا 

« صیـصختلا مدـع  ، » دـش رئاد  صیـصخت ، مدـع  صیـصخت و  نیب  رما ، رگا  نوچ  تسین  رود »  » هلأسم ندرک  حرطم  هب  يزاین  میتفگ : هکنیا 
. تسا مدقم 

[. یببسم 216 هن  دوشیم  يراج  یببس ، کش  رد  باحصتسا  لاکشا ، الب  املسم و  هلئسم ، ضرف  رد  هصالخ :
104 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هناکرأ و دوجو  عم  ذـئنیح  هیف  روذـحم  هنإف ال  ایراج ، یببـسملا  باحـصتسالا  ناکل  هجوب 218 ] باحـصتسالا 217 ] اذـه  رجی  مل  ول  معن 
[. 1 [ ] هباطخ 219 مومع 

______________________________

کـش رد  باحـصتسا  تروص ، نیا  رد  [ 220] دـنک ادـیپ  نایرج  یببـس  کـش  رد  تسناوتن  باحـصتسا  یتلع  هب  دروم  کـی  رد  رگا  [- 1]
. دشاب هتشاد  دوجو  یعنام  هکنیا  نودب  دوشیم  يراج  یببسم ،

نا الا  باحـصتسالل  ادروم  ناک  نا  ببـسملا و  ببـسلا و  نم  لکف  ۀلمجلاب : و  :- » باتک ترابع  نیا  نایاپ  رد  هّرـس  سّدق  فنـصم  رکذـت :
باحـصتسالاب ذـخالا  مزاللاف  لاحم  وحنب  الا  هجو  الب  صیـصختلا  روذـحم  هیفف  یناثلا  یف  هفالخب  روذـحم ، ـالب  لوـالا  یف  باحـصتسالا 

خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  باتک  زا  ياهتکن  اب  هارمه  ار  نآ  هک  دنراد  ياهقیلعت  یببسلا -»
105 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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: میئامنیم لقن  یتشر  نیسحلا  دبع 
اـضقن نیقیلا و  ضقنت  باطخل ال  ادرف  نوکی  ببـسلا  دروم  یف  نیقیلا  نع  دـیلا  عفر  نا  کلذ  رـس  و  : » هظفل اذـه  ام  انه  شماهلا  یف  قلع  و 

معی ضقنلا  ۀمرح  مکح  نکی  مل  اذا  هل  ادرف  نوکی  امنا  هناف  ببسملا  دروم  یف  نیقیلا  نع  دیلا  عفر  فالخب  کش  الب  اقلطم  کشلاب  نیقیلل 
لوسغملا بوثلا  ۀساجن  نم  دیلا  عفر  نوکی  هنا  ةرورض  نیقیلاب  نیقیلا  ضقن  نم  نوکی  ذا ح  هل  درفب  نکی  مل  الا  ببسلا و  دروم  یف  ضقنلا 

نم ۀـلمجلاب  اعرـش و  ارهاط  ریـصی  کلذـک  ءامب  لسغی  سجن  بوث  لـک  ناـب  نیقیلل  هتراـهط  باحـصتساب  اعرـش  ةراـهطلاب  موکحم  ءاـمب 
قلطملا درفلا  کلذل  همکح  لومـش  یلع  ۀقلعم  هتیدرف  ناک  درف  قلطم و  درف  ماعلل  ناک  ماقم  لک  یف  مزاللا  نا  لمأت  یندا  هل  نمل  حضاولا 

ماعلا کلذ  مکح  لومـش  مدـع  یلع  ۀـقلعم  هتیدرف  ناک  درف  رخآلل  قلطم و  درف  امهدـحال  ناک  ناماع  كانه  ناک  ول  امک  ماقملا  یف  اـمک 
هعم هل و  صـصخم  ثیح ال  قلطملا  هدرفل  ماعلا  مکح  لومـشب  مازتلالا  وه  باحـصتسالا  دروم  یف  قرطلا  یف  لاحلا  وه  امک  قلطملا  هدرفل 

مزلتـسی هناف  درفلا  اذـهل  همکح  لمـشیل  قلطملا  درفلل  ماعلا  مکح  لومـش  مدـعب  مزتلی  نال  لاجم  ـال  همعی و  ـال  وا  همعی  رخآ  درف  نوکی  ـال 
 . هّرس سّدق  هنم  « ] یهتنا رئاصبلا  يوذ  یلع  یفخی  امک ال  رئاد  هجوب  وا  هجو  الب  صیصختلا 

جورخ بجوی  خـلا  ضقنت  هلوق ال  مومع  تحت  یببـسلا  کشلا  ءاقبا  نا  انملـس  نا  انا و  نم  لاـقی  دـق  اـم  عفدـنی  قیلعتلا  اذـه  یف  لـمأتلاب  و 
لیلد هنکل ال  لیلدلاب  یببسملا  جورخ  ریصیل  الوا  یببسلا  کشلا  ءاقبا  یلع  لیلد  مایق  یلع  فقوتی  هنا  الا  سکعلا  نود  هنم  یببسملا  کشلا 
ثیح عونمملا  عناملا و  نظلا  ریظن  رخآلا  ضعبلا  جورخ  اهضعبل  هلومش  نم  مزل  نا  ةدحاو و  ۀبسن  هدارف  لومشلا ال  یف  ماعلا  ۀبـسن  نال  هیلع 
یلع لیلد  مقی  مل  نظ  لک  روکذـملا  لیلدـلا  عوضوم  نـال  هیف  هنم  عونمملا  لوخد  عنم  نا  دادـسنالا و  لـیلد  تحت  عناـملا  نظلا  لوخد  نا 
هتحت هلوخد  عرف  هنا  الا  اهرابتعا  مدع  یلع  لیلدـلا  ماق  یتلا  نونظلا  نم  عونمملا  نظلا  ریـصی  هتحت  عناملا  نظلا  لوخد  دـعب  هرابتعا و  مدـع 

ثیح  نم  نامحازتیف  هیلع  لیلد  هلبق و ال 
106 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلعفلا فیلکتلل  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  روذـحم  هنم  مزلی  مل  امیف  امهنایرج  رهظألاف  رخآلل ، راثآلا  نم  امهدـحأ  یف  بحـصتسملا  نکی  مل  نإ  و 
. القع عناملا  دقف  اتابثإ و  یضتقملا  دوجول  الامجإ ، مولعملا 

رابخأ ضعب  لیذ  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  نإف  لامجإلاب ، مولعملا  فارطأ  یف  باحصتسالل  هلومش  باطخلا و  قالطإلف  یـضتقملا ، دوجو  اما 
نیقیلل و کـشلاب ) نیقیلا  ضقنت  ـال  : ) هردـص یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لومـش  نع  عنمی  هنأ  ملـس  وـل  نیقیلاـب ) نیقیلا  ضقنت  نکل  و  : ) باـبلا

یهنلا مومع  نع  عنمی  هنأ ال  الإ  یئزجلا ، باجیإلا  یّلکلا و  بلـسلا  نیب  ۀضقانملا  ةرورـض  هلولدم ، یف  ۀـضقانملا  موزلل  هفارطأ ، یف  کشلا 
هیف سیل  امم  هریغ  یلإ  يرـسی  داکی  کلذل ال  باطخلا  كاذ  لامجإ  نإف  هفارطأ ، یف  امل  هلومـش  و  لیذـلا ، هیف  سیل  امم  رابخألا  رئاس  یف 

بجوی  فارطألا ال  یف  باحصتسالا  نایرج  نأ  لجألف  عناملا ، دقف  اما  و  کلذ 221 .]
______________________________

مکحلا اذه  نم  هجورخب  انلق  ءاوس  اقلطم  کشلاب  نیقیلا  ضقن  ۀمرح  دارفا  نم  یببسلا  کشلا  نا  ثیح  حضاو  عفدلا  هجو  هتحت و  جاردنالا 
لاخدا لقعی  الف  همکح  نم  یببـسلا  کشلا  جورخ  یلع  فقوتی  ادرف  هتروریـصف  ببـسملا  کشلا  اما  ما ال و  هیف  یببـسملا  کشلا  لوخدـب 

نع دیلا  فرـص  زوجی  هدارفا ال  ۀـلمج  نم  یببـسلا  نوک  ضرف  دـعب  هنال  هنم  یببـسلا  کشلا  جارخاب  مکحلا  عوضوم  یف  یببـسملا  کشلا 
[. 222] رهاظ رود »  » وه هنم و  یناثلا  جورخ  عرف  هیف  هلوخد  نا  ضرفلا  مکحلا و  عوضوم  یف  لوالا  لاخدا  دعب  الا  هل  هلومش 

107 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] 223] القع اعرش و ال  روذحمب ال  سیل  وه  و  ۀیمازتلالا ، ۀفلاخملا  الإ 

______________________________

نیباحصتسا ضراعت 
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تـسین حرطم  مه  تیببـسم  تیببـس و  هلأسم  میراد و  امهدحا  بذک  هب  یلامجا  ملع  هک  میتسه  هجاوم  باحـصتسا ، ود  اب  یهاگ  ب : [- 1]
. دنکیم ادیپ  نایرج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هک  یتاباحصتسا  دننام 

هدرک تاقالم  تساـجن  اـب  نیعم  ریغ  تروص  هب  امهدـحا  هک  میدرک  ادـیپ  یلاـمجا  ملع  میراد و  فلا و ب - بآ - فرظ  ود  لاثم 224 :]
ادـیپ نایرج  تراـهط ، باحـصتسا  اـهنآ  هراـبرد  مینیبیم  میئاـمنیم ، هجوت  فرظ  ود  نآ  زا  مادـکره  هب  یتقو  روکذـم ، ضرف  رد  تسا ،

. دنکیم
اب تاقالم  هطـساو  هب  شتراهط  ایآ  هک  میتسه  ددرم  نونکا  نکل  اعطق » ارهاط  ناـک   » فرظ نیا  میئوگیم : مینکفایم ، رظن  فلا »  » فرظ هب 

يراج نآ ، رد  تراهط  باحـصتسا  ءادتبا »  » اذـل هن  ای  هدرک  تاقالم  فلا »  » فرظ اب  تساجن  ایآ  مینادیمن  اریز  هن  ای  هدـش  لئاز  تساجن ،
. دوشیم

تسین حرطم  مه  تیببـسم  تیببـس و  هلأسم  دراد و  نایرج  مهنآ  رد  تراهط  باحـصتسا  ءادتبا » : » میئوگیم مینکیم ، رظن  ب »  » فرظ هب 
« نیباحصتسالا دحا   » بذک هب  یلامجا  ملع  نکل  دشاب  حرطم  يرخأت ، مدقت و  هکنیا  نودب  دنرگیدکی  ضرع  رد  فرظ  ود  ره  هکلب 

108 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تـساجن اب  امهدـحا  هک  میراد  یلامجا  ملع  میئوگیم : تسا ، رهاط  ءانا ، ود  ره  دـیوگب  باحـصتسا  ود  هلیـسو  هب  یـسک  رگا  نوچ  میراد 

. تسا ضراعت  باحصتسا ، ود  نیب  میئوگیم  سپ  تسا  تراهط  هب  موکحم  فرظ ، ود  ره  تفگ  ناوتیمن  اذل  هدرک  تاقالم 
؟ هن ای  دنکیم  ادیپ  نایرج  باحصتسا  ود  ره  ایآ  تسیچ ؟ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :

تسا و حرطم  هّرس - سّدق  دنوخآ  ياقآ  موحرم  هب  طوبرم  يرگید  هّرس و  سّدق  مظعا  خیـش  هب  طوبرم  یکی  انبم - ود  هلئـسم ، رد  باوج :
: هک تسا  یلک  تروص  هب  هکلب  درادن  باحصتسا  هب  یصاصتخا  هلئسم ،

تئارب باحـصتسا ، هب  ناوتیمن  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ارچ  رگید : ترابع  هب  دوشیمن  يراج  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  ارچ 
؟ میرادـن تراهط  رد  کش  اهنآ - کتکت  فرظ - ود  نآ  زا  کیره  هب  تبـسن  روکذـم ، لاثم  رد  ایآ  دومن ، کسمت  تراهط  هدـعاق  اـی 

. تسیچ شأشنم  دنکیمن و  ادیپ  نایرج  تراهط  هدعاق  ارچ  میئوگیم  اذل  يرآ !

؟ هن ای  دوشیم  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  ایآ 

، یلامجا ملع  فارطا  رد  یلمع  لصا  ناـیرج  رگا  هک : داد  رارق  نینچ  ار  نازیم  كـالم و  دـیاب  ناـشیا  رظن  هب  هّرـس : سّدـق  فنـصم  ياـنبم 
تسا نیا  مه  شتلع  دنکیمن و  ادیپ  نایرج  یلمع  لصا  تروص ، نیا  رد  دوش ، مولعم  زّجنم  فیلکت  کی  اب  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  مزلتسم 

رد هیلمع  لوصا  ناـیرج  هک  يدروم  ره  رد  سپ  تسا  روذـحم  ياراد  اعرـش » ـالقع و   » مولعم زجنم  فـیلکت  کـی  اـب  یعطق  تفلاـخم  هک 
فارطا رد  هیلمع  لوصا  نایرج  هشیمه  هک  تسین  نینچ  نکل  دنکیمن  ادیپ  نایرج  دشاب ، يدساف  یلات  نانچ  مزلتسم  یلامجا ، ملع  فارطا 

: میزادرپیم لاثم  ود  رکذ  هب  کنیا  هک  دشاب  يدساف  یلات  نانچ  مزلتسم  یلامجا ، ملع 
هب یلامجا  ملع  العف  نکل  دـناهدوب  هراهطلا  مولعم  اقباس  ود  ره  هک  میتشاد  فلا و ب  ماـن  هب  بآ  فرظ  ود  هک  لـبق  لاـثم  ناـمه  رد  فلا :

يارجا  همزال  هدش ، ادیپ  امهدحا  تساجن 
109 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دوش هیلمع  هیعطق  تفلاـخم  سجنلا » نع  بنتجا   » مولعم زجنم  فیلکت  اـب  هک  تسا  نیا  فرظ ، ود  نآ  هب  تبـسن  تراـهط ، باحـصتسا  ود 
. تسه يدساف  یلات  نانچ  مزلتسم  میئامن ، تراهط  هلماعم  فرظ ، ود  ره  اب  میهاوخب  رگا  سپ 

العف نکل  دـناهدوب  ۀـساجنلا  مولعم  اقباس  ود  ره  هک  میراد  بآ  فرظ  ود  دـینک  ضرف  هک : میئامنیم  سکع  وحن ، نیا  هب  ار  لبق  لاـثم  ب :
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يراج تساـجن  باحـصتسا  ود  فرظ ، ود  نآ  هب  تبـسن  رگا  روکذـم  ضرف  رد  هدـش ، ریهطت  امهدـحا »  » هک هدـش  لـصاح  یلاـمجا ، ملع 
، تساجن باحـصتسا  ود  يارجا  هکلب  هدشن  تفلاخم  یفیلکت  چـیه  اب  هدـش ؟ هیلمع  هیعطق  تفلاخم  زجنم ، مولعم  فیلکت  مادـک  اب  دـیئامن 

. دومن بانتجا  فرظ  ود  ره  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  باحصتسا ، دافم  نوچ  تسا  طایتحا  تدش  رب  لاد  طایتحا و  هب  بیرق 
اذـل تسا  لامجالاب »  » مولعم فیلکت  اب  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  هلأسم  نامه  نازیم ، كالم و  هّرـس  سّدـق  فنـصم  رظن  هب  هصالخ  هصـالخ :
. درادن يدساف  یلات  نوچ  دوشیم  يراج  ب »  » لاثم رد  نکل  دنکیمن  ادیپ  نایرج  نیباحصتسا ، فلا »  » لاثم رد  هک  دیدومن  هجوت  امش 

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک 225 ] یسررب  دقن و 

هلدا رد  ضقانت  مزلتسم  شنایرج  اریز  دوشیمن  يراج  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  ناشیا  رظن  هب  هّرـس : سّدق  مظعا  خیـش  يانبم 
. تسا لوصا 

: هدش رکذ  هلمج  ود  باحصتسا ، لیلد  رد  کلذ : حیضوت 
هـضقنا  » دیوگیم دنکیم ، یهن  کش  هب  نیقی  ضقن  زا  هک  روطنامه  ینعی  رخآ ،» نیقیب  هضقنت  نکل  - » 2 کشلاب .» نیقیلا  ضقنت  ال  - » 1

. نیقی هب  نیقی  ضقن  بوجو  يرگید  کش و  هب  نیقی  ضقن  تمرح  یکی  میتسه  هجاوم  فیلکت ، ود  اب  عقاو  رد  سپ  رخآ » نیقیب 
110 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ضقنت ال   » فرط کی  زا  دیئامن  يراج  تراهط  باحـصتسا  ود  دیهاوخیم  هک  فلا - لوا - لاثم  نامه  رد  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  رظن  هب 
زا یکی  ضقن  هب  یلامجا  ملع  هک  امـش  دـینکیم ؟ هچ  رخآ » نیقیب  هضقنا   » هلمج اب  رگید  فرط  زا  اما  دـیدرک  تیاعر  ار  کـشلاب » نیقیلا 

توق هب  نیقیلا » لصا   » سپ یلیـصفت  هن  یلامجا ، نیقی  اهتنم  دـیراد  هقباس  تلاح  ضقن  هب  نیقی  تقیقح ، رد  دـیراد ، هقباس  تلاـح  ود  نآ 
. تسا ظوفحم  دوخ ،

هب نیقی  ضقن  دیابن  دـیوگیم  رخآ » نیقیب  هضقنا   » رگید فرط  زا  تسه  يراج  باحـصتسا ، ود  ره  دـیوگیم : ضقنت » ال   » فرط کی  زا 
؟ درک دیاب  هچ  روکذم  ضرف  رد  سپ  دیئامن ، کش 

شلح هار  سپ  تسا  رخآ » نیقیب  هضقنا   » زا ندرک  رظنفرص  شاهمزال  میئامن ، يراج  باحـصتسا  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  میهاوخب  رگا 
. درادن یلامجا  ملع  فارطا  هب  یطابترا  لوصا ، هلدا  دوشیمن و  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  میئوگب  هک  تسا  نیا 

نایرج ینعی : دوشن  ای  دوشب  ققحم  هیلمع ، هیعطق  تفلاخم  هک  درادن  مه  یقرف  میدرک و  نایب  هک  تسا  نامه  هّرس  سّدق  مظعا  خیـش  يانبم 
، یلاـمجا ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  میئوـگیم : اذـل  تسا  باحـصتسا  هلدا  رد  ضقاـنت  مزلتـسم  روکذـم ، ضرف  ود  ره  رد  باحـصتسا 

[. 226] دوشیمن يراج 
؟ هن ای  تسا  حیحص  روکذم ، يانبم  ایآ  لاؤس :

: هک تسا  نیا  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  يانبم  هب  هّرس  سّدق  فنصم  لاکشا  باوج :
هلدا زا  يرایسب  رد  تسا و  روکذم  اهنآ  زا  یضعب  رد  هکلب  هدشن  رکذ  رخآ -» نیقیب  هضقنت  : » ینعی مود - هلمج  باحصتسا ، هلدا  مامت  رد 
هلمج  ود  ره  دجاو  هک  یتیاور  نآ  رگا  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  هدش و  رکذ  کشلاب -» نیقیلا  ضقنت  ال  : » ینعی لوا - هلمج  نامه  طقف 

111 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنایرج یفف  القع ، هل  ۀیعطقلا  ۀقفاوملا  بوجول  اهضعب ، یف  ول  الصأ و  العف  فیلکتلاب  ملعلا  فارطا  یف  هنایرج  مدع  حدقنا  دق  هنم 227 ] و 

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀیلامتحالا ، وأ  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  روذحم  نوکی  ۀلاحم  ال 
______________________________

یلامجا ملع  فارطا  لماش  یتیاور  دراد ، یعنام  هچ  دوش ، یلاـمجا  ملع  فارطا  لـماش  دـناوتن  لـیذ - ردـص و  رد  ضقاـنت - تلع  هب  تسا 
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. تسا لوا  هلمج  دجاو  هک  دوش 
تلع هب  طقف  هکلب  دـنکیمن  یفن  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  ار  باحـصتسا  تیجح  تسا ، هلمج  ود  ره  دـجاو  هک  یتیاور  رگید : ترابع  هب 

نآ رد  ضقانت  هدـشن و  رکذ  نآ  رد  مود  هلمج  هک  یتیاور  میئوگیم  تروص  نیا  رد  دوش ، یلامجا  ملع  فارطا  لماش  دـناوتیمن  ضقاـنت 
. دوشن یلامجا  ملع  فارطا  لماش  ارچ  دنکیمن  ادیپ  ققحت 

هک میتشادن  تیاور  کی  یتح  دوب و  تایاور  مامت  رد  مود  هلمج  رگا  هک  تسا  نیا  هّرـس  سّدـق  مظعا  خیـش  يانبم  هب  ام  لاکـشا  هصالخ :
مود هلمج  الـصا  باب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  ام  نکل  دوب  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  اب  قح  دـشاب ، مّود  هلمج  زا  یلاخ 

؟ دوشیمن یلامجا  ملع  فارطا  لماش  تایاور ، نآ  میئوگب  لیلد  هچ  هب  اذل  هدشن  رکذ 
روذحم هلأسم  طقف  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع - لوصا  رئاس  و  باحـصتسا - نایرج  مدع  تلع  هّرـس  سّدـق  فنـصم  يانبم  قبط  هجیتن :

«. ریغ ال   » تسا لامجالاب »  » مولعم فیلکت  اب  هیلمع  هیعطق  تفلاخم 
مه  لاغتشا »  » ثحب لوا  رد  هک  دنتسه  ياهعسوت  هب  لئاق  هّرس  سّدق  فنصم  رکذت : [- 1]

112 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هکلب تسا  مارح  شاهیعطق  تفلاخم  اهنت  هن  هک  يوحن  هب  دراد  تیلعف  تاهجلا » عیمج  نم   » زجنم مولعم  فیلکت  یهاگ  هک : میدـش  رکذـتم 

. دومن هیعطق  تقفاوم  فیلکت ، نآ  اب  دیاب  امتح  ینعی  دشابیم  مارح  نآ  اب  مه  هیلامتحا  تفلاخم  یتح 
مه باحـصتسا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هکلب  تسین  يراج  نیباحـصتسا »  » اهنت هن  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هک  تسا  نیا  یـضرف ، ناـنچ  هجیتن 

دوشیم ققحم  هیلامتحا  تفلاخم  دوش ، يراج  رگید  باحصتسا  رگا  اریز  دنکیمن  ادیپ  نایرج  مه  رگید  باحـصتسا  دشاب ، هتـشاد  یعنام 
تفلاـخم نآ ، اـب  تسین  یـضار  ـالوم  یتـح  هک  يوحن  هب  دراد  تیلعف  تاـهجلا » عیمج  نم  ، » موـلعم فـیلکت  نآ  هک  دوـب  نیا  اـم  ضرف  و 

. دومن هیلامتحا 
. دشابن التبم  مه  ضراعم  هب  هچرگ  دنک  ادیپ  نایرج  دناوتیمن  مه  یلمع  لصا  کی  یتح  یلامجا  ملع  فارطا  رد  یهاگ  هصالخ :

لاثم و رکذ  هب  هّرـس  سّدق  فنـصم  روکذم  ترابع  زا  دعب  دوخ  لوصالا  ۀیافک  حرـش  رد  یتشر  نیـسحلا  دـبع  خیـش  جاح  موحرم  رکذـت :
هنایرج ال یفف  فیلکتلاب ...  ملعلا  فارطا  یف  هنایرج  مدع  حدقنا  دق  هنم  و  : » دـنکیم لقن  ار  نآ  نیع  هدـنراگن »  » هک دـناهتخادرپ  یقیقحت 

نیب عمجلا  مدع  یلع  لیلد  ماق  وا  نیرهاطلا  دحا  ۀساجنب  ملع  ول  امک  یفخی .» امک ال  ۀیلامتحالا  وا  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  روذحم  نوکی  ۀـلاحم 
اقلطم ۀـساجنلا  ةراهطلا و  بسحب  نیءاملا  مکح  داحتا  یلع  عامجالا  ماق  ثیح  رهاط  ءامب  ارک  سجنلا  ءاملا  میمتت  ۀـلأسمک  نیباحـصتسالا 

نم الا  يرهاظلا  ددـعتلا  یفانی  یعقاولا ال  داحتالا  ناف  نایرجلا  نع  عنملا  یف  یفکی  اعقاو ال  امهمکح  داحتا  درجم  نیتیرهاـظ و  وا  نیتیعقاو 
یف کشلا  ناک  اذا  هنا  وه  ماقملا و  یف  هّرـس  سّدق  يراصنالا  خیـشلا  هرکذ  امل  هجو  هنا ال  رهظ  قیقحتلا  اذه  نم  ۀیمازتلالا و  ۀفلاخملا  باب 

نیباحـصتسالاب لمعلا  نوکی  نا  اماف  هنییعت  یف  کـش  هنیعب و  ـال  نیثداـحلا  دـحا  عاـفترا  ملع  اذا  اـم  هدرومف  ثلاـث  رما  نع  اببـسم  اـمهیلک 
ولخی یناثلا ال  یلع  وأ ال و  عمجلا  مدع  یلع  جراخلا  نم  لیلد  موقی  نا  اماف  یناثلا  یلع  نوکی و  نا ال  اما  ۀیلمع و  ۀیعطق  ۀفلاخمل  امزلتـسم 

ءاقب باحصتسا  یف  امک  قحاللا  نامزلا  یف  نیبحصتسملا  نم  لک  یلع  یعرش  رثا  بترتی  نا  اما 
113 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بوثلا یف  ینملا  يدـجاو  نم  لک  ةراـهط  باحـصتسا  هلثم  لوبلا و  ءاـملا و  نیب  ددرم  عئاـمب  ـالفاغ  أـضوت  نمیف  ندـبلا  ةراـهط  ثدـحلا و 
یف لیکوتلا  لیکولا  يوعد  دـبعلا و  ءارـش  یف  لیکوتلا  لکوملا  يوعد  یف  امک  رخآلا  نود  امهدـحا  یلع  رثالا  بترتی  نا  اـما  كرتشملا و 

لولدم نع  امهجورخ  بجوی  نیدضلا  دحا  ضاقتناب  انه  یلامجالا  ملعلا  ناب  اللعم  طقاستلاب  مکح  نییلوالا  نیتروصلا  یفف  ۀـیراجلا  ءارش 
یناثلا کشلاب و  نیقیلا  ضقن  ۀمرح  امهدحا  نیمکح  یلع  هلامتـشال  باطخلا  اذه  نال  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  کشلاب و  نیقیلا  ضقنت  ال 

لک یف  ۀـقباسلا  ۀـلاحلاب  ذـخالا  موزل  نیب  ۀیرورـضلا  ۀـضقانملل  لاحملا  مزل  یلامجالا  ملعلا  یفرط  نم  لـکل  مع  ول  نیقیلاـب  هضقن  بوجو 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1568 

http://www.ghaemiyeh.com


نیعم الب  نییعتلا  یلع  امهنم  دحاول  همومع  هلیذ و  یضتقمب  امهدحا  یف  ۀلاحلا  کلت  فالخب  ذخالا  موزل  باطخلا و  ردص  یضتقمب  امهنم 
مزلتسم ح ّهنأ  عم  رهاظلا  فالخ  هناف  نیتمرحلا  نیب  كرتشملا  ردقلا  ةدارا  حصی  سیل  نیینعم و  یف  ظفللا  لامعتسال  مزلتـسی  رییختلا  یلع  و 

سیل امهدحا  نم  دارملا  نا  يوعد  نییعتلا و  یلع  رخآ  لیلد  سامتلا  نم  ّدب  الف  ارییخت  انییعت و ال  ضقنلا ال  ۀمرح  یلع  رابخالا  ۀلالد  مدعل 
همزلتـسی ناک ال  نا  هناب و  ۀـعوفدمف  ادـحاو  اموهفم  هنوکل  همزلتـسی  وه ال  هموهفم و  دارملا  امنا  روبزملا و  لامعتـسالا  مزلی  یتح  هقادـصم 

یف باحـصتسالل  یلعفلا  مومعلا  ینعمب  یـضتقملا  نا  تملع  امل  کلذ  هدارفا و  ضعب  نم  عزتنم  موهفم  لب  ماـعلا  قیداـصم  نم  سیل  هنکل 
اعنام امهدحا  یف  ۀقباسلا  ۀلاحلا  عافتراب  نیقیلا  سیل  لیذلا و  روهظ  ینعمب  اهموزل  عنمت  ةروکذملا  ۀضقانملا  اعطق و  دوجوم  ۀهبـشلا  یفرط 

نیب ددرم  عئامب  ؤضوتلا  یف  ندبلا  ةراهط  ثدحلا و  ءاقب  ۀـلأسم  یف  امک  ۀـثلاثلا  ةروصلا  یف  هنم  عنمل  الا  هئاضتقا و  یف  یـضتقملا  نم  هسفنب 
امهدحا یف  ضقنلا  بوجو  عم  اقباس  ثبخلا  نم  ةراهطلا  ثدحلاب و  نیقیلا  نم  دحاو  لک  یف  ضقنلا  ۀمرح  ۀضقانم  ةرورـض  لوبلا  ءاملا و 
امزلتـسم اهـضعب  وا  فارطـالا  یف  باحـصتسالا  نوکی  یلعف  فیلکتب  ملعلا  ثودـح  وه  عناـملا  اـمنا  ضاـقتنالاب و  یلاـمجالا  ملعلا  ینعمب 

[. تفرع 228 امک  هل  ۀیلمع  ۀفلاخمل 
114 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بینذت 
کلذ ریغ  یلإ  ریغلا  لمع  ۀحص  ۀلاصأ  و  هنع ، غارفلا  دعب  غارفلا  ةدعاق  و  لمعلاب ، لاغتشالا 229 ] لاح  یف  زواجتلا  ةدعاق  لثم  نأ  یفخی  ال 

نم هیف  کش  اـم  [ 231] داسفل ۀیضتقملا  اهتاباحـصتسا  یلع  [ 230] ۀمدقم نوکت  ۀعرقلا  الإ  ۀیعوضوملا  تاهبـشلا  یف  ةررقملا  دـعاوقلا  نم 
مدع یلع  عامجإلا  دعب  اهب  هصیصخت  نع  عنمی  هجو ال  نم  امومع  اهضعب  نیب  هنیب و  ۀبسنلا  نوک  و  اهتلدأب ، اهلیلد  صیصختل  تاعوضوملا ،

، اهفالخ یلع  باحصتسا  كانه  نکی  مل  اهنم  دروم  ّلق  ذإ  اهلیلدب ، اهصیصختب  لیق  ول  ادج  اهل  دروملا  ۀلق  موزل  عم  اهدراوم ، نیب  لیصفتلا 
[. 1  ] یفخی امک ال 

______________________________

؟ تسه یتبسن  هچ  دوشیم  يراج  هیعوضوم ، تاهبش  رد  هک  يدعاوق  باحصتسا و  نیب  بینذت ]: ]

، باحـصتسا رب  ار  دعاوق  نآ  المع  اهقف  مینیبیم ، هک  میوشیم  هجاوم  اهنآ - لاثما  غارف و  زواجت ، هدعاق  دننام  يدـعاوق - اب  هقف  رد  [- 1]
: دننام دناهتشاد  مدقم 

ءادـتبا روکذـم  ضرف  رد  هن  اـی  هدوـمن  ناـیتا  ار  عوـکر  مود ، تعکر  رد  اـیآ  هک  دوـش  ددرم  زاـمن ، موـس  تعکر  رد  یـسک  رگا  ـالثم  - 1
دنکیم ادیپ  نایرج  عوکر  نایتا  مدع  باحصتسا 

115 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح هکلب  درک  ناـیتا  ار  عوکر  ناوتیمن  نیتدجـس  ناـیتا  اـب  و  [ 233] دومن انتعا  کش  نآ  هب  دـیابن  دـیوگیم : [ 232] زواجت هدعاق  نکل 

. تسا مدقم  باحصتسا ، رب  زواجت  هدعاق  ینعی : هدش  ققحم  عوکر ، دیئامن :
هک لاـحنیعرد  روکذـم  ضرف  رد  هن  اـی  تسا  هدومن  ناـیتا  ار  عوکر  موـس ، تعکر  رد  اـیآ  هک  دوـش  ددرم  زاـمن ، زا  دـعب  یـسک  رگا  - 2

، تسا حیحص  لمع ، نآ  نک  مکح  یتسه ، لمع  زا  غارف  زا  دعب  نوچ  دیوگیم  غارف 234 ] هدعاق  اما  ياهدادن  ماجنا  دیوگیم  باحصتسا 
. تسا مدقم  باحصتسا ، رب  غارف  هدعاق  ینعی :

الثم هن ، ای  هدش  عقاو  احیحـص  هلماعم  نآ  ایآ  دیتسه  ددرم  امـش  نکل  هدـیرخ - ياهناخ  الثم  هداد - ماجنا  ياهلماعم  دـیز ، دـینک : ضرف  - 3
باحـصتسا میـشاب ، ددرم  شققحت  ثودـح و  رد  ار  هچره  میئوگیم : روکذـم  ضرف  رد  هن . ای  هدـش  تیاعر  نآ  رد  یعرـش  طرـش  نـالف 
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هب  دیوگیم  [ 235 «] ریغلا لمع  یف  ۀحصلا  ۀلاصا   » نکل هدرکن  ادیپ  ققحت  هدشن و  ثداح  زیچ ، نآ  دیوگیم 
116 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: ینعی هدش  عقاو  احیحص  هک  دینک  مکح  دش ، عقاو  ناملـسم ، ود  نیب  اهنآ  لاثما  ای  حاکن  عیب ، هلماعم ، هاگره  دینکن و  هجوت  باحـصتسا ،
. تسا مدقم  باحصتسا ، رب  روکذم  هدعاق 

؟ تسیچ باحصتسا  رب  روکذم  دعاوق  مدقت  تلع  لاؤس :
مومع و روکذـم ، دـعاوق  باحـصتسا و  لیلد  نیب  تبـسن  ینعی : دـنراد  تیـصصخم  هبنج  باحـصتسا ، هب  تبـسن  روکذـم ، دـعاوق  باوج :
رد ایآ  دننک  لاؤس  ام  زا  رگا  اذل  دروخیم  صیـصخت  نآ ، لاثما  زواجت و  هدـعاق  دروم  رد  ضقنت » ال   » لیلد و  تسا 236 ] قلطم  صوصخ 
. دنتسه ضقنت » ال   » تاصصخم ریغلا » لمع  یف  ۀحصلا  ۀلاصا   » غارف و زواجت ، هدعاق  میئوگیم  هن  ای  هدروخ  صیصخت  ضقنت » ال   » يدروم
ار دی  هدعاق  هّرس  سّدق  ینیکشم  موحرم  هک  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  باحصتسا ، لیلد  اب  دعاوق  زا  یضعب  نیب  تبسن  هتبلا  رکذت :

. دناهدرک رکذ  دروم  نیا  رد  لاثم  ناونعهب 
. تسه یلمع  لصا  کی  هکنیا  ای  دراد  تیراما  هبنج  ایآ  هک  هدش  عقاو  مالک  لحم  [، 237] دی هدعاق 

لصا  رگا  اما  تسا 238 ] یهیدب  باحصتسا ، رب  شمدقت  تلع  دشاب ، هراما »  » دی هدعاق  رگا 
117 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[239] اهصاصتخا و  اهنود ، هیف  ۀقباسلا  ۀلاحلا  قبـس  رابتعال  اهلیلد ، نم  هلیلد  ۀّیـصخأل  اهیلع ، مدقی  اهدروم  یف  باحـصتسالاف  ۀعرقلا  اما  و 
بجوی  اعامجإ ال  ماکحألا  ریغب 

______________________________

يدروم رد  باحصتسا  میئوگب : هک  رابتعا  نیا  هب  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  باحصتسا ، اب  نآ  تبسن  ارچ  مینیبب  دیاب  دشاب ، یلمع 
تلاح هاوخ  تسا  تیکلم  هلأسم  رب  لاد  دـی ، هدـعاق  اما  دـشابن  ای  دـشاب  حرطم  تیکلم ، هلأسم  هاوخ  دـشاب  حرطم  هقباس ، تلاـح  هک  تسا 

. دشابن ای  دشاب  حرطم  مه  هقباس 
؟ تسیچ باحصتسا  رب  شمدقت  تلع  دشاب ، یلمع  لصا  کی  روکذم ، هدعاق  رگا  لاؤس :

: تسه هتکن - ود  و  تلع - ود  ياراد  باوج :
هقباس تلاح  هک  يدروم  نآ  نیب  دـشاب و  فالخ  هقباس  تلاح  هک  يدروم  نآ  نیب  دـی ، هدـعاق  نایرج  رد  ینعی : تسا  عامجا  هلأسم  یکی 

. دیامنیم تجح  اهمومعب - ار - دی  هدعاق  عامجا ،»  » تقیقح رد  سپ  دنکیمن  یقرف  دشابن ، فالخ 
شاهجیتن دشابن ، شفالخ  رب  باحـصتسا  هک  میهد  صاصتخا  يدروم  هب  ار  دـی  هدـعاق  هک : میئامن  یـشم  نینچ  میهاوخب  رگا  هکنیا  رگید ،

باحـصتسا تفگ  ناوتیمن  میداد ، رارق  باحـصتسا  لیلد  صـصخم  ار  دی  هدعاق  رگا  اما  دوش . دروملا » لیلق   » دی هدـعاق  هک  دوشیم  نیا 
رب دـی  هدـعاق  میئوـگیم  اذـل  دـشابیم  جراـخ  رـصح ، دـح و  زا  هک  تـسه  باحـصتسا  يارب  يریثـک  دراوـم  هـکلب  هدـش  دروـملا » لـیلق  »

. تسا مدقم  باحصتسا ،
118 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلإ اجاتحم  دروم  یف  هب  لمعلا  راص  یتح  هصیصخت ، ةرثکب  اهلیلد  نهو  یلإ  افاضم  اذه  اهل ، [ 240] اهظفل مومع  دعب  اهلیلد  یف  ۀیصوصخلا 
[. 1 [ ] لیلد 241 صوصخب  هصیصخت  ۀلقب  هلیلد  ةّوق  و  لیق ، امک  مظعملا ، لمعب  ربجلا 

______________________________

هعرق رب  باحصتسا  مدقت 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1570 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ شمکح  دش ، فالتخا  باحصتسا ، هعرق و  نیب  رگا  لاؤس : [- 1]
: دناهدومن هماقا  نآرب  لیلد  ود  نأک  فنصم  تسا و  مدقم  هعرق ، رب  باحصتسا  باوج :

نارگید دنیبب  دیاب  هکلب  دیامن  لمع  دناوتیمن ، نآ  مومع  هب  القتسم  یهیقف  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  یفیعـض  مومع  ياراد  هعرق ، لیلد  - 1
لیلد مومع  فالخ  هب  دراد  زاین  هناوتـشپ  هب  هعرق  لیلد  مومع  سپ  هن  ای  دراد  يدـیؤم  رباـج و  هعرق ، اـیآ  هن ، اـی  دـناهدرک  لـمع  نآ  هب  مه 

. درادن مزال  ياهناوتشپ  هک  باحصتسا 
: دیوگیم هعرق  لیلد  اریز  دشابیم  صخا  هعرق ، لیلد  زا  باحصتسا  لیلد  الصا  - 2

119 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رد اما  دشاب ، هتشادن  ای  دشاب  هتـشاد  هقباس  تلاح  دیوگیمن  روکذم  لیلد  تسا و  كوکـشم  يانعمهب  لکـشم  لکـشم ،» رما  لکل  ۀعرقلا  »

، دروم کی  رد  باحصتسا  لیلد  سپ  میشاب  هتشاد  مه  هنقیتم  هقباس  تلاح  دیاب  هکلب  دنکیمن  تیافک  کشلا » فرـص   » باحـصتسا دروم 
باحـصتسا اما  نکت » مل  ما  ۀـقباس  ۀـلاح  هل  تناک  ءاوس  كوکـشم  رما  لک   » دـیوگیم هعرق  لیلد  دراد ، ياهفاـضا  هعرق ، لـیلد  هب  تبـسن 

، باحـصتسا لیلد  تقیقح ، رد  سپ  تسا  هقباس  تلاح  ياراد  هک  تسا  یکوکـشم  رما  نآ ، منکیم و  جراخ  ار  شدروم  کـی  دـیوگیم 
. دشابیم هعرق  لیلد  صصخم 

زا دـعب  باحـصتسا - لـیلد  هعرق و  لـیلد  تبـسن  هدروـخ و  صیـصخت  يدراوـم  هب  تبـسن  هتـشاد و  یتاصـصخم  مه  هعرق  لـیلد  لاکـشا :
. دوشیم هجو  نم  صوصخ  مومع و  دراوم - نآ  هب  صیصخت 

؟ هن ای  هدروخ  صیصخت  ایآ  هک  میرادن  یتیانع  مینکیم و  هجوت  ماع  لیلد  سفن  هب  میوشیم  هجاوم  تامومع ، اب  هقف  رد  یتقو  باوج :
هظحالم صـصخم 242 ] ماع  لیلد  ظاحل  هب  ار  صـصخم  نآ  ایآ  دـش  حرطم  يرگید  صـصخم  سپـس  دروخ  صیـصخت  یماع  لیلد  رگا 

؟ دننکیم ظاحل  ار  ماع  لیلد  سفن  هکنیا  ای  دننکیم 
. هن ای  هدروخ  صیصخت  هک  دنرادن  یتیانع  دوشیم و  هظحالم  ماع  لیلد  سفن 

ةوق و  هصیصخت ...  ةرثکب  اهلیلد  نهو  یلا  افاضم  اذه  - » فنصم ترابع  نیا  لیذ  هّرس  سّدق  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  رکذت :
ملعی  ةریثک ال  تاصیصخت  اهیلع  تدرو  ررضلا  یفن  ۀلداک  ۀعرقلا  ۀلدا  نا  ینعی  دناهتشون : نینچ  لیلد -» صوصخب  هصیصخت  ۀلقب  هلیلد 

120 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نیقیلا ضقن   ] نوکل ابجوم  و  همکحل ، ـال  هلیلد  عوضومل  اـعفار  اـهلیلد  ناـک  دـق  و  هلیلدـب ؟ اـهلیلد  صیـصخت  زوجی  فیک  لاقی 243 :] ـال 

هجو الب  صیصختلا  نیب  رمألا  نارود  نم  اضیأ - انهاه  نوکیف - تارامألا ، رئاس  ۀلدأ  نیب  هنیب و  لاحلا  وه  امک  هفالخ ، یلع  ۀجحلاب  نیقیلاب 
______________________________

دراوم یلع  اهب  لمعلا  یف  رـصتقا  اذـهل  باحـصالا و  لمع  وه  اهنه و  ول  رباج  نم  ّدـب  الف  اهتحت  یقاـبلا  یلا  ۀبـسنلاب  ۀـلمجم  یهف  اهرادـقم 
ینعم نیریدـقتلا ال  یلع  وأ ال و  اهیف  لامجالا  بجوی  نا  اما  صیـصختلا  ةرثک  ناب  هیلع  لاکـشالا  و  عبتتلاب ، اهیلع  عالطالا  لـصحی  ۀـصاخ 

دعب روهظلا  نالف  یناثلا  یلع  اما  انیبم و  هتروریـص  لامجالا و  نع  ظـفللا  جورخ  بجوی  ـال  ۀـعامج  لـمع  نـالف  لوـالا  یلع  اـما  راـبجنالل 
امل مومعلا و  نع  ةدیدع  قیداصم  جورخ  یلع  لد  دق  عامجالا  ناب  عوفدم  باحـصالا  لمع  مض  یلا  ۀجاح  ریغ  نم  امکحم  نوکی  هداقعنا 
نا نع  مهلمع  فشکنا  اهب  مهنم  ۀـعامج  ول  باحـصالا و  لمع  ۀـظحالم  نم  مومعلاب  کسمتلا  ماـقم  یف  ّدـب  ـالف  نیعم  ریغ  جرخملا  ناـک 
هجو لامتحالا ال  اذـه  ضورع  دـعب  جورخلا و  لمتحم  نوکی  الا  هیلا و  ۀبـسنلاب  اـمکحم  مومعلا  نوکیف  عاـمجالاب  جرخ  اـمم  سیل  دروملا 

اهتیجح مدعل  اهب  لمعلا  مدعف  رابجنالا  لبق  اما  رابجنالا و  دعب  هب  لمعلا  زاوج  هجولا  اذه  یضتقم  نکل  هب  لالدتسالل 
121 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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[. 1  ] صّصختلا رئاد و  ریغ 
هناونعب هبتـشملا  لوهجملا و  لکـشملا و  نم  ناک  نإ  ۀـقباس و  ۀـلاح  هل  تناک  امم  كوکـشملا  نإف  کلذـک 244 ،] رمألا  سیل  لاقی : هنإف 

یف ـال  قلطم  لوقب  اـهنم  نوکی  نأ  ۀـعرقلا  لـیلد  نم  رهاـظلا  و  کـشلاب ، نیقیلا  ضقن  نم  هیلع  أرط  اـم  ناونعب  اـهنم  سیل  هنأ  ـالإ  یعقاولا ،
نع دـیلا  عفرب  سأب  الف  مهفاف 245 .] اضیأ ، هعوضومل  عفار  ۀقیقح ، هیلع  قداصلا  ضقنلا  ۀمرح  یلع  ّلادـلا  باحـصتسالا  لیلدـف  ۀـلمجلا ،

نع  دیلا  عفر  نیب  هنیب و  رمألا  نارود  دنع  اهلیلد 
______________________________

[. مهفاف 246 اهیلع  لوصالا  مدقتل  ال 
دروم رد  هعرق - هب  لـمع  ینعی : تسا  باحـصتسا  هب  تاراـما  تبـسن  دـننام  باحـصتسا ، لـیلد  هب  هعرق  لـیلد  تبـسن  لاکـشا 247 :] [- 1]

- هعرق دروم  رد  باحصتسا - هب  لمع  فالخ  هب  تسا . صـصخت »  » تجح و هب  نیقی  ضقن  هکلب  تسین  کش  هب  نیقی  ضقن  باحـصتسا -
رد تسا - باحصتسا  رابتعا  رب  فقوتم  صیصخت ، ینعی : دیآیم  قباس  رود »  » بیرقت نامه  صیصخت ، رد  هک  تسا  صیصخت  بجوم  هک 

هک  تسا  صصخت  صیصخت و  نیب  رئاد  رما ، سپ  اقباس - مدقت  امک  تسا - فقوتم  صیصخت ، رب  نآ  و  هعرق - دروم 
122 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ارهاظ انطاب و  هلآ  دـمحم و  یلع  هّللا  یلـص  و  ارخآ ، الوأ و  هّلل  دـمحلا  و  [، 248] افنآ هیلإ  انرـشأ  امک  همومع ، ةوق  اـهمومع و  نهول  هلیلد ،
[. 1]
______________________________

هک تسا  یهیدب  درادن و  يرود »  » ریغ هجو  سپ  دوش  صـصخم  دناوتیم  رود  ناکما  رب  انب  ینعی : رود »  » هجو هب  رگم  دـشابیم  هجو » الب  »
. تسا مدقم  صیصخت ، رب  صصخت 

ۀعرقلا هعرق - لیلد  رهاظ  اریز  الیزنت - تسا - کش  عفار  هعرق ، هک  نانچمه  تسه  هعرق  عوضوم  عفار  مه  باحـصتسا  لیلد  باوج : [- 1]
هنقیتم هقباس  تلاح  هک  یکوکشم  ءیش  یلو  دشاب  هبتشم  لکـشم و  شنیوانع  عیمجب  قلطم و  ءیـش ، نآ  هک  تسا  نیا  لکـشم - رما  لکل 
ياراد باحصتسا و  لیلد  لومشم  هک  يوناث  ناونع  هب  نکل  تسا  هبتشم  لکـشم و  كوکـشم ، یعقاو ، مکح  یلوا و  ناونعهب  هچرگ  دراد 
يارب هعرق  اریز  صیصخت  هن  تسا  صصخت  هعرق ، لیلد  هب  تبـسن  تسین و  هبتـشم  لکـشم و  وا  عضو  مکح و  تسه ، هنقیتم  هقباس  تلاح 

تاصـصخم ترثک  تهج  هب  هعرق  لیلد  مومع  نوچ  هلمجلاب » و  . » دـشاب هبتـشم  لکـشم و  نیواـنع ، عیمجب  اـقلطم و  هک  هدـش  لـعج  يرما 
ود ره  صیصخت و  هن  تسا  صـصخت  بجوم  يرگید  رب  کیره  ندش  مدقم  و  باحـصتسا - لیلد  فالخ  هب  تسا - نوهوم  نآرب ، هدراو 
هب باحصتسا  لیلد  اذل  دنتـسه  عقاو  زا  فشاک  ۀلمجلا » یف   » يرهاظ و مکح  ود  ره  دنیامن و  عفر  ار  يرگید  عوضوم  هک  دنراد  تیحالص 

. تسا مدقم  هعرق ، لیلد  رب  شتیرهظا  تلالد و  توق  تهج 
123 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

حیجّرتلا  لداعّتلا و  نماّثلا  دصقملا 
125 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف  تارامألا 249 ] ۀلدألا و  ضراعت  یف  نماثلا  دصقملا 
بذکب ملع  نأب  اضرع ، وأ  ۀقیقح  داضتلا  وأ  ضقانتلا  هجو  یلع  تابثإلا  ماقم  ۀلالدلا و  بسحب  ۀلدألا  وأ  نیلیلدلا  یفانت  وه  ضراعتلا 250 ]

[. 1  ] الصأ امهعامتجا  عانتما  مدع  عم  الامجإ  امهدحأ 
______________________________

حیجارت لداعت و  تاراما  هلدا و  ضراعت  متشه ]: دصقم  ]
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ضراعت يانعم  رد  لصف : ]

هراشا

. دش لئاق  رتشیب  مامتها  نآ ، هب  تبسن  دیاب  اذل  دشابیم  التبا  لحم  رایسب  هقف ، رد  هک  تسه  يروما  زا  هلدا  ضراعت  ثحب  رکذت : [- 1]
126 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: يروآدای

لدع مادکره  دنیوگ و  نیلداعتم  اهنآ  هب  اتغل  دنشاب  رگیدکی  هیبش  یتهج  زا  ءیـش  ود  هچنانچ  هدش ، قتـشم  لدع »  » هدام زا  لداعت »  » هملک
. دوشیم بوسحم  يرگید 

دنیوگ نیلداعتم  اهنآ  هب  دنـشاب  رگیدـکی  دـننام  یجراـخ ، یلخاد و  ياـیازم  تهج  زا  تیاور  ود  لـیلد و  ود  رگا  نییلوصا  حالطـصا  رد 
زا یتهج ، رد  هک  ءیـش  ود  ره  هب  اتغل  اریز  هدش  لقن  درف ، قادـصم و  کی  هب  دوخ  یلک  يانعم  زا  لداعت »  » نییلوصا حالطـصا  رد  نیاربانب 

، لثامتم تیاور  ود  دـنیوگ و  نیلداعتم  ار  لـثامتم  تیاور  ود  نییلوصا  حالطـصا  رد  یلو  دـنیوگیم  نیلداـعتم  دنـشاب ، مه  لـثم  تاـهج ،
. تسا لداعت  یلک  يانعم  زا  یقادصم 

؟» حیجرت لداعت و   » ای حیجارت » لداعت و  »

املسم هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکل  هدوبن - نآ  رد  یتیزم  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  تسا - ءیـش  کی  رد  تیزم 251 ] ثادحا  يانعمهب  حیجرت  اتغل 
. تسین نییلوصا  دارم  روکذم ، يانعم 

: تسا رظن  دروم  شمادک  ثحب ، لحم  رد  مینیبب  ات  مینکیم  رکذ  حیجرت  يارب  انعم  هس  کنیا 
دننام یحجرم  ياراد  امهدـحا  نکل  دنـضراعتم  رگیدـکی  اب  تیاور  ود  الثم  تسه  ۀـیزمل - نیربخلا - دـحا  میدـقت »  » يانعمهب حـیجرت  - 1

. مینکیم ذخا  ار  نآ  اذل  تسا ، باتک  اب  تقفاوم  ای  ترهش 
: ینعی دشاب  ام  لعف  هک  میدقت »  » هن تسا  ربخ  مدقت  ءیش و  مدقت »  » يانعمهب حیجرت  - 2

. تسا مدقم  حوجرم ، رب  حجار  ربخ  هسفنب  دوخهبدوخ و  رگید : ترابع  هب  ایازملا ،» نم  ۀیزمل   » رگید ربخ  رب  ربخ  کی  مدقت 
127 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوشیم هتفگ  ربخ  رد  دوجوم  يایازم 252 -] ای  تیزم -»  » سفن هب  حیجارت - ای  حیجرت - - 3
« مدـقت  » ای میدـقت »  » يانعمهب حـیجرت  اریز  میئامن  لامعتـسا  دـیابن  ار  عمج - حـیجارت - هملک  میریگب ، مود  اـی  لوا  ياـنعمهب  ار  حـیجرت  رگا 

[. 253] درادن ددعت  ردصم  تسا و  ردصم 
؟ دناهدرک لامعتسا  حیجارت  هتسب و  عمج  ار  حیجرت  هملک  یضعب  ارچ  سپ  لاؤس :

دراد ناکما  هک  تسا  یهیدب  دشابیم و  ایازم  يانعم  هب  حیجارت  تسا و  تیزم - موس - يانعم  نامه  حیجرت ، هملک  زا  روظنم  دب  ال  باوج :
: دننام دشاب  يددعتم  يایازم  ربخ ، رد 

 .... يوار و تیلدعا  ترهش ، باتک ، اب  تقفاوم 

ضراعت 254] يوغل  يانعم 
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يدوز  هب  هک  دننادیم  تلالد  تهج  زا  هلدا  ای  نیلیلد  یفانت  ار  ضراعت  هّرس  سّدق  فنصم 
128 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا ضراعت  یحالطصا  يوغل و  يانعم  نیب  یتبسن  هچ  مینیبب  البق  نکل  مینکیم  ثحب  نآ  هرابرد 
راکشآ نیا  هب  ار  شدوخ  وا  ینعی : اضراعت » ، » تسا ندرک  راکـشآ  راهظا و  يانعمهب  ضرع  هدش و  هتفرگ  ضرع »  » هملک زا  اتغل  ضراعت » »

لقن تقیقح ، رد  دـناهتفرگ  یفاـنت »  » ياـنعمهب ار  ضراـعت  نییلوصا  هکنیا  اـما  دومن . راـهظا  وا  هب  ار  دوخ  مه  يرگید  نآ  دومن و  راـهظا  و 
هملک رتحضاو : ترابع  هب  دناهدرک  لامعتـسا  یفانت »  » رد دوب  هدش  عضو  رهاظت ، و  ضرع »  » يارب هک  یظفل  ینعی : دناهدومن  نیابم  هب  نیابم 

[. تسا 255 هدرک  ادیپ  ینّیعت  عضو  یفانت -»  » رد لامعتسا - ترثک  رثا  رب  ضراعت » »

ضراعت یحالطصا  يانعم 

: دناهدرک فیرعت  نینچ  ار  ضراعت  لئاسر ، باتک  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش 
عنتمی مل  الا  عوضوملا و  داحتا  دـعب  ـالا  ققحتی  ـالف  ناـک  فیک  داـضتلا و  وا  ضقاـنتلا  هجو  یلع  نیلیلدـلا  یلولدـم »  » یفاـنت ضراـعتلا  نا 

[. 256  ...] امهعامتجا
. دشابیم نیلولدم  هب  شماوق  تسا و  نیلیلد  لیلادم  فاصوا  زا  روکذم ، فیرعت  رب  انب  ضراعت ،
: دناهدرک فیرعت  نینچ  ار  نآ  هدومن و  لودع  روکذم  روهشم و  فیرعت  زا  هّرس  سّدق  فنصم 

ضقانتلا  هجو  یلع  تابثالا  ماقم  ۀلالدلا و  بسحب  ۀلدالا  وا  نیلیلدلا »  » یفانت وه  ضراعتلا 
129 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

«. اضرع وا  ۀقیقح  داضتلا  وا 
فیرعت رب  انب  لولدـم . رد  لـیلد  ود  یفاـنت  هن  تسا  تاـبثا  ماـقم  تلـالد و  رظن  زا  لیلد 257 -] دـنچ  ای  لیلد - ود  یفاـنت  ضراـعت ، ینعی :

. تسا لیلد  فاصوا  زا  ضراعت  فنصم ،
دنکیم و یفن  تابثا  ماقم  تلالد و  تهج  زا  ار  رگید  لیلد  لیلد ، کی  ینعی : تسا  لیلد  دنچ  ای  ود  یفانت 258 ] ضراعت ، کلذ : حیضوت 
هک دـشاب  یـضرع » داضت   » ای یقیقح » داضت  «، » ضقانت  » وحن هب  تسا  نکمم  روکذـم ، ضراعت  هک  دـیامنیم  یفن  ار  وا  مه  رگید  لیلد  نآ 

: میزادرپیم یلاثم  رکذ  هب  مادکره  يارب  بیترت  هب  کنیا 
130 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ارظان قیـس  دق  امهدحأ  نوکی  نأب  ۀموصخلا ، ضراعتلل و  ۀعفار  ۀموکح  امهنیب  ناک  اذإ  امهلولدم ، یفانت  درجمب  امهنیب  ضراعت  الف  هیلع  و 
نم  دیرأ  ام  ۀیمک  نایب  یلإ 

______________________________

هک یلیلد  تسین . بجاو  دـیوگیم  رگید  لیلد  تسا و  بجاو  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زامن  دـیوگیم  لیلد  کی  اضرف  ضقانت : يارب  لاثم 
دیوگیم هک  یلیلد  تسا و  لاحم  ناشعامتجا  ضقانت و  ود ، نآ  نیب  دنکیم و  یفن  ار  بوجو  لیلد  تسین ، بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم 

. دنراد یفانت  رگیدکی  اب  نیلیلد  سپ  دیامنیم  یفن  ار  بوجو  مدع  رب  لاد  لیلد  تسا ، بجاو  هعمج ، زامن 
تسا 259] مارح  دـیوگیم  رگید  لیلد  تسا و  بجاو  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زامن  دـیوگیم  لیلد  کی  اضرف  یقیقح : داضت  يارب  لاـثم 

[. 260] دنیامنیمن عامتجا  دحاو  عوضوم  رد  تسا و  یقیقح  ناشداضت  دنداضتم و  رگیدکی  اب  تمرح  بوجو و  هتبلا 
لیلد کـی  ـالثم  دـشاب  دـحتم  عوضوم ، درادـن ، یموزل  تسین و  ربـتعم  عوـضوم ، تدـحو  یـضرع ، داـضت  رد  یـضرع : داـضت  يارب  لاـثم 
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هب یلامجا  ملع  نکل  تسا  بجاو  رهظ ، زامن  هعمج ، زور  رد  دـیوگیم  رگید  لیلد  تسا و  بجاو  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زامن  دـیوگیم 
ارهق ود  نآ  نیب  امهدحا  بذک  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  سپ  تسا 261 ] فلاخم  عقاو ، اب  امهدحا  مینادیم  میراد ، ود  نآ  زا  یکی  بذک 

. عوضوم کی  هن  تسا  عوضوم  ود  رد  روکذم  داضت  تسا و  ققحم  یقیقح - هن  یضرع - داضت 
131 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] 262] ارخؤم وأ  ناک  امدقم  رخآلا ،
______________________________

هیلع و   » ترابع لیذ  ناشیا  میزادرپیم - هّرس  سّدق  ینیکشم  موحرم  لصفم  یشاوح  زا  یکی  رکذ  هب  فنصم  ترابع  حیضوت  زا  لبق  [- 1]
: دناهدروآ نینچ  ضراعت »...  الف 

ۀبـسنلاب یلقع  لصا  لک  یف  امک  هلمـشل  هالول  ثیحب  رخآ  لیلد  عوضومل  اعفار  همکح  لعج  بسحب  لیلد  نوک  هانعم : و  دورولا » : » اهدـحا
. اهقیداصم نم  دروملا  ناکل  اهالول  نایبلا و  یلا  بلقنا  ةربتعم  ةراما  ماق  اذاف  ۀینایباللا  ۀیلقعلا  ةءاربلا  عوضوم  الثم : ةربتعم  ةراما  یلا 

« ءاملعلا مرکا   » یلا ۀبـسنلاب  لهاجلا » ادیز  مرکت  ال  : » یف امک  لوالا  نم  رخآلا  لیلدلا  نم  اجراخ  هدروم  نوکی  يذلا  لیلدلا  نا  رهظی  هنم  و 
: هلوق یلا  ۀبسنلاب  رهاط »...  ءیش  لک  یف   » امک رخآ  لیلد  عوضومل  احقنم  ناک  اذا  اذک  صّصّختلاب و  کلذ  یمسی  لب  دراولا  نم  نوکی  ال 

. يوقالا یلع  روهطب » الا  ةالص  «ال 
وا اقییـضت  هلولدم  رادـقم  ۀـیمک  نایب  هتابثا و  ماقم  یلا  ارظان  لیلدـلا و  لاح  نایبل  اقوسم  نیلیلدـلا  دـحا  نوک  اهانعم : و  ۀـموکحلا » : » یناثلا

یف  کش  ال  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  لوالا  ۀعسوت و 
132 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع ءانب  روهطب » الا  ةالص  ال  : » هلوق یلا  ۀبسنلاب  ةراهطلا  ةدعاق  لثم  یناثلا  ةداعالا و  وا  طایتحالل  ۀتبثملا  كوکشلا  ۀلدا  یلا  ۀبسنلاب  ۀلفانلا »
ققحملا لیبق  نم  لب  مکاحلا  لیبق  نم  نکت  مل  طرشب  ۀعیبطلا ال  یف  روهظلا  داقعنا  ضرف  ولف  الا  ۀیعقاولا و  ةراهطلا  یف  ادقعنم  هروهظ  نوک 

 .... ادراو نوکیف  عوضوملل 
ظاحل الب  امهیلک  یف  وا  امهدحا  یف  فرـصتلاب  امهنیب  ّقفوی  فرعلا  یلع  اضرع  اذا  وحن  یلع  نیلیلدـلا  نوک  وه  و  یفرعلا » قیفوتلا  : » ثلاثلا

ۀموکحلاب یّمـست  دـق  لوالا  نا  امک  ۀـیفرع  ۀـموکح  یّمـست  دـق  ۀـمدقتملا و  ۀـموکحلا  عم  ۀـکرتشم  ۀـجیتنلا  یف  وه  ۀـیرهظا و  ـال  ۀبـسن و 
نیوانعلا ماکحال  ۀـضرعتملا  ۀـلدالا  عم  ۀـیوناثلا  نیوانعلل  ۀـتباثلا  ماکحالل  ۀـضرعتملا  ۀـلدالا  یف  ابلاغ  لصحی  ینعملا  اذـه  ۀیحالطـصالا و 

. باحصتسالا رخاوا  یف  مدقت  امک  اندنع  ۀیعرشلا  لوصالا  رئاس  یلع  باحصتسالا  مدقت  هنم  ۀیلوالا و 
«. یفرعلا عمجلا  : » عبارلا

وا رخآلا  یف  فرـصتلا  یلع  ۀنیرق  امهالک  وا  نیلیلدلا  دحا  نوکی  ام  لک  هدروم  یفرعلا و  عمجلا  عم  واسم  وه  و  یلالدلا » عمجلا  : » سماخلا
مکحی یتلا  دراوملا  رئاس  يواسملا و  عمجلا  نم  امه  نیذلا  دییقتلا  صیصختلا و  یفرعلا و  قیفوتلا  ۀموکحلا و  دورولا و  لمشیف  امهیلک  یف 

: يرخا ةرابعب  ۀئیهلا و  یف  فرصتلاب  اهیف  فرعلا 
نارهاـظلا هـنع  جراـخلا  یفرع و  قـیفوت  وا  ۀـموکح  وا  دورو  اـمهنیب  ناذــللا  نارهاـظلا  وا  رهاـظلا  رهظـالا و  وا  رهاـظلا  صنلا و  هدروـم  نا 

. ۀثالثلا هذه  دحا  امهیف  سیل  ناذللا  نائفاکتملا 
سّدـق خیـشلا  فیرعت  فالخب  دراوملا  کلت  عیمج  یلع  ضراعتلا  قدـصی  نتاملا ال  فیرعت  یلع  ءانب  هنا  ملعاف : ۀـمدقملا  هذـه  تفرع  اذا 

ۀلدا نع  دراوملا  کلت  جورخ  یف  هل  دـب  یفخی و ح ال  امک ال  امهریغ  یف  نیلولدـملا  یفاـنت  ناـکمل  دورولا  ریغ  عیمجلا  لمـشی  هناـف  هّرس 
جالعلا 

133 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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يوعد وا  فارـصنالا  يوعد  وا  کلذ  یلع  امهتلالد  یعدـملا  نیربخلاـک  جراـخلا  نم  صـصخم  ۀـماقا  نم  رییختلا  حـیجرتلا و  یلع  ۀـلادلا 
[. موهفملا 263 بسحب  اهلمشی  هناف ال  انرکذ  ام  فالخب  لامجالا 

. میزادرپیم هّرس  سّدق  فنصم  ترابع  حیضوت  هب  کنیا 
؟ دندومن لودع  ضراعت - فیرعت  نایب  رد  مظعا - خیش  فیرعت  زا  فنصم  ارچ  لاؤس :

تهج زا  اهتنم  دنتسه  نیضراعتم  ءزج  اعوضوم  هک  دراد  دوجو  يددعتم  [ 265] دراوم هّرس ، سّدق  مظعا  خیش  فیرعت 264 ] رب  انب  باوج :
، روکذم فیرعت  الـصا  هک  دندومن  رکذ  ضراعت  يارب  یفیرعت 266 ] هّرس  سّدق  فنصم  نکل  دوشیمن  اهنآ  اب  نیـضراعتم  هلماعم  مکح ،

. دوشیمن دراوم  نآ  لماش 
هتـشاد تافانم  رگیدکی  اب  لـیلد 268 ] ود  لولدـم  هکنیا  درجم  هب  دـشاب  تلـالد - رد  نیلیلد 267 -] یفانت  ضراعت »  » هک نیارباـنب  رکذـت :

: تسه يدراوم  ياراد  هک  دوشیمن  ققحم  ضراعت ، دشاب ،

تسین ققحم  ضراعت ، هک  يدراوم 

: موکحم مکاح و  - 1

، فرع اریز  تسین  یضراعت  هنوگچیه  موکحم ، مکاح و  لیلد  نیب 
134 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رگید لیلد  و  عبرالا » یلع  نباف  عبرالا  ثالثلا و  نیب  تککـش  اذا  : » دـیوگیم لیلد  کـی  ـالثم  درادیم  مدـقم  موکحم  رب  ار  مکاـح  لـیلد 
، تلالد رظن  زا  هک  دوشیم  صخـشم  میئامن ، هظحالم  میراذـگ و  رگیدـکی  رانک  ار  لیلد  ود  نآ  یتقو  کشلا » ریثکل  کش  ال  : » دـیوگیم

دیوگب دیامن و  نایب  ار  لوا  لیلد  زا  دارم  و  دیرا » ام   » رادـقم ات  هدـش  دراو  کشلا - ریثکل  کش  ال  مود - لیلد  اریز  تسین  یفانت  اهنآ  نیب 
وا ناک  امدقم  رخآلا  نم  دیرا  ام  ۀیمک  نایب  یلا  ارظان  قیس  دق   » مکاح لیلد  هکنیا  هصالخ  تسا  کشلا » ریثک   » زا ریغ  هب  طوبرم  مکح ، نآ 

. درادن دوجو  یفانت  موکحم ، لیلد  نآ و  نیب  تابثا »  » و تلالد »  » تهج زا  دراد و  موکحم  لیلد  هب  يریسفت  رظن  و  [ 269 «] ارخؤم
ضراعتم ار  ود  نآ  فرع ، تسین و  حرطم  ضراعت ، یفانت و  تلالد ، رظن  زا  موکحم  مکاح و  نیب  هّرس  سّدق  فنـصم  فیرعت  رب  انب  هجیتن :

تافانم و لولدـم  رظن  زا  ود  نآ  نیب  هّرـس  سّدـق  مظعا  خیـش  فیرعت  رب  انب  یلو  درادیم  مدـقم  موکحم  رب  ار  مکاح  لیلد  هکلب  دـنادیمن 
[. 270] دشابیم ققحم  ضراعت ، اعوضوم 

135 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نایبل ۀلفکتملا  ۀلدألا  لثم  یف  درطم  وه  امک  امهدـحأ ، صوصخ  یف  فرـصتلاب  امهنیب  قفو  فرعلا  یلع  اضرع  اذإ  وحن  یلع  [ 271] اناک وأ 

اهماکحأل لفکتی  امم  رارطـضالا ، هارکـإلا و  ررـضلا و  جرحلا و  رـسعلل و  ۀـیفانلا  ۀـلدألا  لـثم  عم  ۀـیلوألا ، اـهنیوانعب  تاـعوضوملا  ماـکحأ 
[. 1  ] یفخی امک ال  [، 272] امهریغ یف  قفتی  الصأ و  امهنیب  ۀبسنلا  ظحالت  و ال  ۀیفانلا ، ۀلدألا  امهلثم  یف  مدقی  ثیح  ۀیوناثلا ، اهنیوانعب 

______________________________

[- 1]

: یفرع قیفوت  : 2

هراشا
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: تسه یضورف  ياراد  هک  دنتسین  نیضراعتم  دنشاب ، یفرع  عمج  ياراد  هک  یلیلد  ود 
ریحتم وا  دوش ، هضرع  فرع  رب  لیلد  ود  نآ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  امهدـحا :»  » رد فرـصت  هلیـسو  هب  لـیلد 273 ] ود  نیب  یفرع  قیفوت  فلا :

هب  ماکحا  نایب  لفکتم  هک  ار  ياهلدا  رگا  الثم  دیامنیم  عمج  ود  نآ  نیب  دنادیم و  يرگید  رد  فرصت  رب  هنیرق  ار  امهدحا  دنامیمن و 
136 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] امهیف فرصتلا  یلع  ۀنیرق  امهعومجم  نوکیف  [، 275] امهیف فرصتلاب 274 ] وا 
______________________________

ضراعت دـنکیم و  فرـصت  هیلوا  هلدا  رد  هیوناث  نیوانع  هلدا  هنیرق  هب  فرع  میهد ، رارق  هیوناث  نیواـنع  هلدا  راـنک  رد  تسه  یلوا  نیواـنع 
. دیامنیم فرطرب  ار  يودب 

امش رب  هزور  دوش - ضراع  موص ، رب  یناونع 276 ] هکنیا  نودب  یلوا - ناونعهب  ینعی : ُمایِّصلا ،» ُمُْکیَلَع  َِبتُک  : » دـیوگیم لیلد  کی  لاثم :
: دیوگیم يوناث  لیلد  نکل  تسا  بجاو 

، دسرب یناملسم  هب  يررض  نآ ، هیحان  زا  هک  یمکح  ره  ینعی : رارطضالا » هارکالا و  عفر   » ای نیدلا » یف  جرح  ال   » ای مالسالا » یف  ررـض  «ال 
، هزور میئوـگب  یفرط  زا  میئاـمن ، هضرع  فرع  هب  ار  نیروکذـم  نیلیلد  رگا  لاـح  هدومن 277 .] یفن  ار  يررـض  مکح  نآ  سدـقم ، عراـش 

ررـض هک  یتروص  رد  هزور  هک  دنکیم  تشادرب  ود  نآ  زا  فرع  تسین ، مالـسا  رد  يررـض  مکح  میئوگب  رگید  فرط  زا  تسا و  بجاو 
دنکیمن و یجنستبسن  لیلد ، ود  نآ  نیب  فرع  رگید : ترابع  هب  درادن  بوجو  دشاب ، ررض  ياراد  هچنانچ  تسا و  بجاو  دشاب ، هتشادن 
رب ار  هیفان  هلدا  صوصخ  دشاب ، ود  نآ  نیب  هک  یتبسن  ره  هکلب  تسا  هجو » نم   » ای قلطم » صوصخ  مومع و  ، » ود نآ  نیب  اضرف  دیوگیمن 

. درادیم مدقم  یلوا  هلدا 
ود ره  رد  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  نیلیلد ، عومجم  هک : تسا  نیا  رگید ، ضرف  ب : [- 1]

137 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دیوگیم لّوا  لیلد  ینعی  ةرذعلا » عیبب  سأب  ال  : » دیوگیم رگید  لیلد  و  تحـس » ةرذـعلا  نمث  دـیوگیم : لیلد  کی  الثم  دـنیامن  فرـصت 
زا نیروکذم  نیلیلد  دومن . فرصت  شلوپ  رد  ناوتیم  درادن و  یلاکشا  هرذع ، عیب  نمث و  دیوگیم : رگید  لیلد  تسا و  مارح  هرذع ، نمث 
زا دارم  تحـس » ةرذعلا  نمث   » دناهتفگ هکنیا  دنکیم : عمج  ود  نآ  نیب  بیترت ، نیا  هب  فرع  اما  دـنراد  تافانم  رگیدـکی  اب  لولدـم  تهج 

هرذـع عیب  نمث و  هک  تسا  نیا  ةرذـعلا » عیبـب  سأـب  ـال   » زا روظنم  دـشابیم و  مه  سجن  هک  تسا  محللا  لوکأـم  ریغ  ناـسنا و  هرذـع  نآ ،
: ینعی [ 278] دیامنیم عفر  ار  يودب  ضراعت  یفانت و  روکذم ، قیرط  هب  فرع  ینعی  درادن  یلاکشا  محللا  لوکأم 

تسا و رهاظ  يرگید  رد  صن و  یکی  رد  اهنآ  زا  مادکره  هک  دنیبیم  فرع  اریز  تلالد  رظن  زا  هن  تسه  یفانت  اهنآ  نیب  لولدم ، رظن  زا 
[. 279] دیامنیم فرصت  روهظ ، رد  صن  هنیرق  هب 

138 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] رهظا رخآلا  ناک  ول  و   ] رهظا رخآلا  نم  ناک  ول  و  نیعملا 281 ] امهدحأ  یف 280 ] وأ 

______________________________

ماع رد  هک  صاخ  ماع و  دننام  دـشابیم  نیعملا » امهدـحا   » رد فرـصت  رب  ياهنیرق  لیلد ، ود  عومجم  هک  تسا  نیا  رگید ، ضرف  ج : [- 1]
. تسا ماع  زا  رهظا  يوقا و  تلالد ، تهج  زا  صاخ  اریز  دننکیم  فرصت 

[. رهظا [ 282] رخآلا ناک  ول  و   ] رهظا رخآلا  نم  ناک  ول  و  هلوق :
یـشاوح زا  ياهیـشاح  هب  ار  امـش  هجوت  هدـنراگن »  » تسا فلتخم  روکذـم ، ترابع  اب  هطبار  رد  لوصالا  ۀـیافک  باتک  خـسن  نوچ  رکذـت :
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: هدومن بلج  ۀیاردلا  یهتنم  باتک  زا  ياهتکن  لوصالا و  هیافک  باتک 
یف واولا و  طاقـساب  رهظا » رخآلا  ناک  ول   » اهـضعب یف  و  رهظا » رخآلا  ناک  ول  و   » اهـضعب یفف  ماقملا  یف  ۀـیافکلا  خـسن  فـالتخا  یفخی  ـال 

[284 :] هّرس سّدق  یتشرلا 283 ] ۀمالعلا  ۀیشاحک  اهضعب 

ص138 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
139 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مزلی ثیح ال  امهتظحالم ، دعب  اهیلع  اهمیدقت  یف  فرعلا  لهأ  ریحتی  داکی  هنإف ال  ۀیعرشلا ، لوصألا  یلع  ةربتعملا  تارامألا  مدقت  کلذل  و 
رخاوأ یف  هیلإ  انرـشأ  اـمک  رئاد ، هجوـب  وأ  هجو  ـالب  صیـصختلا  روذـحم  هنم  مزلی  هنإـف  سکعلا  فـالخب  الـصأ ، صیـصخت  روذـحم  هـنم 

[. 1  ] باحصتسالا
______________________________

درفلا یلع  اهتلالدـل  اهیلع  ةرابعلا  لامتـشا  ریدـقت  یلع  ۀیلـصولا  ول » و   » ۀـملکل مئالملا  باوصلا و  وه  اذـه  و  رهظا .» رخـآلا  نم  ناـک  ول  «و 
ۀیفرعلا تاقیفوتلا  نم  ایفخ  ادرف  ّدعی  رهظالا  یف  فرـصتلاف  رهظالا  لیلدلا  ۀنیرقب  رهاظلا  لیلدـلا  یف  فرـصتلا  ةدـعاقلا  یـضتقم  ذا  یفخلا .

«. رهظا ناک  ول  و  : » لاقی ناب  رخآلا » نم   » ۀملک طاقسا  زاجیالا  یضتقم  نیلیلدلا و  نیب 
امهریغ دـیقملا و  قلطملا و  صاخلا و  ماعلا و  اهب  دارملا  ناک  رهظا » رخآلا  ناک  ول  نیعملا  امهدـحا  یف  وا  : » اذـکه نتملا  ةرابع  تناک  ول  و 

ماعلا و لثم  ةدارا  مدع  مولعملا  لب  رهاظلا  و  رهظالا . ریغ  یف  فرـصتلا  نیعتملا ح  ناف  رخآلا  نم  رهظا  امهدحا  نوکی  نیذـللا  نیلیلدـلا  نم 
ناک اذا  اضیا  ضراعت  و ال  : » هلوقب کلذ  دـعب  امهلثم  دـیقملا و  قلطملا و  صاخلا و  ماعلا و  جورخب  حرـص  هنـال  ةراـبعلا  هذـه  نم  صاـخلا 
هطبض ام  باوصلا  نوکی  نا  نیعتملاف  خلا » امهلثم ...  وا  دیقملا  قلطملا و  صاخلا و  ماعلا و  لثم  رخآلا ...  یف  فرـصتلا  یلع  ۀنیرق  امهدحا 

[. 285] افنآ مدقت  هّرس و  سّدق  یتشرلا  ۀمالعلا 

لوصا رب  تاراما  مدقت  هجو 

تشاد دوجو  یفرع  قیفوت  دراوم ، نآ  رد  هک  میدرمشرب  ار  يدراوم  دندومن ، رکذ  ضراعت  يارب  هّرس  سّدق  فنصم  هک  یفیرعت  قبط  [- 1]
: دننام [ 286] دوبن ققحم  نیضراعتم ، اعوضوم  و 

. دوب ققحم  ضراعت ، اعوضوم  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  فیرعت  روهشم و  فیرعت  قبط  دراوم ، نامه  رد  اما  صاخ » ماع و  »
140 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسا مدقم  هیعرش 287 ،] لوصا  رب  تاراما  هک  تسه  یفرع  قیفوت  نامه  رطاخ  هب  دناهدومرف : روکذم  ترابع  نمـض  هّرـس  سّدق  فنـصم 
، تروص نیا  رد  دـشاب  نآ  بوجو  رب  لاد  باحـصتسا  نکل  هعمج ، زامن  بوجو  مدـع  رب  لاد  دـحاو ، ربخ  دـننام  يربتعم  هراـما  رگا  ـالثم 

. تسا یفرع » قیفوت   » لصا رب  هراما  مدقت  تلع 
تسا دورو  باب  زا  باحصتسا  رب  هراما  مدقت  هک  دندومرف  مه  البق  هّرس  سّدق  فنصم  دوشیم . مه  دورو »  » لماش یفرع ، قیفوت  يروآدای :

نایب زا  تسا و  دورو  زا  معا  نآ ، زا  دوصقم  دـشابیم ، یفرع  قیفوت  باحـصتسا ، رب  هراـما  مدـقت  تلع  دـنیوگیم  هک  یلعف  ثحب  رد  اذـل 
. دیامنیم عمج  ود  نآ  نیب  تسا ، باحصتسا  رب  دراو »  » هراما هکنیا  هظحالم  هب  فرع  هک  دوشیم  صخشم  مه  ناشیا  یلعف 

ریحتم لصا ، رب  هراما  میدـقت  رد  فرع  درادـن و  دوجو  یفانت  لصا ، هراما و  تلالد  نیب  نآ - هابـشا  و  روکذـم - لاـثم  رد  کـلذ : حیـضوت 
هجوتم دیامنیم ، هظحالم  ار  ود  نآ  فرع ، یتقو  نوچ  تسین  یفانت  ود  نآ  نیب  اریز  دیامن  لمع  اهنآ  زا  کی  مادـک  هب  هک  تسین 288 .]

. دیآیمن مزال  يروذحم  هنوگچیه  دراد ، مدقم  لصا  رب  ار  هراما  رگا  هک  دوشیم 
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؟ تسیچ روذحم  موزل  مدع  زا  دوصقم  لاؤس :
لمع هراما  هب  رگا  ثحب  ضرف  رد  اریز  دـیآیمن  مزال  رودـلا » هجو  یلع  صیـصخت   » ای صـصخم » ـالب  صیـصخت   » روذـحم ینعی  باوج :

نآ  عوضوم  هکلب  هدروخن  صیصخت  کشلاب - نیقیلا  ضقنت  ال  باحصتسا - لیلد  میراذگب ، هعمج  زامن  بوجو  مدع  رب  انب  میئامن و 
141 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هجوب اهتلدأ  یلإ  ةرظان  اهنوک  مدعل  [ 289] اهتلدأ یلع  اهتموکح  اهمیدقت  هجو  سیل  و 
______________________________

يدـبعت و نیقی  میئوگب  هراـما  قـبط  رگا  هیف  نحن  اـم  رد  و  [ 290] دـیئامنن ضقن  کـش  هب  ار  نیقی  دـیوگیم  ضقنت » ـال   » نوچ هتفر  نیب  زا 
نیب زا  ضقنت » ال   » عوضوم هکلب  دیآیمن  مزال  یصیصخت  میئامن ، مدقم  باحـصتسا ، رب  ار  نآ  میراد و  هعمج  زامن  بوجو  مدع  رب  یلیزنت 

. تسا حرطم  تجح ، هب  نیقی  ضقن  دوریم -
«. رئاد هجوب  وا  هجو  الب  صیصختلا  روذحم  هنم  مزلی  هناف  سکعلا  فالخب  : » هلوق

باحـصتسا و بجوم  هب  مه  نونکا  دوب ، بجاو  هعمج ، زامن  البق  میئوگب : میئامن و  مدـقم  هراما 291 ،] رب  ار  لصا »  » رگا هلئـسم  ضرف  رد 
«. رودلا هجو  یلع   » صیصخت ای  [ 292] دیآیم مزال  صصخم ، الب  صیصخت  ای  تسا  بجاو  ضقنت » «ال 

تسین بلاطم  نآ  رارکت  هب  يزاین  میدرک ، نایب  ار  رودلا » هجو  یلع   » صیـصخت حورـشم ، وحن  هب  باحـصتسا  ثحب  رخآ  رد  نوچ  رکذت :
[. 293

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

دورو لماش  هک  یفرع - قیفوت  لوصا ، رب  ار  تاراما  مدقت  تلع  هّرس  سّدق  فنصم  میتفگ  [- 1]
142 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

شیامرف رب  ضارتعا  ماقم  رد  فنصم  کنیا  تسا 294 .] تموکح  شتلع  دناهدومرف : هّرس  سّدق  مظعا  خیـش  نکل  دننادیم  دوشیم - مه 
. دنتسه مظعا  خیش 

؟ تسین تموکح »  » لوصا رب  تاراما  مدقت  هجو  ارچ  لاؤس :
اذا : » دـننام دـشاب  موکحم  لیلد  نایب  ضرعتم  رـسفم و  حراش ، مکاـح ، لـیلد  دـیاب  دنتـسه  موکحم  مکاـح و  هک  یلیلد  ود  هشیمه  باوج :
دارم و  دیرا » ام   » رادقم رگنایب  حراش و  مکاح 295 ،] لیلد  هک  کشلا » ریثکل  کش  ال   » و عبرالا » یلع  نباف  عبرالا  ثـالثلا و  نیب  تککش 
ریثک  » الـصا تسا و  کشلا » ریثک   » زا ریغ  هب  طوبرم  موکحم - لوا - لیلد  رد  روکذم  مکح  دیوگیم : دشابیم و  موکحم - لوا - لیلد  زا 

. دنک انتعا  دوخ  کش  هب  دیابن  کشلا »
هبنج لصا ، تیجح  لیلد  رب  هراما  تیجح  لیلد  ایآ  دـینیبب  دـیریگب و  رظن  رد  ار  باحـصتسا - دـننام  لوصا - زا  یکی  هراـما و  امـش  نونکا 

! ریخ املسم  دنکیم ؟ نایب  امش  يارب  ار  نآ  زا  دارم  رادقم  تیمک و  دراد و  تیرسفم  تراظن و 
نیا رد  تسین  بجاو  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج ، زاـمن  هـک  دـش  مئاـق  تـسا ، [ 296 «] لداـعلا قدـص   » نآ تیجح  لـیلد  هک  یلداـع  ربخ  رگا 

! ریخ دـنکیم ؟ ریـسفت  ام  يارب  ار  نآ  دراد و  تیحراش  تراظن و  هبنج  ضقنت » ـال   » باحـصتسا و هب  تبـسن  لداـعلا » قدـص   » اـیآ تروص 
. درادن تراظن  لصا ، لیلد  هب  تبسن  هجو 297 ] چیه  هب  لداعلا » قدص  »

143 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع مازتلالاب - ول  و  ۀـّلاد - اضیأ  اهتلدأ  تناک  الإ  و  [، 298] اهل ۀحراش  اهتلدأ و  یلإ  ةرظان  اهنوک  بجوی  اهدروم ال  مکح  نایبل  اهـضرعت  و 

الإ اهتیجح  یـضتقم  سیل  لب  ةرامألا ، ۀیـضق  وه  ام  یفن  القع  مزلتـسم  وه  و  ةرامألا ، لصألا ال  یـضتقم  وه  العف  عاـمتجالا  دروم  مکح  نأ 
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تسیل اهتیجح  ۀیـضق  و  یعقاولا ، مکحلا  یلع  الإ  اهل ]  ] هل ۀلالد  ةرامألا ال  سفن  نأ  ةرورـض  اظفل ، هیلع  ۀلالد  نود  نم  القع  هتیـضق  ام  یفن 
ۀیـضق سیل  هنإ  لاقی : نأ  لامتحا  عم  اذـه  لصألا ، ۀیـضق  وه  هفالخ و  یلع  لمعلا  موزلل  القع  یفاـنملا  اعرـش  اـهقفو  یلع  لـمعلا  موزل  ـالإ 

[. 1  ] ۀفلاخملا ةروص  یف  هزجنت  مدع  و  ۀفداصملا ، عم  عقاولا  زجنت  القع و  ۀجحلا  قفو  یلع  لمعلا  موزل  الإ  اعرش  ۀیجحلا 
______________________________

دروم لـصا - دروـم  مکح  تسین ، بجاو  هعمج ، زاـمن  تفگیم  هک  ياهراـما  دـیدومن ، هجوـت  ریخا  لاـثم  رد  هک  روطناـمه  رکذـت : [- 1]
شیانعم دنکیم ، نایب  ام  يارب  ار  لصا  دروم  مکح  هک  ياهراما  هک : تشادنپ  نینچ  دیابن  نکل  درکیم  نایب  ام  يارب  ار  باحصتسا 299 -]

نیا 
144 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصا و دروم  مکح  هراما ، رتحـضاو : ترابع  هب  دـینک  لمع  نآ  هب  دراوم  رئاس  رد  اما  دـیئامنن  لمع  لصا  هب  [ 300] دروم نیا  رد  هک  تسا 
تسین رگید  لیلد  تیرسفم  تیحراش و  شاهمزال  دروم ، مکح  نایب  فرـص  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنکیم  نایب  ام  يارب  ار  باحـصتسا 

: میئوگیم میئامنیم و  سکع  الماک  ار  هیضق  مه  ام  دراد  تموکح  لصا  هب  تبسن  هراما ، دیئوگب  رابتعا  نآ  هب  دشاب و  نانچ  رگا 
مکح هک  یباحـصتسا  لیلد  ینعی  تسا  بجاو  مه  نونکا  هدوب ، بجاو  هعمج ، زامن  البق  نوچ  تفگیم  باحـصتسا  لبق ، لاثم  ناـمه  رد 
هراما قبط  [، 302] دروم نیا  رد  هک  تسا  نیا  شیلقع » همزال  - » تسین بجاو  هعمج ، زامن  هک  دـنکیم - نایب  ام  يارب  ار  هراما 301 ] دروم 

، هراما هب  تبـسن  مه  لصا  لیلد  دـشاب ، تیحراش  دروم ، مکح  نایب  هب  ضرعت  همزال  رگا  سپ  دـینک  لـمع  باحـصتسا  هب  دـیئامنن و  لـمع 
. هراما هب  هن  دیئامن  لمع  باحصتسا  هب  عامتجا  دروم  رد  دیوگیم  دراد و  تیمکاح  ناونع  تیحراش و 

. دراد تموکح  نآرب  دنکیم  نایب  ار  هراما  دروم  مکح  مه  باحصتسا  نوچ  هصالخ :
هراما لیلد  سپ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا  تسین ، لصا  لیلد  رب  رظان  هجو ، چـیه  هب  هراما  لیلد  دـندومرف : هّرـس  سّدـق  فنـصم  لاؤس :

؟ تسیچ
 ...«. اظفل هیلع 304 ] ۀلالد  نود  نم  [ 303] القع هتیضق  ام  یفن  الا  اهتیجح  یضتقم  سیل  لب  : » باوج

- اظفل هن  القع - لصا ، ياضتقم  دیوگیم : هکنیا  رگم  تسین  هراما  تیجح  ياضتقم 
145 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دوش یفن 
«. یعقاولا مکحلا  یلع  الا  هل  ۀلالد  ةرامالا ال  سفن  نا  [ 305] ةرورض : » هلوق

تـسا بوجو  مدع  هعمج ، زامن  یعقاو  مکح  دیامنیم ، تلالد  هراما  ام  لاثم  رد  هک  یعقاو  مکح  رب  رگم  درادـن  تلالد  هراما » سفن   » اریز
. درادن لصا  ریغ  لصا و  هب  يرظن  و 

تراظن و هبنج  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ـال   » هب تبـسن  [ 306 «] لداعلا قدـص  : » رتحـضاو ترابع  هب  تسیچ  هراما » تیجح   » ياضتقم لاؤس :
؟ هن ای  دراد  ریسفت 

[«. لصالا 307 ۀیـضق  وه  هفالخ و  یلع  لـمعلا  موزلل  ـالقع  یفاـنملا  اعرـش  اـهقفو  یلع  لـمعلا  موزل  ـالا  تسیل  اـهتیجح  ۀیـضق  و  : » باوج
: هکنیا زج  تسین  يزیچ  هراما ، تیجح  ياضتقم 

[. 308] دومن لمع  اعرش »  » هراما قبط  تسا  بجاو 
سدـقم عراش  دراد و  دوجو  يرهاظ  مکح  دـنیوگیم  هک  تسا  یلوق  نآ  رب  انب  دومن  لمع  هراـما  قبط  تسا  بجاو  اعرـش »  » هکنیا رکذـت :

يرهاظ  مکح  هراما ، يادؤم  قبط 
146 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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یفن ةرامألا  یف  هدافم  نوکی  لاحلا و  فلتخی  یک  ادـبعت ، فالخلا  لامتحا  ءاغلإ  بوجو  وه  رابتعالا  لیلد  داـفم  سیل 309 ] ناک  فیک  و 
مکح وه  و  فیک ؟ هفالخ ، لاـمتحا  مکح  سیل  یعقاولا  مکحلا  نأ  لـجأل  هیف ، هداـفم  فـالخب  لاـمتحالا  مکح  هنأ  ثیح  لـصألا ، مکح 

[. 1  ] ادیج لمأت  مهفاف و  هلامتحا ، هیف و  کشلا 
______________________________

تیجح ياضتقم  میئوگب : هکلب  میوشن  هراما  قبطرب  يرهاـظ  مکح  لـعج  هب  لـئاق  هک  تسا  نیا  رگید ، لاـمتحا  نکل  [. 310] دنکیم لعج 
تیزجنم دـشاب  عقاو  قباطم  هراما ، رگا  تروص  نیا  رد  هک  دومن  لمع  هراما  قبط  دـیاب  [ 311 «] القع  » هک تسین  نیا  زا  ریغ  يزیچ  اعرـش ،» »

طقف هکلب  دـنکیمن  نایب  مه  ار  دروم » مکح   » هراما الـصا  تروص  نیا  رد  سپ  دراد  تیرذـعم  طـقف  دـشاب  عقاو  فلاـخم  هچناـنچ  دراد و 
. میدرک نایب  نظ - عطق و  ثحب  رد  ۀیافکلا - حاضیا  مراهچ  دلج  رد  ار  هلئسم  نیا  لیصفت  هک  تسا  رذعم  زجنم و 

فالخ لامتحا  ءاغلا  لصا - دروم  رد  هچ  هراـما و  دروم  رد  هچ  راـبتعا - لـیلد  داـفم  دـیریذپب ، ار  لـبق  لاـمتحا  [ 312] ود زا  کـیره  [- 1]
. دراد تموکح  لصا  رب  هراما  دیریگب ، هجیتن  نآ  زا  ات  تسین 

147 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءاغلا ار  فالخ  لامتحا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نکل  تسا  لداـعلا » قدـص   » دـحاو ربخ  دـننام  هراـما ، راـبتعا  لـیلد  کلذ 313 :] حیـضوت 
ءاغلا ار  فالخ  لامتحا  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  تسا  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » باحصتسا دننام  لصا ، رابتعا  لیلد  نینچمه  و  دیئامن ،

باوج و ماـقم  رد  مه  فنـصم  هک  دـنیامن  هدافتـسا  لوصا  رب  ار  تاراـما  تموکح  دناهتـساوخ  قیرط  نآ  زا  مظعا  خیـش  ّنأـک  اـما  دـیئامن 
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدمآرب  ضارتعا 

فـالخ لاـمتحا  شاهراـبرد  دـیئامن ، قیدـصت  ار  لداـع  لوق  دـیوگیم  هک  تسا  لداـعلا » قدـص   » دـحاو ربخ  دـننام  هراـما ، راـبتعا  لـیلد 
هبنج لصا ، لیلد  هب  تبـسن  هراما ، لیلد  سپ  دـینکن  لمع  باحـصتسا  لصا و  هب  ینعی  دـیئامن  ءاغلا  ار  فـالخ  لاـمتحا  هکلب  [ 314] دیهدن

بوجو لامتحا  مه  میتسه ، كاش  هعمج ، زامن  بوجو  دروم  رد  ام  ینعی  تسا  فالخ  لامتحا  مکح  لصا ، اریز  دراد  تیحراش  تراظن و 
رد رگا  ینعی : تسا  فالخ  لامتحا  مکح  باحـصتسا ، میئامنیم و  يراج  بوجو  باحـصتسا  اذـل  بوجو  مدـع  لاـمتحا  مه  میهدیم و 

کش و باحـصتسا ، ناکرا  زا  یکی  مینکیمن - يراج  باحـصتسا  هک  دـشابن  حرطم  بوجو ، مدـع  بوجو و  لامتحا  هعمج ، زامن  دروم 
« لداعلا قدـص  : » دـیوگیم هک  هراما  بناج  رد  دـشاب  فالخ  لامتحا  ءاغلا  رابتعا ، لیلد  دافم  رگا  هکنیا : هصالخ  تسا - فـالخ  لاـمتحا 
هب [ 315] دراد تراظن  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال   » رب کش  نیا  نکن و  يراج  نآرب  ار  کـش  مکح  ینعی : تسا  فـالخ  لاـمتحا  شیاـنعم 

نایب ار  یعقاو  مکح  باحـصتسا ، ربارب  رد  هراما  اما  نک  ءاـغلا  ار  فـالخ  لاـمتحا  دـیوگیم  هک  ضقنت » ـال   » باحـصتسا و لـیلد  فـالخ 
رد ام  تسه و  یعقاو  مکح  کی  اذـل  تسا  عقاو  هب  طوبرم  یعقاو ، مکح  هکلب  تسین  فـالخ  لاـمتحا  ماـکحا  زا  یعقاو  مکح  دـنکیم و 

یعقاو  مکح  یفان  باحصتسا ، لیلد  رگید  سپ  مینکیم  يراج  ار  لصا  کش ، ماگنه 
148 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذه لفغت 317 ،] الف  افنآ ، اقباس و  انرشأ  امب  الإ  ةرامألا  لصألا و  نیب  ۀضراعملا  ةدراطملا و  ۀلئاغ  عفترت  داکی  هنأ ال  کلذب 316 ] حدقناف 
[. 1]
______________________________

. دشاب هراما  رب  رظان  هک  تسین 
لـصا یفن  هراما ، بناج  رد  فالخ  لامتحا  ءاغلا  هکنیا  اـت  تسین 318 ] فالخ  لامتحا  ءاغلا  الـصا  رابتعا  لیلد  دافم  هّرـس : سّدق  فنـصم 

 .... دنکیم و نایب  ار  یعقاو  مکح  هراما ، اریز  دشابن  هراما  یفن  لصا ، بناج  رد  فالخ  لامتحا  ءاغلا  اما  دشاب 
[. 319 «] مهفاف : » هلوق
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- اقباس هچنآ  هب  رگم  دوشیمن  عفر  هراما ، لصا و  نیب  هدراطم 320 ] ضراعت و  هلئاغ  [- 1]
149 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

صاخلا ماعلا و  لثم  رهظألا ، وأ  صنلا  عم  رهاظلا  یف  امک  رخآلا ، یف  فرصتلا  یلع  ۀنیرق  امهدحأ  ناک  اذإ  [ 322] اضیأ ضراعت 321 ] و ال 
ناک  امم  [ 323] امهلثم وأ  دیقملا ، قلطملا و  و 

______________________________

[. میدرک 324 نایب  افنآ  و  باحصتسا - ثحب  رد 
لمع لصا  هب  رگا  اما  دیآیمن  مزال  يروذحم  چیه  لصا ، بناج  رد  میئامن  لمع  هراما  هب  رگا  هک  میدرک  نایب  باحصتسا 325 ] ثحب  رد 

ام یلعف  ثحب  و  رودلا » هجو  یلع  صیصخت   » ای دیآیم  مزال  صصخم » الب  صیصخت   » ای هراما  بناج  رد  میئامن 
150 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] رخألا یف  فرصتلا  یلع  ۀنیرق  رهظألا  وأ  صنلا  نوک  یلع  فرعلا  ءانب  نأ  ثیح  رهظأ ، وأ  اصن  امهدحأ 
______________________________

. دش نایب  ۀیعرشلا »...  لوصالا  یلع  ةربتعملا  تارامالا  مدقت  کلذل  و   » ترابع نمض  [- 326] افنآ - 
[- 1]

[: 327] رهظا رب  رهاظ  لمح  - 3

: دننام تسین  ناشنیب  یـضراعت  میئامن ، لمح  رهاظ  فالخرب  ار  نآ  فرـصت و  يرگید  رد  ام  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  امهدـحا  هک  یلیلد  ود 
«. رهظا رهاظ و   » ای رهاظ » صن و  »

، دشابیم صن  صاخ - مود - لیلد  نوچ  اما  ملاعلا » دیز  مارکا  مرحی   » دننام میراد  یـصاخ  و  ءاملعلا » مرکا   » دننام میراد  یماع  لیلد  لاثم :
مال هب  یلحم  عمج  ءاملعلا »  » هملک هچرگ  میئوگب : مینک و  لـمح  شرهاظ 328 ] فالخرب  ار  نآ  فرـصت و  ماع ، رد  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق 

صن دیز ، مارکا  تمرح  هب  تبـسن  ملاعلا » دـیز  مارکا  مرحی   » نوچ سپ  هدـشن  هدارا  مومع  نآ ، زا  اما  [ 329] دراد روهظ  موـمع  رد  تسا و 
دش هنیرق  روکذم ، صن  ینعی : هدشن  هدارا  مومع  نآ ، زا  میئوگب  میئامن و  فرصت  ءاملعلا » مرکا   » مومع رد  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  دشابیم ،

[. میئامن 330 فرصت  ماع  روهظ  رد  هک 
151 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ماقم یف  ۀـلالدلا و  یف  اهیفانت  مدـعل  ۀـضراعتم ، ریغ  اـهنأ  ـالإ  اهتالولدـم ، بسحب  ۀـیفانتم  تناـک  نإ  روصلا و  هذـه  یف  ۀـلدألا  ۀـلمجلاب : و 
ضعبلا یف  وأ  عیمجلا 332 ] یف  فرصتی  اهـضعب  صوصخ  وأ  عومجملا 331 ] ۀـظحالمب  لب  ةریحتم ، ةرواحملا  ءانبا  یقبت  ثیحب  تابثإلا ،

وأ صنلا  مدـقیف  افلتخم ، وأ  اینظ  وأ  ایعطق  اهیف  دنـسلا  نوکی  نأ  نیب  اهیف  قرف  و ال  نیبلا ، یف  نوکت  یتلا  ةافانملا  هب  عفترت  اـمب  اـفرع ، [ 333
[. 1  ] ایعطق هبسحب  ناک  ول  رهاظلا و  یلع  اینظ - دنسلا  بسحب  ناک  نإ  و  رهظألا -

______________________________

فیرعت رد  مظعا - خیـش  شیاـمرف  در  هب  ياهراـشا  انمـض  دـناهتخادرپ ، يریگهجیتن  هب  روکذـم  تراـبع  نمـض  هّرـس  سّدـق  فنـصم  [- 1]
: میزادرپیم باتک  نتم  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدومن  ضراعت -

لولدم  رظن  زا  ءاملعلا » مرکا   » الثم دراد  یفانت  لولدم »  » تهج زا  روکذم  [ 334] روص رد  هلدا 
152 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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دوش مارکا  دیز ، یتح  املع  مامت  دـیاب  هک  تسا  نیا  شلولدـم  مال و  هب  یّلحم  عمج  ءاملعلا »  » اریز دراد  یفانت  ملاعلا » دـیز  مارکا  مرحی   » اب
تـسین اهنآ  نیب  یتافانم  تابثا ، ماقم  و  تلالد »  » رظن زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکل  دومن  مارکا  ار  دـیز  دـیابن  دـیوگیم : صاخ  لیلد  اما 

« ءاملعلا  » زا دوصقم  دنیوگیم : اروف  هکلب  دومن  لمع  دیاب  ود  نآ  زا  کیمادک  هب  مینادیمن  دـنیوگب  دـننامب و  ریحتم  هرواحم  ءانبا  ات  [ 335
ءانبا فرع و  دـشاب ، یفانت  ود ، نآ  نیب  تابثا ، ماقم  تلالد و  رظن  زا  رگا  اریز  تسا  ضراعت  مدـع  رب  لـیلد  رما ، نیمه  تسا و  دـیز  زا  ریغ 

 .... و [ 336] دننامیم ریحتم  هرواحم 
هکنآ هابـشا  و  صاخ -» ماع و   » نیب میئوگب  دیاب  میریذپب ، ضراعت  هرابرد  ار  هّرـس  سّدـق  مظعا  خیـش  روهـشم و  فیرعت 337 ] رگا  هجیتـن :

: تسا نیا  شروذحم 338 ] هک  تسناد  دیاب  تسا و  ققحم  ضراعت ، میدرک - نایب  الیصفت 
یـصصخم هچ  رگید : ترابع  هب  دننکیمن  لمع  امهلدعا » هلوقی  ام  ذـخ   » هب اهنآ  دروم  رد  ارچ  تسا  ضراعت  صاخ ، ماع و  نیب  رگا  الثم 

؟ دننکیمن لمع  نآ  هب  دروم  نیا  رد  هک  میراد 
زا صاخ  ماـع و  رگا  رتحـضاو : تراـبع  هب  دـشاب ؟ لدـعا  ماـع ، يوار  لداـع و  صاـخ ، يوار  هچرگ  دـننکیم  لـمع  صاـخ  هب  همه  ارچ 

هیجالع  رابخا  هب  اهنآ  هرابرد  دیاب  دنشاب  نیضراعتم 
153 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بسحب  ۀلدألا  نیب  هیف  یفانتلا  ناک  امم  روصلا  هذه  ریغ  یف  ضراعتلا  نوکی  [ 339] امنإ و 
______________________________

[341] دنتـسین ریحتم  نآ ، لاثما  صاخ و  ماع و  دروم  رد  هرواحم  ءانبا  الـصا  دنکیمن و  هعجارم  سکچـیه  هکیلاحرد  [ 340] دومن عوجر 
نیا ام  فیرعت  هک  دنـشاب  نآ  زا  جراخ  روکذم ، دراوم  هک  دومن  رکذ  یفیرعت  ضراعت ، يارب  دیاب  ادتبا  اذـل  دـننکیم  لمع  صاخ  هب  هکلب 

وه ضراعتلا  : » دوب
154 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نکی مل  اذإ  امیف  اینظ  وأ  ۀهج ، ۀلالد و  ایعطق  اهنم  دحاو  لک  ناک  اذإ  امیف  دنـسلا  بسحب  ضراعتلا  نوکی  امنإ  و  تابثإلا ، ۀلحرم  ۀـلالدلا و 
لجأل 343] وأ  امهدحأ ، بذکب  ملعلل  [ 342] امإ لکلا ، یف  دنسلاب  دبعتلل  ینعم  ذئنیح ال  هنإف  ّلکلا ، وأ  ضعبلا  یف  فرـصتلاب  اهنیب  قیفوتلا 

[. 1  ] یفخی امک ال  ذئنیح ، دنسلا  ۀلدأ  نیب  ضراعتلا  عقیف  اهلامجإ ، عم  اهرودصب  دبعتلل  ینعم  هنأ ال 
______________________________

 ...«. تابثالا ماقم  ۀلالدلا و  بسحب  ۀلدالا  وا  نیلیلدلا  یفانت 
ای دنشاب  [ 344] دنـسلا یعطق  ود  ره  هک  تسین  یتوافت  دراد ، دوجو  یفرع  عمج  رهاظ » صن و   » نینچمه و  رهظا » رهاظ و   » نیب هکنیا  رکذت :

ماـکحا تسا و  مدـقم  رهاـظ ، رب  رهظا  صن و  هشیمه  ینعی : دـشاب  دنـسلا  ینظ  يرگید  یعطق و  یکی  هکنیا  اـی  و  [ 345] دنـسلا ینظ  ود  ره 
. دنیامنیمن يراج  اهنآ  نیب  ار  نیضراعتم 

تسا ققحم  ضراعت ، هک  يدراوم 

ریغ رد  ضراعت  اذـل  داد  رارق  يرگید  رب  هنیرق  ار  امهدـحا  ناوتن  دـشاب و  هتـشادن  یفرع  عمج  اهتلالد  هک  تسا  يدروم  رد  ضراعت  [- 1]
نوچ تسین  یضراعت  یلو  تسه  یفانت  لولدم ، بسح  هب  هکنیا  اب  اهنآ  رد  اریز  دوب  دهاوخ  [« 346] دیقم قلطم و   » و صاخ » ماع و   » روص

. دنتسه یفرع  عمج  ياراد  هکنیا  تهج  زا  تسین - حرطم  تابثا ، ماقم  تلالد و  بسح  هب  یفانت 
155 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: تسا دروم  ود  رد  دنس  بسح  هب  ضراعت 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1583 

http://www.ghaemiyeh.com


هیقت یعاد  هب  هن  هدش  رداص  ّدج »  » یعاد هب  دشاب  هدـش  رداص  رگا  هک  دـشاب  یعطق  رودـص ، تهج  تلالد و  رظن  زا  نیلیلد  هک  يدروم  - 1
ربمغیپ هرابرد  هیقت  لامتحا  سجنب ،» سیل  كرشملا   » و سجن » كرشملا  : » هدیسر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لیلد  ود  هکنیا  لثم 

هیلع و هّللا  یّلص  مرکم  لوسر  زا  امهدحا  هک  مینکیم  ادیپ  ملع  تسا و  حرطم  دنس ، رد  ضراعت  اجنیا  رد  میهدیمن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
[. تسا 347 ضقانت  مزلتسم  تیاور ، ود  ره  رودص  اریز  هدشن  رداص  هلآ 

: ینعی دشابن  حرطم  یفرع ، عمج  دشاب و  ۀلالدلا  وا  ۀهجلا  ینظ  نیلیلد ، هک  يدروم  رد  - 2
هب یلامجا  ملع  روکذـم ، ضرف  رد  ةرذـعلا » عیبب  سأب  ال   » و تحـس » ةرذـعلا  نمث  : » دـننام میئامن  فرـصت  عیمج ، اـی  هلدا  ضعب  رد  میناوتن 

دبعت رگا  درادن و  یفرع  عمج  اریز  تسا  دنـس  رد  ضراعت  دروم  نیا ، دشاب  هدش  رداص  ود  ره  میهدیم  لامتحا  میرادن و  امهدحا  بذـک 
یلمع رثا  دنکیم و  ادـیپ  یمکح 348 ] لامجا  هلدا ، اجنیا  رد  تسا - وغل  دنـشاب ، تجح  ود  ره  دوش و  ود  ره  لـماش  دـهاوخب  رودـص  هب 

[. 349] درادن
 ...«. لکلا وا  ضعبلا  یف  فرصتلاب  اهنیب  قیفوتلا  نکی  مل  اذا  [ 350] امیف هلوق :

. دشاب نایم  رد  یفرع  عمج  هک  دراد  يدروم  ود  هب  هراشا 
156 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
نوکی الف  امهدـحأ ، بذـکب  ملعلا  الإ  بجوی  ثیح ال  اسأر ، ۀـیجحلا  نع  نیـضراعتملا  دـحأ  طوقـس  الإ  بجوی  ناـک ال  نإ  ضراـعتلا و 

لک نوک  لامتحا 351 ] و  کلذـک ، الإ  هبذـک  ملعی  مل  هنإف  اعقاو - ناونع  نییعت و ال  الب  ناک  ثیح  هنأ  الإ  رخآلا ، ۀـیجح  نع  عنام  كاـنه 
[. 1  ] یفخی امک ال  الصأ ، ۀجحلا  یف  نییعتلا  مدعل  هاّدؤم ، صوصخ  یف  ۀجحب  امهنم  دحاو  نکی  مل  ابذاک - امهنم 

______________________________

ریبـعت ضعب ، رد  فرـصت  هب  نآ  زا  هک  لـیلد - ود  زا  یکی  رد  فرـصت  باـب  زا  تسا - حرطم  یفرع ، عـمج  ینظ ، لـیلد  ود  رد  یهاـگ  - 1
« ملاعلا مرکا   » رد فرـصت  رب  دوشیم  هنیرق  مود ، لیلد  روکذم ، ضرف  رد  هک  ملاعلا » مارکا  كرتب  سأب  ال   » و ملاعلا » مرکا  : » دـننام دوشیم 

. دوشیم بابحتسا  رب  لمح  هک 
نیتس معطاف  ترهاظ  نا   » و ۀـبقر » قتعاف  ترهاظ  نا   » دـننام هدـش ، ریبعت  ّلـک »  » رد فرـصت  هب  نآ  زا  هک  لـیلد  ود  ره  رد  فرـصت  اـما  - 2

. میئامنیم لمح  يرییخت  بجاو  رب  ار  ود  نآ  مینکیم و  فرصت  ود  ره  رد  هک  انیکسم »
. دشابیمن وغل  رودص ، هب  دبعت  و  تسین - دنس  ضراعت  باب  زا  دراد  یفرع  عمج  هک  دروم  ود  نآ 

[ طقاستلا ۀلاصأ  لصف : ]

؟ تسیچ تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم 352 ،] نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم 

رد یلوا  هدعاق  لصا و  ياضتقم  هیجالع ، رابخا  زا  رظن  عطق  لاؤس : [- 1]
157 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هدعاق ياضتقم  میدش ، هجاوم  ضراعتم ، لیلد  دـنچ  ای  ود  اب  دوبن و  هیجالع  رابخا  الـصا  رگا  رگید : ترابع  هب  تسیچ  نیـضراعتم  نیربخ 
؟ رییخت ای  تسا  طقاست  یلوا ،

، دنس رظن  زا  ضراعتم  تیاور  ود  رگا  اضرف  دوش . طقاس  تیجح ، زا  یلک  روطهب  اهنآ  زا  یکی  دوشیم  بجوم  لیلد ، ود  ضراعت  باوج :
هب ملع  تسین - ققحم  تهجلا  تلاصا  ای  تسین  دارم  روهظلا ، تلاصا  اـهنآ  زا  یکی  رد  مینکیم  ادـیپ  ملع  تروص ، نیا  رد  دنـشاب  یعطق 
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ملع سپ  هدـش  رداـص  ۀـّیقت  هکلب  هدـشن  رداـص  یعقاو  مکح  ناـیب  يارب  اـهنآ  زا  یکی  میراد  نیقی  ینعی  میراد - تهجلا  تلاـصا  بذـک 
، تسناد دیاب  هتبلا  دوش  طقاس  تیجح ، زا  اهنآ  زا  یکی  دوشیم  ببـس  روکذـم ، یلامجا  ملع  میراد و  نیربخ  زا  یکی  بذـک  هب  یلامجا 
ار یتیاور  نآ  نوچ  نکل  تسا  تجح  ریغ  يرگید  تجح و  اعطق  اهنآ  زا  یکی  ینعی  تسین  رگید  لـیلد  تیجح  عناـم  یلاـمجا ، ملع  نآ 

اذل تسه - ود  نآ  زا  کیره  رب  قابطنا  لباق  لامجالاب ، مولعم  ینعی : درادن - یعقاو 353 ] ناونع  تسین و  نیعم  میراد ، شبذک  هب  ملع  هک 
مارح و تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زاـمن  دـیوگیم  امهدـحا  ـالثم  تسا  طـقاس  تیجح ، زا  ناـشیادؤم  صوصخ  رد  تیاور  ود  ره  میئوگیم 

مکح نایب  يارب  هدش  رداص  رگا  ای  هدشن  رداص  ع »  » موصعم زا  ود  نآ  زا  یکی  ای  میراد  یلامجا  ملع  ام  تسا و  بجاو  دـیوگیم  يرگید 
تیاور اب  ینعی  دوشیم  طقاس  تیجح ، زا  ناشیادؤم  صوصخ  رد  ربخ  ود  ره  تروص ، نیا  رد  تسین  دارم  شروهظ  هکنیا  اـی  هدوبن  یعقاو 

. درک تباث  ار  تمرح  ناوتیمن  تمرح  رب  لاد  تیاور  اب  دومن و  تباث  ار  هعمج  زامن  بوجو  ناوتیمن  بوجو  رب  لاد 
158 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع ءانب  اذه  امهب ، کلذـل ال  نییعتلا  مدـع  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هتیحالـص  و  ۀـیجحلا ، یلع  هئاقبل  امهدـحأب  ثلاـثلا 354 ] یفن  نوکی  معن 
بذکب ملعلا  ناک  ۀلاحم  الف  هتباصإ ، لمتحا  ام  الإ  اقیرط  ۀجح  نوکی  داکی  ثیح ال  کلذک  وه  امک  ۀـیقیرطلا ، باب  نم  تارامألا  ۀـیجح 

[. 1  ] هتیجح نع  اعنام  امهدحأ 
______________________________

نیضراعتم هلیسو  هب  ثلاث  یفن 

هعمج زاـمن  تفگ  ـالثم  دومن و  یفن  ار  ثلاـث  لوق  ناوتیم  نییعتلا - یلع  ـال  روکذـم - ضراـعتم  تیاور  ود  زا  یکی  اـب  اـیآ  لاؤـس : [- 1]
؟] تسین 355 بحتسم  اعطق » »

. دومن یفن  ار  ثلاث  لوق  نییعتلا » یلع  ال   » امهدحا اب  ناوتیم  باوج :
اما دومن  کـسمت  اـهنآ  هب  ناوتیمن  تمرح  صوصخ  رد  اـی  بوجو  صوصخ  رد  تسین ، صخـشم  اـم  يارب  تجح  ریغ  زا  تجح  نوچ 

هدرک یفن  ار  ثلاث  لوق  دشاب ، تجح  هک  اهنآ  زا  کیره  رگید : ترابع  هب  دومن  هدافتسا  [ 356] امهدحا زا  ناوتیم  ثلاث  لوق  یفن  يارب 
دـشاب تجح  تمرح ، رب  لاد  تیاور  رگا  هدومن و  یفن  همزالملاب  ار  بابحتـسا  تهارک و  دشاب ، تجح  بوجو  رب  لاد  تیاور  رگا  ینعی :

همزالملاب  ار  بابحتسا  تهارک و 
159 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، تشادـن تیجح  یتقو  درادـن ، تیجح  الـصا  اهنآ  زا  یکی  اریز  ود  ره  اب  هن  دومن  یفن  امهدـحا  اب  ار  ثلاث  لوق  ناوتیم  سپ  هدرک  یفن 
. تسین نکمم  تجح ، ریغ  اب  مه  ثلاث  لوق  یفن 

نوچ تسا و  تجح  ریغ  يرگید  تجح و  اـهنآ  زا  یکی  میراد ، امهدـحا  بذـک  هب  یلاـمجا  ملع  نوچ  نیـضراعتم  نیربخ  رد  هصـالخ :
، تیجح زا  ناـشیادؤم  صوصخ  رد  ود  ره  دوبن - هیجـالع  راـبخا  رگا  یلوا - هدـعاق  قبط  تسین ، صخـشم  اـم  يارب  تجح  ریغ  زا  تجح 

. میدشیم طقاست  هب  لئاق  دندشیم - طقاس 
هن مینادب - تجح  تیقیرط  باب  زا  ار  دحاو - ربخ  دننام  هیدبعت - هلدا  تاراما و  هک  تسا  نیاربانب  هلئسم 357 ،] نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

نیمه تاراما ، ثحب  رد  مه  هّرس  سّدق  فنـصم  هک  [ 358] دراد تیجح  تسا ، عقاو  هب  یقیرط »  » لداـع لوق  نوچ  میئوگب  ینعی : تیببس -
هدعاق دناهدومرف  یلعف  ثحب  رد  هک  تسا  اذل  تسا  تیقیرط  باب  زا  تاراما  تیجح  هک  تسا  نیا  بلطم ، قح  هک : دناهدومن  دییأت  ار  لوق 

. تسا طقاست  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا 
هک ینیربـخ  میئوگیم : اذـل  تسا  عقاو  هب  بیـصم  هراـما ، نآ  میهدـب  لاـمتحا  هکنیا  رگم  دوـشیمن  تجح  تیقیرط ، باـب  زا  یلیلد  چـیه 
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. درادن هباصا  لامتحا  تسا ، بذکلا  مولعم  الامجا »  » امهدحا
؟ دشاب تجح  دناوتیم  تیقیرط  باب  زا  نیربخ  نآ  زا  یکی  ایآ 

نیا هب  دوشیم و  هبتشم  ام  رظن  زا  اذل  تسه  اهنآ  زا  کیمادک  تسین  صخشم  نوچ  تسا و  طقاس  تیجح ، زا  یلک  روطهب  امهدحا  ریخ !
. تشذگ شحرش  هک  دنراد  تیجح  ثلاث  لوق  یفن  هب  تبسن  میتفگ : هکنیا  الا  دنوشیم  طقاس  تیجح ، زا  ود  ره  تهج ،

160 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀیببـسلل یـضتقملا  نوکی  نأب ال  هبذـک ، ملعی  مل  ام  صوصخ  وه  ۀـجحلا  ناک  ول  کلذـکف  [ 359] ۀیببـسلا باب  نم  اهتیجح  یلع  ءانب  اـما  و 

ۀـیقتلل و ال  رودـصلا ، روهظلا و  یتلاصأ  یلع  ءالقعلا  ءانب  وه  و  اهنم ، دنـسلا  ریغ  رابتعا  لیلد  نم  نقیتملا  وه  امک  هیف 361 ،] الإ  [ 360] اهیف
لقن مل  ول  هیف ، اهروهظ  ةرورـض  رابخألا ، تایآلا و  وه  ناک  ول  هیف  هروهظ  و  اضیأ ، مهؤانب  وه  هرابتعا  لیلد  ناک  ول  دنـسلا  اذـک  و  اـهوحن ،

[. 1  ] نانئمطالا وأ  هنم  نظلا  لصح  اذإ  ام  صوصخ  یف  اهروهظب 
______________________________

؟ تسیچ تیببس  رب  انب  نیضراعتم 362 ] نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم 

هراشا

؟] تسیچ 364 نیضراعتم  نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم  تیببس 363 ،] رب  انب  لاؤس : [- 1]
هک  دناهتخادرپ  یلیصافت  قوقش و  رکذ  هب  تاراما  تیببس  رب  انب  هّرس  سّدق  فنصم  رکذت :

161 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. هدومن رکذ  ار  ياهرامش  زمر و  اهنآ  زا  مادکره  يارب  بلطم  نییبت  تلوهس  يارب  هدنراگن » »

ملع هک  تسه  یتیاور  نآ  رد  مکح  لعج  یضتقم  روکذم ، ضرف  رد  اریز  تسا  طقاست  یلوا ، هدعاق  ياضتقم  مه  تیببـس  رب  انب  باوج :  1
ترابع هب  دشاب  نآ  رد  مکح  لعج  یـضتقم  هک  درادن  یتحلـصم  الـصا  تسا ، بذکلا  مولعم  هک  یتیاور  ینعی : میـشاب  هتـشادن  شبذک  هب 

« بذـکلا مولعم   » لیلد ود  نآ  زا  یکی  نوچ  ثحب  لحم  رد  دـشابن و  بذـکلا  مولعم  هک  تسا  ربتعم  تیببـس - باب  زا  هراما - یتقو  رگید :
قابطنالا لمتحم   » هبتـشم و تسا ، لوهجم  ام  يارب  بذـکلا  مولعم  ناونع  نوچ  اهتنم  تسین  مکح  لعج  ببـس  بذاک ، تیاور  اعطق  تسا ،

. دنوشیم طقاس  تیجح ، زا  ناشیادؤم  صوصخ  رد  لیلد  ود  ره  اتجیتن  ددرگیم و  دحاو » لکل 

[ دش دبعتم  هلئسم ، هس  هب  دیاب  تیاور  کی  هب  کسمت  يارب  ]

هراشا

: میزادرپیم شحیضوت  هب  کنیا  هک  دومن  لمع  نآ  قبط  ناوتب  ات  دش  دبعتم  هلئسم ، هس  هب  دیاب  تیاور  کی  هب  کسمت  يارب  رکذت :

: روهظلا تلاصا  - 1

رد تسا و  مال  فلا و  هب  رّدـصم  لک »  » هملک میئوگیم : ملاـع » لـک  مرکا   » هلمج هب  تبـسن  ـالثم  تسا  ربتعم  ناشلیلادـم  رد  ظاـفلا  روهظ 
القع ءانب  روهظلا ، تلاصا  تیجح  رب  لیلد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  میوشیم . دبعتم  ظفل ، روهظ  هب  روکذم  لصا  اب  ینعی : دراد  روهظ  مومع 
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. دشابیم
دننکیم لمع  روهظ  هب  یتروص  رد  هکنیا  ای  دنشاب  هتـشاد  مهنآ  بذک  هب  ملع  هچرگ  دننکیم  لمع  یمالک  ره  روهظ  هب  القع  ایآ  لاؤس :

؟ دشابن بذکلا  مولعم  مالک ، نآ  هک 
. دشابن بذکلا  مولعم  مالک ، هک  تسا  یتروص  رد  روهظ  هب  لمع  رد  القع  ءانب  باوج :

: تهجلا تلاصا  - 2

لصا اب  سپ  هیقت  هن  دناهدوب  یعقاو  مکح  نایب  ماقم  رد  ۀبجاو » ۀعمجلا  ةالصلا   » دناهدومرف هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  ایآ  هک  تسا  نیا  دوصقم ،
دارم نایب  ماقم  رد  ابلاغ  دـننکیم ، تبحـص  یتقو  مدرم  تسا : نیا  روکذـم ، لصا  أشنم  هک  میئامنیم  تابثا  ار  رودـص  تهج  مه  روکذـم 

. رگید یعاود  ای  هیقت  هن  دنتسه  یعقاو  يّدج و 
162 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. رگید یعاود  ای  هیقت  هن  هدش  رداص  عقاو ، نایب  يارب  ملکتم  مالک  هک  تسا  نیا  رب  القع  ءانب  هصالخ :
؟ دنراذگیم تهجلا  تلاصا  رب  انب  دنراد و  یئانب  نانچ  یمالک  ره  رد  القع  ایآ  لاؤس :

. دنراد یئانب  نانچ  دشابن  بذکلا  مولعم  هک  یمالک  رد  ریخ !
بذـکلا مولعم  هراما ، نآ  هک  تسا  یتروص  رد  هدـش  هماـقا  تاراـما ، رودـص  تیجح  روهظ و  تیجح  رب  هک  ياهلدا  زا  نقیتم  ردـق  هجیتن :

. میشاب هتشادن  نآ  فالخرب  ملع  و  الامجا - ول  و  دشابن -

: دنسلا تلاصا  - 3

نآ قبط  ناوتب  ات  هدش  رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  تیاور  نالف  تفگ  دش و  دبعتم  مهنآ  رودص  هب  دـیاب  تیاور  کی  هب  کسمت  يارب 
. دومن لمع 

؟ هدش رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  بذکلا 365 ] مولعم  تیاور  تفگ  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
هتـشادن فالخرب  یلامجا  ملع  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  زا  نقیتم  ردـق  میئوگیم  مه  زاب  دـشاب ، القع  ءانب  دنـس ، رابتعا  لیلد  رگا  باوج :

. میشاب
هکلب میـشاب  هتـشادن  فـالخ  هب  ملع  هک  تسا  یتروـص  رد  ناـشروهظ  دـشاب ، مه  تاـیآ 367 ] و  [ 366] رابخا دنـس ، رابتعا  لیلد  هچناـنچ 

«. نانیمطالا وا  هنم  نظلا  لصح  اذا   » دنراد تیجح  رد  روهظ  تایآ ، رابخا و  هک  تفگ  ناوتیم 
رد یضتقم  تحلصم و  هک  تسا  نیا  تاراما ، رودص  تهج  روهظ و  دنس ، رابتعا  هلدا  ياضتقم  مه  تیببس  تیعوضوم و  رب  انب  يدنبعمج :

طقاس تیجح ، زا  تیاور  ود  ره  اذـل  تسین  امهدـحا  رد  تیجح  یـضتقم  ضراعت ، تروص  رد  دـشابن و  فـالخرب  ملع  هک  تسا  یتروص 
. تسا طقاست  نیضراعتم ، رد  یلوا  لصا  تیقیرط ، دننام  مه  تیببس  رب  انب  سپ  دوشیم 

163 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلإ نییدؤم  اناک  اذإ  امیف  نیبجاولا ، محازت  نم  امهنیب  ضراعتلا  ناـکل  نیـضراعتملا  نم  دـحاو  لـک  یف  ۀـیجحلل  یـضتقملا  ناـک  ول  اـما  و 

ةرورض رخآلا ، محازی  ذئنیح ال  هنإف  یمازلإ ، ریغ  امکح  امهدحأ  يدؤم  ناک  اذإ  امیف  ال  نیضقانتملا 369 ،] موزل  وأ  نیدضلا 368 ] بوجو 
، ءاضتقا نع  نوکی  نا  یمازلإلا ، ریغلا  لیلد  رابتعا  ۀیـضق  نأب  لاقی  نأ  الإ  ءاـضتقالا ، هیف  اـم  هب  محازی  نأ  هیف  ءاـضتقا  ـال  اـم  ۀیحالـص  مدـع 

ۀلع ۀیمامت  مدع  ۀیافکل  یمازلإلا ، ریغلا  یـضتقی  ام  هاضتقمب  محازی  و ال  یمازلالا ، ریغب  العف  مکحی  یمازلالا و  یـضتقی  ام  ذئنیح  هب  محازیف 
[. 1  ] هریغب مکحلا  یف  یمازلإلا 
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______________________________

ياضتقم میشاب ، هتـشاد  فالخرب  ملع  هچرگ  میوش  لئاق  قلطم ، تیببـس  هب  و  میئامن 370 ] رظنفرـص  میدومن ، رکذ  هچنآ  زا  رگا   2 [- 1]
؟] تسیچ 371 ربخ  ود  هراما و  ود  ضراعت  رد  یلوا  هدعاق 

164 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
میشاب هتشاد  ناشبذک  هب  یلیصفت  ملع  هکنیا  رگم  دنراد  تیجح  تیببـس  باب  زا  تاراما  [، 372] دیوگب یسک  تسا  نکمم  کلذ : حیضوت 

. دوشیم ادؤم  رد  هدسفم  ای  تحلصم  ثودح  ببس  هراما ، مایق  مه ، بذک  هب  یلامجا  ملع  تروص  رد  یتح  ینعی :
، رهظ زامن  دـیوگیم  تیاور  کی  هکنیا  ای  تسا 373 ] مارح  دـیوگیم  يرگید  تسا و  بجاو  هعمج ، زامن  دـیوگیم  تیاور  کی  لاـثم :
، میراد مه  نیقی  دـننکیم و  نیدـض  بوـجو  رب  تلـالد  ینعی  تسا 375 ] بجاو  هـعمج ، زاـمن  دـیوگیم  يرگید  و  تسا 374 ] بـجاو 

. تسا بجاو  زامن ، کی  هعمج ، زور  رد  تسا و  بذک  امهدحا 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  مکح  لاؤس :

 ...«. نیبجاولا محازت  نم  امهنیب  ضراعتلا  ناکل  : » باوج
زاـمن دـیوگیم  هک  مینک  لـمع  یتیاور  هب  مه  تسا  بجاو  هعمج ، زاـمن  دـیوگیم  هک  میئاـمن  لـمع  یتیاور  هب  مه  هک  تسا  نیا  هفیظو ،
ریخم اهنآ  هب  لـمع  رد  هک  دوشیم  نیمحازتم  نیبجاو  لـیبق  زا  هلئـسم  تسین ، نکمم  ود  ره  هب  لـمع  نوچ  اـما  تسا 376 ] مارح  هعمج ،

. دومن لمع  نآ  هب  دیاب  هک  دشاب  ۀیمهالا - لمتحم  ای  مها -»  » امهدحا هکنیا  رگم  میتسه 
165 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دشاب نیضقانتم  موزل  ای  نیدض  بوجو  نیضراعتم ، نیتراما  يادؤم  هک  دوب  یتروص  رد  میدومن  رکذ  ار  هچنآ  رکذت :
 ...«. یمازلا ریغ  امکح  امهدحا  يدؤم  ناک  اذا  امیف  ال  : » هلوق

؟ تسیچ شمکح  دشاب ، یمازلا  ریغ  مکح  يرگید  يادؤم  یمازلا و  مکح  امهدحا  يادؤم  رگا  نیضراعتم  نیربخ  رد   3
[. 378] دشابیم حابم  نتت ، برش  دیوگیم  رگید  تیاور  نکل  تسا 377 ] مارح  نتت ، برش  دیوگیم  تیاور  کی  لاثم :

مارح نتت ، برـش  دـیوگیم : هک  یتیاور  تسا : نیا  شتهج  دومن و  لمع  یمازلا  مکح  هب  دـیاب  هکلب  تسین  محازت  باـب  زا  روکذـم  ضرف 
، نتت برش  رد  هراما  مایق  اب  رگید : ترابع  هب  هدش  یـشان  تمرح ، یـضتقم  زا  هک  یتمرح  رب  ینعی : دنکیم  تلالد  یئاضتقا  مکح  رب  تسا 

تـسین یمازلا  مکح  رب  لاد  تسا  حابم  نتت ، برـش  دـیوگیم  هک  یتیاور  اما  تسا  تمرح  یـضتقم  هدـسفم ، نآ  دوشیم و  ادـیپ  هدـسفم 
تمرح یـضتقم  هن  هتـشاد 379 ] بوجو  یـضتقم  هن  تسا  حابم  هک  لمع  نالف  ینعی : دنتـسه  اضتقا  مدـع  زا  یـشان  تاحابم ، بلاـغ  نوچ 

زا یکی  لعج  يارب  یـضتقم  ینعی : دشاب  بحتـسم  هک  هتـشاد  همزلم  ریغ  تحلـصم  هن  دوش  هورکم  هک  هتـشاد  همزلم  ریغ  هدـسفم  هن  [، 380
. هدومن حابم  ار  نآ  سدقم ، عراش  اذل  هتشادن  ار  هعبرا  ماکحا 

زا یشان  نآ ، هحابا  تسا ، لالح  نتت ، برش  دیوگیم  هک  یتیاور  نآ  مه  ثحب  لحم  رد 
166 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

موزل  وه  رابتعالا  ۀیضق  ناک  ول  [ 382] اقلطم محازتلا  باب  نم  ضراعتلا  باب  نوکی  معن 381 ]
______________________________

لمع یتیاور  هب  دیاب  ثحب  لحم  رد  اذل  دراد  ققحت  تمرح  یـضتقم  دیوگیم  هک  تمرح  رب  لاد  تیاور  فالخ  هب  دـشابیم  اضتقا  مدـع 
. دشابیم یمازلا  مکح  رب  لاد  هک  دومن 

 ...«. یمازلالا و یضتقی  ام  هب ح  محازیف  ءاضتقا  نع  نوکی  نا  یمازلالا  ریغلا  لیلد  رابتعا  ۀیضق  ناب  لاقی  نا  الا  : » هلوق
دوش ادیپ  یـضتقم  هحابا ، يارب  دوشیم  ببـس  هراما ، مایق  اما  تسه  اضتقا  مدع  زا  یـشان  هسفن » یف   » هحابا هک  میراد  لوبق  دـیئوگب : رگا   4
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ببـس مه  نتت  برـش  هحابا  رب  هراما  مایق  دوش ، ادـیپ  تمرح  یـضتقم  دـش ، ببـس  نتت ، برـش  تمرح  رب  هراـما  ماـیق  هک  روطناـمه  ینعی :
هحابا هب  لـمع  اـم  هفیظو  میئوگیم  هک  تساذـل  دـنراد  تلـالد  یئاـضتقا  مکح  رب  تیاور  ود  ره  سپ  دوش  ادـیپ  هحاـبا  یـضتقم  دوشیم ،

تمرح  هن  دشابیم 
167 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نإ ذـئنیح و  نیبجاولا  محازت  نم  امهنوک  و  هب ، مازتلالا  موزل  الب  هقفو  یلع  لمعلا  درجم  ـال  ماـکحألا ، نم  هیلإ  يدؤی  اـمب  مازتلـالا  ءاـنبلا و 
ۀیمازتلالا ۀقفاوملا  یلع  القع  القن و ال  لیلد  هنأ ال  الإ  ماکحألا ، نم  دحاو  عوضوم  یف  نیمکحب  مازتلالا  ناکمإ  مدع  ةرورض  احضاو ، ناک 

[. 1  ] هقیقحت رم  امک  ۀیرهاظلا ، نع  الضف  ۀیعقاولا  ماکحألل 
______________________________

«. هریغب مکحلا  یف  یمازلالا  ۀلع  ۀیمامت  مدع  [ 383] ۀیافکل »
و تیببـس 385 -] هب  لئاق  هاوخ  دـیوش ، تیقیرط  هب  لئاق  تاراما ، تیجح  رد  هاوخ  تسا - محازت  باب  زا  [ 384 «] اقلطم  » ضراعت باب  [- 1]
میئامنیم و ذخا  ار  ۀیمهالا » لمتحم  ، » دوبن صخشم  ام  يارب  مها  رگا  مینک ، لمع  مها »  » هب دیاب  ءادتبا  هک : تسا  نیا  مه  نیمحازتم  مکح 

. میوشیم رییخت  هب  لئاق  تروص ، ود  نآ  ریغ  رد 
، تاراما رابتعا  هلدا  ياضتقم  مینک ، لوبق  هک : تسا  نیا  رب  طورـشم  دـشابیم ، محازت  باب  زا  اـقلطم »  » ضراـعت باـب  میتفگ  هکنیا  رکذـت :

: ینعی تسه  نآ  يادؤم  نآ و  هب  مازتلا  بوجو 
دایقنا و ینعی  دـش  مزتلم  بوجو ، هب  مه  ابلق  دـیاب  هکلب  دومن  لمع  نآ  قبط  دـیاب  اـهنت  هن  دـش ، مئاـق  هعمج ، زاـمن  بوجو  رب  ياهراـما  رگا 

هکلب دومن  كرت  ار  نآ  دیاب  المع  اهنت  هن  دش  مئاق  هعمج ، زامن  تمرح  رب  ياهراما  رگا  نینچمه  تسا و  مزال  مه  بوجو  هب  تبسن  میلست ،
. دش مزتلم  نآ  هب  مه  ابلق  دیاب 

. دش مزتلم  مهنآ  يادؤم  هب  ابلق  دیاب  هکلب  تسین  نآ  قفو  رب  لمع  درجم  هراما ، تیجح  هصالخ :
168 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مارح دیوگیم  رگید  تیاور  تسا و  بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم  تیاور  کی  هک  یتروص  رد  دشاب  بجاو  هیمازتلا ، تقفاوم  رگا  لاؤس :
هب تبـسن  مه  دـش  مزتـلم  بوجو  هب  تبـسن  مه  ناوتیم  هنوگچ  دـش ؟ مزتـلم  ود  ره  هب  تبـسن  دـحاو ، عوضوم  رد  ناوتیم  هنوگچ  تسا ،

؟ دوب داقنم  تمرح ،
 ...«. ماکحالا نم  [ 386] دحاو عوضوم  یف  نیمکحب  مازتلالا  ناکما  مدع  ةرورض  : » باوج

، محازت باب  میئوگیم  هک  تساذـل  تسین  نکمم  ود ، نآ  نیب  عمج  مه  اـمازتلا » ، » درادـن ناـکما  ود  نآ  نیب  عمج  ـالمع »  » هک روطناـمه 
. نآ هب  ای  میوشیم  مزتلم  نیا  هب  ای  اتجیتن  دوشیم و  حرطم 

؟ میراد هیمازتلا  تقفاوم  بوجو  رب  یلیلد  ایآ  لاؤس :
 ...«. ۀیمازتلالا ۀقفاوملا  یلع  القع  القن و ال  لیلد  ال  هنا 387 ] الا  باوج ...« :

«. هیرهاظ ماکحا   » هب دسر  هچ  ات  میرادن  هیعقاو » ماکحا   » هب تبسن  مازتلا ، بوجو  رب  یلیلد  هک  میدومن  تابثا  [ 388] البق
. تسا دودرم  هیمازتلا - تقفاوم  بوجو  ینعی : روکذم - يانبم  لصا  هصالخ :

169 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف اـهلمتحم  وأ  ۀـیمهألا  مولعم  امهدـحأ  نکی  مل  ول  رییختلا  وه  محازتـلا  باـب  نم  ناـک  اـمیف  ۀیببـسلا  یلع  ءاـنب  ضراـعتلا  مـکح 389 ] و 

[. 1  ] نییعتلاف الإ  و  دضلا ، ۀلأسم  یف  هانلصف 391 ] امبسح  [، 390] ۀلمجلا
______________________________
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يریگهصالخ يدـنبعمج و  هب  مهفاف -»  » ات نآ - زا  دـعب  ترابع  روکذـم و  تراـبع  رد  هّرـس  سّدـق  فنـصم  دـندومرف : مظعم  داتـسا  [- 1]
. تسا شیامرف  نآ  فالخرب  ارهاظ  هک  میاهدروآ  یقرواپ  رد  ۀیاردلا  یهتنم  باتک  زا  ياهیشاح  نکل  دناهتخادرپ  لبق  بلاطم 

: میزادرپیم باتک  نتم  یلامجا  نایب  هب  کنیا 
: دوب نینچ  تیببس ، رب  انب  ضراعت ، ماکحا 

زا هک  یلیصفت  هب  « 2  » هرامش ضرف  تسا - رییخت » ، » هدوب محازت  باب  زا  هک  يدروم  ود  نآ  رد  تیببس  رب  انب  نیضراعتم ، مکح  میتفگ : - 1
. میدرک نایب  دعب  هب  هحفص 163 
170 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

سأب الف  الإ  و  یمازلالا ، ریغل  ایـضتقم  رخآلا  یف  نکی  مل  ول  یمازلالا ، مکحلا  یلع  لد  امب  ذخألا  موزل  وه  محازتلا  باب  نم  نکی  مل  امیف  و 
[. 1 [ ] مهفاف 392 افنآ ، ههجو  نم  هیلإ  انرشأ  امل  هیلع ، لمعلا  هذخأب و 

امم يءارتی  ام  ۀیضق  وه  امک  امهیلک ، یف  وأ  نیضراعتملا  دحأ  یف  فرـصتلاب  اهنیب  عمجلا  ال  تارامألا ، ضراعت  یف  ةدعاقلا  ۀیـضق  وه  اذه 
ۀیفرع ۀـنیرق  امهدـحأ  وأ  عومجملا  ناک  امم  فرعلا  هیلع  دـعاسی  امیف ال  هیلع  لیلد  ذإ ال  حرطلا ، نم  یلوأ  نکمأ  امهم  عمجلا  نأ  نم  لـیق 

[. 2  ] ۀقباسلا روصلا  یف  هتفرع  امک  امهیف ، وأ  هنیعب  امهدحأ  یف  فرصتلا  یلع 
______________________________

زا هک  یلیـصفت  هب  « 3  » هرامـش ضرف  دوب - یمازلا » مکح   » هب لـمع  دوبن ، حرطم  محازت ، هلأـسم  هک  يدروـم  رد  نیـضراعتم  مکح  : 2 [- 1]
. میدرک نایب  دعب  هب  هحفص 165 

«. هیلع لمعلا  هذخأب و  سأب  الف  [ 393] الا و  هلوق ...« 
. میدومن نایب  دعب  هب  هحفص 166  زا  هک  یلیصفت  هب  « 4  » هرامش ضرف  میدرک - نایب  البق  مه  ار  روکذم  ضرف  رد  ضراعت  مکح  - 3

. میدرک رکذ  هحفص 161  رد  تاراما  تیببس  رب  انب  مه  يرگید  ضرف  روکذم ، ضرف  هس  زا  ریغ  رکذت :

؟ دراد یلیلد  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هدعاق ایآ 

هدعاق  ياضتقم  میتفگ 394 ،] نیلیلد  ضراعت  يارب  نونکات  لصف  نیا  يادتبا  زا  ار  هچنآ  [- 2]
171 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد هدـعاق  ياـضتقم  هک : دوـشیم  هدـهاشم  نینچ  تاـملک ، زا  یـضعب  رد  نکل  دوـب  هیجـالع - راـبخا  زا  رظنفرـص  ینعی : یلوا - لـصا  و 
امهم عمجلا  : » هک تسا  نیا  ناشلیلد  میئامنیم و  فرـصت  امهدـحا »  » اـی لـیلد  ود  ره  رد  هک : وحن  نیا  هب  تسا  هلدا  نیب  عمج  نیـضراعتم ،

[. 395 «] حرطلا نم  یلوا  نکما 
ملاع هب  تبـسن  لیلد ، ود  نآ  هک  تروص  نیا  رد  قاسفلا » مرکت  ال  : » دـیوگیم رگید  لیلد  و  ءاملعلا » مرکا  : » دـیوگیم لـیلد  کـی  لاـثم :

« قاسفلا مرکت  ال   » رد ای  تسا  قساف  ریغ  ملاع  نآ ، زا  دارم  میئوگیم : میئاـمنیم و  فرـصت  ءاـملعلا » مرکا   » رد اـی  دـنراد  ضراـعت  قساـف ،
هب لیلد  ود  نیب  عمج  دشاب - ملاع  هک  یقساف  هن  لهاج ، قساف  ینعی : تسا  ملاع  ریغ  قساف  نآ ، زا  دوصقم  میئوگیم : میئامنیم و  فرـصت 

. امهدحا رد  فرصت  هلیسو 
ود ره  رد  هک  دشابیم  ةرذعلا » عیبب  سأب  ال   » و تحس » ةرذعلا  نمث  ، » رگید لاثم 

172 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ امهدحأ  یف  روهظلا  ۀـلاصأ  طوقـس  ةرورـض  نیتراـمألا 399 ،] وأ  [ 398] ةرامألل اـحرط  [ 397] اضیأ کلذـک 396 ] عـمجلا  یف  نأ  عـم 

امیف نیروهظلا  نیب  ضراعتلا  نأ  تفرع 400 ] دق  و  هعم ، امهیلک 
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______________________________

[. 401] دنیامنیم لمح  رهاظ  فالخرب  فرصت و 
یلیلد رگید : ترابع  هب  هن  ای  میراد  روکذم - وحن  هب  تاراما - نیب  عمج  بوجو  رب  یلیلد  دشابن ، دعاسم  فرع ، هک  يدراوم  رد  ایآ  لاؤس :

؟ هن ای  میراد  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هیضق رب 
ار يدراوم  تشاد ، هجوت  دیاب  نکل  میرادن  دشابن - دـعاسم  فرع ، هک  يدراوم  نآ  رد  تاراما - نیب  عمج  بوجو  رب  یلیلد  فلا : باوج :

: هکنیا هلمج  زا  دوب  قفاوم  دعاسم و  لیلد ، ود  نیب  عمج  هب  تبسن  فرع ، هک  میدومن  رکذ 
هک  دشیم  لصاح  یفرع ، قیفوت  امهدحا - رد  فرصت  اب  لیلد - ود  نیب  یهاگ  - 1

173 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ام لک  صوصخ  یف  نیضراعتملا  طوقـس  وه  امنإ  ضراعتلا  ۀیـضق  نأ  تفرع  دق  و  نیینظ ، اناک  اذإ  نیدنـسلا  یف  و  نییعطق ، امهادنـس  ناک 

دعاسی لیلد  الب  کلذـک  اهیلع  امهیدنـس  ءاقب  وأ  امهدـحأ ، یف  وأ  امهیف  فّرـصتی  امب  ۀـیجحلا  یلع  امهؤاقب  ال  نیمکحلا ، نم  هیلإ  نایدؤی 
[. 1  ] لقن وأ  لقع  نم  هیلع 

______________________________

. دش نایب  هحفص 135  رد  احورشم 
هحفص 136. لیصفت  قبط  میئامن - فرصت  لیلد  ود  ره  رد  هک  دوب  نیا  رب  هنیرق  لیلد ، ود  عومجم  یهاگ  - 2

 .... هحفص 138 و لیصفت  قبط  دوب  نیعملا » امهدحا   » رد فرصت  رب  هنیرق  لیلد ، ود  عومجم  یهاگ  - 3
لامعا بجاو و  فلا »  » لیلد لامعا  الثم  دـنیوگیم : نینچ  دـب  ال  حرطلا » نم  یلوا  نکما  اـمهم  عمجلا  : » دـنیوگیم هک  یناـسک  ب : [- 1]

ار تیاور  ود  ره  رودص  [ 402 «] لداعلا قدـص   » قبط سپ  مینک  لامعا  ار  ود  ره  میرادـن  تردـق  نوچ  تسا و  بجاو  ام  رب  مه  ب »  » لیلد
تمـسق رد  نکل  ب »  » تیاور رد  مه  مینکیم  تیاـعر  فـلا »  » تیاور رد  مه  ار  دنـسلا  تلاـصا  و  لداـعلا » قدـص  : » ینعی مـینکیم  لوـبق 

ار يرگید  ذخا و  ار  امهدحا  رگا  هکیلاحرد  مینکیم  لمع  ب »  » تیاور لولدم  زا  یشخب  و  فلا »  » تیاور زا  یتمـسق  هب  نیتیاور  لولدم 
. میدومنن تیاعر  الصا  امهدحا »  » رد ار  دنسلا  تلاصا  و  لداعلا » قدص   » میئامن حرط 

؟ تفلاخم ای  دیدومن  تقفاوم  روهظلا  تلاصا  هب  تبسن  دیدومن ، تیاعر  ار  دنسلا  تلاصا  تیاور ، ود  ره  هرابرد  رگا  لاکشا :
رد مه  روهظلا  تلاصا  هب  تبسن  دشاب ، لیلد  ود  ره  رد  فرصت  هب  جاتحم  امش  عمج »  » رگا

174 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لیبق نم  هتیولوأ  نإف  هنیعت ، ذـئنیح و  هموزل  عم  یلوأ  هنأب  مکحلا  هیفانی  و ال  افرع ، هناکمإ  وه  عمجلا  ناکمإ  نم  دارملا  نوکی  نأ  دـعبی  ـالف 

[. 1  ] مالک هیف و ال  لاکشإ  هیلع ال  و  ماحرألا ، یلوأ  یف  ۀّیولوألا 
______________________________

ار روهظلا  تلاصا  امهدـحا »  » هب تبـسن  دـشاب  هتـشاد  لیلد  ود  زا  یکی  رد  فرـصت  هب  زاین  امـش  عمج  هچناـنچ  دـیدرک و  تفلاـخم  ود  ره 
. دیدومنن تیاعر 

امش هک  درادن  یلیلد  دومن و  لمع  مه  رهاوظ  هب  دیاب  القع  ءانب  قبط  دش ، دبعتم  تیاور ، رودص  هب  لداعلا » قدص   » قبط دیاب  هک  روطنامه 
امهدحا ای  تیاور  ود  ره  روهظ  اب  اتجیتن  دینک و  فرصت  امهدحا »  » ای ود  ره  رد  سپـس  يراج  ار  دنـسلا  تلاصا  تیاور ، ود  ره  هب  تبـسن 

. دیئامن تفلاخم 
: ینعی دشاب  یفرع  ناکما  نامه  عمج » ناکما   » زا ناشدارم  تسین ، دـیعب  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » دـنیوگیم هک  یناسک  [- 1]

. تسا عمج  نامه  یلوا » ، » دشاب نکمم  عمج ، افرع  هک  يدراوم  رد 
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؟ یلوا ای  دشابیم  بجاو  عمج » ، » یفرع ناکما  دراوم  رد  دیئامرفب  تسا ، یفرع  ناکما  اهنآ  دارم  رگا  لاؤس :
ِیف ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  هفیرش ...«  هیآ  رد  یلوا »  » هملک ریظن  روکذم ، هیضق  رد  یلوا  هملک  تسا و  بجاو  عمج ، باوج :

تـسا رگید  ضعب  هب  تبـسن  ماحرالا  ولوا  زا  یـضعب  نّیعت  رب  لاد  هکلب  تسین  لیـضفتلا  لـضفا  یلوا »  » هملک ینعی : تسا  ِهَّللا *»...  ِباـتِک 
. ثرا هلئسم  رد  هتبلا  [- 403

. درادن دوجو  نکما »...  امهم  عمجلا   » هیضق رد  یلاکشا  روکذم ، هیجوت  رب  انب  رکذت :
175 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع عامجإلا  یعدـی  امبرف  الإ  و  اهـضراعت ، یف  ةدـعاقلا  ۀـظحالمب  وه  امنإ  تارامألا ، نیب  ضراعتلا  ۀیـضق  نم  رکذ  ام  نأ  یفخی  لصف ال 
ۀجح ضهنت  مل  اذإ  امیف  مزاللا  نأ  یفخی  و ال  رابخألا ، نم  دحاو  ریغ  ۀملک  هیلع  تقفتا  امک  رابخألا ، یف  نیـضراعتملا  الک  طوقـس  مدـع 

و هتیجحب ، عطقلا  مدـعل  رخـآلا  فـالخب  اـنییعت ، وأ  ارییخت  هتیجحب  عطقلل  اـمهنم ، حـجارلا  یلع  راـصتقالا  وه  اـمهنیب  رییختلا  وأ  نییعتلا  یلع 
[. 1  ] حجارلا صوصخ  ۀیجح  یلع  اضیأ  عامجالا  یعدا  امبر  لب  هتیجحب ، عطقی  مل  ام  ۀیجح  مدع  لصألا 

______________________________

؟ تسیچ نیضراعتم  نیربخ  رد  یعرش  يوناث  هدعاق  ياضتقم  لصف ]: ]

هراشا

[. 404] دش نایب  تاراما ، تیببس  تیقیرط و  رب  انب  هیجالع ،» رابخا  زا  رظنفرص  ، » هیلقع هیلوا  هدعاق  ياضتقم  لبق ، لصف  رد  [- 1]
. تسیچ نیضراعتم  نیربخ  رد  هیعرش  هیوناث  هدعاق  ياضتقم  مینیبب  کنیا 

. دنوشیمن طقاس  تیجح ، زا  نیـضراعتم  نیربخ  هک  هدش  مئاق  عامجا ، اسبهچ  میئوگیم : نینچ  میئامنن ، هظحالم  ار  هیلقع  هیلوا  هدعاق  رگا 
[. 406] رابخالا نم  دحاو  ریغ  ۀملک  هیلع 405 ] تقفتا  امک  میئامن - لمع  امهدحا  هب  دیاب  هک  تسه  یعامجا » : » ینعی

. تسه هیعرش  هیوناث  هدعاق  کی  ّنأک  ربخ  ود  ره  طقاست  مدع  رب  رابخا  هملک  قافتا  روکذم و  عامجا  هصالخ :
دحا هب  لمع  رد  دـشاب  رییخت  رب  لاد  یلیلد  هچنانچ  مینکیم و  لمع  ربخ  ناـمه  هب  اـنیعم  میـشاب ، هتـشاد  نییعت 407 ] رب  یلیلد  رگا  رکذـت :

. میتسه ریخم  نیربخلا 408 ]
176 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، میـشاب هتـشادن  رییخت  ای  نییعت  رب  یلیلد  رگا  هدـش  مئاق  نیـضراعتم ، نیربخ  طقاست  مدـع  رب  رابخا - و  عامجا - هک  هلئـسم  ضرف  رد  لاؤس :
؟ رییخت ای  دیامنیم  نییعت  هب  مکح  هدعاقلا » یلع   » لقع

تیاور هب  لـمع  ینعی : تسا  رییخت  نییعت و  نیب  رئاد  رما ، هک : تـسا  نـیا  شتهج  میئاـمن و  ذـخا  ار  حـجار 409 ] ربخ  تسا ، مزال  باوج :
حجار دوجو  اب  تسا - مزال  نآ ، هب  لمع  تجح و  حـجار ، تیاور  انیعم  ای  رگید : ترابع  هب  ارییخت »  » ای تسا  مزال  ام  رب  انییعت »  » اـی حـجار 
تجح اـم  يارب  رییخت  باـب  زا  حـجار  تیاور  [، 410] دـشابن مه  بجاو  حـیجرت ، رگا  ینعی  اریخم . اـی  تسین - تجح  حوجرم ، ربخ  الـصا 

. میتسه ددرم  حوجرم ، تیجح  رد  تسا و  یعطق  حجار ، تیجح  سپ  تسا 
؟ تسا تجح  ام  يارب  حوجرم  ربخ  حجار ، دوجو  اب  ایآ 

؟ تسین تجح  ای  تسا  تجح  لداع ، تیاور  لدعا ، تیاور  دوجو  اب  ایآ 
هب عطق  تیجح ، مدع  لصا  يارجا  اب  تسا و  تیجح  مدع  نونظ ، باب  رد  یلوا  لصا  میتفگ 411 ] میشاب ، هتشاد  مه  تیجح  رد  کش  رگا 

. مینکیم ادیپ  تیجح  مدع 
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بجاو حـجار ، هب  لمع  القع  تسا  رییخت  نییعت و  نیب  رئاد  رما ، نوچ  میدومنن ، هدافتـسا  ار  رییخت  ای  نییعت  هیجالع ، رابخا  زا  رگا  هصالخ :
. دومن ذخا  ار  حجار  انیعم »  » دیاب میئوگیم  سپ  تسا 

«. حجارلا صوصخ  ۀیجح  یلع  اضیا  عامجالا  یعدا  امبر  لب  : » هلوق
. دومن لمع  نآ  هب  دیاب  دراد - تیجح  حجار ، ربخ  صوصخ  هک  هدش  مئاق  عامجا ، لقع - مکح  رب  هوالع  دناهدومن - اعدا  یضعب 

177 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[414 :] فئاوط یلع  یه  و  رابخألا ، اهنسحأ  [ 413] رخأ هوجوب  هیلع 412 ] لدتسا  و 

-: مالّسلا هیلع  اضرلا - نع  مهجلا ، نب  نسحلا  ربخک  قالطإلا ، یلع  رییختلا  یلع  لد  ام  اهنم :
ربخ و  تذـخأ .) امهیأب  کیلع  عسومف  ملعی  مل  اذاف  لاق : قحلا ، امهیأ  ملعی  نیفلتخم و ال  نیثیدـحب  ۀـقث  امهالک  نالجرلا و  اـنئیجی  تلق : )

: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ةریغملا ، نب  ثراحلا 
یبأ یلإ  دمحم  نب  هّللا  دبع  ۀبتاکم  و  هیلا .»   ] هیلع درتف  مئاقلا  يرت  یتح  کیلع  عسومف  ۀقث ، مهلک  ثیدحلا و  کباحصأ  نم  تعمـس  اذإ  )

و لمحملا ، یف  ّلص  مهضعب : يورف  رجفلا ، یتعکر  یف  مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  مهتایاور  یف  انباحـصأ  فلتخا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا 
نأ یلإ  مالّسلا - هیلع  ۀجحلا  یلإ  يریمحلا  ۀبتاکم  و  تلمع ، ۀیأب  کیلع  عسوم  مالّسلا : هیلع  عقوف  ضرألا ، یف  الإ  اهلصت  ال  مهضعب : يور 
نم کلذ  ریغ  یلإ  اباوص ) ناک  میلـستلا  باـب  نم  تذـخأ  اـمهیأب  و  - ) مالّـسلا هیلع  لاـق  نأ  یلإ  ناثیدـح ...  کـلذ  نع  باوجلا  یف  لاـق 

[. 1  ] تاقالطإلا
______________________________

هیجالع رابخا 

هراشا

نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسه  هفیاط  راهچ  نومضم ، رظن  زا  هیجالع 415 ] رابخا  [- 1]
178 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[: میزادرپیم 416

رییخت رابخا  - 1

هکلب دناهدومنن  حجرم  مدـع  ای  دوجو  هب  دـیقم  ار  رییخت  هک  تسا  نیا  قالطا ، زا  دارم  تسا و  رییخت  رب  لاد  قالطا ، وحن  هب  روکذـم  رابخا 
: میزادرپیم رابخا  نآ  رکذ  هب  کنیا  دشابن - ای  دشاب  یتیزم  ناحجر و  نیربخلا  دحا  رد  هاوخ  دیتسه - ریخم  اقلطم  امش  دناهتفگ 

باتک یلع  سقف  انع  كءاج  ام  لاقف : ۀـفلتخم  مکنع  ثیداحالا  انئیجت  هل : تلق  لاـق : مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  نع  مهجلا  نب  نسحلا  نع  فلا :
نیثیدـحب ۀـقث  امهالک  نالجرلا و  اـنئیجی  تلق : اـنم  سیلف  امههبـشی  نکی  مل  نا  اـنم و  وهف  امههبـشی  ناـک  ناـف  اـنثیداحا  لـج و  زع و  هّللا 

[. تذخا 417 امهیاب  کیلع  عسومف  ملعت  مل  اذاف  لاق : قحلا ، امهیا  ملعن  نیفلتخم و ال 
زا تیاور  ود  نآ  هک  دننکیم  لقن  ام  يارب  ثیدح  ود  قثوم ، درف  و  درک ، لاؤس  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  هک  تسا  تیاور  لیذ  رد  دهاش 

کیمادک قح »  » ینادیمن یتقو  دندومرف : وا  خساپ  رد  ترضح  قحلا » امهیا  ملعن  ال   » تسا و ضراعتم  فلتخم و  رگیدکی  اب  نومضم  رظن 
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«. تذخا امهیاب  کیلع  عسومف  - » یتسه هعسوت  رد  تساهنآ ، زا 
يرت یتح  کیلع  عسومف  ۀقث  مهلک  ثیدحلا و  کباحصا  نم  تعمـس  اذا  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  ةریغملا  نب  ثراحلا  نع  ب :

[. 418] ّدرتف مالّسلا  هیلع  مئاقلا 
179 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: مالّسلا هیلع  نسحلا  یبا  یلا  دمحم  نب  هّللا  دبعل  باتک  یف  دمحم ... : نب  هّللا  دبع  هبتاکم  ج :
مهضعب يور  لمحملا و  یف  اهلص  مهضعب  يورف  رفسلا  یف  رجفلا  یتعکر  یف  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  مهتایاور  یف  انباحـصا  فلتخا 

[. تلمع 419 ۀیأب  کیلع  عسوم  مالّسلا : هیلع  عّقوف  ضرالا  یلع  الا  اهلصت  ال 
180 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءاهقفلا ضعب  ینلأسی  مالّـسلا : هیلع  نامزلا  بحاص  یلا  يریمحلا  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  ۀـبتاکم  باوج  یف  يریمح ... : هبتاـکم  د :
هیزجی ریبکتلا و  هیلع  بجی  ال  لاق : انباحـصا  ضعب  ناف  ّربکی ؟ نا  هیلع  بجی  له  ۀثلاثلا  ۀعکرلا  یلا  لوالا  دهـشتلا  نم  ماق  اذا  یلـصملا  نع 

ۀلاح یلا  ۀـلاح  نم  لقتنا  اذا  هناـف  امهدـحا  اـما  نیثیدـح : هیف  نا  باوجلا : یف  مالّـسلا  هیلع  بتکف  دـعقا ، موقا و  ةوق  هّللا و  لوحب  لوقی : نا 
دوعقلا دـعب  مایقلا  یف  هیلع  سیلف  ماق  مث  سلج  مث  ّربک  ۀـیناثلا و  ةدجـسلا  نم  هسأر  عفر  اذا  نا  يور : هناف  رخآلا  اـما  و  ریبکتلا . هیلعف  يرخا 

[. 420] اباوص ناک  میلستلا  ۀهج  نم  تذخا  امهیاب  يرجملا و  اذه  يرجی  لوالا  دهشتلا  کلذک  ریبکت و 
[. 421 «] تاقالطالا نم  کلذ  ریغ  یلا  : » هلوق

181 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اقلطم فقوتلا 422 ] یلع  لد  ام  اهنم : و 

[. 2  ] اهنم [ 423] طئاحلا وه  ام  یلع  لد  ام  اهنم : و 
______________________________

فقوت رابخا  - 2

هب ات  دینکن  لمع  ضراعتم ، ربخ  ود  زا  کیچـیه  هب  ینعی : تسا  فقوت  رب  لاد  قالطا 424 ،] وحن  هب  هیجالع  راـبخا  زا  يرگید  هورگ  [- 1]
. دوش نشور  ناتیارب  بلطم  تقیقح  دیسرب و  ع »  » ماما روضح 

