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باتک نیا  رد  هدش  دای  بتک  88تسرهف 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  93هرابرد 
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مالسا رد  نآرق 

باتک تاصخشم 

.1360  - 1281 نیسحدمحمدیس ، یئابطابط ، هسانشرس : 
. هدوتس اضر  ححصم  یئابطابط ؛ نیسحدمحم  مالسا /  رد  نآرق  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1353. 1394ق = هیمالسالابتکلاراد ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  16/5 277 ص ؛.11/5 ×  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  100 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. مود پاچ  تشاددای : 
. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

قیقحت نآرق -- عوضوم : 
ححصم اضر ، هدوتس ، هدوزفا :  هسانش 

BP65/4/ط2ق4 1353 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

1767216 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

دنکیم و وگتفگ  مالـسا  سدـقم  نییآ  كردـم  نیرترادهشیر  زا  درذـگیم  یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  یباتک  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
نایم رد  یشزرا  هچ  و  تسیچ ؟ نآرق  مالسا : ناهج  رد  تسا  دیجم » نآرق   » تیعقوم دریگیم  رارق  ثحب  دروم  باتک  نیا  رد  هک  یعوضوم 

فاصوا مولع ، اب  نآرق  هطبار  يرشب ، رکف  دولوم  هن  ینامـسآ  تسا  ییحو  نآرق  یگـشیمه ، یناهج و  تسا  یباتک  نآرق  دراد ؟ ناناملـسم 
. دیجم نآرق 

ناهج گرزب  نایدا  ریاس  دننام  هکنیا  اب  مالسا  گرزب  نید  هک  مینکیم  ثحب  یباتک  تیعقوم  زا  ام  تقیقح  رد  و 
 2 ص : مالسا ، رد  نآرق 

تابثا يارب  درادن و  دیدرت  نآ  سیدقت  مارتحا و  رابتعا و  رد  یناملسم  زگره  دشابیم  یبهذم  رایـسب  تاباعـشنا  یلخاد و  تافالتخا  راتفرگ 
. دز گنچ  نادب  ناوتیم  مالسا  رد  یئاعدم  ره 

يروطب هن  دنکیم  تلالد  دوخ  سدقم  باتک  نیا  هک  يروطب  تسا  دـیجم  نآرق  تیعقوم  یفرعم  باتک  نیرد  ثحب  فدـه  يور  نیا  زا  و 
اب دـیجم - نآرق  يارب  هک  ار  یتیعقوم  رگید  ینایب  هب  و  تسا ! رایـسب  قرف  ضرغ  فورح و  ود  نیا  نایم  میراد و  داقتعا  شاهراـبرد  اـم  هک 

يزیچ رگا  تشاد و  دـهاوخن  ملـسم  یـشزرا  تسا  ینآرق  نایب  فلاخم  ضقانم و  هک  دـشاب  یتیعقوم  رگا  میوشیم  لئاق  لیلد - یب  ای  لـیلد 
اهنت تشاد  او  نآ  نتفریذـپب  ار  همه  ناوتیمن  تسا  ناناملـسم  نایم  رد  هک  راـظنا  فـالتخا  اـب  تسا  تکاـس  نآ  زا  ینآرق  ناـیب  هک  دـشاب 

. دشاب هتشاد  نآ  رب  تلالد  دوخ  دیجم  نآرق  هک  دروآ  باسح  هب  دوشیم  ار  یتیعقوم 
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ام هک : ار  شـسرپ  نیا  خساپ  هن  دیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  نآرق  هک : میهدب  دیاب  ار  شـسرپ  نیا  خساپ  يواکجنک  ثحب و  نیا  رد  نیاربانب 
؟ میئوگیم هچ  نآرق  هرابرد  میاهتفریذپ  ار  یمالسا  بهاذم  زا  بهذم  نالف  هک 

3 ص : مالسا ، رد  نآرق 

؟ دراد ناناملسم  نایم  رد  یشزرا  هچ  دیجم  نآرق  لوا  شخب 

هراشا

. تسا رشب  یگدنز  همانرب  تایلک  نمضتم  دیجم  نآرق  فلا -
. تسا توبن  دنس  دیجم  نآرق  ب -

. تسا رشب  یگدنز  همانرب  تایلک  نمضتم  دیجم  نآرق  فلا -

هراشا

ناناملـسم تسد  هب  دـیجم  نآرق  هار  زا  دـنکیم  نیمـضت  نیمأت و  ار  رـشب  یگدـنز  تداعـس  يرگید  نییآ  ره  زا  رتهب  هک  مالـسا  نییآ  اریز 
دیجم نآرق  رد  اهنآ  یلـصا  هشیر  تسا  یلمع  یقـالخا و  نیناوق  يداـقتعا و  فراـعم  هلـسلس  کـی  هک  مالـسا  ینید  داوم  تسا و  هدیـسر 

َنِإ : » دیامرفیم لاعتمیادخ  دشابیم ،
 4 ص : مالسا ، رد  نآرق 

تیرشب یناهج  رگید  نییآ  ره  زا  رتهب  هک  ینییآ  يوسب  نآرق  نیا  یتسردب  همجرت :  ) هیآ 9 يرسا  هروس  ُمَْوقَأ » َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه 
میداتسرف ورف  و  همجرت :  ) هیآ 89 لحن  هروس  ٍءْیَـش » ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  : » دیامرفیم زاب  و  دنکیم ) یئامن  هار  دیامنیم  هرادا  ار 

(. دزاسیم نشور  دیامنیم و  نایب  ار  زیچ  همه  هک  ار  باتک  نیا  وت  رب 
اهنآ لقنب  يزاین  هک  يرایـسب  تایآ  رد  یلمع  نیناوق  تایلک  یقـالخا و  لـئاضف  ینید و  دـیاقع  لوصا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نشور  و 

. تسا هدش  رکذ  تسین 

: یلیصفت رگید  نایب 

. تفایرد ار  رشب  یگدنز  همانرب  هب  دیجم  نآرق  لامتشا  یعقاو  ینعم  ناوتیم  نیریز  همدقم  دنچ  رد  لمأت  اب 
زا تسا  یلکـش  تداعـس  یتخبـشوخ و   ) درادـن دوخ  یئاورماـک  یتخبـشوخ و  تداعـس و  زج  یفدـه  زگره  دوخ  یگدـنز  رد  ناـسنا  - 1

.( اهنآ زج  شاعم و  تعسو  تیهافر و  يدازآ و  دننام  تسنآ  هتفیش  هتشاد  ارنآ  يوزرآ  ناسنا  هک  یگدنز 
راحتنا اب  هکیسک  دننام  دنشابیم  نادرگ  ور  دوخ  تداعس  یتخبشوخ و  زا  هک  مینیبیم  ار  يدارفا  یهاگ  هچنانچ  و 

 5 ص : مالسا ، رد  نآرق 
لماوع هطـساوب  هک  دید  میهاوخ  میوش  قیقد  ناشیحور  لاح  رد  رگا  دنکیم  ضارعا  یگدـنز  يایازم  زا  ای  دـهدیم  همتاخ  دوخ  یگدـنزب 
یتحار تامیالمان  موجه  هلمح و  رثا  رد  دنکیم  یـشکدوخ  هکیـسک  الثم  دـننادیم ، دـننکیم  بیقعت  هچنآ  رد  ار  یگدـنز  تداعـس  ياهژیو 

شیپ هک  ياهویش  رد  ار  تداعس  دنکیم  میرحت  دوخ  رب  ار  يدام  ذئاذل  هتخادرپ  تضایر  دهزب و  هکیـسک  الثم  دنیبیم و  گرم  رد  ار  دوخ 
. دنادیم هتفرگ 

دوخ یعقاو  تداعـس  صیخـشت  رد  هاوخ  دـشابیم  هار  نآ  رد  يزوریپ  تداعـسب و  نتفای  تسد  يارب  هتـسویپ  ناـسنا  یگدـنز  تیلاـعف  سپ 
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. یطخم ای  دشاب  بیصم 
تسا حوضو  ترثک  زا  دنکیم  ادیپ  افخ  انایحا  رگا  یهیدب و  تسیا  هلئسم  دریگیمن . تروص  همانرب  نودب  زگره  ناسنا  یگدنز  تیلاعف  - 2
دهدـن صیخـشت  یندرک »  » هدوجوم طئارـش  ببـسب  ار  يراک  ات  هجیتن  رد  دـنکیم و  راک  دوخ  هدارا  تساوخ و  اـب  ناـسنا  فرطکی  رد  اریز 
دهدـیم ماجنا  هک  ار  یئاهراک  رگید  فرط  زا  دـهدیم و  ماجنا  ینورد  یملع  روتـسد  لابندـب  ار  راک  ینعی  دـنکیمن  مادـقا  نآ  نداد  ماجناب 

« دوخ  » يارب
 6 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. میقتسم تسا  یطابترا  يو  لاعفا  لامعا و  نایم  هجیتن  رد  دروآیم و  دوجوب  دنکیم  كرد  هک  یجئاوح  عفر  يارب  ینعی 
یلاح رد  دراد  ياهزادنا  یئاج و  مادـک  ره  اهنآ  ریغ  ندـمآ و  نتفر و  نتـساخ و  رب - نتـسشن و  يرادـیب و  باوخ و  ندیـشون و  ندروخ و 

هک ینورد  تسا  يروتسد  قبط  يراک  ره  نداد  ماجنا  هجیتن  رد  دشابیم و  رضم  یطئارـش  رد  عفان و  یطئارـش  رد  مزال  ریغ  یلاح  رد  مزال و 
. دریذپیم ققحت  اهنآ  تایئزج  درومب  قابطنا  بسحب  هدش و  هریخذ  نآ  تایلک  ناسنا  كرد  رد 

لرتـنک ياهنیعم  بادآ  ننـس و  نیناوق و  تحت  نآ  یلاـها  ياـهتیلاعف  هک  تسا  يروشک  هلزنمب  دوـخ  يدرف  ياـهراک  رد  ناـسنا  زا  درف  ره 
. دنهد ماجنا  نآ  زا  سپ  هدومن  قیبطت  نآ  هیاعرلا  مزال  تاروتسدب  لوا  ار  دوخ  لامعا  هک  دنفظوم  هدربمان  روشک  هلاعف  ياوق  دوشیم و 
میلـست دروم  هک  یموـسر  بادآ و  تاررقم و  عوـن  کـی  هتـسویپ  دراد و  ار  يدرف  ياـهتیلاعف  لاـح  زین  هعماـج  کـی  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف 

رد یتصرف  نیرت  هاتوک  تقو و  نیرتمک  رد  جرم  جره و  هطـساوب  هعماج  ءازجا  هنرگ  دنک و  تموکح  اهنآ  رد  دـیاب  دـشابیم  دارفا  تیرثکا 
. دش دهاوخ  یشالتم  مه و 

 7 ص : مالسا ، رد  نآرق 
زا اهتیلاعف  دشاب  ندمتم  یبهذم و  ریغ  هعماج  رگا  دوب و  دـهاوخ  بهذـم  ماکحا  نآ  زا  تموکح  دـشاب  یبهذـم  هعماج  هعماج  رگا  تیاهن 

عضو و دبتـسم  يدرف و  تموکح  هک  ار  یموسر  بادآ و  دشاب  یجمه  شحوتم و  یبهذم و  ریغ  هعماج  رگا  درک و  دـهاوخ  يوریپ  نوناق 
. درک دهاوخ  ءارجا  هدش  ادیپ  هعماج  رد  نوگانوگ  دیاقع  راسکنا  رسک و  دروخرب و  رثا  رد  هک  ار  یمسارم  ای  هدومن  لیمحت 

بـسانم هک  یهار  زا  دوخ  فده  بیقعت  زا  درادن و  ریزگ  یفدـه  نتـشاد  زا  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  رد  ناسنا  لاح  ره  رد  سپ 
. تسین ینغتسم  زگره  تسا  راک  همانرب  هک  یتاررقم  نتسب  راکب  تسا و  نآ 

: دیامرفیم هدومن  دییأت  ار  هدربمان  رظن  زین  دیجم  نآرق 
دریگیم شیپ  ارنآ  هک  تسا  یفده  ههجو و  ناتمادـک  ره  يارب  همجرت :  ) هیآ 148 هرقب  هروس  ِتاْریَْخلا » اوُِقبَتْـساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌۀَهْجِو  ٍّلُِکل  َو  »

-(. دیسرب یلاع  یفدهب  ات  دیریگب - تقبس  یشیپ و  رگیدمهب  کین  ياهراک  رد  سپ 
دنرکنم ار  عناص  الصا  هکیناسک  یتح  رفاک  نمؤم و  دوشیم و  قالطا  یگدنز  مسر  هار و  هب  نید  نآرق  فرع  رد  اساسا 

 8 ص : مالسا ، رد  نآرق 
الصا يرشب  دادرارق  عضو و  هار  زا  ای  دشاب  یحو  توبن و  هیحان  زا  هاوخ  یمسر  هار و  نتشاد  نودب  ناسنا  یگدنز  اریز  دنتـسین  نید  نودب 
َنیِذَّلا : » دیامرفیم دنشاب  هدوب  فنـص  هقبط و  ره  زا  دنراد  ینمـشد  یئادخ  نید  اب  هک  نارگمتـس  فصو  رد  لاعتمیادخ  دریگیمن ، تروص 

هار و ادخ - هار  دننادرگیم و  رب  ادـخ  هار  زا  ار - مدرم  هکیناسک - همجرت :  ) هیآ 45 فارعا  هروس  ًاجَوِع » اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی 
«. 1 ( » دنریگیم شیپ  دننکیم و  دصق  دناهدرک  جک  هکیلاح  رد  ار  يرطف - یگدنز  مسر 

درف تاساسحا  فطاوع و  زا  هچنآ  هن  دنک  تیاده  نآ  يوس  هب  ناسنا  شنیرفآ  هک  تسنآ  یگدنز  مسر  هار و  نیرت  اج  رب  اپ  نیرتهب و  - 3
فدـه و دوخ  یتسه  رد  هک  دـید  میهاوخ  میهد  رارق  يواـکجنک  تقد و  دروم  ار  شنیرفآ  ءازجا  زا  کـی  ره  دریگ  همـشچرس  هعماـج  اـی 

نیرتبسانم و زا  تسا و  هجوتم  نآ  يوسب  دوخ  شنیرفآ  زور  نیتسخن  زا  هک  دراد  یتیاغ 
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______________________________

ادخب هک  نانآ  یتح  ناراکمتس  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  تسا و  نید  نآرق  فرع  رد  هّللا » لیبس   » هک تسنیا  هیآ  تلالد  هجو  ( 1)
. تسا ناشیا  نید  دننکیم  ارجا  نانآ  هک  یگدنز  همانرب  نیا  ربانب  دننکیم ، ارجا  فیرحت  تفص  اب  ار  يرطف ) نید   ) ادخ نید  دنتسین  دقتعم 

 9 ص : مالسا ، رد  نآرق 
زهجم یتازیهجت  اب  دوخ  نامتخاس  نوریب  نوردنا و  رد  دـنکیم و  ریـس  دوخ  فدـه  يوسب  دوشیم  یهتنم  فدـه  نآب  هک  یهار  نیرتکیدزن 
نیمه رادـناج  ریغ  رادـناج و  هدـیرفآ  ره  رد  شنیرفآ  هیور  دـشابیم ، شنوگانوگ  ياهتیلاعف  أشنم  شدوخ و  فدـه  اب  بسانم  هک  دـشابیم 

. تسا هنوگ 
شیادیپ هجوتم  دروآیم  رد  رس  هناد  مکـش  زا  دوخ  زبسرـس  كون  اب  كاخ  رتسب  رد  هک  دوخ  شیادیپ  نیتسخن  زورنامه  زا  مدنگ  هتوب  الثم 

هتفرگ ياهژیو  تبـسن  اب  اوه  نیمز و  زا  ار  يرـصنع  ءازجا  تسا  زهجم  هک  یئاوق  اـب  دـشابیم و  ددـعتم  ياهلبنـس  ياراد  مدـنگ  هتوب  کـی 
لماک هتوب  لکشب  ات  دوشیم  لقتنم  یلکشب  یلکش  زا  یلاحب و  یلاح  زا  دوشیم و  رتدنمورب  رتگرزب و  زورب  زور  هتخاس  دوخ  دوجو  همیمض 

. دهدیم همتاخ  دوخ  ریسب  اجنامه  رد  دتفایم و  ددعتم  ياهلبنس  ياراد 
دوخب صوصخم  یفده  هجوتم  شیادـیپ  زور  نیتسخن  زا  زین  نآ  هک  دـید  میهاوخ  میهد  رارق  یـسررب  دروم  رگا  زین  ار  ودرگ  تخرد  کی 

دیامیپیم و دوخ  تازیهجت  يدوجوم  اب  ار  یبسانم  هار  نآب  ندیـسر  يارب  دـشابیم و  دـنمورین  دـنمورب و  يودرگ  تخرد  کی  هک  دـشابیم 
یگدنز شور  مزالم 

 10 ص : مالسا ، رد  نآرق 
يزور دوخ  فده  بیقعت  رد  زین  مدـنگ  هتوب  هکنانچ  دوریمن  ار  مدـنگ  هتوب  هار  الثم  دوخ  فدـه  بیقعت  رد  يزور  زگره  هدوب  شدوخ 

. دنکیمن رایتخا  ار  ودرگ  تخرد  شور 
نیزا ناسنا  عون  هک  تسین  یلیلد  چـیه  دنـشابیم و  هیلک  هدـعاق  نیمه  موکحم  دـنهدیم  لیکـشت  ار  دوهـشم  ناهج  هک  اهدـیرفآ  عاونا  همه 

ینثتـسم دراد ) دوخ  فدـهب  دوخ  يدوجو  تازیهجت  بسانم  یهار  تسا و  نآب  ندیـسر  رد  شتداعـس  هک  دراد  یفدـه  یعون  ره   ) هدـعاق
تداعـس نمـضتم  هک  دراد  یفدـه  شنیرفآ  عاونا  ریاس  دـننام  زین  ناسنا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  ناـسنا  يدوجو  تازیهجت  هکلب  دـشاب 

. دراد دوخ  تداعس  فدهب و  یهار  دوخ  يدوجو  تازیهجت  بسانم  تسوا و 
. دشابیم نآ  کیکفت  لباق  ریغ  ءزج  ناسنا  هک  ناهج  شنیرفآ  نینچ  مه  ناسنا و  هژیو  شنیرفآ  تشذگ  هچنآ  ربانب 

ار تداعس  اهنآ  نتسب  راکب  هک  ار  تاررقم  نیرت  اج  رب  اپ  نیرت و  راد  هشیر  نیرتمهم و  دنکیم و  تیاده  شیعقاو  تداعـس  يوسب  ار  ناسنا 
. دیامنیم دزشوگ  ناسناب  دنکیم  نیمضت  ناسنا  يارب 

: همجرت هیآ 50 ) هط  هروس  يدَه » َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  : » دیامرفیم هتشذگ  ثحب  دییأت  رد  لاعتمیادخ 
 11 ص : مالسا ، رد  نآرق 

- شاهژیو فدـه  تداعـس و  يوـسب  هاـگنآ - دوـمرف  اـطع  ار  زیچنآ  هژیو  شنیرفآ  ياهدـیرفآ - رهب  زیچ - رهب  هک  تسا  یـسک  اـم  يادـخ 
(. درک یئامنهار  تیاده و 

، درک تسرد  هدروآ  درگ  ار  هدیرفآ  ءازجا  هکیئادـخ  همجرت :  ) هیآ 3 یلعا  هروس  يدَهَف » َرَّدَق  يِذَّلا  َو  يَّوَسَف  َقَلَخ  يِذَّلا  : » دـیامرفیم زاب  و 
(. دومن تیاده  تفرگ و  هزادنا  هکیئادخ 

هصالخ  ) هیآ 10 سمـش  هروس  اهاَّسَد » ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاَّکَز  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَـق  اهاْوقَت  َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس  ام  َو  ٍسْفَن  َو  : » دـیامرفیم زاب  و 
دوخ سفن  هک  یسک  دش  راگتـسر  دومرف  ماهلا  واب  ار  يراکزیهرپ  يراک و  دب  سپـس  دومن  تسرد  ار  وا  هکنآ  سفن و  هب  دنگوس  همجرت :

(. درک هابت  هدولآ و  ار  دوخ  سفن  هک  یسک  دش  دیمون  داد و  بوخ  ومن  دشر و  ار 
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هیآ 30 مور  هروس  ُمِّیَْقلا » ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  : » دـیامرفیم زاب  و 
طیرفت طارفا و  زا  يریگ و  شیپ  ار  لادـتعا  هکیلاـح  رد  ریذـپب - ار  نید  هجوـت  ماـمت  اـب  نک - راوتـسا  نـید  يارب  ار  دوـخ  يور  هـمجرت : )

ینید تسنآ  درادن ، رییغت  ادخ  شنیرفآ  تسا  یئادخ  شنیرفآ  نامه  هک  ینید  يزیهرپب 
 12 ص : مالسا ، رد  نآرق 

(. دراد یئاناوت  ناسنا  یگدنز  هراداب  هک 
رد تسا - ندش  میلست  ادخ  شیپ  یگدنز  شور  نید و  همجرت :  ) هیآ 19 نارمع  لآ - هروس  ُمالْـسِْإلا » ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  : » دیامرفیم زاب  و 

(. دنکیم توعد  یصاخ  تاررقمب  ار  ناسنا  هک  يو  شنیرفآ  ربارب  رد  ینعی  يو - هدارا  ربارب 
ینید ادخ - هدارا  میلست  مالـسا - زج  هک  ره  و  همجرت :  ) هیآ 85 نارمع  لآ  هروس  ُْهنِم » َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم و 

(. دش دهاوخن  هتفریذپ  يو  زا  دریگ  شیپ  دنک و  بلط  ار 
هلمجنآ زا  دوخ و  ياهدـیرفآ  زا  کـی  ره  لاعتمیادـخ  هک  تسنیا  تسا - نومـضم  نیمه  رد  هک  يرگید  تاـیآ  و  قوـف - تاـیآ  لـصحم 

ریـسم رد  ناسنا  يارب  یعقاو  هار  زا  دیامرفیم و  یئامنهار  شدوخ  شنیرفآ  هار  زا  شدوخ  هژیو  شنیرفآ  فده  تداعـس و  يوسب  ار  ناسنا 
هک ددنب  راکب  دیاب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ار  یتاررقم  دنکیم و  توعد  نآ  يوسب  يو  هژیو  شنیرفآ  هک  تسا  نامه  یگدنز 

تاساسحا فطاوع و  ربارب  رد  هدولآ و  سوه  يوه و  هب  هک  یئاهناسنا  هن  دـنکیم  تیادـه  اهنآ  يوسب  یعیبط )  ) يرطف ناسنا  کـی  تعیبط 
تسد ریسا 

 13 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دشابیم هتسب 

فلتخم و تازاـهج  دوش و  ادا  اـهنآ  زا  کـی  ره  قح  دوشن و  ءاـغلا  ناـسنا  يدوـجو  تازیهجت  هک  تسنیا  یعیبـط )  ) يرطف نید  ياـضتقم 
هک ياهزادنا  ات  اهنآ  زا  مادک  رهب - هدش  لیدعت  هدش  هدراذگ  هعیدوب  يو  لکیه  رد  هک  یـساسحا  یفطاع و  نوگانوگ  ياوق  دـننام  داضتم 

. دوش هداد  لمع  تصخر  دوشن  نارگید  لاح  محازم 
هعماج رد  دشاب و  میلـس  لقع  فلاخم  هچ  رگا  ساسحا  هفطاع و  هبلغ  هن  سفن و  تساوخ  هن  دـنک  تموکح  لقع  ناسنا  درف  رد  هرخالاب  و 

قح و ریاغم  هچ  رگا  دارفا  تیرثکا  هتساوخ  هن  دبتـسم و  ياناوت  درفکی  سوه  يوه و  هن  دیامن  تموکح  تعامج  یعقاو  حالـص  قح و  زین 
. دشاب تعامج  یعقاو  تحلصم  فالخ 

عیرـشت هک  دـیاشن  ار  وا  زج  تسادـخ و  تسدـب  اهنت  عیرـشت  رد  مکح  مامز  هک  تسنیا  نآ  دوشیم و  هتفرگ  زین  يرگید  هجیتن  الاب  ثحب  زا 
هک دروخیم  ناسنا  دردب  یگدنز  طارـص  رد  ینیناوق  تاررقم و  اهنت  دش  نشور  هکنانچ  اریز  دـیامن  هفیظو  نییعت  تاررقم و  عضو  نوناق و 

يارب شنیرفآ  هار  زا 
 14 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ارنآ ادـخ  ینعی  دـننک  اضتقا  ارنآ  دـنیامن و  توعد  نآ  نداد  ماجناب  ار  ناـسنا  ینورد  ینوریب و  لـماوع  لـلع و  ینعی  دـشاب  هدـش  نییعت  وا 
هکنیا تیاهن  تسا  هدروآ  دوجوب  ارنآ  نتفای  ماجنا  طیارـش  لـلع و  هک  تسنیا  دـهاوخیم  ار  يزیچ  ادـخ  هکنیا  زا  دارم  اریز  دـشاب  هتـساوخ 

ار هدارا  تروص  نیا  رد  هنازور و  یعیبط  ثداوح  دـننام  دـنکیم  باجیا  ار  يزیچ  يربج  شیادـیپ  هک  تسا  يروط  طئارـش  للع و  یهاـگ 
ندیشون ندروخ و  دننام  دهد  ماجنا  هنادازآ  رایتخا و  هار  زا  ار  لمع  ناسنا  دنکیم  اضتقا  هک  تسا  يروط  یهاگ  دنیوگیم و  ینیوکت  هدارا 
فـسوی هروس  ِهَِّلل » اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : » دیامرفیم دوخ  مالک  زا  اج  نیدنچ  رد  لاعتمیادخ  دـنیوگیم  یعیرـشت  هدارا  ار  هدارا  تروص  نید  رد  و 

(. ادخ نآ  زا  رگم  مکح  تسین  همجرت :  ) هیآ 40 و 67
رد ناسنا  هکنیاب  رظن  فطع  اب  ینعی  هناگ  هس  تامدـقم  نیا  تیاـعر  اـب  دـیجم  نآرق  هک  تسناد  دـیاب  تامدـقم  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


تیلاعف نیا  دیامن و  شـشوک  شالت و  یگدنز  لوط  رد  نآ  ندروآ  تسدب  هار  رد  دیاب  هک  یگدنز ) تداعـس   ) دراد یفده  دوخ  یگدنز 
دناوخ و شنیرفآ  ترطف و  باتک  زا  دیاب  زین  ار  همانرب  نیا  دوب  دهاوخن  شخب  هجیتن  همانرب  نودب 

 15 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. تفرگ ارف  یهلا  میلعت  زا  رگید  ترابعب 

: تخیر وحن  نیاب  ار  ناسنا  یگدنز  همانرب  هدولاش  تامدقم  نیاب  رظن  فطع  اب  دیجم  نآرق 
یسانش داعم  ادخ  ندیناسانـش  زا  سپ  تخانـش و  نید  ساسا  نیلوا  ار  ادخ  یگناگیب  داقتعا  داد و  رارق  یـسانش  ادخ  ار  دوخ  همانرب  ساسا 

داد رارق  رگید  لصا  تفرگ و  هجیتن  نآ  زا  ار  دش ) دهاوخ  هداد  ناسنا  دب  کین و  رادرک  رفیک  شاداپ و  نآ  رد  هک  زیخاتـسر  زورب  داقتعا  )
کین و تیصعم و  تعاط و  یلبق  غالبا  نودب  دب  کین و  لامعا  شاداپ  اریز  تفرگ  هجیتن  یسانش  داعم  زا  ار  یـسانش  ربماغیپ  نآ  زا  سپ  و 

. ددنبیمن تروص  درک  میهاوخ  نایب  هکنانچ  توبن  یحو و  هار  زا  دب 
. درمش مالسا  نید  نید  لوصا  ار  داعمب  داقتعا  توبن و  هب  داقتعا  ادخ و  یگناگیب  داقتعا  هدربمان : لصا  هس  هداد  رارق  رگید  لصا  زین  ارنآ  و 

دجاو دیاب  نامیا  اب  نیب  عقاو  ناسنا  کی  هک  ار  هناگ  هس  لوصا  بسانم  هنسح  تافص  هدیدنـسپ و  قالخا  لوصا  یلات  هبترم  رد  نآ  زا  سپ 
یقیقح تداعس  ظفاح  تقیقح  رد  هک  یلمع  نیناوق  نآ  زا  سپ  و  دومن . نایب  دشاب  اهنآب  فصتم  اهنآ و 

 16 ص : مالسا ، رد  نآرق 
نایب سیـسأت و  دنـشابیم  هیلوا  لوصا  هقح و  تاداقتعا  یقرت  دـشر و  لـماع  نآ  زا  رتـالاب  هدیدنـسپ و  قـالخا  هدـنهد  شرورپ  هدـنیاز و  و 

. تشاد
يراب دنب و  هنوگچیه  مدرم  هالک  نتشادرب  لام و  سالتخا  تنایخ و  يدزد و  رد  ای  یسنج  لئاسم  رد  هکیسک  تسین  لوبق  لباق  زگره  اریز 
تفص اب  دهدیمن  ار  یلام  هبجاو  قوقح  مدرم و  تابلاطم  تسا و  لام  يروآ  عمج  هتفیش  هکیسک  ای  دشاب  هتشاد  سفن  تفع  تفـص  درادن 
ياراد زیخاتـسر و  زور  ادخب و  نامیا  دجاو  دـتفایمن  ادـخ  دایب  یهام  هتفه و  دزادرپیمن و  ادـخ  تدابعب  هکیـسک  ای  دوش  فصتم  تواخس 

. دشاب یگدنب  تمس 
لاح نیمه  هیلصا  تاداقتعاب  تبسن  هدیدنسپ  قالخا  هکنانچ  دنامیم  هدنز  بسانم  لاعفا  لامعا و  هتشرکی  اب  هشیمه  هدیدنـسپ  قالخا  سپ 

زا دیابن  ار  یبوبر  ماقم  ربارب  رد  عوضخ  ادخب و  داقتعا  دوشیمن  شرـس  يدنـسپ  دوخو  ینیب  دوخ  رورغ و  ربک و  زج  هکیـسک  الثم  دنراد  ار 
زاب زیخاتـسر و  زور  هب  ینامیا  دوشیمن  تسا  هدـیمهفن  ار  تفوطع  محر و  تورم و  فاصنا و  ینعم  رمع  کـی  هکیـسک  تشاد و  عقوت  يو 

مالسا رد  نآرق  تساوخ 
 17 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دشاب هتشاد 
: دیامرفیم لمعب  دنتسه - داقتعا  زا  یعون  دوخ  هک  هدیدنسپ - قالخا  هقح و  تاداقتعا  طابترا  صوصخ  رد  لاعتمیادخ 

هیآ 10. رطاف  هروس  ُهُعَفْرَی » ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  »
(. دنکیم کمک  داقتعا  دوعص  رد  ینعی  دنکیم - شدنلب  حلاص  لمع  دنکیم و  دوعص  ادخ  يوسب  كاپ  داقتعا )  ) نخس همجرت : لصاح  )

مور هروس  َنُؤِزْهَتْـسَی » اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  : » دیامرفیم لمعب  داقتعا  طابترا  صوصخ  رد  و 
ءازهتسا اهنآب  دندرک و  بیذکت  ار  دنوادخ  تایآ  هک  دیشک  اجنیاب  دندرکیم  دب  راک  هکیناسک  راک  ماجنا  رـس  نآ  زا  سپ  همجرت :  ) هیآ 10

(. دندومنیم
: بیترت نیدب  تسا  لمتشم  دهدیم  لیکشت  ار  یلک  شخب  هس  هک  مالسا  یلصا  ياههشیر  هب  دیجم  نآرق  هصالخ 

حول و دننام  اهنآ  رب  عرفتم  دئاقع  یعون  و  داعم ، توبن و  دیحوت و  تسا : نید  هناگ  هس  لوصا  نآ  زا  یعون  هک  یمالـسا  دـئاقع  لوصا  - 1
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تقلخ یسرک و  شرع و  هکئالم و  ردق و  اضق و  ملق و 
 18 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. اهنآ رئاظن  نیمز و  نامسآ و 
. هدیدنسپ قالخا  - 2

ص)  ) مرکا ربمغیپ  نایبب  ار  اـهنآ  تاـیئزج  لیـصافت و  هدومرف و  ناـیب  ار  اـهنآ  تاـیلک  میرک  نآرق  هک  یلمع  نیناوق  هیعرـش و  ماـکحا  - 3
دوخ تیب  لها  نایب  دناهدومن  لقن  رتاوت  وحنب  یمالـسا  قرف  همه  هک  نیلقث  ثیدح  بجومب  زین  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تسا و  هدومن  راذـگاو 

«. 1  » تسا هداد  رارق  دوخ  نایب  نیزگیاج  ماقم و  مئاق  ار 

تسا توبن  دنس  دیجم  نآرق  ب -

ص)  ) مرکا ربمغیپ  هدش و  رداص  یبوبر  ماقم  زا  دوخ  ظافلا  نیمه  اب  ینعی  تسا  ادخ  مالک  هک  دنکیم  حیرـصت  اج  نیدنچ  رد  دیجم  نآرق 
. تسا هدومن  یقلت  ظافلا  نامه  اب  ارنآ  زین 

دیجم نآرق  هدمآ و  رب  يدحت  ماقمب  همیرک  تایآ  يالبال  رد  اررکم  تسین  يرشب  مالک  تسادخ و  مالک  هک  ینعم  نیمه  تابثا  هار  رد  و 
ءارو ام  هدرمش و  هزجعم  تهج  ره  زا  ار 

______________________________

. تسا هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  قرط  زا  قیرط  اهدصب  ار  هدربمان  ثیدح  باتک  نیا  رد  دوش . عوجر  نیلقث  ثیدح  دلج  تاقبعب  ( 1)
 19 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تسا هتسناد  رشب  یئاناوت  تردق و 
دنیوگیم اـی  همجرت :  ) هیآ 34 روط  هروس  َنِیقِداص » اُوناـک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِـحب  اُوتْأَْـیلَف  َنُونِمُْؤی  ـال  ْلـَب  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ  : » دـیامرفیم هکناـنچ 

دننامه ینخس  دنیوگیم  تسار  رگا  سپ  دنروآیمن  نامیا  نانیا  هکلب  تسا  هداد  تبـسن  ادخب  هتخاس و  ار  نآرق  شدوخ  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
(. دنزاسب  ) دنروایب نآ 

«. ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  : » دیامرفیم و 
دروآ دنهاوخن  ارنآ  دننامه  دنروایب  نآرق  نیا  دـننام  هک  دـنیآ  مه  درگ  سنا  نج و  رگا  دـمحم - يا  وگب - همجرت :  ) هیآ 88 يرسا  هروس 

. دنوش رگید  یخرب  هانپ  تشپ و  ناشیا  زا  یخرب  هچ  رگا 
سپ وگب  هتـسب  ادخب  ار  نآرق  دنیوگیم  ای  همجرت :  ) هیآ 13 دوه  هروس  ٍتایَرَتْفُم » ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  : » دـیامرفیم و 

(. دیروایب نآ  دننام  یئارتفا  هروس  هد 
« ِِهْلثِم ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  : » دیامرفیم و 

 20 ص : مالسا ، رد  نآرق 
(. دیروایب نآ  دننامه  هروس  کی  سپ  وگب  تسا  هتسب  ادخ  هب  ار  نآرق  دنیوگیم  ای  همجرت :  ) هیآ 38 سنوی  هروس 

هیآ 23 هرقب  هروس  ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِـسب  اُوتْأَـف  انِدـْبَع  یلَع  اـْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  : » دـیامرفیم ص )  ) مرکا ربـمغیپ  اـب  يدـحت  رد  زاـب  و 
رد هتفرگن و  دای  نتشون  هدناوخن و  سرد  هک  يو - دننام  يدرم  زا  دیشاب  کش  رد  میداتسرف  ورف  نامدوخ  هدنب  رب  هچنآ  زا  رگا  و  همجرت : )

(. دیروایب ینآرق  هروس  کی  دشاب - هتفای  امن  وشن و  تیلهاج  طیحم 
ًافالِتْخا ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  : » دـیامرفیم هدومن  يدـحت  داضت  فـالتخا و  نتـشادن  هار  زا  زاـب  و 

: همجرت  ) هیآ 82 ءاسن  هروس  ًارِیثَک »
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لومـشم ناهج  نیرد  زیچ  همه  اریز  دـندرکیم - ادـیپ  رایـسب  تافالتخا  نآ  رد  دوب  ادـخ  ریغ  شیپ  زا  رگا  دـننکیمن و  ربدـت  نآرق  رد  اـیآ 
هعطق هعطق  لاس  هس  تسیب و  فرظ  رد  دوب و  رشب  راک  نآرق  رگا  دشابیمن و  یلاخ  لاوحا  ءازجا و  داضت  زا  تسا و  لماکت  لوحت و  نوناق 

(. دوبن تخاون  کی  روطنیا  دنامیمن و  ملاس  لاوحا  فاصوا و  فالتخا  زا  دشیم  هتخاس 
دوخ ندوب  ادخ  نخس  تایدحت  نیدب  هک  دیجم  نآرق 

 21 ص : مالسا ، رد  نآرق 
دنس هلیسو  نیدب  دیامنیم و  یفرعم  ادخ  هداتـسرف  ربمغیپ و  ار  ص )  ) دمحم ترـضح  تحارـصب  دوخ  رـساترس  رد  دنکیم  تیبثت  مالعا و  ار 

تداهشب دوخ  توبن  تابثا  رد  هکدوشیم  رما  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  ادخ  مالک  رد  اهراب  لصا  نیمه  يور  دریگیم و  رارق  ترـضحنآ  توبن 
تداهش وگب  همجرت :  ) هیآ 43 دعر  هروس  ْمُکَْنَیب » َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  : » دیوج دانتـسا  شتوبنب ، دیجم  نآرق  حیرـصتب  ینعی  ادـخ 

(. تسا یفاک  امش  نم و  نایم  نم - توبنب  ادخ -
َو ِهِْملِِعب  َُهلَْزنَأ  َکـَْیلِإ  َلَْزنَأ  اـِمب  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  ِنِکل  : » دـنکیم لـقن  زین  ار  هکئـالم  تداهـش  لاـعتم  يادـخ  تداهـشب  هوـالع  رگید  ياـج  رد  و 

هکئالم دهدیم و  تداهش  هدرک  لزان  وت  يوسب  هچنآب  دنوادخ  نکل  همجرت :  ) هیآ 166 ءاسن  هروس  ًادیِهَش » ِهَّللِاب  یفَک  َو  َنوُدَهْشَی  ُۀَِکئالَْملا 
(. تسا سب  یفاک و  تداهش  رد  ادخ  دنهدیم و  تداهش  زین 

22 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دیجم نآرق  میلعت  یگنوگچ  مود  شخب 

هراشا

. یناهج تسا  یباتک  دیجم  نآرق  فلا -
. لماک تسا  یباتک  دیجم  نآرق  ب -

. یگشیمه تسا  یباتک  دیجم  نآرق  ج -
. تسا لقتسم  دوخ  تلالد  رد  دیجم  نآرق  د -

. دراد نطاب  رهاظ و  دیجم  نآرق  ه -
؟ هتفگ نخس  نطاب  رهاظ و  هار  ود  زا  نآرق  ارچ  و -

. دراد هباشتم  مکحم و  دیجم  نآرق  ز -
. ءاملع نیرسفم و  شیپ  هباشتم  مکحم و  ینعم  ح -

. نآرق هباشتم  مکحم و  رد  تیب  لها  همئا  شور  ط -
 23 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دشابیم لیزنت  لیوأت و  ياراد  دیجم  نآرق  ي -
. ءاملع نیرسفم و  شیپ  لیوأت  ینعم  ای -

؟ تسیچ نآرق  فرع  رد  لیوأت  یقیقح  ینعم  بی -
. دراد خوسنم  خسان و  دیجم  نآرق  جی -

. دیجم نآرق  رد  قابطنا  يرج و  دی -
. نآ ریس  شیادیپ و  نآرق و  ریسفت  هی -
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. نیرسفم تاقبط  ریسفت و  ملع  وی -
. ناشتاقبط هعیش و  نیرسفم  شور  زی -

. دریذپیم ریسفت  هنوگچ  دوخ  نآرق  حی -
. ثحب هجیتن  طی -

. نآرقب نآرق  ریسفت  زا  ياهنومن  ك -
مالسلا مهیلع  همئا  ربمغیپ و  نایب  تیجح  ینعم  اک -

یناهج تسا  یباتک  دیجم  نآرق  فلا -

فئاوط اب  هکلب  درادـن ، ناناملـسم  دـننام  فئاوط  زا  ياهفئاط  ای  برع  تما  دـننام  مما  زا  یتماـب  صاـصتخا  دوخ  بلاـطم  رد  دـیجم  نآرق 
دیوگیم نخس  مالسا  زا  جراخ 

 24 ص : مالسا ، رد  نآرق 
يراصن لیئارـسا و  ینب  دوهی و  باتک و  لـها  نیکرـشم و  راـفک و  ناونعب  هک  يرایـسب  « 1  » تاباطخ لیلدب  دـیوگیم ، ناناملـسم  اب  هکنانچ 

. دنکیم توعد  دوخ  هقح  فراعم  يوسب  ار  نانآ  هتخادرپ  جاجتحاب  فئاوط  نیزا  ياهفئاط  ره  اب  دراد و 
دنکیمن نانآ  ندوب  برعب  دـیقم  ار  دوخ  باـطخ  زگره  دزادرپیم و  توعد  جاـجتحاب و  فئاوط  نیزا  کـی  ره  اـب  دـیجم  نآرق  نینچمه  و 

هیآ 11 و هبوت  هروس  ِنیِّدلا » ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  اُوبات  ْنِإَف  : » دیامرفیم ناتـسرپ - تب  نیکرـشم - دروم  رد  هکنانچ 
: دیامرفیم دنبوسحم - باتک  لها  زا  هک  زین  سوجم  يراصن و  دوهی و  باتک - لها  دروم  رد 

« ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِـملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »
هک تسنیا  نآ  دوش و  هتفریذپ  يواسم  روطب  امـش  ام و  نایم  رد  هک  ياهملک  يوسب  دیئایب  باتک  لها  يا  وگب  همجرت :  ) هیآ 64 نارمع  لآ 

یخرب ام  زا  یخرب  میهدن و  رارق  يو  يارب  يزابنا  میتسرپن و  ار  یسک  لاعتم  يادخ  زج 
______________________________

. تسین اهنآ  لقنب  يزاین  تسا و  يرایسب  تایآ  رد  تاجاجتحا  تاباطخ و  نیا  ( 1)
 25 ص : مالسا ، رد  نآرق 

داژن زا  هک  یباتک  لها  يا  هدومرفن : دننک و  هبوت  برع  نیکرشم  رگا  هدومرفن : زگره  مینیبیم  هکنانچ  دننکن ) ذاختا  دوخ  نایادخ  ار  رگید 
. دیشابیم برع 

لاس زا  یلو  دشیم  اقلا  برع  تماب  ینآرق  تاباطخ  اعبط  دوب  هدرکن  زواجت  نوریب  برعلا  ةریزج  زا  توعد  هک  مالـسا  عولط  ودـب  رد  يرآ 
. دوبن صاصتخا  مهوت  يارب  یبجوم  چیه  تفای  هار  هریزج  هبش  نوریبب  توعد  هک  ترجه  شش 

« َغََلب ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِذـْنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  : » همیرک هیآ  دـننام  دـنکیم  توعد  مومع  رب  تلالد  يرگید  تایآ  تاـیآ  نیزا  هتـشذگ 
ای نآرق - نیا  هک  ار  هک  ره  مناـسرتب و  هدرک  راذـنا  ار  امـش  هکنیا  يارب  نآرق  نیا  نـم  رب  تـسا  هدـش  یحو  هـمجرت :  ) هیآ 19 ماـعنا  هروس 

(. دسرب يوب  راذنا -
: همجرت  ) هیآ 87 هروس ص  َنیَِملاْعِلل » ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  : » هیآ هیآ 52 و  ملق  هروس  َنیَِملاْعِلل » ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ام  َو  : » همیرک هیآ  و 

(. نایناهج همه  يارب  يروآ  دای  رگم  نآرق  تسین 
هکیلاح رد  دشابیم  تایآ  نیرتگرزب  زا  یکی  هیآ  نیا  یتسردب  همجرت :  ) هیآ 36 رثدم  هروس  ِرَشَْبِلل » ًاریِذَن  ِرَبُْکلا  يَدْحَِإل  اهَّنِإ  : » همیرک هیآ  و 

(. تسا رشب  هدنناسرت 
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 26 ص : مالسا ، رد  نآرق 
دننام ینوگانوگ  ياهتما  زا  نینچمه  يراصن و  دوهی و  ناتـسرپ و  تب  دننام  هفلتخم  بهاذـم  بابرا  زا  ياهدـع  مالـسا  زین ، خـیرات  بسحب 

. تسا هدیسر  توبثب  یشبح  لالب  یمور و  بیهص  یسراف و  ناملس 

لماک تسا  یباتک  دیجم  نآرق  ب -

هتـشرس ینیب  عقاو  اب  هک  تیناسنا  فده  اریز  دنکیم  نایب  یهجو  نیرت  لماکب  ارنآ  تیناسنا و  لماک  فده  رب  تسا  لمتـشم  دـیجم  نآرق  . 
دیجم نآرق  دـشاب و  ینیب  ناهج  نامه  همزال  بساـنم و  هک  تسا  یلمع  نیناوق  یقـالخا و  لوصا  نتـسب  راـکب  لـماک و  ینیب  ناـهج  هدـش 

. دراد هدهعب  ار  دصقم  نیا  لماک  حیرشت 
: همجرت  ) هیآ 30 فاقحا  هروس  ٍمیِقَتْسُم » ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  : » دیامرفیم نآ  فصو  رد  لاعتم  يادخ 

تاروت و رکذ  زا  سپ  رگید  یئاـج  رد  زاـب  و  لـمع )- رد  تسار - یهار  يوسب  و  داـقتعا - رد  قح - يوـسب  دـیجم  نآرق  دـنکیم  تیادـه 
هدئام هروس  ِْهیَلَع » ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  : » دیامرفیم لیجنا 

 27 ص : مالسا ، رد  نآرق 
طلسم دیامنیم و  قیدصت  دراد  دوخ  ربارب  رد  ار  ینامسآ  باتک  هکیلاح  رد  قحب  وت  يوسب  ار  باتک  نیا  میداتـسرف  ورف  و  همجرت :  ) هیآ 38

(. نآب تبسن  تسنابهگن  و 
اْنیَّصَو ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش  : » دیامرفیم هتـشذگ  ءایبنا  عیارـش  تقیقحب  نآرق  لامتـشا  رد  زاب  و 

هچنآ درک و  شرافس  حونب  هک  ار  هچنآ  دمحم  تما  امـش  يارب  درک  عیرـشت  همجرت :  ) هیآ 13 يروش  هروس  یسیِع » َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب 
(. میدرک شرافس  یسیع  یسوم و  میهارباب و  هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  وتب  هک  ار 

نیا وت  يوسب  میداتـسرف  ورف  اجیردـت  و  همجرت :  ) هیآ 89 لحن  هروس  ٍءْیَـش » ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اـْنلََّزن  َو  : » دـیامرفیم عماـج  روطب  و 
(. تسا يزیچ  ره  هدننک  نایب  هک  یلاح  رد  ار  باتک 

رد رـشب  هک  يزیچ  ره  هکنیا  و  هدایز ، تسا و  لمتـشم  ینامـسآ  بتک  همه  دـصاقم  تقیقحب  دـیجم  نآرق  هک  تسنیا  یلبق  تایآ  لـصحم 
. تسا هدش  نایب  لماک  مات و  روطب  باتک  نیرد  دشابیم  دنمزاین  نآب  لمع  داقتعا و  زا  یتخبشوخ  تداعس و  هار  شیامیپ 

28 ص : مالسا ، رد  نآرق 

یگشیمه تسا  یباتک  دیجم  نآرق  ج -

مات و قلطم  روطب  بلطم  دصقم و  کیب  تبسن  هک  ینایب  اریز  دشابیم  یفاک  اعدم  نیا  تابثا  يارب  دش  راذگ  رب  هتشذگ  لصف  رد  هک  یثحب 
ام دنادیم و  لماک  مات و  ار  دوخ  نایب  دیجم  نآرق  و  دوب ، دهاوخن  نیعم  نامزب  صوصخم  تقوب و  دودـحم  شتحـص  رابتعا و  دـشاب  لماک 

تـسا ینخـس  نآرق  همجرت :  ) هیآ 14 قراـط  هروس  ِلْزَْهلاـِب » َوُه  اـم  َو  ٌلْـصَف  ٌلْوََـقل  ُهَّنِإ  : » دـیامرفیم لاعتمیادـخ  تسین ، يزیچ  لاـمک  ءارو 
(. تسین یئارس  هوای  لزه و  و  لطاب - زا  قح  هدننک  ادج - هدنرب -

دیلاوم جـئاتن و  هتـشاد  نایب  هک  یلمع  نیناوق  یقالخا و  لوصا  دـشابیم و  ضحم  تیعقاو  صلاـخ و  تقیقح  يداـقتعا  فراـعم  نینچمه  و 
َو ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلِاب  َو  : » دـیامرفیم لاعتمیادـخ  تسین  خـسن  لباق  نامز  رورمب  ریذـپ و  نـالطب  يزیچ  نینچ  تسا و  هتباـث  قیاـقح  ناـمه  یعقاو 

ادـج قح  زا  دوخ  ءاقب  ثودـح و  رد  ینعی  دـش - لزان  قحب  زین  وا  میدرک  لزان  قحب  ار  نآرق  همجرت :  ) هیآ 105 يرـسا  هروس  َلََزن » ِّقَْحلِاب 
؟ تسه يزیچ  قح  زا  سپ  یهارمگ  تلالض و  زج  همجرت :  ) هیآ 32 سنوی  هروس  ُلالَّضلا » اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  : » دیامرفیم زاب  و  دشن )-

 29 ص : مالسا ، رد  نآرق 
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-(. دنامیمن تلالض  زج  یتشذگ  هک  قح  زا  - 
: دیامرفیم عماج  روطب  دوخ  مالک  زا  رگید  ییاج  رد  و 

- زیزع تسا  یباتک  نآرق  یتسردـب  همجرت :  ) هیآ 42 هدجـس  مح  هروس  ِهِْفلَخ » ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ـال  ٌزیِزَع  ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو  »
رد هن  نونکا و  هن  ینعی  دیآیمن - وا  يوسب  رـس  تشپ  زا  يور و  شیپ  زا  لطاب  دنکیم - عفد  دوخ  زا  تردق  اب  ار  يدعت  ره  هک  بناجلا  عینم 

(. تسین ریذپ  خسن  نالطب و  هدنیآ 
نآرق تیعقوم  هک  باـتک - نیا  ثحب  عوضوم  زا  یلو  درک  ناوـتیم  هدـش و  هدرک  ینآرق  ماـکحا  تیدـبا  فارطا  رد  يداـیز  ياـهثحب  هتبلا 

. تسا نوریب  دراد - تلالد  نآرق  دوخ  هک  يروطب  ناناملسم  شیپ  تسا 

تسا لقتسم  دوخ  تلالد  رد  دیجم  نآرق  د -

گنگ دوخ  تلـالد  رد  زگره  دـنکیم و  فشک  دوخ  دارم  ینعم  زا  یلومعم  ياـهمالک  ریاـس  دـننام  تسا  مـالک  خنـس  زا  هک  دـیجم  نآرق 
. دوشیم هدیمهف  شیبرع  ظفل  زا  هک  تسنآ  زج  نآرق  یظفللا  تحت  دارم  هک  درادن  دوجو  یلیلد  زین  جراخ  زا  تسین و 

 30 ص : مالسا ، رد  نآرق 
اراکـشآ ار  اهنآ  ینعم  همیرک  تایآ  تالمج  زا  دشاب  هتـشاد  یئانـشآ  تغلب  سک  ره  اریز  تسین  گنگ  دوخ  تلالد  رد  شدوخ  هکنیا  اما 

. دمهفیم ینعم  رگید  یبرع  مالک  ره  تالمج  زا  هکنانچ  دمهفیم 
مدرم مومع  یهاگ  رافک و  نینمؤم و  لیئارسا و  ینب  دننام  ار  یصاخ  هفئاط  اهنآ  رد  هک  میروخیم  رب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآب  نیا  رب  هوالع 
ناشیا زا  هدـمآ  رب  يدـحت  ماقمب  ای  دزادرپیم  جاجتحاب  ناـنآ  اـب  اـی  « 1  » دـنکیم ءاـقلا  ناـشیاب  ار  دوخ  دـصاقم  هداد  رارق  باـطخ  قلعتم  ار 

هک یظافلا  اب  مدرم  اب  ملکت  هک  تسا  یهیدب  دنروایب و  ار  نآ  لثم  تسا  ادخ  مالک  نآرق  هکنیا  رد  دنراد  دیدرت  کش و  رگا  هک  دهاوخیم 
لباق دوشیمن  هدیمهف  نآ  زا  یلـصحم  ینعم  هک  يزیچ  لثم  ندروآب  مدرم  فیلکت  نینچمه  درادن و  ینعم  تسین  دـجاو  ار  میهفت  تیـصاخ 

. تسین لوبق 
: همجرت  ) هیآ 24 دمحم  هروس  اُهلاْفقَأ » ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » دیامرفیم لاعتمیادخ  نیا  رب  هوالع 

______________________________

. تسا رایسب  هک  سانلا  اهیا  ای  لیئارسا و  ینب  ای  باتکلا و  لها  ای  اورفک و  نیذلا  اهیا  ای  لاثما  ( 1)
 31 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ْنِم َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » دیامرفیم و  هدش ) هدز  ناشاهلفق  یئاهلدـب  ای  دـننکیمن  لمأت - اب  تایآ  يریگ  یپ  ربدـت - ار  نآرق  ایآ 
(. تشذگ هیآ  همجرت   ) هیآ 82 ءاسن  هروس  ًارِیثَک » ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع 

