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ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  شور 

: هدنسیون

ینوتسیب دمحم 

: یپاچ رشان 

ناوج نایب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  11شور 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

14همدقم

14ِءادْهَِْالا

سراف ناتسا  رد  يربهر  ناگربخ  مرتحم  هدنیامن  بیغتسد  رغصا  یلع  دیس  هّللا  هیآ  ترضح  هیدییأت  15نتم 

ییادتقم یضترم  هّللا  هیآ  ترضح  هیدیئات  16نتم 

نآرق رظنم  زا  یهلا  ءایبنا  یناسر  عالطا  ترورض  لوا ؛ 17لصف 

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  17ترورض 

عوضوم نییبت  هلأسم و  21نایب 

قیقحت 25شور 

نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  27ترورض 

ادخ نیشناج  28ناسنا 

قلاخ یناسر  عالطا  رازبا  تلاسر  توبن ، 29یحو ،

تیبرت دنمزاین  31ناسنا 

اه ناسنا  دنمشزرا  هیامرس  تورث و  34تاعالطا ،

یتسه ماظن  رد  یهلا  نالوسر  یناسر  عالطا  قیرط  35یحو ،

یتسه ملاع  ناگدنهد  مایپ  ناناسر و  ربخ  38ایبنا ،

یناسر عالطا  39نآرق و 

اه ناسنا  تیاده  باتک  41نآرق 

ساسحا قطنم و  ملع ، 42نآرق ،

حور ياذغ  مه  هشیدنا و  تسا و  لقع  ياذغ  مه  43نآرق 

یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  46ینابم 
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یهلا نالوسر  ءایبنا و  تثعب  46ترورض 

قح مایپ  47غالبا 

ترطف هب  47توعد 

تایح هفسلف  48نتسناد 

ملاع تیعقاو  هب  48یهاگآ 

انعم ملاع  هب  تیدام  زا  دید  قفا  49هعسوت 

هبیط تایح  49تخانش 

تساک مک و  یب  قیقد و  یناسر  51عالطا 

صقان بذک و  تاعالطا  زا  52يریگشیپ 

اه ناسنا  یهلا  ترطف  54يرادیب 

هدوهیب تاعالطا  ریسم  زا  55يریگشیپ 

تایح هفسلف  حرط  56نییبت و 

ثداوح رابخا و  زا  يدنم  57هرهب 

فیلاکت قوقح و  اب  مدرم  ندرک  58انشآ 

نآرق تایآ  ساسا  رب  یناسر  عالطا  ياه  ترورض  يدنب  60هتسد 

يدنب 63عمج 

نآرق رظنم  زا  یهلا  ءایبنا  یناسر  عالطا  فادها  مود ؛ 65لصف 

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  65فادها 

تخانش تفرعم و  هعسوت  روظنم  هب  یناسر  66عالطا 

تقلخ ياه  همانرب  فادها و  نایب  روظنم  هب  یناسر  71عالطا 

یهاگآ مدع  دیدرت و  کش و  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  یناسر  72عالطا 

دارفا نواعت  تکراشم و  قح  اب  اه  یهارمگ  اه و  یکاپان  ندودز  روظنم  هب  یناسر  76عالطا 

اه یهارمگ  اه و  یکاپان  ندودز  روظنم  هب  یناسر  عالطا  79لیهست 

اهرواب دیاقع و  81يزاسهب 

ییادز 82تلفغ 

يریگ 82تربع 
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قیاقح فیرحت  اب  83هلباقم 

غورد رابخا  رشن  اب  83هلباقم 

فالتخا 85لح 

تلادع ظفح  85يرارقرب و 

فادها اب  هطبار  رد  تایآ  يدنب  87هتسد 

يدنب 90عمج 

يدنب عمج  90هجیتن و 

نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  ياه  هویش  موس ؛ 93لصف 

نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  ياه  93هویش 

نیبطاخم هب  یجیردت  یناسر  94عالطا 

نشور لیالد  اب  یناسر  95عالطا 

یهاگآ تریصب و  لقع ، زا  يریگ  هرهب  اب  یناسر  98عالطا 

یهاگآ تریصب و  ساسا  رب  یناسر  99عالطا 

يروحم ملع  یئاناد و  ساسا  رب  یناسر  100عالطا 

رمعلا مادام  يریگدای  ساسا  رب  یناسر  101عالطا 

هرهچ هب  هرهچ  یهافش و  یناسر  102عالطا 

یبتک هویش  هب  یناسر  103عالطا 

یسانش نامز  یسانش و  بطاخم  ساسا  رب  یناسر  104عالطا 

تناما ییاناوت و  اب  نامز  نیرت  مک  رد  یناسر  106عالطا 

ندرک دیدرت  قح  اب  خساپ و  شسرپ و  هویش  هب  یناسر  106عالطا 

رایتخا يدازآ و  تیاعر  اب  یناسر  108عالطا 

یناسر عالطا  رد  رابجا  هب  لسوت  109مدع 

دریگ یمن  تروص  رابجا  اب  109نامیا 

ریذبت تراشب و  هویش  هب  یناسر  110عالطا 

زردنا دنپ و  هویش  اب  یناسر  111عالطا 

تمرح کته  زا  زیهرپ  قالخا و  بدا و  اب  یناسر  112عالطا 
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دنتسم تسرد و  نخس  اب  یناسر  114عالطا 

عازن شکمشک و  زا  زیهرپ  اب  یناسر  115عالطا 

مالک ندوب  هصالخ  مهف و  لباق  هویش  هب  یناسر  115عالطا 

يریگ تربع  یئوگ و  هصق  هویش  هب  یناسر  116عالطا 

هتشذگ يایبنا  ياه  همانرب  فادها و  دییأت  ساسا  رب  یناسر  117عالطا 

مایپ فیرحت  بذاک و  تاعالطا  عویش  زا  يریگشیپ  تهج  یناسر  118عالطا 

هدنیآ ثداوح  هتشذگ و  رابخا  حرط  اب  یناسر  119عالطا 

لطاب اب  تفلاخم  قح و  ساسا  رب  یناسر  121عالطا 

نیبطاخم دامتعا  بلج  اب  یناسر  122عالطا 

یناسر عالطا  رد  رنه  زا  يریگ  122هرهب 

فافش یناسر  124عالطا 

تاعالطا يدنب  هقبط  يدنب و  هتسد  زا  يریگ  124هرهب 

یعامتجا میرح  زا  تظفاحم  یصوصخ و  میرح  125تیاعر 

دب نامگ  نظ و  زا  126بانتجا 

رگیدکی زا  تبیغ  سسجت و  127مدع 

قساف عبانم  تاعالطا  رابخا و  قیقد  128یسررب 

دنتسم قیقد و  تاعالطا  اب  یعامتجا  تاطابترا  129تیوقت 

یناسر عالطا  رد  رجحت  تافارخ و  اب  130هزرابم 

یناهج هقطنم يا و  یگداوناخ ، يدرف ، یناسر  131عالطا 

نآرق رظنم  زا  یناسر  عالطا  هویش  134ياهروحم 

يدنب 140عمج 

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا  مراهچ ؛ 143لصف 

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  144قالخا 

یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  150قالخا 

یناسر عالطا  تناما و  تقادص و  150تیاعر 

تاعالطا بذک  152قدص و 
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ربخ تحص  هب  153نیقی 

تاعالطا هب  لمع  154قیوشت 

تاعالطا هب  تبسن  لماک  154قیقحت 

قح هب  تاعالطا  155هئارا 

بذک تاعالطا  اب  هناروبص  157دروخرب 

دارفا یصوصخ  میرح  158تیاعر 

یمومع تفع  159تیاعر 

هعماج درف و  یتیریدم  دوخ  یلرتنک و  دوخ  161شرورپ 

ارادم وفع و  زا  يریگ  هرهب  اب  اه  یبوخ  هب  اه  يدب  163عفد 

ردص هعس  اب  164دروخرب 

اه ناسنا  يارب  تسا  سرد  رسارس  یهلا  ناناسر  مایپ  166یگدنز 

يرابدرب 167ربص و 

هلداجم 169مدع 

وفع یشوپ و  مشچ  لصا  اب  راکشآ  یناسر  170مایپ 

تروشم لصا  172تیاعر 

مدرم هب  هقالع  173روش و 

سفن ياوه  زا  زیهرپ  ذفان و  مالک  174اب 

تشاد وکین  یقالخا  175وا 

تسا ملاع  مدرم  همه  يارب  تمحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  176لوسر 

ندوب دعولا  177قداص 

178ییوگتسار

اه نآ  يزاس  هتسجرب  تبثم و  تاکن  رب  181دیکأت 

تسا نایناهج  يارب  تمحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  184لوسر 

( نتفگ نخس  وکین   ) هنسح هظعوم  تمکح و  اب  186توعد 

یهلا نایدا  همه  هب  يراذگ  188مارتحا 

شمارآ داجیا  ساسا  رب  یناسر  188عالطا 
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ندرکن 189هرخسم 

اه مایپ  ریاس  ندینش  اب  نسحا  190باختنا 

نانمشد هب  ییوگازسان  مدع  اب  یناسر  191عالطا 

اه نامیپ  اهدقع و  192تیاعر 

یناسر عالطا  قالخا  ياهروحم  يدنب  193عمج 

يدنب 198عمج 

يدنب 199عمج 

يدنب 199عمج 

یهلا ایبنا  یناسر  عالطا  ترورض  تیمها و  203فلا :

یهلا ایبنا  یناسر  عالطا  فادها  205ب :

یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  ياه  هویش  اه و  شور  206ج :

یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا  208د :

يریگ 209هجیتن 

ذخآم عبانم و  214تسرهف 

ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  بوتکم  راثآ  رد  درفب  رصحنم  یگژیو   12235

زکرم 237هرابرد 
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ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  شور 

باتک تاصخشم 

هناورپ يدمحا ، هتشر  هسانشرس : 

يرفعج داوج  يدـمحا ، هتـشر  هناورپ  قیقحت  هورگ  ثیدـح / نآرق و  هاگدـید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  شور  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.ینوتسیب دمحم  تراظن  اب  یمالسا ؛  ارهز  جوز ،

.1387 ناوج ، نایب  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 14×10 س  .ص ؛ [ 224  : ] يرهاظ تاصخشم 

3-70-5640-964-978 لایر :   20000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

[. 206  - 204  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

توعد ناربمایپ --  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یناسر --  عالطا  عوضوم : 

مالسا یحو --  عوضوم : 

داوج جوز ، يرفعج  هدوزفا :  هسانش 

ارهز یمالسا ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1337 دمحم ، ینوتسیب ، هدوزفا :  هسانش 

BP220/2/ر5ر9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/43 ییوید :  يدنب  هدر 

1218045 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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همدقم

ِءادْهِْالَا

ٍدَّمَُحم انِِّیبَن  انِدِّیَس َو  یِلا 

انالْوَم یِلا  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  ِهّللا َو  ِلوُسَر 

ِهَعِْضب یِلا  َنینِمْؤُْملا َو  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 

ْيَدِّیَس یِلا  َنیَملاْعلا َو  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِهَجَْهب  یفَطْصُْملا َو 

ِهَعْسِّتلا ِهَِّمئَْالا  َیِلا  ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِسلا ، ِهَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 

ِمُولُع ِثِراو  َنیضَرَْالا َو  ِیف  ِهّللا  ِهَّیَِقب  امَّیِسال  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

ِنامَّزلا ِرْـصَْعلا َو  ِبِحاص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  ِنیّدلا ، ِِملاعَم  ِِضئارَْفلا َو  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  ِهَمَلَّظلا َو  ِِرباد  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَـسْرُْملا ، ِءاِیْبنَْالا َو 
َفیرَّشلا ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع 

انَّسَم ْدَق  ِءامَّسلا  ِضْرَْالا َو  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  اَهُّیَا  ِءادْعَْال  َلِذُم  ای  ِءاِیلْوَْالا َو  َّزِعُم  ایَف 

ٍهَعاِضِبب اْنئِج  َِکقاِرف َو  َِکتَْبیَغ َو  یف  َّرُّضلا  اَنَلْهَا  َو 

هحفص 4) )

َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا  َْکنِم  ٍهَمْحَر  ِهَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َِکلْضَف َو  َکِّنَم َو  ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َِکئالِو َو  ْنِم  ٍهاجُْزم 
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هحفص 5) )

سراف ناتسا  رد  يربهر  ناگربخ  مرتحم  هدنیامن  بیغتسد  رغصا  یلع  دیس  هّللا  هیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

( لحن  / 89 « ) ْیَش ٍء ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  «َو 

یگدـنز رد  حرطم  نیوانع  تاـعوضوم و  عیمج  يواـح  ینآرق  همیرک  نیا  ياـضتقم  هب  هک  تسا  یئاـهبنارگ  هنیجنگ  نازیملا  ریـسفت 
هب ار  شیوخ  رظنّدـم  عوضوم  ناونع و  سک  ره  هک  تسا  نآ  بجوم  ًالوا  سیفن  هعومجم  نیا  یعوضوم  میظنت  .دـشاب  یم  اه  ناسنا 

هاگـشناد هزوح و  ناوج  نادنمـشیدنا  نارگـشهوژپ و  يارب  یعوضوم  تاقیقحت  ياتـسار  رد  یبسانم  هنیمز  ایناث  دنک و  ادیپ  یگداس 
.دوب دهاوخ 

خیرات لوط  رد  یمان  گرزب و  نیرّسفم  ینآرق  راثآ  رشن  میظنت و  رد  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسـسؤم  ياه  همانرب  همادا  رد  زین  قیفوت  نیا 
ياقآ بانج  مدنمشزرا  ردارب  بیصن  مالسا ،

هحفص 6) )

یهلا تادـییأت  تاقیفوت و  زا  ناـنچمه  مراودـیما  .تسا  هدـیدرگ  ناـشیا  هوژپ  نآرق  ناراـکمه  زا  یهورگ  ینوتـسیب و  دـمحم  رتکد 
.دنشاب رادروخرب 

بیغتسد رغصا  یلعدیس 

28/9/86

هحفص 7) )

ص:5
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ییادتقم یضترم  هّللا  هیآ  ترضح  هیدیئات  نتم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

هک عونتم  لگ و  رپ  هدرتسگ  ناتسغاب  کی  اب  مدش  هجاوم  مشاب و  هتشاد  دیدزاب  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  زا  دیدرگ  بیـصن  قیفوت 
هژیو تیانع  دروم  دـیاب  هک  رفن  کـی  نهذ  هب  ار  بلاـج  ون و  ياـه  شور  تاراـکتبا و  نیا  هک  تسا  نآرق  تازجعم  زا  نیقی  روط  هب 

يروط هب  سونأم  دیجم  نآرق  اب  ار  مهریغ  ناناوجون و  ناناوج و  ناکدوک و  هدرتسگ  حطس  رد  دناوتب  ات  دیامن  ءاقلا  دشاب  هتفرگ  رارق 
ياقآ بانج  راوگرزب  ردارب  نآ  دیامن و  ینآرق  یهلا و  ار  اهنآ  شور  هتـسب و  شقن  اهنآ  دوجو  رد  نآرق  شزرااب  دـنلب و  میهافم  هک 
ناشیا ترخآ  يارب  يراج  تاحلاصلا  تایقاب  میظع و  هریخذ  هدـیدرگ و  ناـشیا  بیـصن  قیفوت  نیا  هک  تسا  ینوتـسیب  دـمحم  رتکد 

هجوت دروم  نیرق و  صولخ  اب  تامادقا  همه  هک  نیا  دیما  هب  .تسه 

هحفص 8) )

.دشاب هادف  انحاورا  مظعالا  هّللا  تیقب  ترضح  هژیو 

ییادتقم یضترم 

كرابملا 1427 ناضمر  كرابم  هام  مجنپ  هبنش  موی  خیرات  هب 

هحفص 9) )

ص:6
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نآرق رظنم  زا  یهلا  ءایبنا  یناسر  عالطا  ترورض  لوا ؛ لصف 

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  ترورض 

هحفص 10) )

هحفص 11) )

ص:7
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ص:8
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همدقم

تعرـسرپ و ياه  هناسر  ریاس  تنرتنیا و  قیرط  زا  هیناث  ره  رد  هک  یتاعالطا  نازیم  .تسا  تاطابترا  تاعالطا و  ياـیند  زورما  ياـیند 
تاعالطا تاطابترا و  مولع  نارظن  بحاص  هناسر و  باحـصا  يارب  یتح  نآ  رواـب  هک  تسا  داـیز  يدـح  هب  دوش  یم  رـشتنم  هنمادرپ 

.تسا لکشم 

ناسنا تسا  هدومن  لیدـبت  هدـکهد »  » کی هب  یلوق  هب  ار  ناهج  يرواـنف ، شرتسگ  لـیلد  هب  هک  تاـعالطا  هدرتسگ  رایـسب  مجح  نیا 
.دهد یم  رارق  تاعالطا  زا  يدیدش  نارابمب  ریز  ار  زورما 

نیا .دراد  دوخ  فارطا  يایند  اب  نانآ  طابترا  هوحن  دارفا و  ینورد  راـتخاس  رد  یقیمع  رثا  کـش  نودـب  تاـعالطا  هلداـبم  نیا  ریثأـت 
نآ تفایرد  اب  هک  تسا  دایز  يدح  هب  ریثأت 

هحفص 12) )

نانآ درکلمع »  » و ینیب » ناهج   » هرخالاب راتفر و  شنم ، تایح ، هوحن  هناهاگآان  هناهاگآ و 
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، نویزیولت ویدار ، نفلت ، هلجم ، همانزور ، باتک ، دـننام  ییاهرازبا  اه و  بلاق  رد  تاعالطا  نیا  راـشتنا  .دـهد  یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار 
.تسا هدز  مقر  ار  یتاعالطا  یطابترا  بالقنا  ملاع ، طاقن  �یصقا  ات  يزور  هنابش  تروص  هب  یطابترا  ياه  هکبش  هعسوت  اب  تنرتنیا و 

هدیدرگ زورما  يایند  رد  یهاگآ  شناد و  دشر  هعسوت و  ببـس  یناکم  ینامز و  هلـصاف  فذح  اب  ناوارف و  تعرـس  اب  یناسر  عالطا 
.تسا هدومن  مهارف  ار  عماوج  موسر  بادآ و  اه ، گنهرف  یگتخیمآ  مهرد  تابجوم  رما  نیمه  تسا و 

تسایس هک  دشاب  یم  ياه 1950 و 1960  ههد  رد  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  اکیرمآ  تسایـس  زا  هتفرگ  تأشن  لوحت  نیا  هچخیرات 
رد ار  روشک  نآ  عزانمالب  هطلس  تابجوم  ایند  یتاعالطا  عبانم  هب  یسرتسد  اب  راوتسا و  تاعالطا  دازآ  نایرج  رب  ار  دوخ 

هحفص 13) )

.دومن مهارف  ناهج  یطابترا  یللملا و  نیب  تاعالطا  هنیمز 

هرهب رد  یعـس  ناهج  ياه  تردق  هک  داهن  یناسر  عالطا  دنیآرف  رب  يا  هژیو  ریثأت  اه  هناسر  يروانف و  هعـسوت  دـعب ، هب  خـیرات  نآ  زا 
.دنراد نآ  زا  يریگ 
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هویش اه و  شور  نتفای  يدنم و  هرهب  رد  ار  ام  هعسوت  ریذپان  بانتجا  تکرح  کی  ناونع  هب  زورما  عماوج  رد  یناسر  عالطا  شرتسگ 
یگنهرف و یناسر  عالطا  هزوح  رد  يراذگرثا  نینچمه  هعماج و  یگنهرف  یملع و  ياقترا  تهج  مولع  نیا  زا  شخبرثا  هنیهب و  ياه 

.دننک یم  راداو  یگنهرف  شرگن  هعسوت 

گنهرف لیـصا  عبانم  زا  يدـنم  هرهب  ندرک و  یموب  موزل  دـشاب  یم  یبرغ  ياـهروشک  رد  دـیدج  مولع  نیا  هاگتـساخ  هک  اـج  نآ  زا 
تیوقت ار  یناسر  عالطا  رما  يدربراک ، نیون و  ياهوگلا  هئارا  اب  ناوتب  ات  دراد  ناوارف  یسررب  قیقحت و  هب  زاین  اتـسار  نیا  رد  يدوخ 

.دومن

هحفص 14) )

عوضوم نییبت  هلأسم و  نایب 

تیعقاو نیا  هدننک  میسرت  یکیژولوئدیا  یگنهرف و  دُعب  رد  راذگرثا  تعرس و  رپ  ياه  يروانف  زا  دنم  هرهب  ینونک و  هتفرـشیپ  يایند 
يا هشیر  يا  هنوگ  هب  تردقرپ ، ياه  هناسر  هنایارگ  يدام  يدام و  قرب  قرزرپ و  تاغیلبت  همه  مغر  یلع  اه  ناسنا  هک  تسا 
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نالوسر مایپ  ندش  هنیداهن  رگنایب  رما  نیا  هک  دیامن  یم  يرگ  هولج  ملاع  طاقن  �یصقا  رد  هک  دنشاب  یم  یهلا  نایدا  گنهرف  دنب  ياپ 
.تسا خیرات  لوط  رد  اه  ناسنا  ناج  قمع  رد  یهلا  نایدا  ناربهر  و 

یسررب .دراد  صاخ  یتیمها  هناسانش  تفرعم  تاعلاطم  هزوح  رد  اهنآ  ذوفن  شرتسگ و  یگنوگچ  یهلا و  يایبنا  مایپ  ياوتحم  كرد 
قالخا مایپ و  ياوتحم  فادها ، ترورض ،

هحفص 15) )

دـشاب یم  اهرـصع  اه و  لسن  همه  يارب  یهلا  مایپ  نیرخآ  ناونع  هب  نآرق  .دراد  شهوژپ  قیقحت و  هب  زاین  یهلا  يایبنا  یناسر  عـالطا 
قیقحت عبنم  نیرت  مهم  نیرتربتعم و  یهلا و  ناناسر  مایپ  زا  يرایـسب  ياه  هویـش  اه و  مایپ  هدننک  نایب  هدـنام و  رود  هب  فیرحت  زا  هک 

.دور یم  رامش  هب  نایدا 

اج هب  ثیداحا  راتفگ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مظعا  ربمایپ  راتفر  نآرق ، تاـیآ  زا  يدـنم  هرهب  اـب  رـضاح  شهوژپ 
یبای و تسد  لابند  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناشیا و  زا  هدنام 
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اب ات  دـشاب  یم  یهلا  يایبنا  ناناسر و  مایپ  طسوت  نآرق  رظنم  زا  یناسر  عـالطا  رما  رد  يدربراـک  يا  هماـن  هویـش  یلاـمجا  ندـناسانش 
رب ینتبم  اه  هناسر  یناسنا و  عماوج  رد  دوجوم  یگدامآ  یطابترا و  ياه  يژولونکت  زا  يدـنم  هرهب  رب  ینبم  زورما  تاناکما  هب  هجوت 

یفرعم تهج  لوادتم  ياه  شزرا  زا  يا  هعومجم  يرارقرب  نیع  رد  یگنهرف ، عونت  داجیا ،

هحفص 16) )

شوگ هب  اهنآ  مایپ  نییعت  اب  ار  ایبنا  یناـسر  عـالطا  قـالخا  اـه و  هویـش  فادـها ، اـه ، ترورـض  میناوتب  زین  اـم  یقـالخا ، ياـهراجنه 
یناسر عالطا  متـسیس  هب  ار  نانآ  يونعم  یقالخا و  تاعالطا  یهلا ، نایدا  گنهرف  ياه  هداد  لاقتنا  هلدابم و  اـب  میناـسرب و  ناـیناهج 

.مینک دراو  یللملا  نیب  گنهرف  ایند و 

زا یهلا  يایبنا  هناسانش  هعماج  هناسانش و  ناسنا  یتفرعم ، داعبا  نییبت  يارب  یتاعالطا  یطابترا و  ياه  يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  املسم 
.دشاب یم  رضاح  ِناسنا  ياهزاین 

ناهج روشک  زا 150  شیب  زا  رفن  اه  نویلیم  زا  شیب  هک  یناهج  رد  رما  نیا  هب  نتخادرپ 
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ناوریپ و يارب  دـنزادرپ  یم  وگتفگ  هب  ای  يرتویپماک و  ياه  يزاب  ماـجنا  یتاـعالطا ، ياـه  هاـگیاپ  رد  شواـک  تاـعالطا ، هلداـبم  هب 
رد ییالط  تصرف  کی  ناونع  هب  نانآ  يابیز  ياه  مایپ  شرتسگ  رـشن و  دـیلوت و  داجیا ، رد  ات  تسا  مزال  زین  یهلا  يایبنا  نادـنمرواب 

تهج

هحفص 17) )

.دنیامن هدافتسا  یشخب  یهاگآ 

ملع زا  يدـنم  هرهب  اب  هک  دراد  یبهذـم  یگنهرف و  ناگبخن  طسوت  نآ  هعـسوت  لیمکت و  همادا و  هب  زاین  ثحابم  نیا  هب  دورو  املـسم 
مان هب  یگنهرف  یناسر  عالطا  ماظن  زین  اقیرفآ  هقطنم  رد  هک  ینامز  رد  ینآرق  فراعم  زا  يریگ  هرهب  هناـسر و  تاـطابترا ، تاـعالطا ،

اب دنهد و  طابترا  یناهج  ياه  هکبـش  هب  تاعالطا  لدابت  يارب  ار  دوخ  تسا  هدـش  سیـسأت  ( Culturing « ) یگنهرف دنویپ   » هکبش
يایبنا همان  هویش  زا  روظنم  نیا  يارب  شناد و  لدابت  یهلا  نایدا  یگنهرف  هعـسوت  قیقحت و  هنیمز  رد  ناهج  قطانم  یمامت  ناصـصختم 

.دنیامن يوریپ  نانآ  قالخا  فادها و  یهلا ،

ص:14
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قیقحت شور 

، یهلا نالوسر  ایبنا و  یناسر  عالطا  هنیمز  رد  یهلا  نایدا  هاگدید  هب  یبایتسد  يارب 

هحفص 18) )

رامـش هب  زین  عبنم  نیرتربتعم  هک  یهلا  یهد  مایپ  یناسر و  عالطا  باتک  نیرخآ  ناونع  هب  نآرق  نآ ، ياه  هویـش  ترورـض و  تیمها ،
.تفرگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دور  یم 

تایآ روظنم ، نیا  تهج  .تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  همجرت  اب  نآرق  تایآ  هیلک  یملع ، شهوژپ  کـی  ناونع  هب  ادـتبا  اتـسار  نیا  رد 
ریسفت زا  يریگ  هرهب  اب  تایآ  يوغل  یناعم  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  يدنب  هتسد  يدنبروحم و  اب  دش و  يرادرب  تشاددای  عوضوم  اب  طبترم 

هدش جارختـسا  تاعالطا  يدنب  هقبط  يزاس و  کیکفت  هب  یناسر  عالطا  نوتم  ياه  همجرت  تافیلأت و  زا  يدـنم  هرهب  دـیجم و  نآرق 
هدمآ تسد  هب  تاعالطا  ییاوتحم  يدنب  میسقت  هب  تاعالطا  بلاطم و  يزاس  تقباطم  يدنب و  هتسد  اب  دیدرگ و  مادقا 
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.دش هتخادرپ 

هحفص 19) )

میرک نآرق  رظنم  زا  یهلا  نالوسر  ایبنا و  یناسر  عالطا  همان  هویـش  نیودت  هب  هدش ، جاتنتـسا  ياهروحم  يدـنب  عمج  زا  سپ  نایاپ  رد 
.دش تردابم 

قیقحت یساسا  ياه  لاؤس 

.دشاب یم  ریز  رارق  هب  شهوژپ  نیا  رد  رظندروم  ياه  شسرپ  نیرتهب 

؟ تسیچ یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  ترورض 

؟ تسیچ یهلا  يایبنا  نالوسر و  یناسر  عالطا  فادها 

؟ تسیچ یهلا  يایبنا  نالوسر و  یناسر  عالطا  ياه  هویش 

؟ تسیچ یهلا  يایبنا  نالوسر و  یناسر  عالطا  قالخا 

مادک میرک  نآرق  رظنم  زا  یهلا  نالوسر  ایبنا و  یناسر  عالطا  همان  هویش 

هحفص 20) )

؟ تسا
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نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  ترورض 

: هلمج زا  دنک ، یم  هراشا  وا  تافص  امسا و  زا  يدادعت  هب  نآرق  هک  تسا  یبحاص  قلاخ و  ار  یتسه  ناهج 

ملاع نیمکاحلا ، ریخ  همحرلاوذ ، روفغ ، فیطل ، ریبخ ، باوت ، ریدق ، دیمح ، ریـصب ، میلح ، ینغ ، میکح ، زیزع ، میحر ، نمحر ، میلع ،
، ریدق ریصن ، يداه ، رون ، فوئر ، نیقزارلاریخ ، ظیغلا ، مظاک  عیدب ، باقعلا ، عیرس  باسحلا ، عیرس  ءاعدلا ، عیمس  هداهـشلا ، بیغلا و 
، دوودو راهق ، نسحم ، زیزع ، ینغ ، بیرق ، روکـش ، طیحم ، لضفلا ، وذ  باقعلا ، دـیدش  تاجردـلا ، عیفر  قالخ ، حاتف ، قحلا ، کلم 

 … ّربکتم و نمیهم ، نمؤم ، سوّدق ، نیکم ، بویعلاراتس ، همحرلا ، وذ 

هحفص 21) )
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ادخ نیشناج  ناسنا 

هب یتسه  ملاع  رد  ار  ناسنا  تسا و  هدومن  قلخ  شیاـه  یتفگـش  اـه و  تمظع  همه  اـب  ار  یتسه  هدـیچیپ  اـبیز و  ماـظن  یتسه ، قلاـخ 
هدرک قلخ  هژیو  ياـه  یئاـناوت  نوگاـنوگ و  داـعبا  ياراد  هدـیچیپ ، يدوجوم  ار  وا  .تسا  هدـیرفآ  دوخ  نیـشناج »  » و هفیلخ »  » ناوـنع

.تسا

: دیامرف یم  هک  سب  نامه  ناسنا  تقلخ  تمظع  رد 

( هدجس  / 29 « ) مدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  یحوُر : ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  «َو 

رد يرت  گرزب  ناهج  هک  یلاـح  رد  یتسه ؟ کـچوک  هثج  نیمه  وت  هک  يرب  یم  ناـمگ  اـیآ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم 
« .تسا هدیچیپ  وت  نورد 

ییاناوت ندیسر  تیلعف  هب  تهج  تعیبط  ناهج  رد  ناسنا  نیا  یگدنلاب  دشر و 

هحفص 22) )

.دراد تریصب  یهاگآ و  و  عالطا »  » نتشاد هب  زاین  شا  هوقلاب 
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قلاخ یناسر  عالطا  رازبا  تلاسر  توبن ، یحو ،

غالبا اه  ناسنا  هب  دنـشاب  یم  ءایبنا  نالوسر و  هک  وا  ناناسر  مایپ  طسوت  تقلخ  يادـتبا  زا  ناـسنا  زاـیندروم  تاـعالطا  قلاـخ و  ماـیپ 
.تسا هدیدرگ 

.دنک تیاده  ار  مدرم  ات  دوش  یم  غالبا  لوسر  و  یبن »  » رب هک  تسا  ادخ  نخس  مایپ و  مالک ، نامه  یحو » »

یم هدیمان  لوسر »  » دـش مه  غیلبت  رومأم  رگا  دـشابن و  نآ  غیلبت  رومأم  دـنچره  دوش  یم  یحو  وا  هب  یتعیرـش  هک  تسا  یـسک  یبن » »
.دوش

دشاب لوسر  تسا  نکمم  یبن  اما  دوب  دهاوخ  یبن  اعطق  لوسر ، ره  نیاربانب 

.دباین اقترا  تلاسر  ماقم  هب  تسا  نکمم  و 

.دراد یگرزب  هدیاف  هک  تسا  يربخ »  » أبن تسا  هدش  هتفرگ  أبن  زا  لصا  رد  هک  توبن  زا  تسا  ههبشم  تفص  یبن » »
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هدیـسر و ربخ  وا  هب  هک  تسا  یـسک  یبن   » .تسا هدـنهد » ربخ   » یبن زین  تسا و  ندوب  قلخ  ادـخ و  ناـیم  هطـساو  نداد و  ربخ  توبن » »
(1) دشابن .» غیلبت  رومأم  دنچره  هدش  یحو  يو  هب  یتعیرش 