طایتحا رابخا  - 3

. دیئامن ذخا  تسا ، طایتحا  قباطم  هک  ار  نیربخ  زا  کیره  هک : تسا  نیا  رب  لاد  هیجالع ، رابخا  زا  يرگید  هورگ  [- 2]
بجاو دیوگیم  يرگید  تسا و  بجاو  لالهلا » ۀـیؤر  دـنع   » اعد دـیوگیم  تسا و  یمازلا  مکح  رب  لاد  تیاور ، کی  دـینک  ضرف  لاثم :

. تسا بجاو  لالهلا » ۀیؤر  دنع   » اعد میئوگیم : اضرف  میئامنیم و  ذخا  تسا ، طایتحا  قباطم  هک  ار  يربخ  تروص ، نیا  رد  تسین 
182 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و ۀـیلدعألا ، و  ۀنـسلا ، باـتکلا و  ۀـقفاوم  موـقلا و  ۀـفلاخم  نـم  ۀـصوصنم ، تاـحجرم  ۀـصوصخم و  اـیازمب  حـیجرتلا  یلع  لد  اـم  اـهنم : و 
. اهنیب بیترتلا  یف  اهضعب و  یلع  راصتقالا  یف  اهفالتخا  یلع  ةرهشلا  و  ۀیقثوألا ، و  ۀیعروألا ، ۀیهقفألا و  و  ۀیقدصألا ،

. راظنألا تفلتخا  رابخألا  فالتخا  لجأل  و 
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یلإ اهنم  يّدعت  نم 425 ] و  اهب ، حـیجرتلا  یلع  رـصتقا  نم  نیب  مه  و  رییختلا ، تاقالطإ  هرابخأب  نیدـیقم  اـهب ، حـیجرتلا  بجوأ  نم  مهنمف 
رهظی امبر  امک  نظلل ، [ 426] ةدیفملا وأ  هماقم ، هّللا  یلعأ  ۀمالعلا  انخیـش  هیلإ  راص  امک  هتیبرقأ ، ۀیزملا و  يذ  ۀیئاوقأل  ۀبجوملا  ایازملا  رئاس 

[. 1  ] هریغ نم 
______________________________

؟ تسیچ فیلکت  دوب ، ءیش  نامه  تمرح  رب  لاد  مه  رگید  تیاور  بوجو و  رب  لاد  تیاور ، کی  رگا  لاؤس :
. تسا ققحم  نیروذحملا ، نیب  نارود  تسین و  نکمم  طایتحا ، روکذم ، ضرف  رد  باوج :

حیجرت رابخا  - 4

. هصوصنم هصوصخم و  تاحجرم  رب  دشاب  لمتشم  هک  حجار 427 ] ربخ  ذخا  هب  هدومن  رما  هیجالع ، رابخا  زا  يرگید  هفیاط  [- 1]
183 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، تیلدعا «، » ترهـش «، » تنـس باتک و  اب  تقفاوم  «، » هماع اب  تفلاخم  : » زا دـنترابع  هصوصنم ، تاحجرم  زا  یـضعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
. اهنآ لاثما  و  يوار » تیعروا  تیهقفا و 

. تسا فلتخم  افیک »  » و اّمک »  » تایاور رد  صوصنم  تاحجرم  رکذت :
رکذ ار  حـجرم  کی  یتیاور  الثم  هدـشن  رکذ  رابخا ، ماـمت  رد  تاـحجرم  ماـمت  هک  تسا  نیا  یّمک ، فـالتخا  زا  دوصقم  کـلذ : حیـضوت 

. هدش رکذ  حجرم ، جنپ  الثم  موس ، تیاور  رد  حجرم و  ود  رگید ، تیاور  هدومن و 
ببـس هب  حیجرت  تیاور ، کی  الثم  تسا  فلتخم  حیجرت ، رابخا  رد  تاحجرم  رکذ  بیترت  هک : تسا  نیا  مه  یفیک »  » فالتخا زا  دوصقم 

. هدمآ نآ  سکع  رگید ، تیاور 429 ] رد  و  هتشاد 428 ] مدقم  يوار ، تافص  هب  حیجرت  رب  ار  ترهش 
رد تاحجرم  نآ  زا  کیمادـک  تسین  صخـشم  تسا و  فلتخم  رخأت ، مدـقت و  بسح  هب  هدـش  رکذ  تایاور  رد  هک  یتاـحجرم  هصـالخ :

. تسا مدقم  يرگید  رب  حیجرت  ماقم 
یلو تسا  روهـشم  فالخ  هک  هدش  ضراعم  يربخ  اب  نکل  تسین  لدعا  نآ ، يوار  اما  تسا  روهـشم  قفاوم  ربخ ، کی  دـینک : ضرف  لاثم :

. تسا مدقم  يرگید  رب  کیمادک  تسین  مولعم  روکذم ، ضرف  رد  هک  تسا  لدعا  نآ  يوار 
: میزادرپیم لاوقا  رکذ  هب  کنیا  هک  هدش  لاوقا  تتشت  راظنا و  فالتخا  بجوم  رابخا ، یفیک  یّمک و  فالتخا  هجیتن :

. ۀصوصنملا ایازملا  صوصخب  حیجرتلا  بوجو  اهدحا :
دحا برقل  ۀبجوملا  ۀصوصنم - نکت  مل  نا  و  ایازملا - قلطمب  حیجرتلا  بوجو  اهیناث :

184 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و ادج ، ۀعوفرملا  دنـس  فعـض  امهفالتخا و  عم  ۀعوفرملا ، ۀلوبقملا و  وه  رابخألا  یف  ۀـصوصنملا  ایازملل  ربخ  عمجأ  ّنإ  لاقی : نأ  قیقحتلاف 

ۀموکحلا درومب  اهب  حـیجرتلا  صاصتخا  لامتحا  ةوقل  لاکـشإ ، نع  ولخی  يوتفلا ال  ماقم  یف  حـیجرتلا  بوجو  یلع  [ 430] امهب جاجتحالا 
هنم  يدعتلل  هعم  هجو  و ال  امهدروم ، وه  امک  ۀموصخلا  لصف  ۀعزانملا و  عفرل 

______________________________

. عقاولا وا  رودصلا  یلا  نیربخلا 
. امهدحال ابرق  انظ و ال  بجوت  مل  نا  ۀیزم و  لکب  حیجرتلا  بوجو  اهثلاث :

[. 431] اهیف نیلضافتم  ما  ایازملا  یف  نیئفاکتم  اناک  ءاوس  اقلطم  رییختلا  اهعبار :
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فلا  » تیاور ود  يوار  دینک ، ضرف  دناهدومن . زواجت  هصوصنم ، ریغ  هب  هصوصنم  تاحجرم  زا  حیجرت  بوجو  هب  نیلئاق  زا  یـضعب  رکذت :
مدینش مالّسلا  هیلع  ماما  زا  دیوگیم : نینچ  هدومن و  لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ظفل  نیع  اهنآ  زا  یکی  نکل  دنتـسه  لداع  ود  ره  و ب »

ار هعمج  زامن  تمرح  مه  نم  دیوگیم : و  ظفل - هب  لقن  هن  دنکیم - انعم  هب  لقن  رگید  يوار  نکل  ۀبجاو » ۀعمجلا  ةالـصلا  « ؛ دـندومرف هک 
. مدینش مالّسلا  هیلع  ماما  زا 

ترابع هب  تسا  حجار  انعم ، هب  لقن  هب  تبسن  ظفل ، هب  لقن  املسم  دنک ، زواجت  هصوصنم  ریغ  هب  هصوصنم  تاحجرم  زا  یسک  دشاب  انب  رگا 
همجرت رد  يوار  دراد ، ناکما  تسا و  حرطم  هابتـشا ، لامتحا  انعم  هب  لقن  رد  اریز  دـشابیم  عقاو  هب  برقا  رظن ، کی  زا  ظفل  هب  لقن  رگید :

. دنک اطخ  ع »  » موصعم مالک  زا  تشادرب  و 
185 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی امک ال  هریغ ، یلإ 
______________________________

حیجرت رابخا  یسررب  دقن و 

هراشا

اذـل دـشابیم  اهنآ  نیرتعماج  هرارز » هعوفرم   » و هلظنح » نب  رمع  هلوبقم  ، » تسه هصوصنم  تاحجرم  ضرعتم  هک  يراـبخا  ناـیم  زا  [- 1]
. میزادرپیم اهنآ  یسررب  دقن و  هب  سپس  تیاور ، ود  نآ  نتم  لقن  هب  ادتبا  هلئسم ، رد  قیقحت  يارب 

هلظنح نب  رمع  هلوبقم  فلا :

ناطلسلا یلا  امک  احتف  ثاریم  وا  نید  یف  ۀعزانم  امهنیب  انباحصا  نم  نیلجر  نع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  تلأس  لاق : ۀلظنح  نب  رمع  نع  ... 
ناک نا  اتحس و  ذخأی  امناف  هل  مکحی  ام  توغاطلا و  یلا  مکاحت  امناف  لطاب  وا  قح  یف  مهیلا  مکاحت  نم  لاق : کلذ ؟ لحی  ةاضقلا أ  یلا  و 

ْنَأ اوُِرمُأ  ْدَـق  َو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  : » یلاعت هّللا  لاق  هب  رفکی  نا  هّللا  رما  دـق  توغاطلا و  مکحب  هذـخا  هنـال  هل  اـتباث  اـقح 
«. ِِهب اوُرُفْکَی 

؟ ناعنصی فیکف  تلق :
هتلعج دـق  یناف  امکح  هب  اوضریلف  اـنماکحا  فرع  اـنمارح و  اـنلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  نمم  مکنم  ناـک  نم  یلا   ] نارظنی لاـق :

كرـشلا دـح  یلع  وه  هّللا و  یلع  ّدارلا  انیلع  ّدارلا  و  ّدر ، انیلع  هّللا و  مکحب  فختـسا  امناف  هنم  هلبقی  ملف  انمکحب  مکح  اذاف  اـمکاح  مکیلع 
. هّللاب

یف افلتخا  امهالک  امکح و  امیف  اـفلتخا  اـمهقح و  یف  نیرظاـنلا  اـنوکی  نا  ایـضرف  انباحـصا  نم  ـالجر  راـتخا  لـجر  لـک  ناـک  ناـف  تلق :
؟ مکثیدح

: لاق رخآلا  هب  مکحی  ام  یلا  تفتلی  امهعروا و ال  ثیدحلا و  یف  امهقدصا  امهقفا و  امهلدعا و  هب  مکح  ام  مکحلا  لاق :
. رخآلا یلع  امهنم  دحاو  لضفی  انباحصا ال  دنع  نایضرم  نالدع  امهناف  تلق :

ذاشلا كرتی  انمکح و  نم  هب  ذـخؤیف  کباحـصا  نم  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذـلا  کلذ  یف  انع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  لاقف : لاـق :
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عمجملا  ناف  کباحصا  دنع  روهشمب  سیل  يذلا 
186 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوسر لاق  هلوسر . یلا  هّللا و  یلا  هملع  ّدری  لکـشم  رما  بنتجیف و  هّیغ  نّیب  رما  عبّتیف و  هدشر  نّیب  رما  ۀـثالث : رومالا  امنا  هیف و  بیر  هیلع ال 
تاهبـشلاب ذـخا  نم  تاـمرحملا و  نم  اـجن  تاهبـشلا  كرت  نمف  کـلذ  نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح  نّیب و  لـالح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هـّللا 

. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  بکترا 
؟ مکنع تاقثلا  امهاور  دق  نیروهشم  امکنع  ناربخلا  ناک  ناف  تلق :

قفاو ۀنـسلا و  باتکلا و  مکح  همکح  فلاخ  ام  كرتی  هب و  ذـخؤیف  ۀـماعلا  فلاـخ  ۀنـسلا و  باـتکلا و  مکح  همکح  قفاو  اـمف  رظنی  لاـق :
. ۀماعلا

مهل افلاخم  رخآلا  ۀماعلل و  اقفاوم  نیربخلا  دـحا  اندـجو  ۀنـسلا و  باتکلا و  نم  همکح  افرع  ناهیقفلا  ناک  نا  تیأر  كادـف أ  تلعج  تلق :
؟ ذخؤی نیربخلا  ّياب 

. داشرلا هیفف  ۀماعلا  فلاخ  ام  لاق :
؟ اعیمج ناربخلا  مهقفاو  ناف  كادف  تلعج  تلقف :

. رخآلاب ذخؤی  كرتیف و  مهتاضق  مهماکح و  لیما  هیلا  مه  ام  یلا  رظنی  لاق :
؟ اعیمج نیربخلا  مهماکح  قفاو  ناف  تلق :

[. تاکلهلا 432 یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا  دنع  فوقولا  ناف  کماما  یقلت  یتح  هجراف  کلذ  ناک  اذا  لاق :

ةرارز هعوفرم  ب :

ناثیدـحلا وا  ناربخلا  مکنع  یتأی  كادـف : تلعج  تلقف  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  تلأـس  لاـق : ةرارز  یلا  اـعوفرم  هسفن  تسدـق  ۀـمالعلا  يور  و 
؟ ذخآ امهّیابف  ناضراعتملا 

. ردانلا ذاشلا  عد  کباحصا و  نیب  رهتشا  امب  ذخ  ةرارز  ای  مالّسلا : هیلع  لاقف 
لوقی  امب  ذخ  مالّسلا : هیلع  لاقف  مکنع  ناروثأم  نایورم  ناروهشم  اعم  امهنا  يدیس  ای  تلقف :

187 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. کسفن یف  امهقثوا  كدنع و  امهلدعا 

. ناقثوم نایضرم  نالدع  اعم  امهنا  تلقف :
. مهفلاخ امیف  قحلا  ناف  مهفلاخ  امب  ذخ  هکرتاف و  ۀماعلا  بهذم  امهنم  قفاو  ام  یلا  رظنا  مالّسلا : هیلع  لاقف 

؟ عنصا فکیف  نیفلاخم  وا  مهل  نیقفاوم  اعم  اناک  امبر  تلقف :
. طایتحالا فلاخ  ام  كرتا  کنیدل و  ۀطئاحلا  هیف  امب  ذخف  نذا  لاقف :

؟ عنصا فکیف  هل  نیفلاخم  وا  طایتحالل  نیقفاوم  اعم  امهنا  تلقف :
.133 یلائللا 4 / یلاوع  [.- 433] رخآلا عدت  هب و  ذخأتف  امهدحا  ّریختف  نذا  مالّسلا : هیلع  لاقف 

ود نآ  زا  ار  يددعتم  ياهخساپ  دنرادن و  لوبق  حـیجرت  بوجو  رب  ار  هرارز  هعوفرم  هلظنح و  نب  رمع  هلوبقم  تلالد  هّرـس  سّدـق  فنـصم 
: میزادرپیم اهنآ  نایب  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  تیاور 

: اریز میدرک - نایب  مه  هحفص 183  رد  هک  تسا - فلتخم  افیک » اّمک و   » تیاور ود  نآ  رد  صوصنم  تاحجرم  - 1
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رد نکل  باحصالا - دنع  ترهش - ببس  هب  حیجرت  سپس  هدش  رکذ  تیهقفا - تیلدعا و  دننام  يوار - تافـص  هب  حیجرت  ادتبا  هلوبقم ، رد 
. يوار تافص  هب  حیجرت  سپس  هدش ، روهشم  ذخا  هب  رما  ادتبا  ینعی : هدمآ  نآ  سکع  هعوفرم ،

 .... هدماین و نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  الصا  هعوفرم  رد  نکل  هدش  رکذ  تاحجرم ، زا  باتک  تقفاوم  هلوبقم ، رد 
بلطم  نیا  هب  مه  لئاسر  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  تسا 435 -] فیعض  هرارز ، هعوفرم  دنس  [- 434]2

188 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 436] دناهدرک هراشا 

: هک تسا  نیا  يوق ، لامتحا  اریز  دـشابیم  لکـشم  اوتف  ماقم  رد  حـیجرت 438 ] بوجو  يارب  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  هب  لالدتـسا  [- 437]3
ار هعیش  یضاق  کی  اهنآ  زا  مادکره  هتشاد  ياهعفارم 439 ] رگیدکی  اب  رفن  ود  هک  دشاب  تموصخ  لصف  عفارت و  ماقم  صوصخم  هلوبقم ،
زا یکی  هک : هدوب  نیا  مه  ناشفالتخا  أشنم  دـندومن و  فالتخا  رگیدـکی  اب  یـضاق  ود  نآ  نکل  دـنک  تواضق  ناشنیب  هک  دـندومن  باختنا 
هب مکح  اـم  مکحلا  : » دـندومرف ترـضح  اذـل  هدوـمن  لالدتـسا  رگید  ثیدـح  هب  مود  یـضاق  نکل  هدرک  کـسمت  تیاور  کـی  هب  ود  نآ 

دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  مینک  هچ  دندوب  يواسم  ود  ره  رگا  درک : لاؤس  لئاس ، هک  سپس  ثیدحلا »...  یف  امهقدصا  امهقفا و  امهلدعا و 
 .... دیئامن ذخا  ار  روهشم 

يارب تموکح  هک : تسا  نیا  شتهج  تسا و  تواضق  تیمکح و  ماقم  اـب  هطبار  رد  دراد  حـیجرت  بوجو  رب  تلـالد  هک  هلوبقم  هصـالخ :
مالّـسلا هیلع  ماما  تموصخ ، لح  يارب  اذـل  دوشیمن  عفر  تموصخ  دنـشاب ، ریخم  هلئـسم ، ضرف  رد  مکاح  ود  رگا  تسا . تموصخ  لصف 

. دندومن نییعت  حجرم  ببس  هب  ار  تیاور  ود  نآ  زا  یکی 
189 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلإ ادنتسا ]  ] دنتـسا ام  ضراعت  و  نیمکحلا ، ضراعت  ةروص  یف  ۀموکحلاب  ۀموصخلا  عفر  نأ  ۀظحالم  عم  طانملا ، حیقنت  يوعدل  هجو  و ال 
نم رکذ  امیف  امهیواست  ةروص  یف  مالّـسلا  هیلع  هئاقل  یلإ  ۀعقاولا  ءاجرإب  مالـسلا  هیلع  رمأ  اذـل  حـیجرتلاب و  الإ  نوکی  داکی  نیتیاورلا ال  نم 
ریغ یف  ول  اـقلطم و  هبوجو  یف  ۀـیاورلا  روهظ  بجوی 441 ] اضیأ ال  اهماقمل  حیجرتلا  ۀبـسانم  [ 440] درجم يوتفلا و  ماقم  فالخب  اـیازملا ،

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀموکحلا ، دروم 
______________________________

يرگید تسا و  بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم : تیاور  کی  یتقو  اضرف  هک  درادن  اوتف  ماقم  هب  یطابترا  تواضق ، تموکح و  هلأسم  هجیتن :
، دـندوب يواسم  ود  ره  رگا  میئامن و  کسمت  وا  ثیدـح  هب  تسا  قدـصا  کیمادـک  يوار  مینیبب  دـیاب  ادـتبا  میئوگب : ام  مارح ، دـیوگیم :

 .... میئامن و هظحالم  ار  ترهش - اضرف  يدعب - حجرم 
. تسین اوتف  ماقم  هب  نآ  زا  يدعت  يارب  یهجو  تموکح 442 ،] باب  هب  هلوبقم  صاصتخا  لامتحا  اب  رکذت :

تیارـس مه  اوـتف  ماـقم  هب  تموـکح  باـب  زا  ار  تیاور  اذـل  تـسا  دـحتم  اوـتف  تموـکح و  [ 443] طاـنم تفگ  ناوتیم  اـیآ  لاؤـس : [- 1]
؟ میهدیم

190 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دییقتل لاجم  الف  نیماقملا 445 ،] الک  یف  حیجرتلا  یف  امهروهظ  نع  الإ  تیبأ 444 ] نإ  و 

______________________________

ۀموکحلاب ۀموصخلا  عفر  نا  ۀظحالم  عم  . » درادن دوجو  طانم  حـیقنت  يارب  یهجو  تموکح ، دروم  هب  تیاور  صاصتخا  لامتحا  اب  باوج :
«. حیجرتلاب الا  نوکی  داکی  نیتیاورلا ال  نم  هیلا  ادنتسا  دنتسا ]  ] ام ضراعت  نیمکحلا و  ضراعت  ةروص  یف 

« امهدحا  » حیجرت هب  رگم  [ 446] دوشیمن تموصخ  عفر  الصا  دوب  ضراعتم  تیاور  ود  مه  اهنآ  دنتسم  دندرک و  فالتخا  نیمکح  یتقو 
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رد مالّسلا  هیلع  ماما  اذل  و  [- 447] اوتف ماقم  فالخ  هب  دوش - فرطرب  همـصاخم  ات  دومن  ذخا  ار  امهدحا  لوق  دیاب  ینعی  حجرم . هلیـسو  هب 
تروص 

191 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، ۀـلالد ۀـلوبقملا  روصق  ادنـس و  ۀـعوفرملا  روـصقل  اـمهب ، مالّـسلا  هیلع  ماـمإلا  ءاـقل  نم  نکمتی  ـال  اـمم  اـننامز  لـثم  یف  رییختلا  تاـقالطإ 

[. 1  ] حیجرتلا دقف  دعب  رییختلا  یلإ  عجرا  ام  اذل  و  مالّسلا ، هیلع  هئاقل  نم  نکمتلا  نامزب  اهصاصتخال 
______________________________

ار هلئسم  دیـسرب و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  روضح  هب  ات  دیزادنیب  ریخأت  ار  هیـضق  دندومرف  هکلب  دندومنن  رییخت  هب  رما  نیربخ ، يایازم  يواست 
. دینک لاؤس 

. اوتف ماقم  هن  تسا  تموکح  تواضق و  باب  هب  طوبرم  هلوبقم ، هکنیا  رب  دوب  يدهاوش  اهنیا 
موزل رد  ود  نآ  تفگ  ناوتیمن  اذـل  دوشیم  ود  نآ  نیب  طاـنم ، تدـحو  هب  ملع  لوصح  عناـم  اوتف ، تموـکح و  ماـقم  نیب  قرف  هصـالخ :

. دنتسه دحتم  تاحجرم ، هب  حیجرت 
[، 450] دوشیم مه  اوتف  ماقم  لـماش  هعوفرم - هلوبقم و  تیاور 449 -] ود  دیتفگ  دیدومن و  عانتما  ام  مالک  شریذـپ  زا  رگا  [: 448]4 [- 1]
ای تلمع » ۀّیأب  کیلع  عسوم  «، » تذخا امهیاب  کیلع  عسومف  : » دـننام [ 451] رییخت رابخا  تاقالطا  ناوتیمن  تیاور  ود  نآ  اب  لاـحنیعرد 

. دومن دیقم  ار  اباوص -» ناک  میلستلا  ۀهج  نم  تذخا  امهیاب  »
[452 [؟ دومن دیقم  ار  رییخت  تاقالطا  ناوتیمن  هرارز  هعوفرم  اب  ارچ  لاؤس : کلذ : حیضوت 

ص191 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
[. میدومن 453 رکذ  ار  فعض  تلع  اریخا  هک  تسا  فیعض  هعوفرم ، دنس  با :

192 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ دومن دیقم  ار  رییخت  تاقالطا  ناوتیمن  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  اب  ارچ  لاؤس :

، حیجرت مالّسلا  هیلع  ماما  ءاقل  زا  نکمت  نامز  رد  ینعی : تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  فرـشت  زا  نکمت  نامز  صتخم  هلوبقم ، باوج :
ضرف يواسم  ایازم ، تاهج و  مامت  زا  ار  ضراعتم  تیاور  ود  لئاس ، یتقو  هک  تسا  نیا  شدـهاش  و  تبیغ - نامز  هن  تسا 454 -] بجاو 

ار دوخ  ماما  ات  زادنیب  ریخأت  هب  ار  هلئـسم  ینعی : کماما » یقلت  یتح  هجراف   » دندومرف هکلب  دـیتسه  ریخم  دـندومرفن  مالّـسلا  هیلع  ماما  درک ،
، ضراعتم تیاور  ود  اب  اوتف  ای  تواضق  ماـقم  رد  هیقف 455 ] ای  یـضاق  رگا  دوشیم  مولعم  سپ  یـسرپب  ناشیا  زا  ار  هلئـسم  ینک و  تاقالم 

. دنسرب مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  ات  دننک  فقوت  دیاب  دندوب  يواسم  تاحجرم ، رظن  زا  هک  دندش  هجاوم 
. روضح هن  تسا  تبیغ  نامز  دروم  رد  ام  ثحب  اریز  درادن  هیف » نحن  ام   » هب یطابترا  هلئسم ، نیا 

ياهتکن هب  لوصالا  ۀـیافک  روکذـم  نتم  ناـیاپ  رد  فیرـشلا - هرـس  سّدـق  يداـبآزوریف  موحرم  لوصـالا - ۀـیانع  باـتک  بحاـص  رکذـت :
هیلا راشا  ام  ریغ  ادیدج  اباوج  سیل  هنکل  قح و  وهف  اهدنـس  فعـضل  رییختلا  تاقالطا  دییقت  نع  ۀعوفرملا  روصق  اما  لوقا : هک : دناهتخادرپ 
اهیف رمالا  ۀنیرقب  اضیا  اقح  ناک  نا  وهف و  روضحلا  نامزب  ۀـلوبقملا ) صاصتخا  اما  و  « ) خـلا ادـج ...  ۀـعوفرملا  دنـس  فعـض  و  : » هلوقب البق 

ۀبیغلا نامز  یف  حیجرتلا  بوجو  نع  عنمی  امم ال  روضحلا  نامز  یف  اعقاو  حـیجرتلاب  رمالا  نوک  درجم  نکل  حـجرملا و  دـقف  دـنع  ءاجرالاب 
نم لک  نع  یناثلا  باوجلاف  اذـه ) یلع  و   ) یلوا قیرطب  ۀـبیغلا  نامز  یفف  روضحلا  نامز  یف  بجو  اذا  حـیجرتلا  لـب  یفخی  ـال  اـمک  اـضیا 

[. 456] ادیج لمأتف  بیر  ۀهبش و ال  الب  امهنع  لوالا  باوجلا  مت  نا  متی و  امم ال  اعیمج  ۀعوفرملا  ۀلوبقملا و 
193 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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عم نیلـضافتم ، وا  نیلداعتم  امهنوک  نع  لاصفتـسا  الب  نیـضراعتملا - مکح  لاؤس  نع  باوجلا  ماـقم  یف  ةدراولا  تاـقالطإلا  دـییقت  نأ  عم 
یلع وأ  هیلع  اهلمح  بجول  صاصتخالا  كاذ  یف  ۀلوبقملا  روهظ  نکی  مل  ول  ثیحب 458 ] اعطق ، [ 457] دیعب ادج - نییواستم  امهنوک  ةردن 

نم حـیجرتلا  یلع  لد  ام  نیب  ریثکلا  فـالتخالا  هب  دهـشی  و  باحـصألا 459 ،] ضعب  هلعف  امک  بابحتـسالا ، یلع  لمحلا  نم  اهیفانی  اـم ال 
[. 1  ] رابخألا

______________________________

ماقم رد  رییخت  رابخا  اریز  دومن  دـیقم  ار  رییخت  تاـقالطا  ناوتیمن  روکذـم  تیاور  ود  اـب  هک  تسا  نیا  رگید ، لـیلد  فلا : [: 460]5 [- 1]
هیلع ماما  دـندومن  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  ار  نیـضراعتم  نیتیاور  مکح  یتقو  ینعی : هدـش . دراو  ضراـعتم ، تیاور  ود  مکح  زا  باوج 

دنوش لیصفت  هب  لئاق  حجرم ، مدع  دوجو و  نیب  هکنیا  نودب  دندومن  رییخت  هب  مکح  باوج ، ماقم  رد  مالّسلا 
194 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دیتسه ریخم  دنشاب ، هتشادن  تیزم  رگا  دینک و  لمع  حجار  هب  دیاب  دیتسین و  ریخم  تسه ، حجرم  رگا  دندومرفن  رگید : ترابع  هب 
- دراد تیمومع  رییخت ، تاقالطا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لاصفتـسا ، كرت  ینعی : تسا  مومع  رب  لیلد  لاصفتـسا ، كرت  هک  دـینادیم  انمض 

. دشابن ای  دشاب  مه  یحجرم  هاوخ 
. تسا دیعب  ادج »  » لامها لامجا و  رب  روکذم  تاقالطا  لمح  و  نآ - لاثما  هعوفرم و  هلوبقم ، هلیسو  هب  رییخت - رابخا  تاقالطا  دییقت  هجیتن :

 ...«. ادج نییواستم  امهنوک  ةردن  عم  هلوق ...« :
زا دننکیم  ضراعت  رگیدکی  اب  هک  تیاور  ود  ابلاغ  هکلب  دشابن  یحجرم  چـیه  ضراعتم ، تیاور  ود  رد  هک  تسا  ردان  رایـسب  همدـقم : ب :
مه يواسم  روکذـم  تاهج  زا  رگا  هتبلا  تسا  عروا  ای  هقفا  لدـعا ، امهدـحا  يوار  ـالثم  دراد  ناـحجر  يرگید  رب  یکی  یتاـهج  اـی  تهج 

. دراد تیزم  يرگید  رب  امهدحا  هماع - اب  تفلاخم  ترهش ، دننام  رگید - تاهج  زا  دنشاب 
. تسا دیعب  ادج  تاحجرم 462 ] ایازم و  مامت  تهج  زا  نیربخ - يواست  تروص  رب  اهنآ  لمح  رییخت و  تاقالطا 461 ] دییقت  هجیتن :

؟ تسیچ دعب  هجو  لاؤس :
. تسا ردان  درف  رب  قلطم  لمح  شتلع  باوج :

نم  حیجرتلا  یلع  لد  ام  نیب  ریثکلا  فالتخالا  هب 463 ] دهشی  و  : » هلوق
195 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ةوق ههجو  ارظن ، بابلا  رابخأ  نم  موقلا  ۀـفلاخم  وأ  باتکلا  ۀـقفاوم  رابخأ  نوک  یف  نأ  عم 465 ] هرابخأ ، رئاس  لاح  حدقنا  دـق  هنم 464 ] و 
وأ هلقن ، مل  هنأ  وأ  ءیشب ، سیل  و  لطاب ، و  فرخز ، هنأ  یف  درو  ام  ةداهـشب  ۀجح ، ریغ  هسفن  یف  باتکلل  فلاخملا  ربخلا  نوکی  نأ  لامتحا 

[. 1 [ ] 466] رادجلا یلع  هحرطب  رمأ 
______________________________

[. 467] رابخالا
. دنوشیم لمح  بابحتسا  رب  رییخت  تاقالطا  هنیرق  هب  مه  اهنآ  نوچ  دش  مولعم  مه  حیجرت  رابخا  رئاس  عضو  دش ، رکذ  هچنآ  زا  [- 1]

196 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
باتکلا و قفاو  ام  ذـخ  دـننام : دوب - هدـمآ  نایم  هب  هماع  اب  تفلاخم  باتک و  اـب  تقفاوم  زا  یماـن  باب 468 ،] رابخا  زا  یـضعب  رد  رکذـت :

؟ دوشیم بوسحم  تاحجرم  زا  اعقاو  هماع  اب  تفلاخم  ای  باتک  اب  تقفاوم  ایآ  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  هفلاخ - ام  كرتا 
يربخ ینعی : تسا  تجح » ال   » زا تجح »  » نییعت تهج  زا  رابخا  رد  نآ  رکذ  هکلب  تسین 469 ] تاحجرم  زا  هّللا  باتک  اب  تقفاوم  باوج :

. تسین تجح  الصا  فلاخم ، ربخ  دشابیم و  تجح  تسا ، باتک  قفاوم  هک 
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؟ تسین تجح  الصا  باتک  فلاخم  هکنیا  ای  تسا  ندوب  باتک  فلاخم  رب  یحجرم  ندوب ، باتک  اب  قفاوم  ایآ 
: دننام هدش  دیکأت  هلئسم  نیا  رب  مه  ناوارف  تایاور  رد  درادن و  تیجح  الصا  باتک  فلاخم  ربخ  هک  تسا  یهیدب 

مل نا  قح و  وهف  اههبـشا  ناف  انثیداحا  هّللا و  باتک  یلع  امهـسقف  نافلتخملا  ناثیدحلا  كءاج  اذا  هدـمآ : نینچ  مهج  نب  نسح  ربخ  رد  - 1
[. 470 «] لطاب وهف   » اههبشی

[. 471 «] فرخز وهف   » نآرقلا ثیدحلا  نم  قفاوی  ام ال  لاق : هدمآ : نینچ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  دشار  نب  بویا  هربتعم  رد  - 2
ام سانلا  اهیا  لاـقف : ینمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  بطخ  لاـق : هدـمآ : نینچ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  مکح  نب  ماـشه  ربخ  رد  - 3

هّللا  باتک  فلاخی  مکءاج  ام  هتلق و  اناف  هّللا  باتک  قفاوی  ینع  مکءاج 
197 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ریغ هب - عطقلا  ول ال  هرودصب  قوثولا  عم  مهل  فلاخملا  ربخلا  ۀظحالمب  ۀیقت - هرودص  مدع  ۀلاصأ  نأ  ةرورض  موقلل ، قفاوملا  ربخلا  اذک  و 
ۀلدأ همعی  ثیحب ال  انوهوم  نوکی  باتکلل  فلاـخملا  ربخلا  یف  روهظلا  وأ  [ 472] رودصلا اذک  و  کلذک ، هرودصب  ذئنیح  قوثولل  ۀـیراج ،

، ۀجحلا یلع  ۀجحلا  حـیجرت  ۀـجحاللا ال  نع  ۀـجحلا  زییمت ]  ] زیمت ماقم  یف  رابخألا  هذـه  نوکتف  یفخی ، امک ال  روهظلا ، دنـسلا و ال  رابتعا 
. مهفاف

هیلإ انرـشأ  امک  بابحتـسالا  یلع  وأ  کلذ  یلع  امإ  تاقالطإلا ، نیب  اهنیب و  اـقیفوت  اـهلمح  نع  صیحم  ـالف  کـلذ ، نع  تـیبأ 473 ] نإ  و 
لوق  فلاخ  ام  : ) لثم دییقت  نکمی  فیک  هنع ، ۀیبآ  یه  و  تاحجرملا ، رابخأ  یف  اضیأ  دییقتلا  مزلل  کلذب  قیفوتلا  ول ال  هنإ  مث  اذه  افنآ ،

______________________________

[. 474 «] هلقا ملف  »
کی حـیجرت  باب  زا  هن  تسا  تجح  رب ال  تجح  نییعت »  » باب زا  میهد  حـیجرت  باتک ، فلاخم  ربخ  رب  ار  باتک  اب  قفاوم  ربخ  رگا  هجیتن :

کی  دوجو  ببس  هب  رگید  تجح  رب  تجح 
198 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. یفخی امک ال  لطاب ؟) وأ  فرخز ، وأ  هلقأ ، مل  انبر 
[. 1  ] اهدییقتل حلصی  ام  رابخألا  یف  سیل  و  ۀمکحم ، رییختلا  تاقالطا  نأ  انرکذ - امم  صخلتف -

______________________________

. باتک اب  تقفاوم  دننام  تیزم ،
. دشابن حرطم  مه  ضراعت  هلأسم  هچرگ  درادن  تیجح  الصا  فلاخم  ربخ  تسا و  تجح  باتک ، قفاوم  ربخ  رگید : ترابع  هب 

يرگید هماع و  قفاوم  یکی  ربخ ، ود  یتقو  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  نکل  دـناهدرک  رکذ  هماع  اب  تفلاخم  ار  تاـحجرم  زا  رگید  یکی  [- 1]
؟ هن ای  دراد  تیجح  هیقت - قفاوم  هماع - اب  قفاوم  ربخ  الصا  ایآ  دنیامن ، ضراعت  رگیدکی  اب  هماع  فلاخم 

تهج تلاـصا  هلمج ، زا  لصا 475 ] هس  هب  دـیاب  ربخ  کی  هب  کـسمت  رد  میتفگ  ـالبق  اریز  تسین  تجح  الـصا  هماـع  قفاوم  ربخ  باوج :
هماـع و اـب  قفاوم  ربخ  امـش  نونکا  هدـش . رداـص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  یعقاو  مکح  ناـیب  يارب  ربخ  نـالف  تفگ  دـش و  دـبعتم  رودـص ،

قوثوم ای  رودـصلا  عوطقم  هماع ، فلاخم  ربخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـیآ  دـیئوگب  دـیئامن و  هظحـالم  رگیدـکی  راـنک  رد  ار  هماـع  اـب  فلاـخم 
نایب تهج  هب  هیقت و  نودـب  ربخ ، نآ  تفگ  ناوتیم  دوشیم و  يراج  رودـص ، تهج  تلاصا  هماـع ، قفاوم  ربخ  رد  الـصا  تسا  رودـصلا 

؟ هدش رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  یعقاو  مکح 
ود ره  هکنیا  هن  درادن  تیجح  الصا  هدش و  رداص  ۀیقت »  » تیاور نآ  هک  مینکیم  ادیپ  قوثو  دش ، لتخم  تیاور ، رودص  تهج  یتقو  ریخ !

. تسا دوجوم  ناحجر ، تیزم و  هماع ، فلاخم  ربخ  رد  نکل  تسا  تجح  ربخ ،
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: رگید ترابع  هب  دشابیم  تانیعم  زا  هکلب  تسین  تاحجرم  زا  هماع  اب  تفلاخم  هجیتن :
 .... و تسا . تجح  زا ال  تجح  نییعت  لیبق  زا  هلئسم 

199 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
 ...«. هنع ۀیبآ  یه  تاحجرملا و  رابخا  یف  اضیا  دییقتلا  مزلل  کلذب  قیفوتلا  ول ال  ّهنإ  مث 476 ] : » هلوق

، دـیامن دـیقم  ار  رییخت  تاقالطا  دـناوتب  هک  يزیچ  تسا و  مّکحم  رییخت  رابخا  تاقالطا  نونکات ، هّرـس  سّدـق  فنـصم  رظن  هب  يدـنبعمج :
. دشابن ای  دشاب  یحجرم  نیربخلا » دحا   » رد هاوخ  تسا  رییخت  تاقالطا  اب  تموکح  اقلطم  ینعی : میرادن -

200 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: رخأ هوجوب  نیلضافتملا  یف  حیجرتلا  بوجو  و  اهدییقت ، یلع  لدتسا  دق  معن 477 ]

[. 1  ] نیلیلدلا يوقأب  ذخألا  یلع  عامجالا  يوعد  اهنم :
ۀجابید یف  لاق  ءارفـسلا ، باونلا و  طلاخی  يرغـصلا و  ۀبیغلا  دهع  یف  وه  و  رییختلا ، یلإ  ینیلکلا  لثم  ریـصم  عم  عامجإلا - يوعد  نأ  هیف  و 

عسوأ 478] ائیش  دجن  و ال  یفاکلا :
______________________________

هدش لالدتسا  حیجرت ، بوجو  رب  يرگید  هوجو  اب 

هراشا

: تفگ دومن و  دیقم  ار  رییخت  تاقالطا  دیاب  هک  هدش  لالدتسا  يرگید  هوجو  اب  [- 1]
: زا دنترابع  هوجو ، نآ  هک  دشابن  یحجرم  هک  تسا  یتروص  رد  رییخت 

عامجا - 1

. دومن ذخا  ار  نیلیلدلا » يوقا   » دیاب نیربخ  ضراعت  تروص  رد  هک  هدش  عامجا  ياعدا 
. دشاب حجرم  ياراد  هک  تسا  یلیلد  مه  نیلیلدلا » يوقا  »

201 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀفزاجم رییختلا - نم  طوحأ  و ال 

بجی امنإ  هنا  هیف  و  اـعطق . عنتمم  لـب  ـالقع ، حـیبق  وه  حـجارلا و  یلع  حوجرملا  حـیجرت  مزل  ۀـیزملا ، يذ  حـیجرت  بجی  مل  ول  هنأ  اـهنم : و 
اهکالم یلإ  ۀفاضإلاب  ۀیزملا  کلت  نوکت  نأ  ناکمإ  ةرورض  عراشلا ، رظن  یف  ۀیجحلا  كالم  [ 479] دکأتل ۀبجوم  ۀیزملا  تناک  ول  حیجرتلا 

حیبق  وه  و  حجرم ، الب  اهب  حیجرتلا  ناک  و  ناسنإلا ، بنج  یف  رجحلا  لیبق  نم 
______________________________

، هتشاد هطلاخم  مالّسلا  هیلع  ماما  صاخ  باون  اب  هتسیزیم و  ارغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  لاحنیعرد  هّرـس  سّدق  ینیلک  خیـش  لاکـشا : [- 1]
: دناهدومرف یفاک  فیرش  باتک  همدقم  رد  هدش و  رییخت  هب  لئاق 

ملاعلا هقلطا  ام  یلع  الا  هیأرب  مالّـسلا  مهیلع  ءاملعلا  نع  هیف  ۀیاورلا  فلتخا  امم  ءیـش  زییمت  ادـحا  عسی  هنا ال  هّللا  كدـشرا  یخا  ای  ملعاف  »
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: مالّـسلا هیلع  هلوق  و  هوّدرف . هّللا  باتک  فلاخ  ام  و  هوذـخف ، لج » زع و   » هّللا باتک  قفاو  امف  هّللا  باتک  یلع  اهوضرعا  مالّـسلا : هیلع  هلوقب 
. هیف بیر  هیلع ال  عمجملا  ناف  هیلع  عمجملاب  اوذخ  مالّسلا : هیلع  هلوق  مهفالخ و  یف  دشرلا  ناف  موقلا  قفاو  ام  اوعد 

عّسو ام  لوبق  مالّسلا و  هیلع  ملاعلا  یلا  هلک  کلذ  ملع  ّدر  نم  عسوا » طوحا و ال   » ائیـش دجن  و ال  هلقا ، الا  کلذ  عیمج  نم  فرعن  نحن ال  و 
[. مکعسو 480 میلستلا  باب  نم  متذخا  امهیاب  مالّسلا : هیلع  هلوقب  هیف  رمالا  نم 

202 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] حضاو وه  امک 

______________________________

. دشابیم هفزاجم  هّرس  سّدق  ینیلک  دننام  يدرف  تفلاخم  اب  عامجا  ياعدا  هّرس : سّدق  فنصم 

لقع مکح  هب  حوجرم  رب  حجار  حیجرت  - 2

حیجرت حوجرم ، ذخا  همزال  تسا و  زئاج  حوجرم ، ذخا  دب  ال  دشابن ، بجاو  ۀیزملا - يذ  و  حجار - حـیجرت  نیربخ ، ضراعت  رد  رگا  [- 1]
. دشابیم عنتمم  هکلب  حیبق  القع  هک  تسا  حجار  رب  حوجرم 

ربـخ تیجح  كـالم  تیئاوـقا  دّـکأت و  بجوـم  نیربـخلا » دـحا   » رد تیزم  دوـجو  هـک  تـسا  حیحـص  یتروـص  رد  بـلطم  نـیا  لاکـشا :
رظن زا  نیربخلا » دـحا   » رد ناـحجر  دوجو  تسا  نکمم  نوچ  تسیچ . لداـع »  » اـضرف ربـخ  تیجح  طاـنم  تسین ، مولعم  نکل  [ 481] دشاب

[. 482] دشاب ناسنالا » بنج  یف  رجحلاک   » تیجح كالم 
، يوار تیهقفا  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس  نکل  اـمههقفا - لوـقی  اـمب  ذـخ  تسا - يوار  تیهقفا  تاـحجرم ، زا  یکی  دـینک  ضرف  لاـثم :

دمحم تیاور و  کی  هرارز ، رگا  ـالثم  دـشاب  عقاو  هب  برقا  تسا ، تیزم  نآ  دـقاف  هک  رگید  تیاور  هب  تبـسن  وا  تیاور  دوشیم ، بجوم 
ببـس وا  تیهقفا  تسا ، هقفا »  » ملـسم نب  دـمحم  زا  هرارز  نوچ  ایآ  دـندوب  ضراعتم  رگیدـکی  اب  هک  درک  لقن  يرگید  تیاور  ملـسم ، نب 

؟ دشاب اوقا  نآ  رد  تیجح  كالم  دوشیم ،
هجو میئوگیم  اذل  هداد  رارق  تجح  ام  يارب  ار  لداع  لوق  یطانم  هچ  هب  تسیچ و  سدـقم  عراش  رظن  زا  تیجح  كالم  مینادیمن  ام  ریخ !

رب یلیلد  تسا و  دودرم  مه  مود 
203 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهنم ۀـیرایتخالا و  لاعفألا  یف  حـجرم  ـالب  حـیجرتلا 483 ] نأ  نم  عاـنتمالا ، یلإ  حـبقلاب  مکحلا  نم  بارـضإلا  یف  وه  اـم  یلإ  اـفاضم  اذـه 
راتخملا ةدارإ  ۀـیافکل  ناکمإلا ، نم  ناکمب  وهف  الإ  و  یلاعت ، میکحلا  یلع  الإ  هعوقو  لیحتـسی  و ال  احیبق ، الإ  نوکی  ال  ۀیعرـشلا ، ماکحألا 

و یلاعت ، هنم  هرودص  عانتما  باب  نم  الإ  حوجرملل ، یلاعت  هحیجرت  یف  ۀلاحتـسا  الف  ۀلع ، الب  نکمملا  دوجو  وه  عنتمملا  امنإ  و  هلعفل ، ۀـلع 
. هرایتخاب امم  حوجرملا  وه  امل  هحیجرت  یف  ۀلاحتسا  الف  هریغ  اما 

داکی امم ال  کلذ  ریغ  اهنم : هبتـشت و  الف  لاحمب  سیل  حیبق  یئالقع  عاد  الب  ینعمب  لاحم و  ۀلع  الب  ینعمب  حجرم  الب  حیجرتلا  ۀـلمجلاب : و 
[. 1  ] نسحأ یلوأ و  هنع  حفصلاف  نظلا ، دیفی 

______________________________

. دشابیمن حیجرت  بوجو 
. تسا عنتمم  هکلب  حیبق  حجار ، رب  حوجرم ، حیجرت  تفگ : دومن و  بارضا  لب ،»  » هملک اب  لدتسم 484 ] [- 1]

. درادن یهجو  لب »  » هملک هلیسو  هب  بارضا  اعطق  هّرس : سّدق  فنصم 
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تسین حجرم  الب  حیجرت  اریز  دشابیمن  لاحم  اما  تسه  حیبق  هیرایتخا ، لاعفا  رد  دبع »  » فرط زا  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  کلذ : حیضوت 
هک  تسناد  دیاب  نکل  دشابیم - حیبق  هتبلا  تسه - نآ  دوجو  تلع  حوجرم و  بناج  حجرم  دبع ، هدارا  هکلب 

204 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، یناسفن یعاد  هب  وا  رگا  هک  تسا  دـبع  يرایتخا  لعف  رد  مالک  هیف » نحن  ام   » رد یلو  تسا  لاحم  لاـعتم » دـنوادخ   » زا یحیبق  ره  رودـص 

دوجوم تلع ، نودـب  یلولعم  اریز  هتـشگن  ققحم  یلاحم ، نکل  هدـش  حـیبق  لـمع  بکترم  [، 485] دهد حـیجرت  حـجار ، رب  ار  حوجرم  ربخ 
دحال حـجرم  الب   » الثم نکمم »  » دوجو ینعی : تسا  حـجرم  الب  حـیجرت ، دـشابیم ، لاـحم  هچنآ  تسا و  نآ  تلع  دـبع ، هدارا  هکلب  هدـشن 

هن تسا - حیبق  مزلتـسم  حجار ، رب  حوجرم  حـیجرت  تسا ، [ 487 «] نیربخلا دـحا   » هب ذـخا  رد  مالک  هک  ثحب  لـحم  رد  سپ  [. 486 «] هیفرط
. تسا لاحم  لاعتم ، دنوادخ  زا  یحیبق  ره  رودص  يرآ  هدش - حیبق  لمع  بکترم  دبع ، ینعی : لاحم -

حیبق هکلب  دیآیمن  مزال  لاحم ، الصا  تسه - وا  لعف  رد  مالک  ینعی  حجار - رب  ار  حوجرم  تسا ، دبع  نداد  حیجرت  زا  دوصقم  رگا  هجیتن :
مه ام  هک  تسا  حیبق  مزلتـسم  دیامنن ، بجاو  حوجرم ، رب  ار  حجار  حیجرت  وا  رگا  ینعی : تسا  لاعتم  دنوادخ  لعف  رد  دوصقم  رگا  تسا و 

حیبق رودص  ینعی : دوشیمن  رداص  میکح ، دنوادخ  زا  یحیبق  چیه  هکنیا : زا  ریغ  درادـن  يرگید  هلاحتـسا  تهج ، نیا  زا  نکل  میراد  لوبق 
هلاحتـسا تهج  حـبق ، رب  هوالع  هک  تسا  نیا  لدتـسم ، مالک  رهاـظ  نکل  درادـن  يرگید  هلاحتـسا  هجو  تسا و  لاـحم  میکح ، دـنوادخ  زا 

. دشاب حجرم  الب  حیجرت  هک  دراد  مه  يرگید 
هتبلا دبع - فرط  زا  هچ  دـشاب و  لاعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هچ  تسین - لاحم  اتاذ »  » حـجار رب  حوجرم  حـیجرت  يرایتخا ، لاعفا  رد  هصالخ :

يراب  زا  حیبق  رودص  دشابیم و  حیبق 
205 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نودب رخآلا » یلع  نکمملا  یفرط  دحا   » حیجرت تسا و  ءیـش  دوجو  دشابیم ، لاحم  هسفن » یف   » هچنآ و  دـشابیم . لاحم  همـسا  زع  یلاعت 
، ثحب لحم  اریز  تسا  هجویب  دوشیم ، هدافتـسا  هیبارـضا ، لـب  هملک  زا  هچنآ  سپ  دـهد - حـیجرت  اـی  دـیامن - داـجیا  ار  نآ  یـسک  هکنیا 
، دابع زا  شرودص  هک  دشابیم  ةدارالاب »  » حجار رب  حوجرم  حیجرت  لیبق  زا  هیف » نحن  ام   » هکلب درادن  حجرم  الب  ءیـش ، حیجرت  هب  یطابترا 

. تسین هیبارضا  لب ،» ، » دروم نیا  رد  تسا و  لاحم  لاعتم ، دنوادخ  زا  یحیبق  ره  رودص  میتفگ  نکل  تسین  لاحم 
. دشابن دراو  روکذم ، داریا  ایوگ  بارضا - هن  دشاب - یقرت  يارب  لب  هملک  رگا  يرآ 

«. مهفاف »
نینچ ار  هوجو  رئاس  لوصـالا ، ۀـیافک  باـتک  نیحراـش  نسحا .» یلوا و  هنع  حفـصلاف  نظلا  دـیفی  داـکی  ـال  اـمم  کـلذ  ریغ  اـهنم  و  : » هلوق

: دناهدرمشرب
قسافلا و لداعلا و  ربخ  نیب  ۀـیوستلا  رییختلا و  حـیجرتلا  كرت  مزال  نا  ثیح  کـلذ  یلع  باـتکلا  ۀـلالد  هوجولا  ضعب  يا   ] اهـضعب نم  «و 

َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  یلاعت  هلوق  ًاقِـساف و  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  یلاعت : هلوقب  یفنم  وه  لهاجلا و  ملاعلا و 
مدـه کلذ  رهظالاب و  رهاظ  لیوأت  قلطم و ال  دـییقت  ماع و ال  صیـصخت  بجی  مل  رییختلا  زاج  حـجارلاب و  لمعلا  بجی  مل  ول  هنا  اـهنم » «و 

فاصنالا روکذملا و  روظحملا  حیجرتلا  كرت  نم  مزلیف  ۀضراعتم  ۀیعرـشلا  ۀلدالا  مظعم  نال  مالّـسلا  مهیلع  ۀمئالا  جاهنمل  لاطبا  نیدـلل و 
[. 488 «] ممهلا يوذ  نع  ردصی  نا  یغبنی  امم ال  هوجولا  هذه  لاثما  یف  تقولا  فرص  نا 

206 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هیدلقم لمع  و  هسفن 489 ] لمع  یف  نیربخلا ، نم  هراتخا  امب  ءاتفالا  یف  لاکشإ  هنإ ال  مث 

______________________________
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نیضراعتم نیربخ  نیب  رییخت ، راثآ 

دوخ و لمع  يارب  ار  هچنآ  دـهتجم ، هک : تسین  هلئـسم  نیا  رد  یلاکـشا  [، 490] دوش لمع  رییخت ، رابخا  ياـضتقم  هب  هکنیا  رب  اـنب  : 1 [- 1]
. دهدب مه  اوتف  نآ ، قبط  دناوتیم  هدومن ، باختنا  شیوخ  نیدلقم 

، دومن ذـخا  ار  هعمج  زامن  بوجو  رب  لاد  تیاور  دـهتجم ، رگا  لاح  میراد  ضراعتم  تیاور  ود  هعمج ، زاـمن  دروم  رد  دـینک  ضرف  لاـثم :
. دومن ذخا  ار  بوجو  مدع  رب  لاد  تیاور  رگا  تسا  نینچمه  و  شنیدلقم - دوخ و  قح  رد  دهدب - اوتف  هعمج ، زامن  بوجو  هب  دناوتیم 

؟] تسیچ 491 هلئسم  لیلد  لاؤس :
207 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] 492] اهیف هیلع  لیلدلا  مدعل  ۀیعرفلا ، ۀلأسملا  یف  رییختلاب  ءاتفالل  هجو  و ال 
______________________________

 .... هک تسا  رییخت  هلدا  نامه  مالک ، دنتسم  نکل  دناهدومنن  رکذ  ار  شلیلد  هّرس  سّدق  فنصم  باوج :
: دیوگب الثم  دهدب و  رییخت  هب  اوتف  هیعرف ، هلأسم  رد  دناوتیم  دهتجم  ایآ  : 2 [- 1]

. دیتسه ریخم  نآ ، ندناوخن  ندناوخ و  رد  امش  میراد 493 ] هعمج  زامن  هرابرد  ضراعتم  تیاور  ود  هک  نونکا 
. میرادن هیعرف  هلأسم  رد  رییخت  رب  یلیلد  تسیچ 494 ؟] شلیلد  ریخ ! باوج :

208 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هروهظب وأ  هحیرـصب  هنم  مهفی  امب  لمعیف  یتفملا ، هراتخا  ام  ریغ  دـلقملا  رایتخاب  ذـئنیح  سأب  ـالف  ۀـیلوصألا ، ۀـلأسملا  یف  هب  ءاـتفالا  هل  معن 

[. 1 [ ] هیف 495 ۀهبش  يذلا ال 
______________________________

؟ دهد اوتف  رییخت ، هب  یلوصا  هلأسم  رد  دناوتیم  دهتجم  ایآ  : 3 [- 1]
هک یتروص  رد  دیوگب : شنیدلقم  هب  دناوتیم  تسا ، رییخت  نیـضراعتم ، نیربخ  رد  شدوخ  ياوتف  هکنیا  دانتـسا  هب  وا  يرآ 496 !] باوج :

لمع رییخت  تاقالطا  هب  دـیناوتیم  [- 497] دیتسه ریخم  نیربخلا » دحا   » هب لمع  ذـخا و  رد  امـش  دـندومن ، ضراعت  رگیدـکی  اب  تیاور  ود 
ار ربخ  نآ  شدـیلقت  عجرم  هک  دـیامن  رایتخا  ار  يربخ  شدـلقم  تسا  نکمم  داد ، رییخت  هب  اوتف  یلوصا  هلأـسم  رد  وا  یتقو  اـتجیتن  دـینک -
- ار بوجو  رب  لاد  ربخ  وا ، دیلقت  عجرم  اما  دنک  رایتخا  ار  هعمج  زامن  بوجو  مدع  رب  لاد  ربخ  دـلقم ، دراد ، ناکما  اضرف  هدومنن ، باختنا 

. سکعلاب ای 
209 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ایرارمتسا هنوک  اضیأ  تاقالطالا  ۀیضق  هنأب  لقن  مل  ول  باحصتسالا  ۀیضق  يرارمتسا ؟ مأ  يودب  رییختلا  له  و 
______________________________

يرارمتسا ای  تسه  يودب  نیربخ ، نیب  رییخت  ایآ 

؟] يرارمتسا 498 ای  تسه  يودب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  رییخت  ایآ  : 4 [- 1]
لمع نآ  هب  ذـخا و  ار  مود  ربخ  ناوتیمن  رگید  میدومن  لـمع  نآ  هب  ذـخا و  ار  نیربخلا  دـحا  رگا  هک  تسا  نیا  يودـب ، رییخت  زا  دوصقم 
مدـع رب  لاد  ربـخ  ناوتیمن  رگید  هعمج  میدوـمن ، لـمع  نآ  هب  ذـخا و  ار  هعمج  زاـمن  بوـجو  رب  لاد  ربـخ  لوا ، هعمج  رگا  اـضرف  دوـمن 

. دومن لمع  نآ  هب  ذخا و  ار  هعمج  زامن  بوجو 
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رب لاد  ربـخ  لوا ، هعمج  ناوـتیم  ـالثم  تسه  یقاـب  دوـخ ، توـق  هب  رییخت  زور ، ره  هشیمه و  هک  تسا  نیا  يرارمتـسا ، رییخت  زا  دوـصقم 
. میئامن ذخا  میناوتیم ، میتساوخ ، ار  ود  نآ  زا  مادکره  موس ، هعمج  ار و  بوجو  مدع  رب  لاد  ربخ  مود ، هتفه  دومن و  ذخا  ار  بوجو 

. تسه يرارمتسا  اقلطم »  » رییخت هّرس : سّدق  فنصم 
؟ تسیچ رییخت  ندوب  يرارمتسا  رب  لیلد  لاؤس :

، رییخت هک : تسا  نیا  تلمع » ۀـیأب  کیلع  عسوم   » ای تذـخا » امهیاب  کیلع  عسومف   » دـننام رییخت  راـبخا  تاـقالطا  ياـضتقم  فلا : باوج :
. دراد قالطا  رابخا ، هدشن - یصاخ  تقو  هب  دیقم  نامز ، رظن  زا  رییخت  اریز  دشابیم  يرارمتسا 

210 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رد رییخت - رارمتـسا  ینعی : میئامن - کسمت  نآ  هب  میهاوخیم  هک  یتهج  زا  روکذـم  تاـقالطا  هک  تسا  نیا  رب  طونم  هلئـسم ، نیا  رکذـت :

هدش دراو  رییخت ، هلأسم  لصا  نایب  ماقم  رد  طقف  روکذم  تاقالطا  میئوگب  رگا  اما  دشاب  هتـشادن  لامها  و  [ 499] دشاب هدش  دراو  نایب  ماقم 
[. تسا 500 باحصتسا  لیلد ، نآ  دومن و  کسمت  رگید  لیلد  هب  دیاب  تسین  نایب  ماقم  رد  رییخت  ندوب  يرارمتسا  تهج  زا  یلو 

211 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
فالتخال رارمتسالل ، ایضتقم  باحصتسالا  قالطإلا و ال  نوکی  الف  رایتخالا ، دعب  هل  ّریحت  و ال  رییختلاب ، اموکحم  ناک  ّریحتملا  نأ  مهوت  و 

نإف  دساف ، امهیف ، عوضوملا 
______________________________

ربخ اضرف  میدوب و  ریخم  نیربخلا ، دحا  ذـخا  رد  لوا  هعمج  میئوگیم : هک  تسا  وحن  نیا  هب  باحـصتسا  يارجا  تیفیک  باحـصتسا : ب :
یقاب دوخ ، توق  هب  رییخت  ایآ  میتسه  ددرم  مود ، هعمج  نکل  میدومن  لـمع  نآ  قبط  ذـخا و  ار  فلا - تیاور  هعمج - زاـمن  بوجو  رب  لاد 

؟ دومن لمع  فلا  ربخ  نامه  هب  انیعم  دیاب  هکنیا  ای  تسه 
میتسه ریخم  نیربخلا ، دحا  هب  لمع  ذخا و  رد  مه  هعمج  نیا  سپ  دـشابیم  یقاب  دوخ  توق  هب  رییخت  هک  تسا  نیا  باحـصتسا ، ياضتقم 

. تسا رییخت  رارمتسا  باحصتسا ، ياضتقم  سپ 
؟ تسیچ ناشلیلد  تسه ، يودب  رییخت ، دنیوگیم  هک  یناسک  لاؤس :

دحا لـعج  یف  رییختلا  وـه  ۀـیلوصالا و  ۀـلأسملا  یف  رییختلا  وـه  رییختلا  نم  دارملا  ناـک  اـمل  هناـب  لدتـسا  يودـب  هناـب  لاـق  نم  و  باوـج :
یلکلا مکحلا  وه  هادؤم  لعج  الوا و  هراتخا  امب  يوتفلا  بوجو  وه  کلذ  مزالف  عقاولل  ازرحم  اـقیرط  هذـخا  ۀیعرـش و  ۀـجح  نیـضراعتملا 

یف کشلا  مدعل  رییختلا  ءاقب  باحـصتسال  لاجم ح  الف  ۀیعرـش  ۀجح  رخآلا  رایتخال  لاجم  دـعب  یقبی  الف  نیفلکملا  لاعفاب  قلعتملا  یعقاولا 
نوکی هنال ح  رییختلا  رارمتـسا  حـصی  ۀـیعرفلا  ۀـلأسملا  یف  رییختلا  وه  رییختلا  ناک  ول  معن  رایتخالا  دـعب  اریحتم  هنوک  مدـع  رییختلا و  ءاـقب 

ةرات و نیـضراعتملا  دـحا  نومـضمب  لمعی ، نا  فلکمللف  لاـصخلا  نیب  رییختلاـک  ۀـعبرالا و  نطاوملا  یف  ماـمتالا  رـصقلا و  نیب  رییختلاـک 
: هلوقب هفعض  یلا  فنصملا  راشاف  يرخا  رخآلا  نومضمب 

[. 501  ...] مهوت و 
212 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی امک ال  الصأ ، رییختلل  اعوضوم  باطخ  یف  عقی  مل  [ 502] رخآ ینعمب  و  هلاح ، یلع  قاب  نیربخلا  ضراعت  ینعمب  ریحتلا 
______________________________

دنادیمن ریحتم  صخـش  ینعی : تسا  ریحتم  صخـش  رییخت ، عوـضوم  رگید : تراـبع  هب  تـسا  رییخت  هـب  موـکحم  ّریحتم ، درف  مهوـت : [- 1]
هدومن نییعت  ار  وا  هفیظو  رییخت ، تاقالطا  اذل  دنکیم  طقاست  تیاور  ود  ره  اضرف  هکنیا  ای  ب »  » ای تسه  فلا »  » تیاور هب  لمع  شاهفیظو 

«. تذخا امهیاب  کیلع  عسومف   » هتفگ و 
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یقاب باحـصتسا  ای  تاقالطا  هب  کسمت  يارب  یعوضوم  تسین و  ریحتم  رگید  دومن ، لمع  نآ  قبط  ذخا و  ار  نیربخلا  دحا  وا  یتقو  اتجیتن 
. دیامن کسمت  نآ  هب  هک  دنامیمن 

. تسا هجاوم  ضراعتم ، ربخ  ود  اب  هک  یسکره  ینعی : دشابیم  ناربخلا » دحا  هدنع  ضراعت  نم   » رییخت هب  مکح  عوضوم  مهوت : عفد 
؟ هدش یفتنم  ضراعت ، هکنیا  ای  تسه  یقاب  دوخ ، توق  هب  ربخ  ود  ضراعت  مه  زاب  نیربخلا  دحا  ذخا  زا  دعب  ایآ  لاؤس :

ناوتیم سپ  هتفرن 503 ] نیب  زا  روکذم  يانعمهب  ریحت  نیاربانب ، تسه  یقاب  دوخ ، توق  هب  ضراعت  مه  نیربخلا  دحا  ذخا  زا  دـعب  باوج :
يارجا هب  تبون  تسین ، ناـیب  ماـقم  رد  رییخت  رارمتـسا  تهج  زا  دـیتفگ  هدومن و  عـنم  ار  نآ  رگا  درک و  کـسمت  رییخت  تاـقالطا  هب  ادـتبا 

. هدشن لدبتم  نآ ، عوضوم  دسریم و  باحصتسا 
213 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
[. 1 [ ؟ اهریغ یلإ  يدعتی  وأ  ۀصوصنملا ، ۀصوصخملا  تاحجرملا  یلع  هیف  رصتقی  حیجرتلاب ، لوقلا  یلع  له 

نم  هیف  امم  امهوحن ، ۀیقثوألا و  ۀیقدصالا و  لثمب  حیجرتلا  یف  امل  يدعتلاب 505 ،] لیق 504 ]
______________________________

هصوصنم 506] تاحجرم  زا  يدعت  مدع  ای  يدعت  لصف ]: ]

صوصنم ریغ  تاحجرم  هب  هکنیا  ای  دومن  افتکا  هیجالع  رابخا  رد  صوصنم  تاحجرم  نامه  هب  دیاب  ایآ  حـیجرت  بوجو  رب  انب  لاؤس : [- 1]
: رگید ترابع  هب  دوشیم  يدعت  مه 

؟ هن ای  دومن  يدعت  تسا - رگید  ربخ  هب  تبسن  ربخ ، کی  تیبرقا 507 ] ببس  هک  یحجرم - ره  هب  ناوتیم  ایآ 
ایآ تسه ، [ 508 «] طبضا  » يرگید يوار  و  طباض »  » یکی يوار  نکل  دنتـسه  ضراعتم  رگیدکی  اب  هک  میراد  تیاور  ود  دینک  ضرف  لاثم :

؟ هن ای  دومن  يدعت  مه  يوار » تیطبضا   » هب صوصنم  تاحجرم  زا  ناوتیم  تروص  نیا  رد 
214 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم هیف ، بیر  امم ال  روهـشملا  نأب  لیلعتلا  یف  اـمل  و  عقاولا 509 ،] یلإ  ۀیبرقألل  ۀبجوم  اهنوک  وه  اهب  حـیجرتلا  یف  طانملا  نأ  یلع  ۀـلالدلا 
مهفالخ یف 510 ] دشرلا  نأب  لیلعتلا  یف  امل  و  بیر ، فلأ  هیف  ناک  ول  رخآلا و  ربخلا  یلإ  ۀـفاضإلاب  هیف  بیرلا  مدـع  وه  ۀـلعلا  نأ  راهظتـسا 

[. 511
: اهب لالدتسالا  یف  ام  یفخی  و ال 

لب هتءارإ ، ۀهج  همامتب  هیف  كالملا  نأ  یلع  هیف  ۀلالد  احجرم ال  وأ  ۀجح  ۀیقیرطلا  ةءارإلا و  ۀهج  هیف  ءیـش  صوصخ  لعج  نإف  لوألا : اما 
الإ هب  حـیجرتلا  لمتحی  ام ال  اهیف  رکذ  دـق  امیـس  ال  هتیجح ، وأ  هتیحجرم  یف  هتیـصوصخ  لخد  لامتحال  یفخی ، امک ال  هیف  [ 512] راعشإ ال 

. مهفاف ادبعت 
215 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

باحصأ ةاورلا و  نیب  لوألا  ردصلا  یف  ةرهشلا  نأ  عم  اهیف ، بیر  امم ال  اهـسفن  یف  ةروهـشملا  ۀیاورلا  نوک  مدع  یلع  هفقوتلف  یناثلا : اما  و 
و ال یفخی . امک ال  اهیف ، بیر  امم ال  اهنإ  افرع : لاقی  نأ  حصی  ثیحب  اهرودصب ، نأمطی  امم  ۀیاورلا  نوکل  ۀبجوم  مالّـسلا - مهیلع  ۀمئالا -
، عقاولا یلإ  ۀیزملا  يذ  ۀـیبرقأ  ّالإ  بجوی  مل  ول  ۀـیزم و  لک  یلإ  ال  رودـصلاب ، نانئمطالا  قوثولا و  بجوی  امم  هلثم  یلإ  هنم  يدـعتلاب  سأب 

[. 1  ] اهل دقافلا  ضراعملا  نم 
______________________________
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. دناهدرک رکذ  نآ  يارب  لیلد  هس  ای  هجو  هس  هدش و  يدعت  هب  لئاق  یضعب  باوج : [- 1]
باتک نتم  بیترت  تیاعر  نودب  ام  نکل  دناهتخادرپ  نآ  در  هب  بیترت  هب  سپس  هدومن  رکذ  ار  هثالث  هوجو  ادتبا  هّرس  سّدق  فنـصم  رکذت :

. مینکیم نایب  هجو  نآ  هب  تبسن  ار  فنصم  لاکشا - ای  خساپ - هجو ، ره  رکذ  زا  سپ 
ای قدـصا  يرگید  هب  تبـسن  تیاور ، کـی  يوار  رگا  ینعی : تسه  يوار  تیقثوا  تیقدـصا و  صوـصنم ، تاـحجرم  هلمج ، زا  لوا : هجو 

. دومن ذخا  ار  نامه  دیاب  دشاب ، قثوا 
؟ تسا تاحجرم  زا  یکی  يوار ، تیقثوا  ای  تیقدصا  یکالم  هچ  هب  لاؤس :

تیبرقا تیحجرم ، كالم  میریگیم : هجیتن  سپ  تسا  عقاو  هب  برقا  رگید ، تیاور  هب  تبـسن  شتیاور  تسا  رتوگتـسار  هک  يدرف  باوج :
، نیـضراعتم نیربخ  اب  رگا  سپ  میئاـمنیم  ذـخا  ار  نآ  دـشاب ، ققحم  روکذـم ، كـالم  هک  يدروم  ره  رد  میئوگیم : اـتجیتن  تسا  عقاو  هب 

. تسا طبضا  شتیاور  هک  میئامنیم  ذخا  ار  یتیاور  دوب ، طبضا  هکلب  دوبن  قثوا  ای  قدصا  امهدحا  يوار  هک  میدش  هجاوم 
ای لاکشا  نکل  [ 513] دراد دوجو  عـقاو  هب  تیقیرط  هئارا و  تهج  تیقثوا ، تیقدـصا و  رد  اـضرف  هک  میراد  لوـبق  لوا : هجو  اـی  لـیلد  ّدر 

ناونع  دشاب ، قیرط  فشاک و  هک  یحجرم  ره  زیچ و  ره  دوشیم  ثعاب  اهنآ  تیفشاک  تیقیرط و  درجم  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 
216 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دشاب هتشاد  تیحجرم 
دشاب هتـشادن  ار  یگژیو  نآ  دشابن و  حجرم  نآ ، زا  ریغ  یفـشاک  دشاب و  هتـشاد  تیلخدم  تیقثوا  ای  تیقدصا  هک  تسا  لمتحم  اریز  ریخ !

، دوب يدـبعت  تیحجرم ، هک  یماگنه  تسه و  يدـبعت  هلئـسم ، هکلب  تسین  حرطم  فرـص ، تیحجرم  هیف » نحن  ام   » رد دوشیم  مولعم  سپ 
. درادن یموهفم  صوصنم 514 ،] ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدعت  طانم و  حیقنت 

عقاو زا  فشاک  هک  ياهراما  ای  نظ  ره  هک  دوشیم  ثعاب  هلئـسم ، نیا  دـنهد ، رارق  تجح  ار  هقث  ای  لداع  ربخ  رگا  تیجح  باـب  رد  لاؤس :
؟ دنک ادیپ  تیجح  دشاب ،

نظ هچرگ  دـشاب - یگژیو  نآ  دـقاف  ساـیق ، ترهـش و  هک  دـشاب  یتیـصوصخ  ياراد  هقث ، اـی  لداـع  ربخ  تسا  نکمم  نوچ  ریخ ! باوج :
. دشاب يوق  اهنآ  زا  لصاح 

نانچمه دومن  يدعت  تسا ، عقاو  هب  ربخ  تیبرقا  بجوم  هک  یتیزم  تفـص و  ره  هب  ناوتیمن  روکذـم  تافـص  نداد  رارق  حـجرم  زا  هجیتن :
. درک يدعت  ناوتیمن  تیجح  ماقم  رد  هک 

[«. مهفاف 517 ادبعت  الا  هب  حیجرتلا  لمتحی 516 ] ال  [ 515] ام اهیف  رکذ  دق  امیس  ال  : » هلوق
217 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مالّسلا هیلع  ماما  لیلعت  دیئامن و  ذخا  ار  روهشم  هک : دوب  هدمآ  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  رد  اریز  تسا  ترهش »  » تاحجرم زا  یکی  مود : هجو 
«. هیف بیر  هیلع ال  عمجملا  ناف  : » دوب نینچ  تیاور ، نآ  رد 

رودص تهج  ای  روهظ  رودص ، رد  ياههبش  کش و  هنوگچیه  ینعی : تسا  تاهج  مامت  زا  یقیقح و  روهشم ، تیاور  رد  بیر  مدع  لاؤس :
؟ تسین نآ 

. اقلطم هن  [ 518] دراد يرتمک  بیر »  » ردان ذاش و  ربخ  هب  تبسن  هیلع » عمجم   » ربخ ریخ ! باوج :
« بیر ـال   » رگید تیاور  هب  تبـسن  تیاور ، نآ  دوش  ببـس  هک  دـشاب  یحجرم  ياراد  هک  يربخ  ره  نیـضراعتم ، نیربـخ  ثحب  رد  هجیتـن :

. میئامنیم يدعت  تیزم  نآ  هب  دومن - ذخا  ار  نآ  دیاب  دشاب ،
رگید تیاور  هب  هبـسنلاب  یفاضا و  هکلب  تسین  تاـهج  ماـمت  زا  یقیقح و  روهـشم ، تیاور  رد  بیر » مدـع  : » تفگ لدتـسم  مود : هجو  در 
هدارا قالطا  وحن  هب  ار  بیر » مدع   » ناوتن هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  روکذـم ، لالدتـسا  دـنیامرفیم : هّرـس  سّدـق  فنـصم  نکل  تسا 519 ]
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: رگید ترابع  هب  تسین  صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدعت  يارب  یهجو  درک ، هدارا  اقلطم  ار  بیر  مدـع  ناوتب  رگا  الا  دومن و 
اـمم ال - » فلاـخم ضراـعم و  تیاور  زا  رظن  عطق  هسفن -» یف   » روهـشم هیلع و  عمجم  تیاور  هک  تسا  نیا  رب  فـقوتم  روکذـم ، لالدتـسا 

. دشابن هیف » بیر 
218 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ دشاب هیف » بیر  امم ال   » فلاخم تیاور  زا  رظن  عطق  اهسفن و  یف  روهشم ، تیاور  دراد ، ناکما  ایآ  لاؤس :
، باحـصا نایوار و  نیب  ترهـش  اذـل  هدوب  مولعم  تاور ، لاح  ابلاغ  و  [ 520] رابخا رودـص  ناـمز  هب  بیرق  لوا ، ردـص  اریز  يرآ ! باوج :

امم  » تیاور نالف  دیامن ، قدص  اتقیقح  هک  يوحن  هب  دنک  ادـیپ  تیاور  رودـص  هب  نانیمطا  [ 521 «] افرع  » ناسنا هک  دوشیم  بجوم  اسبهچ 
. تسه نآ  ضراعم  هک  ذاش  ربخ  فالخ  هب  تسا  هیف » بیر  ال 

. تسین هصوصنم  تاحجرم  زا  يدعت  يارب  یهجو  انعم  نیا  هدارا  ناکما  رب  انب  هجیتن :
- دشاب هیف » بیر  امم ال   » تیاور نآ  افرع  هک  يوحن  هب  دنک - ادیپ  نآ  رودص  هب  نانیمطا  ناسنا ، دشاب و  ترهش  دننام  هک  یحجرم  هب  هتبلا 

. دومن يدعت  ناوتیم 
[. 522 «] هضراعم یلا  ۀفاضالاب  عقاولا  یلا  ۀیبرقالل  بجوم  لک  یلا  يدعتلا  نم  اذه  نیا  «و 

ناف : » دناهدرک رکذ  نینچ  ار  شتلع  دـیئامن و  ذـخا  ار  هماع  فلاخم  ربخ  دـناهدومرف : تایاور  زا  یـضعب  قبط  مالّـسلا  هیلع  ماما  موس : هجو 
. تسه هماع  فالخ  رد  عقاو  دشر و  ینعی : مهفالخ » یف  دشرلا  قحلا و  ناب  : » ریبعت نیا  لثم  ای  داشرلا » هیفف  «، » مهفلاخ امیف  قحلا 

. تسا حجرا  يرگید  هب  تبسن  دشاب - رتکیدزن  عقاو ، هب  دشاب - دشر »  » نآ رد  هچره  هک  دوشیم  هدافتسا  روکذم  لیلعت  زا 
تبسن میئوگیم ، اذل  دشابیم  عقاو  قباطم  ابلاغ  هماع ، فلاخم  تایاور  ینعی : هیمئاد - هن  تسا - هیبلاغ  روکذم ، هیضق  رتحضاو : ترابع  هب 

هک یتیزم  ره  هب  اتجیتن  تسا  عقاو  هب  تیبرقا  هماع ، فلاخم  تیاور  حـیجرت  كـالم  تقیقح  رد  سپ  تسا  عقاو  هب  برقا  رگید ، تیاور  هب 
. میئامنیم يدعت  دوش ، تیبرقا  ببس 

219 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهنسحل ۀفلاخملا ، سفن  یف  دشرلا  نوکی  نأ  لامتحالف  ثلاثلا : اما  و 

نم ولخی  فلاخملاب ال  ضراعملا  قفاوملا  ربخلا  نأـب  قوثولا  لوصح  یف  ۀهبـش  ـالف  فلاـخملا ، ربخلا  فرط  یف  قحلا  ۀـبلغل  هنأ  ملـس  ول  و 
[. 2  ] افنآ رم  امک  هلثم ، یلإ  هنم  يدعتلاب  سأب  و ال  ۀهج ، وأ  ارودص  للخلا 

______________________________

. تسا حرطم  لامتحا ، هس  مهفلاخ - امیف  قحلا  ناب  مالّسلا - هیلع  ماما  لیلعت  رد  موس : هجو  در  [- 1]
: رگید ترابع  هب  [ 524] دشاب دشر  هماع » اب  تفلاخم  سفن   » رد دراد  لامتحا  لوا 523 :] لامتحا 

. تسه نسح  ياراد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  رظن  زا  تسه - عقاو  قباطم  هکنیا  زا  رظن  عطق  هماع - اب  تفلاخم  سفن 
. دومن يدعت  صوصنم  ریغ  تاحجرم  هب  ناوتیمن  روکذم ، لامتحا  رب  انب  هجیتن :

هک تسه  یتیاور  بناج  رد  قح  ابلاغ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مهفالخ » یف  دشرلا  نا   » دناهدومرف هکنیا  مینک ، لوبق  رگا  مود : لامتحا  [- 2]
« ۀهج وا  ارودص  للخلا  نم  ولخی  فلاخملاب ال  ضراعملا  قفاوملا  ربخلا  ناب  قوثولا  لوصح  یف  ۀهبش  الف   » تسا فلاخم  هماع ، اب 

[525] دراد تفلاخم  هماع  اب  هک  تسه  یتیاور  بناج  رد  قح  دشر و  ابلاغ  کلذ : حیضوت 
220 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لامک  [ 528] ةرورض هیف ، ۀیقتلا  باب 527 ] حاتفنا  لجأل  لیلعتلا  ناک  اذإ  ام  لاح  حدقنا  هنم 526 ] و 
______________________________
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قفاوم ربخ  رگا  هک  میدومن  هراـشا  مه  [ 529] البق نکل  تسا  قباـطم  عقاو ، اـب  ربخ ، نآ  اـبلاغ  هک  تسا  نیا  تهج  هب  فلاـخم  ربخ  ذـخا  و 
ای هدـشن 530 ] رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  الـصا  ای  قفاوم  ربخ  هک  مینکیم  ادـیپ  قوثو  میهد ، رارق  هماع  فلاخم  ربخ  رانک  رد  ار  هماع 

تـسا نکمم  دندومرف : هّرـس  سّدق  فنـصم  اذل  هدـش  رداص  ۀـیقت  هکلب  هدوـبن 531 ] یعقاو  مکح  ناـیب  يارب  دـشاب  هدـش  مه  رداـص  رگا 
. تجح رب  تجح  حیجرت  هن  هدش  رکذ  تجح » ال   » زا تجح »  » زیمت يارب  هماع  تفلاخم  تقفاوم و 

221 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهتفرعم طئاسولا و  ۀلقل  لوألا ، ردصلا  یف  هب  عطقلا  ول ال  امهرودصب ، قوثولا  عم  کلذک ، هرودصب  قوثولا 

[. 2  ] ارارم لاؤسلا  ةداعإ  یلإ  لئاسلا  جاتحی  یک ال  ۀیلکلل  مالّسلا - هیلع  مامالا - نایب  مدع  یف  ام  عم 532 ] اذه 
______________________________

. دومن لمع  هماع  قفاوم  ربخ  هب  دیابن  میئوگیم  تهج  نامه  هب  اذل  تسا  لتخم  رودص ، تهج  ای  رودص  هماع ، قفاوم  ربخ  رد  هصالخ :
شفلاخم 533] ربخ  رودص  تهج  ای  رودص  هک  دینک  ادیپ  نانیمطا  دش ، ببـس  حجرم ، نآ  هک  دـیدومن  دروخرب  یتیزم  هب  امـش  رگا  يرآ 

نآ اب  یحجرم  دـیناوتیم  هنوگچ  امـش  اـما  تـسین 535 ] حـجرم 534 ،] نآ  هب  صوصنم  تاـحجرم  زا  يدـعت  رد  یلاکـشا  دـشاب ، لـتخم 
؟ دینک ادیپ  یگژیو 

حتفنم هیقت ، باب  هماع ، قفاوم  ربخ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هماع  تفلاـخم  هب  حـیجرت  هک  تسا  نیا  رگید ، لاـمتحا  موس : لاـمتحا  [- 1]
تسا و دـسنم  نآ ، رد  هیقت  باب  هک  هماع  فلاخم  تیاور  فـالخ  هب  اـما  تسا - فلاـخم  ربخ  بناـج  رد  قح »  » هکنیا تهج  زا  هن  تسا -

 .... هدش و رداص  یعقاو  مکح  نایب  تهج  هب  میراد  نانیمطا 
رکذ صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدعت »  » رب لاکشا  هس  هّرـس  سّدق  فنـصم  لبق ، هثالث  تالاکـشا  زا  رظنفرـص  رکذت : [- 2]

[. 536] دناهدومن
کی  مالّسلا  هیلع  ماما  درک ، لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  نیضراعتم  نیثیدح  هرابرد  لئاس  یتقو  : 1

222 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع حیجرتلا  یف  رادملا  نأ  یف  روهظلا  نم  ۀـصوصنملا ، ایازملا  نم  هرکذ  امیف  يواستلا  ضرف  دـعب  ءاجرإلاب  مالّـسلا - هیلع  هرمأ - یف  ام  و 

[. 1 [ ] یفخی 537 امک ال  ۀصوصخملا ، ایازملا 
______________________________

يدعت رگا  ینعی : دنک  لمع  هطباض  نآ  هب  هشیمه  و  [ 539] دوش غراف  ددجم ، لاؤس  زا  لئاس  ات  [. 538] دندومرفن نایب  وا  يارب  یلک  هطباض 
قبط دراوم ، مامت  رد  لئاس  ات  دـندومرفیم  نایب  یلک  هطباض  کی  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوبیم ، زئاج  صوصنم ، ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا 

. یحجرم ره  هن  دنراد  تیلخدم  تیصوصخ و  تاحجرم ، نامه  هک  دوشیم  هدافتسا  بلطم  نیا  زا  اذل  دیامن  لمع  نآ 
نایب امـش  هک  یتاحجرم  رظن  زا  تیاور  ود  نآ  تفگ  و  درک - ضرف  يواستم  تاهج ، ماـمت  زا  ار  تیاور  ود  يوار ، هکنآ  زا  دـعب  : 2 [- 1]
نیا رب  لیلد  مه  هلئسم  نیا  میئوگیم  اذل  کماما -» یقلت  یتح  هجراف  - » دندومن فقوت  هب  رما  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه - لداعتم  دیدومن ،

. تسین زئاج  يدعت ، دومن و  افتکا  صوصنم  تاحجرم  نامه  هب  دیاب  هک  تسا 
223 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لثم يوارلا  تافـص  ضعبک  هتیبرقأ ، ۀیزملا و ال  يذب  نظلا  بجوی  ام ال  ۀـصوصنملا  ایازملا  یف  ناک  ثیح  يدـعتلا  یلع  ءانب  هنإ 540 ] مث 
یف عبتتلا  ةرثک  و  تادابعلا ، یف  دهجلا  و  تاهبـشلا ، نم  عروتلاک  ۀیبرقألا ، وأ  نظلا  بجوی  امم ال  امهبجوم  ناک  اذإ  ۀـیهقفألا ، وأ  ۀـیعروألا 
لک یلإ  لب  ۀیبرقألا ، وأ  نظلا  بجوی  ام  صوصخ  یلإ  يدعتلا  یلع  راصتقالل  هجو  الف  ۀیلوصألا ، دعاوقلا  یف  ةراهملا  وأ  ۀـیهقفلا  لئاسملا 

[. 1  ] یفخی امک ال  امهدحأل ، ۀبجومب ]  ] هبجومب نکت  مل  ول  و  ۀیزم ،
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______________________________

هب ربخ  تیبرقا  بجوم  تیزم ، نآ  هچرگ  دومن  يدـعت  یحجرم  ره  هب  دـیاب  صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدـعت  رب  اـنب  : 3 [- 1]
، ود نآ  هک  دروخیم  مشچ  هب  يوار  تیعروا  تیهقفا و  تاحجرم ، نیب  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  و  [ 541] دشابن عقاو  هب  نظ  ای  عقاو 

224 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نإف دساف . ذئنیح ، هبذکب  نظلل  ۀیجحلا  نع  رخآلا  طوقـسل  بجوم  لب  حجرمب ، نوکی  نیربخلا ال  دحأ  قدصب  نظلا  بجوی  ام  نأ  مهوت  و 

رابتعا یف  ذخؤی  مل  و  هفالخب ، نظلا  مدـع  هرابتعا  یف  ذـخأ  امیف  رـضی  امنإ  و  اعون ، نظلا  باب  نم  ربتعا  ام  ۀـیجحب  رـضی  بذـکلاب ال  نظلا 
[. 1  ] کلذ ۀهج  اروهظ و ال  ارودص و ال  رابخألا 

______________________________

. دنتسین عقاو  هب  نظ  ای  تیبرقا  بجوم 
برقا شربخ  دیامنیم ، بانتجا  یلام  ریغ  یلام و  تاهبـش  مامت  زا  دنکیم و  يرادهدنزبش  ینعی : تسه  عروا »  » هک يوار  نآ  ایآ  لاؤس :

؟ دوشیم عقاو  هب  ربخ  تیبرقا  ای  عقاو  هب  نظ  ببس  يوار ، تیعروا  ایآ  رگید : ترابع  هب  تسا ؟ عقاو  هب 
اب تسین  عروا  هک  مه  يرگید  نآ  هدینـش و  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  تیاور  هطـساو ، جـنپ  اب  اـضرف  تسه  عروا  هک  يوار  نآ  ریخ ! باوج :

. دشابیمن عقاو  هب  ربخ  تیبرقا  ای  عقاو  هب  نظ  يارب  یبجوم  تیعروا ، اذل  هدینش  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ربخ  هطساو  جنپ 
؟ تسا عقاو  هب  ربخ  تیبرقا  ای  عقاو  هب  نظ  بجوم  يوار ، تیهقفا  ایآ  لاؤس :

، هلئـسم نیا  اّما  دنادیم  مه  ار  نیرئاس  لاوقا  اضرف  هدومن 542 ،] يدایز  تاـعبتت  یهقف ، لـئاسم  رد  هک  تسا  نآ  هقفا ، يوار  ریخ ! باوج :
. دوشیمن عقاو  هب  يوار  نآ  ربخ  تیبرقا  ای  عقاو  هب  ّنظ  بجوم 

ره هب  دیاب  دش  يدـعت  هب  لئاق  یـسک  رگا  اذـل  عقاو  هب  ربخ  تیبرقا  بجوم  هن  دوشیم  عقاو  هب  نظ  ببـس  هن  هک  میراد  یتاحجرم  هصالخ :
. دوشن ای  دوشب  عقاو  هب  ربخ  تیبرقا  ای  عقاو  هب  نظ  بجوم  تیزم ، نآ  هکنیا  زا  معا  دهد - حیجرت  و  دیامن - يدعت  یتیزم 

« نیربخلا دحا   » قدص هب  نظ  اریز  تسین  حجرم  [، 543] دنک ادیپ  نیربخلا  دحا  قدص  هب  نظ  ناسنا  دوش  ثعاب  هک  یتیزم  نآ  مهوت : [- 1]
فلاخم  ربخ  بذک  هب  نظ  اب  مزالم 

225 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
سپ [ 544] دوشیم طقاس  تیجح  زا  یلک  روط  هب  ربخ  نآ  دـش  لـصاح  رگید ، ربخ  بذـک  هب  نظ  یتقو  اـتجیتن  تسه  نآ  ضراـعم - و  - 

. دیداد زیمت  تجح » ال   » زا ار  تجح  کی  قیرط ، نآ  هب  هکلب  دیدادن  حیجرت  رگید  ربخ  هب  ار  يربخ  تیزم ، کی  اب  امش 
ام لاؤس  نکل  دوشیم  لصاح  رگید  ربخ  بذک  هب  نظ  نیربخلا » دحا   » قدص هب  نظ  ببـس  هب  هک  میتفریذپ  دینک ، ضرف  فلا : مهوت : عفد 

هتـشادن فـالخ  هب  نظ  هک  تسا  ربتعم  ربـخ ، تیجح  رد  اـیآ  دوشیم و  طـقاس  تیجح ، زا  ربـخ  نآ  بذـک ، هب  نظ  اـب  اـیآ  هک : تسا  نیا 
؟ میشاب

. تسین حداق  نآ ، تیجح  رد  فالخرب ، ّنظ  تسا 545 ] ربتعم  یعون ، نظ  باب  زا  هچره  هک  میدناوخ  نظ  ثحب  رد 
: هک مینکیم  لقن  ناتیارب  ص 205 - ۀیافکلا - حاضیا  مراهچ  دلج  زا  ار  یبلطم  نهذ ، هب  بیرقت  يارب 

لـصاح دارم ، فالخ  هب  نظ  هک  دنکیمن  یقرف  ظافلا  رهاوظ  تیجح  رد  دشابیمن : فالخرب  نظ  لوصح  مدـع  هب  دـیقم  رهاوظ ، تیجح  ]
و ءاملعلا » مرکا   » دومرف الوم  رگا  ـالثم  دراد  تیجح  دـنراد ، ملکتم  دارم  فـالخ  هب  نظ  هک  یناـسک  دروم  رد  رهاوظ  یتح  دوشن  اـی  دوشب 

مومع مه  زاب  تسا  لودع  ءاملع  شروظنم  هکلب  تسین  نادنمـشناد  مامت  ءاملعلا »  » زا وا  دوصقم  هک  درک  ادیپ  نظ  ترابع ، نیا  زا  بطاخم 
نظ تسه و  یعوـن  نظ  باـب  زا  ظاـفلا  رهاوـظ  تیجح  اریز  تسا  تجح  شروـهظ  دراد و  تـیجح  بطاـخم  اـب  هـطبار  رد  ءاـملعلا  مرکا 

. تسین رضم  نآ ، تیجح  رد  فالخرب 
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تـسا لیلد  یتقو  ءیـش  نالف  دنـشاب : هتفگ  الثم  دشاب  هدش  دـیق  لیلد ، کی  تیجح  رابتعا و  رد  هک  تسا  حداق  یتقو  فالخرب ، نظ  يرآ 
رد نکل  دیشاب  هتشادن  شفالخ  هب  نظ  هک 

226 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امهدـحأ رودـصب  نظلا  هبجوی   ] بجوی الإ  و  ارودـص ، امهدـحأ  بذـکب  ملع  اذإ  امب  بذـکلاب  نظلا  لوصح  صاـصتخا  یلإ  اـفاضم  اذـه 

[. 1  ] یفخی امک ال  ۀیقت ، هتدارإ  وأ  امهیف ، وأ  امهدحأ  یف  روهظلا  ةدارإ  مدع  عم  امهرودص  ناکمإل 
______________________________

نظ [- 548] رودـص تهج  هـچ  و  [ 547] روـهظ هچ  [ 546] رودـص رظن  زا  هچ  راـبخا - تیجح  رد  هک  تـسا  نـیا  اـم  ضرف  هـیف » نـحن  اـم  »
مالّـسلا هیلع  موصعم  زا  دیئوگب  دـیئامن و  قیدـصت  ار  لداع  لوق  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  لداع ، تیاور  دروم  رد  هدـشن . دـیق  فالخرب ،

[. 549] دیشاب هتشادن  هچ  دیشاب  هتشاد  بذک  هب  نظ  هچ  هدش  رداص 
غورد یلعج و  تیاور ، نآ  هک  ماهدرک  ادیپ  یـصخش  نظ  نم  هک  دوب  نیا  شرذع  درکن و  لمع  نآ  هب  دـید و  ار  هرارز  تیاور  يدرف  رگا 

[. تسین 550 هتفریذپ  لاعتم ، دنوادخ  دزن  شرذع  تسا ،
رد بذـک  هب  نظ  میئوـگیم  دوـشیم ، لـصاح  رگید  بذـک  هب  نظ  نیربـخلا » دـحا   » قدـص هب  نظ  زا  هک  مینکب  مه  لوـبق  رگا  هصـالخ :

. دوش هداد  حیجرت  يرگید  رب  امهدحا »  » یتیزم اب  تسا  نکمم  دنراد و  تیجح  ربخ  ود  ره  هکلب  تسین  رضم  ربخ ، نآ  تیجح 
زا تیاور  ود  ره  تسا  نکمم  نوچ  دشاب  رگید  ربخ  بذک  هب  نظ  اب  مزالم  نیربخلا » دحا   » قدص هب  نظ  هک  میرادن  لوبق  الصا  ب : [- 1]

[. 551] دشاب هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم 
ود تسا  نکمم  نوچ  تسین  نیربخلا ) دحا   ) بذک هب  ملع  شاهمزال  رودص ، هب  عطق  یتح  [ 552 »]

227 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلع  راصتقالا  بجول  نیلیلدلا  يوقأ  یف  ۀیزملا  يذ  جاردنا  يدعتلا  هجو  ناک  ول  معن 553 ]

______________________________

[«. 555] دشاب هدش  رداص  ۀیقت  امهدحا  ای  [ 554] دشاب هدشن  هدارا  یکی  روهظ  اهتنم  دنشاب  رتاوتم  رودصلا و  عوطقم  تیاور ،
هتـشاد یلامجا  ملع  اجراخ  رگا  هک : دروم  کی  رد  رگم  تسین  رگید  ربخ  بذـک  هب  نظ  اب  مزالم  نیربخلا » دـحا   » قدـص هب  نظ  هصالخ :

، یلامجا ملع  زا  دـعب  رگا  تروص  نیا  رد  ب »  » ربخ ای  تسا  لوعجم  فلا »  » ربخ مینادیمن  اـهتنم  تسا  لوعجم  نیربخلا » دـحا   » هک میـشاب 
مولعملا سجنلا  قابطناب  نظلاک  تسا ...« - رگید  ربخ  بذک  هب  نظ  اب  مزالم  قدص ، هب  نظ  ارهق  [ 556] دش لصاح  امهدحا  قدص  هب  نظ 

رخآلا ءانالا  یلع  هقابطنا  لامتحا  ۀـیحوجرم  مزـالی  نظلا  اذـه  نا  ثیح  امهدـحا  ۀـساجنب  ـالامجا  ملع  نیذـلا  نیءاـنإلا  دـحا  یلع  ـالامجا 
[. 557 ...«]

228 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هیذ نومـضم  ةوقل  ابجوم  ناک  نإ  و  کلذ ، بجوی  ـال  اـم  یلإ  يدـعتلا  نود  نم  هتیقیرط ، هتاـبثإ و  ۀـهج  یف  هتیلیلد و  یف  ةوقلا  بجوی  اـم 

يوقألا وه  اـمنإ  اـهنم ، نقیتملا  وأ  نیلیلدـلا  يوقأ  ةدـعاق  نم  قاسنملا 558 ] نإف  امهوحن ، ۀـینظلا و  ۀـیولوألا  وأ  ۀـیئاوتفلا  ةرهـشلاک  اتوبث ،
[. 1  ] مهفاف یفخی . امک ال  ۀلالد ،

______________________________

دوشب نظ  بجوم  هچ  دیامن  يدعت  ۀیزم » لک   » هب دیاب  دوش ، يدعت  هب  لئاق  یـسک  رگا  هک  دندرک  تباث  نونکات  هّرـس  سّدق  فنـصم  [- 1]
. دوشن هچ 

يدعت هجو  دیئوگب : هکلب  دشابن  طانم  حیقنت  رابخا و  صوصنم ، ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدعت  هجو  رگا  دـنیامرفیم  یلعف  ثحب  رد 
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: هک تسا  نیا  صوصنم ، ریغ  يایازم  هب 
دیئامن راصتقا  یتیزم  نآ  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  [ 559] دوش ذخا  نیلیلدلا » يوقا   » دیاب انّیعتم »  » نیضراعتم نیربخ  رد  هک  هدش  مئاق  عامجا ،

- رودص تهج  روهظ 3 - رودص 2 - - 1 دوشیم : مئاق  تهج ، هس  اـب  مه  لـیلد  تیلیلد  [- 560] دوشیم لـیلد  تیلیلد  توق . بجوم  هک 
تاـحجرم دـننام  تسین  لـیلد  تیلیلد  توق  بجوم  هک  یتیزم  هن  مینکیم  راـصتقا  دوش ، لـیلد  تیلیلد  توق  ثعاـب  هک  یتیزم  ره  هب  سپ 

. ینومضم
تسین بجاو  دیوگیم  يرگید  تسا و  بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  دیوگیم  یکی  میراد ، ضراعتم  تیاور  ود  دینک  ضرف  لاثم :

نوچ تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  تسا . قفاوم  یئاوتف  ترهش  اب  نومـضم  رظن  زا  تسا  بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم  هک  یتیاور  نکل 
. میهدیم حیجرت  يرگید  رب  ار  نیربخلا  دحا  نآ ، اب  [ 561] دنکیم تیوقت  ار  تیاور » نومضم   » یئاوتف ترهش 

229 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

امهدـحأ طوقـس  نم  نیـضراعتملا ، یف  لصألا  هیـضتقی  ام  اهمعی  و ال  یفرعلا ، قیفوتلا  عمجلا و  دراوم  یف  ضراعت  هنأ ال  اـقباس  تفرع  دـق 
وأ اهدراوم  ریغب  اضیأ  صتخی  حـیجرتلا  وأ  رییختلا  لهف  نیبلا ، یف  اـنوکی  مل  اذإ  اـمک  هنومـضم ، صوصخ  یف  اـمهنم  لـک  طوقـس  اـسأر و 

حیجرتلا وأ  رییختلا  وه  اباوج - الاؤس و  ۀـیجالعلا - رابخألا  نم  رهاظلا  نإ  ههجو : یف  لاقی  ام  يراصق  و  روهـشملا ، امهلوأ  نـالوق : اـهمعی ؟
ةراحملا ءانبأ  دنع  ةدافتـسالا  قرط  ءاحنأ  نم  هنإف  قیفوتلاب ، ول  دافتـسی و  امیف  ال  افرع ، كانه  دارملا  دافتـسی  داکی  امم ال  ریحتلا ، دراوم  یف 

[. 1]
______________________________

بجوم هک  میئامن  راصتقا  یتاحجرم  هب  دـیاب  تسا  نیلیلدـلا  يوقا  تحت  جردـنم  ۀـیزملا » يذ   » هک تسا  نیا  يدـعت ، كالم  رگا  هصالخ :
. ینومضم تاحجرم  هن  تسا - لیلد  تیلیلد  توق 

[. مهفاف 562 هلوق :

؟ هن ای  دوشیم  مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  ایآ  لصف ]: ]

: میزادرپیم هتشذگ  بلاطم  زا  یضعب  رکذ  هب  ارصتخم  هلئسم  خساپ  نایب  زا  لبق  [- 1]
رهظا «، » موکحم مکاح و   » دننام یفرع ، عمج  دراوم  رد  میتفگ : ضراعت  ثحب  يادتبا  - 1

230 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسین ضراعت  دوروم » دراو و   » و رهاظ » صن و  «، » رهاظ و 

زا یلک  روـط  هب  امهدـحا »  » هک تسا  نیا  تیقیرط ، رب  اـنب  نیـضراعتم ، نیربـخ  نیب  یلوا 563 ،] لصا  ياـضتقم  هک  میدرک  ناـیب  ـالبق  - 2
، روکذم یلامجا  ملع  میتفگ  نکل  دوشیم  ادیپ  نیربخلا  دحا  بذـک  هب  یلامجا  ملع  هک  تسا  نیا  شتلع  و  [ 564] دوشیم طقاس  تیجح ،
هب یلامجا  ملع  هک  ار  یتیاور  نوچ  نکل  تسا  تجح » ال   » يرگید و  تجح »  » اعطق ود  نآ  زا  یکی  ینعی : تسین  رگید  لیلد  تیجح  عناـم 

. دنوشیم طقاس  تیجح  زا  ناشیادؤم  صوصخ  رد  تیاور  ود  ره  تسین 565 ] نیعم  میراد ، شبذک 
. دومن یفن  ار  ثلاث  لوق  ناوتیم  نییعتلا » یلع  ال   » ضراعتم تیاور  ود  نآ  زا  یکی  اب  میتفگ  - 3

فرع میدرک : نایب  نینچ  ار  شتلع  تسین و  یفرع  عمج  دراوم  لماش  تسا ، نیـضراعتم  نیربخ  رد  یلوا  لصا  ياضتقم  هچنآ  يدـنبعمج :
. دشابیمن ریحتم  تسا ، حرطم  یفرع ، عمج  هک  يدراوم  رد 

دیاب هک  تسه  یعامجا »  » ّنأـک تسا و  طـقاست  مدـع  نیـضراعتم ، نیربخ  رد  یعرـش  يوناـث  هدـعاق  ياـضتقم  هک  میدرک  ناـیب  انمـض  - 4
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رییخت رب  یلیلد  هچنانچ  مینکیم و  لمع  ربخ  نامه  قبط  اـنّیعم  میشاب 566 ،] هتـشاد  نییعت  رب  یلیلد  رگا  میتفگ  نکل  دومن  ذخا  ار  امهدحا 
. میتسه ریخم  [ 567 «] نیربخلا دحا   » هب لمع  رد  دشاب 

231 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دندش رییخت  هب  لئاق  دنتفریذپن و  ار  حیجرت  رب  ّلاد  [ 568] رابخا هّرس  سّدق  فنصم  رکذت :

ترابع هب  هن  ای  دوشیم  مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  رییخت - ای  حـیجرت  بوجو  زا  هدرک - نایب  هیجالع  راـبخا  هک  ار  یماـکحا  اـیآ  لاؤس :
حیجرت بوجو  ای  رییخت  هب  لئاق  دیابن  دز و  صیـصخت  ار  ماع  صاخ ، هلیـسو  هب  دیاب  صاخ  ماع و  دـننام  یفرع ، عمج  دراوم  رد  ایآ  رگید :

؟ دش
الثم مینکیم - تیعبت  فرع  رظن  زا  روکذم  دراوم  رد  دوشیمن و  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  هک  تسا  نیا  روهـشم » : » باوج

. مینکیم لمع  ود  ره  هب  عمج و  صاخ ، ماع و  نیب 
؟ تسین یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع  رابخا  دنیوگیم  روهشم  لیلد ، هچ  هب  لاؤس :

ریحتم زجاـع و  دارم ، مهف  زا  دراوم  نآ  رد  فرع  هک  تسا  ضراـعت  دراوـم  رد  [« 569] اباوج الاؤس و   » هیجالع راـبخا  روهظ  فلا : باوج :
. دناهدومن نایب  ار  دراوم  نامه  مکح  مه  مالّسلا  مهیلع  همئا  هدش و  لاؤس  يدراوم  نانچ  مکح  زا  تسا -

نکل تسا  بجاو  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  زامن  دـیوگیم  لیلد  کی  الثم  تسا  ّریحت »  » دراوم رد  حـیجرت 570 ] ای  رییخت  رگید : ترابع  هب 
نآ رد  هن  تسا ، ربخ  مادک  هب  لمع  شاهفیظو  هک  دنامیم  ریحتم  فرع ، هک  تسا  ضورف  عون ، نیا  رد  تسا ، مارح  دـیوگیم  رگید  لیلد 

ار ملکتم  دارم  لیلد ، ود  نیب  عمج  اب  هک  يدراوم 
232 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دراوم ریغب  تالاؤسلا  صاصتخا  بجوی  ال  قیثو ، هجو  یلع  مهناـهذأ  یف  هزاـکترا  قیفوتلا و  عمجلا و  یلع  فرعلا  ةدـعاسم  نأـب  لکـشی  و 
یف ّریحتلل  وأ  لآـملا ، بسحب  اـفرع  لوزی  ناـک  نإ  ۀـضراعملا و  نم  يءارتی  اـم  لـجأل  لاـحلا  یف  ّریحتلا  ۀـظحالمب  لاؤسلا  ۀّحـصل  عمجلا ،

[. 1  ] اعطق هتحص  یف  فاک  وه  و  ارهاظ ، هیف  ریحتی  مل  نإ  اعقاو و  مکحلا 
______________________________

. دوشیم هجوتم 
- مود لیلد  نوچ  تروص  نیا  رد  ملاعلا » دـیز  مارکا  مرحی   » دـننام میراد  یـصاخ  و  ءاـملعلا » مرکا   » دـننام هدـش  دراو  یماـع  لـیلد  لاـثم :
« ءاملعلا  » هچرگ میئوگب  مینک و  لـمح  شرهاظ 571 ] فالخرب  ار  نآ  فرـصت و  ماـع ، رد  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  دـشابیم ، صن  صاـخ -

. هدشن هدارا  مومع  نآ ، زا  اما  دراد  روهظ  مومع  رد  تسا و  مال  هب  یلحم  عمج 
حیجرت يرگید  رب  ار  امهدـحا  ات  دـنرادن  يریحت  الـصا  هرواحم  لها  دراد ، دوجو  یفرع  عمج  هک  يدراوم  رد  روکذـم و  لاثم  رد  رکذـت :

. دنیامن لمع  ود  نآ  زا  یکی  هب  اریخم  ای  دنهد 
. تسا دراوم  نآ  ریغ  صتخم  دوشیمن و  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  هصالخ :

نیلئاس تالاؤس  هک  دوشیمن  ببس  نآ ، ندوب  يزاکترا  و  یفرع 572 -] عمج  دراوم  رد  هلدا - نیب  عمج  رب  فرع  تدعاسم  لاکشا : [- 1]
: دشاب هوجو  نیا  زا  یکی  شتلع  تسا  نکمم  و  مینادب 573 ] یفرع  عمج  دراوم  ریغ  صوصخم  ار 

233 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ءانبأ نیب  ۀفراعتملا  ۀقیرطلا  هذه  نع  اعرش  عدرلا  لامتحال  نوکی  نأ  ناکمإ 574 ] عم 

______________________________

ار ملاعلا  ادـیز  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  یتقو  الثم  دوشیم  لـئاز  ـالآم  هچرگ  تسا  ریحت  [ 575 «] لاـحلا یف   » مه یفرع  عمج  دراوم  رد  - 1
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ناسنا دوشیم و  لئاز  روکذـم ، ریحت  لمأت ، زا  دـعب  هتبلا  هن  ای  هدـش  جراخ  ماع ، مومع  زا  دـیز  اـیآ  هک  تسه  يریحت  اـم » اـنآ   » میونـشیم
زا هکنیا  رد  تسه  یفاک  روکذـم ، يودـب  ّریحت  میئوگیم  هک  تساذـل  [ 576] دـیامن لمح  صاخ  رب  ار  ماع  دـیاب  ـالثم  هک  دوشیم  هجوتم 

. دوشب دراوم  نآ  لماش  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  باوج  دوش و  لاؤس  مه  یفرع  عمج  دراوم 
راـبخا رد  رگید : تراـبع  هب  تسین  ریحتم  رهاـظ ، رد  وا  هچرگ  دـشاب  یعقاو » مکح   » رد لـئاس  ریحت  هظحـالم  هـب  لاؤـس  تـسا  نـکمم  - 2
تساذل تسیچ  شتیعقاو  مکح  هدومن ، هضراعم  تایاور ، شاهرابرد  هک  نتت  برش  اضرف  هک  تسه  ءیـش  یعقاو  مکح  زا  لاؤس  هیجالع ،

عمج ریغ  یفرع و  عمج  دراوم  زا  تسا  معا  لـئاس ، لاؤس  سپ  تسین  مولعم  یعقاو ، مکح  مه  یفرع  عمج  دراوم  رد  نوـچ  میئوـگیم  هک 
. یفرع

قلطم  مکح  زا  لاؤس  تحص  رد  دیامنیم  تیافک  یعقاو  مکح  رد  ریحت  هصالخ :
234 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهمعی ، اهلک  ول ال  ۀلئسألا  یف  ةذوخأملا  نیوانعلا  ّلج  و  ةرواحملا ،
ماقم  بسحب  اجراخ ال  کلذک  ناک  هنأ  هتیاغ  ۀفزاجم ، اهریغ  اهنم  نقیتملا  نأ  يوعد  و 

______________________________

. دنشاب مه  یفرع  عمج  ياراد  هچرگ  نیضراعتم 
هدوب حرطم  یفرع ، عمج  دراوم  رد  عراش 577 ] عنم  عدر و  لامتحا  يوار ، يارب  دـیاش  هک : هدوب  تهج  نیا  زا  لاؤس  دراد  ناکما  - 3 [- 1]
ناـیب ار  وا  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هدومن و  حرطم  تسین ، ریحتم  فرع ، هک  دراوم  ریاـس  یفرع و  عمج  دراوم  زا  یلاؤـس  اـقلطم »  » وا اذـل 

. دناهدومن
، تایاور زا  یـضعب  رد  هک  اصوصخم  دوشیم  یفرع  عمج  لماش  اهنآ  رثکا  دوشن ، یفرع  عمج  دراوم  لماش  مه  تالاؤس  مامت  رگا  رکذت :

نیثیدـحب ۀـقث  امهالک  نالجرلا و  انئیجی  نیفلتخملا ،»  » نیربخلاب عنـصن  فیک  نیفلتخم ،»  » نیثیدـحلا یف  نوعزاـنتی  هدـمآ : یتاراـبع  نینچ 
. دنتسه هک  فلتخم  دنشابن ، ضراعتم  رگا  صاخ  ماع و  میئوگیم : اذل  [ 578 «] نیفلتخم »

؟ تسین صاخ  ماع و  لماش  نافلتخم » ناثیدح   » ایآ
عمج دراوم  زا  اهنآ - لاثما  و  دوروم » دراو و  «، » موکحم مکاح و   » نینچمه دنراد و  هک  فالتخا  اما  دـنرادن  ضراعت  صاخ  ماع و  يرآ !

[. 579] دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  یفرع -
235 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یناثلا لوقلا  هجو  حدقنی  کلذب 580 ] و  بطاختلا ،
______________________________

نقیتم ردق  دوجو  اب  و  تسا 582 ] یفرع  عمج  دراوم  ریغ  اهباوج  اهلاؤس و  تاقالطا  زا  نقیتم  ردق  دیامن ، اعدا  یسک  رگا  [ 581 [- »] 1]
ماقم رد  نقیتم  ردـق  اریز  تسا  هجو  نودـب  فازج و  روکذـم ، ياعدا  هک  تسا  نیا  اـم  خـساپ  دومن ، کـسمت  ظاـفلا  قـالطا  هب  ناوتیمن 
سپ تسه  یجراـخ  نقیتم  ردـق  ياراد  یقلطم  ره  ـالا  و  یجراخ 583 ] نقیتم  ردـق  هن  دوشیم  باطخ  قالطا  هب  کسمت  عناـم  بطاـخت ،

اهباوج تالاؤس و  یجراخ  نقیتم  ردـق  یفرع ، عمج  دراوم  ریغ  هک  میراد  لوبق  مه  ام  رگید : ترابع  هب  دومن  کسمت  شقالطا  هب  دـیابن 
«. تسا عونمم  دشاب ، قالطا  فالخرب  ياهنیرق  بطاخت و  ماقم  رد  نقیتم  ردق  یفرع ، عمج  دراوم  ریغ  هکنیا  اما  تسه 

: تسا هنوگود  رب  نقیتم  ردق  [: » یجراخ 584 نقیتم  ردق  بطاخت و  ماقم  رد  نقیتم  ردق  نایب  اما 
رد نقیتم  ردق  کی  ياراد  یقلطم  یلک و  ره  بطاخت 585 :] ماقم  ریغ  رد  نقیتم  ردق  فلا :

236 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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بطاخت ماقم  ریغ  رد  نقیتم  ردـق  اضرف  تسا  هیدرفلا ) ملـسم   ) زراب دارفا  ای  درف  ياراد  یلک ، ره  رگید : ترابع  هب  تسا  بطاخت  ماـقم  ریغ 
زا عون  نیا  هک  تسین  حرطم  ناسنا ، يارب  اهنآ  تیدرف  رد  يدیدرت  ماهبا و  هنوگچیه  هک  تسه  یـصخشم  هتـسجرب و  دارفا  نامه  ناسنا ،

. تسین قالطا  داقعنا  هب  رضم  شدوجو  درادن و  ام  ثحب  هب  یطابترا  نقیتم 586 ،] ردق 
. دشابیم وگتفگ  ماقم  رد  نقیتم  ملسم و  ردق  نامه  بطاخت : ماقم  رد  نقیتم  ردق  ب :

سکره دیوگیم : هک  دنیامنیم  هظحالم  ار  باب  نآ  تایاور  دنکیم و  ثحب  هنمؤم  هبقر  قتع  تلیـضف  رد  شدـبع  اب  یئالوم  اضرف  لاثم :
هب هثحابم  نآ  زا  دـعب  الوم  رگا  لاح  دراد  باوث  رجا و  رادـقم  نالف  دـنک ، مهارف  ار  وا  يدازآ  تابجوم  ای  دـیامن  دازآ  ار  نمؤم  دـبع  کی 

هبقر هب  ار  نآ  بطاخت ، ماقم  رد  نقیتم  ردق  تسه و  هنمؤم  هبقر  قتع  هب  طوبرم  نامرف ، نآ  هک  تسا  یهیدب  ۀـبقر » قتعا  : » دـیوگب شدـبع 
. دهدیم قوس  هنمؤم 

؟ دومن کسمت  الوم  باطخ  قالطا  هب  ناوتیم  طئارش  نیا  رد  ایآ  لاؤس :
هکلب تسین  نایب  ماقم  رد  هک  یئالوم  میئوگیم : اذـل  دـشاب  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  تسا  نیا  قـالطا ، هب  کـسمت  طرـش  نیلوا  اریز  ریخ !

نیا قالطا ، هب  کـسمت  مود  طرـش  و  [587 ؟] درک کسمت  شباطخ  قالطا  هب  ناوتیم  هنوگچ  دـیامن  نایب  ـالامجا  ار  شدارم  دـهاوخیم 
ردق بطاخت ، ماقم  رد  رگا  سپ  دشابن  مه  بطاخت  ماقم  رد  نقیتم  ردـق  هک  تسا  نیا  شموس  طرـش  دـشابن و  فالخرب  ياهنیرق  هک  تسا 

و ۀبقر » قتعا  : » دیدومرف امـش  دـیوگب : شیالوم  هب  دـبع  رگا  رگید : ترابع  هب  تسا  قالطا  ياراد  الوم  مالک  تفگ  ناوتیمن  دوب ، ینقیتم 
هرابرد  ام  ثحب  لصا  هک  دیامنیم  جاجتحا  وا  هیلع  الوم  دیدومنن ، دیقم  نامیا ، هب  ار  نآ 

237 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مهیلع ۀـمئألا  نامز  ندـل  نم  ۀـیعطقلا  ةریـسلا  هیلع  ناک  قلطملا ، دـیقملا و  ماعلا و  صاخلا و  لثم  یف  قیفوتلا  نإ  لاقی 588 :] نأ  ـالإ  مهللا 

الاؤس و اهنأ  و  هب ، اهصاصتخا  يوعد  ول ال  یفرعلا ، قیفوتلا  دراوم  ریغب  جالعلا  رابخأ  صیصخت  بجوی  امع  الامجإ  ۀفـشاک  یه  و  مالّـسلا ،
و ال صاصتخالا ، لامتحا  عم  مومعلا  لامتحا  يواست  لامجإلا و  يوعد  وأ  جایتحالا ، ریحتلا و  دراوم  یف  جالعلا  جالعتسالا و  ددصب  اباوج 

وه امع  عدر  جالعلا  رابخأب  تبثی  ملف  کلذـل ، هنأ  روهظ  كانه  نکی  مل  ام  مومعلا  یفانی  امل ال  لاؤسلا  ۀحـص  درجم  اـمهیفانی ] ـال   ] اـهیفانی
[. 1 [ ] لمأتف 589 هیلع ، ۀنیرق  امهرودص  نوکی  امیف  فرصتلا  و  رهظألا ، یلع  رهاظلا  لمح  قیفوتلا و  نم  ءاملعلا ، ةریس  ءالقعلا و  ءانب  هیلع 

______________________________

[. 590 «] دوب هنمؤم  هبقر  قتع 
. تسین یفرع  یعمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  ینعی : دنتسه - روهشم  لوق  تابثا  ددصرد  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]

و [ 591 «] رهظا رهاظ و  «، » صاخ ماع و   » نیب هک  هدوب  نیا  هرواحم ، ءانبا  القع و  هریـس  نونکات  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نامز  زا  کلذ : حیـضوت 
رب ار  قلطم  الثم  دندومنیم ، عمج  دیقم » قلطم و  »

238 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب هدروخ  صیـصخت  هیجالع ، رابخا  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  الامجا »  » روکذم هریـس  رارمتـسا  دندرکیم و  لمح  صاخ  رب  ار  ماع  دیقم و 
زا دـنکیم  فشک  الامجا  هرمتـسم  هیعطق  هریـس  نآ  اما  دوشب  مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  اهظفلب »  » هیجـالع راـبخا  هچرگ  رگید : تراـبع 

ددـصب اـباوج  ـالاؤس و  اـهنا  هب و  اهـصاصتخا  يوـعد  [ 592] ـال وـل  تسا ...« - هدز  صیـصخت  ار  هیجـالع  راـبخا  موـمع  هـک  یلیلد  دوـجو 
 ...«. جالعلا جالعتسالا و 

صیصخت هب  لئاق  دیامنن ، یفرع  عمج  دراوم  ریغ  هب  ار  هیجالع  رابخا  صاصتخا  ياعدا  یسک  رگا  ینعی : میوشن  مه  صّـصخت  هب  لئاق  رگا 
. میوشیم

ریغ صتخم  روکذـم ، رابخا  تسا و  جراخ  هیجالع ، رابخا  مومع  زا  اعوضوم  یفرع  عمج  دراوم  دـیامن ، اـعدا  لوا ، زا  یـسک  تسا  نکمم 
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. دشابیم یفرع  عمج  دراوم 
؟ تسیچ ناشلیلد  دشابیم ، جراخ  هیجالع ، رابخا  زا  اصصخت »  » یفرع عمج  دراوم  دنیوگیم  هک  یناسک  لاؤس :

جالعتـسا مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  لـئاس  ینعی : هدوب  جاـیتحا »  » و ریحت »  » دراوم رد  جـالع » و  جالعتـسا 593 ]  » ددـصرد هیجالع  رابخا  باوج :
دراوم رد  اما  هدوب  جایتحا  ریحت و  دراوم  رد  جالع  جالعتـسا و  تشاد ، هجوت  دیاب  اهتنم  دـناهدومن  نایب  ار  جالع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومن و 

دراوم میئوگیم  هک  تساذل  دیامن  جالعتسا  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  لئاس  ات  تسین  یجایتحا  ریحت و  یفرع ، عمج 
239 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. تسین 594 نآ  لخاد  اعوضوم  تسا و  جراخ  هیجالع ، رابخا  زا  اصصخت  یفرع  عمج 
 ...«. صاصتخالا لامتحا  عم  مومعلا  لامتحا  يواست  لامجالا و  يوعد 595 ] وا  هب ....  اهصاصتخا  يوعد  ول ال  : » هلوق

دراوم ریغ  هب  هیجالع  رابخا  صاـصتخا  لاـمتحا  و  مومع 596 ] لامتحا  ینعی : تسا  لمجم  هیجالع ، راـبخا  الـصا  دوش  اـعدا  تسا  نکمم 
[597] اهیفانی و ال   » تسه يواسم  یفرع ، عمج 

240 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

رکذ دـق  و  رهظأ ، امهیأ  رهاظ و  امهیأ  نأ  رهظ  اذإ  امیف  لاکـشإ  الف  رخآلا ، یلع  لوألا  لمح  رهظألا و  رهاـظلا و  ضراـعت  مکح  تفرع  دـق 
[. 1 : ] اهفعض نایب  اهنم و  ۀلمج  یلإ  ةراشإلاب  سأب  الف  الصأ ، هب  ةربع  ام ال  کلذ  زییمتل  لاحلا  هبتشا  امیف 

______________________________

وه امع  عدر  جالعلا  راـبخاب  تبثی 598 ] ملف  کلذـل  هنا  روهظ  كانه  نکی  مل  ام  مومعلا  یفانی  امل ال  لاؤسلا  ۀحـص  درجم  امهیفانی ] ـال  [و 
 ...«. هیلع

هّیلالد هیعون  تاحجرم  لصف ]: ]

هراشا

راـبخا ضراـعت و  ماـکحا  دراد ، دوجو  یفرع  عمج  هک  يدراوم  رد  میتـفگ  دـش و  موـلعم  رهظا ، رهاـظ و  ضراـعت  عـضو  [ 599] البق [- 1]
ملسم هیضق ، يارغص  هک  تسا  یتروص  رد  هلئـسم  نیا  نکل  [ 601] دنیامنیم لمح  [ 600] رهظا رب  ار  رهاظ  هکلب  دوشیمن  يراج  هیجـالع ،

: ینعی دشاب 
. دیقم قلطم و  دننام  رهاظ -» كاذ  رهظا و  اذه   » مینادب

- قلطم ماع و  دننام : دوب - هبتشم  ام  يارب  رهظا  رهاظ و  يدروم ، رد  رگا  لاؤس :
241 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف ماعلا  روهظ  نوک  نم  امهنیب ، رمألا  راد  امیف  صیـصختلا  یلع  دـییقتلا  میدـقت  و  قالطإلا ، یلع  مومعلا  روهظ  حـیجرت  یف  لـیق  اـم  اـهنم :
ۀیمامت مدـعل  ذـئنیح  ماعلا  میدـقتف  انایب ، حلـصی  ماعلا  و  نایبلا ، مدـع  یلع  قلعم  هنإف  قالطإلا ، یف  قلطملا  روهظ  فـالخب  اـیزیجنت ، مومعلا 

هصیصختل  بجوم  هنإف  سکعلا 602 ،] فالخب  هعم ، قالطإلا  یضتقم 
______________________________

؟ تسیچ هلئسم  مکح  تسا ، رهظا  مادک  رهاظ و  لیلد ، مادک  میتسنادن  و 
، قلطم اب  ایآ  قالطا ؟ رب  قلطم  تلالد  ای  تسا  رهظا  مومع ، رب  ماع  تلالد  مینادیمن  نکل  میراد  قلطم  کی  ماـع و  کـی  رگید : تراـبع  هب 
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؟ میئامن دیقم  ار  قلطم  ماع ، هلیسو  هب  هکنیا  ای  مینزب  صیصخت  ار  ماع 
املع مامت  لماش  هدـش و  عضو  مومع ، هدافا  يارب  مال و  هب  یّلحم  عمج  ءاملعلا » - » هدـش دراو  ءاملعلا » مرکا   » تروص هب  یماع  دـینک  ضرف 
هدافا مال ، هب  یّلحم  درفم  هکنیا  رب  انب  هدـش - دراو  قسافلا » مرکت  ال   » تروص هب  ماـع  اـب  یفاـنم  یقلطم ، و  دوشیم - ـالداع  وا  ناـک  اقـساف 

نآ نیب  ارهق  هک  لهاج - ای  دـشاب  ملاع  هکنیا  زا  معا  نکن  مارکا  ار  قساف  تعیبط  دـشاب : نیا  قسافلا  مرکت  ياـنعم ال  و  [ 603] دیامنن مومع 
رهظا ماع ، مومع  ایآ  مینیبب  دیاب  میتسه و  ریگرد  ود ،

242 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. صیصختلا نم  بلغأ  دییقتلا  نأ  نم  و  رئاد . وحن  یلع  الإ  هجو  الب 

دییقتلا ۀیبلغأ  و  دبألا ، یلإ  بطاختلا ال  ماقم  یف  نایبلا  مدع  وه  امنإ  ۀمکحلا ، تامدقم  یف  یـضتقملا  ءزج  وه  يذلا  نایبلا  مدـع  نإ  هیف : و 
: لیق دق  ۀباثمب  صیصختلا  ةرثک  عم 

[604] ربدتف رخآلا ، نم  امهدحأ  ۀیرهظأل  ۀبجوملا  اهتایـصوصخ  ۀظحالم  نم  ۀیـضق  لک  یف  ّدب  الف  دـیفم ، ریغ  صخ ، دـق  الإ و  ماع  نم  ام 
[. 1]
______________________________

: مینزب صیصخت  ار  مومع  قالطا ، اب  دیاب  دشابیم و  رهظا  قلطم ، قالطا  هکنیا  ای  مینک  دیقم  ار  قلطم  قالطا  ءاملعلا » مرکا   » اب دیاب  تسا و 
نآ حیـضوت  هب  کـنیا  هک  تسین  هّرـس  سّدـق  فنـصم  لوبق  دروم  کیچـیه ، هک  هدـش  ناـیب  رهاـظ ، زا  رهظا  نییعت  يارب  يروـما  باوـج :

. میزادرپیم

قالطا رب  مومع  حیجرت  - 1

دـشاب قلطم  دیقم  ماع ، هک  قسافلا -» مرکت  ال   » و ءاملعلا » مرکا   » دننام یقلطم - روهظ  یماع و  روهظ  نیب  دوش  رئاد  رما ، رگا  دناهتفگ  [- 1]
: هدش هماقا  نآ ، يارب  هجو  ود  تسا و  قلطم  روهظ  زا  اوقا  ماع ، روهظ  دشاب ، ماع  صصخم  قلطم ، ای 

« عضو  » رطاخ هب  مومع  رد  ءاملعلا -»  » دننام ماع - روهظ  هک  تسا  نیا  لوا ، هجو  فلا :
243 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رب قلطم 605 ] تلالد  فالخ  هب  درادـن  يدـیق  طرـش و  تسا ، يزیجنت  شتلالد  هدومن و  عضو  مومع  يارب  ار  ماع  عضاو ، ینعی : تسا  ماع 
[. تسا 607 تمکح 606 ] تامدقم  تیمامت  رب  قلعم  یقیلعت و  هک  قالطا 

الا دشاب و  هدرکن  نایب  نآ  يارب  يدیق  الوم  هک  تسا  قالطا  رب  لاد  قلطم ، یماگنه  ینعی : تسا  دیق  نایب  مدع  تمکح ، تامدـقم  زا  یکی 
[. 608] درادن قالطا  رب  تلالد  قلطم ، دشاب ، هدومن  نایب  ار  يدیق  رگا 

« ءاملعلا مرکا   » دراد و تیدیق  تیحالـص  ماع » ، » ثحب لحم  رد  تسا و  دیق  نایب  مدع  رب  طورـشم  قالطا ، رب  قلطم  تلالد  هکنیا  هصالخ ،
رد تمکح  تامدـقم  ماع ، دوجو  اب  سپ  تسا  لهاج  هب  دـیقم  قسافلا » مرکت  ال  : » دـیوگب دـیامن و  دـیقم  ار  قساـفلا » مرکت  ـال   » دـناوتیم

. دشابیمن ققحم  قالطا ، يارب  یضتقم  تسین و  يراج  قالطا ، بناج 
، روکذم طئارـش  رد  رگا  اّما  دیآیمن . مزال  يروذحم  هنوگچیه  مینک ، دـیقم  ار  رگید  لیلد  نآ ، اب  میئامن و  لمع  ماع  مومع  هب  رگا  هجیتن :
« ءاملعلا مرکا   » ارهق دوشیم ، لـهاج  ملاـع و  لـماش  دراد و  قـالطا  قساـفلا » مرکت  ـال   » میئوگب میئاـمن و  مدـقم  ماـع ، مومع  رب  ار  قـالطا 

صیصخت  فلا : دیآیم - مزال  نیروذحملا » دحا   » هدروخ و صیصخت 
244 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. رودلا هجو  یلع  صیصخت  ب : صصخم . الب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1618 

http://www.ghaemiyeh.com


اریز تسا  رودلا » هجو  یلع   » صیـصخت مزلتـسم  دینزب ، صیـصخت  ار  ءاملعلا » مرکا   » مومع دـیهاوخب  قسافلا » مرکت  ال   » اب رگا  رود :»  » نایب
مهنآ قالطا  و  [ 609] دـشاب هتـشاد  روهظ »  » قالطا رد  قلطم  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  قسافلا » مرکت  ال   » قالطا هلیـسو  هب  ماـع  صیـصخت 

نینچ رگا  دوشیم و  دیق  نایب  هلزنم  هب  قلطم  يارب  ماع  دـنزن ، صیـصخت  ار  ماع  رگا  الا  دـنزب و  صیـصخت  ار  ماع  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم 
رب فقوتم  مهنآ  قـالطا  تسا و  قلطم  قـالطا  رب  فقوتم  قـالطا ، هلیـسو  هب  ماـع  صیـصخت  سپ  درادـن  قـالطا  رب  تلـالد  قـلطم ، دـش ،

. دوریم نیب  زا  قالطا  ارهق  دوشیم و  دیق  نایب  ماع ، دنزن ، صیصخت  هچنانچ  تسا  قلطم  دنزب ، صیصخت  رگا  تسا - صیصخت 
 ...«. یضتقملا ءزج  وه  يذلا  نایبلا  مدع  نا  هیف  و  : » هلوق

دیق نایب  مدع  رب  قلعم  یقیلعت و  قالطا ، رب  قلطم  تلالد  تسا و  طرـش  نودب  يزیجنت و  مومع ، رب  ماع  تلالد  دـیتفگ  هکنیا  لوا : هجو  در 
مدع  » زا دوصقم  هک : تشاد  هجوت  دیاب  نکل  تسا  دـیق  نایب  مدـع  هب  طورـشم  قالطا ، رد  قلطم  روهظ  هک : تسا  نیا  شخـساپ  دـشابیم ،

: ینعی تسا  بطاخت  ماقم  رد  نایب  مدع  تسا - تمکح  تامدقم  ءزج  هک  نایبلا -»
ادعب دش و  رداص  قسافلا » مرکت  ال   » ادتبا رگا  اما  [. 611 «] دب الا  یلا   » هن [ 610] دشاب هتـشاد  يدیق  باطخ ، لاح  رد  قسافلا » مرکت  ال   » دیابن
يارب قالطا  اریز  تسین  قالطا  رد  قلطم  روهظ  هب  رـضم  دـش ، قساف  ریغ  قساف و  ملاع  لماش  شمومع  تشگ و  رداـص  ءاـملعلا » مرکا   » مه

هلمج 
245 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

رد ماع  مه  و  [ 613] دراد روهظ  قالطا ، رد  قلطم  مه  سپ  تشادـن - يدـیق  بطاخت ، نیح  رد  نوچ  [- 612] دش دقعنم  قسافلا » مرکت  «ال 
. دنشابیم ناسکی  ود  ره  تسا و  روهظ  ياراد  مومع ،

رب فقوتم  اهنآ  مامت  اریز  دش  صخـشم  امـش  يارب  رود »  » هلأسم هلمج ، زا  بلاطم 614 ] رئاس  خساپ  میدرک ، رکذ  نونکا  هچنآ  زا  رکذـت :
. تسا یقیلعت  قلطم ، روهظ  يزیجنت و  ماع ، روهظ  هک : دوب  هلئسم  نیا 

«. صیصختلا نم  بلغا  دییقتلا  نا  نم  و  : » هلوق
ترثک رگید : ترابع  هب  تسا 615 ] تامومع  صیـصخت  زا  شیب  تاقلطم  دـییقت  هک : تسا  نیا  قلطم ، رب  ماع  میدـقت  يارب  مّود  هجو  ب :

. میوش صیصخت  هب  لئاق  هکنیا  هن  میئامن  دیقم  ار  قلطم  هیف » نحن  ام   » رد هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  دییقت ،
. دشابیم هرمث  دقاف  عونمم و  هبلغ ، الوا » : » مود هجو  در 

«. صخ دق  الا و  ماع  نم  ام  : » هدش روهشم  دناهتفگ و  هکیلاحرد  تسا  تامومع  صیصخت  زا  شیب  تاقلطم ، دییقت  دیئوگیم  هنوگچ 
دودرم مه  مود  هجو  سپ  درادـن  تیجح  هک  مهنآ  زا  لـصاح  ّنظ  دوشیمن و  نآ ، تیرهظا  ماـع و  روهظ  هب  عطق  بجوم  توبث ، ضرفرب 

. تسا
مدـقم ار  ناـمه  دـش ، موـلعم  يرگید  رب  امهدـحا  تیرهظا »  » رگا دوـمن  هجوـت  ماـقم ، نئارق  تایـصوصخ و  هـب  دـیاب  دروـم  ره  رد  هجیتـن :

[616 .] هللا ءاش  نإ  هلیصفت  یتأی  ام  یلع  دومن - عوجر  ضراعت  باب  دعاوق  هب  دیاب  الا  میئامنیم و 

ص246 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
246 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نوکی نأ  نیب  رودـی  ثیح  صاخلاب ، لمعلا  تقو  روضح  دـعب  ماع  درو  اذإ  امک  خـسنلا - صیـصختلا و  نیب  راد  اذإ  اـمیف  لـیق  اـم  اـهنم : و 
اـصصخم صاخلا  نوکی  نأ  نیب  رودـی  ثیح  ماعلاب ، لمعلا  تقو  روضح  دـعب  صاخلا  درو  وأ  اخـسان ، ماـعلا  نوکی  وأ  اصـصخم  صاـخلا 

. خسنلا ةردن  صیصختلا و  ۀبلغ  نم  خسنلا ، یلع  صیصختلا  میدقت  هجو  یف  هماود - هرارمتسال و  اعفار  هل و  اخسان  وأ  ماعلل ،
یلع دییقتلا  میدـقت  یف  یلقعلا  هجولا  یلعف  عضولاب ، قالطإلاب ال  وه  امنإ  ماودـلا  رارمتـسالا و  یلع  ماعلا  وأ  صاخلا  ۀـلالد  نأ  یفخی  و ال 
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روهظ ۀـیئاوقأ  بجوت  امنإ  صیـصختلا  ۀـبلغ  نإ  و  [، 617] اضیأ صیـصختلا  یلع  خسنلا  میدقت  نارودـلا  اذـه  یف  مزاللا  ناک  صیـصختلا 
ۀفنتکملا نئارق  نم  دـعت  ۀـباثمب  ةرواحملا  لهأ  ناهذأ  یف  ةزکترم  تناـک  اذإ  مومعلا  یف  ماـعلا  روهظ  نم  ماودـلا  رارمتـسالا و  یف  مـالکلا 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهل ، ۀبجوم  ریغ  اهنأ  الإ  صیصختلاب ، نظلل  ةدیفم  تناک  نإ  یهف و  ّالإ  و  مالکلاب ،
______________________________

خسن صیصخت و  نیب  رما ، نارود  - 2

: دناهدرک رکذ  ار  دروم  ود  هیف  نحن  ام  رد  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]
روضح زا  دعب  نکل  دنیامن  لمع  مه  صاخ  هب  نیفلکم  دسرارف و  نآ  هب  لمع  تقو  دوش ، دراو  دیز - مارکا  مرحی  دننام  یـصاخ - رگا  - 1
خـسان ماع ، هکنیا  نیب  تسا  رئاد  رما ، روکذـم ، ضرف  رد  دوش ، رداص  الوم  فرط  زا  ءاملعلا - مرکا  دـننام : یماع - صاـخ ، هب  لـمع  تقو 

- دیز زا  ریغ  املع - مامت  مارکا  ینعی : دشاب  ماع  صصخم  یلبق ، صاخ  هکنیا  ای  [ 618] دشاب صاخ 
247 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسه یقاب  دوخ ، تمرح  هب  دیز  مارکا  اما  تسا  بجاو 
. رهاظ مادک  تسا و  رهظا  مادک  تسین  مولعم  میراد و  روهظ  ود  روکذم ، ضرف  رد 

مارکا مرحی   » هب طوبرم  روهظ ، کی  تسا و  مومع  رب  لاد  مال و  هب  یّلحم  عمج  ءاملعلا » ، » دـشابیم ءاـملعلا » مرکا   » هب طوبرم  روهظ ، کـی 
. تسا يدبا  رمتسم و  دیز ، مارکا  تمرح  هک : تسا  نیا  شروهظ  ینعی  تسا  مکح  ماود  رارمتسا و  رد  نآ  روهظ  دشابیم ، دیز »

. دشابیم رهظا  املع  مامت  مارکا  رب  ماع  روهظ  تلالد و  ای  تسا  رهظا  اوقا و  رارمتسا ، رب  صاخ  روهظ  ایآ  هک  دومن  یسررب  دیاب 
رهظا ماود ، رارمتـسا و  رد  صاخ  روهظ  هچنانچ  دیامن و  خسن  ار  صاخ  مکح  دنامب و  ظوفحم  شمومع  دیاب  دـشاب  رهظا  ماع ، مومع  رگا 

. مینزب صیصخت  ار  ماع  ارهق  میشاب و  دیز  مارکا  تمرح  هب  لئاق  میهد و  رارمتسا  ار  صاخ  مکح  دیاب  دشاب 
[. تسا 619 رهظا  مادک  رهاظ و  مادک  تسین  مولعم  تسا و  هبتشم  رهظا ، رهاظ و  روبزم ، ضرف  رد  هجیتن :

لمع نامز  روضح  زا  دعب  نکل  دناهدومن  لمع  نآ  قبط  نیفلکم ، هدیسر و  ارف  مهنآ  هب  لمع  تقو  هدش ، دراو  یماع  ادتبا  دینک  ضرف  - 2
: هک وحن  نیا  هب  تسا  صیصخت  خسن و  نیب  رئاد  رما ، مه  روکذم  ضرف  رد  هدش . دراو  ملاعلا » ادیز  مرکت  ال   » تروص هب  یصاخ  ماع ، هب 

، ملاع دـیز  مارکا  ادـتبا  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـشاب ، صـصخم  رگا  هک  تسا  ماع  صـصخم  ملاعلا » ادـیز  مرکت  ـال   » اـیآ تسین  مولعم 
، صاخ رگا  اما  هدوبن . ءاـملعلا » مارکا   » تحت لوا  زا  دـیز  رگید : تراـبع  هب  تسا  بجاو  شمارکا  میدرکیم  لاـیخ  اـم  نکل  هدوبن  بجاو 

هدش خسن  دیز ، مارکا  بوجو  زورما  زا  یلو  هدوب  بجاو  دـیز - هلمج ، زا  املع - مامت  مارکا  زورما  ات  تسا : نیا  شیانعم  دـشاب  ماع  خـسان 
تیصصخم  صاخ و  تیخسان  نیب  رما ، نارود  سپ 

248 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟] نآ 620 صصخم  ای  تسا  ماع  خسان  صاخ ، ایآ  تسا - صاخ 

. صاخ رد  هن  تسا  ظوحلم  ماع ، رد  دنتسه  ضراعتم  رگیدکی  اب  هک  يروهظ  [ 621] ود رکذت :
شدارفا مومع  زا  ای  میئامن  دـی  عفر  امهدـحا »  » زا دـیاب  ام  و  رارمتـسا - رد  روهظ  مومع و  رد  روهظ  دراد - دوجو  ماع  بناـج  رد  روهظ  ود 

هکنیا اـی  تسا  ماـع  صـصخم  يدـعب ، صاـخ  دوبن و  ءاـملعلا  مرکا  لـخاد  مارکا ، مکح  رظن  زا  ادـتبا  زا  دـیز  میئوگب  میئاـمن و  رظنفرص 
زا اهتنم  دوب  بجاو  دـیز - یتح  اـملع - ماـمت  مارکا  میئوگب : میئاـمن و  ظـفح  ار  ءاـملعلا » مرکا   » مومع ینعی : تسا  خـسان  صاـخ ، میئوگب 

. دش خسن  دیز ، مارکا  بوجو  [ 622] زورما
درک و تیاعر  ار  مکح  رارمتـسا  دومن و  دی  عفر  مومع ، زا  دز و  صیـصخت  ار  ماع  دیاب  تسا  مدقم  خسن ، رب  صیـصخت  دـناهتفگ : یـضعب 
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ّنأک سپ  [ 623] دوشیم مومع  رب  ماع  تلـالد  فیعـضت  ببـس  صیـصخت ، ترثک  ینعی : تسا  خـسن » تلق  صیـصخت و  ترثک   » ناـشلیلد
، رارمتـسا ماود و  رب  لیلد  تلالد  خسن - هن  دش  صیـصخت  بکترم  دـیاب  اذـل  تسا  مومع  رب  ماع  تلالد  زا  رهظا  مکح ، رارمتـسا  رب  تلالد 

. تسا مومع  رب  ماع  تلالد  زا  رهظا  اوقا و 
، دـندومن هماقا  هک  یلقع  هجو  ای  لیلد  [، 624] دندادیم حیجرت  ار  قلطم  دییقت  قلطم ، ماع و  ضراعت  رد  هک  یناسک  هّرـس : سّدـق  فنـصم 

. تسا دیق  نایب  مدع  رب  قلعم  یقیلعت و  قالطا ، رب  قلطم  تلالد  اما  يزیجنت  مومع ، رب  ماع  تلالد  دوب : نیا 
249 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسا قالطا  ببس  هب  [ 626] رارمتسا رب  لیلد  تلالد  اریز  صیصخت  هن  دنوش  خسن  بکترم  دیاب  مه  یلعف 625 ] ثحب  رد  لیلد  نامه  قبط 
« هیف نحن  ام   » رد لبق  مالک  نامه  نیع  دشاب ، نایب  مدع  رب  قلعم  هچنانچ  تسا و  دیق  نایب  مدـع  رب  قلعم  دـش ، قالطا  ببـس  هب  رگا  و  [ 627

اتجیتن درادن  دوجو  قالطا  يارب  یـضتقم  سپ  دش  دیق  نایب  یتقو  دشاب  دیق  نایب  ماع ، دوجو  ثحب ، لحم  رد  تسا  نکمم  دشابیم ، يراج 
هب ینعی : دومن - مدـقم  صیـصخت ، رب  ار  خـسن  دـیاب  یلعف  ثحب  رد  لبق  لیلد  قبط  هکنیا  هصـالخ ، تسین . ققحم  رارمتـسا ، يارب  یـضتقم 

. میئامنیم خسن  ار  یلبق  ماع  يدعب ، صاخ  هلیسو  هب  نینچمه  مینکیم و  خسن  ار  یلبق  صاخ  ماع ، هلیسو 
. دوب لبق  لیلد  اب  هطبار  رد  میدرک  رکذ  اریخا  ار  هچنآ  رکذت :

فیعض مومع ، رب  ماع  تلالد  دوشیم ، ثعاب  صیـصخت ، ترثک  هک  میراد  لوبق  مه  ام  خسن : تلق  صیـصخت و  ترثک  هلأسم  هب  عجار  اما 
نیا رب  دوش  هنیرق  صیـصخت ، ترثک  هک  يروطهب  دـشاب  نانچ  هرواحم ، لها  نهذ  رد  هک  تسا  نیا  شطرـش  تشاد  هجوت  دـیاب  نکل  دوش 

. دشاب مالک  هب  فوفحم  ياهنیرق  ینعی : هدروخ - صیصخت  ماع ، هک 
تسا لوبق  دروم  هلئسم ، دوش ، فیعض  اهنآ  رظن  رد  مومع  رب  ماع  تلالد  هک  يوحن  هب  دننادب  ار  خسن  تلق  صیـصخت و  ترثک  همه ، رگا 
. دوش فیعضت  هرواحم ، لها  فرع و  رظن  رد  مومع  رب  ماع  تلالد  دوشیمن  ببس  عقاو - ملاع  رد  خسن - تلق  صیصخت و  ترثک  الا  و 

هب دوش  زکترم  هرواـحم ، لـها  رظن  رد  هک  دوشیم  رارمتـسا »  » تیرهظا تیئاوقا و  ثعاـب  یتقو  خـسن ، تلق  صیـصخت و  ترثـک  هصـالخ :
. تسا مومع  رب  ماع ، تلالد  زا  رهظا  رارمتسا ، رب  شتلالد  تفگ  ناوتب  ات  دشاب  مالک  هب  فوفحم  هنیرق  کی  شدوخ  هک  يوحن 

250 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
صیـصخت یف  رمألا  لکـشی  ۀـجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأت  مزلی  الئل  صیـصختلا ، یف  لـمعلا  تقو  روضح  مدـع  راـبتعا  یلع  ءاـنب  هنإ  مث 

مازتلا و  امهتامومعب ]  ] اهتامومعب لمعلا  تقو  روضح  دعب  ةرداص  اهنإف  مالّـسلا ، مهیلع  ۀمئألا  نع  ةرداصلا  تاصوصخلاب  ۀنـسلا  وأ  باتکلا 
[. 1  ] يرت امک  مالسلا  مهیلع  مهنع  ۀیاورلاب  امهخسن  زاوجب  لیق  ول  اهب و  امهخسن ]  ] اهخسن

______________________________

تنس باتک و  تامومع  صیصخت 

هدوب شیپ  زور  هد  ءاملعلا - مرکا  دننام : یماع - هب  لمع  تقو  رگا  اضرف  تسا  ربتعم  ماع ، هب  لمع  تقو  روضح  مدـع  صیـصخت ، رد  [- 1]
حیبق و  تجاح 628 ] تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتـسم  میئامن ، رکذ  ملاعلا - ادـیز  مرکت  ـال  دـننام : یـصصخم - نآ ، يارب  میهاوخب  زورما  نکل 

. تسا
[. 629] دوش رداص  نآ  هب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  ماع ، ره  صصخم  هک  تسا  مزال  سپ 

: میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  هدش  حرطم  یلاکشا  روکذم ، همدقم  هب  هجوت  اب 
زا دعب  مالّـسلا - مهیلع  همئا  ناسل  زا  دـعب ، لاس  اههد  مه  یـصاخ  رابخا  نکل  هدـش 630 ] دراو  باتک ، رد  یناوارف  تامومع  لاکـشا : نایب 

تقو زا  نایب  ریخأت  مزلتـسم  دنـشاب ، تامومع  صـصخم  رابخا ، نآ  دـشاب ، انب  رگا  هک  هدـش  رداـص  تاـمومع - نآ  هب  لـمع  تقو  روضح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1621 

http://www.ghaemiyeh.com


زاوجب لیق  ول  و  تسین - خسن  رب  باحـصا  املع و  ءانب  هکنآ  لاح  تسا و  خسان  مکح  رد  هصاخ  رابخا  نآ  دب  سپ ال  تسا  حیبق  تجاح و 
تنس ای  نآرق - تامومع  صصخم  ار  هصاخ  رابخا  نآ  هکلب  يرت 631 -] امک  مالّسلا  مهیلع  مهنع  ۀیاورلاب  ۀنسلا ] باتکلا و  يا   ] امهخـسن

. دننادیم يوبن -
251 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امیف کلذ  نأ  حضاولا  نم  ناک  و  ۀجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأت  حبق  لجأل  ناک  ثیح  کلذ  رابتعا  نإ  لاقی : نأ  نم  هلح  یف  صیحم  الف 
نکی مل  لوألا ، ردصلا  یف  فیلاکتلا  نم  دـحاو  ریغ  ءافخإک  اهئادـبإ ، یف  ةدـسفم  وأ  تاصوصخلا  ءافخإ  یف  ۀحلـصم  كانه  نکی  مل  اذإ 
سأب هلجأل ال  و  ارهاظ ، هیف  الخاد  ناک  نإ  اعقاو و  ماعلا  مکح  نع  اجراخ  ناک  اهدروم  نأ  فاشکتـسا  و  اهب ، امهتامومع  صیـصختب  سأـب 

[. 1 [ ] نطفتف 633 اضیأ ، ماودلا  و  [ 632] رارمتسالا یف  اهقالطإب  تامومعلا  کلت  روهظ  نع  اهب  دیلا  عفر  ینعمب  خسنلاب  مازتلالاب 
______________________________

املع ءانب  فالخرب  دنتسه  خسان  دیئوگب  رگا  تسا و  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  دنشاب ، صـصخم  هصاخ ، رابخا  نآ  رگا  هصالخ :
[. 634] ةدحاولا ۀعیرشلا  یف  ریثکلا  خسنلا  دعبل  تسا - باحصا  و 

حیبق تجاح ، تقو  زا  نایب  ریخأت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دشابیم  ربتعم  صیـصخت ، رد  ماع  هب  لمع  تقو  روضح  مدع  هکنیا  باوج : [- 1]
دوجو ياهدسفم  نآ  راهظا  رد  ای  دشابن  یتحلـصم  صیـصخت ، ءافخا  رد  هک  تسا  ققحم  یتقو  حبق »  » هک تشاد  هجوت  دیاب  نکل  دـشابیم 

. دشاب هتشادن 
ياراد هلئسم ، نیا  نایب  نکل  تسا  ماع  تحت  زا  جراخ  امکح »  » ملاع دیز  عقاو ،» ملاع   » رد اما  هدش  رداص  ءاملعلا » مرکا   » دینک ضرف  لاثم :

رد هکنیا  ای  تسه  يدیدش  هدسفم 
252 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مزال یحبق  چـیه  دزادـنا ، ریخأت  هب  ار  صیـصخت  ـالوم  رگا  [ 636] دراوـم نیا  رد  هک  تسا  هتفهن  يرتـالاب  تحلـصم  [، 635] رما نیا  ءاـفخا 
، هدش رداص  ماع ، هب  لمع  نامز  زا  دـعب  هک  یـصاخ  رابخا  دراد  ناکما  دوشیم و  عفد  لاکـشا ، نآ  روکذـم ، نایب  اب  اتجیتن  [ 637] دیآیمن

يرایسب هکنیا  امک  هدوب  یئاوقا  تحلصم  نآ ، ءافخا  رد  دیاش  اریز  دشاب  هتشادن  يررض  مه  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  دشاب و  صـصخم 
مولعم مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  هرداص  رابخا  تکرب  هب  سپ  هدوبن  نآ  راهظا  رد  یتحلـصم  مالـسا ، ردص  رد  هدـش و  نایب  اجیردـت  ماکحا  زا 

[. 638] دناهدوبن دارم  عقاو ، رد  دارفا  نآ  هدوب و  صصخم  ماع ، هدوب و  جراخ  ماع ، تحت  زا  لوا ، زا  دارفا  نآ  دوشیم 
رابخا نآ  هک  دـش  لئاق  تسا ، نکمم  ای -...  هدوب و  صـصخم  ءاـفخا  رد  تحلـصم  تسا  لـمتحم  هک  هلئـسم - ناـمه  هب  هجوت  اـب  رکذـت :

تحلـصم هظحالم  هب  دناهدوب - لخاد  ماع ، مکح  رد  دارفا  نآ  رابخا ، روهظ  نامز  ات  ینعی : دنـشاب  تنـس  باتک و  تامومع  خـسان  هصاخ ،
، مکح نآ  ینعی : هدرک  ادـیپ  ققحت  خـسن ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  ناسل  رد  هدراو  هصاخ  رابخا  هطـساو  هب  نکل  راهظا - رد  هدـسفم  ای  افخا  رد 

. دش عفترم  رابخا ، هطساو  هب  دشیم  هدیمهف  نآ  زا  هک  يرارمتسا  هدش - عطقنم 
؟ تسیچ صیصخت  نآ  اب  خسن  نآ  توافت  لاؤس :

فـشک ادـعب  نکل  هدوب  يرهاظ  ماع ، مکح  هدوبن و  دارم  لوا ، زا  صاخ  هک  دوشیم  فشک  صیـصخت ، دروم  رد  هک : تسا  نیا  شتواـفت 
نآ  یعقاو  مکح  هک  خسن  فالخ  هب  هدش . فالخ 

253 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. ادیج لمأتف  هدشن  ققحم  یفالخ  فشک  هدوب و  نامه  تقیقح ، رد  [ 639] درف

: دناهدومرف نینچ  روکذم ، ثحب  نایاپ  رد  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  رکذت :
یف اهیلع  نهربملا  نا  الا  رظنلا  ءادتبا  یف  ۀجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  حبق  ةدعاق  یفانی  ناک  نا  تامومعلل و  ۀصصخم  اهلعج  نا  هلـصاح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1622 

http://www.ghaemiyeh.com


رهاوظ هیـضتقی  ام  سانلا  فیلکت  نوکیف  الـصا  هیف  حـبق  الف  الا  لمعلا و  ۀـجاحلا و  تقو  نع  هریخأت  ۀحلـصملا  یـضتقت  مل  امیف  اهنا  اهلحم 
لوصالا یلا  عوجرلا  مالسالا و  ماکحا  جردب  ۀحلـصملا  تضتقا  امک  هناف  الـصا  هیف  ورغ  ۀیظفللا و ال  لوصالا  یلع  الاکتا  ۀنـسلا  باتکلا و 
تضتقا کلذک  نینس  نیرـشع  ةرم  یف  ۀلاسرلا  داقتعا  دیحوتلاب و  الا  نیفلکم  اوناک  ام  مالـسالا  ردص  یف  مهنا  درو  یتح  نایبلا  لبق  ۀیلقعلا 
يرکـسع صاخ  يوبن و  ماع  بر  هناف  کلذب  عطقلا  بجوی  رابخالا  راثآلا و  یف  لمأتلا  رهاوظلاب و  لمعلا  نامز  نع  فراوصلا  نایبلا  ریخأت 

اهیلع ۀـمطاف  ۀفیحـص  هیلع  توطنا  امب  امبر  هّللا و  مالک  نوطبب  مکحی  رهظ  اذا  هجرف  هّللا  لجع  رظتنملا  ۀـجحلا  نا  یلع  لد  اـم  امیـس  ـال  و 
نامز یف  نیدلا  خسن  مدع  ةرورـض  تایآلا  نم  هعمج  ام  مالّـسلا  هیلع  یلع  ءافخا  یف  درو  ام  اهریغ و  رباج و  ۀـیاور  نم  رهظی  امک  مالّـسلا 

الا ۀحلصملا  هیضتقت  ام  بسح  یلع  مهتنمزا  یف  هورهظا  ام  راهظاب  نیرومأم  اوناک  ۀمئالا  نا  الا  کلذ  یف  هجولا  سیلف  مالّـسلا  هیلع  هروهظ 
یک ال مالّسلا  هیلع  مامالا  دنع  خسانلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  عادیا  مازتلاب  اضیا  خسنلا  ححصی  صیـصختلا  ححـصی  امک  هجولا  اذه  نا 

عطقلا انل  لصحی  الف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  هغلب  امل  اظفاح  یصولا  نوک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نامز  یف  نیدلا  لیمکت  یفانی 
لب ةروکذـملا  تاصـصخملاب  صتخی  رکذ ال  ام  نا  مث  خـسنلا  نود  صیـصختلا  یلع  لمحلا  یلع  ءاهقفلا  ءانب  نکل  صیـصختلا  ۀـیبلغاب  ح 

[. 640] رهاوظلاب لمعلا  ۀنمزا  نع  ةرخأتملا  فراوصلا  عیمج  یف  يرجی 
254 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
نع ولخی  امبر ال  هنیعتف  امهیلع  دـئازلا  نیب  ناک  اذإ  اما  و  نینثـالا ، نیب  ضراـعتلا  ناـک  اذإ  نیبلا  یف  ناـک  ول  رهظـألا  نییعت  یف  لاکـشإ  ـال 

مزاللا ناک  اهـضعبب ، صـصخ  دق  تاصوصخ و  ماع و  كانه  ناک  اذإ  هنأ  مهوت  ثیح  أطخ ، هابتـشا و  یف  مالعألا  ضعب  عقو  اذـل  و  ءافخ ،
هذه ۀیاعر  نم  ّدب  الف  هجو ، نم  صوصخ  مومع و  یلإ  ۀبسنلا  بلقنت  امبرف  هب ، هصیصخت  دعب  تاصوصخلا  رئاس  نیب  هنیب و  ۀبسنلا  ۀظحالم 
اهلاح یلع  هدعب  ۀبسنلا  تناک  اذإ  الإ  هیلع ، اهمیدقت  ال  حجار ، كانه  نکی  مل  ول  اهنیب  هنیب و  رییختلا  وأ  اهنم ، هنم و  حجارلا  میدقت  ۀبسنلا و 

[. 1]
______________________________

تبسن بالقنا  رد  لصف ]: ]

رهظا نییعت  رد  یلاکـشا  دـشاب ، رهظا »  » امهدـحا اما  ضراعتم  رگیدـکی  اب  لیلد  ود  رگا  هک  میدرک  نایب  لیـصفت  وحن  هب  البق  رکذـت : [- 1]
نیب یفانت ، هک  تسا  یتروص  رد  هلئـسم  نیا  نکل  دنیامنیم - لمح  رهظا ، رب  ار  رهاظ  دوشیم - مدـقم  رهاظ ، رب  رهظا  ینعی : درادـن  دوجو 

. لیلد ود  زا  شیب  هن  دشاب  لیلد » ود  »
عقاو لاکـشا  لحم  ءافخ ،» نع  ولخی  ال   » رهظا نییعت  دـشاب - صاخ  ود  ماع و  کی  هکنیا  لثم  دـشاب - لـیلد  ود  زا  شیب  نیب  ضراـعت ، رگا 

هتـشاد صاخ  ود  ماع و  کی  رگا  اضرف  هک  دناهدومن  مهوت  ناشیا  اریز  هداد  خر  مه  یئاطخ  هابتـشا و  مالعا 641 ،] زا  یضعب  يارب  هدش و 
تبـسن هک  تسا  مزال  تروص ، نیا  رد  دشاب  هدروخ  صیـصخت  صاخ ، ود  زا  یکی  هلیـسو  هب  ماع  نآ  دنـضراعتم و  رگیدکی  اب  هک  میـشاب 
[. 643] دشاب هدش  بلقنم  رگید ، صاخ  ماع و  نآ  نیب  تبسن  تسا  نکمم  نوچ  دومن  هظحالم  رگید  صاخ  اب  ار  صّصخم 642 ] ماع 

255 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: فلا دینک : ضرف  نینچ  بیترت ، هب  ار  صاخ - ود  ماع و  ضراعتم - لیلد  هس  نآ  لاثم :

. ءاملعلا نم  نییوحنلا  مرکت  ال  ج : ءاملعلا . نم  قاسفلا  مرکت  ال  ب : ءاملعلا . مرکا 
مومع و مه  فـلا و ج  لـیلد  نیب  تبـسن  نینچمه  تسا و  قـلطم  صوـصخ  موـمع و  ب »  » و فـلا »  » لـیلد نیب  تبـسن  صیـصخت ، زا  لـبق 

ءاملع ءاملعلا »  » زا دوصقم  میتفگ  میدز و  صیصخت  ءاملعلا » نم  قاسفلا  مرکت  ال   » اب ار  روکذم  ماع  دینک ، ضرف  دشابیم . قلطم  صوصخ 
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- نییوحنلا مرکت  ال  ینعی : رگید - صاخ  اب  ار  ءاملعلا  مرکا  میهاوخیم  هک  نونکا  دنتـسین . ءاملعلا  مرکا  تحت  قساف ، ءاملع  تسا و  لودع 
دومن هظحالم  ار  نییوحنلا  مرکت  هدروخ و ال  صیصخت  ماع  نیب  تبسن  دیاب  دناهدومرف  هدومن و  مهوت  مالعالا  ضعب  میئامن ، یجنـستبسن 

زا دعب  ینعی : تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  نییوحنلا » مرکت  ال   » و صیصخت 644 ] زا  دعب  ءاملعلا » مرکا   » نیب تبسن  هک  تسا  یهیدب  و 
تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  نییوحنلا » مرکت  ال   » نیب نآ و  نیب  تبسن  دشابیم و  ءاملعلا » مرکا   » تحت لودع ، ءاملع  طقف  صیـصخت 

ماـع نیب  تبـسن  لوا ، صاـخ  اـب  ماـع  صیـصخت  زا  دـعب  نکل  دوب  قلطم  صوصخ  موـمع و  صیـصخت ، زا  لـبق  ود ، نآ  نیب  تبـسن  ینعی :
ملاع دنتـسه . عامتجا  هدام  کی  قارتفا و  هداـم  ود  ياراد  نوچ  دـش  بلقنم  هجو ، نم  صاـخ  ماـع و  هب  نییوحنلا ،» مرکت  ـال   » صـصخم و

دشابیم ءاملعلا  مرکا  لومشم  لداع - هیقف  يوحن - ریغ  لداع  ملاع  و  [ 645] ءاملعلا مرکا  هن  تسا  نییوحنلا  مرکت  لومشم ال  قساف ، يوحن 
دنضراعتم مه  دروم  کی  رد  و 

256 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مارکا وا  دیابن  دیوگیم  نییوحنلا  مرکت  اما ال  دوش  مارکا  وا  دیاب  دیوگیم  لودعلا  ءاملعلا  مرکا  ینعی : دـشابیم  يوحن  لداع  ملاع  نآ : و 

. دوش
مومع و هب  تبـسن ، صیـصخت ، زا  دعب  نکل  دوب  قلطم  صوصخ  مومع و  تبـسن ، صیـصخت 646 ،] زا  لبق  دیدومن ، دهاشم  هک  روطنامه 