یحطـس و رظن  رد  هک  ار  تاـیآ  تاـفالتخا  ربدـت  نینچمه  دریذـپیم و  دراد  ار  مهفت  تیـصاخ  هک  ار  ربدـت  نآرق  هکنیا  رب  اـههیآ  تلـالد 
اهنآ و رد  ربدت  لمأت و  دنتـشادن  يروهظ  ناشدوخ  یناعم  رد  تایآ  رگا  هک  تسا  یهیدب  تسا و  نشور  دنکیم  لح  دـیآیم  شیپ  یئادـتبا 

. تشادن ینعم  ربدت  لمأت و  هطساوب  اهنآ  يروص  تافالتخا  لح  نینچمه 
. درادن دوجو  یلیلد  نینچ  اریز  تسین  جراخ  زا  یلیلد  نآرق  رهاوظ  تیجح  یفنب  عجار  هکنیا  اما  و 

عوجر دـیاب  شمارگ  تیب  لها  نایب  ترـضحنآ و  نایبب  ای  ص )  ) مرکا ربمغیپ  اهنت  نایبب  نآرق  تادارم  میهفت  رد  دـناهتفگ  یخرب  هکنیا  زج 
. درک

ربانب درک و  جارختـسا  دـیاب  نآرق  زا  هزات  ار  ع )  ) تیب لها  ناماما  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نایب  تیجح  اریز  تسین  لوبق  لباق  نخـس  نیا  یلو 
تیجح هک  تسا  روصتم  هنوگچ  نیا 
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. دز گنچ  تسا  توبن  دنس  هک  نآرق  نمادب  دیاب  تماما  تلاسر و  لصا  تابثا  رد  هکلب  دشاب  فقوتم  ناشیا  نایبب  نآرق  تلالد 

ماکحا لیـصافت  نیناوق و  تایئزج  نایب  راد  هدـهع  ع )  ) تیب لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  دـش  هتفگ  هچنآ  هتبلا  و 
. دناهدوب دیآیمن - تسدب  دیجم  نآرق  رهاوظ  زا  هک  تعیرش -

« ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  : » دـیآیم رد  لیذ  تایآ  زا  هکنانچ  دناهتـشاد  ار  باتک  فراـعم  یملعم  تمـس  نینچمه  و 
َو (. » ینک نشور  نایب و  ناشيارب  هدش  لزان  مدرمب  ار  هچنآ  هکنیا  يارب  ار  نآرق - رکذ - وتب  میداتسرف  ورف  و  همجرت :  ) هیآ 44 لحن  هروس 

: همجرت  ) هیآ 7 رشح  هروس  اوُهَْتناَف » ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام 
اَّلِإ ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( » دـینک يراددوخ  درک  یهن  نآ  زا  هچنآ  دـیریذپب و  دـیریگب و  درک  رما  ینعی  دروآ  امـش  يارب  ربمغیپ  ار  هچنآ 

َثََعب يِذَّلا  َوُه  (. » دننک شتعاطا  ادخ  نذاب  هکنیا  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمغیپ  چـیه  ام  همجرت :  ) هیآ 64 ءاسن  هروس  ِهَّللا » ِنْذِِإب  َعاُطِیل 
اُوْلتَی ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف 
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ناشدوخ زا  یما  تعامج  ناـیم  رد  هکنآ  تسا  ادـخ  همجرت :  ) هیآ 2 هعمج  هروس  َۀَـمْکِْحلا » َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع 

(. دهدیم میلعت  ار  تمکح  باتک و  ناشیا  رب  و  دیامنیم ، هیکزت  ار  نانآ  دنکیم و  توالت  ناشیا  رب  ار  ادخ  تایآ  هک  تخیگنا  رب  يربمایپ 
نیلقث رتاوتم  ثیدح  بجومب  دشابیم و  دیجم  نآرق  یهلا  ملعم  تعیرش و  لیـصافت  تایئزج و  نیبم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تایآ  نیا  بجومب 

اب زین  نارگید  هکنیا  اـب  درادـن  تاـفانم  بلطم  نیا  و  تسا . هداد  رارق  دوخ  نانیـشناج  هدربماـن  ياهتمـس  رد  ار  تیب  لـها  همئا  مرکا  ربمغیپ 
. دنمهفب شتایآ  رهاوظ  زا  ار  دیجم  نآرق  دارم  دناهتفرگ  دای  یقیقح  نیملعم  زا  هک  ياهقیلس  لامعا 

دراد نطاب  رهاظ و  دیجم  نآرق  ه -

- ار يزیچ  چیه  دیتسرپب و  ار  ادـخ  همجرت :  ) هیآ 36 ءاسن  هروس  ًاْئیَـش » ِِهب  اوُکِرُْـشت  َو ال  َهَّللا  اوُُدبْعا  َو  : » دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتمیادخ 
هکنانچ تسا  اهتب  یلومعم  شتسرپ  زا  یهن  مالک  نیا  رهاظ  و  دیهدم ) رارق  وا  کیرش  تدابع - رد 
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(. دنشاب اهتب  هک  اهیدیلپ  زا  دینیزگ  يرود  همجرت :  ) هیآ 30 جح  هروس  ِناثْوَْألا » َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  : » دیامرفیم

ندوب تب  تسا و  ادـخ  ریغ  ربارب  رد  ینتورف  عوضخ و  هک  تسا  عونمم  نیا  يارب  اـهتب  شتـسرپ  هک  دوشیم  موـلعم  لـیلحت  لـمأت و  اـب  یلو 
اوُُدبْعَت ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ  : » دـیامرفیم هدرمـش  وا  تدابع  ار  ناطیـش  لاعتم  يادـخ  هکنانچ  درادـن  یتیـصوصخ  زین  دوبعم 

(. دیتسرپم ار  ناطیش  هک  مدآ  ینب  يا  امش  هب  مدادن  نامرف  ایآ  همجرت :  ) هیآ 60 سی  هروس  َناْطیَّشلا »
زا درک  تعاط  دیابن  ریغ  زا  هکنانچ  تسین و  یقرف  ریغ  دوخ و  نایم  ناسنا  يراذگ  ندرگ  تعاط و  رد  هک  دوشیم  مولعم  رگید  یلیلحت  اب  و 

« ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  : » دنک یم - هراشا  لاعتم  يادخ  هکنانچ  دومن  يوریپ  تعاط و  دیابن  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  سفن  ياهتساوخ 
(. هداد رارق  دوخ  يادخ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یسک  يدید  ایآ  همجرت :  ) هیآ 23 هیئاج  هروس 

هجوت اریز  دومن  تلفغ  يو  زا  تشاد و  تافتلا  دیابن  لاعتم  يادخ  ریغب  الصا  هک  دوشیم  مولعم  يرتقیقد  لیلحت  اب  و 
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يادخ دشابیم  شتـسرپ  تدابع و  حور  نامیا  نیا  تسوا و  ربارب  رد  نداد  ناشن  یکچوک  عوضخ و  واب و  نداد  لالقتـسا  نامه  ادـخ  ریغب 
هیآ 179 فارعا  هروس  َنُوِلفاْغلا » ُمُه  َکـِئلوُأ  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  ِْسنِإـْلا - َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : » دـیامرفیم لاـعتم 

: دیامرفیم هک  اجنآ  ات  میدیرفآ - منهج  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  ام  مروخیم  دنگوس  همجرت : )
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(. دنتسه ادخ - زا  ناگدننک - تلفغ  نامه  نانآ 
رتعیـسو يرظن  اب  دومن و  شتـسرپ  ار  اهتب  دیابن  هکنیا  دوشیم  هدیمهف  ائادتبا  ًاْئیَـش » ِِهب  اوُکِرُْـشت  َو ال  : » همیرک هیآ  زا  دوشیم  هظحالم  هکنانچ 

رظن اب  دنک و  يوریپ  دیابن  دوخ  هاوخلد  زا  یتح  ناسنا  هکنیا  نآ  زا  رتعیسو  يرظن  اب  دنکن و  شتسرپ  ادخ  نذا  ریغب  نارگید  زا  ناسنا  هکنیا 
. تشاد تافتلا  وا  ریغب  درک و  تلفغ  ادخ  زا  دیابن  هکنیا  نآ  زا  رتعیسو 

رد یئانعم  شیادـیپ  روهظ و  نینچمه  نآ و  لابندـب  يرتعیـسو  يانعم  روهظ  هیآ و  زا  یئادـتبا  هداس  يانعم  کـی  روهظ  ینعی  بیترت  نیمه 
بتک رد  روئأم و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  فورعم  ثیدح  يانعم  یناعم  نیرد  ربدت  اب  تسا و  يراج  دیجم  نآرق  رساترس  رد  یئانعم  ریز 

لقن ریسفت  ثیدح و 
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«. 1  » دوشیم نشور  نطبا » ۀعبس  یلا  انطب  هنطبل  انطب و  ارهظ و  نآرقلل  نا  : » تسا هدش 
لوط رد  ینعم  ود  نیا  هکنیا  زج  دـناهدش  هدارا  مالک  زا  ود  ره  هک  نطب ) رهاظ و  ای   ) نطاب دراد و  رهاظ  دـیجم  نآرق  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

: دشابیم رهاظ  هدارا  محازم  نطاب  هدارا  هن  دنکیم و  یفن  ار  نطاب  هدارا  ظفل  رهاظ  هدارا  هن  رگیدمه  ضرع  رد  هن  دندارم  مه 

؟ هتفگ نخس  نطاب  رهاظ و  هار  ود  زا  دیجم  نآرق  ارچ  و -

رد هدز  هدام  نارکیب  يایرد  يور  ار  دوخ  یتسه  همیخ  یبابح  کی  دننام  تسا  یتقوم  يویند و  هک  شیوخ  یئادتبا  یگدـنز  رد  ناسنا  - 1
. دراد هدام  اب  راک  رس و  تسا و  نارکیب  يایردنیا  ناشورخ  جاوما  هدرپس  رس  دنکیم  دوجو  ریسم  رد  هک  یئاهتیلاعف  همه 

ندروخ و دشابیم ، شایسح  تامولعم  دنب  ياپ  زین  شراکفا  لوغشم و  تایدام  هدامب و  شینورد  ینوریب و  ساوح 
______________________________

«. نطب  » هدام راحبلا  ۀنیفس  همدقم 8 و  یفاص  ریسفت  ( 1)
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هدام يور  ار  یگدنز  ياهتیلاعف  همه  هرخالاب  ندیمرآ و  ندیبنج و  ندمآ و  نتفر و  ندونـش و  نتفگ و  نتـساخرب و  نتـسشن و  ندیماشآ و 
. درادن نیا  زج  رکف  دهدیم و  ماجنا 

اهنآ ماهفا  تیرثکا  دنکیم ، روصت  اهنآ  رئاظن  ماقم و  یگرزب  تمه و  يدنلب  ینمـشد و  یتسود و  دننام  ار  تایونعم  زا  ياهراپ  هک  یهاگ  و 
اب ار  یتسود  هبذاج  رکش و  دنق و  ینیریش  اب  ار  يزوریپ  ینیریش  هکنانچ  دننکیم  روصت  رظن  رد  يدام  ياهقادصم  نتخاس  مسجم  هطساوب  ار 

تیاکح نآ  ریظن  ای  هوک  یگرزب  اـب  ار  ماـقم  یگرزب  ناگراتـس و  زا  یکی  ياـج  اـی  ناـکم  يدـنلب  اـب  ار  یتمه  دـنلب  سیطاـنغم و  شـشک 
. دنیامنیم

یمهف دنراد ؛ نوگانوگ  بتارم  دنفلتخم و  دنـشابیم  هدام  زا  رتعیـسو  یناهج  زا  هک  تایونعم  رکفت  كرد و  یئاناوت  رد  ماهفا  لاح  نیع  رد 
اب هک  یمهف  هب  دـسرب  ات  بیترت  نیمهب  دـشابیم و  نآ  زا  رتالاب  یمک  هک  تسا  یمهف  تسا و  رفـص  قفا  مه  تاـیونعم  روصت  رد  هک  تسا 

. دنکیم كرد  ار  يدام  ریغ  تایونعم  نیرتعیسو  یناسآ  تیاهن 
شاهدنبیرف رهاظم  هدام و  ناهجب  شقلعت  تبسن  نیمهب  دشاب  رتشیب  تایونعم  كرد  رد  یمهف  یئاناوت  هچ  ره  لاح  ره  رد  و 
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دنراد هک  یناـسنا  تعیبط  اـب  ناـسنا  دارفا  فصو  نیا  اـب  و  دـشابیم ، رتشیب  تاـیونعم  كرد  یئاـناوت  رتمک  قلعت  هچ  ره  نینچمه  رتـمک و 

. دنتیبرت لباق  دننکن  لاطبا  ار  دوخ  دادعتسا  رگا  دنراد و  ار  كرد  نیا  دادعتسا  یگمه 
درک و لیمحت  دوشیمن  دوخ  زا  رتنیئاپ  هبترمب  ار  مهف  فلتخم  بتارم  زا  کی  ره  تامولعم  هک  دیآیم  تسدب  هجیتن  نیا  هتشذگ  نایب  زا  - 2
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تـسوپ هدرپ و  یب  رگا  تسا  رتالاب  یـسب  مسج  هدام و  حطـس  زا  ناشحطـس  هک  یتایونعم  اـصوصخم  داد و  دـهاوخ  سوکعم  هجیتن  هن  رگ 
. دوب دهاوخ  ضرغ  ضقان  یلکب  دوش  لیمحت  دنکیمن  زواجت  سوسحم  سح و  زا  هک  مدرم  هماع  مهفب  هدنک 

همه دنک و  تقد  يدـنه  يادـی  داشین و  اپ  وا  شخب  رد  قیمع  لمأت  اب  هک  یـسک  دومن : رکذ  ناوتیم  ار  تینث  بهذـم و  هنومن  ناونعب  اجنیا 
یلو درادن  یتسرپ  هناگی  صلاخ و  دیحوت  زج  یفده  هک  دید  دهاوخ  دـنک  ریـسفت  یخرب  اب  ار  یخرب  هدـیئاپ  ار  شخب  نیا  نانخـس  فارطا 
هدایپ هماع  راکفا  حطـس  رد  هدش  میظنت  اهداشیناپ  وا  رد  هک  هناگی  يادخ  دیحوت  هشقن  هک  یتقو  هدش  نایب  هفافل  هدرپ و  یب  نوچ  هنافـسأتم 

یتسرپ و تب  زج  دوشیم 
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. دیآیمن رد  بآ  زا  رایسب  نایادخب  فارتعا 
. تفگ دیاب  هدرپ  سپ  رد  هدام  ملاع  نادنب  ياپب  ار  هدام  تعیبط و  ءاروام  رارسا  لاح  ره  رد  سپ 

یحیسم یمیلک و  ینمهرب و  بهذم  رد  نز  فنـص  دننام  دنمورحم  ینید  يایازم  زا  مدرم  زا  یخرب  رگید  بهاذم  رد  هک  لاح  نیع  رد  - 3
یبهذم يایازم  رد  یتیمورحم  هنوگچیه  مالـسا  تیحیـسم ، تینثو و  رد  سدقم  ياهباتک  فراعم  رد  هلخادم  زا  هماع  تیمورحم  دننام  و 
دنـشابیم يواسم  شـشیپ  یبهذـم  تازایتماب  نتفای  تسد  ناکما  رد  دیفـس  هایـس و  درم و  نز و  هصاخ و  هماع و  تسین و  لئاق  یـسک  يارب 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هکنانچ 
لمع لمع  منکیمن  هاـبت  نم  همجرت :  ) هیآ 195 نارمع  لآ  هروس  ٍضَْعب » ْنِم  ْمُکُـضَْعب  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلـِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  »

ْمُکاْنلَعَج َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم و  دیعونکی )- زا  دیرگیدمه - زا  همه  نز  ای  درم  زا  امـش  زا  ار  ياهدننک 
میدیرفآ ینز  يدرم و  زا  ار  امـش  همه  ام  مدرم  يا  همجرت :  ) هیآ 13 تارجح  هروس  ْمُکاْقتَأ » ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُش 

اقیقحت دینک  لصاح  یئاسانش  هک  میدرک  تمسق  کچوک  گرزب و  ياههورگب  ار  امش  و 
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(. تسا امش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  شیپ  امش  نیرتیمارگ 
هک تهج  نآ  زا  ار  یناسنا  ره  ینعی  هداد  رارق  رظن  دروم  ار  تیناسنا  دوخ  میلعت  رد  هکنیاب  دیجم  نآرق  میئوگیم  تامدـقم  نیا  نایب  زا  سپ 

. تسا هداد  هعسوت  طسب و  تیرشب  ناهج  رد  ار  دوخ  میلعت  دنادیم  لیمکت  تیبرت و  لباق  تسا  ناسنا 
ار دوخ  میلعت  تسین  نومأم  رطخ  زا  هیلاع  فراعم  ءاقلا  دش  هتسناد  هکنانچ  دنراد و  دیدش  فالتخا  تایونعم  كرد  رد  ماهفا  هکنیاب  رظن  و 

. تسا هتفگ  نخس  یمومع  هداس  نابز  اب  هداد و  رارق  تسا  مدرم  هماع  مهف  هک  اهمهف  نیرت  هداس  حطس  بسانم 
زا یفئاظو  بلاطم و  ظافلا  رهاوظ  دوش و  نایب  یمومع  هداـس  ناـبز  اـب  هیونعم  هیلاـع  فراـعم  هک  داد  دـهاوخ  ار  هجیتن  نیا  شور  نیا  هتبلا 

هفلتخم ماهفا  لاح  روخ  ارف  ار  دوخ  هدرپ  نیا  تشپ  زا  هتفرگ و  رارق  رهاوظ  هدرپ  تشپ  رد  تایونعم  دـیامن و  ءاقلا  سوسحم  سح و  خـنس 
. دوش دنمهرهب  اهنآ  زا  دوخ  كرد  هزادنا  لاح و  بسحب  سک  ره  دهد و  ناشن  اهنآب 

هیآ 4 فرخز  هروس  ٌمیِکَح » ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  : » دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
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رد هکیلاح  رد  نآ  یتسردـب  دـینک و  لقعت  امـش  دـیاش  اـت  میداد  رارق  یندـناوخ - ورقم و  یبرع  یبرع - نآرق  ارنآ  اـم  یتسرد  هب  همجرت : )
(. دننکیمن هنخر  نآ  رد  ماهفا   ) تسا مکحم  و  دسریمن ) نآب  يرشب  ماهفا  تسد   ) دنلب تسا  باتکلا  ما - رد  ام  شیپ 

هیآ 17 دـعر  هروس  اهِرَدَِـقب » ٌۀَـیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  : » دـیامرفیم دـنزیم  ماهفا  تیفرظ  لطاب و  قح و  يارب  هک  یلثم  رد  زاـب  و 
. دندش ناور  دوخ  تیفرظ - ردقب - مادک  ره  فلتخم - ياهلیسم - رد - بآ  سپ - درک  لزان  یبآ  نامسآ  زا  ادخ  همجرت : )

: دیامرفیم دوخ  « 1  » فورعم ثیدح  رد  مرکا  ربمغیپ  و 
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(. میئوگیم نخس  ناشاهلقع  هزادناب  مدرم  اب  ناربمغیپ  ياههورگ  ام  همجرت : « ) مهلوقع ردق  یلع  سانلا  ملکن  ءایبنالا  رشاعم  انا  »
تبسن ینعی  دنریگیم  دوخب  لثم  هبنج  دنراد  هک  ینوطبب  تبـسن  دیجم  نآرق  تانایب  هک  تسنیا  دوشیم  هتفرگ  شور  نیزا  هک  يرگید  هجیتن 

يارب هک  دنتسه  یئاهلثم  دشابیم  رتالاب  رتدنلب و  یسب  هیداع  ماهفا  حطس  زا  هک  هیهلا  فراعمب 
______________________________

راحب ج 1 ص 37. ( 1)
 42 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ِّلُک ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنفَّرَـص  ْدََقل  َو  : » دـیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  دـناهدش  هدز  ماهفاب  هدربمان  فراعم  ندرک  کیدزن 
میدنادرگ یلثم  هنوگ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیرد  ام  مروخیم  دـنگوس  و  همجرت :  ) هیآ 89 يرسا  هروس  ًاروُفُک » اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  ٍلَثَم 

(. دننک نارفک  دنریذپن و  هکنیا  زج  دندیزرو  عانتما  مدرم  رتشیب  یلو 
مدرم يارب  اـهلثم  تسنآ  و  هـمجرت :  ) هیآ 43 توبکنع  هروس  َنوُِملاْعلا » اَّلِإ  اُهلِقْعَی  اـم  َو  ِساَّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاـْثمَْألا  َکـِْلت  َو  : » دـیامرفیم زاـب  و 
نیرد هچنآ  الاب و  تایآ  یلو  دـنکیم  رکذ  رایـسب  لاثما  دـیجم  نآرق  و  دـنملع ) ياراد  هکیناـسک  رگم  دـنکیمن  لـقعت  ار  اـهنآ  یلو  مینزیم 

. دنشابیم لاثما  دننآرق  یقیقح  دصاقم  هک  هیلاع  فراعمب  تبسن  ینآرق  تانایب  همه  تفگ  دیاب  هجیتن  رد  دنشابیم و  قلطم  تسا  نومضم 

دراد هباشتم  مکحم و  دیجم  نآرق  ز -

هداد رارق  مکحم  شتاـیآ  هک  تسیباـتک  نآرق  همجرت :  ) هیآ 1 دوه  هروس  ُُهتایآ » ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  : » دـیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاـعتمی  ادـخ 
َلََّزن ُهَّللا  : » دیامرفیم زاب  دناهدش و 

 43 ص : مالسا ، رد  نآرق 
هدرک لزان  ار  نخس  نیرتهب  ادخ  همجرت :  ) هیآ 23 رمز  هروس  ْمُهَّبَر » َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ 

اب دوشیم - هدیشک  دنسرتیم  دوخ  يادخ  زا  هک  یناسک  ياهتسوپ  باتک  نآ  ببسب  تسا ، ات  ود  ات  ود  مه و  دننام  هیبش و  شتایآ  هک  یباتک 
ُرَخُأ َو  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  َّنُـه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُهـْنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُـه   » دـیامرفیم زاـب  و  دـیآیم ) رد  هزرلب  ناشندـب  نآرق  ندـینش 
ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوْأـَت  َءاـِغْتبا  َو  ِۀَْـنتِْفلا  َءاـِغْتبا  ُْهنِم  ََهباـشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌتاـِهباشَتُم 

زا یخرب  هکیلاح  رد  درک  لزان  ار  باتک  وت  رب  هک  تسا  یـسک  ادـخ  همجرت :  ) هیآ 7 نارمع  لآ  هروس  انِّبَر » ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُـک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی 
لیم ناشاهلد  رد  هکیناسک  اما  دنتـسه  هباشتم  تایآ  یخرب  دـنباتک و  ملـسم - ساـسا  عجرم و  رداـم - اـهنآ  هک  دنـشابیم  مکحم  تاـیآ  نآ 

دنهاوخیم ار  شلیوأت  هکنیا  يارب  مدرم و  نداد  بیرف  هنتف و  يارب  دـننکیم  يوریپ  باتک  هباشتم  زا  تسا  تماقتـسا  زا  فارحنا  يورجکب و 
میراد نامیا  نآب  دنیوگیم  هباشتم - تایآ  دروم  رد  دنمدق - تباث  دوخ  ملع  رد  هک  نانآ  دنادیمن و  يادخ  زج  ار  نآ  لیوأت  هکنآ  لاح  و 

 44 ص : مالسا ، رد  نآرق 
(. تسام يادخ  شیپ  زا  تایآ  همه 

تـسا باتک  ندوب  نالطب  للخ و  لباق  ریغ  راوتـسا و  نآ  زا  دارم  هتبلا  دنکیم و  یفرعم  مکحم  ار  نآرق  همه  یلوا  هیآ  تسا  نشور  هکنانچ 
هجهل و ینیریـش  بولـسا و  یئاـبیز  رد  تسا  ینآرق  تاـیآ  ندوب  تخاونکی  نآ  زا  دارم  هتبلا  درامـشیم و  هباـشتم  ار  نآرق  همه  مود  هیآ  و 

. دراد ار  عضو  نیمه  نآرق  همه  نایب و  هداعلا  قراخ  تردق 
: هک دیآیم  رب  مالک  فارطا  زا  هتفرمهیور  دنکیم و  تمسق  هباشتم  مکحم و  مسق  ودب  ار  نآرق  تسام  رظن  دروم  لصف  نیرد  هک  موس  هیآ  و 

. تسنآ فالخ  رب  هباشتم  دتفین و  هابتشا  دارم  ریغب  نآ  دارم  ینعم  دشاب و  راوتسا  مکحم و  دوخ  لولدم  رد  هک  تسیا  هیآ  مکحم  الوا 
ههباشتم تایآب  دـنک و  لمع  دروایب و  ناـمیا  همکحم  تاـیآب  هک  تسنیا  دراد  خوسر  دوخ  ناـمیا  رد  هک  ینمؤم  ره  یناـمیا  هفیظو  اـیناث  و 
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روظنمب هباشتم  تایآب  هک  دنتـسه  رکف  جـک  بلقلا و  فرحنم  صاخـشا  اهنت  دـیامن . يراد  دوخ  فقوت و  اهنآب  لـمع  زا  یلو  دروآ  ناـمیا 
- تسد مدرم و  نداد  بیرف 

 45 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دننکیم يوریپ  اهنآ  زا  هدومن  لمع  لیوأتب  يزادنا 

املع نیرسفم و  شیپ  هباشتم  مکحم و  ینعم  ح -

ادـیپ هلئـسم  نیرد  لوق  تسیب  هب  کیدزن  ناوتیم  لاوقا  عبتت  اب  تسا و  یبیجع  فـالتخا  هباـشتم  مکحم و  ینعم  رد  مالـسا  ءاـملع  ناـیم  رد 
. درک

نشور اهنآ  دارم  ینعم  هک  دنتسه  یتایآ  تامکحم  هک  تسنیا  تسا  دامتعا  دروم  رئاد و  نونک  ات  لوا  ردص  زا  نیرـسفم  شیپ  المع  هچنآ 
ناشرهاظ هک  دنتـسه  یتایآ  ههباشتم  تایآ  درک و  لمع  مه  دروآ و  نامیا  دیاب  تایآ  هنوگنیاب  دتفا  یمن - هابتـشا  دارم  ریغ  ینعمب  تسا و 

یلو دروآ  نامیا  دیاب  تایآ  هنوگنیاب  تسین ، نآب  یهار  ار  رـشب  دنادن و  يادخ  زج  تسا  اهنآ  لیوأت  هک  ار  اهنآ  یعقاو  دارم  تسین و  دارم 
. دومن يراددوخ  فقوت و  اهنآب  لمع  يوریپ و  زا 

نانیا هکنیا  زج  تسا  لوق  نیمه  زین  هعیـش  نایم  رد  روهـشم  و  تسا ، روهـشم  تعاـمج  تنـس و  لـها  ءاـملع  ناـیم  رد  هک  تسا  یلوق  نیا 
نینمؤم هماع  یلو  دننادیم  زین  تیب ع  لها  همئا  مرکا ص و  ربمغیپ  ار  ههباشتم  تایآ  لیوأت  هک  دندقتعم 

 46 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دنیامن عاجرا  يده  همئا  ربمغیپ و  ادخب و  دیاب  ار  نآب  ملع  دنرادن  هار  تاهباشتم  لیوأتب  هک 

ُْهنِم َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه   » همیرک هیآ  نتمب  تهج  دـنچ  زا  تسا  دامتعا  دروم  رئاد و  نیرـسفم  رثکا  نایم  المع  هکنیا  اـب  لوق  نیا 
: اریز درادن  قابطنا  ینآرق  تایآ  ریاس  تلالد  بولساب  و  خلا » ٌتامَکُْحم  ٌتایآ 

دیجم نآرق  هکنیا  زا  هتـشذگ  میرادن ، غارـس  دشابن  یهار  هجوچیهب  شلولدـم  صیخـشت  يارب  هک  فصو  نیاب  یتایآ  میرک  نآرق  رد  الوا 
. درادن شزاس  دوخ  یعقاو  دارم  نایب  زا  شتایآ  ندوب  گنگ  اب  زگره  هک  دنکیم  فیصوت  نایب  يداه و  رون و  دننام  یتافصاب  ار  دوخ 

ایآ همجرت :  ) هیآ 82 ءاسن  هروس  ًارِیثَک » ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » همیرک هیآ  هکنیا  زا  هتشذگ 
هنوـگ ره  عـفار  ار  نآرق  رد  ربدـت  دـنتفاییم ) رایـسب  فـالتخا  نآ  رد  دوـب  ادـخ  ریغ  شیپ  زا  رگا  دـننکیمن و  يریگ  یپ  ربدـت و  ار  نآرق 

. دوشیمن لح  يربدت  هنوگچیه  اب  شفالتخا  تسا  روهشم  لوق  همزال  هکنانچ  هباشتم  هیآ  هکیتروص  رد  دهدیم  رارق  فالتخا 
 47 ص : مالسا ، رد  نآرق 

يارب یهار  هک  دشاب  اهنآ  ریغ  مح و  رلا ، ملا ، دننام  روس  حـتاوف  هعطقم  فورح  نامه  ههباشتم  تایآ  زا  دارم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
. تسین اهنآ  یعقاو  دارم  صیخشت 

هیآ هک  تسنیا  هیمـست  نیا  همزـال  هدـناوخ و  مکحم  لـباقم  رد  هباـشتم  ماـنب  ار  ههباـشتم  تاـیآ  همیرک  هیآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
روس حتاوف  هعطقم  فورح  دوش و  هبتـشم  یعقاو  ریغ  اب  یعقاو  لولدم  هکنیا  تیاهن  دشاب  هتـشاد  یظفل  تالولدـم  لیبق  زا  یلولدـم  هدربمان 

. دنرادن يروطنیا  یظفل  لولدم 
مالسا رد  دننکیم و  هدافتـسا  مدرم  نیتفت  لالـضا و  رد  ههباشتم  تایآ  زا  فارحنا  غیز و  لها  زا  یعمج  هک  تسنیا  هیآ  رهاظ  نیا  رب  هوالع 
لیوأت زا  دناهدرک  یلیوأت  هدافتـسا  نینچ  هکیناسک  دیامنب و  یلیوأت  هدافتـسا  نینچ  روس  حتاوف  هعطقم  فورح  زا  یـسک  تسا  هدشن  هدینش 

. روس حتاوف  هعطقم  فورح  زا  اهنت  هن  دناهدومن  ار  هدافتسا  نیا  نآرق  همه 
هعطقم فورح  زا  دنتساوخیم  دوهی  نآ  بجومب  هک  « 1  » تسا یفورعم  هصقب  هراشا  هیآ  رد  هباشتم  لیوأت  دناهتفگ  یضعب 
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______________________________

نیلقثلا ج 1 ص 22. رون  ریسفت  هرقب  هروس  لوا  یمق  ریسفت  یشایع ج 1 ص 16 و  ریسفت  ( 1)
 48 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ناشیا باسح  يرگید  زا  سپ  یکی  روس  حتاوف  ندناوخ  اب  ص )  ) مرکا ربمغیپ - دنروآ و  تسدـب  ار  مالـسا  ماود  ءاقب و  تدـم  روس  لیاوا 
. تخاس لتخم  ار 

ناـمه رد  دـناهتفگ و  دوهی  زا  یخرب  هک  هدوب  ینخـس  تیاور  یتـسرد  هصق و  نیا  یتـسار  تروص  رد  اریز  دـشابیم  هجوـیب  زین  نخـس  نیا 
. هدش هداد  نآ  عاّبتا  هباشتم و  لیوأت  هلئسمب  همیرک  هیآ  رد  هک  تسین  تیمها  نآ  روخ  رد  هعقاو  نیا  دناهتفرگ و  ار  دوخ  خساپ  سلجم 

دنزیمن نآ  تیناقحب  همطل  نآ  ندوب  خـسن  لـباق  ینعی  تقوم  دـشاب  قح  ینید  رگا  اریز  هتـشادن  رب  رد  ياهنتف  دوهی  نخـس  هکنیا  رب  هوـالع 
. دندوب قح  رب  دناهتشاد و  ار  لاح  نیمه  مالسا  زا  لبق  ینامسآ  نایدا  هکنانچ 

تاـیآب صاـصتخا  مه  دـشاب و  هدوب  رهاـظ  فـالخ  ینعم  لولدـم و  ینعمب  همیرک  هیآ  رد  لـیوأت »  » هملک هک  تسنیا  لوق  نیا  همزـال  اـیناث 
تخاس میهاوخ  نشور  درک  میهاوخ  لیزنت  لیوأت و  زا  هدـنیآ  رد  هک  یثحب  رد  ام  تسین و  تسرد  بلطم  ود  ره  دـشاب و  هتـشاد  ههباـشتم 

هتشاد يوغل  تلالد  نآ  رب  یظفل  هک  تسین  لولدم  ینعم و  لیبق  زا  نآرق  فرع  رد  لیوأت »  » الوا هک 
 49 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. ههباشم تایآ  اهنت  هن  دنراد  لیوأت  هباشتم  مکحم و  زا  معا  ینآرق  تایآ  همه  ایناث  دشاب و 
همکحم تاـیآ  هک  تسنیا  نآ  لولدـم  هدوـمن و  فیـصوت  ِباـتِْکلا » ُّمُأ  َّنُه   » هلمج اـب  ار  ٌتاـمَکُْحم » ٌتاـیآ   » هملک همیرک  هـیآ  رد  اـثلاث  و 

زا ههباشتم  تایآ  هک  تسنآ  بلطم  نیا  نّیب  مزال  و  دنشابیم . بترتم  عرفتم و  اهنآ  رب  تایآ  هیقب  بلاطم  دنلمتـشم و  باتک  بلاطم  تاهماب 
هنوعمب دـننک و  در  تامکحم  يوسب  ار  اهنآ  ههباشتم  تاـیآ  ینعم  حاـضیتسا  يارب  ینعی  دـندرگرب . همکحم  تاـیآب  دارم  لولدـم و  تهج 

. دنبایب ار  اهنآ  یعقاو  دارم  تامکحم 
دوخ دننام  دنمکحم  هطـساوالب  ای  ینآرق  تایآ  میرادن و  دـشابن  شیعقاو  دارمب  یـسرتسد  هنوگچیه  هک  ياهیآ  دـیجم  نآرق  رد  نیاربانب  و 

زا ببـس  نیدب  دنرادن و  يوغل  یظفل  لولدم  الـصا  روس  حتاوف  هعطقم  فورح  اما  تاهباشتم و  دـننام  دـنمکحم  هطـساو  اب  ای  تامکحم و 
. دننوریب هباشتم  مکحم و  مسقم 

َنآْرُْقلا َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » هیآ نینچمه  و  اُهلاْفقَأ » ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » هیآ مومع  زا  ار  بلطم  نیا 
 50 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. درک هدافتسا  ناوتیم  « 1 « » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو 

نآرق هباشتم  مکحم و  رد  مالسلا  مهیلع - تیب  لها  همئا  شور  ط -

ار دوخ  یقیقح  لولدـم  هک  ياهیآ  ینعمب  هباـشتم  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسنیا  دـیآیم  تسدـب  ع )  ) تیب لـها  همئا  فلتخم  تاـنایب  زا  هچنآ 
ناوتیم يرگید  تایآ  هطساوب  دشابن  لقتسم  دوخ  یقیقح  لولدم  هدافا  رد  رگا  ياهیآ  ره  هکلب  درادن . دوجو  دهدن  تسدب  ياهلیـسو  چیهب 

هیآ 5 هط  هروـس  يوَتْـسا » ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنـمْحَّرلا  : » هـیآ هکناـنچ  مـکحمب  تـسا  هباـشتم  عاـجرا  ناـمه  نـیا  درب و  یپ  نآ  یقیقح  لولدـمب 
: همجرت )

یلو تیدام  تیمسج و  رد  دنرهاظ  دمآ ) وت  يادخ  و  همجرت :  ) هیآ 22 رجف  هروس  َکُّبَر » َءاج  َو  : » هیآ و  تفرگ ) رارق  دوخ  تخت  رب  ادـخ 
لاعتم يادخب  هک  ندـمآ  نتفرگ و  رارق  زا  دارم  دوشیم  مولعم  هیآ 11  يروش  هروس  ٌءْیَـش » ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : » همیرک هیآب  هیآ  ود  نیا  عاجرا  اب 

زا ریغ  تسا  یئانعم  هدش  هداد  تبسن 
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______________________________

. تشذگ هیآ  ود  ره  همجرت  (- 1)
 51 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. ناکمب ناکم  زا  لاقتنا  ناکم و  رد  رارقتسا 
«: 1 : » دیامرفیم دیجم  نآرق  فصو  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

: همجرت « ) هب اونمآف  مکیلع  هباشت  ام  هب و  اولمعاف  متفرع  اـمف  اـضعب  هضعب  قدـصی  لزن  نکل  اـضعب و  هضعب  بذـکیل  لزنی  مل  نآرقلا  نا  «و 
قیدصت ار  رگید  یخرب  نآ  زا  یخرب  هک  هدش  لزان  یلو  دنک  بیذکت  ار  رگید  یخرب  نآ  زا  یخرب  هکنیا  يارب  هدشن  لزان  نآرق  یتسردـب 

(. دیروایب نامیا  اهنت - نآب - دش  هباشتم  امشب  هچنآ  دینک و  لمع  نآب  دیدیمهف  هک  ار  هچنآ  سپ  دیامن 
رب نآرق  زا  یخرب  دـهدیم  تداهـش  همجرت : « ) ضعبب هضعب  قـطنی  ضعب و  یلع  هضعب  دهـشی  : » تسا « 2 ( » ع  ) نینمؤملا ریما  تاـملک  رد  و 

(. رگید یخرب  ببسب  نآ  زا  یخرب  دیآیم  قبطنم  رگید و  یخرب 
نآ نآرق  مکحم  همجرت : « ) هلهاج یلع  هبتشا  ام  هباشتملا  هب و  لمعی  ام  مکحملا  : » دیامرفیم « 3 ( » ع  ) مشش ماما  و 

______________________________

روثنملا ج 2 ص 8. رد  ( 1)
هبطخ 131. هغالبلا  جهن  ( 2)

یشایع ج 1 ص 162. ریسفت  ( 3)
 52 ص : مالسا ، رد  نآرق 

یبسن هباشتم  مکحم و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا  و  دوش ) هبتـشم  دـنادن  هکیـسکب  هک  تسنآ  هباشتم  درک و  لـمع  ناوتب  نآـب  هک  تسا 
. دشاب هباشتم  رگید  سکب  تبسن  مکحم و  یسکب  تبسن  ياهیآ  تسا  نکمم  دنشابیم و 

ان راـبخا  یف  نا  لاـق - مث  میقتـسم - طارـص  یلا  يدـه  همکحم  یلا  نآرقلا  هباـشتم  در  نم  : » دومرف هک  تسا  لوـقنم  « 1  » متـشه ماما  زا  و 
درک در  نآ  مکحمب  ار  نآرق  هباشتم  هکیسک  همجرت : « ) اولـضتف اههباشتم  اوعبتت  اهمکحم و ال  یلا  اههباشتم  اودرف  نآرقلا  هباشتمک  اهباشتم 

مکحم يوسب  ار  اهنآ  هباشتم  سپ  نآرق  هباشتم  دـننام  تسه  هباشتم  ام  راـبخا  رد  یتسردـب  دومرف : نآ  زا  سپ  تفاـی . تیادـه  تسار  هارب 
(. دیوشیم هارمگ  هک  دینکم  يوریپ  هباشتم  دوخ  زا  دینادرگرب و  اهنآ 

هتـشادن دوخ  لولدـم  هدافا  رد  لالقتـسا  هک  تسیا  هیآ  هباشتم  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  ریخا  ربخ  هصاخ  تایاور و  دوشیم  هدـهاشم  هکنانچ 
. دشابن سرتسد  رد  نآ  لولدم  مهف  يارب  یهار  هنوگچیه  هکنیا  هن  دش ، دهاوخ  نشور  تامکحم  يوسب  در  هطساوب  دشاب و 

______________________________

اضرلا ج 1 ص 290. رابخا  نویع  ( 1)
53 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دشابیم لیزنت  لیوأت و  ياراد  دیجم  نآرق  ي -

هراشا

: تسا هدمآ  هیآ  هس  رد  دیجم  نآرق  رد  نآرق » لیوأت   » ظفل
اَّلِإ ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف   » دش لقن  اقباس  هک  هباشتم  مکحم و  هیآ  - 1
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(. تشذگ هیآ  همجرت   ) هیآ 7 نارمع  لآ  هروس  ُهَّللا »
َنیِذَّلا ُلوُقَی  ُُهلیِوَْأت  ِیتْأَی  َمْوَی  ُهَلیِوَْأت  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ًۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  ٍْملِع  یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََـقل  َو  : » همیرک هیآ  - 2

لیـصفت ملع  يور  ارنآ  هک  میدروآ  یباتک  ناشیا  يارب  مروخیم  دنگوس   ) هیآ 53 فارعا  هروس  ِّقَْحلِاب » انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدَـق  ُْلبَق  ْنِم  ُهوُسَن 
دیآیم شلیوأت  هک  يزور  ارنآ  لیوأت  رگم  دنتـسین  نارگن  نانیا  دنروآیم ، نامیا  هک  یعمج  يارب  تسا  تمحر  تیاده و  هکیلاح  رد  میداد 
قحب ام  يوسب  ایند - رد  يادـخ - ناگداتـسرف  هک  دـننکیم - فارتعا  دـنیوگیم - دـندوب  هدرک  شومارف  ارنآ  رتشیب  هکیناـسک  تماـیق ) زور  )

(. دناهدوب هدمآ 
ات يرَتُْفی - ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذه  َناک  ام  َو  : » همیرک هیآ  - 3

 54 ص : مالسا ، رد  نآرق 
« َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  ُُهلیِوَْأت  ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَـک  َْلب  دـیامرفیم - هک  اجنآ 

هطاـحا شملعب  هک  ار  يزیچ  دـندرک  بیذـکت  ناـنیا  هکلب  دـیامرفیم - هک  اـجنآ  اـت  دوبن - ارتـفا  نآرق  نیا  همجرت :  ) هیآ 39 سنوی  هروـس 
بیذکت دـندوب  نانیا  زا  شیپ  هکیناسک  وحن  نیمهب  هدـشن - دوهـشم  ناشیا  يارب  هدـماین - نانآ  يارب  نآ  لیوأت  زونه  هکیلاح  رد  دنتـشادن 

(. دوب هنوگچ  ناراکمتس  ماجنارس  هک  نک  هاگن  سپ  دندومن 
لیزنت زا  دارم  ددرگیم و  رب  نآ  يوسب  هیآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  لـیوأت »  » زا دارم  تسا و  عوجر  ینعمب  لوا »  » هملک زا  لـیوأت »  » لاـح رهب  و 

. دشابیم هیآ  ظفللا  تحت  نشور و  ینعم  لیوأت  لباقم  رد 

ءاملع نیرسفم و  شیپ  لیوأت  ینعم  ای -

همه زا  رتروهـشم  هچنآ  یلو  دروخرب  لوق  هد  زا  رتشیب  هب  تسا  نکمم  لـیوأت  رد  لاوقا  عبتت  اـب  دـنراد و  دـیدش  فـالتخا  لـیوأت  ینعم  رد 
: تسا لوق  ود  دشابیم  لاوقا 

ینعم لصحم  ریسفت - اب  ار  لیوأت  هک  ءامدق  لوق  - 1
 55 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ار تاهباشتم  لیوأت  ُهَّللا » اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو   » هیآ ياـضتقمب  نکل  دـنراد  لـیوأت  ینآرق  تاـیآ  همه  نیارباـنب  دـنتفرگیم و  فدارم  مـالک -
. دنادیمن يادخ  زج  یسک  صوصخلاب 

هک ياهیآ  دیجم  نآرق  رد  اریز  دـشابیم  روس  لیاوا  هعطقم  فورح  نامه  نآرق  ههباشتم  تایآ  هک  دـناهتفگ  ءامدـق  زا  یعمج  يور  نیزا  و 
نیا نـالطب  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  اـم  یلو  درادـن . دوـجو  هدربماـن  هـعطقم  فورح  زج  دـشاب  لوـهجم  مدرم  هـمه  يارب  نآ  لـصحم  ینعم 

. میتخاس نشور  ار  صیخشت 
ینعی لیوأت  هک  ياهیآ  دـیجم  نآرق  رد  دـنکیم و  بلـس  ادـخ  زا  ریغ  ار  تاـیآ  زا  یخرب  لـیوأتب  ملع  دـیجم  نآرق  هکنیاـب  رظن  لاـح  رهب  و 

نیرخأتم شیپ  لوق  نیا  تخانـش ، دوشیمن  هباشتم  زین  ار  روس  لـیاوا  هعطقم  فورح  میرادـن و  دـشاب  لوهجم  همه  يارب  نآ  ینعم  لـصحم 
. دش كورتم  هدش  هتخانش  لطاب 

تایآ اهنت  دنرادن و  لیوأت  ینآرق  تایآ  همه  نیاربانب  دوش و  دـصق  مالک  زا  هک  تسا  يرهاظ  فالخ  ینعم  لیوأت »  » هک نیرخأتم  لوق  - 2
تسین هطاحا  اهنآ  رب  ار  یسک  ادخ  زج  هک  دنراد  رهاظ  فالخ  ینعم  لیوأت و  ياراد  هک  تسا  ههباشتم 

 56 ص : مالسا ، رد  نآرق 
تبـسن هک  یتایآ  دـنهدیم و  تبـسن  ادـخب  ار  تیدام  مزاول  ریاس  فسأت و  طخـس و  اضر و  نتـسشن و  ندـمآ و  مسجت و  هک  یتایآ  دـننام 

. دنهدیم موصعم  ناربمغیپ  ادخ و  ناگداتسرفب  تیصعم 
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ینآرق تایآ  لیوأت  تسا و  هتـشگ  هیناث  تقیقح  کی  رهاظ  فالخ  ینعم  رد  لیوأت »  » ظفل العف  هک  هدش  رئاد  المع  ياهزادناب  بهذـم  نیا 
اب هدـیدرگ  رئاد  یـشور  لیوأت  مانب  لیلد  هطـساوب  رهاظ  فالخ  رب  نآ  لمح  و  شرهاظ ، زا  مالک  فرـص  ینعی  یمـالک  ياههمـصاخم  رد 

«. 1  » تسین ضقانت  زا  یلاخ  شور  نیا  دوخ  هکنیا 
: اریز دوشیمن  قبطنم  ینآرق  تایآب  تسین و  تسرد  دراد  یئازسب  ترهش  هکنیا  اب  زین  لوق  نیا 

لـصف رد  هک  ُُهلیِوَْأت » ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اـِمب  اُوبَّذَـک  ْلـَب   » سنوی هروس  هیآ  و  ُهَلیِوْأـَت » اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه   » فارعا هروس  هیآ  ـالوا -
نیا يانب  هکنانچ  ههباشتم  تایآ  اهنت  هن  دراد  لیوأت  نآرق  همه  هکنیا  رد  دنرهاظ  دندش  لقن  هتشذگ 

______________________________

. دننکیم رکذ  لامتحا  ناونعب  نانیا  یلو  تسا  ضقانم  دنادن  ار  یلیوأت  ینعم  یسک  ادخ  زج  هکنیاب  فارتعا  اب  لیوأت  ینعم  نایب  اریز  ( 1)
 57 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تسنآ رب  لوق 
دشاب و لوهجم  مدرم  يارب  هبتـشم و  اهنآ  یقیقح  لولدم  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  هک  تسنیا  لوق  نیا  همزال  ایناث - و 

دـسر هچ  ات  درمـش  دوشیمن  غیلب  مالک  دـشاب  گنگ  دارم  ینعم  ندـیناسر  زا  هک  ار  یمالک  نینچ  دـشابن و  فقاو  اـهنآ  رب  یـسک  ادـخ  زج 
. دیامنیم قوفت  مالعا  يدحت و  يرونخس  ناهجب  دوخ  تغالب  اب  هک  یمالکب 

ِهَّللا ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  ـالَف  َأ   » همیرک هیآ  جاـجتحا  بجومب  اریز  دوشیمن  ماـمت  نآرق  تجح  لوق  نیا  رباـنب  اـثلاث - و 
هنمزا رد  هک  يدیدش  فالتخا  اب   ) نآ تایآ  نایم  رد  هک  تسا  نیا  تسین  رشب  مالک  نآرق  هکنیا  لئالد  زا  یکی  ًارِیثَک » ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول 

دنک هولج  رظن  يداب  بسحب  هک  یفالتخا  ره  تسین و  لولدم  ینعم و  فالتخا  هنوگچیه  دنراد ) لوزن  نراقم  لاوحا  عاضوا و  طئارـش و  و 
. دوشیم عفر  تایآ  رد  ربدت  اب 

وحن نیاب  فالتخا  عفر  دشاب و  هتـشاد  فالتخا  دـنتامکحم  هک  نآرق  تاملـسم  اب  تاهباشتم  مانب  تایآ  زا  یهبانتعم  تیمک  دوش  انب  رگا  و 
تسین دارم  اهنآ  رهاوظ  میئوگب  هک  دوشب 

 58 ص : مالسا ، رد  نآرق 
نآرق هکنیا  رب - تلالد  زگره  فـالتخا  عاـفترا  هنوگنیا  تسین ، فقاو  اـهنآ  زا  یـسک  ادـخ  زج  هک  تسا  يرگید  یناـعم  کـی  دارم  هکلب 

. درادن تسین  رشب  مالک 
زا تسا  نآرق  تاملـسم  تامکحم و  ضقانم  فلاخم و  نآ  نومـضم  هک  ار  ياهیآ  ره  هک  مینک  وحن  نیاب  ار  فالتخا  عفر  رگا  نینچمه  و 

ار یضقانت  هنوگ  ره  لیوأت  عون  نیا  هطساوب  اریز  مینک . لمح  رهاظ  فالخ  ینعمب  لیوأت  اب  لوق ) نیا  حالطصاب   ) هدرک فرصنم  نآ  رهاظ 
. دومن عفر  دوشیم  زین  رشب  مالک  زا  یتح 

هک ینآرق  تایآ  ریاس  رد  درادـن و  دوجو  تسا  رهاظ  فالخ  ینعم  هباشتم  مکحم و  هیآ  رد  لیوأت  زا  دارم  هکنیا  رب  یلیلد  الـصا  اـعبار - و 
هک تسا  یهیدب  هدش و  هدیمان  لیوأت »  » باوخ ریبعت  ع )  ) فسوی هصق  زا  اج  هس  رد  الثم  هدـشن  هدارا  یئانعم  نینچ  هدـش  هدروآ  لیوأت  مان 

هکنانچ دوشیم  هدید  یصوصخم  تروصب  باوخ  رد  هک  ینیع  یجراخ  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین  باوخ  رهاظ  فالخ  ینعم  باوخ  ریبعت 
«1»
______________________________

باوخ رد  نم  ردپ  يا  تفگ : دوخ  ردپب  فسوی  هکیتقو   ) هدش رکذ  فسوی  هروس  موس  هیآ  رد  ع )  ) فسوی ترضح  باوخ  ( 1)
 59 ص : مالسا ، رد  نآرق 

یطحق رصم  کلم  هکنانچ  دوب و  هدید  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  هدجس  تروص  رد  ار  ناردارب  ردام و  ردپ و  نداتفا  كاخب  ع )  ) فسوی
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هک رغال  واگ  تفه  لکش  رد  ار  رصم  هلاس  تفه 
______________________________

فسوی نابز  زا  هروس  مدص  هیآ  رد  باوخ  لیوأت  و  دندرکیم ) هدجـس  نم  يارب  هکیلاح  رد  مدید  ار  هام  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزای  مدید 
درب و تخت  يالاب  دندیـسر - شرادیدب  رـصم  رد  تقرافم  اهلاس  زا  دعب  هکنآ  زا  سپ  ار - دوخ  ردام  ردـپ و  فسوی   ) تسا هدـش  لقن  (ع )

(. نم باوخ  لیوأت  تسنیا  ردپ  يا  تفگ : دنداتفا و  كاخب  وا  ربارب  ناردارب  ردام و  ردپ و 
ار هبرف  واگ  تفه  رغال  واگ  تفه  منیبیم  باوخ  رد  نم  تفگ  کلم   ) تسا هدـش  رکذ  هروس  موس  لهچ و  هیآ  رد  رـصم  کـلم  باوخ  و 

تفه تفگ : فسوی   ) هدش لقن  ع )  ) فسوی نابز  زا   49 هیآ 47 - رد  نآ  لیوأت  و  کشخ ) رگید  ياهلبنس  زبس و  لبنـس  تفه  دنروخیم و 
تخـس لاس  تفه  نآ  زا  سپ  ار ، نات  یکاروخ  زا  یمک  رگم  دیرادهگن  شلبنـس  رد  دـیدیورد  هچ  ره  دـیراکیم و  مامت  شـشوک  اب  لاس 

(. دیآیم مدرم  يارب  ناراب  نآ  رد  هک  دیآیم  یلاس  نآ  زا  سپ  دیرادیم  هگن  هچنآ  زا  یمک  رگم  دنروخیم  ار  امش  نیشیپ  هریخذ  هک  دیآیم 
دندش نادنز  لخاد  هاش - مالغ  ود  ای  ناوج - ود  فسوی  اب   ) هدش رکذ  هروس  مشـش  یـس و  هیآ  رد  مه  فسوی  نادـنز  نابحاصم  باوخ  و 

مرشفیم و روگنا  هک  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ : فسویب - یکی -
 60 ص : مالسا ، رد  نآرق 

یقاس ع )  ) فسوی نادـنز  نابحاصم  هکنانچ  دوب و  هدـید  کشخ  لبنـس  تفه  زبس و  لبنـس  تفه  دـنروخیم و  ار  هبرف  قاـچ و  واـگ  تفه 
. دندوب هدید  نآ  زا  ناغرم  ندروخ  نان و  قبط  نتفرگ  رس  روگنا و  هشوخ  ندرشف  تئیه  رد  ار  بلص  کلم و  يرگ 