.دوش یم  هتفگ  زین  یهلا  ناربمغیپ  زا  کیره  هب  لوسر 

.دنتسه یهلا  لوسر »  » زین یحو  لماح  ناگتشرف 

*****

.تسا هدش  هدیزگرب  رشب  یناسر  عالطا  تیاده و  يارب  یحو  هلیسو  هب  هک  تسا  یناسنا  ای  هتشرف  وا ، هداتسرف  دنوادخ و  هدنتسرف 

.تسا یحو  ببس  هب  دنوادخ  زا  هدنهد  ربخ  یبن  تسادخ و  زا  ندرک  علطم  نداد و  ربخ  توبن » »

ص:20

.دجنملا - 1

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2685/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دیامن یط  ار  یهلا  لامک  ریسم  دناوتب  يو  ات  تسا  ناسنا  ییامنهار  تیاده و  ناسنا  اب  هطبار  رد  یهلا  يایبنا  تلاسر 

تیبرت دنمزاین  ناسنا 

یلو دـننام  یم  یقاب  هدروخن  تسد  یلوا و  تلاح  نامه  هب  اهنآ  هک  تسا  نیمه  زین  تعیبط  تادوجوم  ریاس  اـب  ناـسنا  یـساسا  قرف 
ناسنا .دراد  ندش  هتخاس  هب  زاین  ناسنا 

.دنک ادیپ  هوقلاب  شزرا  ات  دوش  هتخاس  دیاب  دراد و  هوقلاب  شزرا  هک  یماخ  هدام  .دیآ  یم  ایند  هب  ماخ  هدام  کی  دننام  دلوت  ودب  رد 

چیه تسین و  ندش  هتخاس  لباق  ناسنا ، هزادـنا  هب  يدوجوم  چـیه  تسین و  ندـش  هتخاس  هب  دـنمزاین  ناسنا  هزادـنا  هب  يدوجوم  چـیه 
رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .درادـن  ناوارف  توافت  شا  هدـش  هتخاس  شزرااب  شا  هدـشن  هتخاس  شزرا  ناسنا ، هزادـنا  هب  يدوجوم 

« تیبرت میلعت و   » ار شمان  رگید ، هاگدید  زا  دنراذگ و  یم  قالخا »  » ار شمان  هاگدید  کی  زا  ایند 
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يارب هدافتـسا  لباق  ناسنا  کی  هب  ندرک  لیدـبت  ار  ماخ  هدام  کـی  تروص  هب  ناـسنا  ینعی  دـنراذگ ، یم  شرورپ » شزومآ و   » اـی و 
.شدوخ هعماج  يارب  شدوخ و 

هتخادرپ هتخاس و  مه  تیمها  رظن  زا  یتح  هک  تسا  يدوجوم  هناگی  وا  .دوش  هتخاس  دیاب  رظن  ره  زا  هک  تسا  يدوجوم  هناگی  ناسنا 
ناسنا تیعقاو  هکنیا  اذل  .تسا  هدماین  ایند  هب 

.دوش هتخاـس  تسا  نکمم  هنوگ  همه  دـیایب و  رد  بآ  زا  تسا  نکمم  هنوگ  همه  دـشاب ، یتیهاـم  هچ  ناـسنا  تیهاـم  یتـیعقاو و  هچ 
رتالاب هتشرف  زا  هجرد  دص  دوش و  هتشرف  ناسنا  تسا  نکمم 

شیدنا لاحم  هرطق  نیا  رس  رد  تساه  هچ  تاهیه  دزپ  یم  رحب  هلصوح  لایخ 

ظفاح

تیمدآ ناکم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب  دنیبن  ادخ  زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر 

يدعس
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ای دوش و  رت  تسپ  رت و  طحنم  دوش  یم  روصت  هک  يدوجوم  ره  زا  دناوت  یم  ناسنا 

هحفص 27) )

ْمُه َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـشاب  گس  کی  ای  گرگ و  کـی  ًـالثم  شتیعقاو  اـما  دـشاب  ناـسنا  تروص  شتروص 
طوقـس نییاپ  تاجرد  هب  دناوت  یم  فارعا ) /179 « ) نایاپراهچ زا  رت  طحنم  رت و  تسپ  یلیخ  هکلب  دنتـسه  نایاپراهچ  دـننام  ُّلَـضَأ :

(. نیت /5 « ) َنیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   » .دنک

دوخ تیمها  ات  دراد  نشور  لمعلاروتسد  و  لدم »  » و وگلا »  » هب زاین  یهاگآ  تاعالطا و  رب  هوالع  ندش »  » يارب ناسنا  ظاحل  نیمه  هب 
.دزاسب ناویح  ای  هتشرف  لکش  هب  ار  دوخ  ات  دزاسب  ار 

سفن هک  درف  نآ  هدـش و  راگتـسر  هدرک  كاپ  ار  شیوخ  سفن  هک  يدرف  یتسرد  هب  اهاَّسَد : ْنَم  َباخ  ْدَـق  َو  اـهاَّکَز ، ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  »
( سمش  / 9 « ) تسا هتشگ  مورحم  دیمون و  تخاس ، هدولآ  هانگ  تیصعم و  اب  ار  شیوخ 
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اه ناسنا  دنمشزرا  هیامرس  تورث و  تاعالطا ،

هدـش هتخاس  ناسنا  هک  يا  هعماج  .تسا  یندـعم  کـی  شدوخ  يارب  ناـسنا  ره  .تسا  هعماـج  ره  هیامرـس  نیرتـالاب  ناونع  هب  ناـسنا 
.تسا رسیم  ملع »  » و یهاگآ » «، » تاعالطا  » اب ناسنا  ندش  هتخاس  دراد و  زیچ  همه  دشاب  هتشاد 

ناونع هب  ار  ناسنا  زایندروم  ياه  یهاگآ  تاعالطا و  مامت  یهلا  يایبنا  اذـل  دزاس  یم  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماـع  شناد  تاـعالطا و 
هار قالخا  راـتفر و  رد  یلمع  ياـهوگلا  ناونع  هب  دوخ  دـنهد و  یم  رارق  اـه  ناـسنا  راـیتخا  رد  هیامرـس  تورث و  نیرترب  نیرتـالاب و 
ما هدش  ثوعبم  نم  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ءایبنالا  متاخ  اذل  .دنهد  یم  ناشن  يو  هب  ار  ناسنا  ندش  هتخاس 

.مزاسب ناسنا  هکنیا  يارب 

قاَلْخَْألا َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  اَمَّنِإ  »

«
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یتسه ماظن  رد  یهلا  نالوسر  یناسر  عالطا  قیرط  یحو ،

.تسا یحو »  » نالوسر ءایبنا و  هب  قلاخ  یناسر  عالطا  قیرط 

هب ار  يراک  دنادب ، ار  نآ  ات  ندرک  اقلا  یسک  هب  ار  يربخ  نتفگ ، نخس  یسک  اب  ناهنپ  رد  نداتسرف ، يدصاق  ندرک ، هراشا  یحو :» »
.دشاب (1) یم  ندرک  باتش 

.دوش یم  ریبعت  ریخست  تیاده و  ماهلا ، رما ، لوق ، هملک و  هب  یحو  زا  میرک  نآرق  رد 

.دنهد یم  ماجنا  دنا  هدش  هیجوت  نآ  هب  تبسن  هک  راگدیرفآ  یحو  تیاده و  ساسا  رب  ار  دوخ  ياهراک  تاقولخم  همه 

*****

زا ناـتخرد و  اـه و  هوک  زا  درک : ماـهلا  لـسع  روبنز  هب  وـت  راـگدرورپ  و  ًاـتُوُیب : ِلاـبِْجلا  َنِم  يذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  «َو 
( لحن /68 « ) .ریگب ییاه  هنال  دنزاس  یم  مدرم )  ) هک ییاه  تسبراد 

ص:25
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یحُوی ِْذا   » .دـهد یم  دانتـسا  ناربمغیپ  يداع و  دارفا  هکئالم و  لسع و  روبنز  نیمز ، اه ، نامـسآ  هب  ار  مایپ  غالبا  یحو و  میرک  نآرق 
ار یناسک  متسه  امش  اب  نم  درک  یحو  یناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یعقوم  اُونَماَء : َنیذَّلا  اُوتِّبَثَف  ْمُکَعَم  ّینَا  ِهَِکئآلَْملا  َیِلا  َکُّبَر 

(. لافنا  / 12 ، ) دیرادب مدق  تباث  دنا  هدروآ  نامیا  هک 

سپـس هدرک ، اطع  وا  هب  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  ام  راگدرورپ  تفگ : يدَـه : َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُـک  یطْعَا  يذَّلا  اَـنُّبَر  »
(. هط  / 50 « ) تسا هدومن  شتیاده 

(. تلصف /12 « ) دومن یحو  ار  نآ  هب ) طوبرم   ) راک ینامسآ  ره  رد  و  اهَْرمَأ : ٍءامَس  ِّلُک  یف  یحْوَأ  «َو 

ترطف رون  ندرک  نشور  اب  دنیوگ و  یم  نخس »  » مدرم اب  یحو »  » قیرط زا  ناربمایپ 

يربهر و دـنروآ و  یم  شبنج  هب  ار  اهدرخ  یتسه  ماظن  زا  یناسر  عالطا  اب  دـننک و  یم  رادـیب  اـه  ناـسنا  دوجو  رد  ار  درخ  لـقع و 
.دننک یم  ییامنهار 

.تسا هدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  لوسر و  یتما  ره  يارب  یتسه  قلاخ 
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(. سنوی /47 « ) .دشاب ییامنهار  رگ و  تیاده  نآرد  هک  رگم  هدوبن  یتما  چیه  ٌلوُسَر : ٍهَُّما  ِّلُِکل  «َو 

(. دعر  / 7 « ) تسا ییامنهار  ار  یموق  ره  يا و  هدنهد  رادشه  طقف  وت  ربمایپ )! يا  : ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِْذنُم َو  َْتنَا  امَّنِا  »

.دنتفگ یم  نخس  نانآ  دوخ  نابز  اب  هدوب و  اه  ناسنا  دوخ  سنج  زا  هک  نالوسر  نآ 

(. میهاربا  / 11 « ) میتسین وت  لثم  يرشب  زج  ام  ْمُُکْلثِم : ٌرََشب  ِّالا  ُنَْحن  ْنِا  »

اه بآ  يارب  ار ) قیاقح   ) ات میداتـسرفن ، شموق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چـیه  ام  و  ْمَُهل : َنِّیَُبِیل  هِمْوَق  ِناِسِلب  ِّالا  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَا  ام  «َو 
(. میهاربا  / 4 « ) دنک نایب 

نیا رد  ناسنا  تیعـضو  ملاع و  نیا  نایاپ  زاغآ و  دـندومن و  یم  علطم  هاگآ و  قح  ترـضح  لاـعفا  تافـص و  تاذ ، زا  ار  اـه  ناـسنا 
.دنداد یم  ناشن  اه  ناسنا  هب  ار  لامک  ياه  هویش  شور و  هار و  ناهج و 

دیدجت زیخاتسر و  هب  رادشه  دیحوت و  هب  نانآ  یگمه  توعد  زمر  زار و  تسا  نیا  و 
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.ملاع ددجم  تایح 

یتسه ملاع  ناگدنهد  مایپ  ناناسر و  ربخ  ایبنا ،

عالطا يروآدای ، رکذ و  یناـسرربخ ، ییاـمنهار ، يرگ ، تیادـه  ساـسا  رب  ار  دوخ  نید  قلاـخ ، ناـناسر  ربخ  ناونع  هب  یهلا  ياـیبنا 
.دنا هدومن  يراذگ  ناینب  یهد  مایپ  یناسر و 

یناسر عالطا  تیاده و  يارب  یتسه  قلاخ  شخبافش  مایپ  باتک و  نیرخآ  هک  زین  نآرق 

تسا و هدومن  غالبا  ار  رـشب  زایندروم  تاعالطا  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مالـسا  مرکم  یبن  طسوت  تساه ، ناـسنا 
راوتسا نایب  تغالب  تحاصف و  رب  هک  نآرق  باتک  تسا  هدومن  هزرابم  هتشذگ  يایبنا  رابخا  تاعالطا و  يراک  ناهنپ  هویـش  اب  ادیدش 

: دیامرف یم  تاعالطا  يزاس  فافش  تهج  .دشاب  یم 

یناسک َنُونِعَّاللا : ُمُُهنَْعلَی  ُهَّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْـهلا  ِتانِّیَْبلا َو  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیذَّلا  َّنِإ  »
لزان هک  ار  یتیاده  رگنشور و  لیالد  هک 
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دـننک و یم  تنعل  ار  اهنآ  ادـخ  دـننک  یم  نامتک  میا  هتخاس  نشور  مدرم  يارب  ینامـسآ  باـتک  رد  ار  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  میا  هدرک 
( هرقب  / 159 «. ) دننک یم  ناشنعل  زین  ناگدننک  تنعل 

یناسر عالطا  نآرق و 

هحفص 34) )

نیوکت رد  نآرق  باتک  .تسا  يرورـض  نمؤم  ناملـسم و  درف  ره  رب  نآرق  تخانـش  .تسا  نآرق »  » مالـسا نید  تخانـش  یلـصا  عبنم 
يارب شخبافش  هخسن  تیاده و  رون و  باتک  نآرق  .تسا  هدوب  رثؤم  تیرشب  تشونرس  نیوکت  رد  هکلب  یمالسا و  عماوج  تشونرس 

 / 89 ( ) ْیَـش ٍء ِّلُِکل  ًاناْیِبت   ) تسا ناسنا  ياه  يدنمزاین  همه  هدننک  نایب  نآرق  .تسا  یتسه  قلاخ  مایپ  نآرق  .دـشاب  یم  اه  ناسنا  همه 
(. لحن

.تسا نآرق  دهد  یم  ینعم  ترارح و  ناماس  کی  یگدنز  هب  هچنآ 

تاماظن قالخا و  تیبرت ، لوصا  لیبق  زا  تسا  مزال  هدـیقع  بحاـص  ناـمیااب و  ناـسنا  کـی  يارب  هک  ار  ییاـه  هشیدـنا  لوصا  نآرق 
.تسا هدرک  نایب  یگداوناخ  یعامتجا و 
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هب تبسن  نآرق  شرگن  فشک  نآرق  تخانش  ریسم  رد  .دشاب  یم  تنـس  ثیدح و  هلمج  زا  عبانم  همه  شجنـس  سایقم  رایعم و  نآرق 
هب ای  باتک  ینیب » ناهج   » ای ناسنا  ناهج و 

باتک مایپ   » هکنیا هرخالاب  دراد و  ناسنا  هدـنیآ  یگدـنز و  يارب  یحرط  هچ  نآرق  هکنیا  .دراد  صاـخ  یتیمها  باـتک » دـید   » يریبعت
.دراد صاخ  یتیمها  تسیچ ؟ ادخ »

ییایند و یگدنز  يارب  یحرط  هچ  نآرق  هکنیا  و  باتک » مایپ   » نتفایرد نآ  ییاوتحم  تخانـش  لابند  هب  نآرق و  هب  درکیور  ریـسم  رد 
.دشاب یم  یهلا  باتک  مایپ  نیرت  یلصا  دزاسب  دهاوخ  یم  ییوگلا  هچ  ساسا  رب  ار  هعماج  ناسنا و  دراد و  ناسنا  هدنیآ 

رد يدایز  دـح  ات  هک  تایآ  لوزن  نأش  نتـسناد  یهلا و  تایآ  مهف  ینعم و  نتـسناد  نمـض  ینآرق  دـنلب  یناعم  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب 
دوخ دیکأت  هب  هجوت  اب  دنک  یمن  دودحم  ار  اهنآ  یناعم  تایآ  لوزن  نأش  هچرگا  تساشگهار ، رثؤم و  تایآ  نومـضم  ندـش  نشور 

ار هچنآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  نیا  ام  : » دیامرف یم  هک  لحن  هروس  هیآ 44  رد  نآرق 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  دهد  یم  ناشن  يزاس » نشور  اهنآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هک 

زا هک  يربتعم  تایاور  نایعیـش  يارب  .دـهد  یم  يرای  نآرق  ریـسفت  رد  ار  ام  هدیـسر  ربمایپ  زا  هچنآ  تسا و  باتک  نیا  رّـسفم  نّیبم و 
.دراد ار  يوبن  تایاور  رابتعا  نامه  زین  هدیسر  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

ار شدوخ  نآرق  .تسا  رگید  یخرب  رـسفم  یخرب  نآرق  تاـیآ  هک  نوچ  تخانـش  نآرق  دوخ  کـمک  هب  ار  نآرق  ناوت  یم  یفرط  زا 
.تسا تیاده  رون و  همه  شتایآ  هک  دناد  یم  همه  يارب  مهف  لباق  رگ و  نشور  یباتک 

اه ناسنا  تیاده  باتک  نآرق 

.دنک یم  یفرعم  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  جورخ  يارب  اهنآ  ییامنهار  مدرم و  تیاده  ار  دوخ  تلاسر  نآرق 

ِزیزَْعلا ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا  »
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ییانـشور يوس  هب  اه  یکیراـت  زا  ناـشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  اـت  میدرک  لزاـن  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباـتک  نیا  ِدـیمَْحلا :
( میهاربا  / 1 «. ) هدوتس ریذپان  تسکش  نآ  هار  هب  يروآرد ،

ساسحا قطنم و  ملع ، نآرق ،

اب دهد و  یم  میلعت  ار  يا  هزات  ياه  هشیدنا  اذـل  تسا ، ناسنا  لقع  نآرق  بطاخم  .تسا  اه  ینادان  اه و  تلاهج  تاملظ ، قیداصم  زا 
نابز اب  اه  ناسنا  اب  یفرط  زا  ییوجادخ  ترطف  یبهذـم و  سح  عانقا  يارب  نآرق  .دـیوگ  یم  نخـس  ناسنا  اب  لالدتـسا  قطنم و  نابز 

.دیوگ یم  نخس  ساسحا » لد و  »

اُوفَرَع اَّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يرَت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَس  اذِإ  «َو 

زا هچنآ  رطاخ  هب  ینیب  یم  دنونـشب  هدـش  لزان  ربمایپ  نیا  رب  هک  ار  یتایآ  نوچ  و  َنیدِـهاَّشلا : َعَم  اـْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم 
( هدئام  / 83 « ) سیونب ناهاوگ  اب  ار  ام  سپ  میدروآ  نامیا  اهلاراب  دنیوگ : یم  دراب ، یم  کشا  ناشنامشچ  دنا  هتخانش  قح 
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حور ياذغ  مه  هشیدنا و  تسا و  لقع  ياذغ  مه  نآرق 

دوش و لیمحت  وا  هب  جراخ  زا  هن  دـنک و  باختنا  ار  یکین »  » دوخ يارب  دـیاب  شدوخ  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناـسنا  یتسه  قلاـخ 
.دوش یم  یشان  ناسنا  رایتخا »  » و يدازآ »  » و یهللا » هفیلخ   » ماقم زا  رما  نیا 

اه و بیسآ  حیرشت  هتشذگ و  ایبنا و  یناسر  عالطا  ینابم  لوصا و  هب  هراشا  اب  تقلخ  يادتبا  زا  ناسنا  ماقم  فیصوت  نییبت و  اب  نآرق 
.دهد یم  ناشن  اه  ناسنا  هب  ار  تیاده  میقتسم » هار   » اه تلم  ماوقا و  تافارحنا 

وا دوجو  رد  قلاخ  اذل  دننک  باختنا  ار  تایح  تسرد  ریـسم  دنناوتب  اهنآ  هب  یـسرتسد  اب  هک  دنراد  یتاعالطا  دوجو  هب  زاین  اه  ناسنا 
.دنا هداهن  مان  نورد  ربمایپ  ار  نآ  هک  تسا  هداهن  هعیدو  هب  ار  لقع 

یفنم تبثم و  داعبا  ياراد  دیامن  یم  یفرعم  نآرق  رد  یتسه  قلاخ  هک  ار  یناسنا 
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: ًالثم تسا  یناوارف 

نیت .تسا 4 /  هدش  قلخ  لکش  نیرتهب  رد  ناسنا 

ءاسن .هدش 28 /  هدیرفآ  فیعض  ناسنا 

ءایبنا  / 27 ءارسا ، .هدش 11 /  هدیرفآ  باتش  زا  ناسنا 

جراعم .هدش 19 /  هدیرفآ  صیرح  ناسنا 

رصع .تسا 2 /  تراسخ  رد  ناسنا 

هحفص 40) )

بازحا .دوب 72 /  نادان  راکمتس  وا  تفریذپ  ار  دنوادخ  تناما  ناسنا 

مور .تسین 30 /  یلیدبت  ار  دنوادخ  تقلخ  تسا  ترطف  ساسا  رب  تسا ، يدنوادخ  هتشرس  اه  ناسنا  رد  نامیا 

ءارسا .تسا 70 /  تمارک  تزع و  ياراد  ناسنا 

ياه ندعم  مدرم   » يریبعت هب  دنتسه و  ناوارف  ياه  ییاناوت  ياراد  یگمه  اه  ناسنا 
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ار ییایبنا  نالوسر و  یتسه  قلاخ  دنمشزرا  نداعم  نیا  زا  يرادرب  هرهب  جارختسا و  تهج  هرقن » الط و  نداعم  دننام  دنتسه  نوگانوگ 
تلاسر .دـنیامن  غالبا  اه  ناسنا  هب  ار  یتسه  قلاخ  مایپ  ات  هدومن  اطعا  اهنآ  هب  ار  توبن  تلاسر و  ماقم  اهنآ  دـشر  اب  هدومن و  شنیزگ 

.دشاب یم  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  اهنآ  ندش  جراخ  يارب  مدرم  ییامنهار  تیاده و  یهلا  ناناسر  مایپ  نیا 

هحفص 41) )

لزان وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا  ِدیمَْحلا : ِزیزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا  »
( میهاربا  / 1 «. ) ینک جراخ  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  ار  مدرم  هک  روظنم  نیا  هب  میدرک 

ملاع تیریدـم  اذـل  دریگ  یم  تروص  یهلا  ءایبنا  یناسر  عالطا  اـب  تیادـه  تمـس  هب  اـهنآ  ندرب  یهارمگ و  زا  مدرم  ندرک  جراـخ 
.دیامن یم  شنیزگ  ناسنا  اب  ادخ  طبار  ناونع  هب  و  ربمایپ »  » ار یتسه  ماظن  رد  ناسنا  نیلوا  یتسه 
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یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  ینابم 

هب زیچ  همه  تشگرب  هک  تسا  داعم  و  یتسه » قلاخ  تینادحو   » نییبت یهلا ، نالوسر  ایبنا و  یناسر  عالطا  ياه  ترورـض  ینابم و  زا 
.دشاب یمن  یقرف  مادک  چیه  نیب  هنیمز  نیا  رد  لدع و  داعم ، دیحوت و  دنا ، هدوب  رما  نیا  يدانم  ایبنا  همه  دشاب و  یم  وا 

هحفص 42) )

( هرقب  / 156 « ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  »

« اوُِحْلُفت ُهّللا  َِّالا  َهِلا  اُولُوق ال  »

یهلا نالوسر  ءایبنا و  تثعب  ترورض 

مدرم نیب  رد  ءایبنا  روضح  تایرورـض  زا ، مدرم  یهاگآ  دـشر و  تهج  هعماج  مدرم  هب  قیقد  ًـالماک  تروص  هب  یحو  ماـیپ  ندـناسر 
.دندرک یم  غالبا  مدرم  هب  ار  قح  مایپ  نانآ  هلیسو  نیدب  .دشاب و  یم 
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قح مایپ  غالبا 

: دیامرف یم  هدئام  هروس  رد 

: ًاریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  «َو 

هحفص 43) )

( بازحا  / 2 « ) .تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  نک  يوریپ  دوش  یم  یحو  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچ  نآ  زا 

ترطف هب  توعد 

یهلا نالوسر  دشاب  یم  ارگ  ادخ  كاپ و  هیلوا  ترطف  ظاحل  زا  تسا و  لامک  دعتـسم  دودحمان و  ناسنا  دشر  ناوت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  .دندرک  یم  توعد  یهلا  ترطف  قح و  تمس  هب  یپ  رد  یپ  تروص  هب  ار  اه  ناسنا 

هدـیرفآ نآ  ياـنبم  رب  ار  مدرم  هک  تسا  یهلا  ترطف  تقلخ و  ناـمه  نیتسار  نید  نیا  نک  رادـیاپ  نیتسار  نید  يارب  ار  دوخ  يور  »
( مور  / 30 « ) .تسا
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تایح هفسلف  نتسناد 

هحفص 44) )

اذل دسانـشب ، ار  یتسه  دصقم  أدبم و  دیامن  كرد  ار  تایح  هفـسلف  دـیاب  یگدـنز  زا  تسرد  بسانم و  ریوصت  نتـشاد  تهج  ناسنا 
: دیامرف یم  فارعا  هروس  رد  .دنناسر  یم  اه  ناسنا  عالطا  هب  ار ، یتسه  ندوب  راد  فده  یهلا  يایبنا 

( فارعا /11 « ) .درک دیهاوخن  تشگزاب  ام  يوس  هب  امش  میا و  هدیرفآ  ثبع  ار  امش  ام  هک  دیا  هدرب  نامگ  ایآ  »

ملاع تیعقاو  هب  یهاگآ 

تقلخ .شزرااـب  تسا  یفدـه  ياراد  هتـسیاش و  تسا  یتیعقاو  ياراد  ناـهج  ینعی  تسا  هدـش  هدـیرفآ  قح »  » ساـسا رب  یتسه  ماـظن 
تایح زا  رتالاب  هک  شزرااب  الاو و  فده  کی  هب  ندیسر  يارب  تسا ، قح » هب   » یتسه زراب  رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ناسنا 

هحفص 45) )

.تسا يدام  یعیبط و 

ص:38
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انعم ملاع  هب  تیدام  زا  دید  قفا  هعسوت 

اقب نآ  رد  یتسه  هک  تعیبط  ءارواـم  ملاـع  هب  تعیبط  ماـظن  زا  روبع  يارب  تسا  یلپ  گرم  .دور  یمن  نیب  زا  گرم  اـب  ناـسنا  یتسه 
دید قفا  دـنا و  هدوب  ترخآ  ناهج  ناـناسر  ماـیپ  یگمه  اـیبنا  .تسا  ناـهج  ناـمه  یعقاو  تاـیح  یقیقح و  ناـهج  عقاو  رد  هک  دراد 

.دنا هداد  شرتسگ  يدام  ارف  هب  يدام  ياهزرم  زا  ار  ناسنا 

( توبکنع  / 64 « ) .تسا یقیقح  تایح  ترخآ  ناهج  اعطق  «و 

هبیط تایح  تخانش 

هب ار  هبیط » تایح   » نآرق ریبعت  هب  تداعس و  ریسم  دیاب  اترورض  یهلا  يایبنا 

هحفص 46) )

: دیامرف یم  نآرق  .دنهد  ناشن  اه  ناسنا 

ای درم  زا  سک  ره  َنُولَمْعَی : اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  ًهَبِّیَط َو  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  »
وا هک  یلاح  رد  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  نز 
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( لحن  / 97 « ) .میشخب یم  يو  يارب  هبیط  تایح  ام  اعطق  تسا  نامیااب 

يوس نآ   » هب كاخ » يارـس   » زا ار  اه  ناسنا  دـید  قفا  اهنآ  .دـنا  هدوب  یناسنا  عماوج  دـشر  ددـصرد  یهلا  قیقد  ياه  همانرب  اـب  ناـنآ 
.دندرک تیاده  كالفا »

ياه هشیر  لوصا و  ینابم ، تسا  رداق  دوخ  یهلا » ترطف   » و یعیبط » لـقع   » اـب هک  تسا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناـسنا  یتسه  قلاـخ 
ات دـنداد  یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هلحرم  ره  رد  ار  یناسنا  عماوج  زایندروم  تاعالطا  همه  یهلا  يایبنا  اما  دـبایرد  ار  قیاـقح  مولع و 

.دننامن زاب  هبناج  همه  دشر  زا  صقان  تاعالطا  نتشاد  لیلد  هب  يرشب  عماوج 

هحفص 47) )

مدرم ات  دندیـسر ، هعماج  ییوگلا »  » و تماما »  » ماقم هب  یهلا ، ياه  شیامزآ  و  تاناحتما »  » راوشد تخـس و  لحارم  یط  اب  دوخ  نانآ 
.دننک یط  ار  راوشد  تخس و  ياهریسم  دنناوتب  اهنآ  زا  نتفرگ  ماهلا  اب 

دیروآ رطاخ  هب  ًامامِإ : ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  «َو 
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دومرف وا  هب  دنوادخ  دـمآرب ، اه  شیامزآ  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  وا  دومزآ و  ینوگانوگ  لیاسو  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یماگنه 
( هرقب  / 124 « ) .مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم 

تساک مک و  یب  قیقد و  یناسر  عالطا 

رد هکارچ  دـنرادن  ار  نآ  هب  يا  هملک  یتح  ندوزفا  ای  نتـساک و  قح  یهلا  يایبنا  یتح  هک  تسا  يدـج  يدـح  هب  یناسر  عـالطا  رما 
.دنوش یم  هجاوم  راگدرورپ  مشخ  اب  تروص  نیا 

هحفص 48) )

بناج زا  ربمایپ  رگا  َنیزِجاح : ُْهنَع  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  امَف  َنیتَْولا ، ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیمَْیلاـِب ، ُْهنِم  انْذَـخََأل  ِلـیواقَْألا ، َضَْعب  اـْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 
یمن امـش  زا  سک  چـیه  مینز و  یم  ار  شندرگ  هتفرگ و  وا  زا  ار  ربمایپ  نیا  ياه  شزرا  مامت  دـیامن  هفاـضا  نآرق  هب  ار  ینخـس  دوخ 

( هقاح  / 47 44 « ) .دریگب ار  ام  ولج  دناوت 

.دنیامن یم  غالبا  مدرم  هب  ار ، قلاخ  بناج  زا  ّقثوم  تاعالطا  نیع  اقیقد  اهنآ  اذل 

یحو نم  هب  ادخ  هک  هچنآ  زج  يزیچ  زا  نم  ََّیلِإ : یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  »

ص:41
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( سنوی  / 15 « ) .منک یمن  تیعبت  دنک  یم 

.دننک نشور  قیاقح  نایب  اب  ار  مدرم  قح  غیلبت  اب  نیتسار و  مالک  اب  دننک و  تیاده  ار  مدرم  ات  دنتسه  قح  ناگدیزگرب  اه  نآ 

زین نانآ  ات  درک  تیاده  دوخ  مالک  هلیسو  هب  ار  نانآ  ْهِدَْتقا : ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  »

هحفص 49) )

( ماعنا  / 90 « ) .دندرگ مدرم  تیاده  هلیسو 

صقان بذک و  تاعالطا  زا  يریگشیپ 

ملاظ یملاظ ، چیه  : » دیامرف یم  هیآ 7  فص  هروس  رد  تسا  هدوب  قیاقح  فیرحت  زا  يریگشیپ  ببـس  یناسنا ، عماوج  رد  ایبنا  دوجو 
غورد و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هب  توعد  ددـنب و  یم  غورد  ادـخ  هب  اـما  دوش  یم  مالـسا  هب  توعد  هک  تسین  درف  نآ  زا  رت 

« .ددنب یم  ادخ  ناگدنب  ریاس  دوخ و  يورب  ار  تاجن  تیاده و  هار  راک  نیا  اب  اریز  دمان  یم  رحس  ار  شا  هزجعم 

: دیامرف یم  أبس  هکرابم  هروس  هیآ 3  رد 
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ِضْرَْألا َو ال ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَر  یَلب َو  ُْلق  ُهَعاَّسلا  اَنیتْأَت  ـال  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلاـق  َو 
: ٍنیبُم ٍباتِک  یف  َّالِإ  ُرَبْکَأ  َِکلذ َو ال  ْنِم  ُرَغْصَأ 

هحفص 50) )