نیماع هکلب  میرادن  مه  رهظا »  » و رهاظ »  » هک تسا  یهیدب  و  دومن - تیاعر  ار  تبـسن  نیمه  دـیاب  اتجیتن  دـش - بلقنم  هجو ، نم  صوصخ 
لمع رد  دشابن  نایم  رد  حجار  هچنانچ  تشاد و  مدقم  ار  نامه  تسا ، حجار  کیمادک  دید  دیاب  دنتسه و  يواسم  روهظ ، رظن  زا  هجو  نم 

. دیتسه ریخم  رگید  صاخ  ای  ماع  هب 
رهاظ ماع ، رهظا و  صاخ »  » تروص نیا  رد  هک  [ 647] دوشن بلقنم  تبسن ، صیصخت ، زا  دعب  هکنیا  رگم  دناهدومرف : مالعالا  ضعب  رکذت :

. مینزیم صیصخت  ار  ماع  صاخ ، هلیسو  هب  تسا و 
. ءاملعلا مرکا  فلا : میراد : تروص  نیا  هب  صاخ  ود  ماع و  کی  دینک  ضرف  لاثم :

. نییلوصالا مرکت  ال  ج : نییوحنلا . مرکت  ال  ب :
تسا قلطم  صوصخ  مومع و  صیصخت ، زا  لبق  صاخ ، ود  زا  کیره  ماع و  نآ  نیب  تبـسن  هک  دنـضراعتم  رگیدکی  اب  روکذم ، لیلد  هس 
بلقنم تبـسن ، ینعی : تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  نامه  تبـسن ، مه  زاب  مینزب  صیـصخت  نیـصاخ ، زا  یکی  اب  ار  روکذم  ماع  هچنانچ  و 

« رهظا  » ماع هب  تبسن  صاخ ، ود  ره  ج -»  » صاخ اب  مه  دز و  صیـصخت  ار  ماع  ناوتیم  ب »  » صاخ اب  مه  روکذم ، ضرف  رد  هک  دوشیمن 
. دنتسه

نآ حیـضوت  هب  کنیا  هک  دناهدومن  در  ار  نآ  فنـصم ، نکل  دوب  مالعالا  ضعب  شیامرف  زا  ياهصالخ  لامجا و  ّنأک  میدرک  نایب  ار  هچنآ 
. میزادرپیم

257 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هب ملثنا  نإ  و  هروهظ ، هب  ملثنی  ایعطق ال  ناک  ول  لـصفنم و  صـصخمب  ماـعلا  صیـصخت  و  تاروهظلا ، ۀـظحالمب  یه  اـمنإ  ۀبـسنلا  نإ  هیف : و 

[. 1 [ ] هیلإ 649 ۀبسنلاب  همومع  ۀلاصأل  یقابلا ، یف  ۀجح  صیصختلا  دعب  نوکی  کلذل 648 ] و  هتیجح ،
______________________________

« تاروهظ  » نیب ضراعت ، دنتـسه و  روهظ  کی  ياراد  مادـکره  هک  میتسه  هجاوم  صاخ ، ود  ماع و  کی  اـب  ثحب  لـحم  رد  لاکـشا : [- 1]
زاب میدومن ، جراخ  نآ  تحت  زا  ار  قاسف  میدز و  صیـصخت  ءاملعلا » نم  قاسفلا  مرکت  ال   » اب ار  ءاـملعلا » مرکا   » یتقو اـتجیتن  تسه  اـهنآ 

« ءاملعلا مرکا   » رگید ینعی : دنکیم  قرف  روکذم ، روهظ  تیجح » ، » صیصخت زا  دعب  اهتنم  [. 650] دراد روهظ  مومع »  » رد ءاملعلا  مرکا  مه 
صصخم هلیسو  هب  صیـصخت  هک : تسا  نیا  ام  ضرف  اریز  دشاب  هتـشادن  روهظ »  » قاسف رد  الـصا  هکنیا  هن  درادن  تیجح  قاسف ، هب  تبـسن 
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مه  شروهظ  دش ، رداص  ماع ، هکنیا  درجم  هب  ینعی : لصتم 652 -] هن  هتفرگ - تروص  لصفنم 651 ،]
258 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ؟ هیف ارهاظ  نوکی  فیکف  اعطق ، مومعلا  یف  المعتسم  نوکی  ال  یعطقلاب 653 ] هصیصخت  دعب  ماعلا  نإ  لاقی : ال 
______________________________

يوحن و قساف ، لداع ، ملاع  لماش  درک ، ادیپ  روهظ  مومع  رد  ماع  نآ  ءاملعلا » مرکا   » دومرف الوم  هک  ادتبا  رگید : ترابع  هب  تشگ  دـقعنم 
بجوم روکذـم ، صیـصخت  دز ، صیـصخت  ار  ماع  نآ ، هلیـسو  هب  دـش و  رداص  ءاـملعلا » نم  قاـسفلا  مرکت  ـال   » هک سپـس  دـش  نآ  لاـثما 

«، تیجح  » زا قساف  ملاع  هب  تبسن  ار  ءاملعلا  مرکا  روهظ  هک  تسا  نیا  مه  صاخ  شقن  نکل  [ 654] دورب نیب  زا  ماع  روهظ  لصا  دوشیمن 
- رگید صاخ  ماع و  نآ  نیب  مه  زاـب  اـتجیتن  تسه ، یقاـب  دوخ ، توق  هب  مومع - رد  ماـع - روهظ  مه  صیـصخت  زا  دـعب  سپ  دومن  طـقاس 

: ینعی
زونه سپ  هدشن  لصاح  مه  تبسن  بالقنا  تسا ، قلطم  صوصخ  مومع و  مه  ود  نآ  نیب  تبسن  دراد ، دوجو  ضراعت  نییوحنلا - مرکت  ال 

تاحجرم غارس  هکنیا  هن  مینزب 656 ] صیصخت  ار  نآ  يدعب 655 ،] صاخ  اب  دـیاب  تسا و  رهاظ  ماع ، نآ  رهظا و  نییوحنلا » مرکت  ال   » مه
. میوش رییخت  هب  لئاق  دوبن ، یحجرم  رگا  میورب و 

قـساف ملاـع  هب  تبـسن  یلو  دراد  روـهظ  موـمع ، رد  ءاـملعلا  مرکا  مه  صیـصخت  زا  دـعب  تسا و  تاروـهظ  نـیب  ضراـعت ، هـشیمه  هجیتـن :
. دوش ققحم  تبسن ، بالقنا  هکنیا  نودب  مینزیم . صیصخت  ار  نآ  مه  يدعب  صاخ  هلیسو  هب  اتجیتن  درادن  تیجح » »

نم  قاسفلا  مرکت  دننام ال  یعطق - لیلد  اب  ءاملعلا  مرکا  هکنآ  زا  دعب  لاکشا : [- 1]
259 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مل الإ  و  اهـصیصختب ، ملعی  مل  ام  اهمومعب  لمعیف  ۀـیلکلا ، ةدـعاقلا  ةدافإل  هیف  هلامعتـسا  مدـع  ال  مومعلا ، ةدارإ  مدـع  مولعملا  نإ  لاقی : هنإف 
ۀلاصأ و  صیـصختلا ، اهیلإ  یهتنی  نأ  زوجی  یتلا  بتارملا  نم  هریغ  یف  هیف و  ذئنیح  هلامعتـسا  زاوجل  یقابلا ، مامت  یف  هتیجح  یف  هجو  نکی 

امک اهنم ، ۀبترمل  ۀنیعملا  ۀنیرقلا  عضولا و ال  مدعل 657 ] بتارملا ، نم  هریغ  یف  هیف و ال  ال  هل ، روهظ  داقعنا  بجوت  رخآ ال  صـصخم  مدع 
. اهیلع ۀنیرق  بصن  مدع  اهتدارإ و  زاوجل  یفخی ، ال 

[. 1  ] ماقم لک  یف  هیف  ماعلا  روهظ  ریغ  وه  و  مامتلا ، ةدارإ  یلع  ۀنیرق  نایبلا  ماقم  یف  ماعلا  نوک  عم  ۀنیرق  بصن  مدع  نوکی  امبر  معن 
______________________________

هدشن لامعتـسا  مومع  رد  یتقو  اذـل  هدـشن 658 ] لامعتـسا  املع  مومع  رد  ماـع  نآ  هک  مینکیم  ادـیپ  نیقی  دـش ، هدز  صیـصخت  ءاـملعلا -
؟ تسه یقاب  دوخ ، توق  هب  مومع  رد  شروهظ  دیئوگیم  هنوگچ 

ار نآ  مومع  الوم  اـما  هدـش 659 ] لامعتـسا  مومع ، رد  ماع  هک : تسا  نیا  دوشیم ، مولعم  ام  يارب  هچنآ  صیـصخت ، زا  دـعب  باوج : [- 1]
نآ هب  تبـسن  يدج  هدارا  اما  دوش  لامعتـسا  یئانعم  رد  یمالک  تسا  نکمم  ینعی : تسا  قرف  هدارا ،»  » و لامعتـسا »  » نیب سپ  هدرکن  هدارا 

. هدشن هدارا  مومع »  » نآ زا  یلو  هدش  لامعتسا  مومع  رد  ءاملعلا » مرکا   » ثحب لحم  رد  دشابن -
260 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

 ...«. یقابلا مامت  یف  هتیجح  یف  هجو  نکی  مل  الا  و  : » هلوق
تیجح روهظ و  مه  یقابلا » مامت   » رد سپ  هدش  لامعتـسا  یقاب »  » رد هکلب  هدشن  لامعتـسا  هل - عوضوم  مامت  رد  ینعی : مومع - رد  ماع  رگا 

زا دـعب  ملاـعلا ،» ادـیز  مرکت  ـال   » هتفگ سپـس  ءاـملعلا و  مرکا  هدوـمرف : ـالوم  دـینک  ضرف  تسا ، ددـعتم  نآ ، يزاـجم  ياـنعم  اریز  درادـن 
؟ دشاب تجح  دیز ، ریغ  رد  ماع  هک  دیراد  یلیلد  هچ  هدشن  لامعتسا  مومع ، رد  ماع  رگا  صیصخت 

؟ هدش لامعتسا  نآ  زا  رتنیئاپ  ياهبترم  رد  هکنیا  ای  هدش  لامعتسا  دیز ، زا  ریغ  دارفا ، مامت  رد  ایآ  هدشن ، لامعتسا  هک  مومع  رد 
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هب تبـسن  انیقی  مه  یـصیصخت  ملاع ،» لک  مرکا   » ای ءاملعلا » مرکا  : » هدومرف الوم  دراد و  دوجو  ملاع  رازه  دینک  ضرف  رتحضاو : ترابع  هب 
هل عوضوم  هک  روکذم  ماع  دینادیم  درادن ، دوجو  یصیصخت  دیز ، زا  ریغ  و  ادع » ام   » هب تبسن  هک  دیرادن  نیقی  امش  نکل  هدش  نایب  دیز ،

؟ هدش لامعتسا  زیچ  هچ  رد  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  اما  هدشن  لامعتسا  ملاع ، رازه  رد  تسا  رفن  رازه  اضرف  نآ 
هدش لامعتـسا  ورمع » دیز و   » زا ریغ  رد  هک  تسا  نیا  رگید ، لامتحا  دـشاب ، هدـش  لامعتـسا  دـیز »  » زا ریغ  رد  هک  تسا  نیا  لامتحا ، کی 

 .... دشاب و هدش  لامعتسا  ورمع » رکب و  دیز ،  » زا ریغ  رد  هک  تسا  نیا  موس ، لامتحا  دشاب ،
نیا رب  لیلد  یقابلا » مامت   » رد ماع  تیجح  میئوگیم  اذـل  میرادـن  مه  دارملا  ۀـنیعم  هنیرق  تسا و  لـمتحم  روکذـم ، بتارم  ماـمت  هصـالخ :

- یقابلا مامت  دـیز - ریغ  رد  اما  درادـن  تیجح  وا  هب  تبـسن  دـش ، جراخ  دـیز ، یتقو  اهتنم  هدـش 660 ] لامعتـسا  مومع »  » رد ماع  هک  تسا 
[. هدش 661 لامعتسا  اهنآ  رد  ماع  تسا و  تجح 

261 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀنیرقلا ـال  عضولا و  مدـعل  بتارملا  نم  هریغ  یف  ـال  هیف و  ـال  هل ، روهظ  داـقعنا  بجوت 663 ] رخآ ال  صـصخم  مدع  [ 662] ۀلاصا و  : » هلوق

«. اهیلع ۀنیرق  بصن  مدع  اهتدارا و  [ 664] زاوجل یفخی  امک ال  اهنم  ۀبترمل  ۀنیعملا 
ياراد هن  یقابلا  مامت  هب  تبـسن  اریز  دوش  لصاح  یقاـبلا » ماـمت   » رد يروهظ  ماـع ، يارب  هک  دوشیمن  ثعاـب  مه  صـصخم  مدـع  تلاـصا 

[. 665] دراد هنّیعم  هنیرق  هن  تسا و  عضو » »
262 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

روذحم هنم  مزلی  مل  ام  ایعطق ، وأ  امدقم  اهضعب  ناک  ول  و  اقلطم ، تاصوصخلا  نم  دحاو  لکب  ماعلا  صیصخت  نم  دب  هنأ ال  کلذب  حدقناف 
ذئنیح ّدب  الف  [، 666] اهل ۀبعوتسم  تناک  اذإ  امع  الضف  هدارفأل ، ۀبعوتسم  نکی  مل  ول  و  افرع ، هیلإ  ءاهتنالا  زوجی  ام ال  یلإ  هئاهتنا 

______________________________

لک یف  هیف  ماعلا  روهظ  ریغ  [ 668] وه مامتلا و  ةدارا  یلع  ۀنیرق  نایبلا  ماقم  یف  ماعلا 667 ] نوک  عم  ۀنیرق  بصن  مدع  نوکی  امبر  معن  هلوق :
. ماقم

مامت نایب  ماقم  رد  ماع  هک  تسا  یئاج  نآ ، تسا و  یقاب  مامت  ماـع ، زا  دارم  هکنیا  يارب  دـشاب  هنیرق  هک  دوشیم  تاـماقم  یـضعب  رد  یلب  »
رد هشیمه  تسا و  ردان  تلالد ، نیا  نکل  تاقلطم و  رد  تمکح  تامدقم  ریظن  دشاب  هدشن  بصن  فالخرب ، هنیرق  دشاب و  هدش  عقاو  دارم ،

ره
263 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

الف حیجرت  كانه  نکی  مل  امیف  ریتخا  وأ  اهبناج  حجر  ولف  همدع ، امهنیب و  حیجرتلا  ۀـظحالم  نم  اهعومجم و  نیب  هنیب و  نیابتلا  ۀـلماعم  نم 
نم روذـحملا  هحرط  عم  مزلی  ـال  اـم  صوصخ  ـالإ  اـهنم  حرطی  ـالف  ارییخت ، مدـق  وأ  هفرط  حـجر  وـل  اـم  فـالخب  الـصأ ، هب  لـمعلل  لاـجم 

اهضعبب صـصخیف  تاصوصخلا  نیب  ضراعتلا  عقی  امبرف  ذئنیح  و  اهعیمج ، اهعومجم ال  نیب  هنیب و  ناک  امنإ  نیابتلا  نإف  هریغب ، صیـصختلا 
[. لفغت 670 الف  ارییخت ، وأ  [ 669] احیجرت

[. 1  ] ةدحتم تاضراعتملا  نیب  ۀبسنلا  تناک  امیف  اذه 
______________________________

[. 671 «] عضو تهج  زا  یقاب  مامت  رب  تسا  ماع  تلالد  نآ  ریغ  نیا ، تسین و  ماع 
ماع  تلالد  دشابیم ، يراس  يراج و  اعبط  تامومع ، مامت  رد  هچنآ  هلمجلاب  و  [ » 672 [-] 1]

264 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دومن و هظحالم  هدـح  یلع  اهصـصخم  مامت  اب  ار  نامه  دـیاب  سپ  تسا  طانم  نامه ، مه  هضراعم  ماقم  رد  سپ  تسا  مومع  رب  عضولاب ) )
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هچ دوش  هدز  صیـصخت  اهصـصخم  زا  کیره  هلیـسو  هب  ماع  دوشیم ، بجوم  تسا ، صاخ  تیرهظا  بجوم  صخا و  معا و  هک  تبـسن 
، ماـع سپ  تسین  تـهج  نـیا  رد  ینظ  یعطق و  صـصخم  نـیب  یقرف  اـهنآ ، تلـالد  کلذـک  ینظ و  هـچ  دـشاب  یعطق  اهصـصخم  دـنس 
، ردان دراوم  هب  ماع  دیاین و  مزال  دارفا ، بلاغ  جورخ  دشابن و  رثکا  صیصخت  مزلتسم  هک  یئاج  ات  اهصّصخم  هطساو  هب  دوشیم  صّـصخم 
ود ای  درف  کی  مکح  الوم  هچنانچ  اریز  تسا  رهاظ  فالخ  صیصخت ، دیآ ، مزال  دارفا  مامت  جورخ  صیـصخت ، زا  رگا  اریز  دوشن  رـصحنم 
ود ای  رفن  کی  املع  زا  دارم  هک  دوش  مولعم  هریغ  و  قاسف )  ) و يوحن )  ) هب صیصخت  زا  دعب  دشاب و  هتفگ  ءاملعلا  مرکا  لثم  ناونعهب  ار  درف 

هدش دراو  یماع  يدروم  رد  رگا  نیاربانب  دیاین  مزال  حیبق ، رثکا  صیصخت  هکیمادام  تسا  مدقم  ماع ، رب  صاخ  سپ  تسا  حیبق  هدوب ، رفن 
هک تسا  نکمم  کلذک  و  دیآیم - مزال  رثکا  صیصخت  میراد ، مدقم  ماع ، رب  ار  اهنآ  مامت  رگا  هک  هدش  رداص  مه  هریثک  تاصوصخ  و 

، دراد ار  نیابت  مکح  صاخ ، ماع و  تبسن  دراوم ، نیا  رد  سپ  دوش - جراخ  ماع ، دارفا  همه  هک  دشاب  یلکش  هب  نکل  دشاب  صـصخم  کی 
ماع نیب  دشابن - حیجرت  بوجو  رب  انب  ای  دشابن - یحجرم  رگا  مینکیم و  عوجر  نآ  هب  تسه  یحجرم  رگا  ینعی : دومن  نیابت  هلماعم  دـیاب 

ماـمت دـش ، ددـعتم  صاـخ ، دـش و  راـیتخا  ماـع ، رگا  نـکل  دوـشیم  حرط  ماـع ، دـش ، راـیتخا  اـهصاخ  رگا  سپ  میتـسه  ریخم  صاـخ ، و 
دیاین مزال  رثکا ، صیـصخت  یقاب ، رد  هک  يرادقم  نآ  تاصـصخم ، زا  دیامن  حرط  هک : تسا  راتخم  هکلب  دنیامنیمن  حرط  ار  اهصـصخم 

. دننکیم لمع  اهصصخم  یقاب  هب  ماع و  هب  دنیامنیم و  حرط  ار  دیزا  ای  صصخم  کی  سپ 
اب یتافانم  ماع ، هک  تسا  نیا  دومن ، حرط  ار  اهصصخم  مامت  دیابن  هک  بلطم  نیا  هجو 

265 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دب هنأ ال  و  امهدحأ ، نم  اقلطم  صخأ  وه  ام  عم  هجو  نم  ناّماع  كانه  درو  اذإ  امک  ةددعتم ، اهنیب  ۀبـسنلا  تناک  امیف  اهلاح  هنم  رهظ  دق  و 

یلإ  امهنیب  ۀبسنلا  تبلقنا  نإ  و  امهنیب ، رییختلا  حیجرتلا و  نم  نیماعلا  نیب  هجو  نم  مومعلا  ۀلماعم  ماعلا و  یلع  صاخلا  میدقت  نم 
______________________________

اب اهصـصخم و  عومجم  ماع و  نیب  دوب  ریخم  تشاد و  نیاـبت  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  اـب  هکلب  تشادـن  درف ) ادرف   ) اهصـصخم ماـمت 
. دوشیم عفترم  رثکا ، صیصخت  نیابت و  تافانم ، دیزا ، ای  صصخم  کی  حرط 

زا دـیامن  حرط  دـیامن و  ذـخا  ار  ماع  هکنیا  ای  دـیامن  حرط  ةرملاب )  ) ار ماع  ذـخا و  اعمج - ار - اهصـصخم  مامت  تسا  راتخم  هلمجلاب :» «و 
اهصـصخم حرط  ماقم  رد  تروص  نیا  رد  دیاین و  مزال  رثکا ، صیـصخت  روذحم  یقاب ، هب  ماع  صیـصخت  زا  هک  يرادـقم  هب  اهصـصخم 

هکنیا لثم  [ 673] دـهد حـیجرت  یـضعب  رب  ار  یـضعب  حرط ، ماقم  رد  تسا  نکمم  دوشیم و  هدراـطم  هضراـعم و  اهصـصخم  نیب  اـسبهچ 
هک تسا  نکمم  دیامن و  حرط  ار  روهـشم  فالخ  ذخا و  ار  رهـشا  هکنیا  لثم  رگید ، تاحجرم  ای  دیامن  حرط  ار  ینظ )  ) ذـخا و ار  یعطق ) )

دهد و رارق  ماع ، صـصخم  دشاب ، لیام  ار  مادکره  دیامن و  حرط  دهاوخب  ار  مادکره  اقلطم ، تاصـصخم  حرط  ماقم  رد  [ 674] دشاب ریخم 
«. دیامن لمع  نآ  هب 

[. 676 «] ةدحتم تاضراعتملا  نیب  ۀبسنلا  تناک  امیف  [ 675] اذه : » هلوق
. دشاب دحتم  تاضراعتم ، نیب  تبسن  هک  دوب  یتروص  رد  میدرک  نایب  نونکات  ار  هچنآ 

266 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] جالعلا 677 لبق  ۀبسنلا  ۀظحالمل  الإ  هجو  هنأ ال  نم  تفرع  امل  امهدحأ ، صیصخت  دعب  قلطملا  مومعلا 

______________________________

صیـصخت زا  لبق  ار  اهنآ  نیب  تبـسن  دـشاب - صاخ  ود  ماع و  کی  هکنیا  لـثم  دـشاب - لـیلد  ود  زا  شیب  نیب  ضراـعت ، رگا  میتفگ  [- 1]
صوصخ مومع و  ینعی  دـحتم - ماع ، اب  صاـخ  ود  زا  کـیره  نیب  تبـسن  هک  دوب  یتروص  رد  هلئـسم  ضرف  هتبلا  میریگیم  رظن  رد  [ 678

. دشاب قلطم -
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. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دش  صخشم  دشابن ، دحتم  تبسن ، هک  یتروص  مکح  لبق ، ضرف  رد  ام  تاحیضوت  زا 
: میراد لکش  نیا  هب  قلطم  صاخ  کی  هجو و  نم  ماع  ود  دینک  ضرف  کلذ : نایب 

«. ءاملعلا قاسف  مارکا  مرحی  : » ج لودعلا .» مارکا  بحتسی  : » ب ملاع .» لک  مرکا  : » فلا
لیلد تسا . بجاو  لودع - ریغ  هچ  دنـشاب  لودـع  هچ  املع - مامت  مارکا  دـیوگیم  لوا  لیلد  اریز : تسا  ضراعت  روکذـم ، هثالث  هلدا  نیب 
مارح املع  قاسف  مارکا  دیوگیم : موس  لیلد  تسا . بحتـسم  دنـشابن - ملاع  هچ  دنـشاب  ملاع  هچ  لودـع - مامت  مارکا  دـیوگیم : مه  مود 

. تسا
267 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مرکا  » مومع تحت  قساف ، ملاع  اریز : تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  لودع ، مامت  مارکا  بابحتسا  املع و  مامت  مارکا  بوجو  نیب  تبسن 
اهنآ ضراعت  نکل  تسا  بحتـسم  شمارکا  و  لودـعلا » مارکا  بحتـسی   » تحت مه  ملاع  ریغ  لداع  تسا و  بجاو  شمارکا  و  ملاع » لـک 

. تسا بحتسم  شمارکا  دیوگیم  رگید  لیلد  یلو  تسا  بجاو  شمارکا  دیوگیم  لیلد  کی  هک  تسا  لداع  ملاع  رد 
بجاو اقاّسف - وا  اوناک  الودـع  املع - مامت  مارکا  دـیوگیم  فلا  لیلد  اریز  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  مه  فلا و ج  لـیلد  نیب  تبـسن 

. تسا مارح  قساف ، ملاع  مارکا  دیوگیم  ءاملعلا - قاسف  مارکا  مرحی  رگید - لیلد  نکل  تسا 
نم صوصخ  مومع و  فلا و ب  لیلد  تبـسن  هکلب  تسین  دحتم  مه  اهنآ  نیب  تبـسن  دنـضراعتم و  رگیدکی  اب  هک  میراد  لیلد  هس  هجیتن :

. تسا قلطم  صوصخ  مومع و  فلا و ج  لیلد  نیب  تبسن  تسا و  هجو 
هلیسو هب  ار  قلطم  ماع  ینعی : دش  مولعم  مه  تبسن - ددعت  روکذم - ضرف  مکح  تبسن ، داحتا  تروص  رد  ام  نایب  زا  هّرـس : سّدق  فنـصم 

مینزیم و صیـصخت  ار  ملاـع » لـک  مرکا  «، » ءاـملعلا قاـسف  مارکا  مرحی   » هلیـسو هب  رگید : تراـبع  هـب  مـینزیم  صیـصخت  قـلطم  صاـخ 
بحتـسی  » و ملاع » لک  مرکا   » هب میدومن  جراخ  ملاع » لک  مرکا   » مومع زا  ار  قساف  ملاع  یتقو  تسا . مارح  قساـف ، ملاـع  مارکا  میئوگیم :

مومع صیصخت ، زا  لبق  ود ، نآ  نیب  تبسن  ینعی : میئامنیم  هظحالم  صیصخت  زا  لبق  ار  ود  نآ  تبـسن  میئامنیم و  هجوت  لودعلا » مارکا 
، دوب حوجرم  يرگید  حـجار و  امهدـحا  رگا  ینعی : میئامنیم  لمع  ضراعت  باب  دـعاوق  هب  اـهنآ  دروم  رد  اذـل  دوب  هجو  نم  صوصخ  و 
زا دعب  تبـسن  هکنیا  هن  میئامن  لمع  امهدـحا  هب  هک  میتسه  ریخم  دـشابن ، یناحجر  هچنانچ  میئامنیم و  حرط  ار  حوجرم  ذـخا و  ار  حـجار 

. دوش بلقنم  صیصخت ، زا  دعب  تبسن ، تسا  نکمم  هچرگ  میئامن - ظاحل  ار  صیصخت 
بحتسی   » اب ملاع » لک  مرکا   » تبسن میتفگ  روکذم  هثالث  هلثما  رد  تبسن : بالقنا  نایب 

268 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
بالقنال ال  رخآلا ، ّماعلا  یلع  مدقل  ادج ، ادیعب  ناک  وأ  صیصختلا  هنع  زوجی  نأ  زوجی  ام ال  الإ  هصیصخت  دعب  هتحت  یقابلا  نکی  مل  ول  معن 

[. 1 [ ] یفخی 679 امک ال  همومعب ، هیف  رهاظلا  رخآلا  یلع  مدقیف  هیف ، صنلاک  هنوکل  لب  امهنیب ، ۀبسنلا 
______________________________

ار قاسف  میدز و  صیـصخت  ءاملعلا  قاسف  مارکا  مرحی  هلیـسو  هب  ار  ملاع  لک  مرکا  یتقو  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  لودـعلا » مارکا 
ار صیـصخت  زا  دعب  تبـسن  رگا  دـش  عقاو  صیـصخت ، هک  لاح  دـننامیم  یقاب  نآ  تحت  لودـع ، ءاملع  طقف  میدومن ، جراخ  نآ  تحت  زا 

هکیلاـحرد تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  لودـعلا » مارکا  بحتـسی   » لودـع و ءاـملع  مارکا  بوجو  نیب  تبـسن  مینیبیم  مینک ، هظحـالم 
. دوب هجو  نم  صوصخ  مومع و  صیصخت ، زا  لبق  تبسن 

تبسن نامه  هکلب  دومن  ظاحل  ار  صیصخت  زا  دعب  تبـسن  دیابن  دوشب ، مه  بلقنم  تبـسن ، صیـصخت ، زا  دعب  هچرگ  هّرـس : سّدق  فنـصم 
میدرک نایب  لـبق 680 ] ثحب  رد  هک  تسا  ناـمه  مه  شلیلد  دوشیم و  هظحـالم  هجو - نم  صوصخ  مومع و  ینعی : صیـصخت - زا  لـبق 

: ینعی

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1628 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاع لک  مرکا  روهظ  مه  زاب  دروخ  صیصخت  ءاملعلا ، قاسف  مارکا  مرحی  اب  ملاع  لک  مرکا  یتقو  اذل  تسا  تاروهظ  نیب  ضراعت ، هشیمه 
نایب اریخا  هک  یلیـصفت  نامه  هب  درادـن ، تیجح  قساف  ملاع  هب  تبـسن  ملاـع ، لـک  مرکا  صیـصخت ، زا  دـعب  اـهتنم  تسه  یقاـب  مومع ، رد 

. تسین شرارکت  هب  يزاین  میدرک و 
نکل  دننزیم  صیصخت  ار  یماع  یهاگ  هک : دناهدومن  كاردتسا  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]

269 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
صیصخت دوشن ، مه  بعوتسم  رگا  ای  دوشیم  ماع  دارفا  مامت  بعوتسم  ای  یناث  صیصخت  دننزب ، صیصخت  ار  نآ  اددجم  دنهاوخب  هچنانچ 

. تسین زئاج  شمادکچیه  هک  دیآیم - مزال  رثکا ،
. لودعلا مارکا  بحتسی  ب : ملاع .» لک  مرکا  : » فلا ینعی : لبق ، لاثم  نامه  رد 

رگا لاح  دـنامیم  یقاب  لودـع ، ءاملع  طقف  ماع  يارب  دروخ  صیـصخت  لیلد ج  اب  ملاع » لک  مرکا   » یتقو ءاملعلا .» قاسف  مارکا  مرحی  : » ج
، تسا بحتسم  مه  لودع  مارکا  میئوگب  میئامن و  دراو  صیصخت  ماع ، نآرب  لودعلا - مارکا  بحتسی  لیلد ب - هلیسو  هب  میهاوخب  هرابود 

. دوشیم ماع  دارفا ، مامت  بعوتسم  ینعی : [ 681] دنامیمن یقاب  نآ ، يارب  يدرف  چیه 
. دشابیم رثکا  صیصخت  مزلتسم  نکل  تسین  ماع  دارفا  مامت  بعوتسم  مه  یهاگ 

لیلد ب هلیـسو  هب  ار  فلا  لـیلد  رگا  نییمـشاهلا .» مارکا  بحتـسی  : » ج ءاـملعلا .» قاـسف  مارکا  مرحی  : » ب ملاـع .» لـک  مرکا  : » فلا لاـثم :
ملاع هکنیا  زا  معا  یمـشاه - مارکا  میئوگب  لیلد ج  قبط  رگا  لاح  دنامیم  یقاب  ملاع ،» لک  مرکا   » تحت لودـع ، ءاملع  مینزب ، صیـصخت 

يدرف نادنچ  ملاع ،» لک  مرکا   » يارب میئامن ، دراو  ملاع ، لک  مرکا  رب  یصیصخت  نآ ، هلیسو  هب  میهاوخب  تسا و  بحتسم  دشابن - ای  دشاب 
، ماع نآرب  یصیصخت  هرابود  رگا  تسا  نییمـشاه  اب  املع  تیرثکا  دینک  ضرف  مه  لودع  نایم  رد  هدش و  جراخ  هک  قاسف  دنامیمن ، یقاب 

یقاب یلیلق  دارفا  ای  درف  نآ ، يارب  تسا  بحتسم  نیمشاه ، مارکا  میئوگب  میئامن و  جراخ  املع  مارکا  بوجو  زا  ار  نییمشاه  میئامن و  دراو 
نیا  دنتسه ، جراخ  ارثکا  دنامیم و 
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لصف 

ءاحنأ یلع  تناک  نإ  و  حیجرتلا - بوجو  یلع  ءانب  رخآلا - حرط  هب و  ذـخألل  ۀـبجوملا  نیـضراعتملا  دـحأل  ۀـحجرملا  ایازملا  نأ  یفخی  ال 
ۀماعلا و ۀفلاخم  ةرهـشلا و  ۀهاقفلا و  ۀقاثولا و  لثم : هنومـضم  هنتم و  هرودص و  هجو  هسفن و  ربخلا و  يوار  نم  ةددعتم ، اهدراوم  ۀـفلتخم و 

لیق ول  [ 682] اصوصخ هفارطأ ، نم  فرط  یف  ۀیزم  بجوی  امم  کلذ  ریغ  یلإ  باحـصألا ، يوتفل  ۀـقفاوملا  باتکلا و  ۀـقفاوم  ۀـحاصفلا و 
رابخأ نإف  رخآلا ، حرط  هحیجرت و  نیدنسلا و  دحأ  میدقتل  ۀبجوم  اهنأ  الإ  ۀصوصنملا ، ایازملا  نم  يدعتلاب 

______________________________

صیصخت ای  دارفا  مامت  باعیتسا ، ضرف  ضورف - نیا  رد  اذل  تسا  زئاج  ریغ  رثکا و  صیصخت  نکل  تسین  دارفا  مامت  بعوتسم  صیصخت ،
ءاملع مارکا  بوجو  رد  [ 685 «] ملاع لک  مرکا   » ّنأک هک  تسا  نیا  شتهج  و  تشاد 684 ] مدقم  يرگید  رب  ار  لوا 683 ] ماع  دیاب  رثکا -

. دشابیم رهاظ  لودعلا - مارکا  بحتسی   » دننام رگید - لیلد  تسا و  صن  لودع ،
271 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهنإف ۀیقتلل ، ربخلا  ۀقفاوم  یتح  دنـسلا  تاحجرم  نم  هذـه  عیمجف  اهیحاون  اهفارطأ و  دـحأ  یف  ۀـیزم  تاذ  ۀـیاور  میدـقت  یلع  ّتلد  جالعلا 
[. 1  ] اسار رخآلا  حرط  العف و  هتیجح  نیدنسلا و  دحأ  حیجرت  بجوی  امم  اضیأ 

______________________________

تسا تیاور  [ 686] دنس هب  تاحجرم  مامت  عوجر  لصف ]: ]
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هراشا

هدیدع دراوم  ياراد  دراد و  یعاونا  هچرگ  تسا 687 ] حوجرم  حرط  حجار و  ربخ  نییعت  حـیجرت و  بجوم  هک  صوصنم  تاحجرم  [- 1]
. دیامنیم عوجر  دنس  حیجرت  هب  اهنآ  مامت  اما  دشابیم 

. تهاقف تقاثو و  دننام  تسا  ربخ  يوار  تاحجرم ، زا  یضعب  دروم  کلذ : نایب 
. تسا مئاق  ربخ ، سفن  اب  ترهش  ربخ - ندوب  روهشم  دننام  تسا  ربخ  سفن  اهنآ ، زا  یضعب  دروم 

نومضم ود ، نآ  هک  باحـصا  ياوتف  اب  ربخ  تقفاوم  ای  هّللا  باتک  اب  تیاور  تقباطم  دننام  تسا  ربخ  نومـضم  تاحجرم ، زا  یخرب  دروم 
. دنکیم تیوقت  ار  تیاور 

، تحاصف دشاب - حیصف  رگید ، تیاور  هب  تبسن  تیاور ، کی  ظافلا  هکنیا  لثم  تحاصف ، دننام  تسا  ربخ  نتم  تاحجرم ، زا  یضعب  دروم 
. تسا ربخ  نتم  هب  مئاق  هک  تسا  یتیزم 

. هماع اب  تفلاخم  دننام  تسا 688 ] تیاور  رودص  تهج  اب  مئاق  تیزم ، یهاگ 
حرط يرگید  ذـخا و  نیربخلا » دـحا   » اهنآ هب  هجوت  اب  اریز  دنتـسه  تیاور  دنـس  حـجرم  شدراوم - عاونا و  فالتخا  اب  تاحجرم - ماـمت 

رب ذخا  لمع و  ماقم  رد  ۀیزملا  يذ  تیاور  هک : تسا  نیا  رب  لاد  هیجالع ، رابخا  اریز  دنتسین - رگید  تهج  ای  یلالد  حجرم  دوشیم -
272 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذک  اهنوک  بجوی  ۀهجلا ال  حیجرت  یف  ۀضحمتم  رودصلا  یعوطقم  یف  [ 689] اهنوک و 
______________________________

ربـخ دوشیم  بجوم  هک  باحـصا - اـب  تقفاوم  هماـع و  اـب  تفلاـخم  دـننام  رودـص - تهج  تاـحجرم  یتـح  تسا  مدـقم  رگید ، تیاور 
تایاور لومـشم  دوش ، لصاح  تیزم ، نیربخلا ، دحا  رد  هک  دوشیم  ببـس  اریز  تسا  دنـس  تاحجرم  زا  دوش  لمح  هیقت ، رب  [ 690] رگید

[. 691] ددرگ حرط  رگید  ربخ  دوش و  نیعتم  نآ ، هب  لمع  هیجالع و 
لداعلا قدص  ذـخا و  ار  ود  ره  هک  تسا  نیا  هفیظو ، هماع - اب  تفلاخم  تقفاوم و  رد  يرودـص - تهج  تیزم  رد  هک  دوشن  مهوت  رکذـت :

تسا وغل  لمع ، نیا  اریز  مینک  لمح  هیقت ، رب  ار  نآ  دنس - ذخا  و  دنس - هب  دبعت  زا  دعب  هماع ، تقفاوم  رد  اهتنم  میئامن  لامعا  ود  ره  رد  ار 
، نآ هب  ات  میشاب  هتشاد  یعرش  رثا  کی  دیاب  تایدبعت  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  و 

273 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ؟ هرودصب عطقلل  هیف  دبعت  ام ال  یلع  ساقی  فیکف  ۀیقتلا ، یلع  هلمح  نیعتی  ام  دنسب  دبعتلل  ینعم  هنأ ال  ةرورض  امهریغ ، یف 

______________________________

. میوش دبعتم 
سپـس دیهدن  فالخ  لامتحا  دـیئامن و  قیدـصت  ار  هماع  قفاوم  ربخ  دـیوش ، دـبعتم  هماع ، قفاوم  ربخ  هب  دـیامرفب  لوا  سدـقم ، عراش  رگا 

. درادن يرثا  نوچ  تسا - تیوغل  مزلتسم  دیئامن ، لمح  هیقت  رب  ار  ربخ  نآ  دینکن ، لمع  نآ  هب  دیوگب 
يرگید ذخا و  تسا ، رودص  تهج  تیزم  ياراد  هک  ار  يربخ  ینعی : دیامنیم  عوجر  دنـس ، حیجرت  هب  مه  رودـص  تهج  تیزم  هصالخ :

. میئامنیم حرط  ار 
دنـشابیم حجرم  مه  اجنآ  دنوشیم و  لامعا  مه  رودصلا  عوطقم  تایاور  رد  هماع  اب  تقفاوم  تفلاخم و  نیا  هک  هدش  مهوت  [ » 692 [-] 1]

نییدبعت رد  سپ  رودص  تهج  حیجرت  يارب  دنتـسه  ضحمم  دب  دنـشابیم ال  رودصلا  یعطق  اریز  دومن  ناوتیمن  دنـس  حرط  دب  اجنآ ال  و 
. رودصلا یعطق  دننام  دنشابیمن - دنس  حجرم  تاحجرم ، نآ  تسه ، يدبعت  ینظ ، ود  ره  دنس  هک  مه  [ 693
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ینادجو نیقی  اریز  دوشیمن  یفرصت  دنـس ، رد  دب  تسه ال  رودص  هب  ینادجو  عطق  تسین و  دنـس  رد  يدبعت  نوچ  نییعطق  رد  مهوت : عفد 
هب دسریمن  نیربخ  دنـس  هب  ياهبرـض  الـصا  دنتـسه و  یتهج  تاحجرم  ربخ ، هیقت  تاحجرم  دـب  سپ ال  دـناهدش  رداص  ود  ره  هک  دـنراد 
رب يرثا  اریز  تسه  انعم  نودـب  وغل و  هیقت ، قفاوم  ربخ  تیجح  اریز  دوش  حرط  امهدـحا  دنـس  دوشیم  ثعاب  هیقت ، هک  دنـسلا  ینظ  فالخ 

دیابن سپ  نییعطق  فالخ  هب  دوشیمن  نآ  لماش  تیجح ، لیلد  دـش ، هیقت  يارب  ربخ  کـی  رگا  دـب  ـال  سپ  تسین  بترتم  هیقت ، قفاوم  ربخ 
تاحجرم  اجنیا  رد  دومن و  سایق  رودصلا ، ینظ  اب  رودصلا  یعطق  رد  ار  هیقت  تاحجرم 

274 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ۀیضق نأ  ةرورض  عقاولا 694 ،] یلإ  ۀـیبرقألاب  وأ  نظلاب  حـیجرتلا  ۀـطانإ  يدـعتلاب و  لیق  ول  تاحجرملا  نیب  بیترتلا  ةاعارمل  هجو  ّهنإ ال  مث 

اهّیأ نأ  نایب  یف  سفنلا  باعتإل  هجو  الف  ایواست ، اذإ  امهنیب  رییختلا  و  امهنم ، عقاولا  یلإ  برقأ  ناک  وأ  هقدص  نظ  يذلا  ربخلا  میدقت  کلذ 
[. 1  ] رخآلا عم  اهضعب  ۀمحازم  ةروص  یف  طانملا  هیف  نوکی  اهیأ  نأ  نییعت  الإ  رخؤی  وأ  مدقی 

______________________________

[، 695] روکذـم تاـحجرم  دـشاب ، يدـعت  رب  اـنب  رگا  سپ  دـش  موـلعم  ماـقم ، ود  نیب  قرف  اریز  داد  رارق  رودـص  تهج  تاـحجرم  ار  هـیقت 
«. درادن تیجح  الصا  رگید  تیاور  تسا و  تیاور  دنس  تاحجرم 

؟ دومن تیاعر  ار  بیترت  تاحجرم ، نیب  تسا  مزال  ایآ 

میئوگب الثم  هک  درادـن - دوجو  تاحجرم  نیب  بیترت ، تیاـعر  يارب  یهجو  صوصنم ، ریغ  هب  صوصنم  تاـحجرم  زا  يدـعت  رب  اـنب  [- 1]
تاحجرم  زا  يدعت  رب  انب  هک : تسا  نیا  شتلع  و  تشاد - مدقم  ار  نآ  دیاب  اذل  تسا 696 ] مدقم  يرگید  رب  هبتر  رظن  زا  حجرم  نالف 

275 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نإ لاقی : نأ  ناکمإ  عم  ۀـعوفرملا ، ۀـلوبقملا و  یف  ابترم  اهرکذ  نم  يءارتی  امل  هجو  هلف  ۀـصوصنملا  اـیازملا  یلع  راـصتقالاب  لـیق  ول  اـما  و 

، دحاو حجرم  رکذ  یلع  اهنم  دحاو  ریغ  یف  رـصتقا  اذل  و  حجرم ، كاذ  حجرم و  اذه  نأ  نایب  ددصب  حیجرتلا  رابخأ  رئاسک  امهنوک  رهاظلا 
، ادج دیعب  وه  و  ۀلوبقملا ، یف  امب  اهترثک  یلع  اهعیمج  دییقت  مزل  الإ  و 

______________________________

برقا ای  رودصلا  نونظم  هک  ار  يربخ  نآ  دیاب  ینعی : تسا  عقاو 698 ] هب  تیبرقا  ای  قدص  هب  نظ 697 ] طانم ، صوصنم ، ریغ  هب  صوصنم 
، حجرم مادک  مینیبب  هک  تسین  یهجو  روکذم ، يانبم  رب  انب  سپ  میتسه  ریخم  دش ، حرطم  يواست ، هلأسم  رگا  داد و  حـیجرت  تسا ، عقاو  هب 

تیبرقا ای  قدص  هب  نظ  ثعاب  حجرم ، مادک  دید  دیاب  سپ  تسا  عقاو  هب  تیبرقا  ای  قدص  هب  نظ  كالم ، هکلب  تسا  رخؤم  مادک  مدـقم و 
میدقت و نامه  هطـساو  هب  هکنیا  رگم  درادن  ياهدئاف  تایاور ، رد  هدراو  تاحجرم  ریخأت  میدقت و  دومن و  هظحالم  ار  نامه  تسا ، عقاو  هب 

. دوش عقاو  هب  تیبرقا  ای  قدص  هب  نظ  بجوم  هک  میئامن  لیصحت  ار  طانم  تایاور ، رد  تاحجرم  ریخأت 
 ...«. طانملا هیف  نوکی  اهیا  نا  نییعت  [ 700] الا رخؤی  وا  مدقی  اهیا  نا  نایب  یف  سفنلا 699 ] باعت  هجو ال  الف  : » هلوق

. تسا رخؤم  مادک  مدقم و  تاحجرم ، زا  کیمادک  دوش  صخشم  شیارب  ات  دزادنا  تمحز  هب  ار  شدوخ  ناسنا ، هک  درادن  یهجو 
276 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دب لب ال  لوـألا  یلع  کلذـک  ـال  و  رییختلا ، تاـقالطإ  وه  عجرملا  ناـک  اـهنم ، رخآ  رخـآلا  یف  حـجرم و  امهدـحأ  یف  دـجو  یتمف  هیلع  و 
[. 1  ] دحاو ضرع  یف  اناک  اذإ  الإ  بیترتلا ، ۀظحالم 

______________________________

یهجو تاحجرم ، نیب  بیترت  ظاحل  يارب  میئامن ، افتکا  تاـحجرم  ناـمه  رب  دوشن و  يدـعت  صوصنم ، تاـحجرم  زا  دـشاب  اـنب  رگا  [- 1]
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ماقم رد  عقاو  رد  هک  تسا  لـمتحم  و  هدش 702 ] رکذ  بیترت ، هب  تاحجرم  هرارز 701 ،] هعوفرم  هلظنح و  نب  رمع  هلوـبقم  رد  اریز  تسه 
. دناهدش رکذ  ابترم  نایب ، ماقم  رد  هک  روطنامه  دنشاب ، بترتم  اهنآ  تیحجرم ،

یبـیترت الـصا  حـیجرت  ماـقم  رد  عـقاو » رد   » دـشاب و يرکذ  بیترت  درجم  تیاور ، ود  نآ  رد  تاـحجرم  رکذ  بیترت  هک  دراد  مه  لاـمتحا 
: هک تسا  نیا  شدهاش  و  تسین - اهنآ  نیب  یتوافت  سپ  [ 703] دنوشیم رکذ  ابترتم  اجردتم و  دب  نایب ال  ماقم  رد  دنشاب - هتشادن 

[، باتک 705 اب  تقفاوم  ای  هماع 704 ] اب  تفلاخم  دننام  حجرم  کی  طقف  رابخا  زا  یضعب  رد  فلا :
277 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

العف امهیأ  نأ  ۀظحالم  نم  اهـضعب  عم  هتمحازم  ةروص  یف  دب  هنأ ال  یف  تاحجرملا ، رئاس  لاح  یتهجلا  حجرملا  لاح  نأ  کلذب  حدـقنا  و 
، رخألا یلع  امهدحأل  ۀیزم  هنأ ال  وأ  رخألا ، حرط  هحیجرت و  بجویف  عقاولا ، یلإ  کلذک  ۀیبرقألا  وأ  هنومـضمب ، هیذ  قدـصب  نظلل  بجوم 
، نیربخلا نیب  رییختلا  نم  ذـئنیح  ّدـب  الف  نیطانملا ، بسحب  اهل  فلاخملا  ربخلل  ایواسم  ۀـیزملا  نم  هلامب  ۀـیقتلل  قفاوملا  ربخلا  ناک  اذإ  امک 

یلعأ  نیرصاعملا 706 -] مظاعأ  ضعب  هیف  غلاب  و  هّرس - سّدق  یناهبهبلا - دیحولا  نع  امک  هریغ ، یلع  همیدقتل  هجو  الف 
______________________________

. دنوش رکذ  بیترت ، نامه  هب  دیاب  دنشاب  بترتم  عقاو ، رد  رگا  هدش - رکذ 
نب رمع  هلوبقم  هلیـسو  هب  دـنیامن و  ضراعت  رگیدـکی  اب  راـبخا  نآ  ماـمت  دـیاب  دـشاب  ناـیم  رد  بیترت  هلأـسم  رگا  هکنیا  رگید ، دـهاش  ب :

. تسا رهاظ  فالخ  دییقت ، همه  نیا  هکیلاحرد  دوش  دیقم  رییخت ، رابخا  هلیسو  هب  مه  هلوبقم  دوخ  و  [ 707] دنوش دیقم  هلظنح ،
. تسین تاحجرم  نیب  یبیترت  عقاو ، رد  هکنیا  رب  دوب  يدهاوش  اهنیا 

رگیدـکی اب  دنـشاب  لدـعا  ای  قثوا  رگید ، تیاور  نایوار  هماع و  اب  فلاخم  تیاور ، کی  رگا  دـشابن ، یبیترت  تاـحجرم ، نیب  هک  نیارباـنب 
اب تیاور  ود  نآ  روکذـم ، ضرف  رد  دـشاب  بیترت  تاـحجرم ، نیب  هچناـنچ  اـما  دوـمن  عوـجر  رییخت  تاـقالطا  هب  دـیاب  دنتـسه و  یفاـکتم 

اریز تسا  مدقم  هماع ، فلاخم  تیاور  رب  يوار ، تیلدعا  ای  تیقثوا  تهج  هب  تسه  اوقا  شدنس  هک  یتیاور  هکلب  دنرادن  یفاکت  رگیدکی 
ضرع رد  ود  ره  رگا  يرآ  تسا . مدـقم  هماع ، اب  تفلاخم  رب  تیقثوا  ای  تیلدـعا  هطـساو  هب  حـیجرت  هلوبقم ، رد  روکذـم  بیترت  بسح  هب 

اب فلاخم  تیاور ، ود  ره  الثم  دشاب - مه  ب 708 »]  » ربخ رد  تسه  فلا »  » اضرف ربخ  رد  هک  یحجرم  نامه  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب  دحاو 
. دوشیم عوجر  رییخت ، هلدا  هب  تروص  نیا  رد  دنشاب - هقث  ای  لداع  ود ، ره  نایوار  ای  هماع 

278 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[: لاق 709 هماقم - هّللا  یلعأ  ۀمالعلا - انخیش  نم  رهظی  امک  هیلع ، هریغ   ] اهریغ میدقتل  و ال  هتجرد - هّللا 

نإ هریغ و  یلع  همیدقت  رهاظلاف  ۀماعلل ، اقفاوم  ارودص  حجرألا  ناک  نأب  رودصلا ، ۀهج  ثیح  نم  حیجرتلا  رودصلاب  حـیجرتلا  محاز  ول  اما 
ضرف دعب  نیربخلا  یف  ظوحلم  حیجرتلا  اذه  نأل  قفاوملا ، یف  ۀیقتلا  لامتحاب  ۀماعلا  ۀفلاخمب  حیجرتلا  لیلعت  یلع  ءانب  ۀـماعلل ، افلاخم  ناک 

و رخآلا ، رودصب  دبعتلا  كرت  امهدحأ و  رودصب  دبعتلا  ناکما  مدع  دـعب  نیربخلا  یف  امک  ادـبعت  وأ  نیرتاوتملا ، یف  امک  اعطق  امهرودـص 
[. 1  ] رودصلا ثیح  نم  حیجرتلا  ۀلدأ  یضتقمب  کلذ 710 ] نکمی  هیف  نحن  امیف 

______________________________

هّرس سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

رظنفالتخا امهّرس  سّدق  یناهبهب 711 ] دیحو  مظعا و  خیش  نیب  هماع - اب  تقفاوم  تفلاخم و  ینعی : یتهج - حجرم  هب  عجار  رکذت : [- 1]
. دنرادن لوبق  ار  راوگرزب  ود  نآ  زا  کیچیه  رظن  مه  هّرس  سّدق  فنصم  هک  تسا 

: هک تسا  نیا  هدش ، تیاکح  ناگرزب - زا  رگید  یضعب  و  یناهبهب - دیحو  موحرم  زا  هچنآ 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1632 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا مدقم  تاحجرم ، رئاس  رب  یتهج  حجرم  دنک ، ادیپ  محازت  تاحجرم ، رئاس  اب  یتهج  حجرم  رگا 
279 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

يوار هک  میراد  مه  يرگید  تیاور  اما  دراد - يدنـس  يرودص و  حجرم  ینعی  تسا 712 -] لدعا  تیاور ، کی  يوار  دـینک  ضرف  لاثم :
. دشابیم یتهج  حجرم  ياراد  ینعی : دشابیم - هماع  اب  فلاخم  شتیاور  اما  تسا  لداع  نآ ،

تـسا مدقم  تاحجرم ، رئاس  رب  یتهج - حجرم  هماع - اب  تفلاخم  هک  دنراد  رارـصا  ناگرزب  زا  رگید  یـضعب  هّرـس و  سّدق  یناهبهب  دیحو 
. دومن حرط  تسا ، يرودص  حجرم  ياراد  هک  ار  يرگید  نآ  دراد و  هماع  اب  تفلاخم  هک  دومن  ذخا  ار  یتیاور  دیاب  ینعی :

لاثم رد  ینعی  تسا  مدقم  یتهج ، حجرم  رب  تاحجرم  رئاس  ینعی : تسا  هّرس  سّدق  یناهبهب  دیحو  سکع  هب  هّرـس ، سّدق  مظعا  خیـش  رظن 
يوار هک  ار  رگید  تیاور  نآ  ذخا و  ار  لدعا 713 ] تیاور  دیاب  اتجیتن  تسا  مدقم  يرودص ، تهج  حجرم  رب  يرودص  حجرم  روکذـم ،

. دومن حرط  تسا ، هماع  اب  فلاخم  اما  لداع  نآ ،
. میزادرپیم رظن  ود  نآ  در  رد  ناشیا  مالک  حیضوت  هب  کنیا  هک  دنرادن  لوبق  ار  ود  نآ  زا  کیچیه  رظن  هّرس  سّدق  فنصم 

دوجو تاحجرم  نیب  بیترت  تیاعر  يارب  یهجو  میوشب  مه  صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاـحجرم  زا  يدـعت  هب  لـئاق  رگا  میتفگ  همدـقم :
: هک میدومن  رکذ  نینچ  ار  شتلع  درادن و 

ار يربخ  نآ  دـیاب  ینعی  تسا  عقاو  هب  تیبرقا 715 ] ای  قدص  هب  نظ 714 ] طانم » ، » صوصنم ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدـعت  رب  اـنب 
حجرم زا  یهاگ  تسا  نکمم  سپ  میتسه  ریخم  دش ، حرطم  يواست ، هلأسم  رگا  داد و  حـیجرت  تسا ، عقاو  هب  برقا  ای  رودـصلا  نونظم  هک 

هب  نظ  یتهج ،
280 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 716] دراد ناکما  مهنآ  سکع  هکنیا  امک  دوش  لصاح  عقاو ، هب  تیبرقا  ای  قدص 
ای قدص  هب  نظ  نآ ، زا  اما  لدعا  رگید ، تیاور  يوار  دشاب و  هماع  اب  تفلاخم  تیاور ، کی  حجرم  تسا  نکمم  یهاگ  رگید : ترابع  هب 

يواسم روکذم ، طانم  رظن  زا  نیتیاور  هچنانچ  و  میئامنیم 717 ] ذـخا  ار  ریخا  تیاور  تروص ، نیا  رد  هک  ددرگ  لصاح  عقاو ، هب  تیبرقا 
هک يربخ  اـب  عقاو - هب  تیبرقا  اـی  قدـص  هب  نظ  طاـنم - رظن  زا  یلو  لدـعا  تیاور ، کـی  يوار  دـیئامن  ضرف  ـالثم : میتسه  ریخم  دنـشاب ،

یتیاور نآ  ای  دراد  یتهج  حجرم  هک  میئامن  ذـخا  ار  یتیاور  هکنیا : نیب  میتسه  ریخم  تروص ، نیا  رد  دنتـسه  يواسم  تسا ، هماع  فلاخم 
. تسا تاحجرم  رئاس  ياراد  هک  ار 

. دومن تیاعر  ار  طانم  نامه  دیاب  هکلب  دنرادن  یتوافت  تاحجرم ، رئاس  اب  یتهج  تاحجرم  هصالخ :
 ...«. نال قفاوملا  یف  ۀیقتلا  لامتحاب  ۀماعلا  ۀفلاخمب  حیجرتلا  لیلعت  یلع  [ 718] ءانب هلوق ... :

[. تسا 720 لئاسر 719 ] باتک  نتم  روکذم ، ترابع 
281 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تفلاخم دننام  رودص ، تهج  حجرم  اب  يوار  تیلدعا  دننام  رودص ، لصا  حجرم  رگا  دش : نینچ  هّرس  سّدق  مظعا  خیـش  شیامرف  هصالخ 
مدقم هماع 723 ،] اب  فلاخم  تیاور  رب  هماع 722 ] اـب  قفاوم  تیاور  هک  تسا  نیا  رهاـظ ، تروص ، نیا  رد  دومن  تمحازم  هماع 721 ،] اب 

ۀفلاخمب حیجرتلا  لیلعت  یلع  ءانب  تسا - مدقم  رودص ، تهج  حجرم  رب  رودص  لصا  حجرم  تسا و  رودص  لصا  حجرم  ياراد  اریز  تسا 
هیقت لامتحا  هماع ، قفاوم  تیاور  رد  هکنیا : هب  دـناهدروآ  لیلعت  هماع ، تفلاخم  هب  حـیجرت  ماقم  رد  رابخا  رد  اریز  ۀـیقتلا - لامتحاب  ۀـماعلا 

، هدـش هظحالم  رابخا ، رد  حـجرم  نآ  هک : تسا  نیا  هلئـسم ، رهاظ  تسین و  نآ  رد  روکذـم  لامتحا  هک  هماع  فلاخم  ربخ  فالخ  هب  تسا 
ناوتن هک  دنـشاب  هدش  رداص  ادبعت  ای  اعطق  ربخ ، ود  هک  نیا  زا  دـعب  ینعی : [ 725 -] ادبعت ای  [ 724] اعطق اهنآ - رودص  زا  غارف  زا  دـعب  اهتنم 

[- ثحب 726 لحم  دننام  تسا - نکمم  دنس ، رد  فرـصت  یتقو  اذل  دومن . ذخا  ار  يرگید  حرط و  ار  یکی  درک و  فرـصت  اهنآ  دنـس  رد 
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رد هماع  اب  تفلاخم  اریز  دسریمن  هماع  اب  تفلاخم  رودـص و  تهج  هب  تبون  الـصا  میراد ، يوار  تیلدـعا  دـننام  يدنـس ، حـجرم  ینعی :
، تلادع رد  نییوار  هکنیا  لثم  میئامن  ود  ره  يدبعت  رودص  هب  مکح  میـشاب ، راچان  دومن و  فرـصت  دنـس  رد  ناوتن  هک  تسا  حجرم  یلحم 

. تسین نینچ  ثحب ، لحم  رد  و  دنشاب - يواسم 
282 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مکحلا کلذ  یـضتقی  امک  ۀیقت ، قفاوملا  رودصب  مکحلا  کلذ  یـضتقا  امهرودصب  اندبعت  اذإف  رودصلا ، نیربخلا  یف  لصألا  نإ  تلق : نإ 
[. 1  ] رودصلا بسحب  حیجرتلا  یلع  امدقم  ۀلالدلا  بسحب  حیجرتلا  ریظن  حجرملا  اذه  نوکیف  امهفعضأ ، یف  رهاظلا  فالخ  ةدارإب 

______________________________

: هک تسا  نیا  داریا ، هجیتن  هک  هدومن  دراو  دوخ  نایب  رب  یلاکشا  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  [- 1]
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  مدقم  تاحجرم ، رئاس  رب  هماع - اب  تفلاخم  و  یتهج - حجرم 

دحاو ربخ  تیجح  رب  هک  تسا  يراـبخا  تاـیآ و  روکذـم ، لـصا  أـشنم  تسا و  [ 727 «] رودـص ، » نیربخ رد  یلوا  هدـعاق  لصا و  لاکـشا :
و فلا »  » ربخ اضرف  دروم  رد  مه  لداعلا  قدص  یـضتقم  ینعی : دنیامنیم  ریبعت  لداعلا » قدـص   » هب هلدا  نآ  عومجم  زا  هک  دـنکیم  تلالد 
هک يربخ  هب  مه  دش  يراج  تیاور ، ود  ره  هب  تبـسن  روکذـم  لصا  یتقو  اتجیتن  دراد - تیجح  ود  ره  تسا - [ 728] رودص ب »  » ربخ مه 

[. نآ 730 ریغ  هب  مه  میوشیم و  دبعتم  تسا ، [ 729 «] حجرا  » ارودص
283 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نم ۀلمج  دـعب  لاق  و  ۀـقیقحلا . یف  امهدـحأل  ءاغلإ  هنأل  ۀـیقتلا ، یلع  نیعملا  امهدـحأ  لمح  بوجو  عم  امهرودـصب  دـبعتلل  ینعم  ال  تلق :
: مالکلا

ام اما  و  رابخألا ، نم  نیئفاکتملا  یف  امک  ادبعت  وأ  نیرتاوتملا ، یف  امک  املع  امإ  رودصلا ، ثیح  نم  نیربخلا  يواست  حیجرتلا  اذـه  درومف  »
یلع عرفتم   ] ۀعرفتم رودـصلا  ۀـهج  نأل  هیف ، حـجرملا  اذـه  لامعإل  هجو  الف  رخآلا  نود  نیعملا  امهدـحأ  رودـصب  [ 731] دبعتلا هیف  بجو 

[. 1  ] هماقم ولع  یف  دیز  همالک ، نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا  رودصلا » لصأ 
______________________________

. تسا رودصلا  یعطق  تیاور  ود  دننام  ام  يارب  ود  نآ  ّنأک  میدش  دبعتم  تیاور ، ود  ره  رودص  هب  یتقو 
؟ تسا مدقم  شمادک  میشاب ، هتشاد  عطق  تیاور ، ود  رودص  هب  یتقو  لاؤس :

، هماع قفاوم  تیاور  رب  تسا  هماع  فلاخم  هک  ار  یتیاور  ود ، ره  رودـص  هب  دـبعت  زا  دـعب  سپ  تسا . هماع  اب  فلاـخم  هک  یتیاور  باوج :
[. میئامنیم 732 مدقم 

درادن انعم  هک : دناهداد  باوج  نینچ  روکذم ، لاکشا  زا  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  باوج 733 :] [- 1]
284 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصأ تاحجرم  نم  یتهجلا  حجرملا  نکی  مل  اذإ  دیفی  امنإ  هلصأ  یلع  رودصلا  ۀهج  ۀیعرف  ثیدح  نأ  تفرع 734 -] ام  یلإ  افاضم  هیف - و 
یف دـعب  لیلد  مقی  مل  و  تاحجرملا ؟ رئاس  نیب  هنیب و  قرف  يأف  نیطانملا ، دـحأب  هتاحجرم  نم  ناک  اذإ  اما  و  اـهتاحجرم ، نم  لـب  رودـصلا 

[736] وه لب  اهبسحب ، احجار  رخآلا  نوک  عم  [، 735] ۀهجلا ریغ  ثیح  نم  امهنم  حجارلا  رودصب  دبعتلا  بوجو  یلع  نیـضراعتملا  نیربخلا 
، جالعلا رابخأ  ۀلالد  نم  وأ  نیطانملا ، دحأ  بسحب  نیحجرملا  نم  حجارلا  ۀظحالم  نم  صیحم  الف  یفخی ، امک ال  مالکلا ، لوأ 

______________________________

میاهتفگ اررکم  نوچ  هدش  رداص  ۀیقت  هماع  اب  قفاوم  ربخ  میئوگب  ود  ره  رودص  هب  دبعت  زا  دعب  میوش ، دـبعتم  تیاور ، ود  ره  رودـص  هب  ام 
دـشاب هتـشاد  يرثا  رودص ، هب  دبعت  دیاب  تسا ، رودص  نیربخ ، رد  لصا  میتفگ  هکنیا  سپ  دشاب  هتـشاد  يرثا  ءیـش ، کی  هب  دبعت  دیاب  هک 
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ربخ هن  میرادیم  مدقم  ار  [ 737] ارودص حجرا  ینعی : میوشیم  دبعتم  ربخ ، کی  هب  لوا  زا  اذل  تسا  هدـئافیب  ثحب ، لحم  رد  هکیلاحرد 
هب سپـس  دش  دبعتم  تیاور ، رودص  هب  دـیاب  لوا  ینعی : تسا  رودـص  لصا  رب  عرف  رودـص ، تهج  ببـس  هب  ناحجر  اریز  ار  هماع  فلاخم 

رودص هب  دبعت  هماع ، فلاخم  تیاور  هکیلاحرد  هدش  رداص  یعقاو ، مکح  نایب  يارب  تیاور  نآ  تفگ  درک و  ادیپ  دـبعت  رودـص ، تهج 
. دهد حیجرت  نیرئاس  رب  ار  نآ  شندوب  هماع  فلاخم  ات  درادن 

285 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لفغت الف  رییختلا ، قالطإ  وه  مکحملاف  ةروصلا  هذهل  ضرعتلا  مدعل  ول  و  [ 738] ۀلالدلا مدع  عم  و  ۀمحازملا ، عم  امهنیب  حیجرتلا  یلع 

______________________________

یتروص رد  رودص  لصا  رب  رودص ، تهج  تیعرف  هک : تسا  نیا  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  رب  هّرـس  سّدق  فنـصم  داریا  لاکـشا : [- 1]
تهج تیحجرم  هک  میدرک  نایب  حورـشم  وحن  هب  [ 739] اریخا هکیلاحرد  دیامنن  تشگرب  يرودـص ، یحجرم  هب  یتهج  حـجرم  هک  تسا 

، تیاور نآ  هماع ، اب  تفلاـخم  هلیـسو  هب  اریز  [ 740] دوشیم بوسحم  رودـص ، لصا  تاحجرم  زا  مه  هماع - اب  تفلاـخم  دـننام  رودـص -
هب تیبرقا  ای  نومـضم  رودص  هب  نظ  هک  حیجرت  طانم  ّنأک  دیآیم و  باسح  هب  ۀماعلا » فلاخ  ام  ذخ   » دراوم زا  دوشیم و  تیزم  بحاص 

رئاـس نآ و  نیب  یقرف  تسا ، رودـص  لـصا  تاـحجرم  زا  مه  هماـع  اـب  تفلاـخم  هـکنیا  رب  اـنب  سپ  ددرگیم  لـصاح  نآ ، رد  تـسا  عـقاو 
تروص رد  تسا و  مادک  رد  هیلعف  تیجح  طانم  العف  هک  دومن  هظحالم  دـیاب  رگید  حـجرم  اب  تمحازم  تروص  رد  سپ  تسین  تاحجرم 

. دوشیم عوجر  رییخت  تاقالطا  هلدا و  هب  تیزم ، لوصح  مدع  يواست و 
دقاف شـضراعم  ربخ  هک  تسا  يدروم  رد  امهقثوا و -»...  امهلدعا ، لوقی  امب  ذخ  : » دننام دنـس - تاحجرم  هب  ذخا  لیلد  هک  تسا  یهیدب 

تهج  زا  هچنانچ  اما  دشاب  تاحجرم  نآ 
286 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ذخا هب  رما  رگید ، تیاور  هدومن و  لدـعا  تیاور  ذـخا  هب  رما  ربـخ ، کـی  اریز  تسا  حرطم  محازت ، هلأـسم  دـب  ـال  دـشاب ، حـجرا  رودـص ،
رد دیامن  نییعت  هک  میشاب  هتشادن  یلیلد  دشابن و  اوقا  امهدحا  رگا  هتبلا  دومن  عوجر  رییخت ، رابخا  هب  دیاب  دب  تسا و ال  هدرک  هماع  فلاخم 

تسین تاحجرم  نیب  یبیترت  هک  میدرک  نایب  البق  دومن و  لمع  رودص  لصا  حجرم  هب  دیاب  تسه  يرودص  تهج  حجرم  هک  تروص  نیا 
ار اوقا  لیلد  رودص ، تهج  حجرم  اب  رودص  لصا  حجرم  تمحازم  تروص  رد  هک  میتسه  راچان  سپ  هدشن  مئاق  بیترت ، ظاحل  رب  یلیلد  و 

اوقا امهدـحا »  » هچنانچ میئامنیم و  ذـخا  ار  نامه  تسه 741 ،] عقاو  هب  تیبرقا  اـی  نظ  لوصح  بجوم  امهدـحا  رگا  ینعی : میئاـمن  ذـخا 
میئامنیم عوجر  رییخت ، تاقالطا  هب  دوشن - مولعم  محازت ، تلاـح  عضو  مه  راـبخا  زا  دوشن - هدافتـسا  یبیترت  هیجـالع ، راـبخا  زا  دـشابن و 

. هدشن مولعم  ام  يارب  امهدحا  نییعت  اریز 
: دناهتخادرپ ياهتکن  نایب  هب  هّرس  سّدق  فنصم  ترابع  ندروآ  زا  دعب  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :

بیترتلا وه  امهحیرـص  داک  لب  ۀعوفرملا  ۀلوبقملا و  رهاظ  نا  خلا » لاقی ...  نا  ناکما  عم   » هلوق یلع  قیلعتلا  لیذ  یف  البق  انرـشا  دق  لوقا :» »
حیجرتلاب اترما  دق  کلذ  یف  امهیواست  يوارلا  ضرف  یف  مث  ۀـیرودصلا  تاحجرملا  ضعبب  حـیجرتلاب  الوا  اترما  دـق  امهناف  تاحجرملا  نیب 

نیب بیترتلا  موزل  یف  خیـشلا  عم  مالکلا  نا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا »  » یتهجلا یلع  يرودـصلا  میدـقت  یف  حیرـصلاک  اذـه  یتهجلا و  حـجرملاب 
يرودص لک  میدقت  یلع  ۀـلالد  امهیف  سیل  يدـعتلا و  یلع  اهریغ  یف  لب  ۀـصوصنملا  ایازملا  یف  وه  سیل  همدـع  یتهجلا و  يرودـصلا و 

[. 742] ۀصوصنملا نم  يرودصلا  نکی  مل  ول  یتهجلا و  یلع 
287 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ثیح نم  نیفلاختملا  رودـصب  دـبعتلا  لقعی  مل  ول  هنإف  رودـصلا ، ثیح  نم  نیئفاـکتملاب  هضاـقتناب  هیلع  هذـیمالت  مظاـعأ  ضعب  دروأ  دـق  و 
ۀقیقحلا یف  اضیأ  امهدحأل  ءاغلإ  هنأل  اهیلع ، امهدحأ  لمح  عم  [ 743] امهرودصب دبعتلا  لقعی  مل  ۀیقتلا ، یلع  امهدحأ  لمح  عم  رودصلا ،
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[. 1]
______________________________

یتشر 744] ققحم  مالک  یسررب  دقن و 

دراو مظعا ، خیـش  مالک  رب  یـضقن  یتشر - هللا  بیبح  ازریم  جاح  موحرم  ینعی : هّرـس - سّدق  مظعا  خیـش  نادرگاش  مظاعا  زا  یـضعب  [- 1]
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدومن 

: دنداد باوج 745 ] نینچ  دندومن ، دراو  دوخ  مالک  رب  هک  یلاکشا  رد  مظعا  خیش  کلذ : نایب 
هک یتیاور  اهتنم  تسا  لداع  يرگید  لدعا و  یکی  يوار  ینعی : دنتسه  فلتخم  دنس ، بسح  هب  هک  میراد  تیاور  ود  هک  ثحب - لحم  رد 

، میوش دـبعتم  تیاور ، ود  ره  رودـص  هب  هک  تسه  انعم  نودـب  وغل و  تسا - هماع  فلاخم  يرگید  هماع و  قفاوم  تسا ، لدـعا  نآ ، يوار 
، لمع نیا  سپ  دشاب - هتشاد  يرثا  ءیـش ، کی  هب  دبعت  دیاب  اریز  هدش  رداص  ۀیقت  هماع ، قفاوم  ربخ  میئوگب  ود ، ره  رودص  هب  دّبعت  زا  دعب 

. تسا وغل 
288 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ثیح نم  اـمهیواست  راـبتعاب  ۀـهجلا  بسحب  حـیجرتلا  دروم  یف  هّرـس - سّدـق  مزتـلا - هنأ  نابـسح  و  ۀـلفغلا ، نم  یفخی  ـال  اـم  هـیف 746 ] و 
بـسحب امهیواست  ادبعت  رودصلا  ثیح  نم  يواستلا  نم  هضرغ  نأ  ۀـهادب  عم 747 ] العف ، هب  دبعتلل  امإ  و  امهرودـصب ، ملعلل  امإ  رودـصلا ،

دبعتلا لیلد 
______________________________

، دنـس بسح  هب  تیاور  ود  هک  روکذـم - ضرف  رد  رگا  هک : هتفرگ  داریا  دوخ ، داتـسا  رب  هّرـس  سّدـق  یتشر  هللا  بیبح  ازریم  جاـح  موحرم 
ود ره  رودص  هب  دبعت  دیابن  نیئفاکتم 748 ] نیربخ  رد  دشاب  وغل  هیقت - رب  نآ  لمح  و  هماع - قفاوم  ربخ  رودص  هب  دـبعت  دـندوب - فلتخم 

. دیئامنیم هیقت  رب  لمح  وغل و  ار  ود  نآ  زا  یکی 750 ] عقاو ، رد  امش  مه  ضرف  نیا  رد  اریز  دشاب  لوقعم  تیاور 749 ،]
289 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دبعتلا الإ  سیل  جالعلا  لیلد  ۀیضق  و  امهدحأب ، لب و ال  نیضراعتملاب ، العف  دبعتلا  یضتقی  ربخلا ال  ۀیجح  لیلد  نأ  ةرورـض  اعطق ، رودصلاب 
[. 1  ] احیجرت وأ  ارییخت  امهدحأب 

______________________________

«. یفخی ام ال  هیف  - » تسا درومیب  دناهدومن ، دراو  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  رب  ققحم  نآ  هک  یضقن  هّرس : سّدق  فنصم  [- 1]
نآ هماع - اب  تفلاخم  و  یتهج - حجرم  هلیسو  هب  دنشاب  يواسم  دنـس ، رظن  زا  تیاور  ود  رگا  دندومرف  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  کلذ : نایب 

نیتیاور رد  هّرـس  سّدق  مظعا  خیـش  هک  دـناهدومن  مهوت  هّرـس  سّدـق  ازریم  موحرم  هکیلاحرد  میهدیم  حـیجرت  هماع ، قفاوم  تیاور  رب  ار 
هب مه  دنیامنیم ، لامعا  ار  رودصلا  تلاصا  العف »  » ود ره  هب  تبـسن  ینعی : دننکیم  ادیپ  یلعف »  » دـبعت تیاور ، ود  ره  رودـص  هب  نیئفاکتم 

دنیامنیم لمح  هیقت  رب  ار  هماع  قفاوم  ذـخا و  ار  هماع  فلاخم  سپـس  اهتنم  هماع  قفاوم  هب  مه  دـنوشیم و  دـبعتم  هماـع ، فلاـخم  تیاور 
زا دناهتشاد  تلفغ  هکیلاحرد  دناهدومن  دراو  شیوخ  داتـسا  مالک  رب  ار  روکذم  ضقن  هّرـس - سّدق  ازریم  موحرم  ققحم - نآ  هک  تساذل 

دبعتم فلا »  » اـضرف تیاور  هب  مه  ـالعف  هک  هدوـبن  نیا  ناـشیا  رظن  هدوـبن ، یلعف  دـبعت  هب  نیئفاـکتم  رد  هّرـس  سّدـق  مظعا  خیـش  رظن  هکنیا 
، نیئفاکتم نیتیاور  هک : هدوب  نیا  مظعا  خیـش  رظن  هکلب  میئامنیم  لـمح  هیقت  رب  ار  هماـع  قفاوم  ربخ  سپـس  ب »  » تیاور هب  مه  میوشیم و 
رد خیـش  موـحرم  رظن  دـناهدرک - هراـشا  نآ  هب  مه  ینیکـشم  موـحرم  هک  رگید - تراـبع  هب  دنتـسه  يواـسم  لداـعلا » قدـص   » هـب تبـسن 
ود ره  تیجح  رب  تلالد  اهنت  هن  نیـضراعتم  رد  لداعلا » قدـص   » لداع و ربخ  تیجح  لیلد  اما  هیلعف - هن  تسا - هیئاشنا  تیجح  نیئفاـکتم ،
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قدـص  » رظن زا  نیـضراعتم  نیربخ  هک  میدرک  ثحب  البق  و  [- 751] امهدـحاب لب و ال  تسین ... - مه  امهدـحا  تیجح  رب  لاد  هکلب  درادـن 
: میئوگیم اذـل  دـیوش  دـبعتم  ارییخت  ای  احیجرت  ود  نآ  زا  یکی  هب  دـیوگیم  مه  هیجالع  راـبخا  و  [ 752] دنتـسه طقاس  تیجح ، زا  لداعلا »

رظن هجوچیههب ،
290 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع حـجرملا  اذـه  ریغب  حـیجرتلا  میدـقت  ۀلاحتـسا  یعدا  یتـح  ضقنلا ، نم  هدروأ  اـمب  فـتکی  مل  هّللا  همحر  هنأ  بـجعلا  لـک  بـجعلا  و 
: هلصاح امب  هیلع  نهرب  و  هب ، حیجرتلا 

، ۀهادب نیریدقتلا  یلع  هب  دبعتلا  لقعی  و ال  ۀیقت ، هرودص  نیب  و  هلـصأ ، نم  هرودص  مدع  نیب  هرمأ  نارودل  قفاوملا ، رودصب  دـبعتلا  عانتما  »
«. هفالخب هرودص ، مدع  لامتحال  نوهأ ، رودصلا  ینظلا  یف  رمألا  لب  قفاوملا ، رودصلا  یعطقلاب  دبعتلا  لقعی  هنأ ال  امک 

بئاجعلا و نم  مهقفاوم ، حرط  یلع  مالّـسلا - هیلع  مامإلا - صن  عم  ۀـماعلا ، ۀـفلاخم  یلع  ۀیدنـسلا  تاحجرملا  میدـقت  لاـمتحاف  : » لاـق مث 
«. المع املع و  ۀمصعلا  لات  وه  نمع  الضف  ۀکسم ، يذ  نم  اهرودص  دهعی  مل  یتلا  بئارغلا 

[. 1 « ] رمقلا قش  نم  برقی  امب  یتأی  رظنلا  ةدوج  یف  هنأ  عم  هنم ؟ تردص  فیک  ۀحضاولا  ۀلفغلا  هذه  نإ  يرعش ، تیل  و  : » لاق مث 
______________________________

ات مینکیم  لمح  هیقت  رب  ار  هماع  قفاوم  سپس  میوشیم  دبعتم  تیاور ، ود  ره  رودص  هب  نیئفاکتم  رد  هک  هدوبن  نیا  هّرس  سّدق  مظعا  خیش 
. دیئامن دراو  ناشیا  رب  یضقن  نانچ  هّرس - سّدق  یتشر  ققحم  امش -

: هک دناهدرک  اعدا  هکلب  هدومنن  افتکا  روکذم  ضقن  هب  اهنت  هّرـس  سّدـق  یتشر  ققحم  هک  بجعلا - لک  بجعلا  و  تسا - نیا  بجعت ، [- 1]
یتیاور رب  لدعا 753 ] تیاور  حیجرت  ینعی : تسا  لاحم  یتهج ، حجرم  رب  تسا - دقتعم  نآ ، هب  خیـش  موحرم  هک  يدنـس - حجرم  میدقت 

ود نیب  رئاد  شرما  تسا ، هماع  قفاوم  هک  یتیاور  تسا : نیا  دـناهدومن ، هماـقا  نآرب  هک  یلیلد  تسا و  لیحتـسم  دـشاب ، هماـع  فلاـخم  هک 
نآ زا  کیچیه  رد  و  هدوب 754 ] ۀیقت  شرودص  هدش ، رداص  رگا  ای  ب : هدشن . رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  الصا  ای  فلا : تسا : تروص 

، تروص ود 
291 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

مکح نایبل  هرودص  لامتحال  اسأر ، رودصلا  مدع  ۀیقت و  رودصلا  نیب  قفاوملا  رمأ  نارود  مدع  ةرورـض  هناهرب ، داسف  حوضوب  ریبخ  تنأ  و 
، ۀهادب کلذ  نایبل  ربخلا  رودص  لامتحا  نم  دیزأ  یلإ  دبعتلا  یف  جاتحی  داکی  و ال  الصأ ، هل  ضراعملا  فلاخملا  رودص  مدع  و  اعقاو ، هّللا 

هرودص مدع  نیب  ذئنیح  هضراعم  نارود  ةرورـض  ۀلالد ، ۀهج و  ارودـص و  ایعطق  فلاخملا  ناک  اذإ  نینثالا  نیب  قفاوملا  لامتحا  راد  امنإ  و 
هنم و  اضیأ . ذئنیح  یعقاولا  مکحلا  نایبل  هرودص  لامتحال  ۀلاحم ، ۀثالثلا ال  نیب  هرمأ  نارود  ناک  ةروصلا  هذه  ریغ  یف  و  ۀـیقت ، هرودـص  و 

قفاوملا  رودصب  دبعتلا  ناکمإ  حدقنا  دق  [ 755
______________________________

ینظلا یف  رمالا  لـب  قفاوملا  رودـصلا  یعطقلاـب  [ 757] دـبعتلا لقعی  هنا ال  اـمک  تسا 756 -.] عـنتمم  نآ ، رودـص  هب  دـبعت  تسین - تجح 
هرودص  مدع  لامتحال  نوها  [ 758] رودصلا

292 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، ۀـلالدلا دنـسلا و  بسحب  ایعطق  فلاخملا  هضراعم  ناک  اذإ  کلذـل  هرودـصب  دـبعتلا  نکی  مل  امنإ  و  اضیأ ، یعقاولا  مکحلا  ناـیبل  یعطقلا 

نایـسنلا أطخلا و  نأ  الإ  هلثم ، یلع  یفخی  نأ  نم  حـضوأ  هاـنرکذ  [ ] 759] انرکذ ام  نإ  يرمعل  و  ۀـلاحم ، ذـئنیح ال  ۀـیقتلا  یلع  هلمح  نییعتل 
[. 1  ] ماقم ۀطرو و  لک  یف  مالقألا  مادقألا و  للز  نم  هّللا  انمصع  ناسنإلل ، ۀیناثلا  ۀعیبطلاک 

______________________________
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امئاد دیاب  میئوگیم : روکذـم  لیلد  هظحالم  هب  سپ  [ 761] ددرگیم مدـقم  هماع ، فلاخم  رب  هماع  قفاوم  ربخ  هنوگچ  اذـل  هفالخب 760 -]
. دشاب مدقم  تاحجرم ، رئاس  رب  یتهج  حجرم 

و یتهج - حجرم  رب  يوار - تیقثوا  تیلدعا و  دننام  يدنـس - تاحجرم  میدقت  لامتحا  دندومرف : نینچ  سپـس  هّرـس  سّدـق  یتشر  ققحم 
ۀکـسم يذ  نم  اهرودـص  دـهعی  مل  یتلا   » تسا بئاجع  زا  هماع  قفاوم  ربخ  حرط  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  حیرـصت 762 ] اب  هماع - اب  تفلاخم 

«. المع املع و  ۀمصعلا  لات  وه  نمع  الضف 
رما هک : دوب  نیا  ناشلیلد  تسا و  لاحم  یتهج ، حجرم  رب  يدنـس  حجرم  میدقت  دـندومرف  ناشیا  هّرـس : سّدـق  یتشر  ققحم  مالک  در  [- 1]

: تسا تروص  ود  نیب  رئاد  هماع ، قفاوم  تیاور 
 .... هدوب و ۀیقت  شرودص  هدش  رداص  رگا  ای  ب : هدشن . رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  الصا  ای  فلا :

293 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تـسین تروص  ود  نیب  رئاد  هماع ، قفاوم  تیاور  رما  هک : تسا  نیا  هّرـس ، سّدـق  یتشر  ققحم  مالک  نالطب  رب  لیلد  هّرـس : سّدـق  فنـصم 

: تسا هثالث  روما  نیب  رئاد  هکلب 
. هدشن رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  الصا  ای  هماع  قفاوم  تیاور  فلا :

. هدوب ۀیقت  شرودص  اهتنم  هدش  رداص  ای  ب :
- هیقت هن  هدوب - مه  یعقاو  مکح  ناـیب  يارب  هدـش و  رداـص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  هماـع  قـفاوم  تیاور  هک  تسا  نیا  رگید ، لاـمتحا  ج :
اب هعیـش  ياملع  اواتف  زا  یـضعب  رد  تسین ، لطاب  هک  هماع  ياواتف  مامت  اریز  هدوب  ننـست  لها  اب  قفاوم  یعقاو ، مکح  هک  دراد  ناکما  ینعی :

نایب يارب  شرودص  هدـش و  رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  هماع  قفاوم  تیاور  هک  دـش  نیا  لامتحا ، کی  سپ  دنتـسه  قفاوم  ننـست ، لها 
. هدشن رداص  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  هماع  فلاخم  تیاور  هدوب و  یعقاو  مکح 

. تسا لامتحا  هس  رما و  هس  رادم  رئاد  هماع ، قفاوم  تیاور  هصالخ :
تهج و دنـس ، رظن - هس  زا  هماع  فلاخم  تیاور  رگا  تسا : لامتحا  [ 763] ود نیب  رئاد  شرما  هماع ، قفاوم  تیاور  ضرف ، کی  رد  رکذـت :

نیا رد  دـشاب  یعطق  زرحم و  ام  يارب  هماع  فلاخم  تیاور  رد  يراـج  لصا 765 ] هس  رگا  رگید : ترابع  هب  دـشاب ، یعطق 764 ] تلالد -
هدـش رداص  رگا  هک  نیا  اـی  ب : هدـشن . رداـص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  اـی  فلا : هک : تسا  نیا  نیب  رئاد  هماـع ، قفاوم  تیاور  رما  تروص ،

، هماع قفاوم  تیاور  [، 766] روکذم تروص  ریغ  رد  اما  هدوب  ۀیقت  شرودص 
294 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. تسا [ 767] روکذم لامتحا  هس  رادم  رئاد 
هک فلاـخم  ربـخ  هدوب و  یعقاو  مکح  ناـیب  روظنم  هب  ربـخ  نآ  رودـص  دـیاش  هک  دوب  نیا  هماـع ، قفاوم  تیاور  رد  ثلاـث  لاـمتحا  هجیتـن :

مکح نآ ، تیجح  هب  العف »  » هک تسا  لوقعم  لامتحا ، نیمه  هطـساو  هب  هدـشن و  رداـص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  الـصا  تسا  نآ  ضراـعم 
، دشابیم عنام  هچنآ  دیامنیم و  تیافک  قدص  لامتحا  تیجح ، هلدا  لومـش  رد  اریز  دوشیم  نآ  لماش  دحاو ، ربخ  تیجح  هلدا  میئامن و 

. میرادن بذک  هب  ملع  روکذم ، لامتحا  اب  تسا و  بذک  هب  عطق 
ۀیقتلا یلع  هلمح  نییعتل  ۀـلالدلا  دنـسلا و  بسحب  ایعطق  فلاخملا  هضراـعم  ناـک  اذا  کلذـل  هرودـصب 768 ] دـبعتلا  نکی  مل  امنا  و  : » هلوق

[ ...«. یفخی 770 نا  نم  حضوا  هانرکذ  ام  نا  يرمعل  و  ۀلاحم . ال  [ 769] ذئنیح
انمصع زا ...«  دعب  روکذم - ثحب  نایاپ  رد  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  رکذت :

295 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: دناهدرک نایب  نینچ  ار  مالک  هصالخ  ماقم -» ۀطرو و  لک  یف  مالقالا  مادقالا و  للز  نم  هّلل 
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لـصا بسحب  حجرملا  یلا  عوجر  نود  نم  یتهج  حجرم  ۀقیقحلا  یف  ۀقفاوملا  ۀفلاخملا و  نا  دیرا  نا  هنا  وه  ماقملا  یف  مالکلا  صخلم  «و 
یلع ءانبلا  هاضتقم  يذلا  یئالقعلا  لصالا  یف  صیـصختلا  یلا  هعجرم  باتکلا  ۀقفاوم  ۀماعلا و  ۀفلاخمب  حیجرتلا  نا  یعدـی  دـق  امک  دنـسلا 
ءزج هنا  یلع  اهوحن و ال  ۀـیقت و  نم  يرخا  ۀـهج  یلع  ءانبلا  دارملا ال  مامت  رداصلا  مـالکلا  نومـضم  نوک  دارملا و  ناـیبل  مـالکلا  رودـص 

رودصلا یف  کشلا  دنع  هیلا  عجری  یئالقع  لصا  اذـه  همارم و  وذـح  یلع  همالک  نوک  وه  اعون  ملکتملا  نم  رهاظلا  نالف  لوالا  اما  دارملا .
ةدارا یف  کش  ول  ءالقعلا  ءانب  اهیلع  یتلا  ۀیظفللا  لوصالا  نم  کلذ  وحن  زاجملا و  ۀنیرق  دییقتلا و  صیـصختلا و  مدع  ۀلاصالف  یناثلا  اما  و 

نوـکب دـبعتلا  نا  اـمک  روـهظلا  رودـصلا و  لـصا  یلع  عرفتم  رودـصلا  ۀـهج  نا  لاـقی  نا  حـصی  ذـئنیحف  زاـجملا  دـییقتلا و  وا  صیـصختلا 
هنومضم نوکب  دبعتی  یک  یعقاولا  مکحلا  نایبل  ربخلا  رودص  ضرف  نم  دب  هنا ال  ةرورض  رودصلا  ۀهج  یلع  عرفتم  دارملا  مامت  نومـضملا 

ضقنلا نم  الوا  ضرتعملا  هدروا  ام  ذئنیح  هیلع  دریف  دنـسلا  زارحا  دعب  نوکی  نا  دـب و  ذـئنیح ال  ۀـفلاخملاب  حـیجرتلاف  هئزج  دارملا ال  مامت 
ول ال ثیحب  ۀیدنـسلا  تاحجرملا  نم  ۀقیقحلا  یف  امهنا  دیرا  نا  رودصلا و  ۀهجب  دبعتلا  یلع  عرفتم  نومـضملاب  دبعتلا  نا  امک  نیئفاکتملاب 

ۀیاغ اعطق  دحاولا  ربخ  ۀیجح  ۀلدا  یف  صیصختلا  یلا  هعجرم  ناف  يوارلا  تافصب  حیجرتلا  ریظن  نیبلا  یف  ۀیلعف  ۀجح  نکی  مل  حجرملا  اذه 
دبعتلل ینعم  هنا ال  نم  انه  هرکذ  ام  هیلع  لدـی  اذـک  لصفلا و  لوا  یف  هسـسا  امل  قفاوملا  وه  امک  ۀـهجلا  لبق  نم  ءاج  ماـقملا  یف  هنا  رمـالا 

نیب قرف  ذئنیح  نکی  مل  هنا  هیلع  دری  نکل  روکذملا  ضاقتنالا  هیلع  دری  ذئنیحف ال  ۀیقتلا  یلع  نیعملا  امهدحا  لمح  بوجو  عم  امهرودصب 
اذه لامعال  هجو  هنا ال  يوعدف  عقاولا  یلا  ۀیبرقالا  وا  قدـصلاب  نظلا  وه  عجرملا  نا  ثیح  ۀیدنـسلا  تاحجرملا  رئاس  نیب  حـجرملا و  اذـه 

تاحجرملا رئاس  نع  رخأتم  ۀفلاخملاب  حیجرتلا  نا  دیرا  نا  اهتحت و  لئاط  رودصلا ال  لصا  یلع  ۀعرفتم  رودصلا  ۀـهج  ناب  اللعم  حـجرملا 
نا  لوقنف  جالعلا  ۀلدا  بسحب 

296 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، هضراعم نم  هیذ  ۀلالد  ۀیئاوقأل  بجوم  وه  امب  اما  و  ۀـهجلا ، ثیح  نم  حـجرم  حـجرملا  اذـه  نأ  ۀـظحالمب  وه  امنإ  هلک  [ 771] اذه نإ  مث 

نم روهـشملا  وه  ام  یلع  ءانب  رودـصلا ، تاحجرم  عیمج  یلع  مدقم 772 ] وهف  هنود ، ۀـیقتلا  هیف  لمتحملا  ضراعملا  یف  ۀـیروتلا  لامتحال 
لمتحا امیف  احوتفم  ناک  نإ  ۀـیروتلا و  لامتحا  باب  نأ  لاقی : نأ  الإ  مهللا  اهب ، حـیجرتلا  یلع  رهظألا - یلع  رهاظلا  لـمحب  قیفوتلا - مدـقت 

ربدتف رخآلا ، یف  افرع  فرـصتلا  یلع  ۀنیرق  نوکی  ثیحب  رهظأ ، هضراعم  نوکی  نأ  بجوی  مل  رظنلا  لمأتلاب و  ناک  ثیح  هنأ  الإ  ۀـیقتلا ، هیف 
[. 1]
______________________________

[«. یلقعلا 773 رابتعالا  نم  رکذ  امل  دبعتلا ال  ۀهج  نم  ذئنیح  وه  امناف  تبث  ول  یعقاولا  هرخأت 
لاح یتهج ، حجرم  لاح  درادن و  یقرف  تاحجرم  رئاس  اب  یتهج  حـجرم  میتفگ : هکنیا  هلمج  زا  میدرک  ثحب  یبلاطم  هرابرد  نونکات  [- 1]

اب یتهج  حـجرم  محازت  تروص  رد  و  نآرب . تاحجرم  رئاس  هن  دراد و  مدـقت  تاحجرم ، رئاس  رب  یتهج  حـجرم  هن  تسا . تاـحجرم  رئاـس 
، ضراعم ربخ  ود  نآ  زا  کیمادک  دید  دیاب  ینعی : درک  ظاحل  ار  طانم  دیاب  تاحجرم  رئاس 
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. تشاد مدقم  ار  نامه  ات  تسا  عقاو  هب  تیبرقا  ای  قدص  هب  نظ  بجوم 

حجرم کـی  يوار ، تیلدـعا  ینعی : رگید  تهج  زا  هن  دوب  تیحجرم  رظن  زا  درادـن  مدـقت  تاـحجرم  رئاـس  رب  یتهج  حـجرم  میتفگ  هکنیا 
. دنرادن مدقت  رگیدکی  رب  تیحجرم  تهج  زا  اهنیا  حجرم و  کی  مه  هماع  اب  تفلاخم  تسا ،

روهظ بجوم  هک  دوب  نیا  ظاحل  هب  میداد  رارق  دنس  تاحجرم  زا  هک  ار  هماع  اب  تفلاخم  تسا : نیا  روکذم ، ثحب  نایاپ  رد  مالک  هصالخ 
فیعـض نوهوم و  نآ ، تلالد  دوش  بجوم  هماع ، تقفاوم  هکنیا  رب  انب  اما  دـشاب  هتـشادن  تیاور  تلالد  هب  یلخد  دـشابن و  تلالد  توق  و 

نآ مدـع  تهج  هب  دوش - يوق  هماع ، فلاخم  ربخ  تلالد  و  تسه - نآ  رد  ربخ  هیقت  لامتحا  هکنآ  رد  هیروت  باب  حاتفنا  رطاخ  هب  ددرگ -
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رهاظ  » و دوش - رهظا  قفاوم ، تیاور  هب  تبسن  فلاخم ، ربخ  دوشیم ، ببس  تسا و  یلالد  تاحجرم  زا  هماع  اب  تفلاخم  سپ  لامتحا - ود 
هتـشاد یلالد  عمج  اـت  تسا و  مدـقم  يدنـس ، تاـحجرم  رب  یلـالد  عمج  هک : تسا  نیا  روهـشم ، و  دوش - حرطم  یلـالد ، عمج  و  رهظا » و 

. دسریمن يدنس  تاحجرم  هب  تبون  میشاب ،
هب  زاین  تسه ، هماع  قفاوم  تیاور  رد  هک  هیروت  لامتحا  لاقی 774 :»... ] نا  الا  مهللا  : » هلوق

298 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

نم يدـعتلاب  لـیق  ول  حـیجرتلا - موزل  یلع  ءاـنب  ۀـلمجلا - یف  تاـحجرملا  نم  [ 775] اـعون ول  هنومـضمب و  نظلا  بجوی  اـمل  ربخلا  ۀـقفاوم 
یف  هلوخدب 776 ] لیق  وأ  ۀصوصنملا ، تاحجرملا 

______________________________

بجوم سپ  دوش  هجوتم  يودـب ، رظن  رد  بطاخم  دـشاب و  حـضاو  هک  تسین  هیمالک  نئارق  رئاس  دـننام  دراد و  بطاخم  رظن  تقد  لـمأت و 
اه رهظا »  » و رهاظ »  » رئاس دننام  [، 777] دـش فلاخم  ربخ  روهظ  توق  بجوم  روکذـم ، لامتحا  رگا  هلمجلاب » و   » تسین فلاخم  ربخ  روهظ 

روهظ توق  بجوم  هک  تشگن  مولعم  اـی  دـشن  لـصاح  روـهظ ، رگا  تسا و  مدـقم  يدنـس ، تاـحجرم  رب  دوـشیم و  یفرع  یلـالد  عـمج 
. تسا رییخت  هلدا  عجرم ، سپ  هن  ای  تسه  فلاخم 

[. 778 «] ربدتف : » هلوق
299 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] نیلیلدلا يوقأب  لمعلا  موزل  یه  و  یعدا ، امک  اهیلع  عمجملا  ةدعاقلا 
______________________________

هیجراخ تاحجرم  لصف ]: ]

هراشا

: تسه مسق  ود  رب  تاحجرم  رابتعا ، کی  هب  همدقم : [- 1]
: ینعی يوار 780 ] تیلدعا  دننام  تسا  ربخ  سفن  هب  مئاق  هکلب  درادـن  دوجو  القتـسم  شدوخ  هک  تسا  یحجرم  یلخاد 779 :] حجرم  - 1

. درادن ققحت  يوار  تیلدعا  ربخ ، زا  رظنعطق 
هک تسا  یحجرم  یئاوتف ، ترهـش  ـالثم  دـشابن - یتـیاور  هچرگ  دراد  دوـجو  القتـسم  و  هسفنب »  » هک تسا  یحجرم  یجراـخ : حـجرم  - 2

. دراد ققحت  مه  تیاور  زا  رظنعطق 

هیجراخ تاحجرم  ماسقا 

هراشا

: تسه مسق  ود  رب  یجراخ  تاحجرم 

[: 781] ربتعم ریغ  یجراخ  تاحجرم  - 1
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: تسا مسق  ود  رب  تاحجرم  عون  نیا 
[. میرادن 782 ناشرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  یتاحجرم  فلا :

. میراد نآ  رابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  اما  تسه  ینظ  لیلد  کی  هک  سایق  دننام  میراد  ناشرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  یتاحجرم  ب :

: ربتعم یجراخ  تاحجرم  - 2

: دنتسه مسق  ود  رب  مه  تاحجرم  عون  نیا 
. هیعطق تنس  باتک و  دننام  تسا  نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  تاحجرم ، عون  نیا  یهاگ  فلا :

300 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ربخ نومضم  هب  یتراظن  اما  تسا  تجح  ربتعم و  باحصتسا ، الثم  یلمع 783 .] لصا  دننام  تسین  نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  یهاگ  ب :

، ربخ حجرم  دناوتیمن  یلمع  لصا  اذل  تسا  عقاو  هب  رظان  تیاور ، دوشیم و  يراج  کش ، ماقم  رد  باحصتسا  یلمع و  لصا  نوچ  درادن 
. هدش نایب  شلحم  رد  هک  یلیصفت  هب  تسا  کش  ماگنه  رد  ام  عجرم  هکلب  [- 784] دوش عقاو 

: دش مسق  راهچ  هیجراخ  تاحجرم  يدنبعمج :
. میرادن شرابتعا  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  - 1

. میراد شرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  - 2
. تسا نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  حجرم  - 3

. میزادرپیم فنصم  مالک  حیضوت  هب  کنیا  تسین . نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  حجرم  - 4
یئاوتف و ترهـش  دننام  میرادـن 785 ] شرابتعا  رب  لیلد  هک  یحجرم  ینعی : تسا  لوا  مسق  یجراخ  حـجرم  هرابرد  ـالعف  اـم  ثحب  رکذـت :

. لوقنم عامجا 
نآ نومـضم 786 ] هب  یعون  نظ  ول  و  ناسنا ، دوش ، بجوم  تقفاوم ، نآ  هک  دشاب  قفاوم  یئاوتف ، ترهـش  اب  نیربخلا » دحا   » نومـضم رگا 

اب قـفاوم  هک  ار  يربـخ  حـجرم ، نآ  هلیـسو  هب  ینعی : تـسا  تاـحجرم  زا  [ 787 «] ۀـلمجلا یف   » حـجرم نآ  تروص ، نیا  رد  دـنک  ادـیپ  ربخ 
ترهش 

301 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: طرش ود  تیاعر  اب  نکل  میهدیم 788 ] حیجرت  شضراعم  ربخ  رب  تسا ،

[. میوش 789 حیجرت  بوجو  هب  لئاق  نیربخ ، ضراعت  رد  فلا :
ناوتیمن میئوگب  میئامن و  افتکا  صوصنم  تاحجرم  هب  رگا  الا  و  میـشاب 790 ] صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدعت  هب  لئاق  ب :

. دوشیمن حجرم  یجراخ ، تاحجرم  نآ  زا  یکی  اب  نیربخلا  دحا  تقفاوم  تروص ، نیا  رد  دومن  يدعت  صوصنم  ریغ  تاحجرم  هب 
«. نیلیلدلا يوقاب  لمعلا  موزل  یه : و  یعدا 791 ] امک  اهیلع  عمجملا  ةدعاقلا  یف  هلوخدب  لیق » وا  : » هلوق

يوقا  » هب ذخا  هیلع » عمجم   » هدعاق تحت  دشاب ، قفاوم  یئاوتف - ترهش  دننام  یجراخ - حجرم  کی  اب  هک  نیربخلا  دحا  دوش ، هتفگ  رگا  ای 
. دشابیم مدقم  رگید  ربخ  رب  تسا و  جردنم  [ 792 «] نیلیلدلا

302 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نومـضم نوک  و  ۀیفـشکلا ، ۀیلیلدلا و  ثیح  نم  ۀیئاوقألا  ناک  ام  وه  ةدـعاقلا  نم  رهاظلا  نأ  و  عنم ، لب  رظن  لحم  يدـعتلا  نأ  تفرع  دـق  و 
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، اهتدعاسم ول ال  ةوقلا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  وه  لب  ۀـیثیحلا ، هذـه  نم  هیف  ةوق  بجوی  ال  هیلع ، ۀـینظ  ةرامأ  ةدـعاسم  لجأل  انونظم ، امهدـحأ 
[. 1  ] یفخی امک ال 

______________________________

؟ هن ای  تسا  زاسراک  نیربخلا » دحا   » حیجرت يارب  روکذم  هجو  ود  ایآ  لاؤس : [- 1]
لاکـشا رظن و  لحم  صوصنم ، ریغ  تاحجرم  هب  يدـعت  مه  حـیجرت  بوجو  رب  انب  هک  میدرک  نایب  حورـشم  وحن  هب  [ 793] البق - 1 باوج :

. تسین شرارکت  هب  يزاین  تسا و 
هلئسم يارغص  رد  مالک  نکل  درک  لمع  نیلیلدلا  يوقا  هب  دیاب  ینعی : تسا  ملسم  هیضق ، ياربک  نیلیلدلا : يوقا  تحت  جاردنا  هلأسم  اما  - 2

؟ هن ای  دوشیم  ربخ  نآ  تیلیلد  توق  ببس  یئاوتف ، ترهش  اب  نیربخلا  دحا  تقفاوم  فرص  ایآ  هک  تسا 
. تسین اوقا  تیلیلد  تهج  زا  سپ  دراذـگیمن  نآ  تیفـشاک  تیلیلد و  رد  يریثأـت  یئاوتف ، ترهـش  اـب  ربـخ  نآ  تقفاوم  هک  تسا  یهیدـب 

ربخ نآ  هک  دـیامنیم  قدـص  ددرگ ، تیاور  تلالد  توق  بجوم  هک  دـشاب  مالک  رد  ياهنیرق  کی  زا  فشاـک  یئاوتف ، ترهـش  رگا  يرآ 
. دوش مدقم  يرگید  رب  دیاب  تسا و  نیلیلدلا » يوقا  »

ياربک دـیآیم و  باسح  هب  رهظا  ربخ ، نآ  دوش ، يرگید  هب  تبـسن  نیربخلا » دـحا   » تلالد توق  بجوم  هربتعم ، ریغ  هراما  رگا  هصـالخ :
تسین و تیلیلد  تهج  زا  ربخ  نآ  توق  بجوم  لوقنم ، عامجا  ای  ترهـش  اب  نیربخلا  دحا  تقفاوم  فرـص  اما  میئامنیم  لامعا  ار  روکذم 

. دشابیمن نیلیلدلا  يوقا  هدعاق  هب  ذخا  يارغص  تحت 
: دناهتخادرپ ياهتکن  نایب  هب  هّرس  سّدق  فنصم  روکذم  ترابع  نایاپ  رد  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :

مایق  دعب  نیضراعتملا  نیربخلا  یف  يوناثلا  لصالا  سیسأت  دنع  انرشا  دق  لوقا :» »
303 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

عمتجا دق  و  فیک ؟ هتهج ، ثیح  نم  وأ  رودـصلا ، ثیح  نم  امإ  رخآلا ، یف  للخ  دوجوب  نظلا  همزال  نوکی  اهل ال  نیربخلا  دـحأ  ۀـقباطم  و 
ّرـضی داکی  امک ال  ۀیجحلا ، یف  ربتعی  داکی  اعقاو ال  قدصلا  و  قفاوملا ، ۀضراعم  ول ال  فلاخملا  ۀـیجح  یف  ربتعا  ام  عیمج  دوجوب  عطقلا  عم 

[. 1  ] اهرابتعا یلع  لیلدلا  مدعل  ةربتعملا  ریغلا  ةرامألا  لاح  اذه  مهفاف 794 .] کلذک ، بذکلا  اهب 
______________________________

ةروکذملا ةدعاقلا  نا  ارییخت  وا  انییعت  اما  ۀلاحم  امهدحاب ال  لمعلا  نم  دب  هنا ال  اعیمج و  امهطوقـس  مدع  یلع  ۀیجالعلا  رابخالا  عامجالا و 
هتیلیلد و یف  نیلیلدلا  دـحا  یف  ۀـیئاوقالا  تناک  اذا  ام  نیب  قرفی  امم ال  لقعلا  نا  مولعملا » نم  و   » بللا هب  مکح  لقعلا و  هب  لقتـسا  امم  یه 

ول هبحاص و  نم  يوقا  ناک  نا  درجمب  نیلیلدلا  دحاف  هقبط  یلع  ۀیجراخ  ةراماب  هدّیأت  ۀهج  نم  هادؤم  هنومـضم و  یف  وا  عقاولا  یلا  هتیقیرط 
حجرملا نا  لاقی  نا  دـعبی » لب ال   » یناثلا ۀـیحوجرم  لوالا و  ناحجر  یلا  ارظن  هبحاصب  لـمعلا  نود  ـالقع  اـنیعتم  هب  لـمعلا  ناـک  انومـضم 

البق ریـشا  امک  هتیقیرط  هتابثا و  ۀهج  یف  هتیلیلد و  لصا  یف  ةوقلا  بجوی  امم  وه  امهوحن  ۀینظلا و  ۀیولوالا  وا  ۀیئاوتفلا  ةرهـشلاک  یجراخلا 
لوخد نم  انه  خیـشلا  هاعدا  امف  هیلع » و   » مهفاف هلوق  یلع  قیلعتلا  لـیذ  یف  یلعفلا  وا  ینأـشلا  نظلل  ۀـبجوملا  ۀـیزملا  یلا  يدـعتلا  ثحب  یف 
لمأتف اهلحم  یف  يوعد  وه  نیلیلدلا  يوقاب  لمعلا  بوجو  یه  اهیلع و  عمجملا  ةدعاقلا  تحت  یجراخ  حـجرمب  احجار  هنوک  درجمب  ربخلا 

[795 .] ادیج
وحن نیا  هب  دنهد  تشگرب  یلخاد  حجرم  هب  ار  یجراخ  حجرم  دناهتساوخ ، یضعب 796 ] [- 1]

304 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دوشیم لصاح  ربخ ، نآ  قدص  هب  نظ  تسا ، قفاوم  یئاوتف - ترهـش  دـننام  یجراخ - حـجرم  اب  امهدـحا  هک  نیـضراعتم  نیربخ  رد  هک :

قدـص هب  نظ  بجوم  یئاوتف ، ترهـش  ام  ثحب  دروم  لاثم  رد  سپ  تسا  قفاوم  ترهـش ، اـب  هک  دوشیم  ادـیپ  يربخ  قدـص  هب  نظ  ینعی :
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. تسا رگید  لیلد  ربخ و  رد  للخ  دوجو  هب  نظ  اب  مزالم  نیلیلدلا » دحا   » قدص هب  نظ  دش و  قفاوم  ربخ 
نآ رد  دوشیم ، لصاح  نظ ، تروص ، نیا  رد  تسه  یئاوتف  ترهـش  اب  قفاوم  هعمج و  زاـمن  بوجو  رب  لاد  نیربخلا ،» دـحا   » دـینک ضرف 

. تسه یلاکشا  نآ ، رودص  تهج  ای  رودص  رد  الثم  دراد ، دوجو  یللخ  تسین ، بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم  هک  رگید  ربخ 
هک یتیاور  دنکیم و  ادیپ  بیر » هیف   » ناونع یجراخ ، حجرم  اب  فلاخم  ربخ  ارهق  درک ، ادـیپ  للخ  دوجو  هب  نظ  ناسنا ، یتقو  ام  ریبعت  هب  و 

. تسا مدقم  شضراعم ، رب  سپ  [ 797] دوشیم هیف » بیر  امم ال   » نآ هب  تبسن  تسا ، قفاوم  ترهش ، دننام  یجراخ ، حجرم  اب 
. دنکیم ادیپ  تشگرب  یلخاد  حجرم  هب  ترهش ، دننام  یجراخ ، حجرم  اب  تقفاوم  ّنأک  هصالخ :

ربخ رد  هک  دنک  ادیپ  نظ  ناسنا ، هک  دوشیمن  ببس  یجراخ ، حجرم  اب  نیربخلا  دحا  تقفاوم  روکذم : نایب  هب  هّرس  سّدق  فنصم  لاکـشا 
ربخ رد  تسا  ربـتعم  ربـخ ، کـی  تیجح  رد  هک  یطئارـش  ماـمت  میراد ، عطق  اریز : تسه  یللخ  رودـص ، تهج  اـی  رودـص  رظن  زا  فلاـخم 

. دراد دوجو  مه  یئاوتف  ترهش  اب  فلاخم 
305 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ هن ای  تسه  تیجح  طئارش  فلاخم ، ربخ  رد  ایآ  لاؤس :
لمع فلاـخم  ربخ  هب  دوبن  حرطم  ضراـعت ، رگا  دراد و  ققحت  ربخ  تیجح  رد  ربتعم  طئارـش  مه  فلاـخم  ربـخ  رد  هک  میراد  عطق  باوج :

، فلاخم ربخ  رد  هک  دـنکیم  ادـیپ  نظ  ناسنا ، هنوگچ  فلاـخم ، ربخ  رد  ربتعم  طئارـش  ققحت  هب  عطق  دوجو  اـب  میئوگیم : اذـل  میدرکیم 
؟ تسه یللخ 

دوشیم نآ  لماش  تیجح ، لیلد  دنکیم و  تیافک  تیجح ، رد  قدص  لامتحا  درجم  تسین ، فالخرب  نظ  مدع  هب  طورشم  ربخ ، تیجح 
هداد رارق  ربخ  تیجح  يارب  یطباوض  سدقم ، عراش  هکلب  تسین 798 ] كالم  یعقاو ، بذک  قدـص و  ربخ ، تیجح  رد  رگید : ترابع  هب 
مدـع تقباطم و  هب  یتیانع  ینعی : دـشابن  هچ  دـشاب  عقاو  اب  قباطم  هچ  مینکیم  لمع  ربخ  نآ  هب  [، 799] دشاب ققحم  طئارـش ، نآ  یتقو  هک 
قباطم هرارز ، لوق  هک  مینک  ادیپ  نظ  هچ  تسا  ربتعم  ام  يارب  دشاب ، طئارش  دجاو  هک  هرارز  لوق  لداع و  ربخ  الثم  میرادن  عقاو  اب  تقباطم 

، عقاو اب  هرارز  لوق  هک  دـنک  ادـیپ  یـصخش  نظ  یـسک  رگا  دـشابیم ، عقاو  اـب  فلاـخم  هک  دوش  لـصاح  نظ ، اـم  يارب  هچ  تسا  عقاو  اـب 
. تسا لداع - ربخ  و  هرارز - لوق  هب  لمع  وا  هفیظو  کلذ  عم  تسا  فلاخم 

هب  ناوتیمن  فنصم  رظن  هب  دشاب  قفاوم  یئاوتف 800 ،] ترهش  اب  نیربخلا  دحا  رگا  رکذت :
306 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

بـسحب لیلدلا ، مدعل  ربتعملا  ریغلاک  ناک  نإ  وهف و  سایقلاک ، صوصخلاب  هرابتعا  مدع  یلع  لیلدـلا  لجأل  صوصخلاب  ربتعمب  سیل  ام  اما 
رابخألا نأ  الإ  نیلیلدلا ، يوقأ  یف  نومضملا  نونظم  لوخد  یلع  ءانب  ةدعاقلا  و  يدعتلا ، یلع  [ 801] ءانب رابخألا  نم  هب  حیجرتلا  یضتقی  ام 

، هب حیجرتلا  نع  [ 802] ۀعنام نیدلا ، قحم  تسیق  اذإ  ۀنسلا  نأ  سایقلا و  نع  ۀیهانلا 
______________________________

، هلیـسو نآ  هب  دناهدومن  يدعت  صوصنم ، ریغ  هب  صوصنم  يایازم  زا  هک  مظعا  خیـش  دننام  یـضعب  نکل  دـش  حـیجرت  هب  لئاق  نآ ، هلیـسو 
. دنوشیم حیجرت  هب  لئاق 

: ینعی یلیلد - هک  دوب  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  نآ  هرابرد  نونکات  ام  ثحب  يروآدای :
. لوقنم عامجا  یئاوتف و  ترهش  دننام  میتشادن 803 ] شرابتعا  رب  یصاخ - لیلد 

: دناهدومن دقن  نینچ  ار  فنصم  مالک  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :
یف ربتعا  ام  عیمج  دوجوب  عطقلا  عم  کلذ  عمتجی  یک ال  هتیجح  یف  ربتعا  امیف  لـلخب  نظلا  وه  سیل  هیف  لـلخب  نظلا  نم  دارملا  نا  هیف :» «و 

نظلا  وه  هنم  دارملا  لب  ۀضراعملا  ول ال  هتیجح 
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307 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف هلامعتـسا  نم  لـقأب 804 ] سیل  هرطخ  و  ۀـیلوصألا ، ۀیعرـشلا  ۀـلأسملا  یف  هل  لامعتـسا  نیربخلا  دـحأ  حـیجرت  یف  هلامعتـسا  نأ  ةرورض 

[. 1  ] ۀیعرفلا ۀلأسملا 
______________________________

دق لب  ۀـضراعملا  ول ال  هتیجح  یف  ربتعا  ام  عیمج  دوجوب  عطقلا  عم  کـلذ  عاـمتجا  زاوج  مولعملا  نم  ۀـهج و  وا  ارودـص  اـما  اـتوبث  هبذـکب 
و  » کلذک هبذکب  نظلاب  فیکف  ۀضراعملا  ول ال  هتیجح  یف  ربتعا  ام  عیمج  دوجوب  عطقلا  عم  ۀهج  وا  ارودص  اما  اتوبث  هبذـکب  عطقلا  عمتجی 

هّللا یلعا  خیـشلا  هوجو  نم  نیریخـالا  نیهجولا  نع  باوجلا » یف  قحلا  نا  مث  . » ادـیج لـمأتف  مهفاـف  هلوقب  اریخا  فنـصملا  راـشا  هیلا  هلعل »
[805  ....] لاقی نا  هماقم 

: ینعی میهدیم - همادا  مود  مسق  یجراخ  تاحجرم  هرابرد  ار  ثحب  کنیا  رکذت : [- 1]
. هیلقع تاناسحتسا  سایق و  دننام  میراد  ناشرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  يربتعم  ریغ  یجراخ  تاحجرم 

اما دشابیم  نآ  دوجو  مدـع  رب  لاد  ب »  » ربخ تسه و  ءیـش  نالف  بوجو  رب  لاد  فلا »  » ربخ میراد : ضراعتم  ربخ  ود  دـینک  ضرف  لاثم :
. دراد تقفاوم  فلا »  » ربخ اب  سایق 

؟ هن ای  داد  حیجرت  شضراعم  رب  ار  سایق  قفاوم  ربخ  ناوتیم  ایآ 
هب حیجرت  رب  یلیلد  نتشادن  رد  تسا 806 ،] لوا  مسق  ربتعم  ریغ  تاحجرم  نامه  دننام  مه  مود  مسق  ربتعم  ریغ  تاحجرم  عضو  اریز : ریخ !

یسایق 808] نظ  هکنیا  ای  [. 807] اهنآ هلیسو 

ص308 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
308 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلأسم یف  هیلع  دامتعا  نود  نم  مکح ، وذ  رخآ  عوضوم  هب  حقنی  امیف  هلاحک  الإ  هب  ۀیئاوقألا  ققحت  یف  سیل  انهاه  سایقلا  لاح  نأ  مهوت  و 
اهیف لومعملا  سایقلا  نإف  ۀفرـصلا ، ۀیجراخلا  تاعوضوملا  یف  سایقلا  ماقملا و  نیب  قرفلا  حوضول  قرافلا ، عم  سایق  ۀیعرف ، ۀـیلوصأ و ال 
هالول ّهنأ  ةرورـض  نیدلا ؛ یف  هل  لامعإ  وحن  هنإف  ماقملا ، یف  لومعملا  فالخب  اذـه  و  هحالـصإ ، نم  رثکا  هداسفإ  نوکیف  نیدـلا ، یف  سیل 

نیب  هنیب و  رییختلا  و  رابتعالا ، ۀلدأ  یضتقمب  ۀّیجحلا  نع  هطوقس  دعب  ۀیجحلل  هل  قفاوملا  ربخلا  نّیعت  امل 
______________________________

[. 809] دشاب بجاو  نیلیلدلا » يوقا   » هب لمع  اتجیتن  مینادب و  نآ  اب  قفاوم  ربخ  تیئاوقا  بجوم  ار 
- یئاوتف ترهش  دننام  لوا - مسق  ربتعم  ریغ  تاحجرم  هب  تبسن  سایق - دننام  مود - مسق  ربتعم  ریغ  تاحجرم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  رکذت :

لامعتـسا نوچ  هدـش  یهن  نید ، ماکحا  رد  ساـیق  هب  لـمع  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدراو  [ 811] راـبخا رد  اریز  تسه  [ 810 «] الاح أوسا  »
ماـقم رد  نونظ  عون  نیا  لامعتـسا  زا  عناـم  روکذـم ، راـبخا  تسا و  قح  لاـطبا  نید و  نتفر  نیب  زا  بجوـم  یـسایق ، نظ  هب  لـمع  ساـیق و 
مکح كردم  نییعت  هیلوصا و  هلأسم  رد  سایق  لامعتـسا  نیربخلا ، دـحا  نییعت  رد  نآ  نداد  رارق  حـجرم  اریز  تسا  نیربخلا  دـحا  حـیجرت 
هبرـض زا  رتمک  نآ ، همطل  تسا و  هیعرف  هلأسم  رد  سایق  لاح  هنیعب »  » سایق عون  نیا  لاح  داد و  رارق  حـجرم  ار  نآ  دـیابن  اذـل  تسا  یعرف 

. تسین هقف  رد  سایق  لامعتسا 
309 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1 [ ] 813] ادیج لّمأتف  جالعلا 812 ،] ّۀلدأ  یضتقمب  هضراعم 
______________________________
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رد ساـیق  هب  لـمع  هک  روطناـمه  ینعی  تسا  فرـص  تاـعوضوم  رد  ساـیق  دـننام  ساـیق ، هلیـسو  هب  نیربـخلا  دـحا  حـیجرت  مهوت : [- 1]
نودب و  عنام » الب   » سایق هلیـسو  هب  مه  نیربخلا  دحا  حـیجرت  تسین ، نید  رد  سایق  هب  لمع  درادـن و  یعنام  مکح 814 ،] يذ  تاعوضوم 

. تسا هیعرف  هیعرش  ماکحا  رد  سایق  هب  لمع  دشابیم ، عونمم  هچنآ  اریز  تسا  ررض 
رد سایق  لامعتـسا  فرـص ، تاعوضوم  رد  سایق  لامعتـسا  اریز  تسا  قرافلا  عم  سایق  کی  رگیدکی  اب  هلئـسم  ود  نآ  هسیاقم  مهوت : عفد 

رگا اریز  تسا  نید  رد  سایق  هب  لـمع  ساـیق ، لامعتـسا  هک  ثحب 815 ] لحم  فالخ  هب  دـشاب  رثکا  شحالـص  زا  شداسف  اـت  تسین  نید 
هلدا دوبن ، سایق  رگا  دیدومنیمن ، هدافتسا  نآ  زا  ار  یعرش  مکح  دیدادیمن و  حیجرت  يرگید  رب  ار  نآ  اب  قفاوم  تیاور  امـش  دوبن ، سایق 

ربخ ود  زا  کیچیه  لماش  دحاو ، ربخ  تیجح 
310 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هتفلاخم تناک  نإ  امهدـحأل  فلاخملا  ضراعملاف  ۀـیعطقلا ، ۀنـسلا  باـتکلاک و  هسفن ، یف  القتـسم  ـالیلد  ناـک  اـمب  دـضتعا  اذإ  اـم  اـّمأ  و 
هنإف ضراعملا ، مدع  عم  ول  و  هلـصأ ، نم  کلذک  فلاخملا  ربخلا  ۀیجح  مدعل  حیجرتلا ، دروم  نع  ۀجراخ  ةروصلا  هذهف  ۀـیلکلا ، ۀـنیابملاب 

[. 1 [ ] کلذ 816 ریغ  وأ  هلقن ، مل  ّهنأ : وأ  لطاب ، وأ  فرخز  هنأ  یلع  ۀلادلا  رابخألا  نم  نقیتملا 
______________________________

تقفاوم هلیسو  هب  هک  امش  سپ  [ 817] دیدوب ریخم  نیربخلا » دحا   » هب لمع  رد  هیجالع  رابخا  قبط  دندوب و  طقاس  تیجح ، زا  ود  ره  دوبن و 
. تسا نید  رد  سایق  نیع  امش  لعف  [، 818] دیدرک لمع  تیاور  نآ  هب  انیعم  دیداد و  حیجرت  يرگید  رب  ار  نآ  سایق ، اب  نیربخلا  دحا 

نومـضم دـیؤم  هک  يربتعم  یجراخ  تاحجرم  ینعی : میهدیم  همادا  موس - مسق  ربتعم - یجراخ  تاـحجرم  هراـبرد  ار  ثحب  کـنیا  [- 1]
. هیعطق تنس  باتک و  دننام  تسا  نیربخلا  دحا 

تروص نیا  رد  دنک ، دییأت  ار  نآ  نومـضم  تنـس ، ای  باتک  ینعی : [، 819] دشاب قفاوم  هیعطق ، تنـس  ای  باتک  اب  نیربخلا  دـحا  رگا  لاؤس :
؟ تسا مدقم  حجار و  شضراعم  ربخ  رب  تنس  ای  باتک  اب  شتقفاوم  رطاخ  هب  ربخ  نآ  ایآ 

: تسا روصتم  وحن ، هس  هب  تنس  ای  باتک  اب  تفلاخم  هک  میوشیم  رکذتم  هلئسم ، خساپ  نایب  يارب 
. تسه یلک  نیابت  وحن  هب  تنس  ای  باتک  اب  ربخ  کی  تفلاخم  یهاگ  - 1

311 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسا مارح  عیب ، تعیبط  دیوگیم  نیضراعتم  نیربخ  دحا  اما  تسا  عیب  تیلح  رب  لاد  باتک ، دینک  ضرف  لاثم :

[821] درادـن تیجح  الـصا  تسا ، فلاخم  نآرق ، اب  یلک  نیابت  وحن  هب  هک  يربخ  اریز  تسین 820 ] حیجرت  دراوم  زا  الـصا  روکذم  ضرف 
. تسا دروم  نیمه  هیضرع ، رابخا  زا  نقیتم  ردق  دشاب و  هتشادن  مه  ضراعم  هچرگ 

: میئامنیم افتکا  اهنآ  زا  هنومن  ود  رکذ  هب  طقف  نونکا  اذل  میدرک و  نایب  حورشم  وحن  هب  [ 822] البق ار  هیضرع  رابخا  رکذت :
اهیا لاـقف : ینمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  بطخ   » لاـق تسا : هدـمآ  نینچ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  مکح  نب  ماـشه  ربـخ  رد  فلا :

[. 823 «] هلقا ملف  هّللا  باتک  فلاخی  مکءاج  ام  هتلق و  اناف  هّللا  باتک  قفاوی  ینع  مکءاج  ام  سانلا 
[. 824 «] فرخز وهف  نآرقلا  ثیدحلا  نم  قفاوی  ام ال  : » لاق هدمآ : نینچ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  دشار  نب  بویا  هربتعم  رد  ب :

ناـیب دـناهدومن ، رکذ  ثحب  نیا  رخاوا  رد  هّرـس  سّدـق  فنـصم  هک  ار  یـضرف  مکح  باـتک - نتم  بیترت  تیاـعر  نودـب  نوـنکا - رکذـت :
: ینعی مینکیم :

ةروصلا یف  ۀفلاخملاک  اهنا  رهاظلاف  هجو  نم  صوصخلا  مومعلاب و  ۀفلاخملا  تناک  نا 825 ] «و 
312 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 826 «] یفخی امک ال  یلوالا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1645 

http://www.ghaemiyeh.com


میراد ضراعتم  ربخ  ود  رگید ، ترابع  هب  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  هیعطق  تنـس  ای  باتک  اب  ربخ  کی  تفلاخم  یهاـگ  - 2
قارتفا  هدام  ود  ياراد  ینعی : دشابیم  هجو  نم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  هیعطق  تنس  ای  نآرق  اب  ود  نآ  زا  یکی  تفلاخم  نکل 

313 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
صیـصخت قفاوملا و  نیب  هنیب و  تاحجرملا  ۀظحالم  تناک  نإ  و  اهیف ، ةدعاقلا  ۀیـضقف  قلطملا ، صوصخلا  مومعلاب و  هتفلاخم  تناک  نإ  و 

یلع ۀـلادلا  رابخألا  نأ  الإ  دـحاولا ، ربخب  باتکلا  صیـصخت  زاوج  یلع  ءانب  قفاوملا ، یف  حـیجرتلا  نکی  مل  ول  ارییخت ، وأ  انییعت  هب  باتکلا 
، ۀجحاللا نع  ۀجحلا  نییعت  امهدحأ ال  حیجرت  ماقم  یف  اهنأب  لیق  ول  ةروصلا ، هذهل  مومعلا  نع  ةرـصاق  ریغ  نیـضراعتملا  نم  قفاوملا  ذـخأ 

[828] امهنإف هلصأ ، نم  فلاخملا  ۀیجح  مدع  یلع  ۀلادلا  باتکلا  یلع  ضرعلا  رابخأ  هدیؤی  و  هیلع 827 ،] اهانلزن  امک 
______________________________

. دنشابیم عامتجا  هدام  کی  و 
[. تسا 829 لبق  تروص  دننام  مه  روکذم  ضرف  مکح  هّرس  سّدق  فنصم  رظن  هب 

314 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. یفخی امک ال  يرخألا ، یف  ۀفلاخملا  فالخ  یلع  امهدحأ  یف  ۀفلاخملا  لمحل  هجو  الف  دحاو ، ناسل  نع  ناغرفت 

ریغلا فلاخملا  رودـصب  عطقلا  ۀـنیرقب  ۀـنیابملاب - ۀـفلاخملا  تناک  اذإ  امب  ۀـفئاطلا  هذـه  صاصتخا  يوعد  نأ  ـالا  معن  لاـقی : نأ  ـالإ  مهللا 
[. 1  ] ةدیعب ریغ  صیصختلا - نع  لطاب  وأ  فرخز  وأ  هلقأ ، مل  انبر  لوق  فلاخ  ام  لثم : ءابإ  و  اریثک ، مالّسلا  مهیلع  مهنع  نیابملا 

______________________________

[. تسا 830 قلطم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  هیعطق  تنس  ای  باتک  اب  نیربخلا  دحا  تفلاخم  یهاگ  - 3 [- 1]
ود اب  نکل  تسا  لالح  اهعیب  مامت  دوشیم ، هدافتسا  نآ  زا  تسا و  مومع  ياراد  هک  َْعیَْبلا » ُهَّللا  َّلَحَأ  : » تسا هدمآ  فیرـش  باتک  رد  لاثم :

: میتسه هجاوم  ضراعتم  تیاور 
هلماعم دیوگیم  ب »  » تیاور اما  دشابیم  حیحـص  تسا ، زیمم  غولب و  هب  فرـشم  هک  ّیبص  اب  هلماعم  دیوگیم  فلا »  » تیاور دینک : ضرف 

صوصخ مومع و  وحن  هب  شتفلاخم  نکل  تسا  فلاخم  نآ ، اب  تیاور ب  اـما  قفاوم  ینآرق  مومع  اـب  فلا  تیاور  سپ  تسا  لـطاب  وا  اـب 
: دیوگیم ب »  » تیاور اما  تسا  لالح  اهعیب  مامت  دیوگیم : ینآرق  لیلد  تسا - قلطم 

. تسا لطاب  زیمم ، ّیبص  هلماعم 
تـسا نآرق  فلاخم  هک  ب »  » ربخ رب  هّللا  باتک  اب  شتقفاوم  رطاخ  هب  ناوتیم  تسا ، قفاوم  ینآرق ، مومع  اب  هک  ار  فلا »  » ربخ اـیآ  لاؤس :

؟ هن ای  داد  حیجرت  [ 831
هک  تسا  نیا  ضراعت 832 ،] هدعاق  ياضتقم  دناهدومرف : نینچ  ادتبا  هّرس  سّدق  فنصم  باوج :

315 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رییخت هب  لئاق  دوبن ، حرطم  یناحجر  رگا  میئاـمن و  ذـخا  ار  حـجار  تیاور  هظحـالم و  ار  فلاـخم  ربخ  و  قفاوم 833 ] ربخ  نیب  تاـحجرم 
نامه اب  میئامنیم و  حرط  ار  يرگید  ذـخا و  ار  نآ  انییعت  دوب ، حـجار  قفاوم ، تیاور  هب  تبـسن  فلاخم ، ربخ  رگا  رگید : ترابع  هب  میوش 

تامومع صیصخت  دننام  دحاولا -» ربخب  باتکلا  صیـصخت  زاوج  یلع  ءانب   » هتبلا مینزیم - صیـصخت  ار  ینآرق  ماع  حجار ، فلاخم  ربخ 
. داحآ رابخا  رئاس  هلیسو  هب  باتک 

ربـخ ذـخا  زا  دـعب  دومن و  حرط  ار  شـضراعم  تیاور  ذـخا و  ار  نآرق  فلاـخم  ربـخ  ناوـتیم  ارییخت  دوـبن ، حرطم  یناـحجر  رگا  رکذـت :
. دز صیصخت  نآ  هلیسو  هب  ار  نآرق  مومع  فلاخم ،

 ...«. ةروصلا هذهل  مومعلا  نع  ةرصاق  ریغ  نیضراعتملا  نم  قفاوملا  ذخا  یلع  ۀلادلا  رابخالا  نا  الا  هلوق ...« :
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باتکلا و قفاو  ام  ذخ  دیوگیم - هک  حـیجرت  رابخا  مومع  میئوگب : تسین ، دـیعب  هکنیا : ّالا  میتفگ  هک  دوب  نامه  ضراعت ، هدـعاق  ياضتقم 
، مه قلطم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  تفلاخم  رب  اریز  [ 834] دوشیم مه  قلطم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  تفلاخم  لماش  هفلاخ - ام  كرتا 

- رابخا هک  تسا  یتروص  رد  بلطم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا 835 ] قداص  تفلاخم ، ناونع 
316 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تجح زا  تجح  کـی  نییعت  زییمت و  هن  دـشاب  رگید  تجح  رب  تجح  کـی  حـیجرت  ماـقم  رد  هفلاـخ - اـم  كرتا  باـتکلا و  قفاو  اـم  ذـخ 
[. 836] رگید

زا دارم  و  تسا 837 ] تجح  زا ال  تجح  نییعت  باب  زا  باتک  تفلاخم  رب  باتک  تقفاوم  تیحجرم  هک  میدرک  نایب  ـالبق  اـم  هتبلا  رکذـت :
رابخا رد  هک : تسا  نیا  ام  مـالک  دـیؤم  تسین و  تجح  الـصا  دراد ، یلک  نیاـبت  نآرق ، اـب  هک  یتیاور  ینعی : تسا  یلک  نیاـبت  تفلاـخم ،

 .... و هلقا 839 ] ملف  هّللا  باتک  فلاخی  مکءاج  ام  یثیدح 838 ... ،] نم  سیلف  هّللا  باتک  فلاخ  ام  : » هدمآ نینچ  هیضرع ،
یتفلاـخم عون  هچ  تفلاـخم ، نآ  زا  دوصقم  تسا ، فلاـخم  ربـخ  تیجح  مدـع  رب  لاد  هک  روکذـم  راـبخا  هک : تسا  نیا  اـم  لاؤس  نونکا 

؟ تسه
[. تسه 840 یلک  نیابت  وحن  هب  تفلاخم  دوصقم ، هک  تسا  یهیدب 

اذـل هفلاخ - اـم  كرتا  باـتکلا و  قفاو  اـم  ذـخ  هدـمآ - يریباـعت  نینچ  اـهنآ  رد  مینیبیم  میئاـمنیم ، هظحـالم  ار  هیجـالع  راـبخا  نونکا 
يانعمهب ار  هیجالع  رابخا  رد  تفلاخم  اما  میئامن  لمح  یلک  نیابت  تفلاخم  هب  ار  هیـضرع  رابخا  رد  تفلاـخم  هک  درادـن  یهجو  میئوگیم 

هتـشگ رداص  ناسل ، کی  زا  ود  ره  نوچ  سپ  هدـش  رداص  مالّـسلا - هیلع  موصعم  دـحاو - ناسل  زا  تیاور  هفئاـط  ود  نآ  اریز  [ 841] رگید
هب  یتقو  تسه  انعم  کی  هب  هفئاط  ود  ره  رد  تفلاخم  زا  دوصقم  میئوگیم 

317 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] یفخی امک ال  یلوألا  ةروصلا  یف  ۀفلاخملاک  اهنأ  رهاظلاف  هجو ، نم  صوصخلا  مومعلاب و  ۀفلاخملا  تناک  نإ  و 

______________________________

: میئوگیم دش ، انعم  کی 
سپ قلطم - صوصخ  مومع و  وحن  هب  تفلاـخم  هن  تسه - یلک  نیاـبت  وـحن  هب  تفلاـخم  املـسم  هّیـضرع  راـبخا  رد  تفلاـخم  زا  دوـصقم 

نآ میئوگیم  اذـل  تسه  یلک  نیابت  وحن  هب  تفلاخم  مه  هفلاخ - ام  كرتا  باتکلا و  قفاو  ام  ذـخ  هیجالع - رابخا  رد  تفلاـخم  زا  روظنم 
هدـعاق قبط  دـشن  لماش  یتقو  دوشیمن ، قلطم  صاخ  ماع و  وحن  هب  تفلاـخم  لـماش  هدـش و  ناـیب  تجح  ـال  زا  تجح  نییعت  يارب  راـبخا 

. دز صیصخت  ار  نآرق  مومع  نآ ، هلیسو  هب  دومن و  ذخا  ار  فلاخم  ربخ  ارییخت  ناوتیم 
اذا امب  ۀـفئاطلا  هذـه  صاصتخا  يوعد  نا  الا  معن  لاقی : نا  الا  مهللا 842 ] : » ناونع تحت  ثحب ، نیا  نایاپ  رد  هّرـس  سّدق  فنـصم  رکذت :

لودع دوخ ، یلبق  دـییأت  زا  ءابإ .»...  اریثک و  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  نیابملا  ریغلا  فلاخملا  رودـصب  عطقلا  ۀـنیرقب  ۀـنیابملاب  ۀـفلاخملا  تناک 
. دناهدومن

. میدرک نایب  هحفص 311 - رد  اریخا - ار  روکذم  ترابع  حرش  [- 1]
318 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀیقیرطلا ّنظلا و  باب  نم  هرابتعا  لجأل  هنأ  رهاظلاف  باحصألا ، نم  دحاو  ریغ  مالک  یف  عقو  امک  باحـصتسالا ، لثمب 843 ] حیجرتلا  اما  و 
القع کلذک  نوکی  یتلا  ۀیلمعلا  لوصألا  رئاسک  راتخملا ، وه  امک  كاشلل ، ۀفیظو  رابخألا  باب  نم  ادـبعت  هرابتعا  یلع  ءانب  اما  و  مهدـنع ،

ام رخآ  اذه  یفخی 844 .] امک ال  هرابتعا  لیلد  ۀظحالمب  ول  و  هتقفاومب ، ربخلا  نومـضم  ۀیوقت  مدـعل  الـصأ ، هب  حـیجرتلل  هجو  الف  القن ، وأ 
[. 1  ] ارهاظ انطاب و  ارخآ و  الوأ و  هّلل  دمحلا  و  هداریإ ، اندرا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1647 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

نیربخلا دحا  نومـضم  دیؤم  اما  تسا  ربتعم  هک  یجراخ  تاحجرم  ینعی : مینک - ثحب  تاحجرم  زا  مراهچ  مسق  هرابرد  دیاب  نونکا  [- 1]
. باحصتسا هیلمع و  لوصا  دننام  تسین 

تسین بجاو  دیوگیم : ب »  » تیاور اما  تسا  بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم : فلا »  » تیاور میراد : ضراعتم  تیاور  ود  دینک  ضرف  لاثم :
دیوگیم هک  فلا »  » لیلد نکل 

319 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
، میئامن باحصتسا  ار  روضح  رصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  اضرف  رگا  ینعی : تسا 845 ] قفاوم  مه  باحصتسا  اب  تسا  بجاو  هعمج ، زامن 

. تسا قفاوم  باحصتسا ، اب  امهدحا  هک  میراد  تیاور  ود  سپ  تسا  قفاوم  فلا »  » ربخ اب  باحصتسا  نآ 
؟ هن ای  داد  حیجرت  يرگید  رب  ار  [ 846 «] نیربخلا دحا   » باحصتسا هلیسو  هب  ناوتیم  روکذم  ضرف  رد  ایآ  لاؤس :

رارق ربتعم  تاراما  ریاس  فیدر  رد  باحصتسا  تروص  نیا  رد  دنادب  ربتعم  نظ 847 ] هدافا  باب  زا  ار  باحصتسا  یسک  رگا  فلا : باوج :
[. 849] دهدیم حیجرت  يرگید  رب  ار  باحصتسا  اب  قفاوم  ربخ  و  [ 848] دریگیم

یهیدـب دـشابیم ، نآ  هب  عوجر  کش ، ماگنه  رد  كاش  درف  هفیظو  هک  مینادب 850 ] ربتعم  رابخا ، دـبعت و  باب  زا  ار  باحـصتسا  رگا  ب :
هیلمع  لوصا  رئاس  دننام  باحصتسا  لاح  هک  تسا 

320 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نآ لولدم  نومـضم و  باحـصتسا ، اب  ربخ  نآ  تقفاوم  هطـساو  هب  اریز  دشاب  نیربخلا  دحا  حجرم  دـناوتیمن  و  تسا 851 ] هیلقن  هـیلقع و 

[. 852] ددرگیمن اوقا  دوشیمن و  تیوقت  تیاور ،
نیربخلا دحا  حجرم  ثحب - لحم  رد  ضراعت - تروص  رد  دناوتب  ات  تسین  يداهتجا  لیلد  ضرع  رد  باحـصتسا  هیلمع و  لوصا  الـصا » »

. دراد رارق  يداهتجا  لیلد  لوط  رد  هیلمع  لوصا  هکلب  لیلد - ثیح ال  لیلد  لصالا  دشاب -
[. تفریذپ 853 نایاپ  یجراخ  تاحجرم  هرابرد  نینچمه  ضراعت و  باب  رد  ام  ثحب  اجنیا  ات  رکذت :

321 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دیلقّتلا داهتجالا و  ۀمتاخلا 

323 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
دیلقتلا داهتجالاب و  قلعتی  امیف  یهف  ۀمتاخلا : اما 

: ۀمالعلا و  یبجاحلا 854 ] نع  امک  احالطصا  و  ۀقشملا ، لمحت  ۀغل : داهتجالا  لصف :
العف لصألا  نم  یعرفلا  یعرشلا  مکحلا  طابنتسا  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  امهریغ : نع  و  یعرشلا ، مکحلاب  نظلا  لیصحت  یف  عسولا  غارفتـسا 

[. 1  ] ۀبیرق ةوق  وأ 
______________________________

دیلقت داهتجا و  همتاخ ]: ]

هراشا

نایب نآ  نمـض  ار  یبلاطم  هداد و  بیترت  ار  دـصقم  تشه  لوصالا ، ۀـیافک  باتک  مود  لوا و  دـلج  رد  هّرـس  سّدـق  فنـصم  رکذـت : [- 1]
[. 855] دناهتخادرپ دیلقت  داهتجا و  هرابرد  یبلاطم  نایب  هب  ۀمتاخ »  » ناونع تحت  کنیا  دناهدرک ،
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[ داهتجا يانعم  رد  لصف : ]

[: 856] داهتجا يوغل  يانعم 

. تسا تقشم 857 ] لمحت  شیانعم  هدش و  قتشم  د » ه ، ج ،  » زا داهتجا » »
324 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: داهتجا یحالطصا  يانعم 

: دناهتخادرپ داهتجا  يارب  فیرعت  ود  لقن  هب  هّرس  سّدق  فنصم 
لذـب ار  شتقاـط  یعرـش  مکح  هـب  نـظ  لیـصحت  هار  رد  دـهتجم  ینعی : [. 858 «] یعرـشلا مکحلاـب  نظلا  لیـصحت  یف  عسولا  غارفتـسا  - » 1

. دنکیم
هب دنیامنیم و  حالصا  ار  فیرعت  نآ  ادعب  هّرس  سّدق  فنصم  اذل  تسا  نظ  هب  لمع  تمرح  یلوا ، لصا  اریز  تسین  بسانم  روکذم ، ریبعت 

. دیامن یعرش  مکح  رب  تجح »  » لیصحت ات  دنکیم  لذب  ار  شتقاط  دهتجم  ینعی : دنهدیم  رارق  تجح »  » لیصحت نظ »  » لیصحت ياج 
[. 859 «] ۀبیرق ةوق  وا  العف  لصالا  نم  یعرفلا  یعرشلا  مکحلا  طابنتسا  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  داهتجالا  - » 2

لوغـشم لاس  هاجنپ  هک  يدرف  ـالثم  تسا 860 ] هکلم »  » شماـن دـسرب  خوسر  هلحرم  هب  رگا  یناـسفن  فـیک  تسا ، فـیک  هلوـقم  زا  ملع » »
ياراد دـهتجم ، سپ  دوشیمن - لئاز  مه  تعرـس  هب  يدوز و  هب  هک  تسه - ياهکلم  نانچ  ياراد  هدوب ، طابنتـسا  داهتجا و  ملع ، لیـصحت 

«. ۀبیرق ةوق   » وا العف »  » اهتنم دیامن - طابنتسا  نآ  عبانم 861 ] ذخآم و  زا  ار  هیعرف  هیعرش  ماکحا  دناوتیم  هک  تسه  یناسفن  فیک  هکلم و 
اضرف هدومن و  طابنتسا  لاس  هاجنپ  هک  یعجرم  دهتجم و  دننام  تسا  لعفلاب  طابنتسا ، یهاگ  ینعی : تسا  طابنتـسا  دیق  ةوق »  » و العف »  » هملک

[862 «] هبیرق هوق   » یهاگ هتشون و  هیلمع  هلاسر 
325 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ماقم یف  اوسیل  مهنأ  حوضول  هتیهام ، هتقیقح و  یف  فالتخالا  ۀـهج  نم  سیل  احالطـصا ، هانعم  نایب  یف  مهتارابع  فـالتخا  نأ  یفخی  ـال  و 
یف يوغللاک  هموهفم ، بسحب  هل  ایواسم  نکی  مل  نإ  رخآ و  ظفلب  هیلإ  ةراشإلا  همـسا و  حرـش  ماقم  یف  اوناک  امنإ  لب  همـسر ، وأ  هّدح  نایب 

[. 1  ] ّمعأ وأ  اموهفم  هنم  ّصخأ  ناک  ول  و  رخآ ، ظفلب  ظفل  لیدبتب  ظافلألا  یناعم  نایب 
______________________________

 ... دراد و جراخ  سرد  ندناوخ  هب  لاغتشا  هک  تسا  لاس  نیدنچ  هک  يدرف  دننام  اضرف  تسه  ناسنا  رد  ماکحا  طابنتسا 
؟ هدش فلتخم  نآ ، فیرعت  رد  املع  تارابع  هک  تسا  فلتخم  داهتجا »  » تقیقح ایآ  لاؤس : [- 1]

هّرس سّدق  یئاهب  خیش  زا  يدرف  اضرف  یقیقح  فیرعت  هن  دناهدوب  رخآ - ظفلب  هیلا  ةراشالا  و  یمسالا - حرش  فیرعت  ماقم  رد  املع  باوج :
انعم يرگید  وحن  هب  مه  اـهنآ  هدومن  لاؤس  یبجاـح  اـی  هّرـس  سّدـق  همـالع  زا  يدرف  هدرک و  اـنعم  ناـنچ  وا  هتـساوخ  ار  داـهتجا  فـیرعت 

. دناهدرک
باوج مات 863 ] دـح  هب  وه » اـم  ناـسنالا   » دـنکیم لاؤس  هیقیقح  اـم »  » اـب يدرف  ـالثم  دـننکیم  رکذ  مسر » دـح و  ، » یقیقح فیراـعت  رد 

. قطان ناویح  میهدیم :
« وه ام  ۀنادعـس   » دـننک لاؤس  هحراش ، ام »  » اب یـسک  زا  هکنیا  لثم  دنتـسین  تیهام  تقیقح و  نایب  ددـصرد  یمـسالا  حرـش  فیرعت  رد  اـما 

دننک لاؤس  رگید  درف  زا  ای  تبن » : » دیوگب
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326 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[، 865] دارطالا وأ  ساکعنالا 864 ] مدعب  هتافیرعت  یلع  داریإلل  عقو  هنأ ال  حدقنا  انه  نم  و 

______________________________

. تسا یندیئور  هکلب  تسین  یندیشوپ  هنادعس ، ینعی : ءالک » : » دیوگب وه » ام  ۀنادعس  »
فرعم زا  فرعم  تسا  نکمم  یمـسالا  حرـش  فیراعت  رد  اما  دشاب  يواسم  فّرعم ، اب  فّرعم  دیاب  یقیقح  و  يدـح »  » فیراعت رد  رکذـت :

. دشاب صخا  ای  معا 
یلاح  رد  دنکیم  فیرعت  سرتفم  ناویح  هب  ار  دسا  يوغل ، هکنیا  لثم  معا 866 :] يارب  لاثم 

327 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ریغل اهادع ، امع  اهزایتمال  ۀـبجوملا  اهـصاوخب  وأ  اههنکب ، اهب  ۀـطاحإلا  مدـع  ةرورـض  لکلا ، ول ال  ءایـشألا  لج  فیرعت  یف  لاحلا  وه  امک 

[. 1  ] مهفاف بویغلا ، مالع 
نیلئاقلا ۀـماعلا  دـنع  یتح  نظلا  العف ال  وأ  ةوق  اهلیـصحت  وه  هیف  طانملا  نإف  هیلع ، ۀـجحلاب  مکحلاـب  نظلا  لیدـبت  یلوـألاف  ناـک ، فیک  و 

اهب لئاقلا  ۀصاخلا  ضعب  وأ  اقلطم ، هتیجحب 
______________________________

ناـیب ماـقم  رد  وا  نوچ  اـما  دنتـسه  سرتفم  ربب ، دـننام  اـضرف  مه  رگید  تاـناویح  زا  یـضعب  ینعی : تسا  دـسا  زا  معا  سرتـفم ، ناویح  هک 
هدنناوخ يارب  ار  یبلطم  الامجا  ات  تسا  رگید  ظفل  هب  یظفل  لیدبت  ماقم  رد  وا  اریز  دـشابیمن  دراو  وا  رب  یلاکـشا  تسین ، یقیقح  فیرعت 

. دنک نایب  هدنونش ، ای 
تـسا یهیدب  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا » ۀیرذ  : » دیوگب باوج  رد  مه » ام  مشاه  ینب   » دننک لاؤس  يدرف  زا  هکنیا  لثم  صخا : يارب  لاثم 

. دنتسین ربمایپ  هیرذ  زا  مشاه  ینب  زا  یضعب  اریز  تسا  صخا  روکذم ، فیرعت  هک 
دارفا عماج  هک  دومن  لاکشا  فیراعت ، نآ  هب  تبسن  دیابن  هک  دش  صخـشم  یقیقح ، هن  تسه  یظفل  داهتجا ، فیرعت  میتفگ  هکنیا  زا  [- 1]

صاوخ ایـشا و  مامت  هب  تبـسن  ام  اریز  تسه  یمـسالا  حرـش  یظفل و  ایـشا ، مامت  هکلب  رثکا  فیرعت  هکنیا  امک  تسین 867 ] رایغا  عنام  اـی 
. دراد ياهطاحا  نانچ  هک  تسا  بویغلا  مالع  طقف  هکلب  مینک  نایب  یقیقح  فیرعت  يزیچ  ره  يارب  میناوتیمن  میرادن و  هطاحا  اهنآ 

[. 868 «] مهفاف : » هلوق
328 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀجحلا دارفأ  نم  هدنع  دادسنالا  دنع  وأ  مهدنع ، اقلطم  هنإف  ماکحألاب ، ملعلا  باب  دادسنا  دنع 
______________________________

« تجح  » ظفل نظ »  » هملک ياج  هب  داهتجا »  » فیرعت رد  دـیاب  [ 869] دشابن هچ  دشاب  مامت  نیروکذم  نیفیرعت  هب  تبـسن  ام  هیجوت  هچ  [- 1]
، داهتجا رد  طانم  اریز  نظ 870 -] هن  دیامن - یعرـش  مکح  رب  تجح »  » لیـصحت ات  دنکیم  لذـب  ار  شتقاط  دـهتجم  تفگ : داد و  رارق  ار 

: هلمج زا  تسه  یقیداصم  ياراد  تجح ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  اهتنم  العف - وا  [ 871] ةوق تسا - تجح »  » لیصحت
طابنتـسا يارب  مه  اهنآ  ینعی  حاـتفنا - ناـمز  رد  هچ  ملع و  باـب  دادـسنا  ناـمز  رد  هچ  دـننادیم - تجح  ار  نظ  [ 872] اقلطم هماع » - » 1

. دنیامنیم تجح  لیصحت  یعرش ، مکح 
مکح طابنتسا  رد  مه  ناشیا  سپ  دننادیم  تجح  ار  نظ  قلطم  دادسنا ، نامز  رد  هّرـس  سّدق  یمق  ققحم  دننام  مه  هصاخ »  » زا یـضعب  - 2

. دناهدوب تجح »  » لیصحت لابند  هب  یعرش 
. ار ینظ  ره  هن  مینادیم  تجح  ار  هصاخ 873 ] نونظ  اهتنم  میئامنیم  تجح »  » لیصحت یعرش ، ماکحا  طابنتسا  ماقم  رد  مه  ام  - 3
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ناـیب هک  يوـحن  هب  تسه  يدارفا  قیداـصم و  ياراد  تجح ، اـهتنم  دـنیامنیم  تجح »  » لیـصحت یعرـش ، مکح  طابنتـسا  رد  همه  هجیتـن :
. میدرک

329 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ریغلا [ 874] ۀیدبعتلا قرطلا  نم  ربتعا  امم  هریغ  وأ  مکحلاب  ملعلا  نم  اهدارفأ - نم  هریغ  لیصحت  یف  عسولا  غارفتسا  نوک  یف  ۀهبـش  اذل ال  و 

[. 1 [ ] 875] اضیأ اداهتجا  اعون - ول  نظلل و  ةدیفملا 
صیحم  هنإف ال  ینعملا ، اذهب  داهتجالا  نع  يرابخألا  ّیبأتل  هجو  هنأ ال  حدقنا  دق  هنم 876 ] و 

______________________________

. نظ لیصحت  هن  تسا 877 ] تجح  لیصحت  داهتجا ، طانم  هک  دناهدومن  هماقا  يدهاش  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]
یعس و یسک  رگا  نینچمه  هدومن و  داهتجا  املـسم  درک ، ادیپ  یعرـش  مکح  کی  هب  [ 878 «] عطق  » دومن و عسو  غارفتـسا  يدرف  رگا  دهاش :

نظ  هن  دش و  لصاح  شیارب  ملع  هن  اما  دومن  شالت 
330 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀحـص یلع  قافتالاب  رئاض  ریغ  وه  و  اهنع ، عنمی  هرابتعاب و  یلوصالا  لوقی  ام  ضعب  ۀـیجح  یف  عزانی  نأ  هل  رمألا  ۀـیاغ  یفخی ، اـمک ال  هنع 
[. 1 [ ] نییلوصالا 879 نیب  مهنیب و  عقو  امک  نییرابخألا ، نیب  عقی  امبر  هنأ  ةرورض  ینعملا ؛ كاذب  داهتجالا 

______________________________

تیجح مه  تئارب  لصا  اریز  هدومن  داهتجا  مه  وا  دش ، یهتنم  تئاربلا 881 ،] تلاصا  دننام  يدبعت  هراما 880 ] کی  هب  شیعس  هجیتن  هکلب 
. هیدبعت ای  هیملع  ای  دشاب  هینظ  هاوخ  تسا  یعرش  مکح  رب  تجح  لیصحت  داهتجا ، هکنیا : هصالخ  دراد ،

، درادـن یهجو  هک  دـش  رهاـظ  داد ، رارق  ار  تجح »  » هملک نظ »  » ياـج هب  دـیاب  میتفگ  هدومن و  حالـصا  ار  روکذـم  فیرعت  هکنیا  زا  [- 1]
: ینعی روکذم - يانعمهب  داهتجا  نییرابخا ،

- رب یتجح  هک  دـنراچان  مه  اهنآ  اریز  [ 882] دننادن تجح  ای  دنیامن  راکنا  ار  یعرشلا - مکحلا  یلع  ۀجحلا  لیـصحت  یف  عسولا  غارفتـسا 
، هلئسم يارغـص  رد  ینعی  [ 883] دـننک عازن  دـنناوتیم  تجح  قیداصم  زا  یـضعب  رد  اهنآ  يرآ  دـنیامن  لیـصحت  اتابثا - ای  اـیفن  ماـکحا -

. نآ ياربک  رد  هن  دنیامن  عازن  تسا  نکمم 
نییرابخا  دوخ  نایم  رد  تجح  قیداصم  دارفا و  زا  یضعب  رد  عازن  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

331 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصأ وأ  ةربتعم ، ةرامأ  نم  ۀیلعفلا  ماکحألا  طابنتسا  یلع  هب  ردتقی  ام  وه  قلطملا 884 ] داهتجالاف  ّزجت ، قلطم و  یلا  داهتجالا  مسقنی  لصف :

[. 1  ] اهب اهیف  رفظی  مل  یتلا  دراوملا  یف  القن  وأ  القع  ربتعم 
______________________________

یقافتا روکذـم ، يانعمهب  نآ  زاوج  داهتجا و  تحـص  لـصا  سپ  تسه 886 ] مه  نییلوـصا  نییراـبخا و  نیب  هکنیا  اـمک  تسه 885 ] مه 
. دشابیم هیف  عزانتم  تجح ، قیداصم  زا  یضعب  اهتنم  تسه 

داهتجا رد  يّزجت  قالطا و  لصف ]: ]

هراشا

[- 1]
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: تسا مسق  ود  رب  داهتجا 

هراشا

332 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] ماکحألا 887 ضعب  طابنتسا  یلع  هب  ردتقی  ام  وه  يزجتلا  و 

______________________________

: قلطم داهتجا  - 1

هیلقع لوصا 890 ] هیعرش 889 ،] هربتعم  تاراما  هلدا - زا  ار  هیلعف 888 ] ماکحا  مامت  دراد ، تردق  دهتجم  نآ ، هطساو  هب  هک  تسه  ياهوق 
. دیامن طابنتسا  هیلقن 892 -] ای  [ 891

[- 1]

: يّزجت : 2

ار ماکحا  زا  یضعب  تسا ، رداق  نآ ، هطساو  هب  دهتجم  هک  تسه  ياهوق 
333 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یف مهنم  ددرتلا  اهمکح و  نییعت  ۀلأسملا و  یف  حیجرتلا  نم  نکمتلا  مدع  و  مالعألل ، هلوصح  و  قلطملا 893 ] ناکمإ  یف  لاکشإ  هنإ ال  مث 
هنع صحفلا  دعب  هب  رفظلا  مدع  وأ  هیلع ، ۀلأسم  لک  یف  دعاسم  لیلد  مدع  لجأل 894 ] یعقاولا  اهمکح  یلا  ۀبسنلاب  وه  امنإ  لئاسملا  ضعب 

[. 1  ] الصأ مهل  ددرت  الف  یلعفلا ، اهمکح  یلا  ۀبسنلاب  [ 895] اما و  عابلا . روصق  وأ  عالطالا  ۀلقل  ال  مزاللا ، رادقملاب 
______________________________

. دیامن طابنتسا  هیلقن - ای  هیلقع  لوصا  هربتعم ، تاراما  هلدا - زا 

قلطم داهتجا  ماکحا 

نآ یعوقو  ناکما  - 1

يراصنا خیـش  یـسوط و  خیـش  دننام  مالعا - زا  یـضعب  يارب  قلطم  داهتجا  املـسم  و  تسین 896 ] قلطم  داهتجا  ناـکما  رد  یلاکـشا  [- 1]
. هدش لصاح  امهّرس - سّدق 

، مالعا نامه  يارب  یهاگ  هک  دوشیم  هدـهاشم  ارچ  سپ  هدـش  لصاح  مالعا ، زا  یـضعب  يارب  دراد و  ناکما  قلطم ، داـهتجا  رگا  لاکـشا :
دناهدادن اوتف  ياهلأسم  رد  هدش و  لصاح  دیدرت ،

334 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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ناک نمم  دهتجملا  ناک  اذإ  هیف ، لاکـشإ  اذـکف ال  هریغل  اما  و  هب ، فصتا  نمل  داهتجالا  اذـهب  لمعلا  [ 898] زاوج یف  لاکشإ 897 ] امک ال 
ریغلا دیلقت  زاوجف  امهباب ، هیلع  دسنا  اذإ  ام  فالخب  دیلقتلا - زاوج  یلع  ۀلدألا  نم  یتأی  ام  یلع  هل - احوتفم  ماکحألاب  یملعلا  وأ  ملعلا  باب 
زاوج یلع  ّتلد  اّمنإ  دـیلقتلا  زاوج  ۀـلدأ  و  لهاجلا ، یلإ  لب  ملاعلا  یلإ  لهاجلا  عوجر  نم  سیل  هیلإ  هعوجر  نإـف  لاکـشإلا ، ۀـیاغ  یف  هنع 

داهتجا ۀیجح  یف  ّدب  الف  هریغ ، یلع  هیلع ال  نظلا  ۀیجح  الإ  تسیل  دادسنالا  تامدـقم  ۀیـضق  و  یفخی ، امک ال  ملاعلا  یلإ  ملاعلا  ریغ  عوجر 
هلثم 
______________________________

. دناهدومن لمأت  لاکشا و  - 
یف  » هک تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  یعقاو - مکح  هب  تبـسن  وا - ندادن  اوتف  هلئـسم و  فرط  کی  حـیجرت  زا  قلطم  دـهتجم  نکمت  مدـع  باوج :

مکح رد  اذـل  هدرکن ، ادـیپ  هلئـسم  رب  یلیلد  هدومن ، صحفت  مزال  رادـقم  هب  دـهتجم  نآ  هک  نیا  ای  تسین  یفاک  یفاو و  لیلد  ۀـلأسم » ّلـک 
یلمع لصا  مادـک  هب  دـیاب  روکذـم  ضرف  رد  هک  دـنادیم  وا  ینعی : درادـن  دـیدرت  يرهاظ  مکح  رد  هجو  چـیه  هب  اـما  تسا  ددرم  یعقاو ،
ظاحل هب  هکلب  هدوبن  [- 899 «] عابلا روصق  وا  - » داهتجا هوق  فعض  رطاخ  هب  دهتجم  نآ  لمأت  سپ  دیامن  صخشم  ار  يرهاظ  مکح  عوجر و 

. هدوب روکذم  تالامتحا 
«. مالعالل هلوصح  قلطملا و  ناکما  یف  لاکشا  ال  : » هصالخ

335 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
تامدقم نایرج  وأ  عامجا  نم  دـهتجملا ، قح  یف  يراجلا  دادـسنالا  لیلد  ریغ  دـیلقتلا و  لیلد  [ 900] ریغ رخآ  لیلد  ساـمتلا  نم  هریغ  یلع 

[. 1  ] اضیأ هل  هتامدقمب  هتیجح  تباثلا  نظلا  ۀیجحب ]  ] ۀیجحل ۀجتنم  نوکت  ثیحب  هقح ، یف  دادسنالا  لیلد 
______________________________

شدوخ لمع  يارب  قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 2

. درادن دوجو  هدومن ، طابنتسا  هلدا  زا  شدوخ  ار  هچنآ  قبط  قلطم ، دهتجم  لمع  زاوج  رد  یلاکشا  [- 1]

نیدلقم هب  تبسن  یحاتفنا ، قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 3

هراشا

یملع 903] و  ملع 902 ] باب  قلطم ، دهتجم  نآ  هک  تسا  نیا  شطرش  نکل  تسا 901 ] تجح  شنیدلقم  هب  تبسن  قلطم ، دهتجم  ياواتف 
[. 904] دشابن یملع  ملع و  باب  دادسنا  هب  لئاق  دنادب - حوتفم  ار 

336 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

؟ تسا هنوگچ  يدادسنا 905 ،] دهتجم  زا  لهاج  درف  دیلقت 

: اریز تسا  لاکشا  تیاغ  رد  وا  زا  ریغ ، دیلقت  دنادیم ، دسنم  ار  یملع  ملع و  باب  هک  دشاب  يدارفا  زا  قلطم  دهتجم  رگا 
فرتعم لهاج و  يدادـسنا ، دـهتجم  هکیلاحرد  لـهاج - هب  عوجر  هن  تسه - ملاـع 906 ] هب  لـهاج  عوجر  زاوج  رب  لاد  دـیلقت ، هلدا  - 1

. متسین ملاع  ماکحا ، هب  تبسن  نم  هک  تسا 
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ملع و باب  دادـسنا  لاح  رد  هتفرگ  هجیتن  هدومن و  يراج  شنیدـلقم - هن  شدوخ - هرابرد  دـهتجم  نآ  هک  مه  ار  دادـسنا  تامدـقم  اما  - 2
لیلد هب  زاین  يدادـسنا ، دـهتجم  زا  ریغ ، دـیلقت  اذـل  دـهدن  حـیجرت  نظ  رب  ار  مهو »  » و کش » [، » 907] دـیامن لمع  دوخ  نظ  هب  دـیاب  یملع 

هک تـسین  حرطم  [، 909] ریغ نامه  دزن  دادـسنا ، تامدـقم  ءارجا  اـی  عاـمجا  زا  ریغ  يرگید  لـیلد  ثحب ، لـحم  رد  دراد و  يرگید 908 ]
. میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا 

337 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم یلقع  روذحم  موزل  مدـع  [ 910] وأ هب ، دهتجملا  راصحنا  مدعل  هقح ، یف  ۀیراج  ریغ  کلذـک  هتامدـقم  و  عامجالا ، يوعدـل  لاجم  و ال 

[. 1  ] هرسع عم  هبوجو  مدع  تابثإ  یلإ  لیبس  هل  نکی  مل  اذإ  رسعلا ، هنم  موزل  نا 911 ] طایتحالاب و  هلمع 
______________________________

انب يدادسنا - دهتجم  زا  دیلقت  زاوج  رب  هک  دـش  لئاق  ناوتیمن  ینعی : تسین  ثحب  لحم  رد  عامجا  ياعدا  يارب  یلاجم  عامجا : فلا : [- 1]
ترابع هب  تسین 912 ] ققحم  مالعالا -» تاملک  یف  نونعم  ریغ  و  - » ثداح هلأـسم  نآ  رد  عاـمجا  اریز  هدـش  مئاـق  عاـمجا ، تموکح - رب 

. هدش مئاق  عامجا ، يدادسنا ، دهتجم  زا  دیلقت  زاوج  رب  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تقونآ  تسه ، یثداح  رما  دادسنا ، رگید :
تامدـقم شدوخ  يارب  مه  دـلقم  ینعی : دوش - دـلقم  يارب  دـهتجم  نظ  تیجح  بجوم  هک  دوش  ریرقت  يوحن  هب  دادـسنا  لـیلد  ب 913 :]

. دیامن يراج  ار  دادسنا 
338 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هبوجو لاطبإ  نم  نکمتلا  عم  رـسعلا  هنم  مزل  وأ  روذحملا ، طایتحالا  نم  مزل  و  دـهتجملا ، رـصحنا  نأب  کلذـک ، تامدـقملا  ترج  ول  معن ،
[. 1  ] ۀموکحلا ریدقت  یلع  اذه  داتقلا ، طرخ  هنود  نکل  اضیأ ، هقح  یف  هتیجحل  ۀجتنم  تناک  ذئنیح ،

______________________________

یحاتفنا دهتجم  زا  دناوتیم  دـلقم  نآ  و  تسین 914 ] يدادسنا »  » هب رـصحنم  دـهتجم ، اریز  تسا  دودرم  مه  روکذـم  لیلد  ب :»  » لیلد در 
دلقم نیا  طایتحا  هب  لمع  زا  دـیاش   » دنـشاب یملع  ملع و  باب  دادـسنا  هب  لـئاق  نیدـهتجم ، ماـمت  هک  ضرفرب  و  ـالّوأ » اذـه  . » دـیامن دـیلقت 
دشاب رسع  زا  وحن  نیا  لماش  رـسع ، عفر  هلدا  هک  میئامن  عنم  تسا ، نکمم  دشاب ، رـسع  مزلتـسم  رگا  دیاین و  مزال  رـسع )  ) و ماظن ) لالتخا  )

ماکحا بناج  زا  ای  تاعوضوم  هیحان  زا  هک  هدومن  عفر  ار  يرسع  سدقم ، عراش  هک  هدش  نایب  البق  تسا و  لهج  زا  یـشان  رـسع ، نآ  اریز 
[. 915 «] دشاب طایتحا  بوجو  هب  لقع  مکح  عقاو و  هب  لهج  تهج  زا  هک  يرسع  هن  دشاب  هیعرش 

، دهتجم نآ  زا  دیلقت  دوش ، يراج  مه  دلقم - ریغ -»  » نیا هرابرد  هدـش  يراج  دـهتجم ، نآ  هرابرد  هک  يدادـسنا  لیلد  تامدـقم  رگا  [- 1]
جرح رـسع و  مزلتـسم  هکنیا  ای  دوب  ریغ  نآ  شاعم  ماظن  هب  ّلخم  مه  طاـیتحا  دـش و  يدادـسنا  هب  رـصحنم  دـهتجم ، رگا  ینعی : تسا  زئاـج 

تامدـقم هک  تسا  یهیدـب  نکل  تسا  زئاـج  دـهتجم ، نآ  زا  ریغ  نیا  دـیلقت  دوـب ، ثحب  لـحم  لـماش  جرح ، رـسع و  عـفر  لـیلد  تشگ و 
راـصحنا مدـعل  داـتقلا  طرخ  معن -)...  : ) هلوقب مدـقتملا  ریخـالا - ضرفلا  اذـه  یف  تامدـقملا  ناـیرج  نود  نکل   » تسین يراـج  روکذـم ،

[. 916 «] راصعالا نم  ءیش  یف  يدادسنالاب  دهتجملا 
. فشک هن  دوب ، تموکح »  » رب انب  دش ، نایب  يدادسنا  دهتجم  زا  دیلقت  زاوج  مدع  رب  هک  یهجو  ود  رکذت :

339 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
صتخا نم  یلإ  عوجرلا  زاوج  یلع  دیلقتلا  ۀلدأ  ةدعاسم  مدعل  لاکـشإلا  ۀیاغ  یف  هیلإ  عوجرلا  زاوجف  هتحـص ، فشکلا و  ریدـقت  یلع  اما  و 

نوکی  ] نوک اهتیضق  نأ  ملـس  ول  و  هریغ ، نود  هقح  یف  ترج  نمب  نظلا  ۀیجح  صاصتخا  دادسنالا  تامدقم  [ 917] ۀیضق و  هب ، هنظ  ۀیجح 
[. 1  ] صوصخلاب اهرابتعا  یلع  لیلدلا  لد  یتلا  ۀصاخلا  نونظلاک  اعرش ، اربتعم  قلطملا  نظلا 

______________________________
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؟ تسا هنوگچ  فشک 918 -] رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  دیلقت  لاؤس : [- 1]
: اریز تسا  لاکشا » تیاغ   » رد يدادسنا  دهتجم  هب  عوجر  زاوج  هتحص -» و  - » فشک رب  انب  باوج :

، هلئـسم ضرف  رد  هکیلاـحرد  تسا  ملاـع  هب  لـهاج  عوجر  زاوج  رب  لاد  روکذـم ، هلدا  نوچ  دوـشیمن  نآ  لـماش  دـیلقت ، زاوـج  هلدا  - 1
[. تسه 919 شدوخ  صتخم  وا  نظ  تیجح  اریز  دومن  عوجر  وا  هب  ناوتب  ات  تسین  ملاع  يدادسنا ، دهتجم 

. دراد تیجح  شدوخ  يارب  شنظ  هک  يدهتجم  هب  عوجر  زاوج  رب  درادن  تلالد  دیلقت  لیلد  هجیتن :
340 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لمأتف
______________________________

. صوصخلاب اهرابتعا  یلع  لیلدلا  لد  یتلا  ۀصاخلا  نونظلاک  اعرش  اربتعم  قلطملا  نظلا  نوکی   ] نوک اهتیضق  نا  ملس  ول  و  - ... 2
لقع دادسنا ، تامدقم  ققحت  زا  دعب  هک  هدش  نایب  دادـسنا ، ثحب  رد  اریز  تسا 920 ] فشک  هب  لوق  فعض  هب  هراشا  هیلـصو و  ول »  » هملک

نظ تیجح  هب  ای  هیلقع  قرط  هب  دـشاب  هدومن  عاجرا  ار  نیفلکم  عراش ، دـیاش  اریز  عراـشلا ) دـنع  [ ) نظ 921 تیجح  زا   » دـنکیمن فشک 
- دـشاب هداد  رارق  تجح  صوصخلاب  ار  نظ  هک  تسین  بجاو  سدـقم ، عراـش  رب  لاـح  لـک  یلع  طاـیتحا و  رد  ضیعبت  اـی  لـقعلا ) دـنع  )

[. 922 «] تسین عراشلا  دنع  نظ  تیجح  زا  فشاک  دادسنا ، تامدقم 
نا فشکلاب و  لئاقلا  يدادسنالا  نع  ریغلا  دیلقت  زاوج  نم  افنآ  هیلا  انرشا  ام  یلا  ةراشا  هلعل  و  - » 1 دناهدرک : نایب  نینچ  ار  لمأت  هجو  [- 1]

[. 923 «] ادیج لمأتف  انم  هتفرع  امک  فیعض  هیف  لاکشالا  هجو  یف  فنصملا  هدافا  ام 
دهتجملاب هفـشک  رابتعا  صتخی ح  عقاولل و ال  ازرحم  صاخلا  نظلاک  قلطملا  نظلا  نوکی  فشکلا  یلع  ءانبلا  دـعب  هنا  یلا  ةراـشا  هلعل  - » 2

ثیح قلطملا  نظلا  نیب  صاخلا و  نظلا  نیب  قرفلا  حوضو  ةرورض  عنم  هیف  نکل  اضیا . هریغ  قح  یف  ۀجح  ریـصی  دیلقتلا  ۀلدا  یـضتقمب  لب 
صخـشب دیقب و  هتیجح  دیقت  یلع  لدت  لداعلا ال  ربخ  ۀـیجح  یلع  اهتلالد  ریدـقت  یلع  اهناف  أبنلا  ۀـیآک  قلطم  صاخلا  نظلا  رابتعا  لیلد  نا 

هل تبثی  تامدقملا  هذه  هدنع  تمت  نمف  تامدقم  یلع  فقوتملا  دادسنالاب  ۀـطونم  هتیجح  ناف  قلطملا  نظلا  فالخب  اذـه  صخـش و  نود 
[. 924 «] ربدتف هدنع  دادسنالا  تامدقم  ۀیمامت  مدع  نم  تفرع  امل  یماعلاک  هل  متت  مل  نم  نود  نظلا  رابتعا 

341 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
زجنت الإ  هرثأ  سیل  هنأ  و  هقیقحت ، ّرم  امک  ارهاظ ، ول  مکحلا و  نم  هیلإ  يدأ  امب  عطقلا  بجوت  ـال  [ 925] اقلطم اعرش  ءیشلا  ۀیجح  تلق : نإ 
دـسنا اذإ  امع  الـضف  لهاجلا ، یلإ  اعوجر  اضیأ  هیلع  یملعلا  باب  حاـتفنا  عم  هیلإ  هعوجر  نوکیف  اهمدـع ، عم  رذـعلا  و  ۀـباصإلا ، عم  عقاولا 

[. 1 [ ] هیلع 926
______________________________

. تسا لاکشا  راچد  مه  یحاتفنا 927 ] دهتجم  زا  دیلقت  لاکشا : [- 1]
تـسا تیـصاخ  رثا و  دنچ  ياراد  تیجح » : » میتفگ يرهاظ - یعقاو و  مکح  نیب  عمج  ثحب  رد  ۀیافکلا - حاضیا  مراهچ  دلج  رد  همدـقم :

: هلمج زا  [ 928
قباطم ربتعم - لیلد  نآ  و  امش - نظ  هچنانچ  دش ، مئاق  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  بوجو  رب  اضرف  يربتعم  لیلد  نظ و  رگا  تیزجنم : - 1
. تسا تبوقع  قاقحتسا  بجوم  شتفلاخم  مزال و  شتعاطا  ینعی : تسا  زجنم  امش  يارب  امش و  ریگنابیرگ  عقاو ، نامه  دشاب ، عقاو  اب 
بجاو ظوفحم ، حول  عقاو و  بسح  هب  هعمج  زامن  هچنانچ  دش ، مئاق  هعمج ، زامن  بوجو  مدـع  رب  يربتعم  لیلد  نظ و  رگا  تیرذـعم : - 2

زامن ارچ  دننک ، لاؤس  امـش  زا  تمایق  زور  رگا  رگید : ترابع  هب  تسا  تیرذعم  نظ ، نآ  تیجح  يانعم  ینعی : دیتسه  روذعم  امـش  دـشاب ،
. تسا لوبقم  روکذم ، رذع  متشاد و  بوجو  مدع  رب  ربتعم  نظ  نم  دیهدیم  خساپ  دیدومن ، كرت  ار  هعمج 
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342 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] ملاعلا 929 یلإ  لهاجلا  عوجر  نم  نوکیف  ماکحألا ، یلع  ۀیعرشلا  ۀجحلا  مایق  دراومب  ملاع  هنأ  الإ  معن ، تلق :

______________________________

. تسا تیزجنم  تیرذعم و  تیجح ، يانعم  هکلب  دنکیمن  لعج  يرهاظ  مکح  تاراما ، هلدا و  يادؤم  قبطرب  سدقم ، عراش  هصالخ :
عوجر وا  هب  دلقم  عوجر  هجیتن ، رد  هک  تسا  ملاع  یهلا ، ماکحا  هب  تبسن  تسا - زئاج  وا  زا  دیلقت  هک  یحاتفنا 930 -] دهتجم  ایآ  لاکشا :

؟ دشاب ملاع  هب  لهاج 
زا سپ  تسا  لـهاج  هب  لـهاج  عوـجر  وا  زا  ماوـع  ریغ و  دـیلقت  اـتجیتن  تسا و  لـهاج  هکلب  تسین 931 ] ملاع  ماـکحا ، هب  تبـسن  وا  ریخ !