دشکیم و ار  يرـسپ  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  خاروس  ار  یتشک  رـضخ  هکنآ  زا  سپ  فهک  هروس  زا  رـضخ  یـسوم و  « 1  » هصق رد  نـینچمه  و 
یلصا روظنم  تقیقح و  هدمآ  باوج  ماقمب  رـضخ  دیامنیم  ضارتعا  ع )  ) یـسوم هلحرم  ره  رد  دنکیم و  تسار  ار  یجک  راوید  نآ  زا  سپ 

تروصب هک  نآ  یعقاو  روظنم  راک و  تقیقح  تسا  مولعم  دـمانیم و  لیوأت  ارنآ  دـنکیم و  نایب  دوب  هداد  ماجنا  ادـخ  رماـب  هک  ار  یئاـهراک 
. نآ رهاظ  فالخ  ینعم  هن  هدش  هدیمان  لیوأت  تسا ، راک  حور  هلزنمب  هدرک و  روهظ  راک 

______________________________

(. دندروخیم نآ  زا  ناگدنرپ  هک  ماهتشاذگ  ینان  دوخ  رسب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ : يرگید 
دوشیم و کلم  یقاـس  امـش  زا  یکی  نادـنز  قیفر  ود  يا   ) هدـش رکذ  هروس  مکی  لـهچ و  هیآ  رد  ع )  ) فسوی ناـبز  زا  ناـشباوخ  لـیوأت  و 

(. دنروخیم شرس  زا  ناگدنرپ  دوش و  بلص  يرگید 
. فهک هروس   82 هیآ 71 - ( 1)

 61 ص : مالسا ، رد  نآرق 
: دیامرفیم لیکو  نزو  هرابرد  لاعتمیادخ  نینچمه  و 

لیک دینکیم  لیک  هکیتقو  همجرت :  ) هیآ 35 يرسا  هروس  اًلیِوَْأت » ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِمیِقَتْـسُْملا  ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َو  ُْمْتلِک  اذِإ  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو  »
تـسا نشور  دشابیم  رتهب  لیوأت  تهج  زا  تسا و  بوخ  نیا  دیئامن  نزو  تسرد  يوزارت  اب  و  دینک - رپ  تسرد  ار  لایکم  دـینک - ءافیا  ار 

دـیآیم و دوجوب  یگدـنز  جـئاوح  لاقتنا  لقن و  رد  دتـس  داد و  رازاب  رد  هک  تسا  یـصاخ  يداصتقا  عضو  نزو  لـیک و  لـیوأت  زا  دارم  هک 
اب هدـش و  هدـیمد  نزو  لیک و  دـبلاک  رد  هک  تسا  یحور  یجراخ و  یتقیقح  هکلب  تسین  نزو  لیک و  رهاظ  فـالخ  ینعم  نیاـب  لـیوأت » »

. دوشیم ناوتان  اناوت و  دوخ  راثآ  رد  اهنآ  یتسردان  یتسرد و 
هیآ 59 ءاسن  هروس  اًلیِوَْأت » ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلوُسَّرلا ...  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  نینچمه  و 
هک تسا  ادیپ  دشابیم ) رتهب  لیوأت  تهج  زا  تسا و  بوخ  نیا  دینادرگرب ...  لوسر  ادخب و  ارنآ  دیتشاد  عازن  يزیچ  رد  رگا  سپ  همجرت : )

نیا دـشابیم و  هعماج  رد  یحور  دـنویپ  ندوب  راوتـسا  هعماج و  تدـحو  ندوب  اج  رب  اـپ  ناـمه  لوسر  ادـخب و  هعزاـنم  در  لـیوأت »  » زا دارم 
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تسا یتقیقح 
 62 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. عازن در  رهاظ  فالخ  ینعم  هن  یجراخ 
اهنآ زا  مادکچیه  رد  دشابیم ، دروم  هدزناش  تشذگ  هچنآ  اب  اعمج  هدـش و  رکذ  دـیجم  نآرق  رد  لیوأت  ظفل  هک  يرگید  دراوم  نینچمه  و 

ظفلب دش ) دهاوخ  نشور  هدنیآ  لصف  رد  هکنانچ   ) هک تسا  يرگید  ینعم  هب  هکلب  تفرگ  رهاظ » فالخ  لولدم   » ینعمب ار  لیوأت  دوشیمن 
لولدم  » ینعمب هدربمان  هیآ  رد  ار  لیوأت  ظفل  هکنیا  يارب  یبجوم  لاحنیا  اب  دراد و  قابطنا  زین  هدش  دراو  هباشتم  مکحم و  هیآ  رد  هک  لیوأت 

. تسین میریگب  رهاظ » فالخ 

؟ تسیچ نآرق  فرع  رد  لیوأت  ینعم  بی -

لیوأت هک  تسنیا  دیآیم ، تسدـب  میدومن  لقن  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  دراو  اهنآ  رد  لیوأت  ظفل  هک  یتایآ  زا  هچنآ 
هک یظفل  زگره  هدش  لیوأت  لقن و  فسوی  هروس  رد  هک  یئاهباوخ  رد  هک  تسا  نشور  هکنانچ  تسین  دشاب  ظفل  لولدم  هک  ینعم  لیبق  زا 

. درادن دشاب - مه  رهاظ  فالخ  هچ  رگا  یظفل - تلالد  باوخ  لیوأتب  دهدیم  حرش  ار  باوخ 
اههصق ظفل  رضخ  یسوم و  ياههصق  رد  نینچمه  و 

 63 ص : مالسا ، رد  نآرق 
هلمج ود  نیا  ِمیِقَتْسُْملا » ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  َو  ُْمْتلِک  اذِإ  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو   » هیآ رد  نینچمه  درادن و  تلالد  هدرک  یسوم  يارب  رـضخ  هک  یلیوأتب 

. درادن تسا  رما  لیوأت  هک  صوصخم  يداصتقا  عضو  رب  یظفل  تلالد 
رگا درادن و  تسا  یمالـسا  تدحو  هک  دوخ  لیوأت  رب  یظفل  تلالد  ِلوُسَّرلا » َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف   » هیآ رد  نینچمه  و 

. دشابیم رارق  نیمه  زا  رما  مینک  تقد  تایآ  ریاس  رد 
هـصق رد  نینچمه  هدرک ، هولج  باوخ  هدـننیب  يارب  یـصاخ  تروص  رد  هک  یجراـخ  تسا  یتقیقح  باوخ  لـیوأت  اـهباوخ  دروم  رد  هکلب 

يوحنب راکدوخ  دریگیم و  همـشچرس  نآ  زا  هداد  ماجنا  هک  یئاهراک  هک  تسا  یتقیقح  دـنکیم  راهظا  رـضخ  هک  یلیوأـت  رـضخ  یـسوم و 
نیا هک  یمومع  تسا  یتحلـصم  تقیقح و  کی  نآ  لیوأت  دـنکیم  رما  نزو  لیک و  یتسردـب  هک  ياهیآ  رد  تسا و  نمـضتم  دوخ  لـیوأتب 

. تسا رارق  نیمه  هب  زین  لوسر  ادخ و  هب  عازن  در  هیآ  رد  تسا و  وا  هدنهد  ققحت  يوحنب  دراد و  نآب  هیکت  نامرف 
زیچنآ هک  تسا  یتقیقح  يزیچ  ره  لیوأت  نیا  ربانب 

 64 ص : مالسا ، رد  نآرق 
اب لیوأت  روهظ  تسا و  لیوأت  هدنز  لیوأت  بحاص  هکنانچ  تسوا  هناشن  لماح و  هدنهد و  ققحت  يوحنب  زیچنآ  دریگیم و  همـشچرس  نآ  زا 

. تسا لیوأت  بحاص 
هدام و دـیق  زا  هک  دریگیم  همـشچرس  تایونعم  قئاقح و  هتـشر  کی  زا  سدـقم  باتک  نیا  اریز  تسا  يراج  زین  دـیجم  نآرق  رد  ینعم  نیا 

رتعیـسو یـسب  تسا  اـم  يداـم  یگدـنز  لوصحم  هک  تاراـبع  ظاـفلا و  بلاـق  زا  رتـالاب و  سوـسحم  سح و  هلحرم  زا  دازآ و  تینامـسج 
. دنشابیم

ظافلا نیا  اب  هک  تسنیا  هدـش  بیغ  تحاس  زا  هک  يراک  اـهنت  دـنجنگیمن  یظفل  ناـیب  بلاـق  رد  تقیقح  بسحب  تاـیونعم  قئاـقح و  نیا 
اب هکنیا  زج  هک  دننکب  یتداعس  كرد  دعتسم  ار  ناشدوخ  هحلاص  لامعا  هقح و  تاداقتعا  رهاوظ  اب  هک  هدش  هداد  يرایشه  تیرشب  ناهجب 

هکنانچ دوشیم  ادیوه  نشور و  لماک  روطب  قئاقح  نیا  هک  تسا  ادخ  تاقالم  تمایق و  زور  و  درادن ، یهار  دـننک  كرد  نایع  هدـهاشم و 
. دنتشاد تلالد  ینعم  نیدب  سنوی  هروس  هیآ  فارعا و  هروس  هیآ  ود 
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: دیامرفیم ینعم  نیاب  هراشا  يارب  لاعتم  يادخ 
َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا  َو  »

 65 ص : مالسا ، رد  نآرق 
امش دیاش  ات  میداد  رارق  یبرع  ینآرق  ارنآ  ام  نیبم ، باتکب  دنگوس  همجرت :  ) هیآ 4 فرخز  هروس  ٌمیِکَح » ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو 

دوشیمن  ) تسا مکحم  و  دسریمن ) وا  هب  يداع  مهف  تسد   ) تسا دـنلب  تسا  باتکلا  ما  رد  ام  شیپ  هکیلاح  رد  نآ  یتسردـب  دـینک و  لقعت 
(. درک هنخر  وا  رد 

مکلعل  » هدومرفن و  َنُولِقْعَت » ْمُکَّلََعل   » هدومرف هک  تهج  نآ  زا  اـصوصخم  تسا و  حـضاو  دـش  رکذ  هک  ینعم  نآـب  لـیوأتب  هیآ  رخآ  قاـبطنا 
ادخب صاصتخا  دنکیم  مکح  هّللا ) الا  هلیوأت  ملعی  ام  و   ) هباشتم مکحم و  هیآ  هکنانچ  لیوأتب  ملع  اریز  دـینک ) لقعت  ار  نآ  دـیاش  « ) هنولقعت

نیا اب  دـیامرفیم  دـنکیم  شهوکن  تاـهباشتم  يوریپ  هطـساوب  ار  فارحنا  لـها  هباـشتم  مکحم و  هیآ  رد  هک  یتقو  تهج  نیمهب  زین  دراد و 
. دنباییم هدومرفن  دنیوجیم و  ارنآ  لیوأت  دنهاوخیم و  هنتف  يوریپ 

. دشابیم بیغ  تاصتخم  زا  تسادخ و  شیپ  باتکلا  ما  رد  هک  تسا  یقئاقح  ای  تقیقح  نآرق  لیوأت  سپ 
: دیامرفیم نومضم  نیمهب  کیدزن  رگید  ياج  رد  زاب  و 

ٌلیِْزنَت َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ٍنُونْکَم ال  ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ٌمیِظَع  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  الَف  »
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، تسا گرزب  دینادب  رگا  هک  تسا  يدنگوس  نیا  یتسردـب  ناگراتـس و  ياهعقومب  دـنگوس  سپ   ) هیآ 80 هعقاو  هروس  َنیَِملاـْعلا » ِّبَر  ْنِم 
ورف لیزنت - دننکیمن  سم  ار  نآ  ناگدـش  كاپ  زج  هک  یباتک  باتکلا ) ما   ) تسا ناهنپ  ظوفحم و  هک  یباتک  رد  مرتحم  تسا  ینآرق  نیا 

(. نایناهج يادخ  شیپ  زا  تسا  هدش - هداتسرف 
ماقم تسا و  نوصم  ياهدـننک  سم  سم ، زا  هک  نونکم  باتک  ماقم  دـنکیم  تاـبثا  ماـقم  ود  نآرق  يارب  همیرک  تاـیآ  تسادـیپ  هکناـنچ 

. دشابیم مهف  لباق  مدرم  يارب  هک  لیزنت 
تقیقحب دنناوتیم  یناسک  نآ  ياضتقمب  هک  تسا  نورهطملا » الا   » يانثتسا دوشیم  هدافتسا  هتـشذگ  تایآ  رب  هوالع  تایآ  نیا  زا  هک  يزیچ 

هیآ ود  مامـضنا  اریز  درادـن  تاـفانم  دـیآیم  رد  ُهَّللا » اَّلِإ  ُهَلیِوْأـَت  ُمَْلعَی  اـم  َو   » هیآ زا  هک  ییفن  اـب  تاـبثا  نـیا  دنـسرب و  مـیرک  نآرق  لـیوأت  و 
ار قئاقح  نیا  وا  زج  یسک  تسا و  لقتـسم  قئاقح  نیاب  ملع  رد  لاعتم  يادخ  هک  دناسریم  ینعی  دهدیم  تیعبت  لالقتـسا و  هجیتن  رگیدمهب 

. وا میلعت  وا و  نذاب  رگم  تسناد  دهاوخن 
صاصتخا يرایسب  تایآ  بجومب  هک  بیغ  ملع  ریظن 
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« ٍلوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   » دـناهدش انثتـسا  شاهدیدنـسپ  ناـسک  ياهیآ  رد  دراد و  لاـعتم  يادـخب 

رگم دیاشن  ار  یـسک  وا  زج  دراد و  ادخب  صاصتخا  لالقتـسا  وحنب  بیغ  ملع  هک  هدش  هتفرگ  هجیتن  مالک  عومجم  زا  هیآ 27 و  نج  هروس 
. وا نذاب 

َو ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   » همیرک هیآ  مامـضناب  دننکیم و  سم  نآرق  تقیقحب  تایآ  نیا  تلالدـب  نورهطم  يرآ 
و ص )  ) مرکا ربمغیپ  تسا  هدـش  لزان  ص )  ) ربمغیپ تیب  لـها  قح  رد  هرتاوتم  راـبخا  بجومب  هک  هیآ 33  بازحا  هروـس  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی 

. دنملاع نآرق  لیوأتب  ناگدش و  كاپ  زا  ع )  ) تلاسر نادناخ 

. دراد خوسنم  خسان و  دیجم  نآرق  جی -
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دناهدوب لمع  دروم  هدـش و  لزان  البق  هک  ار  یتایآ  مکح  ياج  لوزن  زا  سپ  هک  تسه  یتاـیآ  تسا  نآرق  رد  هک  ماـکحا  تاـیآ  ناـیم  رد 
هدیمان خسان  دنراد  اهنآ  رب  تموکح  دوخ  مکح  رد  هک  يدعب  تایآ  خوسنم و  یلبق  تایآ  دـهدیم ، همتاخ  یلبق  مکح  رابتعا  نامزب  هتفرگ 

تثعب لوا  رد  هکنانچ  دنوشیم 
 68 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هیآ هرقب  هروس  ِهِْرمَِأب » ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُحَفْصا  َو  اوُفْعاَف  : » دیامرفیم هکنانچ  دنرب  رسب  تملاسم  اب  باتک  لها  اب  هک  دنتشاد  روتسد  ناناملسم 
مکحب دمآ و  لاتق  هیآ  يدنچ  زا  سپ  و  دیایب ) ادـخ  رما  ات  دـیریگب - هدـیدان  هدـینادرگ  يور  دیـشخبب و  دـینک - حفـص  وفع و  سپ   ) 109

َنیِد َنُونیِدَی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  : » دیامرفیم هکنانچ  داد  همتاخ  تملاسم 
ار هچنآ  دنرادن و  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  هک  یناسک  اب  دینک  لاتق  گنج و  همجرت :  ) هیآ 29 هبوت  هروس  َباتِْکلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا 

(. دنشاب باتک  لها  نامه  هک  دنریگیمن  نید  دوخ  يارب  ار  قح  نید  دننکیمن و  مارح  دنکیم  مارح  ربمغیپ  ادخ و 
يدنچ زا  سپ  دـنهد و  رارق  لمع  دروم  هدرک  عضو  ار  یمکح  یتحلـصمب  رظن  هک  تسنیا  تسا  رئاد  ام  نایم  رد  هک  یخـسن  تقیقح  هتبلا 

اطخ لهج و  مزالم  هک  ار  ینعم  نیاب  خسن  دـنزاس و  نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  مکح  ءاغلا و  ار  یلوا  مکح  هدرب و  یپ  دوخ  هابتـشا  اطخب و 
شتایآ نایم  رد  هک  دـیجم  نآرق  رد  یمکح  نینچ  داد و  تبـسن  دوشیمن  درادـن  هار  شکاپ  تحاسب  اطخ  لهج و  هک  لاعتم  يادـخب  تسا 

یفالتخا هنوگچیه 
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. درادن دوجو  تسین 
دودحم یتحلصم  یلوا  مکح  عضو  لعج و  تحلصم  هک  ینعم  نیاب  تسا  خوسنم  مکح  رابتعا  نامز  ءاهتنا  نایب  دیجم  نآرق  رد  خسن  هکلب 

تدم نتفای  همتاخ  هدش و  ادیپ  یمیود  مکح  يدنچ  زا  سپ  دیآیم و  رد  تقوم  دودحم و  تسا  مکح  هک  زین  شرثا  اعبط  دـشاب و  تقوم  و 
الماک یماکحا  نینچب  شلامتـشا  هدش  لزان  اجیردت  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  دیجم  نآرق  هکنیاب  رظن  دنک و  مالعا  ار  یلوا  مکح  رابتعا 

. تسا روصت  لباق 
تباث مکحب  نآ  ندومن  لیدـبت  یـضتقم  تیمامت  زا  سپ  تسین و  مات  تباـث  مکح  یـضتقم  زونه  هک  یئاـج  رد  تقوم  مکح  عضو  هتبلا  و 

. دوشیم هدافتسا  ینعم  نامه  خسن  تمکح  رد  زین  دیجم  نآرق  زا  هکنانچ  تشاد ، دهاوخن  یلاکشا 
ِسُدُْقلا ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ُلِّزَُنی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ٍۀَیآ  َناکَم  ًۀَیآ  اْنلَّدـَب  اذِإ  َو  : » دـیامرفیم لاعتم  يادـخ 

: همجرت  ) هیآ 102 لحن  هروس  َنیِِملْسُْمِلل » يرُْشب  َو  ًيدُه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  ِّقَْحلِاب  َکِّبَر  ْنِم 
رد میدرک  لیدبت  هتشاذگ  ياهیآ  ياجب  ار  ياهیآ  هک  یتقو  و 
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وت يادخ  زا  قحب  سدقلا  حور  ارنآ  وگب  دنمهفیمن  ناشرتشیب  هکلب  ياهتـسب  ارتفا  دنیوگیم  تسا  رتاناد  دنکیم  لزان  هچنآب  ادخ  هک  یلاح 
(. دنتسه ادخ  رما  میلست  هکنانآ  يارب  دشاب  تراشب  تیاده و  دنکب و  رتتباث  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  هکنیا  يارب  تسا  هدرک  لزان 

دیجم نآرق  رد  قابطنا  يرج و  دی -

قبطنم لاح  دننام  هتـشذگ  هدـنیآ و  هب  تسا و  يراج  رـضاح  دـننام  بیاغ  رد  یگـشیمه  یناگمه و  تسا  یباتک  دـیجم  نآرق  هکنیاب  رظن 
نامه ياراد  لوزن  رـصع  زا  سپ  هک  ینینمؤم  دـننکیم  راب  یفیلاکت  لوزن  نامز  نینمؤم  يارب  ياهصاخ  طئارـش  رد  هک  یتایآ  الثم  دوشیم ،

ای دنهدیم  هدژم  ای  دننکیم  شنزرس  ای  شیاتس  ار  یتافـص  نابحاص  هک  یتایآ  دنراد و  ار  فیلاکت  نامه  تساک  مک و  یب  دنتـسه  طئارش 
. دنتسه لماش  دنشاب  ناکم  ره  رد  نامز و  ره  رد  دنفصتم  تافص  نآ  اب  هک  ار  یناسک  دنناسرتیم 
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ینیعم صاخشا  ای  یصخش  هرابرد  هک  ياهیآ  ینعی  دوب . دهاوخن  هیآ  نآ  صصخم  ياهیآ  لوزن  دروم  زگره  نیا  ربانب 
 71 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دهاوخ تیارس  تسا  کیرـش  هیآ  لوزن  دروم  اب  تایـصوصخ  تافـص و  رد  هک  يدروم  رهب  هدشن  دمجنم  دوخ  لوزن  دروم  رد  هدش  لزان 
. دوشیم هدیمان  يرج »  » مانب تایاور  فرع  رد  هک  تسا  نامه  هصاخ  نیا  دومن و 

زین هیآ  نآ  دـندرم  موق  نامه  نآ  زا  سپ  دـش  لزان  یموق  رد  ياهیآ  یتقو  هک  دـشاب  روط  نیا  رگا  و  دـیامرفیم : یتیاور  رد  « 1  » مجنپ ماما 
ارنآ هک  تسیا  هیآ  موـق  ره  يارب  تـسا و  يراـج  تـسه  نـیمز  اهنامـسآ و  اـت  نآرق  هـمه  نـکیل  دـنامیمن و  یقاـب  يزیچ  نآرق  زا  دریمب 

. دنراد دب  ای  کین  هرهب  نآ  زا  دنناوخیم و 
. درامشیم يرج  لیبق  زا  هدمآ  دوجوب  لیلحت  هطساوب  هک  يدراوم  هب  ار  نآرق  قابطنا  ینعی  نآرق  نطب  تایاور  زا  یضعب  « 2  » رد و 

نآ ریس  شیادیپ و  دیجم و  نآرق  ظافلا  ریسفت  هی -

نایب نآرق و  میلعتب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  صخش  هدش و  عورش  لوزن  رصع  زا  دیجم  نآرق  تارابع  ظافلا و  نایب  ریسفت و 
______________________________

ءزج 1 ص 10. مق  پاچ  یشایع  ریسفت  ( 1)
. مجنپ ماما  زا  لیضف  تیاور  ءزج 1 ص 11  قباس  ردصم  ( 2)

 72 ص : مالسا ، رد  نآرق 
هروس ْمِْهَیلِإ » َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو   » دـیامرفیم لاعتمیادـخ  هکنانچ  تسا  هتخادرپیم  نآ  همیرک  تایآ  دـصاقم  یناعم و 

(. یئامن نایب  هدش  هداتسرف  ورف  ناشیا  رب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ات  ار  باتک  وت  رب  میدرک  لزان  و  همجرت :  ) هیآ 44 لحن 
هیآ 2 هعمج  هروـس  َۀَـمْکِْحلا » َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اوـُْلتَی  ْمُْـهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََـعب  يِذَّلا  َوُـه  : » دـیامرفیم و 

باتک دنکیم و  هیکزت  ار  ناشیا  دناوخیم و  ناشیا  رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنا  رب  ناشدوخ  زا  يربمغیپ  اهیما  رد  هک  تسا - ادخ  تسوا - )
(. دنکیم میلعت  دهدیم و  دای  ناشیا  هب  ار  تمکح  و 

هباحـص تلحر  زا  سپ  و  دندشیم . هدیمان  ءارق  هک  دنتـشاد  لاغتـشا  نآرق  ظفح  طبـض و  تئارقب و  یعمج  يو  رماب  ترـضحنآ  نامز  رد  و 
. دنراد نونک  ات  دنتشاد و  لاغتشا  نآرق  ریسفتب  ناناملسم  ریاس  ناشیا  زا  سپ  ترضحنآ و 

نیرسفم تاقبط  ریسفت و  ملع  وی -

[ هباحص لوا  هقبط  ]

هباحص زا  یعمج  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ 
 73 ص : مالسا ، رد  نآرق 

وبا سنا و  رمع و  نب  هّللا  دبع  ریبز و  نب  هّللا  دبع  يردـخ و  دیعـس  وبا - هّللا و  دـبع  نب  رباج  دوعـسم و  نب  هّللا  دـبع  بعک و  نب  یبا  دـننام 
. دنتشاد لاغتشا  ریسفتب  سابع  نب  هّللا  دبع  رتفورعم  همه  زا  یسوم و  وبا  هریره و 

لقن دنـسم  تیاور  لکـش  رد  دندوب  هدینـش  ینآرق  تایآ  یناعم  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هچنآ  یهاگ  هک  دوب  نیا  ریـسفت  رد  ناششور  و 
زا یخرب  نتم  فیعض و  اهنآ  زا  يرایـسب  دنـس  هک  دنثیدح  دنچ  لهچ و  تسیود و  اعمج  نآرق  رخآ  ات  لوا  زا  ثیداحا  نیا  « 1 . » دندرکیم

. دندرکیم ءاقلا  دنهد  دانسا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  هکنیا  یب  رظن  راهظا  تروص  رد  ار  تایآ  ریسفت  یهاگ  تسا و  رکنم  اهنآ 
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تلاسر ماقم  زا  ار  نآرق  ملع  هباحـص  اریز  دنرامـشیم ، ریـسفت  رد  يوبن  تایاور  ءزج  زین  ار  مسق  نیا  تنـس  لها  زا  ریـسفت  لـها  نیرخأـتم 
. دنشاب هتفگ  يزیچ  دوخ  زا  ناشدوخ  هک  تسا  دعبتسم  دناهتخومآ و 

لوزن بابسا  رد  هک  تسا  یتایاور  مسق  نیزا  يدایز  رادقم  هکنیاب  هوالع  تسین ، نخس  نیا  رب  عطاق  یلیلد  یلو 
______________________________

-( 1370 ه  ) هرهاق پاچ  یطویس  ناقتا  رخآ  ( 1)
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دندوب هدش  ناملسم  هک  دوهی  ءاملع  نانخس  زا  يرایسب  یباحـص  تایاور  نیا  نایم  رد  نینچمه  هدش و  دراو  اهنآ  یخیرات  صـصق  تایآ و 
. دوشیم تفای  دانسا  نودب  هریغ  رابحالا و  بعک  دننام 

لقن قرزا  نب  عفان  تالاؤس  رد  سابع  نبا  زا  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  درکیم  لثمت  رعـشب  تایآ  ینعم  رد  تاقوا  رتشیب  سابع  نبا  نینچمه  و 
تیاور ار  هلمجنآ  زا  لاؤس  دون  دص و  ناقتا  « 1  » باتک رد  یطویس  و  دوشیم ، لثمتم  برع  راعش  اب  لاؤس  يدنا  تسیود و  باوج  رد  هدش 

و درک . یفن  هباحـص  زا  ار  رظن  لامعا  درمـش و  يوبن  تاـیاور  ناوتیمن  هدیـسر  هباحـص  نیرـسفم  زا  هک  ار  یتاـیاور  لاـحنیا  اـب  دـنکیم و 
. دناهتفرگ لوا  هقبط  لها  ار  هباحص  نیرسفم 

دنتسهنیعبات تعامج  مود  هقبط 

ریبج و نب  دیعس  و  « 2  » دهاجم دننام  دنشابیم  هباحص  نیرسفم  نادرگاش  هک 
______________________________

.133 ناقتا ص 120 - ( 1)
(. يوون ءامسالا  بیذهت   ) يرجه  103 یفوتم 100 - فورعم  رسفم  دهاجم  ( 2)

(. بیذهت  ) تسا هدش  دیهش  يرجه  لاس 94  جاجح  تسدب  هک  سابع  نبا  درگاش  فورعم  رسفم  ریبج ) نب  دیعس  )
 75 ص : مالسا ، رد  نآرق 

یظرق بعک  نب  دمحم  هیلاعلاوبا و  ملسم و  یبا  نب  ءاطع  حابر و  یبا  نب  ءاطع  يرصب و  نسح  تسا  هقبط  نیزا  كاحض و  همرکع و 
______________________________

(. بیذهت  ) يرجه لاس 102  يافوتم  ریبج  نب  دیعس  سابع و  نبا  درگاش  یلوم و  همرکع ) )
(. نازیملا ناسل   ) همرکع نادرگاش  زا  كاحض ) )

(. بیذهت  ) يرجه لاس 110  يافوتم  فورعم  رسفم  دهاز و  يرصب ) نسح  )
(. بیذهت  ) يرجه لاس 115  يافوتم  سابع  نبا  هذمالت  زا  روهشم  رسفم  هیقف و  حابر ) یبا  نب  ءاطع  )

(. بیذهت  ) يرجه لاس 133  يافوتم  همرکع  ریبج و  نبا  نادرگاش  زا  نیعبات  ناگرزب  زا  ملسم ) یبأ  نب  ءاطع  )
(. بیذهت  ) هتسیزیم يرجه  لوا  نرق  رد  نیعبات  ناگرزب  ریسفت و  همئا  زا  هیلاعلاوبا ) )

. هتسیزیم يرجه  لوا  نرق  رد  هدوب  هظیرق  ینب  دوهی  داژن  زا  فورعم و  نیرسفم  زا  یظرق ) بعک  نب  دمحم  )
(. بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  لاس 117  رد  هدوب  همرکع  يرصب و  نسح  هذمالت  زا  هدش  هدرمش  ریسفت  نف  ناگرزب  زا  یمعا  هداتق ) )

(. ناسل  ) دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  هیطع ) )
(. بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  يرجه  شش  یس و  دص و  لاس  رسفم  هیقف و  باطخ  نب  رمع  یلوم  ملسا ) نب  دیز  )

(. بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  يرجه  شش  دص و  هنس  هدوب و  سابع  نبا  درگاش  دوخ و  تقو  ءاملع  زا  ینامی  سواط ) )
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 76 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. ینامی سواط  ملسا و  نب  دیز  هیطع و  هداتق و  و 

دنشابیم مود  هقبط  نادرگاش  موس  هقبط 

ریسفت هک  دوب  نیا  ریـسفت  رد  نیعبات  هقیرط  و  ناشیا ؛ ءارظن  یبلک و  حلاص  وبا  ملـسا و  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  و  « 1  » سنا نبا  عیبر  دننام 
رد دنهد ، دانسا  یـسکب  هکنیا  یب  ار  هیآ  ینعم  یهاگ  دندرکیم و  لقن  هباحـص  ای  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  تیاور  لکـش  رد  یهاگ  ار  تایآ 

دنرامشیم « 2  » هفوقوم تایاور  ار  اهنآ  هدومن  يوبن  تایاور  هلماعم  زین  لاوقا  نیا  اب  نیرسفم  نیرخأتم  و  دندرکیم ، داریا  رظن  راهظا  تروص 
. دوشیم قالطا  هقبط  ود  نیاب  نیرسفم  ءامدق  و 

«3  » تسا ریسفت  نیفلؤم  نیلوا  هقبط  مراهچ  هقبط 

دننام
______________________________

. تسا دودعم  ریسفت  ءاملع  زا  ملسا و  نب  دیز  رسپ  دیز  نب  نمحرلا  دبع  ( 1)
. هتسیزیم مود  نرق  رد  رسفم  هباسن و  یبلک ) حلاص  وبا  )

. دشاب هدشن  رکذ  نآ  رد  هنع  يورم  هک  تسا  یتیاور  هفوقوم  تیاور  ( 2)
(. بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  يرجه  تشه  دون و  دص و  لاس  رد  تسا  ریسفت  ءاملع  زا  نیعبات و  مود  هقبط  زا  یکم  هنییع ) نب  نایفس  ( ) 3)

نیرسفم زا  نیعبات و  مود  هقبط  زا  یفوک  حارج ) نب  عیکو  )
 77 ص : مالسا ، رد  نآرق 

بحاص يربط  « 1  » ریرج نبا  تسا  هقبط  نیا  زا  ناـشیا و  ریغ  دـیمح و  نب  دـبع  جاـجح و  نب  ۀبعـش  حارج و  نب  عـیکو  هنییع و  نب  ناـیفس 
. فورعم ریسفت 

زا دندرکیم و  دراو  دوخ  يریسفت  تافیلأت  رد  نعنعم  ياهتیاور  تروص  رد  ار  نیعبات  هباحـص و  لاوقا  هک  دوب  هنوگنیا  زین  هقبط  نیا  هقیرط 
تاقبط دنکیم و  رظن  راهظا  لاوقا  نایم  حیجرت  رد  یهاگ  دوخ  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نبا  هکنیا  زج  دندومنیم ، يراد  دوخ  یلالقتـسا  رظن 

. دوشیم عورش  هفئاط  نیزا  نیرخأتم 

مجنپ هقبط 

لاوقا لقن  درجمب  دندرک و  جرد  دوخ  تافیلأت  رد  دانسا  فذح  اب  ار  تایاور  هک  دنتسه  یناسک 
______________________________

(. بیذهت  ) هتشذگ رد  يرجه  تفه  دون و  دص و  لاس  تسا 
نب دبع  ( ) بیذهت  ) هتشذگ رد  يرجه  تصـش  دص و  لاس  تسا  نیرـسفم  فیراعم  زا  نیعبات و  مود  هقبط  زا  يرـصب  جاجحلا ) نب  ۀبعـش  )

. هتسیزیم مود  نرق  رد  نیعبات و  مود  هقبط  زا  ریسفت  بحاص  دیمح )
(. نازیملا ناسل   ) هتشذگ رد  يرجه  هد  دصیس و  لاس  رد  تنس و  لها  ءاملع  فیراعم  زا  دیزی  نب  ریرج  نب  دمحم  يربط ) ریرج  نبا  ( ) 1)

 78 ص : مالسا ، رد  نآرق 
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. دندومن تعانق 
تحـص و تاعارم  نودب  ریـسافت  نیرد  يدایز  لاوقا  هدیدرگ و  عورـش  اج  نیمه  زا  ریـسفت  مظن  لالتخا  هک  دناهتفگ  ءاملع  زا  « 1  » یضعب

لاوقا رابتعا  هدـمآ و  دوجوب  يرایـسب  لیخد  جرم  جره و  نیا  رثا  رد  هدـش و  هداد  تبـسن  نیعبات  هباحـصب و  دنـس  صیخـشت  لقن و  راـبتعا 
. تسا هدش  لزلزتم 

لاوقا تسا ، ناوارف  زین  اهنآ  نایم  رد  عضو  سد و  هک  تشاد  دهاوخن  دـیدرت  دـیامن  ربدـت  ریـسفت  نعنعم  تایاور  رد  تقد  اب  هکیـسک  یلو 
تایاور نیا  نایم  رد  تسا  بذکلا  یعطق  هک  یتایاکح  صـصق و  هدش  هداد  تبـسن  رایـسب  یعبات  ای  یباحـص  کی  اهنتب  ضقانتم  عفادتم و 

اجنیا زا  دشاب و  ضامغا  لباق  هک  تسین  ات  ود  یکی  دهدیمن  قفو  تایآ  قایس  اب  هک  یخوسنم  خسان و  لوزن و  بابـسا  دوشیم  هدید  رایـسب 
: تسا هتفگ  دوب ) هقبط  نیا  شیادیپ  زا  لبق  دوخ  هک   ) لبنح نب  دمحا  ماما  هک  تسا 

تباث طقف  ثیدـح  دـصب  کیدزن  سابع  نبا  زا  هک  هدـش  لقن  یعفاش  ماما  زا  و  ریـسفت ، تایاور  محالم و  يزاغم و  دـنرادن : لصا  زیچ  هس 
. تسا هدش 

______________________________

ءزج 2 ص 190. یطویس  ناقتا  ( 1)
79 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مشش هقبط 

دوخ صوصخم  نف  هار  زا  ملع  ره  نیصصختم  دندمآ و  دوجوب  مالسا  رد  اهنآ  جضن  هفلتخم و  مولع  شیادیپ  زا  سپ  هک  دنتسه  ینیرسفم 
تغالب هار  زا  ینایب  دناهدومن . ثحب  تایآ  بارعا  هار  زا  هک  نایح  یبا  يدـحاو و  جاجز و  « 1  » دننام وحن  هار  زا  يوحن  دنتخادرپ : ریسفتب 

یبرع نبا  دننام  نافرع  هار  زا  فراع  ریبک ، ریسفت  رد  « 3  » يزار رخف  دننام  مالک  هار  زا  ملکتم  فاشک . رد  « 2  » يرشخمز دننام  تحاصف  و 
: دننام رابخا  لقن  هار  زا  يرابخا  و  ناشدوخ . ریسافت  رد  یشاک  « 4  » قازرلا دبع  و 

______________________________

(. هناحیر  ) يرجه يافوتم 310  وحن  ياملع  زا  جاجز  ( 1)
(. هناحیر  ) يرجه يافوتم 468  رسفم  يوحن  يدحاو ) )

(. هناحیر  ) هدرک تافو  رصم  رد  جنپ  لهچ و  دصتفه و  لاس  يراق  رسفم و  يوحن و  یسلدنا  نایح ) وبا  )
(. نونظلا فشک   ) يرجه لاس 538  يافوتم  فاشک  ریسفت  فلؤم  بدا  ءاملع  فیراعم  زا  یکی  يرشخمز  ( 2)

(. نونظلا فشک  . ) يرجه لاس 606  يافوتم  بیغلا  حیتافم  ریسفت  بحاص  فورعم  رسفم  ملکتم و  يزار  رخف  ماما  ( 3)
(. هناحیر  ) هتشذگ رد  يرجه   751 لاس 720 - رد  يرجه  متشه  نرق  يافرع  ءاملع و  فیراعم  زا  یشاک ) قازرلا  دبع  ( ) 4)

 80 ص : مالسا ، رد  نآرق 
دننام دنتشون  هقرفتم  مولع  زا  طلتخم  يریسافت  زین  یعمج  دوخ و  ریـسفت  رد  « 2  » یبطرق دننام  هقف  هار  زا  هیقف  و  دوخ . ریـسفت  رد  « 1  » یبلعث

«. 5  » يروباشین ریسفت  و  « 4  » یناعملا حور  ریسفت  و  « 3  » نایبلا حور  ریسفت 
هدروآ نوریب  تشاد  یلبق  هناگجنپ  تاـقبط  رد  هک  يدوکر  دومج و  تلاـح  زا  ار  ریـسفت  نف  هک  دـش  نیا  ریـسفت  ملاـعب  هقبط  نیا  تمدـخ 

تایرظن هقبط  نیا  يریـسفت  ياهثحب  بلغا  رد  هک  دید  دهاوخ  دنک  هاگن  فاصنا  رظن  اب  هکیـسک  هچ  رگا  دندومن  رظن  ثحب و  هلحرم  دراو 
لیمحت نآرقب  یملع 

______________________________
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(. هناحیر  ) يرجه  427 يافوتم 426 - یبلعث  ریسفت  بحاص  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  ( 1)
(. هناحیر  ) يرجه لاس 668  يافوتم  یبطرق  رکب  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  ( 2)

(. نونظلا فشک  تاقحلم   ) يرجه لاس 1137  يافوتم  یلوبمالسا  یقح  لیعامسا  خیش  فیلأت  ( 3)
(. نونظلا فشک  تاقحلم   ) يرجه لاس 1270  يافوتم  يدادغب  یسولآ  دومحم  نیدلا  باهش  فیلأت  ( 4)

(. نونظلا فشک  تاقحلم   ) يرجه لاس 728  يافوتم  يروباشین  یمق  نسح  نیدلا  ماظن  فیلأت  نآرقلا  بئارغ  مانب  ( 5)
 81 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دناهدشن قاطنتسا  ناشدوخ  نیماضم  زا  ینآرق  تایآ  دوخ  هدش و 

: ناشتاقبط هعیش و  نیرسفم  شور  زی -

هراشا

هدش هتفرگ  ریسفت  رد  تسخن  زور  زا  هک  تسا  یصاخ  شور  نآ  ءاشنم  دوب و  تعامج  تنس و  لها  نیرسفم  تاقبط  دش  رکذ  هک  یتاقبط 
ات دـشیم ، هدرمـش  صن  لباقم  رد  داهتجا  لیبق  زا  نآ  ربارب  رد  رظن  لاـمعا  هک  نیعباـت  هباحـص و  لاوقا  اـب  تسا  يوبن  تیاور  هلماـعم  نآ  و 

. داد نیرسفم  مشش  هقبطب  رظن  لامعا  هزاجا  اهنآ  نایم  رد  عضو  سد و  ضقانت و  داضت و  ندش  یباتفآ  تایاور و  نیا  عضو  لالتخا 
يامیس زین  نیرسفم  يدنب  هقبط  شور  فالتخا  هجیتن  رد  دشابیم و  شور  نیا  ریغ  تسا  هدومن  ذاختا  نآرق  ریسفت  رد  هعیش  هک  یشور  یلو 

. دریگیم دوخب  يرگید 
ریاـس دـننام  نیعباـت  هباحـص و  لاوقا  يارب  دـنادیم و  تجح  ینآرق  تاـیآ  ریـسفت  رد  ار  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  لوـق  دـیجم  نآرق  صنب  هعیش 

رتاوتم ربخ  صنب  هکنیا  زج  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  تیاور  هار  زا  رگم  تسین  لئاق  یتیجح  هنوگچیه  نیملسم 
 82 ص : مالسا ، رد  نآرق 

يریـسفت تایاور  ذـخا  لقن و  رد  يور  نیزا  دـننادیم و  تجح  نآ  دـننام  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  لوق  یلات  ار  تیب  لها  ترتع و  لوق  نیلقث 
دوجوب نیریز  بیترتب  ار  دوخ  تاقبط  دـناهدرک و  افتکا  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  یتایاورب  اـهنت 

. دناهدروآ

دناهتفرگ ارف  تیب  لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  ار  ریسفت  تایاور  هک  یناسک  لوا  هقبط 

لاـثما ریرج و  فورعم و  ملـسم و  نب  دـمحم  هرارز و  « 1  » دـننام دـناهتخادرپ  اـهنآ  تیاورب  هدرک  تبث  بترم  ریغ  روطب  دوخ  لوـصا  رد  و 
. ناشیا

ریسفت یلوا  تافیلأت  لها  مود  هقبط 

یمق میهاربا  نب  یلع  و  « 3  » یشایع یلامث و  هزمح  وبا  میهاربا و  نبا  « 2  » تارف دننام 
______________________________

زا ود  ره  ریرج  فورعم و  دنـشابیم و  هیماما  مشـش  مجنپ و  ماما  باحـصا  صاوخ  هعیـش و  ياهقف  زا  ود  ره  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  ( 1)
. دنامشش ماما  باحصا  صاوخ 
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هیماما مجنپ  مراهچ و  ماما  صاوخ  زا  هعیـش و  ياهقف  زا  یلامث ) هزمح  وبا  و  ( ) هناحیر  ) تسا ریـسفت  بحاـص  یفوک  میهاربا  نب  تارف  ( 2)
. تسا

(. هناحیر  ) هتسیزیم يرجه  موس  نرق  مود  همین  رد  هیماما و  ءاملع  نایعا  زا  يدنقرمس  یفوک  دوعسم  نب  دمحم  یشایع ) ( ) 3)
 83 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ذخا لوا  هقبط  زا  هک  ار  هروثأم  تایاور  هک  دوب  نیا  تنـس  لها  نیرـسفم  زا  مراهچ  هقبط  دـننام  هقبط  نیا  هویـش  ریـسفت . بحاص  ینامعن  و 
. دندومنیم يراددوخ  رظن  لامعا  هنوگ  ره  زا  دندرکیم و  جرد  ناشدوخ  تافیلأت  رد  دانسا  اب  دندوب  هدرک 

هتشادن ینامز  بترت  هقبط  ود  نیا  اعبط  تشاد  همادا  لاس  دصیـس  ابیرقت  دوب و  ینالوط  ع )  ) تیب لها  همئاب  یـسرتسد  نامز  هکنیاب  رظن  و 
یـشایع ریـسفت  هنومن  ناونعب  باب  نیرد  دندوب و  مک  رایـسب  دننک  جرد  دانـسا  فذح  اب  ار  تایاور  هک  یناسک  نینچمه  دندوب و  لخادـتم 

هخسن ياجب  وا  هخـسن  هدومن و  فذح  اراصتخا  ار  تایاور  دانـسا  یـشایع  فیلأت  زا  یـشایع  نادرگاش  زا  یکی  هک  درب  مان  دیاب  ار  دوجوم 
. تسا هتشگ  رئاد  یشایع 

هقرفتم مولع  بابرا  هقبط  موس  هقبط 

دننام تسا 
______________________________

(. هناحیر  ) تسا هتسیزیم  مراهچ  نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  هیماما و  ثیدح  خیاشم  زا  یمق ) میهاربا  نب  یلع  )
(. هناحیر  ) هتسیزیم يرجه  مراهچ  نرق  لئاوا  رد  تسا و  ینیلک  هذمالت  زا  هیماما و  ءاملع  نایعا  زا  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  ینامعن ) )

 84 ص : مالسا ، رد  نآرق 
رد يزاریش  « 3  » نیهلأتملا ردص  تسا و  نایبت  ریـسفت  هک  دوخ  یمالک  ریـسفت  رد  « 2  » یسوط خیش  دوخ و  یبدا  ریـسفت  رد  « 1  » یضر دیس 
رد یناشاک  ضیف  ینارحب و  مشاه  دیـس  و  « 4  » يزیوح یلع  دبع  خیش  دوخ و  ینافرع  ریسفت  رد  يدابانوگ  يدبیم  دوخ و  یفـسلف  ریـسافت 

زا هدع  نایم  یناسک  یفاص و  ناهرب و  نیلقثلا و  رون  ریسفت 
______________________________

دصراهچ لاس  رد  تسوا  تافیلأت  زا  هغالبلا  جهن  هدوب و  دوخ  رصع  لها  دمآرس  بدا  رعش و  رد  هیماما و  ءاهقف  نایعا  زا  یـضر  دیـس  ( 1)
(. هناحیر  ) هتشذگ رد  يرجه  شش  ای  راهچ  و 

ثیدح لصا  راهچ  زا  لصا  ود  هک  راصبتسا  باتک  بیذهت و  باتک  هیماما و  ءاملع  رباکا  زا  هک  یسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیـش  ( 2)
(. هناحیر  ) هتشذگ رد  يرجه  تصش  دصراهچ و  لاس  رد  تسوا  فیلأت  دنشابیم  هیماما 

ریسافت هعومجم  تایالا و  رارسا  باتک  فلؤم  يرجه  هاجنپ  رازه و  يافوتم  یمان  فوسلیف  يزاریش  میهاربا  نب  دمحم  نیهلأتملا  ردص  ( 3)
(. هناحیر تاضور و  )

نـسحم الم  دـنوخآ  یناشاک  ضیف  يرجه و  لاس 1107  يافوتم  دـلجم  رد 4  ناهرب  بحاص  ینارحب  مشاه  دیـس  يداـبانوگ و  يدـبیم و 
(. هناحیر  ) يرجه يافوتم 1091  یفصاو  یفاص  ریسفت  فلؤم 

(. هناحیر  ) يرجه لاس 1112  یفوتم  دلجم  رد 5  نیلقثلا  رون  ریسفت  بحاص  يزاریش  يزیوح  یلع  دبع  خیش  ( 4)
 85 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مالک و تئارق و  وحن و  تغل و  فلتخم  ياههار  زا  هک  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  « 1  » یسربط خیش  دننام  دناهدرک  عمج  ناشریسافت  رد  مولع 
. دنکیم ثحب  ثیدح 
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؟ دریذپیم ریسفت  هنوگچ  دوخ  نآرق  حی -

: اریز تسادیپ  هتشذگ  لوصف  زا  شسرپ  نیا  خساپ 
اب زین  دنکیم و  تیاده  داشرا و  دوخ  دـصاقمب  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  همه  یگـشیمه و  یناگمه و  تسا  یباتک  دـیجم  نآرق  یبناج  زا 

نـشور رد  يزیچ  نینچ  هتبلا  دنکیم و  یفرعم  زیچ  همه  هدـننک  نایب  هدـننک و  نشور  رون و  ار  دوخ  دـیآیم و  جاجتحا  يدـحت و  ماقمب  همه 
. دشاب نارگید  دنمزاین  دیابن  دوخ  ندش 

هنوگ ره  تسین و  نآ  رد  یفالتخا  هنوگچیه  هک  تسا  یتخاونکی  مالک  نآرق  « 2  » دیوگیم تسین  رشب  مالک  هکنیاب  جاجتحا  ماقم  رد  زین  و 
رد ربدت  هطساوب  دسریم  رظنب  هک  یفالتخا 

______________________________

(. هناحیر  ) يرجه يافوتم 548  دلج  هد  رد  نایبلا  عمجم  ریسفت  بحاص  هیماما  ءاملع  نایعا  زا  یسربط  نسح  نب  لضف  ( 1)
هیآ 82. ءاسن  هروس  ( 2)

 86 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دوبن روط  نیا  دوبن  ادخ  مالک  رگا  دوشیم و  لح  نآرق  دوخ 

. دوبن مامت  تجح  نیا  تشاد  رگید  سک  ای  رگید  يزیچب  تجاح  دوخ  دصاقم  ندش  نشور  رد  یمالک  نینچ  رگا  و 
هکنیا دننام  دوش  لح  ظفل  ریغ  يرگید  هار  ره  زا  دوشن  لح  نآرق  دوخ  یظفل  تلالد  هار  زا  هک  دنک  ادیپ  یفالتخا  دروم  یفلاخم  رگا  اریز 
دقتعم هک  یفلاـخم  هتبلا  تسا  ناـنچ  نینچ و  هیآ  دارم  دـیامرفب  نآرق  ظـفل  زا  يدـهاش  نودـب  يو  دوـش و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هب  عاـجرا 

زا یظفل  دهاش  نودب  الثم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  فالتخا  عفر  نایب و  رگید  ترابعب  دش و  دهاوخن  عانقا  تسین  ترضحنآ  قدص  تمـصعب و 
َنوُرَّبَدَتَی الَف  َأ   » هیآ رد  جاجتحا  فرط  نخس و  يور  دشاب و  هتشاد  نامیا  ترضحنآ  تمصع  توبنب و  هک  دروخیم  یـسک  دردب  اهنت  نآرق 

ترـضحنآ تمـصع  توبنب و  نامیا  هک  تسا  یناسک  توعد و  نیفلاخم  اب  ًارِیثَک » ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا 
. دشابیمن نانآ  ملسم  ینآرق  دهاشیب  ترضحنآ  دوخ  لوق  و  دنرادن .