هک ییادخ  دمآ  دهاوخ  امش  همه  غارـس  هب  هک  دنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ  وگب  دمآ  دهاوخن  ام  غارـس  زگره  تمایق  دنتفگ  نارفاک 
هن نآ و  زا  رت  کچوک  هن  دـنام و  دـهاوخن  رود  وا  ملع  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  تسا و  هاـگآ  بیغ  زا 

« .تسا تبث  نیبم  باتک  رد  هکنیا  رگم  نآ  زا  رت  گرزب 

نداد اـب  دـننک و  یم  هاـگآ  ار  مدرم  یهلا  ناـناسر  ماـیپ  دـنراذگ  یم  مدرم  راـیتخا  رد  صقاـن  تاـعالطا  نارفاـک  یتـقو  هیآ  نـیا  رد 
.دننک یم  ییامنهار  ار  مدرم  دنتسم » قثوم و   » تاعالطا

: دیامرف یم  هیآ 70  بازحا  هروس  رد 

« .دییوگب باوص  نخس  دیسرتب و  ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ًادیدَس : ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
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.دنیامن یم  یثنخ  عقوم  هب  ار  غورد  بذک و  تاعالطا  نانآ 

هحفص 51) )

: دیامرف یم  هیآ 16  رون  هروس  رد 

قح ام  دـیتفگن  دیدینـش  ار  نآ  هک  یماگنه  ارچ  ٌمیظَع : ٌناتُْهب  اذـه  َکَناْحبُـس  اذـِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَا  اَنل  ُنوُکَی  اـم  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ِْذا  ـالَْول  َو 
« .تسا گرزب  رایسب  غورد  ناتهب و  نیا  دیتفگ  یم  دیاب  امش  مینک  وگزاب  ار  نآ  میرادن 

نآ و بیذکت  ددصرد  دیاب  هکلب  دوب  توافت  یب  مه  دیابن  هکلب  داد  هعاشا  تفریذپ و  ار  بذـک  نانخـس  دـیابن  اهنت  هن  دراوم  نیا  رد 
.دوب قح  ندرک  نشور 

اه ناسنا  یهلا  ترطف  يرادیب 

.تسا هدوب  اه  ناسنا  یتسرپادخ  ترطف  ندومن  رادیب  و  هفارخ ، لهج ، یکیرات ، تملظ ، ياه  هدرپ  ندز  رانک  یهلا  ناناسر  مایپ  راک 

هحفص 52) )

« تسین ادخ  شنیرفآ  رد  يرییغت  .تسا  هتشرس  نآ  رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یترطف  ِهّللا : ِْقلَِخل  َلیْدبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  »
( مور  / 30)
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هدوهیب تاعالطا  ریسم  زا  يریگشیپ 

تریـصب و هعـسوت  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  دنک  راکنا  ار  ادخ »  » یتح دناوت  یم  هک  تسا  هدومن  قلخ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  یتسه ، قلاخ 
هار ات  دنزادرپ  یم  تقلخ  فادها  نییبت  هب  لهج »  » اب هزرابم  يریگـشیپ و  اب  اه و  ناسنا  رکف »  » و لقعت »  » هعـسوت اب  هارمه  يو  تفرعم 

.ددرگ هتسب  هنالهاج  ياه  تجاجل  هنادرخبان و  راکفا 

: دیامرف یم  هیآ 6  نامقل  هروس  رد 

يارب ار  دوخ  ياـه  هیامرـس  مدرم  زا  یـضعب  اًوُزُه : اهَذِـخَّتَی  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  ِهّللا  ِلـیبَس  ْنَع  َّلُِـضِیل  ِثیدَْـحلا  َوَْهل  يرَتْشَی  ْنَم  ِساـّنلا  َنِم  َو 
اه نیا  دنریگ  یم  راک  هب  مدرم  نتخاس  هارمگ 

هحفص 53) )

یهلا و تایآ  زین  مدرم  هجیتن  رد  دنیامن و  فرـصنم  نآرق  زا  هارمگ و  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  يرادیرخ  ار  ثیدـحلا  وهل 
« .دنریگب هیرخس  هب  ار  نآرق 

ینعی .دـنیامن  یم  یهلا  نایدا  نافلاخم  رـضاح و  نرق  رد  زین  يا  هناسر  تردـق  ناـبحاص  هک  تسا  يا  هویـش  ناـمه  اـقیقد  شور  نیا 
ار ثیدحلا  وهل  نآرق  ریبعت  هب  ای  هدوهیب »  » تاعالطا
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یم ناهنپ  هزرابم  هب  نیگنـس  رایـسب  ياه  هنیزه  فرـص  اب  ینعی  .دننک  جراخ  یهلا  نایدا  ریـسم  زا  ار  مدرم  ات  دـننک  یم  يرادـیرخ » »
یم نآ  يراد  فدـه  تقلخ و  فادـها  نییبـت  هب  ناـسر  ماـیپ  نـالوسر  اـما  دوب ، نینچ  زین  یهلا  ياـیبنا  یگدـنز  لوـط  رد  .دـنزادرپ 

.دراد انعم  نیا  هب  هراشا  هیآ 115  نونمؤم  هروس  .دنروخن  ار  نارفاک  بیرف  مدرم ، ات  دنتخادرپ 

تایح هفسلف  حرط  نییبت و 

هحفص 54) )

امـش ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  ماظن  هک  یـسک  نامه  ُروُفَْغلا : ُزیزَْعلا  َوُه  ًالَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلا  »
( کلم  / 2 « ) .تسا هدنشخب  ریذپان و  تسکش  وا  دینک و  یم  لمع  رتهب  مادک  هک  دیامزایب  ار 

ریسم یط  رد  ار  اه  ناسنا  هعماج  زایندروم  تاعالطا  نداد  هدنیآ و  لاح و  هتـشذگ ، زا  اه  ناسنا  زایندروم  تاعوضوم  حرط  اب  اه  نآ 
.دنسرب دوصقم  لزنمرس  هب  ات  دننک  یم  کمک  ییامنهار و  ناشزاین  دروم  ياه  همانرب  اب 
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ثداوح رابخا و  زا  يدنم  هرهب 

یم ییامنهار  ار  نانآ  هتـشذگ  رابخا  تاعالطا و  حرط  اب  دندوب و  اه  ناسنا  ياه » یهاگآ  اهرواب و   » تیوقت ددـصرد  یهلا  نالوسر 
: دیامرف یم  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یبن  حون  ياهارجام  نایب  اب  دوه  هروس  هیآ 49  رد  دندرک 

هحفص 55) )

رابخا زا  همه  اه  نیا  َنیقَّتُْمِلل : َهَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذـه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َْتنَأ َو ال  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اـهیحُون  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِْلت 
دزن هک  مه  هچنآ  دـیتشادن  یهاگآ  يراـبخا  نینچ  زا  نیا ، زا  لـبق  وت  موق  هن  وت  هن  هاـگ  چـیه  مینک و  یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ 

هب شنارای  حون و  هک  يدـیمهف  یتسناد و  ار  شموق  حون و  راک  تبقاـع  هک  لاـح  تسا  یعقاوریغ  هدـش و  فیرحت  دوب  باـتک  لـها 
« .تسا نیقتم  نآ  زا  تبقاع  هک  نک  ربص  زین  وت  سپ  دندش  نیمز  ثراو  تماقتسا  ربص و  هطساو 

.دوش یم  هداد  عالطا  مدرم  هب  ءایبنا  طسوت  دوش  یم  مدرم  يرگنشور  بجوم  هک  تسرد  تاعالطا  نیا 
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( ماعنا  / 104 « ) .تسا هدمآ  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ییاه  يرگنشور  ار  امش  یتسار  هب  ْمُکِّبَر : ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق  »

.دوش یم  یط  تریصب »  » اب تسا  یگنهامه » تدحو و   » ساسا رب  هک  یهلا  ناناسر  مایپ  هار 

هحفص 56) )

.نم هویش  تسا  نیا  وگب  ربمایپ  يا  َنیکِرْشُْملا : َنِم  اَنَأ  ام  ِهَّللا َو  َناْحبُس  ینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریـَصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق 
نم هک  ادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  تسا و  نم  عباـت  هک  سک  ره  مه و  نم  منک  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  تریـصب  ساـسا  رب  ار  اـمش 

( فسوی  / 108 « ) .متسین نیکرشم  زا  زگره 

فیلاکت قوقح و  اب  مدرم  ندرک  انشآ 

اب اهنآ  ات  دـندومن  یم  انـشآ  دوخ  فیلاکت » قوقح و   » هب تبـسن  ار  اه  ناسنا  هعماج ، زایندروم  تاـعالطا  هئارا  اـب  یهلا  ناـناسر  ماـیپ 
.دنراد لباقتم  هطبار  فیلکت » قح و   » اریز دنوشن  جراخ  لدع  قح و  ریسم  زا  دوخ  فیلاکت  قوقح و  تخانش 
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: دیامرف یم  هیآ 228  هرقب  هروس  رد 

هحفص 57) )

« .تسا ناش  هدهع  رب  فیلاکت  زا  هچنآ  ياپمه  تسا  یقوقح  هتـسیاش  روط  هب  نانز  نیا  يارب  و  ِفوُْرعَْملِاب : َنِْهیَلَع  يذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  «َو 
( هرقب  / 228)

تهج ار  فیلاکت  قوقح و  نیا  نوگانوگ  ياه  بلاق  رد  یهلا  يایبنا  تسا و  راوتـسا  تلادـع  ساـسا  رب  یهلا  ماـظن  رد  فیلکت  قح 
تسا میکح  قلاخ  تحلصم  ساسا  رب  قوقح  نیا  .دننک  یم  دزشوگ  اه  ناسنا  هب  دننک و  یم  نایب  یناسنا  هعماج  رد  تلادع  يرارقرب 

، يدازآ تلادـع ، لـقع ، ییاـناد ، تیادـه ، تمعن  زا  يرادروخرب  مدرم  قـح  هک  ناـنچ  نآ  دـنراد  لـباقتم  يا  هطبار  رگیدـکی  اـب  و 
تسا يرورض  اه  ناسنا  یناسر  عالطا  تهج  یهلا  ياهوگلا  دوجو  .دشاب  یم  میلعت و …  تریصب ، لوقعم ، بیط و  تایح  یهاگآ ،

.دنشاب یم  اهرصع  همه  دوخ و  نامز  رصع و  یعقاو  ياهوگلا  ایبنا ، همه  ظاحل  نیمه  هب 

هحفص 58) )
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نآرق تایآ  ساسا  رب  یناسر  عالطا  ياه  ترورض  يدنب  هتسد 

: دیدرگ يدنب  هتسد  ریز  حرش  هب  ناونع  زا 22  شیب  دیجم  نآرق  رد  یهلا  نالوسر  ءایبنا و  نوماریپ  میرک  تایآ  یسررب  هب  هجوت  اب 

دمحم  / 32 هرقب ،  / 42 لطاب : قح و  ندرکن  طولخم  قح و  نایب 

، تارجح  / 6 بازحا ،  / 70 دنتسم : قثوم و  عبانم  ساسا  رب  تاعالطا  نداد 

فسوی  / 3 صصق ،  / 3 ءایبنا ،  / 56

میهاربا  / 1 رون : هب  تاملظ  زا  مدرم  تیاده 

فارعا  / 11 توبکنع ،  / 64 داعم : دیحوت و  بلاق  رد  قلاخ  یفرعم 

فسوی  / 27 بذک : تاعالطا  ندومن  یثنخ 

هقاح ات 47 /   44 یتسه : رد  یناسر  عالطا  رما  رد  لالتخا  داجیا  مدع 

هحفص 59) )

ملق  / 4 بازحا ، 21 و 45 /  وگلا : یفرعم  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

، نامقل  / 6 هدوهیب : صقان و  تاعالطا  هئارا  زا  يریگشیپ 

فارعا  / 33 صصق ،  / 5
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نامقل  / 6 هعیاش : عویش  زا  يریگشیپ 

فسوی  / 5 هدئام ، /41 فارعا ،  / 148 تاعالطا : زا  هدافتسا  ءوس  فیرحت و  زا  يریگشیپ 

فسوی  / 31 اه : ناسنا  زا  ییادز  تفلغ 

هبوت  / 70 تلّصف ، 3 و 4 /  خیرات : زا  يریگدنپ  يزومآ و  تربع 

نباغت  / 5 رمق ،  / 4 اه : لسن  رد  دشر  داجیا 

، فسوی  / 108 لحن ،  / 40 ملع : تفرعم و  تریصب و  هعسوت 

هحفص 60) )

فارعا ماعنا 203 /   / 104

کلم /3، نارمع لآ  /9 اه : ناسنا  لقعت  هعسوت 
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نونمؤم  / 115 کلم ،  / 2 تقلخ : يراد  فده  نییبت 

نامقل  / 6 ینادان : لهج و  اب  هزرابم  يریگشیپ و 

ءارسا ات 37 /   26 دوه ،  / 6 هدنیآ : لاح و  هتشذگ ، زا  اه  ناسنا  زایندروم  تاعوضوم  حرط 

هرقب  / 228 قالط ، ات 4 /   2 فیلاکت : قوقح و  هب  تبسن  یهاگآ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

مور  / 30 یهلا : ترطف  تمس  هب  اه  ناسنا  تیاده 

قح تیاعر  روظنم  هب  یناسر  عالطا  رما  رد  لاکشا  مدع 

هحفص 61) )

هرقب  / 228 مدرم : همه  يارب  تاعالطا  تفایرد 

رهد ات 23 /   1 اه : ناسنا  ینیب  ناهج  دید  قفا  هعسوت 
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يدنب عمج 

عالطا ترورـض  تیمها و   » هدـمع ياهروحم  ناونع  هب  ار  لـیذ  دراوم  ناوت  یم  تاـیآ  زا  هدـش  جاتنتـسا  ياـهروحم  يدـنب  عمج  زا 
.دومن حرطم  ءایبنا » یناسر 

.تریصب تخانش و  قح ، اب  یهاگآ  ییاناد ، تیولوا  اب  قیاقح  یفرعم  نایب و  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

.ندومن کش  وجتسج و  قح  اب  دنتسم  قثوم و  عبانم  قیرط  زا  اه  ناسنا  زایندروم  تاعالطا  هئارا 

هحفص 62) )

.يدازآ رایتخا و  تیاعر  اب  یناسنا  عماوج  هبناج  همه  دشر  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

.بذک صقان و  تاعالطا  هئارا  زا  يریگشیپ 
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.هدننک هارمگ  تاعالطا  هئارا  مدع  قیاقح و  فیرحت  زا  يریگشیپ 

.هدنیآ لاح و  هتشذگ ، ثداوح  نایب  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

.یعامتجا يدرف و  فیلاکت  قوقح و  زا  یهاگآ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

.مدرم همه  يارب  تاعالطا  تفایرد  قح  تیاعر  روظنم  هب  یناسر  عالطا  رما  رد  لالخا  مدع 

هحفص 63) )

.كالفا يوس  نآ  ات  كاخ  يارس  زا  دید  قفا  هعسوت 

هحفص 64) )
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نآرق رظنم  زا  یهلا  ءایبنا  یناسر  عالطا  فادها  مود ؛ لصف 

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  فادها 
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هحفص 65) )

نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا 

زا زین  وا  رـسمه  ناگتـشرف و  دوجـسم  تسا و  هّللا » هفیلخ   » هک تسا  یناسنا  شنیرفآ ، ناهج  رد  یتسه  قلاـخ  يرـشب  لوصحم  نیلوا 
مایپ هطساو و  ار  نانآ  ناکاپ ، نیحلاص و  تیبرت  شنیزگ و  اب  میلع  قلاخ  .دبای  یم  همادا  تقلخ  ناس  نیدب  دوش و  یم  قلخ  وا  سنج 

ار بیط »  » و لوقعم » تایح   » ریـسم زایندروم  مزال و  تاعالطا  بسک  مایپ و  تفایرد  اب  نانآ  ات  دـهد  یم  رارق  ناگدـنب  اب  دوخ  ناسر 
.دنهد ناشن  اه  ناسنا  هب  ییوگلا  یلمع و  يا  هنوگ  هب  ار  حالف  تداعس و  ندومن  یط  هار  نایب و 

تخانش تفرعم و  هعسوت  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

: دیامرف یم  دنوادخ  هیآ 13  تارجح  هروس  رد 

هحفص 66) )

يا ٌریبَخ : ٌمیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوُعُـش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
میدیرفآ و نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم 
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«. تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  شزرا  اب  .دیسرب  هفراعم  ماقم  هب  رگیدکی  اب  ات  میداد  رارق  اه  هورگ  اه و  هبعش  ار  امش 

: هک تسا  نآ  دوش  یم  طابنتسا  هکرابم  هیآ  نیا  زا  هچنآ 

نیا هب  يرترب  چیه  درادن و  دوجو  یقرف  سک  چیه  نیب  تهج  نیا  زا  هک  دـشاب  یم  یکی  اه  ناسنا  همه  تقلخ  لصا  نیوکت و  أدـبم 
.دشاب یمن  يرترب  هلیسو  تیموق  نابز و  گنر ، داژن ، .درادن  دوجو  ظاحل 

یتسیابن هک  دنـشاب  یم  فلتخم  ياهدادعتـسا  اه و  یگژیو  تاصتخم و  ياراد  هک  دنتـسه  نوگاـنوگ  ياـه  هبعـش  ياراد  اـه  ناـسنا 
.دوش یشورفرخف  تاهابم و  هلیسو 

هحفص 67) )

.دشاب یم  اه  ناسنا  نیب  تخانش  اب  هناهاگآ و  یگدنز  لیکشت  هب  هراشا  اُوفَراعَِتل »  » رد

تاصتخم و اهدادعتسا ، زا  هک  یتفرعم  تخانش و  تاعالطا و  ساسا  رب 

ص:57

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنیامن هدافتسا  یعامتجا  لوقعم  تایح  هنالداع و  یگدنز  کی  رد  هک  رگیدکی  ياهورین 

ياهورین تاصتخم و  اهدادعتـسا و  زا  نانآ  ندـش  رادروخرب  يارب  رگیدـکی  اب  اه  ناسنا  یقیقح  نافرع  و  تفرعم »  » يانعم هب  هفراعم 
تروص ماگنه  هب  بسانم و  یناسر » عالطا   » و تاعالطا »  » نودـب اعطق  تفرعم  نیا  هک  تسا  هدـش  تیانع  اـهنآ  هب  هک  تسا  یعونتم 

.دش دهاوخن  لصاح  تخانش  تفرگ و  دهاوخن 

زا تاذ  هدنرادهگن  لماع  ناونع  هب  هک  دشاب  یم  اوقت »  » هیآ نیا  رد  شزرا  كالم 

هحفص 68) )

ندیـسر يارب  تسا  يا  همدقم  تسا و  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  همدقم  هک  یهاوخدوخ ، یناویح ، تالیامت  یعیبط و  ياه  یگدولآ 
.هّللا یلا  ریسم  رد  تکرح  صالخا و  قدص ، دننام  یناسنا  هیلاع  تافص  هب 
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: دیآ یم  تسد  هب  همیرک  هیآ  نیا  زا  هچنآ  یلک  روط  هب 

.تسا نز  درم و  کی  زا  ناسنا  تقلخ 

.دنشاب یم  يرایتخا  ریغ  ءزج  ود  ره  يدرف  ياه  یگژیو  تاصتخم و  اهدادعتسا ، عونت 

.دنشاب یم  لوصح  لباق  یندرک و  بسک  يرایتخا و  ءزج  ود  اوقت »  » و هفراعم » »

.دنشاب یم  یناسنا  ياه  هلق  هب  دوعص  لماوع  اوقت »  » و هفراعم »  » ءزج ود 

هحفص 69) )

رد دورو  اب  دنتـسه و  تخانـش  لباق  زین  اه  فالتخا  رخافت ، هن  تسا  يدنم  هرهب  ییاسانـش و  هلیـسو  هکلب  نارگید  رامثتـسا  هلیـسو  هن 
جوا هب  ار  دوخ  ناوت  یم  يدج  يوپاکت  کی  اب  اوقت  ساسا  رب  نیریاس  دوخ و  ياهدادعتسا  زا  تاعالطا  بسک  درف و  تخانش  هزوح 

هب رگیدکی  اب  یعامتجا  ماظن  رد  تدحو  ساسا  رب  تسناوت  دنهاوخ  هلیسو  نیدب  اه  ناسنا  دناسرب ، دوخ  زاتمم  دیفم و  ياهدادعتـسا 
(. دیهد هقباسم  تاریخ  رد   ) دنزادرپب هدنزاس  تباقر 
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يا هلبق  يا  هفیاط  ره  ٌریدَـق : ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِا  اعیمَج  ُهّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَا  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  اهّیلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِـکل  َو 
رب ریخ  لامعا  اه و  یکین  رد  نآ )، ياج  هب  دـینکن و  وگتفگ  هلبق  هراـبرد  داـیز  نیارباـنب   ) تسا هدرک  نییعت  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دراد 

رضاح زیخاتـسر ) زور  رد  دب  کین و  لامعا  ربارب  رد  رفیک  شاداپ و  يارب   ) ار امـش  دنوادخ  دیـشاب ، اجره  دییوج و  تقبـس  رگیدکی 
( هرقب  / 148  ) .تسا اناوت  يراک ، ره  رب  وا  اریز  دنک ، یم 

هحفص 70) )

( هدئام /2 « ) دینک يراکمه  رگیدکی  اب  اوقت  یکین و  هار  رد  و  يْوقَّتلاَو : ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  «َو 

يونعم ياه  تیفرظ  هداد و  تکرح  یلاعت  تمـس  هب  دوخ »  » رب هوالع  ار  یناسنا » هعماج   » دنیامن و مهارف  ار  رگیدکی  تیوقت  هنیمز  و 
هانگ و زا  ار  دوخ  دـننک و  داجیا  تینما  دوخ  يدوجو  هزوح  یناـسنا و  هعماـج  رد  اوقت »  » اـب دـنیامن و  افوکـش  ار  اـه  ناـسنا  یناور  و 

.دوش یم  رت  مکحم  نامیا  تیوقت  اب  تسا و  نامیا »  » تخرد هویم  اوقت »  » هک نوچ  دنرادزاب  روجف 
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تقلخ ياه  همانرب  فادها و  نایب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

نیا هدـننک  نایب  تسا  هدـش  شنیزگ  ناسنا  اب  ادـخ  طبار  ناونع  هب  ربماـیپ »  » ناونع هب  یتسه  ماـظن  رد  ناـسنا  نیلوا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
ناسنا رایتخا  رد  هلحرم  ره  رد  ار  مزال  ياه  همانرب  فادها و  دنوادخ ، ناسنا  زاین  هب  هجوت  اب  تقلخ  يادـتبا  نامه  زا  هک  تسا  هلأسم 

اه

هحفص 71) )

بـسک ییاناد ، ینایب  هب  .دـیامن  یم  تیادـه  یلاعتم  یگدـنز  کی  هنیمز  رد  ار  اه  ناسنا  بسانم  تاعالطا  نداد  اب  تسا و  هداد  رارق 
تخانـش هب  يدازآ  اب  ات  دـناد  یم  ناسنا  قح  ار  ندرک  کش  ندیـسرپ و  یتح  تاعالطا و  لاـقتنا  تاـعالطا ، يوجتـسج  تاـعالطا ،

.دسرب نانیمطا  هب  ات  دسرپب  دریگب ، باوج  سپس  دنک و  ضارتعا  یتحار  هب  .دسرب 

( لحن  / 43 ءایبنا ،  / 7 « ) دیسرپب ناهاگآ ) و   ) رکذ لها  زا  دیناد  یمن  رگا  سپ  َنوُمَْلعَت : ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  »
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یهاگآ مدع  دیدرت و  کش و  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

نداد ناشن  اب  دنوادخ  دوش  یم  نانآ  زا  یکی  گرم  هب  یهتنم  هک  رگیدکی  اب  مدآ  نادنزرف  تداسح  نایرج  رد  تقلخ  زاغآ  رد  ًالثم 
ار دوخ  ردارب  دـسج  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  ردارب  نآ  هب  غالک  طسوت  رتهب  میهفت  روظنم  هب  نیمز  ندـنک  لـمع  يزاـسریوصت  و 

دیامن نفد 

هحفص 72) )

.دوش یم  هتخومآ  وا  هب  غالک  طسوت  یلمع  ًالماک  یتروص  هب  قلاخ  مایپ  مزال و  تاعالطا  ینعی 

: تفگ غالک  راک  هدهاشم  زا  دعب  وا  دیامرف : یم  نآرق 

دـسج مشاب و  غالک  نیا  لثم  متـسناوتن  نم  ایآ  نم  رب  ياو  یخَأ : َهَأْوَس  َيِراوُأَف  ِبارُْغلا  اَذـه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  یتَْلیَو َأ  اـی  َلاـق  »
( هدئام  / 31 « ) منک نفد  ار  مردارب 

: دیامرف یم  دنک  یم  ثحب  ادخ  اب  هک  میهاربا  ترضح  اب  هطبار  رد  ای 

؟ يا هدرواین  نامیا  رگم  دومرف : ینک ، یم  هدنز  هنوگچ  ار  ناگدرم  هک  هدب  ناشن  نم  هب  ایادخ  »
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ار اهنآ  نک و  باختنا  ار  ناغرم  زا  عون  راهچ  تروص  نیا  رد  دومرف : .دـبای  شمارآ  مبلق  مهاوخ  یم  اما  ما  هدروآ  نامیا  درک  ضرع 
دنوادخ نادب  دنیآ و  یم  وت  يوس  هب  تعرـس  هب  ناوخب  ار  اهنآ  دعب  هدـب  رارق  ار  نآ  زا  یتمـسق  یهوک  ره  رب  سپـس  نک  هعطق  هعطق 

( هرقب  / 260 « ) .تسا میکح  رداق و 

هحفص 73) )

ناشن وا  هب  یلمع  ًالماک  تروص  هب  ار  داعم  دیامن و  یم  فرطرب  ار  میهاربا  ترضح  دیدرت  نداد ،» ناشن   » اب یتسه  قلاخ  هیآ  نیا  رد 
نامیا ملاع  راگدرورپ  تردق  ناگدرم و  ندش  هدنز  هب  وا  هچرگا  هدوب  ندـید »  » يارب دـنوادخ  زا  میهاربا  ترـضح  لاؤس  .دـهد  یم 

رما انمـض  .دنک  یم  ادیپ  رطاخ  شمارآ  دنک و  یم  فرطرب  ار  وا  دـیدرت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  قلاخ  یناسر  عالطا  هوحن  نیا  .دراد 
یتسه قلاخ  ياه  همانرب  فادها و  نییبت  روظنم  هب  یهلا  نالوسر  ایبنا و  .دهد  یم  ماجنا  خساپ  شسرپ و  تروص  هب  ار  یناسر  عالطا 

.دنداد یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یحو  قیرط  زا  ار  بسانم  تاعالطا  اه  ناسنا  زاین  اب  بسانتم  و 

: دیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 21  رد  ًالثم 
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درک قلخ  ار  امش  ناینیشیپ  مه  امـش و  مه  هک  دیتسرپب  ار  يراگدرورپ  َنوُقَّتَت : ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ْمُکَقَلَخ َو  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا 
تخانش هب  زاین  ینعی  دیوش » یقتم  دیاش 

هحفص 74) )

.دوش یم  هتفرگ  غورد  تاعالطا  ولج  هلیسو  نیدب  نیغورد و  نایادخ  یفن  دحاو و  يادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دنک یم  هراشا  تیعقاو  هس  هب  هیآ 8  هعمج  هروس  رد  و 

.درادن دوجو  گرم  زا  رارف  ناکما  ًالوا 

.تسا هّللا  ءاقل  زا  تهارک  رطاخ  هب  گرم  زا  تهارک  ایناث 

.تسین نوریب  ادخ  ملع  زا  ناگدنب  لامعا  زا  مادک  چیه  اثلاث 

.دهد یم  عالطا  مدرم  هب  ار  گرم  اب  هطبار  رد  حیحص » تاعالطا   » ربمایپ ینعی  .دنک  یم  ربخاب  ناشلامعا  هجیتن  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  و 

نآ زا  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  مامت  هک   » ییادخ هار  نامه  دنک  یم  نایب  ار  میقتـسم » طارـص   » هیآ 53 يروش  هروس  رد  و 
تشگزاب دیشاب  هاگآ   » هک دهد  یم  رادشه  و  تسوا »
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« .تسا ادخ  يوس  هب  زیچ  همه 

هحفص 75) )

نآ تلاصا  تیناقح و  رد  هک  تمظع  اب  باتک  نیا  َنیقَّتُْمِلل : ًيدُـه  ِهیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َکـِلذ  : » دـیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 2  رد  و 
«. دنتسه یقتم  هک  دنک  یم  تیاده  ار  يدارفا  اهنت  تسین  يدیدرت  چیه 

َنیذَّلا اَهلْوَح َو  ْنَم  يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  يذَّلا  ُقِّدَصُم  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذه  َو  : » دیامرف یم  ماعنا  هروس  هیآ 92  رد  ای  و 
هتخاس هدش و  لزان  ادخ  هیحان  زا  هک  تسا  ینامـسآ  بتک  زا  یکی  نآرق  َنوُِظفاُحی : ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  ِِهب َو  َنُونِمُْؤی  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی 

هکم و مدرم  هک  تسا  نآ  فده  دنک و  یم  قیبطت  نآرق  رب  هدـمآ  نیـشیپ  بتک  رد  هک  ییاه  هناشن  مامت  تسین و  یناسنا  چـیه  نهذ 
« .دنیامن تظفاحم  ناشزامن  زا  هک  دنتسه  ییاه  نآ  ترخآ  هب  نینمؤم  : » دیامرف یم  سپس  و  یناسرتب » ار  نآ  فارطا 

هحفص 76) )
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دارفا نواعت  تکراشم و  قح  اب  اه  یهارمگ  اه و  یکاپان  ندودز  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

: دیامرف یم  فص  هروس  تایآ 13 10  رد 

یتراـجت هب  ار  امـش  اـیآ  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  يدارفا  يا  : » ٍمیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیْجُنت  ٍهَراـِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
»؛ دیشخب ییاهر  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  منک  ییامنهار 

نامیا وا  لوسر  ادـخ و  هب  َنوُمَْلعَت : ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِـهاُجت  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت 
«. تسا زیچ  ره  زا  رتهب  امش  يارب  نیا  دینک  داهج  ناتیاهناج  لاوما و  اب  ادخ  هار  رد  دیروایب و 

ادـخ و هب  رگا  ُمیظَْعلا : ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  یف  ًهَبِّیَط  َنِکاسَم  ُراـْهنَْألا َو  اَِـهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  ْمَُکبُونُذ َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی 
ادخ دینک  داهج  وا  هار  رد  دیروآ و  نامیا  شلوسر 

هحفص 77) )

نیدـب و  دـش » دـیهاوخ  تشهب  ياه  غاب  رد  لوخد  قیال  تقو  نآ  دـیدش  كاپ  یکاپان  ره  زا  نوچ  دزرمآ و  یم  ار  ناـتناهانگ  ماـمت 
هار دوش و  یم  هداد  مدرم  هب  لماک  حیحص و  تاعالطا  هلیسو 
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.ددرگ یم  نایب  تداعس  هب  ندیسر 

: نآ دزادرپ و  یم  ییوگ  شیپ  ربخ و  کی  هب  هیآ  همادا  رد  سپس 

« .تسا کیدزن  يزوریپ  ادخ و  يرای  نآ  دشخب و  یم  امش  هب  دیراد  تسود  ار  نآ  هک  يرگید  تمعن  »

.دینک يرای  ار  رگیدکی  اوقت )  ) اه يدب  زا  بانتجا  و  ّرب )  ) اه یکین  رد  دنک  یم  توعد  ار  مدرم  هدئام  هروس  هیآ 2  رد 

ْمِهِّبَر َو ْنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َِدئالَْقلا َو َال  َيْدَْهلا َو َال  َمارَْحلا َو َال  َرْهَّشلا  ِهَّللا َو َال  َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
اوُداطْصاَف َو ال ُْمْتلَلَح  اذِإ  ًاناوْضِر َو 

هحفص 78) )

ِناوْدُْعلا َو ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  اوُدَـتْعَت َو  ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی 
« ِباقِْعلا ُدیدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا 

یکین و هب  ار  مدرم  یگداوناخ  يداژن ، یصخش ، تاظحالم  نودب  ینعی 
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.دنک یم  رود  اه  ناسنا  زا  ار  یهلاریغ  تابصعت  دنک و  یم  توعد  يوقت 