. درک دیلقت  ناوتیمن  مه  یحاتفنا  دهتجم 
عوجر دهتجم ، نآ  زا  دیلقت ، اریز  تسین  حیحص  وا  زا  دیلقت  دادسنا ، هب  لئاق  هچ  دشاب  یملع  ملع و  باب  حاتفنا  هب  لئاق  دهتجم ، هچ  هجیتن :

. ملاع هب  لهاج  هن  تسا  لهاج  هب  لهاج 
ملاع  نکل  تسین  مکح  هب  ملاع  تایعطق ، دروم  ریغ  رد  یحاتفنا 932 ] دهتجم  باوج : [- 1]

343 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لهاجلا یلإ  عوجرلا  الإ  سیل  ۀـیلقعلا ، لوصألا  اهیف  عجرملا  نوکی  یتلا  هدـنع  ةربتعملا  [ 933] ةرامألا دـقف  دراوم  یف  هیلإ  هعوجر  تلق : نإ 

[. 1]
______________________________

« ملاع  » هب لهاج  عوجر  وا ، هب  دـلقم  عوجر  هک  دـیامنیم  تیاـفک  رادـقم  نیمه  و  [ 934] دـشابیم هیعرـش  ماکحا  رب  تجح  مایق  دراوم  هب 
. دوش نآ  لماش  دیلقت ، زاوج  هلدا  دشاب و 

، عجرم هک  یعرش 935 ] ججح  نادقف  دراوم  رد  تسا : نیا  هدش ، حرطم  یحاتفنا ، دهتجم  زا  دیلقت  زاوج  رب  هک  يرگید  داریا  لاکـشا : [ 1]
مکح هب  ملاع  هن  تسا  یعرـش  مکح  هب  ملاع  هن  يدادـسنا  دـهتجم  اریز  تسین  زئاج  یحاتفنا ، دـهتجم  زا  دـیلقت  تسا ، هیلقع 936 ] لوصا 

. دشاب دیلقت  زاوج  هلدا  لومشم  ملاع و  هب  لهاج  عوجر  وا  هب  دلقم  عوجر  هکنیا  ات  یلوصا 937 ]
هب ناوتیم  دشاب ، هیعرش  هلدا  هیعرش ، ماکحا  رد  وا  دنتسم  رگا  دش : لیـصفت  هب  لئاق  وحن ، نیا  هب  دیاب  یحاتفنا  دهتجم  هب  عوجر  رد  هجیتن :

، یحاتفنا دهتجم  زا  دـیلقت  زاوج  هب  مکح  [- 938] دومن دـیلقت  وا  زا  ناوتیمن  تسه ، یلقع  وا  دنتـسم  هک  یماکحا  رد  اـما  دومن  عوجر  وا 
. تسین قلطم 

344 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکح وه  ام  نییعت  اما  و  کلذ ، یلع  عالطالا  نع  زجاع  وه  و  اهیف ، ۀیعرشلا  ةرامألا  مدع  یلع  هعالطا  لجأل  وه  امنإ  اهیف  هیلإ  هعوجر  تلق :

هیلإ بهذ  اـم  فـالخ  یلع  ول  هلقع و  هب  لقتـسا  اـم  عبتملاـف  هیلإ ، عجری  اـمنإ  وـهف  [، 939] طاـیتحالا وأ  ةءاربلا  وه  اهمدـع  عم  هنأ  لـقعلا و 
[. 1 [ ] مهفاف 940 هدهتجم ،

______________________________

زا هکلب  تسین  هیلقع 941 ] ماکحا  رد  دـیلقت  باب  زا  یعرـش  لصا  ای  هراما  نادـقف  دراوم  رد  یحاتفنا  دـهتجم  هب  ماوع  عوجر  باوج : [- 1]
عالطا زا  دعب  ماوع  اذل  تسا  زجاع  دراوم ، نآ  زییمت  زا  یماع  اما  ملاع  هیعرش ، ججح  نادقف  دراوم  هب  تبـسن  دهتجم ، هک : تسا  نیا  تهج 
باقع حبق  رب  دش  لقتسم   » وا لقع  رگا  نیاربانب  دشاب - ناشدلقم  رظن  فالخرب  هچرگ  دنیامنیم - عوجر  دوخ  لقع  مکح  هب  دراوم  نآ  زا 
دراوم نیا  رد  دلقم  سپ  تسا  ریخم  نیروذحملا ) نیب   ) رما نارود  دراوم  رد  دـیامنیم و  طایتحا  الا  دراذـگیم و  نامه  رب  ار  انب  نایب ، الب 

زا یلاـخ  مه  بلطم  نیا  هک  یفخی ) ـال  و   ) تسا دـلقم  دوخ  لـقع  مکح  حـجرم ، دروم ، نییعت  زا  دـعب  هکلب  دـیامنیمن  دـیلقت  دـهتجم ، زا 
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[. 942  ...«] اریز تسین  لاکشا 
ناف یفخی » ام ال  هیف  : ... » دناهدومن در  وحن  نیا  هب  ار  فیرـشلا » هماقم  هّللا  یلعا   » فنـصم خـساپ  هّرـس  سّدـق  يدابآزوریف  موحرم  رکذـت :

ةرامالا دـقف  دـنع  لقعلا  مکح  وه  ام  نییعت  ناف  حـتفلاب  هدـلقمک  ادـهتجم  ناک  لب  ایماع  ادـلقم  نکی  مل  لقعلا ح  مکح  وه  اـم  زیم  ول  ریغلا 
یف حیحـصلا  و   ) دـهتجملا ریغلا  یماعلا  نأش  نم  ـال  مـالعالا  نم  يدـحوالا  نأـش  نم  ـالإ  سیل  طاـیتحالا  وا  رییختلا  وا  ةءاربلا  نم  ةربتعملا 
یلا عوجرلا  زّوجت  امم  اهنا  یعدـی  یک  طقف  تایاورلا  تایآلاب و  رـصحنت  امم ال  اهلیـصفت  یتأیـس  امک  دـیلقتلا  ۀـلدا  نا  لاـقی  نا  باوجلا )

اهب لهاجلا  ۀیعرشلا ال  ماکحالاب  ملاعلا 
345 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هیلع دـسنا  اذإ  اما  و  احوتفم ، هل  یملعلا  وأ  ملعلا  باب  ناک  اذإ  قلطملا  دـهتجملا  مکح  ذوفن  یف  لاکـشإ  ـال  فـالخ و  ـال  کلذک 943 ] و 
فرعی نمم  سیل  اـفنآ - ترـشأ  اـمک  هـلثم - نإـف  ۀـموکحلا ، وـحن  یلع  تامدـقملا  ریرقت  نـم  حیحـصلا 944 ] یلع  لاکـشإ  هیفف  اـمهباب 

[. 1  ] ۀلوبقملا یف  امک  مکاحلا ، یف  ةربتعم  اهتفرعم  نأ  عم  ماکحالا ،
______________________________

یلا عوجرلا  یلع  ةرقتسم  یه  ءالقعلا و  ةریس  یه  اهتلدا  ةدمع  لب  انیع  يدادسنالاک  اهب  لهاج  وه  دراوملا  کلت  یف  یحاتفنالا  دهتجملا  و 
ةربخلا لها  ناونع  هیلع  قدـصی  نمم  وه  یحاتفنالا  نا  مولعملا  نم  ۀیعرـشلا و  ماکحالاب  ملاعلا  صوصخ  یلا  ـال  نف  لـک  نم  ةربخلا  لـها 

[. 945] ۀیعرشلا نود  ۀیلقعلا  لوصالا  اهیف  عجرملا  نوکی  یتلا  دراوملا  یف  یتح 

یحاتفنا قلطم  دهتجم  ءاضق  ذوفن  - 4

: مینکیم ثحب  عرف  ود  هرابرد  کنیا  [- 1]
؟ هن ای  تسا  ذفان  یحاتفنا ، قلطم  دهتجم  مکح  تواضق و  ایآ  - 1

- ضقن تمرح  دـننام  راثآ - ماـمت  تسا و  [ 946] ذـفان عفارت ، ماقم  رد  یحاتفنا  قلطم  دـهتجم  مکح  هک  لاکـشا » فالخ و ال  ـال  : » باوج
. تسا بترتم  نآرب ،

346 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ هن ای  تسا  ذفان  عفارت ، ماقم  رد  يدادسنا  قلطم  دهتجم  مکح  ایآ  - 2

- یـضاق طئارـش  و  اضق - زاوج  هلدا  رد  اریز  تسا  لاکـشا  لحم  يدادسنا ، قلطم  دهتجم  مکح  ذوفن  تحـص و  روکذم ، ضرف  رد  باوج :
دـسنم ار  یملع  ملع و  باب  هک  يدهتجم  سپ  دشاب  هتـشاد  تفرعم  مارح ، لالح و  ماکحا و  هب  تبـسن  یـضاق ، دـیاب  هک : هدـش  رکذ  نینچ 

وا يرآ  [. 948] درادن تفرعم 947 ] یهلا ، ماکحا  هب  تبسن  دنادیم ، تجح  تموکح - رب  انب  دادسنا - تامدقم  تهج  زا  ار  نظ  دنادیم و 
. میدرک نایب  اوتف  ماقم  رد  هک  روطنامه  دشابیم - شدوخ  صوصخم  تجح ، نآ  نکل  تسه  یعرش  تجح  ياراد  فشک ، رب  انب 

هب تبـسن  تخانـش  اریز  درادـن  تفرعم  یهلا  ماکحا  هب  تبـسن  فشک ، رب  اـنب  هچ  تموکح ، رب  اـنب  هچ  يدادـسنا ، قلطم  دـهتجم  هصـالخ :
ذفان وا  مکح  سپ  یعرش 949 ] تجح  هن  دراد و  ملع  هن  دهتجم ، نآ  یعرش و  تجح  بجوم  هب  ای  تسه  ینادجو  ملع  ببس  هب  ای  ماکحا 

[. 950 «] تسین وا  مکح  لماش  مکح ، ذوفن  تیجح و  لیلد  تسین و 
347 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] لصفلا مدع  یلع  ۀجح  نوکی  ۀباثمب  سیل  هنأ  الإ  دیعب ، ریغ  ناک  نإ  وه و  و  لصفلاب ، لوقلا  مدع  یعدی 951 ] نأ  الإ 
تناک 953] اذإ  تارتاوتملا  و  بهذملا ، وأ  نیدـلا  نم  تایرورـضلا  تاعامجإلا و  دراوم  یف  ملعلا  باب  حاتفنا  ۀـیافکب  لاقی 952 ] نأ  الإ 
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مهلالح یف  رظن  مالّـسلا و  مهیلع  مهثیدـح  يور  نمم  هنأ  ذـئنیح  هیلع  قدـصی  هنإف  هقفلا ، مظعمب  ملعلا  باب  دـسنا  نإ  و  اـهب ، ّدـتعی  ۀـلمج 
مالّسلا  مهیلع 

______________________________

لاق نم  لک   » ینعی هدادن  لیصفت  قلطم ، دهتجم  دارفا  هب  تبسن  یسک  دیوگب : دیامن و  اعدا  ار  لصف » هب  لوق  مدع   » یـسک هکنیا  رگم  [- 1]
هب مکح  روکذـم ، عامجا  هطـساو  هب  سپ  دـنادب  حوتفم  ای  دـسنم  ار  ملع  باـب  هک  هماـسقا » نیب  لـصفی  مل  قلطملا  دـهتجملا  مکح  ۀحـصب 

. میئامنیم وا  ياضق  ذوفن  تحص و 
دنراد قافتا  هکنیا  هن  دناهدادن  لیـصفت  هک  هداتفا  قافتا  نینچ  هکلب  تسین  لیـصفت  مدع  رب  املع  قافتا  روکذـم ، عامجا  بکرم : عامجا  ّدر 

رب املع  دشاب  مولعم  هک : تسا  دـیفم  یتقو  لصف ، هب  لوق  مدـع  ياعدا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  لطاب  دـهتجم ، دارفا  نیب  لیـصفت  هکنیا  رب 
. درادن يرثا  لیصفت  مدع  درجم  الا  دناهدومن و  قافتا  لیصفت ، نالطب 

348 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هلثم نأ  دارملاف  انمکحب ) مکح  اذإف   ) ۀلوبقملا یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  [ 954] اما و  ۀقیقح . افرع  مهماکحأ  فرع  و  مالّـسلا : مهیلع  مهمارح  و 

راد ۀیکلم  لثم  سیل  و  ۀـیجراخلا ، تاعوضوملا  یف  نوکی  ابلاغ  همکح  فیک و  مهنم ، ابوصنم  ناک  ثیح  مکح ، مهمکحب  ناک  مکح  اذإ 
نم بوصنملا  نم  هنوک  لجأل  وه  امنإ  مالّـسلا  مهیلع  مهیلإ  همکح  دانـسإ  ۀحـصف  مالّـسلا  مهیلع  مهماـکحأ  نم  هل  ةأرما  ۀـیجوز  وأ  دـیزل 

[. 1  ] مهلبق
______________________________

: دننام ماکحا - زا  یـشخب  رد  اما  تسا  دسنم  يدادسنا ، دـهتجم  يارب  یملع  ملع و  باب  هچرگ  دـیامن : اعدا  نینچ  یـسک  هکنیا  رگم  [- 1]
رب لاد  هیعطق ، هنیرق  هب  فوفحم  داحآ  رابخا  ای  رتاوتم  رابخا  هک  یماکحا  ای  هدـش  مئاق  اهنآ  هراـبرد  ملـسم  یعطق و  عاـمجا  هک  یماـکحا 

سپ [ 955] دراد تفرعم  یهلا  مارح  لالح و  ماکحا و  هب  تبـسن  وا  هک  دیامنیم  قدص  تسا و  حوتفم  وا  يارب  ملع  باب  دـشابیم - اهنآ 
ترابع هب  تسا  ذفان  شیاضق  قداص و  يدادسنا ، دهتجم  نآرب  هدش  طرش  ربتعم و  اضق ، ذوفن  هلدا  رد  هچنآ  روکذم ، تامولعم  هطـساو  هب 

و ملعلاب »  » ار هقف  ماکحا و  زا  یـشخب  هک  يدادـسنا - دـهتجم  نآرب  هدـش  طرـش  یـضاق ، هرابرد  [ 956] اضق لـیلد  رد  هچنآ  اـفرع » : » رگید
. تسا ذفان  وا  ياضق  دیامنیم و  قدص  هدومن - لیصحت  قلطم  نظ  هلیسو  هب  ار  یشخب  و  [ 957 «] صاخ نظ   » اب ار  یتمسق 

349 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
مکحی یتح  مالّسلا  مهیلع  مهمکحب  املاع  نوکی  نا  دب و  هنا ال  یف  رهاظلا   ] انمکحب مکح  اذاف   » ۀلوبقملا یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  [ 958] اما و 

 ...«. مهنم ابوصنم  ناک  ثیح  مکح  مهمکحب  ناک  مکح  اذا  هلثم  نا  دارملاف  هب 
: میئامنیم لقن  امش  يارب  ار  حرش  ود  نتم  روکذم ، ترابع  حیضوت  يارب 

ارهاظ انمکحب -...  مکح  اذاف  هلوقب : مالّـسلا - مهیلع  يدـه  همئا  هب  یـضاق  مکح  تبـسن  هفاضا و  زا  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  اـما  و  : » فلا
دننام هیلقع ، تاناسحتـسا  سایق و  كردم  زا  هن  دشاب - اهنآ  تایاور  هب  دنتـسم  اهنآ و  كرادم  زا  هک  تسا  یمکح  مکح ،»  » زا دوصقم 
مکح تاـیاور  تاـیآ و  قـبطرب  تسا و  بوـصنم  مالّـسلا  مهیلع  هـمئا  لـبق  زا  هـک  يدـهتجم  رب  نیارباـنب  اـهنآ - تاـضق  هماـع و  ماـکحا 

دهتجم مکح  هک  نانچمه  توغاط . تبج و  مکح  هب  هن  هدومن  تواضق  مالّسلا  مهیلع  همئا  مکح  هب  وا  هک  دیامنیم  قدص  [، 959] دنکیم
نیا تهج  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  شاهفاضا  تسا - هقّلطم  هجوز ، نالف  ای  تسا  دـیز  يارب  لام  نالف  هکنیا  لثم  تاـعوضوم - بلاـغ  رد 

قبطرب هـن  دــیامنیم  تواـضق  اـهنآ  ماـکحا  تاـیاور و  قـبط  تـسا و  بوـصنم  مالـّـسلا  مـهیلع  هـمئا  بناــج  زا  یــضاق  نآ  هـک  تـسا 
[. 960 «] تاسایق

مهمکح و قبط  یلع  یضاقلا  مکح  نوک  موزل  یف  حیرصلاک  وه  خلا  انمکحب ...  مکح  اذاف  مالّسلا  هیلع  هلوق  نا  نم  هیلا  انرشا  امل  عفد  ب :
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مهماکحا نم  اهب  ةدتعم  ۀلمجب  ۀموکحلاب  لئاقلا  يدادسنالا  ۀفرعم  درجم  یفکی  داکی  الف  ءاضقلا  یف  مهماکحا  ۀفرعم  یلع  فقوتی  امم  هنا 
تارتاوتملا  بهذملا و  وا  نیدلا  نم  تایرورضلا  تاعامجالا و  دراوم  نم  ءاضقلا  ریغ  یف  ول  و 

350 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذا هنا  خـلا ال  انلبق ...  نم  ابوصنم  هنوکل  انرماب  مکح  اذاف  يا  خـلا  انمکحب ...  مکح  اذاف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  نم  دارملا  نا  عفدـلا ) لصاح  (و 

تاـعوضوملا یف  نوـکی  اـبلاغ  یـضاقلا  مکح  فـیک و  ءاـضقلا  یف  مهماـکحا  ۀـفرعم  یلع  کـلذ  فـقوتی  یک  اـنمکح  قـبط  یلع  مکح 
همکح نوکی  یک  تاعوضوملا  یف  مالّـسلا  مهیلع  مهل  مکح  امهوحن و ال  ورمعل و  ةأرما  ۀـیجوز  وا  دـیزل  راد  ۀـیکلم  لـیبق  نم  ۀـیجراخلا 

قبط یلع  همکح  نوک  ۀـهج  نم  مهلبق ال  نم  ابوصنم  مهرماب و  هنوک  لجال  وه  امنا  مهیلا  مکاحلا  مکح  دانـسا  ۀحـصف  مهمکح  قبط  یلع 
قبط یلع  مکحلا  موزل  یف  حیرـصلاک  وه  خـلا  اـنمکحب ...  مکح  اذاـف  مالّـسلا  هیلع  هلوـق  نا  تفرع  اـم  دـعب  یفخی ) ـال  اـم  هیف  و   ) مهمکح
هلوق لکلا  نم  حرصا  هنا  مهلبق و  نم  ابوصنم  هنوک  لجال  مهرماب  مکحلا  یف  ءاضقلا ال  یف  مهماکحا  ۀفرعم  یلع  کلذ  فقوتملا  مهمکح 

نم ءیشب  ملعلا  رابتعا  یف  صن  هناف  انئاضق  نم  وا  انایاضق  نم  ائیش  ملعی  مکنم  لجر  یلا  اورظنا  ۀجیدخ  یبال  ۀیناثلا  ۀیاورلا  یف  مالّسلا  هیلع 
ۀیناثلا ۀیاورلا  نع  لفغ  دق  فنـصملا  نأکف  ءاضقلا  ریغ  یف  ول  مهماکحا و  نم  ءیـشب  ۀـفرعملا  درجم  یفکی  داکی  الف  مهئاضق  وا  مهایاضق 

. سنت تنا و ال  لفغت  الف  ۀجیدخ  یبال 
مالّـسلا مهیلع  مهل  نا  اهیفف )  ) اهیف مالّـسلا  مهیلع  مهل  مکح  ۀیجراخلا و ال  تاعوضوملا  یف  نوکی  ابلاغ  یـضاقلا  مکح  نا  يوعد ) اما  (و 

یف یـضاقلا  مکح  کلذ و  وحن  فلاحتلا و  یعادتلا و  رکنملا و  یعدملا و  یف  ةدراولا  ماکحالاک  ءاضقلا  لوصا  یف  ۀیوربک  ۀـیلک  اماکحا 
یضاقلا مکح  دانـسا  ۀحـصف  هیلع »  » لوصالا و کلت  یف  مهنع  ةدراولا  ۀیوربکلا  ۀیلکلا  ماکحالا  کلت  نم  شان  وه  ۀیجراخلا  تاعوضوملا 

نم ابوصنم  هنوک  درجم  نم  مهنع ال  ةذوخأملا  ۀیوربکلا  ماکحالا  کلت  نم  همکح  وشن  ۀهج  نم  وه  امنا  مهیلا  ۀـیجراخلا  تاعوضوملا  یف 
[961 .] ادیج ربدتف  حضاو  ربدتلا  يدل  هلک  اذه  مهفرط و  نم  الوعجم  مهلبق 

351 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: مالکلا نم  عضاوم  هیفف  داهتجالا  یف  يزجتلا  اما  و 

و اکردـم ، ۀـفلتخم  هقفلا  باوبأ  ناک  ثیح  هیف ، بایترالا  یغبنی  هنأ ال  الإ  مالعألا  نیب  فالخلا  لحم  ناک  نإ  وه و  و  هناـکمإ ، یف  لوـألا :
، اهیلإ ۀبـسنلاب  هروصق  عابلا و  لوط  یف  و  اهیلع ، عالطالا  یف  صاخـشألا  فالتخا  عم  ۀیلقن ، ۀیلقع و  ۀبوعـص ، ۀلوهـس و  ۀتوافتم  كرادـملا 
اهیف و هتراهم  مدعل  رخآ  یف  کلذک  سیل  و  تایلقعلا ، وأ  تایلقنلا  یف  هتراهمب  باب  كردم  یف  عابلا  لیوط  عالطالا و  ریثک  صخش  برف 
، هتبوعص عم  هیف  صخشلا  ةراهمل  وأ  هکردم  ۀلوهسل  اهضعب  یف  طابنتـسالا  یلع  ةردقلا  لوصح  بجوی  امبر  ةرورـضلاب  اذه  و  اهیلع ، هئانتبا 

[. 1  ] ةرفطلا موزلل  يزجتلاب ؛ قوبسم  ریغ  ةداع  قلطم  داهتجا  لوصح  لیحتسی  لب  کلذک ، سیل  ام  یلع  ةردقلا  مدع  عم 
______________________________

داهتجا رد  يّزجت  ماکحا 

هراشا

: دوشیم ثحب  یفلتخم  تاهج  زا  يّزجت  رد  هک  تسا  نآ  رد  يّزجت  داهتجا ، زا  مود  مسق  [- 1]

داهتجا رد  يّزجت  یعوقو  ناکما  - 1
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هراشا

هب تبسن  هّرس  سّدق  فنصم  دناهدش و  نآ  ناکما  هب  لئاق  ارثکا  عانتما و  هب  لئاق  یلیلق  تسا 962 ،] فالتخا  املع  نیب  يزجت ، ناکما »  » رد
ای تسا  نکمم »  » يزجت ایآ  هک  دیامن - دیدرت  يزجت  ناکما  رد  یسک  تسین  راوازـس  دناهدومرف : هدومن و  بایترا  مدع  ياعدا  نآ ، ناکما 

؟ عنتمم
352 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ دناهدرک نایب  يزجت  ناکما  يارب  هجو  هس  هّرس  سّدق  فنصم  ]

هراشا

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدرک  نایب  يزجت  ناکما  يارب  هجو  هس  اعمج  ّنأک  هّرس  سّدق  فنصم 

تسا فلتخم  دنس ، كردم و  رظن  زا  هقف  باوبا  - ] 1

لکشم 964] بعص و  یـضعب  كردم  و  حضاو 963 ] لهس و  یـضعب ، كردم  ینعی : تسا  فلتخم  دنتـسم ، كردم و  رظن  زا  هقف  باوبا 
ضعب هب  تبـسن  اما  دنک  ادیپ  ار  ماکحا  طابنتـسا  تردـق  باوبا ، زا  یـضعب  هب  تبـسن  يدرف  یهاگ  هک  دوشیم  بجوم  رما ، نیا  اذـل  تسا 

. ریخ رگید 

[ دنفلتخم ماکحا ، كرادم  رد  تراهم  رظن  زا  صاخشا  - ] 2

رد اما  تسا  مات  تراهم  ياراد  تاـیلقن ، رد  يدرف  یهاـگ  ینعی : [ 965] دنتـسه فلتخم  ماکحا ، كرادم  رد  تراهم  رظن  زا  مه  صاخـشا 
: ینعی دوشیم  سکع  هلئسم ، یهاگ  هن و  تایلقع 

، هقف باوبا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  يدرف  یهاگ  هک  دوشیم  بجوم  رما ، نیا  اذل  تایلقن ، هن  دراد  لماک  تراهم  تایلقع 966 ،] رد  یصخش 
. ریخ رگید  ضعب  هب  تبسن  اما  دشاب  هتشاد  ار  ماکحا  طابنتسا  تردق 

[ دوش لصاح  يزجت  زا  لبق  قلطم  داهتجا  یسک  يارب  تسا  لاحم  اتداع  - ] 3

طابنتسا یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  يا  قلطم - داهتجا  یسک  يارب  هک  تسا  لاحم  اتداع » »
353 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اذإ امک  هکرادمب ، ۀطاحإلا  نم  اهب  نکمتی  ثیحب  باوبألا ، ضعب  یلإ  ۀبسنلاب  اهلوصح  نم  عنمت  ال  ۀئزجتلا ، اهلوبق  مدع  ۀکلملا و  ۀطاسب  و 
رادقملاب صحفلا  لجأل  هلامتحاب  ینتعی  وأ ال  الصأ ، هب  اهرئاس  یف  ام  لخد  مدعب  عطقی 967 ] و  اهعیمج ، یف  طابنتسالا  ۀکلم  كانه  تناک 

هنأ  [ 968] ۀهادب ۀقلطملا ، ۀکلملا  یف  امک  هلخد ، مدعب  نانئمطالل  بجوملا  مزاللا 
______________________________

فلتخم بتارم  ياراد  داهتجا ، هکلم  اریز  دوش  لصاح  ماکحالا - ضعب  طابنتـسا  یلع  اهب  ردـتقی  ۀـکلم  يا  يزجت - زا  لبق  ماکحالا - عون 
هب دوش  لـصاح  یـسک  يارب  ةدـحاو » ۀـعفد   » هکلم يوـق  هبترم  نآ  هک  تسین  نکمم  يداـع ، رظن  زا  سپ  تسا  فیعـض  طـسوتم و  يوـق ،

یعفد هن  تسا  یجیردت  داهتجا ، لوصح  اریز  دوش  يزجتم  البق  هکنیا  نودب  دوش  قلطم  دهتجم  یسک  هک  تسا  لاحم  اتداع  رگید : ترابع 
: ینعی تسا - هرفط 969 ] مزلتسم  الا  هیقب و  هب  تبـسن  سپـس  دوشیم  ادیپ  لئاسم  زا  یـضعب  هب  تبـسن  طابنتـسا ، هوق  الوا  تداع  قبط  سپ 
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لوصح  نودب 
354 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یفخی امک ال  لئاسملا ، عیمج  كرادم  یلع  العف  عالطالا  نم  اهعم  ۀلأسم  طابنتسا  یف  ربتعی  ال 
______________________________

«. لاحم اذه   » ددرگ لصاح  يوق  هبترم  طسوتم ، فیعض و  هبترم  لوصح  نودب  دوش و  لصاح  همدقملا  يذ  همدقم ،
[- 1]

: دناهدومن کسمت  هجو  ود  هب  داهتجا  رد  يزجت  عانتما  هب  نیلئاق 

: لوا هجو 

هراشا

تباث شدوخ  لحم  رد  تسا و  فیک »  » هلوقم زا  و  طیـسب » ، » هکلم یعرـشلا »...  مکحلا  طابنتـسا  یلع  اهب  ردـتقی  ۀـکلم  داهتجالا  : » همدـقم
کی اضرف  هک  تسین  نینچ  درادن و  ققحت  ای  تسا  ققحم  ای  دشابیم ، تسین »  » ای تسه »  » هب فصتم  ینعی : تسا  هیزجت  لباق  ریغ  هک  هدش 

. تسین لوقعم  هکلم ، رد  ضیعبت  رگید : ترابع  هب  دشابن  شرگید  ءزج  دشاب و  نآ  ءزج 
تسا و ققحم  هکلم ، زا  يرادقم  ینعی : تسا  هکلم  رد  ضیعبت  شاهمزال  میوش ، يزجت  هب  لئاق  رگا  میئوگیم : روکذم  همدـقم  هب  هجوت  اب 

. دشابیم ضیعبت  لباق  ریغ  طیسب و  هکلم ، میتفگ  هکیلاحرد  درادن  ققحت  نآ  زا  یشخب 

: لوا هجو  در 

: ینعی هکلم ، سفن  هن  میوـشیم  هیزجت  هب  لـئاق  هکلم ، قـلعتم  رد  اـم  نکل  تسا  هیزجت  لـباق  ریغ  طیـسب و  هکلم »  » هک میراد  لوـبق  مـه  اـم 
یقیقحت نوچ  تاید  باب  لئاسم  هب  تبـسن  اما  دـیامن  طابنتـسا  ار  تراهط  باـب  لـئاسم  اـضرف  دـناوتیم ، داـهتجا  هکلم  هلیـسو  هب  يزجتم 

عنام نآ ، تطاسب  اما  تسا  طیـسب  هکلم ، سفن  سپ  دیامن  طابنتـسا  ار  نآ  دناوتیمن  هدرکن ، تکرـش  نآ  جراخ  سرد  رد  اضرف  هدومنن و 
تدـش و تیلباق  هکلم ، رگید : تراـبع  هب  دـشابن  رگید  ضعب  هب  تبـسن  دـشاب و  هکلم  باوبا ، لـئاسم و  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  دوشیمن 

یهاگ اما  دیامن  كرت  ار  تامرحم  نایتا و  ار  تابجاو  طقف  دـیامنیم  راداو  ار  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  ياهکلم  تلادـع ، الثم  دراد  فعض 
. دیامنیم ظفح  تاهورکم  تاهبتشم و  باکترا  زا  ار  ناسنا  هک  تسه  يوق  يدح  هب  هکلم  نآ 

355 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. تسین هکلم  رد  ضیعبت  هیزجت و  مزلتسم  يزجت ، هب  لوق  هصالخ :

: مود هجو 

هراشا

- تاید اـت  تراـهط  زا  هقف - لـئاسم  ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـیامنیم ، داـهتجا  هلئـسم - نیدـنچ  اـی  باـب - کـی  رد  هک  یـسک 
، لئاسم نآ  يارب  یضراعم  ای  صـصخم  دیقم ، باوبا ، رئاس  رد  دنادب  دیاب  هدومن ، داهتجا  تالـص ، لئاسم  رد  رگا  اضرف  دشاب  رظنبحاص 

. درادن یموهفم  داهتجا  رد  يزجت  هجیتن ، رد  دشابیم و  قلطم  دهتجم  سپ  تسا  رظنبحاص  باوبا ، مامت  رد  رگا  اتجیتن  هدشن و  نایب 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1661 

http://www.ghaemiyeh.com


: مود هجو  در 

ای دیقم  صـصخم ، باوبا ، رئاس  رد  هک  هدرک  ادیپ  نانیمطا  ای  عطق  هدومن و  داهتجا  باب  کی  رد  يدرف  هک : تسا  یئاج  رد  ام  ثحب  ضرف 
رد هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  هلئسم ، کی  رد  داهتجا  دیئوگیم  هنوگچ  روکذم ، نانیمطا  ای  عطق  اب  اذل  هدشن  نایب  هلئسم ، نآ  يارب  یضراعم 

. دشاب رظنبحاص  اضرف  دشاب و  هدومن  عبتت  هقف  باوبا  مامت 
مه تاید  باـب  رد  دـهدب  لاـمتحا  وا  رگا  لاـح  هدومن ، داـهتجا  مزـال - صحف  زا  سپ  تراـهط - باـب  رد  يدرف  دـینک  ضرف  امـش  الـصا 
رگا هک : تسا  نینچ  هلئـسم ، مه  قلطم  داهتجا  رد  هک  روطنامه  تسین  اـنتعا  لـباق  شلاـمتحا  دراد ، دوجو  هلئـسم  نآ  هب  تبـسن  یکردـم 

، دنک ادیپ  عطق  هک  تسین  يزاین  دیامن و  داهتجا  دنک و  کسمت  تاقالطا  تامومع و  هب  دناوتیم  دومن ، صحفت  مزال  هزادـنا  هب  يدـهتجم 
. تسا دیقم  ای  صصخم  دقاف  تاقالطا ، ای  تامومع  نآ 

اب هطبار  رد  یلیلد  رگید ، هک  درک  ادـیپ  يوق  نظ  دومن و  صحفت  ياهلأسم  رد  مزـال  رادـقم  هب  يدرف  یتقو  هک : تسا  نینچمه  يزجتم  رد 
. دشاب حرطم  مه  هب » ینتعم  ریغ   » لامتحا کی  هچرگ  دنکیم  تیافک  درادن ، دوجو  هلئسم  نآ 

رظنبحاـص دـهتجم و  هقف ، باوبا  ماـمت  رد  درف  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  هقف ، باوبا  زا  یـضعب  رد  طابنتـسا  هوق  لوصح  يزجت و  هصـالخ :
. دشاب

356 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهـصاصتخا مدـعل  هتیجح ، كرادـملا  ۀـلدأ  ۀیـضق  نأ  الإ  فالخلا ، لحم  اـضیأ  وه  و  هب ، فصتملا  یلع  هیلإ  يدؤی  اـم  ۀـیجح  یف  یناـثلا :

امب هدییقت  هتیاغ  دحاولا ، ربخ  ۀیجح  یلع  ّلد  ام  اذـک  و  اقلطم ، رهاوظلا  ۀـیجح  یلع  ءالقعلا  ءانب  نأ  ةرورـض  قلطملا ، داهتجالاب  فصتملاب 
[. 1  ] ضورفملا وه  امک  هتاضراعم  عفد  نم  نکمت  اذإ 

______________________________

شدوخ لمع  يارب  يّزجتم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 2

ای دیامن  دیلقت  يرگید  زا  دیاب  مه  وا  تسا و  تیجح  دقاف  هکنیا  ای  دراد  تیجح  شدوخ  لمع  يارب  يزجتم  دـهتجم  ءارآ  ایآ  لاؤس : [- 1]
؟ دنک طایتحا 

شدوخ لمع  يارب  يزجتم  دـهتجم  ءارآ  هک  تسا  نیا  املع - رثکا  و  هّرـس - سّدـق  فنـصم  رظن  نکل  تسا  فالخ  لـحم  هلئـسم ، باوج :
ار هلدا  كرادـم ، نآ  دراد و  تیمومع  اهنم - يزجتملا  دـهتجملا  اهطبنتـسا  یتلا  ماـکحا - كرادـم  تیجح  رب  لاد  هلدا  اریز : تسا  تجح 

. قلطم دهتجم  صوصخ  هن  هداد  رارق  تجح  ناگمه  يارب 
طقف هداد  رارق  تجح  ار  لداع - دحاو  ربخ  ای  ظافلا - رهاوظ  هک  یلیلد  ایآ  دید  دـیاب  لاح  تسا  تجح  تنـس ، باتک و  ظافلا  رهاوظ  الثم 

؟] تسین 970 تجح  يزجتم ، دهتجم  يارب  دحاو - ربخ  ای  رهاظ - نآ  هدیشخب و  تیجح  قلطم ، دهتجم  قح  رد  ار  نآ 
يارب يزجتم  دهتجم  ءارآ  سپ  درادن  دوجو  يزجتم  قلطم و  دهتجم  نیب  یلیـصفت  هدشن و  هدهاشم  هلدا  رد  يدـیق  نانچ  هک  تسا  یهیدـب 

. تسا تجح  شدوخ  لمع 
«. ضورفملا وه  امک  هتاضراعم  عفد  نم  نکمت  اذا  امب  هدییقت 971 ] هتیاغ  هلوق ...« :

357 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یلإ لـهاجلا  عوجر  نم  هنأ  نم  لاکـشإلا ، لـحم  اـضیأ  وه  و  اـهیف ، دـهتجا  ۀـلأسم  لـک  یف  هیلإ  هب  فصتملا  ریغ  عوجر  زاوج  یف  ثلاـثلا :
هلثم یلا  عوجرلا  یلع  ۀعرـشتملا  ةریـس  وأ  ءالقعلا  ءانب  نأ  زارحإ  مدع  و  اهیف ، قالطإ  مدـع  يوعد  نم  و  دـیلقتلا ، زاوج  ۀـلدأ  هّمعتف  ملاعلا ،
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[. 1  ] ۀلدألا ۀیضق  وه  ام  یلاعت  هّللا  ءاش  نإ  فرعتس 972 ] و  اضیأ ،
______________________________

ثحب ضرف  دیامن و  عفد  ار  عناوم  دیامن و  صحف  ضراعم  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  صوصخم  اهنآ  مامت  تیجح  هکنآ  رما ، تیاهن  »... 
نآ دافم  هک  وا  ءارآ  نیاربانب ، هدومن ، صحفت  دیقم ، صصخم و  ضراعم ، هب  تبـسن  مزال ، رادقم  هب  يزجتم  دهتجم  هک  تسا  یئاج  رد  ام 

طایتحا دـناوتیم  وا  يرآ  تسا ، طایتحا  فـالخ  هکلب  لکـشم  يرگید  زا  يزجتم  نآ  دـیلقت  دراد و  تیجح  وا  يارب  املـسم  تسا ، رهاوظ 
[. 973 «] دیامن

؟ تسا هنوگچ  يزجتم ، دهتجم  زا  دیلقت  - 3

هراشا

؟ تسا هنوگچ  يزجتم ، زا  دیلقت  لاؤس : [- 1]
. تسا فالتخا  لحم  هلئسم ، باوج :

: زاوج هجو 

، وا زا  ریغ  دـیلقت  سپ  دسانـشیم - ار  یهلا  لالح  مارح و  تسا - ملاع  ماـکحا ، نآ  هب  تبـسن  هدومن ، داـهتجا  يزجتم  درف  هک  یلئاـسم  رد 
. دیلقتلا زاوج  ۀلدا  همعتف  تسا - زئاج  يزجتم ، دهتجم  زا  دیلقت  اذل  تسا  ملاع  هب  لهاج  عوجر 

358 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: زاوج مدع  هجو 

دننام دیلقت ، هّیبل  هلدا  هب  تبـسن  نینچمه  و  تسا 975 ] قالطا  دقاف  ملاعلا 974 -] یلا  لهاجلا  عوجر  زاوج  یلع  ۀلادلا  دـیلقت - هیظفل  هلدا 
قلطم دهتجم  هب  عوجر  نقیتم ، ردق  اتجیتن  يزجتم ، دـهتجم  هب  عوجر  رب  هدرک  ادـیپ  رارقتـسا  هک  هدـشن  زارحا  هعرـشتم ، هریـس  ای  القع  ءانب 

. يزجتم هن  تسا 
: دناهدومن دقن  نینچ  ار  نآ  هّرس  سّدق  فنصم  مالک  حیضوت  زا  سپ  لوصالا - ۀیانع  بحاص  هّرس - سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :

نوقرفی ءالقعلاف ال  ءالقعلا  ءانبک  ۀیبل  تناک  نا  اهیف و  قالطالا  مدعل  هجو  الف  ۀیظفل  یه  تناک  نا  دـیلقتلا  ۀـلدا  ناف  یفخی » ام ال  هیف  و  ... »
ناک اذا  يزجتملا  یلا  مهدنع  عوجرلا  نیعتی  لب  ما ال  اضیا  باوبالا  رئاسب  اریبخ  نوکی  نا  نیب  هب  ریبخ  وه  امیف  ةربخلا  لها  یلا  عوجرلا  یف 

فرعی ابلاغ  يزجتم  هنا ال  هیفف »  » هلثم یلا  عوجرلا  یلع  ۀعرـشتملا  ةریـس  زارحا » مدع  اما  و  . » قلطملا ریبخلا  نم  ةربخ  دـشا  هب  ریبخ  وه  امیف 
نیب ضحم و  یماع  هنا  فرعی  نم  نیب  ابلاغ  سانلا  ناف  همدع  یلع  وا  هلثم  یلا  عوجرلا  یلع  ةرقتسم  مهتریس  نوکتل  يزجتم  هنا  جراخلا  یف 

مومع یف  طابنتـسالا  داهتجالا و  ۀبتر  زاح  دـق  قلطم  دـهتجم  هنا  فرعی  نم  نیب  داهتجالا و  ۀـجرد  غلبی  مل  ملعلا و  ۀـبلط  نم  هنا  فرعی  نم 
عوجرلا حصیل  هعم  يواسم  وا  ریغلا  نم  ملعا  هب  ریبخ  وه  امیف  هنا  ابلاغ  ملعی  الف  يزجتم  اذه  نا  انایحا  فرع  دق  هنا  ضرف  اذا  هقفلا و  باوبا 

وه امیف  يا  ۀلمجلا  یف  يزجتملا  دیلقت  زاوج  یف  لاکشالا  نا  ۀلمجلاب » و  . » هیلا
359 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لاقی نأ  حصی  ثیحب  اهیف ، دهتجا  اهب و  ادتعم  ۀلمج  فرع  اذإ  امیف  ذوفن  دعبی  معن ال  لکـشأف ، هتموصخ  لصف  ذوفن  هتموکح و  زاوج  اما  و 
[. 1  ] ماکحألا مظعم  یف  یملعلا  ملعلا و  باب  هیلع  دسنملا  قلطملا  دهتجملا  یف  ّرم  امک  مهماکحأ ، فرع  نمم  هنأ  افرع  هقح  یف 
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______________________________

ةربخلا لها  یلا  عوجرلا  یف  نوقرفی  ءالقعلا ال  نا  نم  تفرع  امل  دیلقتلا و  ۀلدا  تاقالطال  کلذ  هلحم و  ریغ  یف  هب  ریـصب  ریبخ  هیف  دـهتجم 
. لصالا نم  عنملا  هجو  یف  لوصفلا  هیلا  دنتـسا  ام  فعـض  رهظی » انه  نم  و   » ما ال اضیا  باوبالا  رئاـسب  اریبخ  نوکی  نا  نیب  هب  ریبخ  وه  اـمیف 

[. 976  ...] لاق

يزجتم دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن  - 4

؟ هن ای  تسا  ذفان  تموصخ ، لصف  عفارت و  ماقم  رد  يزجتم  دهتجم  مکح  تواضق و  ایآ  [- 1]
[. 977 «] لکشاف هتموصخ  لصف  ذوفن  هتموکح و  زاوج  اما  : » دناهدومرف نینچ  هّرس  سّدق  فنصم  باوج :

360 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اهیف دهتجا  اهب و  ادتعم  ۀلمج  فرع  اذا  امیف  هذوفن  دعبی  معن ال  : » دناهدومرف نینچ  هدومن و  كاردتـسا  سپـس  هّرـس  سّدـق  فنـصم  رکذـت :

« اـنماکحا فرع  اـنمارح و  اـنلالح و  یف  رظن   » اـفرع هک  هدوـمن  داـهتجا  ار  هقف  لـئاسم  زا  هب » دـتعم   » رادـقم يزجتم ، رگا  ینعی  ثیحب .».... 
. دیامن تموصخ  لصف  دناوتیم  تسا و  زئاج  شیاضق  ذفان و  وا  مکح  دیامن ، قدص  وا  هرابرد 

: دناهدومن دقن  نییبت و  نینچ  ار  دعبی -...  معن ال  ینعی : هّرس - سّدق  فنصم  ریخا  ترابع  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :
دروم ریغ  یف  ول  مهماکحا و  نم  اهب  ةدـتعم  ۀـلمجب  ۀـفرعملا  درجم  مکاحلا  مکح  ذوفن  یف  یفکی  داـکی  ـال  هنا  مدـقت  اـمیف  تفرع  دـق  لـب 
ۀیناثلا ۀیاورلا  حیرـص  وه  امک  ءاضقلا  صوصخ  یف  مهماکحاب  هتفرعم  نم  دب  لب ال  مهماکحا  فرع  نمم  هنا  افرع  هیلع  قدص  نا  ءاضقلا و 
ۀلاحم الف  یغبنی  امک  ءاضقلا  یف  مهماکحا  مکاحلا  فرع  اذاف  اذـه ) یلع  و   ) مهمکح قبط  یلع  مکحیل  کلذ  ۀـمدقتملا و  ۀـجیدخ  یبـال 

نا همکح و  ذفنی  الف  مهمکح  قبط  یلع  مکحیل  هیف  مهماکحا  فرعی  مل  اذا  باوبالا و  رئاس  یف  دهتجم  ریغ  ایزجتم  ناک  نا  همکح و  ذفنی 
ءاضقلا یتح  رابخالا  یلا  ۀعجارملاب  دارا  ءاش و  اذا  هقفلا  باوبا  عیمج  یف  مهماکحا  طابنتـسا  یلع  رادتقالا  ۀکلملا و  هل  اقلطم  ادهتجم  ناک 

[. جراخلا 978 یف  ققحتلا  ۀیلعفلا و  یلا  هتفرعم  لصت  مل  ام 
361 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
یلا عوجرلاب  ۀلأسملا ، یف  داهتجالا  هیلع  ینتبی  ام  ۀفرعم  یلع  ردقی  نأب  ول  ۀلمجلا و  یف  ۀیبرعلا  مولعلا  ۀـفرعم  یلا  داهتجالا  جایتحا  یفخی  ال 

[. 1  ] کلذک ریسفتلا  ۀفرعم  و  هیف 979 ،] نّود  ام 
______________________________

داهتجا يدابم  لصف ]: ]

؟ تسا زاین  یمولع  هچ  طابنتسا ، داهتجا و  يارب 

فرص  تغل ، : » دننام تیبرع 980 ] مولع  هب  تبسن  تفرعم ، داهتجا »  » يارب هک  دنامن  یفخم  ( 1)
362 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یتفرعم نانچ  درف ، ات  و  تسا ، یبرع  نابز  هب  املع - تالالدتـسا  تایآ و  رابخا ، زا  هقف - كرادـم  اریز  تسا  زاین  [ 981] ۀلمجلا یف  وحن » و 
. دیامن طابنتسا  نآ  هب  طوبرم  كرادم  زا  ار  هقف  لئاسم  دناوتیمن  دشاب ، هتشادن 
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[. کلذک 982 ریسفتلا  ۀفرعم  و  هلوق :
ریسفت هب  دناوتب  تایآ  هب  لالدتسا  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، مزال  مه  نآرق  ریسفت  هب  تفرعم  یئانشآ و  طابنتسا ، داهتجا و  يارب  نینچمه  و 

 ... دیامن و عوجر 
نآ بابرا  لقن  هب  ناوتیم  هکنیا  ای  دوب  دهتجم  یتامدقم ، مولع  رئاس  تغل و  وحن ، فرص ، ملع  رد  دیاب  طابنتـسا  داهتجا و  يارب  ایآ  لاؤس :

؟ دومن افتکا  مولع 
رد ندوب  هربخ  لها  باب  زا  ادـبعت  اهنآ  تاـملک  دراوم ، زا  یـضعب  رد  ینعی : تسا  لیـصفت  هب  لوق  اوقا  لاکـشا و  لـحم  هلئـسم ، : » باوج

لمع نآ  قبط  داـهتجا و  شدوـخ  درف  ره  دـیاب  هکلب  دوـمن  داـمتعا  اـهنآ  لوـق  هب  ناوـتیمن  دراوـم  زا  یـضعب  رد  تسا و  ربـتعم  تاـیلقن ،
[. 983 «] دیامن

363 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف اهیلع  نهرب  دعاوق  وأ  ةدـعاق  یلا  اهمکح  طابنتـسا  یف  جاتحی  الا و  ۀـلأسم  نم  ام  هنأ  ةرورـض  لوصألا ، ملع  وه  هیلإ  جاتحی  ام  ةدـمع  و 

[. 1 [ ] يرابخألا 984 ۀقیرط  وه  امک  ۀیعرفلا ، ۀلأسملا  سفن  یف  ۀمدقم  اهیلع  نهرب  وأ  لوصألا ،
الإ و  کلذ ، بجوی  مالّـسلا ال  مهیلع  مهنامز  یف  اهنیودت  مدع  و  ۀعدب ، اهنوک  بجوی  ةدح ال  یلع  اهیلإ  جاتحملا  دعاوقلا  کلت  نیودت  و 

. ۀعدب فرصلا  وحنلا و  هقفلا و  نیودت  ناک 
داکی هنودب ال  و  ۀیلوصألا ، لئاسملا  یف  هیلع  ینب  ام  یلإ  عوجرلا  الإ  اهتلدأ  نم  ۀـیعرفلا  ماکحألا  طابنتـسا  یف  دـحأل  صیحم  ۀـلمجلاب ال  و 

صاخـشألا ۀـنمزألا و  لئاسملا و  فالتخا  بسحب  اهیلإ  جاـیتحالا  فلتخی  معن  اـیرابخأ . وأ  ناـک  ادـهتجم  داـهتجا ، طابنتـسا و  نم  نکمتی 
ریثک یلإ  هتجاح  مدع  و  لوألا ، ردصلا  یف  داهتجالا  ۀنوئم  ۀفخ  ةرورض  [، 985

______________________________

یبلاطم دـعاوق و  رب  ینبم  هقف ، لئاسم  بلاغ  اریز  تسا  لوصا » ملع  ، » دراد زاین  نآ  هب  ماکحا  طابنتـسا  رد  دـهتجم  هک  يزیچ  هدـمع ، [- 1]
: دننام هدش ، نهربم  لوصا ، ملع  رد  هک  تسا 

، دـهتجم يارب  داهتجا » نع   » دـعاوق نآ  ات  هک  هریغ  و  حـیجارت » لداـعت و  «، » هیلمع لوصا  «، » تنـس باـتک و  رهاوظ  «، » دـحاو ربخ  تیجح  »
، دهتجم دوش و  هتشون  لقتـسم - باتک  رد  هّدح - یلع  دعاوق ، نآ  هک  درادن  مه  یقرف  دیامن و  طابنتـسا  ار  ماکحا  دناوتیمن  دشابن ، مولعم 

. دیامن داهتجا  شاهرابرد  هقف  سفن  رد  تسا  هلئسم  نآ  هیلع » فوقوم   » هچنآ هلئسم ، ره  رد  هکنیا  ای  دیامن  داهتجا 
364 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀیلوصألا بتکلا  نم  هیف  نّود  ام  یلا  عوجرلاب  الإ  ةداع  راتخی  ققحی و  داکی  امم ال  ۀقحاللا ، ۀنمزألا  یف  هیلإ  جاتحی  امم 
______________________________

زا دعاوق  نآ  دوشیمن ، ببـس  تسین و  تعدب  بجوم  لوصا ، ملع  هب  نآ  هیمـست  و  لقتـسم - باتک  رد  دـعاوق - نآ  نیودـت  فرـص  [- 1]
ضراعت دنادب و  تجح  ار  رهاوظ  رابخا و  دیاب  مه  يرابخا »  » اریز یلوصا  هچ  دشاب  يرابخا  دهتجم ، هچ  دوش - جراخ  هقف ، يارب  تیمدقم 

 .... دیامن و فرطرب  ار  هلدا 
سّدـق يدابآزوریف  موحرم  زا  یقیقحت  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  نونکا  هک  هدـش  حرطم  نویرابخا ، زا  یـضعب  هیحان  زا  روکذـم  لامتحا  اـیوگ 

. میزادرپیم هّرس 
 ...«. دعاوقلا کلت  نیودت  و  : » هلوق

لیذ یف  لوصفلا » یف  لاق  . » لوصالا ملع  یلا  ۀـجاحلا  مدـع  هجو  یف  هّللا  مهمحر  نییرابخالا  نم  ۀـعامج  هیلا  دنتـسا  اـم  ضعب  یلا  ةراـشا 
ۀموسوملا ۀقرفلا  نم  ۀـیاردلا  يرـصاق  نم  ۀـعامج  معز  و  هظفل ) ام   ) داهتجالا یف  هیلا  جاتحی  ام  ۀـلمج  نم  هنا  لوصالا و  ملع  لوح  ملکتلا 
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« لاق نا  یلا   » لوالا رکذ  مث  نارما  اهاوقا  ۀفیعـض  هبـشب  اوکـسمت  هیلع و  بترتی  لئاط  هیلا و ال  ۀـجاح  امم ال  روکذـملا  ملعلا  نا  ۀـیرابخالاب 
ءافخ ۀبیغلا و  نمز  یف  ۀیمامالا  انباحـصا  یلا  مهنم  يّرـست  مث  ۀماعلا  ءاملع  هثدحا  امنا  ۀمئالا و  باحـصا  نیب  نکی  مل  ملعلا  اذـه  نا  یناثلا 
ۀفرعم یف  هیلا  ۀـجاح  ـال  اـمم  هنا  وا  ۀعیرـشلا  رما  یف  اـهنع  بنجتلا  بجی  یتـلا  ۀـعرتخملا  قرطلا  ۀثدحتـسملا و  عدـبلا  نم  اـما  وهف  ۀـجحلا 

. مهل هّللا  رفغ  مهمالک  یهتنا  ۀمصعلا  لها  نم  هنایب  لمها  امل  الا  ماکحالا و 
نمز یف  ناک  نا  رابخالا و  نیودـت  ناف  فرـصلا  وحنلا و  هقفلا و  نیودـتب  ضقنلاب  مهیلع » دروأف   » مهباوج یف  داجا  دـق  فنـصملا » نا  مث  »

مهیلع ۀـمئالا  نمز  یف  نکی  مل  اعیمج  يرابخالا  یلوصالا و  دـنع  نآلا  فراـعتملا  وحنلا  اذـهب  ـالثم  هقفلا  نیودـت  نکل  راـهطالا و  ۀـمئالا 
وه مهنامز  یف  لوصالا  ملع  مالّسلا  مهیلع  ۀمئالا  باحصا  نیودت  مدع  یف  رسلا  ناف  حضاو  رهاظ  وهف  لحلاب  مهنع » باوجلا  اما  و  . » مالّسلا
ملع نیودت  یلا  اوجاتحی  مل  امک  ابتک  وا  اهافـش  يدهلا  ۀمئا  نم  ۀلأسملا  مکح  مالعتـسا  نم  مهنکمتل  نامزلا  کلذ  یف  هیلا  مهجایتحا  مدع 

نکل  اضیا و  لاجرلا 
365 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
یف یلاعت  كرابت و  هل  نأ  و  اضیأ ، اهیف  ۀئطختلاب  انباحصأ  لاقف  تایعرشلا ، یف  تفلتخا  و  تایلقعلا 986 ،] یف  ۀئطختلا  یلع  ۀملکلا  تقفتا 

. يرخأ هریغ  یلإ  ةرات و  داهتجالا  هیلإ  يدؤی  امکح  ۀلأسم  لک 
[. 1  ] یلاعت كرابت و  همکح  وه  داهتجالا  هیلإ  يدؤی  امف  نیدهتجملا ، ءارآ  ددعب  اماکحأ  یلاعت  هل  نأ  و  بیوصتلاب 987 ،] انوفلاخم  لاق  و 

______________________________

ۀمئالا نع  ةروثأملا  تایاورلا  تاـیآلا و  نع  ةذـختم  ۀـیلک  دـعاوق  دـیهمت  یلا  ۀـجاحلا  تدتـشا  ریثکب و  مهرـصع  نع  انرـصع  رخأـت  ثیح 
انباحصا اهدهمف  ۀیعرشلا  ماکحالا  طابنتسا  اهیلع  ۀینتبملا  نیموصعملا  هججح  هلوسر و  هّللا و  انفرع  هب  يذلا  حیرـصلا  لقعلا  نم  وا  راهطالا 

ام مها  دـهتجملا و  هیلا  جاتحی  ام  ةدـمع  وه  لوصـالا و  ملعب  اهوّمـس  اـهلاحب و  اـمامتها  رکذـلا  یف  اـهودرفا  مهیلع و  هّللا  ناوضر  ۀـیمامالا 
هیلع فقوتی  هیلا و ال  ۀـجاح  امم ال  اـهلئاسم  نم  دـحاو  ریغ  ناـک  نا  فصنملا و  يدـل  رهاـظ  وه  اـمک  طابنتـسالا  داـهتجالا و  هیلع  فقوتی 

[. 988] اسأر لوصالا  ملع  یلا  ۀجاحلا  مدع  بجوی  امم ال  کلذ  نکل  البق و  انرشا  امک  داهتجالا 

بیوصت هئطخت و  لصف ]: ]

هراشا

[- 1]

تایلقع رد  هئطخت  رب  ءاملع  قافتا  ]

تاعوضوم  هیعرش - ماکحا  ریغ  رد  ینعی : تایلقع »  » رد هماع  هصاخ و  ءاملع 
366 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: ینعی دنتسه  هئطخت  هب  لئاق  [ 989] اقفتم دشابن - یعرش  مکح  هب  عجار  هک  هیلقع  ماکحا  هیجراخ و 
هئطخت هب  لـئاق  اـملع  ماـمت  دـشاب ، عقاو  فـالخرب  شطابنتـسا  دـیامن و  داـهتجا  هیجراـخ  تاـعوضوم  اـی  هیلقع  ماـکحا  رد  يدـهتجم  رگا 

، دنکیم طابنتـسا  دهتجم  هک  ار  یمکح  ینعی : تسا  بیـصم  عقاو و  قباطم  دـهتجم ، رظن  هشیمه  دـنیوگب : هک  تسین  نینچ  [- 990] دنتسه
- دشاب عقاو  فلاخم  دراد ، ناکما  عقاو و  قباطم  تسا ، نکمم 
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تایعرش رد  بیوصت  هئطخت و  رب  ءاملع  فالتخا  ]

: هک دناهدومن  فالتخا  نینچ  هیعرش ، ماکحا  رد  نکل 
367 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

و هتلدأ ، نم  هطابنتـسا  ددـصب  دـهتجملا  راص  یتح  اعقاو ، مکح  اهل  ناک  اذإ  الإ  ۀـلأسملا  مکح  یف  داهتجالا  لقعی  داکی  ـال  هنأ  یفخی  ـال  و 
اهیلإ يدؤملا  ماکحألا  نوکت  نأب  ءارآلا - ددعب  عقاولا  یف  ماکحأ  ءاشنإب  مازتلالا  وه  بیوصتلا  نم  مهـضرغ  ناک  ولف  ارهاظ ، اهبـسحب  هنییعت 

هل نأ  یلع  رایخألا  انباحـصأ  عامجإ  و  رابخألا ، رتاوت  ۀـهج  نم  أطخ  ناـک  نإ  وهف و  ۀـیرهاظ - یه  اـمک  [ 991] ۀیعقاو اماکحأ  تاداهتجالا 
[992] امکح ۀعقاو  لک  یف  یلاعت  كرابت و 

ص367 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
______________________________

كرتشم مدرم ، مامت  نیب  هک  تسه  یعقاو  مکح  کی  ياراد  هعقاو ، ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  ینعی : دنـشابیم  هئطخت  هب  لئاق  هیماـما ، ءاـملع 
دـشابیم و نآ  فالخرب  دـهتجم  يأر  یهاـگ  تسا و  بیـصم  درف ، نآ  یعقاو و  مکح  نآ  قباـطم  دـهتجم ، طابنتـسا  یهاـگ  اـهتنم  تسا 

اطخ هاگچیه  دهتجم ، طابنتـسا  يأر و  دنیوگیم : هدـش و  بیوصت 994 ] هب  لئاق  هماع 993 -] ام - نیفلاخم  نکل  تسا  یطخم ، دـهتجم ،
نامه دیامن ، طابنتـسا  دهتجم ، ار  هچره  دشابیم و  مکح  ياراد  نیدـهتجم ، ءارآ  ددـع  هب  هعقاو  ره  هب  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسین 

دهتجم هچنانچ  تسا و  ناـمه  مه  هّللا  مکح  دـش ، تبیغ - رـصع  رد  هعمج - زاـمن  بوجو  هب  لـئاق  يدـهتجم ، رگا  اـضرف  تسا  هّللا  مکح 
. تسا هّللا  مکح  مهنآ  دش ، تبیغ  رصع  رد  هعمج  زامن  تمرح  هب  لئاق  يرگید ،

368 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لاحم ریغ  هنأ  الإ  لکلا ، هیف  كرتشی 

______________________________

[- 1]

بیوصت ماسقا  ]

هراشا

: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدومن  یسررب  دقن و  ار  بیوصت  هب  لوق  روکذم ، ترابع  رد  هّرس  سّدق  فنصم 
زا دهتجم  هکنیا  ات  دشاب  یماکحا  تاعوضوم ، يارب  ظوفحم  حول  عقاو و  رد  هکنیا  رگم  تسین  لوقعم  ماکحا ، طابنتـسا  داهتجا و  همدـقم :
ات تسین  یمکح  اریز  درادـن  یموهفم  داهتجا ، دـشابن ، یمکح  عقاو ، رد  رگا  الا  دـیامن و  طابنتـسا  ارهاظ - ار - ماکحا  نآ  رابخا ، تایآ و 

؟ تسیچ طابنتـسا  تابثا و  ددصرد  دهتجم  دشاب ، هتـشادن  یمکح  ظوفحم ، حول  رد  هعمج  زامن  رگا  اضرف  دیامن  طابنتـسا  ار  نآ  دهتجم ،
دوجو رب  فقوتم  داهتجا ، سپ  ریخ ! دـیامن ؟ داهتجا  ار  يزیچ  درادـن ، یمکح  ظوفحم ، حول  رد  هک  ياهعمج  زاـمن  يارب  دـناوتیم  وا  اـیآ 

. ضورعم رب  ضرع  فقوت  دننام  تسه - یعقاو  مکح 
. میزادرپیم نآ  نایب  هب  کنیا  هک  تسا  روصتم  بیوصت ، رد  لامتحا  هس  روکذم ، همدقم  هب  هجوت  اب 
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: لوا لامتحا 

هراشا

ءارآ ياهعقاو  ره  رد  اـیند  ضارقنا  اـت  تبیغ  ناـمز  لوا  زا  ـالثم  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بیوـصت »  » زا هماـع - و  هبّوـصم - دوـصقم 
داهتجا زا  لبق  دوشیم و  هعمج  زامن  بوجو  هب  لئاق  دهتجم ، نالف  رازه ، هنـس  رد  دنادیم  قح  تاذ  لاثم ، ناونعهب  دـنادیم  ار  نیدـهتجم 

تمرح اذل  دوشیم و  نآ  تمرح  هب  لئاق  دهتجم ، نالف  کی ، رازه و  لاس  رد  دنادیم  نینچمه  هدومن و  بجاو  وا  يارب  ار  هعمج  زامن  وا ،
رییخت شنیدلقم  وا و  اب  هطبار  رد  اذل  دوشیم  رییخت  هب  لئاق  دـهتجم  نالف  ود ، رازه و  لاس  رد  دـنادیم  نینچمه  هدومن و  لعج  وا  يارب  ار 

. هدومن لعج  ار 

: لوا لامتحا  در 

نیا  ام  خساپ  تسا 995 ،] ياهلأسم  نانچ  بیوصت ، زا  هماع  دوصقم  رگا 
369 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

امع ال صحفتی  فیکف  لقعی ، داکی  امم ال  وهف  داـهتجالا ، دـعب  مـالعألا  ءارآ  قفو  یلع  ماـکحألا  ءاـشنإب  مازتلـالا  هنم  مهـضرغ  ناـک  ول  و 
[. 1 [ ] 996] ربخلا وأ  ۀیآلا  نم  رهظتسی  وأ  رثأ ، نیع و ال  هل  نوکی 

______________________________

باحصا و عامجا  اریز  تسا 997 ] لطاب  اتابثا »  » اما تسا  لوقعم  هسفن » یف   » نآ ضرف  لاحم و  ریغ  نکمم ، اـتوبث »  » بیوصت نآ  هک  تسا 
دنـشابیم كرتـشم  مکح ، نآ  رد  مدرم  ماـمت  هک  تسا  یمکح  ياراد  هعقاو ، ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لاد  رتاوـتم ، راـبخا 

ياراد نیدهتجم ، ءارآ  ددع  هب  هعقاو  ره  رد  قح  تاذ  هکنیا  هن  دنوریم  اطخ  هب  ياهدع  دننکیم و  ادیپ  تسد  مکح ، نآ  هب  یهورگ  اهتنم 
. دشاب هتشاد  اهنآ  هب  صاصتخا  هک  دشاب  مکح 

[- 1]

: مود لامتحا 

هراشا

« هّللاب ذوعن   » هکلب هدومنن  لـعج  یمکح  عیاـقو ، زا  کیچـیه  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  بیوصت ، زا  هماـع  دوصقم  تسا ، نکمم 
ماکحا روکذم ، لامتحا  رب  انب  هک  دیامن  مکح  لعج  اهنآ  ءارآ  قبط  نیدهتجم و  ددع  هب  هاگنآ  دنیامن ، طابنتـسا  نیدهتجم  ات  تسا  رظتنم 

. تسا نیدهتجم  ءارآ  عبات  یهلا ،

: مود لامتحا  در 

، دـهتجم داهتجا  زا  لبق  رگا  اریز  دـشابیم  لوقعم  ریغ  تسا ، رابخا  عامجا و  فلاخم  لـطاب ، هک  نآرب  هوـالع  روکذـم ، ياـنعمهب  بیوصت 
يدؤـم زیچ  هچ  هـب  شیأر  دـیامنیم و  طابنتـسا  صحف و  یمکح  هـچ  هراـبرد  زیچ و  هـچ  هـب  تبـسن  وا  سپ  میـشاب  هتـشادن  یعقاو  مـکح 

ار نآ  تایاور ، تایآ و  زا  دهاوخب  وا  اما  میـشاب  هتـشادن  ظوفحم  حول  رد  یمکح  دهتجم ، طابنتـسا  زا  لبق  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دوشیم ؟
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! ریخ دیامن ؟ طابنتسا 
370 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ّيدأ ام  نأ  الإ  ءاشنإ ، اعقاو و  مکحلا  وه  امع  صحفتی  ناـک  نإ  دـهتجملا و  نأ  و  یلعفلا ، مکحلا  یلا  ۀبـسنلاب  بیوصتلا 998 ] داری  نأ  الإ 
ام و  ۀـهادب ، ملاعلا  لهاجلا و  هیف  كرتشی  و ال  ةرورـض ، ءارآلا  فالتخاب  فلتخی  امم  وه  و  ۀـقیقح ، یلعفلا  همکح  وه  نوکی  هداـهتجا  هیلإ 

رابخألا رابتعا  یلع  ءانب  ۀلمجلا  یف  هنع  صیحم  لب ال  ینعملا ، اذهب  بیوصتلا  یف  ۀلاحتـسا  الف  ءاشنإ ، لب  ۀـقیقح  مکحب  سیل  هیف  ناکرتشی 
[. 1  ] مکحلا ۀیعطق  یفانت  قیرطلا ال  ۀینظ  نأ  اننیب  ترهتشا  ام  هیلإ  ریشی  امبر  و  یفخی ، امک ال  ۀیعوضوملا  ۀیببسلا و  باب  نم 

______________________________

[- 1]

: موس لامتحا 

هدـش 999] لعج  یمکح  دـهتجم - طابنتـسا  زا  لبق  و  ظوفحم - حول  رد  هعقاو  ره  يارب  هک : تسا  نیا  بیوصت ، يانعم  رد  رگید  لاـمتحا 
دنکیم ادـیپ  زجنت  تیلعف و  مکح ، نامه  تفایتسد ، مکح ، نآ  هب  تبـسن  [، 1000] دـهتجم رگا  اهتنم  تسا  كرتشم  مدرم ، مامت  نیب  هک 

تسا هراما 1001 -] نامه  يادؤم  و  دـهتجم - يأر  نامه  یلعف ، مکح  درکن ، ادـیپ  تسد  مکح ، نآ  هب  دوب و  اطخ  دـهتجم ، يأر  رگا  اـما 
[. 1004] دنامیم یقاب  اشنا  هلحرم  رد  یظوفحم 1003 ] حول  یعقاو  مکح  اتجیتن  و  [ 1002

371 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
؟ تسا لیحتسم  روکذم ، يانعمهب  بیوصت  ایآ  لاؤس :

باب نم  رابخالا  راـبتعا  یلع  ءاـنب  [ 1007] ۀـلمجلا یف  هنع  صیحم  لـب ال  ینعملا 1006 ] [ 1005] اذـهب بیوصتلا  یف  ۀلاحتـسا  الف  : » باوج
«. یفخی امک ال  ۀیعوضوملا  ۀیببسلا و 

«. مکحلا ۀیعطق  یفانت  قیرطلا ال  ۀینظ  نا   » اننیب ترهتشا  ام  هیلا 1008 ] ریشی  امبر  و  هلوق :
تلالد هک  مکحلا » ۀیعطق  یفانی  قیرطلا ال  ۀینظ   » هک هّرـس  سّدـق  همالع  زا  تسا  روهـشم  هچنآ  دراد ، بلطم 1009 ] نیمه  هب  راعـشا  و  »... 
یعطق اب  درادـن  تافانم  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  هلدا ، ندوب  ینظ  و  یعقاو . مه  یکی  و  یلعف - يرهاظ - تسا  مسق  ود  مکح ، هکنیا  رب  دراد 

مکح  ندوب 
372 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀیقیقح ماکحأب  تسیل  ةربتعملا  تارامالا  قرطلا و  تایدؤمف  کلذـک ، وه  اـمک  [، 1011] ۀـیقیرطلا باب  نم  اهرابتعا  یلع  ءانب  معن 1010 ]
الإ سیل  اهتیجح  ۀیضق  نأ  و  [، 1012] اضیأ کلذک  اماکحأ  اهنوک  عنم  ناکمإ  ةرم  ریغ  ّرم  دق  و  ۀـیقیرط ، اماکحأ  اهنوکب  لیق  ول  و  ۀیـسفن ،
هیلع ماق  امیف  ازجنم  ریصیف  یعقاولا 1013 ،] مکحلا  الإ  الـصأ  مکح  نوکی  الف  اهئطخ ، دنع  رذـعلا  و  اهتباصإ ، دـنع  اهتایدؤم  زیجنت ]  ] زجنت

[. 1  ] ادیج لمأتف  ۀبیصم ، ۀجح  كانه  نکت  مل  امیف  یلعف 1014 ] ریغ  لب  زجنم  ریغ  نوکی  و  ربتعم ، قیرط  وأ  ملع  نم  ۀجح 
______________________________

فلاخم ول  دنتـسه و  یعطق  مکح  کی  ثدـحم  تاراـما ، هلدا و  هک  میوش  مزتلم  هکنیا  رگم  دوشیمن  ماـمت  تیعطق ، اریز  يرهاـظ  یلعف و 
[. 1015 «] دنشاب عقاو 

كاردتـسا نآ ، زا  نونکا  نکل  ۀلمجلا »...  یف  هنع  صیحم  لب ال  : » دندومرف بیوصت »  » موس لامتحا  ریوصت  رد  هّرـس  سّدـق  فنـصم  [- 1]
ءانب معن  يا   ...«. » ءانب معن  : » دناهدومرف هدومن و 
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373 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

عابتا موزل  و  ۀقحاللا ، لامعألا  یف  هب  ةربعلا  مدع  یف  ۀهبـش  الف  هنودـب ، هلاوزب  وأ  رخآلاب  لّوألا  يأرلا  لدـبتب  قباسلا  داهتجالا  لحمـضا  اذإ 
[. 1  ] اهیف طایتحالا  وأ  اقلطم  قحاللا  داهتجالا 

______________________________

قرطلا و تایدؤمف  تارامالاب  دـبعتلا  ناکما  ثحب  یف  هحرـش  کل  مدـقت  ام  یلع  کلذـک  وه  امک  ۀـیقیرطلا  باب  نم  رابخالا  راـبتعا  یلع 
لوقلا یلع  امک  تارامالا  مایق  ببـسب  تاـقلعتملا  یف  ۀـثداح  ةدـسفم  وا  ۀحلـصم  نع  ۀئـشان  ۀیـسفن  ۀـیقیقح  اـماکحا  یه  تسیل  تاراـمالا 

. ۀیعقاولا ماکحالا  یلا  اهب  لوصولا  لجال  تعّرش  دق  ۀیمدقم  يا  ۀیقیرط  ۀیرهاظ  ماکحا  یه  لب  ۀیعوضوملا  ۀیببسلاب و 
دق أطخلا و  دنع  ۀیرذعلا  ۀباصالا و  دنع  ۀیزجنملا  يا  ۀـیجحلا  لعج  درجم  وه  تارامالا  قرطلا و  یف  لوعجملا  نا  فنـصملا  نم  مدـقت  لب 

[. 1016 «] دیعن الف  اطوسبم  هلحم  یف  هلک  اذه  لیصفت  رم 
: دناهدومرف نینچ  ادیج » لمأتف   » زا دعب  هّرس  سّدق  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  رکذت :

افاضم مهیلع  هجوتیف  هلـصا  دوجو  عم  هنییعت  یفن  داهتجالا ال  لبق  مکحلا  لصا  یفن  بیوصتلا  باحـصا  تاملک  يا   ] مهتاملک رهاـظ  نکل  »
ۀعقاولا ولخ  ضرفی  فیکف  ادلقم  نوکی  نا  دب و  هداهتجا ال  لبق  دهتجملاف  دـیلقتلاب  قوبـسم  وه  الا و  داهتجا  هنا ال  فنـصملا  هدروا  ام  یلا 

[. 1017 «] هیدلقم مئاهبلا و ال  نایبصلا و  نیناجملا و  مکح  یف  سیل  هنا  ةرورض  مولعملا  نا  عم  هیدلقم  قح  هقح و  یف  مکحلا  نع 

دهتجم يأر  لدبت  لصف ]: ]

هراشا

: تسا ضرف  ود  ياراد  دوخ ، هک  دوشیم  لحمضم  دهتجم ، یلبق  داهتجا  یهاگ  [- 1]
374 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

اهعم نالطبلا  ۀلماعم  نم  ّدـب  الف  [، 1018] داهتجالا اذـه  بسحب  اهتحـص  یف  ربتعا  ام  اهیف  لتخملا  هقفو  یلع  ۀـعقاولا  ۀـقباسلا  لامعألا  اما  و 
، عفرلا ثیدح  و  [، 1019] داعت ال  لثم : اهریغ ، ةالصلا و  یف  ضهن  امک  رذعل ، هیف  لتخا  اذإ  امیف  لمعلا  ۀحص  یلع  لیلد  ضهنی  مل  امیف 

______________________________

[. 1020] دوشیم لصاح  شیارب  يدیدج  يأر  دنکیم و  ادیپ  يأر  لدبت  وا  - 1
. دوش لصاح  شیارب  دیدج  يأر  هکنیا  نودب  دوشیم  لئاز  وا  قباس  يأر  - 2

؟ تسیچ قح  لامعا ال  هب  تبسن  وا  هفیظو  هلئسم ، ضرف  رد  لّوا : لاؤس 
زا دـعب  قباـس - داـهتجا  و  [ 1022] دـیامن لـمع  مود  داـهتجا  قفو  رب  دـیاب  قح  ـال  لاـمعا  رد  [ 1021 «] اـقلطم  » هک تسین  يدـیدرت  باوج :

ود ره  ای  دشاب  یعطق  ود - ره  قح - قباس و ال  داهتجا  هاوخ  شنیدلقم ، هرابرد  هن  تسا  تجح  شدوخ  هرابرد  هن  نآ - لالحمضا 
375 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. یعدا ام  یلع  تادابعلا  یف  ءازجإلا  یلع  عامجالا  لب 
ۀیروذعملا هتیاغ  اعرش ، هعم  مکح  هنأ ال  ۀهادب  حضاو ؛ لحمـضا  دق  مکحلاب و  عطقلا  لصح  دق  لوألا  داهتجالا  بسحب  ناک  امیف  کلذ  و 

[. 1  ] القع ۀفلاخملا  یف 
______________________________
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. ماکحا تاعوضوم  ای  دشاب  ماکحا  رد  يأر ، لدبت  دروم  هاوخ  دشاب و  ینظ  يرگید  یعطق و  یکی  ای  ینظ 1023 ]
قباس یلماـعم 1026 ] و  يدابع 1025 ] لاـمعا  عضو  هدـش 1024 -] لـمع  قباـس ، داـهتجا  قبط  هک  روکذـم - ضرف  رد  مود : لاؤس  [- 1]

؟ تسیچ
. دومن یسررب  هناگادج  ار  کیره  مکح  دیاب  هک  تسه  یفلتخم  ضورف  ياراد  هلئسم ، باوج :

، قباس لامعا  تروص ، ود  رد  هیوناث 1027 -] هدعاق  زا  رظنفرص  ینعی : هیلوا - هدعاق  قبط 
376 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

، ضراعملا وأ  زاجملا  ۀنیرق  وأ  صصخملا  وأ  دیقملاب  رفظلاب  هفالخ  رهظ  دق  و  هبـسحب ، هیلع  اعرـش  ربتعم  قیرط  كانه  ناک  امیف  کلذک  و 
، ةرم ریغ  اّنم  ّرم  ام  یلع  مأ ال  ۀیقیرط ، ماکحأ  ءاشنإ  اهرابتعا  ۀیـضق  نأب  لیق  ۀیقیرطلا ، باب  نم  تارامألا  رابتعا  نم  قیقحتلا  وه  ام  یلع  ءانب 

[. 1  ] دحاو جهن  یلع  امهیف  اهرابتعا  ۀیفیک  نأ  ةرورض  اهتاقلعتمب ، وأ  ماکحألاب  هقلعت  نیب  قرف  ریغ  نم 
______________________________

: میزادرپیم تروص  راهچ  نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  حیحص  تروص ، ود  رد  لطاب و 
: زا دنترابع  تسا ، نالطب  هب  موکحم  قباس ، لامعا  هک  یتروص  ود  فلا :

. دشاب مکح  هب  عطق »  » قباس داهتجا  كردم  هک  یتروص  رد  - 1
ناـیتالا نع  وـه  يزجی  یک  مکحلاـب  عـطقلا  دروـم  یف  اعرـش  لوـعجم  مکح  ـال  هنا  ةروـصلا  هذـه  یف  هک ...« : تسا  نیا  مه  نـالطب  هجو 

[. 1028 «] حضاو اذه  هنع و  یفکی  یعقاولاب و 
- دحاو ربخ  دننام  یعرش - ربتعم  قیرط  قباس ، داهتجا  كردم  هک  یتروص  رد  : 2 [- 1]

377 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
رد نالطب  هجو  مینادـب و  تجح  تیقیرط 1029 ] باب  زا  ار  تاراما  هکنیا  رب  طورـشم  هتبلا  تسا  نالطب  هب  موکحم  قباـس ، لاـمعا  دـشاب ،

نایتا عقاو » ، » هلئـسم ضرف  رد  مینادیم و  تجح  تسه ، عقاو  هب  یقیرط  هکنیا  باـب  زا  ار  هراـما  اـم  هک : تسا 1030 ] نیا  روکذـم ، ضرف 
فـشک زا  دعب  دـیاب  نکل  تسا  روذـعم  هدرک ، لمع  نآ  قبط  هک  يدرف  هکنیا  رمالا » ۀـیاغ   » هدـش تقفاوم  یقیرط ، رما  اب  طقف  هکلب  هدـشن 
فنـصم دـننام  هاوخ  تسه ، یقیرط  مکح  لعج  هراـما ، يادؤم  میوش ، لـئاق  هاوخ  دوش ، [ 1032] اضق ای  هداعا 1031 ] لمع ، نآ  فـالخ ،

. تسا [ 1035 «] رّذعم  » ای [ 1034 «] زجنم  » طقف هراما  هکلب  [. 1033] دوشیمن لعج  یمکح  هراما ، يادؤم  قبط  میئوگب  هّرس  سّدق 
378 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀلباق ماکحألا  نأ  نابـسح  الإ  ماکحألا ، فالخب  نیداهتجا  لمحتت  تاقلعتملا ال  نأ  و  لوصفلا ، یف  امک  اـمهنیب ، لیـصفتلل  هجو  ملعی  مل  و 
فالخب  لدبتلا ، ّریغتلل و 

______________________________

 ...«. اهتاقلعتمب وا  ماکحالاب  هقلعت  نیب  قرف  ریغ  نم 1036 ] : » هلوق
- مکح عوضوم  و  قلعتم 1038 -] هب  اـی  دریگ  قلعت  مکح 1037 ،] سفن  هب  قباس  داهتجا  هکنیا : رد  تسین  قباـس  لاـمعا  نـالطب  رد  یقرف 

. تسا وحن  کی  هب  ماکحا  تاعوضوم و  رد  تاراما  تیجح  لعج  هک : تسا  نیا  شتلع  دشاب و  طوبرم 
؟ دوش رهاظ  لصاح و  لبق ، يأر  فالخرب  ییأر  دهتجم ، کی  يارب  تسا  نکمم  تیفیک ، هچ  هب  هنوگچ و  لاؤس :

[«. ضراعملا 1042 وا  [ 1041] زاجملا ۀنیرق  وا  صصخملا 1040 ] وا  دیقملاب  [ 1039] رفظلاب هفالخ  رهظ  دق  و  هلوق ...« : باوج :
379 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ایناث هؤطخ  رهظ  امب  الوأ  نیع  دق  و  امهیف ، دحاو  عقاولا  نأب  ریبخ  تنأ  و  تاعوضوملا 1043 ،] تاقلعتملا و 
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______________________________

ثحب لحم  رد  هّرس  سّدق   ] لوصف بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

هراشا

: میزادرپیم لوصف  باتک  ترابع  لقن  هب  هّرس  سّدق  فنصم  شیامرف  حیضوت  زا  لبق  [- 1]
قرف و ال  قافو . عضوم  وه  اعطق و  عوجرلا  نمز  نع  ةرخأتملا  اهدراوم  یلا  ۀبـسنلاب  هقح  یف  تضقتنا  يوتفلا  نع  دـهتجملا  عجر  اذا  لصف :

اهدراوم یلا  ۀبـسنلاب  اـما  و  هلثم ...  یلا  امهدـحا  نم  وا  یعطقلا  یلا  ینظلا  نم  وا  ینظلا  یلا  یعطقلا  نع  هعوجر  نوـکی  نا  نیب  کـلذ  یف 
المع عوجرلا  دـعب  اهیف  هعطق  یـضتقم  یلع  لیوعتلا  بوجو  رهاظلاف  اعقاو  اهنالطبب  عطق  ناـف  اـهیلع ، هعوجر  لـبق  اـهیلع  ینب  یتلا  ۀـصاخلا 

مل ام  ۀیعـضولا  هراثآ  هیلع  بترتیف  ۀـیداقتعالا ، ۀـیعقاولا ال  اهدراومل  ۀـقح  ماکحالا ال  ناـف  هب  عوطقملا  مکحلا  توبث  یلع  لد  اـم  قـالطاب 
امک مکحلا  سفن  نالطبب  عطقی  مل  نا  اعقاو و  هلیلد  نالطبب  عطق  ول  اذـک  و  هریغ . مکحلا و  نیب  کلذ  یف  قرف  و ال  ملعلاـب . ۀطورـشم  نکت 

اهعوقو یف  نیعتی  امم  ۀـعقاولا  تناک  ناف  هنالطبب  اـهنالطبب و ال  عطقی  مل  نا  و  هنـالطبب ...  عطق  مث  هاـضتقمب  یتفاـف  ساـیقلا  ۀـیجح  معز  ول 
لمتحت ةدـحاولا ال  ۀـعقاولا  ذا  عوجرلا ، دـعب  اهمزاول  اهیلع  بترتیف  قباسلا  اهاضتقم  یلع  اهؤاقب  رهاـظلاف  يوتفلا ، یـضتقمب  اهذـخا  اـعرش 

دهتجملا فوقو  مدـعل  ۀحمـسلا  ۀعیرـشلا  نع  نییفنملا  جرحلا  رـسعلا و  یلا  يدؤی  الئل  و  هیلع ، لیلد  مدـعل  نینامز  بسحب  ول  نیداـهتجا و 
هقح یف  عوجرلا  نا  ثیح  نم  لمعلا  یف  قوثولا  عفتری  الئل  و  لامعالا . نم  اهیلع  هیف  ینبی  امیف  لالتخالا  یلا  يدؤیف  دـحاو  يأر  یلع  ابلاغ 
لبق اهتوبث  یف  بیر  ذا ال  ۀـعقاولا  راثآ  ءاقب  ۀـلاصال  و  اهیف ...  رخأتملا  داـهتجالا  مکح  عیرـشت  یلا  ۀـیعادلا  ۀـمکحلل  فاـنم  وه  لـمتحم و 

مکحف  ۀلمجلاب :) و   ... ) اهیف رخأتملا  داهتجالا  ریثأت  یلع  لیلد  ذا ال  هدعب  اهعافتراب  عطق  داهتجالاب و ال  عوجرلا 
380 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نا ۀـمدقتملا  هدراوم  راثآ  ءاقب  هنع و  ةرخأتملا  هدراوم  نع  خوسنملا  مکحلا  عاـفترا  یف  خـسنلا  مکح  رم  اـمیف  يوتفلا  یف  دـهتجملا  عوجر 
. راثآ اهل  ناک 

یتأ ام  ۀحص  یلع  ینب  عجر  مث  هیلع  ینب  يذلا  هجولا  یلع  اهب  یتأف  هتیطرش  مدع  وا  ةدابعلل  ءیش  ۀیئزج  مدع  یلع  ینب  ولف  انررق  ام  یلع  و 
. کلذ عیمج  ۀهج  نم  اهتحص  یلع  ینب  لحملا  زواجت  دعب  عجر  مث  ةروسلا  بوجو  مدع  یلع  اهیف  ینب  ةالص و  تناک  ول  اهنا  یتح  هب 
لوقلا کلذـک  و  فانیتسالا . همزلی  الف  عوجرلا ...  لبق  اهعزن  اذا  ءانثالا  یف  ول  عجر و  مث  بلاعثلا  بنارألا و  رعـش  یف  اهتحـص  یلع  ینب  وا 

اهتحـص و یلع  ینب  عجر  مث  اهتحـص  يری  ۀغیـصب  عقوا  وا  دـقع  ولف  تاعاقیالا  دوقعلا و  رئاس  تـالماعملا و  تاداـبعلا و  ثحاـبم  ۀـیقب  یف 
هضافتنا مدع  نا  رهاظلا  مکاحلا و  مکح  بابلا  اذه  نم  و  کلذ . ریغ  ۀیرحلا و  ۀنونیبلا و  ۀیجوزلا و  ۀیکلملا و  ءاقب  نم  اهماکحا  بحصتسا 

 .... قافو عضوم  عوجرلاب 
عجر مث  هاّکذف  ناویح  ۀیلح  یلع  ینب  ول  امک  داهتجالا  ریغتب  مکحلا  ریغت  رهاظلاف  يوتفلا  یـضتقمب  اهذخا  نیعتی  امم ال  ۀعقاولا  تناک  ول  و 
یلع ایقاب  ماد  ام  لب  قالطالا  یلع  داـهتجالاب  تبثی  ـال  وه  عوضوملا و  مکح  نع  عوجر  هلک  کـلذ  نـال  هنم ...  یکذـملا  میرحت  یلع  ینب 

[. خسنلاب 1044 کلذ  ریظنت  نم  رهظی  امک  عفترا  عجر  اذاف  هداهتجا 
اب هطبار  رد  يأر  لدبت  رگا  هک : دناهدش  یلیصفت  نینچ  هب  لئاق  هّرس  سّدق  لوصف  بحاص  ّنأک  دناهدومرف ، هّرس  سّدق  فنصم  هچنآ  رب  انب 

. تسا مزال  قباس ، لامعا  ياضق  ای  هداعا  دشاب ، ماکحا  تاعوضوم  هب  طوبرم  رگا  اما  تسا  يزجم  حیحص و  قباس ، لامعا  دشاب ، ماکحا 
381 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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تاعاقیإلا و دوقعلا و  ۀحـص  مدـعب  لـیق  ول  ماـنألا ، نیب  ۀمـصاخملل  بجوملا  ماـظنلاب و  ّلـخملا  جرملا  جرهلا و  جرحلا و  رـسعلا و  موزل  و 
یلع رثألا  بیترت  مدع  نم  یناثلا ، قبط  یلع  لمعلا  بوجو  و  یناثلا ، داهتجالا  بسحب  ةدـسافلا  لوألا  داهتجالا  قبط  یلع  ۀـعقاولا  تادابعلا 
مدع عم  [، 1046] العف رـسعلا  هنم  مزل  ام  صوصخ  الإ  یفنی  ـال  رـسعلا  یفن  ۀـلدأ  و  [، 1045] انایحأ الإ  نوکی  ال  ةدابعلا ، ةداـعإ  ۀـلماعملا و 

، تاقلعتملاب کلذ  صاصتخا 
______________________________

. دنراد دوخ  ياعدم  رب  مه  لیلد  ود  لوصف  بحاص  ّنأک 

: لوا لیلد 

هراشا

ادیپ رییغت  دهتجم ، داهتجا  هطساو  هب  و  [ 1047] دنوشیمن فلتخم  داهتجا  ود  لمحتم  دـنراد و  یظوفحم  تباث و  عقاو »  » ماکحا تاعوضوم 
: ینعی دندرگ  فلاخم  داهتجا  ود  لمحتم  دنوش و  فلتخم  تاداهتجا ، بسح  هب  تسا  نکمم  هک  ماکحا  فالخ  هب  دننکیمن 

لامعا ءاضق  ای  هداعا  دشاب ، مکح  هب  طوبرم  يأر ، لدبت  رگا  اذل  دنوش  فلتخم  داهتجا  ود  لمحتم  دراد ، ناکما  تسا و  ریغت  لباق  ماکحا ،
. تسین مزال  قباس ،

: لوا لیلد  در 

داـهتجا ود  لـمحتم  مادـکچیه  تسا و  دـحاو  ود ، نآ  رد  عـقاو »  » اریز تسین  یقرف  داـهتجا ، ریغت  تهج  زا  نآ  تاـعوضوم  ماـکحا و  نیب 
. دوشیمن

382 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
جرملا جرهلا و  باب  و  ۀقباسلا ، لامعألا  یف  یناثلا  داهتجالا  قبط  یلع  رثألا  بیترت  موزلب  لیق  ول  اضیأ  کلذـک  ماکحألا  یف  رـسعلا  موزل  و 

. ۀموصخلا لصف  ۀموکحلاب و  دسنی 
یف لصحم  یلا  عجری  امب  انیبم ، اـنّیب و ال  لـمحتلا  مدـع  نیداـهتجالا و  لـمحتب  اـهتاقلعتم ، ماـکحألا و  نیب  تواـفتلا  نوکی  ـال  ۀـلمجلاب  و 

[. 1  ] لمأت عجارف و  هماقم - ولع  یف  دیز  همالک -
______________________________

[- 1]

: لوصف بحاص  مود  لیلد 

هراشا

، میوش قباس  تادابع  و  تاعاقیا 1049 ] [، 1048] دوقع تحـص  مدع  هب  لئاق  دشاب و  مزال  قباس ، لامعا  ءاضق  ای  هداعا  رگا  ثحب  لحم  رد 
لدـبت رگا  میئوگیم  اذـل  تسا  مدرم  نیب  همـصاخم ، داجیا  ماظن و  لالتخا  بجوم  دـیآیم و  شیپ  جرموجره »  » و [ 1050 «] جرح رسع و  »

. ماکحا فالخ  هب  تسین  مزال  قباس ، لامعا  ءاضق  ای  هداعا  دشاب ، ماکحا  تاعوضوم  هب  طوبرم  دهتجم ، يأر 
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: مود لیلد  در 

: یّلح باوج  فلا :

دیآیم مزال  ریذاحم  نآ  تاقوا  زا  یـضعب  هکلب  دشاب  جرموجره - و  جرح - رـسع و  مزلتـسم  هک  دیآیمن  مزال  امئاد  روکذـم  تاروذـحم 
. اقلطم هن  دوشیم - عفترم  جرح ، رسع و  [، 1051] درف نآ  زا  رادقم  نامه  هب  دیآ  مزال  جرح  رسع و  يدرف ، يارب  هچنانچ  الثم 

: یضقن باوج  ب :

تسین ماکحا  تاعوضوم و  نیب  یقرف  سپ  دیآ  مزال  روکذم ، تاروذحم  تسا ، نکمم  مه  اهنآ  رد  تسا و  تاعوضوم  دننام  مه  ماکحا 
مه  جرموجره  و 

383 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ ناک  ةدابع  لوألا ، داهتجالا  قبط  یلع  لمعلا  ۀحـصب  لوقلا  نع  صیحم  ـالف  ۀـیعوضوملا ، ۀیببـسلا و  باـب  نم  اـهرابتعا  یلع  ءاـنب  اـما  و 

[. 1  ] ۀقیقح امکح  لحمضی - مل  ام  هادؤم - نوک  و  ۀلماعم ،
______________________________

كرتـشم  » تاـعوضوم ماـکحا و  نیب  دوشن ، مه  عـفترم  رگا  و  [ 1052] دوشیم عفترم  مکاـح ، لوق  تیجح  تموـصخ و  لـصف  هطـساو  هب 
. درادن تاعوضوم  هب  یصاصتخا  تسا و  دورولا »

« لوصولا یهتنم   » باتک زا  ياهتکن  هب  ار  امـش  هجوت  تفریذـپ ، نایاپ  هّرـس  سّدـق  لوصف  بحاص  مالک  یـسررب  دـقن و  هک  نونکا  رکذـت :
: میئامنیم بلج 

هرهظتـسا ام  ۀیمامت  ۀبـسنلا و  ۀحـص  یف  مالکلا  نا  الا  نیتم  لوصفلا  ةرابع  یف  نیمدقتملا  نیهجولا  یلع  لاکـشالا  نم  هّرـس  سّدـق  هدافا  ام 
ةرابع نم  وه  دافتسا  راهظتسالا و  اذه  هّرس  سّدق  ۀلیسولا  بحاص  هیقفلا  اندیس  یفن  دق  هقلعتم و  مکحلا و  نیب  لیصفتلا  نم  اهنم  فنـصملا 

ماکحالا نم  اهریغ  نیب  يزجتف و  ۀـجحب  دانتـسالا  یلع  احیحـص  هعوقو  فقوتی  امم  تادابعلا  تاعاقیالا و  دوقعلا و  نیب  لیـصفتلا  لوصفلا 
[. يزجت 1053 الف  ۀجحب  دانتسالا  یلع  احیحص  هعوقو  فقوتی  یتلا ال 

: تسا تحص  هب  موکحم  قباس ، لامعا  هک  یتروص  ود  ب : [- 1]
هداعا و هب  يزاین  تسا و  حیحـص  قباس ، لامعا  دشاب ، دحاو - ربخ  دـننام  یعرـش - ربتعم  قیرط  قباس ، داهتجا  كردـم  هک  یتروص  رد  - 1

. مینادب ربتعم  تیعوضوم 1054 ،] تیببس و  باب  زا  ار  تاراما  هکنیا  رب  طورشم  هتبلا  درادن  اضق 
دوخ يادؤم  قبطرب  یسفن  مکح  لعج  بجوم  مکح و  قلعتم  رد  هدسفم  ای  تحلصم  ثودح  ببس  هراما ، هک : تسا  نیا  مه  تحـص  هجو 

تحلصم  ثحب ، لحم  رد  نیاربانب ، دوشیم 
384 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یلع لیلدب  یناثلا  داهتجالا  یف  رفظ  دق  و  [، 1055] ۀیلقنلا ةءاربلا  وأ  باحـصتسالا  يرجم  لوألا  داهتجالا  بسحب  ناک  اذإ  لاحلا  کلذک  و 
[. 1 [ ] كانه 1056 عجارف  لاقملا ، قیقحت  ءازجإلا  ثحبم  یف  ّرم  دق  و  لاحلا ، کلت  یلع  هتفیظو  وه  امب  لمع  هنإف  فالخلا ،

______________________________

[. هدوبن 1057 كرادت  نودب  عقاو » »
لعج اعرش  لوصا  دافم  اریز  [ » تسا 1058 حیحص  قباس ، لامعا  دشاب ، هیعرـش  تئارب  ای  باحـصتسا  قباس ، داهتجا  كردم  رگا  - 2 [- 1]
مکح لعج  اـی  هدوبن  مکح  لـعج  الـصا  اـی  اـهنآ  رد  هک  تاراـما  فـالخ  هب  تسا  نآ  هب  لـمع  كاـش - و  لـهاج - هفیظو  تسا و  مکح 
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[. 1059  ...«] هک هدش  نایب  ءازجا  ثحب  رد  هلئسم  نیا  قیقحت  هدوب و  یقیرط 
385 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
یلع لیلد  [ 1061] ۀبلاطم الب  ادـبعت ، تاداقتعالا  یف  هب  مازتلالل  وأ  تایعرفلا ، یف  هب  لمعلل  هیأر  ریغلا و  لوق  [ 1060] ذخأ وه  دیلقتلا و  یف 

[. 1  ] هیأر
______________________________

[ دیلقت لصف : ]

هراشا

[. تسا 1062 هدش  نایب  ءازجا  ثحب ، رد  لصف  نیا  بلاطم  رثکا  قیقحت  رکذت :

دیلقت ماکحا 

ثحب نآ  زا  لوصا  ملع  ناـیاپ  رد  ادارطتـسا  نکل  دـننکیم  ثحب  شاهراـبرد  اـطوسبم  هک  تسا  هقف  ملع  رد  ثحب  نیا  یلـصا  لـحم  [- 1]
. هدش

. میئامنیم ثحب  نآ  زاوج  هلدا  دیلقت و  يانعم  هرابرد  لصف  نیا  رد 

: دیلقت يوغل  يانعم 

رظن لـمأت و ال  ریغ  نم  هعبت  يا  اذـک  یف  هدـلق  و  لاـقف )  ) دـیلقتلل رخآ  ینعم  نییوغللا  ضعب  رکذ  قنعلا و  یف  اـهوحن  ةدـالقلا و  قیلعت  وه  »
[. 1063 ...«]

لوسر اهدلقف  ۀفالخلا : ثیدـح  یف  هقنع و  یف  اهتلعج  ةدالق : هتدـلق  و  : » دـناهدرک انعم  نینچ  ار  دـیلقت  نیرحبلا ، عمجم  رد  یحیرط  همالع 
اهلعج يا : اهب ، همزلا  يا  مالّسلا ، هیلع  اّیلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا 

386 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1064  ...«] اهرما هّالو  هتبقر و  یف 

: دیلقت یحالطصا  يانعم 

. ریغلا لوقب  لمعلا  هنا  اهنم  : » هدش رکذ  نآ  يارب  يددعتم  یناعم 
[. 1065  ...«] ذخأی مل  نا  لب و  لمعی ، مل  نا  ریغلا و  يوتفب  لمعلاب  مازتلالا  هنا  اهنم  و  هب . لمعلل  ریغلا  يوتفب  ذخالا  هنا  اهنم  و 

لمعلاب مازتلالا  وه  دیلقتلا  : » دناهدرک انعم  نینچ  ار  دیلقت  مه  هّرـس - سّدـق  یئابطابط  مظاک  دیـس  یقثولا - ةورع  بحاص  نأشلا  میظع  هیقف 
[. 1066 «] دیلقتلا ققحت  یف  یفک  اهیف  اهب  لمعلاب  مزتلا  هتلاسر و  ذخا  اذاف  هاوتف  ذخأی  مل  ول  لب و  دعب  لمعی  مل  نا  نیعم و  دهتجم  لوقب 

: هّللا همحر  فنصم  فیرعت  ]
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. میئامن لمع  نآ  هب  [ 1067 «] تایعرف  » رد ات  میئامن  ذخا  لیلد - ۀبلاطم  الب  و  ادبعت - ار  ریغ  يأر  لوق و  هکنیا : زا  تسا  ترابع  دیلقت ،
اما دوشیم  ققحم  دیلقت ، دیامن ، لمع  نآ  هب  موزل  تقو  رد  ات  دریگب  دای  ار  شلئاسم  ذخا و  ار  دهتجم  نالف  هیلمع  هلاسر  یسک  رگا  هجیتن :

. دوشیمن ققحم  دیلقت ، دریگن ، دای  لمع  يارب  ار  دهتجم  نآ  ياواتف  یتقو  ات  دنک  هیهت  ار  ياهلاسر  هچنانچ 
. میوش مزتلم  نآ  هب  ات  میئامن  ذخا  لیلد  نودب  ادبعت و  ار  ریغ  يأر  لوق و  هک  تسا  نیا  مه  [ 1068 «] تایداقتعا  » رد دیلقت  يانعم 

387 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1 [ ] مهفاف 1069 دیلقت ، الب  ناک  الإ  و  هیلع ، هقبس  ةرورض  لمعلا ، سفنب  هریسفتل  هجو  هنأ ال  یفخی  و ال 

مزل الإ  و  لیلد ، یلإ  جاتحی  ایرطف ال  ایّلبج  ایهیدب  نوکی  ۀلمجلا ، یف  ملاعلا  یلا  لهاجلا  عوجر  دـیلقتلا و  زاوج  نأ  کیلع  بهذـی  هنإ ال  مث 
[1070] اقلطم یماعلا  یلع  هب  ملعلا  باب  ّدس 

______________________________

دیلقتلا : » دناهدومرف نینچ  هّرـس  سّدق  ملاعم  بحاص  الثم  تسا ، ریغ  ياوتف  هب  لمع »  » دیلقت دـناهتفگ : دـیلقت  فیرعت  ماقم  رد  یـضعب  [- 1]
ریغلا لوقب  لمعلا  وه  دیلقتلا  نا  : » هدـش لقن  نینچ  هیاهن  باتک  رد  هّرـس  سّدـق  همالع  زا  و  [ 1071  ...«] ۀـجح ریغ  نم  ریغلا  لوقب  لمعلا  وه 

[. 1072 «] ۀمولعم ۀجح  ریغ  نم 
دشاب دیلقت  هب  دنتسم  لمع  و  لمع ، رب  قباس  دیاب  دیلقت  اریز  تسین  لمع  سفن  هب  دیلقت  ریـسفت  فیرعت و  يارب  یهجو  هّللا : همحر  فنـصم 

« دـیلقت ـالب   » لوا لـمع  نآ  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دـشاب ، دـیلقت  لـمع ، سفن  رگا  سپ  [ 1073] دـنهد ماجنا  دـیلقت » نع   » ار لـمع  ینعی :
. دوشیم ققحم  دیلقت ، لوا ، لمع  نآ  زا  دعب  اریز  [ 1074] دشاب

388 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] لسلست وأ  رادل  الإ  و  اضیأ ، هیف  دیلقتلا  زوجی  و ال  ۀّنس ، اباتک و  هیلع  ّلد  ام  ۀفرعم  نع  هزجعل  ابلاغ ،

هیف لوقلا  نوکی  نأ  نکمی  امم  ۀلأسملا ، هذه  لثم  یف  عامجإلا  لیصحت  دعبل  ۀشقانملل  لباق  هادع  ام  بلغأ  و  هتلدأ ، یف  ةدمعلا  یه  هذه  لب 
هنهول  اهریغ ، یف  اهتیجحب  لیق  ول  و  اهلثم ، یف  ۀجح  ریغ  هنم  لوقنملا  و  ۀیزاکترالا ، ۀیرطفلا  رومألا  نم  هنوک  لجأل 

______________________________

دیلقت زاوج  هلدا 

هراشا

هب يزاین  تسا و  ناسنا  تایتاذ  تاـیرطف و  تایهیدـب ، زا  [- 1076 «] ۀلمجلا یف  - » دیلقت [ 1075] زاوج ملاع و  هب  لـهاج  عوجر  لـصا  [- 1]
، دـیلقت زاوج  رگا  الا - و  [ 1077] دـنک لاؤس  ملاع  زا  دـیاب  لهاج  هک  دـنکیم  مکح  یمدآ  ترطف  لـقع و  سفن  هکلب  درادـن  رگید  لـیلد 

دیلقت زاوج  هب  ملع  یعطق ، لیلد  اب  دنناوتیمن  ماوع  اریز  تسا  ملع  باب  دس  مزلتسم  ماوع ، هب  تبـسن  [ 1078] ابلاغ دشابن - يرطف  یهیدب و 
. دنیامن دیلقت  ملع » نع   » اتجیتن ات  دننک  ادیپ 

ندش ققحم  زا  دعب  دننک ، دیلقت  يدهتجم  زا  دیلقت  زاوج  لصا  هب  تبسن  ادتبا  الثم  دنیامن  دیلقت  دنناوتیم ، دیلقت  زاوج  رد  ماوع  ایآ  لاؤس :
؟ دنیامن دیلقت  رگید  دهتجم  ای  دهتجم  نآ  زا  ماکحا  هیقب  رد  دیلقت ،

389 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
نم هتایرطف ال  لقعلا و  تایرورـض  نم  نوکی  نأ  لامتحال  نیدلا ، تایرورـض  نم  هنوک  يوعد  یف  حدقلا  ناکمإ  حدقنا  دق  هنم  و  کلذب .
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[. 1  ] نینیدتملا ةریس  يوعد  یف  حدقلا  اذک  و  هتایرورض ،
______________________________

. تسا [ 1079 «] لسلست ای  رود ،  » مزلتسم دننک ، دیلقت  مه  دیلقت  زاوج  رد  رگا  اریز  ریخ ! باوج :
مهنآ هرابرد  يدوزب  هک  رابخا  رگم  تسا  هشقانم  لباق  هلدا ، رئاـس  تسا و  نآ  ندوب  يرطف  یّلبج و  دـیلقت ، زاوج  رب  لـیلد  نیرتمهم  [- 1]

. میئامنیم ثحب 
: زا دنترابع  دوش ، دانتسا  اهنآ  هب  دیلقت  زاوج  رب  تسا  نکمم  هک  یهوجو 

: عامجا - 1

هراشا

: میزادرپیم املع  لاوقا  زا  یضعب  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد 
ءاملع قافتا  انل  ۀیعرـشلا ...  ماـکحالا  یف  ملاـعلا  يوتفب  لـمعلا  یماـعلل  زوجی  : » دـناهدومرف نینچ  لوصـالا  جراـعم  رد  هّرـس  سّدـق  ققحم 

[. 1080 «] ۀجح رصع  لک  لها  عامجا  نا  تبث  دق  رکانت و  ریغ  نم  ءاملعلا  يوتفب  لمعلا  یف  ماوعلل  نذالا  یلع  راصعالا 
[. 1081 «] ۀنسلا عامجالا و  ۀلدالا  هذه  نم  ةدمعلا  نکل  : » دناهدومرف هلئسم  هلدا  هب  هراشا  زا  دعب  هّرس  سّدق  یسوط  خیش 

ۀماعلا ۀصاخلا و  ءاملع  نم  هریغ  هّللا و  همحر  یضترملا  دیـسلا  عامجالاب  حرـص  و  دناهدومرف ...« : نینچ  نیناوق  رد  هّرـس  سّدق  یمق  ققحم 
[. 1082 ...«]

: عامجا ّدر 

: هک تسا  نیا  ام  لاکشا  ای  خساپ  تسا ، لّصحم »  » روکذم عامجا  دیئوگب  رگا 
رد رما  نیا  ققحت  تسه و  مالّسلا  هیلع  موصعم  لوق  زا  تیفشاک  عامجا ، تیجح  هجو  دینادیم 

390 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذـل میداد  حیـضوت  هک  دـشاب  هلئـسم  تیلبج  تیرطف و  نامه  نیعمجم ، دنتـسم  هک  تسا  لمتحم  اریز  تسا  لاکـشا  تیاغ  رد  هیف  نحن  ام 

. درادن تیفشاک  تیجح و  دش ، یکردم » ، » عامجا هک  یماگنه  میئوگیم 
نآ تیجح  هب  لئاق  ثحب ، لـحم  ریغ  رد  هک  ضرفرب  درادـن و  تیجح  اـقلطم  دـننکیم - لـقن  اـم  يارب  نارگید  هک  مه - لوقنم » عاـمجا  »
: هک تسا  نیا  تیصوصخ ، نآ  تسا و  ربتعم  لوقنم ، عامجا  تفگ  ناوتیمن  تسا  حرطم  هک  یتیصوصخ  رطاخ  هب  هیف  نحن  ام  رد  میوش 

. دشاب هلئسم  تیلبج  تیرطف و  نامه  نیعمجم ، كردم  میهدیم ، لامتحا 

: نید ترورض  - 2

هراشا

سپ دـشابیم  نید  تایرورـض  زا  مه  دـیلقت  زاوـج  تسا ، نید  تایرورـض  زا  زاـمن  بوـجو  هک  روطناـمه  دـیوگب : یـسک  تسا  نـکمم 
. تسا دیلقت  زاوج  رب  لاد  نید ، ترورض 
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: ترورض ّدر 

تایرورـض زا  دیلقت  زاوج  هک  دـش  حـضاو  تسین ، تجح  نآ ، رد  عامجا  تسا و  تایرطف  زا  لقع و  مکح  دروم  هلئـسم ، میتفگ : هکنیا  زا 
يرورـض عنم  رد  دـیامنیم  تیافک  بلطم  نیا  لامتحا  تسا و  لقع  تایرورـض  زا  دـشاب  حرطم  یترورـض ، لامتحا  رگا  هکلب  تسین  نید 

. نید ندوب 
«. نینیدتملا ةریسلا  يوعد  یف  حدقلا 1083 ] اذک  و  : » هلوق

: هعرشتم هریس  - 3

هراشا

. درک تباث  ار  دیلقت  زاوج  ناوتیم  هریس  اب  سپ  دندرکیم  دیلقت  هیعرف  لئاسم  رد  هک  تسا  رمتسم  نیا  رب  نینیدتم  هریس 
391 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لوئسملا نأ  عم  ادبعت ، ذخألا  ملعلا ال  لیصحتل  عاجرإلا  نوکی  نأ  لامتحا  ةوقل  هزاوج ، یلع  لاؤسلا  رفنلا و  ۀیآ  ۀلالد  مدعلف  تایآلا ، اما  و 
[. 1  ] رابخألا یف  هب  رّسف  امک  راهطألا  ۀمصعلا  تیب  لهأ  وأ  [، 1084] اهرهاظ وه  امک  باتکلا  لهأ  مه  لاؤسلا  ۀیآ  یف 

______________________________

: هریس ّدر 

هیلع موصعم  ریرقت  اـی  اـضما  زا  یـشان  هکنیا  هن  [ 1085] دشاب دیلقت  زاوج  ندوب  يرورـض  يرطف و  هب  دنتـسم  روکذـم ، هریـس  تسا  نکمم 
. تسا دودرم  مه  هریس  سپ  دشاب  مالّسلا 

[1]

: تایآ : 4

هراشا

: هدش لالدتسا  دیلقت  زاوج  رب  هیآ  ود  هب 

: رفن هیآ  فلا :

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُـهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَـلَف  ًۀَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنوـُنِمْؤُْملا  َناـک  اـم  َو  »
[. 1086 «] َنوُرَذْحَی

: لاؤس هیآ  ب :

[. 1087 «] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  »
[1089] البق هک  تسا  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  ود  نآ  هب  لالدتـسا  هیبش  اـبیرقت  نآ  هب  داریا  و  لاؤس 1088 ] هیآ  رفن و  هیآ  هب  لالدتـسا  هوحن 
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. میاهدرک ثحب  شاهرابرد 
392 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: تایآ هب  لالدتسا  ّدر 

لوق ذـخا  زاوج  رب  لاد  نیتروکذـم  نیتیآ  هک : تسا  نیا  دـشابیم ، حرطم  هروکذـم ، هیآ  ود  هب  لالدتـسا  هب  تبـسن  هک  یکرتـشم  هشقاـنم 
رفن و هـک  یناـسک  رب  ینعی  [ 1090] دـشاب ملع  لیـصحت  هظحالم  هب  عاجرا »  » نآ تسا  لمتحم  هکلب  تسین  لیلد  نودـب  و  ادـبعت »  » دـهتجم

يارب اتجیتن  دیوگب و  هیقف  نآ  دـیوگب ، هیقف  نیا  دـنیامن ، نایب  ار  تامرحم  تابجاو و  دـننک ، راذـنا  تسا ، بجاو  دـناهدومن ، ملع  لیـصحت 
. دیامن دیلقت  دریذپب و  ار  وا  لوق  ادبعت  هکنیا  هن  دیامن  لمع  دوخ  عطق  قبط  دوش و  لصاح  ملع  هدنونش ،

هک تسا  دوهی  ءاملع  تایاور 1091 ،] زا  یضعب  هیآ و  قایـس  بسح  هب  رکذ  لها  زا  دوصقم  دشابیم : لاؤس  هیآ  صوصخم  هک  ياهشقانم 
هچ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمغیپ  هب  عجار  اهباتک  رد  دینیبب  دـینک و  هعجارم  دوخ  ءاملع  هب  هدـش  باطخ  يراصن  دوهی و  هب 

. هدش رکذ  یمئالع  تایصوصخ و 
[. 1092] دناهدرک ریسفت  مالّسلا  هیلع  همئا  هب  ار  رکذ  لها  هک  میراد  مه  یتایاور  هتبلا 

. درادن وا  هب  عوجر  زاوج  ملاع و  لوق  تیجح  هب  یطابترا  هفیرش ، هیآ  هجیتن :
393 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

دیلقت ماوعلل  نأ  یلع  اهـضعب  و  ءاملعلا ، لوق  عابتا  بوجو  یلع  اهـضعب  ّلد  ثیح  ۀمزالملا ، وأ  ۀـقباطملاب  هیلع  رابخألا  ۀـلالدب  سأب  معن ال 
مالّـسلا هیلع  هراهظإ  یلع  ّلد  ام  لثم  اقوطنم  وأ  ملع ، ریغب  يوتفلا  نع  عنملا  یلع  ّلد  ام  لثم  اـموهفم  ءاـتفإلا  زاوج  یلع  اهـضعب  و  ءاـملعلا ،

[. 1  ] مارحلا لالحلاب و  سانلا  یتفی  نم  هباحصأ  یف  يری  نأل  ۀبحملا 
______________________________

[- 1  ] دیلقت زاوج  رب  لاد  رابخا 

: رابخا : 5

هراشا

هتـسد ود  تسا و  دـیلقت  زاوج  رب  لاد  هقباطملاب »  » شهورگ ود  تسا  هفیاـط  راـهچ  راـبخا ، نآ  هک  تسا  نیا  فنـصم ، تراـبع  زا  دافتـسم 
: میزادرپیم اهنآ  یسررب  دقن و  هب  کنیا  هک  دشابیم  اعدم  رب  لاد  مازتلالاب »  » شرگید

: املع لوق  عابّتا  بوجو  رب  لاد  [ 1093] رابخا فلا :

عیقوتلا دروف  ّیلع  تلکشا  لئاسم  نع  هیف  تلأس  دق  اباتک  یل  لصوی  نأ  يرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  تلأس  لاق : بوقعی  نب  قاحـسا  نع  - » 1
هّللا ۀـجح  انأ  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اما  و  مالّـسلا ...  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  اـنالوم  طـخب 

[. 1094 ...«]
اتّنعت و مهلأست  نا  كایا  تلهج و  ام  ءاملعلا  لس  هیف : لوقی  مالّـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هّللا  دـبع  یبا  نع  يرـصبلا  ناونع  نع  - »... 2

[. 1095  ...«] ائیش کیأرب  لمعت  نا  كایا  ۀبرجت و 
394 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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دنیامن دیلقت  ءاملع  زا  دیاب  ماوع  هک  دنراد  تلالد  [ 1096] رابخا زا  یضعب  ب :

: تیاور نیا  دننام 
َباتِْکلا َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  : » یلاعت هلوق  یف  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  دمحم  یبا  نع  جاجتحالا  یف  یـسربطلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا 

اعیطم هاوه  یلع  افلاخم  هنیدل  اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اماف  دوهیلا ...  موقل  هذه  لاق  ِهَّللا » ِْدنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب 
ءاملع بکارم  شحاوفلا  حـئابقلا و  نم  بکر  نم  ناف  مهّلک  ۀعیـشلا ال  ءاهقف  ضعب  ـالا  نوکی  ـال  کـلذ  هودـلقی و  نا  ماوعللف  هـالوم  رمـال 

[. 1097  ...] ۀمارک ائیش و ال  انع  مهنم  اولبقت  الف  ۀماعلا 
. تسا دیلقت  [ 1098] زاوج رب  لاد  هقباطملاب »  » روکذم تیاور  رکذت :

: تسه ءاتفا  زاوج  رب  لاد  اموهفم »  » هک يرابخا  ج :

هک تسا  یهیدـب  دنـشابیم و  ملع » نع   » ءاتفا زاوج  رب  لاد  اموهفم  اتجیتن  هک  دـناهدومن  یهن  ملع » ریغب   » ءاتفا زا  اـقوطنم  راـبخا  زا  یهورگ 
: تایاور نآ  هلمج  زا  دراد . همزالم  دیلقت  زاوج  اب  ءاتفا  زاوج  افرع 

ۀمحرلا ۀکئالم  هتنعل  هّللا  نم  يده  ملع و ال  ریغب  سانلا  یتفا  نم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  لاق  لاق : ةدیبع  یبا  نع  بوقعی ...  نب  دمحم  - » 1
[. 1099 «] هایتفب لمع  نم  رزو  هقحل  باذعلا و  ۀکئالم  و 

هّللا نیدـت  نا  كاهنأ  لاجرلا : کله  امهیف  نیتلـصخ  نع  كاهنأ  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبا  لاق  لاق : دـیزی ]  ] دـیزم نب  لضفم  نع  - »... 2
[. 1100 «] ملعت امب ال  سانلا  یتفت  لطابلاب و 

[. 1101 «] رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ملع  ریغب  سانلا  یتفا  نم  لاق : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نع  لوقعلا  فحت  یف  - »... 3
395 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هعابتا هذخأ و  زاوج  یلع  لدی  ریغلل ال  يوتفلا  راهظإ  درجم  نإ  لاقی : ال 
______________________________

: تسه اتفا  زاوج  رب  لاد  اقوطنم  هک  يرابخا  د :

زا دـشابیم  هیقفلا - يوتفب  یماعلا  لمع  يا  دـیلقت - زاوج  رب  لاد  همزالملاب  اتجیتن  هک  دـشابیم  اتفا  زاوج  رب  لاد  رابخا ، زا  یـضعب  قوطنم 
: تایاور نآ  هلمج 

سانلا تفأ  ۀنیدملا و  دجسم  یف  سلجا  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  هل  لاق  و  : » هدمآ نینچ  بلغت  نب  نابآ  لاح  حرـش  رد  یـشاجن  لاجر  رد  - 1
[. 1102 «] کلثم یتعیش  یف  يری  نا  بحأ  یناف 

نا تدرأ  معن و  تلق  ساـنلا ؟ یتـفتف  عماـجلا  یف  دـعقت  کـنا  ینغلب  لاـق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  يوحنلا  ملـسم  نب  ذاـعم  - »... 2
نولعفی و امب  هتربخا  مکل  فالخلاب  هتفرع  اذاف  ءیشلا  نع  ینلأسیف  لجرلا  ءیجیف  دجـسملا  یف  دعقا  ینا  جرخا ، نا  لبق  کلذ  نع  کلأسا 
اذـک و نالف  نع  ءاج  لوقاف : وه  نم  يردا  هفرعا و ال  لجرلا ال  ءیجی  مکنع و  ءاـج  اـمب  هربخاـف  مکبح  مکتّدومب و  هفرعأ  لـجرلا  ءیجی 

[. 1103 «] عنصأ اذک  یناف  اذک  عنصا  یل : لاقف  کلذ  نیب  امیف  مکلوق  لخداف  اذک  نالف  نع  ءاج 
تفأف نیرـصعلا  مهل  سلجا  سابع و  نب  مثق  یلا  بتک  امیف  مالّـسلا  هیلع  لاق  ۀـغالبلا  جـهن  نع  روکذـملا  بابلا  یف  هاور  ام  لثم  و  - »... 3

[. 1104 «] ملاعلا رکاذ  لهاجلا و  مّلع  یتفتسملل و 
رد هکنیا  امک  تسین  نآ  يدـبعت  لوبق  رب  لاد  دـش - هدافتـسا  روکذـم  رابخا  زا  هک  ءاتفا - هب  رما  اوتف و  راـهظا  درجم  لاکشا 1105 :] [- 1]
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راهظا قح و  نایب  هب  رما  تایآ ، رابخا و 
396 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀمزالم ثیح ال  عقاولا ، قحلا و  راهظا  بوجو  ریغ  اذه  و  ۀحـضاو ، هعابتا  زاوج  ءاتفالا و  زاوج  نیب  ۀـیفرعلا  [ 1106] ۀمزالملا نإ  لاقی : هنإف 
[. 1  ] لّمأت مهفاف و  ادبعت ، هذخأ  بوجو  نیب  هنیب و 

______________________________

يارب ات  دنیامن  راهظا  نایب و  ار  قح  [، 1108] دارفا مامت  هک  تسا  نیا  ظاـحل  هب  هکلب  تسین 1107 ] قح  يدبعت  لوبق  رب  لاد  اما  هدـش  عقاو 
. دنریذپب ار  نآ  دوش و  لصاح  عطق »  » مدرم

يروما زا  تماما - توبن و  لـیبق  زا  تاـیعقاو - قح و  اریز  تسا  ققحم  یحـضاو ، قرف  قح ، راـهظا  ءاـتفا و  زاوج  هلأـسم  نیب  باوج : [- 1]
ماکحا فالخ  هب  دوشیم  عقاو  هب  ملع  بجوم  قح ، نیرهظم  ددع  ترثک  اریز  تسا  نکمم  اهنآ  هب  تبسن  ملع ، لیـصحت  ابلاغ  هک  تسه 
تـسین وحن  نآ  هب  ابلاغ  دوش ، لصاح  عطق »  » دلقم لئاس و  يارب  هک  دـشاب  نیا  ظاحل  هب  ءاتفا  هب  رما  رگا  اریز  تسه - اوتف  دروم  هک  هیعرف -

فالخ هب  دراد  همزالم  نآ ، يدـبعت  لوبق  اب  نآ ، هب  تبـسن  تبحم  راـهظا  ءاـتفا و  هب  رما  میئوگیم : اذـل  دوشیم  وغل  ءاـتفا  هب  رما  اـتجیتن  و 
. عقاو قح و  راهظا 

[. 1109 «] لمأت مهفاف و  : » هلوق
397 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: میئامنیم بلج  لوصالا  ۀیانع  باتک  زا  یبلطم  هب  دیلقت  زاوج  هلدا  ثحب  رد  ار  امش  هجوت  رکذت :

دیلقتلا زاوج  یلع  دادسنالا  لیلدب  لالدتسالا  لوح  مالکلا 

بکرملا دادسنالا  لیلد  وه  هرکذی و  مل  دحاو  لیلد  اهنم  یقب  دق  دـیلقتلا و  ۀـلدا  نم  فنـصملا  هرکذ  امیف  مالکلا  مامت  هلک  اذـه  نا  مث  ... 
هتلاسر یف  هماقم  هّللا  یلعا  خیشلا  اهرثکا  یلا  یمقلا و  ققحملا  اهـضعب  یلا  لوصفلا و  بحاص  اهـضعب  یلا  راشا  دق  ةدیدع و  تامدقم  نم 

. ۀلقتسملا
. تامدقم نم  بکرم  هنا  انهاه  دادسنالا  لیلد  ریرقت  یف  مالکلا  صخلم  ناک  فیک  و  ... 

. ۀیعرشلا ماکحالا  فیلکتلا و  ءاقبب  عطقلا  یلوالا » »
. دهتجملا ریغل  اهبلغاب  یملعلا  ملعلا و  باب  دادسنا  ۀیناثلا » »

. مدقتملا همالک  یف  لوصفلا  بحاص  نیتمدقملا  نیتاه  یلا  راشا  دق  و 
لب دیدشلا  جرحلا  رسعلل و  مزلتسم  طابنتسالا  ۀقیرط  باستکا  داهتجالا و  لیـصحتب  یماعلل  فیلاکتلاب  یملعلا  وا  ملعلا  باب  حتف  نا  ۀثلاثلا » »

. یمقلا ققحملا  ۀمدقملا  هذه  یلا  راشا  دق  ماظنلا و  لالتخال  مزلتسم 
هذـه یلا  راشا  دـق  اضیا و  رـسعلل  مزلتـسم  ۀـمرحلا  لمتحم  كرت  بوجولا و  لمتحم  ناـیتاب  ۀیعرـشلا  لـئاسملا  یف  طاـیتحالا  نا  ۀـعبارلا » »

اهمامتب عبرالا  تامدقملا  هذه  دعب  نم  یماعلل  نیعتی  ارهقف  مدقتملا  همالک  یف  هماقم  هّللا  یلعا  خیـشلا  ۀیناثلا  یلوالا و  عم  ۀـعبارلا  ۀـمدقملا 
. طایتحالاب لمعلا  داهتجالا و ال  لیصحت  طئارشلل ال  عماجلا  دهتجملا  يوتفب  لمعلا 

لیـصحت ناف  ادج  ۀشقانملل  ۀلباق  ۀثلاثلا  ۀمدقملا  نکل  اهیف و  بیر  ۀملـسم ال  یه  تناک  نا  اضیا و  ۀیناثلا  لب و  یلوالا  ۀـمدقملا  نا  لوقا :» »
عوقو  دنع  هلیصحت  معن »  » ماظنلاب الخم  نوکی  نا  نم  الضف  دحا  لک  یلع  ایجرح  وه  سیل  طابنتسالا  ۀقیرط  باستکا  داهتجالا و 

398 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
و دیلقتلا ، زاوج  یلع  اعطاق  الیلد  نوکیف  اهـضعب ، رودصب  عطقلا  يوعد  دعبی  ال  اهدیناسأ ، ددـعت  اهنیماضم و  فالتخا  یلع  رابخالا  هذـه  و 
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. تایاورلا تایآلا و  نم  دیلقتلا ، یلع  مذلا  ملعلا و  ریغ  عابتا  زاوج  مدع  یلع  لد  امل  اصصخم  نوکیف  ۀجحب ، اهنم  دحاو  لک  نکی  مل  نإ 
 ... اُولاق یلاعت : هلوق  و  ٌْملِع 1110 ] ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  یلاعت : كرابت و  هّللا  لاق 

لوصألا یف  وأ  لـهاجلل ، مهدـیلقت  یلع  ناـک  اـمنإ  مذـلا  ّنأ  لاـمتحا  عم  َنوُدَـتْقُم 1111 ] ْمِهِراـثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  اـنَءابآ  انْدـَـجَو  اَّنِإ 
[. 1  ] نیقیلا نم  اهیف  ّدب  یتلا ال  ۀیداقتعالا 

______________________________

ۀیتآلا عئاقولل  هلیـصحت  نکل  رمعلا و  نم  ةدم  فرـص  یلا  هلیـصحت  جایتحا  تقولا و  قیـضل  لیحتـسم  هلعل  لب  ایرـسع  وه  ناک  نا  ۀـعقاولا و 
رسع ریغ  نم  ۀیتآلا  عئاقولل  داهتجالا  لیصحت  نم  نکمت  نمل  زجی  مل  طقف  لیلدلا  اذه  یلع  دیلقتلا  زاوج  یف  دامتعالا  ناک  ولف  ایرسع  سیل 
ۀلباق یه  کلذـکف  ۀـعبارلا  ۀـمدقملا  اما  و  صخـشلا . اذـه  لثمل  یتح  اقلطم  هزاوج  وه  یعدـملا  نا  عم  اهیف  ریغلا  دـلقی  نا  جرح  ـال  هیلع و 

لئاسملا ضعب  یف  ول  طایتحالا و  درجم  نکل  ایجرح و  ایرـسع  ناک  نا  ۀیعرـشلا و  لئاسملا  عیمج  یف  ماـتلا  طاـیتحالا  ناـف  اـضیا  ۀـشقانملل 
نم ۀـلمج  یف  طایتحالا  دـعب  الا  دـیلقتلا  زجی  مل  طقف  لیلدـلا  اذـه  یلع  دـیلقتلا  زاوج  یف  دامتعالا  ناک  ولف  اـیجرح  ایرـسع  سیل  ۀیعرـشلا 
یف دعب  طتحی  مل  ول  اقلطم و  لئاسملا ال  ۀیقب  یف  دیلقتلا  زوجی  ناک  کلذ  دنعف  جرحلا  رـسعلا و  مزل  هنع  زاج  ول  رادـقمب  ۀیعرـشلا  لئاسملا 

.237 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ادبا . اهنم  ءیش  یف  دعب  طتحی  مل  ول  اقلطم و  هزاوج  وه  یعدملا  نا  عم  الصا  اهنم  ءیش 
یظفل  رتاوت  هک  میدرک  لقن  تیاور ، هورگ ، راهچ  دیلقت ، زاوج  هلدا  ثحب  رد  [- 1]

399 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هکنیا هب  هجوت  اـب  نکل  دوب - فلتخم  اـهنآ  نومـضم  اریز  دوب - يوـنعم  رتاوـت  دـقاف  نینچمه  و  دوـب - فـلتخم  ناـشظافلا  اریز  تشادـن -
رودص هب  تبـسن  تسین ، دیعب  دشابیم - ربتعم  اهنآ  زا  یهورگ  دانـسا  انمـض  دشابیم - ددـعتم  شدـیناسا  فلتخم و  رابخا ، نآ  نومـضم 

- رابخا نآ  زا  یضعب  ندش  یعطق  زا  دعب  اتجیتن  تسه و  یلامجا 1112 ] رتاوت  ياراد  رابخا ، نآ  تفگ  دومن و  عطق  ياعدا  اهنآ  زا  یضعب 
. دشابن ینیقی  هسفنب - و  اهنآ - کتکت  هچرگ  دوشیم  یعطق  دیلقت ، زاوج  لصا  هب  تبسن  لیلد ، نآ  الامجا - ول  و 

 ...«. دیلقتلا یلع  مذلا  ملعلا و  ریغ  عابتا  زاوج  مدع  یلع  لد  امل  اصّصخم  نوکیف  هلوق ...« :
هب کنیا  هک  تسا  دیلقت  زاوج  مدع  هلدا  در  رد  عورـش  دیلقت و  زاوج  لصا  رب  لاد  رابخا  زا  یـضعب  تیلیلد  هب  عطق  هجیتن  روکذـم ، ترابع 

: میزادرپیم نآ  حیضوت 

دیلقت تمرح  هب  نیلئاق 

« بلح  » ياهقف باحصا و  يامدق  زا  یضعب  - 1 دناهدش : دیلقت  تمرح  هب  لئاق  هورگ ، ود 
400 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ود نآ  زا  یـضعب  تاراـبع  بیترت ، هب  کـنیا  هک  نیثدـحم  زا  یعمج  - 2 دوشیم . هدافتـسا  هّرـس  سّدـق  دیهـش  مالک  زا  هچنآ  رب  انب  هتبلا  - 
: مینکیم لقن  ار  هورگ 

ۀفئاطلا نال  حیبق و  دیلقتلا  نال  یتفملا  دیلقت  یتفتـسملل  زوجی  لصف ال  : » دناهدومرف نینچ  هینغ  باتک  رد  هرهز » نبا  مراکملا  وبا  دیـس  - » 1
یتفملا و یلا  یماعلا  عوجر  بوجو  یلع  ۀفئاطلا  عامجا  وه  لیلدلا و  مایق  لوقی : نا  دحال  سیل  و  ملعب ، الا  لمعلا  زوجی  هنا ال  یلع  ۀعمجم 

عم هلوقب  لمعلا  یلع  اهعامجا  ملسن  انال ال  ملع . یلا  هلمع  دانسإ  یـضتقی  حیبق و  یلع  مادقالا  نم  هنّمؤی  هیلع  ءاطخلا  زاوج  عم  هلوقب  لمعلا 
: لیق ناف  الف . ادیلقت  هلوقب  لمعلا  اماف  طقف  یتفملا  یلا  یماعلا  عوجرب  اورما  امنا  لب  فالخلا  عضوم  وه  هیلع و  ءاطخلا  زاوج 

یلا لیبس  ۀیمامالا  ءاملع  نم  هریغ  ایتف  هایتفب و  هل  ریـصی  نا  کلذ  یف  ةدـئافلا  انلق ؛ هلوقب ؟ لمعلا  هل  زجی  مل  اذا  هیلا  هعوجر  یف  ةدـئافلا  امف 
[. 1113  ...«] کلذ ۀحص  نیبتی  نیقی  یلع  مکحلاب  لمعیف  مهعامجاب  ملعلا 
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زا مهد  باب  رد  مهدجیه ، دـلج  رد  هلمج  زا  باتک  نآ  زا  یعـضاوم  رد  ۀعیـشلا  لئاسو  فیرـش  باتک  بحاص  ردـقلا ، لیلج  ثدـحم  - 2
: دـناهدومرف نینچ  هودـلقی ،» نا  ماوعللف  هسفنل ...  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اـماف  فورعم ...«  تیاور  لـقن  زا  دـعب  یـضاق ، تافـص  باوبا 

: لوقا »
 ...«. هیف فالخ  کلذ ال  حضاو و  اذه  نظلا و  داهتجالا و  يأرلا و  لوبق  ۀیاورلا ال  لوبق  وه  امنا  انه  هیف  صخرملا  دیلقتلا 

هدش کسمت  نآ  هب  دیلقت  زاوج  مدع  رب  هک  یهوجو 

هراشا

: دناهدرک کسمت  هجو  هس  هب  دیلقت  تمرح  هب  نیلئاق 
401 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هدومن یهن  ملع  ریغ  عابّتا  زا  هک  تنس 1114 ] باتک و  رد  هدراو  تامومع  فلا :

: دننام
نوچ [- 1116 «] ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  َو   » ای [ 1115  ...«] ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  »

. تسا مارح  نآ ، هب  لمع  نآ و  لوبق  سپ  تسین  یعقاو  مکح  هب  ملع  دیفم  هیقف ، ياوتف 

دشابیم دیلقت  زا  تمذم  رب  لاد  [، 1117 «] تنس  » باتک و زا  یتایآ  ب :

هراشا

[. 1118 «] َنوُدَتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  دننام ...« :

: روکذم لیلد  ود  هب  تبسن  كرتشم ، لاکشا 

صصخم و  مدقم 1119 ] دیلقت ، رب  هّماذ  هلدا  نینچمه  ملع و  ریغ  تعباتم  زا  هیهان  تامومع  رب  ملاع - هب  لهاج  عوجر  و  دیلقت - زاوج  هلدا 
. تسه اهنآ 

: مود لیلد  صتخم  لاکشا 

دراد ناکما  هدش ، دراو  دیلقت ، هرابرد  تایآ  رد  هک  یتمذم  »
402 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

قیرطلاب اهیف  زوجی  کلذـک ال  اهیف  ضومغلا  عم  اهیف  دـیلقتلا  زوجی  امک ال  هنأ  یف  ۀـیداقتعالا ، لوصالا  یلع  ۀـیعرفلا  لئاسملا  سایق  اـما  و 
ّدـعت و ال اـمم ال  اـهنإف  اـهفالخب  ةدودـعم ، لـئاسم  ۀـیداقتعالا  لوصـالا  نأ  ةرورـض  قراـفلا ، عم  هنأ  عم  لطابف 1120 ،] اهتلوهـسل ، یلوالا 

[. 1  ] یفخی امک ال  اهتایلک ، یف  يدحوألل  الإ  رمعلا  لوط  العف  اهیف  داهتجالا  نم  رسیتی  داکی  و ال  یصحت ،
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______________________________

املع نآ  اما  دناهدومن  دیلقت  املع  زا  هکنیا  ای  دناهدوب  لهاج  مه  اهنآ  دشاب و  ءابآ )  ) زا دیلقت  ظاحل  هب  هکلب  دـشابن  دـیلقت  لصا  هب  تبـسن 
- دوشیم هدافتسا  صوصن  یضعب  زا  هکنیا  امک  دناهدوب - فورعم  يوه  بوکر  نیدت و  مدع  هوشر و  ذخا  هب  هکلب  دناهدوبن  طئارـش  عماج 

نیقی عطق و  دیاب  نید  لوصا  هب  تبـسن  هکنآ  لاح  و  [ 1121 «] دندومنیم دـیلقت  ایبنا  توبن  ای  يراب  تافـص  نید ، لوصا  رد  اهنآ  هکنیا  ای 
. درک ادیپ 

[- 1]

: يداقتعا لوصا  اب  یعرف  لئاسم  سایق  ج :

هراشا

زجاع اهنآ  ینیقی  یعطق و  كرد  زا  اـبلاغ  ماوع  دـشابیم و  یلقع  نیهارب  هب  جاـتحم  و  ضماغ 1122 ] لکـشم ، لئاسم  زا  يداقتعا  لوصا 
عونمم لئاسم ، نآ  رد  دـیلقت  اعطق  سدـقم  عراش  رظن  زا  لاحنیعرد  اـما  دومن  دـیلقت  لـئاسم  نآ  رد  ناوتب  هک  تسا  نیا  قح ، دنـشابیم و 

. تسا عونمم  دیلقت  یلوا  قیرط  هب  تسین  لاکشا  تضومغ و  نآ  هب  هک  یعرف  لئاسم  رد  سپ  تسا 

: موس لیلد  در 

سپ  تسا  دودرم  لطاب و  سدقم ، تعیرش  رد  سایق  هب  لمع  فلا :
403 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

لصف 
، هنّیعت لمتحا  [ 1123] اذإ لضفألا  یلإ  عوجرلا  نم  ّدـب  الف  ۀـهاقفلا ، ملعلا و  یف  مهفالتخا  عم  يوتفلا  یف  ءایحألا  فـالتخا  دـلقملا  ملع  اذإ 

لقتـسا اذإ  هیلإ  هعوجرب  سأب  معن ال  رئاد . وحن  یلع  الإ  هدـیلقت ، یف  ریغلا  یلا  هعوجرل  هجو  و ال  هریغ ، ۀـیجح  یف  کـشلا  هتیجحب و  عطقلل 
ۀیـضق وه  ام  نییعت  یف  داهتجالا  نع  زجاعلا  لاح  اذـه  هیلإ ، هعوجر  دـعب  لـضفألا  هل  زّوج  وأ  اـضیأ ، هیلإ  عوجرلا  زاوج  و  يواـستلاب ، هلقع 

[. 1  ] ۀلأسملا هذه  یف  ّۀلدألا 
______________________________

. دروآ باسح  هب  لیلد  ناوتیمن  ار  سایق 
: اریز تسا  قرافلا » عم   » سایق کی  يداقتعا ، لوصا  اب  یعرف ، لئاسم  هسیاقم  ب :

نود ۀـیداقتعالا  ۀـسمخلا  لوصالا  ۀـفرعم  بجاولاف  - » تسا دودـحم  دودـعم و  دـنادب ، تسا ، مزال  رفن ، کی  هک  ار  نید  لوصا  زا  یلئاسم 
هرابرد داهتجا  و  ناوارف 1124 ] هک  یعرف  لئاسم  فالخ  هب  تسا  لهس  نکمم و  اهنآ  هب  تبسن  ملع ، لیصحت  و  اهتایـصوصخ -» نم  ریثک 

و داهتجا - هب  فلکم  اهنآ  هب  تبـسن  ماوع ، هک  دوشیم  هنوگچ  اذل  [ 1125] دوشیمن رسیم  رمع  رخآ  ات  نیدهتجم  زا  يرایـسب  يارب  اهنآ 
. دنشاب ملع - لیصحت 

ملعا زا  دیلقت  لصف ]: ]

هراشا
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: میئامنیم ثحب  ماقم  ود  رد  لصف  نیا  رد  [- 1]
404 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ دِّلقم هرابرد  : ] فلا

رد لقع  مکح  بسح  هب  دـش ، هاـگآ  اـهنآ  ملع 1127 ] فالتخا  نینچمه  املع و  ياواـتف  فـالتخا  هب  تبـسن  [ 1126 «] دلقم  » رگا لاؤس :
؟] تسین 1128 زئاج  ملعا ، ریغ  هب  عوجر  دیامن و  دیلقت  ملعا  دهتجم  زا  انیعم  دیاب  هکنیا  ای  تسا  ریخم  ملعا ، ریغ  ای  ملعا  دهتجم  هب  عوجر 

هب تسا  تجح  دلقم ، نآ  هرابرد  ارییخت  ای  انییعت و  ای  وا  لوق  اریز  دیامن  دـیلقت  ملعا  دـهتجم  زا  دـیاب  لقع  مکح  هب  دـیدرت ، نودـب  باوج :
« لـقع  » تسا رییخت  نییعت و  نیب  رئاد  رما ، هک  يدراوم  نینچ  رد  تسا و  كوکـشم  وا  ياوتف  تیجح  اریز  ملعا ، ریغ  دـهتجم  لوـق  فـالخ 
تسا و ملعا  ریغ  لوق  تیجح  رب  فقوتم  يدروم ، نینچ  رد  دـیلقت  زاوج  اریز  رود »  » وحن هب  رگم  دـیامنیمن  زیوـجت  ار  ملعا  ریغ  هب  عوـجر 

سپ دـشابیم  ملعا  ریغ  لوق  تیجح  رب  فقوتم  مه  رییخت  مکح  تسا و  ملعا  ریغ  ملعا و  ياوتف  نیب  رییخت  هب  لقع  مکح  رب  فقوتم  مهنآ 
دهدیم لامتحا  شدوخ - هرابرد  دلقم - یتقو  ات  اتجیتن  تسه  وا  لوق  تیجح  رب  فقوتم  مهنآ  رییخت و  رب  فقوتم  ملعا ، ریغ  لوق  تیجح 

مکح ود ، نآ  زا  دیلقت  زاوج  رد  شلقع  دـهدن و  یلامتحا  نانچ  هکنیا  رگم  تسین  تجح  شیارب  ملعا  ریغ  لوق  اوتف و  ار ، ملعا  لوق  نییعت 
نآ مکح  اتجیتن  دهدیمن و  ار  ملعا  دیلقت  نییعت  لامتحا  الـصا  اریز  تسا  لوا  عوضوم  زا  ریغ  عوضوم ، نیا  عقاو ، رد  هک  دیامن  يواست  هب 

. تسین يراج  دلقم ، نآ  قح  رد  رییخت  نییعت و  نیب  رما ، نارود  هدعاق  تسا و  لوا  ضرف  مکح  زا  ریغ  مه  ضرف 
تجح وا  هرابرد  ملعا  ریغ  دهتجم  ياوتف  دیامن و  دیلقت  ملعا  زا  دیاب  تسا  نیعتم  وا  رب  ملعا  دـیلقت  هک  داد  لامتحا  دـلقم  نآ  رگا  هصالخ :

هب  دناوتیم  نینچمه  تسا و  زئاج  ود ، نآ  زا  دیلقت  دومن ، اهنآ  نیب  يواست  هب  مکح  شلقع  دادن و  یلامتحا  نانچ  ادتبا  زا  رگا  اما  تسین 
405 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

- لیق ام  یلع  باحـصألا - نیب  فورعملا  و  زاوجلا ، یلا  مهـضعب  بهذ  هزاوج ، مدع  لوضفملا و  میدقت  زاوج  یف  اوفلتخا  دـقف  هریغ ، اما  و 
[. 1  ] هفالخ یلع  لیلد  مدع  و  لصألل ، يوقألا ، وه  همدع و 

______________________________

[. 1129] دنک دیلقت  ملعا  ریغ  زا  وا  نذا  اب  دیامن و  عوجر  ملعا  دهتجم 
[- 1]

[ دهتجم هرابرد  : ] ب

یلع رداقلا  دـهتجم - هب  تبـسن  ار  هلئـسم  دـیاب  یناث - ماـقم  رد  نونکا - دوب ، [ 1130 «] دـلقم  » هراـبرد میدرک  ثحب  لوا  ماـقم  رد  ار  هچنآ 
. دومن ثحب  ملعالا - دیلقت  ۀلأسم  مکح  طابنتسا 

نیب فورعم  هـک  دـناهدش  هورگ 1131 ] ود  هدوـمن و  فـالتخا  ملعا  ریغ  زا  دـیلقت  زاوـج  رد  اـقلطم - هلدا - بـسح  هـب  نیدـهتجم  اـملع و 
« لصا  » دومن هضراعم  ملعا ، ریغ  ملعا و  لوق  یتقو  ینعی : دـشابیم  لصا »  » ناشلیلد و  يوقـالا - وه  و  تسا - زاوج  مدـع  هب  لوق  باحـصا ،

اما دوشیم  شلماش  ملع ، ریغ  زا  هیهان  هلدا  مومع  اتجیتن  تسا  تیجحلا » كوکـشم  ، » ملعا ریغ  لوق  اریز  تسا  لوضفم  لوق  تیجح  مدـع 
[. تسین 1132 روکذم  لصا  يارجا  زا  ریغ  ياهراچ  ارییخت و  ای  تسا  تجح  انییعت  ای  ملعا  لوق 

406 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ذخألا زاوج  لصأ  نایب  ددـصب  نوکت  امنإ  اهنا  حوضول 1133 ] هلصأ ، ۀیعورـشم  یلع  اهـضوهن  نع  ّضغلا  دعب  دیلقتلا  ۀلدأ  یف  قالطا  و ال 
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یفخی ام ال  یلع  تارامألا  قرطلا و  رئاس  نأش  وه  امک  لضافلا ، لوقب  هتضراعم  ةروصل  الصأ  ضرعت  ریغ  نم  لاح ، لک  یف  ملاعلا ال  لوقب 
[. 1]
______________________________

هک تسه  ياهناگهس  هوجو  هب  هراشا  و  هفالخ -» یلع  لیلد  مدع  و  : » ینعی فنـصم - یلبق  ترابع  يارب  نایب  ناونعهب  روکذم  ترابع  [- 1]
مدـع تلاصا  ینعی  یلبق - لـصا  رب  دـشاب  لـماک  ماـمت و  هوجو ، نآ  رگا  هک  هدـش  لالدتـسا  لوضفم - و  ملعا - ریغ  دـیلقت  زاوج  رب  نآ  اـب 

. دوشیم مکاح  لوضفم - ياوتف  تیجح 

هدش لالدتسا  نآ  هب  ملعا ، ریغ  زا  دیلقت  زاوج  رب  هک  یهوجو 

: لوا هجو 

دیلقت تیعورـشم  لصا  نایب  ماقم  رد  هکلب  دیامن  نایب  ار  نیدهتجم  لاوقا  ضراعت  لاح  هک  [ 1134] درادن قالطا  ۀنس - اباتک و  دیلقت - هلدا 
« ۀـلمجلا یف   » دـحاو ربخ  تیجح  هلدا  الثم  دنتـسه  تکاس  ناشدوخ  هضراعم  لاح  هب  تبـسن  تاراما ، قرط و  رئاس  هک  نانچمه  دـشابیم .
هب ادتبا  نیربخ ، ضراعت  ماگنه  اذـل  تسین و  رگید  ربخ  اب  هقث  ربخ  کی  ضراعت  لاح  رگنایب  اما  تسا  لداع  ربخ  ای  هقث  ربخ  رابتعا  رب  رظان 

دعب هلحرم  رد  هیجالع و  رابخا 
407 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] ۀعونمم امهدحأ ، ۀیملعأب  ملعلا  عم  هتیملعأ  نع  صحف  نود  نم  يوتفلا  یف  نیفلاخملا  دحأ  يوتفب  ذخألا  یلع  ةریسلا  يوعد  و 
[. 2  ] اضیأ کلذل  هیدلقمل  و ال  هبتک ، هلئاسر و  نم  هاواتف  ذخأل  هیلع  ال  ملعالا ، دیلقت  یف  رسع  و ال 

______________________________

. میئامنیم عوجر  یلمع  لصا  هب 
[- 1]

: مود هجو 

عطق هکیلاحرد  دندومنیم  عوجر  نیدهتجم  رظن و  بابرا  هب  تیملعا ، زا  صحف  نودب  هک  هدوب  رقتسم  نیا ، رب  هعرـشتم  باحـصا و  هریس 
. دناهتشاد اهنآ  یملع  بتارم  فالتخا  هب 

[. 1135 «] ۀعونمم ةریسلا  يوعد  و  : » دناهدومرف طقف  هریس  در  رد  هّللا  همحر  فّنصم  هریس : در 
[- 2]

: موس هجو 

دشابیم جرح  و  [ 1136] رسع بجوم  ادیدش »  » ملعا دیلقت  رب  راصتقا  بوجو 
408 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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امیف بجیف  رسعلا ، عضوم  یلع  راصتقالا  رسعلا  یفن  ۀیضق  نأ  عم  داهتجالا ، لصأ  صیخشت  نم  لکـشأب  ۀیملعالا  صیخـشت  سیل 1137 ] و 
[. 1  ] ادیج لمأتف  رسع ، هنم  مزلی  ال 

______________________________

. تسا یفنم  سدقم ، تعیرش  رد  جرح  و 
يارب یجرح  رـسع و  هن  دوـشیم و  ادـیپ  ملعا 1138 ،] دـهتجم  يارب  جرح  رـسع و  هن  ملعا ، دـیلقت  رب  راـصتقا  بوـجو  رد  موـس : هـجو  در 

. دنیامنیم عوجر  نآ  هب  نیدلقم  مامت  دسیونیم و  هیلمع  هلاسر  رد  ار  دوخ  ياواتف  وا  اریز  ملعا  ياواتف  ذخا  رد  نیدلقم 
عوجر هربخ  لها  هب  دـیاب  داـهتجا  لـصا  نییعت  رد  دـلقم  اریز  تسین  رـسع  بجوم  لکـشم و  فیلکت  مه  ملعا  ریغ  زا  ملعا  صیخـشت  [- 1]
نامه  زا  ملعا ، زا  دیلقت  فیلکت  دشاب ، جرح  رسع و  بجوم  يدرف  يارب  هچنانچ  دیامنیم و  لاؤس  وا  زا  مه  ار  هلئسم  نیا  سپ  دیامن 

409 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
: هوجوب اضیأ  عنملل  ّلدتسا  دق  و 

. لضفألا دیلقت  نیعت  یلع  عامجإلا  لقن  اهدحأ :
لوقنملا هیلع  ّلد  امک  سانلا ، نیب  مکحلل  هرایتخا  یلع  وأ  اهریغ ، ۀـلوبقملا و  یف  امک  ۀـضراعملا ، عم  هحیجرت  یلع  ۀـلادلا  راـبخألا  اـهیناث :

(. کتّیعر لضفأ  سانلا  نیب  مکحلل  رتخا  : ) مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع 
. القع ۀضراعملا  دنع  هب  ذخألا  بجیف  امزج ، هریغ  نم  برقأ  لضفألا  لوق  نإ  اهثلاث :

: اهفعض یفخی  و ال 
نوکیف قافتالاب ، رفظلا  عم  عامجإلا  لیـصحتل  لاجم  الف  لصألا ، وه  ّلجلا  وأ  ّلکلل  نییعتلاب  لوقلا  هجو  نوکی  نأ  لامتحا  ةوقلف  لوألا : اما 

[. هنهو 1139 مدع  عم  ول  هلقن و  ۀیجح  مدع  عم  انوهوم ، هلقن 
ۀموصخلا عفر  لجأل  [، 1140] ۀموکحلا ماقم  یف  ۀضراعملا  عم  حیجرتلا  نألف  یناثلا : اما  و 

______________________________

زا دیاب  دـیاین  مزال  رـسع ، اهنآ  رد  هک  لئاسم  زا  يرادـقم  هب  و  تسه ، یقاب  شدوخ  توق  هب  مدرم  هیقب  هب  تبـسن  اما  دوشیم  عفترم  درف ،
. دومن دیلقت  ملعا ، نآ 

410 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] یفخی امک ال  يوتفلا ، ماقم  یف  حیجرتلا  مزلتسی  ال  هب ، الإ  عفترت  داکت  یتلا ال 

______________________________

. لئاسم مامت  رد  مدرم و  مامت  يارب  هن  دیامنیم  عفر  ار  فیلکت  صاخشا ، لئاسم و  زا  دوخ  رادقم  هب  رسع  هصالخ :

ملعا زا  دیلقت  بوجو  هلدا 

هراشا

کـسمت لیلد  هس  هب  ملعا  ریغ  زا  دیلقت  زاوج  مدع  هب  نیلئاق  رگید : ترابع  هب  هدش ، کسمت  هجو ، هس  هب  ملعا  زا  دیلقت  بوجو  يارب  [- 1]
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  دناهدرک 
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: عامجا - 1

هراشا

. دشابیم ملعا  دهتجم  زا  دیلقت  نّیعت  رب  عامجا  لقن  هناگهس ، هوجو  زا  یکی 
: دناهدرک لقن  نینچ  ثحب ، لحم  رد  ار  املع  تارابع  لوصالا  ۀیانع  بحاص  رکذت :

یناثلا دیهشلا  مالک  یف  ارهاظ  اضیا و  مهضعب  نع  یلیبدرالا  هاکح  امک  یناثلا  ققحملا  مالک  یف  احیرـص  ۀلوقنملا  تاعامجالا  لوالا :» »... 
ملاعملا و یف  اندنع و  نیعم  لضفالا  دیلقت  لاق و  ثیح  یئاهبلا  ۀعیرذلا و  یف  دیسلا  نم  رهظی  امک  انباحصا  دنع  فالخلا  مدع  لقنب  دیؤملا 

تایعرفلاب قحلملا  ماقملا  لثم  یف  ۀجحلا  یه  باحصالا و  نیب  ۀققحملا  ةرهشلاب  ةدضاعملا  مهمالک  انیلا  لصو  نیذلا  باحـصالا  لوق  وه 
عضوم یهتنا »  » باحـصالا نم  لوقنملا  فالخب  هقفلا  عیمج  یف  ءاتفالا  ۀلزنمب  یتلا  ۀلأسملا  هذه  لثم  یف  ءاتفالا  یف  ءارتجالا  زوجی  لب و ال 

[. هماقم 1141 عفر  همالک  نم  ۀجاحلا 
. میئامنیم نایب  لیلد  نآ  هب  تبسن  ار  فنصم  خساپ  باتک - نتم  بیترت  تیاعر  نودب  و  لیلد - ره  رکذ  اب  هارمه  يروآدای :

: عامجا ّدر 

ای املع  مامت  هک  تسا  لمتحم  ایوق »  » لوقنم و عامجا  زا  الـضف »  » تسین تجح  لّصحم ، عامجا  تسا ، مکح  ياراد  لـقع ، هک  يدراوم  رد 
نامه  رطاخ  هب  اهنآ  رثکا 

411 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
. دنشاب هدومن  ملعا  زا  دیلقت  بوجو  هب  مکح  رییخت ، نییعت و  نیب  رما ، نارود  هدعاق  لصا و 

ار املع  مامت  قافتا  رگا  روکذـم  لامتحا  دوجو  اب  دـشاب و  لصا  نامه  نیعمجم ، ياوتف  كردـم  هک  تسا  لمتحم  ایوق » : » رگید ترابع  هب 
لوق زا  تیفـشاک  عاـمجا ، تیجح  هجو  هک  تسا  یهیدـب  مینک و  فشک  ار  مالّـسلا  هیلع  موصعم  لوق  نآ ، اـب  میناوتیمن  میئاـمن ، عبتت  مه 

. تسین نکمم  ثحب ، لحم  رد  عامجا  لیصحت  میئوگیم  اذل  تسا  مالّسلا  هیلع  موصعم 
هک ضرفرب  تسا و  نوهوم  نآ - ندوب  یکردم  رطاخ  هب  عامجا - لقن  میئوگیم : دیامن ، لوقنم  عامجا  ياعدا  هیف » نحن  ام   » رد یسک  رگا 

. درادن تیجح  لوقنم  عامجا  دشابن ، مه  نوهوم 
«. ۀلوبقملا یف  امک  ۀضراعملا  عم  هحیجرت  یلع  ۀلادلا  رابخالا  اهیناث  : » هلوق

: ملعا لوق  حیجرت  رب  لاد  رابخا  - 2

هراشا

: هدمآ نینچ  میدرک ، لقن  [ 1142] البق ار  نآ  لماک  نتم  هک  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  رد  فلا :
:؟ مکثیدح یف  افالتخا  امهالک  امکح و  امیف  افلتخاف  امهقح  یف  نیرظانلا  انوکی  نا  ایضرف  انباحصا  نم  الجر  راتخی  لجر  لک  ناک  ناف  ... 