تیجح دوخ  تیب  لها  ریسفت  نایبب و  مرکا  ربمغیپ  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ریسفت  نایبب و  نآرق  دوخ  رگید  فرط  زا  و 
 87 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دهدیم
وا تیب  لها  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تیعقوم  دوش و  ریـسفت  رگید  یخرب  اب  تایآ  زا  یخرب  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسنیا  همدـقم  ود  نیا  هجیتن 
زا اعقاو  هک  يریسفت  اب  دننک  نانآ  هک  يریسفت  ارهق  دننکن و  اطخ  زگره  دوخ  میلعت  رد  هک  دشاب  یموصعم  نیملعم  تیعقوم  نآرق  ربارب  رد 

. دوب دهاوخن  فلاخم  دیآیم  تسدب  رگیدمهب  تایآ  مامضنا 

: ثحب هجیتن  طی -

تایآب هیآ  رد  دادمتسا  تایآ و  رد  ربدت  زا  هک  تسا  يریـسفت  نآرق  یعقاو  ریـسفت  هک  تسنیا  دوشیم  هتفرگ  هتـشذگ  لصف  زا  هک  ياهجیتن 
. دیآ تسدب  رگید  هطوبرم 

: میراد شیپ  رد  ار  هار  هس  زا  یکی  ینآرق  تایآ  ریسفت  رد  رگید  ترابعب 
. میراد دوخ  دزن  رد  هک  یملع  ریغ  یملع و  تامدقم  اب  یئاهنت  هب  هیآ  ریسفت  - 1

. هدیسر موصعم  زا  هیآ  لیذ  رد  هک  یتیاور  هنوعمب  هیآ  ریسفت  - 2
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. ناکما دروم  رد  تیاور  زا  هدافتسا  هطوبرم و  تایآ  عومجم  زا  هیآ  ینعم  قاطنتسا  ربدت و  زا  دادمتسا  اب  هیآ  ریسفت  - 3

تامیلعت رد  وا  تیب  لها  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  یشور  نآ  میدرک و  جاتنتسا  هتشذگ  لصف  رد  هک  تسا  یـشور  نامه  موس  قیرط 
ضعبب هضعب  قطنی  : » دیامرف نینمؤملا  ریما  و  اضعب » هضعب  قدصیل  لزن  امنا  و   » دیامرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکنانچ  دـندومرف  هراشا  نآب  دوخ 

«. ضعب یلع  هضعب  دهشی  و 
نم هدعقم  ءوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم   » فورعم يوبن  ثیدـح  رد  هک  تسیاهقیرط  زا  ریغ  هقیرط  نیا  هک  تسا  نشور  هتـشذگ  نایب  زا  و 
نیا رد  اریز  تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  دـنک ) تسرد  شتآ  رد  ار  دوخ  ياـج  دـنک  ریـسفت  دوـخ  رظن  يأرب و  ار  نآرق  هک  ره  همجرت : « ) راـنلا

. هدننک ریسفت  يأر  اب  هن  دوشیم  ریسفت  نآرق  اب  نآرق  شور 
. دنک قفاوت  موس  قیرط  اب  هک  یئاج  رد  رگم  دشابیم  يأرب  ریسفت  لیبق  زا  تقیقح  رد  تسین و  دامتعا  لباق  لوا ، قیرط 

 89 ص : مالسا ، رد  نآرق 
روکذم هتشذگ  ياهلصف  رد  هکنانچ   ) دوب لمع  دروم  جیار و  اهنرق  دنتـشاد و  مالـسا  ردص  رد  ریـسفت  ءاملع  هک  تسا  یـشور  مود ، قیرط 

. دشابیم هب  لومعم  هعیش  تنس و  لها  نییرابخا  نایم  رد  زین  نونکات  و  دش )
یملع ریغ  یملع و  تالاؤس  اهرازه  اهدص و  ینآرق  هیآ  دص  دنچ  رازهـشش و  لیذ  رد  ام  اریز  دودحمان  زاین  ربارب  رد  دودحم  تسیاهقیرط 

؟ دومن تفایرد  دیاب  اجک  زا  ار  تالکشم  تالضعم و  نیا  لح  تالاؤس و  نیا  خساپ  میراد 
تسیودب و تعامج  تنـس و  لها  قرط  زا  تشاذـگ  نآ  رب  دوشیم  يوبن  تیاور  مان  هچنآ  هکیتروص  رد  دومن ؟ هعجارم  دـیاب  تایاورب  ایآ 

قرط زا  هک  ار  تیب  لها  تایاور  رگا  دنـشابیم و  رکنم  اهنآ  زا  یخرب  فیعـض و  اهنآ  زا  يرایـسب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دسریمن  ثیدـح  هاجنپ 
ره رد  یلو  دوشیم  تفای  دامتعا  لباق  ثیداحا  یهبانتعم  رادـقم  اهنآ  نایم  رد  دـسریم و  اهرازهب  تسا  تسرد  میروآ  رظن  رد  هدیـسر  هعیش 

هصاخ هماع و  قیرط  زا  نآ  لیذ  رد  هک  تسه  ینآرق  تایآ  زا  يرایسب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دنکیمن ، تیافک  دودحمان  تالاؤس  ربارب  رد  لاح 
. تسا هدشن  دراو  ثیدح 
 90 ص : مالسا ، رد  نآرق 

؟ تسا عونمم  هقیرط  نیا  رد  هک  تشگرب  دیاب  هبسانم  تایآ  هب  تالکشم  نیا  رد  ای 
هروس ٍءْیَـش » ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو   » هیآ تروص  نیا  رد  تشاگنا ؟ هدـیدان  ار  یملع  زاـین  درک و  يراددوخ  ثحب  زا  الـصا  اـی 
هروس هیآ 82 و  ءاسن  هروس  َنآْرُْقلا » َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ   » هلمج و  تشاد ؟ دـهاوخ  ینعم  هچ  دوخ  باـتفآ  زا  رتنشور  تلـالد  اـب  هیآ 89  لحن 

كرابم تسا  یباتک  همجرت :  ) هیآ 29 هروس ص  ِباْبلَْألا » اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک   » هیآ هیآ 24 و  دمحم 
ِتْأَی َْمل  ام  ْمُهَءاج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَـی  ْمَلَف  َأ   » هیآ و  دـنوش ) رکذـتم  لوقع  بابرا  دـننک و  ربدـت  ار  شتایآ  هکنیا  يارب  میدرک  لزان  وت  رب  هک 

ناردپ يوسب  هک  هدـمآ  هزات )  ) يزیچ ناشیا  يوسب  ای  دـناهدرکن  ربدـت  ار  نخـس  نیا  ایآ  همجرت :  ) هیآ 67 نونمؤم  هروس  َنِیلَّوَْألا » ُمُهَءاـبآ 
؟ تشاد دهاوخ  یموهفم  هچ  هدوب ) هدماین  ناشهتشذگ 

نآرقب نتف  تالکشم و  رد  هک  هدومن  دیکأت  هیصوت و  مدرمب  هدیسر و  ع )  ) تیب لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  ياهملسم  ثیداحا  و 
؟ دیشخب دهاوخ  يرثا  هچ  « 1  » دنیامن هعجارم  دیجم 

______________________________

. دوش هعجارم  راحب  ناهرب و  یفاص و  ریسفت  یشایع و  ریسفت  لواب  ( 1)
 91 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. درادن دروم  تسا  یمومع  هفیظو  کی  هریثک  تایآ  ياضتقمب  هک  نآرق  رد  ربدت  هلئسم  هقیرط  نیا  ربانب  اساسا 
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ع)  ) تیب لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  « 1  » هرتاوتم رابخا  رد  هصاخ  قرط  زا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ثیدح  رد  هماع  قرط  زا  نینچمه  و 
نآب دشاب  باتک  قفاوم  رگا  دوش  ضرع  ادخ  باتک  هب  دیاب  ثیدح  رابخا ، نیا  بجومب  هدـش ، هداد  رارق  هفیظو  هّللا  باتک  هب  رابخا  ضرع 

. ددرگ حرط  دشاب  فلاخم  رگا  دوش و  لمع  ذخا و 
هک نآ - لولدم  لصحم  دـشاب و  هتـشاد  تلالد  دوخ  لولدـمب  ینآرق  هیآ  هک  دوب  دـهاوخ  تسرد  یتقو  رابخا  نیا  نومـضم  تسا  یهیدـب 

ینعم باتکب  ربخ  ضرع  دـهد  صیخـشت  ربخ  ار  ریـسفت - هیآ - لولدـم  لصحم  هک  دوش  انب  رگا  دـشاب و  راـبتعا  ياراد  تسا - هیآ  ریـسفت 
. تشاد دهاوخن  یلصحم 

زا رظن  عطق  اب  اهنآ  تلالد  مه  دـنراد و  ینعم  رب  تلالد  مـالک  ریاـس  دـننام  مه  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هکنیا  رب  تسا  هاوگ  نیرتهب  راـبخا  نیا 
. تسا تجح  القتسم  تیاور و 

هک تسا  نیا  دش  نشور  هتشذگ  ياهثحب  زا  هچنآ  سپ 
______________________________

. رابخا فالتخا  باب  راحب ج 1 ص 137  ( 1)
 92 ص : مالسا ، رد  نآرق 

شورب هدرک  روغ  رورم و  هدـش  دراو  نآرق  ریـسفت  رد  هک  ع )  ) تیب لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ثیداـحا  هب  هک  تسا  نیا  رـسفم  هفیظو 
دراو هیآ  ریسفت  رد  هک  یتایاور  زا  دزادرپ و  نآرق  ریـسفتب  دش  هدافتـسا  تنـس  باتک و  زا  هک  يروتـسد  قبط  نآ  زا  سپ  دوش  انـشآ  ناشیا 

. دیامن ذخا  تسا  هیآ  نومضم  قفاوم  هچنآب  هدش 

نآرق اب  نآرق  ریسفت  زا  ياهنومن  ك -

هراشا

: دیامرفیم دوخ  مالک  زا  اج  نیدنچ  رد  لاعتم  دنوادخ 
نیا تسا ) ادخ  ادخ - زج  دوشیم  قالطا  نآ  رب  ءیـش  هملک  هچ  ره  زیچ - ره  هدـننیرفآ  همجرت :  ) هیآ 62 رمز  هروس  ٍءْیَـش » ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  »

. تسوزا نآ  یتسه  تسا و  ادخ  هدیرفآ  دوش  ضرف  شنیرفآ  ناهج  رد  هچ  ره  نآ  بجومب  و  هدش ، ررکم  نآرق  زا  اج  راهچ  رد  نومضم 
زین لـعاف  نآ  دوخب  ار  یلعاـف  ره  لـعف  دـنکیم و  قیدـصت  ار  تیلولعم  تیلع و  هیآ  اهدـص  رد  نآرق  هک  درک  تلفغ  هتکن  نیزا  دـیابن  هتبلا 

دنادیم اهنآ  نآ  زا  نامسآ  ندیناراب  نیمز و  ندینایور  شتآ و  ندینازوس  دننام  ار  ایشا  راثآ  دهدیم  تبسن 
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. دسیونیم ناسنا  دوخ  ياپب  ار  ناسنا  هیرایتخا  لاعفا 
. سب تسا و  ادخ  راک  بحاص  راک و  هدنهد  دوجو  شخب و  یتسه  یلو  تسا  راک  نآ  بحاص  انامه  راک  ره  هدننک  هجیتن  رد  و 

هچنآ ره  هک  یئادـخ  همجرت :  ) هیآ 7 هدجـس  ملا  هروس  ُهَقَلَخ » ٍءْیَـش  َّلُـک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  : » دـیامرفیم داد  شنیرفآـب  هک  میمعت  نیا  زا  سپ  و 
یتسه ناهج  رد  هچ  ره  دنوریم و  شیپ  مه  شودب  شود  شنیرفآ  اب  ییابیز  هتـشذگ  هیآب  هیآ  نیا  مامـضنا  بجومب  داد ) رارق  ابیز  دـیرفآ 

. درادن یتفص  یئابیز  زج  تسا و  یئابیز  ياراد  تسا  یتسه  ياراد 
دب و ربارب  رد  کین  نینچمه  ررـض و  لباقم  رد  عفن  رـش و  لباقم  رد  ریخ  يرایـسب  تایآ  رد  نآرق  هک  تشاد  تلفغ  هتکن  نیزا  دیابن  زین  و 

همهنیا تسه  هک  يزیچ  یلو  درامـشیم  تشز  دب و  ار  اههدـیدپ  اهرادرک و  اهراک و  زا  يرایـسب  دـنکیم و  قیدـصت  ار  تشز  ربارب  رد  ابیز 
. یسفن هن  دنراد  یبسن  یسایق و  دوجو  دوشیم و  ادیپ  هسیاقم  تبسن و  هار  زا  اهیراوگان  اهیتشز و  اهیدب و 
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. كاخ گنسب و  تبسن  هن  دنررضتم  اهنآ  شین  زا  هک  یتاناویح  ناسناب و  تبسن  یلو  دنتسه  دب  مدژک  رام و  الثم 
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تبـسن یلو  دنتـسه  تشز  اهرادرک  اهراتفر و  زا  ياهراپ  همهب . تبـسن  هن  ناسنا  هماش  هقئاذب و  تبـسن  یلو  دنروفنم  رادرم  يوب  خلت و  هزم 
. عامتجا ماظن  زا  رظن  عطق  اب  هن  یماظن و  ره  رد  هن  ناسنا  یعامتجا  ماظنب 

هریخ شخب و  تریح - یتسه  ابیز و  یمادـنا  زج  دوش  هتـشاذگ  هچ  ره  يورب  تسد  دوش  رظن  فرـص  یمد  هسیاـقم  تبـسن و  زا  رگا  يرآ 
نایابیز زا  نایب  فصو و  دوخ  اریز  تسا  نوریب  ناـیب  فصو و  یئاـناوت  زا  یتسه  ناـهج  یئاـبیز  هولج  دروخ و  دـهاوخن  مشچب  ياهدـننک 

. دشابیم یتسه  ناهج 
ار ماهفا  دیامن و  قلطم  یئابیز  هجوتم  هدینادرگرب  یبسن  یسایق و  يابیز  تشز و  زا  ار  مدرم  يور  دهاوخیم  هدربمان  هفیرش  هیآ  تقیقح  رد 

. دزاس زهجم  یمومع  یلک و  رظن  اب 
هتـسد و هتـسد  اهنت و  اهنت  ار  یتسه  ناهج  تادوجوم  نوگانوگ  تانایب  اب  هک  میروخیمرب  ینآرق  تایآ  اهدـصب  میلعت  نیا  تفایرد  زا  سپ 
هک تهج  ره  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  یفرعم  یلاعتیادـخ  تمالع  هیآ و  دـنکیم  تموکح  اهنآ  رد  هک  ار  یلک  یئزج و  ياهماظن  هورگ و  هورگ 

. درامشیم لاعتمیادخ  هدنهد  ناشن  دوش ) لمأت  تسرد   ) دنوش ضرف 
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انامه هتفرگ  يوس  ود  زا  ار  یتسه  ناهج  رـسارس  هک  روآ  تهب  یئابیز  نیا  هک  میمهفیم  هتـشذگ  هیآ  ودـب  رظن  فطع  اب  تانایب  نیا  زا  اـم 
زا یـشخب  هک  تسیاهچیرد  ناهج  ءازجا  زا  کی  ره  دوشیم و  هدـهاشم  ینیمز  ینامـسآ و  تایآ  هار  زا  هک  تسا  یئایربک  تحاـس  یئاـبیز 

. درادن يزیچ  دوخ  زا  مادکچیه  دهدیم و  هئارا  ار  دوخ  زا  نوریب  یهانتمان  نیشنلد و  ياضف 
: دیامرفیم هکنانچ  درامشیم  ایربک  تحاس  نآ  زا  ار  لامک  لامج و  ره  يرگید  تایآ  رد  میرک  نآرق  يور  نیزا  و 

هیآ 165 هرقب  هروـس  ًاـعیِمَج » ِهَِّلل  َةَّوـُْقلا  َّنَأ  ( » تسین وا  زج  یئادـخ  هدـنز  تسوا  همجرت :  ) هیآ 65 نمؤم  هروس  َوُـه » اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُّیَْحلا  َوُـه  »
ادخ نآ  زا  تزع  همه  یتسردـب  همجرت :  ) هیآ 139 ءاـسن  هروس  ًاـعیِمَج » ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَـف  ( » تسا ادـخ  نآ  زا  ورین  هوق و  همه  هکنیا  همجرت : )

(. تسا
ره تسین  یئادخ  وا  زج  ادخ  همجرت :  ) هیآ 8 هط  هروس  ینْسُْحلا » ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « » ُریِـصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  « » ُریِدَْقلا ُمِیلَْعلا  َوُه  َو  »

تسا رگهولج  یتسه  ناهج  رد  هک  یئاهیئابیز  همه  تایآ  نیا  ياضتقمب  تسوا ) نآ  زا  تسا  رتوکین  هک  یمان 
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. دنامیمن یقاب  تیراع  زاجم و  زج  يزیچ  نارگید  يارب  دشابیم و  ایربک  تحاس  نآ  زا  نآ  تقیقح 
تسا یهانتم  دودحم و  ناهج  ياههدیرفآ  زا  کی  ره  رد  لامک  لامج و  هک  دهدیم  حیضوت  رگید  ینایب  اب  دیجم  نآرق  نایب  نیا  دیکأت  رد 

: تسا ادخ  شیپ  نآ  یهانتمان  دودحمان و  و 
ام َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  ( » میدـیرفآ ياهزادـنا  هارمه  ار  زیچ  ره  ام  همجرت :  ) هیآ 49 رمق  هروس  ٍرَدَِـقب » ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  اَّنِإ  »

: همجرت  ) هیآ 21 رجح  هروس  ٍمُوْلعَم » ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن 
(. هدش هتخانش  نیعم و  ياهزادناب  رگم  میتسرفیمن  نیئاپ  ارنآ  دراد و  یئاههنیزخ  ام  دزن  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه 

هتـشاد هطاحا  يوب  وس  ره  زا  هک  دـید  دـهاوخ  یهانتمان  لامک  لامج و  کی  ربارب  رد  ار  دوخ  ۀـعفد  ینآرق  تقیقح  نیا  نتفریذـپ  اب  ناسنا 
هدرپس یـشومارف  تسدـب  دـشابیم  تایآ  نآ  زا  یکی  هک  ار  دوخ  یتح  ار  لامک  لاـمج و  ره  درادـن و  دوجو  نآ  لـباقم  رد  یئـالخ  چـیه 
نامیا هک  یناـسک  همجرت :  ) هیآ 165 هرقب  هروس  ِهَِّلل » ابُح  ُّدَـشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دـیدرگ  دـهاوخ  هتخاـبلد  بوذـجم و 

(. دنراد رهم  زیچ  ره  زا  رتشیب  ادخب  دندروآ 
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قلطم یتسرپرـس  ریز  هدومن و  لاعتم  يادخ  میلـست  ار  دوخ  هدارا  لالقتـسا و  تسا  تبحم  رهم و  هصاخ  همزال و  هکنانچ  هک  تسا  اجنیا  و 

: دیامرفیم هکنانچ  دریگیم  رارق  ادخ  تیالو  تحت  دوریم و  يو 
: همجرت  ) هیآ 68 نارمع  لآ  هروس  َنِینِمْؤُْملا » ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  »

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  : » دوشیم يو  يربهر  هرادا و  يدصتم  دوخ  هدومرف  هدعو  هکنانچ  زین  لاعتم  يادخ  و  تسا ) نینمؤم  تسرپرـس  ادـخ 
جراـخ یئانـشور  يوسب  اـهیکیرات  زا  ار  ناـشیا  تسا  نینمؤم  تسرپرـس  ادـخ   ) هـیآ 257 هرقب  هروـس  ِروُّنلا » َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنـِم  ْمُـهُجِرُْخی 

(. دنکیم
هدرم هکیسک  ایآ  و  همجرت :  ) هیآ 122 ماعنا  هروس  ِساَّنلا » ِیف  ِِهب  یِشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  ُهاْنیَیْحَأَف  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ  : » همیرک هیآ  بجوم  هب  و 

ِیف َبَتَک  َِکئلوُأ  : » هیآ و  دوریم ) هار  مدرم  نایم  رد  نآ - یئانـشور  رد  نآ - اـب  هک  میداد  رارق  يرون  وا  يارب  میدرک و  هدـنز  ار  وا  اـم  دوب 
یحور اب  ار  ناشیا  هدرک و  تباث  ار  نامیا  ناشیا  ياهلد  رد  ادـخ  نانآ  همجرت :  ) هیآ 22 هلداجم  هروس  ُْهنِم » ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق 

رگید یحور  تسا ) هدومن  دیؤم  نامیا - زا  ای  دوخ - شیپ  زا 
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صیخـشت هعماج  رد  ار  هنادنمتداعـس  یگدنز  ریـسم  هک  دهدیم  رارق  وا  يارب  ینیب - عقاو  هژیو  كرد  يرون - دـشخبیم و  يرگید  تایح  و 
. دهدیم

ْلَعْجَی َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دهدیم حیـضوت  ار  رون  نیا  لیـصحت  هار  رگید  هیآ  رد  و 
ات دـیروایب  نامیا  وا  ربمغیپ  هب  دـینک و  يراـک  زیهرپ  دـیدروآ ، ناـمیا  هکیناـسک  يا  همجرت :  ) هیآ 28 دـیدح  هروس  ِِهب » َنوُـشْمَت  ًاروـُن  ْمَُکل 

(. دیور هار  نآ  اب  هک  دهد  رارق  يرون  امش  يارب  دهدب و  امشب  ربارب  ود  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ 
ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  : » دیامرفیم هکنانچ  هدومرف  ریسفت  يو  عابتا  میلستب و  يرگید  تایآ  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  نامیا  و 

و دراد ) تسود  ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب  همجرت :  ) هیآ 31 نارمع  لآ  هروـس  ُهَّللا » ُمُْکِببُْحی 
ِلیِْجنِإـْلا َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  : » دـهدیم حیـضوت  رگید  هیآ  رد  ار  يوریپ  هنیمز 

َْتناـک ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  َو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئاـبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتاـبِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِـحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاـْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهُُرمْأَـی -
« ْمِْهیَلَع
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هدـش هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  ار  وا  هکیـسک  تسا  یما  یبن  هک  يربماغیپ  زا  دـننکیم  يوریپ  هکیناـسک  همجرت :  ) هیآ 157 فارعا  هروـس 

لالح و ناشیا  يارب  ار  كاپ  ياهزیچ  دـنکیم و  یهن  رکنم  زا  دـنکیم و  رما  فورعمب  ار  ناـشیا  هدـش - رکذ  لـیجنا  تاروت و  رد  دـنباییم -
رتنشور و  دشخبیم )- يدازآ  دنکیم - عضو  دنتشاد  هک  یئاهریجنز  هنوگ  ره  یتخس و  ناشیا  زا  و  دنکیم ، مارح  ناشیا  رب  ار  دیلپ  ياهزیچ 

َرَطَف ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  : » دـهدیم حیـضوت  تسا  هیآ  نیا  رـسفم  مه  هک  رگید  هیآ  رد  ار  يوریپ  هنیمز  ناـیب  نیزا 
- لادتعا لاح  رد  نید  يارب  راد  هگن  راوتسا  ار  دوخ  يور  همجرت :  ) هیآ 30 مور  هروس  ُمِّیَْقلا » ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا 
هک ینید  تسنآ  درادن  رییغت  لیدبت و  ادـخ  شنیرفآ  هدـیرفآ  نآ  رب  ار  مدرم  هک  ادـخ  شنیرفآ  نامه  شاب - مدـق  تباث  لادـتعا  اب  نید  رد 

(. دیامن هرادا  ار - يرشب  هعماج  دناوتیم -
اهنآ يوسب  ناسنا  تقلخ  ترطف و  هک  تسا  ینیناوق  عیارش و  رگید  ترابعب  شنیرفآ و  ياههتساوخ  مالسا  لماک  همانرب  هیآ  نیا  ياضتقمب 

یگدنز  ) دنکیم تیاده  ار  ناسنا 
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: دیامرفیم رگید  ياج  رد  هکنانچ  یعیبط ) ناسنا  کی  شیالآ  یب 
(. هتشذگ هیآ  همجرت  « ) اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاَّکَز  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اهاْوقَت  َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس  ام  َو  ٍسْفَن  َو  »

يواسم یعیبط )  ) يرطف ناسنا  كاپ  شیالآ و  یب  یگدنز  زرط  اب  ار  یناسنا  هنادنمتداعس  یگدنز  الوا  هک  تسا  ینامسآ  باتک  اهنت  نآرق 
نامه ار  ینید  همانرب  دـننکیم  کیکفت  یگدـنز  همانرب  زا  ار  ناسنا  یتسرپ  ادـخ  همانرب  هک  اهـشور  همه  ای  رتشیب  فالخ  رب  ایناث  دـنادیم و 

( یـسانش ادخ  ینیب - ناهج   ) ینیب عقاو  قباطم  یتاروتـسد  هدومن  هلخادم  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  نوؤش  همه  رد  هداد  رارق  یگدنز  همانرب 
. ادخب ار  ود  ره  دراپسیم و  دارفاب  ار  ناهج  ناهجب و  ار  دارفا  تقیقح  رد  دنکیم و  رداص 

لـصف نیا  هک  دـنکیم  رکذ  دـنراد  هک  ینیقی  هنیمز  رد  قح  ءایلوا  ادـخ و  نادرم  يارب  يونعم  يروص و  يدایز  صاوخ  راثآ و  میرک  نآرق 
. درادن ار  اهنآ  لیصفت  حرش و  شیاجنگ 

ع)  ) همئا و  ص )  ) ربمغیپ نایب  تیجح  ینعم  اک -

و ص )  ) مرکا ربمغیپ  نایب  دیجم  نآرق  دوخ  تلالدب 
 101 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دراد تیجح  ینآرق  تایآ  ریسفت  رد  تشذگ - هقباس  لوصف  رد  هک  نانچ  شمارگ - تیب  لها 
ار ناشیا  نایب  هک  رودـصلا  ۀـیعطق  راـبخا  رد  نینچمه  تیب و  لـها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  حیرـص  یهافـش و  لوق  دروم  رد  ّتیجح  نیا 

. تسا نشور  دنکیم  تیاکح 
تسا یسک  رظنب  طونم  تسا  فالخ  دروم  نیملسم  نایم  رد  نآ  ّتیجح  دوشیم و  هدیمان  دحاو  ربخ  حالطـصا  رد  هک  یعطق  ریغ  ربخ  یلو 
هعیـش نایم  رد  دننکیم و  لمع  اقلطم  دوشیم  هدـیمان  حیحـص  حالطـصا  رد  هک  دـحاو  ربخب  اعون  تنـس  لها  نایم  رد  دزادرپیم ، ریـسفتب  هک 
رابتعا اهنآ  ریغ  رد  تسا و  تجح  هیعرش  ماکحا  رد  رودصلا  قوثوم  دحاو  ربخ  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  ابیرقت  لوصا  ملع  رد  نونکا  هچنآ 

. درک هعجارم  دیاب  لوصا  ملعب  هلئسم  قیقحت  يارب  درادن 
102 ص : مالسا ، رد  نآرق 

: رکذت

اما دشاب  هتـشاد  ریثأت  هیآ  ینعم  لصحم  رد  هک  تفگ  ناوتیم  يریـسفت  ثحب  ار  یثحب  دشابیم  هیآ  لولدـم  لصحم  ریـسفت  ینعم  هکنیا  ربانب 
. تسین نآرق  ریسفت  اهثحب  عون  نیا  یعیدب ، یتئارق و  يوغل و  ياهثحب  یخرب  دننام  دنرادن  ریثأت  هیآ  ینعم  لصحم  رد  هک  یئاهثحب 

103 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دیجم نآرق  یحو  موس  شخب 

هراشا

. نآرق یحو  رد  ناناملسم  یمومع  داقتعا  فلا -
دیجم نآرق  یحو  موس  شخب  مالسا 103  رد  نآرق  توبن . یحو و  هرابرد  زورما  ناگدنسیون  رظن  ب -

؟ دیوگیم هچ  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق 
. ادخ نخس  - 1
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. نیما حور  لیربج و  - 2
. نیطایش هکئالم و  - 3

. نادجو يادن  - 4
. مود هیجوت  فارطا  رد  - 5

؟ دیوگیم هچ  توبن  یحو و  ینعم  رد  دوخ  نآرق  د -
 104 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. ناسنا تیاده  یمومع و  تیاده  - 1
. یگدنز هار  ندومیپ  رد  ناسنا  زایتما  - 2

؟ تسا یعامتجا  ینعم  هچب  ناسنا  عون  - 3
. نوناق موزل  فالتخا و  زورب  - 4

. دنکیمن تیافک  لقع  نوناق  يوسب  ناسنا  تیاده  رد  - 5
. تسا یحو  هار  ناسنا  تیاده  يارب  هار  اهنت  - 6

. باوج لاکشا و  - 7
. تسا نوصم  اطخ  زا  یحو  هار  - 8

. تسا لوهجم  ام  يارب  یحو  تقیقح  - 9
. دیجم نآرق  یحو  تیفیک  - 10

: نآرق یحو  رد  ناناملسم  یمومع  داقتعا  فلا -

هدرک و دای  یحو  هدنروآ  یحو و  هدنتـسرف  ینامـسآ و  یحو  هلئـسم  زا  لیجنا  ةاروت و  دننام  رگید  سدقم  باتک  ره  زا  رتشیب  دیجم  نآرق 
. تسا هتفگ  نخس  یحو  ّتیفیک  زا  یتح 

هک تسنیا  نآرق  یحو  هرابرد  تسا - نآرق  یظفل  رهاوظ  نامه  نآ  هشیر  هتبلا  هک  نیملسم - یمومع  هدیقع 
 105 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هدش هداتسرف  مرکا  ربمغیپ  هب  دنتسه  ینامسآ  یتادوجوم  هک  هکئالم  نیبرقم  زا  یکی  هلیـسوب  هک  تسا  ادخ  نخـس  دوخ  ظفلب  دیجم  نآرق 
. تسا

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  اجیردت  ار  ادخ  نخس  تسا ، نیما  حور  لیربج و  هتـشرف - کلم - نیا  مان 
فراعم يوسب  دنامهفب و  ار  اهنآ  نیماضم  دـناوخب و  مدرمب  ارنآ  تایآ  ظفل  هک  هدـش  هداد  تیرومأم  ترـضحنآب  نآ  بجومب  هدـیناسر و 

. دنک توعد  دنکیم  نایب  نآرق  هک  يدرف  فئاظو  یندم و  نیناوق  یعامتجا و  تاررقم  يداقتعا و 
شیپ زا  دنک و  توعد  داوم  رد  یفرـصت  لخد و  نیرتمک  هکنیایب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تسا ، يربماغیپ  تلاسر و  یئادخ  تیرومأم  نیا  مان 

. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  دنک  شیپ  سپ و  ای  دهاکب  ای  دیازفیب  اهنآ  رب  يزیچ  دوخ 

: توبن یحو و  هرابرد  زورما  ناگدنسیون  رظن  ب -

یحو و ریرقت  هیجوت و  رد  ناشرظن  دنزادرپیم  يواکجنکب  بهاذم  نایدا و  رد  هک  زورما  ناگدنسیون  بلاغ 
 106 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسنیا  نآرق  توبن 
تیندم و دهم  رد  ناشرارقتسا  شحوت و  طاطحنا و  هاگترپ  زا  یناسنا  هعماج  تاجن  يارب  هک  هدوب  یعامتجا  هغبان  کی  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

. تسا هدومن  توعد  دوب  هدرک  میظنت  لماک  عماج و  نید  کی  تروص  رد  هک  دوخ  كاپ  راکفا  يوسب  هدرک و  مایق  يدازآ 
یئارـس و هوای  یئوگروز و  زج  هک  درکیم  یگدنز  ياهریت  کیرات و  طیحم  کی  رد  دوب و  دنلب  یتمه  كاپ و  یحور  ياراد  يو  دنیوگیم 

. دروخیمن مشچب  شحوت  هنوگ  ره  يرگتراغ و  يدزد و  یهاوخدوخ و  زج  درکیمن و  تموکح  نآ  رد  يزیچ  جرم  جره و 
رد هک  يراغ  رد  هدومن  يریگهرانک  مدرم  زا  دیـسریم  شناوختـساب  دراک  هک  یهاگ  دربیم و  جـنر  راوگان  عاـضوا  نیا  هدـهاشم  زا  هتـسویپ 

همهنیا ارحص و  ایرد و  هوک و  نیمز و  نآ و  ناشخرد  ناگراتس  نامـسآب و  درکیم و  تولخ  دنچ  يزور  دوب  هماهت  ياههوک  زا  یکی  رمک 
هدش و ناسنا  ریگنماد  هک  ینادان  تلفغ و  همهنیا  زا  دشیم و  هریخ  تسا  هتـشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  یئاهبنارگ  لئاسو 

یگدنز
 107 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دروخیم سوسفا  هدومن  لیدبت  ناگدنرچ  ناگدنرد و  تسپ  یگدنزب  تسا  ینارماک  یتخبشوخ و  اپارس  هک  ار  يو  جرا  رپ 
هک دزیرب  یحرط  دـش  قفوم  یگلاس  لهچ  نس  رد  ات  دربیم  ار  جـنر  نیا  تشاد و  ار  كرد  نآ  یگلاس  لهچ  دودـح  ات  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

نییآ نآ  دشخب و  تاجن  دوب  يراب  دنب و  یب  یهاوخ و  دوخ  یگتخیسگ و  ماگل  یگتشگرس و  شرهظم  هک  كانفـسا  عضو  نآ  زا  ار  رـشب 
. دوب تقو  جازم  بسانم  میژر  نیرتیقار  هک  دوب  مالسا 

هتخادرپ وگتفگب  يو  اب  شکاپ  داهن  هار  زا  لاعتمیادخ  هک  درکیم  ضرف  یهلا  یحو  ادـخ و  نخـس  ار  دوخ  كاپ  راکفا  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
هتـشرف لیربج و  نیما و  حور  دـشیم ، رقتـسم  شمارآ  بلق  رد  هدرک  شوارت  نآ  زا  راکفا  نیا  هک  ار ، دوخ  هاوخ  ریخ  كاپ و  ناور  تسا و 

ار یئاوق  ناگتشرف و  هکئالم و  دننکیم  توعد  یتخبـشوخ  هنوگ  ره  ریخ و  يوسب  تعیبط  ناهج  رد  هک  ار  یئاوق  یلک  روطب  دیمان و  یحو 
توعد مایق و  رادهدهع  نادجو  يادن  ياضتقمب  هک  ار  دوخ  هفیظو  دناوخ و  نج  نیطایـش و  دنناوخیم  یتخبدـب  هنوگ  ره  رـش و  يوسب  هک 

. تشاذگ مان  تلاسر  توبن و  دشیم 
 108 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دنلئاق یشزرا  مالـسا  ینید  ماظن  يارب  فاصنا  يور  زا  دننکیم و  تابثا  یئادخ  یتسه  ناهج  يارب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  هیجوت  نیا  هتبلا 
ار خزود  تشهب و  باقع و  باوث و  ینامـسآ و  فیلاکت  یحو و  توبن و  نامزاس  دنتـسین  دـقتعم  ناهج  يارب  يراگدـیرفآ  هکیناـسک  اـما 

. دننادیم زیمآ  تحلصم  غورد  باب  زا  تقیقح  رد  ینید و  تسایس 
هتشذگ راصعا  مدرم  نوچ  دندروآ و  نید  لکش  رد  يرشب  هعماج  حالصا  يارب  یتاررقم  دندوب و  یبلط  حالـصا  نادرم  ناربمغیپ  دنیوگیم 

. دنتشادهگن داعم  ءدبم و  زا  یفارخ  تاداقتعا  هلسلس  کی  هیاس  رد  ار  ینید  مظن  ناربمغیپ  دندوب  تسرپ  هفارخ  تلاهج و  قرغ  کیرات و 

؟ دیوگیم هچ  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  ج -

هراشا

يدام و مولعب  سنا  لاغتـشا و  هطـساوب  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  دـننکیم  هیجوت  یلوا  هتـشذگ  نایب  اب  ار  توبن  یحو و  هاگتـسد  هکیناـسک 
زا دـنیامنیم و  ضرف  تعیبط  ناـمه  زین  ار  ثداوح  هشیر  نیرخآ  دـننادیم و  تعیبط  نیناوق  راـصحنا  رد  ار  یتسه  ناـهج  زیچ  همه  یعیبـط 

نایدا ارهق  يورنیا 
 109 ص : مالسا ، رد  نآرق 
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رگا هکنانچ  دیجنـس  دنهاوخ  هدمآ  تسدب  یعامتجا  ياههدیدپ  ریاس  زا  هک  ینازیم  اب  تسناد و  دنهاوخ  یعامتجا  ياههدیدپ  ار  ینامـسآ 
دوخ تامیمصت  ینامسآ و  تیرومأم  ار  دوخ  راک  ادخ و  هتخیگنا  رب  ار  دوخ  ردنکـسا  شویراد و  شروک و  دننام  یعامتجا  غباون  زا  یکی 

. تشاد دهاوخن  تشذگ  قباس  لصف  رد  هچنآ  زج  یهیجوت  دنک ، یفرعم  یئادخ  ياهنامرف  ار 
دناوتیم دوخ  عوضوم  فارطا  رد  اهنت  یملع  ره  هک  میئوگیمن  نادنمـشناد  نیاب  زین  میتسین و  هعیبطلا  ءاروام  ناهج  تابثا  ددـص  رد  العف  اـم 

. دنرادن هدام  ءاروام  رد  هلخادم  قح  ایفن  اتابثا و  دننکیم  ثحب  هدام  راثآ  صاوخ و  زا  هک  يدام  مولع  دهد و  رظن 
نیا همه  یلـصا  هشیر  تسا و  مرکا  ربمغیپ  توبن  دنـس  هک  دیجم  نآرق  تانایب  اب  دیاب  دـشاب  هچ  ره  قباس  هیجوت  هک  تسنیا  میئوگیم  هچنآ 
نیا ءازجا  زا  یکی  یکی  ام  کـنیا  دراد و  تلـالد  هیجوت  نیا  فـالخ  رب  نآرق  حیرـص  یلو  دریذـپ  قیبطت  دـهد و  قفو  تسنآ  رد  ناـنخس 

: میجنسیم ینآرق  تایآ  اب  ار  هیجوت 
110 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ادخ نخس  - 1

راکفا هتـشر  نیا  هک  تسنیا  شاینعم  هدیمان و  ادخ  نخـس  درکیم  روطخ  شنهذب  هک  یکاپ  راکفا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هتـشذگ  هیجوت  قبط 
دش هداد  تبـسن  ادخب  دوب  سدقم  كاپ و  هکنیا  يارب  هژیو  راکفا  نیا  یلو  دوب  شدوخ  زغم  شوارت  شدوخ و  نآ  زا  شرگید  راکفا  دننام 

يدحت و تایآ  رد  ادج  احیرص و  دیجم  نآرق  یلو  دنراد  ادخب  یفیرـشت  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  یعیبط  تبـسن  راکفا  نیا  هرخالاب  و 
دننامه ینخس  تسا  رشب  نخس  نخس  رگا  « 1  » دیوگیم دنکیم ، یفن  یلکب  رگید  رـشب  ره  زا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هظفلب  ار  دوخ  تبـسن 

ره زا  هراب  نیا  رد  دنروایب و  تظعوم  تمکح و  صصق و  ماکحا و  قالخا و  يداقتعا و  فراعم  زا  هتفگ  نخـس  نآرق  هک  یباب  ره  رد  نآ 
تسد « 2  » سنا نج و  رگا  رشب و  نخس  هن  تسا  ادخ  نخس  هک  دننادب  دنتسناوتن  هکیتقو  دنیوج  دادمتـسا  تناعتـسا و  دنهاوخیم  هک  یئاج 

. دنروایب ار  نآرق  ریظن  تسناوت  دنهاوخن  دننک  مایق  راکنیا  يارب  هداد  مهب 
______________________________

هیآ 13. دوه  هروس  هیآ 38  سنوی  هروس  ( 1)
هیآ 88. يرسا  هروس  ( 2)

 111 ص : مالسا ، رد  نآرق 
سرد هدیدن  تیبرت  میتی ، تسا : وا  دننام  یگدنز  تاصخـشم  رد  هک  رگید  یـسک  زا  تسا  دمحم  نخـس  نآرق  دـیئوگیم  رگا  « 1  » دیوگیم

ارنآ ياههروس  زا  ياهروس  ای  باـتک  نیا  دـننام  هدـش  گرزب  تیلهاـج  طـیحم  دـننام  یکیراـت  طـیحم  رد  هتفرگن ، داـی  نتـشون  هدـناوخن ،
. دیروایب

دوخ يانعم  ظفل و  نایب و  بولـسا  رد  یفالتخا  رییغت و  هنوگچیه  لوزن  لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  هک  ینآرق  تاـیآ  رد  ارچ  « 2  » دیوگیم
رد فالتخا  رییغت و  لوحت و  دشیم و  تعیبط  ماظن  موکحم  اعطق  دوب  ادخ  نخـس  هن  رـشب  نخـس  رگا  دننکیمن و  ربدت  تسرد  هدرکن  ادـیپ 

. دمآیم دیدپ  نآ 
. دنکیم یفرعم  ادخ  مالک  اهنت  ار  نآرق  تسین و  راگزاس  یفیرشت  تبسن  اب  تانایب  نیا  هک  تسا  یهیدب 

ناربمغیپ هک  دنکیم  تابثا  تسین  هیجوت  لباق  تعیبط  يداع  ماظن  اب  هک  تداع  قراخ  یتازجعم  هیآ  اهدص  رد  دـیجم  نآرق  نیا  زا  هتـشذگ 
ینامسآ یحو  نادجو و  يادن  نامه  توبن  رگا  دناهدرکیم و  تابثا  ار  دوخ  توبن  اهنآ  هطساوب 

______________________________

هیآ 23. هرقب  هروس  ( 1)
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هیآ 82. ءاسن  هروس  ( 2)
 112 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تشادن یئانعم  هزجعم  زا  دادمتسا  تجح و  هماقا  دوب  يرشب  كاپ  راکفا  ینعمب 
دیامن هعجارم  ناشتاهیجوتب  ياهدنناوخ  ره  یلو  دننکیم  لیوأت  يرادهدنخ  هوجو  کی  اب  ار  هحیرـص  تازجعم  نیا  ناگدنـسیون  زا  یخرب 

. دنیوگیم نادنمشناد  نیا  هک  تسنآ  زا  ریغ  دیجم  نآرق  لولدم  هک  تشاد  دهاوخن  دیدرت 
يارب نآرق  هک  تسنیا  بولطم  هکلب  تسین  نآرق  لقن  تحـص  تابثا  ای  تداـع  قراـخ  هزجعم و  ققحت  ناـکما  تاـبثا  اـجنیا  رد  اـم  روظنم 

قرخ زج  دـنکیم  تیاکح  هک  یئاههصق  نیا  دـنکیم و  تابثا  یتازجعم  احیرـص  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حـلاص و  دـننام  هتـشذگ  ءایبنا 
. درادن موزل  تازجعم  هماقا  نادجو  يادن  تابثا  يارب  هتبلا  و  درادن . یلمحم  تداع 

لیربج نیما و  حور  - 2

وا ءاقلا  نیما و  حور  درکیمن  يراذگ  ورف  یشیدنا  ریخ  ینیب و  تحلصم  رد  هک  ار  دوخ  كاپ  ناور  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هتشذگ  هیجوت  قبط 
لیربج ار  تایآ  هدننک  ءاقلا  نآرق  اریز  دنکیمن  دییأت  ار  رظن  نیا  دیجم  نآرق  یلو  دیمانیم  یحو  ار 

 113 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. تسین هیمست  نیا  يارب  یبجوم  چیه  هدربمان  هیجوت  ربانب  دمانیم و 

لیربج نمشد  هکیسک  وگب  همجرت :  ) هیآ 97 هرقب  هروس  ِهَّللا » ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق  : » دیامرفیم لاعتمیادخ 
-(. دوخ شیپ  زا  نذایب و  هن  هدرک - لزان  وت  لدب  ادخ  نذاب  ار  نآرق  لیربج  نامه  تسا 

: دندیسرپ مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  « 1  » دوهی خساپ  هیآ  نیا 
درکیم و لزان  وا  ار  اهتیدودـحم  لیئارـسا  ینب  امب  اریز  مینمـشد  لیربج  اب  ام  دـنتفگ : لیربج ، دومرف : دـنکیم ؟ لزان  وت  رب  هک  ار  نآرق  نیا 
ار نآرق  لیربج  هک  دـهدیم  خـساپ  ناشنخـسب  هیآ  نیا  رد  لاعتمیادـخ  میروآیمن  ناـمیا  هدروآ  يو  هک  یباـتکب  میتسه  وا  نمـشد  نوچ 

. لیربج نخس  هن  دروآ  نامیا  دیاب  تسا و  ادخ  نخس  نآرق  هرخالاب  دوخ و  شیپ  زا  هن  هدومن  لزان  مرکا  ربمغیپب  ادخ  نذاب 
میلک ترضح  زا  یهلا و  یحو  ندیناسر  يدصتم  هک  دنتشاد ، ینامسآ  دوجوم  کی  اب  ینمشد  دوهی  تسا  یهیدب 

______________________________

. اهنآ ریغ  89 و  ءزج 1 ص 87 - نیلقثلا  رون  ءزج 1 ص 90 و  روثنملا  رد  ( 1)
 114 ص : مالسا ، رد  نآرق 

(. ص  ) دمحم ای  میلک  كاپ  ناور  اب  هن  دوب ، ادج  ص )  ) دمحم ترضح  و 
تبـسن نیما  حورب  رگید  هیآ  رد  دـهدیم  تبـسن  لـیربجب  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  بلق  رب  ار  نآرق  ندرک  لزاـن  هیآ  نیا  رد  هک  نآرق  نـیمه  و 

ود قفاوت  نیا  زا  و  تسا ) هدرک  لزان  وت  بلقب  نیما  حور  ار  نآرق  همجرت :  ) هیآ 194 ارعش  هروس  َِکْبلَق » یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   » دهدیم
. دشابیم لیربج  نامه  نیما  حور  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  هیآ 

ِشْرَْعلا ِيذ  َدـْنِع  ٍةَُّوق  ِيذ  ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  : » دـیامرفیم یحو  هدـننک  لزان  نیا  فصو  رد  دوخ  مـالک  زا  رگید  ياـج  رد  لاعتمیادـخ 
هک تسا : ینخس  نآرق  یتسرد  هب - همجرت :  ) هیآ 23 ریوکت  هروس  ِنِیبُْملا » ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََـقل  َو  ٍنُونْجَِمب  ْمُُکبِحاص  ام  َو  ٍنیِمَأ  َّمَث  ٍعاطُم  ٍنیِکَم 

شیپ تسا - عاطم  اجنآ  دراد و  تلزنم  تسا و  ورین  ياراد  ادخ - شرع - بحاص  شیپ  هک  یمرتحم  لوسر  هدروآ  لیربج - مرتحم - ریفس 
یقفا رد  هکیلاح  رد  ار  یحو  هدـنروآ  هک  مروخیم  دـنگوس  تسین و  هدز  نج  هناوید و  مرکا - ربمغیپ  امـش - راـی  تسا و  نیما  و  هکئـالم -

زا لیربج  هک  دنراد  تلالد  تایآ  دید ) دوب  راکشآ 
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 115 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دشابیم نیما  اورنامرف و  تلزنم و  میظع و  يورین  ياراد  ادخ و  کیدزن  نابرقم 

ْمِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  : » دیامرفیم دـنمارک  هکئالم  هک  شرع  نیبرقم  نیمه  فصو  رد  رگید  ياج  رد  و 
شرع فارطا  رد  هکنانآ  دننکیم و  لمح  ار  وت  يادخ  شرع  هکیناسک  همجرت :  ) هیآ 7 نمؤم  هروس  اُونَمآ » َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َو 

هیآ تلالد  دننکیم ) ترفغم  بلط  دندروآ  نامیا  هکیناسک  يارب  دنروآیم و  نامیا  واب  دنیوگیم و  حیبست  دمح  هارمه  دوخ  يادخب  دنشابیم 
نامیا دننام  هدش  رکذ  نانآ  يارب  هک  یفاصوا  اریز  تسا  نشور  دنشابیم  هدارا  روعش و  ياراد  لقتـسم و  تادوجوم  نیبرقم  هکئالم  هکنیاب 

. تسین راگزاس  هدارا  روعش و  لقتسم و  دوجو  اب  زج  نارگید  يارب  ترفغم  بلط  ادخب و 
ِِهتَدابِع ْنَع  ْفِْکنَتْسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا  َال  َو  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِسَْملا  َفِْکنَتْسَی  َْنل  : » دیامرفیم نیبرقم  هکئالم  نیمه  هرابرد  زاب  و 

اوُرَبْکَتْسا َو  اوُفَْکنَتْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  دیامرفیم - هک  اجنآ  ات  ًاعیِمَج - ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو 
 116 ص : مالسا ، رد  نآرق 

يراددوخ ادخ  یگدنب  زا  زگره  حیسم  همجرت :  ) هیآ 173 ءاسن  هروس  ًاریِـصَن » َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف 
عمج دوخ  يوسب  ار  ناشیا  همه  يدوزب  دـنک  یـشک  ندرگ  یچیپرـس و  وا  یگدـنب  زا  هک  ره  نیبرقم و  هکئـالم  هن  دـنکیمن و  یچیپرـس  و 

باذع كاندرد  یباذع  اب  ار  نانآ  دـندومن  یـشکندرگ  دـندرک و  یچیپرـس  هکیناسک  اما  و  دـیامرفیم - هک  اجنآ  ات  دومن - دـهاوخ  يروآ 
(. تفای دنهاوخن  يروای  تسرپرس و  دوخ  يارب  ادخ  زج  درک و  دهاوخ 

تمایق زور  باذع  اب  یگدنب  زا  فلخت  تیـصعم و  تروص  رد  یلو  دننکیمن  تیـصعم  هچ  رگا  نیبرقم  هکئالم  حیـسم و  هک  تسا  یهیدـب 
هدارا روعش و  دوجو و  لالقتسا  اب  زج  تسا  فیلکت  عون  کی  كرت  رب  عرفتم  هک  تمایق  زور  باذع  اب  دیدهت  دناهدش و  دیدهت  هیآ  نیرد 

. دشابیمن تسرد 
ینامـسآ هتـشرف  کی  نآرق  نایب  قبط  دشابیم  یحو  هدنروآ  دوشیم و  هدیمان  زین  لیربج  هک  نیما  حور  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  تایآ  زا 

. تسا لقتسم  هدارا  روعش و  دوجو و  ياراد 
( تسا عاطم  اجنآ  نآرق  هدنروآ  « ) ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  : » تشذگ ریوکت  هروس  تایآ  لالخ  رد  هک  ياهلمج  زا  هکلب 

 117 ص : مالسا ، رد  نآرق 
هلیـسوب نآرق  یحو  یهاگ  ای  هتـسویپ  دنـشابیم و  يو  رادربنامرف  هکئالم  زا  یهورگ  هدوب  اورنامرف  الاب  ملاع  رد  لیربج  هک  دوشیم  هدافتـسا 

ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُـص  ِیف  ُهَرَکَذ  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذـَت  اهَّنِإ  اَّلَک  : » دـننکیم هراشا  ینعم  نیاب  زین  سبع  هروس  تایآ  هکناـنچ  هدیـسریم  يو  ناتـسد  ریز 
سپ تسا  يروآ  دای  تایآ  نیا  اـی  نآرق  نیا  یتسردـب  زگره ، هن  همجرت :  ) هیآ 16 سبع  هروس  ٍةَرََرب » ٍمارِک  ٍةَرَفَـس - يِْدیَِأب  ٍةَرَّهَطُم  ٍۀَعُوفْرَم 

مرتـحم و یناریفـس  تسد  رد  هدـش  كاـپ  هـبترم و  دـنلب - یمارگ و  تـسا  یئاههفیحـص  رد  هرکذـت - نـیا  دروآ - داـیب  دـهاوخیم  هـک  ره 
(. راکوکین

نیطایش هکئالم و  - 3

هراشا

رـش و هب - هک  تسا  یعیبط  ياوق  مان  نیطایـش  و  یتخبـشوخ ، ریخب و  هک  تسا  یعیبط  ياوق  ماـن  ناگتـشرف  هکئـالم و  هتـشذگ  هیجوت  قبط 
نوریب تادوجوم  هدعکی  ار  نیطایـش  هکئالم و  نآرق  تسنیا و  فالخ  دوشیم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  زا  هچنآ  یلو  دننکیم ! توعد  یتخبدـب 

. دنادیم لقتسم  هدارا  روعش و  دوجو و  ياراد  سح و  زا 
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بجومب هک  تشذگ  هراب  نیرد  يدنچ  تایآ  هکئالم ، اما 
 118 ص : مالسا ، رد  نآرق 

نآرق رد  زین  يرگید  رایسب  تایآ  دنتسه و  دریذپیم  ققحت  هدارا  روعش و  اب  هک  یئاهراک  نامیا و  ياراد  لقتـسم و  تادوجوم  هکئالم  اهنآ 
. دهدیم یهاوگ  یعدم  نیمهب  هک  تسه  دیجم 

نآرق ياج  دنچ  رد  تسا  هدـیدرگ  يراج  لاعتمیادـخ  وا و  نایم  هک  ياهرواحم  مدآ و  هدجـس  زا  سیلبا  یچیپرـس  يارجام  نیطایـش  اما  و 
ْمُهَّنَیِوْغَُأل  » درک مهاوخ  هارمگ  صلخم  ناگدنب  زج  ار  مدآ  هیرذ  همه  دیوگیم : برق  تحاس  زا  ندش  هدنار  زا  سپ  سیلبا  هدش  لقن  دـیجم 

رفیکب تشاد - یهاوخ  رشب  زا  هک  یناوریپ  وت و  زا  ار  خزود  دیامرفیم : باوج  رد  لاعتمیادخ  و  َنیِصَلْخُْملا » ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  « 1»
«. 2 « » َنیِعَمْجَأ ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَّمِم  َو  َْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل   » دومن مهاوخ  رپ  ناتلامعا -

فطع دوخ  مالک  زا  رگید  ياج  رد  لاعتمیادخ  نینچمه  ددنبیمن و  تروص  هدننیب  رفیک  كاردا  روعـش و  اب  زج  لمع  رفیک  تسا  یهیدب 
: دیامرفیم هدرک  ار  رشب  سیلبا  هک  يدیدهتب 

« َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو  »
______________________________

هیآ 83. هروس ص  ( 1)

هیآ 85. هروس ص  ( 2)
 119 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هکنانچ دـندرک ) ار  وا  يوریپ  نینمؤم  زا  ياهقرف  زج  سپ  دیـشخب  ققحت  تشاد  ناـشیاب  هک  ار  یناـمگ  سیلبا  همجرت :  ) هیآ 20 ابس  هروس 
. هتخاس فصتم  نامگ  نظ و  اب  ار  سیلبا  مینیبیم 

ِیل َناک  ام  َو  ْمُُکتْفَلْخَأَف  ْمُُکتْدَـعَو  َو  ِّقَْحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق  اََّمل  ُناـْطیَّشلا  َلاـق  َو  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  نینچمه  و 
: همجرت  ) هیآ 22 میهاربا  هروس  ْمُکَسُْفنَأ » اُومُول  َو  ِینُومُوَلت  الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  ْمُْکیَلَع 

امش رب  یطلست  ارم  مدرک و  فلخت  مداد و  هدعو  زین  نم  قح  هدعو  داد  هدعو  امشب  ادخ  دیوگیم : تفای  همتاخ  راک  هکنآ  زا  سپ  ناطیش  و 
تمالم و دینک ) تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکم و  شنزرـس  تمالم و  ارم  سپ  دـیتفریذپ  امـش  مدرک و  توعد  طقف - ار - امـش  هکنیا  زج  دوبن 

. دریگیم قلعت  دنراد  هدارا  روعش و  هک  یناسکب  اهنت  هک  تسا  يروما  زا  زین  شنزرس 
هدارا روعش و  دوجو و  نتشاد  اب  هک  دنکیم  تابثا  یتالاح  تافـص و  ناطیـش  يارب  تسا  نیماضم  نیمه  رد  هک  يرگید  تایآ  الاب و  تایآ 

. دننکیمن قدص  دنشابیم  تافص  نیا  دقاف  هک  یعیبط  ياوق  رب  دنمزالم و  یلالقتسا 
120 ص : مالسا ، رد  نآرق 

: نج

توعد هک  ینادنزرف  هرابرد  لاعتمیادخ  تسه . زین  نج  هرابرد  رتنـشور  رتشیب و  هکلب  تشذـگ  نیطایـش  هکئالم و  هرابرد  هک  یتایآ  رئاظن 
َّقَح َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » دیامرفیم دنرامـشیم  ناگتـشذگ  ریطاسا  تافارخ و  ار  ادخ  نیئآ  دـنروآ و  یمن - نامیا  هتفریذـپن  ار  دوخ  ردام  ردـپ و 

نخس هکیناسک  دننانآ  همجرت :  ) هیآ 18 فاقحا  هروس  َنیِرِـساخ » اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع 
دننام زین  نج  هیآ  نیا  ياضتقمب  دـندوب ) راکنایز  نانآ  یتسردـب  دناهتـشذگ  رد  سنا  نج و  زا  هک  یئاهتما  نایم  رد  هدـش  تباث  ناـشیا  رد 

. دنراد ریم  گرم و  فیلاکت و  فلتخم و  ياهتما  ناسنا 
ْمِهِمْوَق یلِإ  اْوَّلَو  َیُِضق  اَّمَلَف  اُوتِْصنَأ  اُولاق  ُهوُرَـضَح  اَّمَلَف  َنآْرُْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َْکَیلِإ  اْنفَرَـص  ْذِإ  َو  : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  زاب  و 
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اُوبیِجَأ انَمْوَق  ای  ٍمیِقَتْـسُم  ٍقیِرَط  یلِإ  َو - ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِْزنُأ  ًاباتِک  انْعِمَـس  اَّنِإ  انَمْوَق  ای  اُولاق  َنیِرِذـْنُم 
ْنِم َُهل  َْسَیل  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاد  ْبُِجی  ـال  ْنَم  َو  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اوـُنِمآ  َو  ِهَّللا  َیِعاد 