تیبرت اب  هلیسو  نیدب  ات  دهد  یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  تسا  مزال  هعماج  درف و  ياه  یهاگآ  دشر و  تهج  رد  هک  ار  یتاعالطا  ینعی 
رگیدـکی اب  یناسنا  لماعت  هب  ار  اهنآ  اه  ناسنا  هب  تکراشم »  » و نواـعت » قح   » نداد اـب  دـنبای و  تاـجن  تلالـض  یهارمگ و  زا  ءاـیبنا 

.دنک یم  توعد 

: دیامرف یم  هیآ 2  هعمج  هروس  رد 

ُمُهُمِّلَُعی ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتایآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يذَّلا  َوُه 

هحفص 79) )

دناوخب اهنآ  رب  ار  شتایآ  ات  درک  ثوعبم  اهنآ  دوخ  سنج  زا  یلوسر  داوس  یب  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  َهَمْکِْحلا : َباتِْکلا َو 
لامعا قالخا و  هب  دیامن و  كاپ  فارحنا  رفک و  كرش و  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  سپـس  دوب و  یّما  ناشدوخ  دننام  زین  لوسر  هک  نآ  اب 

« .دهدب میلعت  اهنآ  هب  سپس  دهدب و  ناشتداع  هحلاص  هلضاف و 
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اه یهارمگ  اه و  یکاپان  ندودز  روظنم  هب  یناسر  عالطا  لیهست 

كاپ نآ  ياج  هب  یفرط  زا  اه و  یهارمگ  اه و  یکاپان  ندودز  یناسر و  عـالطا  تسا و  ندرک  توعد  ندـناوخ و  یهلا  لوسر  راـک 
رد ار  نآ  دنلب  دصاقم  هیلاع و  قیاقح  كرد  تهج  تسا  قلاخ  مایپ  یناسر و  عالطا  باتک  هک  نآرق  یفرط  زا  يزومآ ، ملع  ندرک و 
نآ هلیـسو  هب  دنمهفب و  نآ  زا  دوخ  مهف  ردق  هب  مدرم  همه  ات  دنک  یم  نایب  ناسآ  یگدیچیپ و  نودـب  باذـج  نیریـش ، یظافلا  بلاق 

« یناسر عالطا  رما  لیهست   » میهفت و ینعی  .دنوش  رکذتم 

هحفص 80) )

.ییاناد دشر  روظنم  هب 

: دیامرف یم  رمق  هروس  هیآ 17  رد 

»؟ دوش رکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس  ناسآ  رکذت  يارب  ار  نآرق  ام  هکنیا  اب  ٍرِکَّدُم : ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  «َو 

.تسا هدوب  مایپ  غالبا  اهنآ  هفیظو  نیرت  مهم  دنداد و  یم  ماجنا  تیفافش  اب  ار  یناسر  مایپ  راک  یهلا  يایبنا  نالوسر و 
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حیصف نابز  اب  اه  مایپ  غالبا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

: دیامرف یم  هیآ 99  هدئام  هروس  رد 

« درادن ادخ  تاروتسد  ندناسر  تلاسر و  غالبا  زج  هب  یتیلوئسم  چیه  ربمایپ  ُغالَْبلا : َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  »

هحفص 81) )

.دنداد یم  ماجنا  نشور  حیصف و  ینایب  نابز و  اب  ار  یناسر  عالطا  یناسر و  مایپ  راک  اه  نآ 

تساوخرد دنوادخ  زا  مایپ  غالبا  نوعرف و  دزن  هب  نتفر  تهج  یسوم  ترـضح  هیآ 34  صصق  هروس  رد  یسوم  ترضح  ناتساد  رد 
.دنک کمک  وا  هب  ات  دنک  یم  تبحص  رت  حیصف  وا و  زا  رتهب  نایب  ظاحل  زا  وا  هک  نوچ  دتسرفب  وا  اب  ار  نوراه  شردارب  هک  دنک  یم 

بیذکت ارم  مسرت  یم  دنک  قیدصت  ارم  دـشاب و  نم  روای  ات  تسرفب  نم  هارمه  ار  وا  تسا  رت  حیـصف  نم  زا  شنابز  نوراه  مردارب  «و 
« .دسرن ماجنا  هب  گرزب  راک  نیا  دننک و 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  لوق  زا  تایآ 25 28  هط  هروس  رد 

ار يا  هدقع  زاس و  هداشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ  یلْوَق : اوُهَقْفَی  یناِسل  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللْحا  يْرمَأ َو  یل  ْرِّسَی  يرْدَص َو  یل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق 
نارگید دراذگ  یمن  هک 

هحفص 82) )

« .میوگ نخس  ایوگ  اسر و  غیلب و  حیصف و  ات  نک  زاب  منابز  زا  دنمهفب  ارم  نانخس 

اهرواب دیاقع و  يزاسهب 

.تسا هدوب  یهابت  داسف و  ندودز  و  اهرواب » دیاقع و  يزاسهب   » یناسر عالطا  رد  یهلا  نالوسر  ایبنا و  شالت  همه 

: دیامرف یم  هیآ 11  هرقب  هروس  رد 

ام دنیوگ  یم  دینکن  داسف  نیمز  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  یتقو  َنوُِحلْـصُم : ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلیق  اذِإ  «َو 
« .دنناد یمن  اما  دننادسفم  نامه  نانیا  دیشاب  هاگآ  میا  هدننک  حالصا  طقف 
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ییادز تلفغ 

هحفص 83) )

.تسا هدوب  یهلا  يایبنا  ياه  تلاسر  زا  نوگانوگ  تایآ  بلاق  رد  اه  ناسنا  زا  تلفغ »  » ندودز

زا لـبق  وـت  مینک و  یم  وگزاـب  تیارب  ار  اـه  هصق  نیرتـهب  یحو  قـیرط  زا  : » دـیامرف یم  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هیآ 3  فـسوی  هروـس  رد 
« .يدوب نالفاغ  زا  اهنآ  هب  تبسن  اه  هصق  نیا  ییوگزاب 

يریگ تربع 

.تسا يریگ » تربع   » یناسر مایپ  نیا  یلصا  فده  عقاو  رد  و 

: دیامرف یم  دنوادخ  فسوی  هروس  هیآ 111  رد 

ياـه تربـع  گرزب و  ياـه  سرد  شناردارب  فسوی و  تشذگرـس  رد  یتـسرد  هب  ِباـْبلَْألا : ِیلوُأـِل  ٌهَْربِـع  ْمِهِـصَصَق  یف  َناـک  ْدََـقل  »
« .تسا نارکفتم  همه  يارب  هدنزومآ 

هحفص 84) )
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قیاقح فیرحت  اب  هلباقم 

اهنآ لیم  قفاوم  هک  تسا  هدوب  یتاملک  تایآ و  ندرک  فیرحت  تفرگ  یم  تروص  ءایبنا  یناسر  عالطا  اب  هلباقم  رد  هعماج  رد  هچنآ 
هدوب ناشیا  یناسفن  لایما  اب  اهنآ  تقفاوم »  » هکلب هدوبن  اهنآ  ندوب » قح   » نالوسر تاعالطا  ماکحا و  شریذپ  رایعم  ینعی  تسا  هدوبن 

.تسا

تـساه نآ  لیم  فلاخم  هک  ار  هّللا  مـالک  زا  یتاـیآ  اـهنآ  ِهِعِـضاوَم : ِدـَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  : » دـیامرف یم  هدـئام  هروس  هـیآ 41  رد 
« .دننک یم  فیرحت 

غورد رابخا  رشن  اب  هلباقم 

اذل تسا  هدوب  هعیاش  بذک و  رابخا  نتخاس  رطاخ  هب  زین  یهلا  مایپ  هب  اهنآ  نداد  شوگ 

هحفص 85) )

: دیامرف یم  هدئام  هروس  هیآ 42  رد  .دهد  یم  رادشه  ار  اهنآ  تیعضو  ربمایپ  هب  دنوادخ 

هک نآ  يارب  هن  اما  دنهد  یم  شوگ  وت  نانخس  هب  ِتْحُّسِلل : َنُولاّکَا  ِبِذَْکِلل  َنوُعاّمَس  »
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دندرک رواب  یتقو  ناردارب  هیآ 77  رد  فسوی  ترـضح  ناتـساد  رد  دننک  یم  غورد  رابخا  رـشن  هب  مادقا  اه  مایپ  نآ  لباقم  رد  اه  نآ 
: دنتفگ نینچنیا  دوخ  هئربت  يارب  هدز  تقرس  هب  تسد  نیماینب  هک 

وا هکنیا  يارب  تسین  بجعت  ياج  یلیخ  هدـیدزد  ار  هاشداپ  هنامیپ  زورما  وا  رگا  اهَّرَـسَأَف : ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ٌخَأ  َقَرَـس  ْدَـقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ  اُولاق  »
« .دش يدزد  بکترم  هک  تشاد  يردارب  ًالبق 

ترضح یتقو  هیآ 27  رد  فسوی  ترـضح  ناتـساد  رد  .تسا  هدوب  ایبنا  یناـسر  عـالطا  اـب  هلباـقم  ياـه  شور  زا  غورد  راـبخا  رـشن 
تریغ کیرحت  اخیلز و  هئطوت  ربارب  رد  فسوی 

هحفص 86) )

ارجام يور  زا  هدرپ  تحارص  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  هتـشاد  نم  هرابرد  یئوس  دصق  فسوی  دیوگ  یم  هک  دریگ  یم  رارق  رـصم  زیزع 
: دیوگ یم  دراد و  یمرب 

يوس هب  ارم  سامتلا  رارصا و  اب  درک و  دصق  نم  هب  تبسن  وا  یسْفَن : ْنَع  یْنتَدَوار  َیِه  َلاق  »
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.دنک یم  هزرابم  يراک  بیرف  اب  .دنک و  یم  ییوگ  خساپ  ار  هعماج  رد  تقیقح  نتشاد  هب  زاین  هلیسو  نیدب  و  .دناوخ » دوخ 

فالتخا لح 

نآ زا  دـعب  یهلا  تاررقم  نوناق و  اب  اهنآ  .دـنراد  هدـهع  هب  ار  مدرم  نیب  فالتخا  لح  هفیظو  قثوم ، تاعالطا  ساسا  رب  یهلا  ياـیبنا 
یم نایاپ  نآ  هب  هتخادرپ و  اه  شکمشک  اهداضت و  لح  هب  یهلا  ماکحا  اب  دنیامن  یم  هدافتـسا  تراشب  یهد و  میب  ياه  شور  زا  هک 

.دنهد

هحفص 87) )

.دیدرگ قیاقح  كرد  ندرب و  یپ  مدرم و  لهج  ندش  فرطرب  ببس  ایبنا  یناسر  عالطا  ینعی 

تلادع ظفح  يرارقرب و 

یعمج عفانم  عامتجا و  ظفح  تهج  دنناسر  نایز  مدرم  قوقح  هب  دـننامب و  یهارمگ  رد  دـننک و  باختنا  ار  رفک  هار  یناسک  رگا  اما 
ناینب ار  طسق  تلادع و  ساسا  رب  يا  هعماج  يدرف ، یعامتجا و  قوقح  زا  تظافح  اب  دنیآ و  یمرب  اهنآ  لح  ددـصرد  یهلا  نیناوق  اب 

يراذگ
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: دیامرف یم  هیآ 25  دیدح  هروس  رد  .دننک  یم 

راکـشآ لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  یتسار  هب  ِطْسِْقلِاب : ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباـتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اـْنلَْزنَا  ِتاـنِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَا  ْدََـقل  »
نازاس و هنیمز  نانآ  دنزیخرب  فاصنا  لدع و  هب  مدرم  ات  میدومن  لزان  لطاب ) قح و   ) نازیم باتک و  اهنآ  اب  میداتسرف و 

هحفص 88) )

« .دنتسه مدرم  نیب  تلادع  ناگدننک  اپ  رب 

: دیامرف یم  هیآ 15  يروش  هروس  رد 

« .منک اپرب  تلادع  امش  نایم  هک  مرومأم  نم  ُمُکَْنَیب : َلِدْعَِأل  ُتِْرمُأ  «َو 

: دیامرف یم  هیآ 125  ءاسن  هروس  رد  و 

« .دیشاب داد  لدع و  ناگدننک  اپ  رب  »

هنیک یتح  تلادع  ییاپرب  هار  رد  دنک و  یم  تموکح  یتسه  ناهج  رب  هک  تسا  نوناق  اب  قباطم  راتفر »  » تلادـع یهلا  يایبنا  ماظن  رد 
.ددرگ تلادع  هار  دس  دناوت  یمن  مه  تموصخ  يزوت و 
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 / 81 « ) .تسا رت  کیدزن  اوقت »  » هب نآ  هک  دینک  يرگداد  دـینکن  تلادـع  هک  دراد  نآ  رب  ار  امـش  زا  يا  هدـع  ینمـشد  دـیابن  هتبلا  «و 
( هدئام

هحفص 89) )

فادها اب  هطبار  رد  تایآ  يدنب  هتسد 

: دیدرگ جارختسا  لیذ  دراوم  یناسر  عالطا  فادها  اب  هطبار  رد  تایآ  یسررب  زا 

 / 42 يروش ،  / 53 لحن ،  / 36 ماعنا ، /92 فسوی ، /11 نامقل ،  / 6 هدئام ،  / 67 اه : همانرب  فادـها و  غالبا  روظنم  هب  یناسر  عـالطا 
ءارسا  / 37 26 هرقب ،  / 26 هعمج ،  / 7 مجن ،

فسوی  / 11 جح ،  / 52 تاعالطا : ندربالاب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

ماعنا /152 هدئام ،  / 8 دیدح ،  / 25 لدع : طسق و  يرارقرب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هرقب  / 12 11 هبوت ،  / 3 لحن ،  / 46 ناقرف ،  / 23 اهرواب : دیاقع و  يزاسهب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هحفص 90) )
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نارمع لآ  /159 لافنا ، /46 هرقب ، /213 تافالتخا : لح  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

، هدئام  / 32 مور ، ات 25 /   19 هرقب ،  / 164 نارمع ، لآ  105 و 106 / : ) نیهارب تانیب و  یهلا ، تایآ  تخانـش  روظنم  هب  یناسر  عالطا 
هرقب ،87و92/ فارعا /101

سنوی  / 71 ءارعش ،  / 69 هعمج ،  / 101 نآ : زا  تاجن  اه و  یهارمگ  تخانش  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هرقب  / 151 هعمج ، ات 2 /   1 میلعت : هیکزت و  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

يروش  / 48 فارعا ،  / 2 رمق ،  / 17 يزومآ : تمکح  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هرقب  / 151 رکذ : يروآدای و  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

، صصق  / 34 هدئام ،  / 99 فافش : یناسر  مایپ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هحفص 91) )

ناخد  / 22 هط ،  / 28 25

فارعا  / 157 اه : یکاپان  اه و  یکاپ  نییبت  روظنم  هب  یناسر  عالطا 
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سی  / 69 أبس ،  / 43 نمشد : هنتف  عفد  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هبوت  / 122 جح ، /52 يروش ، /53 تخانشو : ملع  یهاگآ و  دشر  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هدئام  / 3 لبق : نالوسر  ایبنا و  ياه  همانرب  فادها و  لیمکت  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

ءاسن .تجح 165 /  مامتا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

رمق  / 4 تاعزان ، 53 و 36 /  نباغت ،  / 5 هبوت ،  / 70 فسوی ،  / 111 یهد : دنپ  نتفرگ و  تربع  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هحفص 92) )

تلصف 3 و 4 /  بازحا ، ،47و45/ لحن /2 ات 1 میرم ، /97 يونعم : دشر  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

فسوی  / 3 ییادز : تلفغ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

ءایبنا  / 55 قح : بلاطم  هئارا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 
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هدئام  / 41 فیرحت : اب  هلباقم  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

رون /16 فسوی ، /27، نامقل /6 فسوی ، /77 هدئام ، ات 42/  41 غورد : رابخا  يزاس و  هعیاش  اب  هلباقم  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

، هرقب  / 219 لافنا ،  / 4 رون ،  / 31 لحن ،  / 80 هدئام ،  / 3 تیفیک : لکش و  مرف و  رب  هن  یناسنا  تباث  ياهزاین  هب  تبـسن  یناسر  عالطا 
هرقب 132 و 133 /  رون ،  / 26 فارعا ،  / 157

هحفص 93) )

يدنب عمج 

.ددرگ یم  صیخلت  ریز  تروص  هب  یناسر  عالطا  فادها  هدش  رکذ  دراوم  يدنب  عمج  زا 

يدنب عمج  هجیتن و 

اه همانرب  فادها و  نایب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هعماج هبناج  همه  ياقترا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هعماج درف و  ياه  یهاگآ  دشر  روظنم  هب  یناسر  عالطا 
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ییادز تلفغ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

قیاقح فیرحت  زا  يریگولج  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هحفص 94) )

هعماج یتفرعم  يربخ و  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

لدع طسق و  ییاپرب  هعماج و  رد  لادتعا  داجیا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

بیط لوقعم و  تایح  زا  يرادروخرب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هحفص 95) )

هحفص 96) )
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ص:82
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نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  ياه  هویش  موس ؛ لصف 

نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  ياه  هویش 

هحفص 97) )
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نآرق رظنم  زا  ایبنا  یناسر  عالطا  ياه  هویش 

یم ذاختا  مدرم  هب  تبسن  یناسر  عالطا  مایپ و  غالبا  رد  ار  ینوگانوگ  ياه  هویش  دوخ  ناکم  نامز و  طیارـش  هب  هجوت  اب  یهلا  يایبنا 
.دندومن

نیبطاخم هب  یجیردت  یناسر  عالطا 

ناشیا یناسر  عالطا  اما  دش ، لزان  ناشیا  كرابم  بلق  رب  هراب  کی  هب  دیجم  نآرق  لک  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر 
رد تاقوا  اسب  اهزاین و  اـه و  ترورـض  هب  هجوت  اـب  یحو  غـالبا  هوحن  .تسا  هدوب  یجیردـت  تروص  هب  راـگدرورپ و  رما  هب  مدرم  هب 

ناشیا رب  ار  یهلا  تایآ  لزان و  ربمایپ  رب  یحو  هتشرف  .تفرگ  یم  تروص  دمآ  یم  لمع  هب  ربمایپ  زا  مدرم  طسوت  هک  یتالاؤس  بلاق 
ام : » دیامرف یم  هیآ 106  ءارسا  هکرابم  هروس  رد  .دومن  یم  غالبا 

هحفص 98) )

ار نآرق  ام  عطق  روط  هب  یناوخب و  مدرم  رب  اجیردـت  ار  نآ  اـت  دـشاب  یم  مه  زا  ادـج  تاـیآ  تروص  هب  هک  میدرک  لزاـن  وت  رب  نآرق 
« .میدرک لزان  یجیردت 
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رد ینعی  .دـشاب  یم  ناسآ  نانآ  يارب  شمهف  مه  دـشاب و  یم  مدرم  ياهدادـیور  اهزاین و  يوگ  خـساپ  مه  یناسر  عـالطا  شور  نیا 
هدومرف هب  دریگ  یمن  تروص  هراب  کی  یناسر  عالطا  هجوت و  ماـیپ  ناگدـننک  تفاـیرد  نیبطاـخم و  شریذـپ  تیلباـق  هب  هلأـسم  نیا 
ياهزاین يراج و  ثداوح  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  دنیوگ و  یم  نخس  اهنآ  اب  مدرم  لقع  ردق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.دندیدرگ لزان  یجیردت  تروص  هب  تایآ  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک 

نشور لیالد  اب  یناسر  عالطا 

ای هنّیب »  » زا دیجم  نآرق  ریبعت  هب  مدرم  هب  دوخ  مایپ  غالبا  تهج  یهلا  ناناسر  مایپ 

هحفص 99) )

.دندرک یم  هدافتسا  هیآ »  » و تانّیب » »

یم هتفگ  یعیبط  ثداوح  تانایرج و  اه و  هدـیدپ  همه  هب  ناـج و  یب  رادـناج و  زا  تاـنئاک  تاـقولخم و  همه  رب  نآرق  رد  هیآ  ظـفل 
.دنشاب یم  راگدیرفآ  تمکح  تردق و  هناشن  مادک  ره  اریز  .دوش 
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اب ات  هدیرفآ  تفج  ار  اهنآ  هک  نیاو  هدش  نایب  نیمز  يور  رد  ندش  هدنکارپ  كاخ و  زا  ناسنا  ندـیرفآ  ات 25  هیآ 19  مور  هروس  رد 
، نیمز نامـسآ و  تقلخ  .تسا  هدومرف  داـجیا  يزوـسلد  یتـسود و  ناـشنایم  دـننک و  ادـیپ  رطاـخ  شمارآ  دـنریگب و  سنا  رگیدـکی 

یم هدنز  ار  هدرم  ياه  نیمز  هک  ناراب  ندش  لزان  دوش ، یم  عمط  ای  سرت  بجوم  هک  قرب  زور ، بش و  اه ، گنر  اه ، نابز  فالتخا 
.دناد یم  یهلا » تایآ   » ار دزاس 

ار دنراد  اونش  شوگ  ملع و  لقع ، رکف ، هک  یمدرم  يارب  یهلا ، تایآ  تخانش  نآرق ،

هحفص 100) )

.دناد یم  رسیم 

ْدَق ُهُْریَغ  : » دنک یم  توعد  اهنآ  رد  لمأت  هب  ار  ام  ررکم  دناد و  یم  هنّیب »  » ای و  هیآ »  » طسوت دـیجم  نآرق  ار  یناسر  عالطا  مایپ و  غالبا 
 / 106 « ) اِهب ِتْأَـف  ٍهَیآـِب  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ  َلاـق  ( » فارعا  / 85 « ) مُکِّبَر ْنِم  ٌهَنَِّیب  ْمُْکتَءاـج  ْدَـق  ( » فارعا  / 73 « ) ْمُکِّبَر ْنِم  ٌهَنَِّیب  ْمُْکتَءاـج 

(. فارعا

.تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  ررکم  تانیب  تایآ و  هنیب و  هیآ و  ظفل 
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اِمب ِرْحَْبلا  ِیف  يرْجَت  یتَّلا  ِْکلُْفلا  ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  ِضْرَْألا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ِْقلَخ  یف  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هیآ 164  هرقب  هروس  رد 
ِباحَّسلا ِحایِّرلا َو  ِفیرْـصَت  ٍهَّباد َو  ِّلُک  ْنِم  اـهیف  ََّثب  اـِهتْوَم َو  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِِهب  اـیْحَأَف  ٍءاـم  ْنِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  َساَّنلا َو  ُعَْفنَی 

هک ییاه  یتشک  زور و  بش و  فالتخا  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  انامه  َنُولِقْعَی : ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  َْنَیب  ِرَّخَـسُْملا 
زا ادخ  هک  یبآ  دنتکرح و  رد  مدرم  دوس  هب  ایرد  بآ  رد 

هحفص 101) )

اهداب و ریـسم  رییغت  رد  زینو  هدرتسگ  نآ  رد  ار  ناگدـنبنج  عاونا  هدومن و  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  اب  هدرک و  لزاـن  نامـسآ 
« .دنراد لقع  هک  یمدرم  يارب  تسادخ  یگناگی  زا  ییاه  هناشن  دنشاب  یم  قلعم  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هک  ییاهربا 

.دنشاب یم  عناص  قلاخ و  جاتحم  هک  دناد  یم  يروما  ار  اهنآ  همه  تعیبط  ملاع  هب  اه  ناسنا  هجوت  نمض  یناسر ، عالطا  هویش  نیا  رد 
نمـض یناسر  عالطا  هویـش  نیا  .دـنک  یم  تموکح  اهنآ  رب  ریبدـت  مظن و  کی  تسا و  مکاح  ماظن  کـی  تاـقولخم  نیا  هعومجم  رب 

هب هجوت 
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ادـخ هب  بستنم  دریگ ، یم  تروص  ناسنا  هدارا  لـعف و  اـب  هک  زین  ار  یتشک  تکرح  دنتـسه ، قلاـخ  قولخم  یگمه  هک  یعیبط  لـلع 
.تسا ملاع  دنوادخ  زا  همه  اه  نیا  هک  دناد 

( رطاف  / 35 « ) تسا رداق  زیچ  ره  رب  وا  و  ٌریدَق : ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ( » رون  / 64 « ) ٌمیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  «َو 

هحفص 102) )

.دهد یم  تانیب »  » اهنآ هب  اه  ناسنا  تیاده  يارب  هدومن و  هاگآ  یتسه  ماظن  لک  هب  یحو  قیرط  زا  ار  ایبنا  یتسه ، ملاع  قلاخ 

.دنراذگ یمن  نتفریذپن  يارب  يرذع  سک  چیه  يارب  دننک و  یم  مامت  مدرم  همه  رب  ار  تجح  تانیب » »

یهاگآ تریصب و  لقع ، زا  يریگ  هرهب  اب  یناسر  عالطا 

و یعیبط » لقع   » اب اه  ناسنا  هک  دـیامن  یم  غـالبا  دوخ  نـالوسر  هب  يا  هنوگ  هب  ار  اـه  ماـیپ  یتسه  قلاـخ  تاـنیب ، تاـیآ و  رب  هوـالع 
ناهرب یلقع و  لالدتـسا  ياه  شور  اب  اذـل  دنـشاب  تانیب » تایآ و   » لوصا ینابم و  هب  ندرب  یپ  كرد و  هب  رداـق  دوخ  یهلا » ترطف  »

ياه
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اتسار نیا  رد  دیامن و  یم  ییوگ  خساپ  نتسناد »  » هب يدنمزاین  ساسحا  هب  یقطنم  نوگانوگ 

هحفص 103) )

.دریگ یم  تروص  راگدرورپ  بناج  زا  ییاه  يرگنشور 

( ماعنا /104 « ) .تسا هدمآ  راگدرورپ  يوس  زا  ییاه  يرگنشور  امش  يارب  یتسار  هب  ْمُکِّبَر : ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق  »

: دیامرف یم  ناسنا  هروس  رد  و 

ریـصب عیمـس و  ار  وا  ناحتما  نیا  تهج  هب  مییامزایب و  مینک و  ناحتما  ار  وا  هکنیا  يارب  میدرک  قلخ  يا  هتخیمآ  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  »
( ناسنا  / 2 « ) میداد رارق 

یهاگآ تریصب و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

فـسوی هروس  رد  .دـنداد  یم  ناشن  مدرم  هب  ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  هار  تسا و  هدوب  یهاگآ  تریـصب و  ساسا  رب  ایبنا  یناسر  عـالطا 
: دیامرف یم  هیآ 108 

هحفص 104) )

توعد ادخ  يوس  هب  تریصب  ساسا  رب  ار  امش  .نم  هویش  تسا  نیا  وگب  ربمایپ  يا  »
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( فسوی  / 11 « ) .متسین نیکرشم  زا  زگره  نم  هک  ادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  تسا و  نم  عبات  هک  سک  ره  مه و  نم  منک  یم 

هدش دیکأت  نآ  رب  ایبنا  یناسر  عالطا  رد  تارک  هب  هک  تسا  لقعت  رکفت و  تردـق  زا  يرو  هرهب  یهاگآ  تریـصب و  دوجو  زاس  هنیمز 
.تسا

يروحم ملع  یئاناد و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

.دنا هدیزرو  دیکأت  نآ  رب  یهلا  يایبنا  هک  تسا  یناسر  عالطا  ياه  هویش  زا  ملاع  هب  يراذگ  شزرا  ملع و  رب  دیکأت 

نآ رد  تقلخ  تادوجوم  ریاس  هب  تبسن  ناسنا  يرترب  نیرت  یلصا  نآرق ، رظنم  زا 

هحفص 105) )

: دیامرف یم  هیآ 15  لمن  هروس  رد  .تسا  هتخومآ  وا  هب  قلاخ  هک  تسا  یملع 

( لمن  / 15 « ) میدیشخب يا  هظحالم  لباق  ملع  نامیلس  دواد و  هب  ام  »

ياه یگژیو  زا  هعماج  هرادا  دوخ و  تلاسر  غالبا  يارب  یهلا  نالوسر  ایبنا و  ینعی 
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دای ار  ءامـسا »  » وا هب  شنیرفآ  يادتبا  نامه  زا  هک  تسا  هدرک  قلخ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  یتسه  قلاخ  .دندوب  رادروخرب  یملع  زاتمم 
.دهد یم 

( هرقب  / 31 « ) تخومآ مدآ  هب  ار  اه  مان  همه  و  اهَّلُک : َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  «َو 

.دناد یم  ياملع  هژیو  ار  وا  تمظع  راگدرورپ و  ربارب  رد  عوشخ  و 

( رطاف  / 28 « ) .دنراد تیشخ  ادخ  ربارب  رد  ملاع  ناگدنب  طقف  ُءامَلُْعلا : ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  »

هحفص 106) )

رمعلا مادام  يریگدای  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

: دیامرف یم  دناد و  یم  رمعلا » مادام   » ار نتخومآ  ربمایپ  هک  تسا  یهاگآ  ملع و  شزرا  هب  هجوت  اب 

« .يوجب شناد  روگ  ات  هراوهگ  زا  دحَّللا : َیلإ  ِدهَملا  َنِم  َملِعلا  ُبلطا  »

لهج و ندودز  رد  یهلا  يایبنا  تلاسر  نتخومآ ، هب  اه  ناسنا  بیغرت  اب  نیاربانب 
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.تسا هدوب  رمعلا  مادام  يریگدای  و  يروحم » ییاناد   » ساسا رب  نآ  اب  يدج  هزرابم 

هرهچ هب  هرهچ  یهافش و  یناسر  عالطا 

قیرط زا  ای  و  یهافـش »  » ياـه هویـش  هب  ار  یناـسر  عـالطا  هاـگآ ، دارفا  ناونع  هب  اـه  ناـسنا  يراذـگ  شزرا  هب  هجوت  اـب  یهلا  ياـیبنا 
ماجنا ملع » لها   » زا توعد  اب  و  تابوتکم » ندناوخ  »

هحفص 107) )

.دنا هداد  یم 

.تسا یهافش  یناسر  عالطا  همه  دوش  یم  زاغآ  ُلق »  » اب هک  نآرق  هیآ  اه  هد  زا  شیب 

: دیامرف یم  تایآ 3 و 4  نمحرلا  هروس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

« .داد میلعت  ار  نایب  وا  هب  دیرفآ و  ار  ناسنا  َنایَْبلا : ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا ، َقَلَخ  »

زیامت هوجو  نیرت  مهم  زا  نیا  دـنک و  لقتنم  نایب  اب  ار  میهافم  تسا  رداق  هک  تسا  رادروخرب  اـه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  ناـسنا  ینعی 
.دشاب یم  تاناویح »  » اب ناسنا » »

هب یهورگ  يدرف و  تروص  هب  ور  رد  ور  ياه  بلاق  رد  میهافم  لاقتنا  اب  یهلا  يایبنا 
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.دندوب لئاق  شزرا  دنداد و  یم  اهب  اه  ناسنا  درفدرف  هب  كرتشم  مهف  هب  ندیسر  لاقتنا و  يارب  دنتخادرپ و  یم  یهافش  تروص 

هحفص 108) )

یبتک هویش  هب  یناسر  عالطا 

.تسا هتفرگ  یم  تروص  نانآ  طسوت  تاعالطا  لاقتنا  يارب  یبتک  ياه  شور  زا  هدافتـسا  یناـسر ، عـالطا  یهافـش  شور  رب  هوـالع 
: دیامرف یم  ملع »  » هب ندرک  دای  مسق  اب  دیجم  نآرق 

( ملق  / 1 « ) دسیون یم  هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  .نون  َنوُرُطْسَی : ام  ِمَلَْقلا َو  «ن َو 

هک تسا  یهلا  ياه  تمعن  نیرت  میظع  زا  هتـشون  ملق و  هک  تهج  نیا  زا  دنک  یم  دای  دنگوس  دنـسیون  یم  ملق  اب  هچنآ  ملق و  هب  ادخ 
دنک و یم  تبث  طبض و  تساه  لد  رد  هچنآ  ای  ناهنپ و  اه  هدید  زا  هک  ار  یثداوح  نآ  هلیـسو  هب  ات  هدرک  تیاده  نآ  اب  ار  رـشب  ادخ 

.تسا هدش  عارتخا  طخ  هک  دنناد  یم  ینامز  زا  نادنمشناد  ار  رشب  خیرات  .دزاس  رضاح  ار  نآ  موزل  عقوم  رد 