[. 1143 «] رخآلا هب  مکح  ام  یلا  تفتلی  امهعروا و ال  ثیدحلا و  یف  امهقدصا  امههقفا و  امهلدعا و  هب  مکح  ام  مکحلا  »
412 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. ۀلوبقملا ریغ  يا : « ] اهریغ و  هلوق ...« :
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مکح یف  امهنیب  امهالعج  نیلدع  یلع  اقفتا  نیلجر  یف  : » مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  نیـصح  نب  دواد  تیاور  : 1 دننام : هلوبقم ، ریغ  ب :
امهملعا امههقفا و  یلا  رظنی  مالّسلا : هیلع  لاق  مکحلا ؟ یضمن  امهیا  لوق  نع  امهنیب ، نالدعلا  فلتخاف  نیلدعلاب  ایـضرف  فالخ  امهنیب  عقو 

[. 1144 «] رخآلا یلا  تفتلی  همکح و ال  ذفنیف  اهعروا  انثیداحاب و 
نیلجر یلع  ناـقفتیف  قح  یف  ۀـعزانم  هل  خا  نیب  هنیب و  نوکی  لـجر  نع  لئـس  : » مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  لـیکا  نب  یـسوم  تیاور  : 2

یلا رظنی  لاقف : نامـصخلا ، هراتخا  يذـلل  امهنم  دـحاو  لک  مکح  لاق : نافلتخی ؟ فیک  و  لاق : امکح  اـمیف  اـفلتخاف  اـمکحف  اـمهنیب  نوکی 
[. 1145 «] همکح یضمیف  هّللا  نید  یف  امههقفا  امهلدعا و 

 ...«. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  لوقنملا  هیلع  لد  امک  سانلا  نیب  مکحلل  هرایتخا  یلع  وا  : » هلوق
هب قیـضت  نمم ال  کسفن  یف  کتیعر  لضفا  سانلا  نیب  مکحلل  رتخا  رتشا ...« : کلام  هب  ۀغالبلا  جهن  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لوق  ج :

[. 1146  ...«] رومالا
: هدمآ نینچ  روکذم ، رابخا  نایب  زا  دعب  لوصالا  ۀیانع  باتک  رد 

هقفالا  لوق  مدق  مالّسلا  هیلع  مامالا  ناف  رهاظ  لکلا  یف  بیرقتلا  تاریرقتلا و  یف   ] لاق »
413 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1147 «] هماقم عفر  همالک  نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا )  ) بولطملا وه  ۀفلاخملا و  ۀضراعملاب و  ملعلا  دنع  هریغ  یلع  ملعالا  و 
 ...«. ۀموصخلا عفر  لجال  ۀموکحلا  ماقم  یف  ۀضراعملا  عم  حیجرتلا  نالف  یناثلا  اما  و  هلوق ...« :

: حیجرت رب  لاد  رابخا  در 

ملعا لوق  حیجرت  مزلتسم  هلئسم ، نیا  و  تسه 1148 ] یضاق  ود  مکح  ضراعت  رد  ملعا  ریغ  رب  ملعا  لوق  حیجرت  روکذم ، رابخا  زا  دافتسم 
. میدرک لقن  هحفص 409  رد  هّرس  سّدق  ینیکشم  موحرم  زا  تایاور  هب  تبسن  مه  یخساپ  انمض  تسین . اوتف  ماقم  رد  ملعا  ریغ  رب 

 ...«. امزج هریغ  نم  برقا  لضفالا  لوق  نا  اهثلاث : : » هلوق

: تسه اربک  کی  ارغص و  کی  زا  بکرم  وحن ، نیا  هب  موس  هجو  ای  لیلد  - 3

هراشا

[. 1150] دشابیم عقاو  هب  برقا »  » ملعا ریغ  ياوتف  هب  تبسن  ملعا ، ياوتف 1149 ] هیضق : يارغص 
، ملعا رظن  اوتف و  ذـخا  مه  ثحب  لحم  رد  سپ  تسا  مدـقم  برقا ، ریغ  رب  عقاولا » یلا  برقا   » قیرط ضراـعتلا ،» دـنع   » ـالقع هیـضق : ياربک 

. تسا نیعتم  مدقم و 
414 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

وه نم  يوتفل  هتقفاومل  هاوتف ، نم  برقأ  نوکی  امبر  لضفألا  ریغ  يوتف  نا  لـجألف  يرغـصلا  اـما  يربک ، يرغـص و  عونممف  ثلاـثلا : اـّمأ  و 
[. 1  ] تام نمم  هنم  لضفأ 

______________________________

[- 1]

: موس هجو  در 
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[1151 :] میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا  هک  تسا  دودرم  موس ، لیلد  ياربک  مه  ارغص و  مه 

ص414 ج6 ؛  ۀیافکلا ؛  حاضیإ 
هب برقا  ملعا ، لوق  هشیمه  میرادن  لوبق  هک : تسا  نیا  ام  لاکشا  تسا ، عقاو  هب  برقا  ملعا ، لوق  دیتفگ : ارغص  نایب  رد  هیضق : يارغص  در 
زا تاوـما  زا  یـضعب  ياوـتف  اـب  وا  ياوـتف  هکنیا  تهج  هب  دـشاب ، عـقاو  هب  برقا  ملعا ، ریغ  ياوـتف  تـسا  نـکمم  یهاـگ  نوـچ  دـشاب  عـقاو 

. هدوب لضفا  یلعف - ملعا  زا  یتح  اهقف - مامت  زا  دهتجم  نآ  هک  تسه  قفاوم  نیدهتجم ،
اهنآ ياوتف  تسا و  ملعا  یمّود ، زا  یلوا  هک  میتسه  هجاوم  ورمع  دـیز و  مان  هب  دـهتجم  ود  ياوتف  اب  نامدوخ  نامز  رد  دـینک  ضرف  لاثم :
نکل تسا  مارح  دـیوگیم : ورمع  اما  تسا  لالح  نتت ، برـش  دـیوگیم : ملعا - دـهتجم  ینعی : دـیز - تسا : نینچ  نتت ، برـش  هب  تبـسن 

. تسا ملعا  دهتجم ، ود  نآ  زا  وا  هک  دشابیم  هّرس  سّدق  یسوط  خیش  لوق  اب  قباطم  ملعا ، ریغ  ياوتف 
: دناهدومرف نینچ  ارغص  عنم  رد  لوصالا  ۀیانع  بحاص  رکذت :

نع رظنلا  عطق  عم  ملعالا  ریغ  عم  ملعالا  يوتف  ضراعت  اذا  اـمیف  ضحمتم  اـنهاه  مـالکلا  ناـف  هل  هجو  ـال  اـممف  يرغـصلا ) عنم  اـما  «: ) لوقا »
رظنلا عطق  عمف  رخأ  روما  نم  امهوحن  ةرهـشلل و  ۀقباطملا  وا  البق  تام  نمم  لکلا  ملعا  وه  نم  يوتفل  ۀقباطملا  لثم  ۀـیجراخلا  تاحجرملا 

نییعتلا و نیب  رمالا  نارود  نم  نوکتف  نییعتلا  اهیف  لمتحیف  عقاولا  یلا  برقا  يوقا و  ملعالا  يوتف  نا  یعدن  نحن  اهلک  تاحجرملا  هذه  نع 
نارودلا دنع  طایتحالا  بوجو  هجو  هلبق  ۀـلأسملا و  ردـص  یف  تفرع  دـق  اهنع و  يدـعتلا  مدـع  اهب و  ذـخالاب  اهیف  طایتحالا  بجیف  رییختلا 

اهنوک یلا  ارظن  اهب  ذخالاب  لقعلا  لالقتسال  ادروم  اهنوک  یلا  افاضم  اذه )  ) اررکم
415 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

نأ ۀهادب  يربکلا ؛ نم  القع  یعدا  امل  يرغـصب  سیل  هنأ  الإ  کلذـک  هنأ  ملـس  ول  هنإف  هسفن ، یف  برقا  لضفالا  يوتف  نأ  یلإ  یغـصی  و ال 
[. 1  ] یفخی امک ال  يرخأ ، ةرامال  اهتقفاوم  لجأل  وأ  اهسفنل ، ةرامالا  یف  ۀیبرقالا  نوکی  نأ  نیب  اتوافت  يری  لقعلا ال 

______________________________

[. نیلیلدلا 1152 يوقا  نم 
اب ملعا  ریغ  ياوتف  تقفاوـم  هظحـالم  هب  [- 1153] دروـم نیا  رد  هچرگ  تسا  عـقاو  هب  برقا  هسفن » یف   » ملعا دـهتجم  ياوـتف  مهوـت : [- ] 1]

تیبرقا هسفن » یف   » ملعا ریغ  ياوتف  هب  تبـسن  ملعا ، ياوتف  رگید : تراـبع  هب  دـشابن  برقا  هدومن - توف  تسا و  ملعا  هک  يدـهتجم  ياوـتف 
. دراد یعون 

رد لقع  درادـن و  ياهدـئاف  روکذـم ، ياربک  رد  لقع  مکح  نآ  يارب  هیعون  تیبرقا  تسا و  هیلعف  تیبرقا  لقع ، مکح  رد  طاـنم  مهوت : عفد 
[. 1154 [] دشاب هتشاد  عقاو  هب  برق  رگید ، هراما  اب  نآ  تقفاوم  هظحالم  هب  ای  دشاب  برقا  هسفن » یف   » هک تسین  لئاق  یقرف  عقاو ، هب  تیبرقا 

: دناهدومرف نینچ  هّرس  سّدق  فنصم  روکذم  مالک  حیضوت  زا  دعب  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :
تاحجرملا نع  رظنلا  عطق  عم  ملعالا  ریغ  عم  ملعالا  يوتف  ضراعت  اذا  اـمیف  ضحمتم  اـنهاه  مـالکلا  نا  اـفنآ  اـنم  تفرع  دـق  کـنا  لوقا :» »

الف ایظفل  هعم  عازنلا  عجریف  هیلع ) و   ) ةروصلا هذه  یف  ملعالا  يوتف  ۀیبرقا  يا  يرغـصلا  میلـست  وه  هحیرـص  لب  فنـصملا  رهاظ  ۀیجراخلا و 
[. هبتشت 1155 تنا و ال  لفغت 

416 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یف وه  اـم  نوکی  هلعلف  عـقاولا ، نم  برقلا  هنأ  ملعی  مل  [، 1156] ۀـیقیرطلا وحن  یلع  ول  ادـبعت و  ریغلا  لوق  ۀـیجح  كالم  نألف  يربکلا  اما  و 

[. 1  ] الصأ لخد  امهدحأ  یف  برقلا  ةدایزل  نکی  مل  و  نایس ، هریغ  لضفألا و 
[. 2  ] مهفاف اعطق ، برقألا  نیعتل  لقعلا ، رظنب  ۀجح  ناک  اذإ  امک  برقلا ، وه  كالملا  مامت  ناک  ول  معن 1157 ]
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______________________________

. تسا مدقم  برقا ، ریغ  رب  عقاولا » یلا  برقا   » قیرط القع » : » دوب نیا  هیضق ، ياربک  هیضق : ياربک  در  [- 1]
رد طانم  ماـمت  هک  تسین  مولعم  دراد ، ّتیجح  دـلقم ، يارب  ادـبعت  هک  دـهتجم  لوق  دوش : هتفگ  نینچ  دراد ، ناـکما  تسا : نیا  اـم  لاکـشا 

طئارـش دجاو  ربخ  ود  رگا  الثم  تسا  يواسم  ملعا ، ریغ  ملعا و  رد  هک  دشاب  يزیچ  تیجح ، كالم  دیاش  دشاب ، عقاو  هب  برق  نآ ، تیجح 
نآ تیجح  طانم  اریز  دشاب  عقاو  هب  برقا  امهدحا »  » هچرگ تسا  حرطم  رییخت ، هلأسم  دندوب ، صوصنم  تاحجرم  دقاف  دندومن و  ضراعت 

. تسین صخشم  ام  يارب 
لوق تیجح  رب  مکاح  لقع ، طقف  هکنیا  لثم  تسا ، عقاولا ) یلا  تیبرقا   ) ملعا لوق  تیجح  طانم  مامت  هک  دـشاب  صخـشم  رگا  يرآ  [- » 1]

[. 1158 «] دیامن ذخا  ار  ملعا  لوق  دلقم ، دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب - ملسم  مه  ارغص  و  دشاب - دهتجم 
417 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

: دناهتخادرپ یتاکن  رکذ  هب  ثحب  نایاپ  رد  هّرس  سّدق  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  رکذت :
نم دـنع  لضفالا  یلا  عوجرلا  بوجو  نم  امهمکح  داـهتجالا  اهترـشابم  یف  طرتشی  یتلا  رومـالا  نم  يوتفلا  ۀـموکحلا و  ریغ  مکح  لـه  و 
ول لیق و  ول  ام  یلع  کلذ  یف  باحـصالا  نم  صیـصنت  دـجوی  مل  نا  مدـعلا و  تاماقملا  ضعب  یف  مهمالک  قالطا  نم  رهاظلا  امهیف  هبجوا 

لمعلا وه  دیلقتلا  نوک  یلع  ءانب  هیف  لوضفملا  دـلقی  مل  امیف  هدـیلقت  هیلع  بجیف  هنم  نکمت  مث  لضفالا  نم  هنکمت  مدـع  عم  لوضفملا  دـلق 
لاکـشا و ریغب  ةداعالا  بجی  تالماعملا ال  تادابعلا و  نع  ۀـقباسلا  لامعالا  یفف  دـلق  امیف  عوجرلا  بجی  له  لـضفالا و  نیعتب  لوقلا  یلع 

. لاکشا هیفف  اهب  نایتالا  دری  یتلا  اما 
ناک نا  اهل و  احیجرت  رثکالا  وا  اهجارختـسال  ۀماقتـسا  ةوق و  دـشا  وا  لئاسملل  اـظفح  رثکـالا  وه  لـه  لـضفالاب  دارملا  یف  اوفلتخا  مهنا  مث 

یقتا و رخآلا  لضفا و  نیدهتجملا  دحا  ناک  اذا  امیف  اوفلتخا  مهنا  امک  کلذب  یضقی  فرعلا  یلا  عوجرلا  ناب  لاقی  دق  یناثلا و  وه  رهشالا 
هریغ لوق  ۀیجح  یف  کشلا  هلوق و  ۀیجحب  عطقلل  يوقا  لوالا  سکعلاب و  نورخآ  لاق  ملعالا و  دیلقت  بوجوب  اولاق  مهـضعبف  لدعا  عروا و 

وه رییختلا و  اولمتحا  مهـضعب  لدعالا و  عروالا و  دیلقت  موزلب  مهـضعبف  ۀـلادع  اعرو و  الـضافت  املع و  نادـهتجملا  يواست  اذا  کلذـک  و 
ایواست اذا  امیف  اضیا  اوفلتخا  دـق  طایتحالل و  ةاعارم  یلوا  عروالا  رایتخا  ناک  نا  داهتجالاب و  قلعتی  امیف  ضرفلا  یف  حـیجرت  ـال  ذا  يوقـالا 

هنا موق  نع  ۀـیاهنلا و  یف  هاکح  ۀیلـصالا  ةءاربلا  یلا  عوجرلا  فیلکتلا و  طوقـسب  لیق  روهـشملا و  وه  رییختلاب و  لـیقف  تاـهجلا  عیمج  نم 
و لوخنملا »  » یف امهاکح  نیلوقلا  طوحاب  ذخالاب  ربع  نم  دارم  اذـه  لعل  هیلع و  لقثالاب  ذـخالا  بجی  هنا  موق  نع  ّدـسالاب و  ذـخالا  بجی 

مهـضعب بهذف  ۀـیبرعلا  لاجرلا و  لوصالاک و  هقفلا  یف  لخد  اهل  یتلا  مولعلا  رئاس  یف  الـضافت  هقفلا و  یف  ایواست  اذا  لوالا و  وه  نیعتملا 
دیلقت بوجو  یلا 

418 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لصف 

ضعب و  نییرابخألا ، ةریخ  وه  و  همدع 1159 ،] ۀـماعلا  نیب  طارتشالا و  باحـصالا  نیب  فورعملا  و  یتفملا ، یف  ةایحلا  طارتشا  یف  اوفلتخا 
: لیصافت لقن  امبر  و  انباحصأ ، نم  نیدهتجملا 

، تیملا دیلقت  زاوج  یف  کشلل  باحصألا ، نیب  فورعملا  وه  ام  راتخملا  و  طرتشی ، الف  يرارمتسالا  و  طرتشیف ، يودبلا  نیب  لیصفتلا  اهنم :
[. 1  ] ۀفیعض هوجو  نم  زاوجلا  یلع  زّوجملا  هب  لدتسا  ام  الإ  لصألا ، اذه  نع  جرخم  و ال  هزاوج ، مدع  لصألا  و 

______________________________

[. 1160] اضیا ذئنیح  رییختلا  وه  رهاظلا  اهعیمج و  یف  ملعالا 

تیم دیلقت  لصف ]: ]
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هراشا

؟ هن ای  دشابیم  وا  تایح »  » یتفم طئارش  هلمج  زا  ایآ  لاؤس : [- 1]
: میزادرپیم نآ  لقن  هب  کنیا  هک  تسا  فلتخم  رظن ، بابرا  هدیقع  باوج :

. تسا طرش  یتفم  تایح  [- 1161] اقلطم باحصا - نیب  فورعم  - 1
. دشابیم یتفم  تایح  طارتشا  مدع  اقلطم - هماع - نیب  فورعم  - 2

. تسا هماع  هدیقع  دننام  ناشرظن  مه  نیدهتجم 1162 ] زا  یضعب  نییرابخا و  - 3
419 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

. دناهدش لئاق  لیصفت ، تیم - رب  ءاقب  ینعی : يرارمتسا -»  » و يودب »  » دیلقت نیب  مه  یضعب  - 4
: دناهدرک لقن  نینچ  ار  هلئسم  رد  لیصافت  مه  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم 

. ۀلأسملا یف  ۀثالث  لیصافت  تاریرقتلا ) یف  لقن  دق  )
هیف و ال ةایحلا  طرتشیف  هدوجو  نیب  تیملا و  دـیلقت  زوجی  لـب  یتفملا  یف  ةاـیحلا  طرتشی  ـالف  ّیحلا  دـهتجملا  دـقف  نیب  لیـصفتلا  لوـالا :) )

. تیملا دیلقت  زوجی 
هدـیلقت زوجی  هیف و  ةایحلا  طرتشی  الف  امهوحن  نیقودـصلاک و  ۀـلدالا  قوطنمب  الا  یتفی  نمم ال  یتفملا  ناک  اذا  ام  نیب  لیـصفتلا  یناـثلا :) )

. اتیم ایح و ال  هدیلقت ال  زوجی  الف  هریغ  نیب  اتیم و  ایح و 
يرارمتـسالا نیب  ءادتبا و  تیملا  دیلقت  زاوج  مدع  ینعمب  یتفملا  یف  ةایحلا  طرتشیف  يودبلا  دیلقتلا  نیب  لیـصفتلا  اهتدـمع  وه  و  ثلاثلا :) )

یف تاریرقتلا ) بحاـص  شقاـن  دـق  نکل  و   ) هتاـیح یف  هدـلق  اذا  ارارمتـسا  تیملا  دـیلقت  یلع  ءاـقبلا  زاوـج  ینعمب  هیف  ةاـیحلا  طرتـشی  ـالف 
[: ... نیلوالا 1163 نیلیصفتلا 

هریغ يرارمتـسالا و  يودبلا و  نیب  قرف  الب  اقلطم  دیلقتلا  عجرم  یف  ةایحلا  طارتشا  وه  و  - » فورعم لوق  هّرـس  سّدق  فنـصم  راتخم  رکذت :
: تسا نیا  ناشلیلد  دشابیم و  نیلیصفتلا -» نم 

نییعت  نیب  رئاد  رما ، هک  قباس 1164 ] نایب  نامه  هب  تسه ، یح  ریغ  دیلقت  زاوج  مدع  لصا ،
420 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] هتایح لاح  یف  هدیلقت  زاوج  باحصتسا  اهنم :
______________________________

مدـع لـصا ،»  » تیجح رد  کـش  اـب  دـشابیم و  كوکـشم  تیم ، لوق  تسا و  یح  دـهتجم  لوق  تیجح  نقیتم ، ردـق  دـشابیم و  رییخت  و 
. دومن افتکا  وا  لوق  هب  ناوتیمن  هیعرش  فیلاکت  هدهع  زا  جورخ  رد  سپ  تسا  تیجح 

هک دناهدومن  کسمت  یفیعض  هوجو  هب  زاوج »  » هب نیلئاق  نکل  درادن  دوجو  روکذم  لصا  هب  کسمت  زا  ریغ  یجرخم » : » هّللا همحر  فنصم 
: میزادرپیم نآ  حیضوت  هب  کنیا 

تیم دیلقت  زاوج  هلدا 

هراشا
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: میئامنیم بلج  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  مالک  هب  ار  امش  هجوت  ثحب ، هب  دورو  زا  لبق  هلئسم ، تیمها  ظاحل  هب  [- 1]
. هتایح لاح  نم  هدیلقت  زاوج  باحصتسا  وه  ءادتبا  تیملا  دیلقت  زاوجل  اهب  لدتسا  یتلا  ۀفیعضلا  هوجولا  نم  و  ... 

یـصحت ةریثک ال  تاجاجتحا  نیزوجملل  نا  مدقتملا  همالک  ضعب  نم  تفرع  لب  تاریرقتلا » بحاص   » هوجولا کلت  نم  ۀلمج  رکذ » دـق  «و 
: اهنم نیهجو  يوس  فنصملا  رکذ  امک  ۀفیعض  اهلک  هوجولا  کلت  نا  فاصنالا  نکل  و 

عم تیملا  يوتف  قفاو  امیف  الا  عفنت  امم ال  اهنا  انم  تفرع  دـق  اعیمج و  تیملا  ّیحلا و  يوتف  نم  لکل  ۀـلماشلا  ۀـلدالا  تاـقالطا  امهدـحا :» »
. اقلطم ّیحلا ال 

. هتامم دعب  یلا  هتایح  لاح  نم  تیملا  دیلقت  زاوج  باحصتسا  امهیناث :» »
: ۀثالث هوجو  نم  نیزوجملا  باحصتسا  ررق  دق  تاریرقتلا » بحاص  نا  مث  »

باحـصتسالا و ثلاثلا  هظفل : اـم  لاـق  یتفملا » مکح  باحـصتسا   » و یتفتـسملا » مکح  باحـصتسا   » و هیف » یتفتـسملا  مکحلا  باحـصتسا  »
مکح باحـسنا  داری  ۀثلاث »  » یتفتـسملا و مکح  باحـسنا  داری  يرخا » و   » هیف یتفتـسملا  مکحلا  باحـسنا  داری  ةرات »  » هناف هوجو  نم  هریرقت 

لمعلا  هاوتفب و  ذخالا  زوجی  نمم  ناک  ینالفلا  دهتجملا  نا  لاقی : ریخالا » یلعف   » یتفملا
421 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

هتالاح ریغت  دنع  کلذ  بحـصتسی  هنا  امک  بحـصتسیف  وا ال  هلاوقا  عابتا  زوجی  له  هنا  توملا  دـعب  کش  دـق  هلاوقال و  اقباطم  جراخلا  یف 
. اهوحن بیشملا و  بابشلا و  ۀحصلا و  ضرملا و  نم 

زاوجلا بحـصتسنف  هیف  کشن  توملا  دـعب  ةایحلا و  لاح  ینالفلا  دـهتجملا  يوتفب  ذـخالا  ناک  ینالفلا  دـلقملل  نا  لاـقی : یناـثلا » یلع  «و 
. قباسلا یف  مولعملا 

ریغ یلا  لاق »  » اهمکح بحصتسنف  کلذ  یف  کشن  ینالفلا و  دهتجملا  يوتفب  بوجولا  اهمکح  ناک  ۀعقاولا  هذه  نا  لاقی : لوالا » یلع  «و 
. هماقم عفر  همالک  نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا »  » هتاریرقت هوجو  نم  کلذ 

لکل اعفان  ناکل  ریرقتلا  اذه  مت  ول  فنصملا و  هیلع  رـصتقا  يذلا  وه  و  یتفملا » مکح  باحـصتسا   » وه ۀثالثلا  ریراقتلا  هذه  يوقا  و  لوقا :» »
دیلقتلا نم  لکل  اعفان  ناکل  مت  ول  اضیا  وهف  یتفتـسملا » مکح  باحـصتسا  اما  و   » یتأیـس امک  اـعیمج  يرارمتـسالا  یئادـتبالا و  دـیلقتلا  نم 
دلقملا نا  لاقی  نا  حص  کلذ  دـنعف  یتفملا  ةایح  مایا  كردا  نمم  یتفتـسملا  ناک  اذا  امب  صتخی  نکل  اعیمج و  يرارمتـسالا  یئادـتبالا و 

اذـه هتایح و  مایا  كردـی  مل  ول  اقلطم و  باحـصتسالاب ال  نآلا  کلذـکف  هتایح  لاح  یف  ینالفلا  دـهتجملا  يوتفب  ذـخالا  هل  ناک  ینالفلا 
. هیلا ۀجاحلا  دادتشا  مدع  دعب  مهمب  سیل  یتأیس و  امیف  ماقملا و ال  یف  فنصملا ال  هیلا  رشی  مل  امم  ریرقتلا 

وهف ماکحالا  نم  کلذ  وحن  رمخلا و  ۀساجن  وا  ریصعلا  ۀمرح  وا  ةذاعتـسالا  بوجو  باحـصتساک  هیف » یتفتـسملا  مکح  باحـصتسا  اما  «و 
[. 1165] رظتناف یتأیس  امک  هل  فنصملا  هرخدا  دق  یئادتبالا و  نود  طقف  يرارمتسالا  دیلقتلا  عفنی  امم 

: میزادرپیم هلدا  نایب  هب  کنیا 
422 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذک نکی  مل  نا  و  فرعلا ، رظنب  ةایحلاب  موقتم  هنإف  هعم ، يأرلا  ءاقب  مدعل  افرع ، هعوضوم  ءاقب  مدعل  هل ، لاجم  هنا ال  کیلع  بهذی  و ال 
[. 1 [ ] هیأر 1166 تیملا و  مادعنال  بجوم  هلها  دنع  توملا  نا  ثیح  اعقاو ،

______________________________

: باحصتسا - 1
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هراشا

[: تسا 1167 نیا  هّللا  همحر  فنصم  نایب  العف  نکل  دناهدومن  ریرقت  ار  باحصتسا  قیرط ، دنچ  هب 
ددرم ام  هدومن و  توف  نونکا  اما  دوب  دیلقتلا » زئاج   » تایح لاح  رد  دهتجم  نالف  تسا : نینچ  باحصتسا ، ریرقت  یتفم : مکح  باحـصتسا 
هتالاح ریغت  دنع  کلذ  بحـصتسی  هنا  امک  میئامنیم ... - باحـصتسا  ار  زاوج  نامه  اذل  هن  ای  میئامن  دـیلقت  وا  زا  میناوتیم  ایآ  هک  میتسه 

«. لوصالا 275 ۀیانع   » اهوحن بیشملا و  بابشلا و  ۀحصلا و  ضرملا و  نم 
[- 1]

: باحصتسا در 

يارب ییأر  اـفرع »  » توم زا  دـعب  تسا و  دـهتجم  يأر 1168 ] ذـخا  دـیلقت ، اریز  درادـن  دوجو  تیم  دـیلقت  زاوج  باحـصتسا  يارب  یلاجم 
یموهفم توم ، زا  دعب  اذـل  دراد  تیلخدـم  فرعلا - دـنع  يأر - ءاقب  رد  تایح »  » اریز دوشیم  لئاز  يأر ، نآ  هکلب  درادـن  دوجو  دـهتجم 

، فرع رظن  زا  يأر - ینعی : دـیلقت - زاوج  عوضوم  سپ  درادـن  يأر  توم ، زا  دـعب  وا  اریز  دـنامیمن  یقاـب  دـهتجم ، يأر  ذـخا  زاوج  يارب 
، نآ ءاقب  هب  مکاـح »  » تسا و ربتعم  عوضوم ، ءاـقب  باحـصتسا ، رد  هک  میدرک  ناـیب  اـطوسبم  باحـصتسا - ثحب  رد  ـالبق - تسا و  یفتنم 

. لیلد ناسل  هن  و  لقع - هن  تسا  فرع 
. دشابیم یقاب  مه  توم  زا  دعب  حور  تسا و  حور  تفص  نآ ، اریز  دشاب  یقاب  دهتجم ، نآ  يأر  تسا  نکمم  لقع ، رظن  زا  هتبلا 

423 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امیف ال نوکی  امنا  کلذ  ناف  هیلا ، هتجوز  رظن  زاوج  هتـساجن و  هتراهطک و  هتایح ، لاح  ماکحأ  ضعب  باحـصتسا  ۀحـص  کلذ  یفانی  ـال  و 

یف هنم  دب  يأرلا ال  ءاقب  و  اعقاو ، هضورع  یف  لخد  ةایحلل  نوکی  نا  لمتحا  نا  و  هتوم ، دـعب  یقابلا  هندـبب  هئاقب  نابـسحب  افرع  هتایحب  موقتی 
[. 1  ] اعامجإ مره  وأ  ضرمل  عفترا ، وأ  يأرلا  لّدبت  اذإ  امیف  دیلقتلا  زوجی  اذل ال  و  اعطق ، دیلقتلا  زاوج 

______________________________

دوجو باحـصتسا ، ناـیرج  يارب  یلاـجم  اذـل  تسین  ییأر  توـم ، زا  دـعب  تسا و  تاـیح  هب  موـقتم  فرع ، رظن  هب  يأر »  » نوـچ هصـالخ :
[. 1169] درادن

لاح ماکحا  زا  یضعب  هنوگچ  سپ  تسین 1170 ] حیحص  هتامم - دعب  یلا  هتایح  لاح  نم  تیم - دیلقت  زاوج  باحـصتسا  رگا  مهوت : [- 1]
. دنیامنیم باحصتسا 1171 ] ار  وا  هجوز  رظن  زاوج  ای  تساجن  تراهط ، دننام  تایح ،

تسا ترابع  نآ  دوشیم و  ود - ره  تیم - یح و  لماش  هک  تسا  يزیچ  فرع ، رظن  هب  روکذم  ماکحا  رد  باحصتسا  عوضوم  مهوت : عفد 
مه  نینچ  اذل  و  صاخلا » دسجلا   » زا

424 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هرشح  نوکی  و  هعوضوم ، مادعناب  فرعلا  رظنب  توملاب  يأرلا  ءافتنا  نوکی  [ 1172] ۀلمجلاب و 

______________________________

شعوضوم هک  دـیلقت  زاوج  فالخ  هب  باحـصتسالاب 1173 -»] نآلا  کلذکف  قباسلا  یف  اسجن  وا  ارهاط  ناک  يذـلا  اذـه  : » دوشیم هتفگ 
باحـصتسا ار  نآ  ناوتب  ات  دشاب  یقاب  يأر »  » دـیاب دـیلقت  زاوج  رد  هکیلاحرد  تسا  یفتنم  يأر  نآ  تایح ، زا  دـعب  تسا و  دـهتجم  يأر 

. دومن
«. اعامجا مره  وا  ضرمل  عفترا  وا  يأرلا  لدبت  اذا  امیف  دیلقتلا  زوجی  ال  [ 1174] اذل و  : » هلوق

425 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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توملا لاح  ۀـیقابلا  ۀـقطانلا  سفنلا  وه  و  هعوضوم ، ءاـقبل  ۀـقیقح ، کلذـک  نکی  مل  نا  و  مودـعملا ، ةداـعا  باـب  نم  وه  اـمنا  ۀـمایقلا  یف 
ۀحـص یف  القع  سفنلا  ءاقب  يدـجی  الف  فرعلا ، وه  همدـع  عوضوملا و  ءاـقب  یف  رادـملا  نأ  باحـصتسالا  باـب  یف  تفرع  دـق  و  هدرجتل ،

[. 1  ] ادیج لمأتف  اهمادعنا ، دعب  ۀمایقلا  موی  داعت  امنا  ۀیقاب و  ریغ  اهنأ  هلهأ  نابسح  و  هیلع ، فرعلا  ةدعاسم  مدع  عم  باحصتسالا 
لاح یف  هدیلقت  زاوج  یف  فاک  هتایح  لاح  یف  هثودح  نأ  الإ  هعوضوم ، مادـعنال  توملاب  لوزی  ناک  نإ  يأرلا و  داقتعالا و  معن ، لاقی : ال 

لاحلا  وه  امک  هتوم ،
______________________________

باـب رد  نوـچ  دـشابیم و  عوـضوم  ندـش  یفتنم  شتلع  دوـشیم و  یفتنم  دــهتجم ، يأر  توـم ، ببــس  هـب  اـفرع  هـکنیا  هصـالخ ، [- 1]
مئاق هک  دهتجم  يأر  اریز  دومن  باحصتسا  ار  دیلقت  زاوج  ناوتیمن  هیف » نحن  ام   » رد اذل  تسا  فرع  عوضوم ، ءاقب  هب  مکاح  باحـصتسا ،
رظن زا  اتقیقح و  هچرگ  تسا  مودعم  هداعا  فرع ، رظن  زا  تمایق  رد  وا  عوجر  هدش و  مودعم  توف ، ببـس  هب  دهتجم  نآ  [، 1175] دوب وا  هب 
طانم میتفگ  نکل  تسه  یقاب  هک  دشابیم  هقطان 1176 ] سفن  يأر ، عوضوم  هتشگ و  ریغتم  وا  تافـص  هکلب  هدشن  مودعم  دهتجم » ، » لقع

. لقع هن  تسا  فرع  رظن  باحصتسا ، باب  رد 
«. ادیج لمأتف 1177 ] : » هلوق

426 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ۀیاورلا یف 

هیلا ریشأ  امک  اعطق ، زاج  امل  امهوحن  لدبت و  وا  نونجب  لاز  ول  اذل  و  داقتعالا ، يأرلا و  ءاقب  نم  هزاوج  یف  ّدب  هنأ ال  یف  ۀهبش  ال  لاقی : ّهناف 
[. 2  ] یئادتبالا دیلقتلا  یلإ  ۀبسنلاب  اذه  افنآ .

______________________________

ربتعم يأر ، ءاقب  دیلقت ، زاوج  رد  دیوگیم : نکل  دوشیم  یفتنم  دهتجم  يأر  توم ، هطساو  هب  افرع  هک  دریذپیم  لکشتسم  لاکـشا : [- 1]
[- 1179] دـیامنیم تیاـفک  توم  زا  دـعب  دـیلقت  زاوج  يارب  تاـیح 1178 -] لاـح  رد  قباـس - يأر  ناـمه  ثودـح  دوـجو و  هکلب  تسین 

. ۀیاورلا یف  لاحلا  وه  [ 1180] امک
. تسا [ 1181 «] قرافلا عم   » تیاور لقن  هب  دیلقت  سایق  باوج : [- 2]

[1182] دوش لئاز  يدـهتجم  يأر  نآ ، لاثما  ای  يرامیب  نونج ، ببـس  هب  رگا  اذـل  تسا و  مزـال  دـهتجم ، يأر  یلعف  ءاـقب  دـیلقت ، زاوج  رد 
. تسین حیحص  وا  زا  دیلقت  نتملا - یف  فنصملا  نم  مدقت  امک  اعامجا  لب  اعطق -

427 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
هنأ الا  اهثودح ، اهضورعل و  اطانم  ناک  نا  هیأر و  ناف  اهیف ، هدلق  یتلا  ماکحالا  باحصتسا  ۀیضق  هنأب  لاقی  امبرف  يرارمتسالا 1183 ،] اما  و 

نم  ضورعلا ال  بابسا  نم  افرع 
______________________________

: دناهدومرف نینچ  روکذم ، لاکشا  هب  تبسن  فنصم ، خساپ  نایب  زا  دعب  هّرس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  رکذت :
کلذ لکـشتسملا و  دافا  امک  قباسلا  یف  يأرلا  ققحت  دیلقتلا  زاوج  یف  یفکیف  دهتجملا  يا  هعوضوم  مادعناب  يأرلا  مادـعنا  ملـس  ول  لوقا :

. هلاوز دعب  یلا  هثودح  لاح  نم  هب  لمعلا  زاوج  باحصتسال 
یلع هل  ۀلالد  امم ال  وهف  رخآ  يأر  یلا  يأر  لدـبت  وا  مره  وا  ضرم  وا  نونجب  يأرلا  لاز  اذا  امیف  دـیلقتلا  زاوج  مدـع  یلع  عامجالا » اما  «و 

[. یفخی 1184 امک ال  دهتجملا  تومب  لاز  اذا  امیف  دیلقتلا  زاوج  مدع 
. یئادتبالا دیلقتلا  یلا  ۀبسنلاب  اذه  هلوق :
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باحـصتسالا و ال نم  ال  درادن - دوجو  نآ  زاوج  رب  یلیلد  میتفگ  هک  دوب  تیم  زا  یئادـتبا  دـیلقت  هب  تبـسن  میدرک ، نایب  نونکات  ار  هچنآ 
. ۀیاورلاب هسایق  باب  نم 

428 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] ضورعملا عوضوملا و  تاموقم 

هناف ال حـضاوف ، تفرع  امک  ةرطفلا  ۀیـضق  لقعلا و  مکحب  ناک  نا  دـیلقتلا  زاوج  ناف  اـقباس ، اعرـش  مکحلاـب  نیقی  ـال  هنا  یفخی  ـال  هنکل  و 
نأ نم  قیقحتلا  وه  ام  یلع  کلذـکف ، لقنلاب  ناک  نا  و  حـضاو . وه  و  أطخأ ، امیف  رذـعلا  فیلکتلا و  نم  هباصأ  ام  زجنت  نم  دـیزأ  یـضتقی 
الإ اقباس ، هب  عطقلا  مدعل  هدلق ، ام  باحصتسال  لاجم  الف  اهادؤم ، قبط  یلع  ۀیعرـش  ماکحأ  ءاشنا  ال  کلذ ، الا  تسیل  اعرـش  ۀیجحلا  ۀیـضق 

یلع 
______________________________

تیم  دیلقت  رب  ءاقب 
؟ تسیچ دیلقت  رارمتسا  زا  دوصقم  هیف » نحن  ام   » رد لاؤس : [- 1]

، دهتجم نآ  نونکا  اما  هدومنیم  دیلقت  دهتجم  نالف  زا  يدرف  دینک  ضرف  تسا . تیم  دیلقت  رب  ءاقب  نامه  دیلقت ، رارمتسا  زا  روظنم  باوج :
. هن ای  تسا  زئاج  تیم ، نآ  دیلقت  رب  ءاقب  ایآ  هک  میئامن  ثحب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  هدومن  توف 

: دناهدومن کسمت  ماکحا » باحصتسا   » هب وحن  نیا  هب  تیم 1185 ] دیلقت  رب  ءاقب  زاوج  يارب 
نونکا دوب ، هدش  تباث  دلقم ، يارب  دهتجم  نآ  يأر  هطـساو  هب  ریـصع - تمرح  رمخ و  تساجن  هعمج ، تالـص  بوجو  دـننام  یماکحا - »

هدوب ماکحا  نآ  ثودـح  تلع  دـهتجم ، يأر  هک  تسین  یکـش  میئامنیم و  باحـصتسا  ار  ماکحا 1186 ] ناـمه  ءاـقب  هدومن ، توف  وا  هک 
[. 1187 «] دنشابیم تجح  باحصتسا ، ياضتقم  هب  ماکحا  نامه  مه ، يأر  لاوز  زا  دعب  سپ  تسین  ذوخأم  اهنآ  عوضوم  رد  اما  تسا 

429 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] قحاللا یف  قباسلا  هیأر  ۀیجح  یلع  لیلد  و ال  عجارف 1189 ،] باحصتسالا  تاهیبنت  ضعب  یف  [ 1188] انفلکت ام 

______________________________

: دناهدومن در  ار  باحصتسا  هب  کسمت  قیرط  هس  هب  هّرس  سّدق  فنصم  [- 1]
هب هکنیا  ات  درادن  قباس  نیقی  یعرش ، مکح  هب  تبسن  دلقم ، دناهدرک : در  وحن  نیا  هب  دوخ  يانبم  قبط  ار  باحـصتسا  ءادتبا  فنـصم  فلا :

ياضتقم هک  تسا  یهیدب  دشاب ، نآ  يرطف 1190 ] مکح  لقع و  دیلقت ، زاوج  لیلد  رگا  اریز : دیامن  اقبا  ار  مکح »  » نآ باحصتسا ، هلیسو 
رد تسا و  عقاو  زّجنم  عقاو ، هب  هباصا  تروص  رد  هک : تسا  نیا  تیجح ، يانعم  دـشابیم و  دـلقم  يارب  دـهتجم  لوق  تیجح  لـقع ، مکح 

یعرـش مکح  تبـسن  دراد - نیقی  تجح »  » هب تبـسن  شقباس  دیلقت  رد  دلقم  روکذم ، يانبم  رب  انب  سپ  تسا  رّذـعم  هباصا ، مدـع  تروص 
. درادن نیقی 

تسا و دهتجم  لوق  تیجح  اهنآ  لولدم  دافم و  فنـصم ، قیقحت  رب  انب  دـشاب  تایاور - تایآ و  دـننام : تایلقن -»  » دـیلقت زاوج  لیلد  رگا 
. دشاب يرهاظ  مکح  لعج  اهنآ  دافم  هکنیا  هن  دراد  تیرذعم  تیزجنم و  طقف  ینعی : میدرک  نایب  نونکا  هک  دوب  نامه  تیجح ، يانعم 

430 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
وأ ۀیفیلکتلا  ۀـیعقاولا  ماکحالا  نم  هیلا  تدأ  ام  لثم  لعج  ۀیعرـشلا  ۀـیجحلا  ۀیـضق  نوک  نم  مهنیب ، فورعملا  وه  ام  یلع  [ 1191] ءانب اما  و 

لهأ دنع  يأرلا  نوک  لجأل  افرع ، عوضوملا  ءاقب  يوعدب  لاجم ، ناک  نإ  ماکحألا و  نم  هدلق  ام  باحصتسالف  رهاظلا ، یف  اعرش  ۀیعـضولا 
ول ال لمتحملا - نم  هنإف  فازجلا ، نع  ۀیلاخ  يوعدلا  نوک  مدع  فاصنالا  نأ  الا  ضورعملا ، تاموقم  نم  ضورعلا ال  بابـسا  نم  فرعلا 

نم مهدـنع  مکحلا  عاـفترا  نم  ّدـع  ثیحب  قـلطم ، لوـقب  اـهتاعوضومل  اـماکحا  تـسیل  اـضیا  مهدـنع  ۀـیدیلقتلا  ماـکحالا  نأ  عوـطقملا -
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، هیأر بسحب  اهل  اماکحا  تناک  امنا  لب  هوحن ، يأرلا و  لدبت  ببسب  هعوضوم ،
______________________________

[. قحاللا 1193 یف  قباسلا  هیأر  ۀیجح  یلع  لیلد 1192 ] و ال  هلوق :
431 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ءاقب زارحا  رابتعال  اهباحـصتسا ، ۀحـص  مدع  یف  یفکی  کلذ  لامتحا  درجم  و  لدـبتلا ، دـنع  هعوضوم  ءافتناب  مکحلا  ءافتنا  نم  ّدـع  ثیحب 
[. 1  ] ادیج لمأتف  افرع ، ول  عوضوملا و 

لاح یف  زجی  مل  اعامجا ، ضرملا  وأ  مرهلا  ببـسب  يأرلا ، لاوز  دـعب  دـیلقتلا  یلع  ءاـقبلا  زجی  مل  اذا  هنا  يوعد  ناکما 1194 ] عم  هلک  اذـه 
[. 2  ] لّمأتف اعطق ، یلوأ  وحنب  توملا 

______________________________

دب سپ ال  تسا  ماکحا  لعج  دهتجم ، لوق  تیجح  يانعم  روهـشم ، رب  انب  : ] روهـشم رظن  قبط  باحـصتسا ، در  رد  فنـصم  خساپ  ب : [- 1]
ببـس وا  يأر  هکلب  تسین  مکح  نآ  عوضوم  افرع  دـهتجم  يأر  تسه و  قباـس  نیقی  ياراد  يرهاـظ ، یعرـش  مکح  هب  تبـسن  دـلقم ، نآ 

اما تسه  یلاجم  هدومن ، دـیلقت  دـهتجم  نآ  زا  دـلقم  هک  یماکحا  هب  تبـسن  باحـصتسا ، ناـیرج  يارب  نیارباـنب  تسا  مکح  نآ  ثودـح 
نآ رد  دهتجم  يأر  نظ و  هکلب  تسین  عقاو »  » شعوضوم هدـش ، ثداح  دـهتجم ، يأر  هطـساو  هب  هک  یماکحا  نآ  هک : تسا  نیا  فاصنا ،

يارب یمکح  هکلب  دوبن  يرهاظ  مکح  تشادـن  تیلخدـم  وا  داـقتعا  نظ و  رگا  دـنیوگیم و  يرهاـظ  مکح  نآ ، هب  اذـل  دراد و  تیلخدـم 
نظ تسا و  عقاو  سفن  مکح ، نآ  عوضوم  ایآ  هک  تسا  لمتحم  لقاال  دراد و  تیلخدم  دهتجم  نظ  دب  سپ ال  دوب  عقاو  لابق  رد  عوضوم ،

، کش دوجو  اب  هک  تسا  یهیدب  دراد و  تیلخدـم  دـهتجم ، داقتعا  يأر و  هلدا ، فرع و  رظن  زا  هکنیا  ای  درادـن  تیلخدـم  نآ  رد  دـهتجم 
[1195 .[] دومن باحصتسا  ار  ماکحا  ناوتیمن  عوضوم  هب  تبسن 

سپ تسین  زئاج  اعامجا  يریپ - ای  يرامیب  ببـس  هب  دهتجم - يأر  لاوز  تروص  رد  دیلقت  رب  ءاقب  نوچ  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  ج : [- 1]
هب  توم  ببس  هب  يأر  لاوز  تروص  رد 

432 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
ریدقت یلع  اهقالطا  عنم  هیلع - اهتلالد  مدع  نم  هیلا  انرـشا  ام  یلا  افاضم  هیف - و  دـیلقتلا . یلع  ۀـلادلا  تایآلا 1197 ] قالطا  [: 1196] اهنم و 

[. 1  ] یفخی امک ال  هعیرشت  لصا  نایبل  قوسم  وه  امنا  و  اهتلالد ،
______________________________

. دشابیمن زئاج  ءاقب »  » یلوا قیرط 
[- 1]

: هیظفل هلدا  قالطا  : 2

. دشابیم نامتک 1200 ] و  لاؤس 1199 ] [، 1198] رفن هیآ  دننام  یتایآ  قالطا  هلدا ، زا  رگید  یکی 
: دناهدومن هشقانم  تایآ  هب  لالدتسا  رد  تهج  ود  زا  هّرس  سّدق  فنصم 

، دهتجم لوق  ذخا  زاوج  رب  لاد  لاؤس ، هیآ  رفن و  هیآ  : » میتفگ دیلقت  زاوج  هلدا  نایب  رد  البق  تسین و  دیلقت  زاوج  رب  لاد  تایآ ، الصا  فلا :
، تسا بجاو  دناهدومن ، رفن  هک  یناسک  رب  ینعی : دشاب  ملع  لیـصحت  هظحالم  هب  عاجرا  نآ  تسا  لمتحم  هکلب  تسین  لیلد  نودب  ادـبعت و 

دیوگب هیقف  نآ  دیوگب ، هیقف  نیا  دننک ، نایب  ار  تامرحم  تابجاو و  دنیامن ، راذنا 
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433 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] اهیف ةایحلا  لاح  یلا  قابسنالا  يوعد  ناکما  عم  دیلقتلا ، یلع  تایاورلا  نم  ّلد  ام  قالطا  لاح  حدقنا  هنم  و 

______________________________

[. 1201 «] دیامن دیلقت  دریذپب و  ار  وا  لوق  ادبعت  هکنیا  هن  دیامن  لمع  دوخ  عطق  قبط  دوش و  لصاح  ملع ، هدنونش ، يارب  اتجیتن  و 
هب تیم  دـیلقت  زاوج  يارب  ناوتب  هکنیا  ات  درادـن  قالطا  الـصا  یتفم  تامم  تایح و  تهج  زا  روکذـم  تاـیآ  تلـالد ، میلـست  ضرفرب  ب :
هک تسا  یهیدـب  دـشابیم و  لمهم  ثحب ، لحم  تهج  زا  تسا و  دـیلقت  تیعورـشم  لصا  نایب  ماقم  رد  تایآ  اریز  دومن  کـسمت  اـهنآ 

. دشاب نایب  ماقم  رد  تهج ، نآ  زا  ملکتم  هک  تسا  نیا  رب  طونم  لیلد ، کی  زا  قالطا  هدافتسا 
. میدرک نایب  حورشم  وحن  هب  [ 1202] البق ار  اهنآ  نتم  هک  دشابیم  رابخا  قالطا  هیظفل ، هلدا  زا  رگید  یکی  [- 1]

اریز دش  صخشم  امـش  يارب  مه  دیلقت  زاوج  رب  لاد  رابخا  قالطا  عضو  میدرک 1203 ،] نایب  تایآ  دروم  رد  هچنآ  زا  هّللا : همحر  فنـصم 
ات تسین  دراد ، تیلخدـم  دـیلقت  رد  هک  يروما  طئارـش و  نایب  ماقم  رد  دـشابیم و  لمهم  یلعف ، ثحب  تهج  زا  تایآ - دـننام  مه - رابخا 

. دومن کسمت  اهنآ  قالطا  هب  ناوتب 
«. اهیف ةایحلا  لاح  یلا  قابسنالا 1204 ] يوعد  ناکما  عم  : » هلوق

تاوما لماش  دراد و  ایحا »  » هب قابـسنا  فارـصنا و  رابخا ، زا  یـضعب  هک : دراد  دوجو  قارتفا  تهج  نیا  زا  راـبخا  تاـیآ و  نیب  هوـالع » هب  »
ۀعقاولا ثداوحلا  اما  و  دننام ...« : دوشیمن 

434 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
امک ال الـصأ ، امهنیب  توافت  الب  یحلاک  تیملا  دـیلقت  زاوج  هتیـضق  و  دادـسنالا ، لیلد  الا  دـیلقتلا  یلع  لیلد  ـال  ّهنا  يوعد  [: 1205] اهنم و 

[. 1  ] یفخی
______________________________

 ... هنیدل اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اماف   ...«، » انثیداحا ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف 
[. 1206  ...«] انبح یف  نسم  لک  یلع  امکنید  یف  اودمصاف   » ای هودلقی » نا  ماوعللف 

[- 1]

: دادسنا لیلد  : 3

هراشا

لقن ار  ناشیا  مالک  لصا  اذـل  دـشابیم  هّرـس  سّدـق  یمق  ققحم  هب  طوبرم  دادـسنا ، لیلد  هب  کسمت  هدـمآ ، هیافک  حورـش  رد  هچنآ  رب  انب 
. میئامنیم

لیـصحت الا  انیلع  سیلف  حـیبق  قاطی  امب ال  فیلکتلا  ّدـسنم و  ماکحالاب  ملعلا  لیبس  و  اننامز ، لاثما  یف  نوفّلکم  نحن  لاـقی : نا  قحلاـف  »... 
امب فلکم  یماعلا - يا  هنا - لصاحلا : و  اهدـحا ...  وه  هب  فلکملاف  روما  نیب  ددرت  نا  و  وهف ، نونظملا  نیعت  اذاف  یعقاولا  هّللا  مکحب  نظلا 
اهنم دـحاو  نوک  نونظملا  رومألا  دـحأ  هنوکب  امإ  صوصخلاـب و  اـمإ  رمـالا  سفن  یف  هّللا  مکح  وه  هلوق  نا  هرظن  یف  حّـجرت  هدـنع و  رهظ 

اذا ۀـیملعألا  کلذـک  و  ّیحلا . هلاق  ام  وه  رمالا  سفن  یف  هّللا  مکح  هنوکب  هل  نظلا  بجوی  اهدرجمب ال  ةایحلا  و  رمـالا . سفن  یف  هّللا  مکح 
یف لـصحی  دـق  ّیحلا و  یف  کـلذ  لـصحی  دـقف  ناـحجرلا  هب  لـصح  اـم  وـه  راـیعملاف  اـقباس . انرـشا  اـمک  ملعـالا  یف  رمـالا  رـصحنی  مـل 

[. 1207 «] تیملا
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لوق ای  دشاب  یح  لوق  هاوخ  تسا  نیعتم  دـشابیم ، عقاو  هب  برقا  هچنآ  ذـخا  هک : تسا  نیا  هّرـس  سّدـق  یمق  ققحم  مالک  ياضتقم  هجیتن :
. تیم

435 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
[. 1  ] هیف  ] هیلع لقنلا  لقعلا و  لیلد  نم  تفرع  امل  هیلا 1208 ،] ۀبونلا  لصت  داکی  هنا ال  هیف  و 

مدع  مالّسلا  مهیلع  ۀّمئالا  باحصا  نم  مولعملا  ناف  ءاقبلا ، یلع  ةریسلا  يوعد  [: 1209] اهنم و 
______________________________

[- 1]

: دادسنا لیلد  در 

دـشابیم و ملاع  هب  لهاج  عوجر  هب  مکاح »  » ناسنا يرطف  لقع  هکلب  تسین  دادـسنا  لیلد  ارارمتـسا - هچ  اودـب و  هچ  دـیلقت - زاوج  لـیلد  ]
هجولا اذهف  ّیحلا  یلا  عوجرلا  نیعت  نییعتلا  ۀـلاصا  یـضتقم  نا  امک  [- 1210 [] دادسنا لیلد  هن  دنتـسه  دـیلقت  زاوج  رب  لاد  رابخا ، نینچمه 

. طقاس
436 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[. 1  ] یتفملا توم  دعب  ادیلقت  هوذخأ  امع  مهعوجر 
اّمنإ ابلاغ  مهنأ  لجأل  ماکحألا  نم  هوذخأ  امع  اوعجری  مل  امنإ  مالّسلا  مهیلع  مهباحـصأ  و  مالکلا ، لحم  وه  امیف  ةریـسلا  عنم  هیف 1211 ] و 

امک ال دیلقتب  سیل  وه  و  الـصأ ، هیف  لقانلا  يأر  لخد  نود  نم  اهعم  وأ  دحأ ، ۀطـساو  الب  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  اهلقنی  نمم  اهنوذخأی  اوناک 
. هتوم دعب  عجری  مل  وأ  عجر  دق  ناک  هنأ  هیأر ، هریغ و  لوقب  دّبعت  نم  لاح  نآلا  یلا  ملعی  مل  و  یفخی ،

[. 2  ] رکذی وا  رطسی  نأب  قیلی  امم ال  کلذ  ریغ  اهنم  و 
______________________________

[- 1]

: هعرشتم هریس  : 4

هراشا

: ینعی هدش ، تیم  رب  دیلقت  ءاقب  زاوج  رب  هریس  ياعدا  »
ناـمه رب  دـندرکیمن و  عوجر  يأر  نآ  زا  تاور  نآ  توم  ببـس  هب  دـندوب ، هدومن  ذـخا  تاور  زا  ار  هچنآ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا 

[. 1212 «] دناهدوب دیلقت 
[- 2]

: هعرشتم هریس  در 

درادن طابترا  ام  یلعف  ثحب  هب  وا - لاثما  هرارز و  دـننام  دـندرکیم - لقن  اهنآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یتایاور  هب  باحـصا  لمع  »
، ربخ تفایرد  زا  دـعب  هدوب و  تیاور  لقن  سفن  رد  وا  لاثما  هرارز و  هب  ناشعوجر  دـندوب و  ناـسل  لـها  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  اریز 

دیلقت هلأسم  هب  یطابترا  تیاور ، رهاظ  هب  لمع  هک  تسا  یهیدـب  دـندومنیم و  لمع  نآ  رهاـظ  هب  یـسررب و  لـمأت ، تیاور ، رد  ناـشدوخ 
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[. 1213  ...«] درادن
437 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

کلذـکف مهتوم  دـعب  مهلوقب  لمعلا  زوجی  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  نا  نم  رکذـی » وا  رطـسی  نا  قیلی  ـال  اـمم  کـلذ  ریغ  [: 1214] اـهنم و  : » هلوق
: لسرملا یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  یف  ۀلزنملا  مومعل  انئاملع 

«. لیئارسا ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  »
. نظلا ۀیجح  یلع  لد  ام  مومعل  هب  لمعلا  بجیف  نظلا  دیفی  تیملا  دهتجملا  لوق  نا  نم  و 

ۀلیل موی و  باتک  یسأر  دنع  اذاف  یضرم  یف  یندوعی  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  ّیلع  لخدف  اضیرم  تنک   » لاق فلخ  یبا  نب  دمحا  ربخ  نم  و 
[. 1215  «] سنوی هّللا  محر   ] سنوی هّللا  محر  سنوی ، هّللا  محر  لوقی : لعج  هرخآ و  یلا  هلوا  نم  هیلع  یتا  یتح  ۀقرو  ۀقرو  هحفصتی  لعجف 

هدنـسب يور  اضیا  لاق  مث  هتوم  دـعب  سنوی  دـیلقت  یلع  مامالا  ریرقت  لصحف  يوتفلا  باتک  ناک  باتکلا  نا  رهاظلا  ۀـیفاولا و  بحاص  لاـق :
: لاق يرفعجلا  رفعج  ابا  نا  مساقلا  نب  دواد  نع 

438 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
اذه لاق : مث  هلک  هحّفصت  هیف و  رظنف  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  یبا  یلع  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  هّفلا  يذلا  ۀلیل  موی و  باتک  تلخدا  »

هیوباب نبا  اضیا  و  لاق : مث  هیلع  هضرع  لبق  هیلع  لمعلا  حصی  تیملا ال  دـیلقت  زجی  مل  ولف  [ 1216 «] هلک قحلا  وه  هلک و   ] یئابآ نید  ینید و 
هتوم و دـعب  هیبا  يواتفب  لمعلا  هزیوجت  یف  حیرـص  وه  هیبا و  يواتف  لـقنی  اریثک  ّهنأ  عم  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  یف  اـمب  لـمعلا  زاوجب  حرص 

. یهتنا ةرباکم  هراکنا 
ةاـیح ناـب  عطقلا  هل  لـصحی  یلاـعت  هّللا  ماـکحا  نع  ربخم  هنـال  وه  اـمنا  دـهتجملا  نع  دـلقملا  ءاتفتـسا  زاوج  نا  ملع  اذا  ناـسنالا  نا  نم  و 

قئاقحب ملعا  هّللا  تام و  اذا  اذکف  هلوقب  لمعلا  زاج  باغ  اذا  دهتجملا  نا  نم  و  کلذ . یف  ارثؤم  نوکی  نا  لمتحی  امم ال  هتوم  دـهتجملا و 
[. هماکحا 1217

هنا میرکلا  ههجول  اصلاخ  هلعجی  نا  هلأسأف  کلذـب  قیفوتلا  نم  ینحنم  ام  یلع  رکـشلا  لیزج  هل  انطاب و  ارهاـظ و  ارخآ و  ـالوا و  هّلل  دـمحلا 
لضفا اهرجاهم  یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم   1419 / 1 خیراتب 22 / همیظنت  هفیلأت و  نم  غارفلا  عقو  دق  لیکولا . معن  انبـسح و  وه  لوئـسم و  ریخ 

. مکل انل و  هّللا  رفغ  یمقلا  ینیسحلا  دمحا »  » دیسلا نبا  دمحم »  » ینغلا هبر  ۀمحر  یلا  ریقفلا  ملقب  ۀیحتلا  مالسلا و  ةالصلا و 
1377 / 2 / 29

439 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

[ اهتسرهف ]

یعوضوملا سرهفلا 

ۀحفصلا عوضوملا 
رخأتلا 5 مدقتلا و  یف  کشلا  رشع : يداحلا  هیبنتلا 

نامزلا 5 ءازجا  یلا  ۀفاضالاب  ظحول  اذا  ثداحلا  رخأت  مدقت و  یف  کشلا  مکح 
رخآ 10 ثداح  یلا  ۀفاضالاب  ظحول  اذا  ثداحلا  رخأت  مدقت و  یف  کشلا  مکح 

خیراتلا 10 یلوهجم 
خیراتلا 10 یلوهجم  یف  ۀلأسملا  روص  نایب 
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نیتلاحلا 35 بقاعت 
ۀیداقتعالا 38 رومالا  باحصتسا  رشع : یناثلا  هیبنتلا 

ۀیداقتعالا 38 رومالا  نیب  لیصفتلا 
مالّسلا 49 هیلع  یسوم  ةوبن  باحصتساب  یباتکلا  ثبشت  ۀحص  مدع 

صصخملا 55 مکحلا  باحصتسا  رشع : ثلاثلا  هیبنتلا 
صاخلا 56 ماعلا و  تاماسقنا 

ماقملا 59 یف  ماسقالا  نم  لک  مکح 
فالخلاب 65 نظلا  عم  باحصتسالا  نایرج  یف  رشع : عبارلا  هیبنتلا 

نیقیلا 65 فالخ  باحصتسالا  یف  کشلاب  دارملا 
نیقیلا 65 فالخ  کشلا  نوک  یلع  لیلدلا 

ناماقم 73 هیف  ۀمتت :
نیتیضقلا 74 ةدحوب  باحصتسالا  مّوقت  لّوالا : ماقملا 

440 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
یفرعلا 77 رظنلا  وه  داحتالا  یف  طانملا 

دورولاب 85 باحصتسالا  یلع  ةرامالا  مدقت  یناثلا : ماقملا 
هیف 91 رظنلا  ۀموکحلاب و  باحصتسالا  یلع  ةرامالا  میدقت 

نیباحصتسالا 94 نیب  ضراعتلا  ۀیلمعلا و  لوصالا  باحصتسالا و  نیب  ۀبسنلا  ۀمتاخ :
لوصالا 94 رئاس  یلع  باحصتسالا  دورو 

نیباحصتسالا 97 محازت  یف 
یبّبسملا 99 یلع  یببسلا  لصالا  مدقت 

نیباحصتسالا 106 ضراعت  یف 
اهتاباحصتسا 114 یلع  ۀحصلا  ۀلاصأ  زواجتلا و  غارفلا و  ةدعاق  مدقت  بینذت :

ۀعرقلا 117 یلع  باحصتسالا  مدقت 
تارامالا 125 ۀلدالا و  ضراعت  یف  نماثلا  دصقملا 

ضراعتلا 125 ینعم  لصف 
ضراعتلا 130 فیرعت  نع  یلالدلا  عمجلا  جورخ  دراوم 

رخآلا 130 یلع  نیلیلدلا  دحا  ۀموکح  لوالا : دروملا 
یفرعلا 135 قیفوتلا  یناثلا : دروملا 

ۀیعرشلا 139 لوصالا  یلع  تارامالا  مدقت  هجو  یف 
رهظالا 149 وا  صنلا  یلع  رهاظلا  لمح  ثلاثلا : دروملا 

طقاستلا 156 ۀلاصأ  لصف 
ۀیقیرطلاب 156 لوقلا  یلع  امهطوقسل  بجوم  نیربخلا  ضراعت 

نیضراعتملا 158 نیربخلاب  ثلاثلا  یفن  ناکما 
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حرطلا 170 نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا  یه  ةروهشملا و  ۀیضقلا  لوح  مالکلا 
رابخالا 175 ضراعت  باب  یف  ۀیوناثلا  ةدعاقلا  لصف 

حیجرتلل 177 اهب  لدتسا  یتلا  هوجولا  ضعب 
ۀیجالعلا 177 رابخالا 
رییختلا 177 رابخا  - 1

441 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
فوقولا 181 رابخا  - 2

طایتحالا 181 رابخا  - 3
حیجرتلا 182 رابخا  - 4

ۀلظنح 184 نب  رمع  ۀلوبقم 
ةرارز 184 ۀعوفرم 

حیجرتلا 184 رابخا  نم  ۀعوفرملا  ۀلوبقملا و  صوصخ  نع  باوجلا  یف 
ۀموکحلا 184 درومب  ۀعوفرملا  وا  ۀلوبقملاب  حیجرتلا  صاصتخا  لامتحا 

رییختلا 190 تاقالطا  دییقت  مدع 
حیجرتلا 195 رابخا  ۀیقب  نع  باوجلا  یف 

حیجرتلا 200 بوجول  اهب  لدتسا  یتلا  هوجولا  ۀیقب  یف 
هیلع 200 درلا  عامجالا و  يوعد 

هیف 201 ۀشقانملا  حجارلا و  یلع  حوجرملا  حیجرت  حبق 
هسفن 206 لمع  یف  دهتجملا  هراتخا  امب  ءاتفالا  یف  لاکشا  ال 

ۀیلوصالا 208 ۀلأسملا  یف  الا  رییختلاب  ءاتفالا  زاوج  مدع 
يرارمتسا 209 وا  يودب  نیربخلا  نیب  رییختلا 

ۀصوصنملا 213 تاحجرملا  نع  يدعتلا  لصف 
يدعتلاب 213 لوقلا  هوجو 

يدعتلا 223 یلع  ءانب  ۀیزم  لک  یلا  يدعتلا  زوجی 
یفرعلا 229 عمجلا  دراوم  ریغب  حیجرتلا  لداعتلا و  دعاوق  صاصتخا  لصف 

اهنع 229 باوجلا  روهشملا و  ۀجح 
رخآلا 240 یلع  نیرهاظلا  دحا  میدقتل  اهورکذ  یتلا  تاحجرملا  ضعب  رکذ  لصف 

هنع 241 باوجلا  صیصختلا و  یلع  دییقتلا  میدقت  قالطالا و  یلع  مومعلا  روهظ  حیجرت  اهنم :
هیف 246 ۀشقانملا  صیصختلا و  ۀبلغل  خسنلا  یلع  صیصختلا  میدقت  اهنم :

ماعلا 250 نع  صصخملا  ریخأت 
442 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

ۀبسنلا 254 بالقنا  یف  لصف 
العف 270 نیدنسلا  دحا  حیجرت  بجوت  یتلا  تاحجرملا  نایب  یف  لصف 
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يدعتلاب 274 لیق  ول  تاحجرملا  نیب  بیترت  ال 
ماقملا 278 یف  هّرس  سّدق  خیشلا  مالک 

هّرس 284 سّدق  خیشلا  مالک  یف  ۀشقانملا 
هنع 287 باوجلا  هیلع و  خیشلا  ةذمالت  ضعب  داریا 

اهماسقا 298 نایب  ۀیجراخلا و  تاحجرملا  لصف 
لیلد 298 همدع  یلع  هرابتعا و ال  یلع  مقی  مل  ام  لوالا : مسقلا 

هرابتعا 306 مدع  یلع  لیلد  ماق  ام  یناثلا : مسقلا 
ربخلا 310 نومضمل  ادضاعم  هنوک  عم  هرابتعا  یلع  لیلد  ماق  ام  ثلاثلا : مسقلا 

ةدضاعملا 318 مدع  عم  هرابتعا  یلع  لیلد  ماق  ام  عبارلا : مسقلا 
دیلقتلا 323 داهتجالا و  ۀمتاخلا 

احالطصا 323 ۀغل و  داهتجالا  ینعم  لصف 
مسالا 325 حرش  وه  داهتجالا  فیرعت  نم  دوصقملا 

هّرس 329 سّدق  فنصملا  هرکذ  يذلا  ینعملاب  داهتجالا  نع  يرابخالا  عانتمال  هجو  ال 
يزجتلا 331 قلطملا و  داهتجالا  لصف 

قلطملا 333 داهتجالا  ناکما 
ایحاتفنا 334 دهتجملا  ناک  اذا  هریغل  هب و  فصتا  نمل  قلطملا  داهتجالاب  لمعلا  زاوج 

يدادسنالا 334 دهتجملل  ریغلا  دیلقت  زاوج  مدع 
ایحاتفنا 345 ناک  اذا  قلطملا  دهتجملا  مکح  ذوفن 

داهتجالا 351 یف  يزجتلا 
هسفنل 356 يزجتملا  داهتجا  ۀیجح 

هتموکح 357 زاوج  يزجتملا و  یلا  ریغلا  عوجر  مکح 
داهتجالا 361 هیلع  فقوتی  ام  نایب  یف  لصف 

443 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
لوصالا 361 ملع  ریسفتلا و  ۀیبرعلا و  مولعلا  یلا  ۀجاحلا 

صاخشالا 363 ۀنمزالا و  لئاسملا و  فالتخا  بسحب  ۀیلوصالا  لئاسملا  یلا  جایتحالا  فالتخا 
بیوصتلا 365 ۀئطختلا و  لصف 

تایلقعلا 365 یف  ۀئطختلا  یلع  قافتالا 
تایعرشلا 365 یف  بیوصتلا  ۀئطختلا و  یف  فالتخالا 

بیوصتلا 367 ماسقا 
قباسلا 373 داهتجالا  لالحمضا  یف  لصف 

لّوالا 374 داهتجالل  ۀقباطملا  ۀقباسلا  لامعالا  یف  ۀیوناثلا  ۀیلوالا و  ةدعاقلا 
قباسلا 378 داهتجالا  یف  لوصفلا  لیصفت  یلع  درلا 

ۀیعوضوملا 383 ۀیببسلاب و  لوقلا  یلع  اقلطم  لوالا  داهتجالا  قبط  یلع  لمعلا  ۀحص 
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دیلقتلا 385 یف  لصف 
احالطصا 385 دیلقتلا  ینعم 

ۀلمجلا 387 یف  ملاعلا  یلا  لهاجلا  عوجر  ۀیهیدب » »
ۀلأسملا 388 هذه  یف  عامجالا  لیصحت  ناکما  دعب 

نینیدتملا 389 ةریس  يوعد  نیدلا و  تایرورض  نم  هنوک  یف  حدقلا 
هزاوج 391 یلع  لاؤسلا  رفنلا و  یتیآ  ۀلالد  مدع 

ۀمزالملا 393 وا  ۀقباطملاب  دیلقتلا  زاوج  یلع  رابخالا  ۀلالد 
ملعالا 403 دیلقت  لصف 

یتفملا 418 ةایح  طارتشا  یف  لصف 
ماقملا 418 یف  لیصافتلا  رکذ 

هیف 420 ۀشقانملا  باحصتسالاب و  ءادتبا  تیملا  دیلقت  زاوج  یلع  لالدتسالا  یف 
اهیف 432 ۀشقانملا  رخا و  هوجوب  تیملا  دیلقت  زاوج  یلع  لالدتسالا 

444 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

یعوضوم تسرهف 

هحفص  عوضوم 
همدقم 3

ثداح 5 رخأت  تلاصا  مهدزای : هیبنت  باحصتسا  تاهیبنت  همادا 
نیتلاح 35 بقاعت 

يداقتعا 39 روما  باحصتسا  مهدزاود : هیبنت 
تسا 40 مسق  ود  رب  يداقتعا  روما 

مالّسلا 50 هیلع  یسوم  توبن  هب  یباتک  کسمت  تحص  مدع 
صصخم 55 مکح  باحصتسا  مهدزیس : هیبنت 

65 تسیچ ؟ باحصتسا  باب  رد  کش »  » زا دوصقم  مهدراهچ : هیبنت 
ثحب 68 لحم  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

تسا 74 ربتعم  عوضوم ، ءاقب  باحصتسا ، رد 
78 تسیک ؟ باحصتسا  باب  رد  نیتیضق  داحتا  هب  مکاح 

85 تسیچ ؟ باحصتسا »  » رب هراما »  » مدقت تلع 
93 تسا ؟ باحصتسا  رب  هراما  مدقت  هلدا ، نیب  عمج  ياضتقم  ایآ 

95 تسا ؟ دراو »  » هیلمع لوصا  رئاس  رب  باحصتسا  ایآ  همتاخ :
نیباحصتسا 97 محازت 

یببسم 99 یببس و  لصا 
445 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
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نیباحصتسا 107 ضراعت 
108 دوشیم ؟ يراج  هیلمع  لوصا  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  ایآ 
ثحب 109 لحم  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

تسه 114 یتبسن  هچ  دوشیم ، يراج  هیعوضوم ، تاهبش  رد  هک  يدعاوق  باحصتسا و  نیب  بینذت :
هعرق 118 رب  باحصتسا  مدقت 

126 حیجرت » لداعت و   » ای حیجارت » لداعت و   » حیجارت لداعت و  تاراما  هلدا و  ضراعت  متشه  دصقم 
ضراعت 127 يوغل  يانعم 

ضراعت 128 یحالطصا  يانعم 
تسین 133 ققحم  ضراعت ، هک  يدراوم 

موکحم 133 مکاح و  - 1
یفرع 135 قیفوت  - 2

لوصا 139 رب  تاراما  مدقت  هجو 
ثحب 141 لحم  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 

150 صن » رب  رهاظ  لمح  «، » رهظا رب  رهاظ  لمح  - » 3
تسا 154 ققحم  ضراعت ، هک  يدراوم 

156 تسیچ ؟ تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم ، نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم  لصف :
نیضراعتم 158 هلیسو  هب  ثلاث  یفن 

160 تسیچ ؟ تیببس  رب  انب  نیضراعتم  نیربخ  رد  یلوا  هدعاق  ياضتقم 
دش 161 دبعتم  هلئسم ، هس  هب  دیاب  تیاور  کی  هب  کسمت  يارب 

روهظلا 161 تلاصا  - 1
446 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تهجلا 161 تلاصا  - 2
دنسلا 162 تلاصا  - 3

170 دراد ؟ یلیلد  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   » هدعاق ایآ 
175 تسیچ ؟ نیضراعتم  نیربخ  رد  یعرش  يوناث  هدعاق  ياضتقم  لصف :

هیجالع 177 رابخا 
رییخت 178 رابخا  - 1

فقوت 181 رابخا  - 2
طایتحا 181 رابخا  - 3
حیجرت 182 رابخا  - 4

هلظنح 185 نب  رمع  هلوبقم  فلا :
هرارز 186 هعوفرم  ب :

هرارز 187 هعوفرم  هلظنح و  نب  رمع  هلوبقم  یسررب  دقن و 
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حیجرت 195 رابخا  رئاس  یسررب  دقن و 
هدش 200 لالدتسا  حیجرت ، بوجو  رب  يرگید  هوجو  اب 

عامجا 200 - 1
لقع 202 مکح  هب  حوجرم  رب  حجار  حیجرت  - 2

نیضراعتم 206 نیربخ  نیب  رییخت  راثآ 
209 يرارمتسا ؟ ای  تسه  يودب  نیربخ ، نیب  رییخت  ایآ 

213 هن ؟ ای  دوشیم  افتکا  صوصنم  تاحجرم  هب  طقف  حیجرت  بوجو  رب  انب  ایآ  لصف :
229 هن ؟ ای  دوشیم  مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  ایآ  لصف :

هّیلالد 240 هّیعون  تاحجرم  لصف :
قالطا 242 رب  مومع  حیجرت  - 1

خسن 246 صیصخت و  نیب  رما ، نارود  - 2
تنس 250 باتک و  تامومع  صیصخت 

تبسن 254 بالقنا  لصف :
447 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 

تسا 271 تیاور  دنس  هب  تاحجرم  مامت  عوجر  لصف :
274 دومن ؟ تیاعر  ار  بیترت  تاحجرم ، نیب  تسا  مزال  ایآ 

ثحب 278 لحم  رد  هّرس  سّدق  مظعا  خیش  مالک  یسررب  دقن و 
هّرس 278 سّدق  یناهبهب  دیحو  همانیگدنز  زا  يرصتخم 

ثحب 287 لحم  رد  یتشر  ققحم  مالک  یسررب  دقن و 
هّرس 287 سّدق  یتشر  هّللا  بیبح  ازریم  جاح  همانیگدنز  زا  ياهمش 

هیجراخ 299 تاحجرم  لصف :
میرادن 300 شرابتعا  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  - 1

میراد 307 شرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  - 2
تسا 310 نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  حجرم  - 3

تسین 318 نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  ربتعم  یجراخ  حجرم  - 4
دیلقت 323 داهتجا و  همتاخ : دیلقت  داهتجا و 

داهتجا 323 يوغل  يانعم  لصف :
داهتجا 324 یحالطصا  يانعم 

داهتجا 331 رد  يّزجت  قالطا و  لصف :
قلطم 333 داهتجا  ماکحا 

نآ 333 یعوقو  ناکما  - 1
شدوخ 335 لمع  يارب  قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 2

نیدلقم 335 هب  تبسن  یحاتفنا  قلطم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 3
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336 تسا ؟ هنوگچ  تموکح - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  لهاج  درف  دیلقت 
339 تسا ؟ هنوگچ  فشک - رب  انب  يدادسنا - دهتجم  زا  دیلقت 

یحاتفنا 345 قلطم  دهتجم  ءاضق  ذوفن  - 4
داهتجا 351 رد  يّزجت  ماکحا 

448 ص : ج6 ، ۀیافکلا ، حاضیإ 
داهتجا 351 رد  يّزجت  یعوقو  ناکما  - 1

شدوخ 356 لمع  يارب  يّزجتم  دهتجم  ءارآ  تیجح  - 2
357 تسا ؟ هنوگچ  يّزجتم ، دهتجم  زا  دیلقت  - 3
يّزجتم 359 دهتجم  ءاضق  ذوفن  مدع  ای  ذوفن  - 4

داهتجا 361 يدابم  لصف :
361 تسا ؟ زاین  یمولع ، هچ  هب  طابنتسا  داهتجا و  يارب 

بیوصت 365 هئطخت و  لصف :
بیوصت 368 ماسقا 

دهتجم 373 يأر  لدبت  لصف :
ثحب 379 لحم  رد  هّرس  سّدق  لوصف  بحاص  مالک  یسررب  دقن و 

دیلقت 385 لصف :
دیلقت 385 ماکحا 

دیلقت 385 يوغل  يانعم 
دیلقت 386 یحالطصا  يانعم 

دیلقت 388 زاوج  هلدا 
ملعا 403 دیلقت  لصف :

ملعا 410 دیلقت  بوجو  هلدا 
تیم 418 دیلقت  لصف :

تیم 420 دیلقت  زاوج  هلدا 
تیم 428[1218] دیلقت  رب  ءاقب 

________________________________________

. ۀغالبلا جهن  لوا  هبطخ  زا  یتمسق  همجرت  (- 1 [ ) 1]
هیفف کلذک  هتمرح  وا  کلذک  ءیـش  بوجو  یف  کشلا  وا  ۀعمجلا  موی  هتومب  عطقلا  دعب  سیمخلا  موی  دیز  ةویح  یف  کشلاک  (- 1 [ ) 2]

ملع رخآ  ثداح  یلا  ۀـفاضالاب  اظوحلم  نوکی  نا  اما  ناـمزلا و  ءازجا  یلا  ۀـفاضالاب  اـظوحلم  رخأـتلا  مدـقتلا و  نوکی  نا  اـما  هناـف  لیـصفت 
یتشر نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . هنع . هرخأت  هیلع و  ثداحلا  كاذ  مدقت  یف  کشلا  عم  اضیا  هثودحب 
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 .... الثم رصعلا  نودب  هبوث  ةراهط  یف  کش  اذا  امک  هتساجنب ، ملعلا  دعب  ءیش  ةراهط  یف  کشلاک  (- 2 [ ) 3]
بیترت هققحت و  مدع  باحـصتسا  یف  لاکـشا  هناف ال  ۀیعرـشلا  ماکحالا  تاوذ  تاعوضوملا  نم  هریغ  بئاغ و  توم  یف  کشلاک  ( 3 [ ) 4]

.593 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . ةایحلا .] ماکحا  نم  امهریغ  هلاوما و  میسقت  ۀمرح  هتجوز و  یلع  قافنالا  بوجو  نم  هتایح  راثآ 
496 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . یلزالا . مدعلا  بحصتسیف  (- 4 [ ) 5]

ءاقبلا و كوکشم  بحصتسملا  نوکی  نا  نیب  هنایرج  یف  قرفلا  مدع  ةرورض  ۀیعرش  راثآ  لوالا  نامزلا  یف  هققحت  مدعل  ناک  نا  (- 1 [ ) 6]
یلع بترتی  لاثملا  یفف  کـلذ  دـعب  هعاـفتراب  ملعلا  عم  ناـمزلا  نم  ءزج  یف  عاـفترالا  ءاـقبلا و  كوکـشم  نوکی  نا  نیب  اـسأر و  عاـفترالا 

. ۀیعرشلا هراثآ  سیمخلا  موی  دیز  توم  مدع  باحصتسا 
انه یقافتا  موزلم  سیمخلا  موی  هتوم  مدع  نال  ۀعمجلا  موی  یلا  هرخأت  سیمخلا  موی  دیز  توم  مدع  باحصتسا  یلع  بترتی  الف  (- 2 [ ) 7]
یلع ابترتم  یعرـشلا  رثالا  ناک  نا  سیمخلا  موی  دعب  هتوم  ۀعمجلا و ال  موی  لبق  هتایح  راثآ  هیلع  بترتی  هنا ال  امک  ۀـعمجلا  موی  یلا  هرخأتل 
حرـش ك : ر . ۀطـساولا .]»...  ءافخ  يوعدـب  الا  بحـصتسملل « ۀـیلقعلا  مزاوللا  ۀـیعازتنالا و  نیوانعلا  نم  اهلک  اهنال  کلذ  نیناونعلا و  دـحا 

279 و 278. یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 
ك: ر . ۀعمجلا . موی  تام  وا  سیمخلا  موی  تام  هنا  ملعی  مل  ۀلاحم و  تیم ال  ادیز  نا  ملع  اذا  امک  (- 3 [ ) 8]

.185 لوصالا 5 / ۀیانع 
. شاهمزال هن ، (- 1 [ ) 9]

- هن ای  دوش  هرـشب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  تسه  ندب  رد  یعنام  ایآ  دیامن ، دـیدرت  ناسنا  رگا  لسغ - ای  وضو  دروم  رد  الثم - (- 1 [ ) 10]
. دوشیم يراج  عنام  مدع  باحصتسا  تروص ، نیا  رد  تسا - جراخ  مشچ ، دید  زا  عنام  هک  يدراوم  رد  اصوصخم 

مدـع ریز  درادـن  ياهدـئاف  بجاح  مدـع  باحـصتسا  میئاـمن ، یـسررب  یلقع  لـیحت  هیزجت و  اـب  ار  هلئـسم  میهاوخب  رگا  روکذـم  ضرف  رد 
- عضاوملا عیمج  یلا  ءاملا  لاصیا  هرـشب - ماـمت  هب  بآ  ندـناسر  یعرـش ، مکح  عوضوم  هکلب  تسین  یعرـش  مکح  عوضوم  هک  بجاـحلا 

دید زا  جراخ  یفخم و  يردـق  هب  یلقع  مزال  نیا  نکل  تسه  عضاوملا  مامت  یلا  ءاـملا  لوصو  بجاـحلا ، مدـع  یلقع  همزـال  يرآ  تسه .
- دشاب هب  رومأم  ققحت  یهلا و  فیلکت  نآ  زا  ترابع  هک  یعرـش - رثا  دشابن ، یعنام  بجاح و  ندب ، رد  یتقو  دیوگیم  وا  هک  تسا  فرع 

عیمج یلا  ءاملا  لوصو  رب  رثا  تسا و  ةرـشبلا  عیمج  یلا  ءاملا  لوصو  بجاحلا ، مدع  یلقع  همزال  هک : دنکیمن  یهجوت  دوشیم و  بترتم 
.447 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : زین ر . و  بجاحلا . مدع  رب  هن  هدش  راب  ةرشبلا 

فرع هک  تسا  رارقرب  طاـبترا -- لاـصتا و  هطـساولا ، يذ  هطـساو و  نیب  ردـقنآ ، هک : تسا  نیا  هطـساو ، ندوب  یلج  ياـنعم  (- 2 [ ) 11]
نیب یئادج  مه  لیزنت  دبعت و  ملاع  رد  دومن  کیکفت  هطساولا  يذ  هطساو و  نیب  ناوتیمن  عقاو  نیوکت و  ملاع  رد  هک  روطنامه  دیوگیم 

، فرع هک  تسا  يدـح  هب  لاصتا  تدـش  نکل  رگید ، زیچ  ای  دـشاب  ندوب  موزلم  مزال و  ود ، نآ  طابترا  أـشنم  هاوخ  درادـن ، ناـکما  ود  نآ 
ام هک  سدقم  عراش  دوبن ، یئادج  ود  نآ  نیب  هک  یماگنه  دنوش و  ادج  مه  زا  ود  نآ  عیرـشت ، دـبعت و  ماقم  رد  یتح  هک  دوشیمن  یـضار 

يانعم دیوگیم  دهدیم و  هعـسوت  ار  دبعت  لیلد  ّنأک  مه  تروص  نیا  رد  هدومن ، عوضوم  ءاقب  هب  دـبعتم  نیقیلا » ضقنت  ال  ياضتقم « هب  ار 
تباث مه  قدصت - دوجو  دـننام  مزال - یعرـش  رثا  میدـش ، مزال  هب  دـبعتم  ام  رگا  تسه و  مه  شمزالم  مزال و  هب  دـبعت  عوضوم ، هب  دـبعت 

افرع مزالم  ورمعل  دیز  ةوباب  دبعتلا  ناف  ةونبلا  ةوبالاک و  تافیاضتملاب  ۀیـشاحلا  یف  هل  لثم  و  هدـمآ «: نینچمه  لوصالا  قئاقح  رد  دوشیم .
.485 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . دیزل » ورمع  ةونبب  دبعتلل 

. عیبلا یف  نذالا  نع  نهترملا  عوجر  ققحت  وا  نیخسرف  وا  خسرف  نم  لقا  یف  نیتعمج  ققحت  وا  (- 1 [ ) 12]
یف کشلا  عم  هناف  دقعلا  لبق  ارکب  اهنوک  طرشب  ةدوقعملا  ةأرملا  یف  ۀثداحلا  ۀبوبیثلاک  دقعلا و  لبق  عیبملا  یف  ثداحلا  بیعلاک  ( 2 [ ) 13]

وا بیعلا  مدقت  وه  هببس و  ملع  اذا  الا  تبثی  رایخلا ال  نال  دقعلا  نع  ۀبوبیثلا  وا  بیعلا  رخأتب  مکحلا  نکی  مل  نا  خسفلل و  ببس  امهخیرات ال 
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دقعلا رخأت  لصالا  ناک  نا  اضیا و  رایخ  الف  دقعلا  نامز  یف  کش  ۀبوبیثلا و  وا  بیعلا  خیراتب  ملعلا  لوصح  ضرف  ول  دـقعلا و  یلع  ۀـبوبیثلا 
تبثی ۀیرهاظلا ال  ۀیعرشلا  لوصالاب  القع  نیمزالتملا  دحا  توبث  نال  القع  نیمزالتم  اناک  نا  بیعلا و  مدقت  تبثی  دقعلا ال  رخأت  ۀلاصا  ناف 

دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . دـقعلا ]. یلع  ۀـبوبیثلا  وا  بیعلا  مدـقت  ملع  اذا  الا  رایخلاب  مکحی  ۀـلمجلاب ال  رخآلا و 
.279 یتشر 2 / نیسحلا 

. امهدحال يا  (- 1 [ ) 14]
غلب اذا  ع ) هلوق ( نم  ةراهطلا  باتک  یف  رهظتـسا  دق  هدق  ماظعلا  انخیاشم  خیـش  ناف  ۀـساجنلل  ةاقالملا  ۀـیرکلا و  ۀـلأسم  یف  امک  (- 2 [ ) 15]

ول هدوجو و  درجم  لاعفنالا ال  نع  اعنام  ۀیرکلا  قبس  نوک  هتیرک  غورفملا  رکلا  یلا  ریمضلا  عوجر  ۀهج  نم  ءیش  هسجنی  مل  رک  ردق  ءاملا 
نراقت ةروص  لخدـی  اذـه  یلعف  اهدوجو  قلطم  تاقالملاب ال  سجنتلا  نع  عناـم  یمدـقتملا  صاـخلا  اـهدوجوف  ۀـساجنلا  تاـقالمل  اـنراقم 

الیلق ناک  اذا  ام  ءیـش ال  هسجنی  رک  ردق  غلبی  مل  اذا  ءاملا  نا  نع  ةرابع  وه  يذلا  موهفملا  یف  ءاملا  یلع  ۀساجنلا  دورو  ۀـیرکلا و  ثودـح 
. لاعفنالاب مکحیف 

. صاخ وحنب  يا  (- 3 [ ) 16]
. امهنم لک  دوجو  يا  (- 4 [ ) 17]

دبع خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . ۀضراعملل .] حصی  ثیح ال  همدع  حصی و  ثیح  باحـصتسالا  نایرج  يا  (- 5 [ ) 18]
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. تسا هدومن  هدافتسا  مه  مظعم  دیتاسا  ریاس  سرد  زا  روکذم  نتم  حیضوت  نایب و  رد  هدنراگن » (-» 6 [ ) 19]
شدـنزرف ات  هدرک  توف -- ردـپ  لوا ، ایآ  مینادیمن  نکل  دـناهدرم  یگدـننار  هثداح  کی  رد  يدـنزرف  ردـپ و  مینادیم  ـالثم  (- 7 [ ) 20]

. دشاب هتشاد  ثراو  ناونع  ردپ  ات  هدرم  رسپ  ادتبا  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  ثراو  ناونع 
نآ دنشاب و  توافتم  یعرـش ، لیلد  رظن  زا  تسا  نکمم  هک  میزادرپیم  ضرف  ود  نایب  هب  یعرـش  لیلد  هظحالم  زا  لبق  رکذت : (- 1 [ ) 21]

: هک تسا  همات  هصقان و  ناک » هب « طوبرم  ود ،
ار هصقان  ناک » یتقو « اما  دـشابیم  دـیز » ققحت  ای « دـیز » دـجو  دـیز «،» ناک  يانعم « تسا ، توبث  ققحت و  لصا  رب  لاد  طقف  همات  ناـک » » 
هک يدـیز  ینعی ، امئاق ،» دـیز  ناک  دـننکیم «، تباث  ربخ  هب  ار  دـیز  فاـصتا  دـننادیم و  زرحم  ار  دـیز  دوجو  لـصا  دـننکیم ، لامعتـسا 

. تسه مایق  هب  فصتم  تسه ، هنع  غورفم  شدوجو 
سفن رب  رثا  رگا  میرادیمرب و  ار  رثا  نآ  مدقت ، مدع  باحـصتسا  اب  دشاب  هدـش  بترتم  مدـقت » ناونع « رب  یعرـش  رثا  رگا  هتبلا  (- 2 [ ) 22]

، مدقت ناونع  رب  رثا  هک  درادن  یقرف  تهج  نیا  رد  سپ  مینکیم  تباث  ار  نآ  مدـقت ، مدـع  باحـصتسا  اب  دـشاب  هدـش  بترتم  مدـقت ، مدـع 
. مدقت مدع  سفن  رب  ای  دشاب  بترتم 

. نامز هن  تسا  ظاحل » رظن « زا  لوا ،» ثداح « زا  دوصقم  هک  میوشیم  رکذتم  اددجم  (- 3 [ ) 23]
تلاـح الـصا  ریخا  تروص  رد  اریز  هصقاـن » هن « دـشاب  هماـت  ناـک » تروص « هب  مدـقت  مدـع  هک  تسا  یتروص  رد  یلعف  ثحب  (- 1 [ ) 24]

ای دشاب  هتشادن  رخأت  ای  دشاب  هتشادن  مدقت  رگید ، ثداح  رب  دشاب و  ثداح  نیا  هک  تسا  نیا  هصقان ، ناک » يانعم « درادن ، دوجو  ياهقباس 
نیا یک  هتـشادن ، مدقت  هدوب و  ثداح  نیا  ینامز  هچ  رگید : ترابع  هب  درادن  هقباس  تلاح  شمادکچیه  هک  دـشاب  هتـشادن  تنراقم  هکنیا 

هصقان ناک » تروص « هب  ار  هلئسم  رگا  هکنیا  هصالخ ، هتشادن ، نراقت  هدوب و  ثداح  نیا  ینامز  هچ  نینچمه  هتشادن و  رخأت  هدوب و  ثداح 
باتک زا  یلاثم  رکذ  هب  کنیا  هک  دوشیمن  روصت  ياهقباس  تلاح  الصا  اریز  درادن  دوجو  باحصتسا  نایرج  يارب  يدروم  دیئامن ، حرطم 
ةاـقالم ۀـیرکلا و  ثودـحب  ملع  اذا  اـمک  میزادرپیم «: - 280 هحفـص 2 / یتشر - نیـسحلا  دـبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرش 

لبق ۀیرکلا  دوجو  یلع  لب  ۀیرکلا  ققحت  سفن  یلع  ابترتم  سیل  انهاه  یعرـشلا  رثالا  نا  ثیح  مدـقتملا  امهیا  نا  یف  کش  ءاملل و  سجنلا 
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اما ۀیرکلا  ناف  مدعلاب  ۀقوبسملا  ثداوحلا  نم  سیل  مدقتلا  ناف  ةاقالملا  یلع  ۀیرکلا  مدقت  مدع  لصالا  نا  لاقی  نا  حصی  ذئنیحف ال  ةاقالملا 
. باحصتسالا هیف  يرجی  یک  نیفصولا  دحا  هعم  نکی  مل  نامز  یف  ناک  ام  ارخأتم و  وا  امدقتم  ثدح 

دوجو نامز  یف  نیثداحلا  دـحا  مدـعل  رثالا  ناک  ول  ام  مکح  یف  عورـش  وه  و  خـلا » ناک ...  ةراـتف  اـقباس «: هلوق  یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 25]
سفنل رثالا  نوکی  نا  امهیناث ) و  رخآلا ( نامز  یف  مدعلاب  فصتملا  امهدـحا  دوجول  رثالا  نوکی  نا  امهدـحا ) نیمـسق ( یلا  همـسق  رخآلا و 
نیقیلا یلع  فقوتی  هنال  روکذملا  مدعلاب  افـصتم  دوجولا  نوک  تابثال  لصالا  يرجی  هنا ال  لوالا ) مکح  و  رخآلا ( نامز  یف  امهدحا  مدـع 
مولعم ریغ  لزـالا  نم  دوـجولا  ذا  نیعتی  ـال  روکذـملا و  فاـصتالا  نم  ناـک  اـم  یلع  هئاـقب  یف  کـشی  مث  تقو  یف  مدـعلاب  افـصتم  هنوـکب 

ریغ وهف  هل  انراقم  وا  هیلع  امدـقتم  ناک  نا  روکذـملا و  مدـعلاب  افـصتم  ناک  رخآلا  ثودـح  نامز  نع  ارخأتم  دـجو  ناک  نا  هنال  فاـصتالا 
لوصالا 2/ قئاقح  ك : ر . تلق ... ) تلق (... ) ناف  ۀنمزالا ( عیمج  یف  کلذـب  هفاصتاب  کش  دـقف  وا ال  رخأتم  هنا  ملعی  مل  ثیح  و  فصتم ،

.501
مدقتلا و نم  هئاحنا  عیمجب  امهدـحال  ناک  وا  دـشاب «- رثالا » يذ  صاخ « تلاح  نامه  رد  ثداح  ود  نآ  زا  کیره  دوجو  رگا  (- 2 [ ) 26]
، ردپ توم  مدقت  مه  هکنیا  لثم  درادن  دوجو  مدع ، باحصتسا  نایرج  يارب  یلاجم  الـصا  ضراعی - باحـصتسالا ح  ناف  نراقتلا  رخأتلا و 

هچنانچ دراد و  ثراو  ناونع  دنزرف ، دشاب ، هدومن  توف  رتدوز  ردپ ، رگا  ینعی : دشاب  رثالا » يذ  دنزرف «، توم  مدقت  مه  دـشاب و  رثا  ياراد 
، لصا هن  ای  تسا  هدرم  دنزرف ، زا  لبق  ردپ ، میئامن  دیدرت  رگا  روکذم  ضرف  رد  هک  دراد  ثراو  ناونع  ردپ ، دشاب ، هدومن  توف  رتدوز  رسپ 

ملع دنتسه - ضراعم  رگیدکی  اب  باحـصتسا  ود  ره  اتجیتن  تسا و  مدقت  مدع  لصا ، هدومن ، توف  ردپ  زا  لبق  دنزرف  ایآ  تسا ، مدقت  مدع 
. میراد باحصتسا  ود  زا  یکی  بذک  هب  یلامجا 

نیثداـح میتـسه - كاـش  رخأـتم ، مدـقتم و  رد  نکل  میراد  نیثداـح  ثودـح  هب  ملع  هک  تسا  يدروـم  رد  اـم  ثـحب  رکذـت : (- 1 [ ) 27]
. خیراتلا یلوهجم 

ثحب دنـشاب ، رثالا » يذ  مه « نیمدع » رگا « دـشاب ، رثا  ياراد  يرگید  نامز  رد  امهدـحا  مدـع  طقف » هک « تسین  نیا  دوصقم ، (- 2 [ ) 28]
رد مه  يرگید  مدع  هاوخ  دشاب ، رثا  ياراد  يرگید  نامز  رد  امهدحا  مدـع  هک  تسا  نیا  دوصقم ، رگید : ترابع  هب  دوشیم  حرطم  یلعف ،

. دشابن ای  دشاب  رثالا  يذ  نآ ، نامز 
. نامز هن  تسا  ظاحل » رظن « زا  مود - و  لوا -» ثداح « زا  روظنم  (- 3 [ ) 29]

. درادن يرثا  ءام  سیجنت  رظن  زا  تاقالم  نآ  دشاب ، هدش  ققحم  تیرک ، زا  دعب  تاقالم ، رگا  (- 4 [ ) 30]
. میدومن حرطم  هحفص 13  رد  هک  (- 5 [ ) 31]

ناک نا  نیتعاسلا و  لبق  مولعملا  یلزالا  همدع  نا  تلق  تئش  نا  و  هظفل « اذه  ام  ماقملا  اذه  یف  شماهلا  یف  فنـصملا  بتک  و  (- 1 [ ) 32]
یف همدع  وه  صاخلا و  همدع  وه  عوضوملا  امنا  رثالا و  مکحلل و  اعوضوم  سیل  ضرفلا  بسح  هنا  الا  اکوکـشم  امهنم  یلوألا  ۀـعاسلا  یف 

هنیقی و نامزب  هکش  نامز  لاصتا  زرحی  ملف  هنع  ۀلصفنملا  ۀیناثلا  وا  هنیقی  نامزب  ۀلـصتملا  یلوالا  ۀعاسلا  هنوک  لمتحملا  رخآلا  ثودح  نامز 
لـصالا یلع  الا  رخآلا  ثودح  نامز  یف  همدع  تبثی  ۀیناثلا ال  ۀعاسلا  یلا  همدع  باحـصتساف  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  قدص ال  یف  هنم  دب  ال 

مدقتلا و یف  کشلا  عم  امهثودحب  نیقیلا  نا  شماهلا  نتملا و  عومجم  نم  دافتسیف  یهتنا . ربدتف » رخأتلا  مدقتلا و  نیب  رمالا  راد  امیف  تبثملا 
امهدحا و ثودحل  ۀعطق  امهنم و  لک  مدـعل  ۀـعطق  اذـکه  رهـشالا و  وا  عوبـسالا  وا  تاعاسلاک  نامزلا  یف  ثلث  عطق  ضرف  یـضتقی  رخأتلا 

دوجو مدـعب  نیعطاق  اننوک  ضرفن  ذـئنیحف  امهنم  رخأتملا  مدـقتملا و  یف  کشلا  لوصح  نکما  امل  کلذ  ول ال  هناف  رخآلا  ثودـحل  ۀـثلاثلا 
یف سکعلاب  وا  ورمع  یلع  دیز  مدقت  یف  کشلا  عم  رهظلا  نم  نیتعاسلا  دعب  امهدوجوب  عطقن  انک  ۀعاسب و  رهظلا  لبق  امهیلک  ورمع  دیز و 
مدع ناف  مدعلا  اذه  یلع  ابترتم  یعرـشلا  رثالا  ناک  اذا  ورمع  دوجو  نامز  یف  دـیز  دوجو  مدـع  باحـصتسال  لاجم ح  الف  نیتعاسلا  نیتاه 

مکحلل و اعوضوم  سیل  مدـعلا  اذـه  نا  ضرفلا  نا  الا  امهنم  یلوالا  ۀـعاسلا  یف  اکوکـشم  نیتعاسلا و  لبق  انقیتم  ناک  نا  یلزالا و  هدوجو 
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ۀیناثلا وا  هنیقی  نامزب  ۀلـصتملا  یلوالا  ۀـعاسلا  یف  ورمع  دوجو  نوکی  نا  لمتحی  ورمع و  دوجو  نامز  یف  دـیز  دوجو  مدـع  عوضوملا  امنا 
یف امع  دـیلا  عفر  یلع  قدـصی  یک  هنم  دـب  امم ال  روبزملا  زارحالا  نا  لاحلا  هنیقی و  ناـمزب  هکـش  ناـمز  لاـصتا  زرحی  ملف  هنع  ۀلـصفنملا 

نیبلا یف  لصحی  نا  لامتحال  اققحم  روبزملا  قدـصلا  نوکی  زارحالا ال  مدـع  ةروص  یف  امرحم و  نوکی  یک  کشلاب  نیقیلا  ضقن  قباـسلا 
.281 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . مرحمب . سیل  وه  ضاقتنا و 

- دشاب هتشاد  رگید  ثداح  نامز  رد  ندوبن  هب  فاصتا  دشاب و  یثداح  ینعی : دشاب  دیق  فصو و  تروص  هب  مدع  نآ  هکنیا : هن  (- 1 [ ) 33]
. درادن هقباس  تلاح  هک 

«. تاقالم و « تیرک » ینعی «: (- 1 [ ) 34]
. تسا لصتم  نآ ، نیقی  کش و  نامز  دیئوگیم  و  (- 2 [ ) 35]

. تیرک دروم  رد  نینچمه  و  (- 3 [ ) 36]
ار نیقی  دیئامنن ، بوجو  هب  مکح  رگا  دیراد  نیقی  نوچ  تسا ؟ بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  دینکیم ، مکح  ارچ  اضرف  (- 1 [ ) 37]

. دیاهدرک ضقن  کش  اب 
. دیراد شثودح  هب  نیقی  هک  (- 2 [ ) 38]

ره هک  یئاج  نیب  دیاب  هدق ) مظعا ( خیـش  يانبم  قبط  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دوشیم - هدهاشم  مظعا ، خیـش  مالک  رد  هکنانچ  (- 1 [ ) 39]
هک مود - تروص  رد  تسا و  حرطم  ضراعت ، لوا ، تروص  رد  تفگ  دـش و  لیـصفت  هب  لـئاق  مدـع ، کـی  اـی  تسه  رثا  ياراد  مدـع ، ود 

. دوشیم يراج  باحصتسا ، تسه - رثا  ياراد  امهدحا 
ارثا رخآلا  توم  نامز  یف  امهنم  لک  توم  مدـعل  ناف  نبالا  بالا و  تومک  رخـآلا  ثداـحلا  ناـمز  یف  نیثداـحلا  نم  لـک  يا  (- 1 [ ) 40]

.627 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . ثیروتلا . وه  ایعرش و 
یهف رخآلا  ثودـح  نامز  یف  امهدـحا  مدـع  ۀـلاصا  اما  خـیراتلا و  یلوهجم  یف  لاق  ثیح  يراـصنالا  خیـشلا  هیلا  بهذ  اـمک  (- 2 [ ) 41]
هرکذ ام  یلعف  یهتنا ، یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هقیقحت  ءیجیـس  نیلـصألا و  نم  دحاو  لک  یلع  رثالا  بترت  عم  طقاستلا  همکح  لثملاب و  ۀضراعم 

امهنراقت رخآلا و  یلع  امهنم  لک  میدـقت  لمتحیف  امهخیرات  لهج  ءاـملل و  ۀـساجنلا  ةاـقالم  ۀـیرکلا و  ثودـحب  ملع  اذا  يراـصنالا  خیـشلا 
ثودح مدع  باحـصتسا  ۀهج  نم  ۀساجنلا  مدـع  راثآ  بترتب  مکحی  امک  اهمدـع  باحـصتسا  ۀـهج  نم  ۀـیرکلا  مدـع  راثآ  بترتب  مکحیف 
مکحی ۀـساجنلا  ةاقالم  ۀـیرکلاب و  ملعلا  نامز  لبق  اسجنتم  روکذـملا  ءاملاب  لسغ  ولف  ۀـساجنلا  ۀـیرکلا و  ماکحاب  ـال  ۀـیرکلا  لـبق  ةاـقالملا 
دوجوب ملع  ول  اذـک  هب و  لسغ  يذـلا  ءاملا  ۀـساجن  هتـساجنب و  مکحیف  الا  هیلع و  هدورو  ـال  لوسغملا  یلع  ءاـملا  دورو  ضرف  اذا  هتراـهطب 
ةراهطلا ثدحلا و  مدع  نم  لک  مکح  یلع  امهنم  لک  مدقت  مدع  باحـصتسا  ۀهج  نم  مکحیف  مدقتملا  یف  کش  هنم و  ةراهطلا  ثدحلا و 
عونمملا لامعالا  یف  لوخدلا  زاوج  همزال  نا  امک  ةراهطلاب  ۀطورـشملا  لامعالا  یف  هلوخد  زاوج  مدـع  همزال  ۀـیلمع و  ۀـفلاخم  مزلی  مل  نا 

هناب عطقن  انال  دارم  يراصنالا  خیـشلا  مالک  رهاظ  نم  دافتـسملا  قالطالا  نا  مهوتی  الئل  کلذ  انلق  امنا  ثدحلا و  ۀهج  نم  اهیف  لوخدلا  نم 
مل کلذ  مزلی  مل  ولف  امهب  ۀیلمعلا  ۀـفلاخملا  موزل  لب  طقاستلا  ضراعتلا و  طانم  نیلـصالا  دـحا  عاطقناب  یلامجالا  ملعلا  درجم  يری  هدـق ال 

.283 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . امهنایرج . نع  عنمی 
فیک و  هلوهجم » رخآلا  خیراتلا و  مولعم  امهدحا  ناک  نا  و  لاقی «: نا  یلوالاف  خیراتلا » یلوهجم  اناک  ناف  هلوقل «: لداعم  اذـه  (- 1 [ ) 42]

موی هنا  توملا و  خیراتب  ملع  اذا  امک  امهدحا  خـیرات  مولعملا  نیثداحلا  ثحابمل  نمـضتملا  یناثلا  ماقملا  یلا  ةرابعلا  هذـهب  راشا  دـقف  ناک 
نال انه  راج  روصلا  نم  خیراتلا  یلوهجم  یف  مدقت  ام  نا  هلـصحم : دـحألا و  موی  وا  ۀـعمجلا  موی  هنا  مالـسالا و  خـیرات  یف  کش  تبـسلا و 
یلع بترتی  يرخا  نراـقتلا و  وا  رخأـتلا  وا  مدـقتلا  نم  صاـخ  وحنب  اـیلومحم  اـمهیلک  وا  امهدـحا  دوجو  یلع  بترتی  ةراـت  یعرـشلا  رثـالا 

مدـعلا وحنب  رخآلا  نامز  یف  امهدـحا  مدـع  یلع  بترتی  ۀـثلاث  یتعنلا و  دوجولا  وحنب  تافـصلا  کلت  يدـحاب  امهیلک  وا  امهدـحا  فاـصتا 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1711 

http://www.ghaemiyeh.com


» فنـصملا ضرعت  دنع  اهماکحال  ضرعتن  عبرأ  روصلاف  یتعنلا  مدعلا  وحنب  رخآلا  نامز  یف  امهدحا  مدع  یلع  بترتی  ۀـعبار  و  یلومحملا ،
.634 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . اهل . هدق »

. هدنراگن هدشن - زرحم  کش - هب  نیقی  نامز  لاصتا  باحصتسا - نایرج  طرش  (- 2 [ ) 43]
. دیئامن هعجارم  هحفص 11  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 44]

. رخآلا خیرات  یف  کش  امهدحا و  خیراتب  ملع  ینعی : (- 2 [ ) 45]
. تسا نراقم  نآ ، اب  هکنیا  ای  دراد  رخأت  نآ  زا  ای  (- 3 [ ) 46]

. نراقت اضرف  ای  رخأت و  ای  (- 4 [ ) 47]
. تسا فصتم  مایق » هب « دوجولا ، ضورفم  دیز  هک  امئاق » دیز  ناک  دننام «: (- 1 [ ) 48]

. تسه هملک  کی  مکح  رد  هکلب  تسین  ربخ » ادتبم و  هیلا «، فاضم  فاضم و  ینعی : (- 2 [ ) 49]
. یتیرک هن  هدوب و  یتاقالم  هن  هکنیا  ظاحل  هب  (- 3 [ ) 50]

. مینکیم بلج  مه  خیراتلا  یلوهجم  نیثداح  دروم  رد  هحفص 14  ( 2 یقرواپ ( هب  ار  امش  هجوت  هنیمز ، نیا  رد  (- 1 [ ) 51]
. هدش بترتم  مدقت » ود « ره  رب  رثا  ینعی : (- 2 [ ) 52]

. تاقالم مدقت  مدع  باحصتسا  ب : تیرک . مدقت  مدع  باحصتسا  فلا : ینعی : (- 3 [ ) 53]
. دنتسه هقباس  تلاح  ياراد  ود ، ره  نوچ  (- 4 [ ) 54]

دوجو نامز  یف  دیزل  یلزالا  مدعلا  بحصتسیف  ورمع  دوجو  خیرات  ۀیمولعم  عم  ورمع  دوجو  نامز  یف  دیز  دوجو  یف  کشلاک  (- 1 [ ) 55]
 .... هکش نامز  لاصتال  کلذ  هیلع و  مدعلا  راثآ  بترنف  ورمع 

کلذ هدوجو و  خـیرات  لوهجملا  دـیز  دوجو  نامز  یف  هدوجو  خـیرات  مولعملا  ورمع  مدـع  یلع  ابترتم  مکحلا  ناـک  اذا  اـمک  (- 2 [ ) 56]
 .... نامز یف  هیف  کشلا  ءافتنال 

. رخآ وحنب  هل  رخآلل و ال  صاخ ال  وحنب  امهدحا  مدعل  یعرشلا  رثالا  ناک  اذا  (- 3 [ ) 57]
دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . ۀضراعملل .] همدـع  ءاحنا  نم  لکل  وا  کلذـک  امهنم  لکل  رثالا  ناک  اذا  (- 4 [ ) 58]

.283 یتشر 2 / نیسحلا 
. تسا رگید  ثداح  هب  تبسن  نیثداح  زا  یکی  مدع  یعرش ، رثا  عوضوم  هکلب  نامزلا » ءازجا  یلا  ۀفاضالاب  هن « (- 5 [ ) 59]

. تسین حرطم  نراقت ، ای  رخأت  مدقت ، هلأسم  (- 6 [ ) 60]
. نامز هن  تسا  ظاحل » رظن « زا  مود - و  لوا -» ثداح « زا  روظنم  (- 7 [ ) 61]

. دنکیم ادیپ  يدیق  یفصو و  هبنج  مدع » ینعی «: (- 8 [ ) 62]
. دیئامن هعجارم  هحفص 17  هب  زین  و  میدرک - نایب  خیراتلا  یلوهجم  نیثداح  رد  هک  روطنامه  (- 1 [ ) 63]

. دشابیم ب » ضرف « هرابرد  ام  مهم  ثحب  (- 2 [ ) 64]
. دشاب هتشاد  جایتحا  عوضوم  دوجو  هب  دوش و  هدافتسا  فاصتا  نآ ، زا  هک  هلمج  کی  هن  هملک ، کی  (- 3 [ ) 65]

. دوب روکذم  ضرف  هیبش  هک  ضرف  رد  هتبلا  دوشیمن -. يراج  باحصتسا  خیراتلا ، یلوهجم  ود  زا  کیچیه  هرابرد  (- 4 [ ) 66]
. تسا خیراتلا  لوهجم  يرگید  خیراتلا و  مولعم  امهدحا ،» هک « (- 5 [ ) 67]

. میدرک نایب  احورشم  هحفص 20  رد  خیراتلا  یلوهجم  نیثداح  رد  هک  (- 1 [ ) 68]
. تسا خیراتلا  مولعم  تاقالم ،» هچرگ « (- 2 [ ) 69]

يرگید ضرف  نایب  هب  کنیا  دوب  كرتشم  خـیراتلا ، یلوهجم  نیثداـح  اـب  میدرک  ناـیب  نونکاـت  هک  ار  یـضورف  مکح  رکذـت : (- 1 [ ) 70]
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. تسا فلتخم  میتفگ ، خیراتلا  یلوهجم  رد  هچنآ  اب  شمکح  هک  میزادرپیم 
یلوهجم یف  رصتقا  ّهنإ  ثیح  هدق » مظعالا « انخیشب  ضیرعت  نیفلتخملا و  خیراتلا و  یلوهجم  نم  نیثداحلا  ثاحبا  لصاح  اذه  (- 1 [ ) 71]

اذک و  یتعنلا ، یلومحملا و  دوجولا  ثیح  نم  یعرـشلا  رثالل  امهتیعوضوم  ۀیفیک  نیب  لّصفی  مل  و  امهیف ، مدعلا  ۀلاصا  نایرج  یلع  خیراتلا 
ثداحلا نود  طقف  هیلع  رثالا  بترت  اذا  عنام  الب  امهدـحا  یف  باحـصتسالا  نایرج  نم  دـب  ّهنأ ال  عم  ۀـصقانلا ، ۀـماتلا و  سیل  داـفمب  مدـعلا 

طقـسی ثداحلا و  کلذ  يوحن  یف  وا  امهیف  باحـصتسالا  يرجی  الا  ثداحلا و  کلذ  ءاحنا  نم  رخآ  وحن  یلع  رثـالا  بترت  نود  رخـآلا و 
. ضومغلا نم  ولخی  خیراتلا ال  یلوهجم  یف  مدعلا  ۀلاصا  نایرج  یف  همالک  قالطاف  ضراعتلاب ،

دق کنا  عم  مولعملا ، نود  لوهجملا  یف  مدعلا  لصا  نایرج  یلع  رخآلا  نود  امهدحا  خـیرات  لوهجملا  نیثداحلا  یف  اضیا  هدـق » رـصتقا « و 
نایرجب ایتعن  صاخلا  دوجولا  یلع  رثـالا  بترت  نیب  اـیلومحم و  هیدـض  مدـقتلا و  نم  صاـخ  دوجو  یلع  رثـالا  بترت  نیب  لیـصفتلا  تفرع 

. یناثلا نود  لوالا  یف  باحصتسالا 
وه نیفلتخملا و  خیراتلا و  یلوهجم  نم  امهدحا  وا  نیثداحلا  یف  باحـصتسالا  نایرج  مدـع  هجو  فالتخا  نایب  هدـق » فنـصملا « ضرغ  و 

کـشلا نامز  لاصتا  زارحا  وه  هطرـش و  لالتخا  اهیناث : و  قباسلا ...  نیقیلا  ینعا  باحـصتسالا  ینکر  لوا  لالتخا  اهلوا : ۀـثالث : روما  دـحا 
.641 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . امیف ...  ضراعتلا  وه  عناملا و  دوجو  اهثلاث : و  امیف ...  نیقیلا  نامزب 

. میدرک نایب  احورشم  هحفص 32  رد  هک  (- 1 [ ) 72]

. میدرک نایب  احورشم  هحفص 27  رد  هک  (- 2 [ ) 73]
.284 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 74]

. رخآلا لبق  لک  ققحت  نکمملا  امنا  دوجولا و  یف  امهعامتجا  نکمی  ال  (- 1 [ ) 75]
. ثدحلا ةراهطلا و  وا  (- 2 [ ) 76]

سیلف امهیا  مدـقت  یف  کشف  ثدـح  ةراهط و  ۀـثلاثلا  ۀـیناثلا و  یف  هل  لصحف  راهنلا  نم  یلوالا  ۀـعاسلا  یف  فلکملا  ناک  اذاف  (- 3 [ ) 77]
ضقن قیداصم  نم  هنا  عطقن  مل  قباسلا  نقیتملا  نع  دـیلا  انعفر  ولف  امهدـحاب  یلامجالا  ملعلا  نامزب  الا  نیقیلا  نامزب  الـصتم  کـشلا  ناـمز 

باحـصتسال دروم  الف  هقیداصم  نم  هنا  ملعی  مل  امیف  لیلدـلاب  کسمتلا  باب  نم  الا  ضقنت ح  باطخب ال  کـسمتلا  سیلف  کـشلاب  نیقیلا 
هیلومـش ال یلع  ءانب  الامجا و  ضاقتنالاب  ملعلا  فارطا  یف  باحـصتسالل  باطخلا  لومـش  مدـع  یلع  ءانب  ضراـعتلاب  طقـسی  یک  نیلاـحلا 

ابوث لسغ  اذاف  باحـصتسا  وا  ةدـعاق  نم  رخآ  لصا  عجرملاف ح  نیبلا  یف  مولعملا  فیلکتلل  نیباحـصتسالا  ۀـفلاخم  ةروص  یف  الا  ناطقـسی 
نم وا  اهنم  ۀئشانلا  ریهطتلا  طئارش  لوصح  لبق  یناثلا  ءاملل  هتاقالم  درجم  نیح  ۀمولعملا  هتساجن  باحصتسا  وه  عجرملاف  نیهبتـشم  نیءامب 

هنا ال تفرع  ثیح  امهنم  سجنلا  لامعتـساب  هتـساجن  ریهطتلا و  طئارـشب  نیفرطلا  نم  رهاطلا  لامعتـسا  دـعب  هتراهطب  ملعلا  عم  لوالا  ةاـقالم 
یناثلل هتاقالم  لوا  نیح  اسجن  ناک  هنا  لاقیف  اهخیرات  ۀمولعملا  هتـساجن  باحـصتسا  یلا  عجریف  خـیراتلا  یلوهجم  یف  باحـصتسالل  لاجم 

امهخیرات ۀلوهجملا  ةراهطلا  دوجو  باحـصتساب  ضراعم  ۀماتلا  ناک  دافم  وه  يذلا  ۀـساجنلا  دوجو  باحـصتسا  معن  ناک ، امک  نآلاف  انیقی 
لاثملا ال یف  امهیباحـصتسا  نیب  ۀضراعملا  ۀضراعملا و  ول ال  ۀماتلا  ناک  دافم  یف  خیراتلا  یلوهجم  یف  باحـصتسالا  ۀحـص  نم  تفرع  امل 

اذه نیلصالاب  لصالا  ضراعت  باب  نم  نوکی  هناف  اضیا  امهنم  ۀساجنلا  باحصتساب  اخیرات  ۀمولعملا  ةراهطلا  باحصتسا  ۀضراعم  نع  عنمی 
یتشر 2/ نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . همدـقت ]...  ۀـلاصا  یف  مالکلا  اما  ثداحلا و  رخأت  ۀـلاصا  یف  هلک 

.284
. نآ زا  دعب  ای  هدش  ضراع  تساجن  زا  لبق  تراهط ، نآ  متسه : ددرم  هکنیا  تهج  زا  (- 1 [ ) 78]

. میدرک نایب  هحفص 30  رد  هک  فلا -» ضرف « خیراتلا - مولعم  و  (- 1 [ ) 79]
ام نال  هل  اعوضوم  وا  ایعرش  امکح  بحصتسملا  نوکی  نا  امهدحا » نیطرشب « الا  سدقالا  عراشلا  دبعت  عانتما  نم  هیلا  ریشا  امل  (- 1 [ ) 80]
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یعرشلا مکحلا  نوکی  نا  امهیناث » هفرصت « نم  وحن  وه  يذلا  هب  هدبعتل  لاجم  الف  عراش  وه  امب  هفرـصت  ۀطیح  نع  جراخ  کلذک  نوکی  ال 
دبعتلا عنتما  فلکملل - ءالتبالا  لحم  نع  اجراخ  ناک  ول  امک  کلذـک - نکی  مل  ولف  یلمع  رثا  هیلع  بترتی  امم  دـبعتلا  ماـقم  یف  ظوحلملا 

ۀیداـقتعالا ما  ۀـیلمعلا  ۀـیعرفلا  ما  ۀیلـصالا  ماـکحالا  نم  بحـصتسملا  مکحلا  ناـک  ءاوس  باحـصتسالا  يرجی  اـمهعامتجا - عم  هتیوغلل و 
نم باحـصتسالا  لیلد  مومعل  ۀیوغللا  ما  ۀیعرـشلا  ما  ۀیفرعلا  تاعوضوملا  نم  بحـصتسملا  عوضوملا  ناک  ءاوس  ۀـیمازلااللا و  ما  ۀـیمازلالا 

.513 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . صصخم . نود 
.284 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 81]

بوجولا موهفم  اهیف  لخدیف  ۀیوغل  وا  ۀیفرع  وا  ۀیعرش  تناک  ءاوس  اقلطم  ظافلالا  میهافم  سفن  يا  ۀطبنتسملا  تاعوضوملا  لب  (- 1 [ ) 82]
ةدارا یلا  عجرت  ۀقیقحلا  یف  یه  ۀیعرشلا و  ماکحالا  طابنتسا  یف  اهتیلخدمل  طابنتسالا  یلا  عوضوملا  ۀبـسن  موصلا و  ةالـصلا و  ۀمرحلا و  و 

لوصالا ۀـیافک  حرـش  ك : ر . رمالا . ینعم  ةالـصلا و  ینعم  مهف  ۀطـساوب  طبنتـسی  امنا  اهل  هبلط  ةالـصلل و  هتدارا  نا  لـثم  هئاـشنا  عراـشلا و 
.285 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

ۀطنحلا و ءاملاک و  ماکحال  تاعوضوم  اهلعج  نا  الصا و  عراشلا  اهیف  فرصتی  مل  یتلا  تاعوضوملا  یه  ۀفرصلاب  دارملا  و  (- ... 2 [ ) 83]
یهتنم ك : ر . عراشلا . اهیف  فرـصت  تاعوضوم  اهناف  جـحلا ، موصلا و  ةالـصلاک و  ۀـعرتخملا  تایهاملا  لاـبق  یف  اـهریغ ، رمتلا و  محللا و 

.657 ۀیاردلا 7 /
بارت رد  لبق  لاس  رازه  ود  رد  دیعـص » هملک « دـینک  ضرف  میزادرپیم : یلاـثم  رکذ  هب  ینیکـشم  موحرم  ناـیب  زا  هدافتـسا  اـب  (- 3 [ ) 84]

رد دیعص  هملک  زا  روظنم  اتجیتن  ات  تسا  ظوفحم  روهظ --، نآ  ایآ  هک  میدرک  ادیپ  دیدرت  نآرق ، لوزن  زا  دعب  نکل  هتـشاد  روهظ  صلاخ ،
ناوتیم روکذـم  ضرف  رد  تسین ؟ یقاـب  دوخ ، توق  هب  روهظ  نآ  هکنیا  اـی  دـشاب  صلاـخ  بارت  - E*\ ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف   i-\ ممیت هیآ 

یعرـش رثا  لاؤس : مینکیم . يراج  باحـصتسا  روهظ ، ءاقب  هب  تبـسن  میتسه ، ددرم  نآ ، ءاقب  رد  هدوب و  ملـسم  روهظ ، لـصا  نوچ  تفگ :
: باوج یعرش . هن  تسه  یئالقع  رما  کی  تیجح ،» لاکشا «: تسا . تیجح » شرثا « باوج : تسیچ ؟ روهظ 

: تفگ ناوتیم  سپ  تسین  هیـسیسأت  هیعرـش  روما  اهنت  هیعرـش ، روما  زا  روظنم  هدومن و  دـییأت  ءاضما و  ار  یئالقع  رما  نآ  سدـقم ، عراـش 
. هدومن ءاضما  ار  نآ  سدقم ، عراش  تسا ، تباث  القع  دزن  هک  یتیجح  نآ  ینعی : تسه - یعرش  لوعجم  رهاوظ ، تیجح 

مث هب  نیقیلا  ملعلا و  لیـصحت  لقعلا  مکحب  الّوأ  هیف  بجی  ام  اضیا  كانه  هرخأ  امک  اـنهاه  فنـصملا  هرخأ  دـق  و  لوـالا » (- ...» 1 [ ) 85]
ۀمامالا و ةوبنلا و  دیحوتلا و  یف  امک  اذه  هیلع و  بلقلا  دقع  هل و  میلستلا  دایقنالا و  هب و  داقتعالا  هب  نیقیلا  ملعلا و  دعب  لقعلا  مکحب  بجی 

. داعملا
هیف بجو  هعبطب  هب  نیقیلا  ملعلا و  لصح  اذا  نکل  هب و  نیقیلا  ملعلا و  لیـصحت  عرـشلا  مکحب  لـقعلا و ال  مکحب  هیف  بجی  ـال  اـم  یناـثلا » » 

لاؤس نم  ۀـمایقلا  خزربلا و  لیـصافت  یف  امک  اذـه  هیلع و  بلقلا  دـقع  هل و  میلـستلا  دایقنالا و  هب و  داقتعالا  اعیمج  عرـشلا  لـقعلا و  مکحب 
دنع هیف  مالکلا  یتأیـسف  لوالا » مسقلا  اما  کلذ «. ریغ  راـنلا و  ۀـنجلا و  ضوحلا و  نازیملا و  باـتکلا و  باـسحلا و  طارـصلا و  نیریکنلا و 
هیف فنـصملا  مالک  لصاحف  یناثلا » مسقلا  اما  و  خـلا « اهتفرعم ...  اهب و  عطقلا  وه  القع  اعرـش و  اهیف  مهملا  ناک  یتلا  اما  و  فنـصملا « لوق 

. قحال کش  قباس و  نیقی  كانه  ناک  اذا  اعوضوم  امکح و  هیف  باحصتسالا  يرجی  امم  هنا 
200 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر .

. دشاب هتشادن  مه  نیقی  هچرگ  دنزب  هرگ  يداقتعا  رما  نآ  اب  ار  شبلق  ناسنا  ینعی : تسا  بلقلا » دقع  زا « داقتعا » هملک « (- 1 [ ) 86]
هک تسا  نامه  يداقتعا ، رما  دـننکیم ، مهوت  دوشیم  حرطم  يداقتعا ، هلأسم  کی  هکنیا  درجم  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  اسبهچ  (- 2 [ ) 87]

. دشاب هتشاد  نیقی  نآ  هب  تبسن  دیاب  ناسنا 
؟ تسه ناسنا  رایتخا  رد  حراوج  اضعا و  ریاس  دننام  مه  بلق  ایآ  لاؤس : (- 1 [ ) 88]
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هب مه - هیبلق  لامعا  دـهد ، ماجنا  دوعق  مایق و  دـننام  هیرایتخا  لامعا  دوخ ، حراوج  اضعا و  اب  دـناوتیم  ناسنا  هک  روطنامه  يرآ ! باوج :
دیهمت اـب  هتبلا  دـنک - راداو  شریذـپ  میلـست و  هب  یبـلطم  هب  تبـسن  ار  بلق  دـناوتیم  ـالثم  تسه  وا  راـیتخا  رد  میدرک - ناـیب  هـک  يوـحن 

. یتامدقم
. داعم تینامسج  هب  داقتعا  بوجو  رد  (- 2 [ ) 89]

رومـالا یف  هئارج  ـال  ینعم -- ـال  ۀـیلمعلا و  عورفلا  یف  هئارجا  بجیف  یلمع  لـصا  باحـصتسالا  نا  نم  مهوـتی  دـق  اـمل  عـفد  (- 3 [ ) 90]
نع ۀیکاحلا  تارامالا  لابق  یف  هریحت  هکـش و  فرظ  یف  ادبعت  كاشلل  ۀفیظو  هنا  ایلمع  الـصا  هنوک  ینعم  نا  هعفد  یف  لوقیف ) ۀـیداقتعالا (

بولطملا ۀـیداقتعالا  رومالا  معی  امم  وه  لب  حراوجلا  لمع  اهیف  بولطملا  ۀـیلمعلا  عورفلاب  صتخی  هنا  ادـبعت ال  ول  کشلل و  ۀـعفارلا  عقاولا 
.202 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . قحاللا . کشلا  قباسلا و  نیقیلا  نم  هناکرا  اهیف  مت  اذا  اضیا  حناوجلا  لمع  اهیف 

عوضوم نوکی  اهیف  کشلا  عم  اهب و  عطقلا  طرشب  لب  طرشب  یه و ال  امب  اهراثآ  نم  هنوک  مدعل  اهیلع  داقتعالا  بوجو  بترتل  (- 1 [ ) 91]
.286 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اعقاو . اتباث  ناک  ول  اعطق و  ایفتنم  داقتعالا  بوجو 

دبع خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . باحـصتسالا . یف  عوضوملا  ظافحنا  عم  لیلدلا  مومع  لیزنتلا و  ۀحـصل  (- 2 [ ) 92]
.286 یتشر 2 / نیسحلا 

یفخی ام ال  مامالا  ةایحب  لیثمتلا  یف  ۀیداقتعالا و  رومالا  نم  لوالا  مسقلا  یف  عوضوملا  باحـصتسال  لاجملا  مدع  یلع  عیرفت  (- 1 [ ) 93]
» یبنلا ةایحب  عطقلا  لیـصحت  بجی  و ال  ص » یبنلا « ةایح  نم  مظعاب  تسیل  اهناف  اهب  عطقلا  لیـصحت  بجی  امم  تسیل  ع » مامالا « ةاـیح  ناـف 

لیثمتلا ناک  حیحـصلاف ) جراخلا ( یف  هئاقب  هتایح و  ال  ص » یبنلا « ةوبنک  ع » مامالا « ۀماما  وه  هب  عطقلا  لیـصحت  بجی  يذـلا  لب  اعطق  ص »
.204 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . ص .» یبنلا « ةوبن  وا  ع » مامالا « ۀماماب  هل 

نظلا و دافا  ول  يدجی ح  لب  مهولا  کشلل و  لباقملا  حجارلا  داقتعالا  قلطم  بوجو  داقتعالا  بوجوب  دارملا  ناک  ناب  عطقلاک  (- 2 [ ) 94]
هنال هنامز  ماما  ۀـفرعم  موزل  بیترت  لجال  هلوقب  باحـصتسالا  ءادـجا  مدـع  ةایحلا  لاثم  یف  دـیق  امنا  مهفاـف و  هباـب  نم  هراـبتعاب  لـقن  مل  ول 

نیسحلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . لوالا . مسقلا  یف  تفرع  امک  ع » هبـسنب « داقتعالا  موزل  بیترت  لجال  يدجی 
.286 یتشر 2 /

اذ باحـصتسالا  دروم  نوک  موزل  نم  انرکذ  امب  لب  اعوضوم  هیف  باحـصتسالا  نایرج  مدـع  نم  یناثلا  مسقلا  یف  رکذ  امب  يا  (- 1 [ ) 95]
.286 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هیف . کشلا  ءاقب  عم  هتقفاوم  نم  نکمتی  یعرش  رثا 

؟ هن ای  هدش  صخشم  ناشیا  يارب  ینیشناج  هن ؟ ای  دناهدرک  تلحر  مالّسلا  هیلع  ماما  ایآ  هک  دومنن  قیقحت  و  (- 2 [ ) 96]
دادمتـسا باحـصتسا  زا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  بترتم  يرگید  راـثآ  مالّـسلا » هیلع  ماـما « تاـیح  رب  تسا  نکمم  (- 3 [ ) 97]

. دومن
باحـصتسا طئارـش ، ققحت  اب  دناوتیم  مهدیم ، هقدص  رادقم  نالف  دشاب ، هتـشاد  تایح  دیز ، هچنانچ  دـشاب  هدرک  رذـن  یـسک  رگا  اضرف 

ۀفرعم اما  دومن  باحـصتسا  ار  مالّـسلا » هیلع  ماما « تایح  ناوتیم  هقدص  نداد  روظنم  هب  يرذـن  نانچ  اب  مه  ثحب  لحم  رد  دـیامن ، تایح 
. دومن باحصتسا  ناوتیمن  تایح  رد  کش  اب  ار  مامالا - ةایح  ۀفرعم  مامالا -

ةوبنلا نوک  مدع  درجم  ناف  هنودب  وه  جتنی  ذا ال  هل  ممتم  ۀـقیقحلا  یف  وه  خـلا و  ۀـلوعجم ...  اهنوک  مدـعل  وا  هلوق  یلع  فطع  (- 1 [ ) 98]
. اهیلع بترتی  مهم  یعرش  رثا  مدع  هیلا  مضنی  مل  ام  اهباحصتسا  زاوج  مدع  یف  یفکی  امم ال  ۀلوعجم 

هب و داقتعالا  هل و  میلستلا  اهب و  فصتا  نمل  دایقنالا  بوجو  نم  اهباحـصتسا  دعب  ةوبنلا  یلع  ۀیلقعلا  راثآلا  کلت  بترت  هجو  و  (- 2 [ ) 99]
اهنکل ۀیلقع و  مزاول  یه  تناک  نا  راثآلا و  کلت  نا  ۀیعرشلا  فیلاکتلا  نم  هب  ءاج  ام  قبط  یلع  لمعلا  بوجو  لب و  هتوبن  یلع  بلقلا  دقع 

لوصالا 5/ ۀـیانع  ك : ر . انهاه .] ایناث  هدـیعن  الف  عساتلا  هیبنتلا  یف  هتوبث  هجو  قلطملا و  مزاللا  ینعم  تفرع  دـق  اـهل و  ۀـقلطملا  مزاوللا  نم 
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207 و 206.
هیآ 124. هرقب ، هروس  (- 1 [ ) 100]

. دهد رمث  یعیبط  يرهق  مزاول  رثا  رب  دسرب و  لامک  هبترم  هب  هک  یتخرد  دننام  اضرف  (- 2 [ ) 101]
نآ دیاش  هک : وحن  نیا  هب  میـشاب  ددرم  توبن ، ءاقب  رد  دیاب  میئامن  ضرف  ار  باحـصتسا  نایرج  میهاوخب  رگا  ثحب  لحم  رد  (- 3 [ ) 102]

. دنک ادیپ  یلوزن  ای  يدوعص  سوق  دراد  ناکما  تسین ، دکار  فقوتم و  هبترم ، کی  رد  هشیمه  ناسنا  اریز  هدرک  ادیپ  لزنت  لامک  هبترم 
یتأتـس امک  ةوبنلا  لب  اهیلا -- یحوی  ۀـباثمب  سفنلا  لامک  درجم  نم  ۀئـشان  یه  تسیل  الوا » ةوبنلا « ناف  یفخی » ـال  اـم  هیف  و  (-» 4 [ ) 103]

هدابع نم  ءاشی  نمل  یلاعت  كرابت و  هّللا  اهلعجی  یهلا  بصنم  یه  خـلا  ۀـلوعجملا ...  بصانملا  نم  ةوبنلا  تناک  ول  معن  هلوقب  اهیلا  ةراشالا 
الع لج و  هّللا  اهطعی  مل  لامکلا و  ۀـبترم  یـصقا  یه  تغلب  دـق  سفنلا  نا  ضرف  ولف   E«\ ُهََتلاسِر ُلَـعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  » i:\ یلاعت هّللا  لاق 

ۀباثمب سفنلا  لامک  نم  ۀئشان  اهنوک  ریدقت  یلع  ةوبنلا  نا  ایناث » و  الصا « ایبن  نوکت  داکی  اهیلا و ال  یحوی  داکی  الف  میظعلا  بصنملا  کلذ 
کـشلا ضرف  ول  هلوقب و  هیلا  راشا  اریخا و  هب  فرتعا  امک  ارهق  اهئاقب  یف  کشلا  عقی  اعطق و  طوقـسلا  لاوزلا و  لبقی  امم  یه  اـهیلا  یحوی 

. هرخآ یلا  ۀبترملا  کلت  نع  سفنلا  طاطحنا  لامتحاب  اهئاقب  یف 
نم یلقع  رثا  اهیلع  بترتی  امم  اهنکل  اهیلع و  مهم  یعرـش  رثا  بترت  مدـع  اذـکه  اقح و  ناـک  نا  وهف و  ح  ۀـلوعجم ) اـهنوک  مدـع  اـما  و  ) 

فیلاکتلا نم  هب  ءاج  ام  قبط  یلع  لمعلا  بوجو  لب و  هتوبن  یلع  بلقلا  دقع  هب و  داقتعالا  هل و  میلستلا  اهب و  فصتا  نمل  دایقنالا  بوجو 
رثا اذ  اعوضوم  وا  ایعرش  ارثا  بحصتسملا  نوک  رابتعا  یلع  لیلدلا  مدع  نم  ارارم  تفرع  ام  دعب  اهباحصتسا  ۀحص  یف  فاک  وه  ۀیعرشلا و 

ۀیلقعلا راثآلا  لب  مهملا  یلقعلا  رثالا  کلذ  بترتب  ۀیوغللا  عفدـنت  هنا  مولعملا ) نم  و  ۀـیوغللا ( مزل  کلذ  ول ال  هناب  لقعلا  مکح  يوس  یعرش 
.205 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . یفخی . امک ال  ۀمهملا 

اهیلا یحوی  ۀباثمب  سفنلا  لامک  نم  ۀئشان  تناک  اذا  ةوبنلا  سفن  یف  هل  لاجم  هنا ال  کلذب  حدقنا  دق  هلوق و  یلع  كاردتسا  (- 1 [ ) 104]
جاـتحی نکل  باحـصتسالل و  ادروـم  اهـسفنب  تناـک  ۀـیالولاک  یه  تناـک  ۀـلوعجملا و  بصاـنملا  نـم  ةوـبنلا  تناـک  وـل  مـعن  يا  خـلا  ... 

یلع فقوتی  امم  ۀـقباسلا  ةوبنلا  ءاقب  ناف  رودـلا  مزل  الا  عرـشلا و  کلذ  نم  ذوخأم  ریغ  ةوبنلا  کـلتب  طونم  ریغ  لـیلد  یلا  باحـصتسالا ح 
مدعل رخآلا  هجو  ۀقیقحلا  يدل  وه  رودـلا و  وه  اذـه  ۀـقباسلا و  ةوبنلا  ءاقب  یلع  فقوتی  امم  لیلدـلا  کلذ -- رابتعا  لیلدـلا و  کلذ  رابتعا 

اما وه  لوالا و  هجولا  نم  هرکذ  ام  لابق  یف  ۀلوعجملا  بصانملا  نم  ةوبنلا  نوک  ریدقت  یلع  هرکذ  دـق  ةوبنلا  سفن  یف  باحـصتسالا  نایرج 
یحوی ۀباثمب  سفنلا  لامک  نم  ۀئـشان  اهنوک  ریدقت  یلع  اهیلع  بترتی  مهم  یعرـش  رثا  ۀلوعجم و ال  اهنوک  مدـع  وا  اهئاقب  یف  کشلا  مدـع 

.206 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . لوقا .... » اهیلا «
بحـصتسملاب و دبعتلا  ۀحـص  امهدـحا ؛» کشلا «. نیقیلا و  ریغ  باحـصتسالا  یف  نیرخآ  نیرما  رابتعا  یلع  کلذـب  هّبن  دـق  (- 1 [ ) 105]

وه نیرمالا  نیذه  رابتعا  نا  یفخی ) و ال  هلیزنت ( بحصتسملاب و  دبعتلا  ۀحـص  یلع  ةوالع  باحـصتسالا  یلع  لیلدلا  مایق  امهیناث :» هلیزنت «.
. اریسی لمأتف  مالّسلا » امهیلع  یسیع « وا  یسوم  ةوبن  یباتکلا  باحصتسا  نع  دیکالا  عنملا  نم  یتأیس  امل  دیهمت 

کشلا و نیقیلا و  عم  الإ  مالّسلا » هیلع  یسیع « وا  مالّسلا » هیلع  یـسوم « ةوبن  باحـصتساب  عنقی  نا  یباتکلل  حصی  هنا ال  ینعی : (- 2 [ ) 106]
قباطیل لیلدلا  هیلع  لد  لیزنتلا و  دبعتلا و  كانه  حص  دق  کشلا و  نیقیلا و  عم  الإ  لوقی  نا  ناک  حصالا  و  اذـه ) لیزنتلا ( یلع  لیلدـلا  عم 

.207 - 208 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . خلا .  لیلدلا ...  هیلع  لد  لیزنتلا و  دبعتلا و  كانه  حص  امیف  مدقتملا  هلوق  کلذ 
هبیرقت تفرع  امک  فلخلا  وحن  یلعالا  یباتکلا  يدجی  داکی  انتعیرش ال  یف  ءاقبلاب  دبعتلا  یلع  لیلدلا  مایق  یلع  لاکتالا  يا و  (- 1 [ ) 107]

. هبیرقت اضیا  مدقت  دق  رودلا و  وحن  یلع  الا  هیدجی  داکی  هعرش ال  یف  هیلع  لیلدلا  مایق  یلع  لکتا  ول  هنا  امک 
بوجول ۀفرعملا و  تنکما  اذا  هتازجعم  هتالاح و  یلا  رظنلاب  القع  یبنلا  ۀـفرعم  موزلل  يا  یبنلا  ۀـفرعم  موزلل  هلوق  یلع  فطع  (- 2 [ ) 108]

. ۀفرعملا نکمت  مل  اذا  نیتعیرشلا  تاعارمب  القع  طایتحالاب  لمعلا 
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و القع ( نیتعیرشلا  تاعارمب  طایتحالا ح  بجی  الف  اعیمج  نیتعیرشلا  اتلک  یف  ربتعم  وه  باحصتسالا  نا  الامجا  ملع  اذا  امک  (- 3 [ ) 109]
نا لاقی  نا  الا  مهللا  اـعیمج  نیعرـشلا  ـالک  یف  هراـبتعاب  ملعلا  عم  یتح  صحفلاـب  طورـشم  اـنه  باحـصتسالا  نا  اـنم  تفرع  دـق  کـنکل )

لوصالا 213 و 212. ۀیانع  ك : ر . ۀلاحم .] صحفلا ال  طقسی  هعم  ۀفرعملا و  ناکما  مدع  انه  فنصملا  مالک  یف  ضورفملا 
لها ضعب  نیب  هنیب و  يرج  دـق  هلیـصفت  یمقلا  ققحملا  رکذ  ام  یلع  انباحـصا  نم  ءالـضفلا  ةداـس  ضعب  نا  هحیـضوت : و  (- ... 4 [ ) 110]

نیملـسملا یلعف  رمالا  لوا  یف  هتوبن  هتقیقح و  یلع  نوقفتم  مه  نحنف و  انیبن  ةوبنب  نولئاق  نیملـسملا  ناب  یباتکلا  کسمتف  ةرظانم  باـتکلا 
يذلا ع » یسیع « وا  ع » یسومف « ص » دمحم « ةونب  لوقی  یبن ال  ةوبن  ملـسن  انا ال  نم  روهـشملا  وه  امب  دیـسلا » هباجاف  هنید « نالطب  اوتبثی  نا 
هباجاف هقدص « و  ص » دمحم « ةوبن  نع  ربخا  يذلا  ع » یـسیع « وا  ع » یـسومب « دـقتعن  لب  هدـقتعن  نحن ال  يراصنلا  وا  دوهیلا  هتونب -- لوقی 

نم دحا  یلع  هبتشی  يذلا ال  مولعملا  نارمع  نب  یسوم  وا  هصخـش  هلاح و  دحا  یلع  یفخی  يذلا ال  دوهعملا  میرم  نب  یـسیع  ناب  یباتکلا »
نیدب هنایتا  صخشلا و  اذه  ۀلاسر  توبث  توافتی  نیفرطلل و ال  ملـسم  ردقلا  اذه  ایبن و  هللا  هلـسرا  نیدب و  ءاج  باتکلا  لها  نیملـسملا و ال 

ققحملا لاق  هلاطباب « مکیلعف  باحـصتسالا  مکحب  قاب  هتلاسر  دوهعملا  لجرلا  اذـه  نید  لوقن  نحنف  ما ال  ص » دـمحم « ةوبنب  لوقی  نا  نیب 
(. یهتنا باوجلا ( یف  روکذملا  لضافلا  محفا  کلذب  و  یمقلا »

ع» یسیع « وا  ع » یسوم « ةوبن  باحـصتساب  یباتکلا  ثبـشتل  عقوم  هنا ال  هلـصحم : ام  روکذملا  باحـصتسالا  لاطبا  یف  فنـصملا » لوقیف  » 
سیلف الا  اهخسنب و  نقیتم  وه  لب  ع » یسیع « وا  ع » یسوم « ةوبن  ءاقب  یف  هکش  مدعلف  ملسملل  امازلا » اما  هب « اعانقا  ملسملل و ال  امازلا  الصا ال 

صحفلاب و القع  یبنلا  ۀفرعم  موزللف  اعانقا » اما  و  هب « مزلی  مل  کشف  قباس  نیقی  یلع  ناک  هناب  فرتعی  مل  ام  ملسملا  نا  یلا  افاضم » ملسمب «
عطقلا لیصحت  لقعلا  مکحب  هیف  بجی  يذلا  ۀیداقتعالا  رومالا  نم  لوالا  مسقلا  نم  یه  ةوبنلا  نا  نم  تفرع  امل  کلذ  هتازجعم و  یف  رظنلا 
اهئاقبب دبعتلا  یلع  لیلد  هنا ال  یلا  افاضم » ۀهبش « الب  امهلوصح  یف  يدجی  امم ال  وه  ةوبنلا  باحـصتسا  نا  مولعملا  نم  انیقی و  هب  ۀفرعملا  و 

و یفخی « امک ال  لقعلا  تالقتـسم  نم  ثودحلاب  نیقیلا  دنع  ءاقبلاب  مکحلا  سیل  ذا  حضاوف  القع » اما  اعرـش « القع و ال  هیف ال  کشلا  دـنع 
نا هحرش و  مدقت  امک  رودلا  مزلتسی  امم  هببسب  ۀقباسلا  ةوبنلا  باحصتساف  ۀقباسلا  ۀعیرشلا  نم  وه  ناک  نا  یعرشلا  لیلدلا  نالف  اعرـش » اما 

عرـشلا اذهب  داقتعالا  یلع  فقوتی  امم  عرـشلا  اذه  نم  ذوخأملا  لیلدـلا  اذـهب  اهباحـصتسا  ناف  فلخلا  مزلتـسیف  ۀـقحاللا  ۀعیرـشلا  نم  ناک 
اذه ادبا و  قحاللا  عرـشلا  اذهب  دقتعی  مل  قباسلا  عرـشلا  ءاقب  ضرفلا  اذه  یف  بحـصتسا  ولف  باحـصتسالا  لیلد  هنم  ذخا  دق  يذلا  قحاللا 

.208 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . انیع ....  فلخلا  وه 
ضعب نم  ۀلاسر  تیار  دق  ینکل  یمظاکلا و  نسحم  دیـسلا  ّهنإ  لیق  ینیوزقلا و  نیـسح  دیـسلا  هنا  انخیاشم  ضعب  رکذ  دق  (- ... 1 [ ) 111]
فجن نم  رفاس  نیح  تعقو  دق  هیلا و  اهیف  ةرظانملا  هذه  بسن  دق  هّرـس  سّدق  مولعلا  رحبب  بقلملا  یئابطابطلا  ۀمالعلا  دنـسلا  دیـسلا  ةذمالت 

ةدم يدنع  ۀلاسرلا  تناک  دق  دوهیلا و  عمجم  یه  و  لفکلا » يذب  نآلا « ۀفورعم  ةدلب  یف  ع » نیـسحلا « هّللا  دبع  یبا  هدج  ةرایز  یلا  فرـشا 
دق هرظان  يذلا  دوهیلا  نا  اهیف  دوجوملا  نا  یلابب  نکل  دیزا و  وا  نینس  نیسمخ  ذنم  اهب  بهذف  لئاسرلا  نم  ةدع  عم  ۀبلطلا  ضعب  اهذخا  مث 

رمالا نوکی  نا  یغبنی  لضافلا و  ماحفا  نم  هّرـس » سّدـق  یمقلا « ققحملا  هلقن  ام  سکع  یلع  باـطخلا  یف  هناـسل  ّلـک  باوجلا و  یف  زجع 
مایالا حمـست  مل  لئاسملا  زومر  فاشک  لئالدـلا و  زونک  حاتفم  وه  دوهیلا و  ةرظانم  یف  زجعلا  هیلا  بسنی  نا  نکمی  فیک  ذا  هانفـصو  امک 

لئاسولا 516. قثوا  ك : ر . هسمر ...  ّبیط  هحور و  هّللا  سدق  تامالع  رثآم و  تامارک و  رخافم و  وذ  وه  هلکشب و  ماوعالا  دلت  مل  هلثمب و 
یقاب تاروتـسد ، مامت  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـشاب  هتفر  نیب  زا  تاررقم  مامت  هک  تسین  نیا  خـسن ، يانعم  میتفگ ، البق  (- 1 [ ) 112]

. دشاب هدرک  ادیپ  رییغت  دصرد ، تصش  ای  دصرد  لهچ  اضرف  دشابن -
. دوش هتشاذگ  رانک  دیاب  مه  نوناق  نآ  هک : تسا  نیا  باحصتسا ، هجیتن  هک  (- 1 [ ) 113]

امک هیلع ، مدـقم  ةرامالا  باب  نم  ۀـجح  ناک  ام  لک  ۀـلمجلاب  و  قالطالا ، ۀـلالد  لثم  هریغ ، ۀـیافک  یلا  ةراشا  لـثملاب  ریبعتلا  (- 1 [ ) 114]
.341 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّرس .» سّدق  ینیکشم  هنایب «. یتأیس 
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هطقـسی ما ال  اقلطم ؟ مومعلا  ۀـلاصا  نع  عنمی  ثیحب  اسأر  ۀـیجحلا  نع  ماعلا  طقـسی  له  صیـصختلا  نا  وه : لاکـشالا  أـشنم  (- 2 [ ) 115]
.685 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . عقی .» قلعتم ب « نا » یف  هلوق «: ۀلمجلا و  یف  هطقسی  ما  کلذک 

. تسه عامجا  ای  قالطا  مومع ، زا  معا  هراما ، زا  دوصقم  (- 3 [ ) 116]
نایب باحصتسا  ثحابم  رد  يدوز  هب  ار  شحیضوت  هک  دنشابیم  مدقم  هیلمع ، لوصا  رب  دنتسه و  يداهتجا  لیلد  اهنآ  اریز  (- 4 [ ) 117]

. هدنراگن میئامنیم -
هقلعتم وا  مکحلا  دوجو  ربتعیف  یعومجملا  ماعلا  وحن  یلع  ضعبب  اهضعب  ۀلصتم  يا  تانآلا  ۀعمتجم  نامزلا  کلذ  ظحالی  ناب  (- 1 [ ) 118]

كاسما ّهنإ  ثیح  موصلاـک  یناـثلا  نـآلا  یف  اـمهئاقب  نکمی  ـال  قلعتملا و  توفی  مکحلا و  عفتری  اـمهنع  نآ  یلخ  ولف  عمتجملا  کـلذ  یف 
. هنع هنم  نآ  یلخ  اذا  نایصعلا  ققحتی  ثیحب  راهنلا  تانآ  عومجم  یف  صوصخم 

ددعتب قلعتملا  وا  مکحلا  ددعتیف  یلوصالا  ماعلا  ریظن  لالقتـسالا  هجو  یلع  قلعتملا  وا  مکحلل  ادیق  نامزلا  تاعطق  ظحالی  ناب  (- 2 [ ) 119]
نع ۀـعطق  یلخ  ولف  يرخالا  ۀـعطقلا  یف  قلعتملا  وا  مکحلاب  اطبترم  نوکی  نا  ریغ  نم  هصخی  قلعتم  وا  مکح  ۀـعطق  لکل  نوکی  تاعطقلا و 
ناک لب  يرخا  یف  هنیب  ۀعطق و  یف  باطخلا  نایصع  نیب  ۀمزالم  الف  اهیف  امهدحا  دوجول  اعبتتـسم  يرخالا  ۀعطقلا  تناک  قلعتملا  وا  مکحلا 

نیسحلا دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ناضمر ]. رهش  مایا  یلا  ۀبسنلاب  موصلاک  اهـصخی  ۀعاطا  نایـصع و  ۀعطق  لکل 
.289 یتشر 2 /

یناثلا وه  دصاقملا  عماج  یف  یناثلا  ققحملا  نع  ّیکحملا  رهاظ  لوالا و  وه  هّرس  سّدق  مولعلا  رحب  دیـسلا  مالک  رهاظ  هوجو  (- 3 [ ) 120]
القتسم اعوضوم  نامز  لک  ذخا  ناب  ایدارفا  هیف  نامزالا -- مومع  ذخا  اذا  ام  نیب  لیصفتلا  وه  ۀلاسرلا  یف  يراصنالا  خیشلا  مالک  حیرـص  و 

موی ملاعلا  دیز  مارکا  ۀمرح  یلع  عامجالا  ماقف  موی  لک  ءاملعلا  مرکا  هلوقک  نامزلا  ددعتب  ةددعتم  ماکحا  یلا  مومعلا  لحنیل  لقتسم  مکحل 
لمعی ذئنیحف  القتـسم  ادرف  نامز  لک  ذخا  یلع  ۀنیرق  ءانثتـسالا  ضرف  اذا  ۀـعمجلا  موی  ادـیز  مرکت  هلوق ال  مث  ءاملعلا  مرکا  هلوق  وا  ۀـعمجلا 

باحـصتسالل و دروملا  ۀیلباق  مدعل  لوصالا  رئاس  یلا  عوجرلا  بجو  مومع  نکی  مل  ول  لب  باحـصتسالا  يرجی  مومعلاب و ال  کشلا  دـنع 
رهاظلاف نامزلا  کلذ  دعب  درفلا  کلذ  مکح  یف  کش  نامز و  یف  درفلا  جرخ  مث  امئاد  ءاملعلا  مرکا  هلوقک  رارمتسالا  نایبل  ذخا  اذا  ام  نیب 

دروم نـال  مولعملا  صیـصختلا  یلع  دـئاز  صیـصخت  ناـمزلا  کـلذ  دـعب  درفلل  مکحلا  کـلذ  توـبث  نم  مزلی  ـال  باحـصتسالا و  ناـیرج 
لمشی یظفل  مومع  مدع  ضرفل  مومعلا  یلا  عجری  مل  باحصتسا  انه  نکی  مل  ول  لب  لوالا  مسقلا  فالخب  ۀنمزالا  نود  دارفالا  صیـصختلا 

ءانب سانلل  عضاوت  هلوقک  قالطالا  نم  وا  مدقتملا  لاثملاک  ظفللا  نم  رارمتسالا  ةدافتـسا  نیب  قرف  ریغ  نم  رخآلا  لوصالا  یلا  لب  نامز  لک 
ادرف نامز  لک  ملکتملا  ۀظحالم  صیصختلا  نم  مهفی  هجو ال  یلع  ۀنمزالا  ضعب  یف  عضاوتلا  هنم  جرخ  اذا  هناف  هنم  رارمتسالا  ةدافتسا  یلع 
رحب دیسلا  بهذم  هدق  فعض  مث  باحصتسالاب  ماعلا  صیصخت  باب  نم  اذه  سیل  جورخلا و  دعب  همکح  بحصتسا  مکحلا  قلعتل  القتسم 

یتشر 288. نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ققحملا ....  بهذم  مولعلا و 
. نامز زا  هعطق  ره  و  (- 1 [ ) 121]

. دوشیمن دارفا  رثکت  بجوم  نامز ، ینعی : (- 2 [ ) 122]
اذا بیعلا  رایخ  لیلد  \»E و  ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  » i لثم و  امئاد » ملاعلا  ادـیز  مرکت  امئاد و ال  ءاملعلا  مرکا  یلوملا « لاق  اذا  ام  لـثم  (- 1 [ ) 123]

. بیعلاب ملعلا  نامز  نع  یخارتملا  نامزلا  یف  رایخلا  توبث  یف  کش 
.289 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . رخآلا .] نم  وا  (- 2 [ ) 124]

ریغ یف  ماعلاب  کسمتی  الف  ماعلا  مکح  رارمتـسال  اعطاق  صاـخلا  نوک  نیب  لیـصفتلا  نم  هرکذ  اـم  فعـض  یلا  ةراـشا  هلعل  و  (- 3 [ ) 125]
وه ناک ) نا  ماعلا ( مکح  رارمتـسا  ناف  صاخلا  ۀـلالد  دروم  ریغ  یف  هب  کسمتیف  لوالا  نم  هل  اصـصخم  هنوک  نیب  صاـخلا و  ۀـلالد  دروم 

دقعنملا یناـمزالا  قـالطالاب  هنع  نحن  اـنربع  مدـقت و  کـلذ و  اـنرتخا  اـمک  هیلا  عوجرلا  هب و  ذـخالا  بوجو  یف  یناـمزالا  مومعلا  ۀـلزنمب 
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ردـقلا یلع  هنع  جورخلا  یف  اراصتقا  کلذ  ماعلا و  مکحل  اعطاق  صاخلا  نوک  ضرف  یف  یتح  اـقلطم  هب ح  کـسمتیف  ۀـمکحلا  تامدـقمب 
عجری لب  لوالا  نم  ماعلل  اصـصخم  صاخلا  نوک  ضرف  یف  یتح  هیلا  عجری  داکی  الف  یناـمزالا  مومعلا  ۀـلزنمب  وه  نکی ) مل  نا  و  نقیتملا (

.218 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . ادیج . لمأتف  نیقیلاب  نیقیلا  ضقتنی  نا  یلا  صصخملا  مکح  باحصتسا  یلا  هیف 
مرکت لاثم ال  رد  دنکیمن و  ادیپ  رثکت  نامز - و  مایا - ظاحل  هب  املع  زا  يدرف  ره  ءاملعلا ، مرکا  لاثم  رد  روکذم و  ضرف  رد  (- 4 [ ) 126]

. تیدرف هن  دراد  تیفرظ  ۀعمجلا » موی  ۀعمجلا «، موی  ادیز 
«. ۀعمجلا موی  ادیز  مرکت  ال  دننام «: (- 1 [ ) 127]

نوکی یک  اقارتفا  ةوطخ  رادقمب  قارتفالا  نوک  یف  کش  ول  صاخلا  مکح  باحـصتساب  کسمتلا  حصی  ناویحلا و ال  رایخک  (- 1 [ ) 128]
نا یف  لاکـشا  ّهنإ ال  ثیح  حضاوف  لاثملا  یف  دقعلاک  مکحلا  قلعتمل  ادـیق  دـیقلا  ناک  امیف  اذـه  و  ییغملا ، نم  نوکی  یک  ما ال  ۀـیاغلا  نم 
ناک اذا  اما  دییقتلا و  لصا  یف  کش  اذا  امک  هدـییقت  ةدایز  یف  کشلا  دـنع  قلعتملا  یف  قالطالا  ۀـلاصا  ۀمیمـضب  ماعلا  مکحلا  وه  عجرملا 

لوالاف لوالا  نم  ضرفلا  بسح  رارمتـسالا  وحن  یلع  هعوضومل  هتوبث  نوکی  نا  هلیلد  قالطا  یـضتقم  نالف  هقلعتمل  مکحلا ال  سفنل  ادـیق 
. هیلع لئالدلا  ۀلالد  رادقمب  هیخارت  یلع  راصتقالا  بجیف 

ناکمل کلذ  رایخلا و  ثودـحل  ایعرـش  اطرـش  امهروهظ  نوک  یلع  ءانب  نبغلا  بیعلا و  يرایخ  ءانثالا و  یف  طرـشلا  راـیخک  (- 2 [ ) 129]
قاب رارمتسالا  یلع  یئادتبالا  صیـصختلا  لیلد  ۀلالد  نا  تفرع  دق  کنال  رخآلاب  نیـصیصختلا  دحا  سایق  زوجی  صاخلاب و ال  همکح  عطق 
همعی ناک  نا  ةدح و  یلع  صاخلا  مکح  نامز  دعب  ام  معی  هلیلد ال  ناف  ءانثالا  یف  صیـصختلا  فالخب  هئادـتبا  نامز  رخأت  نا  اهلاح و  یلع 

290 و یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . الصا .] صیـصخت  نیبلا  یف  نوکی  ناب ال  هلبق  امب  هلاصتا  عم 
.289

ر. رفسلا . ضیحلا و  مایا  یف  هتمرح  یلع  صاخلا  ناضمر و  رهـش  نم  موی  لک  موص  بوجو  یلع  ماعلا  لیلدلا  لد  اذا  ام  لثم  (- 1 [ ) 130]
.290 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك :

. تسا لصتم  دقع ، هب  هک  (- 2 [ ) 131]
. دنراد هلصاف  رگیدکی  اب  هکلب  تسین  دقع  هلماعم و  هب  لصتم  نبغ ، رب  عالطا  اعبط  (- 3 [ ) 132]

. هلئسم ضرف  رد  و  (- 4 [ ) 133]
. درادن يروصق  ماع ، اریز  (- 5 [ ) 134]

مایا ۀـثالث  رایخلا  توبث  یلع  صاـخلا  ناویحلا و  یف  یتح  اـقلطم  دـقعلاب  ءاـفولا  بوجو  یلع  ماـعلا  لیلدـلا  لد  اذا  اـم  لـثم  (- 1 [ ) 135]
.290 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هیف . يرتشملل 

عاـطقنا هعوضوم و  یف  ةّدـح  یلع  هلوخد  مدـعل  همکح  یلع  ماـعلل  ۀـلالد  مدـعل  هلوق  نم  لوـالا  مسقلا  یف  اـفنآ  رم  اـمل  يا  (- 2 [ ) 136]
.219 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر . خلا . صاخلاب ...  رارمتسالا 

. تسا يرورض  يرما  هکوکشم ، هنقیتم و  هیضق  داحتا  باحصتسا ، رد  (- 3 [ ) 137]
. تسا تیدرف » ناونع « ياراد  صاخ ، رد  و  تیفرظ » ناونع « ياراد  ماع ، لیلد  رد  نامز  هک  (- 4 [ ) 138]

. تسا تیفرظ » ناونع « ياراد  صاخ  رد  و  تیدرف » ناونع « ياراد  ماع ، لیلد  رد  نامز » هک « (- 1 [ ) 139]
. میدرک لقن  هحفص 56  یقرواپ  رد  ار  مظعا  خیش  مالک  هصالخ  (- 2 [ ) 140]

. تسا تروص  جنپ - هکلب  راهچ - ياراد  هلئسم ، میتفگ : ار و  صاخ  مه  میدرک و  هظحالم  ار  ماع  لیلد  مه  هک  ام  فالخ  هب  (- 3 [ ) 141]
ینعملا ـال  هیف  لمعتـسملا  ناـیبل  هنا  رهاـظلا  نکل  ۀـیوستلا  صوـصخب  هریـسفت  ۀـغللا  بتک  ضعب  نـم  رهظی  اـمبر  ناـک  نا  و  (- 1 [ ) 142]

.291 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یقیقحلا .
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یف کشلا  ظفل  لامعتـسا  هلـصحم  و  یناثلا ، رمالا  یلا  ةراشا  اذه  هلامعتـسا و  فراعت  یلا  افاضم  و  ینعی : هنا » یلع « فوطعم  (- 2 [ ) 143]
نیقیلا و فالخ  اهیف  کشلاب  دارملا  نا  ثیح  ۀـیلمعلا ، لوصالا  ضعب  لب و  زواـجتلا  ةدـعاق  راـبخا  تاـعکرلا و  ددـع  یف  کـشلا  تاـیاور 

ك: ر . هقفلا . نم  هلحم  یلا  لوکوم  هقیقحت 
.714 ۀیاردلا 7 / یهتنم 

ۀمئا نع  لقن  اذـک  ایدـعتم . امزال و  هلعف  لمعتـسی  نیقیلا و  فالخ  وه  بایترالا و  کشلا  هدـمآ : نینچ  نیرحبلا » عمجم  رد « (- 3 [ ) 144]
نیرحبلا 5/ عمجم  ك : ر . رخآلا . یلع  امهدـحا  حـجر  ما  هافرط  يوتـسا  ءاوس  نیئیـشلا  نیب  ددرتلا  لمتـشی  نیقیلا ، فـالخ  مهلوقف : ۀـغللا .