َِکئلوُأ ُءاِیلْوَأ  ِِهنوُد 
 121 ص : مالسا ، رد  نآرق 

وت يوـسب  نآرق  ندینـش  يارب  ار  نـج  زا  نـت  دـنچ  هـک  ار  یتـقو  مـینکیم  يروآ  داـی  هـمجرت :  ) هیآ 32 فاـقحا  هروـس  ٍنِیبـُم » ٍلالَـض  ِیف 
يوسب توعد - راذنا - يارب  تفای  همتاخ  هکنیمه  سپ  دیهد  شوگ  دنتفگ  رگیدـمهب - دـنتفای - روضح  نآ  يارب  هکیتقو  ات  میدـینادرگرب 
یئامن هار  تسار  هار  يوسب  قح و  يوسب  هدـش  لزان  یـسوم  زا  سپ  هک  میداد  شوگ  ار  یباتک  ام  موق  يا  دـنتفگ : دـندش  هناور  دوخ  موق 
هکیسک دهد و  هانپ  كاندرد  یباذع  زا  ار  امـش  دزرمایب و  ناتناهانگ  زا  ادخ  ات  دیروایب  نامیا  يوب  دیریذپب و  ار  ادخ  یعاد  موق  يا  دنکیم 
راکـشآ یهارمگ  کـی  رد  ناـنآ  درادـن  ادـخ  زج  يرگید  ناتـسرپرس  تسین و  هدـننک  زجاـع  ار - ادـخ  نـیمز - رد  دریذـپن  ار  ادـخ  یعاد 

(. دنشابیم
يرگید تایآ  تسا و  نشور  دنشابیم  فیلکت  هدارا و  روعـش و  لقتـسم و  دوجو  ياراد  هورگ  کی  رـشب  دننام  زین  نج  هکنیاب  هصق  تلالد 

. دنتسین رتمک  یئالاب  تایآ  زا  یعدم  نیا  رب  تلالد  رد  هک  تسا  تمایق  تایآ  نایم  رد  دیجم  نآرق  رد  زین 
122 ص : مالسا ، رد  نآرق 

توعدب نادجو  يادن  - 4

تاحالـصاب یناسنا  نادـجو  هک  یئادـن  زا  تسا  ندـش  ریگ  ندرگ  ندـش و  هتخیگنارب  ناـمه  تلاـسر  توبن و  ینعم  هتـشذگ  هیجوت  قبط 
: دیامرفیم لاعتمیادخ  اریز  دوشیم  هدیمهف  ینعم  نیا  فالخ  دیجم  نآرق  زا  یلو  دیامنیم  یمومع 

دومن ماهلا  سپ  درک  تسرد  ار  وا  هکیـسک  سفنب و  دنگوس  همجرت :  ) هیآ 8 سمـش  هروس  اهاْوقَت » َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس  ام  َو  ٍسْفَن  َو  »
تـشز دب و  کین و  دوخ  يدادادخ  داهن  نادجو و  اب  ناسنا  زا  درف  ره  هیآ  تلالدب  ار ) وا  يراکزیهرپ  يراک و  هزب  تخادنا - شلدـب  واب -

دنوشیم و راگتـسر  هداد  شوگ  یخرب  هکنیا  زج  تسا  هتفهن  ناسنا  ره  نورد  رد  تاحالـصا  يادن  دنکیم و  كرد  ار  دوخ  لامعا  يابیز  و 
: دیامرفیم دعب  هکنانچ  دنرادیم  رب  مدق  یتخبدب  يوسب  هدرکن  انتعا  یخرب 

و دینارورپ )  ) داد بوخ  ومن  ار  سفن  هکیـسک  دـش  راگتـسر  همجرت :  ) هیآ 10 سمـش  هروس  اهاَّسَد » ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاَّکَز  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  »
توبن و دارفا  همه  دراد ، تیمومع  هک  دوب  نادجو  يادـن  نیمه  رثا  تلاسر  توبن و  رگا  و  تشاد ) زاب  نآب  ومن  زا  ارنآ  هکنآ  دـش  راکنایز 

نیا لاعتمیادخ  هکنآ  لاح  دنتشاد و  ار  تلاسر 
 123 ص : مالسا ، رد  نآرق 

: دیامرفیم هکنانچ  دهدیم  صیصخت  دارفا  زا  یخربب  ار  بصنم 
هکینامز همجرت :  ) هیآ 124 ماعنا  هروس  ُهََتلاسِر » ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو  »

دنادیم رتهب  ادخ  دوش . هداد  زین  امـشب  دـش  هداد  ادـخ  ناربمغیپب  هچنآ  هکیتقو  ات  دروآ  میهاوخن  نامیا  دـنیوگیم  دـیآیم  ناشیا  يارب  ياهیآ 
زین ناشیا  دوش و  یمومع  تلاسر  هک  دـندرکیم  طرـش  دوخ  نامیا  يارب  رافک  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  دـهد ) رارق  ار  دوخ  تلاسر  اـجک 

. دنکیم تیبثت  ار  تلاسر  ندوب  یصاصتخا  هداد  ناشیاب  در  خساپ  لاعتمیادخ  یلو  دنشاب  هتشاد  نآ  زا  ياهرهب 

مود هیجوت  فارطا  رد  - 5

هکلب میتـسین  مرکا  ربـمغیپ  يوعد  قدـص  یمالـسا و  توـعد  تیناـقح  تاـبثا  ماـقم  رد  ـالعف  میداد ، رکذـت  لوا  هیجوـت  لـیذ  رد  هکناـنچ 
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: اریز دهدیمن  قفو  ینآرق  تانایب  اب  زین  مود  هیجوت  هک  میئوگب  میهاوخیم 
باب زا  هک  تسا  یفارخ  تاداقتعا  هتشر  کی  دناهدرک  نیقلت  مدرمب  ناربمغیپ  هک  يداقتعا  لوصا  مود  هیجوت  قبط 

 124 ص : مالسا ، رد  نآرق 
یئادـخ سرت  زا  مدرم  هک  هدوب  یهاوخ  ریخ  هار  زا  هتبلا  هدـش ، لیمحت  دـندوب  يراع  گنهرف  ملع و  زا  هک  نامز  نآ  مدرمب  ینید  تساـیس 

هک یتشهب  رد  عمط  زا  نینچمه  دوشیم و  هداد  زورنآ  رد  رفیک  هک  تمایق  زور  سرت  دـهدیم و  تخـس  رفیک  ینید  نیناوق  زا  یچیپرـسب  هک 
. دننک يوریپ  ینید  نیناوق  زا  هدیدرگ  لوکوم  تمایق  زورب  هدش و  هداد  دیون  نارادربنامرفب 

هکیـسک تسا و  نشور  رایـسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تاـیح  خـیرات  یلو  تسین  نشور  داـیز  ناربمغیپ  ریاـس  یگدـنز  خـیرات 
نامیا و دص  رد  دص  دوخ  توعدب  ترضحنآ  هک  تشاد  دهاوخن  دیدرت  نیرتمک  دنک  هعجارم  هناقیقد  ترضحنآ  تریـس  تایح و  خیراتب 

نآرق رد  هک  هلدا  نیهارب و  همهنیا  دوب  یفارخ  یناتـساد  ینید  تاداقتعا  ناتـساد  رگا  تروص  نیرد  تسا ، هتـشاد  نانیمطا  دامتعا و  الماک 
توبنب عجار  تاداقتعا  ریاس  يو و  تافص  ریاس  دیحوت و  ملاع و  عناص  تابثا  يارب  هک  یتاجاجتحا  هدش و  هماقا  یمالسا  تاداقتعاب  میرک 

. تشادن ینعم  زگره  هدش  داعم  و 
125 ص : مالسا ، رد  نآرق 

؟ دیوگیم هچ  توبن  یحو و  ینعم  رد  دوخ  نآرق  د -

هراشا

یحو تسا و  هدمآ  تسدب  هدش  ص )  ) مرکا ربمغیپب  هک  ییحو  هار  زا  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  تسنیا  دیآیم  تسدـب  دـیجم  نآرق  زا  هچنآ 
یهاگ هک  تسا  يرگید  روعش  كرد و  اب  هکلب  دوشیمن  كرد  یلقع  رکفت  سح و  هار  زا  هک  تسا  يدام ) ریغ   ) ینامسآ میلکت  عون  کی 

یئادـخ میلعت  یحو و  زا  ار  لـقع  سح و  زا  ناـهن  ینعی  یبـیغ  تاروتـسد  دوـشیم و  ادـیپ  یئادـخ - تساوـخ  بسحب  دارفا - زا  یخرب  رد 
. دوشیم هدیمان  توبن  زین  رما  نیا  يرادهدهع  دنکیم ، تفایرد 

: میریزگان نیریز  تامدقم  نایب  رکذت و  زا  بلطم  نیا  نتخاس  نشور  يارب 

[ دنراد یفده  تیاغ و  دوخشیادیپ  دوجو و  رد  تادوجوم  مامت  - 1]

اهنآ زا  کی  ره  دنـشابیم  دوهـشم  ناهج  نیرد  هک  ینوگانوگ  ياهعون  هک  دش  هداد  رکذـت  یلـصفم  ثحب  نمـض  رد  باتک  نیا  لیاوا  رد 
دـشابیم و ناور  هجوتم و  نآ  يوسب  شیادـیپ  زاغآ  زا  هک  دراد  یفدـه  تیاغ و  دوخ  شیادـیپ  دوجو و  رد  رادـناج  ریغ  رادـناج و  زا  معا 
. تسا عوـن  نآ  هژیو  ياـهتیلاعف  ءاـشنم  ءدـبم و  هک  تسا  زهجم  يرازبا  يوـق و  اـب  دوـخ  يدوـجو  ناـمتخاس  رد  دراد  هک  یفدـه  بساـنتب 

هک یئاهتیلاعف 
 126 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هروس يدَه » َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  «: » 1  » دیامرفیم لاعتمیادخ  هکنانچ  دـنکیم  زوریپ  هرخالاب  کیدزن و  دوخ  فدـهب  ارنآ 
هیآ 3. یلعا  هروس  « 2 « » يدَهَف َرَّدَق  يِذَّلا  َو  يَّوَسَف  َقَلَخ  يِذَّلا  : » دیامرفیم زاب  و  هیآ 51 . هط 

نآ يوسب  هک  دراد  یفده  دوخ  یگدنز  رد  تسین و  ینثتـسم  یمومع - تیادـه  نوناق  تیلک - نیزا  ناسنا  عون  هک  دـش  هداد  رکذـت  زین  و 
تسکـش و تسوا و  تداعـس  لاـمک و  دوـخ  فدـه  نتفاـیرد  وا  يزوریپ  تسا و  بساـنتم  نآ  اـب  هک  تسا  زهجم  یتازیهجت  اـب  هجوـتم و 
، دوـشیم تیادـه  دوـخ  تیاـغ  فدـه و  يوـسب  شنیرفآ  یئاـمنهار  اـب  تـسوا و  یتخبدـب  تواقـش و  ضقن و  نآ  لوـصو  زا  وا  يدـیمون 
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اَّمِإ َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  ًاریَِـصب  ًاعیِمَـس  ُهاْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  : » دـیامرفیم ناسنا  صوصخ  تیادـه  رد  لاعتمیادـخ 
زا ار  ناسنا  ام  یتسردب  همجرت :  ) هیآ 3 رهد  هروس  ًاروُفَک » اَّمِإ  َو  ًارِکاش 

______________________________

. درک یئامنهار  شعفانم ) يوسب   ) سپس داد  ارنآ  هژیو  شنیرفآ  زیچ  رهب  هک  تسا  یسک  ام  يادخ  ( 1)
. درک یئامنهار  سپ  داد  هزادنا  هک  یسک  درک و  تسرد  سپ  دیرفآ  هکیسک  ( 2)

 127 ص : مالسا ، رد  نآرق 
میدرک یئاـمنهار  تـسار  هارب  ار  وا  اـم  مـیدرک  اـنیب  اونـش و  ار  وا  سپ  میدـیرفآ  دوـب  شیاـمزآ  ءـالتبا و  ریز  هتـسویپ  هـک  یجاـشما  هـفطن 

. ساپسان ای  دشاب  رازگساپس 
ای درک - يریگ  هزادـنا  هدـیرفآ  هفطن  زا  ار  ناسنا  همجرت :  ) هیآ 20 سبع  هروس  ُهَرَّسَی » َلِیبَّسلا  َُّمث  ُهَرَّدَـقَف  ُهَقَلَخ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  : » دـیامرفیم زاب  و 

-( دومن راومه  درک - ناسآ  شیارب  ار  هار  نآ  زا  سپ  داد - رارق  هزادنا  شیارب 

: یگدنز هار  ندومیپ  رد  ناسنا  زایتما  - 2

ار دوخ  ياهراک  تسا و  یملع  تیلاعف  نارادـناج  تیلاعف  هک  تسنیا  دـنراد  ناجیب  هورگ  زا  یناهج  تادوجوم  رادناج  هورگ  هک  يزایتما 
نارگیدب تبسن  يزایتما  تسا  کیرـش  یملع  تیلاعف  رد  نارادناج  ریاس  اب  هک  لاح  نیع  رد  ناسنا  دنهدیم و  ماجنا  روعـش  كرد و  هار  زا 

ماجناب تیلاعف  ناکما  درجمب  تسه  تیلاعف  ناکما  شیارب  هک  یئاهراک  رد  ینعی  تسا  زهجم  درخ  لقع و  اب  ناـسنا  هک  تسنیا  نآ  دراد و 
دوب رتشیب  شررض  رگا  دزادرپیم و  راکب  دیآ  بلاغ  شعفن  هکیتروص  رد  دجنسیم  ار  راک  ررض  عفن و  رش و  ریخ و  هکلب  دزادرپیمن  لمع 

 128 ص : مالسا ، رد  نآرق 
یئاج رد  زین  لقع  دـنکیم و  يوریپ  دوخ  لقع  مکح  زا  هداد  هک  یـصیخشت  بسح  هب  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  دـنکیم و  يراددوخ 

دهاوخ رداص  كرت  موزلب  مکح  دید  محازم  ررـض  ای  صلاخ  ررـض  هک  یئاج  رد  دومن و  دهاوخ  لعف  موزلب  مکح  دید  محازم  یب  عفن  هک 
كرت و ای  لعف  يوسب  توعد  اـما  دـنک  كرد  ار  كرت  اـی  لـعف  ندوب  يرورـض  هک  تسنیا  لـقع  تواـضق  مکح و  زا  اـم  دارم  هتبلا   ) درک

عفن دـهدیم و  ماـجنا  ار  كرد  لـمع  نآ  تساوـخ  يور  لـقع  هـک  تـسا  یـساسحا  هفطاـع و  راـک  تـقیقح  رد  ود  نآ  زا  یکی  نتـساوخ 
یکی اهنآ  رد  مکح  تواضق و  كرد و  تسا  يداد  رارق  يرابتعا و  اهکرد  نیا  نوچ  يرآ  دـنکیم  بیذـکت  ای  قیدـصت  ار  لعف  محازمیب 

(. دوش یفاک  تقد  تسا ،

؟ تسا یعامتجا  ینعم  هچب  ناسنا  عون  - 3

تـسدب تسد  دارفا  دنکیم و  هدرکیم و  یگدنز  یعمج  هتـسد  عامتجا و  لاح  رد  هتـسویپ  تسا و  یعامتجا  جراخ  رد  ناسنا  عون  هکنیا  رد 
لوا زا  دهاوخیم و  یلوا  عبط  ياضتقمب  ار  یتسدمه  نواعت و  نیا  ایآ  یلو  تسین ، يدیدرت  دنزادرپیم  جئاوح  عفرب  نواعت  اب  هداد  رگیدـمه 

هک تسا  لیام 
 129 ص : مالسا ، رد  نآرق 

؟ درادرب مهـس  دوخ  يارب  دراد  هک  یعامتجا  نزو  بسح  هب  راک  لوصحم  عومجم  زا  دـهد و  ماجنا  نارگید  اـب  هتخیمآ  ار  دوخ  ياـهتیلاعف 
ياهتـساوخ اب  هک  دراد  زین  یتاـساسحا  فطاوع و  دراد و  یئاهیدـنمزاین  جـئاوح و  ناـسنا  یـصخش  تعیبط  هک  تسنیا  میباـییم  اـم  هچنآ 

. تسا ربخیب  نارگید  ياهتساوخ  اهزاین و  زا  هلحرم  نیرد  دزادنایم و  راکب  ار  دوخ  رازبا  اوق و  دوخ  نوگانوگ 
دریگیم کمک  نیمز  تابکرم  طیاسب و  زا  دوخ  دصاقمب  لوصو  هار  رد  دـنکیم ، هدافتـسا  زیچ  همه  زا  دوخ  ياهیدـنمزاین  عفر  يارب  ناسنا 
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ياهیدـنمزاین فرـصمب  ار  اهنآ  دوجو  تالوصحم  تاناویح و  عاونا  هشیر و  هقاس و  ات  هتفرگ  هویم  گرب و  زا  ار  اـهتخرد  تاـتابن و  ماـسقا 
یناسنا ایآ  دنکیم . لیمکت  هدروآ  تسدب  هچنآ  اب  ار  دوخ  صقاون  هدرب  هرهب  اهنآ  دوجو  دئاوف  زا  هدومن  مادختسا  ار  همه  دناسریم و  دوخ 

دوخ ناعونمهب  هکیتقو  دنکیم ، هدافتـسا  شدوجو  جئاتن  زا  هدومن  مادختـسا  دوخ  عفانم  هار  رد  دـنکیم  ادـیپ  هچ  ره  تسا و  نیا  شلاح  هک 
هار رد  هدرک و  زارد  اـهنآ  يوـسب  يراـکمه  نواـعت و  تسد  افـص  هار  زا  تـفرگ و  دـهاوخ  شیپ  رگید  ياهـیور  هتـشاذگ  مارتـحا  دیـسر 

دوخ عفانم  زا  یشخب  زا  ناشعفانم 
 130 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. زگره هن  دیشوپ ؟ دهاوخ  مشچ 
دـنکیم و سح  دـمآ  رد  دـهاوخن  اهنآ  همه  ندروآ  رب  هدـهع  زا  یئاهنتب  زگره  هک  ار  دوخ  رامـشیب  ياهیدـنمزاین  فرطکی  زا  ناـسنا  هکلب 

يو هک  یئورین  هک  دنکیم  هدهاشم  رگید  فرط  زا  دیامنیم و  كرد  دوخ  رگید  ناعونمه  تسدـب  ار  اهیدـنمزاین  نآ  زا  یـشخب  عفر  ناکما 
عافد دوخ  عفانم  زا  هکنانچ  دنراد و  دنتـسه  ناسنا  يو  دـننام  هک  زین  نارگید  تسا  هتفهن  يو  نورد  رد  هک  یئاهتـساوخ  اهوزرآ و  دراد و 

. دنراد ار  لاح  نیمه  زین  نارگید  دشوپیمن  مشچ  دنکیم و 
لباقم رد  دهدیم و  نارگیدـب  يدـنمزاین  عفر  يارب  ار  دوخ  راک  عفانم  زا  يرادـقم  دـهدیم و  نت  یعامتجا  نواعتب  ارارطـضا  هک  تسا  اجنیا 

دتـس داد و  رازاب  کی  دراو  تقیقح  رد  و  دنکیم . تفایرد  نارگید  راک  عفانم  زا  دراد  مزال  دوخ  ياهیدـنمزاین  عفر  يارب  هک  يرادـقم  نآ 
. دسریم شورفب  نآ  رد  یگدنز  مزاول  هنوگ  همه  تساپرس و  هتسویپ  هک  دوشیم  یمومع 

هک يراک  شزرا  رادـقمب  ینعی  دوخ  یعامتجا  نزو  بسحب  دارفا  زا  کـی  ره  دوشیم و  هتخیر  مه  يور  هعماـج  راـک  لوصحم  هجیتن  رد  و 
دربیم مهس  هدربمان  لوصحم  زا  دهدیم  هعماجب 

 131 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دیامنیم عفر  ار  دوخ  یگدنز  ياهیدنمزاین  هدرب  هک  یمهس  اب  و 

مادختسا دوخ  عفانم  هار  رد  ار  نارگید  هک  تسنیا  دهاوخیم  ار  دوخ  عفانم  هک  ناسنا  یلوا  عبط  ياضتقم  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  نایب  زا 
لاح هعلاطم  زا  هلئسم  نیا  دهدیم . نت  ینواعت  عامتجاب  هک  تسا  يراچان  رارطضا و  هار  زا  اهنت  دیامن و  هدافتـسا  ناشیا  راک  هرهب  زا  دنک و 

اب ار  دوخ  تساوخرد  دنکیم و  تساوخرد  فازگ  روطب  ارچ و  نوچیب و  دهاوخیم  شلد  هچ  ره  كدوک  اریز  تسا  نشور  رایسب  ناکدوک 
اجیردت دوخ  یفازگ  ياهاضاقت  زا  دوشیم  رتانـشآ  عاضواب  رتکیدزن و  عامتجا  هنحـصب  نس  نتفر  الاب  اب  هک  مک  مک  دیامنیم و  دیکأت  هیرگ 

. دیامنیم شومارف  یلکشب  ار  یئوگ  فازگ  هدش  هعماج  دراو  الماک  ات  دشوپیم  مشچ 
ینواعت عامتجاب  اباحم  یب  دروآ  تسدب  دشاب  نارگید  تردـق  قوف  هک  یتردـق  ناسنا  تقو  ره  هک  مینیبیم  ةداع  هکنیا  بلطم  رگید  هاوگ 

. دهدیم صاصتخا  دوخب  ضوع  نودب  ار  ناشراک  عفانم  دزادرپیم و  دارفا  مادختساب  هدز  اپ  تشپ  نآ  مزاول  و 
: دیامرفیم ینواعت  عامتجا  نیاب  هراشا  رد  لاعتمیادخ 

ْمُهَضَْعب انْعَفَر  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  »
 132 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ناشنایم رد  ار  ناشیگدـنز  هیام  ایند  یگدـنز  رد  اـم  همجرت :  ) هیآ 32 فرخز  هروس  ایِرْخُـس » ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َذِـخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف 
(. دزاس رخسم  ار  رگید  یخرب  ناشیا  زا  یخرب  ات  میداد  قوفت  یتاجرد  رگید  یخرب  رب  ار  ناشیا  زا  یخرب  میدرک و  تمسق 

دـشابیم قئاف  نارگید  هب - یگدنز  هیام  زا  یـشخب  رد  دارفا  زا  کی  ره  نآ  رد  هک  ناسنا  ینواعت  عامتجا  تقیقحب  دنکیم  هراشا  همیرک  هیآ 
عفنب ار  ناشلامعا  هتخاس و  دوخ  رخـسم  ار  نارگید  تسا  قئاف  هچنآ  رد  ناشیا  زا  کی  ره  دنتوافتم و  یفلتخم  تاجرد  اب  دارفا  هجیتن  رد  و 

. دنهدیم لیکشت  ار  یعامتجا  دحاو  کی  هدش  هتفاب  مهب  هماج  دوپ  رات و  دننام  دارفا  هجیتن  رد  دنادرگیمرب و  دوخ 
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بازحا هروس  ًالوُهَج » ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ( » تسا رگمتـس  ناسنا  یتسردب  همجرت :  ) هیآ 32 میهاربا  هروس  ٌمُولََظل » َناْسنِْإلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم زاب  و 
(. دوب نادان  رگمتس و  وا  اریز  همجرت :  ) هیآ 72

. دراذگیم ناشعفانم  يور  تسد  هدرک  زواجت  نارگید  میرحب  نآ  هطساوب  ناسنا  هک  مادختسا  یعیبط  هزیرغب  دنکیم  هراشا  همیرک  هیآ 
133 ص : مالسا ، رد  نآرق 

نوناق موزل  فالتخا و  زورب  - 4

لمع يدازآ  زا  یخرب  تقیقح  رد  هلیـسو  نیدـب  هتفریذـپ و  ار  ینواعت  عامتجا  دوخ  ناعونمه  اب  دروخرب  ماقم  رد  ارارطـضا  ناسنا  هچ  رگا 
هک شحاف  توافت  لداعت و  مدـع  دوجو  اب  ینواعت  عامتجاب  يراذـگ  انب  درجم  یلو  تسا  هدومن  ادـف  رگید  یخرب  يرادـهگن  يارب  ار  دوخ 

حالصا يارب  هک  عامتجا  نیمه  دارفا  عفانم  دروخرب  رثا  رد  دنکیمن و  اود  ار  يدرد  تسا  دارفا  یمسج  یحور و  يورین  رد  هنزاوم  ماقم  رد 
. دوشیم فالتخا  داسف و  زورب  ببس  نیلوا  دوب  هدمآ  دوجوب  فالتخا  عفر  و 

اریز دوشیم ، سح  ـالماک  دـشاب  مارتحا  دروم  ملـسم و  نیعمتجم  ناـیم  رد  هک  یکرتـشم  تاررقم  هلـسلس  کـی  ترورـض  هک  تسا  اـجنیا 
دـشاب مرتحم  ملـسم و  رادیرخ  هدنـشورف و  شیپ  هک  یکرتشم  تاررقم  رگا  مه  يزیچان  دتـس  داد و  هلماعم  کی  رد  یتح  هک  تسا  یهیدب 

ندـش و یـشالتم  زا  عامتجا  نآ  نایرج  اب  هک  دـیآ  دوجوب  ینیناوق  دارفا  نایم  رد  دـیاب  سپ  دریذـپیمن ، ققحت  هلماعم  دـشاب  هتـشادن  دوجو 
تیاده هک  شنیرفآ  هاگتسد  دنامب و  نوصم  ظوفحم و  ندش  عیاض  زا  دارفا  عفانم 

 134 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دیامن تیاده  دنکیم  نیمضت  ار  هعماج  تداعس  هک  ینوناق  يوسب  زین  ار  ناسنا  تسوا  همانرب  ءزج  ناشتداعس  فده و  يوسب  عاونا 

یگدنز هار  ندومن  ناسآ  و  تشذـگ .) هیآ  همجرت   ) هیآ 20 سبع  هروس  ُهَرَّسَی » َلِیبَّسلا  َُّمث  ُهَرَّدَقَف  ُهَقَلَخ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  : » دـیامرفیم لاعتمیادـخ 
. دوش هتشاذگ  يو  سر  تسد - رد  یتاررقم  نیناوق و  هک  تسنیا  تسا  هدش  ردقم  شیارب  یعامتجا  یگدنز  هک  ناسنا  يارب 

دنکیمن تیافک  لقع  نوناق ، يوسب  ناسنا  تیاده  رد  - 5

يو يارب  دیرفآ و  ار  ناسنا  هک  تسا  هاگتـسد  نامه  اریز  دوب  دهاوخ  شنیرفآ  هاگتـسد  راک  دشاب  هچ  ره  يوسب  هلیـسو و  رهب  تیاده  نیا 
. هتشاد ررقم  دوخ  همانرب  زا  یئزج  تسنآ  زا  یئزج  زین  ناسنا  تیاده  هک  ار  یمومع  تیاده  هداد و  رارق  یتداعس  فده 

دوخ هانگ  دوشیم  فرحنم  ای  دنامیم  زاب  دوخ  فده  زا  یببـس  انایحا  رگا  درادن و  ینعم  اطخ  ضقانت و  شنیرفآ  راک  رد  هک  تسا  نشور  و 
ای ببس  ریثأتب  دنتسم  هکلب  تسین  ببس  نآ 

 135 ص : مالسا ، رد  نآرق 
داضتم و راک  ود  یببـس  زگره  دوبن  نایم  رد  بابـسا  تمحازم  رگا  دنکیم و  فرحنم  ای  یثنخ  ار  ببـس  نآ  ریثأت  هک  تسا  يرگید  بابـسا 

. تفریذپیم فارحنا  اطخ و  دوخ  راک  رد  هن  درکیمن و  ضقانتم 
فالتخا يوسب  هک  تسا  لـقع  نیمه  اریز  تسین  لـقع  راـک  دـشاب  فـالتخا  عفار  هک  ینوناـق  يوسب  تیادـه  هک  تسا  نشور  اـجنیا  زا  و 

عامتجا دروآیم و  دوجوب  لمع  لماک  يدازآ  قالطا و  روطب  عفانم  ظفح  مادختـسا و  هزیرغ  ناسنا  رد  هک  تسا  لقع  نیمه  دنکیم ، توعد 
ءاقلا ضقانتم - رثا  ود  لماع  يورین  کی  شنیرفآ  رد  هک  تسا  یهیدب  دریذـپیم و  يراچان  رارطـضا و  هار  زا  محازم  دوجوب  رظن  ار  یلداعت 

. دهدیمن زورب  دوخ  زا  فالتخا - عفر  فالتخا ،
هک دـنزیم  رـس  یناسک  زا  همه  دوشیم  هدرمـش  هانگ  دـتفایم و  قافتا  هنازور  هک  هیراج  نیناوقب  تبـسن  رامـشیب  ياهـضقن  تافلخت و  همهنیا 

تـشادن هنایم  فلخت  اب  هزیرغ  بسحب  درکیم و  تیادـه  فالتخا  عفار  نیناوقب  لـقع  رگا  دـشیمن و  بوسحم  هاـنگ  هنرگ  دـنلقع و  ياراد 
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. دومنیم تعنامم  اهنآ  زا  دادیمن و  تیاضر  هدربمان  تافلختب 
 136 ص : مالسا ، رد  نآرق 

زا یعامتجا  تلادـع  نمـضتم  نیناوق  تیاعر  یلداعت و  عامتجا  نتفریذـپب  لقع  مکح  هک  تسنیا  لقع  دوجو  اب  تافلخت  نیا  یلـصا  لماع 
تلادـع نواعت و  تیاعرب  یمکح  محازم  دوجو  تروص  ریغ  رد  دوب و  عنام  لماک  لمع  يدازآ  زا  هک  دوب  محازم  هظحـالم  رارطـضا و  هار 

. تشادن یعامتجا 
زا هک  دنتـسه  یـصاخشا  ای  دـننکیم  فلخت  هناکابیب  هتـشاد  نوناق  هیرجم  هوق  تردـق  قوف  یتردـق  هک  دنتـسه  یناسک  ای  نوناق  نیفلختم  و 

فلخت هک  دناهدیشارت  دوخ  شیپ  یئاهرذع  ای  دننوریب  روما  نیبقارم  تلفغ  ای  لحم  ماکحتسا  ای  يرود  هطـساوب  نوناق  نایرجم  سر  تسد 
ناشربارب رد  یمحازم  لاح  ره  رد  دنیامنیم و  هدافتسا  يدعت  دروم  ناسک  یئاپ  تسدیب و  یگراچیب و  زا  ای  دنهد  هولج  ینوناق  ار  ناشدوخ 

دریگیمن و ار  قـلطم  يدازآ  وـلج  درادـن و  یمکح  تروـص  نیا  رد  لـقع  هک  تسا  نشور  تسا و  رثایب  نوـبز و  دـشاب  مه  رگا  تسین و 
. دراذگیم دوخ  لاحب  ار  مادختسا  هزیرغ 

تیاده دیامن  ظفح  هنالداع  روطب  ار  درف  عفانم  نآ  نمض  رد  دنک و  نیمـضت  نیمأت و  ار  هعماج  عفانم  هک  یعامتجا  نوناق  يوسب  لقع  سپ 
یتروص رد  اهنت  اریز  دیامن  دناوتیمن 
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يدازآ زا  عنام  یمحازم  دوخ  ربارب  رد  هک  یئاج  رد  اما  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یمحازم  هک  دـنکیم  مکح  یلداعت  عامتجا  رد  نوناق  تیاعرب 

. دنکیم فالخ  رب  مکح  ای  درادن  یمکح  زگره  دنیبن  قلطم 
زاینیب ینغتـسم و  ار  دوخ  هکنیمه  ناسنا  یتسردب  همجرت :  ) هیآ 7 قلع  هروس  ینْغَتْـسا » ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  : » دیامرفیم لاعتمیادـخ 

. دشابیم عفانم  ظفح  يارب  نوناق  نواعتب و  ثبشت  زا  يزاینیب  نامه  يزاینیب  هلمج  زا  و  درک ) دهاوخ  يدعت  زواجت و  دوخ  دح  زا  دید 

تسا یحو  هار  ناسنا  تیاده  يارب  هار  اهنت  - 6

یگنوگچ تهج  زا  نوچ  دراد و  یتداعـس  فده  دوخ  یگدنز  رد  شنیرفآ  عاونا  ریاس  دننام  ناسنا  هک  دـمآ  تسدـب  هتـشذگ  ياهثحب  زا 
عامتجا یتخبدـب  تداعـس و  رد  يو  یتخبدـب  تداعـس و  درادـن  يزیرگ  یعامتجا  یگدـنز  زا  یعیبط  ياهیدـنمزاین  يدوجو و  ناـمتخاس 

. دیوجب عامتجا  تداعس  رد  ار  دوخ  یصخش  تعیبط  تبقاع  نسح  تداعس و  هدوب  یعامتجا  دحاو  کی  ءزج  دیاب  لاح  ره  رد  دشابیم و 
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. دیامنیم نیمضت  هنالداع  روطب  ار  صخش  تداعس  انمض  هعماج و  تداعس  امیقتسم  هک  تسا  كرتشم  نوناق  اهنت  هک  دش  مولعم  و 
تیاده شنیرفآ  هار  زا  دراد  رارق  تداعـس  نیا  همدقم  رد  هچ  ره  یعون و  تداعـسب  عاونا  ریاس  دـننام  دـیاب  زین  ناسنا  هک  دـش  مولعم  زاب  و 
تیادـه هدربمان  كرتشم  نوناق  يوسب  شنیرفآ  هار  زا  تسیابیم  هجیتن  رد  دوب و  شیعامتجا  یگدـنز  تداعـس  رد  ناـسنا  تداعـس  دوش و 
تلادـع یمومع و  نواعت  تیاعرب  لاوحا  همه  رد  اریز  تسین  یفاـک  نوناـق  يوسب  تیادـه  يارب  یناـسنا  لـقع  هک  دـش  مولعم  زاـب  دوش و 

. دنکیمن مکح  یعامتجا 
تیاده هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  یلقع  كرد  زا  ریغ  ناسنا  عون  نایم  رد  كرد  زا  رگید  ینخـس  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  الاب  تامدقم  زا 

تسا یکرد  هار  میراد  غارس  ناسنا  عون  نایم  رد  لقع  هار  زا  ریغ  تاصخـشم  نیا  اب  هک  یهار  و  دریگ ، ماجنا  نآ  هلیـسوب  شنیرفآ  هدربمان 
يوعد و یتسارب  دـناهدیمان و  ینامـسآ  یحو  ماـنب  ارنآ  هتفگ و  نخـس  نآ  زا  ادـخ  ناگداتـسرف  ناربمغیپ و  ماـنب  ناـسنا  دارفا  زا  یخرب  هک 

. دناهدومن هماقا  تجح  دوخ  توعد 
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اَمِیف ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناـک  : » دـیامرفیم لاعتمیادـخ 
زا سپ  دندرکیم  یگدـنز  تافالتخا  نودـب  یگداس  لاح  رد  دـندوب - تما  کی  مدرم  همجرت : هصالخ   ) هیآ 212 هرقب  هروس  ِهِیف » اوـُفَلَتْخا 

- تعیرـش باتک - قحب  ناشیا  اب  تخیگنارب و  دندوب  هدنناسرت  هدنهد و  دیون  هکیلاح  رد  ار  ناربمغیپ  ادـخ  سپ  دـش - ادـیپ  تافالتخا  نآ 
(. دنک مکح  مدرم  تافالتخا  رد  ات  درک  لزان 

َنوُکَی اَّلَِئل  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اًلُـسُر  دـیامرفیم - هک  اجنآ  ات  ِهِدـَْعب - ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  : » دـیامرفیم زاـب  و 
حون و يوسب  میداتـسرف  یحو  هکناـنچ  میداتـسرف  یحو  وت  يوـسب  اـم  همجرت :  ) هیآ 165 ءاـسن  هروـس  ِلُـسُّرلا » َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل 

ادخ رب  مدرم  هکنیا  يارب  دندوب  هدنناسرت  هدـنهد و  دـیون  هک  یناگدشهداتـسرف  ناربمغیپ و  دـیامرفیم - هک  اجنآ  ات  حون - زا  سپ  ناربمغیپ 
-(. دوش مامت  مدرم  رب  ادخ  تجح  هکلب  دنشاب - هتشادن  تجح 

مود هیآ  دهدیم و  صیخشت  مدرم  تافالتخا  عفر  هار  اهنت  ار  توبن  یحو و  قیرط  یلوا  هیآ  تسا  ادیپ  هکنانچ 
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یفاک تجح  مامتا  هار و  نداد  ناشن  يارب  لـقع  هک  تسنیا  شمزـال  دـنکیم و  یفرعم  تجح  ماـمتا  درفب  رـصحنم  لـیلد  ار  توبن  یحو و 
ملظ حبق  دنتـشاد و  لقع  هکنیا  درجمب  دندرکیم  داسف  ملظ و  مدرم  دشیمن و  غیلبت  یهلا  ماکحا  دندوبن و  ثوعبم  ناربمغیپ  رگا  ینعی  دشابن 

. دندوبن هذخاؤم  لباق  ادخ  هاگشیپ  رد  دندیمهفیم  ار  داسف  و 

باوج لاکشا و  - 7

تیادـه باتک : ریبعتب  ای  يراذـگ  نوناق  هضیرف  دریگب  ار  مدرم  تافلخت  نیناوق و  ضقن  ولج  دـناوتیمن  لقع  هک  رذـع  نیاب  امـش  لاکـشا :
دناوتیمن زین  یحو  تاررقم  نیناوق و  هکیلاـح  رد  دـیدرپس  توبن  یحو و  تسدـب  هتفرگ  لـقع  تسد  زا  ار  یعون  تداعـس  يوـسب  ناـسنا 

. تسا رتمک  تاررقم  نیاب  مدرم  لابقا  رتشیب و  نایدا  عیارش و  تاررقم  زا  فلخت  هکلب  دریگب  ار  تافلخت  ولج  دربب و  شیپ  زا  يراک 
تیادـه نوناـق  ياـضتقمب  هچنآ  رگید و  یبـلطم  تیادـه  یئاـمنهار و  نآ  زا  مدرم  یلمع  يوریپ  تسا و  یبـلطم  هار  نداد  ناـشن  باوـج :

تسنیا تسا  نیوکت  شنیرفآ و  هدهعب  یمومع 
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ار فلخت  هار  المع  هکنیا  هن  دنک  یئامنهار  تیاده و  دیامن  نیمضت  ار  شتداعـس  هک  ینوناق  يوسب  لئاسو  زا  ياهلیـسوب  ار  ناسنا  عون  هک 
. دراد او  يوریپ  هب  ار  مدرم  ددنبب و 

تهج نیزا  هن  میتفرگ  لقع  تیافک  مدـع  لیلد  تسین  نایم  رد  لمع  يدازآ  زا  یعناـم  محازم و  هک  ار  ینوناـق  تاـفلخت  دروم  اـم  هکنیا  و 
نوناق يوریپ  یعامتجا و  نواعتب  تشادن و  یمکح  دراوم  نیا  رد  لقع  هک  دوب  تهج  نیزا  هکلب  دـنکیمن  يریگولج  لمع  زا  لقع  هک  دوب 

لمع يدازآ  ررض  دیدیم و  دوخ  ربارب  رد  تسا  لمع  يدازآ  زا  عنام  هک  یتمحازم  دوب و  رارطـضا  ساسا  رب  شتوعد  اریز  درکیمن  توعد 
دشابن نیب  رد  لمع  يدازآ  زا  یعنام  راک و  رد  یمحازم  هک  یئاج  رد  یمکاح  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دادیم  صیخـشت  نآ  عفن  زا  رتشیب  ار 

. درک دهاوخن  رما  تسا  يدازآ  فالخ  هک  ینوناق  يوریپب  یهن و  تسنآ  رد  لمع  يدازآ  هک  فلخت  زا 
یحو قیرط  یلو  دـشاب  ناسنا  موادـم  تیادـه  يارب  یفاک  هلیـسو  دـناوتیمن  دـنکیمن  مکح  نوناق  يوریپب  دراوم  همه  رد  نوچ  لـقع  سپ 

هک دراپسیم  یئادخ  تسدب  ار  مکح  دنکیم و  نوناق  يوریپ  هب  مکح  ماود  تیلک و  روطب  انثتسایب و 
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دب رفیک  ار  دـب  راک  کین و  شاداپ  ار  کین  راک  نتـشاد ، ضیعبت  نودـب  تسا و  ناسنا  بقارم  لاح  ره  رد  دوخ  یهانتمان  ملع  تردـق و  اب 
. داد دهاوخ 
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: دیامرفیم و  تسا ) ادخ  نآ  زا  اهنت  مکح  همجرت :  ) هیآ 40 فسوی  هروس  ِهَِّلل » اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : » دیامرفیم لاعتمیادخ 
راک ياهرذ  ینیگنـس  يهزادناب  هک  ره  سپ  همجرت :  ) هیآ 8 لازلز  هروس  ُهَرَی » ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  »

(. دید دهاوخ  ار  وا  يازس - دنک - دب  راک  ياهرذ  ینیگنسب  هک  ره  دید و  دهاوخ  ار  وا  شاداپ - دهد - ماجنا  کین 
زور ناشنایم  رد  ادخ  یتسردـب  همجرت :  ) هیآ 17 جح  هروس  ٌدیِهَـش » ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرفیم و 

ام َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو ال  َأ  : » دـیامرفیم و  دراد .) روضح  تداهـش و  زیچ  همه  يالاب  ادـخ  اریز  دومن  دـهاوخ  مکح  تمایق 
: همجرت  ) هیآ 77 هرقب  هروس  َنُوِنْلُعی »

« ًابِیقَر ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  : » دیامرفیم و  دنادیم .) دـننکیم  راکـشآ  هک  ار  هچنآ  دـننکیم و  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  ادـخ  هک  دـننادیمن  ایآ 
(. دشابیم بقارم  يزیچ  ره  رب  ادخ  همجرت :  ) هیآ 52 بازحا  هروس 
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تسا يرشب  یلومعم  نیناوق  زا  رتاناوت  ضقن  فلخت و  زا  يریگولج  رد  هدیسر  یحو  هار  زا  هک  ینامـسآ  نید  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 

دنرامگب و مدرم  لامعا  رهاوظب  یماظتنا  نیرومأم  نیبقارم و  هک  تسنیا  ضقن  فلخت و  زا  يریگولج  رد  يرشب  نیناوق  هلیسو  نیرخآ  اریز 
. سب دش و  دهاوخ  ءارجا  مرج  روهظ  نوناق و  تردق  تروص  رد  اهنت  هک  دنیامن  نییعت  يرفیک  نوناق  ناگدننک  ضقن  نیفلختم و  يارب 
عـضو هار  زا  ایناث  دراد  مدرم  لامعا  رهاوظب  تبـسن  یـصوصخ  نابقارم  یلومعم  ياهمیژر  يرـشب و  نیناوق  دـننام  ـالوا  ینامـسآ  نید  یلو 

ینید دـیاقع  ءزج  اثلاث  هداد و  رارق  نوناق  ناـبهگن  رگیدـمه و  لاـمعا  بقارم  انثتـسا  یب  ار  مدرم  همه  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هضیرف 
ناهج و يادـخ  اهنیا  همه  زا  رتالاب  اعبار  دوشیم و  یناگیاب  تساوخزاـب  زور  يارب  ظـفح و  طبـض و  دـب  کـین و  زا  مدرم  لاـمعا  هک  تسا 

. تسا رظان  رضاح و  اج  ره  رد  لاح و  همه  رد  طیحم و  يو  لمع  ناسناب و  نایناهج 
تساوخزاب زور  رفیک  هدش  نییعت  مرج  ره  رد  يرشب  نیناوق  دننام  هک  یناهج  نیا  رفیکب  هفاضا  لامعا  رفیکب  تبسن  و 

 144 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. تسا ینید  دیاقع  ءزج  درادیمن  رب  انثتسا  ضیعبت و  زگره  هک 

ار ادخ  دینک  يرادربنامرف  تعاطا و  همجرت :  ) هیآ 59 ءاسن  هروس  ْمُْکنِم » ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دیامرفیم لاعتمیادخ 
ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  : » دیامرفیم و  ناتدوخ .) زا  ار  رما  نابحاص  ربمغیپ و  دـینک  يرادربنامرف  و 

دننکیم رما  فورعمب  دنرگید  ضعب  ناتسرپرس  ناشضعب  نامیا  اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  همجرت :  ) هیآ 71 هبوت  هروس  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَی  َو 
یتسردب و  همجرت :  ) هیآ 12 راطفنا  هروس  َنُولَعْفَت » ام  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاک  ًامارِک  َنیِِظفاَحل  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو  : » دـیامرفیم و  دـننکیم .) یهن  رکنم  زا  و 

َو : » دیامرفیم و  دننادیم ) دینکیم  هک  ار  هچنآ  دنا  امش - لامعا  ناگدنسیون - یمارگ و  ادخ - شیپ  هک - دناهدش  هتشامگ  ینانابهگن  امش  رب 
(. تسا يزیچ  ره  نابهگن  وت  راگدرورپ  و  همجرت :  ) هیآ 21 ابس  هروس  ٌظیِفَح » ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر 

اب تسا  یفانم  ینعم  نیا  دـنکیمن و  فلخت  بانتجا  موزل  نوناق و  تیاعرب  مکح  لاوحا  همه  رد  لـقع  تشذـگ  هچنآ  رباـنب  رگید : لاکـشا 
دراو تیب  لها  همئا  ثیداحا  زا  ياهدع  رد  هچنآ 
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ربانب اریز  دـشابیم  ناسنا  لقع  هک  ینطاب  تجح  تسا و  ربمغیپ  هک  يرهاـظ  تجح  دراد  تجح  ود  دوخ  ناگدـنب  رب  لاعتمیادـخ  هک  تسا 

. دشاب هتشاد  تیجح  تمس  ات  درادن  یمکح  فلخت  دراوم  بلغا  ای  همه  رد  لقع  تشذگ  هچنآ 
یعاسم کیرشت  نواعت و  نتفریذپ  هکیتروص  رد  دشابیم و  ررض  بانتجا  عفن و  بلجب  توعد  ناسنا  یلمع  لقع  ریذپان  انثتسا  راک  باوج :

ناسنا هک  دشاب  یناسک  تردق  نامه  رارطـضا  أشنم  دـشاب و  رارطـضا  هار  زا  تشذـگ ) هک  ینایب  اب   ) بلط مادختـسا  هاوخ و  دوس  ناسنا  زا 
رد رگا  ضرفنیا  رد  هتبلا  تسا  ناـشیا  تـسد  رفیک  تاررقم  هـک  یناـسک  تردـق  اـی  دـیامن  يرادرب  هرهب  هـنادازآ  ناـشلامعا  زا  دـهاوخیم 
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دهاوخن یهن  نوناـق  ضقن  فلخت و  زا  درک و  دـهاوخن  مکح  نوناـق  تعباـتم  بوجوب  زین  لـقع  دـشابن  ناـیم  رد  ياهدـننک  راداو  يدراوم 
. دومن

يریذـپان انثتـسا  ضیعبت و  فلخت و  شاداپ  لامعا و  تبقارم  ادـخ و  مکح  دـنکیم ) باجیا  یحو  هیرظن  هکنانچ   ) رارطـضا ءاشنم  رگا  یلو 
درک دهاوخن  ادیپ  يدروم  لقع  ضرف  نیرد  درادن  شکاپ  تحاسب  یهار  زجع  لهج و  تلفغ و  هک  دـشاب  یئادـخ  هدـهعب  اهیدـب  اهیکین و 

مکح زا  هدید  عفترم  ار  ترورض  هک 
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. درک دهاوخ  مکح  دنکیم  مکح  یحو  هچنآب  هشیمه  يارب  دنززاب و  رس 
شراک سفن و  ره  رـس  الاب  هکیـسک  ایآ  همجرت :  ) هیآ 33 دعر  هروس  ْتَبَـسَک » اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئاق  َوُه  ْنَمَف  َأ  : » دـیامرفیم لاعتمیادـخ 

: دیامرفیم و  تسا ) نارگید  دننام  هداتسیا 
ْتَبَـسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  : » دیامرفیم و  تسین ) نابهگن  یب  یـسفن  چیه  همجرت : هصالخ   ) هیآ 4 قراط  هروس  ٌِظفاح » اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْنِإ  »

(. تسا شراک  ناگورگ  یسفن  ره  همجرت :  ) هیآ 38 رثدم  هروس  ٌۀَنیِهَر »

تسا نوصم  اطخ  زا  یحو  هار  - 8

نیوکت و هک  دـش  نشور  دـشابیم و  شنیرفآ  همانرب  ءزج  هار  نیزا  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  همانرب  میلعت  یحو و  هار  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
راـچد تفاـسم  نیا  لوط  رد  دوشیم و  میلعت  مدرمب  یحو  هار  زا  هک  ینامـسآ  نید  داوم  سپ  دـنکیمن  اـطخ  دوـخ  راـک  رد  زگره  شنیرفآ 

ُُکلْسَی ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  : » دیامرفیم لاعتمیادخ  دوب  دهاوخن  یهابتشا  اطخ و  هنوگچیه 
ِْنَیب ْنِم 
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هصالخ  ) هیآ 28 نج  هروس  ًادَدَع » ٍءْیَـش  َّلُک  یـصْحَأ  َو  ْمِْهیَدـَل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَـصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی 

زا تروص  نیرد  ربمغیپ و  زا  ددنـسپب  هک  ار  یـسک  رگم  دنکیمن  طلـسم  دوخ  بیغب  ار  یـسک  چیه  سپ  تسا  بیغ  هدـنناد  اهنت  وا  همجرت :
ره ددع  هدومن و  هطاحا  تسا  ناشیا  شیپ  هچنآب  هکیلاح  رد  دنناسرب  ار  ناشدوخ  يادخ  ياهمایپ  اققحم  ات  دـنکیم  تبقارم  وا  شیپ  سپ و 

(. تسا هدرمش  ار  زیچ 
يرادهگن رد  مه  الاب و  ملاع  زا  یحو  تامیلعت  نتفرگ  ارف  رد  مه  ینعی  دنشاب  موصعم  دیاب  ادخ  ناگداتسرف  ناربمغیپ و  هک  تساجنیا  زا  و 

رد شنیرفآ  هاگتسد  يارب  نانیا  اریز  دنـشاب  نوصم  تیـصعم  اطخ و  زا  دناهتـشادهگن  هتفرگ و  ارف  هچنآ  غیلبت  رد  مه  دناهتفرگ و  ارف  هچنآ 
یناطیش و سواسو  هطساوب  ای  دننک  یئاطخ  یحو  ندیناسر  نتشادهگن و  نتفرگ و  ارف  رد  رگا  دنراک و  هلیـسو  دنکیم  هک  یمومع  تیاده 

هاگتـسد روص  نیا  همه  رد  دوب  دـهاوخ  یلعف  غیلبت  دـناهدرک  یلوق  غیلبت  هچنآ  فالخب  ارهق  هک  دـننک  یتیـصعم  ای  دـنزرو  یتنایخ  یناسفن 
. تسا هتسویپ  عوقوب  یلاحم  هدومن و  اطخ  دوخ  تیاده  همانرب  ءارجا  رد  شنیرفآ 
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یلدتعم هنایم و  هار  هک  تسا  ادخ  هدهعب  همجرت : هصالخ   ) هیآ 9 لحن  هروس  ٌِرئاج » اْهنِم  َو  ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو  : » دیامرفیم لاعتمیادخ 

.( تسا هدومن  يدعت  لیم و  قح  زا  هک  تسه  زین  یهار  دراذگب و  مدرم  سرتسد  رد 

دشابیم لوهجم  ام  يارب  یحو  تقیقح  - 9

هدهعب نآ  میلعت  دشابیم و  شیعون  تداعـسب  لوصو  همدقم  هک  ناسنا  یگدنز  همانرب  هک  دوب  نیا  دـش  نشور  ام  هتـشذگ  ياهثحب  زا  هچنآ 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


هلیـسوب ناسنا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  رکفت  هار  زا  ریغ  يرگید  كرد  هار  هکلب  دسرب  يو  هب  لقع  هار  زا  تسین  نکمم  تسا  شنیرفآ 
. میمانیم یحو  هار  ار  هار  نیا  دیامن و  یقلت  ار  دوخ  یعون  یگدنز  فئاظو  نآ 

يور نیا  زا  هکلب  دشاب  یناگمه  هکنیا  هن  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  یکرد  نینچ  ناسنا  عون  رد  هک  تسا  رادقم  نیمه  لیلد  ياضتقم  هتبلا  و 
كاردا لادتعا  لاح و  تماقتـسا  رد  ناسنا  دارفا  دشاب و  نوصم  یگدولآ  يدیلپ و  هنوگ  ره  زا  هک  دـهاوخیم  یکاپ  كرد  یحو  یقلت  هک 

یخرب رد  اهنت  تبهوم  نیا  تفگ  دیاب  دنفلتخم  تیاغب  تافص  نیا  فالخ  حور و  يافص  و 
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ماـن ناـنآ و  هرامـش  رکذ  زا  یلو  دـنکیم  داـی  ادـخ  ناگداتـسرف  ناربمغیپ و  ماـنب  ار  یعمج  نآرق  هکناـنچ  دریذـپیم  ققحت  تردـنب  دارفا  زا 
«. 1  » دربیم مسا  ار  رفن  دنچ  تسیب و  طقف  ناشهورگ  زا  دیامنیم و  يراددوخ  ناشهمه 

زا هک  ارنآ  راثآ  زا  یخرب  اـهنت  تسا  لوهجم  اـم  يارب  نآ  تقیقح  میاهدیـشچن  ارنآ  رگید  تراـبعب  میتسه و  هرهب  یب  تبهوم  نیزا  هک  اـم 
، میاهدینش هدید و  هدیسر  امب  توبن  هار  زا  هک  ارنآ  فاصوا  زا  ياهراپ  دشابیم و  دیجم  نآرق  هلمجنآ 