هحفص 109) )
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هب مادقا  راگزور  نآ  گرزب  ياهروشک  نارس  هب  تبـسن  رظندروم  تاعالطا  میهافم و  لاقتنا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
.دندومن یم  همان  لاسرا 

يوس هب  ارم  همان  نیا  : » دیامرف یم  دیامن  تیادـه  ار  شموق  أبـس و  هکلم  دـهاوخ  یم  یبن  نامیلـس  هک  ینامز  هیآ 28  لـمن  هروس  رد 
« .دنهد یم  خساپ  هچ  رگنب  وش  رود  اهنآ  زا  هاگ  نآ  .شکب  رانک  ار  تدوخ  نکفیب و  ناشیا  دزن  ربب و  شمدرم  و  أبس ، هکلم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  شتموکح  نارس  ربارب  رد  ار  همان  أبس  هکلم  و 

( أبس  / 29 « ) .تسا هدش  هتخادنا  نم  يوس  هب  دنمجرا  يا  همان  روشک  نارس  يا  »

یسانش نامز  یسانش و  بطاخم  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

هدش حیرشت  ردق  نآ  شتایآ  هک  دناد  یم  یباتک  ار  نآرق  زین  هیآ 3  تلصف  هروس  رد 

هحفص 110) )

دیاب ملع  لها  ینعی  .دناد  یم  يرادرب  هرهب  لباق  دنناد  یم  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  دوشب و  ناگدنونـش  ناگدنناوخ و  مهف  روخ  رد  ات 
هب نآرق  رد 
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.دنزادرپب لقعت  رکفت و  ربدت و 

: دیامرف یم  ربمایپ  دندومن  یم  هجوت  نیبطاخم  زاین  تفایرد و  مهف و  هب  یناسر  عالطا  هویش  رد  یهلا  يایبنا 

« .مینک یم  تبحص  اهنآ  اب  مدرم  لقع  هزادنا  هب  یهلا ، يایبنا  ام  »

، یناسر عالطا  رد  دنک  یم  دای  دنگوس  نامز  و  رصع » هب   » نآرق هک  ایبنا  بتکم  رد  نآ  شزرا  نامز و  هداعلا  قوف  تیمها  هب  هجوت  اب 
.تسا هدوب  هجوت  دروم  نآ  تعرس  نآ و  تائاضتقا  نامز و  رصع و 

نامز هب  ملاع  هک  نوچ  دشاب  هاگآ  نآ  ياه  يدنمزاین  نامز و  هب  دیاب  درف  یفرط  زا 

هحفص 111) )

.دروآ دهاوخن  موجه  وا  هب  هنامز 

« .دروآ دهاوخن  موجه  وا  رب  تاهبش  شیوخ ، هنامز  هب  ملاع  »
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تناما ییاناوت و  اب  نامز  نیرت  مک  رد  یناسر  عالطا 

لمن هروـس  رد  .دریگ  یم  تروـص  نکمم  ناـمز  نیرت  مک  رد  تقو ، ناـمز و  شزرا  هـب  هجوـت  اـب  یناـسر  عـالطا  رگید ، فرط  زا  و 
دنیایب نم  دزن  اهنآ  هک  نآ  زا  لبق  ار  هکلم  تخت  دیراد  ییاناوت  امش  زا  کی  مادک  دیوگ  یم  ناگرزب  هب  نامیلس  ترـضح  هک  ینامز 

: دیامرف یم  نآرق  دیروایب  نم  يارب 

یسک .منیما  اناوت و  نیا  رب  نیا  رب  نم  منک و  یم  رـضاح  وت  دزن  يزیخرب  تیاج  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ  نج  زا  یتیرفع  »
( لمن  / 27 « ) .مروآ یم  وت  دزن  ینز  مه  رب  ار  دوخ  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ  دوب  باتک  زا  یملع  وا  دزن  هک 

هحفص 112) )

ندرک دیدرت  قح  اب  خساپ و  شسرپ و  هویش  هب  یناسر  عالطا 

هویش مدرم  شسرپ  اب  تالاؤس و  حرط  اب  تایآ  زا  يرایسب  .تسا  هدوب  ظوفحم  نیبطاخم  يارب  ندیـسرپ  قح  ءایبنا ، یناسر  عالطا  رد 
هک تسا  ییاه  شسرپ  تالاؤس و  باوج  رد  تایآ  زا  يرایسب  اذل  .تسا  هدومن  حرطم  ار  ایبنا  یناسر  عالطا 
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.تسا هدش  حرطم  مدرم  طسوت 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تایآ  رد  زین  ندرک  دیدرت  قح  انمض 

: دیامرف یم  دوه  هروس  هیآ 94  رد 

: َنیرَتْمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإَف  »
دیدرت میدرک  لزان  وت  يوس  هب  هچنآ  رد  رگا  و 

هحفص 113) )

تسا هدمآ  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  قح  هک  نادب  نک ، لاؤس  دنناوخ  یم  ار  وت  زا  شیپ  ینامـسآ  باتک  هک  اهنآ  زا  يراد 
.ددرگ فرطرب  اهدیدرت  ات  دنتخادرپ  یم  باوج  لاؤس و  هطبار  کی  يرارقرب  هب  اهنآ  ینعی  شابم » ناگدننکدیدرت  زا  سپ 

زاین بسانت  هب  اما  دـشاب  یمن  یگداوناخ  یعامتجا و  ای  یمیـش و  کـیزیف ، لـثم  یمولع  نتخومآ  باـتک  هکنیا  نیع  رد  دـیجم  نآرق 
یهلا يایبنا  و  هعماج و …  هرادا  تموکح ، داصتقا ، یملع ، روما  دـننام  .دـنک  یم  هراشا  دراوم  نیا  رد  يدـج  یثحاـبم  هب  اـه  ناـسنا 

نیا زا  دوخ 
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نانآ ییاناوت  همه  هب  نآرق  هک  و …  یـسیع ، یـسوم ، نامیلـس ، دواد ، مالـسلا ، هیلع  فسوی  نوچمه  دـنا  هدوب  رادروخرب  اه  ییاناوت 
یملع یساسا  تاکن  زا  یکی  هب  هیآ 88  لمن  هروس  رد  ًالثم  .دندومن  یم  مادـقا  یناسر  عالطا  هب  ییاناوت  نیا  ساسا  رب  دراد و  هراشا 

: دیامرف یم  هراشا  یسانش  نیمز 

هحفص 114) )

رد ربا  دننام  هک  یلاح  رد  يراگنا  یم  نکاس  ار  اهنآ  ینیب و  یم  ار  اه  هوک  و  ِباحَّسلا : َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  ًهَدِماج َو  اُهبَسْحَت  َلابِْجلا  يَرَت  «َو 
« .دنتکرح

رایتخا يدازآ و  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هک ءایبنا  هک  تسا  يا  هلحرم  ات  يدازآ  دح  نیا  دشاب و  یم  اه  ناسنا  رایتخا  يدازآ و  قح  تیاعر  ساسا  رب  ایبنا  یناسر  عالطا  هویش 
: دنیوگ یم  دنتسه  قلاخ  تدحو  يدانم 

( رمز  / 15 « ) .دیتسرپب دیهاوخ  یم  وا  ریغ  ار  هچ  ره  سپ  ِِهنوُد : ْنِم  ُْمْتئِش  ام  اوُُدبْعاَف  »

: دیامرف یم  زین  لمع  هلحرم  رد  و 
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( تلصف  / 40 « ) .تسانیب دینک  یم  هچنآ  هب  وا  هک  دینکب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  ریَصب : َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِش  ام  اُولَمْعا  »

هحفص 115) )

یناسر عالطا  رد  رابجا  هب  لسوت  مدع 

دنشاب دوخ  هدنرادهگن  هدننک و  لرتنک  دوخ  هک  دننک  یم  دشر  يا  هویـش  هب  اه  ناسنا  شریذپ ، رد  رابجا  هارکا و  مدع  نیع  رد  ینعی 
: دیامرف یم  ربمایپ  هب  اذل 

 / 21 و 22 « ) .يرادن هرطیـس  مدرم  رب  يا  هدنهد  رکذت  افرـص  وت  هک  هدب  رکذت  سپ  ٍرِْطیَـصُِمب : ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم ، َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَـف  »
( هیشاغ

دریگ یمن  تروص  رابجا  اب  نامیا 

( سنوی  / 99 « ) .دنوش نمؤم  هک  ینک  یم  روبجم  ار  مدرم  وت  ایآ  لاح  َنینِمُْؤم : اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  «َأ 

هحفص 116) )

نیناوق فالخ  هک  تسا  یلامعا  هب  تبسن  مدرم  هب  یناسر  عالطا  رد  اهنآ  تلاسر 
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.ددرگ یمرب  اه  ناسنا  دوخ  هب  لامعا  نآ  لمعلا  سکع  باتزاب و  تروص  نیا  رد  هک  دریگ  یم  تروص  یهلا 

( رطاف  / 43 « ) تفای یهاوخن  یلیدبت  ادخ  تنس  يارب  زگره  ًالیْدبَت : ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  ْنَلَف 

( رطاف /43 « ) تفای یهاوخن  ینوگرگد  ادخ  تنس  يارب  زگره  ًالیوْحَت : ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  َْنل  «َو 

ریذبت تراشب و  هویش  هب  یناسر  عالطا 

ربمایپ هک  دراد  هراشا  رما  نیا  هب  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  .دننک  یم  هدافتسا  اه  مایپ  لاقتنا  رد  ندناسرت  نداد و  تراشب  هویش  زا  نانآ 
.دناد یم  ریذن » ریشب و   » ار

: دیامرف یم  هیآ 45  بازحا  هروس  رد 

هحفص 117) )

« .میداتسرف هدنهد  میب  ناسر و  هدژم  دهاش و  ار  وت  ام  ربمایپ  يا  ًاریذَن : ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

دنیامن یم  هدافتسا  مایپ  لاقتنا  رد  اه  شور  نیرتهب  زا  یناسر  عالطا  يارب  نالوسر 
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.تسا تریصب  ساسا  رب  هک  دوخ  هار  هئارا  نمض 

« .منک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  تریصب  ساسا  رب  ار  امش  نم  هویش  نیا  وگب  ربمایپ  يا  »

زردنا دنپ و  هویش  اب  یناسر  عالطا 

فسوی هروس  هیآ 108  لثم 

نودب نسحا و  لادج  هرخالاب  لاثم و  زردنا و  دنپ و  یلالدتسا ، ياه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  اب  وحن  نیرتهب  هب  مه  ار  مالک  یهلا  يایبنا 
زا ظاحل  نیمه  هب  .دننک  یم  نایب  هعزانم ،

هحفص 118) )

نآرق نیا  رد  یتسار  هب  ٍلَثَم : ِّلُک  ْنِم  ِساَّنِلل  ِنآْرُْقلا  اَذـه  یف  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو   » .ددرگ یم  هدافتـسا  بلاطم  مهف  يارب  ناوارف  ياه  لاثم 
( فهک  / 54 « ) .میدروآ یلثم  هنوگ  ره  زا  مدرم  يارب 

: دیامرف یم  هیآ 125  لحن  هروس  رد  زین  و 

تراـگدرورپ هار  هب  وـکین  نخـس  تمکح و  اـب  ُنَسْحَأ : َیِه  یتَّلاـِب  ْمُْهلِداـج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْـملا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـیبَس  یلِإ  ُعْدا  »
لالدتسا تسا  رتوکین  هک  یشور  هب  اهنآ  اب  نک و  توعد 
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.ددرگ هدافتسا  اهنآ  زا  هدنناسر  مایپ  طسوت  دیاب  هک  دراد  نیبطاخم  طیارش  هب  یگتسب  اه  هویش  نیا  و  نک » هرظانم  و 

تمرح کته  زا  زیهرپ  قالخا و  بدا و  اب  یناسر  عالطا 

: دیامرف یم  هیآ 53  ءارسا  هروس  رد 

هحفص 119) )

« دنیوگب نخس  هجو  نیرتهب  هدیدنسپ و  وحن  هب  رگیدکی  اب  وگب  نم  ناگدنب  هب  »

.درادن مه  ار  دوخ  نانمشد  یتح  تمرح  کته  قح  یسک  هویش  نیا  رد  ناسنا  ره  يدوجو  شزرا  هب  هجوت  اب 

: دیامرف یم  ماعنا  هروس  رد 

ات دیهدن  مانشد  دنناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  هک  نانآ  هب  نانمؤم  امش  ٍْملِع : ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُـسَت  «َو ال 
( ماعنا  / 108 « ) .دنیوگ مانشد  ار  ادخ  ینادان  ییوج و  هزیتس  يور  زا  اهنآ  ادابم 
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.دشاب یتمرح  یب  اب  دیابن  دنتسه  فلاخم  درف  دیاقع  اب  هک  یناسک  اب  یتح  دارفا  لماعت  هوحن  اذل 

: دیامرف یم  هیآ 11  تارجح  هروس  رد 

هحفص 120) )

« دنشاب رترب  رگید  موق  نآ  هک  اسب  هچ  دنکن  هرخسم  ار  رگید  موق  یموق  چیه  ًاْریَخ : اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  «ال 

.دننک بانتجا  دارفا  دیاب  زین  رگیدکی  هب  تشز  بقل  نداد  زا  یتح 

( تارجح  / 11 « ) دیهدن رگیدکی  هب  دب  بقل  ِباْقلَْألِاب : اوَُزبانَت  «َو ال 

وغل و اهنآ  مالک  هک  يوحن  هب  .دـیامن  لرتنک »  » ار اهنآ  راـتفگ  رد  مه  هک  دـشاب  ییاوقت  ساـسا  رب  دـیاب  هعماـج  رد  دارفا  لـماعت  اذـل 
.ددرگ حالصا  لمع  هب  یهتنم  اهنآ  لمع  مه  دشاب  باوص  تسرد و  یمالک  هکلب  دشابن  هدوهیب 
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دنتسم تسرد و  نخس  اب  یناسر  عالطا 

( بازحا  / 70 « ) دییوگب باوص  نخس  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  نانمؤم  يا  ًادیدَس : ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

هحفص 121) )

.دشاب دنتسم  قثوم و  عبانم  ساسا  رب  دیاب  باوص  مالک  تاعالطا و  اذل 

: دیامرف یم  هیآ 6  تارجح  هروس  رد 

« دینک قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ  يربخ  یقساف  رگا  نانمؤم  يا  اُونَّیَبَتَف : ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

اْوَّلَوَت ْنِا  اْوَدَتْها َو  ِدَـقَف  اوُمَلْـسَا  ْنِاَف  ُْمتْمَلْـسَاَء  َنیّیِّمُْالا  َباتِْکلا َو  اُوتُوا  َنیذَِّلل  ُْلق  ِنَعَبَّتا َو  ِنَم  ِهِّلل َو  َیِهْجَو  ُتْمَلْـسَا  ْلُقَف  َكوُّجاح  ْنِاَف 
غالبا امش  تلاسر  نوچ  دیزیهرپب  هلداجم  هجاحم و  زا  اما  دینک  نایب  نآ  یتسرد  تحص و  ساسا  رب  ار  تاعالطا  ُغالَْبلا : َْکیَلَع  امَّنِاَف 

( نارمع لآ   / 20 « ) .دشاب یم  لوسر  هدهع  هب  مایپ » غالبا   » اهنت دنباترب  يور  دارفا  رگا  تسا و  حیحص  مایپ 

ص:104

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


عازن شکمشک و  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

شکمشک عازن و  هب  یهتنم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  دارفا  یعامتجا  تالماعت 

هحفص 122) )

: دیامرف یم  نایب  لکش  نیرتابیز  هب  هعماج  رد  ار  نآ  باتزاب  عازن و  لافنا  هروس  رد  نآرق  .ددرگن  اهنآ  نیب 

( لافنا  / 46 « ) .دورب نیب  زا  امش  تبیه  دیوش و  تسس  هک  دینکن  عازن  مه  اب  و  ْمُکُحیر : َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  «َو ال 

هدوب و راوتـسا  مکحم و  دیاب  مالک  اذل  .دورب  نیب  زا  اهنآ  يراذـگرثا  دنکـشب و  دارفا  تهبا  هک  دوش  یم  ببـس  شکمـشک  هعزانم و 
.دشاب یقطنم  مکحم و  لالدتسا  زا  هدافتسا  اب  مهف ، لباق 

مالک ندوب  هصالخ  مهف و  لباق  هویش  هب  یناسر  عالطا 

: دیامرف یم  نوعرف  ربارب  رد  یسوم  مالک  زا  دنوادخ  هیآ 28  هط  هروس  رد 

( هط  / 28 « ) .دنبایرد ار  منخس  ات  یلْوَق : اوُهَقْفَی  »

هحفص 123) )

ییوگزجوم ییوگ و  هصالخ  اب  هارمه  ایبنا  یناسر  عالطا  شور  روظنم  نیا  يارب 
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.دنک یم  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  اهراب  هک  نوعرف  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دروخرب  شور  نوچمه  دشاب  یم 

: دیامرف یم  هیآ 62  فارعا  هروس  رد  .دراد  ریثأت  لامتحا  هک  یطیارش  رد  تحیصن  اب  هارمه  یفرط  زا  و 

ناتزردـنا مناسر و  یم  امـش  هب  ار  شیوخ  راگدرورپ  ياه  مایپ  َنوُمَْلعَت : ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ْمَُکل َو  ُحَْـصنَأ  یِّبَر َو  ِتـالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  »
« .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  اهزیچ  ادخ  زا  مهد و  یم 

يریگ تربع  یئوگ و  هصق  هویش  هب  یناسر  عالطا 

نایب ییوگ و  هصق  زا  هدافتسا  مایپ  غالبا  رد  دیجم  نآرق  باذج  راذگریثأت و  ياه  شور  زا 

هحفص 124) )

تروص هب  اـه  هصق  نیا  .دـشاب  یم  هصق  دارفا  یگدـنز  زا  یـشرب  حرط  هویـش  هب  يریگ  تربع  روظنم  هب  ناگتـشذگ  یعقاو  یگدـنز 
ار نآ  نآرق  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  هصق  لاثم  يارب  دـنا ، هداتفا  قافتا  هک  دنتـسه  ییاه  تیعقاو  هکلب  دنتـسین  یلایخ  ياـه  ناتـساد 

.دنمان یم  صصقلا » نسحا  »

ص:106

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  تشذگرـس  نیرتهب  ام  َنیِلفاْغلا : َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  َْتنُک  ْنِإ  َنآْرُْقلا َو  اَذـه  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  اـِمب  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَأ  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  »
( فسوی  / 3 « ) .يدوب ناربخ  یب  زا  نآ  زا  شیپ  دیدرت  یب  وت  مینک و  یم  تیاکح  وت  رب  میدرک  یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا  بجوم 

هروس رد  .تسا  هدـش  رارکت  نآرق  رد  هبترم  زا 70  شیب  لیئارـسا  ینب  موق  نوعرف و  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  یگدنز  يارجام  هصق و 
: دیامرف یم  هیآ 111  فسوی 

یتربع سرد  نانآ  تشذگرـس  رد  ِْهیَدَی : َْنَیب  يذَّلا  َقیدْصَت  ْنِکل  يرَتُْفی َو  ًاثیدَح  َناک  ام  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  یف  َناک  ْدََقل  »
اه نیا  .تسا  هشیدنا  نابحاص  يارب 

هحفص 125) )

« .تسا قبطنم  نیشیپ  ياه  باتک  دافم  اب  هکلب  دوبن  نیغورد  ناتساد 

هتشذگ يایبنا  ياه  همانرب  فادها و  دییأت  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

طقف دشاب  مدرم  یمگردرس  ینادرگرـس و  نآ  لصاح  هک  اهنآ  اب  هضراعم  هن  تسا  هدوب  هتـشذگ  يایبنا  ياه  همانرب  دییأت  ایبنا  شور 
لزان ار  نآ  ام  و  ِْهیَدَی : َْنَیب  يذَّلا  ُقِّدَصُم  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذه  َو   » رتشیب یگتفای  هعسوت  ینامز و  ياه  ترورض  هب  هجوت  اب 
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( ماعنا  / 92 « ) .دنک یم  قیدصت  هدمآ  نآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  هک  تکربرپ  تسا  یباتک  میدرک ،

مایپ فیرحت  بذاک و  تاعالطا  عویش  زا  يریگشیپ  تهج  یناسر  عالطا 

رییغت فیرحت و  ددصرد  هک  تسا  هدوب  یناسک  اب  هلباقم  تهج  ایبنا  یناسر  عالطا 

هحفص 126) )

: دیامرف یم  هیآ 30  هدئام  هروس  رد  .دنا  هدوب  یهلا  يایبنا  تیبرت  تایآ و  تاملک و 

« .دننک یم  فیرحت  شا  یلصا  موهفم  زا  ار  یهلا  تاملک  اهنآ  ِهِعِضاوَم : ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  »

هدش نییعت  فادها  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدش و  باسح  ًالماک  تاقوا  اسب  بذاک ، تاعالطا  ناگدنهد  رـشن  ناگدننک و  فیرحت  فده 
.دوش یم  هراشا  نآ  هب  هیآ 41  هروس  نیمه  رد  هک  دشاب  یم  مدرم  اب  یناور  هزرابم  تهج 

هب نایدوهی  زا  یهورگ  ِهِعِـضاوَم : ِدـَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَـس  ِبِذَْـکِلل  َنوُعاَّمَـس  اوُداه  َنیذَّلا  َنِم  «َو 
نانآ .دـنا  هدـماین  وت  دزن  ناشدوخ  تساوخ  اب  هک  دـنرگید  هورگ  ناـسوساج  اـهنآ  .دـندنبب  غورد  اـت  دنراپـس  یم  شوگ  وت  ناـنخس 

یلصا موهفم  زا  ار  نانخس 
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( هدئام /41 « ) .دننک یم  فیرحت  نآ 

هحفص 127) )

هدنیآ ثداوح  هتشذگ و  رابخا  حرط  اب  یناسر  عالطا 

.دنک یم  نایب  یعقاو  ياه  هصق  بلاق  رد  ار  ناگتشذگ  تشذگرس  یفرط  زا  نآرق  اذل 

( فهک /13 « ) مینک یم  نایب  وت  رب  قح  هب  ار  نانآ  ناتساد  ام  ِّقَْحلِاب : ْمُهَأَبَن  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  »

تسکش نایب  نمـض  مور  هروس  رد  ًالثم  دنیامن  یم  ییوگ  شیپ  دتفیب  قافتا  تسا  نکمم  هدنیآ  رد  هک  ییاهارجام  رگید  فرط  زا  و 
.دنک یم  ییوگ  شیپ  ار  نانآ  هدنیآ  کیدزن  يزوریپ  مور 

اهنآ یلو  نیمزرـس  نیا  هطقن  نیرت  کیدزن  رد  .دندش  بولغم  نایمور  َنُوِبْلغَیَـس : ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  ِضْرَْألا َو  یَنْدَأ  یف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  »
( مور 2 و 3 /  « ) .دش دنهاوخ  زوریپ  يدوز  هب  ناش  تسکش  زا  سپ 

.دنک یم  ییوگ  شیپ  ار  نانمؤم  مارحلادجسم  هکم و  هب  لکشم  نودب  دورو  حتف  هروس  هیآ 27  رد 

هحفص 128) )
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َْمل ام  َِملَعَف  َنُوفاخَت  َنیرِّصَقُم ال  ْمُکَـسُؤُر َو  َنیقِّلَُحم  َنینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  »
هدیشارت رس  ادخ  تساوخ  هب  امتح  امـش  هک  دینادرگ  تسار  ار  دوخ  ربمایپ  يایؤر  ادخ  اقح  ابیرَق : ًاْحتَف  َِکلذ  ِنوُد  ْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت 

هک تسناد  یم  ییاهزیچ  ادخ  سپ  دش ، دیهاوخ  دراو  مارحلادجسم  هب  هدوسآ  يرطاخ  اب  یسرت  چیه  نودب  هدرک  هاتوک  رـس  يوم  و 
( حتف /27 « ) .دومن مهارف  ار  کیدزن  يزوریپ  نآ  زا  شیپ  اذل  دیتسناد  یمن  امش 

.دنک یم  ییوگ  شیپ  ار  هکم  هب  ربمایپ  ددجم  دورو  زین  صصق  هروس  رد 

یمرب تهاـگیاج  هب  ار  وـت  درک  بجاو  وـترب  ار  نآرق  نیا  هـک  ناـمه  دـیدرت  یب  ٍداـعَم : یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َکـْیَلَع  َضَرَف  يذَّلا  َّنِإ  »
( صصق  / 85 « ) .دنادرگ

علطم اهنآ  مسر  هار و  هب  تبسن  ار  اهنآ  دهد و  یم  هئارا  امش  هب  ار  ناینیشیپ  ننس  هک  دیامرف  یم  ربمایپ  هب  ادخ  هیآ 26  ءاسن  هروس  رد 
.دنک یم 

هحفص 129) )

دنک نایب  امش  يارب  دهاوخ  یم  ادخ  ْمُِکْلبَق : ْنِم  َنیذَّلا  َنَنُس  ْمُکَیِدْهَی  ْمَُکل َو  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدیُری  »
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« .دهد هئارا  امش  هب  ار  ناینیشیپ  مسر  هار و  و 

: دیامرف یم  زین  نباغت  هروس  رد 

يازـس دندش و  رفاک  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ  : » ٌمیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  ْمِهِْرمَأ َو  َلابَو  اُوقاذَـف  ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُأَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  «َأ 
( نباغت  / 5 ( »؟ تسا هدیسرن  امش  هب  تشاد  دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دندیشچ و  ار  ناشراک 

ناشنطو زا  نانآ  ادـخ ، لوسر  ادـخ و  اب  نداتفا  رد  تلع  هب  ریـضن  ینب  موق  هک  دـنک  یم  ار  هدـنیآ  ییوگـشیپ  هیآ 4  رـشح  هروس  رد 
.دنوش یم  دیعبت  یعمج  هتسد  تروص  هب  دنوش و  یم  جراخ 

لطاب اب  تفلاخم  قح و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

هحفص 130) )

.تسا ییوگ  عقاو  ییوگ و  قح  ساسا  رب  نآرق  رد  هدنیآ  و  لاح ، هتشذگ ، نایب 

دنک یم  نایب  ار  نانآ  ندوب  یهارمگ  رد  تسرداـن و  درکلمع  هتـشذگ و  تیعـضو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یتقو  هیآ 55  اـیبنا  هروس  رد 
؟ يا هدروآ  ام  يارب  یقح  نخس  وت  ایآ  دننک  یم  لاؤس  ناشربمایپ  زا  اهنآ 
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( ءایبنا  / 55 ( »؟ ینارگیزاب زا  ای  يا  هدروآ  ام  يارب  ار  قح  نخس  ایآ  دنتفگ : َنیبِعَّاللا : َنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  انَْتئِج  اُولاق َأ  »

نیبطاخم دامتعا  بلج  اب  یناسر  عالطا 

.دندرک یمن  هدافتسا  ءوس  تسردان  تاعالطا  هنابلط و  تعفنم  یحطس  تاعالطا  نداد  اب  دوخ  نابطاخم  دامتعا  زا  یهلا  يایبنا  ینعی 

هحفص 131) )

تسرداـن و تاـعالطا  هطلـس  هبلغ و  زا  يریگوـلج  مدرم و  تاداـقتعا  يریگ  لکـش  ظاـحل  هب  قـح  تاـعالطا  نداد  رد  اـیبنا  شـالت 
.دنیامن یم  يریگولج  مدرم  راکفا  اب  يزاب  زا  تسا و  هدوب  یفارحنا 

یناسر عالطا  رد  رنه  زا  يریگ  هرهب 

همه زا  و  هدومن ، نایب  هجو  نیرتابیز  هب  ار  مالک  يرنه ، ياه  بلاق  رد  مایپ  غالبا  رد  نایب  نیرتابیز  زا  يریگ  هرهب  نمـض  یهلا  يایبنا 
چیه نآرق  ریبعت  هب  هک  تسا  ییابیز  جوا  رد  تغالب  تحاصف و  رد  دوخ  هک  دیجم  نآرق  .دـنتفرگ  یم  هرهب  مایپ  لاقتنا  رد  اه  ییابیز 

رداق سک 
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.دهد یم  ابیز  يا  هنوگ  هب  نآ  ندناوخ  هب  رما  دشاب  یمن  نآ  لثم  هروس  کی  ندروآ  هب 

( لمزم  / 4 « ) ًالیتْرَت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  «َو 

هحفص 132) )

نتفرگ هرهب  ندناوخ  گنرد  لمأت و  اب  ار  تایآ  نینچمه  نتفرگ و  هرهب  نآ ، رد  مزال  بناوج  تیاعر  ندـناوخ و  بوخ  رنه  زا  ینعی 
.دشاب یم  نآرق  دیکأت  دروم  ددرگ  رتشیب  یناسر  عالطا  تیبذاج  ات 

مدرم رب  گنرد  اب  ار  نآ  ات  میدرک  ادـج  مه  زا  ار  شتایآ  هک  ینآرق  و  ًالیْزنَت : ُهاْنلََّزن  ٍثْکُم َو  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًاـنآُْرق  «َو 
( ءارسا  / 106 « ) میدرک لزان  جیردت  هب  ار  نآ  یناوخب و 

.دشاب یم  تایآ  هب  لمع  فراعم و  كرد  رد  مدرم  یگدامآ  ظاحل  هب  نآرق  یجیردت  لوزن 

هدننک هتـسخ  اهنآ  رارکت  هاگ  چیه  دنک و  یم  نایب  ار  یهلا  يایبنا  یگدنز  زا  یـشرب  هلحرم  ره  ییابیز  اب  تمـسق  ره  رد  نآرق  تایآ 
« .تسا هدش  نایب  حضاو  یبرع  نابز  اب  باتک  نیا   » .دشاب یمن 
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فافش یناسر  عالطا 

هحفص 133) )

( ءارعش /192 « ) هدش لزان  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  نآرق  نیا  َنیَملاْعلا : ِّبَر  ُلیْزنََتل  ُهَّنِإ  «َو 

( ءارعش  / 195 « ) میدرک لزان  حضاو  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  ٍنیبُم : ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  »

تاعالطا يدنب  هقبط  يدنب و  هتسد  زا  يریگ  هرهب 

یم ار  ییارجام  ایؤر  ملاع  رد  تسا و  یکدوک  فسوی  هک  یناـمز  تسا  نآرق  صـصقلا  نسحا  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  ناتـساد  رد 
زین تناردارب  يارب  یتح  ار  ایؤر  نیا  هک  دنک  یم  دـیکأت  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  بوقعی  .دـنک  یم  لقن  شردـپ  يارب  ار  نآ  دـنیب و 

زا ات  ددرگ  لقتنم  دارفا  هب  دیاب  يدنب  هقبط  اب  طیارش و  هب  هجوت  اب  تاعالطا  ینعی  .درک  دنهاوخ  هئطوت  وت  يارب  اهنآ  نوچ  نکن  نایب 
هیآ فسوی  هروس  رد  .ددرگن  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  هئطوت  كرادت  فیعضت و  بیرخت و  تهج  رد  ددرگ و  بسانم  يرادرب  هرهب  اهنآ 

: دیامرف یم   5

هحفص 134) )

كرسپ تفگ : بوقعی  ًاْدیَک : ََکل  اوُدیکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاق  »
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( فسوی /5 « ) .دننک یم  هئطوت  وت  يارب  هک  هدم ، حرش  تناردارب  يارب  ار  دوخ  يایؤر  ناتساد  مزیزع ،

زا ناهاوخدب  نینئاخ و  ضیرم ، دارفا  .دوش و  یم  مهم  رابخا  رارـسا و  ياشفا  بجوم  دـشاب  هتـشادن  يدـنب  هقبط  تاعالطا  رگا  ینعی 
.دننک یم  هدافتسا  ءوس  نآ 

یعامتجا میرح  زا  تظفاحم  یصوصخ و  میرح  تیاعر 

هرخسم نانآ ، یـصخش  یگدنز  رد  سـسجت  زا  دندرک و  یم  راداو  دارفا  یـصوصخ  میرح  تیاعر  هب  ار  مدرم  ایبنا  یناسر  عالطا  رد 
.دنتشاد یم  زاب  رگیدکی  هب  تبسن  دب  نامگ  نظءوس و  نتشاد  هرخالاب  نداد و  رگیدکی  هب  تشز  باقلا  ندرک ، تبیغ  ندرک ،