.276
و مونلا - لوصحب  يا  فالخلاب - نظلا  یتروص  اـتلک  یف  ءوضولا  بوجو  یفن  یفنلا » مومع  دارملا ب « و  لد » هلوقب «: قلعتم  (- 1 [ ) 145]

ك: ر . نظلا . یلا  ناعجار  نیعضوملا  الک  یف  هل » اریمض « و  همدع ،
.717 ۀیاردلا 7 / یهتنم 

ةروصل یفنلا  مومع  یلع  هقـالطاب  ماـن » هنا  نقیتـسی  یتـح  ـال ، ع «) هلوق ( لد  ثیح  اذـکه  ینعملا  و  لد » لـعاف « یلع  فطع  (- 2 [ ) 146]
يا و کشلاب  نیقیلا  ضقن  مدع  اقلطم  وه  ال » هلوق « یف  ینعا  ییغملا  یف  مکحلا  نا  کشلاب  نیقیلا  ضقنی  هدعب و ال  ع ) هلوق ( لد  ةدافالا و 

. مان دق  هنا  نقیتسی  یتح  فالخلاب  نظلا  لصح  ول 
.222 لوصالا 5 / ۀیانع  ك : ر .

هک دومن  صخشم  ار  هنظم » مکح « دیاب  نکل  تسا  صخشم  ام  يارب  یلوا  قیرط  هب  مهو » مکح « دیوگب : یسک  تسا  نکمم  (- 1 [ ) 147]
. تسا نیقیلا  مدع  نامه  لوا ، هلمج  رد  کش  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  مود ، هلمج  میتفگ : ام 

؟ دربیمورف باوخ  هب  درم  نآ  اعقاو  ینعی  مانی ،» لجرلا  دیوگیم « هرارز  هکنیا  (- 2 [ ) 148]
. ددرگیم مهارف  شباوخ  همدقم  دوشیم و  باوخ  هب  فرشم  وا  هک  تسا  نیا  دارم ، میئوگیم : ناتقفخلا » ۀقفخلا و  هنیرق « هب  هکلب  ریخ !
ۀیاغ نوک  دیدحتلا و  یف  نقیتسی » یتح  مالسلا «: هیلع  هلوق  ۀحارص  لب  قالطالا  راهظتسا  یف  لاصفتـسالا  كرت  یلا  ۀجاح  ال  (- 1 [ ) 149]

كرتـب طونملا  قـالطالاب  اـهتابثا  نع  ۀـینغم  کـشلا و  نم  نیقیلا  فـالخ  ةدارا  یف  ۀـیفاک  مونلاـب  ناـقیتسالا  یه  ءوـضولا  ةداـعا  بوـجو 
بوجو ۀیاغ  لعج  هناف  نقیتسی  یتح  مالـسلا : هیلع  هلوق  اهنم  و  لاق «: ثیح  قالطالا  اذـهب  کسمتی  مل  هدـق ) خیـشلا ( نا  امک  لاصفتـسالا .

.716 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . هنم .» نّیب  رما  ءیجم  مونلاب و  ناقیتسالا  ءوضولا 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 150]

«. نظ باب « زا  هن  (- 2 [ ) 151]
. هدنراگن دشابن - یکردم » عامجا «، ینعی : (- 1 [ ) 152]

. درادن تیجح  هعیش  کلسم  رد  سایق  میراد ، نیقی  هدش و  دراو  سایق ، تمذم  رد  یناوارف  تایاور  (- 1 [ ) 153]
. تسا باحصتسا  نایرج  عنام  هراما ، نآ  دوجو  هک : دنکن  روطخ  یسک  نهذ  هب  (- 2 [ ) 154]

نع نظلا  جرخی  رابتعالا ال  كوکـشم  هنوک  هرابتعا و  یلع  لیلدـلا  مایق  مدـع  وا  نظلا  ءاـغلا  یلع  لیلدـلا  ماـیق  نا  هصخلم  و  (- 1 [ ) 155]
لوقعملا لهال  حلطصملا  وه  ام  رابخالا  یف  کشلا  نم  رهاظلا  نوک  ضرف  اذاف  ةرورضلاب  هیلع  وه  امع  ءیـشلا  بالقنا  ۀلاحتـسال  انظ  هنوک 

نم ّدب  الف  همکح  هیلع  بترتی  یک  عوضوملا ح  مدعل  فالخلاب  نظلا  ةروص  یف  ۀقباسلا  ۀلاحلاب  ذخالا  یلع  رابخالا  ۀـلالدب  لوقلل  ینعم  ال 
ۀیافک حرـش  ك : ر . نیدـتلا . هجو  یلع  طایتحالا ال  لیبس  یلع  نظلا  سفنب  لمعلا  وا  لصا  نیبلا  یف  ناـک  نا  لوصـالا  رئاـس  یلا  ءاـهتنالا 

.292 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 
یف دـب  ذا ال  رابتعالا  كوکـشملا  نظلاب  قباسلا  نیقیلا  نع  دـیلا  عفر  یلع  کـشلاب  نیقیلا  ضقن  قدـص  عنم  یلا  ةراـشا  هلعل  (- 2 [ ) 156]
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قلعتی مل  انه  کشلا  نا  مولعملا  نم  و  هنم ، نیقی  یلع  ناک  ام  سفن  ءاقب  یف  کـشلا  نوکی  یتح  کـشلا  نیقیلا و  قلعتم  داـحتا  نم  هقدـص 
كوکشملا نا  لصاحلا :» و  کشلاب «. نظلاب ال  نیقیلل  ضقن  نیقیلا ح  نع  دیلا  عفرف  نظلا ، ۀیجح  وه  رخآ و  رماب  قلعت  لب  قباسلا  نقیتملاب 

.720 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . ربدتف . کشلا ، نیقیلا و  اقلعتم  دحتی  ملف  قباسلا ، نقیتملا  ریغ  یه  و  ۀیجحلا ، وه 
. درادن تیحالص  شدوخ  دافم  تابثا  يارب  هراما  نآ  ینعی : (- 1 [ ) 157]

. هیلمع لوصا  رئاس  ای  (- 2 [ ) 158]
» ریمض و  هیلع ، کشلا  راثآ  بیترت  ینعا  یباجیالا  دقعلل  ربتعملا  ریغ  نظلا  ءاضتقا  مدع  وه  روبزملا و  لاکشالا  یلا  ریـشا  يا : (- 3 [ ) 159]

. نأشلل هلعل »
نیقیلا نع  دـیلا  عفر  عجرمف  هرابتعا  یف  کـش  اـمم  ربتعملا - ریغ  نظلا  ینعی  ناـک - نا  و  مظعـالا «: خیـشلا  لاـق  ثیح  فلا : (- 4 [ ) 160]

همالک رخآ  یف  لاـق  ثیح  ب : .-- 723 ۀـیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . ادـج ].» لمأتف  کشلاب ، نیقیلا  ضقن  یلا  هببـسب  قباسلا  یلعفلا  مکحلاب 
ۀظفل هیلا  مضنی  مل  اذا  ءیـش  یلا  ةراشا  نوکی  امنا  لمأتلاب  رمالا  ناف  ادج  ۀظفل  ناکمل  رهاظلا  یلع  دیعب  هنکل  خلا و  ادج ...  لمأتف  مدقتملا 

ك: ر . امهوحن . ادیج و  وا  ادج 
.225 لوصالا 5 / ۀیانع 

.292 هحفص 2 / (- 1 [ ) 161]
. دنکیمن ادیپ  نایرج  درادن و  تیجح  باحصتسا  میشاب ، هتشاد  باحصتسا  قفو  رب  يربتعم  هراما  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  (- 2 [ ) 162]

نم صخا  ّهنأ  عم  اهیف «: لاق  ۀیصخالا ، لاکشا  وه  و  عمج ، هعبت  لالدتسالا و  اذه  یلع  رخآ  لاکشا  ۀیشاحلا  یف  فنـصملل  و  (- 1 [ ) 163]
الف رـشعلا ، تالوقملا  يدـحا  نم  وه  سیل  و  دوجولا ، وه  نوکی  امبر  لب  ضارعالا ، تالوقم  نم  امئاد  سیل  بحـصتسملا  ناـف  یعدـملا ،

 ...«. ضرعلاب ناک  نا  ضرع و  تاذلاب و ال  رهوج 
.732 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر .

. تسا فلتخم  ناشعوضوم  هک  (- 1 [ ) 164]
«. لداع دیز  و « مئاق » دیز  دننام «: (- 2 [ ) 165]

ملعی مل  ول  هنال  حضاو  باحـصتسالا  نایرج  یف  طرـشلا  اذه  رابتعا  یلع  لیلدلا  و  لاق : ثیح  هر » مظعالا « انخیـش  لدتـسملا  (- 3 [ ) 166]
یف یقبی  نا  اما  و  لاحم ، وه  عوضوم و  لحم و  ریغ  یف  یقبی  نا  اماف  هب  موقتملا  هل  ضراعلا  بحـصتسملا  ءاـقبا  دـیرا  اذاـف  اـقح  ـال  هققحت 

عوضوم یف  هلثم  ضراع  ثودـحب  مکح  وه  امنا  ضراعلا و  کلذ  سفنل  ءاقبا  سیل  اذـه  نا  مولعملا  نم  و  قباسلا ، عوضوملا  ریغ  عوضوم 
و خلا ، يرخا ...  ةرابعب  هدوجو و  نود  بحصتسملا  وهف  مدعلاب  اقوبسم  ناک  دیدجلا  عوضوملل  هثودح  لب  باحصتسالا  نع  جرخیف  دیدج 

هنم دارملا  ناک  ول  اما  رکذ  ام  مت  یقیقحلا  ءاقبلا  وه  ناک  نا  ءاقبالاب  دارملا  نا  نم  هر » فنصملا « هیلا  راشا  امب  هتذمالت  نم  ۀعامج  هضرتعا 
.526 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . يدبعتلا ...  ءاقبالا 

. دوش ضرع  نآ  صخشت  موقم  يرگید  ضورعم  و  (- 1 [ ) 167]
. رگید ضورعم  هب  یضورعم  زا  ضرع  لاقتنا  هلاحتسا  (- 2 [ ) 168]

. رثا بیترت  يانعمهب  دبعت  (- 3 [ ) 169]
. دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  الومعم  مه  روکذم  رایعم  هس  فلا : (- 1 [ ) 170]

. مینکیم ثحب  توبث  ماقم  رد  العف  ب :
رد لقع  رظن  زا  اـهنآ  همه  تسا و  عناـم  دوجو  اـی  طرـش  نادـقف  لاـمتحا  اـی  کـش  تهج  دـب  ـال  یلقع  قیقد  رظن  رد  اریز  (-» 2 [ ) 171]

نامه عناوم ، طئارـش و  عیمج  هب  رگا  الا  نیقی و  لاح  رد  تسا  عوضوم  نآ  ریغ  کش ، لاح  رد  عوضوم  دب  دـنراد و ال  تیلخدـم  عوضوم 
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تایح و دـننام  هیجراخ ، تاعوضوم  هب  دوشیم  رـصحنم  فوقوم و  باحـصتسا ، نیاربانب ، دوشیمن و  ققحم  کش ، دـب  دـشاب ال  عوضوم 
ۀیافک حرـش  ك : ر . کش .» نیقی و  لاح  رد  تسا  دیز  وا  تسا و  دحاو  مه  یلقع  قیقد  رظن  بسح  هب  عوضوم  اهنآ  رد  اریز  دیز  تلادع 

.287 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 
هب نیفلکم  رب  هعمج  تالـص  بوجو  لثم  هیعرـش  ماکحا  رد  هک  دـشاب  لیلد  ناسل  ای  فرع  رظن  رایعم ، هکنیا  فـالخ  هب  (-» ... 1 [ ) 172]

یلا اوعـساف  ۀعمجلا  موی  نم  ةالـصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  رد  تسا  نینمؤم  نآ  تسا و  دحاو  عوضوم  لیلد ، ناسل  فرع و  بسح 
بـسح هب  کلذـک  هدـشن و  عوضوم  طرـش  لیلد  ناسل  رد  هک  تسا  عوضوم  تافـص  تالاح و  زا  ماـما  تبیغ  روضح و  و  خـلا ) هللا ( رکذ 

ندوب رایعم  رد  لیلد  ناسل  هظحالم  فرع و  رظن  سپ  تسه  يراج  باحـصتسا ، تسا و  دـحاو  کش ، نیقی و  لاح  رد  عوضوم  مه  فرع 
ك: ر . اریز .»...  دـشابیم  عسوا ) مه ( لیلد  ناسل  هظحـالم  زا  فرع  رظن  کلذـک  لـقع و  رظن  زا  دنـشابیم  عسوا ) باحـصتسا ( باـب  رد 

.287 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 
. تسین يریاغت  نیتیضق ، نیب  نوچ  (- 1 [ ) 173]

. هدومن هدافتسا  زین  مظعم  دیتاسا  رئاس  سرد  زا  روکذم  ترابع  حیضوت  رد  هدنراگن » (-» 1 [ ) 174]
. کشلاب نیقیلا  ضقنت  ال  ینعی : (- 2 [ ) 175]

. مینکیم نایب  دعب  رطس  دنچ  رد  ار  روکذم  لاثم  لیصفت  (- 1 [ ) 176]
. بوجو عافترا  نراقم  ای  (- 2 [ ) 177]

- ود ره  بوجو - بابحتسا و  دوشیمن  نوچ  میتفگ  ثلاث  مسق  یلک  باحصتسا  ثحب  رد  هدش ، بوجو  نیشناج  بابحتسا ، (- 3 [ ) 178]
.376 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : ر . هدوب و ...  دوجوم  بابحتسا ، كالم  دنیوگب : دندش  روبجم  فنصم  دنشاب ، هظحل  کی  رد 

. تسا دکؤم  ریغ  بلط  بابحتسا ، دکؤم و  بلط  بوجو ، (- 1 [ ) 179]
. تسه تریاغم  تهارک ، بوجو و  نیب  هک  روطنامه  (- 2 [ ) 180]

. باحصتسا مه  میشاب و  هتشاد  هربتعم  هراما  مه  هک  يدروم  رد  هتبلا  (- 1 [ ) 181]
 ...«. ةرامالا لیلدب  ذخأ  ول  متی « امنا  دورولا  ققحت  يا  (- 1 [ ) 182]

. باحصتسالا دروم  یف  ول  اقلطم و  ةربتعم  نوکت  ناب  (- 2 [ ) 183]
. هلیلد ضفر  اهلیلدب و  ذخالا  موزل  يا  (- 3 [ ) 184]

. هلیلدب ذخالا  يا  (- 4 [ ) 185]
نیسحلا دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . باحـصتسالا .  رابتعا  لیلدب  ةرامالا  رابتعا  لیلد  صیـصخت  يا  (- 5 [ ) 186]

.298 - 299 یتشر 2 /
. هدش مئاق  سابل ، تساجن  رب  تجح » هک « تسا  نیا  شتلع  (- 6 [ ) 187]

. باحصتسالا يا  (- 1 [ ) 188]
. ةرامالا عم  یتح  اقلطم  باحصتسالا  رابتعا  يا  (- 2 [ ) 189]

. باحصتسالا لیلدب  ةرامالا  رابتعا  لیلد  صیصخت  يا  (- 3 [ ) 190]
. باحصتسالاب ةرامالا  رابتعا  لیلد  صیصخت  ول ال  يا  (- 4 [ ) 191]

. ةرامالا عم  باحصتسالل  يا  (- 5 [ ) 192]
هب قلعت  امع  ۀقیقح  هجرخی  هنا  الا  باحـصتسالا  دروم  نع  دروملا  جورخ  بجوی  مل  نا  یملعلا و  ریغلا  لیلدـلا  درجم  نا  نم  (- 6 [ ) 193]

ةروریـصف کشلا  عم  لیلدلاب  اضقن  لب  کشلاب  اضقن  ربتعملا  یملعلا  لیلدـلا  دوجو  عم  نوکی  هناف ال  کشلاب  ضقنلا  نم  رابخالا  یف  یهنلا 
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باحـصتسالا الا  روبزملا  ءاغلالل  بجوم  ـال  هنا  ضرفلا  باحـصتسالا و  دروم  یف  ةراـمالا  ءاـغلا  یلع  فوقوم  ضقنلل  اـقیقحت  ادرف  دروملا 
یتشر 2/ نیـسحلا  دـبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . رودـلا ]. وه  هسفن و  یلع  فوقوم  ءاغلالاف  ءاغلالا  یلع  فقوتملا 

.299
ءیش و لامتحا  قبط  یلع  لمعلا  باجیا  نیب  ةرفانملا  ةداضملا و  وه  رخآلا و  هب  هدرطی  كالمب  رخآلا  درطی  امهنم  لک  نوکیف  (- 1 [ ) 194]

هرکذ اـم  ـال  ولف  اـمهتوافت  مدـع  اـمهلیلد و  ناـسل  بسحب  اـمهتوافت  نیب  کـلذ  یف  تواـفت  ریغ  نم  هضیقن  لاـمتحا  قبط  یلع  هباـجیا  نیب 
ۀفلاخم روذـحم  موزل  نود  نم  اهرابتعا  لیلد  مومعب  لمع  قباسلا  نیقیلا  فـالخ  یلع  ةراـمالاب  لـمعلا  نا  نم  میدـقتلا  هجو  یف  فنـصملا 

ناف امهلیلد ، نیب  ۀضراعملا  لاکشا  عفدنی  ال  رئاد ، هجوب  وا  هجو  الب  مومعلا  صیـصخت  اما  مزلتـسی  هناف  باحـصتسالاب  لمعلا  فالخب  لیلد 
بجوم ریغ  ربـتعملا  لیلدـلا  نیقیلا و  ریغب  ضقنلا  نع  یهنلا  وه  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  باـبلا و  راـبخا  ضعب  یف  ع » هلوـق « یـضتقم  تلق 
ۀیراطلا نیوانعلاب  لب  ءایـشالل  ۀیلوالا  نیوانعلاب  نکل ال  نیقیلل  ۀـبجوم  ةرامالا  نوکت  ۀـلاحم  تلق ال  قباسلا  نیقیلا  هب  ضقتنی  فیکف  نیقیلل 

هذه ۀهج  نم  ّهنإ  ثیح  کلذ  وحن  وا  هتراهط  وا  هتیکلم  وا  هتیبصغ  یلع  ۀـنیبلا  تماق  وا  لدـعلا  ربخ  هتمرح  وا  هبوجو  یلع  ماق  ام  هنوک  لثم 
ر. رخآ . هجو  نم  عطقلا  هجو و  نم  کشلا  نیب  تافانم  فالخلاب و ال  نیقیلاب  الا  نیقیلا  ضقن  نوکی  الف  مالک  الب  اهماکحاب  ملع  نیواـنعلا 

.299 - 300 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك :
: ینعی لوالا . داریالا  لابق  یف  ۀموکحلاب  لوقلا  یلع  اداریا  نوکی  نا  یضتقی  ةرابعلا  رهاظ  فلا : (- 2 [ ) 195]

ةروص یف  امهنیب ال  ۀفلاخملا  ةروص  یف  اهب  لوقلا  نم  دب  باحصتسالا ال  لیلد  لولدم  یلا  رظان  ةرامالا  لیلد  نا  ۀهج  نم  ۀموکحلاب  انلق  ول 
تالاحلا عیمج  یف  لیلدلا  قالطال  ۀفلاخملا  ةروصب  صاصتخالل  هجو  الف  روکذملا  وحنلا  یلع  لیلدلا  رظن  ملس  اذا  هنا  هیف  نکل » ۀقفاوملا «

ۀموکحلا و یف  ایفاک  اتوبث  لیلدلا  رظن  نوکب  لوقلا  یلع  اداریا  نوکی  نا  نکمی » ۀقفاوملا و « ةروص  یف  ةرامالا  ۀـیجحب  لوقلا  مزال  وه  امک 
.536 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ظحالف . هعفدل  احیرص و ال  ةرابعلا  یف  کلذ  مهوتل  ضرعتی  مل  هنا  الا  هلحم  یف  وه 

یلع ةرامالا  ماق  اذا  الثم : باحصتسالا ، عوضوم  ءاغلا  یلع  الاد  نوکی  اضیا - ۀقفاوملا - ةروص  یف  وا  ّطق ، ۀموکحلا  یلع  دراو  ریغ  اذه  ب :
نال باحـصتسالا  عوضوم  ءزج  اضیا - وه - ۀمرحلا  لامتحا  ءاغلا  یلع -- اهرابتعا  لیلد  لد  دقف  باحـصتسالل ، ادروم  نوکی  ءیـش  ۀـّیّلح 

موحرم هیـشاح  هب  یـشحم  لوصـالا  ۀـیافک  ك : ر . هر . ینیکـشم  مهفلاـب . هرماـب  هیلا  راـشا  هلعل  ۀـحابالا و  لاـمتحا  عم  اـهلامتحا  هعوضوم 
.351 ینیکشم 2 /

«. هر مظعا « خیش  دننام  (- 1 [ ) 196]
مئاق شتراهط  رب  هنیب  نکل  میتسه  ددرم  شتـساجن  ءاقب  رد  العف » هدوب و « سجنتم  اعطق » حبـص « لوا  اضرف  هک  یـسابل  نامه  (- 2 [ ) 197]

. هدش
عوضوم رخآ و  ناونعب  هیف  کـش  نا  همکح و  ملع  اـمم  ناونعب  هجو و  نم  نوکی  باحـصتسالا  عـم  كوکـشملا  ناـف  الـصا  (- 1 [ ) 198]

 ...«. روذحم موزلل  کلذ « هجولا و  اذهب  الا  اضیا  انهاه  ۀضراعملا  ۀطلاغم  عفدنی  تاهجلا و ال  عیمج  نم  كوکشملا  وه  رخآلا  لوصالا 
. باحصتسالا یلع  ۀیلمعلا  لوصالا  رئاس  میدقت  یف  يا  (- 2 [ ) 199]

یلع مکحلا  نا  ةرورـض  خلا  ضقنت  باطخل ال  صیـصخت  ۀمرحلا  باحـصتسا  دروم  یف  ۀحابالا  ۀـلاصا  قبط  یلع  لمعلا  ناف  (- 3 [ ) 200]
مزلیف ۀحابالا  ۀلاصا  سفن  وه  صصخمب  اما  نالطبلا و  رهاظ  وه  صـصخم و  الب  هصیـصخت  مزلیف  کشلاب  هل  اضقن  نوکی  کشلا  عم  هفالخ 

هل ۀصـصخم  ۀجح  اهنوک  یلع  فقوتی  ۀجح  هنوک  مدع  عضوملا و  اذه  یف  ۀجح  باحـصتسالا  نوک  مدع  یلع  فقوتی  اهتیجح  ناف  رودلا 
عیمج نم  همکح  یف  هیف  کش  ام  وه  ۀیلوصالا و  ماکحالل  عوضوم  وه  امع  هجورخ  بجوی  هناف  باحصتسالاب  لمعلا  فالخب  رودلا  مزلیف 

لوصالا ۀیافک  حرش  ك : ر . اهتلدأل .] اصیصخت  نوکی  الف  امولعم  هوجولا  عیمج  نم  كوکـشملا  يا  ناونعلا  اذهب  ناک  نا  ۀقیقح و  هوجولا 
.300 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 
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. قفاوم هچ  دشاب  فلاخم  باحصتسا ، اب  هچ  (- 1 [ ) 201]
«. نوملعی ام ال  عفر  ینعی «: (- 2 [ ) 202]

. دناهدش لئاق  نآ  هب  یضعب  هک  (- 1 [ ) 203]
. دناهداد یلامتحا  نانچ  یضعب  هکنیا  امک  (- 2 [ ) 204]

نامز ال یف  نیبوجولا  ءاـقب  یف  کـش  مث  مهردـب  ریقفلا  یلع  ۀـقدصلا  بوجوب  هدـلاو و  یلع  قاـفنالا  بوجوب  ملع  ول  اـمک  (- 1 [ ) 205]
ۀیلعف مدعب  ملعی  تلق » ناف  هیلع « نیعت  الا  مها و  نکی  مل  نا  امهنیب  ریختی  اعم و  نیرمالا  بوجو  بحصتسی  هناف  دحاو  مهرد  نم  الا  نکمتی 

«: تلق امهیف « باحصتسالا  يرجی  فیکف  امهدحا 
الـضف بوجولاب  ملعلا  یفانی  هلثم ال  فیلکتلا و  فلکملا ال  یف  روصقل  وه  امنا  مولعملا  ۀیلعفلا  مدع  نال  ماقملا  یف  عنمی  روکذملا ال  ملعلا 

ول نا  کلذ  یلع  بترتی  امهدحا و  یف  الا  باحصتسالا  يرجی  الف  ةردقلا  مدعل  امهنم  لک  یلع  رثالا  بترتی  ال  تلق :» ناف  هباحـصتسا « نع 
. ایرییخت هنوک  یلمعلا  رثالا  یف  یفکی  تلق :» هنیعب « مزلیل  هیف  باحصتسالا  نایرج  نیعتی  مل  مها  امهدحا  ناک 

مها كانه  نوکی  داکی  هنا ال  مهوتل  لاجم  مهالاب و ال  ذخالا  نیعتیف  الا  مها و  نیبحـصتسملا  دـحا  نکی  مل  نا  امهنیب  ریختیف  (- 2 [ ) 206]
باحصتسالا نال  کلذ  یفخی و  امک ال  الصا  امهدحا  یف  ۀیزم  نود  نم  امهباحـصتسا  وه  دحاو و  باب  نم  نوکی  امنا  امهباجیا  نا  لجال 

ك: ر . هرـس ]» سدق  هنم  لفغت «. الف  بحـصتستف  امهنم  ۀبترم  لک  هب  تبثی  باحـصتسالا  بوجولا و  هب  تبثی  امکف  بحـصتسملا  عبتی  امنا 
.540 - 541 لوصالا 2 / قئاقح 

. میشاب هتشاد  فالخ  هب  ملع  هکنیا  نودب  دشاب ، یقاب  هقباس ، تلاح  ود  ره  میهدیم  لامتحا  (- 1 [ ) 207]
. میئامن نایتا  میناوتیم ، ار  امهدحا  هکلب  میرادن  ود  ره  نایتا  رب  تردق  العف  (- 2 [ ) 208]

. هدوبن يداضت  قباس ، نامز  رد  نیعوضوم  نیب  هدش و  ثداح  العف  هک  تسا  يداضت  نیباحصتسا ، ضراعت  أشنم  سپ  (- 3 [ ) 209]
. دیامن عوجر   421 هحفص 473 - مود  دلج  ۀیافکلا  حاضیا  هب  نآ  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 4 [ ) 210]

ۀـساجنب نیقیلل  ضقن  ضرالا  ةراهط  باحـصتساف  اهتراهط  عفر  اهیلع و  وه  عقاولا  ضرالا  ۀـساجن  بوثلا  ۀـساجن  راثآ  نم  و  (- 1 [ ) 211]
بوثلا عوقو  وه  اهتراهطل و  عفار  وه  امب  نیقیلاب  لب  کشلاب  ضرالا  ةراهطب  نیقیلا  ضقن  هنم  مزلی  ذا ال  هتساجن  باحصتسا  فالخب  بوثلا 

.301 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . اهیلع . اهتساجنب  اعرش  موکحملا 
ملع ضراعت ، لماوع  للع و  زا  یکی  دـننکیم ، حرطم  ار  نیربخ  ای  نیتراما  نیب  ضراعت  هلأسم  هک  حـیجارت  لداعت و  باب  رد  (- 2 [ ) 212]

، نیربخ زا  یکی  میراد ، نیقی  نکل  درادـن  تافانم  رگیدـکی -- اب  مه  ناشدافم  دـینک ، ضرف  هک  تسا  نیربخلا » دـحا  بذـک « هب  یلاـمجا 
. دوشیم ضراعت  بجوم  روکذم ، یلامجا  ملع  اذل  تسا  بذک 

نوکی الف  یقابلا  درفلا  ثودـح  یف  کشلا  نع  یلکلا  ءاـقب  ببـستک  رخـآلا  بحـصتسمل  ۀـیلقعلا  راـثآلا  نم  ناـک  اذا  اـما  و  (- 1 [ ) 213]
امک یلکلا  باحـصتسا  یلع  امکاح  هباحـصتسا  نوکی  الف  ۀـیلقعلا  همزاول  نم  لب  اعرـش  درفلا  دوجو  مزاول  نم  یلکلا  ءاـقب  وه  ببـسملا و 

.783 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . ثلاثلا . هیبنتلا  یف  هلیصفت  مدقت 
. تسین حرطم  نآ ، رد  تیببسم » تیببس و  هک « (- 1 [ ) 214]

. میدرک نایب  احورشم  هحفص 90  رد  (- 1 [ ) 215]
. دشاب هیعرش  تیببسم » تیببس و  هکنیا « رب  طورشم  هتبلا  (- 2 [ ) 216]

. یببسلا يا : (- 1 [ ) 217]
. ببسملا فرط  یف  مکحلا  عوضوم  حقنی  ببسلا  فرط  یف  الصا  لصا  ناب ال  وا  هیلع  مدقم  لصاب  وا  ۀضراعملاب  اما  (- 2 [ ) 218]

ببـسملا یف  کشلل  الیزم  ببـسلا  فرط  یف  لصالا  نکی  مل  اذا  اـم  وه  ببـسملا  باحـصتسا  هیف  يرجی  یتلا  دراوملا  نم  و  (- 3 [ ) 219]
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ۀلاصا ءارجا  ناف  هیف  ةالصلا  ۀحص  یف  کشلل  اببس  کشلا  اذه  راص  هریغ و  نم  وا  محللا  لوکأملا  ناویحلا  نم  هنا  سابللا  یف  کش  ول  امک 
ةالـصلا زاوج  یف  کشلا  عفری  محللا ال  لوکأم  نم  اذوخأم  هنوک  مدع  ۀلاصاب  اهتـضراعم  یلا  افاضم  سابللا  هنم  ذـختملا  ناویحلا  یف  لحلا 
لوکأملا عونلا  نم  سابللا  هنم  ذختملا  ناویحلا  نوک  تبثی  روبزملا ال  لصالا  ناف  اضیا  یعرش  بترتلا  یببـسم و  یببـس و  کشلا  نا  عم  هیف 

اذا امک  الـصا  ببـسلا  فرط  یف  لصا  یتلا ال  دراوملا  نم  هیف و  ةالـصلا  زاوج  یف  یفکی  کلذ ال  درجم  هلکا و  ۀـیلح  تاـبثا  هتیاـغ  محللا 
ۀهج نم  همارکا  بوجو  یف  انککـش  ملعلا و  يا  أدـبملا  هنع  یـضقنا  مث  مارکالا  بوجوب  اـموکحم  اـملاع  دـیز  ناـک  ءاـملعلا و  مرکا  درو 

فرط یف  لصا  الف  أدـبملا  هنع  یـضقنا  نمم  هنم و  معالا  وا  سبلتملا  فصتملا و  صوصخ  یف  ۀـقیقح  هنا  یف  قتـشملا  موهفم  یف  کـشلا 
 . عجارف قتشملا  ۀلأسم  یف  فنصملا  هل  ضرعت  دق  ببـسملا و  فرط  یف  مارکالا  بوجو  باحـصتسا  يرجیف  ۀیلوصالا  ۀلأسملا  يا  ببـسلا 

.303 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .
. دوبن ققحم  باحصتسا ، طئارش  زا  یکی  الثم  (- 4 [ ) 220]

یف لیذلا  روهظ  نم  يوقا  یلامجالا  ملعلاب  ۀنورقملا  ۀهبشلا  یفرط  یف  کشلا  نیقیلل و  مومعلا  یف  یهنلا  روهظ  نا  یلا  افاضم  (- 1 [ ) 221]
دق لب  لیذلا  فالخب  يربکلا  ماقم  یف  دراولا  یهنلا  قایـس  یف  سنجلا  عوقول  الامجا  امهدـحا  یف  ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  ضاقتناب  نیقیلل  مومعلا 
یف هنوک  ملـس  ول  ۀهجلا و  هذه  نم  نایبلا  ماقم  یف  هنوک  مدع  هیف و  مومعلل  عوضوم  ظفل  مدعل  الـصا  مومعلا  یف  لیذـلا  روهظ  مدـعب  لاقی 

وه يذلا  قلطملا  نم  امهنیب  الامجا  ضافتنالاب  نیقیلا  ةدارا  مدع  یلع  ۀنیرق  حلصی  نیفرطلا  یف  کشلا  نیقیلل و  ردصلا  لومـشف  نایبلا  ماقم 
.303 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . لیذلا . یف  نیقیلا  ظفل 

.302 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 222]
امک هیف  روذحم  الف  اضیا - هبوجو - ریدقت  یلع  الـصا و  مازتلالا  بوجو  یلع  لیلد  مایق  مدعلف  یناثلا  اما  حـضاوف و  لوالا  اما  (- 1 [ ) 223]

موحرم هیـشاح  هب  یـشحم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . هر .» ینیکـشم « عجارف . نیروذـحملا ، نیب  رمالا  نارود  یف  کـلذ  لیـصفت  مدـقت 
.358 ینیکشم 2 /

لاوزب یلامجالا  ملعلا  ءاـضعالا و  ةراـهط  ثدـحلا و  ءاـقب  بحـصتسیف  ۀـلفغ  ءاـملا  لوبلا و  نیب  ددرم  عئاـمب  أـضوت  ول  اـمک  (- 2 [ ) 224]
نیباحـصتسالاب و ال لمعلا  نع  اعنام  ریـصی  یک  یعرـش  مکح  هل  سیل  ندبلا  ةراهط  ثدحلا و  نیب  ددرملا  دـحاولا  ذا  اعنام  سیل  امهدـحا 

دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  ك : ر . یعرـش . باطخل  ۀـیلمع  ۀـفلاخم  ءاضعالا  لسغ  مدـع  ءوضولا و  بوجوب  مکحلا  نم  مزلی 
.303 یتشر 2 / نیسحلا 

. یلامجا ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  نایرج  هرابرد  (- 1 [ ) 225]
. دیئامن هعجارم  هحفص 121  مراهچ ، دلج  ۀیافکلا ، حاضیا  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 226]

یلا ةراشا  اذه  و  خلا ، رهظ ...  ۀیمازتلالا  نود  ۀـیلمعلا  ۀـفلاخملا  یه  باحـصتسالا  نایرج  نم  عناملا  نا  نم  مدـقت  امم  و  يا : (- 1 [ ) 227]
و امهیف ، باحصتسالا  نایرج  نم  ۀیلمعلا  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  موزل  و  نیبحصتسملا ، دحا  ضافتناب  یلامجالا  ملعلا  نیکـشلا و  ۀیـضرع  ةروص 

عطقلل فارطالا ، عیمج  یف  باحـصتسالا ال  نایرج  مدـع  اـهمکح : یف  هداـفا  اـم  لـصحم  و  اهـضعب . یف  هناـیرج  نم  ۀـیلامتحالا  ۀـفلاخملا 
لیصفت مدقت  امک  ریدقت  لک  یلع  فیلکتلا  ۀیلعفب  ملعلا  ضرف  عم  یلقع  روذحم  امهالک  ۀفلاخملا و  لامتحال  اهـضعب  یف  و ال  ۀفلاخملاب ،

.801 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك : ر . لاغتشالا . لئاوا  یف  عطقلا و  ثحابم  نم  یلامجالا  ملعلا  ثحابم  یف  کلذ 
.304 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 228]

. لمأتف لاغتشالا . لاح  اهنایرج  ۀحص  دارملا  لعلف  اهنایرج ، یف  لمعلاب  لاغتشالا  رابتعا  صوصنلا  نم  رهظی  مل  (- 1 [ ) 229]
نا الا  ةراهطلا  ةدعاق  ۀیرحلا و  ةدعاقک  باحصتسالا ، اهیلع  مدقی  ۀیعوضوملا  دعاوقلا  ضعب  نال  رهاظ  ریغ  ۀیلکلا  هذه  ءاطعا  (- 2 [ ) 230]

. هلیلد یلا  ثالثلا  دعاوقلا  لیلد  ۀبسن  باحصتسالا  لیلد  یلا  هلیلد  ۀبسن  نوکی  ام  دارملا  نوکی 
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لب ادسفم  هکرت  نوکی  امم ال  كورتملا  نوکل  وا  كرادتلا  لحم  زواجت  مدـعل  داسفلل  ۀیـضتقم  تاباحـصتسالا  نوکت  دـق ال  (- 3 [ ) 231]
ۀیمامتلا ینعمب  اهناف  ۀحـصلا  ۀلاصا  يرجم  اذک  لب  کلذ  نم  معا  غارفلا  زواجتلا و  یتدعاق  يرجم  ذا  وهـسلا  دوجـس  وا  هئاضق  هیلع  بترتی 

.547 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ناصقنلا .  لباقم 
نم تجرخ  اذا  ةرارز : حیحص  نم  دافتسملا  هیلع  بترم  وه  امم  هریغ  یف  لوخدلا  دعب  كوکشملا  ءیشلا  دوجوب  مکحلا  یه  (- 1 [ ) 232]

هیلع و ضمیلف  هریغ  یف  لخد  هزواج و  دق  هیف و  کش  ءیش  لک  رباج : نب  لیعامسا  ربتعم  ءیشب و  سیل  ککشف  هریغ  یف  تلخد  ءیش و 
.547 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . هزجت . مل  ءیش  یف  تنک  اذا  کشلا  امنا  روفعی : یبا  نبا  ۀقثوم  اضیا  هیضتقی  امبر 

. تسا هتشذگ  نآ  لحم  اریز  (- 2 [ ) 233]
ع» رفعج « یبا  نع  ملسم  نبا  قثوم  نم  ةدافتسملا  هتحص  یف  کشلا  فرظ  یف  دوجوملا  لعفلا  ۀحـصب  مکحلا  نع  ةرابع  یه  (- 3 [ ) 234]

نم هریغ و  لعف  هسفن و  لعف  نم  هتحص  یف  کش  ام  ۀحص  یلع  ءالقعلا  ءانبب  دضتعملا  وه  امک  هضماف ، یـضم  دق  امم  هیف  تککـش  ام  لک 
اهیلع یلمعلا  یلوقلا و  عامجالا  نم  هرس » سدق  مظعالا « انخیش  هاعدا  ام  یلا  افاضم  ریغلا ، لمع  ۀحص  ۀلاصا  دنس  یف  هجولا  کل  رهظی  انه 

.547 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . شاعملا . داعملا و  ماظن  لتخال  اهالول  هنا  و 
ءیـشلا ال ۀحـص  راثآ  بیترتب -- سفنلا  لمع  ۀحـص  لابق  یف  ریغلا  لمع  ۀحـص  یف  ۀیراجلا  لوصالا  نم  اضیا  لصالا  اذه  و  (- 4 [ ) 235]
ر. دروملا ....  ۀیلباق  امهیناث : و  هنم ، حیحـصلا  لعفلا  رودصل  لعافلا  ۀیلها  امهدحا : نیرما ، زارحا  دـعب  هنایرج  هنم  نقیتملا  ردـقلا  و  هداسف ،

.804 ۀیاردلا 7 / یهتنم  ك :
«. نییوحنلا نم  ءاملعلا  مرکت  ال  و « ءاملعلا » مرکا  دننام «: (- 1 [ ) 236]

لوـمحم عوـضوم و  ةدـعاقللف  ۀـیکلملا . یف  کـشلا  يدـل  هیف  افرـصتم  هیلع و  اطلـسم  ناـک  نمل  ءیـش  ۀـیکلمب  مکحلا  یه  (- 2 [ ) 237]
، اعرـش اهراثآ  بیترت  ۀـیکلملاب و  مکحلا  اهلومحم  و  اعقاو ، اکلم  هنوک  یف  کشی  ام  یلع  یفرعلا  طلـستلا  یجراخلا و  ءالیتسالا  اهعوضوم 
ك: ر . هنذاب . اهیف  فرصتلا  هنم و  اهئارش  زاج  هکلم و  ةءابعلا  کلت  ناب  انمکح  اهیف  فرصتی  اهسبلی و  ةءابع  یلع  ایلوتـسم  ادیز  اندجو  اذاف 

اهثاحبا 215. مظعم  لوصالا و  تاحالطصا 
. میدرک نایب  احورشم  هحفص 86  رد  (- 3 [ ) 238]

نال ضراعتلا  لصحی  یک  اهعم  باحـصتسالا  عامتجا  ناکما  مدـع  رهاظلا  ناب  لیق  یتح  اعامجا » ماـکحالا  ریغب  ۀـعرقلا « يا  (- 1 [ ) 239]
الا اهیف  سیل  هناف  ۀیودبلا  تاهبشلا  یف  اهل  لحم  ۀنیابتملا و ال  رومالا  نیب  هددرت  فیلکتلا و  عوضوم  هابتشا  دروم  یف  وه  امنا  ۀعرقلاب  دبعتلا 

ۀعرقلا رابخا  مومع  نع  ۀجراخ  ةءاربلا  اذک  باحـصتسالا و  دراومف  ۀـعرقلاب  دـبعتلا  دروم  نع  جراخ  نیلامتحالا  نیب  ۀـعرقلا  نیلامتحالا و 
بجوی ـال  هلوقب «: هعفدـف  میدـقتلا  روصتی  فیکف  ظـحالی  نا  نکمی  مل  ۀبـسنلاف ح  اـضیا  ماـکحالل  ماـع  ّهنإ  ثیح  باحـصتسالا  فـالخب 

.308 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀیصوصخلا »... 
مومعلاب کلذ  لبق  ۀبسنلا  هلبق و  اهتظحالم  نم  دب  لب ال  عامجالاب  صیـصختلا  دعب  امهنیب  ۀبـسنلا  ۀظحالمل  ینعم  ّهنإ ال  ثیح  (- 1 [ ) 240]

اما ۀعرقلا و  رابخا  تحت  نع  ۀیمکحلا  تاهبشلا  جورخ  یـضتقی  يذلا  صاخلاک  اهنم  صخا  اهـسفن  یف  باحـصتسالا  رابخاف  صوصخلا  و 
نکی مل  اذا  امیف  وه  امناف  ۀبـسنلا  بالقنا  بجوا  نا  نیلیلدلا و  نم  دـیزالا  ضراعت  یف  صاخلا  میدـقت  موزل  نم  ضراعتلا  باب  یف  ررقت  ام 

هجو نم  امومع  اهنم  نیلیلد  نیب  ۀبـسنلا  تناک  ۀضراعتم  ۀثالث  ۀلدا  كانه  ناک  اذا  امک  ماعلا  صیـصخت  یـضتقی  رخآ  اصاخ  ماعلا  ضراعم 
ۀیافک حرـش  ك : ر . ماقملا . لثم  یف  ۀبـسنلا ال  بـالقنا  همیدـقت  بجوا  نا  صاـخلا و  مدـقی  هناـف ح  امهدـحا  نم  صخا  ثلاـثلا  نوک  عم 

.308 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 
ۀلدالا کلت  نکل  لقالا  یلع  ءانبلا  یضتقی  باحصتسالا  ذا  نیتریخالا  نیتعکرلا  یف  رثکالا  یلع  ءانبلا  ۀلداب  هلیلد  صیـصختک  (- 2 [ ) 241]

ك: ر . لمأتف . لقالا  یلع  امهیف  ءانبلا  زوجی  اذل ال  هتصصخ و 
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.813 ۀیاردلا 7 / یهتنم 
. لوا صصخم  لیلد  هب  تبسن  (- 1 [ ) 242]

لاجم صیـصختلا ال  ةرثکب  دارملا  لامجا  دـعبف  الا  اریخا و  هلیلدـب ال  اهلیلد  صیـصخت  نم  الوا  رکذ  ام  یلع  داریا  اذـه  فلا : (- 1 [ ) 243]
.549 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ۀموکحلا . وا  دورولل 

نب دـمحم  ربخ  یف  ع » هلوقک « تارامالا  نم  نوکت  تایاورلا  ضعب  نم  رهظی  ام  یلع  ۀـعرقلا  نا  لاکـشالا : حیـضوتف  ناـک  فیک  و  ب ... :
مهرما اوضوف  مث  اوعراقت  موق  نم  سیل  ع «:» رفعج « یبا  نع  ریـصب  وبا  هاور  اـمیف  ص » هلوق « و  ئطخمب » سیلف  هب  هّللا  مکح  اـملک  میکح «:
نوکی عقاولا  نع  هفشک  ظاحلب  ۀجح  عراشلا  هلعج  ام  نا  مولعملا  نم  عقاولاب و  ۀعرقلا  ۀباصا  یف  امهروهظل  قحملا » مهس  جرخ  الا  هّللا  یلا 

مدقت امب  ۀعرقلا  یلع  همیدقتل  هجو  الف  هیلع  باحـصتسالا و  اهنم  یتلا  لوصالا  عوضوم  وه  يذلا  کشلل  ۀعفار  ةرامالا  نا  تبث  دق  ةراما و 
ك: ر . هلیلدب . اهلیلد  صیصخت  نم 

.813 ۀیاردلا 7 / یهتنم 
. صصختلا رئاد و  ریغ  هجو  الب  صیصختلا  نیب  ارئاد  انهاه  رمالا  نوکی  ال  يا : (- 1 [ ) 244]

ناک ناف  ملعلا  مدـع  ۀهبـشلا و  لهجلا و  کشلا و  وه  باحـصتسالا  ۀـعرقلا و  نم  لک  عوضوم  یف  ذوخأـملا  نا  لـصاحلا  و  (- 2 [ ) 245]
امهدحاب و صتخی  کلذ ال  نا  بیر  الف  يرهاظلا  مکحلا  نایب  اهتلازا  یف  یفکی  ثیحب ال  ۀـصاخ  عقاولاب  لهجلا  وه  نیوانعلا  هذـهب  دارملا 

ذئنیح ف ) مکحت ( رخآلا  نود  امهدحا  عوضوم  یف  معالا  ینعملاب  لهجلا  رابتعاف  اضیا  کلذـکف  رهاظلا  عقاولاب و  لهجلا  نم  معا  ناک  نا 
.309 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . سأب ]...  ال 

.309 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 246]
ۀیافک حرـش  باتک  زا  هدنراگن » هکلب « تسین  هلظدم » مظعم « داتـسا  تاضافا  هب  طوبرم  روکذـم ، باوج  لاکـشا و  حیـضوت  (- 4 [ ) 247]

. هدومن هدافتسا  - 297 هحفص 2 / ینیئوخ - میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 
ۀیودبلا و تاهبشلا  وه  باحصتسالا  دروم  ناف  الصا  دروم  یف  امهعامتجا  نکمی  هناب ال  افنآ  هیلا  انرـشا  امب  مزتلی  نا  الا  مهللا  (- 1 [ ) 248]

ر. نینیابتملا . نیب  هعوضوم  ددرت  عم  مکحلاب  ملعلا  وه  ۀعرقلا  دروم 
.310 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك :

قرفلا مدـعل  يریـسفت  فطع  وه  لب  صاخلا  یلع  ماعلا  فطع  نم  نوکی  ذـئنیحف ال  اهنم  ةربتعملا  وه  اهنم  دارملا  نا  رهاـظلا  (- 1 [ ) 249]
ایداهتجا و الیلد  یمسی  ماکحالا  یف  ناک  نا  اقیرط  ربتعی  ام  نا  نم  دئارفلا 408 - یف  هدق - خیشلا  هرکذ  ام  ةربتعملا و  ةرامالا  لیلدلا و  نیب 
امهنیب و قرفلا  اما  انرکذ و  ام  یلع  امهل  نیلمعتسملا  ءانبف  الإ  و  هدق » هب « صاخ  حالطصا  وهف  ةربتعم  ةراما  یمسی  تاعوضوملا  یف  ناک  نا 

.376 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر .» ینیکشم « عجارف . دیلا  ةدعاق  یف  مدقت  دقف  لصالا  نیب 
عطق انه  یلکلل  نا  یهیدبلا  نم  هماسقا و  هضراوع و  نم  امهنا  ةرورض  حیجرتلا  لداعتلاب و  بابلا  ناونع  نم  یلوا  ناونعلا  اذه  (- 2 [ ) 250]
وحن نکما و  امهم  عمجلا  ۀـیولوا  اذ و  ام  نیـضراعتملا  یف  لـصالا  نا  لـثم  یلوصـالا  ضرغ  هب  قلعتی  اـمم  نوکی  اـماکحا  هدارفا  نع  رظنلا 

نم وا  رخآلل  رهظی  وا  رخآلل  هسفن  رهظی  نیلیلدـلا  نم  الک  ناـکف  روهظلا  راـهظالا و  ینعمب  ضرعلا  نم  ۀـغللا  یف  وه  ناـک  فیک  کـلذ و 
ۀقالعلا یحالطـصالا و  هانعمب  بسنالا  وه  قمعلا و  لوطلا و  نم  نییرخالا  نیتهجلا  لباقم  مسجلا  یف  ثالثلا  تاهجلا  يدحا  يذلا  ضرعلا 
لوصالا یلع  قلطی  دق  ینعملا  اذهب  هلعل  ۀیجحلا و  ۀیلیلدلا  ثیح  نم  رخآلا  ضرع  یف  نیضراعتملا  نم  لک  نوک  وه  لامعتسالل  ۀححصملا 

دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . حالطـصالا ...  یف  اهـضراعت و  الف  اهلوط  یف  لب  ۀلدالا  ضرع  یف  تسیل  اهنا  ۀیلمعلا 
.310 یتشر 2 / نیسحلا 

. ناحجرلا ثادحا  (- 1 [ ) 251]
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 .... ترهش و يوار ، تیلدعا  هّللا ، باتک  اب  تقفاوم  دننام  (- 1 [ ) 252]
. صاخشا بابسا و  ظاحل  هب  رگم  تسین  ددعت  لباق  ندز ، و  برض » (-» 2 [ ) 253]

لعجلا و ۀـلحرم  یف  نیلیلدـلا  یفانت  وه  ضراعتلا ) نا  و  محازتلا ( ضراـعتلا و  نیب  قرفلا  یلا  عاـمتجالا  ثحب  یف  انرـشا  دـق  (- 3 [ ) 254]
ةالـص بجت  نیلیلدـلا  دـحا  لاق  اذا  امک  ادـبا  امهدـحا  لعجی  مل  عراشلا  نا  هلـصا و  نم  امهدـحا  بذـکب  الامجا  ملعی  وحن  یلع  عیرـشتلا 

ۀهج ۀلالد و  نییعطق  اناک  اذا  ام  صوصخ  یف  ول  ۀهبش و  الب  امهدحا  بذکب  الامجا  ملعن  انه  اهف  ۀعمجلا  ةالـص  مرحت  رخآلا  لاق  ۀعمجلا و 
نا و  عقاولا ( نایبل  ۀیقت ال  ردص  دق  هنا  وا  هرهاظ  وه  ام  فالخ  امهدحا  نم  دارملا  نوکی  نا  اعیمج و  امهیلک  رودص  لمتحیف  الا  اقلطم و  ال 

بجی نیلیلدلا  دحا  لاق  اذا  امک  اعیمج  امهتیاعر  یلع  فلکملل  ةردق  وحن ال  یلع  نایتالا  لاثتمالا و  ۀلحرم  یف  نیلیلدلا  یفانت  وه  محازتلا )
لوصالا 6/ ۀیانع  ك : ر . اعیمج . امهذاقنا  نم  فلکملا  نکمتی  مل  ةدحاو و  ۀعفد  اقرغ  دق  یمـشاهلا و  ذاقنا  بجی  رخآلا  لاق  ملاعلا و  ذاقنا 

.2
بلاغ رهاظ و  يرگید  رب  ار  دوخ  یکی  ّنأک  یفانت  رد  هدوب - تهباشم » مهنآ « هقالع  دیاش  يزاجم و  نآ ، یئادتبا  لامعتـسا  (- 1 [ ) 255]

. بیترت نیمه  هب  مه  يرگید  نآ  دنکیم و  یفن  ار  نآ  دیامنیم و 
لوصالا 431. دئارف  ك : ر . (- 2 [ ) 256]

وا هرکت  وا  ۀعمجلا  ةالـص  بحتـست  ثلاثلا  لاق  ۀعمجلا و  ةالـص  مرحت  رخآلا  لاق  ۀعمجلا و  ةالـص  بجت  اهدحا  لاق  اذا  امک  (- 1 [ ) 257]
.3 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . حابت .

صاـخلا ماـعلا و  یف  اـمک  ینمـضتلا  وا  حـضاو  وـه  یقباـطملا و  لولدـملا  یف  نوـکی  نا  نم  معا  یفاـنتلاب  دارملا  نا  مـث  (- ... 2 [ ) 258]
ام نیب  لوالا و  یلع  لد  ام  نیب  یفانت  ّهنإ ال  ثیح  ۀیکلملا  مدـع  قتعلا و  ۀحـصک  یعرـشلا  یتح  هماسقاب  یمازتلالا  وا  هجو  نم  وا  نیقلطملا 

بوجو یلع  لیلدـلا  لد  اذا  امکف  یمازتلالا  اما  یقباطملا و  یف  اذـه  کلم  یف  الا  قتع  ذا ال  اعرـش  نایفانتم  اـمهنکل  ـالقع  یناـثلا  یلع  لد 
اعرش راطفالا  رصقلا و  نیب  مزالتلا  یلع  لد  ام  ۀظحالمب  امهنیب  ضراعتلا  عقیف  اهیف  موصلا  بوجو  یلع  لیلد  لد  خسارف و  ۀعبرا  یف  رصقلا 

بوجو یلع  لد  موصلا  یلع  لیلدـلا  نا  امک  یعرـشلا  مازتلالاب  راطفالا  بوجو  یلع  لدـی  رـصقلا  یلع  لادـلا  لیلدـلاف  مامتالا  موصلا و  و 
ءزجلا اذه  ةدایزب  ةالصلا  نالطب  مدع  یلع  رخآ  لیلد  اوهس و  اهنم  ءزج  صقنب  ةالصلا  نالطب  یلع  لیلدلا  لد  اذا  ام  لثم  کلذک و  مامتالا 
سجنب لیلقلا  لاعفنا  یلع  لیلدلا  لد  اذا  ام  لثم  انالطب و  ۀحـص و  ةدایزلا  صقنلا و  نیب  مزالتلا  یلع  لد  ام  ۀظحالمب  امهنیب  ضراعتلا  عقیف 

یلع ةدراولا  تاساجنلا  نیب  لیـصفتلا  مدع  یلع  لد  ام  ۀظحالمب  وه  امنا  امهنیب  ضراعتلاف  رخآ  سجنب  هلاعفنا  مدـع  یلع  رخآ  لیلد  لد  و 
لدی لیلد  درو  اذاف  یلقعلا  مازتلالاب  اهبوجو  یلع  لدی  هناف  ۀمدقم  هل  ءیش  بوجو  یلع  لیلدلا  لد  اذا  ام  یلقعلا  مازتلالا  ۀلثما  نم  لیلقلا و 
جاح موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . ۀیمدقملا . ءاقب  ضرف  عم  ۀلاحم  ءیـشلا ال  کلذ  بوجو  مدع  یلع  لدی  وهف  اهبوجو  مدع  یلع 

.311 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش 
. دشاب ضقانت  ناشنیب  ات  تسین  بجاو  دیوگیمن  (- 1 [ ) 259]

. تسا ربتعم  عوضوم ، تدحو  یقیقح ، داضت  ضقانت و  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  (- 2 [ ) 260]
مه هعمج ، زور  رد  ار  نیملـسم  فیلکت  لاعتم  دـنوادخ  رگا  ینعی : تسین  عنتمم  هعمج ، بوجو  اب  رهظ  بوجو  عاـمتجا  هتبلا  (- 3 [ ) 261]

. دوبیمن یلاحم  رما  مزلتسم  هعمج ، زامن  مه  دوب و  هداد  رارق  رهظ  زامن 
نا دب  هنال ال  ۀموکحلا  ققحت  یف  موکحملا  مدقت  رابتعا  ۀلاسرلا  یف  هترابع  نم  رهظی  ثیح  هر » مظعالا « انخیشب  ضیرعت  اذه  (- 1 [ ) 262]
نا زوجی  لب  کلذ  هیف  ربتعی  هناب ال  هر » فنـصملا « هیلع  درواف  ایغال  مکاـحلا  ناـک  موکحملا  ـال  ول  ثیحب  هیلا  ارظاـن  هیلع و  اـعرفتم  نوکی 

لوالا ال نا  عم  لوصالا  ۀلدا  تارامالا و  ۀلدا  نیب  نوکی  ام  ۀـموکحلا  دارفا  رهظا  ناب  ۀیـشاحلا  یف  هیلع  دهـشتسا  ارخأتم و  موکحملا  نوکی 
ۀیمک یلا  رظنلل  حلـصی  وحنب  لیلدـلا  قوس  الا  ۀـموکحلا  یف  ربتعی  ـالف  هیلع  ۀـهیدب و  ۀـمایقلا  موی  یلا  لوصـالا  لـعجت  مل  ول  ۀـیغال  نوکت 
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ۀـبتر ال هیلع  امدـقتم  نوکی  ثیحب  موکحملا  یلع  اعرفتم  مکاحلا  نوک  هر » مظعالا « انخیـش  دارم  نا  رهاظلا  نکل  و  اذـه » رخـآلا « عوضوم 
ملع اهنا  ادبعت و  فالخلا  لامتحا  ءاغلا  یلع  تارامالا  ۀیجح  ۀـلالد  مدـع  یلع  ینبم  رکذ  امب  هفالخ  یلع  هر » فنـصملا « داهـشتسا  انامز و 
یف ۀشقانم  نوکت  نأ  هبـشت  ۀموکحلا  ینعم  یف  ۀشقانملاف  لوصالا و ح  یلع  امهمیدقتل  هجو  نکی  مل  هالول  هنا  هفالخ و  تفرع  نکل  الیزنت 

.552 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ظحالف . حالطصالا 
378 و 377. ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 263]

 .... نیلیلدلا یلولدم » یفانت « ضراعتلا  نا  (- 2 [ ) 264]
. میئامنیم رکذ  ار  دراوم  نآ  يدوز  هب  هک  (- 3 [ ) 265]

 .... ۀلالدلا بسحب  ۀلدالا  وا  نیلیلدلا .» یفانت « وه  ضراعتلا  (- 4 [ ) 266]
. نیلولدم هن  (- 5 [ ) 267]
. ناشتلالد هن  (- 6 [ ) 268]

نکل دشاب  نآ  زا  رخؤم  موکحم و  لیلد  زا  دعب  رّسفم - مکاح - لیلد  دیاب  دناهدومرف  هک  تسا  مظعا  خیش  مالک  در  هب  هراشا  (- 1 [ ) 269]
. نآ زا  لبق  ای  دشاب  موکحم  لیلد  زا  دعب  مکاح ، لیلد  هک  درادن  یقرف  دنیامرفیم : فنصم 

لصا و زا  دـعب  هراما  دـیاب  ایآ  اما  دراد  تموکح  تئارب - دـننام  یلمع - لصا  رب  هراما  مظعا ، خیـش  رظن  رب  انب  فنـصم : مـالک  رب  يدـهاش 
! ریخ املسم  دشاب ؟ نآ  زا  رخؤم 

ات دنـشاب  اـهنآ  زا  رخؤم  هیلمع و  لوـصا  زا  دـعب  تاراـما ، دـیاب  هک  تسا  نیا  هّرـس  سّدـق  مظعا  خیـش  شیاـمرف  همزـال  رگید : تراـبع  هب 
. تسین نانچ  هکیلاحرد  دنشاب  هتشاد  تموکح 

. دوشیمن يراج  موکحم ، مکاح و  نیب  ضراعت » ماکحا  مه « مظعا  خیش  فیرعت  رب  انب  هتبلا  (- 2 [ ) 270]
نیب یفانتلا  ناک  نا  ۀـلالدلا و  ماقم  یف  نیلیلدـلا  نیب  عنامت  هیف  نوکی  امم ال  یناـثلا  دروملل  ناـیب  و  ناـک » اذا  یلع « فوطعم  (- 1 [ ) 271]

ارظان امهدحا  نوکب  ۀطونملا  ۀیحالطـصالا  ۀموکحلا  فنـصملا ال  رظنب  ۀیفرعلا  ۀموکحلا  یفرعلا و  قیفوتلا  وه  اذه  و  اتباث . نیلولدملا  سفن 
یف فرـصتلاب  اودب - نیـضراعتملا  نیلیلدلا - نیب  فرعلا  قیفوت  امهدـحا : نیـضرف : یفرعلا  قیفوتلا  اذـهل  رکذ  دـق  هل و  احراش  رخآلا و  یلا 

: امهیناث امهدحا و 
.33 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . لّوالا ....  ضرفلا  نایب  العف  دوصقملا  امهیلک و  یف  فرصتلاب 

نایبل ۀلفکتملا  ۀلدالا  عم  ۀـیلوالا  اهنیوانعب  تاعوضوملا  ماکحا  نایبل  ۀـلفکتملا  ۀـلدالا  ریغ  یف  یفرعلا  قیفوتلا  قفتی  دـق  يا و  (- 2 [ ) 272]
نم کلذ  مدقت  دق  ررـضلا و  یفن  لیلد  رـسعلا و  یفن  لیلدـک  نییوناثلا  نیناونعلا  یلیلد  نیب  کلذ  قفتا  اذا  امک  ۀـیوناثلا  اهنیوانعب  اهماکحا 

هکلم یف  ۀـعولاب  کلاملا  رفح  ناف  جرحلا  وا  ررـضلا  موزل  نیب  رمالا  راد  اذا  امب  هل  انلثم  رارـض و  ررـض و ال  ـال  ةدـعاق  لـیذ  یف  فنـصملا 
دق و  جرح « نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  دیدشلا و  جرحلا  یف  هسفنب  کلاملا  عقو  اهرفحی  مل  نا  رارض و  ررض و ال  راجلا و ال  اهب  ررـضت 

نکمتی مل  ةدحاو و  ۀعفد  اقرغ  دق  ملاعلا و  ورمع  ذاقناب  اضیا  رما  یماعلا و  دیز  ذاقناب  رما  اذا  امک  نییلوالا  نیناونعلا  یلیلد  نیب  کلذ » قفتی 
ك: ر . اعیمج . امهیذاقنا  نیب  عمجلا  نم  فلکملا 

.7 لوصالا 6 / ۀیانع 
. دنراد يودب  ضراعت  هک  (- 3 [ ) 273]

ضرفلا اذـهل  ۀـیفرعلا و  ۀـموکحلا  یفرعلا و  قیفوتلل  یناثلا  ضرفلل  نایب  و  امهدـحا » صوصخ  یف  فرـصتلاب  یلع « فوطعم  (- 1 [ ) 274]
امهدحا یف  فرـصتلا  یلع  ۀنیرق  امهعومجم  نوک  امهتیناث : وا  امهیلک  یف  فرـصتلا  یلع  ۀنیرق  نیلیلدلا  عومجم  نوک  امهادـحا : ناتروص 

.35 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . امهنم ....  یلوالا  ةروصلا  نایب  العف  دوصقملا  نیعملا و 
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ال مدـقتملا « ناک  ول  مازلالا و  یفن  یلع  یناثلا  بابحتـسالا و  یلع  لوالا  لمحی  ثیح  لعفت :» ال  لاق « مث  لعفا » لاق «: ول  امک  (- 2 [ ) 275]
.553 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ناضراعتم . امهف  خیراتلا  لهج  ول  ۀصخرلا و  یلع  لعفا » لمح « ۀهارکلا و  یلع  لمح  لعفت »

 .... هارکا و جرح ، ررض ، دننام : (- 3 [ ) 276]
. رارطضا هارکا و  جرح ، دروم  رد  نینچمه  و  (- 4 [ ) 277]

نیا رد  هدنراگن » هک « دناهدومن  لاکشا  عمج  عون  نیا  هب  رکذ و  ار  روکذم  لاثم  هیافک » نیحراش « نیشحم و  زا  یضعب  ایرثکا  (- 1 [ ) 278]
. دیامنیم بلج  لوصالا » ۀیانع  باتک « زا  ياهتکن  هب  ار  امش  هجوت  هنیمز ،

رهاظ نع  دـیلا  عفری  هب  هصنب و  امهنم  لک  یف  ذـخؤی  یک  مئاهبلا  ةرذـع  یف  اصن  یناثلا  ناسنالا و ال  ةرذـع  یف  اصن  لوالا  سیل  لوقا :» ...» 
هماقم هّللا  یلعا  خیـشلا » لاق  انه  نم  لعل  و  لوبقملا «. یفرعلا  عمجلا  نم  نوکی  صنلا و  یلع  رهاـظلا  لـمح  تحت  کـلذ  جردـنی  رخـآلا و 

لمحلاب عربتلا  دیرا  ول  خیـشلا  هرکذ  ام  رهظالا  و  هظفل :) ام  مالعالا ( نم  دحاو  ریغ  نم  نیتیاورلا  نیب  عمجلل  رخآ  اهوجو  رکذ  ام  دعب  اریخا 
ناوضر یـسوطلا  هرکذ  امف  حرطلا  نم  یلوا  هنوک  یلا  ارظن  عربتلا  هب  دـیرا  ول  اـمهنیب  عمجلا  نا  هدوصقم  و  یهتنا ) حرطلا ( نم  یلوا  هنوکل 

هیلع و دهاش  الب  هناف  يوتفلا  لمعلا و  ماقم  یف  هیلع  دامتعالا  عمجلا و  اذه  یلا  دانتـسالا  نکمی  الف  الا  هریغ و  هرکذ  امم  رهظا  وه  هیلع  هّللا 
.9 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . یفخی . امک ال  لیلد  ال 

دراد و روهظ  محللا  لوکأم  هرذع  هب  تبـسن  اّما  تسا  صن  یعطق و  محللا  لوکأم  ریغ  هرذع  هب  تبـسن  تحـس » ةرذعلا  نمث  (-» 2 [ ) 279]
لوکأم ریغ  هرذع  هب  تبـسن  یلو  تسا  یعطق  شتلالد  محللا  لوکأم  هرذع  هب  تبـسن  ةرذعلا » عیبب  سأب  ال  هک «: تسا  نینچ  هیـضق ، سکع 

ریغ هرذـع  تحـس » ةرذـعلا  نمث  زا « دارم  دـیوگیم  دـنکیم و  فرـصت  يرگید  روهظ  رد  مادـکره  صن  هنیرق  هب  سپ  دراد  روـهظ  محللا 
. دشابیم محللا  لوکأم  هرذع  ةرذعلا » عیبب  سأب  ال  زا « روظنم  تسا و  محللا  لوکأم 

باـب نع  ۀـجراخلا  یفرعلا  قیفوتلا  دراوـم  نم  یناـثلا  ضرفلا  نم  ۀـیناثلا  ةروـصلا  یلا  ةراـشا  اذـه  و  اـمهیف » یلع « فوـطعم  (- 1 [ ) 280]
فرـصتلا نم  مزل  اذا  امک  رخآلا  نم  رهظا  ناک  نا  نیعملا و  امهدحا  یف  فرـصتلاب  نیلیلدلا  نیب  فرعلا  قفوی  دق  هنا  اهلـصاح : ضراعتلا و 

ببـسب تناک  نا  هانعم و  یلع  یناثلا  ۀلالد  ناف  قاسفلا » مرکت  ریمالا و ال  مرکا  لاق «: اذا  امک  همدع  وا  هل  دروملا  ۀلق  رهظالا  ریغ  لیلدلا  یف 
مکحی و  قسافلا - ریمالا  وه  و  عامتجالا - دروم  یف  هیلع  مدقی  لوالا  لیلدلا  نکل  قالطالاب  هنوکل  هانعم  یلع  لوالا  ۀـلالد  نم  رهظا  عضولا 
ریمالاب مارکالا  بوجو  صاصتخا  هدارفا و  ۀـلق  بجوی  قساـفلا  ریمـالا  مارکا  بوجو  مدـعب  ریمـالا » مرکا  یف « فرـصتلا  ذا  همارکا  بوجوب 

نع قسافلا  ریمالا  جارخا  هتیرهظا و  عم  قاسفلا » مرکت  ال  یف « فرـصتلا  نم  صیحم ح  الف  هب ، قحلم  رداـن  اـما  مودـعم و  اـما  وه  لداـعلا و 
.36 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك  ر . هترئاد ... 

. هریغ یف  فرصتلا  نیعتیف  رهظا  امهدحا  ناک  امم  امهریغ  دیقملا و  قلطملا و  صاخلا و  ماعلاک و  (- 2 [ ) 281]
.553 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر .

«. م فعضا «.» ۀملکب « رهظالا » ۀملک « لیدبت  وا  رخآلا » ۀملک « فذح  ةرابعلا  قح  نا  یفخی  ال  (- 3 [ ) 282]
.379 / 2 ینیکشم . موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

.37 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هدق .» فنصملا « ةذمالت  نم  نیسحلا  دبع  خیشلا  لیلجلا  ملاعلا  وه  (- 4 [ ) 283]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 284]

.37 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 1 [ ) 285]
. دندوب جراخ  نیضراعتم  نیلیلد  زا  اصصخت » دنتشاد و « یعوضوم  جورخ  ینعی : (- 2 [ ) 286]

. تسا دورو » هیلقع « لوصا  رب  تاراما  مدقت  هجو  امهرس » سدق  فنصم « مظعا و  خیش  رظن  زا  اریز  هیلقع . هن  (- 1 [ ) 287]
صوصخ مومع و  قاسفلا » و « ءاملعلا » نیب « هک  قاسفلا - مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لاثم  رد  هجو - نم  نیماع  اضرف  فـالخ  هب  (- 2 [ ) 288]
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«. قاسفلا مرکت  ال  هب « ای  دیامن  لمع  ءاملعلا » مرکا  هب « هک  تسا  ریحتم  قساف ، ملاع  دروم  رد  فرع  تسا و  هجو  نم 
ءیـشلل عراشلا  لعج  دـق  لاق  ثیح  حـیجرتلا  لداعتلا و  ۀـلاسر  یف  هر » يراصنالا « خیـشلا  هیلا  بهذ  اـمک  لوصـالا  ۀـلدا  يا  (- 1 [ ) 289]

هنا ال ینعمب  ۀجح  ریصعلا  ۀمرح  یلع  لادلا  لداعلا  ربخک  ۀینالفلا  ةرامالا  ناب  مکح  مث  لحلا  ینعا  ایعرش  امکح  ۀمرحلا  ۀیحلل و  لمتحملا 
ول ال هیلع  بترتی  امک  یعرش  مکح  هیلع  بترتی  مدعلا ال  ۀلزنمب  ةرامالل  فلاخملا  ریصعلا  ۀیلح  لامتحاف  عقاولل  هادؤم  ۀفلاخم  لامتحاب  أبعی 

ۀیعرـشلا ماکحالا  اهیلع  بترتی  مولعملاک ال  عراشلا  مکحب  تاراـمالا  يدؤمف  ۀـیرهاظلا  ۀـیلحلاب  مکحلا  نم  اـنرکذ  اـم  وه  ةراـمالا و  هذـه 
.314 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یهتنا . تالوهجملل  ۀلوعجملا 

. میدومن ضقن  ار  یلبق  نیقی  هعمج ، زامن  بوجو  مدع  رب  يدبعت  یلیزنت و  نیقی  اب  ام  (- 2 [ ) 290]
. تسین بجاو  هعمج ، زامن  دیوگیم  هک  ياهراما  نامه  (- 3 [ ) 291]

. دشاب هتشاد  یصصخم  هکنیا  نودب  هدروخ  صیصخت  لداعلا » قدص  دننام « هراما ، لیلد  ینعی : (- 4 [ ) 292]
هحفص 90. ك : ر . (- 5 [ ) 293]

هجو هر » فنصم « نکل  تسا  دورو » فنصم « مظعا و  خیش  رظن  زا  هیلقع  لوصا  رب  تاراما  مدقت  هجو  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  (- 1 [ ) 294]
. تسا تموکح  شتلع  دناهدومرف  خیش  موحرم  اما  دننادیم  دورو » ار « یعرش  لصا  رب  هراما  مدقت 

. کشلا ریثکل  کش  ال  (- 2 [ ) 295]
. دشابیم لداعلا » قدص  تاراما « هلدا  هجیتن  لصاح و  (- 3 [ ) 296]

.43 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . مالکلا . ینعمل  ۀحراشلا  ۀیظفللا  تالالدلا  نم  ءیشب  يا  (- 4 [ ) 297]
ملس ول  الـصا و  اهمدعب  دبعتلا  عم  ول  لب و  لوصالاب  دبعتلا  قبـسی  مل  ول  تارامالاب و  دبعتلا  ۀحـص  ةرورـض  هیلع  لیلد  وه  امب  (- 1 [ ) 298]
لک یف  لاحلا  وه  امک  امهنم  دحاو  لکل  تباث  روکذملا  ضرعتلا  رظنلا و  نال  کلذ  درجمب  ۀضراعملا  مهوت  ۀلئاغ  عفتری  حرشلا ال  رظنلا و 
لد نا  ةرامالا و  لیلدـف  هانعم  مزال  هموهفمب و  رخـآلا  یف  یقباـطملا و  هلولدـم  هقوطنمب و  امهدـحا  یف  رمـالا  ۀـیاغ  لولدـملا  یف  نییفاـنتم 

ءیـش لک  اعرـش و  القع و  ماکحالا  نم  لامتحالل  ام  بترت  مدـع  الا  هل  ینعم  اـهیدؤم و ال  ۀـفلاخم  لاـمتحاب  ءاـنتعالا  مدـع  یلع  هقوطنمب 
یف توافتلا  درجم  هیفانی و  ام  ءافتنا  یلع  ءیـشلا  توبث  لیلد  ۀـلالد  ۀـهادب  ماکحالا  نم  ۀـلیحلا  ریغ  ءافتنا  یلع  اـضیا  لد  ـالثم  خـلا  لـالح 
نم ههابشا  و  ینعا » ۀلزنمب « افرع  رخآلا  یلا  ۀبـسنلاب  امهدحا  ةروریـص  مدعل  احرـش  اریـسفت و  امیدقت  بجوی  مازتلالا ال  ۀقباطملاب و  ۀلالدلا 

لوصالا ۀیافک  حرـش  ك : ر . تناک .»...  الا  و  هلوقب «: راشا  انرکذ  ام  یلا  ةوق و  ثروی  مل  ام  اضیا  احیجرت  نیترـسفملا و ال  نا  يا و  ۀـملک 
.314 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

، نآ ءاقب  رد  هک  نونکا  دوب  بجاو  هعمج » زاـمن  ـالبق « تفگیم  باحـصتسا  دوب . هعمج » زاـمن  باحـصتسا «، لـصا و  دروم  (- 2 [ ) 299]
. دیئامن باحصتسا  ار  مکح  نامه  دیتسه ، ددرم 

. عامتجا دروم  (- 1 [ ) 300]
. تسا بجاو  هعمج » زامن  تفگیم «: هک  ياهراما  (- 2 [ ) 301]

. عامتجا دروم  (- 3 [ ) 302]
یه امنا  هتیلقع  یظفل و  یلقع ال  یفنلا  اذه  لصالا و  هیـضتقی  يذـلا  مکحلا  یفن  الا  ةرامالا  ۀـیجح  یـضتقم  سیل  لب  ینعی : (- 4 [ ) 303]

. ۀیلحلا ۀمرحلاک و  لصالا  ةرامالا و  یلولدم  یفانتل 
ك: ر . افنآ .] رم  امک  ۀیلقع  ۀلالدلا  لب  اظفل  ۀیلحلاک  لصالا  هیضتقی  ام  یلع  ۀلالد  نود  نم  يا  (- 5 [ ) 304]

.46 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
امهنم ال ءیش  اهرابتعا و  لیلد  وا  ةرامالا  سفن  اهیلع  لادلا  نوکی  نا  دب  ۀلالدلا ال  هذه  نا  ینعی : ۀیظفللا ، ۀلالدلا  یفنل  لیلعت  (- 1 [ ) 305]
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 ... تسیل اهتیجح  ۀیـضق  و  هلوقب «: هیلا  راشملا  اهرابتعا - لیلد  نتتلا و  برـش  ۀمرحک  یعقاولا  مکحلا  یلع  الا  لدت  ةرامالا ال  ذا  اهیلع  لدـی 
لدـی الف  هیلع  و  اعرـش » اهقفو  یلع  لمعلا  موزل  هدارم ب « اذـه  ةرامالا و  يدؤمل  لثامملا  يرهاظلا  مکحلا  لعج  یلع  ـالا  لدـی  ـال  خـلا -»

ك: ر . لصالا . یلع  ةرامالا  ۀموکح  مدع  کلذ  ۀجیتن  لصالا و  هیضتقی  ام  یفن  یلع  اظفل  اهتیجح  لیلد  ةرامالا و  نم  ءیش 
.46 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

. دشابیم هراما  تیجح  رب  لاد  هک  (- 2 [ ) 306]
نم امهنیب  توافتلا  مدع  تاهجلا و  عیمج  نم  لصالا  ةرامالا و  دافم  كارتشا  نایب  خلا » یـضتقم  سیل  لب  هلوق « نم  هضرغ  و  (- 3 [ ) 307]
دبع خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . اذه ....  لصالا  یلع  اهلیلد  ۀموکحل  هجو  الف  هلبق  ام  یف  امک  مازتلالا  ۀقباطملا و  ۀهج 

.315 یتشر 2 / نیسحلا 
درادـن تیحراش  ریـسفت و  ناونع  هلئـسم ، نیا  میئامنن و  لمع  لصا  هب  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  القع » هراـما «، قبط  لـمع ، موزل  (- 4 [ ) 308]

. تسا لقع  مکح  هکلب 
انرکذ دق  باحـصتسالا و  یلع  تارامالا  ۀموکح  هجو  یف  باحـصتسالا  رخاوا  یف  هماقم  هّللا  یلعا  خیـشلا  هدافا  امع  باوج  (- 1 [ ) 309]

نا ضورفملا  کبوث و  ۀساجن  یف  ۀنیبلاب  لمعا  عراشلا  لاق  اذا  هیف  نحن  امیفف  هظفل » ام  اهتلمج « یف  لاقف » الـصفم « ۀفیرـشلا  هتاملک  كانه 
کـشلا اذه  یلع  مکحت  لاق ال  هنأکف  مدـعلاک  ۀـنیبلل  فلاخملا  لامتحالا  لعج  عراشلاف  بوثلا  ۀـساجن  یلع  ۀـنیبلا  مایق  عم  دوجوم  کشلا 

.15 لوصالا 60 / ۀیانع  ك : ر . یهتنا ... » مودعملاک « هضرفا  باحصتسالا و  ةدعاق  یف  ررقملا  همکحب 
. دنتفریذپن ار  بلطم  نیا  نظ ، عطق و  ثحب  رد  هّرس  سّدق  فنصم  (- 2 [ ) 310]

، عقاو اب  هراما  يادؤم  هچناـنچ  دومن  لـمع  نآ  قبط  دـیاب  هداد ، رارق  تجح  ار  هراـما  سدـقم ، عراـش  نوچ  دـیوگیم : لـقع  (- 3 [ ) 311]
. تسا رذعم  دوب ، فلاخم  هچنانچ  زجنم و  دوب  قباطم 

هکلب دوشیمن  لـعج  يرهاـظ  مکح  ب : دوشیم . لـعج  يرهاـظ  مکح  هراـما ، يادؤم  قبط  فلا : دوب : نیا  لاـمتحا ، ود  نآ  (- 4 [ ) 312]
دراد و تیزجنم  دوب  عقاو  قباطم  هراما ، رگا  اهتنم  دومن  لمع  هراما  قبط  القع » دیاب « هک  تسین  نیا  زا  ریغ  يزیچ  هیعرش ، تیجح  ياضتقم 

. تسا رذعم  الا 
هدوب و بجاو  هعمج  زامن  البق  نوچ  دـیوگیم  باحـصتسا  نکل  تسا  هعمج  زامن  بوجو  مدـع  رب  لاد  هراـما ، دـینک  ضرف  (- 1 [ ) 313]

. دیئامن باحصتسا  ار  نامه  دیتسه ، كاش  نآ  بوجو  رد  امش  نونکا 
. دیئامنن دیدرت  کش و  نآ ، هرابرد  (- 2 [ ) 314]

. تسا مکاح  لصا ، رب  هراما  سپ  (- 3 [ ) 315]
«. هدق خیشلا « اهدافا  یتلا  ۀموکحلا  یلع  لاکشالا  نم  هانرکذ  امب  يا : (- 1 [ ) 316]

وه قیفوتلا  ذا  انه  هدافا  يذـلا  یفرعلا  قیفوتلا  و  باحـصتسالا - ثحبم  یف  هدافا  يذـلا  دورولا - نیب  ةاـفانملا  یلا  ةراـشا  هلعل  (- 2 [ ) 317]
یلع قبطنی  ام  یفرعلا  قیفوتلاب  داری  نا  الا  اسار  هؤافتنا  لب  رخآلا  كرت  امهدحاب و  ذـخالا  وه  دورولا  امهب و  ذـخالا  نیلیلدـلا و  نیب  عمجلا 

.52 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ربدتف .] دورولا ،
اظفل هتلالد  مدـع  وه  ادـبعت  فالخلا  لامتحا  ءاغلا  بوجو  وه  رابتعالا  لیلد  دافم  نوک  مدـع  نم  فنـصملا » دارم  نا  مث  (- ...» 3 [ ) 318]

و هیف « بیر  امم ال  القع  هتلالد  ناف  القع  هتلالد  مدـع  سکعلا ال  نود  لصالا  لیلد  یلع  امکاح  ةرامالا  لـیلد  نوکی  لاـحلا و  فلتخی  یک 
ایدبعت اعافترا  ول  اهب و  کشلا  يا  لوصالا  عوضوم  عافترال  ۀیلمعلا  لوصالا  یلع  تارامالا  دوروب  انلق  دق  اضیا  نحن  و  فنـصملا » لاق  اذـل 

.16 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . یفخی . امک ال  ةرامالا  مایق  عم  یتح  ابلاغ  هلاح  یلع  کشلا  ءاقبل  اینادجو  ال 
میمتت وه  افرع  اهتیجح  ۀلدا  رهاظ  نا  يوعدـب : ۀـیملعلا  ریغ  تارامالا  ۀـیجح  یف  فشکلا  میمتت  ینبم  ۀـهاجو  یلا  ةراشا  هلعل  (- 4 [ ) 319]
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ةرابع اذـه  ۀـیقیرطلا و  فشکلا و  لجال  اهب  ذـخالا  یف  ارهاظ  اهب  قلعتملا  رمالا  نوکی  ۀـیئالقع  قرط  اهنا  ثیح  ادـبعت  اهفـشک  اـهتیقیرط و 
میمتت ینبم  یلع  لوصالا  یلع  تارامالا  ۀموکح  یف  هدق » خیشلا « مالک  هجتیف  هیلع  ادبعت و  اهیف  دوجوملا  فالخلا  لامتحا  ءاغلا  نع  يرخا 

. فشکلا
نوـکی یتـح  ةراـمالا  یف  لاـمتحالا  ۀـیعوضوم  عـنم  ناـکما  نـم  هدـق » یناهفـصالا « مظعـالا  هـیقفلا  اندیـس  تاریرقت  یف  اـم  یلا  ةراـشا  وا 

ك: ر . ملاعلل . ةرامالا  لعج  لقعت  مدـعب  لـقعلا  مکحل  وه  اـمنا  ملعلا  ةروص  جورخ  لداـعلا و  ربخ  عوضوملا  لـب  لـصالا  یف  هتیعوضومک 
.52 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

. ار هراما  لصا ، دنکیم و  درط  ار  لصا  هراما ، لیلد  هکنیا  ینعی : (- 5 [ ) 320]
نیموس هب  هراـشا  دـشابیم و  هحفـص 130 - رد  یفانت -»...  درجمب  اـمهنیب  ضراـعت  ـالف  هلمج « رب  فطع  روکذـم ، تراـبع  (- 1 [ ) 321]

اهنآ نیب  تابثا ، تلالد و  ماقم  رد  اریز  تسا  جراخ  نیـضراعتم ، زا  لاحنیعرد  اما  یفاـنت  لولدـم  رظن  زا  لـیلد  ود  نیب  هک  دراد  يدروم 
. رهظا رهاظ و  دننام  تسین - یفانت 

دحا میدـقت  نا  وه : یفرعلا  قـیفوتلا  ماـقملا و  نیب  قرفلا  و  یفرعلا . قـیفوتلا  ۀـموکحلا و  دراوـم  یف  ضراـعتلا  مدـعک  ینعی : (- 2 [ ) 322]
لمتشملا لیلدلا  یف  فرصتلل  يوناثلا  ناونعلا  ۀینیرق  عوضوملل و  مکحلا  ۀبـسانمک  ۀیجراخ  تاهجل  نوکی  امنا  كانه  رخآلا  یلع  نیلیلدلا 

ك: ر . ۀیرهظالا . ۀیـصوصنلا و  نم  ظفللا  تالاح  ۀظحالمب  امنا  هیف  رخآلا  یلع  نیلیلدـلا  دـحا  میدـقت  ناف  انه  هفالخب  یلوالا  ناونعلا  یلع 
.53 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

« ۀعمجلا لسغ  بجی  هلوقک «: ارهاظ  رخآلا  رهظا و  وا  اصن  نیلیلدلا  دحا  نوک  یف  دیقملا  قلطملا و  صاخلا و  ماعلا و  لثم  يا : (- 3 [ ) 323]
ناف ۀـعمجلا » لسغ  یغبنی  و « ۀـعمجلل » لستغا  وا « بابحتـسالا . یف  رهاظ  یناـثلا  بوجولا و  یف  صن  لوـالا  ناـف  ۀـعمجلا » لـسغ  یغبنی  و «

.55 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . امهلثم .» نایب ل « امم » هلوق «: و  بابحتسالا . یف  رهاظلا  یناثلا  نم  بوجولا  یف  رهظا  لوالا 
نایب لصا  رب  هراما  مدقت  بناج  رد  تموکح  يارب  یلیلد  ره  دیئامن ، عفر  ار  هدراطم  تموکح ،» قیرط « زا  دیهاوخب  رگا  الا  و  (- 4 [ ) 324]
دعب دنکیم و  نایب  ار  لصا  دروم  مکح  هراما ، دـیئوگب  رگا  الثم  میئامنیم  هئارا  هراما  رب  لصا  مدـقت  بناج  رد  ار  لیلد  نآ  نیع  ام  دـینک ،

لحم و مکح ، نایب  زا  دـعب  دـنکیم ، نایب  ار  هراما  دروم  مکح  مه  لصا  میئوگیم : ام  تسین  یقاب  لصا ، يارب  یلحم  رگید  مکح ، نایب  زا 
. میدرک نایب  حورشم  وحن  هب  نامدوخ  هچنآ  هب  رگم  دوشیمن  عفر  هرظانم ، هدراطم و  هجیتن ، رد  تسین و  هراما  يارب  يدروم 

.90 ۀیافکلا 6 / حاضیا  ك : ر . (- 5 [ ) 325]
.139 ۀیافکلا 6 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 326]
. صن رب  رهاظ  لمح  نینچمه  و  (- 2 [ ) 327]

. تسا تیفیک  نامه  هب  مه  دیقم  قلطم و  (- 3 [ ) 328]
. تسا بجاو  شمارکا  مه  دیز  هک  تسا  نیا  ءاملعلا » مرکا  روهظ « (- 4 [ ) 329]

یف رهاظ  لوالا  ناف  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعاف  ترهاظ  نا  و « ۀبقر » قتعاف  ترهاظ  نا  هلوقک «: دیقملا  قلطملا و  یف  لاحلا  اذـک  و  (- ... 5 [ ) 330]
یلالدلا عمجلا  اذه  هب و  لوالا  قالطا  دـیقیف  اهقتع  ۀحـص  یف  مالـسالا  رابتعا  یف  صن  یناثلا  ةرفاک و  تناک  نا  ۀـبقرلا و  قلطم  قتع  ۀـحص 

ۀیجـالعلا راـبخالا  یف  عوضوملا  ریحتلل و  بجوملا  وه  يذـلا  ضراـعتلا  عوضوم  نع  نیلیلدـلا  نیذـه  رئاـظن  جرخی  ةریحلا و  عـفری  یفرعلا 
.54 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اهنایب . یتأیس  امک  ۀصاخ  ماکحال 

مامـضنا نم  ائـشان  ناک  ول  هعابتا و  بجی  مت  دـقعنا و  اذا  روهظلا  نا  یلا  راشا  عومجملا » ۀـظحالمب  لـب  هلوقب «: فنـصملا  و  (- 1 [ ) 331]
مل ول  افرع و  روهظلا  اذـه  هل  ناکل  ۀـلمج  ردـص  ول  عومجملا  نوکی  ناب  ع » ۀـمئالاک « دـحاولاک  وا  دـحاو  ملکتم  نم  تاقرفتملا  تاملکلا 

قرفتلا و عم  ۀـلماعملا  یلع  ةرواحملا  لها  ءانب  ناف  هفـالخ  یلع  ۀـلالد  اـهنم  دـحاو  لـکل  وا  هل  ناـک  ول  لـب و  هب  راعـشا  اـهنم  دـحاول  نکی 
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ۀمـصاخملا و ماقم  یف  جایتحالا  يدل  کلذـب  جاجتحالا  کلذ  یلع  لدـی  مهفتلا و  میهفتلا و  ماقم  یف  لاصتالا  عمجلا و  ۀـلماعم  لاصفنالا 
یتشر 2/ نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . راعشا . اهنم و ال  دحاول  ۀلالدلا  مدعب  راذتعالا  عامس  مدع  جاجللا و 

.316
عیب ۀـمرح  یلع  امهدـحا  لد  نیذـلا  نیربخلا  ـالک  یف  فرـصتلاک  عیمجلا  یف  فرـصتلا  و  عومجملا .» ۀـظحالمب  قلعتم ب « (- 2 [ ) 332]
لد ام  ناسنالا و  ةرذـع  یلع  ۀـمرحلا  یلع  لد  ام  لمحیف  ۀـمرحلا  زاوجلا و  ۀبـسانمب  امهیلک  یف  فرـصتی  هناف  هزاوج  یلع  رخآلا  ةرذـعلا و 

. محللا لوکأملا  ةرذع  یلع  زاوجلا  یلع 
فلاخملا یلع  جحلا  ةداعا  بوجو  یلع  هرهاظب  لد  امیف  فرصتی  امک  ضعبلا  یف  فرـصتلا  و  اهـضعب » صوصخ  قلعتم ب « (- 3 [ ) 333]

ۀیاردلا یهتنم  ك : ر . ّیلا .» ّبحا  یضقی  ع «:» هلوقک « ةداعالا  بابحتسا  یلع  ۀلادلا  رابخالا  ۀنیرقب  بابحتـسالا  یلع  هلمحب  هراصبتـسا  دعب 
.57 - 58 / 8

. اهنآ لاثما  و  دیقم » قلطم و  صاخ «،» ماع و  ینعی «: (- 4 [ ) 334]
- دشاب لصتم  شاهنیرق  رگا  درادن - مومع  رب  روهظ  تلالد و  ءاملعلا » ای « ملاعلا - دیز  مارکا  مرحی  ینعی : صن - دوجو  اب  اریز  (- 1 [ ) 335]

. تسا تیجح  دقاف  مومع ، رد  ءاملعلا » درادن و « روهظ  رد  یتیجح  الصا  دشاب  لصفنم  شاهنیرق  هچنانچ  ای 
نیب سپ  دنادیم  نیضراعتم  ار  ود  نآ  تسا و  ریحتم  ۀمرحم » ۀعمجلا  ةالصلا  و « ۀبجاو » ۀعمجلا  ةالصلا  هب « تبسن  هکنیا  امک  (- 2 [ ) 336]

. تسین یفانت  تابثا ، تلالد و  رظن  زا  میدرک  نایب  حورشم  وحن  هب  اریخا  هک  نآ - لاثما  و  صاخ - ماع و 
 ...«. نیلیلدلا یلولدم  یفانت  ضراعتلا  نا  ینعی «: (- 3 [ ) 337]

. دناهدومنن شروذحم  هب  ياهراشا  هر » فنصم « (- 4 [ ) 338]
ۀلالد و ایعطق  امهنم  دحاو  لک  ناک  ءاوس  طقف  دنسلا  بسحب  الا  ناضراعتی  الف  ایفانت  اذا  نیینظلا  نیلیلدلا  نا  مالکلا  لصاح  و  (- 1 [ ) 339]

. ۀهجلا ۀلالدلا و  ثیح  نم  يا  اضیا  نیتهجلا  نم  اینظ  امهنم  دحاو  لک  ناک  وا  ۀهج 
ادبا فرـصتلا  لمحلا و  نالبقت  وحن ال  یلع  نیتیعطق  امهیف  ۀهجلا  ۀلالدلا و  نوک  ضرف  اذا  نییفانتملا  نیلیلدلا  ناف  حضاوف  لوالا ) یف  اما  ) 

لمحلا و نالبقت  نیتینظ  اتناک  نا  امهیف و  ۀـهجلا  ۀـلالدلا و  نالف  یناثلا ) یف  اما  و  هلـصا (. نم  امهدـحا  بذـکب  ۀـلاحم  ـال  عطقلا  لـصحیف 
و هلصا ( نم  امهدحا  بذکب  یلامجالا ح  ملعلا  لصحی  الف  عقاولا  نایبل  امهدحا ال  رودصب  وا  امهدحا  یف  رهاظلا  فالخ  ةداراب  فرـصتلا 

امهتهج وا  امهتلالد  یف  عقی  لالخالا ح  اذا  امهرابتعا  لیلد  قالطا  یـضتقمب  اعیمج  امهیلک  رودصب  دبعتلل  ضرفلا  اذـه  یف  ینعم ) نکل ال 
دبعتلا نا  مولعملا  نم  يرخا و  ۀمکحل  وا  ۀـیقتل  عقاولا  نایبل  ردـص ال  دـق  امإ  هرهاظ و  فالخ  دـیرا  دـق  امإ  امهدـحا  نا  ملعی ح  هنا  ینعمب 

هل ینعم  اـمم ال  اـمهب  عاـفتنالا  نکمی  ـال  وحن  یلع  هتهج  یف  اـما  هتلـالد و  یف  اـما  ۀـلاحم  ـال  امهدـحا  یف  لـلخل  نیلمجم  نیلیلد  رودـصب 
يربخک دنـسلا  بسحب  نیینظلا  نیلیلدلا  یف  هلک ) اذه  ۀهبـش ( الب  رابتعالا  لیلد  تحت  جردلا  یف  نایفانتی  دنـسلا و  بسحب  ارهق  ناضراعتیف 

. ۀقثلا
ۀهجل وا  ۀـلالدلا  بسحب  نوکی  ۀـلاحم  ضراعتلاف ال  ایفانت  اذا  نیترتاوتم  نیتیاور  وا  نیتیآـک  دنـسلا  بسحب  نییعطقلا ) نیلیلدـلا  یف  اـما  و  ) 

نم نیتهجلا  يدـحا  بسحب  اضیا  نییعطق  امهنوک  ضرف  اذا  ۀهبـش و  ـالب  نیتهجلا  وا  نیتلالدـلا  يدـحا  بذـکب  ـالامجا  ملعی ح  هنا  ینعمب 
ادنـس و تاهجلا  مامت  نم  نییعطق  نییفانتملا  نیلیلدلا  ضرف  لقعی  داکی  يرخالا و ال  ۀهجلا  یف  نوکی  ۀلاحم  ضراعتلاف ال  ۀهجلا  ۀلالدلا و 

.19 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . مالک . الب  ۀهج  ۀلالد و 
. میوش رییخت  هب  لئاق  حجرم ، نادقف  تروص  رد  میئامن و  لمع  حجار  هب  حجرم  دوجو  تروص  رد  ینعی : (- 2 [ ) 340]

رب هنیرق  ار  صن  رهاـظ و  رد  فرـصت  رب  هنیرق  ار  رهظا  فرع ، هـشیمه  دـنرادن و  یتاـفانم  رگیدـکی  اـب  تلـالد  رظن  زا  اـهنآ  (- 3 [ ) 341]
 .... دنادیم و ود  ره  رد  فرصت  رب  هنیرق  ار  ود  ره  یفرع ، عمج  دروم  رد  نینچمه  دروآیم و  باسح  هب  رهاظ  رد  فرصت 
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. ۀهج ۀلالد و  ایعطق  ۀیفانتملا  ۀینظلا  ۀلدالا  نم  دحاو  لک  ناک  اذا  امیف  اذه  (- 1 [ ) 342]
[. اضیا ۀهجلا  ۀلالدلا و  ثیح  نم  اینظ  ۀیفانتملا  ۀینظلا  ۀلدالا  نم  دحاو  لک  ناک  اذا  امیف  اذه  (- 2 [ ) 343]

.20 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .
. هیعطق هنیرق  هب  فوفحم  دحاو  ربخ  ای  رتاوتم  ربخ  باتک ، دننام : (- 3 [ ) 344]

. هنیرق زا  درجم  دحاو  ربخ  دننام : (- 4 [ ) 345]
. اهنآ لاثما  و  (- 5 [ ) 346]

. دنراد هراشا  روکذم  دروم  هب  لکلا »...  یف  دنسلاب  دبعتلل  ینعم  ال  ترابع «: رد  هر » فنصم « (- 1 [ ) 347]
. دومن لمع  ود  ره  هب  ناوتیمن  تسین و  حرطم  يربتعم ، روهظ  هکنیا  تهج  زا  (- 2 [ ) 348]

. دنراد هراشا  روکذم - ضرف  مود - دروم  هب  اهرودصب »...  دبعتلل  ینعم  هنا ال  لجال  وا  ترابع «: رد  هر » فنصم « (- 3 [ ) 349]
يا کلذب  دییقتلا  هجو  نا  مث  اینظ  وا  ۀـهج  ۀـلالد و  ایعطق  هلوق  عومجم  یلا  اینظ ال  وا  هلوق  صوصخ  یلا  عجار  دـییقتلا  اذـه  (- 4 [ ) 350]
نا یف  مالکلا  عقی  یک  ۀیفانتم ح  ۀلدالا  نکت  مل  کلذک  قیفوتلا  اهنیب  ناک  ول  هنا  لکلا  وا  ضعبلا  یف  فرـصتلاب  قیفوتلا  اهنیب  نوکی  ناب ال 

.20 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . حضاو . اذه  هریغب و  وا  دنسلا  بسحب  وه  له  اهنیب  ضراعتلا 
: ینعی نییعت » الب  یلع « هفطع  نکمی  و  ابذاک . اـمهنم  لـک  نوک  لاـمتحاب  ـالا  هبذـک  ملعی  مل  ینعی : کلذـک » یلع « فوطعم  (- 1 [ ) 351]

بذک لامتحا  ناف  اهنع  ینغتسم  ۀلمجلا  هذهف  لک  یلع  و  عم » ینعمب « واولا  نوک  نکمی  امک  خلا . نوک ...  لامتحاب  ناک  نییعت و  الب  ناک 
.69 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رخآلا . ربخلا  نع  هزیمت  ۀمالعل  ادقاف  بذاکلا  ربخلا  نوک  ضراعتلا و  سفن  نم  ادافتسم  ناک  امهنم  لک 

. ضراعتم هراما  ود  ینعی : (- 2 [ ) 352]
. ملسم نب  دمحم  ربخ  ای  تسا  بذک  هرارز ، ربخ  تفگ  ناوتیمن  الثم  (- 1 [ ) 353]

صوصخ یف  ۀجحب  امهنم  دحاو  نکی  مل  هلوقب «: يدؤملا  یف  امهنم  ءیـش  ۀـیجح  مدـعب  فنـصملا  فرتعا  دـق  تلق : ناف  (- ... 1 [ ) 354]
یف ۀـجح  نکی  مل  ضراعتلا  لجال  یقباطملا  هلولدـم  یف  ۀـجح  نکی  مل  اذا  ربخلا  ناـف  امهدـحاب ؟ ثلاـثلا  یفن  نکمی  فیک  هعم  و  هادؤم »

. هل اعبات  هیلع و  اعرفتم  هنوکل  یمازتلالا  لولدملا 
بترت مدع  ۀهج  نم  ددرملا  مهبملا و  ۀیجح  مدع  نال  کلذ  نکمم و  رما  یمازتلالا  یقباطملا و  لولدـملا  نیب  ۀـیجحلا  یف  کیکفتلا  تلق :

ۀهج نم  هیلع  ۀجحلا  نم  بقرتملا  رثالا  ظاحلب  مهبملا  اذه  ۀـیجح  یفانی  ال  اهقبط - یلع  ۀـکرحلا  وه  و  هیلع - ۀـجحلا  نم  بقرتملا  ضرغلا 
رابخالا مازلتـسا  مولعملا  نم  ۀنیبلا و  همزاول  ۀیجح  یلع  لدی  کلذک  یقباطملا  لولدملا  ۀـیجح  یلع  لدـی  امک  ربخلا  رابتعا  لیلدـف  يرخا 

ۀـحابالا و مدـع  نع  هتیاکح  رابتعا  طقـسی  مل  ضراعتلاب  بوجولا  نع  هتیاکح  ۀـیجح  تطقـس  اذاف  هتحابا  مدـع  نع  رابخالل  بوجولا  نع 
.70 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اهظحالف . ۀلأسملا  قیقحت  ۀقیلعتلا  یف  یتأیس 

. تسین هورکم  اعطق  ای  (- 2 [ ) 355]
. تسین صخشم  ام  يارب  هنیعب  یلو  تسا  تّجح  مینادیم  هک  (- 3 [ ) 356]

. ثلاث یفن  رب  نییعتلا - یلع  ال  ود - نآ  زا  یکی  تیجح  یقباطم و  لولدم  رد  نیضراعتم  نیتیاور  تیجح  مدع  ینعی : (- 1 [ ) 357]
. دراد دوجو  یتحلصم  لداع  لوق  هب  لمع  رد  هکنیا  هن  (- 2 [ ) 358]

ۀبلاغ يدؤملا  یف  ةدسفم  وا  ۀحلصم  ثودحل  ببس  هتمرح  وا  ءیش  بوجو  یلع  ةرامالا  مایق  نا  وه  ۀلزتعملا و  اهب  لوقی  یتلا  (- 1 [ ) 359]
لوصالا ۀیافک  حرش  ك : ر . هب . رذنلا  قلعت  لاح  ءیـشلا  یلع  ةرامالا  مایق  لاح  نوکیف  هتمرح  وا  يدؤملا  بوجو  یـضتقت  هیلع  وه  ام  یلع 

.318 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 
. تارامالا یف  يا : (- 2 [ ) 360]
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. هبذک ملعی  مل  ام  صوصخ  یف  يا : (- 3 [ ) 361]
. ضراعتم هراما  ود  (- 4 [ ) 362]

، هدسفم ای  تحلصم  نآ ، يادؤم  رد  دوشیم  ببس  ءیـش ، تمرح  ای  بوجو  رب  هراما  مایق  هک : تسا  نیا  تیببـس ، زا  دوصقم  (- 5 [ ) 363]
رد هعمج  زامن  هچرگ  دـش - مئاق  هعمج ، زامن  بوجو  رب  ياهراما  رگا  الثم  دـیامن  مکح  لـعج  نآ ، قبط  مه  سدـقم  عراـش  دوش و  داـجیا 

هعمج زامن  رهاظ ، رد  سدقم  عراش  دوش و  داجیا  تحلـصم  هعمج ، زامن  هب  تبـسن  دوشیم ، بجوم  رما ، نیمه  دشابن - بجاو  عقاو ، ملاع 
داجیا هدسفم  هعمج ، زامن  هب  تبـسن  دوشیم ، ببـس  رما  نیمه  دـش ، مئاق  هعمج ، زامن  تمرح  رب  ياهراما  رگا  نینچمه  دـیامن و  بجاو  ار 

. دنک مکح  لعج  رهاظ - رد  نآ - قبط  سدقم  عراش  دوش و 
: ینعی دشاب  نآ  رد  عقاو  تقفاوم  لامتحا  هک  تسا  ياهراما  رد  تحلـصم  میوش  لئاق  هک  تسا  نیاربانب  هلئـسم ، ضرف  رکذت : (- 6 [ ) 364]

. میشاب هتشادن  اهنآ  بذک  هب  ملع  هک  دنتسه  یتاراما  نآ  دنراد ، تیجح  تیببس  باب  زا  هک  تاراما 
. الامجا ول  و  (- 1 [ ) 365]

.337 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : زین ر . هیعاجرا و  رابخا  ینعی : (- 2 [ ) 366]
. أبن هیآ  دننام  (- 3 [ ) 367]

امهل ناک  نا  القع و  امهنیب  ریختی  ثلاث  امهل  نکی  مل  ناف  اـیواست  نا  هب و  ذـخالا  نیعتی  مها  امهدـحا  ناـک  ناـف  رظنی  ینعی : (- 1 [ ) 368]
لد امم  نیدـضلا  نم  لک  نوکی  یمازتلالا  لولدـملا  یلا  رظنلاب  اما  یقباطملا  لولدـملا  یلا  رظنلاب  اذـه  نکل  امهدـحاب  ذـخالا  بجی  ثلاث 

ك: ر . همکح . یتأیـس  یمازلا و  ریغ  مکح  یلع  رخـآلا  یمازلا و  مکح  یلع  امهدـحا  لد  ول  اـمیف  نالخدـیف  همدـع  هبوجو و  یلع  لیلدـلا 
.561 لوصالا 2 / قئاقح 

نأ یه  ۀـیمامالا و  اهب  لوقی  یتلا  ۀیببـسلا  اما  المع و  امهنیب  عمجلا  ناکما  مدـع  صوصخ  وه  یفانتلا  كـالم  ناـک  اـمیف  يا  (- 2 [ ) 369]
ریغی نا  نود  نم  فلختلا  دـنع  عقاولا  ۀحلـصم  نم  توفی  ام  اهب  كرادـتی  اهقبط  یلع  لمعلا  قیبطت  ةرامالا و  كولـس  یف  ۀحلـصملا  نوکت 

لمتشت نیترامالا ح  نم  الک  نا  هیف  لاقی  ام  يراصق  لاکشا و  محازتلا  يرغـص  تحت  ۀضراعتملا  تارامالا  جاردنا  یفف  هیلع  وه  امع  عقاولا 
يدؤملا و یلا  ۀبـسنلاب  امهنم  لک  ۀیقیرط  طوقـس  نیب  ۀمزالم  كولـسلا و ال  ماقم  یف  محازتلا  عقیف  ءافیتسالا  ۀمزال  ۀیکولـس  ۀحلـصم  یلع 

ۀمئاق ۀیکولسلا  ۀحلصملا  ناف  رظن  هیف  امهدحا و  ءافیتسا  یف  رییختلا  نم  ّدب ح  الف  ۀیکولسلا  ۀحلصملا  یلا  ۀبـسنلاب  امهنیب  محازتلا  عوقو  نیب 
ك: ر . ناک .»...  اذا  امیف  ال  ناک « فیک  ۀیقیرطلا و  نع  امهطوقس  ضرفلا  ۀیکولسلا و  ۀحلصملل  عوضوملا  ۀلزنمب  قیرطلا  ۀیقیرطف  قیرطلاب 

.318 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 
. میئامن یشوپمشچ  تاراما ، رابتعا  هلدا  رهاظ  نقیتم و  ردق  زا  ینعی  (- 3 [ ) 370]

بذک هب  یلامجا  ملع  اب -- ناشـضراعت و  فصو  اب  ینعی : دنراد  تیجح  یـضتقم  ود - ره  نیـضراعتم - نیربخ  میئوگب  الثم  (- 4 [ ) 371]
. دوشیم هعمج  زامن  تمرح  ببس  هعمج ، زامن  تمرح  رب  هراما  مایق  بوجو و  ببس  هعمج ، زامن  بوجو  رب  هراما  مایق  مه ، امهدحا 

. دیامن یئاعدا  نانچ  یسک  رگا  ینعی : (- 1 [ ) 372]
. دشابیم نیضقانتم  موزل  روکذم ، هراما  ود  يادؤم  (- 2 [ ) 373]

. دیامنیم هعمج  زامن  هب  تبسن  تحلصم ، داجیا  رهظ ، زامن  بوجو  رب  هراما  مایق  ینعی : (- 3 [ ) 374]
. دیامنیم هعمج  زامن  هب  تبسن  تحلصم ، داجیا  هعمج  زامن  بوجو  رب  هراما  مایق  ینعی : (- 4 [ ) 375]

نیبجاو نیب  محازت  هلأسم  اـم - لاـثم  ود  زا  یکی  دـننام  دنـشاب - نیدـض  بوجو  رب  لاد  نیـضراعتم ، نیربخ  رگا  نینچمه  و  (- 5 [ ) 376]
. میتسه ریخم  ود  نآ  زا  یکی  هب  لمع  رد  دشابن  مها  امهدحا  رگا  هک  دوشیم  حرطم 

. تسا یمازلا  مکح  رب  لاد  (- 1 [ ) 377]
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. تسا یمازلا  ریغ  مکح  رب  لاد  (- 2 [ ) 378]
. دوش بجاو  ات  (- 3 [ ) 379]

. دوش مارح  ات  (- 4 [ ) 380]
موزل وا  نیدـضلا  بوجو  یلا  نییدؤم  اناک  اذا  امیف  نیبجاولا  محازت  نم  امهنیب  ضراـعتلا  نوک  نم  هب  مکح  اـمع  كاردتـسا  (- 1 [ ) 381]

اذا امیف  یتح  اقلطم  محازتلا  باب  نم  ضراعتلا  باب  نوکی  معن  يا  خـلا  یمازلا ...  ریغ  امکح  امهدـحا  يدؤم  ناک  اذا  امیف  ـال  نیـضقانتملا 
یف نیمکحب  مازتلالا  ناکما  مدع  ةرورض  انیع  ۀیلمعلا  ۀقفاوملاک  ۀیمازتلالا  ۀقفاوملا  بوجوب  انلق  اذا  یمازلا  ریغ  امکح  امهدحا  يدؤم  ناک 

.29 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اعرش . بجی  وه و ال  حابم  رخآلا  لاق  ینالفلا و  رمالا  بجی  امهدحا  لاق  اذا  امک  دحاو  عوضوم 
بجاو ریغ  لمعلا  ناک  نا  بجاو و  هب  مازتلالا  نکل  هیف  ءاضتقا  امم ال  بابحتـسالاک - یمازلالا - ریغ  مکحلا  ناک  ول  و  ینعی : (- 2 [ ) 382]

امک امهیلک  یلا  ۀبـسنلاب  ۀیمازتلالا  ۀقفاوملا  ناکما  مدعل  نیمحازتملا  نیبجاولاک  نیمحازتملا  یف  نیـضراعتملا  جاردنا  نم  هدافا  ام  هجتیف ح 
نع عناملا  امهدـحا  بذـکب  ملعلل  ۀـیقیرطلا  مئالت  اهنا ال  اهیفف : لیق  امک  اقلطم » هلوق «: نم  ۀـیعوضوملا  ۀـیقیرطلا و  ةدارا  اما » و  یفخی « ـال 

امهنم لک  یف  يرهاظلا  مکحلل  ۀبجوملا  ۀیببسلا  ینبم  یلع  الا  امهب  مازتلالا  بوجو  هجتی  الف  نیـضراعتملا  نیربخلا  يدؤمب  مازتلالا  بوجو 
.87 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . یفخی . امک ال  هب  مازتلالا  بجی  یتح  الصا  مکح  ۀیقیرطلا ال  یلع  ءانب  هناف  هب  مازتلالا  و 

یـضتقملا ۀـیمامت  مدـع  یمازلالا و  ریغ  مکحلا  یـضتقی  ام  وه  عناملا و  دوجو  عم  یمازلـالا  مکحلا  یـضتقم  ریثأـت  مدـعل  (- ... 1 [ ) 383]
ك: ر . هتیلعف . یمازلإلا و  ریغ  توبث  یف  هققحت و  مدع  یف  فاک  یمازلالا  مکحلل 

.86 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
.562 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ۀیقیرطلا . یلع  ول  و  ینعی : (- 2 [ ) 384]

رد دیئوگب ، دینک و  باختنا  ار  رگید  لوق  هچ  دشابن  بذکلا  مولعم  هک  تسه  يربخ  رد  یضتقم  دیئوگب  هچ  مه  تیببـس  رد  (- 3 [ ) 385]
. دراد دوجو  ربخ  ود  ره  رد  یضتقم  ضراعت ،

وا نیدـض  یف  نیداضتم  نیمکحب  ۀـلمجلا  یف  مازتلـالا  ـال  لـب و  نیـضقانتم  وا  نیداـضتم  نیعوضوم  یف  دـحاو  مکحب  ـال  و  (- 1 [ ) 386]
نا روصلا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  هضیقن  وا  هدض  ۀهارک  ءیـش و  ۀـمرحب  وا  هضیقن  وا  هدـض  بابحتـسا  ءیـش و  بوجوب  مازتلالاک  نیـضقانتم 

.29 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . هضیقن . وا  هدض  بوجو  ءیش و  ۀمرحب  وا  هضیقن  وا  هدض  ۀمرح  ءیش و  بوجوب  مازتلالا  نکما 
اذـه و  خـلا » اقلطم ...  محازتلا  باب  نم  ضراعتلا  باـب  نوکی  معن  هلوقب «: هداـفا  اـم  یلع  لاکـشالا  هضرغ  نأـشلل و  ریمـضلا  (- 2 [ ) 387]

: نیهجو یلا  عجری  لاکشالا 
تایدؤم یه  یتلا  ۀـیرهاظلا  ماکحالا  نع  الـضف  ۀـیعقاولا  ماکحالا  یف  ۀـیمازتلالا  ۀـقفاوملا  موزل  یلع  یلقع  ـال  یلقن و  لـیلد  مدـع  لوـالا :

.88 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . لوالا . هجولا  اذه  یلا  ةراشا  خلا » القن ...  لیلد  هنا ال  الا  هلوق «: و  ۀیببسلا . یلع  ءانب  تارامالا 
.115 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . (- 3 [ ) 388]

نوکی ال  ۀیرهاظلا - ماکحالا  یف  یتح  ۀـیمازتلالا  ۀـقفاوملا  بوجو  میلـست  دـعب  هنا - هلـصاح : یناثلا و  هجولا  یلا  ةراشا  اذـه  (- 1 [ ) 389]
ناک ول  ذا  اهلمتحم  وا  ۀیمهالا  مولعم  امهدـحا  نکی  مل  ام  صوصخ  یف  لب  هدـق » خیـشلا « یلا  بسنی  امک  اقلطم  نیمحازتملا  مکح  رییختلا 

«: لصاحلا و  انییعت «. هب  ذخالا  مزل  کلذک  امهدحا 
.89 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . قلطم . لوقب  رییختلا  بجوی  ۀیمازتلالا ال  ۀقفاوملا  بوجو  درجم  نا 

وا ۀـمولعملا  ۀـیمهالا  نا  هدوصقم » و  ۀـیمهالا « لـمتحم  ۀـیمهالا و  مولعم  نم  لـک  یلا  عـجار  ۀـلمجلا » یف  هلوـق « نا  رهاـظلا  (- 2 [ ) 390]
دق هب و  حیجرتلاب  لقعلا  لالقتـسا  بجوی  ریـسی ال  رادقمب  اهب ال  لالخالا  زوجی  رادـقمب ال  نوکت  نأ  بجی  نیعملا  امهدـحا  یف  ۀـلمتحملا 
یلع هتدایز  امهدحا و  یف  بلطلا  ةدش  نوکی  امنا  حیجرتلا  نکل  و  لاقف » احیرـصت « ۀمرحلا  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  یف  کلذـب  حرص 
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ةروص یف  ۀیزملا  يذ  لامتحا  حیجرت  بجو  اذـک  اهب و  حـیجرتلا  بجو  ۀـمحازملا و  ةروص  یف  اهب  لالخالا  زوجی  امب ال  رخآلا  یف  بلطلا 
«. یهتنا نارودلا «

لیصفتلا و ال وحنب  ادبا ال  اهلمتحم  وا  ۀیمهالا  مولعمب  حیجرتلا  لاح  ضرعتی  مل  لب  الصا  دضلا  ۀلأسم  یف  ائیـش  وه  لصفی  مل  (- 3 [ ) 391]
.30 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . هبتشت .  الف  افنآ  ریشا  امک  ۀمرحلا  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  یف  هیلا  راشا  امنا  لامجالا و  وحنب 

مدع نع  وا  ۀهارکلا  بابحتسالا و  یف  امک  ءاضتقالا  یف  فعـض  نع  وه  نوکی  اما  یمازلالا  ریغلا  مکحلا  نا  یلا  ةراشا  هلعل  و  (- 1 [ ) 392]
.31 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . یمازلالا . لابق  یف  یمازلالا  ریغب  ذخالا  نکمی  الف  هیلع » و  ۀیعرشلا « ۀحابالا  یف  امک  هلصا  نم  ءاضتقالا 

. یمازلالا ریغل  ضتقم  رخآلا  یف  ناک  ول  و  يا : (- 2 [ ) 393]
مه تیببس  انب  رب  تسا و  طقاست -- تاراما . تیقیرط  رب  انب  نیضراعتم ، رد  یلوا  هدعاق  هیجالع ، رابخا  زا  رظنفرـص  میتفگ : (- 3 [ ) 394]

. میدرک نایب  دعب  هب  هحفص 160  زا  هک  دراد  دوجو  هناگراهچ  قوقش  لیصافت و 
؟ دراد دوجو  حرطلا » نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا  هّیضق « رب  یلیلد  ایآ  لاؤس : (- 1 [ ) 395]

: هوجوب حرطلا  نم  عمجلا  ۀیولوا  یلع  لدتسا  دق 
. حرطلا نم  روبزملا  عمجلا  ۀیولوا  یلع  عامجالا  نم  هریغ  یلآللا و  یلاوغ  یف  ام  اهنم » » 

سدق نیدیهشلا « یناث  هرکذ  حجرم . ریغ  نم  حیجرتلا  ۀلاحتسال  نکما  امهم  امهنیب  عمجلا  بجیف  لامعالا  نیلیلدلا  یف  لصالا  نا  اهنم :» و  » 
. هریغ و  امهرس »

لامها مزلی  عمجلا  ریدقت  یلع  ۀیعبت و  هئزج  یلع  ۀیلـصا و  هانعم  مامت  یلع  ظفللا  ۀـلالد  ناب  يرخا  و  هلوقب «: لئاسرلا  یف  هلقن  ام  اهنم :» و  » 
. ۀیاهنلا یکحم  یف  هدق » ۀمالعلا « هرکذ  ۀیلصا » ۀلالد  لامها  وه  همدع و  ریدقت  یلع  مزلی  امم  یلوا  وه  ۀیعبت و  ۀلالد 

.92 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هققحت ...  مدعب  ملعلا  عم  امیس  لوقنملا  عامجالا  ۀیجح  مدعل  هتیجح ، مدع  لوالا : یف  ذا  شودخم  لکلا  و  » 
. امهیلک وا  امهدحا  یف  فرصتلاب  يا : (- 1 [ ) 396]

. نیتراما وا  ةرامال  احرط  عمجلا  مازلتسا  یف  نیلیلدلا  دحا  حرطک  يا : (- 2 [ ) 397]
. روهظلا تلاصا  يا : (- 3 [ ) 398]
. روهظلا یتلاصا  يا : (- 4 [ ) 399]

ۀلزنمب وه  نینظ (» اـناک  اذا  نیدنـسلا  یف  نییعطق و  امهادنـس  ناـک  اـمیف  نیروهظلا  نیب  ضراـعتلا  نا  تفرع  دـق  و  هلوق «: نا  (- 5 [ ) 400]
 ... نیضراعتملا طوقس  وه  امنا  ضراعتلا  ۀیضق  نا  تفرع  دق  و  هلوقل «: يرغصلا )

نیب نوکی  نییعطق و  امهادنـس  ناک  اذا  نیروهظلا  نیب  نوکی  نیـضراعتملا  یف  ضراعتلا  نا  قباسلا  لصفلا  رخآ  یف  تفرع  دـق  و  يا : خـلا »
اعیمج امهطوقس  وه  نیضراعتملا  یف  ۀیلوالا  ةدعاقلا  یضتقم  نا  لصفلا  اذه  لوا  یف  تفرع  دق  کنا  امک  نیینظ  نادنسلا  ناک  اذا  نیدنسلا 

ۀیجحلا یلع  نیروهظلا  ءاقب  امهعومجمب ال  یفنی  امم  ثلاثلا  ناک  نا  هادؤم و  صوصخ  یف  امهنم  ءیش  ۀیجح  مدع  ینعمب  ۀلمجلا  یف  ول  و 
نم هیلع  دعاسی  لیلد  الب  امهدحا  یف  وا  امهیف  فرـصتی  امب  يا : کلذک  ۀیجحلا  یلع  نیدنـسلا  ءاقب  وا  امهدحا  یف  وا  امهیف  فرـصتی  امب 

.35 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . لقن . وا  لقع 
. میدومن نایب  هحفص 137  رد  هک  یلیصفت  هب  (- 6 [ ) 401]

. تسا دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  دافم  لصاح و  هک  (- 1 [ ) 402]
. دربیمن ثرا  دیعب  هثرو  بیرق ، هثرو  دوجو  اب  (- 1 [ ) 403]

. تسا طقاست  ۀلمجلا » یف  نیضراعتم « نیربخ  رد  هیلقع  هدعاق  ياضتقم  میتفگ  (- 1 [ ) 404]
. نیضراعتملا الک  طوقس  مدع  یلع  يا : (- 2 [ ) 405]
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. نیضراعتملا نیربخلا  دحا  ۀیجح  یلع  ۀیوناث  ۀلدا  یه  یتلا  ۀیجالعلا  رابخالا  يا : (- 3 [ ) 406]
. دینک لمع  حجار  ربخ  هب  انیعم  دیوگب  یلیلد  الثم  (- 4 [ ) 407]

. حوجرم ربخ  هچ  حجار و  ربخ  هچ  ینعی : (- 5 [ ) 408]
 .... تسا و باتک  قفاوم  هک  يربخ  ای  تسا  لدعا » نآ « يوار  هک  يربخ  اضرف  (- 1 [ ) 409]

. میشاب ریخم  هکلب  (- 2 [ ) 410]
.196 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . (- 3 [ ) 411]

. امهدحاب ذخالا  موزل  نیضراعتملا و  طوقس  مدع  یلع  يا : (- 1 [ ) 412]
امهطاقـسا رخآلا و ال  نود  صوصخلاب  امهدـحاب  امهب و ال  ملعلا  نکمی  ناضراعتم ال  نـالیلد  اـمهنا  لـثم : عاـمجالا ...  ریغ  (- 2 [ ) 413]

وا ۀـمرحلا  بوجولاک و  نیدـضلا  عامتجا  امهمازلتـسالف  یناثلا  اـما  و  اـمهل . دـحاولا  ربخ  ۀـیجح  ۀـلدا  لومـشلف  لوـالا  اـما  رییختلا . بجوف 
مدعلف سماخلا  اما  و  هرابتعا . تبث  ام  طاقـسا  هباجیالف  عبارلا  اما  و  حجرم . الب  احیجرت  هنوکلف  ثلاثلا  اما  و  همدـع . بوجولاک و  نیـضیقنلا 

 . هریغ ناکما 
.101 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .

رابخالا صوصخ  فئاوط ال  یلع  یه  حیجرتلا  رابخا  اهنم  یتلا  نیـضراعتملا  ماکحا  یف  ةدراولا  ۀـیجالعلا  رابخالا  قلطم  يا : (- 3 [ ) 414]
رخآ ینعمب  رابخالا  یلا  عجار  فئاوط » یلع  یه  و  هلوق « یف  ریمضلاف  ةرابعلا  رهاظ  وه  امک  فئاوط  یلع  حیجرتلا  بوجول  اهب  لدتسا  یتلا 
نیح اهنم  دارملا  حـیجرتلا و  یلع  ۀـلادلا  رابخالا  صوصخ  رابخالا » اهنـسحا  هلوق « یف  رابخالا  ظفل  نم  دارملاف  اهظفل  نم  دـیرا  اـمم  عسوا 

.42 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . لفغت . الف  نیضراعتملا  یف  ةدراولا  ۀیجالعلا  رابخالا  قلطم  وه  اهیلا  ریمضلا  دوع 
. هدش دراو  نیضراعتم  نیربخ  جالع  رد  هک  تسا  يرابخا  (- 4 [ ) 415]

دوشیمن هدافتسا  حیجرت  بوجو  هیجالع ، رابخا  زا  هک : تسا  نیا  دننکیم - نایب  ادعب  هکيروطهب  هر -» فنصم « رظن  رکذت : (- 1 [ ) 416]
. میتسه ریخم  حجرم ، نادقف  تروص  رد  مینکیم و  لمع  حجار  ربخ  هب  دشاب  حرطم  یحجرم  رگا  هک  درادن  تلالد  روکذم  رابخا  ینعی :

هحفص 87. ثیدح 40  یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  ۀعیشلا ج 18 ، لئاسو  ك : ر . (- 2 [ ) 417]
ربخلا اذه  نا  رهاظلا  و  ب ... : هحفص 87 --. ثیدح 41  یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  ۀعیشلا ج 18 ، لئاسو  ك : ر . فلا : (- 3 [ ) 418]

هضرعیف مئاقلا  يری  یتح  تاقث  اوناک  اذا  باحصالا  ثیدحب  لمعلا  زاوج  يدؤی  وه  امنا  نیضراعتملا و  جالع  یف  ةدراولا  رابخالا  نم  سیل 
.43 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . یفخی . امک ال  کلذ  نم  رثکا  يدؤی  هیلع و ال 

ۀیجح یف  ۀعـسوتلاب  مکحلا  عوضوم  نال  ۀحـضاو  نیـضراعتملا - دحا  یف  حجرملا  دوجو  ضرف  ول  یتح  رییختلا - یلع  ربخلا  اذه  ۀلالد  ج :
ءاش امهنم  ّياب  ذخالا  یف  رییختلا  وه  مکحلا  اهب و  ذخالا  رذعتی  ۀفلتخم  اماکحا  نمضتت  ثیداحاب  تاقثلا  ءیجم  وه  نیـضراعتملا  نیربخلا 

مکحلا اذـه  عفترا  مالـسلا » هیلع  رهظ « اذاف  فیرـشلا » هجرف  لجع  مالـسلا و  هیلع  ۀـجحلا « مامالا  روهظب  یهتنی  يرهاظلا  رییختلا  اذـه  نکل 
.103 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . نآرقلا . نوطبب  عقاولاب و  مکحی  هناف  ۀیرهاظلا  ماکحالا  رئاسک  يرهاظلا 
هحفص 88. ثیدح 44  یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 9  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . فلا : (- 1 [ ) 419]

رارقتـسالا و رابتعا  مدع  یف  رهاظ  رخآلا  ربخلا  ۀضیرفلاک و  ۀلفانلا  یف  رارقتـسالا  ۀیطرـش  یف  رهاظ  نیربخلا  دحا  نا  ۀـلالدلا : بیرقت  و  ب :
دحاو لکب  لمعلا  یف  رییختلا  ۀعسوتلاب و  مالّسلا  هیلع  باجا  ۀلفانلا و  یف  رارقتـسالا  مکح  یف  ناضراعتم  ناربخلاف  ریـسلا ، لاح  یف  ءازجإلا 

ك: ر . بولطملا . وه  اذه  امهنم و 
.104 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

(. ربخلا عقوف ( کلذ ؟ یف  کب  يدتقأل  تنا  عنصت  فیک  ینملعاف  ضرالا :» یلع  هلوق «: دعب  قئادحلا  یف  و  ج :
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امک یعقاولا  مکحلا  نع  نوکی  اضیا  هباوج  نا  رهاظلا  قئادـحلا و  یف  یتلا  ةدایزلا  هظحالم  هب  اصوصخ  ۀـعقاولا  مکح  نع  هلاؤس  رهاـظلا  و 
« تلمع ۀـّیأب  کیلع  عسوم  هلوق «: نم  دارملاف  ضرالا ، یلع  لمحملا و  یف  اهنایتا  زوجی  هتلفان و  رجفلا  یتعکر  نم  دارملا  ناـف  کلذـک  وه 

دعبلا ۀیاغ  یف  لاوحالا  ضراعت  يدـل  ۀـیلوصالا  ۀـلأسملا  یف  ذـخالا  یلع  اهلمح  ضرالا و  یلع  لمحملا و  یف  اهنایتا  یف  اعقاو  ریخم  کنا 
.45 لئاسرلا 2 / ك : ر . هددصب . نحن  امع  ۀیبنجا  اضیا  یهف 

هحفص 967. ثیدح 8  دوجس ، باوبا  زا  باب 13  ۀعیشلا ج 4  لئاسو  ك : ر . فلا : (- 1 [ ) 420]
لدی رخآلا  ةالصلا و  یف  يرخا  یلا  ۀلاح  لک  نم  لاقتنالا  یف  ریبکتلا  ۀیبولطم  یلع  لدی  نیربخلا  دحا  ناف  ۀحضاو  اهتقباسک  اهتلالد  و  ب :

و مایقلا . دنع  ریبکتلا  بابحتـسا  یف  باجیالا  بلـسلاب و  ناربخلا  ضراعتیف  ۀیناثلا  ةدجـسلا  دـعب  ّربک  اذا  ضوهنلا  لاح  هتیبولطم  مدـع  یلع 
» مکحی مل  ءاش و  امهیاب  لمعلا  یف  ۀعسوتلا  رییختلا و  لعج  یضتقت  مالسلا » مهیلع  مهل « دایقنالا  میلستلا و  ۀحلصم  نا  رییختلاب و  ع » باجا «

ر. ۀقیلعتلا . یف  مالکلا  ۀمتت  ضراعتلل و  عفار  یفرع  عمج  صیصختلا  نا  عم  یناثلاب  لوالا  ربخلا  صیصختب  ع »
.105 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :

. نیتیاور الا  قالطالا  یلع  رییختلا  یلع  لدی  ام  افنآ  ۀمدقتملا  رابخالا  نم  رکذ  ام  ریغ  دجن  مل  (- 2 [ ) 421]
ینیلکلا نا  هب  ینعی  میهاربا  نب  یلع  نع  و  هظفل ) ام  مدقتملا ( بابلا  یف  لئاسولا ) یف  لاق  هیلع (» هّللا  ناوضر  ینیلکلا « هاور  ام  امهادـحا » » 

یف هنید  لها  نم  نالجر  هیلع  فلتخا  لجر  نع  هتلأس  لاق  ع » هّللا « دـبع  یبا  نع  ۀعامـس  نع  لاـق ) نا  یلا  میهاربا ( نب  یلع  نع  يور  دـق 
( لاق مث  هاقلی ( یتح  ۀعـس  یف  وهف  هربخی  نم  یقلی  یتح  هئجری  لاق  عنـصی  فیک  هنع  هاهنی  رخآلا  هذخاب و  رمأی  امهدـحا  هیوری  امهالک  رما 

هقف نع  مدقتملا  بابلا  یف  كردتسملا  یف  هاور  ام  امهارخا :» و  کعـسو «. میلـستلا  باب  نم  تذخا  امهیاب  يرخا  ۀیاور  یف  ینیلکلا و  لاق 
اموی و نیرشع  ۀثالث و  يور  اموی و  رـشع  ۀینامث  يور -- دق  و  لاق ) نا  یلا  اهـضیح ( مایا  لثم  هرثکا  ةالـصلا  عدت  ءاسفنلا  لاق و  ع » اضرلا «

ك: ر . زاج . میلستلا  باب  نم  ذخا  ثیداحالا  هذه  ياب 
.45 لوصالا 6 / ۀیانع 

لمعت ال  ع :» لاق « هنع  اناهنی  رخآلا  هب و  ذـخالاب  اـنرمأی  دـحاو  ناثیدـح  اـنیلع  دری  تلق : ع » هّللا « دـبع  یبا  نع  ۀعامـس  ربخک  (- 1 [ ) 422]
لوصالا 2/ قئاقح  ك : ر . ۀـماعلا . هیف  فلاخ  امب  ذـخ  لاق : امهنم  دـحاوب  لمعن  نا  دـب  ال  تلق : هلأستف . کبحاص  یقلت  یتح  امهنم  دـحاوب 

.565
مدع دعب  طایتحالا  رکذ  ةرارز  ۀعوفرم  یف  معن  فقوتلا . یلع  لد  ام  ریغ  اقلطم  طایتحالا  یلع  لد  ام  ینرـضحی  امیف  دـجأ  مل  (- 2 [ ) 423]

.565 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . حجرملا .
. حجرملا دقفب  اهدییقت  نود  نم  (- 3 [ ) 424]

نکت مل  نا  رودصلا و  یلا  ۀیبرقالل  ۀبجوم  ۀیزم  لکب  حیجرتلا  وه  یناثلا و  لوقلا  یلا  ةراشا  اذه  و  رصتقا » نم  یلع « فوطعم  (- 1 [ ) 425]
عقاولا و نع  فشکلا  بسحب  رابتعالا ال  ۀـیجحلا و  بسحب  نوکت  ۀـیئاوقالاف  عقاولاب  نظلل  ۀـبجوم  اضیا  نکت  مل  ۀـصوصنملا و  اـیازملا  نم 

. هل ۀقباطملا 
مدـعل ۀـیجحلا  ثیح  نم  ۀـیئاوقالل  ۀـبجوم  نکت  مل  نا  عقاولاـب و  نظلل  ةدـیفملا  اـیازملا  وا  ینعی : ۀـبجوملا » یلع « فوـطعم  (- 2 [ ) 426]

حیجرتلاب لوقلا  یلا  ةراشا  اذه  نیتروصلا و  نیب  قرفلا  حضتاف  عقاولل  نومـضملا  ۀقباطمب  نظلا  رابتعالا و  ثیح  نم  ۀیئاوقالا  نیب  ۀـمزالملا 
ك: ر . عقاولاب .  نظلل  ۀبجوملا  ایازملاب 

.127 - 128 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
. حوجرم ربخ  حرط  و  (- 3 [ ) 427]

. مینکیم لقن  ار  تیاور  نتم  يدوزب  هک  هرارز - هعوفرم  دننام  (- 1 [ ) 428]
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. مینکیم لقن  ار  تیاور  نتم  يدوزب  هک  هلظنح - نب  رمع  هلوبقم  دننام  (- 2 [ ) 429]
خسانلا و نم  فنـصملا ال  نم  وهـس  هنأک  کلذک و  اضیا  خسنلا  رئاس  نا  رهاظلا  نکل  دادغب و  عبط  یه  یتخـسن و  یف  اذکه  (- 1 [ ) 430]

جاجتحالا لاقی و  نأ  حیحصلا » و  خلا « نیماقملا ...  الک  یف  حیجرتلا  یف  امهروهظ  نع  الا  تیبا  نا  هلوق و  وه  اضیا و  رخآ  وهس  هنم  یتأیس 
امهدروم ۀلوبقملا ال  دروم  يا  خلا  اهدروم ...  وه  امک  لاقی » نا  یلا  لاکـشا « نع  ولخی  يوتفلا ال  ماقم  یف  حیجرتلا  بوجو  یلع  ۀلوبقملاب 

« هلـصاح و  ۀـعوفرملا « نود  طقف  ۀـلوبقملاب  صتخی  باوج » اذـه  ناک «» فیک  و  ۀهبـش « الب  ۀـموکحلا  دروم  وه  سیل  ۀـعوفرملا  دروم  ناف 
.60 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . نا ....  انم  حیضوت  دیزمب 

.127 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 2 [ ) 431]
.67 یفاک 1 / لوصا  ك : ر . (- 1 [ ) 432]

.125 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 1 [ ) 433]
. تسا هرارز  هعوفرم  هب  صتخم  فنصم ، خساپ  نیا  (- 2 [ ) 434]

.566 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ةرارز . یلا  اعوفرم  هر » ۀمالعلا « نع  روهمج  یبا  نبا  الا  اهوری  مل  ذا  (- 3 [ ) 435]
قئادحلا بحاص  نعط  دق  دنـسلا و  ۀفیعـض  اهنا  الا  رییختلا  رابخا  نم  صخا  تناک  نا  ۀعوفرملا و  اهب  ینعی  ۀیاورلا  هذه  و  (- ... 1 [ ) 436]

هیلع ام  لاسرالا و  نم  اهیلع  ام  عم  یلاوغلا  باتک  ریغ  یف  اهیلع  فقن  مل  ةروکذـملا  ۀـیاورلا  نا  لاقف : هبحاـص  یلاوغلا و  باـتک  یف  اـهیف و 
یلع یفخی  امک ال  اهمیقسب  اهحیحص  اهنیمـسب و  اهثغ  طلخ  لامهالا و  رابخالا و  لقن  یف  لهاستلا  یلا  هبحاص  ۀبـسن  نم  روکذملا  باتکلا 

. روکذملا باتکلا  ظحال  نم 
.59 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

. تسا هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  صتخم  فنصم ، خساپ  نیا  (- 2 [ ) 437]
. نیضراعتم نیربخ  رد  (- 3 [ ) 438]

. هدوب ثاریم  ای  نید  رد  نیعزانتم  تیاور ، دروم  (- 4 [ ) 439]
نا هلـصحم : ۀـموکحلاک و  يوتفلا  ماقم  یف  تاحجرملاب  حـیجرتلا  بوجو  تابثال  رخآ  هجو  ءادـبا  ةراـبعلا  هذـه  نم  هضرغ  (- 1 [ ) 440]

هتیجح بترت  مولعملا  نم  ذا  نیـضراعتملا  نیربخلا  دـحا  ۀـیجح  یه  ۀـیلوصالا و  ۀـلأسملا  یلع  اهفقوتل  اضیا  يوتفلا  ماقم  بسانی  حـیجرتلا 
. حیجرتلا یف  يوتفلا  ۀموکحلا و  كارتشا  بجوت  ۀبسانملا  هذهف  ایازملا  کلتب  حیجرتلا  یلع  ۀیلعفلا 

نود یفرعلا  روهظلا  وه  تاـباطخلا  نم  ةدافتـسالا  راـبتعا  یف  رادـملا  نا  هلـصحم : روـبزملا و  هجوـلل  عـفد  و  درجم » و  ربـخ « (- 2 [ ) 441]
ۀبـسانملا بجوت  ماقملا ال  یف  و  تاباطخلا . نم  راهظتـسالا  یف  اهب  ةربع  ـال  اـهناف  تاروهظلا  یف  اـهل  لـخد  ـال  یتلا  ۀـیجراخلا  تابـسانملا 

یهتنم ك : ر . يوتفلا .  ماـقم  یف  حـیجرتلاب  لوقلل  هجو  ـال  روـهظلا  نودـب  نیماـقملا و  یف  حـیجرتلا  بوـجو  یف  ۀـیاورلا  روـهظ  ةروـبزملا 
.134 - 135 / 8 ۀیاردلا :

. هدوب تموکح  مهنآ  دروم  هک  (- 3 [ ) 442]
 .... الا رخآلل  حجرم  امهدحال  حجرملاف  ایعرش  الوعجم  مکحلا  يوتفلا و  نم  لک  نوک  وه  و  (- 4 [ ) 443]

.131 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .
میلـست دـعب  ۀـعوفرملا - ۀـلوبقملا و  نا  هلـصاح : حـیجرتلا و  بوجوب  ۀـقلعتملا  تالاکـشالا  نم  عبارلا  هجولا  یلا  ةراشا  اذـه  (- 1 [ ) 444]

یلع اهیف  تاحیجرتلا  بترتلف  ۀـلوبقملا  یف  اما  و  کلذ . اهدروم  نوکلف  ۀـعوفرملا  یف  اما  يوتفلا ، ماقم  یف  حـیجرتلا  بوجو  یف  امهروهظ 
یف امهیدنتـسم  نیمکحلا و  نیب  کیکفتلا ح  نکمی  الف  نیثیدحلا  یلا  امهدانتـسا  وه  حیجرتلا  أشنمف  نیثیدـحلا  یلا  نیدنتـسملا  نیمکحلا 

. ۀبیغلا نامز  یف  رییختلا  تاقالطا  دییقتل  اضیا  ناحلصت  ال  حیجرتلا -
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. اهدنس فعض  نم  اقباس  رم  املف  نیربخلا - سفن  یف  حیجرتلا  اهدروم  یتلا  ۀعوفرملا - اما 
ك: ر . ع .... » مامالا « ءاقل  نم  نکمتلا  مدع  نامزل  اهلومش  نع  اهتلالد  روصقلف  ۀلوبقملا  اما  و 

.136 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
امهب جاجتحالا  و  هلوق «: لثم  فنصملا  نم  وهس  یه  ةرابعلا  هذه  نا  افنآ  انرـشا  دق  اعیمج و  يوتفلا  ۀموکحلا و  ماقم  یف  يا : (- 2 [ ) 445]

اهدروم سیل  ۀعوفرملا  ناف  خـلا  نیماقملا ...  الک  یف  ۀـلوبقملا  روهظ  نع  يا  اهروهظ » نع « الا  تیبا  نا  و  لاقی : نا  حیحـصلا ) و  خـلا (» ... 
ر. ادیج . اهلماتف  خلا  نیماقملا ...  الک  یف  حیجرتلا  یف  امهروهظ  نع  الا  تیبا  نا  لاقی و  نا  حص  یک  بیر  ۀهبـش و ال  الب  ۀـموکحلا  دروم 

.61 لوصالا 6 / ۀیانع  ك :
مه زاب  اتجیتن  هدومنن و  باـختنا  ار  نآ  شرگید  فرط  هک  دـنک  راـیتخا  ار  يزیچ  نیمـصاختم  زا  کـیره  تسا  نکمم  اریز  (- 3 [ ) 446]

. دنکیم ادیپ  همادا  همصاخم 
رهظلا نیتالـصلا  يدحا  بوجوب  یتفی  ناک  ارییخت  نیربخلا  دحاب  ءاتفالا  نم  عنام  ذا ال  حیجرتلا  یلع  فقوتت  اهناف ال  فلا ...  (- 4 [ ) 447]

ۀیافک حرـش  ك : ر . ءاجرالا . همئالی  ـال  رییختلا و  هبـسانی  هناـف  ب : .-- 133 ۀـیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀـبیغلا . رـصع  یف  ارییخت  ۀـعمجلا  و 
.323 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 

. تیاور ود  ره  تسه - هعوفرم » هلوبقم و  هب « طوبرم  فنصم ، خساپ  نیا  (- 1 [ ) 448]
؟ تیاور کی  ای  تیاور  ود  (- 2 [ ) 449]

. تسین تواضق  باب  صوصخم  ینعی : (- 3 [ ) 450]
. میدرک لقن  اریخا  ار  رابخا  نتم  (- 4 [ ) 451]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 452]
هحفص 187. ك : ر . (- 5 [ ) 453]

. تیزم حجرم و  دوجو  تروص  رد  (- 1 [ ) 454]
. دوشب مه  اوتف  ماقم  لماش  هلوبقم ، هکنیا  رب  انب  (- 2 [ ) 455]

.61 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 3 [ ) 456]
ۀبلغ عم  لاصفتـسالا  كرتـب  هدـیأت  و  ـالوا ، لاؤـسلا  قبـسل  ۀـفیظولا  ناـیب  ماـقم  یف  مالـسلا » هیلع  هنا « دـعبلا  هجو  نا :» ربـخ « (- 1 [ ) 457]

.138 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رییختلا . رابخا  نم  قالطالا  هدارا  هب  ملعلا - لب  نانئمطالا - لصحیف  ایناث ، امهیواست  ةردن  امهلضافت و 
اقیفوت کلذ  یلع  اهلمح  بجول  مدقت  امک  ۀـموکحلا  درومب  صاصتخالا  یف  ةرهاظ  اهـسفنب  ۀـلوبقملا  نکت  مل  ول  ثیحب  يا  (- 2 [ ) 458]

ۀیانع ك : ر . یبوجولا . نود  یبدـنلا  مکحلا  بابحتـسالا و  نم  تاقالطالا  یفانی  ام ال  یلع  اـهلمح  بجو  وا  رییختلا  تاـقالطا  نیب  اـهنیب و 
.62 لوصالا 6 /

بابحتسالا یلع  حیجرتلا  رابخا  عیمج  لمح  هّللا  همحر  هنکل  ۀیفاولا و  حراش  ردصلا  دیسلا  باحصالا  ضعبب  ینعی  هنا  رهاظلا  (- 3 [ ) 459]
. طقف ۀلوبقملا  صوصخ  ال 

ۀیفاولل حراشلا  ردـصلا  دیـسلا  نم  رهظی  ّهنإ  مث  هظفل :) اـم  حـیجارتلا ( تاـماقم  نم  لوـالا  ماـقملا  رخآ  یف  هماـقم  هّللا  یلعا  خیـشلا » لاـق  » 
داریا دـعب  لاـق  ثیح  بابحتـسالا  یلع  حـیجرتلا  راـبخا  لـمح  طاـیتحالا و  فقوتلا و  رییختلا و  یلا  راـبخالا  نم  نیـضراعتملا  یف  عوـجرلا 

مل نا  لمعلا  یف  رییختلا  يوتفلا و  یف  فقوتلا  لـصالا  نا  نم  هیلا  انرـشا  اـم  لـکلا  نع  باوجلا  نا  راـبخالا  رهاـظب  لـمعلا  یلع  تالاکـشا 
«. یهتنا یلوالا « لضفلا و  وه  حیجرتلا  نا  نیعملا و  امهدحا  ینعی  عقاولل  نیربخلا  دحا  ۀقباطم  مدعب  ملعلا  رخآ  لیلد  نم  لصحی 

.63 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .
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. دشابیم لقتسم  باوج  ود  تقیقح  رد  هک  تسه  تیاور  ود  ره  هب  طوبرم  مه  روکذم  باوج  (- 4 [ ) 460]
. يواستلا ةروص  ةردن  عم  (- 1 [ ) 461]

. دشابن یحجرم  هک  میتسه  ریخم  یتروص  رد  میئوگب  ینعی : (- 2 [ ) 462]
بابحتـسالا یلع  لـمحلاب  دهـشی  و  يا : ۀـبطاق  اـهمامتب  حـیجرتلا  راـبخا  عیمج  نع  يرجی  رخآ  باوج  ۀـقیقحلا  يدـل  اذـه  (- 3 [ ) 463]

مث ةرهـشلا  یلع  مکحلا  تاحجرم  دعب  ۀـلوبقملا » راصتقا  نم  تفرع « مدـقت و  ام  یلع  حـیجرتلا  رابخا  سفن  یف  دوجوملا  ریثکلا  فالتخالا 
ۀیقثوالا ۀیلدعالا و  ۀنسلا  باتکلا و  ۀقفاوم  ناکم  رکذ  دق  ۀعوفرملا » و  ماکحلا « لیم  ۀفلاخم -- مث  ۀماعلا  ۀفلاخم  ۀنسلا و  باتکلا و  ۀقفاوم 

ۀنـسلا و باتکلا و  ۀقفاوم  یلع  رـصتقم  نیب  وهف  ۀعوفرملا » ۀـلوبقملا و  يوس  ام  اما  و  طایتحالا « ۀـقفاوم  ماکحلا  لیم  ۀـفلاخم  ناکم  رکذ  و 
کلتب حیجرتلا  ناب  دهشی  امم  هلک  اذهف  اهریغ  نود  طقف  ۀماعلا  ۀفلاخم  یلع  رصتقم  نیب  ۀماعلا و  ۀفلاخم  باتکلا و  ۀقفاوم  یلع  رصتقم  نیب 

نود تاحجرملا  ضعب  یلع  راصتقالا  یف  ضعب  عم  اهضعب  رابخالا  فلتخت  مل  الا  نیعتم و  بجاو  اعرش ال  حجار  رما  وه  ةروکذملا  رومالا 
.66 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ضعبب . اهضعب  لیدبت  یف  ضعب و 

.324 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀلوبقملا . ۀعوفرملا و  یف  انرکذ  امم  و  يا : (- 1 [ ) 464]
تادیقم نم  و  نیضراعتملا - نیربخلا  تاحجرم  نم  ّدع  ام  ضعب  ۀیبنجا  یلا  هعجرم  حیجرتلا و  بوجو  تالاکـشا  عباس  اذه  (- 2 [ ) 465]

: ... هحیضوت رخآلا . یلع  نیضراعتملا  دحا  حیجرت  باب  نع  رییختلا - تاقالطا 
.141 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . . 