______________________________

- فسوی بوقعی - قاحـسا - سنوی - ساـیلا - لـفکلا - وذ  عسیلا - لیعامـسا - طول - میهاربا - حـلاص - دوه - سیردا - حوـن - مدآ - ( 1)
-. دمحم ص یسیع - دعولا - قداص  لیعامسا  ییحی - ایرکز - بویا - نامیلس - دواد - نوراه - یسوم - بیعش -

هک يربمغیپ  دننام  هیآ 163 و  ءاسن  هروس  رد  طابسا  دننام  دناهدش  دای  هراشا  اب  زین  یناسک  دناهدش و  رکذ  مساب  هک  دنتسه  یناربمغیپ  نانیا 
هیآ 246. هرقب  هروس  دش ، لیئارسا  ینب  هاشداپ  وا  هراشاب  تولاط 

. تسا هدش  هراشا  نانآب  هیآ 14  سی  هروس  رد  هک  یناربمغیپ  هدش و  هراشا  يوب  هیآ 258  هرقب  هروس  رد  هک  يربمغیپ  و 
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دشاب هتـشاد  يرگید  بعـش  صاوخ و  فاصوا و  تسا  نکمم  سب و  هدیـسر و  امب  هک  تسنامه  نآ  فاصوا  هک  تفگ  ناوتیمن  همهنیا  اب 
. هدشن هداد  حرش  ام  يارب  هک 

دیجم نآرق  یحو  تیفیک  - 10

يادـخ هدوب و  میلکت  روطب  ینامـسآ  باتک  نیا  یحو  هک  تسنیا  دـهدیم  حیـضوت  دوخ  یحو  تیفیک  رد  دـیجم  نآرق  هچنآ  لامجا  روطب 
. تسا هدومن  یقلت  ار  ادخ  نخس  شوگ ) اب  اهنت  هن   ) دوخ دوجو  مامت  اب  ترضحنآ  هتفگ و  نخس  دوخ  یمارگ  ربمغیپ  اب  لاعتم 

َو ٌمیِکَح  ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  : » دیامرفیم لاعتمیادخ 
َکَّنِإ َو  انِدابِع  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا  َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاـحوُر  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َِکلذَـک 
نخس دنک - یحو  هکنیا  رگم  دیوگ  نخس  وا  اب  ادخ  هک  دسریمن  يرـشب  چیهب  همجرت :  ) هیآ 52 يروش  هروس  ٍمیِقَتْسُم » ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل 

لوسر ای  دنز  فرح  ياهدرپ  تشپ  زا  ای  دنمهفن - نارگید  هک  هراشا  اب  یناهنپ و 
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ار یحور  وحن  نیمهب  تسا و  راک  مکحم  هبترم و  دنلب  ادخ  اریز  دیامن  یحو  دهاوخیم  ادخ  ار  هچنآ  ادخ  نذاب  وا  دتسرفب و  ياهداتـسرف  و 
ارنآ اـم  یلو  تسیچ  ناـمیا  هن  تسیچ و  باـتک  هک  ینک  كرد  یتـسناوتیمن  دوخ  شیپ  زا  میدرک  یحو  وـتب  ار - نآرق  ناـمدوخ - رما  زا 

(. یهدیم ناشن  ار  یتسار  هار  وت  اقیقحت  میئامنیم و  يربهر  میهاوخیم  هک  ار  یناسک  نآ  اب  هک  میداد  رارق  يرون 
هیآ رد  هدش  هداد  تبسن  لوسرب  موس  مسق  رد  هدشن و  هداد  تبـسن  یئاجب  لوا  مسق  رد  هک  یحو  تسه و  یلوا  هیآ  رد  هک  يدیدرت  هنیرقب 

: هدش رکذ  فلتخم  مسق  هس  ادخ  میلکت  يارب 
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. دشابن رشب  ادخ و  نایم  ياهطساو  چیه  هک  یئادخ  راتفگ  - 1
. نآ هیحان  زا  یلو  دینشیم  ار  ادخ  نخس  ع )  ) یسوم هک  روط  هرجش  دننام  دوش  هدینش  باجح  تشپ  زا  هک  یئادخ  راتفگ  - 2

تیاکح ار  ادخ  نخس  هک  دوشیم  هدینش  یحو  هتشرف  نخس  تروص  نیا  رد  دناسرب و  رـشبب  هدومن  لمح  ارنآ  یکلم  هک  یئادخ  راتفگ  - 3
. دیامنیم

 152 ص : مالسا ، رد  نآرق 
میلکت و هار  زا  نآرق  یحو  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  هدیـسر و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هب  هار  نیمه  زا  دـیجم  نآرق  هک  دـناسریم  مود  هیآ  و 

. تسا هدوب  وگتفگ 
حور ار  نآرق  همجرت :  ) هیآ 194 ءارعـش  هروس  ٍنِیبُم » ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  َنیِرِْذنُْملا  َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  : » دـیامرفیم زاب  و 

: دیامرفیم و  دنناسرتیم ) ادـخ  زا  ار  مدرم  هک  یـشاب  یناسک  زا  ات  درک  لزان  راکـشآ  یبرع  نابز  اب  وت  سفنب  ینعی  وت  بلقب  لیربج - نیما -
(. تشذگ هیآ  همجرت   ) هیآ 97 هرقب  هروس  َِکْبلَق » یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناک  ْنَم  »

موس مسق   ) هدـش هداتـسرف  تسا  نیما  حور  لـیربج و  هک  یحو  هتـشرف  هلیـسوب  نآرق  زا  یـشخب  اـی  نآرق  هک  دوـشیم  هدافتـسا  اـههیآ  نیزا 
(. میلکت

. شوگ هار  زا  هن  درکیم  یقلت  دوخ  دوجو  مامت  اب  ینعی  دوخ  « 1  » سفن اب  یحو  هتشرف  زا  ار  نآرق  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکنیا  و 
______________________________

رد بلق  و  کیلع »  » دیامرفیمن و  کبلق » یلع   » دیامرفیم  ) دهدیم تبـسن  مرکا  ربمغیپ  بلقب  ار  نآرق  لیزنت  هیآ  ود  ره  رد  هکنیا  لیلدـب  ( 1)
. دهدیم تبسن  بلقب  تسا  سفن  نآ  زا  هک  ار  تیصعم  نینچمه  روعش و  كرد و  اج  نیدنچ  رد  هکنیا  لیلدب  تسا  سفن  نآرق  فرع 
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: همجرت  ) هیآ 12 مجن  هروس  يرَی » ام  یلَع  ُهَنوُراُمتَف  َأ  يأَر  ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  یحْوَأ  ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  : » دیامرفیم و 

درک هدهاشم  هچنآ  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  سفن - بلق - درکن  هابتـشا  تفگن و  غورد  دومن  یحو  هک  ار  هچنآ  دوخ  هدنبب  دومن  یحو  سپ 
: تسا هدومرف  ریبعت  حاولا  ندناوخ  اب  ار  یحو  یقلت  رگید  ياج  رد  و  دیزادرپیم )؟ هلداجمب  دنکیم  هدهاشم  انایع - هک - يزیچ  رد  وا  اب  ایآ 

(. دنکیم توالت  ار  یکاپ  ياههفیحص  هک  ادخ  بناج  زا  ياهداتسرف  همجرت :  ) هیآ 2 ۀنیب  هروس  ًةَرَّهَطُم » ًافُحُص  اُوْلتَی  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر  »
دیجم نآرق  زا  اـهنآ  صاوخ  تافـص و  یحو و  ماـسقا  فارطا  رد  يرگید  رایـسب  لـئاسم  تاحیـضوت و  هک  میئوگیم  ثحب  نیا  همتاـخ  رد 

. درادن ار  اهنآ  داریا  شیاجنگ  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  زا  هک  يراصتخا  اب  باتک  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا 
154 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مولع اب  دیجم  نآرق  هطبار  مراهچ  شخب 

هراشا

. نآ لیصحت  رد  بیغرت  ملع و  زا  دیجم  نآرق  لیلجت  فلا -
. دنکیم توعد  اهنآ  میلعتب  دیجم  نآرق  هک  یمولع  ب -

. دیجم نآرقب  هصاخ  مولع  ج -
. هدوب لماع  اهنآ  شیادیپ  رد  دیجم  نآرق  هک  یمولع  د -

نآ لیصحت  رد  بیغرت  ملع و  زا  دیجم  نآرق  لیلجت  فلا -
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- نیرد دوشیمن و  تفای  رگید  ینامسآ  باتک  چیه  رد  نآ  ریظن  هدومن  شناد  ملع و  زا  دیجم  نآرق  هک  يدیجمت  لیلجت و 
 155 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تسا هداهن  مان  تیلهاج  نامز  دوب  مالسا  زا  شیپ  دهع  هک  ار  بارعا  شحوت  نامز  نآرق  هک  سب  نیمه  هراب 
. دشابیم نآ  تشادگرزب  ماقم  رد  اهنآ  رتشیب  رد  هدروآ و  نایم  هب  ار  شناد  ملع و  مان  هفلتخم  قرطب  هیآ  اهدص  رد  دیجم  نآرق 

: دیامرفیم ناسنا  يراذگ  تنم  ماقم  رد  لاعتمیادخ 
اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  : » دـیامرفیم زاب  و  داد .) داـی  تسنادـیمن  هک  ار  يزیچ  ناـسناب  همجرت :  ) هیآ 5 قلع  هروس  ْمَْلعَی » َْمل  اـم  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع  »

ار یناسک  دنکیم و  دنلب  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ماقم - ادـخ - همجرت :  ) هیآ 11 هلداجم  هروس  ٍتاـجَرَد » َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم 
: همجرت  ) هیآ 9 رمز  هروس  َنوُمَْلعَی » َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  : » دیامرفیم هرخالاب  و  هجرد .) نیدنچ  هدـش  هداد  ملع  نانآب  هک 

(. دنشابیم يواسم  دنرادن  ملع  هک  یناسک  دنراد و  ملع  هک  یناسک  ایآ 
نیا رد  رامـشیب  رابخا  تسا  ادخ  باتک  یلات  هک  ع )  ) تیب لها  همئا  مرکا ص و  ربمغیپ  ثیدـح  رد  تسا و  رایـسب  هراب  نیرد  ینآرق  تایآ 

. هدش دراو  باب 
156 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دنکیم توعد  اهنآ  میلعتب  دیجم  نآرق  هک  یمولع  ب -

تافالتخا ناشخرد و  ناگراتس  نامسآ و  تایآ  رد  رکفتب  میتخادرپن ) اهنآ  لقنب  ترثک  روفو و  ببسب  هک   ) يرایسب تایآ  رد  دیجم  نآرق 
. دنکیم توعد  دنکیم  تموکح  اهنآ  رب  هک  ینقتم  ماظن  دیآیم و  دیدپ  اهنآ  عاضوا  رد  هک  یبیجع 

تالدـبت زور و  بش و  تافالتخا  هتفرگ و  رارق  نیمز  مکـش  رد  بئاجع  زا  هچنآ  اهنابایب و  اـههوک و  اـهایرد و  نیمز و  شنیرفآ  رد  رکفتب 
. دیامنیم بیغرت  ضیرحت و  لوصف 

رد هک  یلاوحا  راثآ و  ناویح و  نوگانوگ  شنیرفآ  رد  دراد و  نایرج  نآ  یگدـنز  رد  هک  یماظن  تابن و  روآ  تفگـش  شنیرفآ  رد  رکفتب 
. دیامرفیم قیوشت  دهدیم  زورب  دوخ  زا  دوجو  طیحم 

یتاطابترا نآ و  ینطاب  ملاوع  سفن و  رد  نآ  زا  رتالاب  هتفهن و  شدوجو  نامتخاس  رد  هک  يزومر  رارـسا و  ناسنا و  دوخ  تقلخ  رد  رکفتب 
يرـشب و عماوج  للم و  لاوحا  عاضوا و  يواکجنک  ناگتـشذگ و  راـثآ  رد  هدـهاشم  نیمز و  راـطقا  رد  ریـسب  دراد و  ـالعا  توکلم  اـب  هک 

. دراد مامت  رارصا  ناشیا  خیراوت  صصق و 
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ملعت تسا و  یناـسنا  رکف  سر  تسد  رد  هک  یمولع  همه  هرخـالاب  یبدا و  نونف  یفـسلف و  یـضایر و  یعیبط و  مولع  ملعتب  بیترت  نیدـب  و 
. دنکیم توعد  دشابیم  یناسنا  هعماج  شخب  تداعس  يرشب و  ناهج  عفنب  اهنآ 

نآ هحولرـس  هک  ار  یقیقح  ینیب  ناهج  دـنریگ و  رارق  امنهر  تقیقح  قحب و  هک  طرـش  نیاب  دـنکیم  توعد  مولع  نیاـب  دـیجم  نآرق  يرآ 
سوماق رد  دراد  زاب  تقیقح  قح و  نتخانـش  زا  هتخاس  دوخ  مرگرـس  ار  ناسنا  هک  یملع  هنرگ  دنـشاب و  هتـشادرب  رد  دـشابیم  یـسانشادخ 

هیآ مور  هروس  َنُوِلفاغ » ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  : » دیامرفیم لاعتم  يادـخ  تسا . فدارم  لهج  اب  دـیجم  نآرق 
َذَخَّتا ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  : » دیامرفیم و  دنلفاغ .) ناهج  نآ  یگدـنز  زا  نانآ  دـننادیم و  ار  يدومن  رهاظ و  ناهج  نیا  یگدـنز  زا  نانآ  همجرت :  ) 7

هیآ 23 هیثاـج  هروـس  ِهَّللا » ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  ًةَواـشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَـعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو  ٍمـْلِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  ُهاوَـه  ُهَـهلِإ 
: همجرت )

رهم و شلد  شوگب و  هدومن و  شهارمگ  ملع  نتـشاد  اب  ادـخ  هداد و  رارق  دوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  يادـخ  هک  ار  یـسک  نآ  يدـید  اـیآ 
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ادخ زا  سپ  هک  تسیک  سپ  تسا  هدز  ياهدرپ  شمشچب 
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(. دنک یئامنهار  ار  وا 
هقف قـالخا و  تاـیلک  هیهلا و  فراـعم  زا  لـماک  هرود  کـی  میلعت  يدـصتم  دوخ  هدومن  هفلتخم  موـلع  ملعتب  هک  یتاـبیغرت  اـب  میرک  نآرق 

. تسا هدیدرگ  یمالسا 

دیجم نآرقب  هصاخ  مولع  ج -

لوزن ياهزور  نیتسخن  مولع  نیا  شیادیپ  خیرات  دـشابیم ، دـیجم  نآرق  دوخ  اهنآ  ثحب  عوضوم  هک  تسه  زین  یمولع  ناناملـسم  نایم  رد 
اهنآ رد  یتافیلأت  نونف  نیا  نیققحم  هرخالاب  هدیـسر و  لامک  دحب  ات  هدش  حیقنت  هتفای و  جـضن  مدرم  نایم  رد  اهنآ  لئاسم  جـیردتب  تسا و 

. دناهتشون رامشیب  ياهباتک  هدرک و 
: دزادرپیم يواکجنک  ثحبب و  نآ  یناعم  رد  یخرب  میرک و  نآرق  ظافلا  فارطا  رد  مولع  نیا  زا  یخرب 

هک یـضراوع  تـالاح و  یجهت و  فورحب  ظـفلت  تیفیک  رد  ینف  تسا  تئارق  دـیوجت و  نوـنف  دـنکیم  ثحب  نآرق  ظاـفلا  رد  هک  یموـلع 
ماکحا فورح و  لیدبت  ماغدا و  دننام  دنکیم  ادیپ  هبکرم  هدرفم و  ظافلا  نایم  رد  برع  تغل  رد  یجهت  فورح 
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. دیامنیم ثحب  نآ  رئاظن  ءادتبا و  فقو و 

. دزادرپیم اهتئارق  ذاوش  هباحص و  ياهتئارق  رگید و  هناگ  هس  ياهتئارق  فورعم و  هناگ  تفه  ياهتئارق  هیجوت  طبضب و  ینف  و 
. دنکیم ءاصحا  ار  نآرق  همه  فورح  تاملک و  تایآ و  اهنآ و  فورح  تاملک و  تایآ و  روس و  ددع  ینف  و 

. دیوگیم نخس  دراد  لومعم  یبرع  طخ  مسر  اب  هک  یتافالتخا  دیجم و  نآرق  صاخ  طخ  مسر  صوصخ  رد  ینف  و 
: دنکیم ثحب  دیجم  نآرق  یناعم  رد  هک  یئاهملع  و 

. دنکیم يواکجنک  نآرق  خوسنم  خسان و  هباشتم و  مکحم و  نطاب و  رهاظ و  لیوأت و  لیزنت و  دننام  تایآ  یناعم  تایلک  زا  هک  تسا  ینف 
. تسا یمالسا  هقف  زا  ياهبعش  تقیقح  رد  دیامنیم و  ثحب  ماکحا  تایآ و  رد  هک  تسا  ینف  و 

رد یئاهثحب  باتک  نیا  مود  شخب  رد  دوشیم و  هدیمان  نآرق  ریسفت  مانب  دیوگیم و  نخس  ینآرق  تایآ  صوصخ  یناعم  زا  هک  تسا  ینف  و 
. تشذگ نیرسفم  تاقبط  ریسفت و  فارطا 

نآرقب هصاخ  مولع  زا  کی  ره  رد  مالسا  نیققحم  ءاملع و 
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. دناهدرک يرامشیب  فیناصت  تافیلأت و  دیجم 

هدوب لماع  اهنآ  شیادیپ  رد  دیجم  نآرق  هک  یمولع  د -

ربمغیپ تثعبب  اهنآ  لوادت  سیسأت و  خیرات  دشابیم  ملعت  میلعت و  دروم  رئاد و  ناناملـسم  نایم  رد  زورما  هک  ياهینید  مولع  هک  تسین  دیدرت 
. دشابیم دودحم  هدروآ  دوخ  هارمه  ار  یعرش  نیناوق  هیهلا و  فراعم  هک  نآرق  لوزن  و  ص )  ) مرکا

نایم رد  مظنم  ریغ - روطب  دوب  هدرک  هریغ  ثیدـح و  فیلأت  تباتک و  زا  تفـالخ  ماـقم  هک  ینغدـق  هطـساوب  يرجه  لوا  نرق  رد  مولع  نیا 
لیصحتب ظفح  قیرطب  مدرم  تیرثکا  دنتشون  یتارـصتخم  ثیدح  ریـسفت و  هقف و  رد  هک  یمک  رایـسب  هدع  زج  دوب و  رئاد  نیعبات  هباحص و 

. دندومنیم لقتنم  هنیسب  هنیس  زا  هتخادرپ 
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بلاقب رگید و  مولع  هب - طوبرم  ياهثحب  نتشونب  نآ  زا  سپ  ثیدح  نتشونب  لوا  مدرم  « 1  » نغدق ندش  هتشادرب  ببسب  مود  نرق  لئاوا  زا 
بترم و ار  مولع  فینصت  فیلأت و  ندز 

______________________________

. تسا هتشادرب   101 يوما 99 - هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تسا ) ملسم  خیرات  رد  هکنانچ   ) ار نغدق  نیا  ( 1)
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. دمآ دوجوب  مالک  ملع  هقف و  ملع  هقف و  لوصا  نف  ۀیارد و  لاجر و  ملع  ثیدح و  نف  بیترت  نیدب  دندومن و  مظنم 
مدرم تسد  رد  دوخ  ینانوی  لکشب  ابیرقت  ینامز  دش و  مالسا  طیحم  دراو  یبرعب  ینانوی  زا  لقن  ناونعب  زاغآ  رد  هچ  رگا  زین  هفسلف  یتح  و 
تفای لوحت  هدرک  ادـیپ  یتارییغت  تروص  تهج  زا  مه  هداـم و  تهج  زا  مه  هدـیدرگ  طـیحم  رکفت  زرط  موکحم  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دوب 

ارنآ و نتم  هکنیا  رگم  دروـخیمن  مشچب  ياهلئـسم  هیهلا  فراـعم  رد  تسا  رئاد  ناناملـسم  ناـیم  رد  زورما  هک  ياهفـسلف  رد  هکنیا  یهاوـگب 
. دروآ تسدب  اهنآ  يالبال  زا  هدرک و  ادیپ  ثیدح  نآرق و  رد  ناوتیم  هدش  هدرب  راکب  نآ  تابثا  يارب  هک  ار  ياهلدا  نیهارب و 

تغل و هقف  نف  تغل و  عیدب و  نایب و  یناعم و  وحن و  فرص و  ملع  لاثما  اریز  تخاس  حرطم  ناوتیم  زین  یبرع  هیبدا  مولع  رد  ار  نخـس  نیا 
نیا نیناوق  لوصا و  حیقنت  طبـض و  عبتتب و  راداو  ار  مدرم  هچنآ  دـیدرتیب  نکل  تسا  یبرع  مالک  قلطم  اهنآ  ثحب  دروم  هچ  رگا  قاقتـشا 

نـشور يارب  مدرم  دوب و  هتخاس  دوخ  يابیز  بولـسا  اویـش و  نیریـش و  نایب  بوذجم  ار  مدرم  هک  دوب  یئادـخ  راکهاش  نامه  دومن  مولع 
يانب زا  ندش 
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ار اهنآ  یلک  نیناوق  هک  دندش  دنمزاین  نآ  فیرظ  یظفل  ياهتعنـص  تانایب و  تغالب  تحاصف و  ظافلا و  یناعم  لمج و  بیکرت  تاملک و 

ياهملع بیترت  نیدـب  دـنریگ و  هجیتن  دوخ  يواکجنک  زا  اهنآ  کمکب  دـنروآ و  تسدـب  دنتـشاد  برع  تغل  رد  هک  يرئاـظن  هابـشا و  اـب 
. دش میظنت  حیقنت و  تغالب  هناگ  هس  نونف  تغل و  وحن و  فرص و 

ظفح يروآ و  عمجب  درکیم و  نایب  برع  راعشاب  داهـشتسا  هار  زا  ار  تایآ  یناعم  دوب  هباحـص  نیرـسفم  زا  هک  سابع  نبا  هک  تسا  لوقنم 
: تفگیم دومنیم و  هیصوت  برع  راعشا 

يرصب دمحا  نب  لیلخ  فورعم  یعیش  دنمشناد  هک  دیسر  یئاجب  ات  دش  طبض  برع  رعش  رثن و  یئاهتیانع  نینچ  اب  و  برعلا » ناوید  رعـشلا  »
نف دندرک و  یتافیلأت  نف  ود  نیا  رد  زین  نارگید  دومن و  عضو  راعشا  نازوا  نتخانش  يارب  ار  ضورع  ملع  هتشون و  ار  نیعلا  باتک  تغل  رد 
نآ زا  سپ  هدش و  عورش  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تریس  زا  مما و  ءایبنا و  صصق  زا  زاغآ  رد  هدش و  قتـشم  ثیدح  نف  زا  مالـسا  رد  زین  خیرات 

یئاهباتک يدقاو  یبوقعی و  يدوعـسم و  يربط و  دننام  ینیخروم  دمآ و  رد  ملاع  خیرات  تروصب  دعب  هدش  هفاضا  نآب  مالـسا  ردص  خیرات 
. دنتشون
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رد همجرت  لقن و  تروصب  اهنآ  ریغ  تایـضایر و  تاـیعیبط و  زا  یلقع  مولعب  ناناملـسم  لاغتـشا  یلـصا  لـماع  هک  تفگ  ناوتیم  تئرجب  و 

. دوب هدرک  مهارف  ناناملسم  سوفن  رد  دیجم  نآرق  هک  دوب  یگنهرف  هزیگنا  نامه  ماجنارس  رد  راکتبا  لالقتسا و  وحنب  راک و  زاغآ 
یبرعب يدـنه  ینایرـس و  ینانوی و  زا  یلقع  فلتخم  مولع  دوب  رقتـسم  برع  تلم  نایم  اهزورنآ  هک  تفـالخ  ماـقم  تسدـب  راـک  زاـغآ  رد 

تاقیقحت و تعـسو  رب  زورب  زور  تفرگ و  رارق  دـندوب  فلتخم  للم  زا  هک  ناهج  ناناملـسم  همه  سرتسد  رد  نآ  زا  سپ  دـش و  همجرت 
. دوزفا دوخ  ماظتنا  نسح  بلاطم و  تقد 

نآ رد  تفرگ و  دوخ  طلست  تحت  ار  هرومعم  مظعم  تمـسق  تلحر  ترجه و  زا  دعب  یمک  هک  یمالـسا  عیـسو  تیندم  هک  تسا  مولعم  و 
دوب دیجم  نآرق  هزراب  راثآ  زا  یکی  درادیم ، هگن  مالسا  مانب  ار  هرک  تیعمج  زا  نویلیم  دصشش  دودح  رد  زورما  هرخالاب  دومن و  تموکح 
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ءارجا نید و  قئاقح  نتخاس  نشور  رد  هک  یئاههحماسم  تهج  زا  تیندـم  نیا  نارگراک  ناهاشداپ  ریاس  ءافلخب و  هعیـش  مانب  اـم  هچ  رگا  )
نیناوق

 164 ص : مالسا ، رد  نآرق 
هک یلوحت  نینچ  تسا  یهیدب  و  دشابیم ) نآرق  زا  دیدرتیب  هدیبات  ناهجب  هچ  ره  مالسا  وترپ  زا  لاح  نیع  رد  میراد  ضارتعا  دناهدرک  نآ 

للع و زا  یکی  يور  نیا  زا  تشاد و  دـهاوخ  یئازـسب  ریثأت  يدـعب  ياههقلح  رد  دـشابیم  ناـهج  ثداوح  هلـسلس  زراـب  ياـههقلح  زا  یکی 
. دوب دهاوخ  دیجم  نآرق  ناهج  گنهرف  تفرشیپ  طسب و  يزورما و  لوحت  تامدقم 

هک راصتخا  هیور  یلو  تسا  مزال  يرتشیب  لیلحت  هیزجت و  دهد  ناشن  ار  شدوخ  یعقاو  شزرا  دوش و  رتنشور  هلئسم  نیا  هکنیا  يارب  هتبلا 
. دشابیم عنام  نآب  لاغتشا  زا  دوشیم  تاعارم  باتک  نیرد 

165 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مدرم نایم  رد  شراشتنا  نآرق و  لوزن  بیترت  مجنپ  شخب 

هراشا

؟ دش لزان  بیترت  هچب  دیجم  نآرق  تایآ  ا -
. هتشذگ ثحب  بیقعت  رد  ب -

. لوزن بابسا  ج -
. تشاد لومعم  لوزن  بابسا  رد  دیاب  هک  یشور  د -

. روس لوزن  بیترت  ه -
. رگید تایاور  تیاور و  رد  يرظن  و -

. فحصم کی  رد  دیجم  نآرق  عمج  ز -
. تلحر زا  سپ  ح -

. دیجم نآرق  رما  رد  نیملسم  مامتها  ط -
 166 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تسا ظوفحم  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  دیجم  نآرق  ي -
. نآ تیاور  ظفح و  نآرق و  تئارق  ای -

. ءارق تاقبط  بی -
. هعبس ءارق  جی -

. ینآرق تایآ  ددع  دی -
. ینآرق روس  ياهمان  هی -

. دیجم نآرق  بارعا  طخ و  وی -

؟ دش لزان  بیترت  هچب  دیجم  نآرق  تایآ  فلا -

تسیب و دادتما  رد  دیجم  نآرق  یجیردت  لوزنب  هک  یعطق  خـیرات  رب  هوالع  بلطم  نیا  تسا ، هدـشن  لزان  اجکی  دـیجم  نآرق  تایآ  روس و 
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ُهاْنقَرَف ًانآُْرق  َو  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  تسا ، نشور  زین  تایآ  دوخ  نیماضم  زا  دهدیم  تداهش  ص )  ) مرکا ربمغیپ  توعد  تدم  لاس  هس 
ارنآ ات  میدرک  ادـج  مه  زا  ارنآ - تاـیآ  روس و  ار - نآرق  و  همجرت :  ) هیآ 106 يرـسا  هروس  اًلیِْزنَت » ُهاـْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل 

(. میدومن لزان  جیردت  عون  کی  اب  ارنآ  یناوخب و  مدرمب  گنردب 
 167 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ات دـنوشیمن  عمج  نامزکی  رد  زگره  هک  دراد  یثداوح  صـصقب و  مات  طاـبترا  هک  تسا  یتاـیآ  تسه و  خوسنم  خـسان و  دـیجم  نآرق  رد 
. دزادرپ وگتفگب  اهنآ  هرابرد  هدش  لزان  اجکی  اهنآب  طوبرم  تایآ 

نآ زا  سپ  دمح  هروس  لوا  هک  ینعم  نیاب  دناهدشن  لزان  هتفرگ  رارق  فیرش  فحصم  رد  هک  بیترت  نیاب  ینآرق  تایآ  روس و  نینچمه  و 
. طوبضم بیترت  هب - تایآ  نینچمه  دشاب و  هدش  لزان  بیترت  نیمهب  هدئام و  ءاسن و  نارمع و  لآ  هرقب و  ياههروس 

ینیماضم اب  نآرق  تایآ  روس و  زا  یخرب  هک  دهدیم  ناشن  تایآ  دوخ  نیماضم  یعطق ، خیرات  تداهـش  رب  هوالع  زین  صوصخ  نیا  رد  اریز 
نیماضم هک  يرایـسب  ياههیآ  اههروس و  هدش و  تبث  دیجم  نآرق  رخاوا  رد  نون  قلع و  هروس  دـننام  تسا  تثعب  نامز  لیاوا  اب  بسانم  هک 

لیاوا رد  هبوت  لافنا و  ءاسن و  نارمع و  لآ  هرقب و  ياههروس  دننام  تسا  راگزاس  ص )  ) مرکا لوسر  دـهع  رخاوا  ترجه و  زا  سپ  اب  اهنآ 
. تسا هدش  هتشاذگ  نآرق 

عیاقو ثداوح و  اب  لماک  طابترا  لوزن  تهج  زا  ینآرق  تایآ  روس و  فلتخم  ياهنومضم  نیا  بجومب  هک  تسا  یهیدب  و 
 168 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تسا هتسویپ  عوقوب  هتفای و  ققحت  ص )  ) مرکا ربمغیپ  توعد  تدم  لالخ  رد  هک  دراد  نوگانوگ  ياهیدنمزاین  و 
هکم و رد  ص )  ) ربمغیپ هک  ترجه  زا  شیپ  راگزور  اب  تسا  یتسرپتب  اب  هزرابم  نیکرشم و  توعدب  لمتـشم  اهنت  هک  یتایآ  روس و  الثم 
ترجه و زا  سپ  هک  ییاهیدـنمزاین  ثداوح و  لابندـب  هک  ماکحا  تاـیآ  لاـتق و  تاـیآ  تسا و  بساـنم  دوب  ناتـسرپ  تب  توعد  راـتفرگ 

. تسا هدیدرگ  لزان  هدش  ادیپ  مالسا  نوزفا  زور  تفرشیپ  و  هنیدم )  ) برثی رهش  رد  یمالسا  هعماج  داقعنا 

هتشذگ ثحب  بیقعت  رد  ب -

مهارف ار  لوزن  هنیمز  هک  یطئارش  بابـسا و  لوزن و  نامز  لوزن و  لحم  رد  هک  یتافالتخا  بسحب  ینآرق  تایآ  روس و  تشذگ  هچنآ  ربانب 
: دننکیم ادیپ  یتاماسقنا  هدروآ 

هدـش لزان  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ترجه  زا  لـبق  نآرق  زا  هچنآ  ـالومعم  یندـم و  اـهنآ  زا  یخرب  دنتـسه و  یکم  تاـیآ  روس و  زا  یخرب  - 1
یندـم هدـش  لزان  ترجه  زا  دـعب  هچنآ  تسا و  لیبق  نیا  زا  کچوک  ياـههروس  هژیوب  ینآرق و  ياـههروس  رتشیب  دوشیم و  هدرمـش  یکم 

جراخ رد  هچ  رگا  دوشیم  هدناوخ 
 169 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دشاب هدش  لزان  هکم  رد  یتح  هنیدم و 
زور رد  ای  بش  رد  هچنآب  دـنوشیم  مسقنم  تایآ  روس و  نینچمه  و  دـناهدش . لزان  رـضح  رد  یخرب  رفـس و  رد  تایآ  روس و  زا  یخرب  - 2
نایم رد  ای  تولخ  رد  هچنآب  هدـش و  لزان  نامـسآ  رد  ای  نیمز  رد  هچنآب  هدـش و  لزان  گنج  رد  ای  حلـص  رد  هچنآب  نینچمه  هدـش و  لزان 

. درک میهاوخ  ثحب  لوزن  بابسا  لصف  رد  تاماسقنا  نیا  نتخانش  هدئاف  رد  ام  تسا و  هدش  لزان  مدرم 
رد هبترمکی  هکم و  رد  هبترمکی  هدـش  لزاـن  هبترم  ود  دـمح  هروس  هک  دوـشیم  هتفگ  هکناـنچ  هدـش  لزاـن  اررکم  اـههروس  ود  زا  یخرب  - 3

هدـش و ررکم  هبترم  یـس  نامحر  هروس  رد  ِنابِّذَُـکت » امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   » هیآ هکنانچ  هدـش  لزان  اررکم  تایآ  زا  یخرب  نینچمه  و  هنیدـم ،
هتفای و رارکت  هرقف  تشه  ارعـش  هروس  رد  ُمیِحَّرلا » ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنِینِمُْؤم - ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ   » هیآ ود  هکناـنچ 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


. هدش عقاو  فلتخم  هروس  شش  رد  َنِیقِداص » ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو   » هیآ هکنانچ  هروس  کی  زا  رتشیب  رد  هیآ  کی  یهاگ 
لماک هیآ  یئاج  رد  نیعم  ياهلمج  یهاگ  نینچمه  و 

 170 ص : مالسا ، رد  نآرق 
ءزج هرقب  هروس  رد  لماک و  هیآ  نارمع  لآ  هروس  لوا  رد  ُموُّیَْقلا » ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال   » هلمج هکناـنچ  تسا  هیآ  ءزج  رگید  ياـج  رد  و 

. دنکیمن يدعت  لحم  کی  زا  هدیدرگ و  لزان  هبترمکی  تایآ  روس و  بلاغ  تسا و  یسرکلا  ۀیآ 
ار هلمج  کی  رارکت  یئاج  رد  هک  دـشابیم  ناـیب  ماـقم  فلتخم  تاـئاضتقا  لولعم  ینآرق  تاـیآ  ناـیم  رد  فـالتخا  هنوگنیا  لاـح  ره  رد  و 

. هن یهاگ  دهدیم و  رارق  مالک  هاگ  هیکت  ارنآ  دنکیم و  باجیا 
هک رثوک  هروس  دـننام  تسه  ینآرق  تایآ  روس و  ناـیم  رد  یهاـتوک  يزارد و  تهج  زا  هک  تسا  يرگید  فـالتخا  فـالتخا  نیا  ریظن  و 

هملک کی  ینآرق و  هیآ  نیرتکچوک  هک  ِناتَّماهْدـُم »  » هیآ دـننام  دـشابیم و  اـههروس  نیرتدـنلب  هک  هرقب  هروس  ینآرق و  هروس  نیرتهاـتوک 
. تسا لمتشم  هلمج  یس  زا  رتشیب  هب  نآرق و  هیآ  نیرتدنلب  هرقب و  هروس  هیآ 282  هک  نید  هیآ  تسا و 

تسیب متـسیب و  همیرک  هیآ  ود  دننام  دتفایم  قافتا  مهب  لصتم  هیآ  ود  نایم  رد  یهاگ  هکنانچ  تسا  نایب  ماقم  ياضتقاب  تافالتخا  نیا  همه 
. تسا هلمج  هدزناپ  زا  رتشیب  یمیود  هلمج و  کی  یلوا  هک  رثدم  هروس  مکی  و 

 171 ص : مالسا ، رد  نآرق 
رجف و هروس  لاثما  هسیاقم  اب  هکنانچ  دـنراد  نایب  بانطا  زاجیا و  تهج  زا  نآرق  ياههروس  تایآ  هک  تسا  یفـالتخا  فـالتخا  نیا  ریظن  و 

بانطا قایـس  اب  یندـم  ياههروس  بلغا  زاجیا و  بولـسا  اب  یکم  ياههروس  بلغا  تسا و  نشور  هدـئام  هرقب و  هروس  لاثم  اـب  لـیل  هروس 
. دناهدش لزان 

دـشابیم قلع  هروس  لوا  زا  هیآ  جنپ  ای  قلع  هروس  هدش  لزان  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  هک  یتایآ  نیلوا  هک  هدـش  هتفگ  هچنآ  تسا  باب  نیزا  و 
هروس َنوُمَلُْظی » ْمُه ال  َو  ْتَبَـسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو   » همیرک هیآ  هدـیدرگ  لزاـن  هک  ياهیآ  نیرخآ  و 

. تسا هیآ 281  هرقب 

لوزن بابسا  ج -

هداتفا قافتا  توعد  تدـم  لالخ  رد  هک  یعیاـقو  ثداوح و  اـب  لوزن  تهج  زا  ینآرق  تاـیآ  روس و  زا  يرایـسب  دـش  هداد  رکذـت  هکناـنچ 
رشح و هروس  و  « 1  » هرقب هروس  دننام  دراد  طابترا 

______________________________

دندرکیم و ینکـشراک  مالـسا  تفرـشیپ  رد  هک  دوهی  خیبوت  رد  شتایآ  زا  يرادقم  هدش  لزان  هنیدـم  رد  ترجه  لوا  لاس  هرقب  هروس  ( 1)
هریغ جح و  هزور و  عیرشت  هلبق و  رییغت  دننام  ماکحا  عیرشت  رد  يرادقم 

 172 ص : مالسا ، رد  نآرق 
ار زاین  دروم  ماکحا  هک  هدـش  یتایآ  ای  روس  لوزن  بجوم  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  ندـش  نشور  تهج  زا  یئاهیدـنمزاین  ای  تاـیداع  هروس 

. اهنآ رئاظن  قالط و  لافنا و  ءاسن و  هروس  « 1  » دننام دنکیم  نایب 
دروم زا  ار  ناسنا  ياهزادـنا  ات  اهنآ  نتـسناد  هتبلا  دـنیوگیم و  لوزن  بابـسا  دـشابیم  هطوبرم  هیآ  ای  هروس  لوزن  بجوم  هک  ار  اـههنیمز  نیا 

. دنکیم کمک  هتخاس  نشور  دهدیم  تسدب  دوخ  لوزن  دروم  صوصخب  تبسن  هیآ  هک  ینومضم  لوزن و 
رابخا دـندوب و  هتـشامگ  تمه  لوزن  بابـسا  تیاور  طبـضب و  مالـسا  ردـص  رد  نیعبات  هباحـص و  نیثدـحم  زا  یهوبنا  هورگ  يور  نیزا  و 

. دناهدومن لقن  هراب  نیرد  يرامشیب 
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- هب تسا و  دایز  رایسب  تنس  لها  قرط  زا  تایاور  نیا 
______________________________

. تسا هدیدرگ  لزان 
. هدش لزان  اهنآ  ریغ  ای  سب  ای  يداو  بارعا  صوصخ  رد  تایداع  هروس  ریضن و  ینب  دوهی  ندیناچوک  صوصخ  رد  رشح  هروس  و 

قالط صوصخ  رد  قالط  هروس  یگنج و  مئانغ  ناریـسا  صوصخ  رد  لاـفنا  هروس  و  ناـنز ، ثرا  جاودزا و  صوصخ  رد  ءاـسن  هروس  ( 1)
. هدش لزان 

 173 ص : مالسا ، رد  نآرق 
هکلب تسین  حیحـص  دنـسم و  مه  تایاور  همه  هتبلا  دشابن ، رتشیب  دص  دـنچ  زا  دـیاش  مک و  هعیـش  قرط  زا  دـسریم و  تیاور  رازه  نیدـنچ 

. دنفیعض دنسم و  ریغ  اهنآ  زا  يرایسب 
: دنکیم نیبدب  اهنآب  تبسن  ار  ناسنا  اهنآ  فارطا  رد  یفاک  لمأت  تایاور و  نیا  عبتت  یلو 

تـسدب ظفح  لمحت و  ههفاشم و  ناونعب  هعقاو  هثداـح و  دروم  رد  ار  هیآ  لوزن  طاـبترا  يوار  هک  تسا  ادـیپ  اـهنآ  زا  يرایـسب  قایـس  ـالوا 
یلوزن ببس  هجیتن  رد  دهدیم و  طابترا  هصقب  تسا  هصق  بسانم  ینعم  تهج  زا  هک  ار  یتایآ  سپـس  دنکیم  تیاکح  ار  هصق  هکلب  هدرواین 

. دشاب هدمآ  تسدب  طبض  هدهاشم و  هار  زا  هک  یلوزن  ببس  هن  تسا  يداهتجا  يرظن و  ببس  هدش  رکذ  ثیدح  رد  هک 
هیآ ره  لیذ  رد  ینآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  ینعم  نیاب  دروخیم  مشچب  رایـسب  ضقانت  تایاور  نیا  لالخ  رد  هکنیا  نخـس  نیا  هاوگ  و 

رد وا  ریغ  اب  سابع  نبا  دننام  صخـش  کی  زا  یهاگ  یتح  دنوشیمن  عمج  مه  اب  زگره  هک  هدش  لقن  رگیدمه  ضقانم  لوزن  ببـس  نیدنچ 
. هدش تیاور  لوزن  ببس  نیدنچ  نیعم  هیآ  کی 

 174 ص : مالسا ، رد  نآرق 
ضحم و یلقن  هن  دنتسه  يرظن  لوزن  بابسا  نیا  تفگ : دیاب  ای  درادن  رتشیب  لمحم  ود  زا  یکی  تفاهتم  ضقانتم و  لوزن  بابسا  نیا  دورو 
دـشابیم و رگید  تیاور  رد  هک  تسا  ياهصق  زا  ریغ  هک  هدـیناباوخ  بسانم  ياههصق  زا  یکیب  ار  هیآ  هضقاـنتم  تاـیاور  تاور  زا  کـی  ره 

يوسب الثم  یلوا  رظن  زا  سپ  هدیدرگ و  فلاخم  رظن  ود  راتفرگ  دنکیم  تیاور  فلاختم  لوزن  ببس  ود  هک  الثم  صخش  کی  ای  نینچمه ،
. تسا هدش  سدای  لعج  اهنآ  زا  یضعب  ای  تایاور  همه  تفگ  دیاب  ای  تسا و  هدومن  لودع  یمیود  رظن 

دنـس تهج  زا  ربخ  ندوب  حیحـص  یتح  يور  نیزا  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  لوزن  بابـسا  تایاور  یتالامتحا  نینچ  ققحت  اب 
رد رظن  لامعا  ای  سد  لامتحا  یلو  دیامنیم  فیعـضت  ای  دربیم  نایم  زا  ار  دنـس  لاجر  بذک  لامتحا  دنـس  تحـص  اریز  دـشخبیمن  يدوس 

. تسا یقاب  دوخ  ياج 
یحول هقرو و  اج  ره  دوب و  عنام  ادیدش  نآ  تباتک  ثیدـح و  تبث  زا  تفالخ  ماقم  مالـسا  ردـص  رد  هک  هدیـسر  توبثب  لقن  هار  زا  ایناث  و 

يرجه لوا  نرق  رخآ  ات  نغدق  نیا  دندینازوسیم و  هدرک  فیقوت  دندروآیم  تسدب  دوب  هدش  هتشون  نآ  رد  یثیدح  هک 
 175 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تشاد همادا  لاس  دون  ابیرقت  ینعی 
تیاور لقن  هبترم  ره  رد  هک  زیچاـن  تارییغت  درک و  زاـب  نیثدـحم  تاور و  يور  هب - ترورـض  دـح  زا  رتشیب  ار  ینعمب  لـقن  هار  هیور  نیا 

ای هصق  کـی  رد  هک  يدراومب  هعجارم  اـب  ینعم  نیا  دربـیم و  ناـیم  زا  ار  بلطم  لـصا  یهاـگ  هدومن  مکارت  مه  يور  مک  مک  دـمآیم  شیپ 
حرـشب اکرتشم  هک  ياهصق  رد  هک  دروخیم  رب  یتایاورب  یهاگ  ناسنا  تسا ، نشور  رایـسب  تسا  هدش  دراو  هفلتخم  قرط  زا  تایاور  بلطم 

ای دراذـگیمن  یقاب  لوزن  بابـسا  يارب  يرابتعا  يداـشگ  ولگ - نیا  اـب  ینعمب  لـقن  عویـش  هتبلا  دـنرادن  هعماـج  تهج  چـیه  دـنزادرپیم  نآ 
. دهاکیم ناشرابتعا  زا  مک  تسد -
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لخاد هدش و  هتخاس  دندشیمن  هتخانش  اصخش  هک  نیقفانم  هیحان  زا  هچنآ  تایلیئارسا و  لوخد  اصوصخم  سد و  لعج و  عویـش  هکیتقو  و 
. دنام دهاوخن  یقاب  لوزن  بابساب  يدامتعا  دوش ، هفاضا  دش  رکذ  لوا  لاکشا  رد  هچنآ  ینعمب و  لقن  هلئسمب  تسا  هدیدرگ  تایاور 

176 ص : مالسا ، رد  نآرق 

تشاد لومعم  لوزن  بابسا  رد  دیاب  هک  یشور  د -

رابخا رد  هکنانچ  ساسا  نیا  يور  تسا و  دـنمزاین  دـیجم  نآرق  دـییأتب  دوخ  رابتعا  رد  ثیدـح  دـش  نشور  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  هکناـنچ 
. تشاد هضرع  نآرقب  ار  ثیدح  دیاب  تسا  هدش  دراو  ع )  ) تیب لها  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرایسب 

اهنت هضرع و  ثحب  دروم  هیآب  دیاب  دشابن  رودـصلا  یعطق  ربخ  ای  رتاوتم  هکیتروص  رد  هدـش  دراو  ياهیآ  لیذ  رد  هک  یلوزن  ببـس  نیاربانب 
هرخـالاب دوش و  داـمتعا  هدربماـن  لوزن  ببـسب  دوب  راـگزاس  نآ  اـب  تسا  دوـجوم  هیآ  فارطا  رد  هک  ینئارق  هیآ و  نومـضم  هکیتروـص  رد 

. داد رارق  تیاور  تموکح  تحت  ار  هیآ  هکنیا  هن  درک  قیدصت  دومن و  دییأت  هیآ  اب  دیاب  ار  تیاور 
هیلاع دصاقم  اساسا  دـنکیم و  رابتعا  بسک  دـنامیم  اهنآ  زا  هچنآ  یلو  دـنکیم  طوقـس  لوزن  بابـسا  زا  يدایز  رادـقم  هچ  رگا  بیترت  نیاب 

ای هجوت  لباق  يزاین  نآرق  همیرک  تایآ  زا  دوخ  هدافتـسا  رد  دمآ ) دهاوخ  هکنانچ   ) دنـشابیم یگـشیمه  یناهج و  یفراعم  هک  دیجم  نآرق 
. دنرادن لوزن  بابسا  تایاورب  يزاین  چیه 

177 ص : مالسا ، رد  نآرق 

روس لوزن  بیترت  ه -

. تسین تبث  فحصم  رد  هدش  لزان  ص )  ) مرکا ربمغیپب  هک  یبیترتب  ینآرق  تایآ  روس و  مینادیم  هکنانچ  هتبلا 
رد هک  تایاور  هلمج  زا  و  دندرکیم . دامتعا  تایاورب  تایآ  روس و  لوزن  بیترت  رد  تنس  لها  زا  هصاخ  یمالسا و  نادنمشناد  ناگتـشذگ 
زا سپ  دشیم  هتـشون  اجنامه  رد  دـشیم  لزان  هکم  رد  هک  ياهروس  ره  زاغآ  « » 1 : » دیوگیم هک  سابع  نبا  زا  تسا  یتیاور  هدیـسر  هراب  نیا 

. دوزفایم نآ  رب  تساوخیم  هچنآ  یلاعتیادخ  نآ 
: دش لزان  نآرق  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  و 

بهل یبا  ادی  تبت  نآ  زا  سپ  رثدملا 5 - اهیا  ای  نآ  زا  سپ  لمزملا 4 - اهیا  ای  نآ  زا  سپ  - 3 ن »  » نآ زا  سپ  دوب 2 - کبر  مسب  ءرقا  - 1
______________________________

. سیرض نبا  نآرقلا  لئاضف  باتک  زا  لقن  هرهاق 1370 ، پاچ  ناقتا ج 1 ص 10  باتک  ( 1)
 178 ص : مالسا ، رد  نآرق 

رجفلا 10- نآ و  زا  سپ  یشغی 9 - اذا  لیللا  نآ و  زا  سپ  یلعالا 8 - کبر  مسا  حبس  نآ  زا  سپ  تروک 7 - سمشلا  اذا  نآ  زا  سپ  - 6
كانیطعأ اـنا  نآ  زا  سپ  تاـیداعلا 14 - نآ و  زا  سپ  رـصعلا 13 - نآ و  زا  سپ  حرـشن 12 - ملا  نآ  زا  سپ  یحـضلا 11 - نآ و  زا  سپ 

فیک رت  ملا  نآ  زا  سپ  نورفاکلا 18 - اهیا  ای  لق  نآ  زا  سپ  بذکی 17 - يذلا  تیارا  نآ  زا  سپ  رثاکتلا 16 - مکاهلا  نآ  زا  سپ  - 15
نآ و زا  سپ  دحا 22 - هّللا  وه  لق  نآ  زا  سپ  سانلا 21 - برب  ذوعا  لق  نآ  زا  سپ  قلفلا 20 - برب  ذوعا  لق  نآ  زا  سپ  کبر 19 - لعف 

سبع نآ  زا  سپ  مجنلا 23 -
 179 ص : مالسا ، رد  نآرق 

نآ و زا  سپ  جوربلا 27 - تاذ  ءامسلا  نآ و  زا  سپ  اهاحض 26 - سمشلا و  نآ و  زا  سپ  ردقلا 25 - ۀـلیل  یف  هانلزنا  انا  نآ  زا  سپ  - 24
ةزمه 32- لکل  لیو  نآ  زا  سپ  ۀمایقلا 31 - مویب  مسقا  نآ ال  زا  سپ  ۀعراقلا 30 - نآ  زا  سپ  شیرق 29 - فالیال  نآ  زا  سپ  نیتلا 28 -
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نآ زا  سپ  قراطلا 36 - ءامـسلا و  نآ و  زا  سپ  دـلبلا 35 - اذـهب  مسقا  نآ ال  زا  سپ  نآ ق 34 - زا  سپ  تالـسرملا 33 - نآ و  زا  سپ 
ناقرف نآ  زا  سپ  سی 41 - نآ  زا  سپ  یحوا 40 - لق  نآ  زا  سپ  فارعا 39 - نآ  زا  سپ  نآ ص 38 - زا  سپ  ۀعاسلا 37 - تبرتقا 

 180 ص : مالسا ، رد  نآرق 
زا سپ  ءارعش 47 - مسط  نآ  زا  سپ  هعقاو 46 - نآ  زا  سپ  هط 45 - نآ  زا  سپ  صعیهک 44 - نآ  زا  سپ  هکئالم 43 - نآ  زا  سپ  - 42

فسوی نآ  زا  سپ  دوـه 52 - نآ  زا  سپ  سنوـی 51 - نآ  زا  سپ  لیئارـسا 50 - ینب  نآ  زا  سپ  صـصق 49 - نآ  زا  سپ  سط 48 - نآ 
رمز نآ  زا  سپ  ابس 58 - نآ  زا  سپ  نامقل 57 - نآ  زا  سپ  تافاص 56 - نآ  زا  سپ  ماعنا 55 - نآ  زا  سپ  رجح 54 - نآ  زا  سپ  - 53

نمؤم مح  نآ  زا  سپ  - 59
 181 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هیثاج 65- نآ  زا  سپ  ناخد 64 - نآ  زا  سپ  فرخز 63 - مح  نآ  زا  سپ  قسعمح 62 - نآ  زا  سپ  هدجـس 61 - مح  نآ  زا  سپ  - 60
انا نآ  زا  سپ  لـحن 70 - نآ  زا  سپ  فـهک 69 - نآ  زا  سپ  هیـشاغ 68 - نآ  زا  سپ  تاـیراد 67 - نآ  زا  سپ  فاقحا 66 - نآ  زا  سپ 
روط نآ  زا  سپ  هدجس 75 - لیزنت  نآ  زا  سپ  نینمؤم 74 - نآ  زا  سپ  ءایبنا 73 - نآ  زا  سپ  میهاربا 72 - نآ  زا  سپ  احون 71 - انلسرا 

هقاحلا نآ  زا  سپ  - 77 کلم )  ) كرابت نآ  زا  سپ  - 76
 182 ص : مالسا ، رد  نآرق 

اذا نآ  زا  سپ  ترطفنا 82 - ءامـسلا  اذا  نآ  زا  سپ  تاـعزان 81 - نآ  زا  سپ  نولءاـستی 80 - مع  نآ  زا  سپ  لأـس 79 - نآ  زا  سپ  - 78
لزان هکم  رد  یلاعت  يادـخ  هچنآ  تسنیا  نیففطملل  لیو  نآ  زا  سپ  توبکنع 85 - نآ  زا  سپ  مور 84 - نآ  زا  سپ  تقشنا 83 - ءامسلا 

. تسا هدرک 
. درک لزان  ار  هرقب  هروس  هنیدم  رد  نآ  زا  سپ  - 86

زا سپ  ءاسن 92 - نآ  زا  سپ  هنحتمم 91 - نآ  زا  سپ  بازحا 90 - نآ  زا  سپ  نارمع 89 - لآ  نآ  زا  سپ  لاـفنا 88 - نآ  زا  سپ  - 87
لاتق نآ  زا  سپ  دیدح 94 - نآ  زا  سپ  تلزلز 93 - اذا  نآ 