ینایب اب  ار  دراوم  نیا  تسا  یقالخا  دنمشزرا  میهافم  زا  رپ  هک  تارجح  هروس  رد 

هحفص 135) )

: دیامرف یم  هراشا  ریذپلد  ابیز و  رایسب 

.دنک یم  رما  رگیدکی  ءازهتسا  ندرکن و  هرخسم  هب  تارجح  هروس  رد  هکرابم 11  هیآ  زا  زارف  نیلوا 
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( تارجح  / 11 « ) دنک ءازهتسا  ار  رگید  موق  یموق  دیابن  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ٍمْوَق : ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

: دیامرف یم  عنم  رگیدکی  هب  تشز  بقل  ندرب  زا  رگید  تمسق  رد  و 

رگیدکی دنسپان  تشز و  باقلا  اب  دیهدن و  رارق  ییوج  بیع  نعط و  دروم  ار  رگیدکی  و  باْقلَْألِاب : اوَُزبانَت  ْمُکَـسُْفنَأ َو ال  اوُزِْملَت  «َو ال 
« .دینکم دای  ار 

دب نامگ  نظ و  زا  بانتجا 

هحفص 136) )

: دیامرف یم  هروس  نامه  هکرابم 12  هیآ  رد  و 

دیزیهرپب اه  ناـمگ  يرایـسب  زا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ٌْمثِإ : ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
کی هب  همادا  رد  تسا و  راذـگرثا  مهم و  رایـسب  یناسر  عالطا  رد  رما  نیا  تیاعر  املـسم  تسا » هانگ  اـه  ناـمگ  زا  يا  هراـپ  هکارچ 

نآ ندرک  ناهنپ  دصق  دارفا  هک  ار  يروما  هک  دوش  یم  ببس  هعماج  رد  نآ  دوجو  هک  یقالخا  بیع 
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.دیامن راکشآ  سپس  دنک و  يریگیپ  ار  نآ  ندش  رادربخ  دصق  هب  درف  دنراد  ار 

رگیدکی زا  تبیغ  سسجت و  مدع 

: دیامرف یم  نآرق  اذل 

امش زا  یسک  دینکن و  سسجت  نارگید  راک  رد  ًاضَْعب : ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال  «َو ال 

هحفص 137) )

« .دنکن ار  يرگید  تبیغ 

نیا دزاس و  یـشالتم  ار  اه  هعومجم  دارفا و  طباور  .ددرگ  یم  ببـس  نآ  ندـش  رهاظ  ماگنه  رد  نآ  یعامتجا  راـثآ  تبیغ  ثحب  رد 
.دروآ یم  دوجو  هب  هعماج  يارب  یگرزب  تراسخ  رما 

دنک و یم  لزلزتم  ار  یناسنا  تمارک  ياه  هیاپ  سسجت  تبیغ و  دنتسه  لئاق  وا  میرکت  ناسنا و  يارب  ایبنا  هک  یشزرا  همه  هب  هجوت  اب 
تالماعت طابترا و  نازیم  دارفا  نانیمطا ، مدع  لیلد  هب  رگیدکی ، اب  ملاس  طابترا  کی  رب  ایبنا  دیکأت  مغر  یلع  دارفا  ددرگ  یم  بجوم 

مه زا  دنیامنن و  رارقرب  تفلا  سنا و  رگیدکی  اب  دنهد و  شهاک  ار  یعامتجا  يدرف 

ص:117

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


تکراشم نواعت و  يراکمه ، دوش  یم  ببس  تسا  هدرک  ناهنپ  ار  نآ  ادخ  هک  درف  ياه  يدب  ندرک  راکـشآ  .دنریگب  هلـصاف  ًالماک 
.دشاب یم  هعماج  درف و  ررض  هب  اعطق  رما  نیا  دبای و  شهاک  ًالماک  دارفا 

هحفص 138) )

دیاب اقیقد  دشابن  یتمالـس  اب  درف  هدنهد  ربخ  هدـنروآ و  عالطا  یتقو  اما  تسا ، هدـش  سـسجت  مدـع  هب  رما  هیآ ، نیا  رد  هک  یلاح  رد 
.دیامنن مهارف  ار  هعماج  هب  ندناسر  بیسآ  تابجوم  ات  ددرگ  یسراو  وا  رابخا  تاعالطا و 

قساف عبانم  تاعالطا  رابخا و  قیقد  یسررب 

: دیامرف یم  هیآ 5  تارجح  هروس  رد 

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  َنیمِدان : ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
هچنآ رب  هاگ  نآ  دیناسر ، بیسآ  ار  یهورگ  ینادان ، هب  ادابم  ات  دینک  یسراو  کین  دروآ  يربخ  ناتیارب  یقساف  رگا  دیا 
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«. دیوش نامیشپ  دیا  هدرک 

هحفص 139) )

دنتسم قیقد و  تاعالطا  اب  یعامتجا  تاطابترا  تیوقت 

ترطف ظاحل  هب  دارفا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تاـعالطا  دنـس  قیقد  تیاـعر  عاـمتجا و  درف و  دـض  لـماوع  زا  زیهرپ  اـب  یناـسر  عـالطا  رد 
.ددرگ تیوقت  نانآ  طباور  یتسیاب  دنشاب  یم  یعامتجا 

: دیامرف یم  نآرق  اذل 

اب دـینک و  ربص  یعمج  يدرف و  روط  هب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  َهَّللا : اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
( نارمع لآ   / 200 « ) .دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیشاب و  طبترم  رگیدکی 

ربارب رد  نینچمه  ثداوح و  ربارب  رد  ربص  یگداتسیا و  تیاعر  اب  دیاب  دارفا  ینعی 

هحفص 140) )

نانمشد و ذوفن  ولج  یفرط  زا  دننک و  تماقتسا  ربص و  یعمج  هتسد  روط  هب  نانمشد 

ص:119

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


همه زا  دنناوتب  دندرگن و  یجراخ  نانمـشد  هناریگ  لفاغ  تالمح  راتفرگ  ات  دنریگب  لماک  یگدامآ  اب  ار  نانآ  یناطیـش  ياه  هسوسو 
ره زا  اـت  دوـشب  يوـقت  رما  تیاـعر  هک  تسا  رـسیم  یناـمز  رما  نـیا  دـننک و  عاـفد  دوـخ  ییاـیفارغج  یگنهرف و  يداـقتعا ، ياـهزرم 

.دنسر یم  يراگتسر  هب  تروص  نیا  رد  دنشاب و  رود  هب  تاطابترا  رد  یصخش  ضارغا  يراکایر ، یهاوخدوخ 

یناسر عالطا  رد  رجحت  تافارخ و  اب  هزرابم 

هدرک و هزرابم  هتشذگ  زا  تینالقع  دض  یفارخ و  ياه  شور  اب  دوخ  لبقام  نالوسر  ياه  شزرا  تشادساپ  نمض  یهلا  ناناسر  مایپ 
ییارقهق ریس  عاجترا و  زا  ار  مدرم 

هحفص 141) )

صخـش هب  هتـسباو  ناشنامیا  دورب  ایند  زا  ربماـیپ  رگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  مدرم  هب  هیآ 144  نارمع  لآ  هروـس  رد  .دنتـشاد  یم  زاـب 
.دننکن لابند  ار  دوخ  ناگتشذگ  هار  دندرگنرب و  بقع  هب  دشابن و  ربمایپ 
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یناهج يا و  هقطنم  یگداوناخ ، يدرف ، یناسر  عالطا 

زا يریگ  هرهب  قلاخ و  بناج  زا  تاعالطا  تفایرد  زا  سپ  مایپ ، نداد  یناسر و  عالطا  رد  ناشتلاسر  هب  هجوت  اب  یهلا  ياـیبنا  هلـسلس 
هقطنم و هب  ار  هقلح  نیا  سپـس  دـنتخادرپ و  یم  هداوناخ  هب  تبـسن  یناسر  عالطا  هب  سپـس  دوخ  نورب  نورد و  تاحالـصا  رد  اـهنآ 

تاجن ببس  دیدرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ءایبنالا  متاخ  هب  یهتنم  هک  اهنآ  نییآ  .دنداد  یم  شرتسگ  ناهج  هب  سپس 
.نایناهج تمحر  هیام  تسا و  ناگمه 

اه و ناسنا  نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  ًاران : ْمُکیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  »

هحفص 142) )

( میرحت  / 6 « ) دیرادهاگن تسا ، اه  گنس 

( ءارعش  / 214 « ) نک راذنا  ار  کیدزن  نادنواشیوخ  َنیبَْرقَْألا : َکَتَریشَع  ْرِْذنَأ  «َو 

.دناسر یم  اهنآ  هب  مایپ  هک  یناسک  هب  تشهب  تلاسر  سپس  و 

دـسر یم  اهنآ  هب  نآرق  هک  ار  یناسک  مامت  امـش و  ات  هدش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا  َغََلب : ْنَم  ِِهب َو  ْمُکَرِذـْنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  «َو 
( ماعنا  / 19 « ) .منک راذنا 
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( هط  / 113 « ) میدرک لزان  وت  رب  یبرع  ینآرق  هنوگ  نیا  و  اِیبَرَع : ًانآُْرق  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک  «َو 

( ماعنا  / 92 « ) ینک راذنا  دنتسه  نآ  هموح  هکم و  فارطا  هک  ار  یناسک  و  اَهلْوَح : ْنَم  يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  »

( أبس  / 28 « ) میداتسرفن مدرم  همه  يوس  هب  زج  ار  وت  و  ِساَّنِلل : ًهَّفاَک  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  «َو 

( فرخز  / 44 « ) تسا وت  موق  وت و  رکذت  هیام  نآرق  نیا  َکِمْوَِقل : ََکل َو  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  «َو 

هحفص 143) )

( تلصف  / 3 « ) دننک یم  كرد  دنمهف و  یم  هک  یموق  يارب  یبرع  تسا  نآرق  نیا  َنوُمَْلعَی : ٍمْوَِقل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  »

ار اهنآ  ات  میداتـسرفن  مدرم  همه  يارب  زج  ار  وت  ام  و  َنوُمَْلعَی : ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  ًاریذـَن َو  ًاریـَشب َو  ِساَّنِلل  ًهَّفاَک  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  «َو 
( أبس  / 28 « ) دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  یناسرتب  یهد و  تراشب 

( ءایبنا /107 « ) میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام  َنیَملاْعِلل : ًهَمْحَر  ِّالا  َكاْنلَسْرَا  ام  «َو 
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مدرم همه  يارب  ریذـن  ریـشب و  هک  مالـسا  مرکم  لوسر  .تسا  هدوب  ناشتلاسر  بسانت  هب  یناسر  عالطا  رد  ناشدـید  قفا  یهلا  ياـیبنا 
.تسا هدوب  نیمز  لک  غیلبت  رد  شکرابم  دید  قفا  ناهج  يارب  تمحر  تسا و 

هحفص 144) )

عالطا دـنناد و  یمن  هقطنم  کی  هب  دودـحم  ار  دوخ  دـننیب و  یم  عیـسو  ار  نیمز  هاگن  عون  نیا  اب  زین  یهلا  ياـیبنا  ناگتفیـش  ناوریپ و 
.دننک یم  هاگن  یناهج  یقفا  اب  ار  ادخ  تعاطا  یناسر و  مایپ  یناسر و 

: دیامرف یم  هیآ 56  توبکنع  هروس  رد 

« تسا عیسو  نم  کلم  نیمز و  ٌهَعِساو : یضْرَأ  َّنِإ  »

دشاب هتشاد  یلدمه  يردارب و  يربارب ، ساسحا  ملاع  رساترس  رد  دوخ  ناشیک  مه  ناوریپ و  اب  ددرگ  یم  ببـس  یتسه  هب  هاگن  نیمه 
.دشاب ینطو » ناهج   » حالطصا هب  و 
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نآرق رظنم  زا  یناسر  عالطا  هویش  ياهروحم 

لیذ دراوم  ایبنا ، یناسر  عالطا  ياه  هویش  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  تایآ  یسررب  زا 

هحفص 145) )

: دیدرگ جارختسا 

، هدئام  / 32 توبکنع ،  / 8 هرقب ،  / 164 نارمع ، لآ  105 و 106 /  لمن ،  / 40 تایآ : تانیب و  ییاناد ، ملع ، ساسا  رب  یناسر  عـالطا 
ءارسا  / 36 رفاغ ،  / 66 هدئام ،  / 110 رفاغ ،  / 34 هرقب ، 87 و 92 /  فارعا ،  / 101

بازحا  / 46 فسوی ،  / 111 فارعا ،  / 203 تریصب : تیوقت  اب  یناسر  عالطا 

لمن  / 40 تلاح : نیرت  عیرس  اب  یناسر  عالطا 

سنوی  / 94 خساپ : شسرپ و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

دوه  / 12 ماگنه : هب  یناسر  عالطا 

هدئام  / 32 فسوی ، هرقب و  /102 رمز ، /19 ناسنا : دارفا  رایتخا  يدازآ و  هب  يراذگ  شزرا 

هحفص 146) )
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توبکنع  / 8 رهد ،  / 3 هرقب ،  / 156 رابجا : مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

لافنا  / 46 هعزانم : زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

ءاسن  / 106 هط ، 43 و 44 /  توبکنع ،  / 46 ءارسا ،  / 53 لحن ، /125 نارمع ، لآ  / 20 نسحا : هجاحم  هلداجم و  اب  یناسر  عالطا 

هرقب 177 و 178 /  لمن ،  / 88 زور : ياهزاین  همه  هب  تبسن  یناسر  عالطا 

لآ /49 صصق ، /85 نباغت ، /5 مور ، /2 نارمع ، لآ  /49 حتف ، 27و28/ هبوت ، /33 هدنیآ : ثداوح  هتـشذگ و  رابخا  حرط  اب  یناسر  عالطا 
هبوت / 94 هط ، /128 نارمع ،

میرم  / 87 لحن ، 1 و 2 /  فاقحا ،  / 9 بازحا ، 45 و 47 /  فارعا ،  / 189 ریشبت : راذنا و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

هرقب  / 159 هتشذگ : يایبنا  تاعالطا  رابخا و  نامتک  مدع  اب  یناسر  عالطا 

هحفص 147) )

ءاسن  / 86 فرخز ،  / 54 ماعنا ،  / 108 هدئام ،  / 63 نانآ : تاراظتنا  تخانش  نیبطاخم و  هب  مارتحا  اب  یناسر  عالطا 
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ناقرف  / 33 رشح ،  / 24 21 لیثمت : ساسا  رب  یناسر  عالطا 

ءارعش  / 195 192 سی ،  / 17 ءارسا ،  / 106 هط ،  / 28 25 صصق ، 34 و 35 /  رنه : تغالب و  تحاصف و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

لافنا  / 30 هرقب ،  / 215 ون : تاعالطا  نداد  اب  یناسر  عالطا 

ءارسا  / 53 لحن ،  / 125 یقطنم : یلقع و  ناهرب  لالدتسا و  اب  یناسر  عالطا 

ءاسن  / 83 فسوی ،  / 5 تاعالطا : يدنب  هقبط  اب  یناسر  عالطا 

تلصف  / 3 ءارسا ،  / 106 یجیردت : شور  اب  یناسر  عالطا 

، ناقرف /33، فهک /54، ءارعش /214 نیبطاخم : يدنب  تیولوا  اب  یناسر  عالطا 

هحفص 148) )

هرقب  / 4 توبکنع ،  / 46

ءارعش  / 214 صصق ،  / 3 نیبطاخم : مهف  تیلباق  اب  یناسر  عالطا 

، أبس  / 49 ءایبنا ،  / 18 تقادص : اب  تسرد و  ربخ  نداد  اب  یناسر  عالطا 
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میهاربا 76 و 77 /  دیدح ،  / 46 هرقب ،  / 133 بازحا ،  / 70 تلصف ،  / 2

، تارجح  / 6 صصق ،  / 42 هرقب ،  / 260 تایراذ ، 10 و 11 /  فسوی ،  / 3 ءایبنا ،  / 56 صصق ،  / 5 3 قثوم : دنتسم و  یناسر  عالطا 
بازحا  / 70

، فسوی ات 111 /   3 یعقاو : یگدنز  زا  یشرب  ییوگ و  هصق  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

رشح 2 و 13 /  اه : ناسنا  یناور  یحور ، تالاح  نییبت  اب  یناسر  عالطا 

نمحر  / 4 هرقب ،  / 251 نایب : هوق  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

هحفص 149) )

ملق 1 و 2 /  همان : نتشون و  اب  یناسر  عالطا 

تلصف  / 3 ملع : لها  زا  توعد  اب  یناسر  عالطا 

تایراذ  / 55 هبوت ،  / 6 ءاسن ،  / 1 سمش ، ات 10 /   7 يو : میقتسم  تیلوئسم  درف و  یهاگآ  اب  یناسر  عالطا 
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ناقرف  / 195 میرحت ،  / 6 هداوناخ : یهاگآ  اب  یناسر  عالطا 

ءارعش  / 214 میرحت ،  / 6 هقطنم : هلحم و  هب  یناسر  عالطا 

تلصف  / 2 ءارعش ،  / 192 ءایبنا ،  / 55 أبس ،  / 49 ءایبنا ،  / 18 تیعقاو : اب  قابطنا  اب  یناسر  عالطا 

فسوی  / 111 27 قح : ساسا  رب  یناسر  عالطا 

، هدئام 63 و 32 /  ءاسن ،  / 148 بدا : مارتحا و  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هحفص 150) )

ماعنا  / 108

رمق /4 تاعزان ، /26 یهد : دنپ  يزومآ و  دنپ  اب  یناسر  عالطا 

فارعا  / 156 فارعا ،  / 33 رون ،  / 19 یمومع : یقالخا  بسانمان  تاعالطا  شرتسگ  شخپ و  زا  يریگشیپ  اب  یناسر  عالطا 

، هدئام 41 و 42 /  رون ،  / 16 تاعالطا : فیرحت  اب  هلباقم  اب  یناسر  عالطا 

ص:128

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


رون  / 12 نامقل ،  / 6

ییارقهق ریس  عاجترا و  اب  هلباقم  اب  یناسر  عالطا 

توبکنع  / 46 لحن ،  / 125 لافنا ،  / 46 نسحا : لادج  اب  یناسر  عالطا 

ص  / 87 ءایبنا ،  / 107 ملق ،  / 40 دعر ،  / 11 یناهج : یناسر  عالطا 

، بازحا 45و47/ فارعا ، /188 ساره :) میب و   ) راذنا تراشب و  یناسر  عالطا 

هحفص 151) )

لمن ات 2 /   1 میرم ،  / 97 لمن ، 1 و 2 /  فاقحا ،  / 9

نج  / 11 5 تاعالطا : يدزد  زا  هلباقم  تاعالطا و  ظفح  اب  یناسر  عالطا 

بازحا 60 و 61 /  نآ : هب  همطل  مدع  هعماج و  نایک  ظفح  اب  یناسر  عالطا 

ص  / 47 ناخد ،  / 22 هط ،  / 134 صصق ، /47 ءاسن ، /105 بازحا ، /45 وگلا : هئارا  اب  یناسر  عالطا 

دعر  / 11 نارمع ، لآ  /110 یعامتجا : يدرف و  لرتنک  تراظن و  تیوقت  اب  یناسر  عالطا 
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لمزم  / 10 فهک ،  / 6 ءایبنا ، 85 و 86 /  يزوسلد : هلصوح و  ربص و  اب  یناسر  عالطا 

ءارعش ات 195 /   192 سی ،  / 17 فافش : یناسر  عالطا 

هحفص 152) )

يدنب عمج 

زا ایبنا  یناسر  عالطا  فادها  لوصا و  ناونع  هب  لیذ  دراوم  یناسر  عالطا  ياه  هویـش  اب  هطبار  رد  هدش  حرطم  بلاطم  يدـنب  عمج  زا 
.دوش یم  جاتنتسا  نآرق  رظنم 

تانیب تایآ و  زا  يریگ  هرهب  اب  يروحم  ییاناد  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

تقو عرسا  رد  یناسر  عالطا 

یهافش یناسر  عالطا 

بوتکم یناسر  عالطا 
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نیبطاخم اب  بسانتم  یناسر  عالطا 

خساپ شسرپ و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

هحفص 153) )

نسحا لادج  اب  هعزانم و  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

ریشبت راذنا و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

یجیردت یناسر  عالطا 

ییوگ هصالخ  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

تاعالطا يدنب  هقبط  اب  یناسر  عالطا 

نایب تغالب  تحاصف و  يرنه ، ياه  یئابیز  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

یناسر عالطا  رد  یلقع  ناهرب  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

یناسر عالطا  رد  هدنیآ  هتشذگ و  رابخا  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 
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یناسر عالطا  شریذپ  رد  رابجا  مدع  اب  یناسر  عالطا 

نابطاخم زاین  هب  خساپ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هحفص 154) )

يا هقطنم  ارف  یناسر  عالطا 

دعر  / 11 نارمع ، لآ  /110 یعامتجا : يدرف و  لرتنک  تراظن و  تیوقت  اب  یناسر  عالطا 

فسوی نیبطاخم : يدنب  هقبط  اب  یناسر  عالطا 

سی فافش : یناسر  عالطا 

هحفص 155) )
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نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا  مراهچ ؛ لصف 
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نآرق رظنم  زا  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا 

هحفص 156) )

یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا 

یناسر عالطا  زورما و  ناهج 

الاو تیصخش  بوذجم  اه  تلیضف  هب  دنم  هقالع  ناسنا  ره  نآ  هعلاطم  اب  هک  تسا  نانآ  قالخا  یهلا  يایبنا  یگدنز  زا  دعب  نیرتابیز 
.دوش یم  نانآ  دنمشزرا  و 

تایآ هب  هجوت  اب  هک  دـندرک  یم  يوریپ  ینیزاوم  لوصا و  زا  دارفا  اـب  دروخرب  رد  دوخ  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  یهلا  ياـیبنا 
.درک ادیپ  یسرتسد  لوصا  نآ  هب  ناوت  یم  دیجم  نآرق  یسررب  اب  یهلا و 

نانآ .دـشاب  یم  هجوت  دروم  نانآ  یلمع  قالخا  ناونع  هب  نانآ و  راتفر  رد  يدراوم  مدرم  اب  نانآ  لماعت  هوحن  مایپ و  غالبا  شخب  رد 
هتخابلد هتفیش و  ملاع  طاقن  یصقا  رد  نانآ  ناوریپ  .دنشاب  یم  اه  ناکم  اه و  نامز  همه  يارب  تیناسنا  ياهوگلا 

هحفص 157) )

.دنشاب یم  نانآ  شنم  راتفر و 
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.دندوب یعامتجا  تالماعت  اهراتفر و  رد  لداعت  زا  رادروخرب  و  میرک »  » ییاه ناسنا  شرورپ  يارب  شالت  هب  یهلا  يایبنا 

گنهرف لاقتنا  .دنک  یگدنز  یتسد  یهت  رقف و  نودب  شمارآ و  حلـص ، رد  دنناوتب  ات  تسایبنا  قالخا  دنمزاین  زورما  یناهج  هدـکهد 
.دشاب یم  یناسر  عالطا  يارب  لیاسو  نیرتهب  زا  یکی  اهرظن  دیاقع و  لدابت  روظنم  هب  تردقرپ  ياه  هناسر  قیرط  زا  یهلا  يایبنا 

نیدب دـنیامن و  هدافتـسا  نانآ  مایپ  لاقتنا  طابترا و  تهج  گرزب  کچوک و  تاناکما  همه  زا  دـیاب  یهلا  يایبنا  ناوریپ  ناگتخابلد و 
.دنیامن افیا  یساسا  شقن  یگنهرف  یعامتجا و  یناسنا ، روما  رد  موس  هرازه  رد  يدج  ياه  ینوگرگد  رد  هلیسو 

وترپ رد  موس  هرازه  یناسر  عالطا  تاناکما  اب  ءایبنا  قالخا  لاقتنا  تسا  ملسم  هچنآ 

هحفص 158) )

دـمآزور و تیفیک ، اب  تاعالطا  دـیلوت  .دومن  دـهاوخ  مهارف  ار  يرتشیب  یـشخبرثا  يرادرب و  هرهب  هنیمز  هتفای ، هعـسوت  ناهذا  دـنویپ 
ياه تلاسر  زا  نیبطاخم  كرد  مهف و  اب  بسانتم 
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نآ داد  نورب  نآرق ، نوچمه  قثوم  عبانم  زا  ایبنا ، گنهرف  تاعالطا  شزادرپ  اب  روظنم  نیدب  هک  دشاب  یم  ایبنا  هریس  قالخا و  ناوریپ 
یناهج هب  یهتنم  رما  نیا  ددرگ و  رـصاعم  ندمت  يانغ  تیوقت و  تابجوم  دشاب و  یم  رـصاعم  هنـشت  ياه  ناسنا  تفایرد  مهف و  لباق 

جراخ تایدام  هزوح  زا  ار  ناسنا  نید ، هک  نوچ  دراد  فعاضم  یـشالت  هب  زاین  ایبنا  مایپ  لاقتنا  .دوش  یم  ایبنا  گنهرف  رت  يوق  ندش 
.دیاشگ یم  اهنآ  يور  هب  ار  بیغ  ملاع  زا  يا  هچیرد  دیامن و  یم 

ناوریپ ناـیلوتم و  تلاـسر  زا  نیا  دراد و  ربارب  دـنچ  يا  هنیزه  هب  زاـین  زورما  تاـطابترا  دازآ  رازاـب  رد  نـید  ماـیپ  نارادـیرخ  قـنور 
.دنرادرب ار  بسانم  ياه  ماگ  هک  تسا  ایبنا  گنهرف 

هحفص 159) )

یقلت زرط  هک  ( aptitude  ) اه ناسنا  ینورد  لماع  یکی  دراد  رارق  یلـصا  لماع  ود  ریثأت  تحت  ًالومعم  اه  ناسنا  یعاـمتجا  راـتفر 
هتشونان تاررقم  طباوض و  ای  فرع   ) موسر لماش  دوخ  هک  ( norms  ) اهراجنه ای  ینوریب  لماع  رگید  تسا و  یطیحم  روما  زا  درف 

و هعماج )
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لیلد هب  زورما  هعماج  رد  .دـنک  یم  عضو  هناهاگآ  دوخ  يراذـگ  نوناق  ياه  مسیناـکم  قیرط  زا  هعماـج  هک  تسا  یتاررقم  نیناوق و 
مزال یعامتجا  طیارـش  دیاب  لماع  ود  نیا  رب  يراذگرثا  تهج  .دنا  هتفرگ  رایـسب  ریثأت  لماع  ود  نیا  هدش  دیلوت  تاعالطا  دایز  مجح 

ياـهراتفر تخانـش  .تسناد  عـماوج  فرع  زا  یهاـگآ  دـیاب  ار  یناـسر  عـالطا  مهم  یناـبم  زا  یکی  لـیلد  نیمه  هـب  .دـشاب  دوـجوم 
نآ یگنهرف  یعامتجا  تکراشم  هیاس  رد  رتشیب  تلوهس  اب  دنـشاب  رداق  یهلا  يایبنا  گنهرف  ناگتفیـش  هک  دهد  یم  ناکما  یعامتجا 

.دنیامن يراذگرثا  هزوح  ود  نیا  رب  هدش  شزادرپ  تاعالطا  زا  يرادرب  هرهب  اب  هعماج 

هحفص 160) )

نیا ناگتفیش  ناوریپ و  دیاب  .دراد  ملق  هب  زاین  زین  یهلا  يایبنا  گنهرف  لاقتنا  هدش ، دای  دنگوس  ملق  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  روط  نامه 
.دنراذگب دقن  هب  هدومن و  هضرع  زور  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  دوخ  عبانم  اه و  هتشاد  گنهرف 

هک تسا  هعماج  حطس  رد  دوجوم  ياه  شنکاو  اه و  شنک  هعومجم  لاقتنا  یناسر  عالطا 
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هک رما  نیا  دـش و  دـهاوخ  مدرم  تکراشم  شیازفا  یهاگآ و  هب  یهتنم  تیاـهن ، رد  دریگ و  یم  ماـجنا  مدرم  راـکفا  تیفافـش  تهج 
قیرط زا  رگم  دشاب  یمن  رسیم  تسا ، نآ  ندش  یناهج  تمس  هب  تکرح  گنهرف و  ندرک  بلاغ  روظنم  هب  یگنهرف  هعـسوت  رب  ینتبم 

ياه يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  اب  ناهج  مدرم  مامت  ياه  یهاگآ  هک  تسا  رـسیم  یناـمز  مهم  نیا  یگنهرف و  ياـه  یهاـگآ  دـشر و 
.دبای دشر  یطابترا 

یطابترا ياه  يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  تسا ، ماجنا  لاح  رد  زورما  ناهج  رد  هک  هچنآ 

هحفص 161) )

هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  باـن  مالـسا  هب  تبـسن  ندز  همدـص  ییادز و  داـمتعا  تهج  رد  یمومع  راـکفا  رب  طلـست  و 
نهذ  » ياه هژورپ  تسا  ماجنا  لاح  رد  هچنآ  .دـشاب  یم  مالـسا  تما  یمالـسا و  ياهروشک  يونعم  تایح  هیلع  دـیدهت  نیرت  گرزب 

نادـنمرواب اذـل  .دـشاب  یم  یفیک  ظاحل  هب  مه  یمک و  ظاـحل  هب  مه  یمومع  راـکفا  هب  یهدوس »  » رود و هار  زا  یـسرتسد  و  يزاـس »
اب هک  دنشاب  یم  یتردق  رپ  یناسر  عالطا  ماظن  دنمزاین  زین  یهلا  يایبنا  بتکم 
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زا ات  دـنیامن  هدافتـسا  تصرف  ناونع  هب  دوجوم  دـیدهت  زا  ناکم  هرتسگ  ناـمز و  ندرک  هدرـشف  رد  یناـسر  عـالطا  ییاـناوت  هب  هجوت 
هرهب تلادـع »  » هب یبای  تسد  و  یگنهرف » يراکمه   » روظنم هب  اهنآ  نیفلاخم  طسوت  نآ  فیعـضت  ای  یهلا و  نایدا  گـنهرف  رامثتـسا 

.دنیامن مهارف  تاطابترا  يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  یهلا  يایبنا  گنهرف  يزاس  یناهج  هنیمز  دنیامن و  يرادرب 

هحفص 162) )

یم نایدا  هزوح  زا  جراخ  هک  يدـئاوز  اه و  هیاریپ  يا و  هیـشاح  ثحابم  زا  غراـف  یهلا  ناـیدا  نیب  كارتشا  هوجو  تسا  ملـسم  هچنآ 
رد رگیدـکی  اب  یهلا  نایدا  رت  يدـج  تالماعت  تاـطابترا و  رظتنم  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  ناوت  یم  هک  تسا  يدـح  هب  دـشاب 
اب ییارگ  يدام  زا  ناگتـسخ  لد  بذـج  یمومع و  ياه  یهاـگآ  تیوقت  اـب  هلیـسو  نیدـب  اـت  دوب  قاـفتا  دروم  لوصا  تیوقت  تهج 

ءایبنا یلمع  قالخا  تیوقت  تابجوم  درک و  باریـس  ار  ناگنـشت  ناج  یهلا ، يایبنا  تیـصخش  داعبا  ندرک  زور  هب  ندومن و  هتـسجرب 
دش و یناسنا  عماوج  رد 
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.میشاب يژولونکت  هعسوت  رانک  رد  اه  ناسنا  یقالخا  لماکت  یلاعت و  رظتنم  هلیسو  نیدب 

یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا 

یناکم و ینامز ، طیارش  هب  هجوت  اب  مادک  ره  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  یناسر  عالطا  هوحن  رد 

هحفص 163) )

اب يراتفر  دعب  رد  هچ  مالک و  رد  هچ  اهنآ  هدافتسا  دروم  نیزاوم  اه و  بوچراچ  .دندرک  یم  هدافتـسا  ییاه  شور  زا  دوخ  نیبطاخم 
.دشاب یم  يرادربوگلا  یسرتسد و  لباق  دیجم  نآرق  تایآ  هب  هجوت 

یناسر عالطا  تناما و  تقادص و  تیاعر 

.دندومن یم  ار  تناما  تقادص و  لماک  تیاعر  یناسر  عالطا  مایپ و  غالبا  رد  یهلا  نالوسر 