جاح موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . باتکل . ۀـقفاوملا  یه  ةدـحاو و  لب  ناتـضراعتم  ناتجح  كانه  نوکی  الف  فلا : (- 3 [ ) 466]
.324 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش 

.70 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ءیشب . سیل  هنا  وا  رادجلا  یلع  هحرطب  رما  ام  باتکلل  فلاخملا  ربخلا  نع  ۀیهانلا  رابخالا  یف  دجن  مل  ب :
موحرم لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . اهفالتخا . ةرثک  ناکمل  بابحتـسالا  یلع  رئبلا  تاحوزنم  رابخا  نیرخأـتملا  لـمح  ریظن  (- 4 [ ) 467]

.324 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 
. نیربخ ضراعت  باب  (- 1 [ ) 468]

. دشابن تاحجرم  زا  هک  تسا  نیا  يوق ، لامتحا  ینعی : (- 2 [ ) 469]
هحفص 89. ثیدح 48  یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  دلج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . (- 3 [ ) 470]

هحفص 78. ثیدح 12  یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . (- 4 [ ) 471]
هروهظب و ال قوثولا  مدـعل  هیف  روهظلا  ۀـلاصا  وا  دنـسلا  ۀـیجح  ۀـلاصا  نایرجل  لاجم  ـال  باـتکلل  فلاـخملا  ربخلا  نا  ینعی : (- 1 [ ) 472]
هل نکی  مل  ول  باتکلل و  فلاخملا  ربخلا  ۀـیجح  مدـع  رکذ  ام  مزال  لوقا :» روهظلا «. وا  رودـصلا  ۀـیجح  لیلد  تحت  لخدـی  ـالف  هرودـصب 

ۀضراعملا و ول ال  امهنم  لک  ۀیجح  نع  غارفلا  دعب  نیـضراعتملا  نیربخلا  یف  مالکلا  ذا  ضورفملا  فالخ  ققحملا و  فالخ  هنکل  ضراعم 
ربخلا ثحبم  یف  هنم  مدقت  معن  رابخالا . هذه  نع  باوجلا  دـحاولا و  ربخب  باتکلا  صیـصخت  زاوج  صوصخلا  مومعلا و  یف  هنم  مدـقت  دـق 

.568 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ۀضراعملا . دنع  فلاخملا  ۀیجح  مدع 
: يا بابلا ، رابخا  نم  ۀـماعلا  ۀـفلاخمب  وا  باتکلا  ۀـقفاومب  حـیجرتلا  رابخا  نوک  مدـع  نم  کل  هاـنرکذ  اـمع  تیبا  نا  و  يا : (- 2 [ ) 473]

یلع اما  رییختلا  تاقالطا  نیب  اهنیب و  اقیفوت  اهلمح  نع  صیحم  الف  ۀجحاللا  نع  ۀجحلا  زییمت  ماقم  یف  یه  لب  ۀجحلا  یلع  ۀجحلا  حـیجرت 
صاصتخالا كاذ  یف  ۀلوبقملا  روهظ  نکی  مل  ول  ثیحب  هظفل :) ام  لاق  ثیح  اینع ( ۀلوبقملا  یف  هریظن  مدقت  امک  بابحتـسالا  یلع  وا  کلذ 

.70 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . خلا . بابحتسالا ...  یلع  لمحلا  نم  اهیفانی  ام ال  یلع  وا  هیلع  اهلمح  بجول  ۀموکحلا  درومب  ینعی 
ثیدح 5.  227 / 2 راونالا ، راحب  ك : ر . (- 3 [ ) 474]
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. تهجلا تلاصا  روهظلا و  تلاصا  دنسلا ، تلاصا  (- 1 [ ) 475]
حیجرتلا رابخا  لمحب  رییختلا  تاقالطا  نیب  ۀماعلا و  ۀـفلاخمب  وا  باتکلا  ۀـقفاومب  حـیجرتلا  رابخا  نیب  قفون  مل  ول  ّهنإ  مث  يا : (- 1 [ ) 476]

انقفو لب  افنآ  ریشا  امک  بابحتـسالا  یلع  اهلمحب  وا  ۀجحلا  یلع  ۀجحلا  حیجرت  ماقم  یف  ۀجحاللا ال  نع  ۀجحلا  زییمت  ماقم  یف  اهنوک  یلع 
امک حیجرتلا  رابخا  نم  ۀلمج  ناف  اضیا  حیجرتلا  رابخا  سفن  یف  دـییقتلا  مزل  حـیجرتلا  رابخاب  رییختلا  تاقالطا  دـییقتب  روهـشملل  اعبت  امهنیب 

دییقت نم  ّدب  الف  طقف  ۀماعلا  ۀفلاخمب  وا  ۀماعلا  ۀفلاخم  باتکلا و  ۀقفاومب  وا  ۀنـسلا  باتکلا و  ۀقفاومب  حیجرتلا  یلع  ۀلمتـشم  اهحرـش  مدـقت 
» مث ذوذشلا » ةرهشلاب و  رمالا « ودب  یف  حجرن  اهتاقالطا و  نع  دیلا  عفرن  ناب  اضیا  رخأ  تاحجرم  یلع  اهیلع و  ۀلمتشملا  ۀلوبقملاب  اهتاقالطا 

ۀقفاومب حیجرتلا  رابخا  نا  عم  ۀلوبقملا  یف  روکذملا  بیترتلا  یلع  ماکحلا » لیم  ۀـفلاخمب  مث « ۀـماعلا » ۀـفلاخم  ۀنـسلا و  باتکلا و  ۀـقفاومب 
مکءاج ام  لثم  دییقت  نکمی  فیک  ادج و  دییقتلا  نع  ۀـیبآ  طقف  ۀـماعلا  ۀـفلاخمب  وا  ۀـماعلا  ۀـفلاخم  باتکلا و  ۀـقفاومب  وا  ۀنـسلا  باتکلا و 

فلاخ ول  هب و  انذـخا  رهـشا  امهدـحا  ناک  ول  ثیحب  ۀـیاور  رهـشا  امهدـحا  نکی  مل  اذا  امب  لطاب  وا  فرخز  وا  هلقا  ملف  هّللا  باتک  فلاخی 
. هّللا باتک 

امنا رثا و  نیع و ال  اهلیـصفت  مدقت  ام  یلع  حیجرتلا  رابخا  یف  اهنم  سیل  هلقا  مل  لطابلا و  فرخزلا و  نم  ۀثالثلا  تاریبعتلا  هذه  نا  لوقا :» » 
نم دارملا  نا  نیماقملا و  نیب  قرفلا  تفرع  دـق  ضراعم و  هل  نکی  مل  ول  ۀنـسلا و  باـتکلل و  فلاـخملا  ربخلا  نع  ۀـیهانلا  راـبخالا  یف  یه 

روهظل ۀـفلاخملا  رابخالا  نم  ریثک  رودـصب  عطقلل  کـلذ  هحیرـص و  باـتکلا و  صنل  فلاـخملا  وه  ۀـیهانلا  راـبخالا  کـلت  یف  فلاـخملا 
فلاخملا وه  ذوذشلا  ةرهـشلاب و  حـیجرتلا  دـعب  ۀـلوبقملا  یف  هعوقو  ۀـنیرقب  حـیجرتلا  رابخا  یف  باتکلل  فلاخملا  نم  دارملا  نا  باتکلا و 
فلاخملا ربخلا  حرط  هرهاظل و  قفاوملا  ربخلاب  ذخالا  ینعمب  باتکلا  رهاظ  ۀقفاومب  حـیجرتلا  نا  مولعملا  نم  هحیرـص و  هصنل و  هروهظل ال 

. بیر مالک و ال  الب  دییقتلل  لباق  رما  وه  هرهاظل 
.71 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

رییختلا رابخا  قالطا  دـییقت  یلع  لدتـسا  دـق  هنا  هلـصاح : و  اهدـییقتل » حلـصی  ام  راـبخالا  یف  سیل  و  هلوق «: یلع  كاردتـسا  (- 1 [ ) 477]
.193 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . حیجرتلا . رابخا  نم  مدقت  ام  ریغ  رخأ  هوجوب 

وه طایتحالا  نوک  یف  لاکـشا  هنا ال  هیفف : لمعلا  ماقم  یلا  ۀبـسنلاب  دیرا  ناف  ۀـیطوحالا :» اما  و  حـضاو « رییختلا  ۀیعـسوا  هجو  (- 2 [ ) 478]
: هیفف دلقملل  رییختلاب  ءاتفالا  ماقم  یلا  ۀبسنلاب  دیرا  نا  و  ۀیزملا . يذب  لمعلا 

هنیب هرییخت  وا  هراتخا  ام  قبط  یلع  رییختلا  دراوم  یف  ءاتفالا  بوجوب  ۀیتآلا  ۀلأسملا  یف  انلق  نا  ۀیزملا  يذ  قبط  یلع  يوتفلا  یف  طایتحالا  نا 
دروملا نوک  لامتحال  ۀـیزملا  يذ  قبط  یلع  يوتفلا  نیبلا ال  یف  طایتحا  نوکی  الف  رییختلاب  ءاتفالا  بوجوب  انلق  نا  رییختلاب و  ءاـتفالا  نیب  و 

. حیجرتلا دراوم  نم  هنوک  لامتحال  رییختلاب  يوتفلا  نییعتلاب و ال  هیف  ءاتفالا  زوجی  يذلا ال  رییختلا  دراوم  نم 
ثیحب ربتعم  لیلد  هیلع  لدـی  مل  حـیجرتلا  رییختلا و  قالطا  وه  ربتعملا و  لیلدـلا  هیلع  ماق  اـمم  هنوک  هتیطوحا  نم  دارملا  نوکی  نا  نکمی  و 

ك: ر . هر » ینیکشم « ةرابعلا . نم  دیعب  هنکل  هیلع و  امدقم  نوکی 
.394 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک 

ر. حوجرملل . احیجرت  هریغب  ذخالا  زاوج  نوکی  الف  حجرا  ۀیزملا  بحاص  نوکی  کلذ ال  ول ال  ذا  (- 1 [ ) 479]
.570 لوصالا 2 / قئاقح  ك :

«. ۀیمالسالا بتکلا  راد  عبط « هحفص 8 - لوا ، دلج  یفاک ، لوصا  ك : ر . فلا : (- 2 [ ) 480]
 ... دجن و ال  هر :» هلوق « اما  هب و  تفم  وهف  ۀلوبقملا  نومضم  یلا  هترابع  ردصب  راشا  هناف  ب :

رییختلا و تاقالطا  یلا  عوجرلا  بجی  تاحجرملا  هذه  توبثب  ابلاغ  ملعلا  نکمی  ثیح ال  هنا  هب  دیری  فرعن - و ال  هلوق : ۀـنیرقب  هلعلف - خـلا 
ك: ر . ظحالف . نظلاب  ذخالا  زوجی  ال 
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.570 لوصالا 2 / قئاقح 
. دومن لمع  حجار  ربخ  هب  دیاب  اتجیتن  هک  (- 1 [ ) 481]

تـسین مولعم  نآ  تیحجرم  هک  یحجرم  هطـساو  هب  نداد  حیجرت  سپ  دشاب  يواسم  نآ ، مدع  دوجو و  تسا ، لمتحم  ینعی : (- 2 [ ) 482]
. ندادن حیجرت  هن  تسا - حیبق  حجرم و  الب  حیجرت 

نوکی امنا  لوالا  ذا  حجرم  الب  حجرتلا  حجرم و  الب  حیجرتلا  نیب  طلخ  بارـضالا  نا  لاکـشالا : حیـضوت » و  وه «) ام  نایب ل ( (- 1 [ ) 483]
هب داری  ۀیرایتخالا و  ریغ  رومالا  یف  نوکی  امنا  یناثلا  و  ۀحیبق ، حوجرملا  ةدارا  نال  اعنتمم  احیبق ال  الا  نوکی  وه ال  ۀیرایتخالا و  لاعفالا  یف 
ك: ر . لوالا . لیبق  نم  ۀیزملا - يذ  ریغب  ذخالا  زاوج  وه  یعرشلا و  مکحلا  ینعا  ماقملا - لاحم و  ۀلع  الب  نکمملا  یفرط  دحا  حجرت  نا 

.570 لوصالا 2 / قئاقح 
. هدش جرد  صیخلت  یکدنا  اب  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  باتک  زا  روکذم  نتم  تاحیضوت  (- 2 [ ) 484]

.312 / 2 ك : ر .
. دیامن تلالد  تمرح  رب  حجار  ربخ  اما  دشاب  هحابا  رب  لاد  حوجرم ، ربخ  هکنیا  لثم  (- 1 [ ) 485]

. هدوجو ۀلع  الب  تسا  ءیش  دوجو  هب  نآ  حجرم  هک  (- 2 [ ) 486]
. دبع فلکم و  هلیسو  هب  (- 3 [ ) 487]

.326 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 488]
ۀحـص و نیربخلا  ضراعت  دروم  نوکی  هجو  یلع  رذـن  ول  امک  افرـص  اعبات  كاذ  ناک  اذا  هریغب  قلعتملا  ذا  هریغب  قلعتملا  ریغلا  (- 1 [ ) 489]

ریقفلل سیل  نیربـخلا و  نم  ـالک  راـتخی  هناـف  بجی  ـال  هنا  یلع  رخـآلا  سمخلا و  هیف  بـجی  هـل  اـم  نا  یلع  ـالاد  امهدـحا  ناـک  وا  اـنالطب 
اهیف درو  ةاطاعملا و  هجو  یلع  ۀـلماعم  عقوا  ول  امک  نییعتلا  هل  زوجی  الف  ۀکرـشلا  هجو  یلع  هریغب  قلعتملا  هلمع  اما  کـلذ و  یف  هتمـصاخم 

ةوبحلا نا  یلع  امهدحا  ناک  ول  اذک  هکیرش و  ءاضر  نودب  امهدحا  رایتخا  هل  زوجی  الف  ۀحـصلا  یلع  رخآلا  داسفلا و  یلع  امهدحا  ناربخ 
ك: ر . مکاحلا . مکحف  فالتخالا  عم  رخآلا و  ءاضرب  الا  امهدـحا  رایتخا  زوجی  الف  امالتحا  ربکـالل  اـهنا  یلع  رخـآلا  انـس و  ربکـالا  دـلولل 

.326 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 
. ربخ ود  ضراعت  دروم  رد  (- 2 [ ) 490]

یلع مئاقلا  لیلدـلا  یـضتقمب  يرهاظلا  هّللا  مکح  وه  هسفن  لمع  یف  نیـضراعتملا  نیربخلا  نم  دـهتجملا  هراتخا  ام  نـالف  (- ... 3 [ ) 491]
یناـثلا لیلدـلا  یف  اـم  رهظی » اـنه  نم  و  يرهاـظلا « هّللا  مکحب  یتفا  دـقف  نیربخلا  نم  هراـتخا  اـم  قبط  یلع  یتفا  اذاـف  اعرـش  اـمهنیب  رییختلا 

لیلد سفن  وه  هیلع  مئاقلا  لیلدلا  ناف  خلا  عیرـشت ...  وهف  هیلع  لیلد  مقی  مل  دـلقملا  یلع  نیربخلا  دـحا  نومـضم  باجیا  نا  نم  روهـشملل 
اذـه ءاش و  امهیا  نومـضمب  ءاتفالا  نم  ۀعـس  یف  یتفملا  لعج  ارهاظ و  هّللا  مکح  نیربخلا  نم  ـالک  نومـضم  لـعج -- يذـلا  هناـف  رییختلا 

.81 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . حضاو .
هنوکل نیربخلا  دحاب  ذـخالا  وه  کعـسو  میلـستلا  باب  نم  تذـخا  امهیاب  ع » هلوق « نم  رهاظلا  ناف  ۀـیعرفلا  ۀـلأسملا  یف  يا  (- 1 [ ) 492]

یف ع » هلوق « قـالطا  روهظلا  اذـه  یفاـنی  ـال  هنومـضمب و  لـمعلا  درجم  ـال  تلمع  ۀـّیأب  کـیلع  عسومف  هلوق  کلذـک  عقاولل و  اـتبثم  اـقیرط 
یتشر 2/ نیـسحلا  دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . نایب . امهیف  ناف  نیربخلا  فالخب  هیف  نایب  هناف ال  ریختف  ۀـعوفرملا 

.326
. تسین بجاو  دیوگیم : يرگید  تسا و  بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  دیوگیم : تیاور  کی  (- 2 [ ) 493]

یف مامتالا  رـصقلا و  نیب  رییختلاک  ارییخت  اهمکح  ةردن  انییعت و  یعقاولا  اهمکح  ةدحو  ۀعقاو  لک  یف  بلاغلا  نال  کلذ  و  (- ... 3 [ ) 494]
ۀیعرفلا ۀلأسملا  یف  رییختلاب  مکحلاف  عراشلا  یلع  ءارتفا  وه  هفالخ و  یلع  رییختلاب  ءاتفالا  نوکی  یعقاولا  مکحلا  نیعت  عم  و  رییختلا . نطاوم 
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هل غوسم  ال 
امهالک ناکل  هالول  ذا  امهضراعت  نع  أشن  ۀیجحلا  یف  ّریحتلا  نا  ثیح  کلذ  یلا  رظان  لاؤسلا  نال  نیربخلا  ۀیجح  وه  رییختلا  درومف  هیلع  و 

نم عراشلا و  رمال  امیلست  ۀجح و  امهیاب  ذخالا  هب  داری  کعسو » میلـستلا  باب  نم  تذخا  امهیاب  مالـسلا «:» مهیلع  مهلوقب « باوجلاف  ۀجح 
ۀیهقفلا ۀلأسملا  یف  ارییخت  نوکی  یتح  نیربخلا  ینومـضم  نیب  ارییخت  سیل  ۀـیلوصالا و  ۀـلأسملا  یف  رییخت  ۀـیجحلا  یف  رییختلا  نا  مولعملا 

.201 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀحابالا . ۀمرحلا و  نیب  نتتلا  برش  لاثم  یف  دهتجملا  یتفی  یک 
ظفللا نکی  مل  اذا  امک  کلذ  یلا  جاتحی  يذلا  روهظلا  نع  زارتحا  اذه  و  لمأتلا . رظنلا و  یلا  جاتحی  يذـلا ال  روهظلا  یف  يا : (- 1 [ ) 495]
مکحلا عوضوم  یلع  لادلا  ظفللا  اذک  و  مکحلا . یف  هب  اّدتعم  ارهاظ  وا  احیرـص  ۀیربخلا - ۀیلعفلا  وا  ۀیمـسالا  ۀلمجلاک  مکحلا - یلع  لادلا 
روهظلا تابثا  نع  هزجعل  دهتجملا  ۀعجارم  نم  دب  اهیناعم ال  راهظتسا  یف  هناف  ۀطبنتسملا  تاعوضوملا  ظافلا  نم  ۀینآلا  دیعـصلا و  ءانغلاک و 

.203 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هلامجا . مدع  ینعملا و  یف  هروهظب  مالکلا  ۀیجح  ۀطانا  حوضو  عم  هیلا  عوجرلا  نودب 
. تسه یلوصا  هلأسم  رد  رییخت  رییخت ، هلدا  زا  دافتسم  اریز  فلا : (- 2 [ ) 496]

زارحا یلا  هب  لمعلا  جاتحی  معن  لکلا  هیف  كرتشی  یلوصا  یعرـش  مکح  نیـضراعتملا  نیربخلا  نیب  رییختلاب  ع » مامالا « مکح  نـالف  ب ... :
ریغب وا  یتفملا  رابخاب  کـلذ  دـلقملا  زرحا  صاـخ و  دروم  یف  عوضوملا  ققحتب  یتفملا  ربخا  اذاـف  نیربخلا  ضراـعت  وه  رییختلا و  عوضوم 

یلوصالا و یعرـشلا  مکحلا  اذـه  یف  یتفملا  دـلقی  نا  دـلقملل  عنام  قبی  مل  رییختلا  وه  یلوصالا  یعرـشلا  همکح  نا  یتفملا  یتفا  مث  کلذ 
ۀیانع ك : ر . نیربخلا ....  نم  یتفملا  هراتخا  اـمل  اـفلاخم  ناـک  نا  هقبط و  یلع  لـمعی  نیربخلا و  دـحا  راـتخیف  هسفنب  هعوضوم  یلع  هبتری 

.81 لوصالا 6 /
. دنتسه حیجرت  بوجو  هب  لئاق  ياهدع  هچرگ  (- 3 [ ) 497]

. هلیصفت یتأیس  امک  يراصنالا  مظعالا  خیشلا  مالک  نم  رهاظلا  وه  اقلطم و  ایودب  هنوک  اهدحا : هوجو : هیف  (- 1 [ ) 498]
«. هدق فنصملا « مهنم  ۀعامج  رهاظ  وه  امک  کلذک  ایرارمتسا  هنوک  اهیناث :

. ایرارمتسا رییختلا  نوک  یف  لیخد  رارمتسالا  دصقف  رارمتسالا ، دصق  عم  الإ  ایودب  هنوک  اهثلاث :
.204 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هتّیودب . دصق  اذا  الا  ایرارمتسا  هنوک  اهعبار :

ادتبا میئامن ، کسمت  نآ  هب  میهاوخب  هک  یتهج  ره  يارب  تروص  نیا  رد  دشاب  يددعتم  تاهج  ياراد  قلطم » تسا « نکمم  (-» 1 [ ) 499]
کی نایب  ماقم  رد  ملکتم  هچنانچ  هدوب و  تهج  نآ  نایب  ماقم  رد  ملکتم  هک  میئامن  زارحا  یئالقع - لصا  نامه  هب  کـسمت  اـب  ول  و  دـیاب -

. رگید تاهج  زا  هن  دومن - کسمت  شمالک  قالطا  هب  ناوتیم  ظاحل  نامه  زا  طقف  دشاب  تهج 
نیا رد  هن  ای  دراد  قالطا  هبقر - هب  تبـسن  رفک - ناـمیا و  رظن  زا  شمـالک  اـیآ  هک  میتسه  ددرم  نکل  ۀـبقر » قتعا  هدومرف «: یئـالوم  لاـثم :
رارق هبقر » ار « دوخ  یلامعتسا  دارم  مامت  هدوب و  نایب  ماقم  رد  تهج  نیا  زا  وا  هک  میئامن  زارحا  یئالقع - لصا  نامه  اب  ول  و  دیاب - تروص 

. دشاب حرطم  نامیا ، رفک و  هلأسم  هکنیا  نودب  هداد 
کـسمت مـالک  نآ  قـالطا  هب  تاـهج  نیا  زا  ناوتیم  اـیآ  تسا  فلتخم  تیـضیبا ، تیدوسا و  تمیق ، فنـص  رظن  زا  هبقر » نوچ « لاؤـس :

؟ دومن
تهج زا  هدوب  نایب  ماقم  رد  هبقر  نامیا  رفک و  رظن  زا  وا  طقف  رگا  الا  هدوب و  نایب  ماقم  رد  تهج  نآ  زا  الوم  هک  دومن  زارحا  دـیاب  باوج :

نآ زا  الوم  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  یقـالطا  ره  هب  کـسمت  سپ  درک  کـسمت  شمـالک  قـالطا  هب  ناوتیمن  هبقر  ندوب  ضیبا  اـی  دوسا 
ك: ر . دشاب .» نایب  ماقم  رد  تهج 

.563 ۀیافکلا 3 / حاضیا 
ثیح ال لیلد  لصالا  دومن - کسمت  لصا ، هب  ناوتیمن  مومع  قـالطا و  دـننام  يداـهتجا  لـیلد  دوجو  اـب  هک  تسا  یهیدـب  (- 2 [ ) 500]
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. دسریم باحصتسا  هب  تبون  میریذپن ، ار  رییخت  رابخا  تاقالطا  رگا  ینعی : لیلد -
.327 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 501]

نم ءیـش  یف  رییختلل  اـعوضوم  ذـخؤی  مل  هنا  ـالّوأ : هیفف  یعقاوـلا  مکحلا  یف  ریحتلاـک  رخآ  ینعم  ّریحتلاـب  دـیرا  نا  و  ینعی : (- 1 [ ) 502]
هب عفتری  یتح  یعقاولا  مکحلا  نع  ایعطق  افشاک  نوکی  هنا ال  ةرورض  نیربخلا  دحاب  ذخالا  دعب  اضیا  قاب  همیلـست - دعب  هنا - ایناث : و  ۀلدالا .

. باحصتسالا وا  قالطالاب  ثبشتلا  عنتمی  ریحتلا و 
.206 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .

. تسین رییخت  عوضوم  هلدا ، تاباطخ و  رد  رگید  يانعمهب  ّریحت  و  (- 2 [ ) 503]
تیبلا لآ  هسـسؤم  عبط  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . لوصالا 450 . دئارف  نیدهتجملا . روهمج  یلا  هبسن  و  هدق » خیـشلا « وه  لئاقلا  (- 1 [ ) 504]

.446
حیبملا و یلع  رظاحلا  میدقتک  مهـضعب  نع  رهظی  امک  رودصلا  یلا  اعون و ال  عقاولا  یلا  ۀیبرقالا  دـفی  مل  نا  ۀـیزم و  لک  یلا  (- 2 [ ) 505]

رهظی امک  رخآلل  اقباطم  عقاولاب  یلعفلا  نظلا  لصح  اذا  الا  اعون  عقاولا  یلا  ۀیبرقالا  دـیفی  ۀـیزم  لک  یلا  سکعلاب و ال  وا  ررقملا  یلع  لقانلا 
نم رهظی  امک  رودـصلا  وا  عقاولاب  یلعفلا  نظلا  یلا  وا  همدـع  عم  اعون  هدوجو و  عم  العف  عقاولاـب  نظلا  یلع  هدـنع  طاـنملاف  هر » یمقلا « نم 

نیـسحلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . روهـشملا . وه  امک  اعون  عقاولا  یلا  ۀـیبرقالا  بجوت  ۀـیزم  لک  یلا  وا  ضعب 
.329 یتشر 2 /

. حیجرت بوجو  رب  انب  (- 3 [ ) 506]
. عقاو هب  تیبرقا  (- 4 [ ) 507]

. تسا رتمک  طباض ، يوار  هب  تبسن  وا  ياطخ  هابتشا و  لامتحا  تسه و  يوق  هظفاح  ياراد  يوار ، نآ  ینعی : (- 5 [ ) 508]
حرـش ك : ر . رخآلا . یف  ادـسنم  نوکی  رادـقمب ال  ادـسنم  هیف  لامتحالا  باـب  نوکی  رخـآلا  یلا  امهدـحا  سیق  اذا  هنا  ینعمب  (- 1 [ ) 509]

.329 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 
ك: ر . مهقافو . یف  دشرلا  نوکی  دقف  الا  دشرلا و  ۀنظم  مهفالخ  نوک  الا  هنم  دارملا  سیل  ذا  (- 2 [ ) 510]

.573 لوصالا 2 / قئاقح 
یلع الاد  هنوک  رهاظلا  لب  احجرم  عقاولا  یلا  برقلا  نوک  یلع  لدـی  ذـئنیحف  ۀـبلاغلا  اـیاضقلا  نم  ۀیـضقلا  هذـه  نا  هبیرقت : و  (- 3 [ ) 511]
ناک اذا  هیلا  فلاخملا  ربخلا  برق  بجوت  مهفالخ  یف  قحلا  ۀـبلغ  نال  ۀـلوبقملا  لـیلعت  یف  لاـحلا  وه  اـمک  لـطابلا  نع  ۀـیدعبالا  وه  هنوک 

ۀیافک ك : ر . هر .» ینیکـشم « یفخی . امک ال  ابلاغ ، قحلا  وه  ام  تالمتحم  نم  مهل  فلاخملا  ربخلاف  اهریغ  یف  اما  نیهجو و  تاذ  ۀـلأسملا 
.398 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا 

راعشا هیف  احجرم  وا  ۀجح  ۀیقیرطلا  ةءارإلا و  ۀهج  هیف  ءیش  لعج  نا  فاصنالا  لب  ادج  فاصنالا  فالخ  وه  راعشالا  یفن  نا  (- 4 [ ) 512]
طانملا حـیقنت  باـب  نم  وه  نوکی  یک  نیقیلا  عطقلا و  بجوی  دـحب  کـلذ  سیل  نکل  هتیقیرط و  هتءارإ و  ۀـهج  وه  هیف  كـالملا  ناـب  ماـت 

وا هتیجح  یف  ءیـشلا  کـلذ  ۀیـصوصخ  لـخد  لاـمتحال  کـلذ  ۀـیقیرطلا و  ةءارـإلا و  ۀـهج  هیف  اـم  لـک  یلا  هنم  يدـعتلا  زوجی  یعطقلا و 
ك: ر . مدقت . امک  هتیحجرم 

.93 لوصالا 6 / ۀیانع 
. دهدیم ناشن  ام  هب  ار  عقاو  قدصا ، (- 1 [ ) 513]

. دنراد تیقیرط  هبنج  هک  (- 1 [ ) 514]
ر. عقاولا . یلا  ۀیبرقالل  ۀبجوم  رومالا  کلت  ریـصی  فیک  قدصلا  یف  امهیواست  ضرف  دعب  ذا  ۀیلدعالا  ۀیهقفالا و  ۀیعروالاک و  (- 2 [ ) 515]
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.330 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك :
بجوت امم  یه  ۀیعروالا  نا  رهاظلا  نکل  ۀیهقفالا و  ۀیعروالا و  وه  یتأیـس  امک  ادبعت  الا  هب  حـیجرتلا  لمتحی  امم ال  هدوصقم  (- 3 [ ) 516]

نم عروا  امهدحا  ناک  اذاف  تاهبشلا  نع  فکلا  اذکه  ءارتفالا و  بذکلا و  اهنم  هّللا و  مراحم  نع  فکلا  وه  عرولا  ناف  عقاولا  یلا  ۀیبرقالا 
. رخآلا نم  قدصا  امهدحا  ناک  اذا  ام  ریظن  بذکلا  نم  نمآ  عقاولا و  یلا  برقا  نوکی  ارهق  همالکف  رخآلا 

ربخلا تاحجرم  نم  وه  سیل  یتأیـس  ام  یلع  ۀـیهقفالا  ۀـیعروالاک و  ادـبعت  الا  هب  حـیجرتلا  لمتحی  ام ال  نا  یلا  ةراشا  هلعل  و  (- 4 [ ) 517]
» لوقی ثیح  ارارم  ریـشا  امک  مکحلا  تاحجرم  نم  وه  امنا  خلا و  ادبعت ...  الا  هب  حیجرتلا  لمتحی  ام ال  اهیف  رکذ  دـق  امیـس  هنا ال  لاقی  یک 

ۀیهقفالا ۀیعروالا و  نا  مولعملا  نم  خلا و  امهعروا ...  ثیدحلا و  یف  امهقدصا  امهقفا و -- امهلدعا و  هب  مکح  ام  مکحلا  ۀـلوبقملا  یف  ع »
[. الصا عقاولا  یلا  هتیبرقا  ربخلا  یف  نابجوی  امم ال  امهنا  ضرف  نا  عقاولا و  یلا  همکح  ۀیبرقا  نابجوت  امم  امه  مکاحلا  یف 

.93 - 94 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .
. تسا عقاو  فالخ  لامتحا  تلق  کش و  تلق  طانم ، سپ  (- 1 [ ) 518]

. دومن يدعت  دشاب ، بیر » ال  رگید « تیاور  هب  تبسن  تیاور ، نآ  دوش  ببس  هک  یحجرم  هب  ناوتیم  اذل  (- 2 [ ) 519]
. هدوب طئاسو  تلق  ای  دندرکیم  لقن  ع » ماما « زا  ار  رابخا  امیقتسم  ینعی : هدوبن  الصا  ای  ربخ  نایوار  و  ع » ماما « نیب  ياهطساو  (- 1 [ ) 520]

. یلقع تقد  اب  هن  (- 2 [ ) 521]
.315 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 522]

اهلاصیا ۀبلغ  نع  ضغلا  عم  ۀـبولطم  مهفنأل - اماغرا  اهنوکل  ۀـفلاخملا - سفن  نا  لاقی : ناب  ایمـسا  ینعم  مهتفلاخم  نوکت  نأ  (- 1 [ ) 523]
رما مهتفلاخم  نا  یلع  ۀلالدلا  یف  نوغبصی .» يراصنلا ال  دوهیلا و  نا  لثم « نم  يراصنلا  دوهیلا و  ۀفلاخمب  دراولا  رمالا  ریظن  وهف  عقاولا  یلا 

ربخلا ۀـقباطم  نع  ۀـفلاخملا ح  فشک  ظاحل  مدـعل  روبزملا  لالدتـسالا  حـصی  هجولا ال  اذـه  یلع  هنا  مولعملا  نم  و  هسفن . یف  هیف  بوغرم 
مهتفلاخم ۀحلـصم  تناک  عقاولل  اـقباطم  مهلوق  ناـک  ولف  عقاولا  ۀحلـصم  نم  يوقا  ۀحلـصم  مهتفلاـخم  سفن  یف  لـب  عقاولل  مهل  فلاـخملا 

.220 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . عقاولا . ۀحلصم  یلع  ۀمدقم 
. دشابن عقاو  قفاوم  ابلاغ  هچرگ  (- 2 [ ) 524]

. بلطم نیا  لوبق  ضرفرب  (- 3 [ ) 525]
حرش ك : ر . مهفنا . ماغرا  اهنوک  اهنـسحل و  اهتفلاخم  سفن  یف  دشرلا  نوک  لامتحا  یلع  ءانب  رظنلا  نایب  یف  انرکذ  امم  يا و  (- 1 [ ) 526]

.330 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 
تاحجرملا نم  نوکت  اذـه  یلع  ۀـماعلل  ۀـفلاخملا  نا  هلبق  ام  هجولا و  اذـه  نیب  قرفلا  نوکی  ۀـیقتلل و  هرودـص  نوکی  ثیحب  (- 2 [ ) 527]

میدـقت نا  باوجلا :» لـصاح  و  ۀـیئاوتفلا « ةرهـشلا  ریظن  ۀینومـضملا  تاـحجرملا  نم  نوکت  هلبق  اـم  یلع  ۀـیئاورلا و  ةرهـشلا  ریظن  ۀـیلخادلا 
ۀیقت و رداص  قفاوملا  ناب  قوثولا  لصحی  اعم  امهرودصب  اقوثوم  ناربخلا  ناک  اذاف  قفاوملا  یف  ۀـیقتلا  لامتحا  ۀـهج  نم  ناک  اذا  فلاخملا 

نیتجحلا نیب  حیجرتلا  ماقم  یف  یهف  ۀضراعملا  ول ال  ۀجح  امهنم  لک  نوک  ۀیاورلا  رهاظ  نا  تفرع  نکل  ۀیجحلا  نع  طقسی  قوثولا  اذه  عم 
.574 لوصالا 2 / قئاقح  ك : ر . ۀجحاللا . نع  ۀجحلا  زییمت  ال 

عم دـحتم  ۀـیقتلا - باب  حاتفنا  لجال  لیلعتلا  نوک  وه  و  ثلاثلا - لامتحالا  نا  هرـس » سدـق  هضرغ « و  حدـقنا » هلوقل «: لیلعت  (- 3 [ ) 528]
ءانب ۀماعلا - ۀفلاخم  نوک  هل و  دحاولا  ربخلا  رابتعا  لیلد  لومـش  مدـع  رودـصلا و  ۀـهج  نم  مهل  قفاوملا  ربخلا  لالتخا  یف  یناثلا  لامتحالا 

ربخلا یف  قحلا  ۀـبلغل  مهتفلاخم  نوک  وه  یناثلا و  لامتحالا  یلع  ءانب  مهتفلاخمک  ۀـجحاللا  نع  ۀـجحلا  تازیمم  نم  لامتحالا - اذـه  یلع 
نم لک  ۀیجح  نم  ۀـیاورلا  رهاظ  دوصقملا و  وه  امک  يرخالا - یلع  نیتجحلا  يدـحا  تاحجرم  نم  ابلاغ ال  عقاولل  قباطملا  مهل  فلاخملا 

.222 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . عقاولا . یلا  ۀیبرقالا  بجوی  امم  اهریغ  یلا  اهنع  يدعتلا  یلع  اهب  لدتسی  یتح  ۀضراعملا - ول ال  نیربخلا 
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.197 / 6 ك : زین ر . و  (- 4 [ ) 529]
. تسا لتخم  شرودص  (- 5 [ ) 530]

. تسا لتخم  شرودص  تهج  (- 6 [ ) 531]
تاحجرملا نع  يدعتلا  یلع  اهب  لدتـسا  یتلا  ةروکذملا - ۀثالثلا  هوجولا  ۀبوجا  نع  غارفلا  دعب  هدق » فنـصملا « نا  یفخی  ال  (- 1 [ ) 532]

یلع راـصتقالا  یلع  ۀـنیرق  - 273 ص / ۀیـشاحلا - یف  اـهنم  دـحاو  لـک  لـعج  يدـعتلا و  یلع  ۀـماع  ۀـثالث  تالاکــشا  دروا  ۀـصوصنملا -
.224 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀصوصنملا ...  تاحجرملا 

. تیزم نآ  دقاف  ربخ  ینعی : (- 2 [ ) 533]
. یحجرم ره  هن  (- 3 [ ) 534]

. دوشیم يدعت  تسا ، عقاو  هب  تیبرقا  بجوم  هک  یتیزم  ره  هب  اقلطم  تفگ  ناوتیمن  نکل  (- 4 [ ) 535]
. دیئامن افتکا  صوصنم  تاحجرم  هب  دیاب  دیوشب  مه  حیجرت  بوجو  هب  لئاق  رگا  رگید  ترابع  هب  (- 5 [ ) 536]

ۀیزم لک  یلا  يدعتلا  نم  دـب  ذـئنیحف ال  هب  ذـخالا  نم  دـب  ۀـیئاوقالا ال  ۀـیبرقالا و  بجوی  ام  لک  نا  یلع  عامجالا  ماق  ول  معن  (- 1 [ ) 537]
اهباجیا مدـعل  الف  نیربخلا  دـحا  قبط  یلع  ۀـیئاوتف  ةرهـش  ناک  اذا  امک  کلذـک  نوکی  ام ال  اما  لیلد و  وه  ثیح  نم  لیلدـلا  یف  اـمهبجوت 

عقاولا یلا  برقا  لولدملا  نوکب  قوثولا  وا  نظلا  بجوی  ام  لک  نا  یلع  عامجالا  یعدی  نا  الا  مهللا  لیلد . وه  ثیح  نم  لیلدلا  یف  ۀـیئاوقا 
دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . هلک . کلذـب  ینا  کلذـک و  نوکی  ام  یلا  يدـعتلا  بجو  ذـئنیحف  هب  ذـخالا  بجو 

.330 یتشر 2 / نیسحلا 
. تسا حجرم  عقاولا » یلا  برقا  ام  لک  دندومرفن «: الثم  (- 2 [ ) 538]

 ...« امهلدـعا هب  مکح  ام  مکحلا  دـندومرف «: هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  قبط  ع » ماما « دومن  حرطم  ار  دوخ  لاؤس  لئاس ، هک  ادـتبا  (- 3 [ ) 539]
: .... دندومرف ترضح  درک ، لاؤس  لئاس  هک  اددجم  نک ، ذخا  ار  روهشم  هیلع و  عمجم  دندومرف : ع » ماما « درک ، لاؤس  لئاس  هک  سپس 

لکب حیجرتلا  یـضتقی  ۀصوصنملا  تاحجرملا  نع  يدعتلا  نا  هلـصحم : ثلاثلا و  لاکـشالا  یلا  ةراشا  اذه  نأشلل و  ریمـضلا  (- 1 [ ) 540]
اذـهب مزتلی  مل  ّهنإ  ثیح  هدـق » خیـشلا « نع  امک  امهدـحا  بجوی  ام  یلع  راـصتقالا  مدـع  عقاولا و  وا  رودـصلاب  نظلا  بجوت  مل  نا  ۀـیزم و 

: ۀعبرا ماسقا  یلع  ۀصوصنملا  تاحجرملا  نا  کلذ : حیضوت  امهدحا . ثروی  ام  یلع  رصتقا  میمعتلا و 
حجرملاب یمـسملا  وه  باـتکلا و  ۀـقفاومک  عقاولا  یلا  ۀـیبرقالاب  نظلا  بجوی  اـم  یناـثلا : ۀـیقدصالاک . رودـصلاب  نظلا  بجوی  اـم  لوـالا :

رودـص لجال  اهب  حـیجرتلا  نوک  یلع  ءانب  ۀـماعلا  ۀـفلاخمک  یعقاولا  مکحلا  نایبل  هرودـص  یلا  اهیذ  برق  بجوی  ام  ثلاـثلا : ینومـضملا .
. یتهجلا حجرملاب  یمسملا  وه  ۀیقت و  مهل  قفاوملا 

. ۀهجلا وا  نومضملا  وا  رودصلاب  انظ  بجوی  نا  نود  نم  اضحم  ادبعت  هب  حیجرتلا  نوکی  ام  عبارلا :
نم يدعتیف  هلثامم  یلا  صوصنم  حجرم  لک  نع  يدـعتلا  یـضتقی  اهریغ  یلا  يدـعتلل  تاحجرملا  هذـه  تایـصوصخ  ءاغلا  نا  یفخی  و ال 
یلا ۀیعروالا  نم  عقاولا و  یلا  ۀـیبرقالاب  نظلا  بجوی  امم  اهلثم  یلا  باتکلا  ۀـقفاوم  نم  رودـصلاب و  نظلا  بجوی  امم  اهلثم  یلا  ۀـیقدصالا 

نظلا بجوی  ام  یلع  هیف  نورـصتقی  لب  میمعتلا  اذـهب  نومزتلی  يدـعتلاب ال  نیلئاقلا  نا  عم  عقاولاب . رودـصلاب و ال  نظلا  بجوی  امم ال  اـهلثم 
.226 ۀیاردلا / یهتنم  ك : ر . يدعتلا . میمعت  صوصنم  حجرم  لک  ۀیصوصخ  ءاغلا  ءاضتقا  عم  راصتقالا  اذهل  هجو  ۀیبرقالا و ال  وا  رودصلاب 

. دنتسین بلطم  نیا  هب  مزتلم  يدعت ، هب  نیلئاق  هکیلاحرد  (- 2 [ ) 541]
 .... دنادیم و ار  باحصتسا  عورف  و  لوصا ، لئاسم  تایئزج  مامت  هدومن و  عبتت  یلوصا ، لئاسم  رد  هکنیا  ای  (- 1 [ ) 542]

. هدش رداص  ع » موصعم « زا  ربخ  نالف  هک  (- 2 [ ) 543]
. بذک هب  نظ  رطاخ  هب  (- 1 [ ) 544]
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. تسه یعون  نظ  نآ ، تیجح  كالم  هک  يزیچ  (- 2 [ ) 545]
. رودصلا تلاصا  (- 1 [ ) 546]
. روهظلا تلاصا  (- 2 [ ) 547]
. تهجلا تلاصا  (- 3 [ ) 548]

. دیشاب هتشادن  هچ  دیشاب  هتشاد  رودص  هب  نظ  هچ  (- 4 [ ) 549]
. تهجلا تلاصا  اذک  و  هدشن - دیق  فالخرب ، نظ  مدع  روهظلا ، تلاصا  رد  نینچمه  و  (- 5 [ ) 550]

. دشاب لتخم  امهدحا » رد « تهجلا  تلاصا  ای  روهظلا  تلاصا  نکل  (- 6 [ ) 551]
. دندومن نایب  احیضوت  مظعم  داتسا  تسین - باتک  نتم  ءزج  همویگ ، لخاد  بلاطم  (- 7 [ ) 552]

لب ۀیبرقالا  وا  نظلا  بجوی  ام  صوصخ  یلا  يدعتلا  یلع  راصتقالل  هجو  يدـعتلا ال  یلع  هنا  نم  افنآ  هراتخا  امع  كاردتـسا  (- 1 [ ) 553]
رئاس یلا  ۀـصوصنملا  ایازملا  نم  يدـعتلا  هجو  ناک  ول  هنا  كاردتـسالا » لصاح  و  امهدـحال « ۀـبجوم  نکی  مل  ول  ۀـیزم و  لک  یلا  يدـعتن 
لیذ یف  مدـقت  امک  لقعلا  اهب  مکحت  یتلا  نیلیلدـلا  يوقاب  لـمعلا  بوجو  یه  ۀـفورعملا و  ةدـعاقلا  تحت  ۀـیزملا  يذ  جاردـنا  وه  اـیازملا 

تاحجرملا ثحب  یف  یتأیـس  امک  ۀـعامج  مالک  یف  اـمک  اـهیلع  عاـمجالا  یعدا  لـب  نیـضراعتملا  نیربخلا  یف  ۀـیوناثلا  ةدـعاقلا  یـضتقم 
نم اهیذ  ةوق  بجوت  ۀیزم  لک  یلع  يدعتلا  یف  راصتقالا ح  بجول  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  نماثلا  دصقملا  اذـه  نم  رخآلا  لصفلا  یف  ۀـیجراخلا 

اتوبث هنومـضم  ۀیئاوقال  ۀبجوم  اهنوک  ضرف  نا  کلذل و  ۀـبجوم  نکت  مل  ول  ۀـیزم و  لک  یلا  يدـعتلا  عقاولا ال  یلا  هتیقیرط  هتیلیلد و  ثیح 
اهیذ ۀـیئاوقال  ۀـبجوم  یه  تناک  نا  ایازملا و  هذـه  لثم  ناف  امهوحن  ۀـینظلا و  ۀـیولوالا  وا  يوتفلا  یف  ةرهـشلاک  ۀـیجراخلا  ایازملا  یف  امک 

.99 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ۀیقیرط . ۀلیلد و  يوقالا  وه  امنا  نیلیلدلا  يوقا  ةدعاق  نم  قاسنملا  نکل  انومضم و 
. دشاب لتخم  نآ ، رد  روهظلا  تلاصا  ینعی : (- 2 [ ) 554]
. دشاب لتخم  نآ ، رد  تهجلا  تلاصا  ینعی : (- 3 [ ) 555]

. اقلطم رخآلا ال  بذکب  نظلا  بجوی  امم  ۀلاحم  وهف ال  امهدحا  قدصب  نظلا  حجرملا  بجوا  اذا  (- ... 4 [ ) 556]
.98 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

.231 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 5 [ ) 557]
ك: ر . لفغت . الف  خلا  هتیلیلد ...  یف  ةوقلا  بجوی  ام  یلع  راصتقالا  بجول  هلوقل  ۀلع  (- 1 [ ) 558]

.100 لوصالا 6 / ۀیانع 
. تسا جردنم  نیلیلدلا  يوقا  تحت  مه  ۀیزملا » يذ  (-» 2 [ ) 559]

 .... ۀیئاوتفلا ةرهشلاک  اتوبث  هیذ  نومضم  ةوقل  ابجوم  ناک  نا  کلذ و  بجوی  ام ال  یلا  يدعتلا » نود  نم  (-» 3 [ ) 560]
. ار رودص  تهج  ای  روهظ  رودص ، هن  ار - لیلد  تیلیلد  هن  (- 4 [ ) 561]

وه ناک  ول  اهنم  نقیتملا  وا  نیلیلدـلا  يوقا  نم  قاسنملا  ناـف  ۀـیلیلد  لوقی  نا  ناـک  حیحـصلا  ۀـلالد و  هلوق  یلا  ةراـشا  هلعل  و  (- 1 [ ) 562]
ام یلع  راصتقالا  بجو  لب  هب  حرـص  امک  هتیقیرط  هتابثا و  ۀهج  یف  هتیلیلد و  یف  ةوقلا  بجوی  ام  یلع  راصتقالا  بجو  فیکف  ۀلالد  يوقالا 

ناک نا  کلذ و  بجوی  ـال  اـم  یلا  يدـعتلا  نود  نم  هلوق  فعـض  یلا  ةراـشا  مهفاـف » هلوق « نوکی  نا  لـمتحی » و  هتلـالد « یف  ةوقلا  بجوی 
نیربخلا دحال  ۀقباطملا  ۀـینظلا  ۀـیولوالا  وا  ۀـیئاوتفلا  ةرهـشلا  ناف  خـلا  ۀـینظلا ...  ۀـیولوالا  وا  ۀـیئاوتفلا  ةرهـشلاک  هیذ  نومـضم  ةوقل  ابجوم 
ۀیلخادلا تاحجرملا  یف  امک  نیلیلدلا  يوقا  یف  کلذب  جردنیف  هتیقیرط  هتابثا و  ۀهج  یف  هتیلیلد و  یف  ةوقلا  بجوی  امم  اضیا  نیـضراعتملا 

.100 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . انیع .
. هیجالع رابخا  زا  رظنعطق  و  (- 1 [ ) 563]
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.160 ص . ك . زین ر . و  میدرک - نایب  مه  ار  تیببس  رب  انب  یلوا ، هدعاق  ياضتقم  (- 2 [ ) 564]
. دشابیم ود  نآ  زا  کیره  رب  قابطنا  لباق  لامجالاب ، مولعم  ینعی : (- 3 [ ) 565]

. دینک لمع  حجار  ربخ  هب  انّیعم  دیوگب  یلیلد  الثم  (- 4 [ ) 566]
. حوجرم ربخ  هچ  حجار و  ربخ  هچ  ینعی : (- 5 [ ) 567]

.185 هحفص : ك : ر . میدومن -. دقن  لقن و  احورشم  هک  حیجرت  رابخا  نامه  (- 1 [ ) 568]
ك: ر . ارییخت . وا  احیجرت  جالعلاب  کلذ  نع  مالسلا » مهیلع  ۀمئالا « باوج  ناضراعتم و  ناربج  درو  اذا  امع  ةاورلا  لاؤس  يا  (- 2 [ ) 569]

.332 لوصالا 5 / ۀیافک  یلا  لوصولا 
. دناهدرک هدافتسا  هیجالع  رابخا  زا  هک  (- 3 [ ) 570]

. تسا بجاو  مه  دیز  مارکا  هک  تسا  نیا  ءاملعلا » مرکا  روهظ « (- 1 [ ) 571]
رئاس رد  نینچمه  دومن و  لمح  صاخ  رب  دیاب  ار  ماع  هک  تسا  زکترم  ناهذا ، رد  دـنکیم و  عمج  صاخ  ماع و  نیب  الثم  هک  (- 2 [ ) 572]

. یفرع عمج  دراوم 
. ار ع » ماما « خساپ  نینچمه  و  (- 3 [ ) 573]

فارـصنا نع  عنمی  اـمم ال  کـلذ  عم  هنکل  حیحـص و  هجو  وه  یفرعلا و  عمجلا  دراوم  یف  لاؤسلا  ۀحـصل  ثلاـث » هجو  اذـه  (-» 1 [ ) 574]
قیفوتلا و عمجلا و  یلع  فرعلا  ةدـعاسم  نا  نم  مدـقت  امل  کـلذ  یفرعلا و  عمجلا  دراوم  ریغ  یلا  اـباوج  ـالاؤس و  اـهلک  ۀـیجالعلا  راـبخالا 

ك: ر . یفرعلا . عمجلا  دراوم  ریغ  یلا  اعیمج  ۀیجالعلا  رابخالا  فارصنا  بجوی  امم  وه  قیثو  هجو  یلع  مهناهذا  یف  هزاکترا 
.105 لوصالا 6 / ۀیانع 

. عامسلا لاح  یف  يا  (- 2 [ ) 575]
، رابخا سپ  تسا  ماـع  ضرف ، قبط  هک  مه  باوج  دـش ، حیحـص  لاؤس ، نوچ  تسا و  حیحـص  مه  دراوم  نآ  زا  لاؤس  سپ  (-» 3 [ ) 576]

.318 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . دوشیم .» مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش 
. هرواحم ءانبا  نیب  فراعتم  قیرط  زا  (- 1 [ ) 577]

 .... و ناضراعتملا » ناثیدحلا « وا  ناربخلا  مکنع  یتأی  دننام : هدش  رکذ  ضراعتم  ضراعت و  هملک  مه  تایاور  یضعب  رد  هتبلا  (- 2 [ ) 578]
. دوشیم مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  تفگ : روکذم  نایب  اب  تسا  نکمم  سپ  (- 3 [ ) 579]

ءارجا میمعتلا و  وه  یناثلا و  لوقلا  هجو  حدـقنی  خـلا » فرعلا ...  ةدـعاسم  ناب  لکـشی  و  هلوقب «: هرکذ  يذـلا  لاکـشالاب  يا : (- 1 [ ) 580]
: وه لوقلا  اذه  هجو  لصحم  و  یفرعلا . عمجلا  دراوم  یف  ول  اقلطم و  رییختلا  حیجرتلا و 

نقیتلا نوکل  اهقالطا  دـییقتل  یفرعلا  عمجلا  دراوم  ریغ  یلا  فارـصنالا  ۀیحالـص  مدـع  یفرعلا و  عمجلا  درومل  جالعلا  رابخا  قالطا  لومش 
ك: ر . افنآ . رم  امک  ظفللا  نم  ماهفنالا  بطاختلا و  یلا  دنتسم  ریغ  ایجراخ 

.243 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
زا یـضعب  رد  رییغت  یکدـنا  اـب  ینیئوخ  میرکلا  دـبع  خیـش  جاـح  موحرم  هیاـفک ، حرـش  نتم  دراد ، رارق  همویگ  لـخاد  هچنآ  (- 2 [ ) 581]

.319 / 2 ك : ر . دشابیم . تاملک 
. دشابن یفرع  عمج  ناکما  دشاب - یقیقح  داضت  ای  ضقانت  لیلد ، ود  نیب  هک  تسا  يدراوم  نامه  نقیتم ، ردق  ینعی : (- 3 [ ) 582]

. میزادرپیم بطاخت  ماقم  رد  نقیتم  ردق  یجراخ و  نقیتم  ردق  حیضوت  هب  ثحب  نیمه  رد  يدوز  هب  (- 4 [ ) 583]
. مینکیم لقن  امش  يارب  مّوس  دلج  ۀیافکلا  حاضیا  زا  ار  یبلطم  (- 5 [ ) 584]

ك: ر . ءامب ... » ینئج  هلوق «: نم  رهاطلا  ءاملا  نقیت  وا  املاع » مرکا  هلوق «: نم  لداعلا  نقیتک  (- 6 [ ) 585]
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.369 لوصالا 2 / ۀیانع 
. هدنراگن دنیوگیم - مه  دوجو » هبلغ  بسح  هب  نقیتم  ردق  نآ « هب  هک  (- 1 [ ) 586]

. هدنراگن دومن - کسمت  نآ  هب  ات  تسین  یقالطا  (- 2 [ ) 587]
يذـلا وه  و  اعرـش - عدرلا  لامتحال  ضراعتلا ، قلطم  مکح  نع  لاؤسلا  نوک  ینعا  ثلاـثلا - لاـمتحالا  عفد  یلا  ةراـشا  اذـه  (- 1 [ ) 588]
جالعلا رابخا  لومـش  مدـع  وه  روهـشملا و  لوقلا  تابثا  یلا  ةراشا  یفرعلا و  عمجلا  دراومل  جالعلا  راـبخا  لومـشب  لوقلا  هوجو  نم  نوکی 

. یفرعلا قیفوتلا  دراومل 
یف ةرواحملا  ءانبا  اهیلع  یتلا  ۀـیعطقلا  ةریـسلل  هتیعدارب  مازتلالا  نم  دـب  ال  جالعلا - رابخا  مومع  یلع  ءانب  هنا - یلا  ةراشا  هلعل  (- 2 [ ) 589]
عفد یف  یلوالاف  اهل . جالعلا  رابخا  عدر  نع  عنمت  اـهتیعطق ال  قـالطا و  وا  مومعب  اـهنع  عودرملا  ۀـیعطقلا  ریـسلا  رئاـسک  ۀـیفرعلا  تاـقیفوتلا 

- ۀیعطقلا ةریـسلا  هذه  نع  عدرلا - یلع  لیلدلا  مدع  یقیقحلا و  ضراعتلا  صوصخ  یف  جالعلا  رابخا  روهظ  يوعد  مومعلا و  عنم  لاکـشالا 
.245 ، 248 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اهئاضما .] یف  فاک  وه  يذلا 

.551 ۀیافکلا 3 / حاضیا  ك : ر . (- 3 [ ) 590]
. یفرع عمج  دراوم  رد  ینعی : (- 4 [ ) 591]

« خلا ۀیجالعلا ...  رابخالا  نم  رهاظلا  نا  ههجو : یف  لاقی  ام  يراصق  و  هلوقب «: هدافا  يذلا  روهشملا  لوقلا  هجو  یلا  ةراشا  اذه  (- 1 [ ) 592]
ناب مومع  اهل  نکی  مل  اذا  اما  یفرعلا و  قیفوتلا  دراوم  لمـشی  مومع  اهل  ناک  اذا  امیف  حصی  امنا  ۀـیجالعلا  رابخالا  صیـصخت  نا  هلـصاح : و 

- اهنم دارملا  ةدافتـسا  یف  فرعلا  ریحتی  یتلا ال  یفرعلا  عمجلا  دراومک  اهریغ  نود  ریحتلا - دراوم  صوصخ  راـبخالا  کـلت  عوضوم  نوکی 
: هلوقب هجولا  اذه  عنم  هدق » فنصملا « نکل  صیصختلاب . یعوضوم ال  جورخ  وه  يذلا  صّصختلاب  یفرعلا  قیفوتلا  دراوم  جورخ  ناک 

.246 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . خلا .» هزاکترا ...  قیفوتلا و  عمجلا و  یلع  فرعلا  ةدعاسم  ناب  لکشی  و  » 
. تسا جالع  مه  ع » ماما « باوج  دشابیم و  جالعتسا  لئاس ، لاؤس  (- 2 [ ) 593]

ریغ صتخم  روکذم ، رابخا  هدوب و  جالع  جالعتـسا و  ددـصرد  اباوج  الاؤس و  هیجالع  رابخا  دوش  اعدا  تسا  نکمم  هصالخ : (- 1 [ ) 594]
مه یفرع  عمج  دراوم  زا  لاؤـس  دـیوگب  و  دـیامنن - لوـبق  ار  صـصخت  دریذـپن - ار  بلطم  نیا  یـسک  رگا  نکل  تسا  یفرع  عـمج  دراوـم 
عمج دراوم  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  الامجا  هیئـالقع ، هیعطق  هریـس  میئوگیم : دراد ، دوجو  يودـب  ریحت  مه  اـهنآ  رد  اریز  تسا  حـیحص 

تسین و القع  هرمتـسم  هقیرط  عدار  هیجالع ، رابخا  هک  دش  مولعم  اتجیتن  تسا . جراخ  هیجالع ، رابخا  مومع  زا  صیـصخت  هلیـسو  هب  یفرع 
 .... دندومنیم و لمح  دیقم ، رب  ار  قلطم  صاخ و  رب  ار  ماع  هک  هدوب  نیا  رب  القع  هریس 

دراوم ریغب  جالعلا  رابخا  روهظ  صاصتخا  مدعب  ۀطونم  صیـصختلا  يوعد  نا  هلـصاح : و  اهـصاصتخا ، يوعد  یلع « فوطعم  (- 2 [ ) 595]
يوعدل لاجم  نییوعدلا ال  نیتاه  يدحا  ۀحـص  عم  ذا  صاصتخالا  مومعلا و  یلامتحا  يواست  نع  ئـشانلا  اهلامجا  مدـعب  وا  یفرعلا  عمجلا 

یهتنم ك : ر . خـلا .» اهریغ ...  اـهنم  نقیتملا  نا  يوعد  و  هلوقب «: يوعدـلا  هذـه  عنم  هدـق » فنـصملا « نکل  حـضاو - وه  اـمک  صیـصختلا 
.247 ۀیاردلا 8 /

. دوشب مه  یفرع  عمج  دراوم  لماش  هیجالع ، رابخا  تسا ، لمتحم  ینعی : (- 3 [ ) 596]
ضراعتلا قلطم  نع  لاؤسلا  ۀحـص  نا  وهف :» مهوتلا  اـما  هعفد «. مهوت و  یلا  ةراـشا  اذـه  و  لاـمجالا . يوعد  یفاـنی  ـال  و  يا : (- 4 [ ) 597]

ةافانملا نا  هلـصحمف :» عفدلا  اما  و  مومعلا «. اذه  یفانت  ةریـسلا  يوعدـف  ۀـیعدارلل ، حـلاص  وه  مومعلا و  نع  فشکت  یفرعلا  قیفوتلل  لماشلا 
لامتحا نم  معا  هتحـص  نال  مومعلا  تبثی  ـال  ضراـعتلا  قلطم  نع  لاؤسلا  درجم  ۀـیعدارلل و  حلـصی  یتح  مومعلا  یف  ظـفللا  روهظب  ۀـطونم 

اریخا ۀـعوبطملا  یتح  خـسنلا  رثکا  یف  ام  یلع  ءانب  اذـه  اهعدری . ةریـسلا و ال  یفانی  هلامتحا ال  لاؤسلا و  ۀحـص  یف  هلامتحا  ۀـیافکل  مومعلا 
ریمـضلا ۀینثتب  امهیفانی » و ال  هدـق «:» یتشرلا « ۀـمالعلا -- ۀخـسن  یف  نکل  و  فنـصملا . ملقب  ۀـطوطخملا  ۀیلـصالا  ۀخـسنلا  یلع  ۀححـصملا 
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. هب سأب  و ال  لامجالا - يوعد  صاصتخالا و  يوعد  يا  نییوعدلا - اتلک  یلا  عجارلا 
وا افرع  ریحتلل  بجوملا  ضراعتلا  صوصخ  یف  ةرهاظ  اما  جالعلا  رابخا  نا  اهلـصحم : و  لاقی » نا  الا  مهللا  هلوق «: ۀجیتن  هذـه  (- 1 [ ) 598]

یفرعلا قیفوتلا  دراوم  نوکت  ریداـقتلا  عیمج  یلع  و  اـضیا . یفرعلا  عمجلا  دراومل  ۀـماع  وا  یفرعلا  عمجلا  دراوم  ریغ  اـهنم  نقیتملا  ۀـلمجم و 
ةریـسلا فشکل  ثلاثلا  یف  امک  اصیـصخت  اما  یناثلا و  یف  امک  انقیت  اما  لوـالا و  یف  اـمک  اصـصخت  اـما  راـبخالا  کـلت  میرح  نع  ۀـجراخ 

.247 - 248 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . صصخملا .  نع  ۀیعطقلا 
.150 هحفص : ك : ر . (- 2 [ ) 599]

. دنیامنیم لمح  صن ، رب  ار  رهاظ  نینچمه  و  (- 3 [ ) 600]
. تسا ملسم  هیضق ، ياربک  سپ  (- 4 [ ) 601]

: يا هجو  الب  اما  ماعلا  صیصختل  بجوم  هناف  ماعلا  یلع  قالطالا  میدقت  سکعلاب  ینعی  و  (- 1 [ ) 602]
هعم هققحت  ماعلا و  عم  هققحت  یلع  فقوتی  ماعلل  قالطالا  ۀیصصخم  ناف  قالطالا  سفن  صصخملا  ناک  اذا  رئاد  وحن  یلع  وا  صـصخم  الب 
یلع تارامالا  مدـقت  هجو  یف  کـلذ  نم  برقی  اـم  مدـقت  دـق  ماـعلا و  ببـسب  هعاـفترال  هعم  ققحتی  ـالف  ـالا  هل و  هتیـصصخم  یلع  فقوتی 

نا حضتی  انه » نم  و  رکذتف « رئاد  هجو  یلع  وا  صصخم  الب  صیـصختلا  اما  مزل  ةرامالا  لیلد  یلع  لصالا  لیلد  مدق  ول  هنا  باحـصتسالا و 
. هماقم هّللا  یلعا  خیشلا  هدافا  دق  يذلا  رودلا  ریغ  وه  فنصملا  هدافا  دق  يذلا  رودلا 

لمعلا یلا  ادنتـسم  يزیجنتلا  مومعلا  حرط  ناک  ولف  يزیجنتلا  مومعلا  حرط  یلع  فوقوم  یقیلعتلا  قالطالاب  لـمعلا  نا  یعدا » دـق  خیـشلاف  » 
هتیصصخم یلع  فقوتی  هعم  هققحت  هعم و  هققحت  یلع  فقوتی  مومعلل  قالطالا  ۀیصصخم  نا  یعدی » فنـصملا  و  رادل « یقیلعتلا  قالطالاب 

. ادیج ربدتف  لاحم  رود  وه  هل و 
.110 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

. دوشیم ماع  ود  ضراعت  دننام  مه  نیا  الا  و  (- 2 [ ) 603]
هتیجح اما  قالطالا و  یف  قلطملا  روهظ  لـصا  هیلع  فقوتی  بطاـختلا  ماـقم  یف  ناـیبلا  مدـع  نا  یلا : ةراـشا  نوکی  نا  نکمی  (- 1 [ ) 604]
مومعلا یف  هتیجح  نکل  مومعلا و  یف  رهاظ  ماعلا  ناف  لصفنملا  صصخملاک  دب  الا  یلا  نایبلا  مدعب  ۀطورشم  یهف  هب  کسمتلا  حصی  ثیحب 

هنا امکف  لیلدلا  دورو  لبق  لصالاب  لمعلاک  صـصخملا  دیقملا و  دورو  لبق  ماعلا  وا  قلطملاب  لمعلاف  لصفنم  صـصخم  دورو  مدعب  ۀطونم 
مدع نم  خیـشلا  دارم  لعل  و  صـصخملا . وا  دیقملاب  رفظلا  دعب  ماعلا  وا  قلطملاب  لمعلا  کلذکف  لیلدلاب  رفظلا  دعب  لصالاب  لمعلل  دروم  ال 

امم ال هناف  هیلع  روهظلا  لصا  فقوت  ءاقب ال  هتیجح  یف  ادبا  نایبلا  مدـع  روهظلا و  لصا  داقعنا  یف  بطاختلا  ماقم  یف  نایبلا  مدـع  وه  نایبلا 
.254 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هلامتحا . دحا  نم  نظی 

«. قسافلا دننام «: (- 1 [ ) 605]
ياهنیرق الوم  ب : لامها . ای  لامجا  هن  دـشاب - شیوخ  دارم  مامت  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  فلا : زا : دـنترابع  تمکح ، تامدـقم  (- 2 [ ) 606]

.548 ۀیافکلا 3 / حاضیا  ك : رتشیب ر . حیضوت  يارب  دشابن - دوجوم  بطاخت ، ماقم  رد  نقیتم  ردق  ج : دشاب . هدرکن  نایب  فالخرب 
. دنک ادیپ  روهظ  قالطا  رد  یقلطم  ات  دوش  يراج  تمکح ، تامدقم  دیاب  (- 3 [ ) 607]

. تسا هنمؤم  هملک  نآ ، دیق  هدومن - نایب  ار  شدیق  الوم  اریز  درادن  قالطا  هبقر ، هملک  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعا  هلمج « رد  الثم  (- 4 [ ) 608]
. درادن صیصخت  تیحالص  الا  و  (- 1 [ ) 609]

. دشاب قالطا  ياراد  هکنیا  ات  (- 2 [ ) 610]
روهظ قالطا ، رد  میئوگیم  تشادن ، رودص  نیح  رد  يدـیق  چـیه  دـش و  رداص   E«\ َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ  » i هبنـش زور  رگا  اضرف  (- 3 [ ) 611]
دیدرت يدـیق  رد  هچناـنچ  دوشیمن و  دراو   E«\ َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ  » i قالطا هب  ياهبرـض  دـش ، رکذ  نآ  يارب  يدـیق  دـعب ، زور  رگا  لاح  دراد 
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. میئامنیم کسمت  شقالطا  هب  میئامن 
. درک ادیپ  روهظ  قالطا ، رد  ینعی : (- 1 [ ) 612]
. تسه يزیجنت  مه  قلطم  روهظ  و  (- 2 [ ) 613]

. میدرک نایب  لوا  هجو  حیضوت  رد  هک  (- 3 [ ) 614]
. دوش قحلم  بلاغ ، رب  كوکشم » دیاب « سپ  (- 4 [ ) 615]

1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 616]
اخـسان ماعلا  ناک  ولف  قلعم  یقـالطا  روهظ  یناـمز  ـالا  مومعلا  یف  صاـخلا  روهظ  زجنم و  یعـضو  مهدـنع  ماـعلا  روهظ  ناـف  (- 1 [ ) 617]

یلع یقالطالا  روهظلا  میدـقت  مزلی ح  هناف  احراش  اصـصخم و  صاخلا  لعج  اذا  ام  فالخب  زجنملا  يوقـالا  روهظلاـب  ذـخالا  مزلی  صاـخلل 
.333 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یعضولا .

. تسا بجاو  املع  رئاس  مارکا  دننام  مه  دیز  مارکا  دعب ، هب  نیا  زا  یلو  دوب  مارح  دیز ، مارکا  زورما ، ات  میئوگب : ینعی : (- 2 [ ) 618]
. دنتسه يواسم  ود  ره  هکنیا  ای  (- 1 [ ) 619]

. میدرک نایب  هحفص 523  ۀیافکلا  حاضیا  مّوس  دلج  رد  ار  لاؤس  خساپ  تسیچ ؟ صیصخت  خسن و  نیب  هرمث  لاؤس : (- 1 [ ) 620]
. املع مامت  مارکا  بوجو  رارمتسا  رد  نآ  روهظ  دارفا و  مومع  رد  ءاملعلا » مرکا  روهظ « (- 2 [ ) 621]

. صاخ دورو  زا  دعب  ینعی : (- 3 [ ) 622]
. تسین ماع  مومع  هب  ینانیمطا  نادنچ  ّنأک  (- 4 [ ) 623]

. دومن ظفح  ار  ماع  مومع  دیقم و  ار  قلطم  دیاب  دنتفگیم : و  (- 5 [ ) 624]
. تسا صیصخت  خسن و  نیب  رئاد  رما ، هک  (- 1 [ ) 625]

. صاخ بناج  رد  هچ  ماع و  بناج  رد  هچ  (- 2 [ ) 626]
«. عضولاب هن « (- 3 [ ) 627]

. ماعلاب لمعلا  نامز  لبق  صاخلا  دوروب  صیصختلا  طارتشا  یلع  ءانب  فلا : (- 1 [ ) 628]
. ادیز مرکت  ال  هدومرف : الوم  زورما  اما  هدش  عقاو  میرکت  دروم  زور ، هد  اضرف  هدوبن  ءاملعلا » مرکا  تحت « امکح  دیز ، ب :

. صصخم هن  تسا  ماع  خسان  صاخ ، نآ  دب  ال  دوش ، رداص  ماع ، هب  لمع  نامز  زا  دعب  رگا  الا  و  (- 2 [ ) 629]
. هدش رداص  ص » مرکم « یبن  ناسل  زا  یتامومع  نینچمه  و  (- 3 [ ) 630]

.334 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀلقلا . ضرف  فالخ  وه  خسنلا ح و  ةرثک  موزلل  (- 4 [ ) 631]
روهظ نع  تاصوصخلا  ببـسب  دـیلا  عفر  ینعی : اضیا ، روهظ » قلعتم ب « ۀیببـسلل و  اـهقالطاب » یف « ءاـبلا  و  روهظ » قلعتم ب « (- 1 [ ) 632]

نامزالا و لاوحالا و  یف  اّیقالطا  دارفالا و  یف  ایعـضو  اروهظ  ماعلل  نا  نم  ّرم  امل  ینامزالا  اهقالطا  ببـسب  تباثلا  رارمتـسالا  یف  تاـمومعلا 
. ینامزالا هقالطا  عفرت  ماعلا  دعب  ةدراولا  تاصوصخلا 

وه يذلا  یعقاولا  مکحلا  نایب  يا : ۀقیقح ، صیـصخت  هنال  روبزملا  ینعملاب  خسنلا  وه  یناثلا و  هجولا  فعـض  یلا  ةراشا  هلعل  (- 2 [ ) 633]
. ۀلاصا یلع  اینبم  هب  لمعلا  ناک  لب  صاخلاب  خسنی  یتح  ایلعف - ایعقاو  امکح  و  ایدـج - ادارم  نکی  مل  ماعلا  نا  ضورفملا  ذا  صاخلا  يدؤم 

.264 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : مومعلا ر .
.405 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . (- 3 [ ) 634]

. صیصخت هلأسم  ینعی : (- 1 [ ) 635]
. تسه ياهدسفم  نآ  ءافخا  رد  ای  اوقا  تحلصم  کی  نایب ، ریخأت  رد  هک : يدراوم  رد  ینعی : (- 2 [ ) 636]
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. تابثا هن  تسا  توبث  ماقم  رد  ام  ثحب  (- 3 [ ) 637]
. تسا هدوب  مه  دارفا  نآ  لماش  هدوبن - مولعم  صصخم ، یتقو  ات  ارهاظ - ماع  هچرگ  (- 4 [ ) 638]

. يوناث یعقاو  ول  و  (- 1 [ ) 639]
.334 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 640]

همحر یقارنلا  هنا  رهاظلا  هماقم و  هّللا  یلعا  خیشلا  يرصاعم  ضعب  وه  ءاطخ  هابتـشا و  یف  عقو  يذلا  مالعالا  ضعب  نم  دارملا  (- 1 [ ) 641]
.118 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . هّللا .

. صیصخت زا  لبق  هن  صیصخت  زا  دعب  ّماع  ینعی : (- 2 [ ) 642]
یکی اب  ار  ماع  یتقو  دوب ، قلطم -- صوصخ  مومع و  نیصاخ ، زا  کیره  ماع و  نیب  تبسن  هک  صاخ  ود  میتشاد و  ماع  کی  (- 3 [ ) 643]

هظحالم رگید  صاخ  اب  ار  هدروخ  صیصخت  ماع  تبـسن  دیاب  تلاح  نیا  رد  دیوگیم  مالعالا » ضعب  میدز «، صیـصخت  صاخ ، ود  نآ  زا 
بلقنم تبـسن ، دراد ، ناکما  نوچ  دوش  هظحالم  رگید  صاخ  اب  هدـنامیقاب  ماع ، تحت  رد  هچنآ  نیب  تبـسن  دـیاب  رگید : تراـبع  هب  دومن 

. دشاب هدش 
. املع قاسف  هب  (- 1 [ ) 644]

. دناهدش جراخ  نآ ، تحت  زا  قاسف  هدروخ و  صیصخت  قاسف ، هب  ءاملعلا  مرکا  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  نوچ  (- 2 [ ) 645]
«. ب صاخ « هلیسو  هب  (- 1 [ ) 646]

. دشاب یقاب  دوخ  توق  هب  دوب ، صاخ  نیا  ماع و  نیب  صیصخت ، زا  لبق  هک  یتبسن  ینعی : (- 2 [ ) 647]
. کلذب هروهظ  مالثنا  مدع  لجال  يا و  (- 1 [ ) 648]

ۀیافک حرـش  ك : ر . اصـصخم .] هنوک  ثیح  نم  هتاذ ال  ثیح  نم  تایـصوصخلا  رئاس  نیب  هنیب و  ۀبـسنلا  ظحالی  نا  ّدب و  الف  (- 2 [ ) 649]
.336 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 

. دوشیم قساف  لداع و  ملاع  لماش  (- 3 [ ) 650]
ریغ ءاملع  رد  طقف  روکذم  ماع  روهظ  ادتبا  زا  قاسفلا » الا  ءاملعلا  مرکا  دـیوگب «: الوم  رگا  الثم  لصتم ، صـصخم  فالخ  هب  (- 4 [ ) 651]

مرکا دـیوگب « الوم  رگا  الثم  لصفنم ، صـصخم  فالخ  هب  دوشیم  مومع  رد  ماع  روهظ  داقعنا  عنام  لصتم ، صـصخم  ینعی : تسا  قساـف 
ملاع رد  ینعی : مومع - رد  روهظ  نآ ، يارب  ماع  رودـص  درجم  هب  تروص  نیا  رد  ءاملعلا » نم  قساـفلا  مرکت  ـال  دـیامرفب « سپـس  ءاـملعلا »

- لصفنم صـصخم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  دوشیمن . نآ  يارب  روهظ  داقعنا  عنام  يدـعب ، صـصخم  دوشیم و  دـقعنم  قساف - لداع و 
. دوشیم قساف  ملاع  رد  روکذم  ماع  تیجح  عنام  ءاملعلا - نم  قاسفلا  مرکت  ال  ینعی :

لاصتالا و نم  هب - الغاشتم  ماد  ام  ءاش  ام  همالکب  قحلی  نا  ملکتملل  نا  مهلوق : لثم  یف  هب - داری  ام  انه  لصتملاب  دارملا  سیل  (- 5 [ ) 652]
مرکت ال  ءاملعلا ، مرکا  لثم « نم  نییفـسلفلا » مرکت  ال  لئاقلا « لوقف  هیلع  و  اهددـعت . ۀـلمجلا و  ةدـحو  امهب  دارملا  لـب  نییـسحلا  لاـصفنالا 

.477 ۀیاردلا 3 / یهتنم  ك : ر . اسح ...  یلوالاب  ۀیناثلا  تلصتا  نا  نیتلمجلا و  ددعتل  لصفنم  نییفسلفلا »
ماعلا نوک  مدعب  عطقلا ح  لصحیف  ایعطق  ناک  اذا  صصخملا  نا  وه  لکشتسملا  رظن  یف  یعطقلاب  صیـصختلا  هجو  نا  رهاظلا  (- 1 [ ) 653]

ك: ر . هروهظ . صصخملاب  ملثنی  هیف و ال  ارهاظ  نوکی  فیکف  مومعلا  یف  المعتسم 
.123 لوصالا 6 / ۀیانع 

. دش رقتسم  دقعنم و  ماع ، يارب  روهظ  نوچ  (- 2 [ ) 654]
. نییوحنلا مرکت  ال  ینعی : (- 3 [ ) 655]

. مینزیم صیصخت  نییوحنلا - مرکت  ءاملعلا و ال  نم  قاسفلا  مرکت  ال  صاخ - ود  نآ  هلیسو  هب  ار  ءاملعلا » مرکا  اتجیتن « (- 4 [ ) 656]
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هب فرتعا  ام  وه  عضولا  مدع  ینعا  لوالا  و  روهظ » داقعنا  بجوت  ال  هلوقل «: لیلعت  امهالک  هیلع - فطع  امم  هدعب - ام  اذـه و  (- 1 [ ) 657]
یلع لدی  ماعلا و ال  نع  هلولدم  جارخا  صاخلا  نأش  نا  حوضول  ۀنیعملا - ۀنیرقلا  مدـع  ینعا  یناثلا - و  صـصخملا . ماعلا  ۀـیزاجمب  لئاقلا 

.279 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هضعب . ما  یقابلا  مامت  وه  صیصختلا  دعب  ماعلا  نم  دارملا  نا 
زا دـعب  دوـش  هظحـالم  رگید  صاـخ  نآ و  نیب  تبـسن  دـیاب  سپ  تسا  صیـصخت  زا  دـعب  رادـقم  ناـمه  نآ ، ياـنعم  و  (-» ... 2 [ ) 658]

.324 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . صیصخت .»
. صیصختلا یف  کشلا  دنع  اهب  لمعیل  ۀیلکلا  ةدعاقلا  ةدافال  (- 3 [ ) 659]

. دیئامن هعجارم  دعب ، هب  هحفص 374  موس ، دلج  ۀیافکلا ، حاضیا  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 660]
مینادیمن تسا و  ددعتم -- هک  مه  تاصوصخ  هدشن ، لامعتـسا  مومع ، رد  ماع  هک  دـشاب  نیا  رب  هنیرق  صیـصخت ، رگا  الا  و  (- 2 [ ) 661]

. درادن تیجح  صاخ  بتارم  زا  کیچیه  رد  دوشیم و  لمجم  ماع ، اتجیتن  هدش  هدارا  صاخ ، زا  هبترم  مادک 
عنام الف  رخآ ، صصخمب  صیصختلا  مدع  ۀلاصاب  یقابلا  مامت  یف  ماعلا  روهظ  تبثا  ثیح  هدق » مظعالا « انخیـشب  ضیرعت  اذه  (- 1 [ ) 662]
یلع انینب  ول  یتح  ۀبسنلا  بالقنا  مزلی  الف  هیلع  رخآلا و  صاخلا  عم  صـصخملا  ماعلا  اذه  ۀظحالم  یقابلا و  مامت  یف  ماعلاب  کسمتلا  نم  ح 

. صیصختلاب ازاجم  ماعلا  ةروریص 
روهظلا أشنم  نال  یقابلا  مامت  یف  ماعلا  روهظ  داقعنا  بجوت  رخآ ال  صصخم  مدع  ۀلاصا  نا  هلـصاح : خیـشلا و  مالک  در  اذه  (- 2 [ ) 663]

کلذ لیـصفت  صاخلا  ماعلا و  یف  هنم  مدقت  دـق  و  رخآ . بجوم  روهظلل  سیل  حـضاو و  وه  امک  دوقفم  امهالک  ۀـنیرقلا و  اما  عضولا و  اما 
. افنآ هترابع  یلا  انرشا  امک 

صیـصختلا دعب  ماعلا  نوکی  الف  اهیلع  ۀنیرق  بصنی  مل  صیـصختلا و  بتارم  نم  ۀصاخ  ۀبترم  ملکتملا  دیری  نا  نکمی  ینعی : (- 3 [ ) 664]
.278 - 279 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هیف .  ۀجح  نوکی  یتح  بتارملا  نم  ءیش  یف  ارهاظ 

دعب ظفل ، اذهل  تسا  تازاجملا » برقا  نوچ « یقابلا  مامت  هک  دناهتفگ  یـضعب  هدش و  حـضاو  انعم  نیا  دوخ ، لحم  رد  و  (-) ... 4 [ ) 665]
، يزاجم يانعم  يارب  هک  دوشیمن  نیا  ثعاـب  ندوب  تازاـجملا » برقا  اریز « تسا  شودـخم  مه  نیا  نآ و  رد  تسا  رهاـظ  صیـصخت ، زا 

. دشاب هنیعم  هنیرق 
هن دـشاب  دارم  زا  صیـصخت  دـشاب و  نیا  هظحالم  هب  روهظ  دـشاب و  هل  عضو  ام  مامت  رد  ماع  لامعتـسا  تسا  نکمم  هکنیا  اـب  هلمجلاـب » و  » 

سپ صیصخت  زا  دعب  ول  دوخ و  هل  عوضوم  مومع  رد  تسا -- لمعتسم  ماع ، نوچ  سپ  تسین  تاروکذم  نیا  يارب  یهجو  هیف ، لمعتـسم 
زا دـعب  تسا  تجح  نآ ، رد  ماـع  هچنآ  بسح  هب  هن  دـشاب  ماـع  ياـنعم  نیمه  بسح  هب  رگید  لـیلد  اـب  نآ  تبـسن  هظحـالم  هشیمه  دـیاب 

.324 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . صیصخت .)
دروم الب  هئاقب  امهب  ماعلا  صیـصخت  نم  مزاللا  ناف  مهلودـع  مارکا  هرکی  مهقاـسف و  مرکت  ـال  ءاـملعلا و  مرکا  درو  اذا  اـمک  (- 1 [ ) 666]
یقبی نیـصیصختلا  الکب  ماعلا  صیـصخت  دعب  ّهنإ  ثیح  یفوکلا  يوحنلا  مرکت  يرـصبلا و ال  يوحنلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم  فالخب 

.337 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ناجهتسا . مزلی  الف  ةریثک  دارفا  ماعلا  تحت 
: لاقی نا  یلوالا  صیصختلا و  دعب  یقابلا  مامت  دارملا  نوکب  ۀتبثملا  ۀمکحلا  تامدقم  يدحا  هذه  (- 2 [ ) 667]

«. نایبلا ماقم  یف  ماعلا  اذهب  ملکتملا  نوک  عم  » 
وه امک  دراوملا  عیمج  یف  یقابلا  مامت  یف  ماعلا  روهظ  ریغ  نایبلا - ماقم  یف  ماعلاب  ملکتملا  نوک  عم  ۀنیرق - بصن  مدع  و  يا : (- 3 [ ) 668]

هوحن و  نکل » و  ب « وه » و  هلوق «: لدبا  ول  و  ۀیجراخ . ۀنیرق  ۀـنوعمب  یقابلا ال  مامت  یف  هسفنب  صـصخملا  ماعلا  روهظ  یعدـملا  ذا  یعدـملا 
نکی مل  ول  المجم - ماعلا  ةروریص  نم  مدقتملا  لاکشالاف  اذه  یلع  دراوملا و  عیمج  یف  معن » یف « هکردتـسا  ام  ۀیمامت  مدع  یلع  لدا  ناک 

.280 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هلاح .  یلع  قاب  صیصختلا - دعب  ۀقیقح 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1756 

http://www.ghaemiyeh.com


. ناک ول  (- 1 [ ) 669]
لجـال صیـصختلا  ماـقم  یف  ادـئاز  ناصـصخملا  ناـک  دـحاو و  صـصخمب  ناجهتـسالا  مزلی  مل  وـل  ذـئنیح  و  نکی . مـل  وـل  (- 2 [ ) 670]

نم ضعبب  صیصختلا  نم  وا  رخآ  صصخم  نم  اذکه  عبر و  وا  ثلث  وا  فصن  دحاو و  صصخم  مامتب  صیـصختلا  نم  ّدب  الف  ناجهتـسالا 
تاصـصخملا عومجم  ماعلا و  نیب  ناک  امل  انه  رییختلا  حیجرتلا و  نا  مث  مصاعلا . هّللا  هیقفلا و  ةدهعب  هلک  کلذ  زایتما  نیـصصخملا و  الک 

نم يوقا  ناک  اذا  همیدـقت  یف  لاکـشا  الف  اهنم  لک  یلع  حـجرم  هل  نکی  مل  ول  اهعومجم و  یلع  هل  حـجرم  نم  اهیلع  هحیجرت  نم  ّدـب  ـالف 
هحیجرت اضیا  رهاظلا  لکلا و  دنس  عم  هدنس  ةاواسم  ةروص  یف  رییختلا  یف  لاکشا  امک ال  هنم  يوقا  تناک  ول  هیلع  اهمیدقت  یف  اذک  لکلا و 

. فعضالا یلع  اهلامتشال ح  رخآلا  نم  يوقا  اهضعب و  دنس  عم  ایواسم  هدنس  ناک  اذا 
بکرملا ذا  یقابلا  نم  فعضا  اهضعب و  دنسل  ایواسم  هدنس  ناک  اذا  اهحیجرت  رهاظلا  نا  امک  فعضا  يواسملا  فعـضالا و  نم  بکرملا  و 

نوکی يوقالا ال  فعضالا و  نم  بکرملا  اذا  رییختلاف  رخآلا  نم  يوقا  ضعبلا و  نم  فعضا  هدنس  ناک  اذا  و  يوقا . يوقالا  يواسملا و  نم 
.337 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . يوقا .  فعضا و ال 

.324 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 671]
رییغت یکدنا  اب  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  نتم  هدمآ ، هر » فّنصم « مالک  حیضوت  رد  هچنآ  (- 4 [ ) 672]

.325 / 2 تسا - تاملک  زا  یضعب  رد 
. حجرم دوجو  تروص  رد  (- 1 [ ) 673]

. حجرم دوجو  مدع  تروص  رد  (- 2 [ ) 674]
تناک اذا  امک  ةدحتم  ۀضراعتملا  ۀـلدالا  نیب  ۀبـسنلا  تناک  اذا  امیف  نوکی  تاروهظلا  نیب  ۀبـسنلا  ۀـظحالم  نم  هانرکذ  ام  يا : (- 3 [ ) 675]
امهنم دـحاو  لک  نیب  ۀبـسنلا  ناف  مهنم » نییرـصبلا  مرکت  و ال  مهنم ، نییفوکلا  مرکت  و ال  ءارمالا ، مرکا  هلوقک «: اقلطم  صخا  اـهنیب  ۀبـسنلا 

. اقلطم صخا  ءارمالا » مرکا  عم «
.285 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . قلطملا .  صخالا  یه  ةدحتم و  اهنیب  ۀبسنلا  ناف  ۀمدقتملا  ۀلثمالاک  (- 4 [ ) 676]

لوالا و نیب  قلطم و  مومع  نیلوالا  نیب  ۀبـسنلاف  لودعلا » مارکا  بحتـسی  و « مهقاسف » مرکت  ال  و « ءاملعلا » مرکا  درو « اذا  امک  (- 1 [ ) 677]
دعب قلطملا  مومعلاب  ثلاثلا  نیب  هنیب و  ۀبسنلا  بلقنت  لودعلا  وه  مهقاسف و  ریغب  ءاملعلا  يا  یناثلاب  لوالا  صخ  اذا  و  هجو . نم  مومع  ثلاثلا 

مهئاملع ریغب  ثلاثلا  دافم  وه  يذلا  لودـعلا  صـصخی  الف  لودـعلا  نم  اقلطم  صخا  لودـعلا  ءاملعلا  نا  ةرورـض  هجو  نم  امومع  تناک  ام 
اذا امکف  ۀبسنلا  بالقنا  مدع  لاثم  اما  و  فنصملا . هرکذ  امل  هجو  نم  مومعلا  یه  ۀیلوالا و  ۀبـسنلا  ۀلماعم  نم  دب  لب ال  لوالا  لیلدلا  لجال 

صـصخ ءاوس  هجو  نم  مومع  ثلاثلا  لوالا و  نیب  ۀبـسنلا  ناف  ءارعـشلا » مارکا  بحتـسی  و « مهنم » قاسفلا  مرکت  ـال  و « ءاـملعلا » مرکا  درو «
لوصالا ۀیافک  حرـش  ك : ر . نیماعلا . نیب  هجو  نم  مومعلا  ۀلماعم  ماعلا و  یلع  صاخلا  میدـقت  نم  لوالاک  هیف  مکحلاف  ما ال  یناثلاب  لوالا 

.338 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 
. دشاب هدش  بلقنم  صیصخت ، زا  دعب  تبسن ، هچرگ  (- 2 [ ) 678]

الإ هتحت  قبی  مل  مهقاسف » مرکت  ال  هلوقب « صـصخ  اذا  ام  دـعب  ءاملعلا » مرکا  یلوملا « لوق  نا  لوالا  لاثملا  یف  ضرف  اذا  اـمک  (- 1 [ ) 679]
هجو نم  ماعلا  مدق  ول  عامتجالا  ةدام  یف  ذا  لودعلا  مارکا  بحتسی  هلوق  یلع  يا  رخآلا  هجو  نم  ماعلا  یلع  مدقی  ذئنیحف  نانثا  وا  دحاو  درف 
یلا ۀبسنلاب  عامتجالا  دروم  یف  ۀیـصوصنلا  یف  صاخلاک  راص  هدارفا  ۀلقل  صـصخملا ح  ماعلاف  ءاملعلا » مرکا  هلوقل « دروم  قبی ح  مل  رخآلا 

.338 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . همومعب . هیف  رهاظلا  رخآلا  هجو  نم  ماعلا 
. دعب هب  هحفص 257  ك : ر . (- 2 [ ) 680]

لک مرکا  سپ « تسا  بحتـسم  ناشمارکا  هک  مه  لودـع  دـش ، جراخ  ماـع ، تحت  زا  لوا  صیـصخت  هلیـسو  هب  قاـسف  نوچ  (- 1 [ ) 681]
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. درادن یقادصم  چیه  ملاع »
ایازملا و ریصت  اهریغ  یلا  ۀصوصنملا  تاحجرملا  نع  يدعتلا  یلع  ءانب  هنا  ینعی : ۀفلتخم » ءاحنا  یلع  تناک  نا  و  هلوقل «: دیق  (- 1 [ ) 682]
، لوقعلا فحت  ثیدح  یف  امک  هترثک  ثیداحالا و  ضعب  یف  رارکتلا  ۀلق  طئاسولا و  ۀلقک  اهدراوم  ۀـصوصنملا و  ایازملا  نم  رثکا  اهدراوم 

.305 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ادروم . اخنس و  ۀفلتخملا  ایازملا  نم  کلذ  ریغ  و 
صصخم ماع  ینعی : (- 2 [ ) 683]

مدـقم رگید ، ماع  رب  سپ  تسین  زئاج  نآ  رد  یفرـصت  رگید  هک  هدـش  صن  لثم  شدوخ  دارفا  یقاـب  رد  صـصخم  ماـع  اریز  (- 3 [ ) 684]
ماع هب  هجو  نم  نیماع  تبسن  ندش  بلقنم  مدقت ، هجو  هکنیا  هن  تسا  رگید  ماع  هب  تبـسن  صـصخم ، ماع  تیرهظا  مدقت ، هجو  دوشیم و 

. تسا هجو  نم  ماع  هیلوا  تبسن  نامه  كالم ، تسین و  مدقت  بجوم  تبسن ، بالقنا  هک  میدرک  نایب  البق  اریز  تسا  قلطم 
. صصخم ماع  ینعی : (- 4 [ ) 685]

. تسا دنس  حیجرت  ثعاب  ینعی : (- 1 [ ) 686]
. حیجرت بوجو  رب  انب  هتبلا  (- 2 [ ) 687]

، عقاو نایب  روظنم  هب  تیاور  نآ  ینعی : هماع ، اب  تفلاخم  دننام  تسا  تیاور  رودص  تهج  تاحجرم ، زا  یـضعب  دروم  ینعی : (- 3 [ ) 688]
. رگید یعاود  ای  هیقت  هن  هدش  رداص 

ۀضحمتم اهنا  امکف  مالک  الب  ۀهجلا  حیجرت  یف  ۀضحمتم  دنسلا  یعوطقم  یف  ۀیقتلل  ربخلا  ۀفلاخم  نا  نم  مهوتی » دق  امل  عفد  (-» 1 [ ) 689]
« عفدلا لصاح  و  امهرابتعا « لیلد  قالطا  یـضتقمب  رودصلا  امهیف  لصالا  نوک  دعب  اضیا  دنـسلا  ینونظم  یف  کلذک  نکیلف  کلذـل  امهیف 

دنسلا ینونظم  یف  ینعم  ذا ال  اضیا  دنـسلا  ینونظم  یف  کلذک  اهنوک  بجوی  امم ال  وه  کلذ  یف  ۀضحمتم  دنـسلا  یعوطقم  یف  اهنوک  نا 
هیجو و هجو  هل  امم  ناک  نا  فلاخملا و  رودـصب  دـبعتلا  ناف  ۀـیقتلا  یلع  ۀـماعلل  قفاوملا  امهدـحا  لمح  مث  اعیمج  امهیلک  رودـصب  دـبعتلل 

دبعتلا نیب  رمالا  رودی  ۀهجلا و  نود  دنسلا  ۀلحرم  یف  ضراعتلا  عقی  ارهقف  هل  لصحم  امم ال  ۀیقتلا  یلع  لمحیل  قفاوملا  رودصب  دبعتلا  نکل 
نا ضراعتلا  ثحابم  نم  لوالا  لصفلا  رخآ  یف  مدقت » دق  و  ۀهج « ادنـس ال  ۀحجرم  ۀـماعلل ح  ۀـفلاخملا  نوکتف  كاذ  دنـسب  وا  اذـه  دنـسب 

« لوالا یف  اما  ۀهج «. ۀلالد و  نیینظ  اناک  وا  ۀهج  ۀلالد و  نییعطق  اناک  ءاوس  دنسلا  بسحب  الا  ناضراعتی  داکی  الف  ایفانت  اذا  نیینظلا  نیلیلدلا 
وا امهتلالد  یف  لالخالا  عقیل  امهرابتعا  لیلد  قالطا  یـضتقمب  اـعیمج  اـمهیلک  رودـصب  دـبعتلل  ینعم  ـال  هنـالف  یناـثلا » یف  اـما  و  حـضاوف «

عجارف امهتهج  وا  امهتلالد  یف  امهرابتعا ال  لیلد  تحت  جردلا  یف  امهدنس و  یف  ضراعتلا  عقی  ارهقف  الـصا  اهب  عفتنی  وحن ال  یلع  امهتهج 
.133 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ربدت . و 

. ضراعم ربخ  ینعی : (- 2 [ ) 690]
. تسا دنس  حیجرت  هب  شتشگزاب  دهدیم  حیجرت  دنکیم و  دییأت  ار  تیاور  رودص  تهج  هک  مه  هماع  اب  تفلاخم  سپ  (- 3 [ ) 691]

.327 / 2 ك : ر . میاهدومن - جرد  ار  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  هیافک  حرش  نتم  فنصم ، ترابع  حیضوت  يارب  (- 1 [ ) 692]
. دنسلا ینونظم  رد  ینعی : (- 2 [ ) 693]

لـصا نع  ربخلا  رودص  ناونع  رخأت  یلا  ارظن  رودصلا  ۀهج  ثیح  نم  حـجرملا  یلع  يرودـصلا  حـجرملا  میدـقتب  لاقی  ناب  (- 1 [ ) 694]
ۀجحلا نع  رداص  ربخ  كانه  سیلف  رودصلا  ثیح  نم  حیجرتلا  لیلد  یـضتقمب  حوجرملا  رودص  مدعب  مکح  اذاف  ۀبترملا  بسحب  هرودص 
میدقتب رودـصلا و  ۀـهج  ثیح  نم  حوجرملا  رخآلا  لابق  یف  هیلع  ۀـمئاقلا  ةرامالا  ۀـهج  نم  یعقاولا  مکحلا  نایبل  هرودـص  ناب  مکحی  یک 
حجارلا نوک  ثیح  نم  وـه  اـمنا  رودـصلا  بسحب  حـیجرتلا  نا  یلا  ارظن  رودـصلا  ثیح  نم  حـجرملا  یلع  نومـضملا  ثیح  نم  حـجرملا 

ۀهج نم  عقاولا  یلا  ۀبـسنلاب  حوجرملل  لـصاحلا  صخـشلا  برقلا  محازی  ـال  وهف  حوجرملا  نم  اـعون  یعقاولا  هّللا  مکح  یلا  برقا  ارودـص 
یلع همدـقت  عم  هنع  يرودـصلا  حـجرملا  رخأت  یلع  ءانب  رودـصلا  ۀـهج  ثیح  نم  حـجرملا  یلع  اضیا  همیدـقتب  هنع و  ۀفـشاکلا  تاراـمالا 
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.339 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . کلذ ....  ۀیضق  نا  ةرورض  کلذ « یتهجلا و  حجرملا 
. تاحجرم رئاس  و  (- 2 [ ) 695]

. تسا مدقم  ربخ ، ترهش  رب  يوار  تیلدعا  میئوگب : اضرف  (- 3 [ ) 696]
. دشابیم یصخش  نظ  نظ ، زا  دارم  هک  میدرک  هراشا  مه  البق  (- 1 [ ) 697]

. تسا یعون  نظ  لوصح  عقاو ، هب  تیبرقا  زا  دوصقم  (- 2 [ ) 698]
مهناف ةرهاطلا » مهحاورا  یلاعت  هّللا  سدق  هذیمالت « ضعب  مظعالا و  انخیـش  یناهبهبلا و  دـیحولاک  نیققحملا  نم  ۀـعامج  نم  (- 3 [ ) 699]

یلع يرودصلا  میدـقتب  ینومـضملا  یتهجلا و  يرودـصلا و  حـجرملا  یلا  اهمیـسقت  دـعب  تاحجرملا  نیب  بیترتلا  نایب  یف  مهـسفنا  اوبعتا 
. یتهجلا یلع  ینومضملا  حجرملا  میدقتب  رودصلا و  لصا  نع  ۀبتر  رودصلا  ۀهج  رخأتل  یتهجلا 

.309 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . سفنلا .]... » باعت  هجو ال  الف  هلوق «: نم  ءانثتسا  (- 4 [ ) 700]
. میدرک لقن  هحفص 186 و 185  رد  ار  تیاور  ود  نآ  نتم  (- 1 [ ) 701]

« ترهش -» 2 تیعروا - تیقدصا و  تیهقفا ، تیلدعا ، يوار -» تافـص  -» 1 تسا : نینچ  هلوبقم ، رد  تاـحجرم  رکذ  بیترت  (- 2 [ ) 702]
«. هماع اب  تفلاخم  -» 4 تنس » باتک و  اب  تقفاوم  -» 3

«. طایتحا اب  تقفاوم  -» 4 هماع » اب  تفلاخم  -» 3 يوار » تافص  -» 2 ترهش » -» 1 تسا : نینچ  تاحجرم ، رکذ  بیترت  هرارز ، هعوفرم  رد 
درک و رکذ  ار  ود  نآ  زا  یکی  لوا ، دیاب  هرخالاب  نایب ، ماقم  رد  تسا  بجاو  ناشمارکا  ورمع  دیز و  دنیوگب : دـنهاوخب ، رگا  (- 3 [ ) 703]

. تسه اهنآ  نیب  يرخأت  مدقت و  دوش و  مارکا  لوا ، دیاب  هدش ، رکذ  لوا  هک  يدرف  هک  تسین  نآرب  لیلد  هلئسم ، نیا  اما  ار  يرگید  دعب ،
ۀماعلا امهنم  فلاخی  ام  یلا  اورظناـف  ناـفلتخم  ناربخ  مکیلع  درو  اذا  هدـش «: لـقن  ع » متـشه « ماـما  زا  هک  تیاور  نیا  دـننام  (- 4 [ ) 704]

.310 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هوعدف » مه  رابخا  قفاوی  ام  یلا  اورظنا  هوذخف و 
ناف انثیداحا  هّللا و  باتک  یلع  امهـسقف  نافلتخملا  ناثیدحلا  كءاج  اذا  ع «-» حلاصلا « دبعلا  نع  مهج - نب  نسح  ربخ  دننام  (- 5 [ ) 705]

هحفص 89. ثیدح 48 ، یضاق ، تافص  باوبا  ، 18 ۀعیشلا ج ، لئاسو  ك : ر . لطاب .» وهف  اههبشی  مل  نا  قح و  وهف  اههبشا 
ك: ر . نییواستم . انوکی  وا  عقاولا  یلا  ۀیبرقالا  وا  قدصلاب  نظلا  بجوت  ۀیزم  قفاوملا  ربخلا  یف  نوکی  نا  ناکمال  هعئادـب  یف  (- 1 [ ) 706]

.341 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش 
. هدش رکذ  يرتشیب  تاحجرم  رگید - تایاور  هب  تبسن  هلوبقم - رد  نوچ  (- 2 [ ) 707]

. نآ ضراعم  ینعی : (- 3 [ ) 708]
لوصالا 468. دئارف  ك : ر . (- 1 [ ) 709]

. نیلضافتملا نیینظلا  نیربخلا  ینعا  هیف  نحن  امیف  نکمی  کلذ  ناف  رخآلا ، رودصب  دبعتلا  كرت  امهدحا و  رودصب  دبعتلا  يا : (- 2 [ ) 710]
.316 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .

مث ناهبهب  یف  ۀهرب  نطق  ناهفـصا و  یف  ۀنـس 1118  دلوت  بهذملا ...  جورم  یناهبهبلا  لمکا  دمحم  نب  رقاب  دـمحم  یلوملا  (- 3 [ ) 711]
ملاعملا یلع  كرادملا و  یلع  هیشاوح  حیتافملا و  یلع  هحرش  اهنم  اباتک  نیتس  نم  برقی  ام  فنـص  كانه ، ملعلا  رـشن  البرک و  یلا  لقتنا 

.109 باقلالا 2 / ینکلا و  ك : ۀنس 1208 ه ر . فیرشلا  رئاحلا  یف  یفوت  کلذ  ریغ  و 
. تسه هماع  اب  قفاوم  تیاور ، نآ  و  (- 1 [ ) 712]

. ام لاثم  رد  تسه - مه  هماع  قفاوم  هک  (- 2 [ ) 713]
. دشابیم یصخش  نظ  نظ ، زا  دارم  میتفگ : و  (- 3 [ ) 714]

. تسا ینأش  یعون و  نظ  لوصح  عقاو ، هب  تیبرقا  زا  دوصقم  (- 4 [ ) 715]
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. یتهج حجرم  زا  هن  دوش  لصاح  عقاو ، هب  تیبرقا  ای  قدص  هب  نظ  يرودص ، حجرم  زا  تسا  نکمم  ینعی : (- 1 [ ) 716]
. دشاب نآ  سکع  هلئسم ، تسا ، نکمم  یهاگ  و  (- 2 [ ) 717]

نوک وه  ۀـماعلا و  ۀـفلاخمب  حـیجرتلا  یف  هماقم  هّللا  یلعا  خیـشلا  اهلمتحا  یتلا  ۀـعبرالا  هوجولا  نم  عبارلا  هجولا  یلع  ءانب  يا  (- 3 [ ) 718]
ءانب اما  خلا و  ۀیقتلا ...  هیفف  سانلا  لوق  هبشی  ینم  هتعمـس  ام  ع :» هلوق « هیلع  لد  امک  ۀیقت  ۀماعلل  قفاوملا  رودصب  مکحلا  لجال  اهب  حیجرتلا 
نود البق  انرـشا  امک  ۀینومـضملا  تاحجرملا  نم  یهف  مهفالخ  یف  قحلا  دـشرلا و  نوک  لجال  اهب  حـیجرتلا  نوک  وه  یناـثلا و  هجولا  یلع 

ك: ر . ۀیتهجلا .
.138 لوصالا 6 / ۀیانع 

لوصالا 468. دئارف  ك : ر . (- 4 [ ) 719]
. دناهدرک لقن  ار  نآ  هر » فنصم « هک  (- 5 [ ) 720]

. تسا لداع  هماع ، فلاخم  تیاور  يوار  یلو  لدعا  هماع ، قفاوم  تیاور  يوار  ینعی : (- 1 [ ) 721]
. دراد يرودص  حجرم  هک  (- 2 [ ) 722]

. دشابیم رودص  تهج  حجرم  ياراد  هک  (- 3 [ ) 723]
. نیرتاوتم دننام : (- 4 [ ) 724]

 .... امهل ۀیجحلا  لیلد  لومش  ثیح  نم  امهیواست  ضرفل  اعم  امهرودصب  مکحلا  نم  دب  نیذلا ال  نیئفاکتملا  نیینظلا  یف  امک  (- 5 [ ) 725]
.316 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .

. نیلضافتم نیینظ  نیربخ  رد  ینعی : (- 6 [ ) 726]
. رودصلا تلاصا  ینعی : (- 1 [ ) 727]

هلدا رد  یـصیصخت  الـصا  میتشاد  مدقم  ار  یتهج  حـجرم  رگا  ماقم  نیا  رد  دـشابن و  اهنآ  رد  یـصیصخت  دـییقت و  الـصا  و  (- 2 [ ) 728]
عمج دننام  دوشیم  هیقت  رب  لمح  تسا ، هماع  اب  قفاوم  هک  يربخ  اهتنم  دـیآیمن  شیپ  يروذـحم  دریگیمن و  تروص  دـحاو  ربخ  تیجح 

صخـشم رهظا » دوجو « هطـساو  هب  دوشیمن و  دراو  دـحاو ، ربخ  تیجح  هلدا  هب  ياهمطل  الـصا  هک  تسا  دوجوم  ربـخ ، ود  نیب  هک  یلـالد 
. هدش هدارا  رهاظ ، فالخ  يرگید ، زا  هک  دوشیم 

، هدوب هیقت  روظنم  هب  رگید  مکح  نآ  هک  دوشیم  مولعم  هماع ، فلاـخم  ربخ  هنیرق  هب  ینعی : تسا  تیفیک  ناـمه  هب  مه  ثحب  لـحم  هجیتن :
تسا دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  صیصخت  اسأر و  نیربخلا » دحا  حرط « شاهمزال  هک  میئامن  مدقم  ار  رودص  لصا  حجرم  ام  هکنیا  فالخ  هب 

. تسا رودص  لصا  حجرم  رب  مدقم  یلالد و  هنیرق  حجرم و  لاح  دننام  یتهج  حجرم  لاح  هک  دش  مولعم  سپ 
. تسا لدعا  نآ ، يوار  هک  (- 3 [ ) 729]
. تسا هماع  اب  فلاخم  هک  (- 4 [ ) 730]

ۀلدا یـضتقمب  ۀیرودصلا - ۀـیزملا  وذ  وه  و  نیعملا - امهدـحاب  دـبعتلا  بجی  هناف  نیلـضافتم  ناضراعتملا  ناک  اذا  امیف  وه  و  (- 1 [ ) 731]
.318 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . حیجرتلا .

. میئامن مدقم  نآرب ، ار  هماع  اب  فلاخم  ربخ  اتجیتن  هدش و  رداص  ۀیقت  هماع ، اب  قفاوم  ربخ  میئوگب : دومن ، اضتقا  روکذم ، دبعت  (- 2 [ ) 732]
دحا مه « هیقت  رب  ربـخ ، لـمح  رد  اریز  هدـش  دراو  دـحاو ، ربـخ  تیجح  هلدا  هـب  یـصیصخت  لاـحيایلع ، باوـج : هصـالخ  (- 3 [ ) 733]

» هیقت قفاوم  ربخ  نوچ  درادـن  یئاـنعم  تسا ، رثا  بیترت  زا  تراـبع  هکنآ  تیجح  اریز  تسین  تجح  هماـع - قفاوم  ربـخ  ینعی : نیربـخلا -»
رد میشابن  راچان  و  دشاب - نکمم  دنس ، رد  فرـصت  ات  دش  مولعم  سپ  تسا  هجویب  یلالد ، عمج  هب  نآ  سایق  سپ  تسا  رثایب  و  مدعلاک »

میدرک رکذ  ار  هچنآ  تسا . رودـص  لصا  رب  عرف  رودـص ، تهج  اریز  دـسریمن  یتهج  حـجرم  هب  تبون  ادـبعت - اـی  اـعطق  نیربخ  قیدـصت 
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ۀیافک حرـش  ك : ر . تسا .  رودـص  تهج  حـجرم  هک  هماع  تفلاخم  رب  يرودـص  تاـحجرم  میدـقت  رد  دوب  مظعا  خیـش  مـالک  هصـالخ 
.330 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا 

ءانب کلذک  عقاولا و  یلا  ۀیبرقالا  وا  نظلاب  حیجرتلا  ۀطانا  يدعتلا و  یلع  ءانب  تاحجرملا  نیب  بیترتلا  ةاعارمل  هجو  هنا ال  نم  (- 1 [ ) 734]
نود نم  حجرملا  دادعت  نایب  ددصب  حـیجرتلا  یف  ةدراولا  رابخالا  رئاسک  ۀـعوفرملا  ۀـلوبقملا و  نوکب  لوقلا  یلع  نکل  يدـعتلا  مدـع  یلع 

وا دـحاو  حـجرم  رکذ  یلع  هیف  راصتقالا  ناکمل  ۀـلوبقملا  یف  امب  اهترثک  یلع  حـیجرتلا  رابخا  عیمج  دـییقت  مزل  الا  بیترتلا و  موزلل  ضرعت 
.341 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ادج . دیعب  وه  ۀثالث و  وا  نینثا 

. رودصلا ۀهج  ریغ  يا : (- 2 [ ) 735]
امل مالکلا  لوا  ۀهجلا - ثیح  نم  احجار  رخآلا  ربخلا  نوک  عم  يرودـصلا - حـجرملا  يذ  رودـصب  دـبعتلا  بوجو  لب  ینعی : (- 3 [ ) 736]

.320 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رابخالا . نم  تاحجرملا  بیترت  ةدافتسا  لاکشا  نم  تفرع 
. تسا لدعا  نآ ، يوار  هک  (- 4 [ ) 737]

لـصا عیرـشت  ماقم  یف  اهنوک  لـجال  اـما  اـمهمحازت  ةروص  یف  نیحجرملا  دـحاب  حـیجرتلا  یلع  راـبخالا  ۀـلالد  مدـع  ینعی : (- 1 [ ) 738]
نم هریغ  عم  یتهجلا  حجرملا  صوصخ  ۀمحازم  مکحل  اهـضرعت  مدع  لجال  اما  اهنیب و  بیترتلا  نایب  ددـصب  تاحجرملا ال  کلتب  حـیجرتلا 

رییختلا تاقالطا  یلا  عوجرلا  نم  هریغ  عم  یتهجلا  حجرملا  ۀمحازم  ةروص  یف  ّدب  الف  ۀماعلا  ۀفلاخمل  باتکلا  ۀقفاوم  ۀمحازمک  تاحجرملا 
ر. ۀیجالعلا . رابخالا  ظحالف 
.320 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :

هحفص 271. ك : ر . (- 2 [ ) 739]
ود ره  تسا - رودـص  حـجرم  کی  مه  يوار  تیلدـعا  تسا و  رودـص  حـجرم  کی  هماـع ، اـب  تفلاـخم  تقیقح ، رد  ینعی : (- 3 [ ) 740]

. دنشابیم يدنس  يرودص و  حجرم 
. میئامنیم ذخا  ار  اوقا  نآ ، قبط  دوش ، هدافتسا  تاحجرم  نیب  بیترت  هلوبقم - دننام  هیجالع - رابخا  زا  رگا  ای  (- 1 [ ) 741]

.139 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 2 [ ) 742]
امهلعج ۀیقتلا و  یلع  ۀماعلل  امهنم  قفاوملا  لمح  امهرودصب و  خیشلا  مزتلا  نیذلا  رودصلا  ثیح  نم  نیئفاکتملا  رودصب  يا : (- 1 [ ) 743]

.323 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . یتهجلا . حجرملاب  حیجرتلا  دروم 
رهاوجلا و بحاص  ثحب  رضح  ماع 1234 ه ، دلو  یتشرلا ، یناچوقلا  ناخ  یلع  دمحم  ازریملا  نب  هّللا  بیبح  ازریملا  خیـشلا  (- 2 [ ) 744]
، هوجولل ّدصتی  مل  يوتفلا و  یف  هعروت  ةدشل  دحا  هدلقی  نا  ضری  مل  ۀسائرلا و  نع  ضرعأ  هرصع ، ءاملع  رباکا  نم  ناک  يراصنالا  خیـشلا 

ماع ج 2 / سیمخلا 14 / ۀلیل  یفوت  اهریغ ، و  مالکلا » ملع  یف  مالظلا  فشاک  و « عئارـشلا » حرـش  و « لوصالا » عئادب  اهنم « ةریثک  فیناصت  هل 
مقر 719.  357 رشبلا 1 / ءابقن  ۀعیشلا ، مالعا  تاقبط  ك : ر . فرشالا . فجنلا  یف  نفد  1312 ه و 

. میدرک نایب  هحفص 282 - رد  اریخا - ار  باوج  لاکشا و  لصا  (- 3 [ ) 745]
بـسحب حیجرتلا  یف  ربتعا  دـق  هماقم  هّللا  یلعا  خیـشلا  نا  لیخت  مظاعالا  ضعب  نا  هلـصاح  امب  فنـصملا » هنع  باجا  دـق  و  (-» 1 [ ) 746]

هیلع درواف  نیئفاکتملا  یف  امک  العف  امهرودصب  دبعتلا  عقو  امم  وا  نیرتاوتملا  یف  امک  رودـصلا  یعوطقم  اما  ناضراعتملا  نوکی  نا  ۀـهجلا 
حیجرتلا اذه  درومف  هلوق  همهوی  امک  العف  امهرودصب  دبعتلا  عقو  امم  نیئفاکتملا  نا  سیل  خیشلا  ضرغ  نا  نطفتی » مل  و  روکذملا « ضقنلا 
حیجرتلا اذـه  نال  قباسلا  هلوق  لب و  خـلا  نیئفاکتملا ...  یف  امک  ادـبعت  وا  نیرتاوتملا  یف  امک  املع  اما  رودـصلا  ثیح  نم  نیربخلا  يواست 
نایواستم نیئفاکتملا  نا  هضرغ » لب  خلا « نیربخلا ...  یف  امک  ادبعت  وا  نیرتاوتملا  یف  امک  اعطق  امهرودص  ضرف  دعب  نیربخلا  یف  ظوحلم 

امک ادبعت  وا  لاقف » ۀمدقتملا « هترابع  ردص  یف  هب  حرـص  امک  رخآلا  نود  امهدحا  رودصب  دبعتلا  نکمی  الف  رودصلاب  دـبعتلا  لیلد  بسحب 
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نود امهدحا  رودصب  دبعتلا  نکمی  مل  اذاف  خـلا  رخآلا ...  رودـصب  دـبعتلا  كرت  امهدـحا و  رودـصب  دـبعتلا  ناکما  مدـع  دـعب  نیربخلا  یف 
. ادیج لمأتف  يرودصلا  نود  ۀصاخ  یتهجلا  حیجرتلل  ادروم  امهنوک  یف  رودصلا  یعوطقمک  ارهق  اناک  رخآلا 

.140 لوصالا 4 / ۀیانع  ك : ر .
دبعتلا و ناکما  وه  ادبعت  رودصلا  ثیح  نم  يواستلا  نم  هدق » خیـشلا « دارم  نا  روبزملا و  لیختلا  ۀحـص  مدع  یلع  هیبنت  اذـه  (- 2 [ ) 747]

نیفلاختم ما  ارودص  نیئفاکتم  اناک  ءاوس  اقلطم  نیـضراعتملا  یف  ۀیلعفلا  ۀجحلا  لقعت  مدعب  لاقی : یتح  یلعفلا  دبعتلا  ال  ۀـیئاشنالا ، ۀـیجحلا 
.324 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . کلذک .

. دنتسه يواسم  دنس ، رظن  زا  ود  ره  هک  (- 3 [ ) 748]
. هیقت رب  امهدحا  لمح  سپس  ود و  نآ  رودص  هب  دبعت  ینعی : (- 4 [ ) 749]

. هماع قفاوم  ربخ  ینعی : (- 5 [ ) 750]
هکارتشال رخآلا  هضراع  دقف  نیعملا  امهدحا  رودصب  دبعتلا  یـضتقا  اذا  ربخلا  ۀـیجح  لیلد  ناف  نیعملا  امهدـحاب  لب و ال  يا : (- 1 [ ) 751]

.141 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . رابتعالا . لیلد  تحت  لوخدلا  طانم  یف  هعم 
«. ب ربخ « هن  میوشیم و  دبعتم  فلا » ربخ « رودص  هب  هن  (- 2 [ ) 752]

. تسا هماع  اب  قفاوم  هک  (- 1 [ ) 753]
. تسین نایم  رد  یثلاث  لامتحا  و  (- 2 [ ) 754]

رما راصحناب  مزتلا  ثیح  هلقعت  مدـع  نم  یتشرلا  ققحملا  هدافا  ام  عنم  و  قفاوملا ، ینظلاب  دـبعتلا  لـقعت  نم  رکذ - اـمم  و  يا : (- 1 [ ) 755]
مدع یف  قفاوملا  یعطقلاب  قفاوملا  ینظلا  ۀسیاقم  یف  لاکـشالا  رهظ  دق  ۀیقت - هرودص  هرودـص و  مدـع  امه  نیلامتحا و  یف  قفاوملا  ربخلا 

رودـصلا لامتحا  ۀـیافک  حوضول  کلذ  ینظلا و  یعطقلا و  قفاوملا  نم  ءیـش  یف  دـبعتلا  لقعت  عنمل  هجو  هنا ال  رودـصلاب و  دـبعتلا  لـقعت 
تالامتحا ینظلا  قفاوملا  یف  نا  رمالا  ۀیاغ  هل  رابتعالا  لیلد  لومش  هب و  دبعتلا  ۀحص  یف  یعطقلا  قفاوملا  یف  یعقاولا  مکحلا  نایبل  قفاوملا 

نایبل هرودص  ۀیقت و  هرودص  نیلامتحا : یعطقلا  قفاوملا  یف  و  یعقاولا . مکحلا  نایبل  رودـصلا  و  ۀـیقت ، رودـصلا  و  رودـصلا ، مدـع  ۀـثالث :
. همدع دبعتلا و  لقعت  یف  امهنیب  قرفلا  نابجوت  هتلق ال  لامتحالا و  ةرثک  و  یعقاولا . مکحلا 

:» هلوقب رودصلا  یعطقلاب  هسایق  و  قفاوملا ، ینظلا  ربخلاب  دبعتلا  لقعت  مدـع  یلع  هدـق » یتشرلا « ازریملا  هماقا  يذـلا  ناهربلا  نا  لصاحلا : و 
. الصفم تفرع  امک  یعطقلا  قفاوملا  رودصب  دبعتلا  ناکمال  دیدس  ریغ  خلا » قفاوملا ...  رودصلا  یعطقلاب  دبعتلا  لقعی  هنا ال  امک 

. هظاحلب دبعتلا  حصی  یعرش  رثا  مدعل  (- 2 [ ) 756]
. ینادجولا زارحالا  عم  يدبعتلا  زارحالا  عامتجا  عانتمال  (- 3 [ ) 757]

دبعتلا عاـنتما  نا  ینعی --: ۀـیرودصلا  تاـحجرملل  دـجاولا  رودـصلا  ینظلا  ربـخلا  وه  ثحبلا  دروـم  ذا  ضورفملا  وـه  اـمک  (- 4 [ ) 758]
دیلا انعفر  اذاف  رودصلا  یعطقلا  یف  هئافتنا  ینظلا و  یف  رودـصلا  مدـع  لامتحا  نم  هرکذ  امل  یعطقلا  یف  هعانتما  نم  لهـسا  ینظلا  رودـصب 

 . لهسا ینظلا  نع  دیلا  عفرف  ۀماعلل  قفاوملا  یعطقلا  نع 
.326 - 329 / 8 ۀیاردلا : یهتنم 

وه لب  ناسنالا  قرافی  نایـسنلا ال  نا  الا  هلثم  یلع  یفخی  نا  یغبنی  امم ال  یتشرلا - ققحملا  هدافا  ام  ّدر  نم  هاـنرکذ - اـم  يا : (- 1 [ ) 759]
. هل ۀیناثلا  ۀعیبطلاک 

دیلا عفر  نم  بعـصا  هیف - رودصلا  مدع  لامتحا  ءافتنا  هرودص و  ۀـیعطقل  هنع - دـیلا  عفر  ناف  رودـصلا  یعطقلا  فالخب  يا : (- 2 [ ) 760]
331 و 327. ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رودصلا .] مدع  لامتحا  هیف  امع 

. تسین شیب  رودص ، مدع  لامتحا  کی  نآ ، رد  هک  (- 3 [ ) 761]
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.327 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هوذخف » مهرابخا  فلاخ  ام  هورذف و  مه  رابخا  قفاو  امف  (-» 4 [ ) 762]
. هدوب ۀیقت  شرودص  هدش ، رداص  رگا  ای  ب : هدشن . رداص  ع » موصعم « زا  ای  فلا : (- 1 [ ) 763]

. دشاب یعطق  مهنآ  رودص  تهج  ج : دشاب . ینیقی  مکح ، رب  شتلالد  ب : دشاب . یعطق  ع » موصعم « زا  شرودص  فلا : ینعی : (- 2 [ ) 764]
. ۀهجلا تلاصا  ج : ۀلالدلا . تلاصا  ب : رودصلا . تلاصا  فلا : ینعی : (- 3 [ ) 765]

تهج هس  ره  زا  ای  دـشاب  ینظ  شرودـص  تهج  هکنیا  ای  ینظ و  شتلالد  ای  ینظ  هماع ، فلاـخم  تیاور  رودـص  هکنیا  لـثم  (- 4 [ ) 766]
 .... ای دشاب  ینظ 

. هدش رداص  یعقاو  مکح  نایب  يارب  هکنیا  ای  هدوب  ۀیقت  شرودص  ای  هدشن  رداص  ای  ینعی : (- 1 [ ) 767]
هلوقب هرکذ  امک  یعقاولا  مکحلا  نایبل  یعطقلا  قفاوملا  رودصب  دـبعتلا  لقعت  مدـع  نا  هضرغ : یعطقلا ، قفاوملا  رودـصب  يا : (- 2 [ ) 768]

ۀلالد ادنس و  ایعطق  هل  فلاخملا  ضراعملا  ربخلا  ناک  اذا  امیف  نوکی  امنا  قفاوملا » رودصلا  یعطقلاب  دبعتلا  لقعی  هنا ال  امک  افنآ «: مدقتملا 
ر. ۀیقتلا . یلع  یعطقلا  قفاوملا  لمح  ذئنیح  نیعتی  ذا 

.330 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :
ۀـهج و ال اروهظ و  اینظ  قفاوملا  ۀـهج و  اینظ  لباقملا  نوکل  ۀـثالثلا  نیب  رمالا  رودـی  ۀـضورفملا  ةروصلا  یف  هنا  یفخی  ـال  و  (- 3 [ ) 769]

.416 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر .» ینیکشم  مهفاف «. ۀیقتلا ، یلع  قفاوملا  لمحل  نّیعت 
كارتشا نم  ۀـیبدالا  ةدـعاقلا  یلا  رظنلاب  هیلا  نوکرلا  حـصی  ینعم  نآلا  یلا  اـهل  رهظی  مل  یتلا  ةروهـشملا  تاراـبعلا  نم  اذـه  (- 4 [ ) 770]

ك: ر . يرت . امک  اذـه  ءافخلا و  نم  حـضوا  هانرکذ  ام  نا  هانعم : ذا  هیلع  قبطنت  ةدـعاقلا ال  هذـه  ناف  ادـبملا  یف  هیلع  لّـضفملا  لّـضفملا و 
.331 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

نع امک  يرودصلا  حجرملا  یلع  اهمدقت  ایتهج و  احجرم  ۀماعلا  ۀفلاخم  نوکب  ۀقلعتملا  ثاحبالا  نم  مدقت  ام  وه  هیلا  راشملا  (- 1 [ ) 771]
رودصلاب نظلا  لوصح  مدقتلا  یف  طانملا  نوک  رخآلا و  یلع  نیحجرملا  دحا  مدقت  مدع  وا  خیـشلا  نع  امک  سکعلاب  یناهبهبلا و  دـیحولا 

: ... هحیضوت ایتهج  احجرم  ۀماعلا  ۀفلاخم  نوک  یلع  ۀینبم  ثاحبالا  هذه  نا  هضرغ : و  هدق :» فنصملا « راتخم  وه  امک  عقاولا  یلا  ۀیبرقالا  وا 
ك: ر .

.332 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
نوک نکل  ۀملـسم و  یه  تناک  نا  تاحجرملا و  نم  اـهاوس  اـم  یلع  ۀـیلالدلا  تاـحجرملا  مدـقت  یه  يربکلا و  نا  هیف :» و  (-» 2 [ ) 772]
نایب نود  هیف  ۀیروتلا  لامتحا  نایرج  ۀماعلل و  اقفاوم  ربخلا  نوک  درجم  ناف  عنم  لب  لمأت  لحم  ۀیلالدلا  تاحجرملا  نم  یه  ۀـماعلا  فلاخم 

«: لاقف کلذ « نع  اریخا  عجر  دق  فنـصملا » يرت  انه  نم  و  اروهظ « هنم  يوقا  وه  ۀـماعلل  فلاخملا  نوکیل  افرع  هروهظب  ّلخی  امم ال  عقاولا 
.143 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . خلا . احوتفم ...  ناک  نا  ۀیروتلا و  لامتحا  باب  نا  لاقی  نا  الا  مهللا 

.342 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 773]
یلع ۀنیرق  ۀیروتلا  نوک  مدـعب  یفرعلا - قیفوتلا  نع  اهجارخا  و  ۀـلالدلا - ۀـیئاوقال  ۀـبجوم  ۀـماعلا  ۀـفلاخم  نوک  راکنا  هضرغ  (- 1 [ ) 774]

یف ادودـسم  قفاوملا و  یف  احوتفم  ناک  نا  ۀـیروتلا و  لامتحا  باب  نال  کلذ  قفاوملا و  ربخلا  نم  ۀـماعلل  فلاـخملا  ربخلا  ۀـیرهظا  تاـبثا 
یتلا صخالا  ینعملاب  ۀنّیبلا  مزاوللاک  رظن  لمأت و  الب  ناهذالا  یلا  ۀقبسنملا  ۀیلقعلا  وا  ۀیظفللا  نئارقلاک  ۀیلج  تسیل  ۀیروتلا  نا  الا  فلاخملا 

جرخت فلاخملا و  ۀـیرهظا  بجوت  قفاوملا و  ربخلا  یف  فرـصتلا  یلع  ۀـیفرع  ۀـنیرق  نوکت  یتح  رظن  لامعا  یلا  اهیلا  تاـفتلالا  جاـتحی  ـال 
مدقتت یتح  یلالد  یتهج ال  حجرم  ۀماعلا  ۀفلاخمف  اذه  یلع  و  ۀیلالدلا . تاحجرملا  یف  اهجردت  ۀیتهجلا و  تاحجرملا  نع  ۀماعلا  ۀـفلاخم 

.337 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اهریغ . ۀیرودصلا و  نم  تاحجرملا  عیمج  یلع 
» ینأشلا نظلا  رابتعاب  لاق  يذلا  هماقم  هّللا  یلعا  خیشلا  لابق  یف  مهضعب  هب  لاق  امک  یلعفلا  نظلا  رابتعا  نع  زارتحا  هنا  رهاظلا  (- 1 [ ) 775]
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.145 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ۀصوصنملا . تاحجرملا  نع  يدعتلا  مدع  يدعتلا و  ثحب  یف  لکلا  لیصفت  مدقت » دق  و 
ۀقفاوم نا  خلا » يدعتلاب ...  لیق  ول  هلوق «: یلع  خلا » هلوخدب ...  لیق  وا  هلوق «: فطع  یضتقم  ناف  ۀحضاو  ۀحماسم  ةرابعلا  یف  (- 2 [ ) 776]

نم يدـعتلاب  لقن  مل  ول  اـهیلع و  عمجملا  ةدـعاقلا  یف  هلوخدـب  لـیق  اذا  تاـحجرملا  نم  یه  اـعون  ول  هنومـضمب و  نظلا  بجوی  اـمل  ربخلا 
کلذ ناک  ءاوس  ۀـصوصنملا  تاحجرملا  نم  يدـعتلاب  لیق  ول  اذـکه  حیحـصلا » و  میقتـسم « ریغ  يرت  اـمک  وه  ۀـصوصنملا و  تاـحجرملا 

عمجملا ةدـعاقلا  یف  حـجارلا  ربخلا  لوخدـل  ناک  وا  هماقم  هّللا  یلعا  خیـشلا  نم  مدـقت  امک  تایاورلا  نم  ۀـصاخلا  تارقفلا  نم  هتدافتـسال 
يوقا یف  ۀیزملا  يذ  جاردنا  يدعتلا  هجو  ناک  ول  معن  هلوقب «: يدعتلا  مدـع  يدـعتلا و  ثحب  یف  ریخالا  یلا  فنـصملا » راشا  دـق  و  اهیلع «.

.146 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . رکذتف . خلا » نیلیلدلا ... 
. دش هنیرق  و  (- 3 [ ) 777]

ماسقنا حوضو  دعب  میقتـسم ، ریغ  ۀیلقع  ۀنیرق  دعی  ام  طانملا  نوک  فرـصب  اقلطم  ۀیرهظالا  عنم  نا  نم  لیق : ام  یلا  ةراشا  هلعل  (- 4 [ ) 778]
ۀـقدلا و دـعب  الا  بطاخملا  اهمهفی  مل  نا  بطاختلا و  ماقم  یف  ۀـیلقع  ۀـنیرق  یلع  ملکتملا  داـمتعا  ۀحـص  یلج و  یفخ و  یلا  یلقعلا  رمـالا 

.338 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . تافتلالا .
رودصلا ۀـهج  یلا  عجری » ام  نیب  يوارلا و « ۀـیلدعاک  رودـصلا  یلا  عجری » ام  نیب  یه « اهـسفنب  ۀلقتـسم  ریغ  ۀـیزم  لک  ینعا  (- 1 [ ) 779]

نوک یلع  ءانب  ۀماعلا  ۀفلاخمک  رودصلا  ۀهج  یلا  عجری » ام  نیب  و  ۀـیقتلا « لجال  ارداص ال  ربخلا  اذـه  لثم  نوک  یلع  ءانب  ۀـماعلا  ۀـفلاخمک 
لوصالا 6/ ۀیانع  ك : ر . ینعملاب . لقنلا  یلا  ۀبـسنلاب  ظفللاب  لقنلاک  نومـضملا  یلا  عجری » ام  نیب  و  ۀیقتلا « لجال  ارداص ال  ربخلا  اذه  لثم 

.144
. درادن ققحت  هماع  اب  تفلاخم  تیاور ، زا  رظنعطق  ینعی : هماع ، اب  تفلاخم  ای  (- 2 [ ) 780]

. تسا نیربخلا  دحا  نومضم  دیؤم  هک  (- 3 [ ) 781]
. لوقنم عامجا  یئاوتف و  ترهش  دننام : تسین  ربتعم  ارهق  دشابن ، شرابتعا  رب  یلیلد  هک  ینظ  لیلد  ره  هدعاق ، لصا و  قبط  (- 4 [ ) 782]

. هل ادضاعم  ناک  الا  نظلا و  باب  نم  هرابتعا  مدع  یلع  ءانب  (- 1 [ ) 783]
. دیامن دییأت  ار  نآ  نومضم  دناوتب  هک  تسین  لداع  ربخ  يداهتجا و  لیلد  ضرع  رد  یلمع  لصا  (- 2 [ ) 784]

. تسین ربتعم  یلوا ، هدعاق  لصا و  قبط  میرادن  شرابتعا  مدع  رب  صاخ  لیلد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شرابتعا  مدع  ینعی : (- 3 [ ) 785]
. تسا عقاو  قباطم  شنومضم  هک  دنک  ادیپ  نظ  ینعی : (- 4 [ ) 786]

ام لـکل  ربـخلا  ۀـقفاوم  سیلف  یتأیـس  اـمک  هنع  یهنملا  ساـیقلا  لـثم  جارخا  وه  ۀـلمجلا  یف  هلوق  نم  دوصقملا  نا  رهاـظلا  و  (- 5 [ ) 787]
ر. سایقلا . لثمل  هتقفاوم  یتح  تاحجرملا  نم  یه  اعون  ول  هنومضمب و  نظلا  بجوی 

.145 لوصالا 6 / ۀیانع  ك :
، دیوگیم يرگید  تسا و  بجاو  تبیغ ، رصع  رد  هعمج  زامن  دیوگیم ، یکی  میراد  ضراعتم  تیاور  ود  دینک  ضرف  لاثم : (- 1 [ ) 788]

ربخ حـجرم ، نآ  هطـساو  هب  تروص  نیا  رد  دـشابیم  قباطم  مه  یئاوتف  ترهـش  اب  تسا  بجاو  دـیوگیم ، هک  يربخ  نکل  تسین  بجاو 
. میئامنیم مدقم  يرگید  رب  ار  هعمج  زامن  بوجو  رب  لاد 

زیمت رب  تلالد  ای  تسا  حیجرت  بابحتسا  رب  لاد  هلدا ، دندومرف : دنتفریذپن و  ار  حیجرت  هلدا  هک  دنوخآ  ياقآ  موحرم  دننام  هن  (- 2 [ ) 789]
. دراد تجح  زا ال  تجح 

عقاو هب  تیبرقا  ای  عقاو  هب  نظ  كالم ، رایعم و  هک  مینکیم  هدافتسا  هیجالع  رابخا  زا  دنیوگیم : يدعت  هب  نیلئاق  میتفگ : البق  (- 3 [ ) 790]
. میهدیم حیجرت  يرگید  رب  ار  نیربخلا  دحا  نآ ، هطساو  هب  دوش  ققحم  روکذم ، كالم  اجکره  تسا و 

لوصالا 469. دئارف  ك : ر . فلا : (- 4 [ ) 791]
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دحا نومـضملا  ادضاعم  نوکی  هسفن و  یف  ربتعی  ام ال  وه  و  ۀـیجراخلا - تاحجرملا  نم  لوالا  مسقلل  ضرعتلا  دـنع  هدـق » خیـشلا « لاق  ب :
عامجالاب بلطملا  یلع  لدتسی  نا  نکمی  انه  نم  و  یلخادلا «: حجرملا  یلا  عونلا  اذه  عوجر  ناکما  نایب  و  يوتفلا - یف  ةرهـشلاک  نیربخلا 

.342 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . خلا .» نیلیلدلا ...  يوقاب  لمعلا  بوجو  یلع  ۀعامج  مالک  یف  یعدملا 
. تسا مدقم  يرگید  رب  لیلد  نآ  دشاب ، اوقا  يرگید  زا  امهدحا  رگا  نیربخ  ضراعت  رد  ینعی : (- 5 [ ) 792]

.213 - 229 ۀیافکلا 6 / حاضیا  ك : ر . (- 1 [ ) 793]
نوکب نظلا  ۀقباطملا و  سفن  نیب  ۀمزالملا  یعدی  وا  یعقاو  حجرم  نع  ۀـقباطملا  کلت  نم  فشکتـسن  اناب  لاقی  نا  الا  مهللا  (- 1 [ ) 794]

.344 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . عقاولا . یلا  برقا  قباطملا  نومضم 
.148 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 2 [ ) 795]

. تسا هدق ) مظعا ( خیش  مالک  در  رد  هر ) فصنم ( روکذم  مالک  (- 3 [ ) 796]
. دریگیم رارق  نیلیلدلا » يوقا  هب « ذخا  هدعاق  تحت  دوشیم و  بوسحم  نیلیلدلا » يوقا  ای « (- 1 [ ) 797]

» اـعقاو رگا  تسین  تیجح  هب  رـضم  نآ - هب  ملع  نودـب  مه - یعقاو  بذـک  هکنیا  اـمک  تسه  یفاـک  قدـص ، لاـمتحا  هکلب  (- 1 [ ) 798]
دوب طقاس  تیجح ، زا  ینظ  رابخا  مامت  دوب ، رـضم  بذک ، لامتحا  رگا  نینچمه  دشاب و  قداص  رابخا ، مامت  تسیابیم  دوب ، طرـش  قدص »

. تسه یفاک  فلاخم ، ربخ  هب  تبسن  دحاو ، ربخ  تیجح  هلدا  لومش  رد  قدص  لامتحا  هک  دش  مولعم  سپ 
. تسا ققحم  تیجح ، طئارش  ربخ ، ود  ره  رد  ثحب  لحم  رد  هک  روطنامه  (- 2 [ ) 799]

. دش نایب  شحرش  هک  لوا  مسق  یجراخ  حجرم  ینعی : (- 3 [ ) 800]
یلع ۀینبم  نیلیلدلا - يوقا  ةدعاقل  صاخ - لیلدب  ةربتعم  ریغ  ةرامال  قفاوملا  ربخلا  ۀیورغص  نا  هضرغ : ةدعاقلا » و  هلوقل «: دیق  (- 1 [ ) 801]

.347 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀیئاوقالل . ابجوم  نومضملاب  نظلا  نوک 
نم رهظی  امک  مدـعلا  مظعملا  رهاظ  هماقم : هّللا  یلعا  خیـشلا » لاق  هب «: حـیجرتلا  مدـع  یلا  روهـشملا  بهذ  دـق  انه  نم  لعل  و  (- 2 [ ) 802]
لام و  لاق » نا  یلا  احجرم « سایقلا  نوکب  لوقلا  ضعب  نع  جراعملا  یف  ققحملا  یکح  و  لاـق » هقفلا « یف  ۀیلالدتـسالا  مهبتک  یف  مهتقیرط 

ربخلاب لمعلا  عفرک  ۀـقیقح  هب  لمع  سایقلاب  حوجرملا  ربخلا  عفر  نال  هفالخ  قحلا  و  لاق » مث  نیرـصاعملا « انخیاشم  ةداس  ضعب  کلذ  یلا 
هلعج ضراـعملا و  نع  میلـسلا  ربخلاـب  لـمعلا  بوـجول  ساـیقلا  عـفر  نیب  قرف  ّيا  لوصـالا و  یلا  هـعم  عوـجرلا  ضراـعملا و  نـع  میلـسلا 

» رخآلا ربخلاب  لمعلا  نیعتی  یتح  مودعملاک  هلعج  رخآ و  ربخل  ؤفاکتلل  ربخلاب  لمعلا  زاوجل  هعفر  نیب  لصالا و  یلا  عجری  یتح  مودـعملاک 
نیودت بجول  کلذ  ول ال  هب و  نوحجری  اعضوم  مهنم  دجن  مل  حیجرتلا و  باب  یف  هرجه  یلع  انباحصا  ۀقیرط  ترقتـسا  اذل  و  لاق » نا  یلا 

.151 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . هماقم . عفر  همالک  یهتنا » عورفلا « یف  هب  حجریل  لوصالا  یف  سایقلا  طورش 
. میداد حیضوت  شاهرابرد  لصف  نیا  يادتبا  هک  لوا  مسق  ربتعم  ریغ  یجراخ  حجرم  ینعی : (- 3 [ ) 803]

نم ۀـلمج  یلع  المتـشم  ةربتعملا  ریغ  ةرامالل  قفاوملا  ربخلا  ناـک  اذا  اـمک  رثکا  ۀـیلوصالا  ۀـلأسملا  یف  هرطخ  نوکی  دـق  لـب  (- 1 [ ) 804]
.348 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ماکحالا .

.149 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 2 [ ) 805]
حیجرت يرگید  رب  ار  نیلیلدـلا » دـحا  سایق « اـب  رگا  داد . حـیجرت  يرگید  رب  ار  ربخ  کـی  ساـیق ، هلیـسو  هب  ناوتیمن  ینعی : (- 3 [ ) 806]

هلأسم کی  سایق ، هلیسو  هب  يرگید  رب  نیربخلا  دحا  حیجرت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دشابیم . یهنم  نید و  رد  سایق  هب  لمع  مه  نیا  میهد ،
. تسا یهنم  عورف » و « لوصا » رد « سایق  یهقف - یعرش  هلأسم  هن  تسه  یلوصا  یعرش 

. میئامن يدعت  صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  هکنیا  رب  انب  (- 4 [ ) 807]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 808]
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. دش نایب  هحفص 302  رد  شلاکشا  حرش و  هک  (- 1 [ ) 809]
. دشابیم الاکشا » رثکا  ینعی «: (- 2 [ ) 810]

ةأرملا نا  يرت  أ ال  ساقت ، ۀنـسلا ال  نا  لاـق : هدـمآ «: نینچ  هدرک ، لـقن  ع » هّللا « دـبع  یبا  زا  بلغت  نب  ناـبا  هک  ياهربتعم  رد  (- 3 [ ) 811]
«. نیدلا قحم  تسیق  اذا  ۀنسلا  نا  نابا : ای  اهتالص  یضقت  اهموص و ال  یضقت 

ثیدح 10 ، 25 ۀعیشلا 18 / لئاسو  ك : ر .
. فقوتلا یلع  ءانب  لصالا  یلا  عوجرلا  فقوتلا و  وا  (- 1 [ ) 812]

هیفانت یک  لوقعلاب  یعرـشلا  مکحلا  كاردا  یلع  فقوتی  رخـآلا ال  یلع  نیربخلا  دـحا  حـیجرت  نا  لاـقی  نا  نکمی  ّهنإ  ثیح  (- 2 [ ) 813]
نم امهنم  ءیـش  سیل  هرودص و  ۀهج  وا  مامالا  نع  هرودـص  ثیح  نم  هحیجرت  هیف  یفکی  لب  هیلع  لیوعتلا  زاوج  مدـع  یلع  ۀـلادلا  ۀـلدالا 

لیوعت هناف  ضراعملا  نع  میلسلا  ربخلاب  لمعلا  بوجول  سایقلا  عفر  فالخب  لوقعلاب  باصی  هنا ال  یلع  ۀلدالا  تلد  يذلا  یعرشلا  مکحلا 
هققح اـمب  عوفدـم  هنکل  لوقعلاـب  باـصی  ـال  هّللا  نید  نا  یلع  ۀـلادلا  راـبخالاب  یفنم  اذـه  هل و  فلاـخملا  مکحلا  تاـبثا  یف  ساـیقلا  یلع 

موحرم لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . مهفاف .  ۀماتلا  ۀلعلل  ریخالا  ءزجلاک  هنکل  ۀمات  ۀلع  نکی  مل  نا  حیجرتلا و  ماقم  یف  هناف  هدق » فنصملا «
345 و 344. یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح 

یهتنم ك : ر . رانلاب ...  یلغملاب  هل  اسایق  سمشلاب  یلغملل  ۀمرحلا  تابثا  رانلاب و  نایلغلا  یلع  سمـشلاب  نایلغلا  سایقک  فلا : (- 3 [ ) 814]
.348 ۀیاردلا 8 /

هیلع بتر  ۀـصاخ و  ۀـهج  یف  ۀـلبقلاب  نظلا  هنم  لصح  وا  راطفالا  زاوج  هیلع  بتر  ررـضلاب و  نظلا  سایقلا  نم  يا  هنم  لـصح  اذا  اـمک  ب :
.152 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اهیلا ....  ةالصلا  زاوج 

. سایق هلیسو  هب  نیربخلا  دحا  حیجرت  ینعی : (- 4 [ ) 815]
«. رادجلا یلع  هوبرضا  دننام «: (- 1 [ ) 816]

. تسا قفاوم  سایق ، اب  امهدحا  هکنیا  زا  رظنفرص  هتبلا  دنتسه - یفاکتم  تاهج ، مامت  زا  ربخ  ود  نآ  هلئسم ، ضرف  رد  اریز  (- 2 [ ) 817]
نید و رد  سایق  لامعتسا  ياوقا  درف  نیا  دش و  نیعم  صخـشم و  امـش  يارب  یـسایق  نظ  هطـساو  هب  ینییعت  تجح  نآ  ینعی : (- 3 [ ) 818]

. تسا ماکحا  هلدا 
. دشاب فلاخم  رگید ، ربخ  و  (- 4 [ ) 819]

. تسا تجح  زا ال  تجح  نییعت  دراوم  زا  هکلب  (- 1 [ ) 820]
. دومن لمع  هیعطق  تنس  ای  باتک  قفاوم  ربخ  هب  دیاب  انیعم  و  (- 2 [ ) 821]

هحفص 196. ك : ر . (- 3 [ ) 822]
ثیدح 5.  227 راونالا 2 / راحب  ك : ر . (- 4 [ ) 823]

هحفص 78. ثیدح 12 ، یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  دلج 18 ، ۀعیشلا  لئاسو  ك : ر . (- 5 [ ) 824]
نم مومعلاب  ۀنـسلا  وا  باتکلل -- ۀفلاخملا  تناک  نا  هنا  هحیـضوت : ۀـیلکلا » ۀـنیابملاب  هتفلاخم  تناک  نا  هلوق «: یلع  فوطعم  (- 6 [ ) 825]
یف هریحت  مدع  امهعامتجا و  دروم  یف  نیماعلا  نیب  عمجلا  یف  فرعلا  ریحتل  ۀـینیابتلا  ۀـفلاخملا  مکح  عمجملا  یف  اهمکح  نا  رهاظلاف  هجو 
نم مومعلاب  ۀـفلاخملا  جورخل  بجوم  مدـعل  ضرعلا  رابخا  یف  هجو  نم  مومعلاب  ۀـفلاخملا  جردـنتف  نیقلطملا  صاـخلا  ماـعلا و  نیب  عمجلا 

ۀفلاخم تایاور  رودـصب  یلامجالا  ملعلا  نم  مدـقت  ام  وه  هجو و  اهنع  قلطملا  صوصخلا  مومعلا و  ۀـفلاخم  جورخل  ناـک  اـمک  اـهنع  هجو 
«: ۀلمجلاب و  صیصختلا «. نع  ضرعلا  رابخا  ضعب  ءابا  نم  قلطملا و  صخالا  ۀفلاخم  باتکلل 

.356 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . افرع . ۀفلاخملا  قیداصم  نم  هجو  نم  مومعلاب  ۀفلاخملا  نوکت 
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یف هنا  ملعیل  اریحتم و  هجو  نم  مومعلا  دروم  یف  یقبی  اقلطم و  صاخلا  ماعلا و  یف  الا  ریـسفتلا  حرـشلا و  يری  فرعلا ال  ناـف  (- 1 [ ) 826]
ناف روهـشملا  دنع  ۀیرودصلا  تاحجرملا  یلا  عوجرلا  زوجی  ۀـیتهجلا و ال  وا  ۀینومـضملا  تاحجرملا  یلا  عوجرلا  نم  دـب  ةروصلا ال  هذـه 
یلا عوجرلل  ینعم ح  ـالف  قارتفـالا  یتداـم  ینعا  رخـآلا  ضعبلا  نود  عاـمتجالا  ةداـم  یه  امهیلولدـم و  دارفا  ضعب  یف  وه  اـمنا  ضراـعتلا 
ةدام یف  اهل  ضراعم  هنال ال  اذاش  نوکی  اـم  وا  قدـصا  ریغ  وا  لدـعا  ریغ  اـهیوار  نوکی  یتلا  ۀـیاورلا  حرط  ینعمب  ۀـیرودصلا  تاـحجرملا 
ةدام صوصخ  یف  اهحرط  ینعمب  ۀـیلک و  هحرطل  هجو  ـالف  دـحاولا  ربخلا  ۀـیجح  ۀـلدا  اهلمـشت  اهـسفن  دـح  یف  اـهنا  ضورفملا  قارتفـالا و 

الف یتهجلا  وا  ینومـضملا  حـجرملا  اما  رودـصلا و  ثیح  نم  لولدـملا  یف  ضیعبتلا  لبقت  ةدـحاولا ال  ۀـیاورلا  ناـف  نکمم  ریغف  عاـمتجالا 
مومع حرط  فلاخملا و  مومعب  ذخالا  وه  بجاولاف  افلاخم  رخآلا  ۀماعلل و  اقفاوم  امهدحا  ناک  ولف  روهـشملا  دنع  هیلا  عوجرلا  یف  روذـحم 

حجرملا مدـع  عم  عامتجالا و  ةدام  صوصخ  یف  حرطی  هناف  باتکلل  افلاخم  امهدـحا  ناک  ول  اذـک  عامتجالا و  ةداـم  صوصخ  یف  قفاوملا 
یف خیـشلا  نع  یکح  دـق  مـعن  لـصالا  یلا  عوـجرلا  طـقاستلا و  یلع  ملاـستلا  باحـصالا  نـم  رهاـظلا  نـکل  راـبخالا و  یلع  ءاـنب  رییختلاـف 
حرش ك : ر . لکشم . رمالاف  يدنسلا  حجرملا  یلا  تاحجرملا  عیمج  عوجر  نم  فنصملا  بهذم  یلع  اما  قحلا و  وه  رییختلا و  راصبتسالا 

.345 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 
ناب دحاولا  ربخل  ۀیجحلا  طئارـش  نم  نوکت  یتلا  ۀـفلاخملا  نیب  تاحجرملا و  نم  نوکت  یتلا  ۀـفلاخملا  نیب  قرفلاب  لاقی  ناب  (- 1 [ ) 827]

ربخلا سفن  یف  نوکت  نأ  وه  یناثلا  ۀیقتلا و  نئارق  قفاوملا  ربخلا  سفن  یف  نوکی  نا  نود  نم  ۀماعلل  ۀـقفاوملا  ۀـفلاخملا و  درجم  وه  لوالا 
وه هرودصب  دبعتلا  نکمی  ۀجح و ال  نوکی  يذلاف ال  میلـستلا  لبق  ثدحلاب  ةالـصلا  نالطب  مدع  یف  ةدراولا  رابخالاک  ۀیقت  رودـصلا  نئارق 

درجم ناف  لوالا  لیبق  نم  ناک  ام  وه  ۀجح  نوکی  نا  نکمی  يذلا  ۀجحاللا و  نع  ۀـجحلا  تازیمم  نم  اذـه  نوکیف  یناثلا  لیبق  نم  ناک  ام 
لمحلاف دحاولا  ربخ  ۀیجح  ۀلدا  یضتقمب  هب  لمعلا  بجول  ضراعم  هل  نکی  مل  ول  لب  ۀیقتلا  یلع  لمحلا  یـضتقی  مهل ال  اقفاوم  ربخلا  نوک 

. فلاخملا قفاوملا و  نم  لکل  رودصلاب  دبعتلا  ۀلدا  لومش  عرف  وه  ۀماعلل و  فلاخملا  ربخلا  نیب  هنیب و  ضراعتلا  دعب  نوکی  امنا  ۀیقتلا  یلع 
.345 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر .

فرخز و هنا  هلـصا و « نم  فلاخملا  ۀیجح  مدـع  یلع  ۀـلادلا  باتکلا - یلع  ضرعلا  رابخا  نا  هحیـضوت : دـییأتلا . هجو  اذـه  (- 2 [ ) 828]
ۀینیابتلا ۀفلاخملا  یلع  ضرعلا  رابخا  یه  امهادحا و  لمحت  فیک  امهیف  عوضوملا  ةدحو  عم  قفاوملاب  ذخالا  رابخا  و  کلذ - وحن  و  لطاب »

ناسل یلع  ناغرفت  امهنا  و  امهیف ، ۀفلاخملا - یه  و  عوضوملا - ةدحو  عم  هناف  ۀـینیابتلا ؟ ۀـفلاخملا  ریغ  یلع  جالعلا  رابخا  یه  يرخالا و  و 
.354 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رخآ . ینعم  یلع  يرخالا  ینعم و  یلع  امهادحا  لمحب  امهنیب  کیکفتلل  هجو  دحاو ال 

لطاب تسا ، تنس  ای  باتک  فلاخم -- هچنآ  هدومن ، رما  هک  يرابخا  هب  المع  تسین  تجح  الصا  باتک  فلاخم  ربخ  ینعی : (-» 3 [ ) 829]
.336 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . دشابیم .» فرخز  و 

دشابیم فلاخم  رگید ، ربخ  قفاوم و  یعطق ، تنـس  ای  باتک  اب  نیربخلا  دحا  هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  هک  دنامن  یفخم  (- 1 [ ) 830]
. تسا قلطم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  شتفلاخم  نکل 

. تسا قلطم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  شتفلاخم  و  (- 2 [ ) 831]
. دوشیم هدافتسا  هیجالع  رابخا  زا  هک  (- 3 [ ) 832]

. هیعطق تنس  ای  باتک  اب  قفاوم  ربخ  ینعی : (- 1 [ ) 833]
موـمع و اـی  دـشاب  یلک  نیاـبت  وـحن  هب  هک  تسا  نـیا  زا  مـعا  باـتکلا - فلاـخ  اـم  كرتا  رد - تفلاـخم  زا  دوـصقم  ینعی : (- 2 [ ) 834]

. دوشیم حرط  دشاب ، هتشاد  ضراعم  فلاخم ، ربخ  هک  یتروص  رد  ینعی : قلطم - صوصخ 
و تسا - فلاـخم  ینآرق  مومع  اـب  اریز  میئاـمنیم - حرط  تسا ، لـطاب  زیمم ، یبـص  عیب  دـیوگیم : هک  ار  ب » تیاور « سپ  (- 3 [ ) 835]

فلاخم تیاور  اهنت  ینعی : دوبن  ياهضراعم  رگا  ثحب  لحم  رد  هتبلا  میئامنیم  ذخا  تسا ، زیمم  یبص  عیب  تحص  رب  لاد  هک  ار  شضراعم 
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هلیسو هب  هک  یتاصیـصخت  رئاس  دننام  میدزیم - صیـصخت  ار  ینآرق  مومع  نآ ، اب  میدومنیم و  ذخا  ار  باتک  فلاخم  تیاور  دوب ، نآرق 
. هدش دراو  ینآرق  تامومع  رب  داحآ  رابخا 

لجال هیلع  مدـقی  یتح  فلاخملا  یلع  قفاوملا  ربخلل  حـجرم  الف  ۀـجحاللا  نع  ۀـجحلا  نییعت  ماقم  یف  اـهنوک  یلع  ءاـنب  اـما  (- 1 [ ) 836]
.354 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . باتکلل . هتقفاوم 

. رگید تّجح  رب  تجح  کی  حیجرت  هن  (- 2 [ ) 837]
.15 ثیدح : هحفص 79 ، یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 9  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 3 [ ) 838]

5 ثیدح : ، 227 راونالا 2 / راحب  ك : ر . (- 4 [ ) 839]
. هدش رداص  ناوارف ، صاخ ، ماع و  وحن  هب  تفلاخم  و  (- 5 [ ) 840]

. قلطم صوصخ  مومع و  یلک و  نیابت  وحن  هب  تفلاخم  زا  معا  ینعی : (- 6 [ ) 841]
یف ۀـفلاخملا  لمحل  هجو  ـالف  هلوقب «: راـبخالا  نم  نیتفئاـطلا  یف  ۀـفلاخملا  ینعم  ةدـحو  دـییأت  نم  هرکذ  اـمع  لودـع  اذـه  (- 1 [ ) 842]
هجو لصحم  و  دحاولا «. ربخ  ۀیجح  طئارـش  نم  یه  یتلا  ۀـفلاخملا  نیب  تاحجرملا و  نم  یه  یتلا  ۀـفلاخملا  نیب  قرفلل  نایب  و  امهادـحا »

مومعلا وحنب  فلاخملا  رودصب  یلامجالا  ملعلا  امهدحا :» نیهجول «: نیتفئاطلا  نیتاه  یف  نیتفلاخملا  نیب  کیکفتلا  نم  دب  هنا ال  لودـعلا :»
. صیصختلا نع  باتکلا  یلع  ضرعلا  رابخا  ضعب  ءابإ  رخآلا :» و  قلطملا «. صوصخلا  و 

مل انبر  لوق  فلاخ  ام  لاقی «: نال  ینعم  ذا ال  ۀینیابتلا  ۀـفلاخملا  یلع  ضرعلا  رابخا  لمحب  روبزملا  کیکفتلا  یلع  ناتنیرق  ناهجولا  ناذـهف 
نم نوـکی  اـمف  نیقلطملا  صخـالا  معـالا و  یلع  فلاـخملا  حرط  قفاوملاـب و  ذـخالا  راـبخا  لـمح  و  هرودـص » ملع  اـم  ـالا  لـطاب  وا  هلقن 

یهتنم ك : ر . ۀـینیابتلا . ۀـفلاخملا  وه  ۀـجحاللا  نع  ۀـجحلل  ازیمم  نوکی  ام  قلطملا و  صوصخلا  مومعلا و  وحنب  ۀـفلاخملا  وه  تاحجرملا 
.355 ۀیاردلا 8 /

« هرس سدق  خیشلا « حرـص  دق  باحـصتسالاب و  ثحبلا  اذه  صاصتخا  مدع  یلع  لدی  باحـصتسالا » لثمب  نتملا « ریبعت  و  (- ... 1 [ ) 843]
«. باحصتسالا طایتحالا و  ةءاربلا و  ۀلاصا  ینعا  ۀثالثلا  لوصالا  نیب  کلذ  یف  قرف  و ال  لاق «: ثیح  همیمعتب 

لاجم ۀـصوصنملا ال  تاحجرملا  نم  يدـعتلا  مدـعب  لوقلا  یلعف  نظلا ، باب  نم  هرابتعا  ناک  نا  لصالا  نا  فنـصملا : هدافا  اـم  لـصحم  و 
مل نا  حـضاو و  هب  حـیجرتلاف  عقاولا  یلا  ۀـیبرقالا  وا  رودـصلاب  نظلل  ابجوم  نظلا  کلذ  ناک  ناف  يدـعتلاب  لوقلا  یلع  لـصالاب و  حـیجرتلل 

.356 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اضیا ...  حیجرتلل  هجو  الف  يدعتلا - امهب  طینا  نیذلا  نیرمالا - نیذه  دحال  ابجوم  نکی 
دروم نا  عم  اـهب  يوقتی  فیکف  يرهاـظ  مکح  دـبعتلا  یلع  ءاـنب  لوصـالا  داـفم  عقاولا و  یلا  رظاـن  ربـخلا  نومـضم  نا  ثیح  (- 2 [ ) 844]

تلد دـق  ۀضیفتـسملا  رابخالا  و  ؤفاکتلل . نالیلدـلا  طقاست  اذا  ام  وه  اهدرومف  افلاخم  وا  اقباطم  يداهتجالا  لیلدـلا  دـقف  اذا  ام  وه  لوصـالا 
حیجرتلا نع  ثحبلا  نا  ملع  انرکذ  امم  نیـضراعتملا و  دـحال  اهب  حـیجرت  الف  ضراعتلا  دـنع  اـهل  دروم  ـالف  حـجرملا  دـقف  عم  رییختلا  یلع 

حرـش ك : ر . ۀـصوصنملا . ایازملا  نم  يدـعتلا  زاوج  مدـع  نم  فنـصملا  راتخم  یلع  امیـس  هلـصا و ال  نم  طقاس  ررقملا  وا  لقانلا  لصالاب 
.346 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

. دشاب دیؤم  هکنیا  هن  (- 1 [ ) 845]
. باحصتسا اب  قفاوم  ربخ  ینعی : (- 2 [ ) 846]

رد نونکا  هدوب و  نقیتم  تباث و  البق  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  یعیبط ، هلأسم  کی  هکلب  میرادن  ءاقب » رب « يدبعت  يانب  ینعی «: (- 3 [ ) 847]
رکذـتم مه  البق  هک  روطنامه  میئامنیم . اقب » هب  مکح  اقب «،» هب  نظ  اب « ینعی : تسا  ققحم  ام  يارب  ءاقب  هب  نظ  العف  میراد ، کش  نآ  ءاقب 

هکنیا هن  تسه  هربتعم  تاراما  زا  یکی  باحـصتسا ، دـنیوگیم : دـننادیم ، تجح  اقب  هب  نظ  قیرط  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناـسک  میدـش ،
«. دشاب یلمع  لصا  کی 
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.231 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : ر .
نونکا دوب ، هدـش  بئاغ  ام  رظن  زا  شیپ  لاس  تسیب  هک  يدـیز  اضرف  ینعی : تسا  تجح  مهنآ  تاتبثم  تروص ، نیا  رد  هک  (- 4 [ ) 848]

. باحصتسا نایرج  طئارش  مامت  ققحت  اب  هتبلا  مینکیم - هیحل  تابثا  شیارب  باحصتسا و  ار  شتایح 
. میشاب صوصنم  ریغ  هب  صوصنم  تاحجرم  زا  يدعت  هب  لئاق  هکنیا  رب  طورشم  (- 5 [ ) 849]

. قیقحتلا یلع  دشابیم - مه  هر » فنصم « راتخم  هک  (- 6 [ ) 850]
. دیامنیم عوجر  نآ  هب  کش  ماگنه  رد  كاش  صخش  هک  (- 1 [ ) 851]

هفیظو مکح و  نآ ، مدع  لاح  رد  هکلب  درادـن  ربخ  نآ  تیوقت  رب  یتلالد  الـصا  لقع - رابخا و  زا  معا  لصا - رابتعا  لیلد  و  (-» 2 [ ) 852]
.337 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هدومن .» نیعم  ار  كاش 

انمضتم نیربخلا  دحا  نوک  لثم  یلمعلا  لصالا  ریغ  اضیا  نیرخآ  نیحجرم  موقلا  نم  رکذ  دق  هماقم  هّللا  یلعا  خیشلا » لب  (- ...» 3 [ ) 853]
ۀمرحلا لیلد  مدقیف  بوجولا  لیلد  رخآلا  ۀمرحلا و  لیلد  نیلیلدلا  دحا  نوک  وا  حـیبملا  یلع  رظاحلا  مدـقیف  رظحلل  ادـیفم  رخآلا  ۀـحابالل و 

.160 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . بوجولا . لیلد  یلع 
. رودلا موزلب  هیلع  لکشا  اذل  هیف و  هیقفلا » ذخا « لوصفلا » یف « یبجاحلا  نع  لوقنملا  نا  یفخی  ال  (- 1 [ ) 854]

.422 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر .» ینیکشم  » 
؟ دناهدومن نایب  یلوصا » باتک « رد  ار  دیلقت  داهتجا و  ثحب  هر » فنصم « هک  دراد  یتبسانم  هچ  لاؤس : (- 2 [ ) 855]

، میهاوخیم هتفریذـپ ، نایاپ  ام  یلوصا  ثحب  هک  نونکا  دوشیم ، عقاو  ماکحا ، طابنتـسا  قیرط  رد  هک  تسا  يدـعاوق  لوصا ، ملع  باوج :
؟ دومن جاتنتسا  ار  ماکحا  داد و  رارق  طابنتسا  قیرط  رد  ار  روکذم  دعاوق  ناوتیم  ایآ  هک  مینک  یسررب 

) هاهتـشا ماعطلا  دهجا ) هلزه ( ضرملا  هدهج ) بعت ( ّدج و  رمالا  یف  دهج ) ةریثک ( ناعمل  ۀغللا  یف  وه  دهجلا و  نم  داهتجالا  (- 3 [ ) 856]
لمحت هعـسو و  لذب  ّدج و  رمالا  یف  دهتجا ) و  یناعملا ( نم  کلذ  ریغ  یلا  هانفا  هقّرف و  لاملا  دهجا ) اهتقاط ( قوف  اهلمح  ۀـبادلا  دـهجا ) و 

.161 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ۀقشملا .
اما حتفلاب و  دهجلا  نم  اذوخأم  ناک  اذا  هنکل  فیفخلا  لمح  یف  کلذ  لاقی  تدـهتجا و ال  لیقثلا ، لمح  یف  لاقی  کلذـل  و  (- 4 [ ) 857]

عسولا و امومـضم  احوتفم و  هولعج  ثیح  رثکالل  افالخ  ءاّرفلا  هب  حرـص  ام  یلع  ۀـقاطلا  عسولا و  هانعمف  مضلاب  دـهجلا  نم  اذوخأم  ناک  اذا 
.347 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ۀقاطلا .