 183 ص : مالسا ، رد  نآرق 
نآ زا  سپ  نکی 100 - مل  نآ  زا  سپ  قالط 99 - نآ  زا  سپ  ناسنا 98 - نآ  زا  سپ  نمحرلا 97 - نآ  زا  سپ  دعر 96 - نآ  زا  سپ  - 95
نآ زا  سپ  نوقفاـنم 105 - نآ  زا  سپ  جـح 104 - نآ  زا  سپ  روـن 103 - نآ  زا  سپ  هّللا 102 - رـصن  ءاـج  اذا  نآ  زا  سپ  رشح 101 -

فص نآ  زا  سپ  نباغت 110 - نآ  زا  سپ  هعمج 109 - نآ  زا  سپ  مـیرحت 108 - نآ  زا  سپ  تارجح 107 - نآ  زا  سپ  هلداجم 106 -
هدئام نآ  زا  سپ  حتف 112 - نآ  زا  سپ  - 111

 184 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. تئارب نآ  زا  سپ  - 113

رگید تایاور  تیاور و  رد  يرظن  و -

. هدرمشن اهنآ  نایم  رد  ار  دمح  هروس  هدرک و  رکذ  ار  هروس  هدزیس  دص و  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هک  هتشذگ  تیاور 
هدرکن داـی  ار  يروش  فارعا و  دـمح و  هروس  هس  هدرمـش و  هروس  هدزاـی  دـص و  هدومن  لـقن  همرکع  زا  « 1  » یقهیب هک  يرگید  تـیاور  و 

. تسا
الوا یقهیب  تیاور  ود  ره  یلو  تسا  لمتـشم  هروس  هدراهچ  دـص و  همهب  تیاور  نیا  هدومن و  لقن  سابع  نبا  زا  یقهیب  ار  تیاور  نیمه  و 
نیا رد  هک  یبیترت  ایناث  دوب و  هتفرگ  یکم  ار  هدربمان  هروس  هک  هتشذگ  تیاور  فالخ  رب  دناهدرمـش  یندم  ياههروس  زا  ار  نیففطم  هروس 
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. تسا ریاغم  هدش  نایب  هتشذگ  رد  هک  یبیترت  اب  هدش  رکذ  هیندم  روس  يارب  نینچمه  هیکم و  روس  يارب  تیاور  ود 
هک هدش  لقن  هحلط  یبا  نب  یلع  زا  يرگید  « 2  » تیاور و 

______________________________

ناقتا ج 1 ص 10. ( 1)
. قباس ردصم  ( 2)

 185 ص : مالسا ، رد  نآرق 
: دیوگیم

دیدح و حتف و  اورفک و  نیذلا  بازحا و  رون و  جح و  هبوت و  لافنا و  هدئام و  ءاسن و  نارمع و  لآ  تسا و  هدش  لزان  هرقب  هروس  هنیدم  رد 
انا لیل و  رجف و  مرحت و  مل  یبنلا  اهیا  ای  ءاـسنلا و  متقلط  اذا  یبنلا  اـهیا  اـی  نباـغت و  و  فص ) هروس   ) نییراوح هنحتمم و  رـشح و  هلداـجم و 

. تسا هدش  لزان  هکم  رد  ینآرق  ياههروس  رئاس  هّللا و  رصن  ءاج  اذا  تلزلز و  اذا  نکی و  مل  ردقلا و  ۀلیلا  یف  هانلزنا 
تسا و هدومن  رکذ  هک  ییاههروس  لوزن  بیترت  هن  دشابیم  یکم  ياههروس  زا  یندم  ياههروس  نداد  زیمت  ددص  رد  اهنت  ایوگ  تیاور  نیا 

. دناهدش رکذ  هک  تسنآ  زا  رتنیئاپ  ناشياج  دیدرت  نودب  هبوت  هدئام و  هروس  هنرگ 
رد هدرمش  یکم  ياههروس  ءزج  هتشذگ  ياهتیاور  هکیلاح  رد  هدرمـش  یندم  ياههروس  ءزج  ار  ردق  لیل و  رجف و  ياههروس  نآ  رب  هوالع 

یکم ار  تارجح  هعمج و  ناسنا و  نمحرلا و  دعر و  ياههروس  نینچمه  دندوب و  هدرمش  یکم  ياههروس  ءزج  هتـشذگ  ياهتیاور  هکیلاح 
. دندوب هدش  هتفرگ  یندم  هتشذگ  ياهتیاور  رد  هکیتروص  رد  هتفرگ 

 186 ص : مالسا ، رد  نآرق 
: دیوگ هداتق  هدش  لقن  هداتق  زا  هک  يرگید  « 1  » تیاور رد  و 

دیدح و تارجح و  حتف و  دمحم و  بازحا و  رون و  جح و  لحن و  دعر و  تئارب و  هدئام و  ءاسن و  نارمع و  لآ  هرقب و  هنیدـم  رد  نآرق  زا 
اذا تلزلز و  اذا  هیآ و  هدزیـس  ات  مرحت  مل  یبنلا  اهیأ  ای  قالط و  نباغت و  نوقفانم و  هعمج و  فص و  هنحتمم و  رـشح و  هلداجم و  نمحر و 

. تسا هدش  لزان  هکم  رد  نآرق  ریاس  هدش و  لزان  هّللا  رصن  ءاج 
. دشابیم فلاخم  نکی  مل  ناسنا و  نیففطم و  رد  هداتق  دوخ  تیاور  اب  اصوصخم  هتشذگ و  تایاور  اب  زین  تیاور  نیا 

لقن شزرا  هن  دـنراد و  ار  ینید  تیاور  شزرا  هن  اریز  دنتـسین  دامتعا  لـباق  هجوچیهب  هک  تسنیا  تفگ  ناوتیم  تاـیاور  نیا  هراـبرد  هچنآ 
دوـخ زا  ار  بیترت  نیا  ساـبع  نبا  هک  تسین  نشور  هزاـت  درادـن و  ار  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  لاـصتا  اریز  ینید  تـیاور  شزرا  اـمأ  یخیراـت :

شدوـخ يارب  اـهنت  هک  داـهتجا  رظن و  هار  زا  اـی  دـناهدوب  یناـسک  هچ  تسین  موـلعم  هک  رگید  یناـسک  زا  اـی  هتفرگ  ارف  ص )  ) مرکا ربـمغیپ 
. دراد تیجح 

نامز زج  سابع  نبا  اریز  یخیرات  لقن  شزرا  اما  و 
______________________________

ناقتا ج 1 ص 11. ( 1)
 187 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ینآرق ياههروس  همهنیا  لوزن  رد  هک  تسا  یهیدـب  هدرکن و  كرد  ار  ترـضحنآ  تباحـص  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تاـیح  ناـمز  زا  يزیچاـن 
دوشیم يربخ  هجیتن  رد  هدینـش و  نارگید  زا  دشاب  هدرواین  تسدـب  زین  داهتجا  رظن و  هار  زا  ار  هدربمان  بیترت  رگا  هدوبن و  دـهاش  رـضاح و 

. تسا شزرا  یب  یخیرات  لقن  نینچ  كردم و  رکذیب 
ریغ رد  يربخ  نینچ  هدیسر  توبثب  لوصا  ملع  رد  هکنانچ  دنتـسه و  دحاو  ربخ  تماقتـسا  تحـص و  ضرف  اب  تایاور  نیا  اهنیا  زا  هتـشذگ 
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. دشابیم رابتعا  زا  یلاخ  هیعرش  ماکحا 
نآ قیبطت  اهنآ و  نیماضم  رد  ربدت  اهنآ  ندوب  یندم  ای  یکم  ینآرق و  ياههروس  بیترت  صیخـشت  يارب  هار  اهنت  تشذـگ  هچنآ  ربانب  سپ 

تایآ روس و  بیترت  صیخـشت  يارب  دوریم  شیپ  هک  ياهزادنا  ات  شور  نیا  دـشابیم ، ترجه  زا  سپ  ترجه و  زا  شیپ  لاوحا  عاضوا و  اب 
یهاوگ اهنآ  ندوب  یندـمب  نیففطم  تایداعلا و  ناسنا و  ياههروس  نیماضم  هکنانچ  دـشابیم  دـنمدوس  اهنآ  ندوب  یندـم  ای  یکم  ینآرق و 

. دهدیم رارق  یکم  ياههروس  ءزج  ار  اهنآ  تایاور  نیزا  یخرب  هچ  رگا  دهدیم 
188 ص : مالسا ، رد  نآرق 

( تلحر زا  شیپ  نآرق   ) فحصم کی  رد  دیجم  نآرق  عمج  ز -

هک بارعا  نایم  رد  شاهزاوآ  تشاد  هک  یتداع  قراـخ  تحاـصف  تغـالب و  ببـسب  دـشیم ، لزاـن  هیآ  هیآ  هروس و  هروس  هک  دـیجم  نآرق 
زا نآ  زا  هیآ  دنچ  ندینـش  يارب  دـشیم و  رتدـنلب  زورب  زور  دـندوب  نآ  هتفیـش  هتـشاد و  مالک  تحاصف  تغالب و  هب  يروآ  تفگـش  تیانع 

. دنتفرگیم ارف  دندینشیم و  ياهیآ  دنچ  هدمآ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  شیپ  رود  ياههار 
کیدزن زا  ار  مدرم  دنتسناوتیم  ات  دندوب و  یمالسا  توعد  تخسرس  نانمـشد  تسرپ و  تب  هک  شیرق  نیذفنتم  هکم و  ناگرزب  نینچمه  و 

. دندزیم رانک  هدیناسرت  نآ  ندینش  نداد و  شوگ  زا  ار  بارعا  تسا  رحس  نآرق  هکنیا  ناونعب  دندرکیم و  فرص  ص )  ) مرکا ربمغیپب  ندش 
یکیدزن رد  دـندمآیم و  دوخ  ناتـسد  ریز  ناگتـسب و  زا  رگیدـمه و  زا  ناهنپ  هدومن  هدافتـسا  بش  تملظ  زا  کیرات  ياهبـش  رد  همهنیا  اـب 

. دندادیم « 1  » شوگ درکیم  توالت  ترضحنآ  هک  ینآرقب  هتسشن  یئاج  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هناخ 
مالک ار  دیجم  نآرق  هک  يور  نیزا  زین  ناناملسم  هتبلا 

______________________________

روثنملا ج 4 ص 187. رد  ( 1)
 189 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دنناوخب و تسیابیم  نآرق  ریاس  زا  يرادقم  دمح و  هروس  زامن  هضیرف  رد  هک  يور  نیزا  مه  دنتسنادیم و  دوخ  ینید  كردم  هناگی  ادخ و 
روس و نتفرگ  دای  رد  دـهد ، داـی  ناـنآب  ار  مالـسا  ماـکحا  دـیجم و  نآرق  هک  تشاد  تیرومأـم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  « 1  » يور نیزا  مـه 

. دندادیم جرخب  تیدج  تیاهن  اهنآ  طبض  ظفح و  ینآرق و  تایآ 
روتسدب دیدرگ و  رتلکشتم  رتمظنم و  داد  لیکـشت  یمالـسا  لقتـسم  هعماج  دومرف و  ترجه  هنیدمب  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  شور  نیا 

فظوم دـشیم  لیمکت  لزان و  زورب  زور  هک  مالـسا  ماکحا  ملعت  میلعت و  نآرق و  تئارقب  يو  ناراـی  زا  یهجوت  لـباق  تیعمج  مرکا  ربمغیپ 
. دندش روذعم  داهج  و  « 2  » گنج رد  تکرش  زا  نآرق  حیرص  روتسد  قبط  یتح  دندش و 

نتـشون ندـناوخب و  هدوب  داوسیب  دـندوب  هدرک  ترجاهم  هنیدـمب  هکم  زا  هک  هباحـص  اصوصخم  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ناراـی  رتشیب  نوچ  و 
هداس رایسب  نامزنآ  هک  طخ  نتفرگ  دای  يارب  دوهی  ناریسا  زا  مرکا ص  ربمغیپ  روتسدب  دنتشادن  یئانشآ 

______________________________

. رگید رایسب  تایآ  هیآ 44 و  لحن  هروس  ( 1)
هیآ 122. هبوت  هروس  ( 2)

 190 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دمآ دوجوب  داوس  اب  یهورگ  بیترت  نیدب  دشیم و  هدافتسا  دوب  ناسآ  و 

رد هک  دوب  هورگ  نیزا  دـندشیم و  هدـیمان  ءارق  دـندوب  لوغـشم  نآ  تایآ  روس و  طبـض  ظفح و  نآرق و  تئارقب  هک  یناسک  تعامج  نیزا 
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«1 . » دندش دیهش  اجکی  نت  داتفه  ای  نت  لهچ  هنوعم  رئب  هعقو 
طبض هتشون و  اهنآ  ریاظن  امرخ و  فعس  رتش و  هناش  ناوختـسا  حاولا و  رد  دشیم  لزان  اجیردت  زین  دوب و  هدش  لزان  دیجم  نآرق  زا  هچنآ  و 

. دشیم
فورعم رئاد و  ناناملـسم  ناـیم  رد  تلحر  زا  شیپ  ینآرق  روـس  رثـکا  هک  تسنیا  درک  راـکنا  دوـشیمن  تسین و  دـیدرت  لـباق  زگره  هـچنآ 
نینچمه تلحر و  زا  شیپ  شنارای  ای  ص )  ) مرکا ربمغیپ  غیلبت  فصو  رد  هعیـش  تنـس و  لها  قرط  زا  ثیدح  اهدص  اههد و  رد  دـناهدوب ،

. تسا هدمآ  اههروس  نیا  مان  هتشاد  نآرق  توالت  رد  هک  یتریس  هدناوخ و  هک  یئاهزامن  فصو  رد 
اههروس نیا  هورگ  هورگ  يارب  هک  یئاهمان  « 2  » نینچمه و 

______________________________

ناقتا ج 1 ص 72. ( 1)

ناقتا ج 1 ص 65. ( 2)
 191 ص : مالسا ، رد  نآرق 

رایسب دنکیم  تیاکح  مرکا  ربمغیپ  تایح  نامز  زا  هک  یثیداحا  رد  تالصفم  یناثم و  نیئم و  لاوط و  روس  دننام  هدوب  رئاد  مالسا  ردص  رد 
. دروخیم مشچب 

تلحر زا  سپ  ح -

هناخ رد  دوب ، رتانشآ  دیجم  نآرقب  مدرم  همه  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  قیدصت  یعطق و  صنب  هک  ع )  ) یلع ص )  ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ 
تعارف هک  دوب  هتـشذگن  تلحر  زا  هامـشش  زونه  دومرف و  عمج  فحـصم  کـی  رد  لوزن  بیترتب  ار  دـیجم  نآرق  هتخادرپ  « 1  » اوزناب دوخ 

«. 2  » داد ناشن  هدروآ  مدرم  شیپ  هدرک  راب  يرتشب  دوب  هتشون  هک  یفحصم  تفای و 
ماقم دندش  هتشک  ءارق  زا  رفن  داتفه  گنج  نیا  رد  تفرگ و  رد  همامی  گنج  دوب  هتـشذگ  تلحر  زا  هک  ياهدروخ  و  « 3  » لاسکی زا  سپ  و 

دنوش هتشک  ءارق  هیقب  دنک و  دمآ  شیپ  ناناملسم  يارب  يرگید  گنج  تسا  نکمم  هکنیا  سرت  زا  تفالخ 
______________________________

ناقتا ج 1 ص 59. ( 1)
. یناتسجس فحصم  ( 2)

.60 ناقتا ج 1 ص 59 - ( 3)
 192 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دنک يروآ  عمج  فحصم  کی  رد  ار  ینآرق  تایآ  روس و  هک  داتفا  رکفب  دورب  نیب  زا  نآرق  دوخ  نآرق  هلمح  نتفر  نیب  زا  رثا  رد  و 
اهفعـس و حاولا و  زا  ار  ینآرق  تایآ  روس و  یباحـص  تباث  نب  دـیز  میقتـسم  يدـصت  اب  هباحـص  ءارق  زا  یتعامج  تفالخ  ماقم  روتـسدب 
دـنداد و رارق  فحـصم  کی  رد  هدرک  يروآ  عمج  دوب  هباحـص  ءارق  شیپ  اـی  یحو  باـتک  طـخب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هناـخ  رد  هک  اـهفتک 

. دش هداتسرف  فانکا  فارطاب و  نآ  زا  یئاههخسن 
تئارق خاسنتـسا و  رد  مدرم  هک  ياهحماسم  هلهاسم و  رثا  رد  هک  دندیناسر  هفیلخ  عالطاب  موس  هفیلخ  « 1  » تفالخ نامز  رد  يدنچ  زا  سپ 

. دوشیم دیدهت  تدشب  رییغت  فیرحت و  اب  ادخ  باتک  هار  نیزا  هدمآ و  دوجوب  یتافالتخا  دناهدرک  نآرق 
هـصفح شیپ  دوب و  هدش  هتـشون  لوا  هفیلخ  رماب  راب  نیلوا  يارب  هک  ار  یفحـصم  هک  داد  روتـسد  رطخ  نیزا  يریگولج  يارب  تفالخ  ماقم 
تباـث نب  دـیز  زاـب  ناـشیا  زا  یکی  هک  ار  هباحـص  ءارق  زا  رفن  جـنپ  دـنتفرگ و  تناـماب  دوـب  مود  هفیلخ  رتـخد  و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هجوز 
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دوب لوا  فحصم  يروآ  عمج  يدصتم 
______________________________

ناقتا ج 1 ص 61. ( 1)
 193 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مدرم تسد  رد  تایالو  رد  هک  یئاهنآرق  هک  داد  روتـسد  دریگ و  رارق  خـسن  ریاس  لصا  هک  دـنرادرب  نآ  زا  یئاههخـسن  هک  داد  تیرومأـم 
نیخروم زا  یخرب  لوقب  ای   ) دندینازوسیم هفیلخ  رماب  دیـسریم  هنیدمب  هچ  ره  اهنآرق  نیزا  دوش ، هداتـسرف  هنیدمب  هدـش  يروآ  عمج  تسا 

(. دندیناشوجیم
یکی هفوکب و  یکی  ماشب و  یکی  هکمب و  ار  اهنآ  زا  یکی  دنتـشادهگن و  هنیدم  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دـش  هتـشون  يدـنچ  هخـسن  هرخالاب 

هک تسا  اههخسن  نیا  دناهداتسرف و  نیرحبب  هخسن  کی  نمیب و  زین  هخسن  کی  هخسن  جنپ  نیا  زا  ریغ  هک  دوشیم  هتفگ  دنداتـسرف و  هرـصبب 
. دنشابیم اههخسن  ریاس  لصا  دنوشیم و  هدیمان  ماما  فحصم 

هدش هتشاذگ  نیئم  نایم  رد  تئارب  هروس  لوا  فحصم  رد  هک  تسنیا  اهنت  دنراد  بیترت  رد  یلوا  فحصم  اب  اههخسن  نیا  هک  « 1  » یفالتخا
سنوی هروس  فارعا و  هروس  نایم  رد  اجکی  ار  تئارب  لافنا و  هروس  ماما  فحـصم  رد  تشاد و  ياج  یناثم  نایم  رد  زین  لافنا  هروس  دوب و 

. دندرک تبث 
______________________________

ناقتا ج 1 ص 62. ( 1)
194 ص : مالسا ، رد  نآرق 

دیجم نآرق  رما  رد  نیملسم  مامتها  ط -

يارب دوب و  ناناملـسم  هماع  تسد  رد  ینآرق  تایآ  روس و  مود  راب  لوا و  راب  يارب  نآرق  يروآ  عمج  نامز  رد  دـش  هراـشا  رتشیپ  هکناـنچ 
نآ زج  يراک  هک  نآرق  يراق  نیعباـت  هباحـص و  زا  يداـیز  هورگ  نآ  رب  هوـالع  دـندادیم  جرخب  تیدـج  لاـمک  دنتـشاد  هچنآ  يرادـهگن 

ناـشرتسد رد  هدومن  هداـمآ  هک  ار  یفحـصم  ناـگمه  تفرگیم و  ماـجنا  همه  مشچ  ولج  فحـصم  کـی  رد  نآرق  يروآ  عمج  دنتـشادن و 
. دندرکن ضارتعا  درو و  دنتشادرب  نآ  زا  یئاههخسن  دنتفریذپ و  دنتشاذگ 

نودب فحصم  رد  ار  هیآ 34  هبوت  هروس  َۀَّضِْفلا » َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو   » همیرک هیآ  دنتساوخیم  مود ) عمج   ) ینامثع عمج  رد  یتح  و 
اب هدیشک  ریـشمش  دننک  طاقـسا  ار  واو  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  دیدهت  ماقم  رد  یباحـص  « 1  » بعک نب  یبا  دـندش و  عنام  دـننک  تبث  واو 

. دندرک تبث  ار  واو  هرخالاب  دیگنج و  دهاوخ  ناشیا 
« ٍناسْحِِإب ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو   » هلمج يزور  دوخ  تفالخ  نامز  رد  « 2  » مود هفیلخ 

______________________________

ءزج 3 ص 232. روثنملا  رد  ( 1)

ءزج 3 ص 369. روثنملا  رد  ( 2)
 195 ص : مالسا ، رد  نآرق 

يو اب  دناوخ  فطع  واو  نودب  هیآ 100  هبوت  هروس  ٍناسْحِِإب » ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو   » هیآ رد  ار 
. دناوخب واو  اب  هک  دندرک  راداو  ار  هفیلخ  هرخالاب  ات  دندمآ  رب  همصاخم  ماقمب 

شریذـپ دروم  دوب و  هداد  ناـشن  تعاـمجب  دوب و  هدرک  يروآ  عمج  لوزن  بیترتب  ار  دـیجم  نآرق  نآ  زا  شیپ  شدوخ  هکنیا  اـب  ع )  ) یلع
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فحـصم دادن و  جرخب  تمواقم  تفلاخم و  هنوگچیه  لاحنیا  اب  دندوب  هدادن  تکرـش  ار  يو  مود  لوا و  عمج  زا  کیچیه  رد  دوب و  هدشن 
. دزن فالخ  زا  مد  دوخ  تفالخ  نامز  رد  یتح  دوب  هدنز  ات  تفریذپ و  ار  رئاد 

دناهدزن یفرح  دوخ  نایعیش  صاوخب  یتح  دیجم و  نآرق  رابتعا  رد  زگره  دنترضح  نآ  نادنزرف  نانیشناج و  هک  تیب  لها  همئا  نینچمه  و 
ناوتیم تأرجب  و  « 1  » دننک يوریپ  مدرم  تئارق  زا  هک  دناهدرک  رما  ار  دوخ  نایعیش  دناهتسج و  نآ  هب - دانتسا  دوخ  تانایب  رد  هتسویپ  هکلب 

لها قاذـم  رد  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  تشاد  فالتخا  بیترت  رد  وا  فحـصم  اـب  یلومعم  فحـصم  هکنیا  اـب  ع )  ) یلع توکـس  هک  تفگ 
نآرقب نآرق  ریسفت  تیب 

______________________________

. نآرقلا فالتخا  باب  یفاو ج 5 ص 273  ( 1)
 196 ص : مالسا ، رد  نآرق 

عومجم هیآ  ره  ریـسفت  رد  درادـن و  يریثأت  نآرق  هیلاـع  دـصاقمب  تبـسن  یندـم  یکم و  تاـیآ  روس و  بیترت  شور  نیا  رد  تسا و  ربتعم 
نامز و تایـصوصخ  نآ  بلاطم  دـصاقم و  تایلک  رد  دـشاب  یگـشیمه  یناهج و  هک  یمالک  اریز  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  ینآرق  تایآ 

. دشاب رثؤم  دیابن  دنوشیم  هدیمان  لوزن  بابسا  هک  لوزن  تقو  ثداوح  ناکم و 
لوزن نراقم  هک  یئزج  صـصق  ماکحا و  فراعم و  شیادـیپ  خـیرات  ندـش  نشور  لیبق  زا  ار  يدـئاوف  تایـصوصخ  نیا  نتـسناد  رد  يرآ 

. دروآ تسدب  ناوتیم  اهنآ  ریاظن  تثعب و  راگزور  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  یمالسا  توعد  تفرشیپ  یگنوگچ  دناهدوب و 
. دشابیم رتمهم  هیئزج  دئاوف  نیا  زا  هدوب ) تیب  لها  همئا  روظنم  هتسویپ  هکنانچ   ) یمالسا تدحو  ظفح  یلو 

تسا ظوفحم  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  دیجم  نآرق  ي -

هراشا

تـسدب تسد  هدوب و  ناناملـسم  نابز  درو  ینآرق  تاـیآ  روس و  هتـسویپ  تسا ، نشور  ـالماک  زورما  اـت  لوزن  زور  زا  دـیجم  نآرق  خـیرات 
. تسا هتشگیم 

 197 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. تسا هدش  لزان  اجیردت  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  شیپ  نرق  هدراهچ  هک  تسا  نآرق  نامه  تسا  ام  تسد  رد  هک  ینآرق  هک  مینادیم  همه  و 
هک یباتک  اریز  تسه  مه  نشور  شخیرات  هچ  رگا  دشاب  خیرات  دـنمزاین  دوخ  تیعقاو  توبث  رابتعا و  رد  دـیجم  نآرق  دـیابن  فصو  نیا  اب 

ندروآ زا  ار  نج  سنا و  همه  هدمآ  رب  يدحت  ماقمب  دنکیم و  لالدتـسا  شدوخ  نتمب  يوعد  نیا  رد  تسا و  ادـخ  مالک  هک  تسا  یعدـم 
زاین دشابیم  دوب  هکنانچ  هدشن و  ضراع  نآب  يرییغت  فیرحت و  تسا و  ادخ  مالک  هکنیا  تابثا  رد  دوشیمن  رگید  دـنادیم ، زجاع  دوخ  لثم 

. دوش هدنهانپ  یماقم  ای  یصخش  دییأت  قیدصتب و  رابتعا  توبث  رد  ای  دنک  ادیپ  شدوخ  زا  ریغ  يدهاش  ای  یلیلدب 
هنوگچیه هدـش و  لزان  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  هک  تسا  نآرق  نامه  تسا  ام  تسد  رد  هزورما  هک  ینآرق  هکنیا  رب  ناهرب  نیرتنشور  يرآ 

هدوب هکنانچ  تسا و  یقاب  مه  زونه  هدومن  نایب  دوخ  يارب  دیجم  نآرق  هک  یتازایتما  فاصوا و  هک  تسا  نیمه  هتشادن  رب  یفیرحت  رییغت و 
. تسه

ار رشب  متیاده و  رون و  باتک  نم  دیوگیم : دیجم  نآرق 
 198 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. منکیم یئامنهار  تقیقح  قح و  يوسب 
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تـسا راگزاس  نآ  اب  ناسنا  ترطف  تسنآ و  دنمزاین  دوخ  یگدنز  رد  رـشب  هچ  ره  مزیچ و  ود  هدـننک  نایب  هک  متـسه  یباتک  نم  دـیوگیم :
. مزاسیم نشور 

دننام یـصخش  زا  ای  دنروایب  یمالک  نینچ  دنوش و  عمج  نج  سنا و  تسا ، ادخ  ریغ  مالک  دیئوگب  رگا  متـسه و  ادخ  نخـس  نم  دیوگیم :
تـسا هتفای  امن  وشن و  یبرم  ندوبن  یمیتی و  لاح  رد  تیلهاج  طیحم  لـثم  رد  هتفرگن و  داـی  طـخ  هدـناوخن و  سرد  هک  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

نایب هک  یماکحا  فراعم و  رد  ای  شبولسا  رد  یتوافت  فالتخا و  دیوگیم  رشب  هک  ینخـس  ره  دننام  باتک  نیا  رد  ای  دنروایب  یباتک  نینچ 
. دننک ادیپ  هدومن 

نیمه دـنکیم  تقیقح  قح و  يوسب  دـیجم  نآرق  هک  یئامنهارب  عجار  اما  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  دـیجم  نآرق  رد  تازاـیتما  فاـصوا و  نیا 
یلقع نیهارب  نیرتقیقد  قباطم  هک  ار  لماک  ینیب  ناهج  هرودـکی  دوخ  ياسر  اویـش و  نایب  اـب  تسا  اـم  سر  تسد  رد  هک  يرـضاح  نآرق 
نامیا يوسب  ار  مدرم  ینیب  تبقاع  یشیدنا و  ریخ  لامک  اب  دزاسیم و  نشور  دشابیم ، رشب  هنادنمتداعس  یگدنز  نیرتمهم  هاگ  هیکت  تسا و 

توعد نآب 
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. دنکیم
همه هداد  رارق  دوخ  یلصا  ساسا  ار  ناهج  يادخ  دیحوت  دوخ  ینیب  عقاو  اب  دیجم  نآرق  ناسنا  یگدنز  ياهیدنمزاین  همه  نایبب  عجار  اما  و 

. تسا هدرکن  تلفغ  يراذگ و  ورف  ياهتکن  نیرتکچوک  زا  هلحرم  نیا  رد  دریگیم و  هجیتن  نآ  زا  ار  يداقتعا  فراعم 
. دزادرپیم اهنآ  نتخاس  نشورب  هتفرگ  هجیتن  هلمج  نیا  زا  ار  یناسنا  هلضاف  قالخا  نآ  زا  سپ 

فئاظو تایلک  دـهدیم  ناشن  ناـسنا  شنیرفآ  ترطف و  هچنآ  قبط  هتخادرپ  ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  لاـعفا  لاـمعا و  هلحرمب  نآ  زا  سپ 
. دهدیم هلاحا  مرکا  ربمغیپ  تنسب  ار  اهنآ  تایصوصخ  تایئزج و  دنکیم و  نایب  ار  یناسنا 

يدرف و تاهج  قئاقد و  همهب  هک  ینید  دیآیم  تسدب  شدوخ  زیگنا  تریح  تعـسو  نآ  اب  مالـسا  عیـسو  نید  تنـس  باتک و  عومجم  زا  و 
نایم رد  یعفادت  داضت و  نیرتمک  هکنیا  یب  دنکیم  رداص  تبثم  مکح  هدومن  یگدیـسر  هشیمه  يارب  همه و  يارب  ناسنا  یگدنز  یعامتجا 

. دیآ شیپ  نآ  داوم  ءازجا و 
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. تسا نوریب  شیناگدنز  تدم  مامت  رد  ناهج  ناناد  قوقح  نیرتدنم  ورین - هدهع  زا  نآ  لئاسم  تسرهف  روصت  اهنت  هک  ینید 
برع تما  تغالب  تحاصف و  نارود  برع  هجهل  خنـس  زا  نآرق  تداع  قراخ  بولـسا  هچ  رگا  دوخ ، ناـیب  رد  دـیجم  نآرق  زاـجعا  اـما  و 

لوا نرق  رد  هک  یمالـسا  تاحوتف  هرود  رد  هجهل  نیا  هتـشاد و  برعب  صاـصتخا  هک  تسا  یعـشعشم  هعطق  اـهنابز  خـیرات  رد  هک  دـشابیم 
ياویـش هجهل  زا  اهنابز  ریاس  دـننام  یبرع  بطاخت  هجهل  نونکا  هدـش و  يرپس  هناگیب  ياه  نابز - اب  برع  نابز  شزیمآ  رثا  رد  دوب  يرجه 

. تسا هناگیب  رود و  زورنآ 
زاجعا يوعد  يدـحت و  یظفل  تاهج  دـننام  زین  دوخ  يونعم  تاهج  اب  هکلب  دـنکیمن  يدـحت  دوخ  ظفل  بولـسا  اب  اـهنت  دـیجم  نآرق  یلو 

. دیامنیم
نآرق هجهل  هک  دـننک  دـیدرت  دـنناوتیمن  زگره  دـناهدرک  یعبتت  نابز  نیا  رثن  مظن و  رد  دـنراد و  یبرع  نابزب  یئانـشآ  هک  یناسک  لاحنیا  اب 

هن تسا و  رعـش  هن  دزاسیم  نوبز  نکلا و  نآ  فصو  زا  ار  نابز  توهبم و  دوخ  یئابیز  زا  ار  ناسنا  كرد  هک  تسا  ینیریـش  اویـش و  هجهل 
هک ود  ره  يارو  یبولسا  هکلب  رثن 

 201 ص : مالسا ، رد  نآرق 
و اغلب ، بطخ  زا  ياهبطخ  نایم  رد  نآ  زا  ياهلمج  ای  نآرق  زا  ياهیآ  دراد ، ار  رثن  قوفام  یناور  تسالس و  رعـش و  قوفام  یـششک  هبذج و 
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تحت ارنآ  هتفرگ و  رارق  یکیرات  ناتـسبش  رد  هک  تسا  یغارچ  دـننام  دوشیم  تفای  هک  زورما  ياناوت  ناگدنـسیون  زا  ای  هتـشذگ  ياحـصف 
. دهدیم رارق  دوخ  عاعش 

يدرف و یلمع  نیناوق  یقالخا و  يداقتعا و  فراعم  عیـسو  نامزاس  تسا ، یقاب  ناکامک  نآرق  زاجعا  زین  یظفل  ریغ  يونعم  تاـهج  هار  زا 
نوریب رـشب  هدهع  زا  نآ  ریذپان  ضقانت - داضت و  هشدخ و  لباق  ریغ  میظنت  تسا  دـیجم  نآرق  رد  نآ  تایلک  لوصا و  هک  مالـسا  یعامتجا 

. دشاب هتفرگ  رارق  ص )  ) مرکا ربمغیپ  یگدنز  طئارش  دننامه  یطئارش  رد  هک  یسک  تسدب  هصاخ  تسا و 
لامک رد  یطیارش  عاضوا و  هنیمز  رد  لاس  هس  تسیب و  فرظ  رد  دشاب و  ءازجالا  هباشتم - تخاونکی و  نآرق  دننام  هک  یباتک  لوزن  مه  و 

تعامج و نایم  یئاهنت و  تولخ و  لاح  رد  ملـس ، گنج و  لاح  رد  ینماان ، سرت و  یتخـس و  تیهاـفر و  یگدوسآ و  لاـح  رد  فـالتخا 
لاحم دوش  لزان  فالتخا  هنوگچیه  نودب  هیآ  هیآ  هروس و  هروس  رضح  رد  رفس و  لاح  رد  مدرم ، ماحدزا 
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. تسا

هتفاین هار  دـیجم  نآرق  هب - یفیرحت  رییغت و  هنوگچیه  سپ  دراد  نآرق  نیمه  هتـشاد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نآرق  هک  یفاـصوا  همه  هصـالخ  و 
. تسا

هیآ 9. رجح  هروس  َنوُِظفاَحل » َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » دیامرفیم هکنانچ  تسا  هداد  ربخ  نآرق  تینوصم  زا  دوخ  لاعتمیادخ  هوالع 
(. دوب میهاوخ  نآ  رادهگن  ام  اقیقحت  میدرک و  لزان  ار  نآرق - يروآ -، دای  رکذ و  نیا  نامدوخ  ام  اقیقحت  همجرت : )

هیآ 42. هدجس  مح  هروس  ٍدیِمَح » ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ٌزیِزَع ال  ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو  : » دیامرفیم و 
زا هن  دـنکیمن  ادـیپ  هار  نآب  یچوپ  یلطاب و  دـهدیمن ، هار  دوخب  ار  يدـنزگ  چـیه  هک  تسا  یباتک  يروآ  دای  رکذ و  نیا  اـقیقحت  همجرت : )

(. هدش لزان  اجیردت  هدوتس  میکح و  يادخ  زا  سپ ، زا  هن  شیپ و 
تینوصم اب  دشابیم  هقح  فراعم  يامن  هار  ادخ و  يروآدای  هک  تهج  نیزا  اصوصخم  دیجم و  نآرق  تایآ  نیا  ياضتقمب 

 203 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دشابیم رادهگن  يادخ  هانپ  رد  هدننک  هابت  ياهدمآ  شیپ  دنزگ  زا  نوصم و  یئادخ 

اهدـص و دوجو  اـب  درذـگیم  شلوزن  زا  نرق  هدراـهچ  هک  نونک  اـت  دـیجم  نآرق  هک  نآرق ) ظـفح  هیآ   ) تسا یهلا  هدـعو  ناـمه  رثا  رد  و 
. تسا هدینارذگ  رشب  نایم  رد  تینوصم  اب  زارد  يراگزور  هک  تسا  ینامسآ  باتک  اهنت  هدنام و  ظوفحم  نوصم و  نمشد  نویلیم  اهرازه 

نآ تیاور  ظفح و  نآرق و  تئارق  ای -

لاغتـشا نآ  ملعت  میلعت و  نآرق و  تئارقب  هنیدـم  رد  یلکـشتم  تیعمج  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تاـیح  ناـمز  رد  میدرک  هراـشا  اـهراب  هکناـنچ 
ضرع يوب  هدـناوخ  شـشیپ  رد  یهاگ  دـندرکیم و  عامتـسا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نابز  زا  دـشیم  لزان  اجیردـت  هک  ار  ینآرق  تاـیآ  دنتـشاد 

. دندرکیم
داتـساب تیاور  لکـش  رد  ار  دوخ  تئارق  تیفیک  دندرکیم  ذخا  ناشیا  زا  هک  یناسک  دـندوب و  شزومآ  میلعت و  ردـصم  تئارق  رد  ياهدـع 

. دنتخادرپیم دندوب  هدرک  ذخا  هچنآ  ظفحب  ابلاغ  دندادیم و  دانسا  دوخ 
 204 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هک دوب  یفوک  طخ  دوب  رئاد  تباتک  يارب  زورنآ  هک  یطخ  فرطکی  زا  اریز  درکیم  اضتقا  ار  تیاور  ظفح و  نینچ  زین  دوجوم  عضو  اعبط  و 
. دناوخ دشیم  فلتخم  لاکشا  اب  ار  هملک  ره  تشادن و  بارعا  هطقن و 

يارب هدش  هعبتم  تنـس  شور  نیمه  دنتـشادن و  مالک  طبـض  يارب  تیاور  ظفح و  زج  یهار  دـندوب و  داوسیب  مدرم  هماع  رگید  فرط  زا  و 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنام راگدایب  زین  هدنیآ  راصعا 

ءارق تاقبط  بی -

دناهدرمش ار  هباحص  نامه  ءارق  تاقبط  زا  هقبط  نیتسخن 

ینز هلمج  نآ  زا  دندوب و  هدرک  عمج  ار  نآرق  همه  ناشیا  زا  یعمج  دنتـشاد و  لاغتـشا  نآ  ملعت  میلعتب و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـهع  رد  هک 
«. 1  » ثراح نب  هّللا  دبع  رتخد  هقرو  ما  مانب  تسا 

تبسن رتشیب  هب  یضعب  رد  شـشب و  یـضعب  رد  جنپب و  یـضعب  رد  راصنا و  زا  نت  راهچب  راثآ  زا  یـضعب  رد  هک  نآرق  ندرک  عمج  زا  دارم  )
فیلأت و هن  دشابیم  نآرق  همه  ظفح  ملعت و  هدش  هداد 

______________________________

ناقتا ج 1 ص 74. ( 1)
 205 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دوبن دشاب  موس  هفیلخ  لوا و  هفیلخ  دهع  رد  هک  فحصم  بیترت  عمج و  هرقف  ود  يارب  یبجوم  چیه  هنرگ  نآ و  تایآ  روس و  بیترت 
نیعم و ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  روتـسدب  دیجم  نآرق  تایآ  روس و  زا  کی  ره  ياج  هک  هدش  دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  هچنآ  نینچمه  و 

(. دنکیم بیذکت  ارنآ  امومع  تایاور  هیقب  هک  تسا  یبلطم  دوب  صخشم 
دیز بعک و  نبا  یبا  و  ع )  ) یلع نامثع و  دنتشاد : ترهش  نآرق  تئارق  میلعتب  هقبط  نیزا  نت  دنچ  دناهتفگ  ءاملع  زا  یـضعب  « 1  » هکنانچ و 

. يرعشا یسوم  وبا  دوعسم و  نب  هّللا  دبع  تباث و  نب 

دنشابیم نیعبات  زا  امومع  هک  لوا  هقبط  نادرگاش  مود  هقبط 

جنپ نیا  هتبلا  دنتخادرپیم و  نآرق  میلعتب  دنتشاد و  تئارق  ياههزوح  ماش  هرـصب و  هفوک و  هنیدم و  هکم و  ياهرهـش  رد  هک  ناشنیفورعم  و 
: دوب اهنآ  رد  ینامثع  فحاصم  هک  دشابیم  یئاهاج  رهش 

______________________________

هک یلاجر  زا  کی  ره  تایح  خـیراتب  عالطا  يارب  هدومن و  رکذ  ناقتا  باتک  رد  یطویـس  هچنآ  اب  تسا  قباطم  لـصف  نیا  يدـنب  هقبط  ( 1)
. دوش هعجارم  مجارت  لاجر و  بتکب  هدش  رکذ  تاقبط  نیا  رد 

 206 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. دوب ناشیا  ریغ  هکیلم و  یبا  نبا  همرکع و  دهاجم و  سواط و  حایر و  یبا  نب  ءاطع  ریمع و  نب  دیبع  هکم  رد 

نبا جرعا و  نب  هّللا  دبع  يراق و  ذاعم  راسی و  نب  ءاطع  راسی و  نب  نامیلـس  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  ملاس و  هورع و  بیـسم و  نبا  هنیدم  رد  و 
. ملسا نب  دیز  بدنج و  نب  ملسم  يرهز و  باهش 

دبع وبا  نوـمیم و  نب  ورمع  میثـخ و  نب  عـیبر  سیق و  نب  ثراـح  لیبحرـش و  نب  ورمع  هدـیبع و  قورـسم و  دوـسا و  همقلع و  هفوـک  رد  و 
. یبعش یعخن و  ریبج و  نب  دیعس  هلضن و  نب  دیبع  شیبح و  نب  رز  یملس و  نمحرلا 

. هداتق نیریس و  نبا  يرصب و  نسح  رمعی و  نب  ییحی  مصاع و  نب  رصن  ءاجر و  وبا  هیلاع و  وبا  هرصب  رد  و 
. یباحص ءادرد  وبا  باحصا  زا  دعس  نبا  ۀفیلخ  نامثع و  باحصا  زا  باهش  یبا  نب  ةریغم  ماش  رد  و 
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تسا قبطنم  مود  نرق  لوا  فصنب  ابیرقت  هک  موس  هقبط 

: دناهدرک ذخا  مود  هقبط  زا  هک  تئارق  همئا  ریهاشم  زا  یتعامج 
. نصیحم یبا  نب  دمحم  جرعا و  سیق  نبا  دیمح  و  هعبس ) ءارق  زا  یکی   ) ریثک نب  هّللا  دبع  هکم  رد 

 207 ص : مالسا ، رد  نآرق 
(. هعبس ءارق  زا  یکی   ) میعن نب  عفان  حاصن و  نب  ۀبیش  عاقعق و  نب  دیزی  رفعج  وبا  هنیدم  رد  و 

یکی  ) یئاسک و  هعبس ) ءارق  زا  یکی   ) هزمح شمعا و  نامیلس  و  هعبـس ) ءارق  زا  یکی   ) دوجنلا یبا  نب  مصاع  باثو و  نب  ییحی  هفوک  رد  و 
(. هعبس ءارق  زا 

. یمرضح بوقعی  يردحج و  مصاع  و  هعبس ) ءارق  زا  یکی   ) ءالع نبا  رمع و  وبا  رمع و  نب  یسیع  قحسا و  یبا  نب  هّللا  دبع  هرصب  رد  و 
حیرـش ثراح و  نب  ییحی  رجاهم و  نب  هّللا  دبع  نب  لیعامـسا  یبالک و  سیق  نب  ۀیطع  و  هعبـس ) ءارق  زا  یکی   ) رماع نب  هّللا  دبع  ماش  رد  و 

. یمرضح دیزی  نب 

دنشابیم موس  هقبط  تاور  نادرگاش و  مراهچ  هقبط 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  ناشنیفورعم  رکذ  هک  فلخ  صفح و  شایع و  نبا  دننام 

تسا فیلأت  ثحب و  لها  هقبط  مجنپ  هقبط 

زا سپ  یفوک  ریبج  نب  دمحا  نآ  زا  سپ  تسا  مالـس  نب  مساق  دیبع  وبا  تخادرپ  فیلأتب  تئارق  رد  هک  « 1  » یسک لوا  دناهتفگ  هکنانچ  و 
نآ
______________________________

ناقتا ج 1 ص 75. تایز ، هزمح  همجرت  رد  هناحیر ج 2 ص 141  ( 1)
 208 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دهاجم نآ  زا  سپ  ینوجاد  نآ  زا  سپ  يربط  ریرج  نبا  رفعج  وبا  نآ  زا  سپ  يوار  نولاق  باحصا  زا  یکلام  قاحسا  نب  لیعامسا 
. دنتشون ارثن  امظن و  رامشیب  لئاسر  بتک و  یبطاش  یناد و  « 1  » لاثما هدش  رتعیسو  قیقحت  ثحب و  هنماد  نانیا  زا  سپ 

هعبس ءارق  جی -

داد و رارق  عاعـشلا  تحت  ار  نارگید  هک  دندرک  ادیپ  یتیعجرم  هدروآ  تسدـب  یئازـسب  ترهـش  مدرم  نایم  رد  موس  هقبط  ءارق  زا  نت  تفه 
. دندروآ تسدب  نیعت  تاور  نایم  زا  يوار  ود  مادک  ره  رد  دندوب  رایسب  هکنیا  اب  نانیا  تاور  نینچمه 

: دنشابیم نیریز  بیترتب  ناشنایوار  هعبس و  ءارق 
دنشابیم يزب  لبنق و  يو  نایوار  یکم  « 2  » ریثک نبا  لوا 

______________________________

. هتشذگ رد  راهچ  لهچ و  دصراهچ و  لاس  تسا  دایز  تافیلأت  بحاص  ءارق ، ریهاشم  زا  یسلدنا  دیعس  نب  نامثع  رمع و  وبا  یناد ) ( ) 1)
تـسیب دص و  رازه و  نونظلا  فشک  بحاص  لوقب  هک  تئارق  رد  هیبطاش  هدیـصق  بحاص  دیجم  نآرق  ظافح  ءارق و  فیراعم  زا  یبطاش  و 

. هتشذگ رد  هرهاق  رد  يرجه  دون  دصناپ و  لاس  دشابیم و  تیب 
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یباحص بئاص  نب  هّللا  دبع  زا  ار  تئارق  یکم  ریثک  نب  هّللا  دبع  ( 2)
 209 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. هطساو کیب 
. دنشابیم شروو  نولاق  يو  نایوار  یندم و  « 1  » عفان میود 

تئارق قباطم  تسا  رئاد  مدرم  نایم  رد  هزورما  هک  ینآرق  دنشابیم و  صفح  شایع و  نب  ۀبعش  رکب  وبا  يو  نایوار  یفوک و  « 2  » مصاع میس 
. صفح تیاورب  تسا  مصاع 

دنتسه دالخ  فلخ و  يو  نایوار  و  « 3  » یفوک هزمح  مراهچ 
______________________________

. تسا هتشذگ  رد  هکم  رد  يرجه  لاس 120  رد  هدرک و  ذخا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  سابع  نبا  زا  دهاجم  و 
هدومن و ذخا  نینمؤملا  ما  هملس  ما  یلوم  هنومیم  وبا  يراق و  عاقعق  نب  دیزی  زا  ار  تئارق  یندم  یناهفصا  میعن  نب  نمحرلا  دبع  نب  عفان  ( 1)

. تسا هتشذگ  رد  هنیدم  رد  يرجه  مهن  تصش و  ای  مهن  هاجنپ و  دص و  لاس  رد 
نب دعس  زا  نینچمه  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  زا  ار  تئارق  همیذج  ینب  يالوم  یفوک  دوجنلا  یبا  نب  مصاع  ( 2)

. تسا هتشذگ  رد  هفوک  رد  يرجه   129 لاس 127 - رد  هدرک و  ذخا  شیبح  نب  رز  ینابیش و  سایا 
ماـما زا  هلمج  نم  رمتعم و  نب  روصنم  یعیبـس و  شمعا و  مصاـع و  زا  ار  تئارق  يراـق ، هیقف و  یفوک  یمیمت  تاـیز  بیبـح  نب  ةزمح  ( 3)

يرجه لاس 156  رد  هتشون و  نآرقلا  هباشتم  هک  تسا  یسک  نیلوا  دراد و  يدایز  تافیلأت  هدوب  ترضحنآ  باحصا  زا  ذخا و  هیماما  مشش 
. تسا هتشذگ  رد 

 210 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. هطساو کیب 

. دنشابیم ثراحلا  وبا  يرود و  يو  نایوار  و  « 1  » یفوک یئاسک  مجنپ 
. هطساو کیب  دنشابیم  یسوس  يرود و  يو  نایوار  يرصب و  « 2  » ءالع نب  ورمع  وبا  مشش 

اب ناوکذ  نبا  و  « 4  » ماشه يو  نایوار  « 3  » رماع نبا  متفه 
______________________________

هدوب نومأم  نیما و  یـسابع  هفیلخ  ود  یبدا  ملعم  تئارق و  وحن و  همئا  زا  يدادغب  یفوک  یـسراف  زوریف  نب  هّللا  دـبع  نب  ةزمح  نب  یلع  ( 1)
يرجه  193 لاس 179 - هدرک و  ذخا  شایع  نب  ۀبعـش  هزمح و  زا  ار  تئارق  یـضورع و  يوحن  دـمحا  نب  لیلخ  يوحن و  سنوی  زا  ار  وحن 

. تسا هتشذگ  رد  ير  رهش  کیدزن  هدرکیم  سوطب  یسابع  هفیلخ  نوراه  یهارمهب  هک  یترفاسم  رد 
تئارق هدوب  تئارق  ناداتسوا  شیوخ و  رصع  بدا  ءاملع  فیراعم  زا  يدادغب  يرـصب  ءالع  نب  ءاب - دیدشت  ءاز و  حتفب  نابز - رمع  وبا  ( 2)

. تسا هتشذگ  رد  هفوک  رد  يرجه   159 لاس 154 - رد  هدرک و  ذخا  نیعبات  زا  ار 
لاس هدومن و  ذخا  نامثع  باحـصا  زا  یباحـص و  ءادرد  وبا  زا  تسا - ناقتا  رد  هکنانچ  ار - تئارق  یقـشمد  یعفاش  رماع  نب  هّللا  دـبع  ( 3)

. تسا هتفگ  یگدنز  دوردب  قشمد  رد  يرجه   118
دنفالخ دروم  هدش  رکذ  هک  هعبس  ءارق  زا  کی  ره  نایوار  ( 4)

 211 ص : مالسا ، رد  نآرق 
. هطساو کی 

«. 3  » فلخ و  « 2  » بوقعی و  « 1  » رفعج وبا  زا  دناترابع  هک  تسا  هثالث  ءارق  تئارق  ترهش  رد  عبس  تائارق  یلات  و 
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رارق اـنتعا  دروم  هک  ذاـش  ياـهتئارق  نینچمه  هدیـسر و  باحـصا  زا  هقرفتم  روـطب  هک  یئاـهتئارق  دـننام  هدـش  لـقن  زین  يرگید  ياـهتئارق  و 
ياهتئارق عابتاب  رما  هک  هدیـسر  ناشیا  زا  رگید  یئاهتیاور  یلو  هدـش  تیاور  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هقرفتم  یئاـهتئارق  نینچمه  دـناهتفرگن و 

. دیامنیم روهشم 
______________________________

. تسا ناقتا  باتک  رد  هچنآ  اب  تسا  قباطم  هدش  رکذ  باتک  نیا  رد  هک  هچنآ  و 
هریره یبا  سابع و  نبا  یموزخم و  شایع  نب  هّللا  دبع  زا  ار  دوخ  تئارق  نینمؤملا  ما  هملـس  ما  يالوم  یندم  عاقعق  نب  دـیزی  رفعج  وبا  ( 1)

 ..... هعبس ءارق  جی -  مالسا 211  رد  نآرق  تسا . هتشذگ  رد  هنیدم  رد  يرجه   133 لاس 128 - رد  دنکیم و  تیاور  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا 
208 ص : 

یلع نینمؤملا  ریما  زا  یملس  زا  مصاع  زا  نامیلس  نب  مالس  زا  ار  تئارق  هدوب  تایبدا  هقف و  همئا  زا  یمرضح  يرصب  قاحسا  نب  بوقعی  ( 2)
. تسا هتشذگ  رد  يرجه  لاس 205  هدرک و  ذخا  (ع )

ذخا هناوـع  وـبا  دـیز و  نب  داـمح  سنا و  نب  کـلام  زا  ار  تئارق  هدوـب  هزمح  تئارق  يوار  مه  تئارق و  همئا  زا  زازب  ماـشه  نب  فـلخ  ( 3)
. تسا هتشذگ  رد  يرجه  لاس 229  رد  هدومن و 

 212 ص : مالسا ، رد  نآرق 
: همجرت  ) ار فرحا » ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزن  « » 1  » فورعم يوبن  تیاور  یتعامج  یتح  دننادیم و  رتاوتم  ار  عبس  تائارق  هماع  ءاملع  روهمج 

. رتاوتم هن  دنروهشم  عبس  تائارق  هک  دناهدرک  ریسفت  عبس  تائارقب  دش ) لزان  فرح  تفه  يور  نآرق 
زا اهنآ  رتاوت  یلو  تسا  هدیـسر  امب  رتاوت  روطب  هعبـس  ءارق  زا  هناگتفه  ياهتئارق  نیا  هک  تسنیا  قح  : » دیوگ ناهرب  باتک  رد  « 2  » یشکرز

لیبق زا  دانـسا  نیا  همه  تسا و  دوجوم  تئارق  باتک  رد  اهتئارق  نیاب  هعبـس  ءارق  ياهدنـس  اریز  تسا  لمأت  رظن و  دروم  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
«. دشابیم دحاو  زا  دحاو  لقن 

رد هک  تسا  فرح  تفه  نامه  مصاع  عفان و  دننام  ءارق  نیا  تئارق  هک  درب  نامگ  هک  ره  دیوگ : دوخ  باتک  رد  « 3  » یکم و 
______________________________

یباحص رفنکی  تسیب و  زا  ار  تیاور  نیا  ناقتا ج 1 ص 47  رد  یطویس  ناشیا و  ریغ  ریـسفت و  همدقم  رد  یفاص و  نآرق و  دلج  راحب  ( 1)
. تسا هداد  تبسن  ارنآ  رتاوت  ءاعدا  یضعبب  هدرک و  لقن 