: دیامرف یم  هیآ 68  فارعا  هروس  رد 
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« .منیما یهاوخریخ  امش  يارب  نم  مناسر و  یم  امش  هب  ار  راگدرورپ  ياه  مایپ  نیمَأ : ٌحِصان  ْمَُکل  اَنَأ  یِّبَر َو  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  »

هحفص 164) )

یم هچ  ره  منک و  یمن  دایز  مک و  نآ  زا  ار  تاعالطا  زا  يزیچ  متـسین و  نئاخ  میامن و  یم  ار  تناما  تیاعر  تلاسر  غالبا  رد  ینعی 
تناما  » اب مأوت  غالبا  رد  ینابرهم  عضوم  زا  دروخرب  يزوسلد و  لماک  تیاعر  زین  یلمع  قالخا  رد  .تسامش  حالص  ریخ و  هب  میوگ 

مدع رب  دیکأت  نآرق  زین  هیآ 27  لافنا  هروس  رد  ظاحل  نیمه  هب  .دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  قالخا  یگژیو  زا  مایپ »
: دیامرف یم  دیامن و  یم  ار  اه  تناما  رد  تنایخ 

دیتسه و هجوتم  هک  یلاح  رد  دیرادن  اور  تنایخ  دوخ  تاناما  رد  دینکن و  تنایخ  ربمایپ  ادخ و  هب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  »
« .دیناد یم 

هیلع یـسوم  یلمع  راتفر  .تسا  ناـهانگ  نیرتروفنم  زا  هناـهاگآ  تروص  هب  نینمؤم  رارـسا »  » و لاوما »  » هب تبـسن  تناـما  رد  تناـیخ 
نمض بیعش  نارتخد  رظن  زا  مالسلا 
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هحفص 165)  ) َتْرَجْأَتْسا ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  ای  امُهادْحِإ  َْتلاق   » .تسا هدوب  تناما  تردق ، ندوب  اراد 

هک تسا  یسک  ینک ، یم  مادختسا  هک  یسک  نیرتهب  انامه  نک ، مادختسا  ار  وا  ردپ ! يا  تفگ : رتخد  ود  نآ  زا  یکی  ُنیمَْألا : ُّيِوَْقلا 
( صصق  / 26 «. ) تسا نیما  دنمورین و 

تاعالطا بذک  قدص و 

هب تبـسن  رگا  اصوصخم  دوش  مادـقا  هعلاطم  نودـب  دـیابن  نآ  یتسرد  قدـص و  هب  نانیمطا  تهج  زین  رابخا  تاعالطا و  شریذـپ  رد 
.دشاب هتشاد  دوجو  یکش  تاعالطا ، هدنیوگ 

: دیامرف یم  هیآ 6  تارجح  هروس  رد  نآرق 

هدروآ نامیا  هک  يدارفا  يا  َنیمِدان : ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَهلاهَِجب  امْوَق  اُوبیـُصت  ْنَا  اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  اـی  »
دیاب دروایب  یمهم  ربخ  امش  يارب  تسا  تیصعم  لها  هدش و  جراخ  ادخ  تعاطا  ریسم  زا  هک  يدرف  ینعی  یقساف  صخش  رگا  دیا 

هحفص 166) )

نودب ادابم  ات  دیوش  فقاو  نآ  تیناقح  هب  ات  دینک  صحفت  قیقحت و  شربخ  نوماریپ 
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« .دیوش نامیشپ  دوخ  راک  زا  سپس  دیناسرب و  بیسآ  یهورگ  هب  لهج  يور  زا  تهج و 

ربخ تحص  هب  نیقی 

نیقی تسا  مهم  هچنآ  ینعی  دریگ  رارق  لمع »  » دروم دش  ادیپ  ملع »  » نآ هب  یتقو  اما  داد  رثا  بیترت  دروآ  یم  قساف  هک  يربخ  هب  دیاب 
.تسا نایع  شیپ  زا  شیب  اه  هناسر  تیمکاح  رصع  رد  مکح  نیا  تیمها  .تسا  ربخ » تحص   » هب

( ءارسا  / 36 « ) نکن لابند  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  و  ٌْملِع : ِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  «َو ال 

هب نوچمه  نآرق  رـسفم  نآرق و  هب  درف  نیرت  هاگآ  ناونع  هب  تمکح ، همان و  هبطخ ، بلاق  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هدش تیبرت  نآرق و  هتفای  میلعت  ناونع 

هحفص 167) )

حرط ناگدـنیآ  يارب  مه  دوخ و  نارود  رـصع و  ياه  ناـسنا  يارب  مه  ار  زاـیندروم  راـبخا  تاـعالطا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دندومن

نآ هغـالبلا  جـهن  رد  هک  دـشاب  یم  یتدـیقع  یقـالخا ، یعاـمتجا ، یـسایس ، فلتخم  ياـه  شخب  رد  هدـش  حرط  راـبخا  تاـعالطا و 
.تسا هدنام  یقاب  اه  لسن  همه  يارب  ترضح 
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هریـس اما  دنیامن  یم  رابخا  نآ  هب  هراشا  ماما  ددرگ و  یمرب  هدنیآ  عماوج  رد  اه  ناسنا  تارییغت  تالوحت و  هب  ماما  تاملک  زا  یـشخب 
.اه نآ  ندناوخ  ندینش و  طقف  هن  تسا  رابخا  تاعالطا و  هب  لمع  رد  ماما  دیکأت  و 

تاعالطا هب  لمع  قیوشت 

: دنیامرف یم  تمکح 98  رد 

هحفص 168) )

كدنا نآ  هب  ناگدننک  لمع  ناوارف و  ملع  نایوار  اریز  دینک  لقن  دیونـشب و  هن  دینک  لمع  .دیمهفب  ار  نآ  دیدینـش  ار  یتیاور  نوچ  »
« .دنا

تاعالطا هب  تبسن  لماک  قیقحت 

: دنیامرف یم  زین  همان 69  رد 

« .تسا ینادان  هناشن  هک  رادنپم  غورد  ار  يربخ  ره  تسا و  ییوگ  غورد  هناشن  هک  نکم  وگزاب  يدینش  هچره  »

.دنیامرف یم  هیصوت  رابخا  تاعالطا و  هب  تبسن  ار  لماک  قیقحت  یسررب و  ماما  ینعی 
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قح هب  تاعالطا  هئارا 

رابخا تاعالطا و  ندوب  قح » رب   » هب دیکأت  یتموکح  نارازگراک  هب  همان  نامه  رد 

هحفص 169) )

: دنیامرف یم  دننک  یم  هدش  هئارا 

« رواین نابز  رب  نخس  قح  هب  زج  »

رد دـیابن  هدنونـش  مه  دـشاب و  هتـشاد  نانیمطا  ًالماک  تاعالطا  یتسرد  هب  دـیاب  تاعالطا  هدـنیوگ  مه  هغالبلا  جـهن  رد  ماما  رظنم  زا 
یم رتریطخ  تاعالطا  نداد  رد  دـنراد  رارق  تیلوئـسم  عضوم  رد  هک  یناسک  هفیظو  املـسم  اـما  دـنک  دـیدرت  تاـعالطا  همه  یتسرد 

.تسا رابنایز  رایسب  نآ  راثآ  هک  دوش  یم  اجبان  تسردان و  تاعالطا  شوختسد  یمومع  راکفا  اهنآ  راتفگ  اب  نوچ  دشاب 
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قثوم دنتسم و  تاعالطا 

: دیامرف یم  هیآ 3  صصق  هروس  رد  ربخ  عبنم  ندوب  دنتسم  قثوم و  اب  هطبار  رد 

هحفص 170) )

چیه تسا و  ریطاسا  لیطابا و  تافارخ و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ینعی  .میناوخ  یم  وت  رب  قح  هب  ار  نوعرف  یـسوم و  راـبخا  زا  یـضعب  اـم  »
لمأت لباق  یتاعالطا  دراد و  رابتعا  یمالک  اذل  .دننک » ربدت  نآ  رد  هک  میناوخ  یم  یموق  رطاخ  هب  ار  تایآ  نیا  .تسین  نآ  رد  یکش 

.دشاب قح »  » هک تسا 

: دیامرف یم  هیآ 70  بازحا  هروس  رد 

« .دییوگب تسرد  قح و  نخس  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ادیدَس : ًالْوَق  اُولُوق  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَما  َنیذَّلااَهُّیَا  ای  »

.دشاب یم  هجوت  دروم  نآ  ندوب  عقاو  قفاوم  ندوب و  قح  تاعالطا و  ندوب  تسرد  زا  نانیمطا  نتشاد  ینعی 
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بذک تاعالطا  اب  هناروبص  دروخرب 

هحفص 171) )

رد ناکم  نامز و  تائاضتقا  هب  هجوت  ظاحل  هب  هک  دـندوب  وربور  غورد » بذـک و   » تاعالطا اب  هاگ  یهلا  يایبنا  مایپ  غـالبا  ریـسم  رد 
یتـقو مالـسلا  هیلع  فسوی  هصق  رد  ًـالثم  .دـندومن  یم  روبع  نآ  زا  هناـمیرک  دـندومن و  یم  دروخرب  نآ  اـب  هناروبـص »  » عـطقم کـی 

فـسوی ردارب  هکنیا  دندش و  هجاوم  هاشداپ  هنامیپ  ندـش  مگ  هلأسم  اب  دـندوب و  هدـمآ  فسوی  دزن  هب  کمک  تفایرد  تهج  ناردارب 
: دنتفگ اهنآ  تشاد  رارق  ماهتا  ناظم  رد 

یلیخ هدـیدزد  ار  هاشداپ  هنامیپ  زورما  وا  رگا  ْمَُهل : اهِدـُْبی  َْمل  ِهِسْفَن َو  یف  ُفُسُوی  اهَّرَـسَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ٌخَأ  َقَرَـس  ْدَـقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ  اُولاـق 
هب تشاد و  ناهنپ  لد  رد  ار  خلت )  ) نخس نیا  فسوی  .دش  يدزد  بکترم  هک  تشاد  يردارب  ًالبق  وا  هکنیا  يارب  تسین  بجعت  ياج 

( فسوی  / 77 « ) .درواین ناشیور 
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دارفا یصوصخ  میرح  تیاعر 

هحفص 172) )

.دشاب یم  نانآ  یصوصخ  میرح  لماک  تیاعر  اب  اه  ناسنا  تمارک  تمرح و  ظفح  یهلا  يایبنا  یقالخا  شنم 

: دیامرف یم  هیآ 27  رون  هروس  رد 

تسین امش  هناخ  هک  ییاه  هناخ  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اوُِسنْأَتْـسَت : یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
« .دیهاوخ هزاجا  دیهد و  ییانشآ  هکنیا  رگم  دیوشن  لخاد  هدزرس ) )

تبحم و فطل ، اب  مأوت  هنابدؤم و  تروص  هب  ینعی  دننک  هدامآ  ار  دوخ  اهنآ  دـیاب  دارفا  یـصوصخ  میرح  رد  ندـش  دراو  يارب  ینعی 
یم شناـبحاص  هک  يروـما  لاـبند  هب  ینعی  تارجح ) /12  ) دـینکن سـسجت  زین  رگیدـکی  اب  لماعت  طاـبترا و  ماـگنه  دوب و  تقادـص 

.دیزاسن شاف  ار  اهنآ  دیریگن و  دنامب  هدیشوپ  دنهاوخ 

هحفص 173) )
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یمومع تفع  تیاعر 

ددرگ و علطم  هعماج  شزومآ ، یهاگآ و  ظاحل  هب  ات  دنیامن  حرط  ار  يدراوم  دش  یم  مزال  ترورض  هب  هک  يدراوم  رد  یهلا  يایبنا 
هک یناسر  عالطا  زا  يدراوم  اما  دـندناسر ، یم  مدرم  عالطا  هب  هجو  نیرتابیز  هب  ار  نآ  دـیامن  يریگ  تربع  ینایرج  هثداـح و  زا  اـی 

تـسا نکمم  مزال  ياه  میرح  دودح و  تیاعر  نودب  زاب و  يا  هویـش  هب  نآ  حرط  مه  تسا و  يرورـض  مدرم  يارب  نآ  شزومآ  مه 
ریغ دعب  هب  مادک  چیه  هدنونـش  ای  هدنناوخ و  هک  دوش  یم  هتخادرپ  لئاسم  نیا  هب  ابیز  ردـق  نآ  دـیامن ، دراو  همطل  یمومع » تفع   » هب

.دوش یم  یهتنم  صخش  يدنمرواب  یهاگآ و  شیازفا  هب  عوضوم  حرط  اقیقد  هکلب  دیامن  یمن  هجوت  نآ  یقالخا 

یتایآ رد  ای  دزادرپ و  یم  درم  نز و  طباور  دودح  حرط  هب  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  ًالثم 

هحفص 174) )

نمض هدش  هدافتسا  ظافلا  عون  هک  دنک  یم  نایب  ار  رهوش  نز و  طباور  ماکحا  نآرق  زا 
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.دشاب یم  یمومع  تفع  ایح و  ظفح  تهج  رد  زایندروم ، ياه  یهاگآ  شیازفا 

حرط اـما  تسا  یقـشع  ناتـساد  کـی  نآرق  رد  فسوی  ناتـساد  ییاـبطابط  همـالع  هدوـمرف  هب  هکنیا  مغر  یلع  زین  ناتـساد  بلاـق  رد 
.تسا مهم  رایسب  ارجام  زا  يریگ  تربع  ایح ، بدا و  دودح  ظفح  نمض  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عوضوم 

ربخ نآ  زا  نیا  زا  شیپ  املـسم  هک  مینک  یم  وگزاـب  وت  رب  میدرک  یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا  قیرط  زا  ار  اـه  تشذگرـس  نیرتـهب  اـم  »
( فسوی  / 3 « ) .یتشادن

راک تبقاع  يو و  لمع  یتشز  ادخ و  هب  هجوت  فسوی  فرط  زا  نآرق  .دراد  فالخ  ياضاقت  فسوی  زا  اخیلز  هک  ییارجام  نینچ  رد 
.دناد یم  یهلا  يایبنا  شنم  فالخ  ار  هعماج  رد  اه  یتشز  ندومن  راکشآ  عویش و  نآرق ، .دهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار 

هحفص 175) )

باذـع ترخآ  اـیند و  رد  ناـنآ  يارب  دـنهد  هعاـشا  ار  روآ  داـسف  روما  اـه و  یتشز  نمؤم  مدرم  نیب  رد  دـنراد  تسود  هک  یناـسک  »
( رون  / 19 « ) .تسا یکاندرد 
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هعماج درف و  یتیریدم  دوخ  یلرتنک و  دوخ  شرورپ 

ملاس مدرم ، یتیریدـم » دوخ   » و یلرتنک » دوخ   » بلاق رد  هدرتسگ  شالت  هعماج و  رد  ایح  تمرح و  ظفح  اـیبنا ، یناـسر  عـالطا  هویش 
.دشاب یم  هعماج  درف و  یقالخا  يزاس 

لماع ناونع  هب  اوقت »  » لصا دراد : هجوت  لصا  ود  هب  يریگـشیپ  تهج  روما  رب  اهنآ  لرتنک  مدرم و  تراظن  رما  رب  دیجم  نآرق  رد  اذـل 
یم دـیکأت  درف  ره  رب  ار  نآ  ماـجنا  هک  ینوریب  تراـظن  لرتنک  تهج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  دارفا و  رد  ینورد  لرتـنک 

.دیامن

هب فسوی  دنک  یم  تساوخرد  فسوی  زا  اخیلز  یتقو  فسوی  هروس  رد 

هحفص 176) )

.دیامن یم  يرادهگن  هسوسو  زا  ار  وا  ینورد  لرتنک  ینعی  درب  یم  هانپ  ادخ 

هانپ تفگ : فسوی  .مَاوت  نآ  زا  هک  ایب  تفگ : تسب و  مکحم  ار  اهرد  تساوخ و  ماک  وا  زا  دوب  شا  هناخ  رد  فسوی  هک  ینز  نآ  «و 
تسا هتشاد  وکین  ارم  هاگیاج  .تسا  نم  راگدرورپ  وا  ادخ  رب 
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تیریدـم و دوخ  سفن  دوخ و  رب  ینعی  دوش  یم  هسوسو  زا  فـسوی  يرادـهگن  لـماع  یهلا  ياوـقت  موـش » یمن  ناراکمتـس  زا  اـعطق 
یساسا مهم و  ياهزارف  نآ  ءزج  ءزج  ارجام و  هیلک  حرط  نودب  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  ینامز  نآرق  تغالب  تحاصف و  .دراد  لرتنک 
ياهزارف فسوی  ناتـساد  رد  ًالثم  .دشاب  ارجام  زا  يزومآدنپ  يریگ و  هجیتن  هب  رداق  نآ  ساسا  رب  ات  دـیامن  یم  میهفت  هدـنناوخ  هب  ار 

.دشاب یم  يریگ  هجیتن  هب  رداق  دوخ  درف  اما  دسر  یم  عالطا  هب  مهم 

يرظان موصعم  يرظان و  ادخ  نمض  ار  هعماج  درف و  دودح  ظفح  تیرومأم  ءایبنا  فالخ ، روما  شرتسگ  عویش و  زا  يریگـشیپ  يارب 
زا دوخ  هک  دنهد  یم  اه  ناسنا  درف  درف  هب 

هحفص 177) )

اه و تلیضف  هب  یگتسارآ  اه و  يدنب  ياپ  اه و  يدنمرواب  تیوقت  اب  رما  نیا  دنیامن و  ینابهگن  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، طیحم 
.دنزادرپب بسانم  یناسر  عالطا  هب  ییابیکش  ربص و  هنسح ، قالخا  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  تسا  رسیم  يوقت  شرورپ 

: دیامرف یم  هیآ 110  نارمع  لآ  هروس  رد 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دیدش  هدیرفآ  یناسنا ، هعماج  هب  تمدخ  يارب  اه و  ناسنا  دوس  هب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش  »
« .دینک یم 

: دیامرف یم  نارمع  لآ  هیآ 104  رد 

« .دنناراگتسر ار  اهنآ  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یکین  هب  توعد  یعمج  امش  نایم  زا  دیاب  »

: دیامرف یم  هیآ 53  ءارسا  هروس  رد 

هحفص 178) )

« .دشاب نیرتهب  هک  دییوگب  مناگدنب  هب  »

ارادم وفع و  زا  يریگ  هرهب  اب  اه  یبوخ  هب  اه  يدب  عفد 

: دیامرف یم  هیآ 199  فارعا  هروس  رد 

(.« نکم هزیتس  نانآ  اب   ) نادرگ يور  نالهاج  زا  امن و  توعد  اه  یکین  هب  ریذپب و  ار  ناشرذع  نک و  ارادم  اهنآ  اب  »
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: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

 / 96 « ) .میرت هاـگآ  دـننک  یم  فیـصوت  اـهنآ  هچنآ  هب  اـم  هد  یکین  هب  ار  يدـب  خـساپ  نک و  عـفد  تسا  رتـهب  هک  یهار  زا  ار  يدـب  »
( نونمؤم

زا تمارکاب  روبع  ارادم و  اه و  یبوخ  هب  اه  يدب  عفد  وفع و  لصا  زا  يریگ  هرهب 

هحفص 179) )

یتسود هب  اه  ینمشد  زا  يرایسب  هک  ددرگ  یم  ببـس  ایبنا  راتفر  رد  یلمع  هویـش  نیا  .تسا  ایبنا  تیباذج  زومر  زا  هدوهیب  وغل  لامعا 
.ددرگ لیدبت  یمیمص  مرگ و  ياه 

ردص هعس  اب  دروخرب 

اب دیاب  هک  دنشاب  یم  اراکان  ياه  گنهرف  یفارخ و  هدیـسوپ و  ياه  تنـس  اب  دروخرب  ضرعم  رد  هشیمه  خیرات  لوط  رد  ناناسر  مایپ 
.دنریگن رارق  نیدسفم  ریثأت  تحت  هک  تسا  نآ  نآرق  رادشه  هزرابم  ریسم  رد  اما  دننک  هزرابم  اهنآ 

يدهاش اهنآ  رادرک  راتفگ و  هک  دوش  یمن  بوسحم  نانآ  يارب  راعش  اهنت  زین  حالصا 
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.تسا هدوب  ردص  هعس  اب  دروخرب  یناسر ، عالطا  هار  رد  ایبنا  راتفر  یلمع  هویش  .ددرگ  بوسحم  فده  نیا  رب 

هحفص 180) )

.لقع قفا  شرتسگ  اب  هارمه  لوصا  هب  رکف  يدنب  ياپ  حور و  تعسو  اب  ینعی 

( حارشنا  / 1 « ) میدرکن خارف  ار  وت  هنیس  ام  ایآ  َكَرْدَص : ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  «َأ 

یم هدرمش  یهلا  ياهرفیک  زا  یکی  ردص  قیض  یهلا و  بهاوم  زا  ردص  هعـس  تسا ، ردص » قیـض   » ناناسر مایپ  ردص » حرـش   » لباقم
.دوش

یم هداشگ  عیـسو و  وا  حور  نآ  وترپ  رد  دنکفا و  یم  دهاوخب  سک  ره  بلق  رد  ادـخ  هک  تسا  يرون  ردـص  هعـس  : » دـندومرف ربمایپ 
« .دوش

.دنک یم  ردص  هعس  تساوخرد  دنوادخ  زا  دوش  یم  توعد  ادخ  رما  هب  نوعرف  اب  هزرابم  يارب  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم 

ار مراک  نک و  هداشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ  يْرمَأ : یل  ْرِّسَی  َو  يرْدَص ، یل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق  »
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( هط 25 و 26 /  « ) نک ناسآ 

هحفص 181) )

اه ناسنا  يارب  تسا  سرد  رسارس  یهلا  ناناسر  مایپ  یگدنز 

 / 4 « ) دـینک ادـتقا  شباحـصا  میهاربا و  رب  هک  تسا  وکین  نانمؤم  امـش  يارب  ُهَعَم : َنیذَّلا  َمیهاْربِإ َو  یف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناـک  ْدَـق  »
( هنحتمم

( بازحا  / 21 « ) تسا هّللا  لوسر  رد  وکین  يوگلا  نینمؤم  امش  يارب  ٌهَنَسَح : ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  »

.دیدرگ یم  اهنآ  ناوریپ  تیبرت  ثعاب  هک  تسا  هدوب  نانآ  یلمع  یگدنز  یهلا  نالوسر  یناسر  مایپ  هار  نیرترثؤم 

.دوش یم  یفرعم  ناناملسم  هوسا  وگلا و  ربمایپ  رطاخ  نیمه  هب  تسا  امنهار  اهنآ  توکس  و  لمع ، نخس ،

هحفص 182) )

.دنتفرگ یم  هرهب  اه  یتسود  هب  اه  ینمشد  لیدبت  يارب  ردص  حرش  زا  نانآ 
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: دیامرف یم  هیآ 34  تلصف  هروس  رد 

ناسکی يدـب  اب  یکین  و  ٌمیمَح : ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َـال  ُهَنَـسَْحلا َو  يِوَتْـسَت  ـال  «َو 
یتـسود نوچ  دوب  ینمـشد  وا  وت و  ناـیم  هک  یـسک  ناـمه  دـید  یهاوخ  هاـگان  هک  نک  عـفد  تسا  رتوـکین  هچنآ  اـب  ار  يدـب  تسین 

( تلصف  / 34 « ) .تسا هتشگ  یمیمص 

يرابدرب ربص و 

زا گرزب  يا  هرهب  ياراد  هک  یسک  زج  ار  نآ  دوشن و  اطع  دنیابیکش  هک  یناسک  هب  زج  بوخ  تلصخ  نیا  : » دیامرف یم  همادا  رد  «و 
« .درواین تسد  هب  تسا  اوقت  نامیا و 

هحفص 183) )

( تلصف  / 35 « ) ٍمیظَع ٍّظَح  وُذ  َّالِإ  اهاَّقَُلی  ام  اوُرَبَص َو  َنیذَّلا  َّالِإ  اهاَّقَُلی  ام  «َو 

زا نتفرگ  يرای  نآرق  اذـل  .تسا  یهلا  يایبنا  یقالخا  داعبا  نیرتابیز  زا  یلمع و  سرد  کـی  ربص »  » زا نتـسج  يراـی  لـیلد  نیمه  هب 
هچرگا دنک  یم  هیصوت  اه  ناسنا  هب  ار  ربص 
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.دنعشاخ راگدرورپ  هب  تبسن  لد  رد  هک  يدارفا  يارب  رگم  راوشد  تسا  يراک 

( هرقب  / 45 « ) .دیریگب يرای  زامن  ربص و  زا  ِهالَّصلا : ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  «َو 

.دناد یم  ربص »  » ار نانمشد  رب  يزوریپ  كالم  هیآ 66  لافنا  هروس  رد  اذل 

ود رب  ادخ  تساوخ  هب  دنشاب  رفن  رازه  امش  زا  رگا  دندرگ و  یم  زوریپ  رفن  تسیود  رب  دنشاب  تماقتـسا  اب  رفن  دص  امـش  زا  رگا  سپ  »
« .تسا نارباص  اب  دنوادخ  دننک و  یم  هبلغ  رفن  رازه 

.دننک تمواقم  اه  یتخس  همه  ربارب  رد  هک  تسا  هدوب  یهلا  يایبنا  همه  یقالخا  ياه  یگژیو  زا  یناسر ، مایپ  رد  ربص 

هحفص 184) )

باتـش دـندرک و  ربص  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  نک  ربص  سپ  ْمَُهل : ْلِْجعَتْـسَت  ِلُسُّرلا َو ال  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  »
( فاقحا  / 35 « ) نکم نانآ  تبوقع ) رد  )

هناروبص اه  یتخس  نیا  رب  دندومن و  یم  ار  ناوارف  ياه  یتخـس  لمحت  یهلا  مایپ  غالبا  رد  ءایبنا  همه  هکنیا  رب  هوالع  ظاحل  نیمه  هب 
.دندومن یم  يرابدرب  تماقتسا و 
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.دنتشاد ردص  حرش  تساوخرد  دوخ  فیلاکت  يادا  تهج  زین  دنوادخ  زا  دندوب و  هداشگ  ياه  هنیس  ياراد  یگمه  اهنآ 

« امن هداشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ  يرْدَص : یل  ْحَرْشا  ِّبَر  »

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  حارشنا  هروس  رد  و 

( حارشنا  / 1 « ) میدرکن هداشگ  ار  تا  هنیس  ایآ  َكَرْدَص : ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  «َأ 

هحفص 185) )

هلداجم مدع 

شنم رد  ظاحل  نیدب  دندوب و  لئاق  مارتحا  زین  اهنآ  نایب  هدیقع و  يارب  اه  ناسنا  هب  یهلا  یحو  نایب  نمض  نالوسر  مایپ  غالبا  رما  رد 
خساپ رد  یلو  دنتشاد  ار  تخـس  ياهدروخرب  یگدامآ  دارفا  ربارب  رد  اهنآ  اذل  تسا  هتـشادن  دوجو  ًالـصا  هدیقع  رکف و  لیمحت  اهنآ 

.دنتفرگ یم  شیپ  رد  ار  طیارش  اب  بسانتم  ییاه  شور  اهنآ 

: دیامرف یم  هیآ 20  نارمع  لآ  هروس  رد  ًالثم 
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اْوَّلَوَت ْنِإ  اْوَدَتْها َو  ِدَقَف  اوُمَلْسَأ  ْنِإَف  ُْمتْمَلْسَأ  َنیِّیِّمُْألا َأ  َباتِْکلا َو  اُوتوُأ  َنیذَِّلل  ُْلق  ِنَعَبَّتا َو  ِنَم  ِهَِّلل َو  َیِهْجَو  ُتْمَلْسَأ  ْلُقَف  َكوُّجاَح  ْنِإَف  »
ربارب رد  مناوریپ  نم و  وگب  و  نکن )، هلداجم  اهنآ  اب  ، ) دـنزیخرب زیتس  وگتفگ  هب  وت  اب  رگا  داـبِْعلِاب : ٌریـَصب  ُهَّللا  ُغـالَْبلا َو  َکـْیَلَع  اـمَّنِإَف 

( يراصن دوهی و   ) دنتسه باتک  لها  هک  اهنآ  هب  میا و  هدش  میلست  وا  نامرف  دنوادخ و 

هحفص 186) )

رگا دنبای و  یم  تیاده  دنوش  میلست  قح ) قطنم  نامرف و  ربارب  رد   ) رگا دیا ؟ هدش  میلست  مه  امش  ایآ  وگب  ناکرـشم )  ) ناداوس یب  و 
لآ  / 20 « ) .تسا انیب  ناگدـنب  دـیاقع  لامعا و  هب  تبـسن  ادـخ  تسا و  تلاسر  غالبا  اهنت  وت  رب  اریز  شاـبم ) نارگن   ) دـننک یچیپرس 

( نارمع

وفع یشوپ و  مشچ  لصا  اب  راکشآ  یناسر  مایپ 

.دزاس یم  نشور  ار  نینمؤم  ربمایپ و  یلمع  شنم  تایآ 14 12  نباغت  هروس  رد  .دنشاب  یم  قلاخ  ناناسر  مایپ  یهلا  نالوسر 

ادخ و  ُنیبُْملا : ُغالَْبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنِإَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  «َو 
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( نباغت  / 12 « ) .تسا راکشآ  یناسر  مایپ  طقف  ربمایپ  رب  دینادرگب  يور  رگا  سپ  دیرب  نامرف  ار  ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار 

هحفص 187) )

.دیامن یم  یشوپ  مشچ  وفع و  هب  رما  ار  اهنآ  دنشاب  هتشاد  دیاب  ناشنامیا  ظاحل  هب  دارفا  هک  یعضوم  حیرشت  اب  هیآ 13  رد  اما 

يا ٌمیحَر : ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَت  اوُحَفْـصَت َو  اوُفْعَت َو  ْنِإ  ْمُهوُرَذْـحاَف َو  ْمَُکل  اوُدَـع  ْمُکِدالْوَأ  ْمُکِجاوْزَأ َو  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
دیشاب رذحرب  اهنآ  زا  دنیامش  نمشد  ناشنامیا  رطاخ  هب  ناتنادنزرف  امش و  نارـسمه  زا  یخرب  دیدرت  یب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

( نباغت  / 14 « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  زین  ادخ  نامگ  یب  دییاشخبب  دیشوپب و  مشچ  دیرذگ و  رد  اهنآ  فالخ  زا  رگا  و 

.دنیامن عفد  اه  یبوخ  هب  ار  اه  يدب  ءایبنا  یلمع  هریس  ساسا  رب  دنیامن  شالت  یتسیاب  دارفا  اذل 
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( تلصف  / 34 « ) نک عفد  تسا  رتوکین  هچنآ  اب  ار  يدب  ُنَسْحَأ : َیِه  یتَّلِاب  ْعَفْدا  »

هحفص 188) )

.دشاب یم  یهلا  يایبنا  قالخا  زا  مدرم  تکراشم  هرواشم و  زا  موادم  يریگ  هرهب 

« .دراد تسود  ار  نالکوتم  دـنوادخ  اریز  نک  لکوت  ادـخ  رب  یتفرگ  میمـصت  هک  یماـگنه  اـما  نک ، تروشم  اـهنآ  اـب  اـهراک  رد  «و 
( نارمع لآ   / 159)

یم راتفر  نآ  زا  ریغ  رگا  هک  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  راتفر  يابیز  ياه  هولج  زا  فاـطعنا  شمرن و  وفع ، نتـشاد 
.دوب مهارف  ًالماک  مدرم  یگدنکارپ  يارب  هنیمز  دومن 

تروشم لصا  تیاعر 

متاخ ربمایپ  هب  دیکأت  دراوم  زا  اهنآ  تیصخش  ندرب  الاب  عامتجا و  درف و  شرورپ  رد  نآ  يدنمدوس  ظاحل  هب  دارفا  اب  ندرک  تروشم 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ترضح یحو »  » عبات افرص  دراوم  نآ  رد  هکلب  دوبن  یهلا  ماکحا »  » رد ربمایپ  تروشم 