. هدش لقن  هرس » سدق  همالع « موحرم  یبجاح و  زا  روکذم  فیرعت  (- 1 [ ) 858]
. دشابیم ةدبز » باتک « رد  هر » یئاهب « خیش  هب  طوبرم  روکذم  فیرعت  (- 2 [ ) 859]

. دوشیم لئاز  مه  يدوز  هب  هک  تسا  لاح » شمان « دسرن ، خوسر  هلحرم  هب  رگا  (- 3 [ ) 860]
. هیلمع لوصا  ای  يداهتجا  هلدا  زا  معا  (- 4 [ ) 861]

ضراعل اما  رابخالا و  بتک -- نم  لیلدلا  راضحتـسا  مدعل  هبابـسا  ضعب  نادقفل  اما  طابنتـسالل ، دعب  ّدـصتی  مل  هنا  ینعمب  (- ... 5 [ ) 862]
طابنتـسالا ۀکلمب  لینلا  دادعتـسا  هل  يذلا  یماعلا  ناک  الا  ةدـیعبلا و  ةوقلاب  ۀـبیرقلا ال  ةوقلاب  نوکی  طابنتـسالا ح  ناف  هریغ  ضرمک و  رخآ 

.365 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . کلذک ...  سیل  ّهنأ  عم  ادهتجم 
صاوخ زا  یکی  بیرق و  سنج  زا  هچنانچ  تسا . ماـت  دـح  دـشاب ، هدـش  لیکـشت  بیرق  لـصف  بیرق و  سنج  زا  فرعم  رگا  (- 1 [ ) 863]

. تسا صقان  دح  دشاب ، هدش  لیکشت 
باحـصتسالاک و دـبعتلا  ثیح  نم  ۀـجح  نوکی  امنا  لب  نظلا  دـیفت  ۀـلدالا ال  نم  اریثک  ناب  لوالا  فیرعتلا  یلع  دروا  اـمک  (- 1 [ ) 864]
هداهتجا و دـعب  مکحلا  یف  هیقفلا  فقوتی  دـق  هناب  داهتجالا و  یف  جردـنت  ۀـلدالا  کلت  نم  دافتـسملا  مکحلا  لیـصحت  نا  عم  ةءاربلا  ۀـلاصا 
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دهتجملا یلع  بجی  اـم  یـصقا  ناـب  اـعطق و  اداـهتجا  هغارفتـسا  نوک  عم  مکحلاـب  نظ  كاـنه  سیلف  ۀـلدالا  ۀـظحالم  یف  هعـسو  غارفتـسا 
دعب وا  ةرهاظ  اهکرادـم  یتلا  لئاسملا  یف  اـمک  لـئاسملا  یف  هرظن  لواـب  ناـک  ءاوس  ةدوجوملا  ۀـلدالا  نم  دافتـسی  اـم  لیـصحتب  ناـنیمطالا 

روکذملا دحلا  سکعنی  الف  کلذ  عیمج  یف  داهتجالا  ققحت  ةرورض  مولعملا  نم  نیرمالا و  نیب  وا  ۀبعصلا  عورفلا  یف  امک  هعـسو  غارفتـسا 
دعب الا  قدـصی  یفرـصلا ال  يوحنلا و  ملکتملا و  نم  نیوانعلا  رئاسک  هیقفلا  ناونع  ناب  اـهیف و  عسولا  غارفتـسا  راـبتعال  اـهلک  روصلا  هذـهل 

ریغ ّهنأ  عم  اعطق  داهتجا  هب  دتعملا  ردقلا  لوصح  لبق  هنم  لصاحلا  غارفتـسالا  ناونعلا و  کلذب  ۀـقلعتملا  ماکحالا  نم  هب  دـتعم  ردـق  ۀـفرعم 
. کلذ ریغ  اضیا و  دحلا  سکعنی  الف  هیقفلا  نم  لصاح 

امم ۀیلوصالا  ماکحالاب  نظلا  لیـصحت  یف  هعـسو  هیقفلا  غارفتـسا  دحلا  یف  جردـنی  هناب  اضیا  لوالا  فیرعتلا  یلع  دروا  امک  (- 2 [ ) 865]
نا عم  ةرهـشلاب  ربجنملا  فیعـضلا  قثوملا و  نسحلا و  ۀیجحک  هقفلا  لوصا  یف  وا  داعملا  خزربلا و  تایـصوصخک  نیدلا  لوصا  یف  جردنی 

تسیل داهتجالا و  نم  ۀبیرقلا  ةوقلا  لوانتی  امبر  طابنتسالا  نم  ۀبیرقلا  ةوقلا  ناب  یناثلا  فیرعتلا  یلع  و  فرعلا ....  یف  اداهتجا  دعی  کلذ ال 
«: لاحلا وه  امک  اعطق « داهتجاب 

خیـش جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . مهفاف .  ۀـصاخلاب  یقیقحلا  لصفلا  ماعلا و  ضرعلاب  یقیقحلا  سنجلا  هابتـشا  ةرثک  ناکمل 
.347 - 348 یتشر 2 / نیسحلا  دبع 

.165 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اذکه . ءاود و  هناب  ءانسلا  وا  ءاد  هناب  دمرلا  وا  تبن  هناب  ۀنادعسلا  فیرعتک  (- 3 [ ) 866]
یلحم هیظفل  فیراعت  رد  اما  تسین  سکعنم  ای  تسین  درطم  ارچ  اضرف  هک  دومن  لاکشا  ناوتیم  دشاب ، یقیقح  فیرعت ، رگا  (- 1 [ ) 867]

. درادن دوجو  ساکعنا  مدع  ای  دارطا  مدع  لاکشا  يارب 
اههنکب ءایـشالاب  ۀطاحالا  مدع  نم  ۀیقیقح  ۀیظفل ال  فیراعتلا  نوک  هجو  یف  ماقملا  یف  هدافا  ام  فعـض  یلا  ةراشا  هنا  رهاظلا  (- 2 [ ) 868]

. ملاعلا هّللا  هریغ و  نود  افنآ  هیلا  انرشا  ام  وه  فعضلا  هجو  لعل ) و  اهصاوخب ( وا 
.165 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

. تسه مسالا  حرش  ناونع  ياراد  یظفل و  هکلب  تسین  یقیقح » نیروکذم « نیفیرعت  هک  دوب  نیا  ام  هیجوت  (- 1 [ ) 869]
. دشاب هدش  مئاق  شرابتعا  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  تسا  نظ  هب  لمع  تمرح  یلوا ، لصا  میتفگ : (- 2 [ ) 870]

. العف اما  کلذ و  هنکما  اهلیصحت  العف  دارا  ول  وحن  یلع  ةوق  اما  مکحلا  یلع  ۀجحلا  لیـصحت  وه  داهتجالا  یف  طانملا  ناف  يا  (- 3 [ ) 871]
.166 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

ۀمرح ۀیاکح  یلا  افاضم  نظلا ، دافا  ام  صوصخ  سایقلا ال  وه  مهرثکا  دنع  ۀجح  دودعملا  ناف  لمأت  نم  ولخت  ۀبـسنلا ال  هذه  (- 4 [ ) 872]
حلاصملا ناسحتـسالا و  ساـیقلاک و  هب  لـمعلا  نع  یهنملا  نظلا  دـیفی  هیلا  نودنتـسی  اـم  رثکا  نا  یف  بیر  ـال  معن  مهـضعب . نع  هب  لـمعلا 

.369 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اهریغ . ۀباحصلا و  لمع  ۀلسرملا و 
. ینظ ره  هن  هدش  مئاق  ناشرابتعا  رب  یلیلد  هک  ینونظ  ینعی  (- 5 [ ) 873]

ةدیفم یه  نوکت  نأ  تارامالا  قرطلا و  نأش  نم  ناف  اعون  ول  نظلا و  دیفی  امم ال  وه  يدبعت  ریغ  يدـبعت و ال  قیرط  انل  سیل  (- 1 [ ) 874]
ول کلذ و  وحن  ةراهطلا و  لحلا و  یتدعاق  ةءاربلاک و  ۀضحملا  ۀـیدبعتلا  لوصالا  نیب  اهنیب و  قرافلا  وه  اذـه  اصخـش و  اعون ال  ول  نظلل و 

.166 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . الصا . ضحملا  یلمعلا  لصالا  نیب  هنیب و  قرف  قبی  مل  اعون  ول  نظلل و  دیفم  ریغ  قیرطلا  نوکی  نا  زاج 
ۀجحلا لیصحت  یف  عسولا  غارفتسا  اذکف  حلطصم ، داهتجا  یعرشلا  مکحلاب  نظلا  لیصحت  یف  عسولا  غارفتـسا  نا  امک  ینعی : (- 2 [ ) 875]

.371 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . نظلل . ةدیفملا  ریغ 
داهتجالا نع  يرابخالا  یبأتل  هجو  هنا ال  حدـقنا  دـق  هیلع  ۀـجحلاب  مکحلاـب  نظلا  لیدـبت  یلوـألا  نوک  نم  مدـقت  اـمم  يا و  (- 3 [ ) 876]

ینعمب داهتجالا  نع  یبأتی  ناک  نا  ینعملا و  اذهب  داهتجالا  نع  صیحم  امم ال  هناف  مکحلا  یلع  ۀجحلا  لیصحت  یف  عسولا  غارفتـسا  ینعمب 
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ام ریسیب ( يزجتلا  یف  عورشلا  لیبق  لاق » هماقم « هّللا  یلعا  یمقلا  ققحملا  هب  حرص  امک  یعرشلا  مکحلاب  نظلا  لیصحت  یف  عسولا  غارفتـسا 
دـسنم ریغ  ملعلا  باب  ناب  مهنم  انظ  دـیلقتلا  ءاتفالا و  داهتجالا و  اوفن  هیلع و  لمعلا  اومرح  نظلاب و  ءافتکالا  اورکنا  نییرابخالا  نا  مث  هظفل )

نیموصعملا مالک  ۀـعباتم  دـحا  لک  یلع  بجی  لب  دـیلقتلا  مرحی  رابخالا و  ۀـعباتم  بجی  نظلاب و  لمعلا  مرحیف  ۀـیعطق  انرابخا  نا  يوعدـب 
.166 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . عجارف . هفیعضت  یف  مالکلا  قاس  مهریغ و  همهفی  مالک ال  اذه  و  لاق ) مث  مالسلا ( مهیلع 

. درادن تیعوضوم  نظ ، ینعی : (- 4 [ ) 877]
. تسه یتاذ  تیجح  ياراد  تجح و  قیداصم  زا  مه  عطق  (- 5 [ ) 878]

امک هنم  مظعا  وه  امب  وا  قسفلاب  هیمری  رخآلا و  بزحلا  درطی  ثیحب  رخآلا  بزحل  الباقم  ابزح  مهتروریـص  زیامتلل و  هجو  الف  (- 1 [ ) 879]
.348 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ضعب . نع  ردص 

يدّبعت لصا  (- 2 [ ) 880]
. نظ دیفم  هن  تسا  ملع  دیفم  هن  تئارب  لصا  (- 3 [ ) 881]

. دننک عازن  دنناوتیم  ارغص  رد  نکل  تسین  راکنا  لباق  هیضق  ياربک  سپ  (- 4 [ ) 882]
سفن رد  دوشیمن  بجوم  روکذـم ، عازن  نکل  دـننادیمن  تجح  اهنآ  مینادیم  تجح  ار  باـتک  رهاوظ  اـم  لاـثم ، ناونعهب  (- 5 [ ) 883]

. تسا تجح  قیداصم  رد  عازن  هکلب  دوش  فالتخا  داهتجا ،
هنا نم  هّللا  همحر  یئاهبلا  نم  مدقت  ام  داهتجالا  فیرعت  یف  راتخا  دق  هنا  فرعی  قلطملا  داهتجالل  اذـه  فنـصملا  فیرعت  نم  (- 1 [ ) 884]

مدقت امیف  انرشا  دق  لاح ) لک  یلع  و  لصفلا ( ردص  یف  هنم  کلذ  رهظی  مل  نا  هرخآ و  یلا  یعرشلا  مکحلا  طابنتـسا  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم 
بحاص هنم  داری  دـهتجملا و  قلطی  دـق  هنا  ۀـکلملا و  عسولا ال  غارفتـسا  ینعا  یجراخلا  لعفلا  کلذ  سفن  وه  حالطـصالا  یف  داهتجالا  نا 
ینعملا اذـهب  وه  يزجتملا  دـهتجملا  لابق  یف  قلطملا  دـهتجملا  ظفل  قالطا  نا  رهاـظلا » و  یجراـخلا ( لـعفلاب  دـعب  سبلتی  مل  ول  ۀـکلملا و 

مل ةدحاو و  ۀلأسم  یف  دعب  هعـسو  غرفتـسی  مل  نا  قلطم و  دهتجم  وهف  ۀیعرـشلا  ماکحالا  عون  طابنتـسا  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  هل  نمف  ریخالا 
لوصالا 6/ ۀیانع  ك : ر . يزجتم ....  وهف  ۀیعرشلا  ماکحالا  ضعب  طابنتـسا  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  هل  نم  الـصا و  یعرـشلا  اهمکح  طبنتـسی 

.167
افـالخ اـهیف  ةءاربلا  ناـیرج  وه  یکح - اـم  یلع  مهنیب - روهـشملا  ناـف  ۀـیبوجولا  تاهبـشلا  یف  ةءاربـلا  ناـیرج  یف  مهعازنک  (- 2 [ ) 885]
ۀئشانلا ۀیمیرحتلا  ۀیمکحلا  تاهبشلا  یف  طایتحالاب  مهلک  لب  مهّلج  مازتلاک  طایتحالاب  اهیف  مزتلا  اهیف و  اهنایرج  نع  عنم  ّهنإ  ثیح  مهـضعبل 

خسنلا و مدع  یف  الا  يدابآرتسالا  نیمالا  اهرکنا  ثیح  ۀیلکلا  ۀیمکحلا  تاهبشلا  یف  باحصتسالا  ۀیجح  یف  مهعازن  اذک  صنلا و  دقف  نم 
. ۀیمکحلا ۀهبشلا  یف  هنایرجب  هریغ  مزتلا 

ۀئشانلا ۀیمیرحتلا  ۀیمکحلا  تاهبـشلا  یف  ةءاربلاک  رومالا  ضعب  ۀیجح  یف  نییلوصالا  نییرابخالا و  نیب  عازنلا  عقو  امک  ینعی : (- 3 [ ) 886]
عطقلا ۀـیجح  نیثدـحملا  راکناک  و  طایتحالا . یلا  اوبهذ  اهورکنا و  نییرابخالا  اـهیف و  اـهتیجح  یلا  اوبهذ  نییلوصـالا  ناـف  صنلا  دـقف  نم 

نم یلاعت  هّللا  انمـصع  عینـشتلا  بزحتلا و  غّوسی  عازنلا ال  اذه  لثم  نا  یفخی  و ال  اهب . نییلوصالا  مازتلا  ۀیعمـسلا و  ۀـلدالا  ریغ  نم  لصاحلا 
.372 - 373 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . تاعاطلا .  لیصحتل  انقفو  تّالزلا و 

کلذ ربتعی  ماکحالا و ال  عیمج  طابنتـسا  یلع  هب  ردـتقی  امع  ةرابع  وه  قلطملا  داـهتجالا  نوکی  نا  ةراـبعلا  هذـه  مزـال  فلا : (- 1 [ ) 887]
عیمج طابنتـسا  یلع  هب  ردـتقی  مل  نا  ماکحالا و  عون  طابنتـسا  یلع  هب  ردـتقی  ام  وه  افنآ  انرـشا  امک  قلطملا  داهتجالا  یف  ربتعملا  لـب  اـعطق 

یف لاـق  اـنه  نم  و  قلطملا « مهداـهتجا  قدـصب  ارـضم  نوکی  نا  نود  نم  مـالعالا  نم  ریثکل  کـلذ  قفتی  اـمک  اهـضعب  ۀـضومغل  ماـکحالا 
و ال لاق » نا  یلا  انلق « امک  ماکحالا  عون  اهب  ینعی  ماکحالا  نم  اهب  دتعی  ۀلمجب  نظلا  لیصحت  ۀکلم  هل  ناک  نم  قلطملا  دهتجملاف  لوصفلا »

ناف ةداع  هرذعتل  هتایعطق  ادع  امم  لکلاب  نظلا  لیـصحت  ۀـکلم  ربتعن  مل  امنا  و  لاق » نا  یلا  ضعبلاب « نظلا  لیـصحت  نع  هرظن  روصق  حدـقی 
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حدقی مل  ادحا  نا  عم  مهبارضا  نیدیهشلا و  ۀمالعلا و  ققحملاک و  ماکحالا  نم  ۀلمج  یف  نیدهتجملا  نم  ریثک  ددرتل  ضراعتت و  دق  ۀلدالا 
ضعب یف  مالعالا  ددرتب  فارتعالا  فنـصملا » نم  یتأیـس  نکل  اذه و  هماقم « عفر  همالک  نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا » مهداهتجا « یف  کلذـب 

عون طابنتسا  یلع  هب  ردتقی  ام  وه  خلا  قلطملا ...  داهتجالاف  مدقتملا  هلوق  نم  دارملا  نوکی  ارهقف  قلطملا  مهداهتجاب  رـضی  هنا ال  لئاسملا و 
168 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اهعیمج . ماکحالا ال 

.382 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . امهیلک . یلع  ۀقیقح  داهتجالا  قالطال  دعب  طبنتسی  مل  ما  طبنتسا  ءاوس  ب :
یعرـشلا ال مکحلا  وه  داهتجالا  فیرعت  یف  مدقت  ام  نا  عم  ۀیعرـشلا  لدب  ۀـیلعفلاب  فنـصملا  ریبعت  هجو  نا  رهاظلا  نا  مث  (- ... 2 [ ) 888]

مل ۀیعرـشلا  ماکحالا  طابنتـسا  یلع  لاق  ولف  خلا  القن ...  وا  القع  ربتعم  لصا  وا  ةربتعم  ةراما  نم  اذه  دعب  هلوق  یلع  ظفحتلا  الا  سیل  یلعفلا 
.168 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . حضاو . اذه  یلقع و  یلمع  لصا  نم  طبنتسملا  مکحلا  اهیف  لخدی 

. لداع ربخ  دننام  (- 3 [ ) 889]
لوصا ثحب  رد  ار  بلطم  نیا  حیضوت  هک  میشاب . هتشادن  لصا  زا  ریغ  یلیلد  تسه و  لصا  نایرج  لحم  هک  يدراوم  رد  هتبلا  (- 4 [ ) 890]

. لیلد ثیح ال  لیلد  لصالا  میدرک - نایب  احورشم  هیلمع 
. هیلقع تئارب  دننام  (- 5 [ ) 891]

. هیعرش تئارب  باحصتسا و  دننام  (- 6 [ ) 892]
ماکحألل لوصفلا  دییقتک  عیمجلا  ۀکلم  لوصح  نکمی  فیک  هناب  هیف : ضعبلا  لاکـشاف  عیمجلا  طابنتـسا  یلع  ۀکلملا  ینعمب  (- 1 [ ) 893]

ك: ر . هر » ینیکـشم  نکمم « ریغ  یبجاـحلا  نع  لوقنملا  ینعملاـب  قلطملا  داـهتجالا  معن  هلحم ، ریغ  یف  هناـکما  ققحتیل  اـهب  دـتعم  ۀـلمجب 
.423 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک 

مدع نیدقنلاب و  ۀبراضملا  نوک  رابتعا  ۀلأسمک  صنلا  دقف  نوکی  دـق  ددرتلا  أشنم  نا  ینعی : ددرتلل » وا  نکمتلا  مدـع  دـیق ل « (- 2 [ ) 894]
ر. هضراعت . وا  صنلا  لامجا  نوکی  دق  و  الوقنم . اعامجا  هنوکل  هیلع  دامتعالا  لکـشی  يذـلا  عامجالا  وه  هیلع  لیلدـلا  ناف  امهریغب  اهتحص 

.384 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :
يرهاظلا مکحلا  یف  هل  ددرت  یعقاولا و ال  مکحلا  یف  انایحا  ددرتی  قلطملا  دهتجملا  نا  ینعی : ۀبسنلاب » وه  امنا  یلع « فوطعم  (- 3 [ ) 895]

ذخا وه  مولعم و  يرهاظلا  همکح  نکل  یعقاولا و  مکحلا  یف  دـهتجملا  ددرتی  نیئفاکتملا  نیـضراعتملا  نیربخلا  لثم  یفف  هل  مولعم  وه  لـب 
و« مهل » نیب « هیف » ۀـملک « ۀـفاضا  یلوالا  یعقاولل و  لباقملا  يرهاـظلا  وه  یلعفلا  مکحلاـب  دارملاـف  رییختلا . راـبخا  یـضتقمب  نیربخلا  دـحا 

«[. الصا
.384 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .

«. ءیشلا عوقو  ءیشلا  ناکما  یلع  لیلد  لدا  (-» 4 [ ) 896]
وا یعقاولا  مکحلاب  اما  ۀلاحم  عطاق ال  هناف  فنـصملا  رکذ  امک  هسفن  داهتجاب  قلطملا  دهتجملا  لمع  زاوج  یف  لاکـشا  الف  (- ... 1 [ ) 897]

داهتجاب لمعلا  هعطق و  نع  دـیلا  عفر  هنکمی  داکی  رومالا ال  هذـه  دـحاب  عطقلا  عم  یلقعلا و  وا  یعرـشلا  يرهاظلا  مکحلاـب  وا  هیلع  ۀـجحلاب 
. حضاو اذه  ادبا و  هیأرب  دقتعی  يذلا ال  ریغلا 

.171 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .
یلع ءانب  ینییعتلا  بوجولا  امإ  هب  دوصقملا  ذا  ۀـحابالا ، فداری  ام  بوجولا ال  یلع  قداصلا  معالا  ینعملاـب  زاوجلا  هب  دارملا  (- 2 [ ) 898]

. ۀعاطالا بتارم  ۀیضرع  یلع  ءانب  طایتحالا  دیلقتلا و  داهتجالا و  نیب  يرییختلا  بوجولا  امإ  ۀعاطالا و  بتارم  ۀیلوط 
.384 - 385 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ملعلا .  ةرازغ  مدع  نع  ۀیانک  وه  يذلا  (- 3 [ ) 899]

: امهدحا ماقملا ، یف  نیدوقفم  نیلیلد  یف  رصحنم  رخآلا  لیلدلا  کلذ  و  رخآ » لیلد  نایب ل « (- 1 [ ) 900]
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قح یف  رخآ  دادـسنا  لیلد  تامدـقم  نایرج  امهیناث : ایدادـسنا . ما  ناک  ایحاتفنا  اقلطم  دـهتجملا  یلا  لـهاجلا  عوجر  زاوج  یلع  عاـمجالا ،
یملعلا ملعلا و  باب  و  دوجوم ، ۀیلعف  فیلاکت  توبثب  یلامجالا  ملعلا  لاقی : ناب  يدادسنالا - دهتجملا  سفن  قح  یف  يرجت  ام  ریغ  دلقملا -
حجارلا یلع  حوجرملا  حـیجرت  فیلکتلل و  ۀـیفانلا  لوصالا  ءارجا  زوجی  مزال و ال  ریغ  وا  لطاب  طایتحالا  زئاج و  ریغ  اـهلامها  دـسنم و  اـهب 

ك: ر . یتأیس . امل  عونمم  نیهجولا  الک  يدادسنالا و  دهتجملا  يأر  نم  ماکحالاب  لصاحلا  نظلا  رابتعا  جتنتف  حیبق ،
.388 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

. مینکیم ثحب  شاهرابرد  يدوز  هب  هک  تسا  دیلقت  زاوج  هلدا  نآ ، لیلد  اریز  (- 2 [ ) 901]
. نیقی عطق و  ینعی : ملع ، (- 3 [ ) 902]

. دحاو ربخ  نآرق و  رهاوظ  دننام  دشاب  هتشاد  دوجو  نآ  تیجح  رب  یعطق  لیلد  هک  ینظ  لیلد  ینعی : یملع ، (- 4 [ ) 903]
دـسنم ام  يور  هب  یملع  باب  میئوگیم : اذل  دراد ، تیجح  دحاو  ربخ  صاخ و  نظ  هک  میدرک  تباث  لبق  ثحابم  رد  رکذت : (-» 5 [ ) 904]

رد هلئسم  نیرتمهم  دومن و  صخشم  ار  لامجالاب  مولعم  فیلاکت  نآ  درک و  هعجارم  نآ  لاثما  ۀعیـشلا و  لئاسو  باتک  هب  ناوتیم  تسین و 
.385 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . درادن .» يرگید  هدئاف  یملع ، هرمث  زا  ریغ  دادسنا ، لیلد  زا  ثحب  اذل  تسا و  نیمه  دادسنا ، لیلد  نالطب 

. فشک هن  تموکح  رب  انب  (- 1 [ ) 905]
رد ار  نآ  لیـصفت  هک  تموکح » رب « انب  ای  دراد  تیجح  فشک » رب « انب  يدادسنا  نظ  ایآ  هک  تسا  فالتخا  دادسنا ، لیلد  هجیتن  رد  رکذت :

: الامجا اما  میدرک  نایب  ۀیافکلا - حاضیا  مراهچ  دلج  نظ - ثحب 
نظ یعـضو ، نینچ  رد  سدـقم  عراش  هک  دـنکیم  فشک  لقع » دادـسنا « تامدـقم  تیماـمت  یملع و  ملع و  باـب  دادـسنا  لاـح  رد  فلا :

. تسه یعرش  تجح  کی  يدادسنا ، نظ  تروص ، نیا  رد  هک  هداد  رارق  یعرش  تجح  کی  ار  يدادسنا 
و القتـسم » لقع « میئامنیم و  عوجر  لقع  هب  دادسنا  تامدقم  تیمامت  یملع و  ملع و  باب  دادـسنا  لاح  رد  هک  تسا  نیا  رگید ، لوق  ب :

. تسا یلقع  تجح  کی  يدادسنا ، نظ  ضرف ، نیا  رد  هک  دنکیم  يدادسنا  نظ  تیجح  هب  مکح  عرش ، زا  رظنفرص 
. هیعرش ماکحا  هب  ملاع  ینعی : (- 2 [ ) 906]

. نظ قلطم  تیجح  (- 3 [ ) 907]
. هدومن يراج  دوخ ، قح  رد  دهتجم  نآ  هک  دادسنا  لیلد  زا  ریغ  دیلقت و  لیلد  زا  ریغ  (- 4 [ ) 908]

. دشاب ریغ  نآ  يارب  يدادسنا  دهتجم  نظ  تیجح  شاهجیتن  هک  (- 5 [ ) 909]
دق ۀعبارلا و  ۀمدقملا  یف  هتابثا  نم  دـب  يذـلا ال  طایتحالا  نالطب  وه  رخآلا و  قشلل  ّدر  اذـه  و  راصحنا » مدـع  یلع « فوطعم  (- 1 [ ) 910]
وه یعرـش و  روذحم  وا  شاعملا ، لالتخا  وه  یلقع و  روذـحم  هیلع  بترتی  مل  ام  لهاجلا  اذـه  یلع  مزال  طایتحالا  نا  و  هحیـضوت ، تفرع 

. رسعلل مزلتسملا  طایتحالا  یلع  جرحلا  یفن  ةدعاق  ۀموکح  یلع  ءانب  رسعلا 
ةدـعاقب هیفنب  يرـسعلا  طایتحالا  نم  هسفن  حـیری  نا  الا  رـسعلا  مزلتـسا  اذا  یتح  طایتحالا  لهاجلا  یلع  بجی  ینعی : ۀیلـصو ، (- 2 [ ) 911]

.390 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . جرحلا . 
. تسین تجح  لوقنم ، عامجا  هکنیا : رب  افاضم  (- 3 [ ) 912]

دهتجملا رـصحنی  ـال  ذا  يدادـسنالا  نظ  ۀـیجح  هل  بجوـی  یک  ریغلا  دـنع  هتامدـقم  متی  داـکی  ـالف  رخآ ) دادـسنا  اـما  و  (- ...) 4 [ ) 913]
: ینعا ایلقع  اروذحم  هلوقب  لمعلا  كرت  نم  مزلی  الف  هرصح  قفتا  ول  طقف و  يدادسنالاب 

سیل اـضحم  اـیماع  هنوک  ضرف  دـعب  اعرـش  هبوجو  مدـع  كردـی  ـال  نمم  ریغلا  نکل  مزلی و  ناـک  نا  وـهف و  رـسعلا  اـما  ماـظنلا و  لـالتخا 
ناک اذا  هبوجو  مدع  وا  ماظنلاب  الخم  ناک  اذا  طایتحالا  ۀـمرح  كردا  دـق  رـسعلا و  وا  لالتخالا  موزل  رـصحلا و  ضرف  اذا  معن ) دـهتجمب (.

( هلک اذه  ادـبا (. جراخلا  یف  ققحتی  ضرف ال  درجم  هنکل  هل و  يدادـسنالا  دـهتجملا  نظ  ۀـیجح  بجوا  هقح و  یف  دادـسنالا ح  مت  ایرـسع 
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لوصالا 6/ ۀیانع  ك : ر . حاتفنالا . لاح  یف  ملعلا  ۀیجحب  هلالقتساک  دادسنالا  لاح  یف  نظلا  ۀیجحب  لقعلا  لالقتسا  ۀموکحلا و  ریدقت  یلع 
.173

هک میامن  لمع  ینونظ  هب  دیاب  هکنیا : زا  ریغ  مرادن  ياهراچ  تسا ، دسنم  یملع ، ملع و  باب  هک  نونکا  دـیوگب : دـلقم  نآ  ات  (- 1 [ ) 914]
. هدشن مئاق  شرابتعا  رب  یصاخ  لیلد 

. تاملک زا  یضعب  رد  رییغت  یکدنا  اب  - 341 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 915]
.391 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 3 [ ) 916]

مدعل ۀلع  وه  يذلا  صاصتخالا  تابثا  ماقم  یف  نوکت  ۀلمجلا  هذه  نال  دادسنالا » تامدـقم  ۀیـضق  وه  امک  لاقی «: نا  یلوالا  (- 1 [ ) 917]
.392 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀیلعلاب ح . رعشتف  ۀیلاح  واولا  لعجی  نا  الا  دیلقتلا . ۀلدا  ةدعاسم 

نانچ رد  سدـقم  عراش  هک  دـیامنیم  فشک  لقع » دادـسنا « تامدـقم  تیمامت  یملع و  ملع و  باب  دادـسنا  لاح  رد  ینعی : (- 2 [ ) 918]
تجح هن  تسه  یعرش  تجح  کی  يدادسنا ، نظ  روکذم ، ضرف  رد  میتفگ  هک  هداد  رارق  یعرش  تجح  کی  ار  يدادسنا  نظ  یطئارش ،

. یلقع
نآ تسا و  يراج  وا  قح  رد  تامدقم  نآ  هک  یـسک  يارب  عراش  دزن  رد  نظ  تیجح  زا  هدومن  فشک  دادسنا ، تامدـقم  و  (-» 3 [ ) 919]

دـش و رکذ  هک  قباس  نایب  نامه  هب  تسین  تجح  شنیدـلقم  يارب  تسه و  وا  دوخ  صوصخم  نظ ، تیجح  سپ  تسا  دـهتجم  سفن  درف ،
دناوتن نکل  دشاب  جرح  رـسع و  مزلتـسم  هکنیا  ای  دشابن  وا  ماظن  هب  لخم  طایتحا ، هک  نیا  ای  دـشابن و  يدادـسنا  هب  رـصحنم  دـهتجم ، دـیاش 
میرکلا دـبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . کلذ .» ریغ  یلا  دـیامن  هماقا  یجرح ، رـسع و  طایتحا  زاوج  مدـع  رب  یلیلد 

.341 ینیئوخ 2 /
. فشک هن  تسا  تموکح » شیاضتقم « دشاب ، مامت  لماک و  دادسنا ، تامدقم  رگا  ینعی : (- 1 [ ) 920]

. قلطم نظ  ینعی : (- 2 [ ) 921]
ینیئوخ 341. میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 922]

.174 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 4 [ ) 923]

.393 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 5 [ ) 924]
نظلا نم  وا  صوصخلاب  ةربتعملا  تارامالا  نم  ءیـشلا  ناـک  ءاوس  اـقلطم  اعرـش  ءیـشلا  ۀـیجح  يا  ءیـشلا  ۀـملک  یلا  عجار  (- 1 [ ) 925]
ۀیاـنع ك : ر . حـضاو . اذـه  ۀیعرـش و  ـال  ۀـیلقع  هتیجح  نوکت  ۀـموکحلا  یلع  ذا  ۀـموکحلا  نود  فشکلا  یلع  دادـسنالاب  ربـتعملا  قلطملا 

.175 لوصالا 6 /
جاح موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یعطقلا . دروم  لمـشی  مکحلاب و ال  عطقلا  دروم  یف  عوجرلا  زاوج  دروم  رـصحناف  (- 2 [ ) 926]

.349 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش 
. تایعطق ریغ  رد  (- 3 [ ) 927]

یلعف ثحب  رد  يرثا  و  تسین ، مهم  نادنچ  هلئـسم ، خساپ  باوج : تیجح ؟ نیع  ای  تسا  تیجح  ماکحا  راثآ ، نآ  ایآ  لاؤس : (- 4 [ ) 928]
. درادن ام 

اهیلع و ۀجحلا  مایق  دراومب  ملاعلا  یلا  ۀیعرشلا ال  ماکحالاب  ملاعلا  یلا  عوجرلا  زّوجت  یه  دیلقتلا  ۀلدا  ناف  یفخی ) ام ال  هیف  و  (-) 1 [ ) 929]
امک وه  هیلا و  عوجرلا  زوجی  دیلقتلا و  ۀلدا  هلمشتف  ۀیعرشلا  ماکحالا  یلع  نظلا  مایق  دراومب  ملاع  وه  اضیا  يدادسنالا  نا  لاقی  نا  حصف  الا 
ناف انیع  یعرـشلا  مکحلاب  ملاعلاک  وه  یعرـشلا  مکحلا  یلع  ةربتعملا  ۀـجحلا  هدـنع  تماق  نم  نا  لاقی : نا  باوجلا ) یف  حیحـصلا  و  يرت (

قرطلا و هدنع  تماق  نم  یه  لزنت  کلذکف  نیقیلا  ملعلا و  ۀلزنمب  تارامالا  قرطلا و  لزنت  ۀیجحلا  لعجب  لوقلا  یلع  اهنا  امک  رابتعالا  ۀلدا 
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عوجرلا زاوج  ارهق  یه  لمـشتف  ملاعلا  یلا  لهاجلا  عوجر  زّوجت  امم  یه  دیلقتلا  ۀلدا  تناک  اذاف  یعقاولا  مکحلاب  ملع  نم  ۀـلزنمب  تارامالا 
ةرئاد ۀعـسوتب  اهعوضوم  یف  اهفرـصت  یلا  دیلقتلا و  ۀلدا  یلع  رابتعالا  ۀلدا  ۀـموکح  یلا  ارظن  ایعمج  یلیزنتلا  یقیقحلا و  ملاعلا  نم  لک  یلا 

.174 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ادیج . لمأتف  اعیمج  یلیزنتلا  یقیقحلا و  نم  معا  هلعج  ملاعلا و 
. ةربتعملا تارامالا  قرطلا و  هدنع  مئاقلا  (- 2 [ ) 930]

. دوشیمن لعج  مه  يرهاظ  مکح  لیلد ، يادؤم  قبطرب  و  (- 3 [ ) 931]
«. ۀیجحلا لعجب « لئاقلا  (- 4 [ ) 932]

نم دب  لب ال  ةرامالا  دقف  درجمب  یلقعلا  لصالا  یلا  ۀبونلا  لصت  ذا ال  ةربتعملا » ةرامالا  یلا « یعرشلا » لصالا  ۀفاضا « مزاللا  و  (- 1 [ ) 933]
.400 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . تئارب . باحصتسا و  نم  اضیا  یعرشلا  لصالا  دقف 

. هدش مئاق  نتت ، برش  تیلح  ای  هعمج ، زامن  بوجو  رب  یعرش  تجح  هراما و  هک  تسا  ملاع  الثم  (- 2 [ ) 934]
. هیعرش لوصا  تاراما و  دننام  (- 3 [ ) 935]

. لاغتشالا تلاصا  ای  رییختلا  تلاصا  یلقع ، تئارب  دننام : (- 4 [ ) 936]
. دشابیم یعرف  مکح  هب  ملاع  هن  و  (- 5 [ ) 937]

نیتبطخ و نیتعکر و  تاعکر و  عبرا  نیب  ةددرم  ۀـعمجلا  موی  یف  رـصعلا  ةالـص  لبق  ةالـص  بوجوب  ـالامجا  ملع  اذا  ـالثم  (- ... 6 [ ) 938]
نیب عمجلا  بجی  ۀـیعطقلا  ۀـقفاوملا  بوجوب  لقعلا  لالقتـسا  یلع  ءانب  هناف  ۀـلدالا  نم  صوصخلاب  امهادـحا  بوجو  راهظتـسا  مدـع  ضرف 

ر. اهیف . هدلقم  دلقملا  فلاخی  امبر  ۀیلقع  ۀلأسم  هذـه  امهنیب و  اریخم  امهادـحاب  یفتکی  ۀـیلامتحالا  ۀـقفاوملا  ۀـیافک  یلع  ءانب  نیتالـصلا و 
.400 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :

. نانثا ۀثالث ال  ۀیلقعلا  لوصالا  ناف  طایتحالا  وا  رییختلا  وا  ةءاربلا  وه  لوقی  نا  ناک  حیحصلا  و  (- 1 [ ) 939]
ر. لفغت .  الف  هانرکذ  ام  وه  باوجلا  یف  حیحصلا  نا  فعضلا و  هجو  انم  تفرع  دق  لاکشالا و  نع  هباوج  فعـض  یلا  ةراشا  (- 2 [ ) 940]

.176 لوصالا 6 / ۀیانع  ك :
. تسه یلقع  اهنآ ، دنتسم  هک  یماکحا  ینعی : (- 3 [ ) 941]

.343 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 4 [ ) 942]
: .... ینعی لمعلا » زاوج  یف  لاکشا  امک ال  هلوق «: یلع  فوطعم  (- 1 [ ) 943]

لیـصفتلل ضرعت  امک  ۀموکحلا  فشکلا و  نیب  لیـصفتلل  يدادسنالا  دـهتجملا  ءاضق  ذوفن  ۀـلأسم  یف  فنـصملا  ضرعتی  مل  (- 2 [ ) 944]
نا ینعی : حیحصلا » یلع  لاکـشا  هیفف  لاق «: ثیح  ینبملا ، لصا  عنمب  فشکلا  یلع  هئاضق  ذوفن  یف  رـصتقا  هدیلقت و  زاوج  ۀلأسم  یف  امهنیب 

رهظیـس ّهنأ  عم  ۀموکحلا  یلع  نظلا  ۀیجح  جتنت  اهـسفن - یف  اهتیمامت  ضرف  یلع  دادسنالا - تامدقم  نال  دیدس  ریغ  فشکلاب  لوقلا  لصا 
404 و 402. ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀموکحلا .] یلع  ءانب  هدافا  امم  یفشکلا  يدادسنالا  ءاضق  مکح 

.175 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 3 [ ) 945]
ك: ر . یفخی . امک ال  اهریغ  ۀـلوبقملا و  نم  بابلا  یف  ةروثأملا  تاـیاورلا  یه  فـالخلا  مدـع  یف  يا  کـلذ  یف  رـسلا  و  (- ... 4 [ ) 946]

.177 لوصالا 6 / ۀیانع 
. یعرش تجح  و  (- 1 [ ) 947]

دق مکنم  ناک  نم  نارظنی  ۀـلوبقملا ) یف  امک  اهب ( ملاعلا  الا  سیل  رابخالا  ناسل  یف  ءاـضقلل  بوصنملا  نا  مولعملا ) نم  و  (- ...) 2 [ ) 948]
هنم هلبقی  ملف  انمکحب  مکح  اذاف  امکاح  مکیلع  هتلعج  دق  یناف  امکح  هب  اوضریلف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدح و  يور 

. خلا هّللاب ...  كرشلا  دح  یلع  وه  هّللا و  یلع  دارلا  انیلع  ّداّرلا  ّدر و  انیلع  هّللا و  مکحب  فختسا  امناف 
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. ایضاق مکیلع  هتلعج  دق  یناف  انمارح  انلالح و  فرع  دق  الجر  مکنیب  اولعجا  ۀجیدخ ) یبا  ۀیاور  یف  و  ) 
ك: ر . خلا . انئاضق ...  نم  ائیـش  ینیلکلا ) قیرط  یف  و  انایاضق ( نم  ائیـش  ملعی  مکنم  لجر  یلا  اورظنا  ۀـجیدخ ) یبال  يرخا  ۀـیاور  یف  و  ) 

.178 لوصالا 6 / ۀیانع 
فالخرب ار  هر » فنصم « ترابع  يدابآزوریف  موحرم  دشابیم - شدوخ  صتخم  اما  دراد  یعرش  تجح  فشک » رب « انب  هتبلا  (- 3 [ ) 949]

.177 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : دناهدرک ر . ریسفت  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 
.344 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 4 [ ) 950]

«: لوالا نیهجو «: دحاب  ۀموکحلا  یلع  يدادسنالا  دهتجملا  مکح  ذوفن  تابثا  یف  عورش  اذه  (- 1 [ ) 951]
و ع «:» هلوقل « اـیفرع  ادرف  هلعج  ءاـضقلا و  بصنم  عوضوم  یف  هجاردا  وه : يدادـسنالا  مکح  ذوـفنل  یناـثلا » هجوـلا  بکرملا «...  عاـمجالا 

.405 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هبیرقت ...  و  انماکحا .» فرع 
یناثلا هجولا  یلا  ةراشا  اذهف  ناک  فیک  و  یعدی .» نا  یلع « افوطعم  نوکی  یتح  لاقی » وا  وا ب « یعدی » وا  هلادبا ب « یلوالا  (- 2 [ ) 952]

ك: ر . هبیرقت ...  تفرع  دق  ۀموکحلا و  یلع  يدادسنالا  ءاضق  ذوفن  ۀحص  یلع  لادلا 
.407 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

ۀمولعملا ماکحالا  الثم و  فالآ  ةرـشع  ماکحالا  تناک  ناـب  اـهب  دـتعی  ۀـلمج  اـهریغ  تاـعامجالا و  دراوم  تناـک  اذا  ینعی : (- 3 [ ) 953]
ریثک هسفن  یف  فلالا  ددع  نا  الا  رشعلا  وا  سمخلا  ۀبسن  ناک  نا  عیمجلا و  یلا  مولعملا  ۀبسن  ناف  نیفلأ  وأ  افلأ  هوحن  لصحملا و  عامجالاب 

مظعمب ملعلا  باب  دـسنا  نا  و  هلوق «: عم  مئتلی  مل  ایحاتفنا و  يدادـسنالا  نوک  همزال  ذا  ماکحالا  رثکا  اهب  دـتعملا  ۀـلمجلا  نم  دارملا  سیل  و 
.407 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ۀیعرشلا ر . ماکحالا  رثکا  وه  مظعملاب  دارملا  ناف  هقفلا »

جاردال فانم  وه  و  مالسلا » مهیلع  مهمکح « یف  یـضاقلا  هب  مکح  يذلا  مکحلا  نوک  هرهاظ  نا  نم  مهوتی : دق  امل  عفد  اذه  (- 1 [ ) 954]
مکحلا ۀفاضا  نا  باوجلا :» لصاح  و  لوعجم «. ریغ  لصا  وا  ةراما  يدؤم  ۀعفارملا  یف  مکحلا  ناک  اذا  اضیا  حاتفنالا  لها  لب  دادـسنالا  لها 

هیلع علطی  مل  لب  هب  مکحی  مل  نا  ناطلـسلا و  سفن  یلا  ناطلـسلا  بئان  لبق  نم  مکحلا  دانـسا  باـب  نم  ۀـقیقحلا  وا  زاـجملا  باـب  نم  مهیلا 
مهیلع مهبوصنم  ماکحا  نم  اهنوکل  لـب  وه  اـمب  مهیلا  دنتـست  ـال  یتلا  رومـالا  نم  اـبلاغ  ۀـعفارملا  باـب  یف  مکحلا  نوک  هل  دهـشی  و  اـضیا .

.427 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر .» ینیکشم « مالسلا .
. تسا دسنم  وا  رب  ماکحا  هیقب  هب  تبسن  یملع ، ملع و  باب  هچرگ  (- 2 [ ) 955]

. مارح لالح و  تفرعم  زا  (- 3 [ ) 956]
. میداد حیضوت  هکيوحنهب  (- 4 [ ) 957]

.350 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 1 [ ) 958]
. دنادیم تجح  ار  قلطم  نظ  دشن ، رگا  و  (- 2 [ ) 959]

.345 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 960]
.179 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 961]

ضعب و نود  لئاسملا  ضعب  یف  هنایرج  ینعمب  ۀـیزجتلل  داهتجالا ] يا  هلوبق  یف  سانلا  فلتخا  دـق  هدـمآ «: نینچ  ملاعم » رد « (- 1 [ ) 962]
بیذـهتلا و یف  ۀـمالعلا  بهذ  وا ال ؟ اهیف  دـهتجی  نا  ذـئنیح  هلف  طقف  لئاسملا  ضعب  یف  داهتجالا  طانم  وه  اـم  ملاـعلل  لـصحی  ناـب  کـلذ 

ملاعم ك : ر . یناثلا .» یلا  موق  راص  لوالا و  یلا  ۀماعلا  نم  عمج  هبتک و  نم  ۀلمج  یف  هر » يدلاو « سوردلا و  يرکذلا و  یف  هر » دیهـشلا «
نیدلا 232.

. تسا لهس  مه  مکح  طابنتسا  اذل  میراد  ضراعم  نودب  تیاور  هس  ای  ود  هلئسم ، نالف  رد  الثم  (- 1 [ ) 963]
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. تسا لکشم  مکح ، طابنتسا  اذل  دنراد  مه  ضراعت  رگیدکی  اب  هک  میراد  یناوارف  تایاور  هلئسم ، نالف  رد  الثم  (- 2 [ ) 964]
هرابخا نیب  عمجلا  هوجو  یلع  هعالطا  اهیف و  هتـسرامم  ةرثکل  تاداـبعلاک  هقفلا  باوبا  ضعب  كردـم  یف  رهاـم  مهـضعبف  (- ... 3 [ ) 965]

یلع ۀیفاو  ةردق  هل  نکت  مل  یتلا  ۀماعلا  دعاوقلا  نم  ۀلمج  یلع  اهماکحا  طابنتسا  فقوتل  تالماعملا  باوبا  یف  ةراهم  هل  سیل  ۀضراعتملا و 
. سکعلاب مهضعب  اهنایرج و  دراوم  اهدودح و  نییعت  اهحیقنت و 

ررـضلا عفد  نایب و  الب  باقعلا  حبق  ةدعاق  داسفلل و  یهنلا  ءاضتقا  یهنلا و  رمالا و  عامتجا  دضلا و  بجاولا و  ۀمدقم  ۀـلأسمک  (- 4 [ ) 966]
417 و 415. ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . کلذ .  ریغ  لمتحملا و 

 .... يدضعلاک و ضعب  یلا  بوسنم  وه  يزجتلا و  عانتما  یلع  یناثلا  هجولا  احیرصت - احیولت ال  ةرابعلا - هذه  نم  دافتسی  (- 1 [ ) 967]
طابنتـسا یف  لئاسملا  عیمج  كرادمب  ۀیلعفلا  ۀطاحالا  رابتعا  مدع  هلـصاح : همدعب و  نانئمطالا  وا  لخدلا  مدـعب  عطقلل  لیلعت  (- 2 [ ) 968]

عیمج كرادم  راضحتـسا  ربتعی  امک ال  يزجتملل و  لصحی  کلذک  قلطملا  دهتجملل  نظلا  لصحی  امکف  ۀقلطملا  ۀکلملا  عم  ةدحاو  ۀلأسم 
رابخالا نا  وه :» کلذ  یف  رـسلا  و  يزجتملل «. اهطابنتـسا  یف  کلذ  ربتعی  کلذـک ال  قلطملا ، دـهتجملل  ۀـلأسم  طابنتـسا  یف  العف  لـئاسملا 

ۀیاور اوعّطق  امبر  ۀیثیدحلا و  عماوجلا  بابرا  اهبّوب  دق  ماکحالا - كرادم  ةدـمع  یه  یتلا  مالـسلا -» مهیلع  یحولا « تیب  لها  نع  ۀـیورملا 
اهل یتلا  رابخالا  نم  یتأی  ام  مدقت و  ام  یلا  لئاسولا  بحاص  راشا  کلذ  عم  ةددـعتم و  ماکحا  یلع  اهلامتـشال  ۀـقرفتم  باوبا  یلع  ةدـحاو 
یلا هتراشا  نود  نم  ةراهطلا - بابب  ۀطبترم  الثم  دودحلا  باتک  یف  ۀیاور  دوجوب  نظی  غیلبلا ال  دهجلا  اذه  عم  ۀـلأسملا و  مکحب  قلعت  وحن 

یهتنم ك : ر . اهطابنتـسال .] دـهتجملا  يدـصت  یتلا  ۀـلأسملاب  ۀـیاورلا  کلت  لخد  لامتحا  يوعد  هجتت  یتح  ةراـهطلا - باـب  یف  اهعـضوم 
422 و 421. ۀیاردلا 8 /

ر. ةرفطلاب . اهلیلعت  ۀیداعلا و  ۀلاحتـسالا  يوعد  نیب  ذئنیح  ةافانم  ایداع و ال  الاحم  نوکت  دق  ایلقع و  الاحم  نوکت  دق  ةرفطلا  و  (- 3 [ ) 969]
.419 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :

قلطم دـهتجم  هب  رـصحنم  ار  رهاوظ  تیجح  هک  هدـش  هدـهاشم  يدـیق  تسا - رهاوظ  تیجح  لیلد  هک  القع - ءاـنب  رد  اـیآ  و  (- 1 [ ) 970]
! ریخ دیامن ؟

هیلع دـمتعی  يذـلا  دـحاولا  ربخلا  تاضراعم  عفد  نم  نکمت  اذا  امب  كرادـملا  ۀـیجح  ۀـلدا  قالطا  دـییقت  رمـالا  ۀـیاغ  ینعی : (- 2 [ ) 971]
اذا امب  ةدیقم  اهنکل  يزجتملا  قلطملا و  دهتجملل  اهلومش  ثیح  نم  ۀقلطم  تارامالا  رابتعا  ۀلدا  نا  هلصاح : طابنتسالا و  ماقم  یف  يزجتملا 
یلع هتردـق  نم  ّدـب  الف  هضراعمب  رفظ  ول  هتیجح و  محازی  ام  لـک  نع  و  هضراـعم -- نع  صحفلا  نم  ربخلا  هءاـج  يذـلا  دـهتجملا  نکمت 

نم هل و  ۀلماش  رهاوظلا  ربخلا و  ۀیجح  ۀـلدا  نکت  مل  ةردـقلا  هذـه  هل  نکت  مل  نمف  رییختلا  وا  رخآلا  یلع  امهدـحا  میدـقتب  ضراعتلا  جالع 
«. مالـسلا مهیلع  مهماکحاب « افراع  ادهتجم و ال  صخـشلا  نکی  مل  اهالول  ذا  يزجتملا  قلطملا و  نیب  ۀکرتشم  ۀهج  ةردقلا  هذـه  نا  مولعملا 

.425 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .
«. دیلقت هب « طوبرم  ثحابم  زا  لوا  لصف  رد  (- 1 [ ) 972]

.346 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 973]
دهتجملا یلا  لهاجلا  عوجر  وه  اهنم و  نقیتملا  ردقلاب  ذخالا  نیعتی  ۀـیئالقعلا و  ةریـسلا  یلا  داشرا  اهنال  اضیا  اهیف  قالطا  الف  (- 1 [ ) 974]

ۀیتآلا و ۀـقیلعتلا  یف  نیلوقلا  نم  قحلا  وه  ام  یتأیـس  هزاوج و  مدـعب  عطقلل  اقواسم  يزجتملا  یلا  عوجرلا  زاوج  یف  کشلا  نوکی  قلطملا و 
ك: ر . یلاعت .» هّللا  ءاش  نا  دیلقتلا « ثحابم  یف 

.426 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
دبع خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . دـشابیمن .» نایب  ماقم  رد   E*\ ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْسَف   i هفیرـش هیآ  الثم  (-» 2 [ ) 975]

.346 ینیئوخ 2 / میرکلا 
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.186 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 976]
نا نم  مدـقت  امیف  تفرع  امل  کلذ  ءاضقلا و  یف  مالـسلا » مهیلع  مهماکحاب « افراع  ناـک  اذا  اـضیا  هیف  لاکـشا  ـال  لـب  فلا : (- 2 [ ) 977]

هقح و وه  امک  اهفرع  اذاف  مهماکحاب  هتفرعم  وه  اهریغ  ۀلوبقملا و  نم  ۀمدقتملا  رابخالا  نم  دافتسی  ام  یلع  یـضاقلا  ءاضق  ذوفن  یف  ربتعملا 
افراـع يزجتملا  نکی  مل  نا  ادـبا و  اـمهئاضق  اـمهمکح و  ذوـفن  یف  قـلطملا  يزجتملا و  نیب  قرف  نکی  مـل  مـهمکحب  مـکحلا  نـم  نـکمت 

.187 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . الصا . ءاضقلا  ریغ  هقفلا  باوبا  رئاس  یف  مهماکحاب 
یلا عوجرلا  یلع  مهترطف  و  ءالقعلا -- ةریـس  یـضتقم  نا  وه : لاکـشالا  ۀیدشا  هجو  و  لهاجلا . یلع  هاوتف  ۀیجح  نم  الاکـشا  دشا  يا : ب :

ةریـسلا ال هذـه  و  ما ال . هریغ  ملع  ءاوس  هیلا  عجری  امیف  املاع  عجرملا  نوک  ةریـسلا  طانم  ذا  قلطملاک  اضیا  يزجتملا  رظن  ۀـیجح  وه  ملاـعلا 
فراـعلا هیقفلا و  قدـصب « بصنملا  تطاـنا  یتلا  ۀـیظفللا  ۀـلدالا  یه  هذوفن  ۀـلدا  ناـف  ءاـضقلا  فـالخب  اذـه  و  ءاـضمالا . یلع  ـالا  فقوتت 

. امهوحن و  ماکحالاب »
.428 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .

.187 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 978]
ازاجم ول  اهیف و  لمعتـسا  وا  مالکلا  بیکارت  یف  ةذوخأملا  ظافلالا  اهل  عضو  یتلا  ةدرفملا  یناعملا  ۀغللا » ملع  نم « فرعی  ناب  (- 1 [ ) 979]

یف ۀعودوملا  نم  ما  ۀغللا  لها  نم  لوالا  ردصلا  نم  ۀلصاولا  یناعملا  نم  ناک  ءاوس أ  کلذ  وحن  بعکلا و  حسملا و  لسغلا و  دیعـصلاک و 
ۀیـضاملا و لاعفالا  تائیهک  ۀیقاقتـشالا  تائیهلا  اهل  تعـضو  یتلا  ۀیفیرـصتلا  یناعملا  فرـصلا » ملع  نم « و  اهبابرا . اهنود  یتلا  ۀـغللا  بتک 

تعـضو یتلا  ۀـیوحنلا  اهیناعم  وحنلا » ملع  نم « امهریغ و  نیلوعفملا و  نیلعافلا و  ءامـسا  تائیه  یهنلا و  رمالا و  یلعف  تائیه  ۀـعراضملا و 
ظفل یناعم  فلتخی  امبر  هنا  یتح  بیکارتلا  فالتخاب  فلتخت  اهوحن و  ۀفاضالا و  ۀـیلوعفملا و  ۀـیلعافلاک و  ۀـیبارعالا  ظافلالا  بیکارت  اهل 

نـسحأ ام  بجعت و  یناثلا  ماهفتـسا و  لوالا  نا  ثیح  اهحتفب  اهنـسحأ  ام  نونلا و  مضب  ءامـسلا  نسحأ  ام  وحن  هتاکرح  فالتخا  دنع  دحاو 
طئارـش هب  فرعی  ام  قطنملا » ملع  نم « و  وحنلا . ملع  نم  دافتـست  ۀـفلتخملا  یناعملا  یلع  تاـکرحلا  هذـه  ۀـلالد  دـیز و  نسحأ  اـم  ادـیز و 

لئاسملا طابنتسا  نال  ۀطـسفسلا  رعـشلا و  ۀباطخلا و  لدجلا و  نم  ۀسیقالا  داوم  رئاس  نع  ناهربلا  زایتما  نیهاربلا و  بیکارت  ۀیفیک  ناهربلا و 
مولع و ال ةدع  نع  ةرابع  یه  یتلا  طابنتـسالا  طورـش  رئاس  يدابم  نم  وه  لب  قطنملاب  الا  متی  وه ال  لالدتـسالا و  یلع  فقوتی  ذخأملا  نم 

نیـسحلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . ۀیرظنلا . مولعلا  نم  هنوکل  طورـشلا  نم  ةدمعلا  وه  يذلا  هقفلا  لوصا  امیس 
.352 یتشر 2 /

وحنلا و ۀـغللا و  ملع  یه : ۀـفلتخم و  تایثیح  نم  ۀـیبرعلا  ظاـفلالا  اـهعوضوم  نوکی  یتلا  مولعلا  ۀـیبرعلا  مولعلاـب  دارملا  و  (- ... 2 [ ) 980]
.436 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀغالبلا و ...  فرصلا و 

فقوتف اهمامتب  اهتفرعم  یلع  ۀیبرعلا ال  مولعلا  ثحابم  نم  ةدع  ۀفرعم  یلع  فقوتی  هقفلا  یف  داهتجالا  نا  ینعی : ۀفرعم » دیق ل « (- 1 [ ) 981]
ثحابم نم  يرخا  ۀلمج  ضورعلا و  ملع  ۀفرعم  یلع  هفقوت  نود  حضاو  فرـصلا  وحنلا و  ۀـغللا و  ملع  ثحابم  ضعب  ۀـفرعم  یلع  داهتجالا 

ك: ر . وحنلا .
.437 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

ام یلع  ماکحالل  ۀلفکتملا  تایآلا  هیف و  نّود  ام  یلا  عوجرلاب  ۀلأسملا  یف  داهتجالا  هیلع  ینتبی  ام  ۀـفرعم  یلع  ردـقی  نأب  ول  و  (- 2 [ ) 982]
عوجرلاب ول  حرجلا و  لیدعتلا و  نم  ةاورلا  لاوحا  ۀفرعم  ماکحالاب و  ۀقلعتملا  ثیداحالا  ۀفرعم  کلذک  ۀیآ و  ۀئام  سمخ  مهضعب  هب  حرص 

حرـش ك : ر . ۀـصاخلا . نونظلا  باب  نم  اهتیجح  یلع  ءانب  مهیلع  دامتعالا  لاجرلا و  قیثوتب  طورـشم  رابخالاب  لـمعلا  ذا  لاـجرلا  بتک  یلا 
.353 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 

.347 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 983]
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. میاهدرک لقن  هحفص 364 - رد  لوصالا - ۀیانع  باتک  زا  هنیمز ، نیا  رد  یقیقحت  (- 1 [ ) 984]
. اکردم لهسا  هنوکل  هیلا  ۀجاحلا  لیلق  لئاسملا  ضعب  نالف  لوالا : اما  (- 2 [ ) 985]

. نامزلا اذه  فالخب  صصخملا  نع  صحفلا  یلا  ماعلاب  کسمتلا  یف  ۀجاح  لوالا ال  نامزلا  یف  هناف  ةرابعلا  یف  هرکذ  املف  یناثلا : اما  و 
یشحم لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر .» ینیکشم « ۀیلوصا . دعاوق  لامعإ  یلا  جاتحی  مکحب و ال  عطقی  امبر  صاخشالا  ضعب  نالف  ثلاثلا  اما  و 

.430 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب 
لوصفلا یف  فالخلا  یفن  امک  اینظ  ناک  ول  ماکحالا و  تاعوضوم  یلع  عقو  وا  ایعطق  داهتجالا  ناک  اذا  تایعرشلا  یف  اذک  و  (- 1 [ ) 986]

«. هر ینیکشم « ۀیعضو . وا  ۀیفیلکت  ۀینظلا  ۀیداهتجالا  ماکحالا  یف  فالخلا  امنا  و 
.430 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر .

ام ال یف  هب  مزتلی  مهضعب  اسأر و  هرکنی  مهـضعبف  بیوصتلا  یف  نوفلتخم  مهنا  هل  رهظی  مهتاملک  یف  رظانلا  نا  لصاحلا : و  (- ... 2 [ ) 987]
ۀیاردلا 8/ یهتنم  ك : ر . ءیـش . نم  ولخت  ۀـلزتعملا ال  نود  ۀـصاخ  ةرعاشالا  یلا  وا  اقلطم  نیفلاخملا  یلا  بیوصتلا  ۀبـسنف  هیلع  هیف و  صن 

.446
.192 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 3 [ ) 988]

وا نیدضلا  عامتجال  اهیف  بیوصتلاب  لوقلا  مازلتـسا  وه  ۀـیلقعلا  رومالا  هذـه  یف  ۀـئطختلا  یلع  مهتملک  قافتا  یف  هجولا  و  (- ... 1 [ ) 989]
لقع راضلا و  بذکلا  حبق  لجر  لقع  كردا  وا  اهتلاحتسا  ورمع  لقع  كردا  مودعملا و  ةداعا  ناکما  دیز  لقع  كردا  اذا  الثم  نیضیقنلا 
لیق ولف  الثم  ءیـشب  هدـّیق  رخآ  عفانلا و  قدـصلا  نسح  امهدـحا  لقع  كردا  وا  نمؤملا  وه  ررـضتملا  ناک  امیف  لب  اقلطم  هحبق  مدـع  رخآ 

ۀهادبل اهناکمال  اما  مودعملا و  ةداعا  ۀلاحتـسال  افرظ  نوکی  نا  اما  عقاولا  ذا  لاحم  وه  نیـضیقنلا و  لب  نیدضلا  عامتجا  مزل  اهیف  بیوصتلاب 
مکحلا نیب  کلذ » یف  قرف  و ال  هنم «. دب  امم ال  تایلقعلا  نم  خنسلا  اذه  یف  ۀئطختلاف  ۀلیحتسم  ۀنکمم و  مودعملا  ةداعا  نا  لاقی : نا  عانتما 
ةدحول اهناکما  مودعملا و  ةداعا  ۀلاحتـساک  مدقت  امم  هریغ  نیب  ۀیـصعملا و  حـبق  ۀـعاطالا و  نسحک  یعرـش  مکح  هعوضوم  يذـلا  یلقعلا 

.446 ۀیاردلا 82 / یهتنم  ك : ر . نیضیقنلا . وا  نیدضلا  عامتجا  ۀلاحتسا  وه  طانملا و 
تایعقاولا فاشکتـسا  یلا  اقرط  عقت  یتلا  ۀیلقعلا  ماکحالا  هدروم  نوکی  امنا  تایلقعلا  یف  ۀئطختلا  یلع  قافتالا  نا  ملعیل  و  (- ... 2 [ ) 990]

وا اعقاو  ءیش  ۀلاحتسا  اذک  يرخا و  اهکردی  ةرات و ال  لقعلا  اهکردی  یعقاو  رما  ۀمزالملا  هذه  ناف  اهیذ  ۀمدقملا و  بوجو  نیب  ۀمزالملاک 
نع صیحم  الف  همکحل  امّوقم  لقعلا  كاردا  نوکی  اهل و  عقاو  یتلا ال  ۀیقیرطلا  ریغ  ۀـیلقعلا  ماکحالا  اما  و  کلذـک . هتدـسفم  وا  هتحلـصم 
نم يوقلا  رئاس  يدل  ءیشلا  ۀمءالمک  ۀلقاعلا  ةوقلا  يدل  ءیـشلا  ۀمءالم  الا  سیل  ذئنیح  یلقعلا  نسحلا  نا  ةرورـض  اهیف  بیوصتلاب  مازتلالا 

مولعملا نم  ملظلا و  حبق  لدعلا و  نسح  هکارداک  ۀلقاعلا  ةوقلا  يدـل  هترفانم  نع  ةرابع  یلقعلا  حـبقلا  نا  امک  ۀـسماللا  ۀـماشلا و  ۀـقئاذلا و 
.447 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . لقعلا . تاکارداب  ۀموقتملا  ۀینادجولا  رومالا  یف  أطخلا  قرطت  مدع 

ۀلوعجم ماکحا  اهنالف  ۀیرهاظ  اهنوک  اما  عقاولاب و  داهتجا  لک  ۀـباصا  يا : بیوصتلا  یـضتقم  هنالف  ۀـیعقاو  اماکحا  اهنوک  اما  (- 1 [ ) 991]
یف امک  کشلا  عضوم  یف  وا  ةراـمالا  یف  اـمک  کـشلا - دروم  یف  لوعجملا  مکحلا  نا  مولعملا  نم  و  هیف ، کـشلا  عقاولاـب و  لـهجلا  دـنع 

.451 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ایرهاظ . امکح  نوکی  یلمعلا - لصالا 
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 992]

.354 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . نایئابجلا . فالعلا و  لیذهلا  یبا  يرعشالاک و  (- 2 [ ) 993]
ینیکـشم اهمدع «. ۀلاحتـسالا و  ۀهج  نم  هیف  لاکـشالا  نا  الا  رابخالا  عامجالل و  ۀیتآلا  ۀـثالثلا  هیناعمب  هنالطب  یف  لاکـشا  ال  (- 3 [ ) 994]

.430 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هر .»
رد مدرم  مامت  هک : تسا  نیا  شاهجیتن  دیامنیم و  لعج  مکح  نیدهتجم ، ءارآ  ددع  هب  هعقاو  ره  يارب  لاعتم  دـنوادخ  ینعی : (- 1 [ ) 995]
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- شنیدلقم و  وا - قح  رد  هعمج  تالـص  هدش ، هعمج  زامن  بوجو  هب  لئاق  هک  يدـهتجم  هکلب  دنتـسین  كرتشم  لوعجم ، یعقاو  مکح  نآ 
 .... هدش و لعج  تمرح ، شنیدلقم  وا و  هرابرد  هدش ، نآ  تمرح  هب  لئاق  هک  یسک  تسا و  بجاو 

قلعتم مکحلا  رسکلاب و  قلعتم  نظلا  یعرفلا و  یعرشلا  مکحلاب  نظلا  لیـصحت  یف  عسولا  غارفتـساب  داهتجالا  اوفّرع  دق  مه  و  (- 1 [ ) 996]
هنومـسی هب و  نظلا  لیـصحت  یف  عسولا  غارفتـسا  لاحتـسا  مکحلا  دوـجو  ـالولف  یناـثلا  نع  دوـجولا  یف  رخأـتم  لوـالا  نا  موـلعم  حـتفلاب و 

.355 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . لاحملا . بیوصتلاب 
یتشر 2/ نیـسحلا  دـبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . هنالطب . یلع  عمجملا  بیوصتلاب  هنومـسی  اذـهل  و  (- 2 [ ) 997]

.355
ك: ر . هر )» ینیکشم « اعطق ( ینعملا  اذه  سیل  ۀماعلا  دارم  ناف  هبحاص  یضری  امب ال  ریسفت  اذه  (- 1 [ ) 998]

.431 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک 
. هدش لعج  یئاشنا ، مکح  ینعی : (- 2 [ ) 999]

. هدش مئاق  مکح ، نآرب  هک  ياهراما  قبط  (- 3 [ ) 1000]
نوکیف یئاشنالا  مکحلا  ۀحلصم  نم  يوقا  ۀحلـصملا  کلت  نوکت  هیلع  ةرامالا  مایق  ببـسب  اهادؤم  یف  ۀحلـصم  ثودحل  (- ... 4 [ ) 1001]
ۀحلـصم ثودح  دـعب  رمخلا  برـشک  لعفلا  یف  تباثلا  یعقاولا  كالملا  یف  راسکنالا  رـسکلا و  لوصحل  ةرامالا  قبط  یلع  یلعفلا  مکحلا 

.450 ۀیاردلا 2 / یهتنم  ك : ر . ةرامالاب . لمعلا  یف 
تـسا یمکح  نامه  دوشیم ، بترتم  تبوقع ، قاقحتـسا  نآ ، تفلاخم  رب  باوث و  شتقفاوم  رب  هک  یلعف  يرهاـظ  مکح  و  (- 5 [ ) 1002]

. هدش يدؤم  نآ ، هب  دهتجم  يأر  العف  هک 
. تسا دهتجم  يأر  فلاخم  هک  (- 6 [ ) 1003]

. دوش يدؤم  نآ ، هب  دهتجم  يأر  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  یظوفحم ، حول  یعقاو  مکح  نآ  تیلعف  ینعی : (- 7 [ ) 1004]
ثودحل ةراما  لک  ۀیببـس  دهتجملا و  يأر  ۀـیعوضوم  یلع  ءانب  هسفن - یف  لوقعم  هنا  وه : یلزتعملا  بیوصتلا  اذـه  مکح  و  (- 1 [ ) 1005]

نم اـهقبط و  یلع  ةراـمالا  ماـیق  یلع  ۀـیعقاولا  ماـکحالا  ۀـیلعف  فـقوت  نم  عناـم  ـال  ذا  یعقاوـلا - مـکحلا  ریغت  بجوـت  اـهادؤم  یف  ۀحلـصم 
دری يذلا  و  نهعم . اهیف  لاجرلا  كارتشا  مدـع  ّنهب و  ءاسنلا  ماکحا  صاصتخا  ریظن  ضعب  نود  نیفلکملا  ضعبب  ماکحالا  کلت  صاصتخا 

ۀیببـسلا باب  نم  ۀـجح  ةرامالا  نوک  مدـع  یلع  عامجالل  ینبملا  لصا  نالطب  امهدـحا :» نارما « اهتدـمع  روما  بیوصتلل  ینعملا  اذـه  یلع 
. رارطضالا فوخلا و  ررضلاک و  يوناث  ناونع  ءورطب  ریغتی  امک  عقاولل  ةریغم  نوکت  یتح 

. اهب نیلهاجلا  نیملاعلا و  نیب  ماکحالا  كارتشا  یلع  رابخالا  رتاوت  نم  یعدا  ام  امهیناث :» » 
. یئاشنالا مکحلا  یف  لکلا  كارتشا  دهتجملا و  يأرل  یلعفلا  مکحلا  ۀیعبت  ینعمب  يا : (- 2 [ ) 1006]

: هلوقب داری  وا  اهل . ءاضقلا  مدع  عم  اهتاقوأ  ءاضقنا  دعب  وا  فالخلا  فشکنا  اذا  وا  اقلطم  تاتقوملاک  (- 3 [ ) 1007]
453 و 450. ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . حاتفنالا .  نود  دادسنالا  لاح  یف  مکحلا  بتارم  یف  بیوصتلاب  مازتلالا  ۀلمجلا » یف  » 

وه يذلا  مکحلا  ۀیعطق  یفانت  قیرطلا ال  ۀینظ  نا  ةراشالا : هجو  و  خـلا . ترهتـشا ...  ام  ۀـیلعفلا  یف  بیوصتلا  یلا  ریـشی  يا : (- 4 [ ) 1008]
« هیلع لدی  امبر  نود « ریـشی » امبر  ریبعتلا ب « و  یفخی . امک ال  ایلعف  امکح  اهادؤم  نوکب  عطقلا  ةرامالا  ۀـیعوضوم  مازلتـسال  ةرامالا  يدؤم 

اذه نیأ  هتیجحب و  عطقلا  یفانی  اینظ ال  قیرطلا  نوکف  ۀیجحلاب  عطقلا  ةدارا  لب  یسفنلا  يرهاظلا  مکحلاب  عطقلا  ةدارا  مدع  لامتحال  وه  امنا 
.454 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ماقملا . یف  هنع  ثوحبملا  وه  يذلا  یسفنلا  يرهاظلا  مکحلاب  عطقلا  نم  عطقلا 

ۀیلعفلا یف  بیوصتلا  یلا  ریشی  يا  (- 5 [ ) 1009]
مکحلا بتارم  یف  بیوصتلاب  مازتلالا  ۀیدب  نم ال  مدـقت  ام  نا  ینعی : ۀـلمجلا » یف  هنع  صیحم  لب ال  هلوق «: یلع  كاردتـسا  (- 1 [ ) 1010]
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بیوصتلا یلا  لیبس  الف  راتخملا  وه  امک  ۀیقیرطلا  باب  نم  اهرابتعا  یلع  ءانب  اما  و  ۀیعوضوملا . باب  نم  رابخالا  ۀـیجح  یلع  ءانب  هجتی  امنا 
.457 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رخآ ....  ینعمب  بیوصتلل  لیبس  امک ال  ینعملا  اذهب 

یلع لیهستلاک  ملعلا  ۀلزنم  ءیش  لیزنت  قیرطلا و  بصن  یف  یه  امنا  ۀحلصملا  نا  ینعمب  دق » يراصنالا « خیشلا  هراتخا  امک  (- 2 [ ) 1011]
. هحبق وا  هقلعتم  نسح  یف  لخد  هل  نوکی  نا  ریغ  نم  هریغ  فلکملا و 

. ۀیسفن اماکحا  تسیل  اهنا  امک  قیرطلا  یلع  لمعلا  قیبطت  ۀحلصم  نع  ۀئشان  (- 3 [ ) 1012]
.355 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یلقع .  قیرط  وه  يذلا  ملعلا  سفنک  (- 4 [ ) 1013]

ایقیلعت ایلعف  هنوک  ناکم  هتیئاشنا ال  مزلتسی  یعقاولا ال  مکحلا  زجنت  مدع  نا  لجال  زجنم » ریغ  نع « بارـضالا  و  یئاشنا . يا : (- 5 [ ) 1014]
یلعفلا یلع  يرهاـظلا  یقیلعتلا و  یلعفلا  یلع  یعقاولا  لـمحب  يرهاـظلا  یعقاولا و  نیمکحلا  نیب  هرـس » سدـق  وه « عـمج  اـمک  یمتح  ریغ 

دراوم عیمج  یف  یعقاولا - مکحلا  نوک  یلا  لئاسرلا  ۀیـشاح  باتکلا و  نم  عضاوم  یف  هراتخا  يذلا  کلذ  نع  لدع  هدق » هنأک « یمتحلا و 
.459 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . هیف ....  هجولا  لعل  ءاشنالا و  ۀبترم  یلع  ایقاب  اهدقف - وا  ةرامالا  أطخ 

.349 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 6 [ ) 1015]
.198 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1016]

.355 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 1017]
لحم نا  داهتجالا و  اذه  بسحب  اهتحـص  یف  ربتعا  ام  اهیف  لتخملا  قفو  یلع  هلوقب  دـییقتلا  نم  دافتـسملا  نا  ملعیل  و  یناثلا ، (- 1 [ ) 1018]

لسغلا ۀیافک  ۀلاسغلا و  ةراهط  حبذلا و  یف  نیجدولا  يرف  ۀیافک  یلع  ناک  اذا  امک  طایتحالا  فالخ  یلع  لوالا  يأرلا  ناک  اذا  امیف  مالکلا 
لوالا يأرلا  نوکی  دقف  الا  هاضتقمب و  لمع  اذا  امیف  نیتریخالا و  نیتعکرلل  ةدحاولا  ۀحیبستلا  ۀیافک  ۀحارتسالا و  ۀسلج  ۀـیئزج  مدـع  ةرم و 

دـب و ّهنإ ال  مث  رهاظ  وه  طایتحالا و  قبط  یلع  لوالا  يأرلا  ناک  اذا  امیف  هدروم ال  یف  هدـلقم  دـهتجملا و  طاتحی  طایتحالا و  فـالخ  یلع 
. الصا هل  رثا  امیف ال  ضوعملا ال  ضوعلا و  دادرتسا  وا  ءاضقلا  وا  ةداعالا  نم  عوجرلا  دعب  رثا  هل  ناک  اذا  ام  عازنلا  لحم  نوکی  نا 

نا الا  مهللا  ۀهیدب  وهسلا  ةروصب  هصاصتخال  دصق  نع  كرتلا  وا  لعفلا  وه  يذلا  ماقملل  داعت  لثم ال  لومش  مدع  یفخی  ال  (-» 2 [ ) 1019]
سیل انه  كرتلا و  ۀیبولطمب  ملعلا  لحم  یف  لعفلا  یلا  دصقلا  وا  هبوجوب  ملعلا  لحم  یف  كرتلا  یلا  دصقلا  وه  دمعلا  نم  ردابتملا  نا  لاقی 

.356 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هلظ ]) ماد  هنم  ربدتف (» کلذک 
حرـش ك : ر . تشاذـگ » نآ  بوجو  رب  ار  انب  مود ، داهتجا  قبط  اما  تسنادیمن  بجاو  زامن ، رد  ار  هروس  البق  هکنیا  لـثم  (-» 3 [ ) 1020]

.350 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک 
نیـسحلا دبع  خیـش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . یناثلا . يأرلا  لصح  نا  ماکحالا  یف  تاعوضوملا و  یف  يا  (- 4 [ ) 1021]

.356 یتشر 2 /
. هدشن لصاح  شیارب  ییأر  نونکات  رگا  دیامن - طایتحا  ای  (- 5 [ ) 1022]

. ربتعم نظ  ینعی : (- 1 [ ) 1023]
. هتشگ لحمضم  دهتجم ، نآ  يأر  نونکا  و  (- 2 [ ) 1024]

هدومن نایتا  ءزج  هن  اب  ار  نآ  اذل  دـشابیمن  نآ  ءزج  هروس ، تسه و  ءزج  هن  ياراد  زامن ، هک  هدوب  نیا  شرظن  نونکات  الثم  (- 3 [ ) 1025]
. دنادیم زامن  ءزج  ار  هروس  هدرک و  ادیپ  يأر  لدبت  العف  نکل 

شرظن هدرک و  ادیپ  يأر  لدبت  العف  نکل  هدومن  لمع  داهتجا ، نآ  قبط  هتـسنادیم و  حیحـص  ربتعم و  ار  یـسراف  دقع  الثم  (- 4 [ ) 1026]
. دوش هدناوخ  یبرع  هب  دقع » هغیص  دیاب « هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ ثحب  لحم  رد  يوناث  هدعاق  ياضتقم  لاؤس : (- 5 [ ) 1027]
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عفر ثیدـح  عامجالا ...  لب  عفرلا ، ثیدـح  داعت و  لثم ال  لمعلا ...  ۀحـص  یلع  لیلد  ضهنی  مل  اـمیف  دـناهدومرف ... «: نینچ  هر » فنـصم «
ۀحارتسالا ۀسلج  بوجو  الثم  اهریغ ، ةالـصلل و  لماش  اذه  أطخ و  عقو  اذا  لعفلا  مکح  عفر  هلولدم  و  أطخلا » عفر  اهنم « نال  هریغ  ۀعـستلا و 

لالخالا لجال  ةالصلا  ةداعا  بجت  الف  اهبوجو  مدع  وه  أطخلا » عفر  یـضتقم « اهبوجو و  یف  کشیف  هداهتجا ، أطخل  هیف  فلکملا  أطخا  امم 
ك: ر . اهب . یئاطخلا 

.[ ...«. 465 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
کلذ لامعالا و  کلت  ۀحـص  وه  اهاضتقم  نا  لوقیف ) لوالا ( داهتجالل  ۀقباطملا  ۀقباسلا  لامعالا  یف  ۀـیوناثلا  ةدـعاقلا  یـضتقم  یلا  ةراشا 

يدا اذاف  سمخ  نم  الا  ةالـصلا  داعت  ثیدح ال  وه  اهریغ و  نود  طقف  ةالـصلاب  صتخی  ام  اهنم ) اهیلا (. دنتـسن  اهیلع و  دمتعن  ۀصاخ  ۀـلدال 
قبط یلع  ةالـصلا  انعقوا  اهل و  هتیعطاق  مدع  وا  اهنع  هتیعنام  مدع  وا  اهل  هتیطرـش  مدع  وا  ةالـصلل  ءیـش -- ۀـیئزج  مدـع  یلا  لوالا  داهتجالا 
اهب نایتالا  یلا  ۀجاح  ةالصلا و ال  تحص  هتیعطاق  وا  هتیعنام  وا  هتیطرش  وا  ءیشلا  کلذ  ۀیئزج  رهظ  فالخلا و  فشکنا  مث  داهتجالا  کلذ 

نکل و  اذه ) دوجـسلا ( عوکرلا و  روهطلا و  ۀـلبقلا و  تقولا و  یه  ۀـسمخلا و  رومالا  دـحا  وه  لتخملا  رمالا  ناک  اذا  الا  ءاضق  وا  ةداعا  ایناث 
دق امک  طقف  نایـسنلا  ةروصب  هصاصتخا  مدـع  عوضوملا و  وا  مکحلاـب  لـهجلا  ةروصب  هلومـش  یلع  ینبم  فیرـشلا  ثیدـحلاب  لالدتـسالا 

هاعدا يذلا  ءازجالا  یلع  عامجالا  وه  اهریغ و  نود  طقف  تادابعلاب  صتخی  ام  اهنم ) و  ادبا (. ائیـش  ماقملا  عفنی  داکی  الف  الا  کلذ و  یعدـی 
ر. عفرلا . ثیدح  وه  اعیمج و  تالماعملا  تادابعلا و  لمشی  ام  اهنم  و  هیف ... ) و  نسلالا (. یلع  رهتشا  فنصملا و  نم  رهظی  ام  یلع  مهضعب 

.205 لوصالا 6 / ۀیانع  ك :
.200 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1028]

. تیعوضوم هن  (- 1 [ ) 1029]
: نیلوق دحا  نم  ولخت  امم ال  ۀیقیرطلا  یلع  ءانب  تارامالا  نا  ةروصلا  هذه  یف  نالطبلا  هجو  و  (- ... 2 [ ) 1030]

ۀقباسلا لامعالا  ۀحـصل  هجو  ال  لوقلا ) اذه  یلع  و  أطخلا (. دنع  ۀیرذعلا  ۀباصالا و  دـنع  ۀـیزجنملا  يا  ۀـیجحلا  لعجب  اهیف  لوقن ) نا  اماف  ) 
نم توفلل  رذـع  درجم  الا  یه  نکت  مل  اهفالخ  فشکنا  اهتحـص و  یلا  تدا  دـق  یتلا  ةرامالا  نا  ضورفملا  ذا  اـهیف  فـالخلا  فشک  دـعب 

ۀحصل هجو  اضیا ال  لوقلا ) اذه  یلع  و  ۀیقیرطلا (. ۀیرهاظلا  ماکحالا  لعجب  اهیف  لوقن ) نا  اما  و  ادبا (. عقاولا  ۀحلـصم  اهب  كرادتی  نا  نود 
زجنت دقف  باصا  ناف  عقاولا  یلا  هب  لوصولا  يوس  هیف  ۀحلـصم  یقیرطلا ال  يرهاظلا  مکحلا  ناف  اهیف  فالخلا  فشک  دعب  ۀـقباسلا  لامعالا 

.200 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . الصا . عقاولا  ۀحلصم  هب  كرادتی  نا  نود  نم  هتوفل  ارذع  نوکیف  أطخا  نا  عقاولا و  هب 
. تقو رد  (- 3 [ ) 1031]

. تقو زا  جراخ  رد  (- 4 [ ) 1032]
. تسا زّجنم » ای « رّذعم » طقف « هک  عطق  دننام  (- 5 [ ) 1033]

. هباصا تروص  رد  (- 6 [ ) 1034]
. اطخ تروص  رد  (- 7 [ ) 1035]

«. هر لوصف « بحاص  مالک  در  يارب  تسا  ياهمدقم  روکذم ، ترابع  (- 1 [ ) 1036]
. ۀعمجلا بوجوک  (- ... 2 [ ) 1037]

یهتنم ك : ر . کلذ . ریغ  نیجدولا و  يرفب  ۀیکذتلا  ۀیسرافلاب و  دقعلا  ۀحارتسالا و  ۀسلج  نودب  ةالصلاک  تاقلعتملاب  وا  (- ... 3 [ ) 1038]
.469 ۀیاردلا 8 /

لدبت مث  هب  ءافولا  بوجول  هب - ظفلتلا  نودب  ول  و  رذـنلا - باب  یف  یناسفنلا  مازتلالا  قلطم  ۀـیعوضوم  قباسلا  هیأر  ناک  الثم  (- 4 [ ) 1039]
. هیف ةربتعملا  ۀغیصلاب  ظفلتی  مل  ام  رذنلا  یلع  رثالا  بیترت  بجی  هنا ال  هب و  ظفلتلاب  هطارتشا  یلا  دیقملاب - رفظلل  هیأر -
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انییعت اهبوجو  نوک  ۀـبیغلا و  رـصع  یف  ارییخت  اهبوجو  یلع  لدـی  امب  رفظ  مث  اـنییعت  ۀـعمجلا  ةالـص  بوجوب  یتفا  اذا  اـمک  (- 5 [ ) 1040]
. روضحلا رصعب  اصتخم 

یلا ناکم  نم  اهلقن  اهلوانت و  لهـسی  یتلا  برـشلا  لکالل و  ةدـعملا  راغـصلا  فورظلاب  ۀـینآلا  ریهطتب  مکحلا  صخ  اذا  امک  (- 6 [ ) 1041]
. افرع ءانالا  اهیلع  قدصی  مل  نا  ۀینآلاب و  اهوحن  رابکلا و  رودقلا  قاحلا  یلع  هیأر  رقتسا  زاجملا و  ۀنیرق  یلع  رفظ  مث  رخآ 

موزل سمخلا و  ءادا  بوجو  یلع  لدی  امم  اهضراعی  امب  رفظ  مث  صوصن  یلا  ادانتـسا  ۀعیـشلل  سمخلا  ۀحاباب  یتفا  اذا  امک  (- 7 [ ) 1042]
.468 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رخآ .] ینعم  یلع  سمخلا  ۀحابإ  لمح 

جادوالا يرف  دـقعلا و  ةالـصلاک و  ایعـضو  ما  ایفیلکت  یعرـشلا  مکحلا  هب  قلعتی  ام  وه  دـحاو و  انه  اـمهب  دارملا  نا  رهاـظلا  (- 1 [ ) 1043]
.472 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . کلذ . ریغ  هطئارشب و  ۀعبرالا 

ۀّیورغلا 409. لوصفلا  ك : ر . فلا : (- 1 [ ) 1044]
ضعب لسرا  یتح  رمالا  هیلع  لکـشا  ماـقملا و  یف  لوصفلا  دارم  مهف  یف  ددرت  دـق  هنا  هماـقم  هّللا  یلعا  اـضیا  خیـشلا  نع  یکح  دـق  ب ... :

هنم لاحلا  حاضیتسا  لوصفلا و  بحاص  ةاقالمل  ءـالبرک  یلا  يرتستلا  یلع  دیـسلا  ازریملا  جاـحلا  هنا : رهاـظلا  هتذـمالت  لـضافا  نم  ةداـسلا 
لوصالا ۀیانع  ك : ر . ملاعلا .) هّللا  و  هتافلؤم ( ضعب  یف  ۀلجالا  ضعب  لقن  اذـکه  لصحم  یلا  عجری  ءیـشب  تأی  مل  دیـسلا و  عجرف  ایهافش 

.211 / 6
نوکی نا  هب و  لمع  وه  طایتحالا و  فالخ  فیلکتلا و  فالخ  یلع  ابلاغ  وا  امئاد  لوـالا  يأرلا  نوکی  نا  مزـالب  سیل  هنـال  (- 1 [ ) 1045]

. رسعلا مزلی  یک  يواتفلا  لها  رثکال  روکذملا  هجولا  یلع  لدبتلا 
مدع عم  هاضتقمب  مکحلا  جتنی  ۀثالثلا ال  رومالا  هذهل  ضرفلا  دوجوف  جرهلا  اذک  جرحلا و  یفن  ۀلدا  اذک  یعونلا و  رسعلا  ال  (- 2 [ ) 1046]

لدبتلا دعب  صیب  صیح و  یف  مهعقوا  يذلا  حاکنلا  باب  یف  مزلی  ام  ۀیاغ  یـضرفلا و  لولعملا  الا  هیلع  بترتی  ۀیـضرفلا ال  ۀلعلا  نال  هدوجو 
نیح نم  ماکحالا و  نم  کلذ  وحن  ثراوتلا و  دلولا و  قوحل  نم  حیحـصلا  دقعلا  مکح  هیلع  بترتی  ۀهبـشلاب و  قباسلا  دقعلاب  یطولا  نوک 

.357 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . یناثلا .  داهتجالا  یضتقمب  اهدقعی  لدبتلا 
الثم دوش  ضوع  مکح ، عوضوم  يدـعب ، داهتجا  اب  میـشاب و  هتـشاد  عوضوم  کی  قباس ، داـهتجا  اـب  هک  تسین  نینچ  ینعی : (- 3 [ ) 1047]

یعرـش مکح  عوضوم  هک  یتروص  رد  دـیز - تایح  الثم  ای  دوشیمن  فلتخم  داـهتجا  ود  لـمحتم  هک  تسا  تاـعوضوم  زا  یکی  هیکذـت ،
. دوشیمن فلتخم  داهتجا  ود  لمحتم  هک  تسا  یعوضوم  دوش - عقاو 

ۀبترتملا راثآلا  دوقعلا و  هذـه  نالطب  یلع  ینب  ولف  ۀیـسرافلاب ، ةأرماب  جوزت  و  اهرجآ ، یـسراف و  دـقعب  اراد  يرتشا  اذا  اـمک  (- 1 [ ) 1048]
. اعطق ماظنلا  لالتخا  مزل  اهیلع 

داهتجالا قبط  یلع  عقو  ام  نالطبب  مازتلالا  ناف  ةدـیدم  ةدـم  تضم  رخآ و  لجر  اـهجوزت  ۀیـسرافلاب و  ۀـجوز  قلط  ول  اـمک  (- 2 [ ) 1049]
. لالتخالل مزلتسم  قباسلا 

.473 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀحمسلا .] ۀعیرشلا  نع  نییفنملا  (- 3 [ ) 1050]
. دارفا مامت  هن  (- 4 [ ) 1051]

دلوللف ءایـشا  ۀعبرا  اهنا  یلا  هیأر  نع  لدع  مث  ءایـشا  ۀثالث  اهناب  دـهتجملا  یتفا  ةوبحلا و  رادـقم  یف  ۀـثرولا  دـلق  اذا  الثم  (- ... 1 [ ) 1052]
ۀـیاردلا 8/ یهتنم  ك : ر . هاری . امب  مهنیب  مکحیل  یعرـشلا  مکاحلا  یلا  مهرما  عفر  هوعزان  ول  عبارلا و  ءیـشلاب  ۀـثرولا  رئاس  ۀـبلاطم  ربکـالا 

.475
لوصولا 372. یهتنم  ك : ر . (- 2 [ ) 1053]

. تیقیرط هن  (- 3 [ ) 1054]
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مث ۀلماعمل  وا  ةدابعل  هتیطرش  مدع  وا  هتیئزج  مدع  وا  ءیش  بوجو  مدع  یلع  ۀیمکحلا  ۀهبشلا  یف  ۀیعرشلا  ةءاربلا  تماق  اذاف  (- 1 [ ) 1055]
یف ءاضقلا  وا  ةداعالا  یلا  جتحن  مل  هتیطرـش  وا  هتیئزج  وا  هبوجو  یلا  يدا  دق  دیدج  داهتجا  یلا  لوالا  داهتجالا  لدـبت  فالخلا و  فشکنا 

ءازجالا و ۀـلدا  یلع  وا  عقاولا  لیلد  یلع  ةءاربلا  لیلد  ۀـموکح  وه  هرظن  یف  رـسلا  نا  رهاظلا ) و  ۀـلماعملا ( یف  ببـسلا  رارکت  یلا  وا  ةداـبعلا 
لیلد ۀموکح  دیفتسا ) دق  و  ببسلا ( رارکت  ءاضق و ال  ةداعا و ال  الف  ادبا  لهجلا  لاح  یف  ۀیطرش  ۀیئزج و ال  بوجو و ال  یقبی  الف  طئارشلا 

یف هلک  اذـه  ءازجالا (...  ثحب  یف  حرـص  لب  روما  یلع  هیبنتلا  یف  عورـشلا  لبق  نییطابترالا  رثکالا  لقالا و  یف  فنـصملا  مالک  نم  ةءاربلا 
.203 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . دوجولا ... ) باحصتسا  اما  و  مدعلا (. باحصتسا  اهلثم  و  ۀیلقنلا ) ةءاربلا 

دحاو ریغ  هعنص  امک  رمالا  سیل  هنا  لوصالا  قرطلا و  عطقلا و  یلا  قباسلا  يأرلا  ینبم  فنصملا  میـسقت  نم  کل  رهظ  دق  و  (- 2 [ ) 1056]
رمالا و ۀیافک  اهعوضوم  ناف  ءازجالا  ۀلأسم  نم  معا  ۀـلأسملا  هذـه  ناف  ءازجالا  ۀـلأسم  تایئزج  نم  ۀـلأسملا  هذـه  لعج  نم  نییلوصالا  نم 

تادابعلا نم  تناک  ۀـلأسم  يا  یف  هفلاخی  ام  یلا  دـهتجملا  يأر  لدـبت  انتلأسم  عوضوم  بلط و  رما و  كانه  ناک  امب  ۀـصتخم  یهف  هلاـثما 
.357 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . ماکحالا . وا  تاعاقیالا  وا  تالماعملا  وا  صخالا  ینعملاب 

. میدرک نایب  اریخا  ار  شحرش  هک  دنربتعم  تیقیرط ، باب  زا  تاراما  میوش ، لئاق  هکنیا  فالخ  هب  (- 3 [ ) 1057]
. تسین اضق  ای  هداعا  هب  يزاین  و  (- 4 [ ) 1058]

.352 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 5 [ ) 1059]
 .... هدیؤی اهلبقی و  يا   E ِتاقَدَّصلا ُذُخْأَی  َو   i یلاعت هلوق  ریسفت  یف  لیق  امک  لوبقلا  ینعمب  انه  ذخالا  (- 1 [ ) 1060]

روکذملا ذخالا  وه  دیلقتلا  نا  ینعملاف  لمعلل  ۀیلاحلا  یلع  بصنلا  لحم  یف  رقتـسم  فرظ  خـلا  هیأر  یلع  لیلد  ۀـبلاطم  الب  (- 2 [ ) 1061]
یلا دنتـسی  نا  نود  نم  نالف  لوق  ناب  هللع  يأرلا  مازتلالا و  اذـه  هجو  نع  دـحا  هلأس  ول  ثیحب  لوقلا  یلع  لـیلد  ریغب  الـصاح  هنوک  لاـح 

نا وه  هاوتف و  ۀیجح  یتفملا و  لوق  رابتعا  یلع  ماع  لیلد  یلا  هدانتـسا  کلذ  یفانی  دروملل و ال  ابیرق  اعماج  نوکی  مومع  وا  لیلد  صوصخ 
صوصخلاب هیلع  لیلدب  ریغلا  لوقب  ذخالا  دیقلا  اذهب  جرخی  ناک  فیک  یقح و  یف  هّللا  مکح  وهف  یتفملا  هلاق  املک  یتفملا و  هلاق  امم  اذه 

.» هیلع لیلدلا  ةدعاسمل  لب  ریغلا  لوق  هنال  ریغلا ال  لوقب  ذخا  اذه  نا  ثیح  هیلع  لیلد  ةدعاسمل  مدـقتملا  هیقفلا  لوقب  رخأتملا  هیقفلا  ذـخأک 
.358 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . هلظ ]» ماد  هنم 

.106 - 159 ۀیافکلا 2 / حاضیا  ك : ر . (- 3 [ ) 1062]
.213 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 4 [ ) 1063]

.132 نیرحبلا 3 / عمجم  ك : ر . (- 1 [ ) 1064]
.447 لوصالا 3 / حابصم  ك : ر . (- 2 [ ) 1065]

هلأسم 8. دیلقت ، ثحب  یقثولا  ةورع  ك : ر . (- 3 [ ) 1066]
.486 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . حراوجلا . لامعاب  قلعتت  یتلا  (- ... 4 [ ) 1067]

دـیحوتلاک و هتفرعم  بجی  امیف  دـیلقتلل  لیبس  الف  الا  ۀـفرعملا و  اهیف  بولطملا  نوکی  یتلا ال  ۀـیداقتعالا  رومـالا  اـهب  دارملا  (- 5 [ ) 1068]
.486 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . داعملا . ۀمامالا و  ةوبنلا و 

یلع لدت  هتلدا ال  ناف  دیلقتلا  ققحت  یف  دـهتجملا  يوتف  یلع  لمعلا  قیبطت  نم  دـیزا  رابتعا  یلع  لیلد  هنا ال  یلا : ةراشا  هلعل  (- 1 [ ) 1069]
عورـشلا لبق  يوتفلا  ملعت  نم  ینعملا  اذهب  دیلقتلا  یف  دب  معن ال  زجنملا . فیلکتلا  ۀـعبت  نم  نمالا  وحنلا  اذـهب  لصحی  هنال  کلذ  نم  دـیزا 

دری مل  دیلقت » نع  لمعلا  نا  یلا « افاضم  ادـج ...  بیرق  لمعلا  سفن  دـیلقتلا  نوکب  لوقلاف  يأرلل  لمعلا  ۀـقباطمب  لمعلا  ققحتیل  لمعلا  یف 
489 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : روهظلا ر . میلست  دعب  هرهاظب  ذخالا  مزلی  یتح  ۀیاور  ۀیآ و ال  یف 

ظح هل  ناک  وا  الصا  ملعلا  نم  هل  ّظح  اتحب ال  ایماع  نوکی  نا  نیب  یماعلا  یف  قرفلا  مدع  یلا  ةراشا  اقلطم » هلوق « نا  رهاظلا  (- 2 [ ) 1070]
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.219 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . داهتجالا . ۀجرد  غلبی  مل  ۀلمجلا و  یف  ملعلا  نم 
لوصالا 236. ملاعم  ك : ر . (- 3 [ ) 1071]

.487 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . (- 4 [ ) 1072]
، دوش ققحم  لمع ، سفن  هب  دـیلقت  رگا  سپ  طاـیتحا  اـی  داـهتجا و  اـی  تسا  دـیلقت  هب  دنتـسم  اـی  لـمع » رگید «: تراـبع  هب  (- 5 [ ) 1073]

. دشاب دیلقت » الب  لوا « لمع  نآ  هک  تسا  نیا  شاهمزال 
حیحص دشاب ، قفاوم  شدوخ  نامز  دهتجم  ياوتف  اب  یماع  لمع  رگا  هک  تسا  روهشم  هچنآ  اب  درادن  تافانم  هلئـسم  نیا  و  (-» 6 [ ) 1074]

دـیلقت و بوجو  نوچ  نکل  دـشابن  دـیلقت  دـهتجم ، يأر  اب  دـلقم  لـمع  تقفاوم  درجم  تسا  نکمم  اریز  دـشاب  هدرکن  دـیلقت  هچرگ  تسا 
موحرم لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . دشاب .» هدشن  قیرط  تفتلم  ول  تسا و  حیحص  دوشب  عقاو  قفاوم  لمع ، رگا  اذهل  تسا  یقیرط  داهتجا ،

.352 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح 
.498 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . دیلقتلا ...  ۀمرحب  لوقلا  لابق  یف  بوجولل  لماشلا  معالا  هانعمب  (- 1 [ ) 1075]

دهتجملا یف  طئارـشلا  عامتجا  فرظ  یف  ملاعلا  یلا  لهاجلا  عوجر  زاوج  ۀـیرطف  تاـبثا  ۀـلمجلا » یف  هلوقب «: دوصقملا  و  (- ... 2 [ ) 1076]
ك: ر . ایهیدب ...  ایرطف  یبصلا  وا  يزجتملا  وا  قسافلا  یلا  عوجرلا  نوکی  الف 

.498 ۀیاردلا 8 / یهتنم 
موحرم لوصالا  ۀـیافک  حرـش  ك : ر . دـنیامنیم .» لاؤس  ار  تالوهجم  دوخ ، نیوبا  زا  تعیبط  مکح  باـب  زا  لاـفطا  هکلب  (-» 3 [ ) 1077]

.353 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح 
هکردـم یلع  اریـصب  هتلداب  املاع  دـیلقتلا  زاوج  صوصخ  یف  اریبخ  نوکی  نا  نم  دـلقملل  قفتی  دـق  ام  یلا  ةراشا  هنا  رهاـظلا  (- 4 [ ) 1078]

هیلع دیلقتلا  زاوجب  ملعلا  باب  دس  مزلی  مل  هل  ایرطف  ایلبج  ایهیدب  ملاعلا  یلا  هعوجر  نکی  مل  اذا  دلقملا  اذـه  لثم  ناف  دـلقم  ریغ  هیف  ادـهتجم 
.219 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اعیمج . تایاورلا  تایآلا و  نم  یتأیس  امم  هکرادم  هتلدا و  یلع  هعالطا  ضرف  دعب 

- اهـسفن اهتلمج  نم  یتلا  لئاسملا - کلت  عیمج  یف  عوجرلا  زاوج  تبث  ناـف  ۀکوکـشملا  لـئاسملا  نم  ۀـلأسملا  هذـه  نـال  (- 1 [ ) 1079]
مزلی اذکه و  و  رخآ ...  عوجر  نم  ذئنیح - ّدب - الف  اهیف  دیلقتلا  زاوجب  اهریغ  یف  هزاوج  تبث  نإ  هسفن و  یلع  ءیشلا  مدقت  مزل  اهیف  هزاوجب 

.435 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا » همحر  ینیکشم  لسلستلا «... 
لوصالا 197. جراعم  ك : ر . (- 2 [ ) 1080]

هحفص 48. دیلقتلا ، داهتجالا و  ۀلاسر  ك : ر . (- 3 [ ) 1081]
.220 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 4 [ ) 1082]

ۀیرطفلا رومالا  نم  ملاعلا  یلا  لهاجلا  عوجر  نوک  لجال  مهتریـس  نا  لامتحا  ناف  نینیدـتملا  ةریـس  يوعد  یف  حدـق  لب ال  (- 1 [ ) 1083]
یف رسلا  و  اعطق « عامجالاب  ّرضا  نا  ةریسلاب و  ریغی  داکی  امم ال  فنصملا  ریبعت  فالتخا  یلع  هتایرطف  لقعلا و  تایرورض  نم  وا  ۀیزاکترالا 
لمع اهناف  ةریـسلا  فالخب  هل  ۀیجح  الف  مالّـسلا  هیلع  مامالا  يأر  ریغ  مهلاوقال  كردـملا  نوک  لمتحا  اذاف  یلوق  قافتا  عامجالا  نا  کلذ »
یلع ارهق  ۀجح  نوکیف  مهلعفب  هئاضر  نع  کلذ  فشک  موصعملا  مهعدری  مل  مالّسلا و  هیلع  مامالا  نامزب  الصتم  مهلمع  ناک  اذاف  یجراخ 

.221 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . لاح . لک 
ِدَْعب ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  » i:\ یلاعت هلوق  یف  ةاروتلا  یلع  رکذلا » قالطا « ۀـهج  نم  نوکی  نا  دـب  راهظتـسالا ال  اذـه  (- 1 [ ) 1084]

ۀـیاردلا 8/ یهتنم  ك : ر . قایـسلا . وه  هیلع  دـهاشلاف  دوهیلا  ماوع  مه  نیبطاخملا  نا  معزل  وا  دوهیلا  رابحأ  مه  رکذـلا ح  لها  \»E و  ِرْکِّذلا
.515

. نینیدتم هریس  هن  تسا  رمتسم  دیلقت ، زاوج  رب  ءالقع » مه  امب  القع « هریس  ینعی : (- 2 [ ) 1085]
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هیآ 122. هبوت ، هروس  (- 3 [ ) 1086]
هیآ 43. لحن  هروس  (- 4 [ ) 1087]

ُْمْتنُک ال ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف   i یلاعت هلوق  مومعل  لوصفلا و  یف  لاق  لوصفلا ...  بحاص  نیتفیرشلا  نیتیآلاب  لدتـسا  دق  و  (- 5 [ ) 1088]
ربخ ۀـیجح  یف  هب  ینعی  هیف  مالکلا  ّرم  دـق  ۀـعامج و  هیلع  صن  امک  ءاملعلا  نم  نآرقلا  لها  رکذـلا  لهاب  دارملا  نا  یلع  ءاـنب   E*\ َنوُمَْلعَت

.222 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اضیا . يوتفلا  قیرطب  راذنإلل  لماشلا   E ْمُهَمْوَق اوُرِْذُنِیل  َو   i\ رفنلا ۀیآ  یف  یلاعت  هلوقل  و  لاق ) دحاولا (
326 و 310. ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . (- 6 [ ) 1089]

ملع هب  امش  ملعلا  مدع  ات  دینک  لاؤس  دینادیمن ، هک  امش  تسا : نیا   E (* \ َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا ( َلْهَأ  اُولَئْسَف   i\ رهاظ (-» 1 [ ) 1090]
مدع نامه  لاؤس ، زا  دعب  رگا  الا  دیریذپب و  ار  نآ  دوشن - لصاح  ملع  ول  و  ادبعت - دینک و  لاؤس  رکذ  لها  زا  هکنیا  هن  دوش  لدـبم  نیقی  و 

.327 ۀیافکلا 4 / حاضیا  ك : ر . دنکیمن .» لاؤس  بوجو  رب  تلالد  هفیرش ، هیآ  تسین و  لاؤس  نآ  رد  يرثا  دشاب ، یقاب  ملعلا 
سابع و نبا  نع  لاق ) نوملعت ( متنک ال  نا  لیجنالا  ةاروتلا و  لها  اولئـسف  يا  باتکلا  لها  رکذـلا  لهاب  دارملا  نا  اـهیناث  (- ... 2 [ ) 1091]

. ةداتق نسحلا و  نع  ۀیآلا  یعضوم  نم  یناثلا  عضوملا  یف  لاق ) دهاجم و (
دمحم رباج و  هاور  ام  هنم  برقی  و  لاق ) مث  دیز ( نبا  نع  لاق ) نآرقلا ( وه  رکذـلا  نال  نآرقلا  لها  مهب  دارملا  نا  اهثلاث  (- ... 3 [ ) 1092]

) قالطلا ةروس  یف  هب  ینعی  الوسر  ارکذ  هلوق  یف  ارکذ  هلوسر  هّللا  یمس  دق  رکذلا و  لها  نحن  لاق  هنا  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ملسم  نب 
.225 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . رکذلا .] لها  نحن  لاق  هنا  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  يورف  یناثلا  عضوملا  یف  اضیا  لاق ) و 

نحن نینیعم و  صاخشا  لوق  عابتا  یلع  اهضعب  و  امومع . ءاملعلا  لوق  عابتا  بوجو  یلع  اهضعب  لد  دق  ةریثک  تایاور  یه  و  (- 1 [ ) 1093]
.226 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . مارحلا . لالحلاب و  ءاملعلا  نم  مهنوک  الا  مهمالک  عابتال  هجو  هنا ال  جراخلا  نم  ملعن 

هحفص 101. ثیدح 9  یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 11  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . فلا : (- 2 [ ) 1094]
بجو اذاف  مهمارح  مهلالحب و  ءاملعلا  مه  انیلع  مهتجح  مه  نیذلا  مهثیداحا  ةاور  نا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذهب  لالدتـسالا  بیرقت  و  ب ... :

. مهمارح مهلالحب و  ءاملعلا  یلا  عوجرلا  بجو  دقف  مهیلا  عوجرلا 
.227 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

ثیدح 54 ص 127. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 12  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 3 [ ) 1095]
.229 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . لئاسولا ...  یف  اهاور  دق  ةدحاو  ۀیاور  یه  و  (- 1 [ ) 1096]

ثیدح 20 ص 94. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 10  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 2 [ ) 1097]
.520 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . زاوجلا . لصا  ةدافا  یف  صن  ماللا  ناف  هودلقی » نا  ماوعللف  مالّسلا «: هیلع  هلوقل  (- ... 3 [ ) 1098]

ثیدح 1 ص 9. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 4  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 4 [ ) 1099]
ثیدح 2 ص 10. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 4  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 5 [ ) 1100]

ثیدح 33 ص 16. یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 4  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 6 [ ) 1101]
یشاجن ص 7. لاجر  ك : ر . (- 1 [ ) 1102]

ثیدح 36 ص 108. باب 11  یضاق  تافص  باوبا  زا  ۀعیشلا ج 18  لئاسو  ك : ر . (- 2 [ ) 1103]
.234 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 3 [ ) 1104]

هن دـشابیم  دـنراد ، دـیلقت  زاوج  رب  تلالد  هک  هورگ ج و د - ینعی : تایاور - زا  ریخا  هفیاـط  ود  هب  تبـسن  روکذـم ، داریا  (- 4 [ ) 1105]
«. فلا و ب هورگ «

قحلا راهظا  بوجو  نیب  کلذک  ۀمزالملا  مدع  اقلطم و  هعابتا  زاوج  ءاتفالا و  زاوج  نیب  ۀیفرعلا  ۀـمزالملا  هجو  نا  رهاظلا  و  (- 1 [ ) 1106]
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یماعلل ابلاغ  ملعلا  بجوی  امم ال  اذه  طابنتـسا و  داهتجا و  نع  رظن و  سدح و  نع  رابخإ  یه  يوتفلا  نا  اقلطم  امهذخا  بوجو  عقاولا و  و 
رابخإ هناف  عقاولا  قحلا و  راهظا  فالخب  اذه  ادج و  اوغل  ءاتفإلاب  رمالا  ناک  هنم  ملعلا  لصح  اذا  امب  یتفملا  لوق  ۀـیجح  صتخا  ولف  اردان  الا 

اذا امب  عقاولا  قحلل و  رهظملا  لوق  ۀیجح  صتخا  ولف  نیقیلا  ملعلا و  بجوی  امم  بلغالا  یف  وه  نادجو و  دوهـش و  نع  نایع و  ّسح و  نع 
. ادیج لمأتف  ادج  اوغل  عقاولا  قحلا و  راهظاب  رمالا  نکی  مل  هنم  ملعلا  لصح 

.237 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .
. تسین همزالم  نآ ، عاّبتا  ءاتفا و  زاوج  نیب  رگید : ترابع  هب  (- 2 [ ) 1107]

 .... دناهدومن و ملع  لیصحت  رفن و  هک  یناسک  ینعی : (- 3 [ ) 1108]
عاجرا امهرهاظ  نوکی  ثیح  لاؤسلا  رفنلا و  یتیآ  لولدـم  وه  يوتفلا  رابتعا  یلع  ۀـلادلا  رابخألا  لولدـم  نا  مهوتت  ـال  یک  (- 4 [ ) 1109]

.525 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ادبعت . هلوق  لوبقل  عقاولاب ال  ملعلا  لیصحتل  ملاعلا  یلا  لهاجلا 
هیآ 36 ءارسا : هروس  (- 1 [ ) 1110]

هیآ 23 فرخز : هروس  (- 2 [ ) 1111]
اب ناـشظافلا  هک  میتسه  هجاوم  يراـبخا  اـب  هکلب  نآ  ياـنعم  رد  هن  دراد و  دوجو  رتاوت  ربـخ  ظاـفلا  رد  هن  یلاـمجا :» رتاوت  (-» 1 [ ) 1112]

هدـش رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  رابخا  نآ  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  نکل  تسا  فلتخم  مه  ناـشدافم  دراد و  تواـفت  رگیدـکی 
. تسین صخشم  ام  يارب  تیاور  نآ  یلو 

؟ تسیچ یلامجا  رتاوت  رد  فیلکت  یلک ، روطهب 
كرتشم و ردق  دیاب  اذـل  هدـش  رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  رابخا ، نآ  زا  یکی  هک  میراد  نیقی  نوچ  دـنیامرفیم : دـنوخآ  ياقآ  موحرم 

. درادن تیجح  نقیتم  ردق  نآرب  هفاضا  دومن و  ذخا  ار  رابخا  نآ  مامت  نیب  نقیتم  ردق 
ك: ر . تسا . هدوـب  مه  ياهفاـضا  بلطم  نقیتـم ، ردـقنآ  هارمه  میهدیم  لاـمتحا  لاـحنیعرد  میراد و  نیقی  نقیتـم  ردـق  هب  تبـسن  هتبلا 

.287 ۀیافکلا 4 / حاضیا 
.486 ۀیهقفلا ، عماوجلا  ك : ر . (- 1 [ ) 1113]

امع اوّفکی  نوملعی و  ام  اولوقی  نا  لاق  هقلخ ؟ یلع  هّللا  قح  ام  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبال  تلق  لاق «: ملاس  نب  ماشه  ربخک  (- 1 [ ) 1114]
يوتف همومع  یف  جردـنی  ملعلا و  ریغ  ۀـعباتم  ۀـمرح  یلع  لدـی  امم  اـهریغ  اـهوحن  و  هقح » هّللا  یلا  اّودأ  دـقف  کـلذ  اولعف  اذاـف  نوملعی  ـال 

.527 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . دهتجملا .
هیآ 36. ءارسا ، هروس  (- 2 [ ) 1115]
هیآ 28. مجن ، هروس  (- 3 [ ) 1116]

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق «: مالسلا » ةالصلا و  مهیلع  هئابآ « نع  اضرلا  نع  قاحـسا  نب  نسحلا  ربخک  (- 4 [ ) 1117]
اذه ریصم  یصولا و  وا  یبنلا  نم  عامس  ریغب  نیدت  دهتجملا  يأرب  دبعتلا  دیلقتلا و  نا  بیرقتب  ءانفلا » یلا  ۀتبلا  هّللا  همزلا  عامس  ریغب  ناد  نم 

.527 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . نیعناملا . ضعب  هاعدا  امک  یماعلل  ۀیاورلا  نتم  ةءارق  وا  لالدتسالا  نم  ّدب  الف  ءانفلا  یلا  نیدتلا 
هیآ 22. فرخز ، هروس  (- 5 [ ) 1118]

عومجلا حـضوا  نم  وه  يذـلا  صاخلا - یلع  ماعلا  لـمح  یـضتقم  قلطملا و  صوصخلا  مومعلا و  اـمهنیب  ۀبـسنلا  نوکل  (- ... 6 [ ) 1119]
.528 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . لاکشا . الب  دیلقتلا  زاوج  ذئنیح  لصحتملاف  دیلقتلا  ۀلداب  تامومعلا  کلت  صیصخت  ۀیفرعلا -

دیلقتلا ۀمرح  ۀیولوا  یعدـملا  لب  سایق  هناب  هنع  عنمی  یتح  ۀـیداقتعالا  لوصالا  یلع  تایعرفلا  سایق  درجم  یعدـملا  سیل  (- 1 [ ) 1120]
یهتنم ك : ر . لاقی ....  نا  یلوالاف  ساـیقلا ، نـالطب  یلع  راـصتقالا  ـال  ۀـیولوالا  هذـه  عنم  نم  ّدـب  ـالف  لوصـالا  یف  هتمرح  نم  عورفلا  یف 
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.530 ۀیاردلا 8 /
.354 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 1121]

تاروهـشملا وا  تایهیدبلا  نم  اهنا  ۀسیقالا و  داومب  قیدصتلا  نع  ابلاغ  هزجع  وه  یماعلا  یلا  ۀبـسنلاب  اهیف  ضومغلا  هجو  (- ... 3 [ ) 1122]
.530 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رظنلا . ثحبلا و  یلع  فقوتی  امم  کلذ  ریغ  لدجلا و  ۀباطخلا و  ناهربلا و  نیب  قرفلا  نع  امهریغ و  وا 

یتشر 2/ نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . عطقلل »...  هنیعت  لمتحا  وا « ۀلبجلا  زاکترالاب و  عطق  (- 1 [ ) 1123]
.360

نیمامالا نم  اهنع  هلاؤس  جـحلا و  ماکحا  یف  ةرارز  ثیدـح  لیق و  اـمک  ۀـلأسم  فـالآ  ۀـعبرا  اهدـحو  ةالـصلا  یف  ناـف  (- ... 2 [ ) 1124]
یهتنم ك : ر . راصعالا ....  هذه  یف  ۀثدحتـسملا  لئاسملا  نم  اریثک  کلذ  یلا  فضا  فورعم . اماع  نیعبرا  لاوط  مالّـسلا  امهیلع  نیمامهلا 

.531 ۀیاردلا 8 /
سمخ و ةدـم  یف  فیرـشلا  هقفلا  نم  ۀـلماک  ةرود  فیلأت  یه  یمظع و  ۀـبهوم  هّللا  هحنم  نا  رهاوجلا و  بحاـص  لـثمف  (- ... 3 [ ) 1125]

میظعلا زنکلا  اذه  یلا  عجارملا  یلع  یفخی  امک ال  فیرـشلا  باتکلا  کلذ  یف  ۀنونعم  ریغ  لئاسملا  تایئزج  نم  اریثک  نا  الا  ۀنـس  نیرـشع 
.532 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . رهاوجلا . نم 

. تسا زجاع  هیلقن ، هیظفل و  هلدا  هب  عوجر  زا  هک  یسک  ینعی : (- 1 [ ) 1126]
. تسا ملعا  هقفا و  يرگید  هب  تبسن  دهتجم ، نالف  هک  تسناد  ینعی : (- 2 [ ) 1127]

دلقملا ملع  فلا : تسا : ربتعم  رما ، ود  دـیلقت ، هلأـسم  عوضوم  رد  ثحب و  لـحم  رد  هک  دـش  مولعم  تشگ ، حرطم  هچنآ  زا  (- 3 [ ) 1128]
. يوتفلا یف  ءاملعلا  فالتخا  ب : ۀلیضفلا . یف  ءاهقفلا  فالتخاب 

. دیامن دیلقت  ملعا  ریغ  زا  وا  هک  تسا  زئاج  ملعا ، دهتجم  ياوتف  دیلقت و  هطساو  هب  ینعی : (- 1 [ ) 1129]
. تسا زجاع  یلقن ، یظفل و  هلدا  هب  عوجر  زا  هک  یسک  ینعی : (- 2 [ ) 1130]

. عامجالا هیلع  یعدملا  لب  روهشملا  وه  اذه  لضفالا و  دیلقت  نیعت  لوضفملا و  دیلقت  زاوج  مدع  امهدحا :» (- ...» 3 [ ) 1131]
سّدق فنصملا  و  لوصفلا . نیناوقلا و  ابحاص  مهنم  ۀعامج  ةریخ  وه  انییعت و  ملعالا  دیلقت  بوجو  مدع  لوضفملا و  دیلقت  زاوج  امهیناث :» » 

ك: ر . هنایب . یتأیس  لصالاب و  هیلع  لدتسا  روهشملا و  بهذم  راتخا  هّرس 
.537 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

ماقم رد  هلدا  نآ  هکلب  دومن  کسمت  نآ  هب  مه  نیدـهتجم  لاوقا  ضراعت  رد  ناوتب  ات  درادـن  قالطا  دـیلقت ، هیظفل  هلدا  اریز  (- 4 [ ) 1132]
. دشابیم دیلقت  عیرشت  لصا  نایب 

بحاص نم  ۀلعلا ) هذه  ذخا  دق  و  لوضفملا ( دـیلقت  زاوجب  نولئاقلا  اهب  کسمت  یتلا  دـیلقتلا  ۀـلدا  تاقالطا  نع  عنملل  ۀـلع  (- 1 [ ) 1133]
یلع اهـضوهن  نع  ضغلا  دـعب  ةروکذـملا  تاـقالطالا  نـالف  یناـثلا  اـما  و  هظفل :) اـم  تاـقالطالا ( نع  باوجلا  ماـقم  یف  لاـق ) تاریرقتلا (

نا رهاظلا  و  لاق ) نا  یلا  فانـصالا  رکذ  مث  فانـصا (. نیب  تاقالطالا  هذه  نا  ّرم  امیف  کلذ  یف  هجولا  تفرع  امک  دیلقتلا  لصا  ۀیعورـشم 
نم لک  یلا  وا  بیبطلا  یلا  وا  ءابطالا  یلا  عجراف  کلوقک  رخآ  رما  ۀظحالم  نود  نم  دـیلقتلا  سفن  زاوج  نایبل  ۀـقوسم  اهلک  ماسقالا  هذـه 

دافتـسی الف  ءابطالا  لاوقا  نیب  ضراعتلا  عوقو  نم  ۀعقاولا  هذه  یلع  ۀـبترتملا  ۀـعقاولا  اما  عجرملا و  لصا  نایب  اهنم  موهفملا  ناف  الثم  جـلاعی 
.248 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . هماقم . عفر  همالک  نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا ) اهنم (

. دیلقتلا زاوج  لصا  ۀیعورشم  یلع  تاقالطالا  ضوهن  نع  ضغلا  دعب  (- 2 [ ) 1134]
وحنب اهنع  باجا  دق  تاریرقتلا  بحاص  نکل ) و  ةریسلا ( نع  عنملا  درجم  وه  ثلاثلا  هجولا  نع  فنصملا ) باوج  نا  مث ( (- ... 1 [ ) 1135]
ملعلا عم  اما  ضعب و  یلا  مهـضعب  نوعجری  اوناک  يواتفلا  یف  فالتخالاب  مهملع  مدـع  عم  مهنا  اهنم  مّلـسملاف  ةریـسلا  اـما  و  لاـق :) طـسبا (
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لب لاق ) الیصفت ( فالتخالا  ۀلیضفلاب و  اوملع  اذا  امب  فیکف  هیلا  مهعوجر  مدع  لضافلا و  نع  مهصحف  مدع  ملسن  الف  الامجا  فالتخالاب 
هوجو نم  مهنیب  اننیب و  قرفلاب  لوقن  لـب  مهقح  یف  داـهتجالا  لـصا  رکنن  ـال  اـضیا و  ۀـمئالا  باحـصا  نیب  فـالتخالا  ةردـن  يوعد  نکمی 

ۀلوقنملا يواتفلا  یف  نوفلتخی  مهنا ال  ثیح  اننامز  لاثما  یف  نیدـلقملا  لاح  ارارم  ّرم  امک  مهلاح  ناف  مهنود  اـنقح  یف  فـالتخالا  بابـسا 
نم ۀجاحلا  عضوم  یهتنا ) انیف ( فالتخالا  ةریحلا و  دادزی  ۀیالولا  حابـصم  ۀمامالا و  ةاکـشم  نع  اندهع  دعب  دادزی  املک  هناف  مهدهتجم  نع 

. هماقم عفر  همالک 
.249 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .

لک یف  هیلا  عوجرلا  مهل  لهسی  یتح  لضافلا  دهتجملا  دلب  یف  اوسیل  نیفلکملا  عیمج  نا  امهدحا :» نارما «: رسعلا  هجو  و  (- ... 2 [ ) 1136]
یلع دیدشلا  رـسعلا  بجوی  اذه  نا  مولعملا  نم  هنع و  لاؤسلا  ملعالا و  یلا  لوصولل  ةدیعبلا  دالبلا  نم  لاحرلا  ّدـش  نم  مهل  ّدـب  الف  ۀـلأسم 

. ارذعتم نکی  مل  ول  اضیا ، هسفن  دهتجملا  یلع  لب  نیدلقملا 
ملعالا صیخشت  نا  مولعملا  نم  دالبلا و -- یف  نیرـشتنملا  نیدهتجملا  نیب  نم  هصیخـشت  یلع  فقوتم  ملعالا  دیلقت  بوجو  نا  امهیناث :» » 

ماوع ّریحت  بجوی  اـمم  ةربـخلا  لـها  فـالتخا  تاـنیبلا و  ضراـعتل  قادـصملا  زییمت  اـصوصخ  ۀیرـسعلا  فیلاـکتلا  نم  اقادـصم  اـموهفم و 
. مهفیلکت یف  نینمؤملا 

ۀلدالا یلع  جرحلا  رـسعلا و  یفن  ةدـعاق  ۀـموکح  یـضتقم  ناک  ملعالا  صوصخ  یلا  عوجرلاب  عراشلا  مازلا  جرحلا  اذـه  أشنم  ناک  ثیح  و 
. بولطملا وه  لوضفملا و  دیلقت  زاوج  ذئنیح  تبثیف  هبوجو  مدع  ۀیلوالا 

.545 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر .
: لوضفملا دیلقت  زاوجب  نیلئاقلا  هوجو  نم  عبارلا  هجولا  نع  نارخآ  ناباوج  اذه  (- 1 [ ) 1137]

ۀیملعالا صیخشت  ناب  اهنع  بیجیف  ۀیملعالا  صیخشت  ۀیحان  نم  هموزل  ناک  اذا  دلقملا  یلع  رسعلا  يوعد  صوصخ  نع  باوج  امهدحا :» » 
. نیتم دیج  وه  داهتجالا و  لصا  صیخشت  نم  لکشاب  سیل 

ناـب اـهنع  بیجیف  بلغـالا  یف  راـصحنالا  ۀـیحان  نم  هموزل  ناـک  اذا  هیدـلقم  ملعـالا و  نم  لـک  یلع  رـسعلا  يوعد  نع  باوج  اـمهیناث :» » 
ریغ یف  ول  قالطالا و  وحنب  لوضفملا  دیلقت  زاوجب  يوتفلاف  هیلع » و  هریغ « یلا  هنم  يدعتلا  رسعلا ال  دروم  یلع  راصتقالا  وه  کلذ  یـضتقم 

.250 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اضیا ....  نیتم  دیج  وه  اهلحم و  ریغ  یف  یه  رسعلا  دروم 
. نیدلقم هب  دوخ  ياواتف  ندناسر  غالبا و  تهج  هب  (- 2 [ ) 1138]

خیـش جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرـش  ك : ر . لصحملا . عامجالا  یلا  هنهو  ریمـض  عوجر  لمتحی  دـق  لقنلا و  نهو  يا : (- 1 [ ) 1139]
.362 یتشر 2 / نیسحلا  دبع 

یف اما  ۀـلوبقملا و  دروم  یف  حـصی  هنکل  رییختلاب و  عفترت  ۀـموصخلا ال  نال  ءاـتفالا  ءاـضقلا و  نیب  قرفلا  دوجو  هلـصاح : و  (- 2 [ ) 1140]
ۀلوبقملا دروم  نع  يدـعتی  الف  سایق  امهدروم  نع  يدـعتلا  ناب  الوا : باجی : نا  یلوالا  و  الف . یناثلا - ربخلا  دروم  وه  امک  ءاـضقلا - قلطم 

- هریغ اهدروم و  نیب  قرف  هناب  یلوالا : نع  ایناث : و  ءاتفالا . باب  یلا  یناثلا  دروم  نع  ءاـتفالا و  باـب  نع  الـضف  ءاـضقلا  دراوم  نم  هریغ  یلا 
لـضفالا ءاضق  ذوفن  ۀـنیرقب  ناحجرلا  یف  رهاظ  هناب  ۀـیناثلا : نع  و  ریختلا . هیف  نکمی  مکحلا و ال  ضراعت  وه  هدروم  ذا  ءاتفا - وا  ناک  ءاضق 

.440 ینیکشم 2 / هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . هّللا . همحر  ینیکشم  مهفاف . کلام ،» ءاضق « لباقم  یف  ایاعرلا  رئاس  یلا  ۀبسنلاب 
.251 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1141]

هحفص 185. ك : ر . (- 1 [ ) 1142]
: نیرما نایبب  حضتی  ۀصاخ  ملعالا  لوق  ۀیجح  یلع  ۀلوبقملا  ۀلالد  بیرقت  و  (- ... 2 [ ) 1143]

مکح یف  مالّـسلا  مهیلع  مهثیداحا  فالتخا  لجال  نیمکاحلا  فالتخا  ۀـنیرقب  ۀـیمکح  ۀهبـش  ۀـلظنح  نب  رمع  لاؤس  دروم  نا  امهدـحا :» » 

هیافکلا www.Ghaemiyeh.comحاضیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1798زکرم  هحفص 1789 

http://www.ghaemiyeh.com


نیربخلا تاحجرمب  حیجرتلا  یلا  مث  ۀیقدصالا  ۀیهقفالاب و  رخآلا  یلع  نیمکاحلا  دحا  حیجرت  یلا  لئاسلا  مالّـسلا  هیلع  دشرا  اذل  ۀلأسملا و 
افالتخا ما  مکحلا  یف  اقفتا  ءاوس  لوضفملا  لضافلل و  لماشلا  انثیدح -» يور  لجر  مالّـسلا «: هیلع  هلوق  قالطا  دیقتی  ذئنیح  نیـضراعتملا و 

: هدعب مالّسلا  هیلع  هلوقب  هیف -
نا امهیناث :» ۀموصخلا «. لصفل  ةاضقلا -- ملعا  یلا  عوجرلا  نیعتی  و  ثیدحلا »...  یف  امهقدصا  امههقفا و  امهلدـعا و  هب  مکح  ام  مکحلا  » 

ذخأل ملعالا  یلا  عوجرلا  بجو  ۀموصخلا  لصفل  ملعالا  یلا  عفارتلا  بجو  اذاف  بکرملا  عامجالل  امکح  نادحتم  ۀموکحلا  يوتفلا و  یباب 
هلوق مدـق  مالّـسلا  هیلع  مامالا  ناف  ملعالا  دـیلقت  بوجو  یلع  اهنومـضمب  ام  ۀـلوبقملاب و  لالدتـسالا  هجتی  نیرمالا  ۀـیمامتب  و  اضیا . يوتفلا 

.549 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . یفخی ....  و ال  نتملا . حیضوت  اذه  ۀفلاخملا ، ۀضراعملاب و  ملعلا  دنع  هریغ  یلع  هقفالا 
هحفص 91. دلج 2 ، بیذهتلا ، ك : ر . (- 1 [ ) 1144]
هحفص 91. دلج 2 ، بیذهتلا ، ك : ر . (- 2 [ ) 1145]

همان 53. ۀغالبلا ، جهن  ك : ر . (- 3 [ ) 1146]
.252 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1147]

نیعفارتم زا  کیره  نایاپ ، رد  دشاب و  ياهناگادج  تیاور  مادکره ، دنتسم  دنیامن و  تواضق  هعفارم  کی  رد  مکاح  ود  رگا  (- 2 [ ) 1148]
نیب هعفارم  اتجیتن  تسه و  شدوخ  عفن  هب  هک  دیامنیم  لوبق  ذخا و  ار  یمکح  عازن ، نیفرط  زا  کیره  هک  تسا  یهیدـب  دنـشاب ، ریخم  مه 

حیجرت مزلتسم  هلئسم ، نیا  ثیدحلا -»...  یف  امهقفا  امهلدعا و  هب  مکح  ام  مکحلا  دناهدومرف «: مالّسلا  هیلع  ماما  اذل  دوشیمن  لح  ود ، نآ 
. تسین اوتف  ماقم  رد  ملعا  ریغ  رب  ملعا  لوق 

. تسا هیعقاو  ماکحا  يوس  هب  یقیرط  هک  تسا  نیا  هیقف ، ياوتف  تیجح  هجو  (- 3 [ ) 1149]
ر. هطابنتسا .»...  ةدوج  یف  ۀلیخدلا  تایـصوصخلا  ایازملا و  نم  هریغ  هیلع  علطی  ام ال  یلع  هعالطا  روفو  هتطاحا و  ۀعـسل  (-» ... 4 [ ) 1150]

.551 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 1151]

.255 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1152]
. هیجراخ هنیرق  ببس  هب  ینعی  (- 2 [ ) 1153]

.358 تاملک 2 / زا  یضعب  رد  رییغت  یکدنا  اب  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 1154]
.256 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 4 [ ) 1155]

عقاولا و ۀحلصم  نع  ۀیبنجا  يدؤملا  یف  ۀحلـصم  ثودح  دهتجملا  يوتف  ۀیجح  یف  طانملا  مامت  نوکی  ۀیعوضوملا  یلع  ذا  (- 1 [ ) 1156]
.557 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . محازتلا . باب  نوناق  هیلع  قبطنی  امنا  ۀثداحلا و  ۀحلصملا  یف  عقاولا  یلا  برقلل  ریثأت  اذل ال 

هل امم  برقلا  نوکی  نا  افنآ  ریشا  امک  کلذ  یف  یفکی  لب  برقالا  نیعتی  یتح  كالملا  مامت  وه  برقلا  نوکی  نا  بجی  ال  (- 2 [ ) 1157]
ۀیانع ك : ر . ادـیج . مهفاف  هلوقب  راـشا  هیلا  هنا  رهاـظلا ) و  ـالقع ( اـنیعتم  برقـالا  نوکی  نا  دـب و  ـال  هیف  هلخد  عم  ناـف  كـالملا  یف  لـخد 

.257 لوصالا 6 /
.358 / 2 تاملک . زا  یضعب  رد  رییغت  یکدنا  اب  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 1158]

یلع هتلالد  یلا  افاضم  دیلقتلل  مهریغ  ۀیلها  مدع  یلع  لدی  وه  ۀعبرالا و  مهتمئا  ۀـیعبت  یلع  مهراصتقال  طارتشالا  مدـع  يا : (- 1 [ ) 1159]
.591 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . تاومالا . ءارآ  ۀیجح 

.362 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 1160]
. ارارمتسا اودب و  (- 3 [ ) 1161]
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قفاو دق  هب  دتعی  نمم  هریغ  نیدهتجملا  نم  ادحا  نا  نظا  یمقلا و ال  ققحملا  وه  انباحـصا  نم  نیدهتجملا  ضعب  نا  رهاظلا  (- 4 [ ) 1162]
ةایحلا طارتشا  یلا  اریـشم  تاریرقتلا ) یف  لاق  ءادـتبا ( ول  تیملا و  دـیلقت  مهزیوجت  یف  یتفملا و  یف  ةایحلا  مهطارتشا  مدـع  یف  نییرابخالا 

یف ۀنیفسلا و  یکحم  یف  یناشاکلا  ثدحملا  يدابآرتسالا و  مهنیما  مهنم  انباحـصا و  نم  نییرابخالا  ةریخ  وه  و  هظفل ) اذه  ام  یتفملا ( یف 
و هظفل ) ام  تاریرقتلا ( نم  ۀیناثلا  ۀخسنلا  یف  لاق  و  یهتنا .) نیدهتجملا ( نم  یمقلا  ققحملا  مهقفاو  يرئازجلا و  دیسلا  ارهاظ و -- هحیتافم 

مل اقلطم و  نیزوجملا  نم  وهف  ّیحلا  وا  تیملا  لوق  نم  لـصح  ءاوس  يوقـالا  نظلا  لوصح  طاـنم  مکحلا  طاـنا  هّللا  همحر  یمقلا  لـضافلا 
.265 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . لوقا ...  یهتنا .) هنأشب ( دتعی  نمم  هباتک  یف  هقفاو  نیدهتجملا  نم  هریغ  دجأ 

.267 لوصالا 8 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1163]
. ملعا زا  دیلقت  هلأسم  رد  (- 2 [ ) 1164]

.274 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 1 [ ) 1165]
نم وه  يذـلا  ینامـسجلا  داـعملا  نا  اومعز  ثیح  کـلذ  مهبهذـم  نوملکتملا  فرعلا و  رظنب  هب  موقتم  هناـف  هلوقل «: لـیلعت  (- 1 [ ) 1166]

لوصالا ۀـیافک  حرـش  ك : ر . ءانفلا . توملاب و  مهل  لـصح  يذـلا  ضحملا  مدـعلا  متک  نع  اـیناث  ءایـشالا  داـجیا  نع  ةراـبع  نیدـلا  لوصا 
.364 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم 

. يرارمتسا هن  تسا  تیم  یئادتبا  دیلقت  رد  ام  یلعف  ثحب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  (- 2 [ ) 1167]
هحفص 386. ك : ر . میداد . حیضوت  البق  هک  ینایب  نامه  هب  (- 3 [ ) 1168]

سیل يأرلا  نا  هیف  و  دناهدومرف «: نینچ  باحـصتسا  در  رد  فنـصم  مالک  حیـضوت  زا  دعب  هّرـس  سّدق  يدابآزوریف  موحرم  (- 1 [ ) 1169]
نینسب هتوم  دعب  نم  ول  عئانصلا و  نونفلا و  ضعب  یف  ةربخلا  لها  ضعب  ءارآب  نولمعی  دق  فرعلا  فیک و  يأرلا  يذ  تومب  افرع  مدعنی  امم 

مره وأ  ضرمل  لحمـضا  وا  دیدج  رخآ  يأر  یلا  يأرلا  لدبت  اذا  الا  هبحاص  تومب  افرع  مدعنی  امم ال  يأرلا  نا  ۀهج  نم  الا  کلذ  سیل  و 
مهیلع هّللا  ناوضر  باحصالا  نم  ۀیکحملا  ۀضیفتسملا  تاعامجالا  نع  دیلا  عفر  نکمی  هنا ال  هلک  کلذ  عم  فاصنالا  نا  الا  امهوحن ...  و 

و ءادتبا « تیملا  دیلقت  مدع  وه  يوقالا  نکی  مل  نا  ۀلأسملا  یف  طوحالاف  هیلع  روکذملا و  باحـصتسالا  ببـسب  اعیمج  اهلیـصفت  ۀـمدقتملا 
.276 - 277 لوصالا 8 / ۀیانع  ك : ر . ملاعلا .» هّللا 

. فرعلا رظنب  ةایحلاب  اموقتم  هنوکل  يأرلا  وه  افرع و  هعوضوم  ءاقب  مدعل  (- 2 [ ) 1170]
ریغ هب - ةراذـق  ۀـباصا  یف  کشف  توملا  لبق  ثبخلا  نم  ارهاـط  هندـب  ناـک  اذا  اـم  هتراـهط  باحـصتسا  نم  دوصقملا  و  (- ... 3 [ ) 1171]

هلسغ لبق  عضاوملا  ضعب  ریهطت  بوجو  مدعک  یعرـش  رثا  اهل  ناک  نا  ةراهطلا  کلت  باحـصتسا  حصی  هناف  توملا - نم  ۀئـشانلا  ۀساجنلا 
.597 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ۀثالثلا . لاسغالاب 

: هلوق یلا  هعوضوم ...  ءاقب  مدـعل  هل  لاجم  هنا ال  کیلع  بهذـی  و ال  هلوقب «: هدافا  امل  رخآ  ریرقت  لاقی » ـال  هلوق «: یلا  اذـه  (- 1 [ ) 1172]
.599 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . اعامجا »

ءاقبلا یف  کشلل  أشنم  وه  اهلاوز  ناک  نا  ۀلدابتملا و  تالاحلا  نم  نوکت  صاخلا  دسجلا  يا  عوضوملا  یلا  ۀبـسنلاب  ةایحلاف  (- 2 [ ) 1173]
عوضوملا لاز  تلاز  ول  وحن  یلع  عوضوملل  ۀـموقملا  دویقلا  نم  یه  ةایحلا  تسیل  عوضوملل و  مکحلا  توبث  یف  اهلخد  لاـمتحا  ۀـهج  نم 

لزی مل  لاز  اذا  ثیحب  ۀـلدابتملا  تـالاحلا  نم  فرعلا  رظن  یف  مکح  یلا  ۀبـسنلاب  دـحاو  ءیـش  نوـکی  دـق  هنا  هلحم  یف  تفرع  دـق  اـفرع و 
کلوق یف  مونلا  ناونعک  کلذ  اـعطق و  عوضوملا  لاز  لاز  اذا  ثیحب  هل  ۀـموقملا  دویقلا  نم  وه  نوکی  رخآ  مکح  یلا  ۀبـسنلاب  عوضوملا و 

لمأتف ۀـموقملا  دویقلا  نم  نوکی  یناثلا  یف  ۀـلدابتملا و  تالاحلا  نم  نوکی  لوالا  یفف  مئانلا  دـنع  حـصت  کلوق ال  یف  مئاـنلا و  اذـه  مرکا 
.277 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ادیج .

دهاشلا ۀماقا  هضرغ  يأرلا و  لدبت  دراوم  یف  دیلقتلا  زوجی  اعطق ال  دیلقتلا  زاوج  یف  هتیدب  يأرلا و ال  ءاقب  موزل  لجال  و  يا : (- 3 [ ) 1174]
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دق و  هنودـب . ما  حورلا  عم  ناک  ءاوس  دـسجلاب  ۀـقلعتملا  ماکحالا  نع  فرعلا  رظنب  ماقملا  قارتفا  دـیلقتلا و  زاوج  یف  يأرلا  ءاقب  رابتعا  یلع 
. قزری یح  دهتجملا  نا  عم  امهیف  هتمرح  دیلقتلا و  نالطب  یلع  عامجالا  ماق  نیدروم  فنصملا  رکذ 

دلقملل زوجی  هناف ال  ثیلثتلا  رابتعا  یلا  لدع  مث  نیتریخالا  نیتعکرلا  یف  ةدحاو  ۀحیبست  ۀیافکب  الئاق  ناک  اذا  امک  هیأر  لدـبت  اذا  ام  لوالا :
دیلقتلا یف  رادملا  مدعنا و  دق  لوالا  يأرلا  نا  یناثلا و  يأرلا  یلا  عوجرلا  هیلع  لب  ۀـلدالا  نم  هطبنتـسا  يأر  هنا  درجمل  لوالا  يأرلاب  لمعلا 

. یلعفلا يأرلا  وه 
يأرلاب لمعلا  دلقملل  زوجی  هناف ال  بیـشملا  مایا  ضراوع  نم  هوحن  نایـسنلل و  مزالم  مره  وا  ضرمل  دهتجملا  يأر  هیف  عفترا  اذا  ام  یناثلا :

ك: ر . رخآ ...  دهتجم  یلا  لودعلا  وا  طایتحالا  هیلع  لب  قباسلا 
.598 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

. فرع رظن  زا  (- 1 [ ) 1175]
یف اقرافم  نوکی  نا  امإ  رهوجلا  ناف  دناهدومن ... «: فیرعت  نینچ  دیرجت ، حرش  رد  ار  هقطان  سفن  هّرس  سّدق  همالع  موحرم  (- 2 [ ) 1176]
نود اهرهوج  اهتاذ و  یف  ةداملل  ۀـقرافم  اهناف  ۀـقطانلا  سفنلا  وه  هلعف و  یف  هتاذ ال  یف  اقرافم  وا  لقعلاب  یمـسملا  وه  ةداملل و  هلعف  هتاذ و 

«. ریثأتلا یف  ۀلآلا  یلا  اهجایتحال  اهلعف 
هحفص 150 و 100. دیرجت  حرش  ك : ر .

ول یتح  لوقعملا  لها  راظناب -- ۀـجذاسلا  ۀـیفرعلا  راظنالا  طلخ  مدـع  ۀـلأسملا و  یف  ناعمالا  لجال  لمأتلاب  رمالا  نا  رهاظلا  (- 3 [ ) 1177]
ۀیاردلا یهتنم  ك : ر . باحصتسالاب . لالدتسالا  یلع  هضارتعا  یف  حدقلا  لمأتلاب  رمالا  نم  دصقی  الف  ۀیعرشلا ، تاباطخلا  عم  ۀمئتلم  تناک 

.601 / 8
. لاوز زا  لبق  و  (- 1 [ ) 1178]

یلعفلا يأرلا  دوجو  یلا  ۀجاح  الب  هتوم  دعب  هدیلقت  زاوجل  ۀیقبم  هثدحم و  ۀـلع  ةایحلا  لاح  یف  يأرلا  ثودـح  نا  ینعی : (- ... 2 [ ) 1179]
.601 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . باحصتسالا . یلا  هتابثا  یف  جاتحن  یتح 

رد درک ، لقن  شطئارـش  اب  ار  يربخ  يوار ، یتقو  تسین ، طرـش  يوار ، تایح  اهزاوج » ۀیاورلا و  ۀحـص  رد « هک  روطنامه  (- 3 [ ) 1180]
. دشابیمن ربتعم  يوار ، ءاقب  تیاور ، نآ  هب  لمع  ماقم 

ۀیدییقت ۀهج  داقتعالا  يأرلا و  نوکل  دیلقتلا  زاوج  فالخب  ام  انآ  ةایحلا  یلع  الا  فقوتت  ثیداحالا ال  ۀیاور  نا  هحیضوت  (- ... 4 [ ) 1181]
ر. فلخ ...  اذه  و  اعوضوم ، نکی  مل  الا  امدـع و  ادوجو و  هعوضومل  عبات  مکح  لک  نا  مولعملا  نم  دـهتجملا و  یلا  یماعلا  عوجر  زاوجل 

.602 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك :
. دنک ادیپ  يأر  لدبت  هکنیا  ای  (- 5 [ ) 1182]

نم هریرقت  ۀلأسملا  یف  باحـصتسالا  نا  باحـصتسالاب  تیملا  دیلقت  زاوج  یلع  لالدتـسالا  دـنع  اضیا  تفرع  دـق  کنا  مث  (- 1 [ ) 1183]
یئادـتبالا و دـیلقتلل  ناعفنی  اـمه  یتفملا  مکح  باحـصتسا  یتفتـسملا و  مکح  باحـصتسا  يا  ثلاـثلا  یناـثلا و  ریرقتلا  نا  ۀـثالث و  هوجو 

دق و  یئادـتبالا (. نود  طقف  يرارمتـسالا  دـیلقتلل  عفنی  امم  وه  هیف  یتفتـسملا  مکح  باحـصتسا  يا  لوالا  ریرقتلا  نا  اعیمج و  يرارمتـسالا 
وه ـالبق  مدـقت  اـمک  هلـصاح  نا  لوقنف :) هلوح ( ملکتلا  هب و  لالدتـسالا  عـضوم  وـه  اذـهف  لیـصفتلا  اذـهل  هرخّدا  دـق  فنـصملا ) نا  انرـشا 
عم فنصملا ) هللع  دق  و  کلذ (. ریغ  یلا  رمخلا  ۀساجن  وا  ریصعلا  ۀمرح  وا  ةذاعتسالا  بوجوک  دهتجملا  اهیف  دلق  یتلا  ماکحالا  باحصتسا 

بابسا نم  وه  افرع  هنا  الا  ماکحالا  ثودح  یف  الیخد  ناک  نا  دهتجملا و  يأر  نا  هلصاح  امب  يأرلا  يذ  مادعناب  يأرلا  مادعنا  نم  يری  ام 
.280 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . همادعنا . لجال  باحصتسالا  لتخی  یک  عوضوملا  تاموقم  نم  وه  سیل  هثودح و  مکحلا و  ضورع 

.278 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . (- 2 [ ) 1184]
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. یئادتبا هن  يرارمتسا  دیلقت  ینعی : (- 1 [ ) 1185]
. ءاقبلا كوکشم  ماکحا  نامه  ینعی : (- 2 [ ) 1186]

.360 رییغت 2 / یکدنا  اب  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 1187]
تماق یتلا  ماکحالا  باحـصتسا  حیحـصتل  باحـصتسالا  تاهیبنت  نم  یناثلا  هیبنتلا  یف  ادیدش  افلکت  فنـصملا  فلکت  دـق  (- 1 [ ) 1188]

و ۀـیرهاظلا (. ماکحالا  نود  ءاطخلا  دـنع  ۀـیرذعلا  ۀـباصالا و  دـنع  ۀـیزجنملا  درجم  اهیف  لوعجملا  نوک  یلع  ءانب  تارامالا  قرطلا و  اهیلع 
یف توبثلا  زارحا  یلا  ۀجاح  نود  نم  باحصتسالا  ۀحص  یف  يریدقتلا  توبثلا  ۀیافک  وه  هحرـش  کل  مدقت  ام  یلع  فلکتلا ) لصاح  ناک 

توبثلا و نیب  ۀمزالملا  درجم  یه  باحصتسالا  ۀجیتن  نوکتف  اعقاو  اهتوبث  ریدقت  یلع  ۀیعقاولا  ماکحالا  بحصتستف  نیقیلا  عطقلاب و  قباسلا 
كانه نحن ) انبجأ  دق  و  باحصتسالا ( ۀلیـسوب  امهنیب  ۀیدبعتلا  ۀمزالملل  اضیا  ءاقبلا  یلع  ۀجح  تناک  توبثلا  یلع  ۀجحلا  تماق  اذاف  ءاقبلا 

.282 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ... 
.357 ۀیافکلا 5 / حاضیا  ك : ر . زین : باحصتسا و  ثحب  مّود  هیبنت  ك : ر . (- 2 [ ) 1189]

. میاهدرک ثحب  نآ  هرابرد  الصفم  هک  ملاع  هب  لهاج  عوجر  ینعی : (- 3 [ ) 1190]
اهتایدؤم قبط  یلع  ۀـیرهاظ  ۀیعرـش  ماکحا  وه  ةربتعملا  تارامالا  یف  لوعجملا  نا  نم  فورعملا  وه  اـم  یلع  ءاـنب  اـما  و  (- ... 1 [ ) 1191]

يأر نوکی  نا  عوطقملا  ول ال  لمتحملا  نم  ذا  لاکـشا  نع  ولخی  کلذ ال  عم  هنا  الا  عساو  لاجم  ناک  نا  ماـکحالا و  کـلت  باحـصتسالف 
نم هعوضوم و  نع  مکحلا  عافترا  نم  هعوضوم ال  ءافتنا  نم  کلذ  ّدع  يأرلا  لدبت  اذا  ثیحب  عوضوملل  ۀـموقملا  دویقلا  نم  وه  دـهتجملا 

ك: ر . هلاح . یلع  عوضوملا  ءاقب  رابتعا  نم  هلحم  یف  ققحت  امل  باحـصتسالا  نایرج  مدع  یف  یفکی  امم  کلذ  لامتحا  درجم  نا  مولعملا 
.281 لوصالا 6 / ۀیانع 

تناک یتلا  ۀیجحلا  سفن  نکل  متی و  مل  امم  هنا  به  دهتجملا  اهیف  دـلق  یتلا  ماکحالا  باحـصتسا  نا  نم  لاقی  دـق  امل  عفد  (- 2 [ ) 1192]
قباسلا هیأر  ۀیجح  یلع  لیلد  هنا ال  لوقیف ) هتامم ( دعب  یلا  لاحلا  کلت  نم  یه  بحـصتست  هتایح  لاح  یف  قباسلا  یف  دـهتجملا  يأرل  یه 

. قحاللا یف 
وا ضرمل  عفترا  وا  لدبت  اذاف  العف  يأرلا  ءاقب  نم  دیلقتلا  زاوج  یف  دب  هنا ال  نم  ةرم  ریغ  هنم  مدقت  ام  یلا  وه  عنملا  یف  هرظن  نا  رهاظلا ) و  ) 

ك: ر . هیف ... ) و  اعامجا ( دیلقتلا  زجی  مل  نونج  وا  مره 
.283 لوصالا 6 / ۀیانع 

رخآ لیلد  افنآ و ال  تملع  امک  باحـصتسا  الف  افرع  يأرلا  مدع  دق  توملا  دعب  ادوجوم و  هنوک  دـعب  ۀـجح  ناک  امنا  هنال  (- 3 [ ) 1193]
.366 یتشر 2 / نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . افرع . اعطق  مدع  دق  يذلا  قحاللا  یف  قباسلا  هیأر  ۀیجح  یلع 
وه امنا  دیلقتلا  یلع  ءاقبلا  زاوج  مدـع  یلع  عامجالا  نا  نم  اقباس  افنآ و  ریـشا  امل  کلذ  اعطق و  کلذ  يوعد  نکمی  لب ال  (- 1 [ ) 1194]
ریغ ۀیولوالا  ناف  همادعنا  دهتجملا و  تومب  يأرلا  لاز  اذا  ام  هیلع  ساقی  الف  رخآ  يأر  یلا  لدـبت  وا  نونج  وا  ضرم  وا  مرهل  يأرلا  لاز  اذا 

.283 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . ادیج . لمأتف  لمأتلاب  اریخا  رما  کلذل  هلعل  يدجت و  امم ال  ۀینظلا  ۀیعطق و 
.361 تاملک 2 / زا  یضعب  رد  رییغت  یکدنا  اب  ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 1195]

یتلا ۀفیعـضلا  هوجولا  نم  و  يا : خـلا ) هتایح ...  لاح  یف  هدـیلقت  زاوج  باحـصتسا  اـهنم  مدـقتملا ( هلوق  یلع  فطع  فلا : (- 1 [ ) 1196]
.284 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . تایآلا ...  قالطا  ءادتبا  تیملا  دیلقتل  زوجملا  اهب  لدتسا 

ۀفیعـضلا هوجولا  نم  هجولا  اذـه  نوک  یـضتقی  فطعلا  رهاظ  و  هتایح » لاـح  یف  هدـیلقت  زاوج  باحـصتسا  اـهنم : هلوق «: یلع  فوطعم  ب :
ول اقلطم و  تیملا  دـیلقت  زاوجب  لوقلا  لیلد  تاقالطالاب  کسمتلا  نا  عم  ۀمادتـسا  ءادـتبا و  تیملا  دـیلقت  نیب  لیـصفتلا  یلع  اـهب  لدتـسملا 

.614 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . ءادتبا ... 
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.445 ینیکشم 2 / موحرم  هیشاح  هب  یشحم  لوصالا  ۀیافک  ك : ر . م .» قلطملا «. زاوجلاب  لوقلل  ناث  لیلد  وه  (- 2 [ ) 1197]
لمع نامز  یلا  ایح  یقب  ءاوس  رذنملا  راذناب  رذـحلا  بوجو  یلع  اهقالطاب - لدـت - رفنلا  ۀـیآ  نا  وه : لالدتـسالا  بیرقت  و  (- 3 [ ) 1198]

ما ال. رذنملا 
لأس و اذا  لوبقلا  بوجو  یلع  اضیا  لدت  اذک  تاومالا و  بتک  ۀعجارم  یلع  لاؤسلا  قدص  یلع  لدتف  لاؤسلا  ۀـیآ  اما  و  (- ... 4 [ ) 1199]

. لاؤسلا بوجو  وغلی  الئل  باوجلا  دعب  لوئسملا  تام 
رهظا نم  یقب  ءاوس  لوبقلا  بوجو  مزالی  وه  نامتکلا و  ۀـمرح  راهظالا و  بوجو  یلع  اضیا  لدـتف  ناـمتکلا  ۀـیآ  اـما  و  (- ... 5 [ ) 1200]

.614 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . تام .]...  مأ  ایح  قحلا 
هحفص 392. ك : زین ر . میدرک و  نایب  تایآ  هب  لالدتسا  رد  مه  يرگید  تالاکشا  (- 1 [ ) 1201]

هحفص 394 و 393. ك : ر . (- 2 [ ) 1202]
. تسا دیلقت  عیرشت  لصا  نایب  ماقم  رد  اهنآ  میتفگ  ینعی : (- 3 [ ) 1203]

لمأتلاب و لوزی  يودب  وهف  هلصا  ملس  ول  قابـسنالا  ناف  الـصا  دیلقتلا  تایاور  یف  ةایحلا  لاح  یلا  قابـسنالا  يوعدل  هجو  ال  (- 4 [ ) 1204]
. هیلع دامتعالا  هیلا و  دانتسالا  حص  وحن  یلع  روهظلا  ۀلالدلا و  رادقمب  وه  سیل 

.285 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر .
لیلد الا  دـیلقتلا  یلع  لـیلد  ـال  هنا  يوعد  ءادـتبا  تیملا  دـیلقتل  زوجملا  اـهب  لدتـسا  یتلا  ۀفیعـضلا  هوجولا  نم  يا و  فلا : (- 1 [ ) 1205]

.286 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . دادسنالا ... 
ۀیاردلا یهتنم  ك : ر . دادسنالا ...  لیلد  ارارمتسا - ءادتبا و  اقلطم  تیملا  دیلقت  زاوج  یلع  اهب  لدتسملا  ۀفیعضلا - هوجولا  نم  و  ینعی : ب :

.617 / 8
.285 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . فلا : (- 2 [ ) 1206]

ك: ر . اتیم ؟ وا  اـیح  ناـک  ءاوس  هیقفلا  قلطم  هیقفلاـب  داری  نا  دـحا  لـمتحی  لـهف  هل » عضاوت  وا  لداـعلا  هیقفلا  مرتحا  هلوق «: ریظن  اـهناف  ب :
.616 ۀیاردلا 8 / یهتنم 

هحفص 261. عباسلا - بابلا  دلج 2 - لوصالا  نیناوق  ك : ر . (- 3 [ ) 1207]
- يوتفلا ۀیجح  يا  دیلقتلا - باب  حاتفنا  ضورفملا  و  یملعلا ، ملعلا و  باب  دادسنا  هتامدقم  نم  نال  دادـسنالا  لیلد  یلا  يا : (- 1 [ ) 1208]

وه دـلقملا  یلع  ۀـجحلا  نوک  عقاولاب و  نظلل  هاوتف  ةدافا  یف  ّیحلل  تیملا  كارتشاب  لاقی : یتح  دادـسنالا  لیلدـل  عوضوم  الف  یماـعلا  یلع 
.617 ۀیاردلا 8 / یهتنم  ك : ر . لصح . امهیا  نم  نظلا  اذه 

:» هلوقب دصقی  ناک  انه  یلا  هناف  ارارمتسا  تیملا  دیلقت  هوجو  نیب  ءادتبا و  تیملا  دیلقت  هوجو  نیب  فنـصملا  طلخ  دق  انهاه  (- 2 [ ) 1209]
« خلا ءاقبلا ...  یلع  ةریسلا  يوعد  اهنم  و  هلوقب «: دصقی  انهاه  ءادتبا و  تیملا  دیلقت  زاوجل  اهب  لدتـسا  یتلا  هوجولا  نم  يا  اهنم » و  اهنم «،» و 

. ارارمتسا تیملا  دیلقت  زاوجل  اهب  لدتسا  یتلا  هوجولا  نم  يا 
هجولا یتأیـس  باحـصتسالا و  وه  لوالا و  هجولا  مدقت  دق  تیملا و  دـیلقت  یلع  ءاقبلا  زاوج  هوجو  نم  ثلاثلا  هجولا  وه  اذـه  ناک  فیک  و 

. رظتناف خلا » رکذی ...  وا  رطسی  ناب  قیلی  امم ال  کلذ  ریغ  اهنم  و  هلوق « یلع  قیلعتلا  لیذ  یف  عبارلا  یناثلا و 
کلذ رهظی  تیملا و  دیلقت  یلع  ءاقبلا  یلع  ةریسلا  رارقتسا  يوعد  ثلاثلا  هظفل ) ام  تاریرقتلا  یف  لاق  هنا ( ثلاثلا  هجولا  اذه  لیصفت  نا  مث 

ضورع دعب  ءاتفالا  هل  نمع  ادیلقت  هوذخا  امع  عوجرلاب  مهـس  دق  روفو  عم  مهمازتلا  مدع  مولعملا  نم  ناف  ۀمئالا  باحـصا  لاوحا  ۀظحالمب 
یلع ۀعیـشلا  هریرقت  مالّـسلا و  هیلع  مامالا  اـضرب  یطعی  هلثم  اـمولعم و  ـالوقنم  يولبلا  مومع  ۀطـساوب  ناـکل  کـلذ  ناـک  ول  یتفملا و  توم 

.287 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . هجولا ...  اذه  نع  فنصملا  باجا  دق  و  یهتنا ) ءاقبلا (
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.362 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 1210]
ماکحالا نوذخأی  اوناک  مالّـسلا  مهیلع  ۀمئالا  رـصع  یف  ۀعیـشلا  نا  هلـصاح  امب  هجولا  اذه  نع  فنـصملا ) باجا  دق  و  (- ...) 1 [ ) 1211]

ذخا یف  العف  لاحلا  وه  امک  اهیف  هداهتجا  لقانلا و  يأرل  لخد  نود  نم  ۀطساولا  عم  وا  ۀطـساو  الب  مالّـسلا  هیلع  مامالا  نم  اهلقنی  نمم  ابلاغ 
توم دـعب  ماکحالا  نم  هوذـخا  امع  اوعجری  مل  اذا  یک  دـیلقتب  سیل  کلذ  نا  مولعملا ) نم  و  يواتفلا ( ۀـلقن  نم  ۀیعرـشلا  مهماکحا  ماوعلا 

هنا رکنن  انا ال  معن ) هنع ( هعدر  مدع  هل و  مالّسلا  هیلع  مامالا  ریرقت  ۀظحالمب  انل  ۀجح  ناک  تیملا و  دیلقت  یلع  مهنم  ءاقب  کلذ  ناک  لقانلا 
نیعا و نب  ةرارز  بلغت و  نب  نابأک  ءاتفالا  داهتجالا و  هل  نمم  مالّسلا  هیلع  مامالا  ةذمالت  نم  ۀیعرـشلا  ماکحالا  مهذخا  اردان  قفتی  دق  ناک 

یک لقانلا  توم  دعب  ءاقبلا  یلع  دراوملا  هذه  لثم  یف  ةریسلا  رارقتسا  ملعن  اننکل ال  اهیف و  لقانلا  يأر  لخد  عم  مهئارظن  ملسم و  نب  دمحم 
.288 لوصالا 6 / ۀیانع  ك : ر . اهیلع . دمتعن  اهیلا و  دنتسن 

.362 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 1212]

.362 ینیئوخ 2 / میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 3 [ ) 1213]
اهنم مدـقتملا و  هلوقب  اقحلم  کلذ  نوکی  نا  لـمتحی ) و  ءادـتبا ( تیملا  دـیلقت  هوجو  یلا  ادوع  کـلذ  نوکی  نا  لـمتحی ) (-) 1 [ ) 1214]
ریثک هوجولا  کلت  نم  یقابلاف  ءادتبا  تیملا  دیلقت  هوجو  یلا  دوعلا  وه  دارملا  ناک  نا  لاح ) لک  یلع  و  خـلا ( ءاقبلا ...  یلع  ةریـسلا  يوعد 

و لقعلا » روما « وه  اهاوقا و  رکذ  یلع  تاریرقتلا  رصتقا  دق  یـصحت و  ةریثک ال  ةرم  ریغ  کل  ریـشا  ام  یلع  نیزوجملا  تاجاجتحا  ناف  ادج 
لیلد الا  دیلقتلا  یلع  لیلد  هنا ال  اهنم  هلوقب و  فنـصملا  هیلا  راشا  یمقلا و  ققحملا  نم  مدقت  ام  اهتلمج ) نم  و  ةدیدع ( هوجو  نم  ریرقت  هل 

دیلقتلل امهدحا :) اهنم (: نیهجو  یلا  فنـصملا  راشا  دق  اضیا  ةدیدع  هوجو  نم  ریرقت  هل  باحـصتسالا و  اهتلمج ) نم  و  خـلا ( دادـسنالا ... 
. يرارمتسالل رخآلا ) و  یئادتبالا (

یلع ۀلادلا  تایآلا  قالطا  اهنم  هلوقب و  فنـصملا  اهیلا  راشا  دـق  أبنلا و  ۀـیآ  نامتکلا و  ۀـیآ  لاؤسلا و  ۀـیآ  رفنلا و  ۀـیآ  یه  و  باتکلا ) و  ) 
. خلا دیلقتلا ... 

. دیلقتلا یلع  تایاورلا  لد  ام  قالطا  لاح  حدقنا  هنم  هلوقب و  فنصملا  اهیلا  راشا  دق  و  ۀنسلا ) و  ) 
) ءادتبا تیملا  دیلقت  هوجو  یلا  دوعلا  وه  کلذ  ریغ  اهنم  هلوق و  نم  دارملا  ناک  اذا  هلک ) اذه  الصا ( فنـصملا  هیلا  رـشی  مل  و  عامجالا ) و  ) 
.289 لوصالا 2 / ۀیانع  ك : ر . نارما ... : وه  هوجولا  کلت  نم  یقابلاف  ارارمتسا  تیملا  دیلقت  هوجو  یلا  دوعلا  وه  هنم  دارملا  ناک ) اذا  اما  و 

ثیدح 74. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 8  ۀعیشلا ج 18 ، لئاسو  ك : ر . (- 2 [ ) 1215]
ثیدح 75. هحفص 71  یضاق  تافص  باوبا  زا  باب 8  ۀعیشلا  لئاسو  ك : ر . (- 1 [ ) 1216]

.367 فیرشلا 2 / هماقم  هّللا  یلعا  یتشر  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  لوصالا  ۀیافک  حرش  ك : ر . (- 2 [ ) 1217]
1385 ش. مجنپ ، پاچ : مق ، ۀیافکلا -  حاضیإ  دمحم ، ینارکنل ، يدحوم  لضاف  [ 1218]

زکرم هرابرد 

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

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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