ناقتا ج 1 ص 82. ( 2)

ناقتا ج 1 ص 82. ( 3)
 213 ص : مالسا ، رد  نآرق 

تئارق نایاوشیپ ، زا  يراق  تفه  نیا  ریغ  تئارق  هک  تسنیا  نامگ  نیا  همزال  هدـیدرگ و  یـشحاف  طـلغ  راـچد  دـشابیم  دراو  يوبن  ثیدـح 
وبا مالـس و  نب  مساق  دـیبع  وبا  دـننام  دـناهدومن  فیلأت  هدرک  عمج  ار  اهتءارق  هک  املع  ءامدـق  اریز  تسا  یگرزب  ءاطخ  نیا  دـشابن و  نآرق 

. دناهدرک رکذ  ار  يراق  تفه  نیا  ربارب  نیدنچ  یضاق  لیعامسا  يربط و  رفعج  وبا  یناتسجس و  متاح 
تئارق ماش  رد  مصاع و  هزمح و  تئارق  هفوک  رد  دنتـشادیم و  لومعم  ار  بوقعی  رمع و  وبا  تئارق  هرـصب  رد  مدرم  يرجه  تسیود  رـس  رد 

مسا دهاجم  نبا  يرجه  دصیس  رس  رد  ات  دندوب  لاح  نیمهب  ینامز  دوب و  رئاد  عفان  تئارق  هنیدم  رد  ریثک و  نبا  تئارق  هکم  رد  رماع و  نبا 
. تشاذگ يو  ياجب  ار  یئاسک  مان  تشادرب و  ار  بوقعی 

نیا دندروآ  يور  ناشیا  تئارقب  هدرکن  انتعا  دوب  رایسب  ءارق  نایم  رد  ناشیا  زا  رتهب  ای  ناشیا  دننام  هکنیا  اب  هعبس  ءارقب  مدرم  هکنیا  ببـس  و 
هک یناسک  زا  رفن  دنچ  هک  دنتشاذگ  انب  دش  هاتوک  تئارق  تایاور  همهنیا  ظفح  طبـض و  زا  اهتمه  دندش و  دایز  رایـسب  همئا  تاور  هک  دوب 
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تسا رتناسآ  ظفح  طبض و  تهج  زا  قفاوم و  فحصم  طخ  مسر  اب  ناشتئارق 
 214 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دننک باختنا 
جنپ رهش  جنپ  نیزا  دوب  هداتـسرف  ماش  هرـصب و  هفوک و  هنیدم و  هکم و  ياهرهـشب  نامثع  هک  هناگجنپ  فحاصم  ددع  تیاعر  اب  يور  نیزا 

. دنتشاد لومعم  ار  ناشتئارق  هدرک  باختنا  يراق 
. تسا هدومن  رکذ  رهش  جنپ  زا  ار  رفن  جنپ  طقف  هعبس  ءارق  زا  هتشون  تائارق  رد  دهاجم  نبا  دننام  هک  یباتک  رد  ریبج  نبا  هکنانچ 

فحاصم ددـع  و   ) هداتـسرف نیرحب  نمیب و  رگید  فحـصم  ود  نامثع  نآ  بجومب  هک  يرگید  ربخب  نارگید  دـهاجم و  نبا  نآ  زا  سپ  و 
. دندومن باختنا  ار  ءارق  زا  رفن  تفه  هدرک  انتعا  تسا ) ات  تفه  ینامثع 

هدومن نییعت  ددع  لیمکت  يارب  ار  هفوک  ءارق  زا  رفن  ود  تسین  تسد  رد  يربخ  هدش  هداتـسرف  نیرحب  نمیب و  هک  یئاهفحـصم  زا  نوچ  و 
. دش تفه  ءارق  ددع  بیترت  نیدب  دندرک و  هوالع  قباس  رفن  جنپب 

ادیپ تقباطم  هدش  رکذ  فرحا » ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزن   » يوبن تیاور  رد  هک  يددع  اب  ددع  نیا  افداصت  زین  یفرط  زا 
 215 ص : مالسا ، رد  نآرق 

هدومرف مرکا ص  ربمغیپ  هک  فرح  تفه  زا  دارم  هک  دندرب  نامگ  راچان  دـندوب  عالطا  یب  هیـضق  لصا  زا  هک  داتفا  یناسک  تسدـب  درک و 
. دشابیم تئارق  تفه  نامه 

دش مامت   ) دشاب قباطم  فحصم  طخ  مسر  اب  قفاوم و  تیبرع  دعاوق  اب  حیحـص و  شتیاور  دنـس  هک  تسنآ  دامتعا  لباق  تئارق  لاح  رهب  و 
(. یکم مالک 

یضعب هکلب  یتنـس  هن  تسه و  يرثا  هن  نارگید » هن  میئوجب  کسمت  ءارق  زا  رفن  تفه  تئارقب  دیاب   » هکنیا رد  دیوگ : یناثم  رد  « 1  » بارق و 
رد دـناوخ  دوشیمن  ار  اهنآ  ریغ  هک  دـمآ  شیپ  مهوت  نیا  هاگنآ  درک ، ادـیپ  راشتنا  دـندرک و  يروآ  عمج - ار  تئارق  تفه  نیا  نیرخأتم  زا 

. تسا هتفگن  ینخس  نینچ  یسک  هکیلاح 

ینآرق تایآ  ددع  دی -

زا یتح  هدش و  رکذ  نارمع  لآ  زا  هیآ  هد  دننام  ددع  اب  تایآ  ترـضحنآ  زا  یتایاور  رد  دسریم و  مرکا  ربمغیپ  نامزب  ینآرق  تایآ  دادـعت 
روس زا  یخرب  تایآ  هرامش  ترضحنآ 

______________________________

ناقتا ج 1 ص 83. ( 1)
 216 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. تسا هیآ  یس  « 2  » کلم هروس  هیآ و  تفه  « 1  » دمح هروس  هکنیا  دننام  هدیسر  ینآرق 
: تسا لوق  شش  تسا  لوقنم  « 3  » ینادو رمع  وبا  زا  هکنانچ  ینآرق  تایآ  عومجم  ددع  رد 

تسیود و رازهـشش و  هدش  هتفگ  هیآ و  راهچ  تسیود و  رازهـشش و  هدش  هتفگ  تسا و  هیآ  رازهـشش  نآرق  تایآ  عومجم  دناهتفگ  یخرب 
رازهـشش و هدش  هتفگ  هیآ و  جنپ  تسیب و  تسیود و  رازهـشش و  هدش  هتفگ  هیآ و  هدزون  تسیود و  رازهـشش و  هدـش  هتفگ  هیآ و  هدراهچ 

. تسا هیآ  شش  یس و  تسیود و 
: دنتشاد ار  ینامثع  فحصم  هک  رگید  رهش  راهچ  ءارق  نآ  زا  لوق  راهچ  هنیدم و  لها  ءارق  نآ  زا  لوق  ود  لوق  شش  نیزا  و 

. دشابیم ماش  هرصب و  هفوک و  هکم و 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


تبسن مرکا  ربمغیپب  هدرمش  هفوقوم  تیاور  ارنآ  هاگنآ  دنناسریم و  هباحص  رصعب  تیاور  هار  زا  ار  دوخ  ددع  لوق  شـش  نیزا  کی  ره  لها 
تایآ و ددع  روهمج  يور  نیزا  دنهدیم و 

______________________________

ناقتا ج 1 ص 68. ( 1)

ناقتا ج 1 ص 68. ( 2)

ناقتا ج 1 ص 69. ( 3)
 217 ص : مالسا ، رد  نآرق 

. دننادیم یفیقوت  ار  هیآ  صیخشت 
ریثک یبا  نب  رفعج  نب  لیعامسا  ددع  يرگید  و  حاصن ، نب  ۀبیش  عاقعق و  نب  دیزی  رفعج  یبا  ددع  یکی  تسا  ددع  ود  « 1  » هنیدم لها  ددع 

. تسا يراصنا 
یئاسک و هزمح و  ددـع  هفوک  لها  ددـع  دـنکیم و  تیاور  بعک  نب  یبا  زا  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  هک  ریثک  نبا  ددـع  هکم  لـها  ددـع  و 

جاجع نب  مصاع  ددع  هرـصب  لها  ددع  دنکیم و  تیاور  ع )  ) یلع زا  یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا  زا  یلیل  یبا  نبا  زا  هزمح  ارنآ  تسا و  فلخ 
. دنهدیم تبسن  ءادرد  وبا  هب  تسا و  رامع  نب  ماشه  ناوکذ و  نبا  ددع  ماش  لها  ددع  تسا و  يردحج 

عجار يرگید  ياههیئاصحا  تسا و  نآرق  روس  تایآ  ددع  رد  هک  تسا  یفالتخا  زا  یـشان  ینآرق  تایآ  عومجم  ددـع  رد  فالتخا  هتبلا  و 
. تسین مهم  ام  يارب  اهنآ  ضرعت  هک  دناهدرک  رکذ  نآرق  عومجم  نآرق و  ياههروس  تاملک  فورح و  ددعب 

______________________________

. تسا هدومن  لقن  یلصوم  هّللا  دبع  وبا  زا  ناقتا ج 1 ص 69  رد  ( 1)
218 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ینآرق روس  ياهمان  هی -

هکنانچ هدرب  هروس  مسا  دوخ  مالک  زا  اج  نیدنچ  رد  لاعتمیادخ  دراد و  ینآرق  هشیر  اههیآب  شماسقنا  دـننام  اههروسب  میرک  نآرق  ماسقنا 
هیآ هرقب  هروس  ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف   » هیآ 86 و هبوت  هروس  ٌةَروُـس » َْتلِْزنُأ  اذِإ  َو   » هیآ 1 رون  هروس  اـهاْنلَْزنَأ » ٌةَروُس   » تسا هدرب  ار  هیآ  مسا 

. تایآ نیا  ریاظن  23 و 
هروس هرقب ، هروس  دوشیم  هتفگ  هکنانچ  دننکیم  هدرک  ثحب  نآ  زا  هک  یعوضوم  ای  عقاو  هروس  نآ  رد  هک  یمسا  اب  یهاگ  ار  هروس  هیمـست 

اهیف رکذت  ةروس   » دنـسیونیم هروس  رـس  رد  هک  دوشیم  هدید  رایـسب  یمیدق  ياهنآرق  رد  هکنانچ  دـیحوت و  هروس  ءارـسا ، هروس  نارمع ، لآ 
«. نارمع لآ  اهیف  رکذی  ةروس   » و ةرقبلا »

انا هروس   » و کـبر » مساـب  أرقا  هروس   » دوشیم هتفگ  هکناـنچ  دـنهدیم  رارق  هروـس  نآ  فرعم  هدوـمن  رکذ  هروـس  لوا  زا  ياهلمج  یهاـگ  و 
. اهنیا رئاظن  و  نکی » مل  هروس  « » هانلزنا

باتکلا ما  هروس  « » 1 « » باتکلا ۀحتاف  هروس   » دوشیم هتفگ  هکنانچ  دنزادرپیم  نآ  یفرعمب  دراد  هروس  هک  یفصو  اب  یهاگ  و 
______________________________

هدش هتشاذگ  نآرق  لوا  رد  هکنیا  تبسانمب  دمح  هروس  ( 1)
 219 ص : مالسا ، رد  نآرق 

رئاد زین  مالسا  ردص  رد  تسا  تسد  رد  هک  راثآ  تداهشب  اهشور  نیا  اهنیا  رئاظن  و  برلا » ۀبسن  هروس  « » 1 « » صالخا هروس  « » یناثم عبس  و 
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دوه و هروس  نارمع و  لآ  هروس  هرقب و  هروس  دـننام  نآرق  روس  هیمـست  ص )  ) مرکا ربـمغیپ - ناـبز  رد  هیوبن  راـبخا  رد  یتـح  تسا و  هدوب 
نیعت لامعتسا  ترثک  رثا  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رصع  رد  اهمان  نیا  زا  يرایـسب  تفگ  ناوتیم  يور  نیزا  دوشیم و  هدید  رایـسب  هعقاو  هروس 

. دنرادن یعرش  فیقوت  هبنج  هنوگچیه  هدرک و  ادیپ 

دیجم نآرق  بارعا  طخ و  وی -

( تشذـگ هکنانچ   ) یفوک طخ  ماـهبا  دـشیم و  خاسنتـسا  یفوک  طـخ  اـب  میود  لوا و  ياـهنرق  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ناـمز  رد  دـیجم  نآرق 
مومع تیلک و  روطب  ماهبا  لاکشا  لاح  نیع  رد  درکیم  باجیا  ار  تئارق  تیاور و  ظفح و  نامزاس  شیادیپ 

______________________________

. دوشیم هدیمان  یناثم  عبس  شندوب  هیآ  تفه  تبسانمب  باتکلا و  ۀحتاف 
دنکیم فیـصوت  ار  یلاعت  يادـخ  هکنیا  تبـسانمب  صالخا و  هروس  تسا  لمتـشم  صلاخ  دـیحوتب  هکنیا  تبـسانمب  هّللا  وه  لق  هروس  ( 1)

. تسا ندرک  فصو  ینعمب  تبسن  هچ  دوشیم  هدیمان  بر  ۀبسن 
 220 ص : مالسا ، رد  نآرق 

تساوخیم درکیم و  زاب  ار  فحصم  هک  یسک  ره  يارب  دندوب و  انـشآ  ار  نآرق  حیحـص  ظفلت  هک  دندوب  تاور  ظافح و  اهنت  دشیمن و  لح 
. دوبن ناسآ  حیحص  تئارق  دیامن  توالت 

دوب هتشون  هک  ار  یبرع  نابز  روتسد  ترضحنآ  یئامنهارب  ع )  ) یلع باحصا  زا  « 1  » یلئد دوسالا  وبا  يرجه  لوا  نرق  رخاوا  رد  يورنیا  زا 
. دش عفر  ياهزادنا  ات  طخ  ماهبا  بیترت  نیاب  تشاذگ و  انب  ار  فورح  يراذگ  هطقن  يوما  هفیلخ  کلملا  دبع  رماب 

یلاکـشا دوب  ضورع  ملع  عضاو  هک  فورعم  يوحن  « 1  » دمحا نب  لیلخ  هکنیا  ات  هلمجلاب  هن  دـشیم  لح  هلمجلا  یف  ماهبا  لکـشم  زاب  یلو 
: درک عضو  فورح  ظفلت  تایفیک  يارب 

. دش عفر  ظفلت  ماهبا  وحن  نیاب  و  لامشا . مور ، هناگ ، هس  تاکرح  زا  یکیب  مضنم  نیونت  نوکس ، همض ، هرسک ، هحتف ، دیدشت ، دم ،
هرـسک ياجب  دنتـشاذگیم و  ياهطقن  شلوا  رد  فرح  يالاب  هحتف  ياجب  دشیم  هراشا  فورح  ياهتکرحب  هطقن  اب  یتدم  « 1  » نآ زا  شیپ  و 

. دشیم ماهبا  دیزم  بجوم  یهاگ  شور  نیا  شرخآ و  فرط  فرح  يالاب  همض  ياجب  لوا و  رد  فرح  ریز 
نایاپ
______________________________

ناقتا ج 2 ص 171. ( 1)
221 ص : مالسا ، رد  نآرق 

اهتسرهف

هراشا

تاـیاور 6- تسرهف  ینآرق 5 - تاـیآ  تـسرهف  باـتک 4 - نیا  رد  هدـش  داـی  بتک  تـسرهف  نکاـما 3 - تسرهف  مـالعا 2 - تسرهف  - 1
بلاطم تسرهف 

 223 ص : مالسا ، رد  نآرق 
مالعا تسرهف 
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224 ص : مالسا ، رد  نآرق 

مالعا تسرهف 

یبا نبا  هکیلم 206  یبا  نبا   119 سیلبا 118 -  149 - 112 - 27 ع )  ) میهاربا تیب  لها  ك . ر . ع )  ) راـهطا همئا   149 - 118 ع )  ) مدآ فلا 
يرهز باهش  نبا  نیریس 206  نبا   217 ناوکذ 210 - نبا  يربـط  ریرج  نبا  رفعج  وبا  ك . يربـط ر . ریرج  نبا  ریبج 214  نبا  یلیل 217 

نب ۀبعش  ك . شایع ر . نبا  یبرع 79  نبا  سابع  نب  هّللا  دبع  ك . سابع ر . نبا  رماع  نب  هّللا  دـبع  ك . رماع ر . نبا  سیرض 177  نبا   206
هیلاعلا 75- وبا  ثراحلا 210  وبا  یلئد 220  دوسالا  وبا  بیسم 206  نبا   214 دهاجم 213 - نبا  ریثک  نب  هّللا  دـبع  ك . ریثک ر . نبا  شایع 

213 - 208 يربط 77 - ریرج  نبا  رفعج  وبا  شایع  نبا  ۀبعش  ك . شایع ر . نب  ۀبعش  رکب  وبا   206
 225 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ءاجر وبا   217 - 210 یباحص 206 - ءادرد  وبا  یسلدنا 79  نایح  وبا  یلامث 82  هزمح  وبا  عاقعق  نبا  دیزی  ك . عاقعق ر . نب  دیزی  رفعج  وبا 
مساق دیبع  وبا  یلصوم 217  هّللا  دبع  وبا   217 - 211 - 209 یملس 206 - نمحرلا  دبع  وبا  یبلک 76  حلاص  وبا  يردخ 73  دیعس  وبا   206

یـسلدنا دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا   213 - 210 ناـبز 207 - هب  فورعم  يرـصب  ءـالع  نب  ورمع  وبا  مالـس  نب  مساـق - ك . ر . مالـس - نب 
-194 بعک 73 - نب  یبا   211 هریره 73 - وبا  هنومیم 209  وبا   205 يرعشا 73 - یسوم  وبا  هناوع 211  وبا   216 یناد 208 - هب  فورعم 

قحسا طابسا 149   149 ع )  ) سیردا یبلعث 80  میهاربا  نب  دمحم  نب  دـمحا  لبنح 78  نب  دمحا  یفوک 207  ریبج  نب  دـمحا   217 - 205
یبا نب  رفعج  نب  لیعامسا   213 یضاق 208 - یکلام  قحسا  نب  لیعامـسا   149 ع )  ) دعولا قداص  لیعامـسا   149 ع )  ) لیعامسا  149 (ع )

سایلا شمعا  نامیلس  ك . شمعا ر . دوسا 206  یلوبمالسا 80  یقح  لیعامسا  رجاهم 207  نب  هّللا  دبع  نب  لیعامسا  يراصنا 217  ریثک 
149 ع )  ) عسیلا  149 (ع )

 226 ص : مالسا ، رد  نآرق 
رقابلا یلع  نب  دـمحم  ك . مجنپ ر . ماما  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ك . مراهچ ر . ماما  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع - ك . ر . ع )  ) نینمؤملا ریما  ماـما 

ما  211 نینمؤملا 209 - ما  هملـس  ما  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ك . متـشه ر . ماما  ع )  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  ك . مشـش ر . ماما  (ع )
-101 - 92 - 91 - 90 - 89 - 87 - 86 - 83 - 82 - 50 - 46 - 45 - 32 - 31 - 23 - 22 - 18 ع )  ) تیب لـها  یـسابع 210  نیما  هقرو 204 
149 - 113 - 30 لیئارسا 24 - ینب  مدآ 34  ینب  یشبح 26  لالب  يزب 208  149 ب  ع )  ) بویا سنا 73   211 - 195 - 176 - 155 - 144

نب رباج  یبلعث 80 ج  ث  ص )  ) هّللا دـبع  نب  دـمحم  ك . مرکا ر . ربمغیپ  یقهیب 184 پ  ریضن 172  ینب  هظیرق 75  ینب  همیذج 209  ینب 
-51 ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ریرج 82   117 - 116 - 114 113 - 112 - 105 لیئربج 103 - هّللا 73  دبع 

 227 ص : مالسا ، رد  نآرق 
دـیز 211 نب  دامح  هصفح 192   209 صفح 207 - فسوی 74  نب  جاـجح   206 يرصب 75 - نسح  سیق 206  نب  ثراـح  209 ح  - 82
-62 رضخ 60 - تلاسر 67  نادناخ  جرعا 206 خ  سیق  نب  دیمح   217 - 211 - 210 - 209 یفوک 207 - یمیمت  تاـیز  بیبح  نب  ةزمح 

موس هفیلخ   194 - 192 باـطخ 75 - نب  رمع  مود  هفیلخ   205 لوا 192 - هفیلخ   211 - 209 زازب 207 - ماـشه  نب  فلخ  دالخ 209   63
وبا ك . یناد ر . ینوجاد 208  د   220 - 210 يرـصب 97 - دمحا  نب  لیلخ  دعـس 206  نب  ۀفیلخ   214 - 210 - 206 - 205 نامثع 192 -
نب عیبر  سنا 76  نب  عـیبر   84 یضر ) دیس   ) یـضر 149 ر  ع )  ) لـفکلا وذ  يرود 210 ذ   149 ع )  ) دواد یـسلدنا  دیعـس  نب  نامثع  ورمع 

میثخ 206
 228 ص : مالسا ، رد  نآرق 

نب دیز  يرشخمز 79   149 ع )  ) ایرکز یشکرز 212   209 شیبح 206 - نب  رز  هرارز 82  جاجز 79  ءـالع  نب  ورمع  وبا  ك . ناـبز ر . ز 
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ینابیش 209 سایا  نب  دیعس   213 - 191 متاح ) وبا   ) یناتسجس یعیبس 209  ملاس 206  205 س  تباث 192 - نب  دیز   206 - 76 ملسا 75 -
نمحرلا دبع  وبا  ك . یملـس ر .  26 ع )  ) یسراف ناملـس  نامیلس 211  نب  مالـس   77 هنییع 76 - نب  نایفـس   206 - 75 ریبج 74 - نب  دـیعس 

یبطاش 212 ش  - 205 - 78 - 74 یطویس 73 - یسوس 210  راسی 206  نب  نامیلس   209 شمعا 207 - نامیلس   149 ع )  ) نامیلس یملس 
149 ع )  ) بیعش یبعش 206   210 - 209 شایع 207 - نب  ۀبعش  يرصب 77  جاجح  نب  ۀبعش  یمرضح 207  دیزی  نب  حیرش  یعفاش 78   208

يزاریش 84 نیهلأتملا  ردص   149 - 68 ع )  ) حلاص 217 ص  حاصن 207 - نب  ۀبیش  يدادغب 80  یسولآ  دومحم  نیدلا  باهش 
 229 ص : مالسا ، رد  نآرق 

یسربط نسح  نب  لضف  ك . یـسربط ر . يربط 162   206 - 76 ینامی 75 - سوواط  تولاط 149  كاحض 75 ط  یمور 26 ض  بیهص 
يردحج 207- جاجع  نب  مصاع   213 - 212 - 211 - 209 یفوک 207 - دوجنلا  یبا  نب  مصاع  یسوط ع  نسح  نب  دمحم  ك . یسوط ر .

نب هّللا  دبع  بئاص 208  نب  هّللا  دبع  ریبز 73  نب  هّللا  دبع  ثراح 204  هّللا  دبع  جرعا 206  نب  هّللا  دبع  قاحسا 207  یبا  نب  هّللا  دبع   217
-209 - 186 - 184 - 177 - 173 - 162 - 78 - 75 - 74 - 73 سابع ) نبا   ) ساـبع نب  هّللا  دـبع   213 - 210 یقـشمد 207 - یعفاش  رماع 
205 دوعسم 73 - نب  هّللا  دبع   217 - 213 - 208 ریثک 206 - نب  هّللا  دبع  رمع 73  هّللا  دبع  یموزخم 211  شایع  نب  هّللا  دـبع   217 - 211
يزاریش 84 يزیوح  یلع  دبع  دیمح 77  نب  دبع  يوما 220  هفیلخ  کلملا  دبع  یشاک 79  قازرلا  دبع  ملسا 76  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع 

موس هفیلخ  ك . نافع ر . نب  نامثع  یسلدنا 208  دیعس  نب  نامثع  هدیبع 206  هلضن 206  نب  دیبع  ریمع 206  نب  دیبع 
 230 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ۀیطع راسی 206  نب  ءاـطع  ملـسم 75  یبا  نب  ءاطع   206 حایر 75 - یبا  نب  ءاـطع  هورع 206   216 - 214 205 - 194 فحصم )  ) ینامثع
ع)  ) نینمؤملا ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  یمق 82  میهاربا  نب  یلع  همقلع 206   206 - 184 همرکع 75 - یبالک 207  سیق  نب  ۀیطع   76 - 75

یلع مراهچ 82  ماما  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  ۀحلط 184  یبا  نب  یلع   220 - 217 - 211 - 209 - 205 - 195 - 191 - 88 - 51
رمع متشه 52  ماما  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع   217 - 213 - 210 - 207 یئاسک )  ) يدادغب یفوک  یـسراف  زوریف  نب  هّللا  دبع  نب  ةزمح  نب 

نومیم نب  ورمع  لیبحرش 206  نب  ورمع  يوما 160  هفیلخ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  زیزعلا 206  دـبع  نب  رمع  مود  هفیلخ  ك . باـطخ ر . نب 
نب لضف  یفوـک 82  میهاربا  نب  تارف  يزار 79  رخف  رمع 207 ف  نب  یـسیع   149 - 116 - 112 - 27 ع )  ) یسیع  83 یشایع 82 -  206

بارق 215  206 - 76 هداتق 75 -  209 نولاق 208 -  213 مالس 207 - نب  مساق  یناشاک 84 ق  ضیف  یسربط 85  نسح 
 231 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ك. میلک ر . راـبحالا 74  بعک  يدادـغب  یفوک  یـسراف  زوریف  نب  هّللا  دـبع  نب  ةزمح  نب  یلع  ك . یئاـسک ر . لبنق 208 ك  یبطرق 76 
217 - 209 - 208 - 206 دهاجم 74 - نومأم 210  سنا 211  نب  کـلام  149 م  ع )  ) طوـل يداـبانوگ 84 ل  ینیلک 83 گ  ع )  ) یـسوم
-45 - 41 - 35 - 33 - 32 - 31 - 27 - 23 - 21 - 20 - 19 18 مرکا ) ربمغیپ  ( ) ص  ) دـمحم یناشاک  ضیف  ك . یناـشاک ر . ضیف  نسحم 
-149 - 125 - 123 - 114 - 112 - 110 - 109 - 107 - 105 - 100 - 98 - 91 - 90 - 87 - 86 - 83 - 76 - 73 - 72 - 67 - 51 - 48 - 46
-201 - 199 - 198 - 197 - 192 - 191 - 190 - 189 - 188 - 187 - 186 - 177 - 176 - 171 - 167 - 166 - 162 - 160 - 155 - 152

.219 - 216 - 215 - 212 - 211 - 205 - 204 - 203 - 202
ك. يزاریش ر . میهاربا  نب  دمحم 

یبطرق 80 رکب  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  نصیحم 206  یبا  نب  دمحم  ینامعن 83  میهاربا  نب  دمحم  يزاریش  نیهلأتملا  ردص 
 232 ص : مالسا ، رد  نآرق 

82 مجنپ 71 - ماما  ع )  ) رقاـبلا یلع  نب  دـمحم  یـسوط 84  نسح  نب  دـمحم  يربط  ریرج  نبا  رفعج  وبا  ك . دـیزی ر . نب  ریرج  نب  دـمحم 
نب ملسم  يدوعسم 162  قورسم 206  ملسم 82  نب  دمحم  یشایع  ك . يدنقرمس ر . یفوک  دوعـسم  نب  دمحم  یظرق 75  بعک  نب  دمحم 
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روصنم رصم 59  کلم   215 یکم 212 - باهـش 206  یبا  نب  ةریغم  فورعم 82  يراق 206  ذاعم  ع )  ) یسیع ك . حیـسم ر . بدنج 206 
دبع نب  عفاـن  قزرا 74  نب  عفاـن  يدبیم 84 ن   151 - 149 - 114 - 113 - 112 - 63 - 62 - 60 - 27 میلک ) ( ) ع  ) یـسوم رمتعم 209  نب 

.213 - 212 - 209 یندم 207 - یناهفصا  میعن  نب  نمحرلا 
شرو يدقاو 162  يدحاو 79  149 و  - 139 - 27 ع )  ) حون ینامعن 83  يروباشین 80  نسح  نیدلا  ماظن  مصاع 206  نب  رصن  یعخن 206 

یسابع 210 هفیلخ  نوراه   149 ع )  ) نوراه 77 ه - حارج 76 - نب  عیکو   209
 233 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ییحی باثو 207  نب  ییحی  ثراح 207  نب  ییحی   149 ع )  ) ییحی 149 ي  ع )  ) دوه  217 رامع 210 - نب  ماشه  ینارحب 84  مشاه  دیس 
217 - 213 - 211 یمرضح 207 - يرصب  قاحـسا  نب  بوقعی   149 ع )  ) بوقعی  217 - 211 - 209 عاقعق 207 - نب  دـیزی  رمعی 206  نب 

يوحن 210 سنوی   149 ع )  ) سنوی  149 - 62 - 60 - 59 - 58 ع )  ) فسوی یبوقعی 162 
 235 ص : مالسا ، رد  نآرق 

نکاما تسرهف 
236 ص : مالسا ، رد  نآرق 

نکاما تسرهف 

-205 ماش 193 - ير 210  قشمد 210  هماهت 65   217 - 216 - 214 - 213 - 207 - 205 هرصب 193 -  214 نیرحب 193 - هنوعم 190  رئب 
-214 - 210 - 209 - 207 - 206 - 205 هفوک 193 -  208 - 177 هرهاق 73 - سوط 210  روط 151   217 - 216 - 214 - 213 - 207 - 206
هکم 168-  79 رصم 59 -  217 - 216 - 214 - 213 - 211 - 209 - 207 - 205 - 193 - 189 - 186 - 185 - 171 هنیدم 168 -  217 - 216

214 نمی 193 - همامی 191  هنیدم  ك . برثی ر . سبای 172  يداو   217 - 216 - 214 - 213 - 209 - 206 - 205 - 193 - 186
 237 ص : مالسا ، رد  نآرق 

باتک نیا  رد  هدش  دای  بتک  تسرهف 
238 ص : مالسا ، رد  نآرق 

باتک نیا  رد  هدش  دای  بتک  تسرهف 

یسوط خیش  راصبتسا   220 - 217 - 215 - 212 - 211 - 205 - 204 - 193 192 - 191 - 190 - 184 - 177 - 78 - 74 یطوینس 73 - ناقتا 
یشکرز 212 ناهرب  نآرق 212  دلج  یسلجم  راونالا  راحب   91 - 90 لوا 41 - دلج  یـسلجم  راونالا  راحب  اردص 84  الم  تایالا  رارـسا   84

یبلعث 80 ریسفت  نایبت 84  ریسفت   90 ناهرب 84 - ریسفت  یفصا 84  ریسفت 
 239 ص : مالسا ، رد  نآرق 

حور ریسفت  دلج 4 188  روثنملا  رد  ریـسفت  دلج 3 194  روثنملا  رد  ریـسفت  دلج 2 51  روثنملا  رد  ریـسفت  دلج 1 113  روثنملا  رد  ریـسفت 
-82 - 71 - 51 یشایع 47 - ریسفت  یمق 47  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت   212 - 90 - 84 یفاص 36 - ریسفت  یناعملا 80  حور  ریسفت  نایبلا 80 
-84 نیلقثلا 47 - رون  ریـسفت   85 نایبلا 84 - عمجم  ریـسفت  يرشخمز 79  فاشک  ریـسفت   79 بیغلا ) حـیتافم   ) يزار رخف  ریبک  ریـسفت   90

تانجلا تاضور   77 - 76 - 75 يوون 74 - ءامسالا  بیذهت  یسوط 84  خیش  ماکحالا  بیذهت   80 نآرقلا ) بیارغ   ) يروباشین ریسفت   113
207 - 84 - 83 - 82 - 80 بدالا 79 - ۀناحیر   84

 240 ص : مالسا ، رد  نآرق 
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208 - 80 نونظلا 79 - فشک  نآرقلا 177  لئاضف  اضرلا 52  راـبخا  نویع  نیلقث 18  ثیدـح  تاقبع  نیعلا 162  باتک  راحبلا 36  ۀنیفس 
هغالبلا جهن  نونظلا 80  فشک  تاقحلم   84 اردص ) الم   ) ریـسافت هعومجم  بارق 215  یناثم  نآرقلا 210  هباشتم   77 نازیملا 75 - ناسل 

یفاو 195  84 - 51
 241 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ینآرق تایآ  تسرهف 
242 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ینآرق تایآ  تسرهف 

ام ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُـمَْلعَی  ـال  َو  َأ  هیآ 23 144  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِـسب  اُوتْأَـف  انِدـْبَع  یلَع  اـْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ْمـُْتنُک  ْنِإ  َو   218 - 20 هرقب )  ) هروس 2
َِیتْأَی یَّتَح  اوُحَفْصا  َو  اوُفْعاَف  هیآ 97 68  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق   152 هیآ 77 113 - َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِسی 

هیآ 165 ِهَِّلل  ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  هیآ 148 96  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌۀَهْجِو  ٍّلُِکل  َو  هیآ 109 7  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا 
 243 ص : مالسا ، رد  نآرق 

َْنَیب َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  هیآ 165 139  ًاعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّوُْقلا  َّنَأ   95
ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم - ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  هیآ 255 97  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  هیآ 212 170  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا 

ُهَّللا  170 نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 281  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو  ْتَبَـسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  هیآ 257 171 
66 ُرَخُأ 65 - َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  - 55 ٌتایآ 53 - ُْهنِم  َباتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  - 46 هیآ 2 43 - ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال 

ُهَّللا اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم 
 244 ص : مالسا ، رد  نآرق 

ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  هیآ 19 98  ُمالْسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  هیآ 7 12  انِّبَر  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو 
ًاضَْعب انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  هیآ 31 24  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی 

َلَمَع ُعیِضُأ  یِّنَأ ال  هیآ 85 39  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  هیآ 68 12  َنِینِمْؤُْـملا  ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  هیآ 64 97  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًاـبابْرَأ 
ای - 63 هیآ 36 61 - ًاْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْشت  َو ال  َهَّللا  اوُُدبْعا  َو   35 - 33 ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 195  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع 

ْنِإَف ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 144  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 
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ْنِم اْنلَسْرَأ  ام  َو  هیآ 59 32  اًلیِوَْأت  ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َکـِلذ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت 
ًافالِتْخا ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ   90 - 86 - 57 ِْدنِع 49 - ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  - 46 - 31 هیآ 64 20 - ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر 

َو َنیِرِّشَبُم  اًلُـسُر  ِهِدـَْعب .....  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  اـمَک  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  اَّنِإ  هیآ 139 139  ًاـعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَـف  هیآ 82 95  ًارِیثَـک 
َو ِهِْملِِعب  َُهلَْزنَأ  َْکَیلِإ  َلَْزنَأ  اِمب  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  ِنِکل  هیآ 165 21  ًامیِکَح  ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِذـْنُم 

ْنَع ْفِْکنَتْسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا  َال  َو  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِسَْملا  َفِْکنَتْسَی  َْنل  هیآ 166 116  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  َو  َنوُدَهْشَی  ُۀَِکئالَْملا 
اوُفَْکنَتْسا َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ًاعیِمَج ....  ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو  ِِهتَدابِع 
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ِّقَْحلِاب َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو   25 هدئام )  ) هروس 5 هیآ 173  ًاریِصَن  َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبْکَتْسا  َو 

َو َأ  هیآ 19 97  َغََلب  ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو   25 ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 48  ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم 
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ُلُـسُر َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو  هیآ 122 123  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  ُهاْنیَیْحَأَف  ًاْتیَم  َناـک  ْنَم 
ْدََقل َو   56 هیآ 45 53 - ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َنیِذَّلا   8 فارعا )  ) هروس 7 هیآ 124  ُهََتلاـسِر  ُلَـعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا 

َنوُرُْظنَی ْلَه  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  ٍْملِع  یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج 
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يِذَّلا َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوـُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  هیآ 53 98  ِقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاـج  ْدَـق  ُلـْبَق  ْنِم  ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوْأـَت  ِیتْأَـی  َمْوَی  ُهَلیِوْأـَت  اَّلِإ 
ُعَضَی َو  َِثئابَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی 

هیآ 179 َنُوِلفاْغلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِْسنِإـْلا ....  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  هیآ 157 35  ْمِْهیَلَع  َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  َو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع 
ِرِخْآلا ِمْوَْیلِاب  َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  هیآ 11 68  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  اُوبات  ْنِإَف   24 هبوت )  ) هروس 9

هیآ 29 َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال 
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ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  هیآ 34 144  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو   194
هروس 10 هیآ 100  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  هیآ 86 195  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإ  َو  هیآ 71 218 

 ... يرَتُْفی ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذه  َناک  ام  َو   56 - 53 هیآ 32 19 - ُلالَّضلا  اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف   28 سنوی ) )
. ِِهْلثِم ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

َنُولوُقَی َو  هیآ 39 169  َنیِِملاَّظلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  ُُهلیِوَْأت  ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب 
هیآ 71 لمن  هیآ 38  ءایبنا  هیآ 48  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم 
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ِِهْلثِم ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  هیآ 1 19  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباـتِک   42 دوه )  ) هروس 11 هیآ 15  کلم  هیآ 48  سی  هیآ 29  أبس 

ٌۀَیِدْوَأ َْتلاسَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ   41 دعر )  ) هروس 13  67 هیآ 40 - ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْـکُْحلا  ِنِإ   142 - 14 فسوی )  ) هروس 12 هیآ 13  ٍتایَرَتْفُم 
( میهاربا  ) هروس 14 هیآ 43  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  هیآ 33 21  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئاق  َوُه  ْنَمَف  َأ  هیآ 17 146  اهِرَدَِقب 

ْمُُکتْوَعَد ْنَأ  اَّلِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو  ْمُُکتْفَلْخَأَف  ْمُُکتْدَـعَو  َو  ِّقَْحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَْألا  َیُِـضق  اََّمل  ُناْطیَّشلا  َلاـق  َو   119
ِینُومُوَلت الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْساَف 
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َو هیآ 9 96  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   202 رجح )  ) هروس 15 هیآ 32  ٌراَّفَک  ٌمُولََظل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  هیآ 22 132  ْمُکَسُْفنَأ  اُومُول  َو 
72 هیآ 9 32 - ٌِرئاج  اْهنِم  َو  ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو   148 لحن )  ) هروس 16 هیآ 21  ٍمُوْلعَم  ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ 

ًۀَیآ اْنلََّدب  اذِإ  َو  هیآ 89 69  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو   90 - 27 هیآ 44 4 - ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو 
َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  ِّقَْحلِاب  َکِّبَر  ْنِم  ِسُدـُْقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاـق  ُلِّزَُنی  اـِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ٍۀَـیآ  َناـکَم 

هیآ 9 ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ   4 ءارسا )  ) هروس 17 هیآ 102  َنیِِملْسُْمِلل  يرُْشب  َو  ًيدُه 
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یلَع ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  هیآ 35 19  اًلیِوَْأت  ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِمیِقَتْسُْملا  ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َو  ُْمْتلِک  اذِإ  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو   63 - 61
ٍلَثَم ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو  هیآ 88 42  ًاریِهَظ  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِلـْثِِمب  اُوتْأَـی  ْنَأ 

ُهَأَْرقَِتل ُهاْنقَرَف  ًانآُْرق  َو  هیآ 105 166  ًاریِذَن  َو  ًارِّشَبُم  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  َلََزن  ِّقَْحلِاب  َو  ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلِاب  َو  هیآ 89 28  ًاروُفُک  اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف 
ُءامْـسَْألا َُهل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  هیآ 5 95  يوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا   50 هط )  ) هروس 20 هیآ 106  اًـلیِْزنَت  ُهاـْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع 
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هیآ 50 يدَه  َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق   126 هیآ 8 10 - ینْسُْحلا 
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هروس هیآ 30  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  هیآ 17 34  ٌدیِهَش  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َهَّللا  َّنِإ   142 جح )  ) هروس 22
هروس 26 هیآ 1  اهاْنلَْزنَأ  ٌةَروُس   129 رون )  ) هروس 24 هیآ 68  َنِیلَّوَْألا  ُمُهَءابآ  ِتْأَی  َْمل  ام  ْمُهَءاـج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَـی  ْمَلَف  َأ   90 نونمؤم )  ) 23

.68 هیآ 9 - ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنِینِمُْؤم  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   169 ءارعش ) )
هیآ 194 َنیِرِْذنُْملا  َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   152 - 114 191 - 175 - 159 - 140 - 122 - 104

 253 ص : مالسا ، رد  نآرق 
ِةایَْحلا َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی   157 مور )  ) هروس 30 هیآ 43  َنوُِملاْعلا  اَّلِإ  اُهلِقْعَی  ام  َو  ِساَّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَْألا  َکـِْلت  َو   43 توبکنع )  ) هروس 29

هیآ 10 11- َنُؤِزْهَتْـسَی  اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  هیآ 7 17  َنُوِلفاغ  ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدـلا 
هیآ َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف   99

هیآ 7 ٍنیِط  ْنِم  ِناْسنِْإلا  َْقلَخ  َأَدـَب  َو  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُـک  َنَسْحَأ  يِذَّلا   93 هدجس ) ملا  هدجـس   ) هروس 31 هیآ 54  ُریِدَْـقلا  ُمِیلَْعلا  َوُه  َو   95 30
َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   67 بازحا )  ) هروس 33
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( أبس  ) هروس 34 هیآ 72  ًالوُهَج  ًامُولَظ  َناـک  ُهَّنِإ  هیآ 52 132  ًابِیقَر  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  هیآ 33 142  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ 
( رطاف  ) هروس 35 هیآ 21  ٌظیِفَح  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو  هیآ 20 144  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََـقل  َو   118

هیآ َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ   34 سی )  ) هروس 36 هیآ 10  ُهُعَفْرَی  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ   17
َكَدابِع اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغُأـَل  هیآ 29 118  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  َرَّکَذَـتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاـْنلَْزنَأ  ٌباـتِک   90 ص )  ) هروس 38  60

هیآ 83 َنیِصَلْخُْملا  ُمُْهنِم 
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يِوَتْسَی ْلَه   155 رمز )  ) هروس 39 هیآ 87  َنیَِملاـْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُـه  ْنِإ  هیآ 85 25  َنیِعَمْجَأ  ْمُْـهنِم  َکَِـعبَت  ْنَّمِم  َو  َکـْنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل   118
هیآ 23 ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  هیآ 9 43  َنوُمَْلعَی  ـال  َنیِذَّلا  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا 
َو ِِهب  َنوـُنِمُْؤی  َو  ْمِـهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَـح  ْنَـم  َو  َشْرَْعلا  َنوـُلِمْحَی  َنـیِذَّلا   115 نمؤـم )  ) هروـس 40 هیآ 62  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ُِقلاـخ  ُهَّللا   92

ِهِیتْأَی ٌزیِزَع ال  ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو   202 - 28 هدجس ) مح  تلـصف   ) هروس 41 هیآ 65  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُّیَْحلا  َوُـه  هیآ 7 95  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی 
ْنِم ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا 
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ام ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  هیآ 11 27  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل   95 - 50 قسع ) مح  يروش   ) هروس 42 هیآ 42  ٍدیِمَح  ٍمیِکَح 
ْنِم َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  هیآ 13 150  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو 

َال َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  ٌمیِکَح  ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو 
َو مح  - 64 - 40 فرخز )  ) هروس 43 هیآ 52  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِـص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  انِدابِع  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا 

هیآ 4 ٌمیِکَح  ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق 65  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا 
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ْمُهُضَْعب َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ   132 - 131
َلَعَج َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو  ٍْملِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  ُهاوَـه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ   157 - 34 هیثاج )  ) هروس 45 هیآ 32  ایِرْخُس  ًاضَْعب 
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ْدَق ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ   128 فاقحا )  ) هروس 46 هیآ 23  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ  ِهَّللا  ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  ًةَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع 
ُهوُرَضَح اَّمَلَف  َنآْرُْقلا  َنوُعِمَتْسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َْکَیلِإ  اْنفَرَص  ْذِإ  َو   120 هیآ 18 26 - َنیِرِساخ  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ 

َیلِإ يِدْهَی  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  یسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلِْزنُأ  ًاباتِک  انْعِمَس  اَّنِإ  انَمْوَق  ای  اُولاق  َنیِرِْذنُم  ْمِهِمْوَق  یلِإ  اْوَّلَو  َیُِضق  اَّمَلَف  اُوتِْصنَأ  اُولاق 
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َیِعاد ْبُِجی  ْنَم ال  َو  ٍمِیلَأ - ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اُونِمآ  َو  ِهَّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  اـنَمْوَق  اـی  ٍمیِقَتْـسُم  ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا 
الَف َأ   90 - 49 - 30 ص ) دـمحم ،  ) هروس 47 هیآ 32  ٍنِیبـُم  ٍلالَـض  ِیف  َکـِئلوُأ  ُءاـِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  ُهـَل  َْسَیل  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ِهَّللا 

َو ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی   39 تارجح )  ) هروس 49 هیآ 24  اُهلاْفقَأ  ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی 
ٍثیِدَِحب اُوتْأَْیلَف  َنُونِمُْؤی  َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ   19 روط )  ) هروس 52 هیآ 13  ٌرِیبَخ  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق 

هیآ 34 َنِیقِداص  اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم 
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َّلُک اَّنِإ   96 رمق )  ) هروس 54 هیآ 12  يرَی  ام  یلَع  ُهَنوُراُمتَف  َأ  يأَر  ام  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  ام  یحْوَأ  ام  ِهِدـْبَع  یلِإ  یحْوَأَف   153 مجنلا )  ) هروس 53
-34 - 32 - 30 - 28 - 25 - 23 - 21 - 18 - 16 هیآ 13 - ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   169 نمحرلا )  ) هروس 55 هیآ 49  ٍرَدَِقب  ُهانْقَلَخ  ٍءْیَش 
هیآ 64 ِناتَّماهْدـُم   170 77 - 75 - 73 - 71 - 69 - 67 - 65 - 63 - 61 - 59 - 57 - 55 - 53 - 51 - 49 - 47 - 45 - 42 - 40 - 38 - 36

َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ـال  ٍنُونْکَم  ٍباـتِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ٌمیِظَع  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُـجُّنلا  ِعـِقاوَِمب  ُمِْسقُأ  ـالَف   65 هعقاو )  ) هروس 56
اُونِمآ َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   98 دیدح )  ) هروس 57 هیآ 80  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت 
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ُهَّللا ِعَفْرَی   155 هلداجم )  ) هروس 58 هیآ 28  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب 

( رشح  ) هروس 59 هیآ 22  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  هیآ 11 97  ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
اُوْلتَی ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه   72 - 32 ۀعمجلا )  ) هروس 62 هیآ 7  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـم  َو   32
ٌرْکِذ اَّلِإ  َوُه  اـم  َو   25 ملقلا )  ) هروس 68 هیآ 2  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع 

هیآ 52 َنیَِملاْعِلل 
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ِهِْفلَخ ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ 147  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  - 146 - 67 نجلا )  ) هروس 72
هیآ ُلِّمَّزُْملا  اَهُّیَأ  ای   177 لمزم )  ) هروس 73 هیآ 28  ًادَدَع  ٍءْیَش  َّلُک  یـصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَصَر 

هروس هیآ 38  ٌۀَنیِهَر  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  هیآ 36 146  ِرَشَْبِلل  ًاریِذَن  ِرَبُْکلا  يَدْحَِإل  اهَّنِإ  هیآ 1 25  ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای   177 رثدم )  ) هروس 74  1
اَّنِإ ًاریَِصب  ًاعیِمَس  ُهاْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ   126 ناسنا ) رهد   ) هروس 76 هیآ 1  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  179 ال  ۀمایق )  ) 75

هیآ 3 ًاروُفَک  اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه 
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يِْدیَِأب ٍةَرَّهَطُم  ٍۀَعُوفْرَم  ٍۀَمَّرَکُم  ٍفُحُص  ِیف  ُهَرَکَذ  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  اهَّنِإ  اَّلَک   117 سبع )  ) هروس 80 هیآ 1  َنُولَءاسَتَی  َّمَع   182 أبن )  ) هروس 78
هیآ 1 ْتَرِّوُـک  ُسْمَّشلا  اَذِإ   178 ریوکت )  ) هروس 81 هیآ 20  ُهَرَّسَی  َلِیبَّسلا  َُّمث  ُهَرَّدَـقَف  ُهَقَلَخ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم   134 هـیآ 16 127 - ٍةَرََرب  ٍمارِک  ٍةَرَفَس 
هیآ 23 ِنِیبُْملا  ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََقل  َو  ٍنُونْجَِمب  ْمُُکبِحاص  ام  َو  ٍنیِمَأ  َّمَث  ٍعاطُم  ٍنیِکَم  ِشْرَْعلا  ِيذ  َدـْنِع  ٍةَُّوق  ِيذ  ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   116 - 114

هیآ 12 َنُولَعْفَت  ام  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاک  ًامارِک  َنیِِظفاَحل  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو  هیآ 1 144  ْتَرَطَْفنا  ُءامَّسلا  اَذِإ   182 راطفنا )  ) هروس 82
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ِتاذ ِءامَّسلا  َو   179 جوربلا )  ) هروس 85 هیآ 1  ْتَّقَْشنا  ُءامَّسلا  اَذِإ   182 قاقشنا )  ) هروس 84 هیآ 1  َنیِفِّفَطُْمِلل  ٌْلیَو   181 نیففطم )  ) هروس 83
َوُه ام  َو  ٌلْـصَف  ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  هیآ 4 28  ٌِظفاح  اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْنِإ  هیآ 1 146  ِقِراَّطلا  َو  ِءاـمَّسلا  َو   179 قراطلا )  ) هروس 86 هیآ 1  ِجوُُرْبلا 

هروس 89 هیآ 3  يدَـهَف  َرَّدَـق  يِذَّلا  َو  يَّوَسَف  َقَلَخ  يِذَّلا   126 هیآ 1 11 - یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَـس   178 یلعا )  ) هروس 87 هیآ 14  ِلْزَْهلِاب 
هیآ 1 ِدَلَْبلا  اَذِهب  ُمِْسقُأ  179 ال  دلب )  ) هروس 90 هیآ 22  افَص  افَص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  هیآ 1 50  ِرْجَْفلا  َو   178 رجفلا ) )
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َو اهاَّکَز  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اهاْوقَت  َو  اهَروُُجف 122  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس  ام  َو  ٍسْفَن  َو  - 100 هیآ 1 11 - اهاحُض  َو  ِسْمَّشلا  َو   179 سمش )  ) هروس 91
( قلع  ) هروس 96 هیآ 1  یحُّضلا  َو   178 یحضلا )  ) هروس 93 هیآ 1  یـشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو   178 لیل )  ) هروس 92 هیآ 10  اهاَّسَد  ْنَم  َباخ  ْدَـق 

اَّنِإ  179 ردق )  ) هروس 97 هیآ 7  ینْغَتْـسا  ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  هیآ 5 137  ْمَْلعَی  َْمل  ام  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع  هیآ 1 155  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا   177
هیآ 2 ًةَرَّهَطُم  ًافُحُص  اُوْلتَی  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر   153 ۀنیب )  ) هروس 98 هیآ 1  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ 
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هیآ 1 ُۀَعِراْقلا   179 هعراق )  ) هروس 101 هیآ 8  ُهَرَی  ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف   142 لازلز )  ) هروس 99

هیآ ٍةَزَُمل  ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو   179 ةزمه )  ) هروس 104 هیآ 1  ِرْصَْعلا  َو   178 رصع )  ) هروس 103 هیآ 1  ُُرثاکَّتلا  ُمُکاْهلَأ   178 رثاکت )  ) هروس 102
هروس 107 هیآ 1  ٍْشیَُرق  ِفـالیِِإل   179 شیرق )  ) هروس 106 هیآ 1  ِلـیِْفلا  ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ   178 لیف )  ) هروس 105  1

هیآ 1 ِنیِّدلِاب  ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ   178 نوعام ) )
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177 بهل )  ) هروس 111 هیآ 1  ُْحتَْفلا  َو  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ   183 رصن )  ) هروس 110 هیآ 1  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ْلـُق   178 نورفاک )  ) هروس 109
هیآ 1 ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   178 قلف )  ) هروس 113 هیآ 1  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق   178 صالخا )  ) هروس 112 هیآ 1  ََبت  َو  ٍبََـهل  ِیبَأ  ادَـی  ْتَّبَت 

هیآ 1 ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   178 سان )  ) هروس 114
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تایاور تسرهف 
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تایاور تسرهف 

ءایبنالا رـشاعم  اـنا  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  زا  نطبا 36  ۀعبـس  یلا  اـنطب  هنطبل  اـنطب و  ارهظ و  نآرقلل  نا  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  زا  هحفـص  بلاـطم 
امف اـضعب  هضعب  قدـصیل  لزن  نکل  اـضعب و  هضعب  بذـکیل  لزنی  مل  نآرقلا  نا  ص :)  ) مرکا ربـمغیپ  زا  مهلوقع 41  ردـق  یلع  سانلا  ملکن 

زا  88 ضعبب 51 - هضعب  قطنی  ضعب و  یلع  هضعب  دهشی  ع :)  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا   88 هب 51 - اونمآف  مکیلع  هباشت  ام  هب و  اولمعاف  متفرع 
هباشتملا هب و  لمعی  ام  مکحملا  ع :)  ) مشش ماما 
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یف نا  لاق - مث  میقتسم - طارص  یلا  يده  همکحم  یلا  نآرقلا  هباشتم  در  نم  ع :)  ) متـشه ماما  زا  هلهاج 51  یلع  هبتشا  ام  هحفص  بلاطم 

هیأرب نآرقلا  رسف  نم  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  زا  اولضتف 51  اههباشتم  اوعبتت  اهمکحم و ال  یلا  اههباشتم  اودرف  نآرقلا  هباشتمک  اهباشتم  انرابخا 
 214 فرحا 212 - ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزن  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  زا  رانلا 88  نم  هدعقم  ءوبتیلف 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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