.تسا هدوب  ماکحا  نآ  ندومن » هدایپ  هوحن   » تاروتسد و يارجا »  » زرط رد  هکلب  دوب  قح 
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تخبدب تروشم  اب  زگره  سک  چیه  دندومرف : ناشیا  .دومن  یم  تروشم  نارای  باحصا و  اب  ررکم  كرابم  یگدنز  رد  مرکا  لوسر 
«. تسا هدشن  تخب  شوخ  يأر  دادبتسا  اب  و 

مه زاب  مرکا  لوسر  اما  دـحا  گـنج  رد  هلمج  زا  تسا  هتـشادن  یتبثم  جـیاتن  دراوم  زا  یـضعب  رد  هچرگا  اـهراک  رد  ربماـیپ  تروشم 
.دندومن لمع  نارای  زا  یکی  رظن  هب  هاگودرا  لحم  باختنا  رد  ردب  گنج  رد  هلمج  زا  دومن  یم  تروشم 

مدرم هب  هقالع  روش و 

متاخ لوسر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  دایز  يدـح  هب  نآ  هب  نامیا  مایپ و  غالبا  رد  اهنآ  تبغر  مدرم و  هب  نالوسر  هقالع  قشع و  تدـش 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 190) )

ار نتشیوخ  یهد و  داب  رب  ار  دوخ  ناج  یهاوخ  یم  وت  ییوگ  ًافَـسَأ : ِثیدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنِإ  ْمِهِراثآ  یلَع  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف  »
( فهک  / 6 « ) .دنروآ یمن  نامیا  ینامسآ  باتک  نیا  هب  اهنآ  ارچ  هک  ینک  كاله  هودنا  تدش  زا 
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: دیامرف یم  زین  تایآ 3 و 4  ءارعش  هروس  رد 

دوخ یهاوخ  یم  ییوگ  َنیعِـضاخ : اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًهَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  َنینِمُْؤم ، اُونوُکَی  َّالَأ  َکَسْفَن  ٌعِخاـب  َکَّلََعل  »
ورف نامـسآ  زا  يا  هیآ  میهاوخب  رگا  میا و  هداد  رارق  دازآ  ار  اهنآ  ام  روخم ، مغ  .دـنروآ  یمن  نامیا  اه  نیا  ارچ  هک  ینک  كـاله  ار 

« .دیآ دورف  نآ  ربارب  رد  رایتخا  یب  ناشیاه  ندرگ  هک  میتسرف  یم 

سفن ياوه  زا  زیهرپ  ذفان و  مالک  اب 

دیما ار  یهلا  باوث  هک  يروما  دروم  رد  رگم  تفگ  یمن  نخـس  زگره  ربماـیپ  موصعم ، هدومرف  هب  .تسوگلا  زین  شراـتفگ  رد  ربماـیپ 
.تفگ یم  نخس  ذفان  تاملک  اب  تشاد و 

( مجن  / 3 « ) .تفگ یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  دمحم  يوَْهلا : ِنَع  ُقِْطنَی  ام  «َو 
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تشاد وکین  یقالخا  وا 

( ملق  / 4 « ) .يراد يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  وت  دمحم  يا  ٍمیظَع : ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  «َو 

.درک یم  بذج  ار  ناوریپ  هلصوح ، تماقتسا و  ربص و  اب  هارمه  ناشیا  دننام  یب  تیمیمـص  افـص و  ربمایپ و  ریظن  یب  تبحم  فطل و 
.داد یم  رارق  ریثأت  تحت  مه  ار  تخسرس  نانمشد  هک  تسا  ناشیا  ياه  هبذاج  نیرت  مهم  زا  ربمایپ  قالخا  یلاع  مراکم 

هحفص 192) )

.دیوگ یم  نخس  یمرن  اب  دوخ  نامز  نوعرف  ربارب  رد  یتح  یسوم  ترضح 

( هط  / 44 « ) .دسرتب ادخ  زا  ای  دوش  رکذتم  دیاش  دییوگب  نخس  یمرن  هب  یسوم  يا  یشْخَی : ْوَا  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  انَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  »

.دوب هارمه  ناتسود  ناردارب و  هب  تبسن  تبحم  ینابرهم و  زا  ینوناک  اب  زین  ربمایپ  راتفر 

.دوب مکحم  يدس  دننام  زین  نانمشد  ربارب  رد  و 
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رافک ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  تسا و  ادخ  هداتسرف  دمحم  ْمُهَْنَیب : ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  »
( حتف /29 « ) .دننابرهم دوخ  نایم  رد  دیدش و  تخسرس و 

.تسا نانآ  يزیر  نوخ  يزوت و  هنیک  عفر  ناتسود و  اب  هلصاف  فذح  ناناسر ، مایپ  هب  نآرق  هزومآ 

( ءارعش  / 215 « ) .رتسگب دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  رپ  لاب و  َنینِمْؤُْملا : َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  «َو 

تسا ملاع  مدرم  همه  يارب  تمحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر 

یتمحر زج  ار  وت  ام  .تسا و  تمحر  ناهج  نایاپ  ات  هدـنیآ  ياه  ناسنا  همه  يارب  ربمایپ  دوجو  َنیَملاْعِلل : ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  «َو 
( ءایبنا  / 107 « ) میداتسرفن نایناهج  يارب 

نیتسار نانمؤم  ناوریپ و  دوجو  تسا  لمأت  لباق  رایـسب  هک  هچنآ  هتـشذگ  خـیرات  رد  یناسر  عالطا  ياه  تیدودـحم  همه  مغر  یلع 
لیبق زا  ناهج  طاقن  یصقا  رد  یهلا  نایدا 
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ملاع طاقن  نیرترود  رد  .دنا  هدومن  حتف  ار  ناهج  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یسیع و  یسوم و  ترـضح  نییآ  هب  نیدقتعم 
هار رد  دنزرو و  یم  قشع  اهنآ  هب  هناقشاع 

.دنشاب یم  ناج  لام و  زا  نتشذگ  هب  رضاح  دوخ  تاداقتعا 

.تسا یهلا  ناناسر  مایپ  نامیپ  دهع و  هب  يافو  راتفگ و  هب  لمع  قلخ ، نسُح  تقادص ، قدص و  بوذجم  یناسنا  هعماج 

ندوب دعولا  قداص 

رد وا  هک  نک  دای  لیعامـسا  زا  دوخ  ینامـسآ  باتک  رد  اِیبَن : ًالوُسَر  َناک  ِدـْعَْولا َو  َقِداـص  َناـک  ُهَّنِإ  َلیعامْـسِإ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  «َو 
( میرم  / 54 « ) .دوب یگرزب  ربمایپ  لوسر و  قداص و  شیاه  هدعو 

هب تساک  مک و  یب  ار  یهلا  یحو  مایپ و  دـندش و  هدـیزگرب  تلاسر  ماقم  هب  دوب  ناشدوجو  رد  هک  یقدـص  لـیلد  هب  یهلا  ناربماـیپ 
.دندناسر ناگدنب 
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: دیامرف یم  دنوادخ  رگید  هیآ  رد 

( مجن  / 37 « ) .تشاد دوخ  نامیپ  دهع و  هب  يافو  هک  دوب  نآ  میهاربا  ترضح  تافص  زا  و  یَّفَو : يذَّلا  َمیهاْربِإ  «َو 

هب يافو  رب  نانآ  هیکت  .دنا  هتفریذـپ  اهنآ  زاتمم  یگژیو  ناونع  هب  ار  نانآ  ییوگتـسار  قدـص و  یهلا  يایبنا  نیفلاخم  نیرکنم و  یتح 
اه نرق  لوط  رد  اهنآ  لوبقم  کین و  ماقم  .تسا  یهلا  ناناسر  مایپ  صخاش  ياه  یگژیو  زا  رما  نیا  هب  ندوب  لـماع  ناـمیپ و  دـهع و 

تیبذاج خیرات  هشیمه  يارب  هتخیمآ و  نانآ  لمع  اب  تسا و  اهنآ  توبن »  » زا لبق  اهنآ  قدص »  » نوچ تسا  هدـنام  خـیرات  رد  نانچمه 
.دراد

ییوگتسار

هحفص 196) )

 / 41 « ) .تسا اه  تما  نیب  رد  اهنآ  يراگدنام  ببـس  ییوگتـسار  قدـص و  دوجو  اِیبَن : ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  َمیهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  «َو 
( میرم

اهنآ هب  دوخ  تمحر  زا  و  اِیلَع : ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  اِنتَمْحَر َو  ْنِم  ْمَُهل  اْنبَهَو  «َو 
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( میرم  / 50 « ) .میداد رارق  اه ) تما  همه  نایم  رد   ) هرهچ لوبقم و  ماقم  کین و  مان  اهنآ  يارب  میتشاد و  ینازرا 

.دراد ار  قدص  نابز  تساوخرد  دنوادخ  زا  یهلا  ناسر  مایپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ءارعش  هروس  رد 

( ءارعش  / 84 « ) َنیرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  یل  ْلَعْجا  «َو 

، داهج یـسانشادخ ، زا  یئوگلا  هوسا و  ناونع  هب  تخادنا و  اه  نابز  رـس  رب  مدرم  نیب  رد  ار  میهاربا  هزاوآ  قدـص  نابز  نیمه  دوجو 
هتخانش هزرابم  اوقت ، یکاپ ،

.تسا هتسجرب  یلاع و  خیرات  لوط  رد  وا  کین  دای  .دوش  یم 

ناناسر مایپ  توعد  اذـل  .دنـشاب  هعماج  یلمع  يوگلا  زین  نانآ  هک  يوحن  هب  دـندومن  یم  دوخ  هداوناخ  تیبرت  رد  یعـس  یهلا  يایبنا 
.دندومن یم  ییابیکش  هار  نیا  رد  تسا و  هدوب  هداوناخ  دوخ و  زا  یهلا 

زا ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  نینمؤم  يا  ًاران : ْمُکیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
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( میرحت  / 6 « ) .دیراد هگن  شتآ 

.دندومن یم  قیوشت  غیلبت و  ادخ  تدابع  رما  رد  ار  هداوناخ  نانآ 

.دومرف غالبا  اهنآ  هب  ار  مایپ  دومن و  زاغآ  ار  دوخ  یناسر  عالطا  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  يومع  رسپ  هجیدخ و  دوخ  رسمه  زا  ربمایپ 

ماجنا رب  نک و  توعد  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ  اْهیَلَع : ِْربَطْصا  ِهولَّصلِاب َو  َکَلْهَا  ُْرمْأ  «َو 

هحفص 198) )

( هط  / 132 « ) .شاب ابیکش  زامن 

.تسا هدوب  دوخ  ناوریپ  هداوناخ و  هب  اهنآ  شرافس  تیدوبع  هولج  نیرت  یلاع  زامن 

درک و یم  توعد  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  هداوناخ  لیعامـسا )  ) وا ایِـضْرَم : ِهِّبَر  َدـْنِع  َناـک  ِهاـکَّزلا َو  ِهـالَّصلِاب َو  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَـی  َناـک  «َو 
( میرم  / 55 « ) .دوب شراگدرورپ  تیاضر  دروم  هراومه 

هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  یـسیع و  یـسوم ، میهاربا ، نوچ  یهلا  يایبنا  راک  روتـسد  یگدنب  تیدوبع و  لماک  دامن  زامن 
اه و یکاپان  زا  اه  ناسنا  هدننک  كاپ  نوچ  .تسا 
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.تسا تاریخ  همه  يوس  هب  هدنهد  قوس 

( توبکنع  / 45 « ) دراد یم  زاب  تسیاشان  يراکتشز و  زا  ار ) یمدآ   ) زامن هک  ِرَْکنُْملا : ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ 

.دنتشاد ياپ  هب  ار  زامن  نیمز  رد  ینید  تموکح  رارقتسا  زا  سپ  ناناسر  مایپ  نآ  همه  زامن  تیمها  هب  هجوت  اب 

( جح  / 41 « ) دنراد ياپرب  زامن  مهد  ییاناوت  اهنآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناسک  َهولَّصلا : اُوماقَا  ِضْرَْالا  ِیف  ْمُهاّنَّکَم  ْنِا  َنیذَّلَا  »

اه نآ  يزاس  هتسجرب  تبثم و  تاکن  رب  دیکأت 

هداد تبثم  مایپ  اهنآ  هب  ادخ  فرط  زا  نآرق  رد  ررکم  اهنآ  یتسار  قدص و  ناوریپ و  بذج  تدابع و  رد  ایبنا  صولخ  نیا  هب  هجوت  اب 
.دیامن یم  هتسجرب  ار  نآ  هدومن و  دیکأت  رتشیب  اهنآ  تبثم  تاکن  هب  نآرق  ینعی  .ددرگ  یم  اهنآ  رتشیب  یمرگلد  تابجوم  دوش و  یم 
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یلَع ٌمالَس  َنیسای ، ْلِإ  یلَع  ٌمالَس  َنوُراه ، یسُوم َو  یلَع  ٌمالَس  َمیهاْربِإ ، یلَع  ٌمالَس  »

هحفص 200) )

( تافاص  / 181 ، 79 ، 130 ، 120 ، 109 « ) َنیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَس  َو  َنیَملاْعلا ، ِیف  ٍحُون 

ناناسر مایپ  دـنام و  یم  یقاب  نایناهج  نایم  رد  هک  یمالـس  .تسا  دوخ  ناناسر  عالطا  ناناسر و  مایپ  زا  قلاخ  ریدـقت  نیرتالاب  نیا  و 
.دیامن یم  يدبا  ار  یهلا 

ناگتـشرف همه  هکلب  اه  ناسنا  اهنت  هن  هک  َنیَملاْعلا » ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  : » دیوگ یم  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  ربمایپ  حون  رب  مالس 
.دریگربرد تسا  نکمم  زین  ار  نایتوکلم  و 

.وا ناگتشرف  تسادخ و  تاولص  مالس و  مظعا  ربمایپ  نیتسار  درکلمع  رب  ریدقت  حول 

ربمایپ رب  دنتسرف  یم  دورد  هکئالم  دنوادخ و  ًامیلْسَت : اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  »
( بازحا  / 56 « ) دیتسرفب دورد  ناشیا  هب  مه  نینمؤم  امش  و 

.تروص نیرت  لماک  هب  تسا  مایپ  ندناسر  ظاحل  هب  ریدقت  همه  نیا  و 
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هاوخریخ منک و  یم  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  تلاسر  َنوُمَْلعَت : ـال  اـم  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَا  ْمَُکل َو  ُحَْـصنَا  ّیبَر َو  ِتـالاسِر  ْمُکُغَِّلبُا  »
( فارعا  / 62 « ) .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  دنوادخ  زا  متسه  امش 

دوه تسا و  هدرکن  يراذگورف  یهاوخریخ  هنوگ  چـیه  زا  یناسر  عالطا  یناسر و  مایپ  هار  رد  هک  دـنک  یم  نایب  دوخ  حون  ترـضح 
: دیامرف یم  نینچ  زین  ربمایپ 

( فارعا  / 68 « ) ٌنیمَأ ٌحِصان  ْمَُکل  اَنَأ  یِّبَر َو  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  »

مناوخ یم  نآ  يوس  هب  ار  امش  هچنآ  رد  متسه و  امش  يارب  نیما  یهاوخریخ  نم  .مرادن  مراگدرورپ  ياه  مایپ  غیلبت  زج  يراک  ینعی 
یم هچ  ره  منک و  یمن  دایز  مک و  نآ  زا  يزیچ  متـسین و  نئاخ  ما  هدـش  ثوعبم  نآ  هب  هک  یقح  نید  هب  تبـسن  ما و  هدوبن  رگ  هلیح 

.تسامش حالص  ریخ و  هب  میوگ 

هویش جوجل  نیفلاخم  اب  ینابرهم  يزوسلد و  عضوم  زا  مرن و  يدروخرب  ینعی 
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.تسا هدوب  ایبنا  همه 

.تسا قالخا  راتفر و  یلمع  يوگلا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تمحر  ربمایپ  وگلا ، نیرتهب  و 

ادـخ لوسر  رد  امـش  يارب  اـعطق  ًاریثَک : َهَّللا  َرَکَذ  َرِخآـْلا َو  َمْوَْیلا  َهَّللا َو  اوُجْرَی  َناـک  ْنَِمل  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  »
( بازحا  / 21 « ) .دنک یم  دای  ناوارف  ار  ادخ  دراد و  دیما  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یسک  يارب  تسوکین  یقشمرس 

تسا نایناهج  يارب  تمحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« میداتسرفن نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  ام  و  َنیَملاْعِلل : ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  «َو 

هحفص 203) )

( ءایبنا  / 107)

.دومن یم  قلخ  نمؤم  ار  همه  تساوخ  یم  دنوادخ  رگا  هکارچ  دنک  یمن  توعد  رابجا  اب  ار  مدرم  تمحر  ربمایپ 

ص:174

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


( نج  / 23 « ) .تسوا ياه  مایپ  ندناسر  ادخ و  بناج  زا  یغالبا  اهنت  مناوت  یم  هچنآ  ِِهتالاسِر : ِهَّللا َو  َنِم  ًاغالَب  َّالِإ  »

یم نامیا  رابجا  هب  همه   ) تساوخ یم  ادـخ  رگا  ٍلیکَِوب : ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  اـم  ًاـظیفَح َو  ْمِْهیَلَع  َكاـْنلَعَج  اـم  اوُکَرْـشَأ َو  اـم  ُهَّللا  َءاـش  َْول  «َو 
نامیا هب  روبجم  ار  اهنآ  يرادـن  هفیظو  میدادـن و  رارق  اهنآ  لاـمعا  لوئـسم  ار  وت  اـم  دـندش و  یمن  كرـشم  کـی ) چـیه  دـندروآ و 

( ماعنا  / 107 « ) .يزاس

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنسح  قالخا  مایپ  غالبا  رد  راذگریثأت  شور 

( ملق  / 4 « ) .یتسه یگرزب  سب  يوخ  قلخ و  رب  وت  یتسار  هب  و  ٍمیظَع : ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  «َو 

.تسا یهلا  نارفغ  تمحر و  ناسر  مایپ  دراد ، دروخرب  نینمؤم  اب  هک  یتقو  تمحر  ربمایپ 

هک تسا  هتشاد  ررقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امش  رب  مالس  وگب  دنیآ  وت  شیپ  دنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  «و 
زا سپس  دهد و  ماجنا  يدب  راک  ینادان  هب  امش  زا  سک  ره 
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( ماعنا  / 54 « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  املسم  ادخ  هک  دنادب  دیآ  حالص  هب  دنک و  هبوت  راک  نآ 

( نتفگ نخس  وکین   ) هنسح هظعوم  تمکح و  اب  توعد 

.تسا هدوب  وکین  لادج  هنسح و  هظعوم  تمکح و  اب  اه  ناسنا  توعد  یهلا  يایبنا  شور  یلمع و  قالخا 

نیرتوکین هب  نانآ  اب  ناوخارف و  تراگدرورپ  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  ار  مدرم  »

یم رتهب  زین  ار  ناگتفای  تیاده  تسا و  رتاناد  هدـش  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یـسک  لاح  هب  وت  راگدرورپ  دـیدرت  یب  .نک  هلداجم  هویش 
« .دسانش

.دنوش یم  توعد  هویش  نیمه  هب  زین  مدرم  نیاربانب 

( ءارسا  / 53 « ) .دییوگب تسا  رتهب  هک  ار  ینخس  وگب  نم  ناگدنب  هب  و  ُنَسْحَأ : َیِه  یتَّلا  اُولوُقَی  يدابِِعل  ُْلق  «َو 

رد مالسلا  هیلع  یسوم  یتح  هک  دننادب  دیاب  تاعالطا  ناگدنهد  لاقتنا  ناناسر و  مایپ 
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.دندوب هدش  توعد  يراتفگ  مرن  هب  نوعرف  اب  یناسر  مایپ  دروخرب و 

یشْخَی ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط ، ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  »

( هط 43 و 44 /  « ) .دسرتب ای  دریگ  دنپ  دیاش  دییوگ ، مرن  ینخس  وا  اب  تسا و  هتساخرب  یشکرس  هب  وا  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب  : 

اما دـنتفرگ  یم  هرهب  دوخ  ناکم  نامز و  صاخ  ياـه  هماـنرب  فادـها و  زا  مادـک  ره  ناـمز  بساـنت  هب  هکنیا  مغر  یلع  یهلا  ياـیبنا 
یمن ّدر  ار  رگیدکی  دـندومن و  یم  لابند  ار  يدـعب  همانرب  مادـک  ره  .تسا و  هدوب  ناسکی  یگمه  يراتفر  یلمع و  نیزاوم  لوصا و 

.دنتشادن یقرف  رگیدکی  اب  توافت  نیع  رد  ینعی  دنتخومآ  یم  دوخ  ناوریپ  رب  ار  هویش  نیا  دندرک و 

: دیامرف یم  هیآ 285  هرقب  هروس 

ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  «ال 

« میهنن قرف  وا  ناربمایپ  زا  کی  چیه  نایم  : 
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یهلا نایدا  همه  هب  يراذگ  مارتحا 

.تسا هدوب  اهنآ  اب  دنویپ  یهلا و  نایدا  همه  هب  مارتحا  ایبنا ، قالخا  نیاربانب 

.تسا هدوب  يرترب  كالم و  یسرتادخ  هژیو  هب  یناسنا  ياه  شزرا  اتسار  نیا  رد  و 

هحفص 207) )

شمارآ داجیا  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

.تسا هدوب  عماوج  دارفا و  رد  شمارآ  داجیا  نانآ  یلمع  ینابز و  یشم 

28 « ) .تسادخ دای  اب  اه  بلق  شمارآ  ُبُولُْقلا : ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا   » .دریگ یم  همشچرس  یبلق  رواب  ادخ و  هب  نامیا  زا  هک  یـشمارآ 
( دعر / 

.دنسرب شمارآ  هب  دنناوت  یم  نآ  ظفح  اب  یگمه  هک  دنتخومآ  یم  دوخ  ناوریپ  هب  اه  ناسنا  شمارآ  ظفح  يارب  اه  نآ 

ًهَّفاَک ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

( هرقب  / 208 « ) .دییآرد یتشآ  حلص و  رد  یگمه  دیا  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  : 
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.دنتسناد یم  یفاک  مه  ار  ینابز  مالسا  شکمشک  لادج و  اب  هزرابم  يارب  و 

ًانِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  «َو ال 

( ءاسن  / 94 « ) .یتسین ناملسم  هک  دییوگن  دننک  یم  مالسا  راهظا  هک  اهنآ  هب  : 

ندرکن هرخسم 

هب باقلا  ندادن  رگیدکی و  ندرکن  هرخـسم  دارفا ، بایغ  رد  ییوگدب  تبیغ و  دارفا ، هب  تبـسن  دـب  نامگ  نتـشادن  هب  هیـصوت  اب  اذـل 
.دنراد ار  هبیط  تایح  تمس  هب  هعماج  یلاعت  رد  یعس  رگیدکی 

ًاضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال  ٌْمثِإ َو ال  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

کی چیه  دینکن و  سـسجت  تسا  هانگ  اه  نامگ  زا  یـضعب  اریز  دیزیهرپب  اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  : 
( تارجح  / 12  ) .دنکن تبیغ  ار  يرگید  امش  زا 

یهاگآ ییاناد و  ساسا  رب  نانآ  ناوریپ  هک  ددرگ  یم  ببس  ایبنا ، یقالخا  تیبرت  لدم  نیا 
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.دنیامن رظن  راهظا 

ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  «َو ال 

( ءارسا  / 36 « )

.دنریگب ار  ناگدننک  هدافتسا  ءوس  هدننک  هارمگ  تاعالطا  ولج  و 

اه مایپ  ریاس  ندینش  اب  نسحا  باختنا 

اه نخس  ندینـش  هب  ار  نانآ  هک  تسا  مدرم  ياقترا  دشر و  يارب  یهلا  نالوسر  ءایبنا و  يابیز  شور  نییبت  رد  نآرق  فرگـش  ییابیز 
.دنک یم  قیوشت  هنیزگ  نیرتهب  باختنا  هب  توعد و 

ِدابِع ْرِّشَبَف  »… 

ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا  ، 

ناگدنب هد  تراشب  سپ  : 

( رمز 17 و 18 /  « ) .دننک یم  باختنا  ار  نآ  نیرتهب  هداد و  ارف  شوگ  اهراتفگ  هب  هک  ارم 

سرتسد رد  اه  نخس  نیرتهب  هب  وکین  طابترا  کی  رد  دنـشاب  رداق  اه  ناسنا  همه  هک  دننیزگرب  ار  يا  هویـش  دیاب  یناسنا  عماوج  ینعی 
هنوگ ره  زا  رود  نسحا  باختنا  عابتا و  اـب  دـنناوتب  نآ  زا  سپ  اـت  دنونـشب  لد  شوگ  اـب  ینعی  دـنیامن  عامتـسا  ار  اـهنآ  هدرک و  ادـیپ 

بصعت و
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.دنوش دنم  هرهب  اهنآ  زا  لقع  رهوگ  زا  يریگ  هرهب  اب  يریگ ، تهج 

زا یـشخب  هقطنم و  ره  هب  طوبرم  ار  نسحا » رظن   » يرظن گنت  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  اب  تفرگ و  دای  ار  اـهنآ  دینـش و  ار  اـه  نیرتهب  دـیاب 
.دومن باختنا  ار  دشاب  هک  ملاع 

هرهب اب  ات  دـشابن و  لفاغ  يرـشب  شناد  ملع و  زا  دـشاب و  نسحا » باـختنا   » ییاـیوپ و لاـح  رد  دـیاب  هشیمه  هعماـج  روظنم  نیا  يارب 
.دنیامن یط  ار  یلاعت  هار  اه  ناسنا  هلیسو  نیدب  دزادرپب و  یهلا  ءایبنا  فراعم  رت  قیمع  تخانش  هب  اهنآ  زا  يریگ 

نانمشد هب  ییوگازسان  مدع  اب  یناسر  عالطا 

ار نانآ  یقالخا  ياه  هولج  زا  رگید  یکی  رابجا  هن  لالدتـسا و  هار  زا  نانآ  یناسر  عالطا  ایبنا و  تامیلعت  ندوب  یقطنم  هب  هجوت  اـب  و 
.دنک یم  نایب  حرش  نیدب  نآرق 

مانـشد دنناوخ  یم  ادخ  ياج  هب  ناکرـشم )  ) هک ار  ینادوبعم  و  ٍْملِع : ِْریَِغب  ًاوْدَـع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  اوُّبُـسَت  «َو ال 
( ماعنا  / 108 « ) .دنهد مانشد  ار  دنوادخ  ینادان  ینمشد و  رس  زا  هک  دیهدن 

ص:181

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تروص  مه  اهنآ  طسوت  لمع  نیا  نوچ  داد  شحف  مانشد و  نانمـشد  تاداقتعا  هب  دیابن  تاداقتعا  میرح  زا  عافد  روظنم  هب  ینعی 
اب ناوت  یمن  ًالوصا  نوچ  دننک  یم  نیهوت  یهلا  سدقم  میرح  هب  دـنوش و  یم  لامعا  نیا  بکترم  ملظ  لهج و  يور  زا  اهنآ  دریگ و 

مانشد

.تشادزاب طلغ  ریسم  زا  ار  يدرف  نداد 

.دومن يراددوخ  ادیدش  نامیپ  دهع و  نتسکش  زا  دومن و  افو  اهنآ  هب  دیاب  دوش  یم  هتسب  رگیدکی  اب  مه  ینامیپ  دهع و  رگا  اذل 

اه نامیپ  اهدقع و  تیاعر 

( هدئام /1 « ) .دینک افو  دوخ  ياهدادرارق  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ِدوُقُْعلِاب :…  اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

( ءارسا  / 34 « ) .تسا یندش  تساوخزاب  نامیپ  هک  دینک  افو  نامیپ  هب  ًالُؤْسَم : َناک  َدْهَْعلا  َّنِا  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَا  »
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َلَصُوی َو ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاثیم َو  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  »

نآ نتـسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  دننکـش و  یم  شدیکأت  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  نانامه  َنوُرِـساْخلا : ُمُه  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی 
( هرقب  / 27 « ) .دنناراکنایز اه  نیمه  .دننک  یم  اپ  هب  هنتف  نیمز  رد  دنلسگ  یم  هدرک  رما 

یناسر عالطا  قالخا  ياهروحم  يدنب  عمج 

: تفرگ رارق  هجوت  دروم  لیذ  دراوم  ایبنا ، یناسر  عالطا  یقالخا  ینابم  لوصا و  هب  تبسن  دیجم  نآرق  تایآ  یسررب  زا 

تارجح  / 6 فارعا ، 68 و 62 / لافنا ، /27 تاعالطا : نداد  رد  تناما  تقادص و 

ملق  / 40 رمز ،  / 18 هدیقع : نایب و  يدازآ  قح 

فسوی  / 23 یمومع : تفع  میرح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

رون  / 58 رون ، 27 و 28 /  دارفا : یصوصخ  میرح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 
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رون  / 27 سسجت : مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

يروش 40 و 42 /  هرقب ، 199 و 178 /  نباغت ،  / 14 ص ،  / 61 تشذگ : وفع و  لصا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

حارشنا  / 1 لافنا ،  / 6 هرقب ،  / 46 فاقحا ، /35 هرقب ، /45 ردص : حرش  يرابدرب و  ربص و  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

تارجح  / 12 لافنا ،  / 27 رارسا : ياشفا  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

تارجح  / 12 لافنا ،  / 27 رارسا : ظفح  اب  یناسر  عالطا 

رهد  / 3 دارفا : يدازآ 

ناقرف  / 57 رجح ،  / 88 مدرم : زا  دزم  تساوخرد  مدع  اب  یناسر  عالطا 

رجح  / 88 يدام : رهاظم  هب  هجوت  اب  یناسر  عالطا 

بازحا  / 21 راتفر : رد  یلمع  يوگلا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

، نج  / 2 ملق ،  / 4 بدا : یقالخا و  نساحم  اه و  شزرا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

ص:184

ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  ءایبنا  یناسر  عالطا  www.Ghaemiyeh.comشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


نامقل  / 18 ماعنا ،  / 108 هدئام ،  / 63

تلصف  / 34 هرقب ،  / 178 نباغت ، /14 ماعنا ، /54 یشوپ : مشچ  وفع و  تبحم ،

ءاسن /86 ءایبنا ، /107، هبوت /61 بولق : فیلأت  تمحر ، تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

فارعا /33 رون ، /19 دنسپان : روما  هعاشا  شرتسگ و  مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

: فیخس هلداجم  زا  زیهرپ  نتفگ و  وکین  نخس  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هحفص 216) )

توبکنع /46، هط ،43و44/ ءارسا /53، لحن /125

نونمؤم  / 96 يروش ،  / 40 تلصف ،  / 36 لحن ،  / 125 لافنا ،  / 46 اه : یبوخ  هب  اه  يدب  عفد  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هدئام  / 32 ءاسن ،  / 148 ماعنا ،  / 108 هدئام ، /63 یناسنا : بداو  یقالخا  نساحم  اه و  شزرا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

تارجح 11 و 12 /  نارگید : رخسمت  مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 
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فارعا  / 33 تارجح ،  / 11 نارگید : بویع  ندرکن  راکشآ  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

تارجح  / 11 دب : نامگ  نتشادن  اب  یناسر  عالطا 

تارجح 11 و 12 / دارفا : زا  ییوگدب  ندرکن و  تبیغ  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

فارعا  / 33 رون ،  / 19 ءاشحف : هعاشا  تیعونمم  اب  یناسر  عالطا 

بازحا 60 و 61 /  هعماج : نایک  هب  ندز  همطل  تیعونمم  اب  یناسر  عالطا 

سی  / 26 مجن ،  / 20 هط ، 43 و 44 /  ءارسا ،  / 53 لحن ،  / 125 هدوهیب : وغل و  نانخس  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

ماعنا  / 92 تارجح ،  / 11 ماعنا ،  / 108 اه : نآ  دنویپ  یهلا و  نایدا  همه  هب  مارتحا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

فارعا  / 11 تارجح ، /13 اهداژن : ، اه گنر  ، دارفا نیب  ضیعبت  مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 
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میهاربا 76و77/ هرقب ،  / 132 ییوگ : قح  ییوج و  قح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هحفص 218) )

تایراذ 10 و 11 /  هعماج : درف و  رد  شمارآ  داجیا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

تایراذ 10 و 11 /  نارمع ، لآ   / 71 یهاگآ : نودب  تاعالطا  رب  يراشفاپ  رظنراهظا و  تیعونمم  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

ءاسن /58، هرقب /177، هدئام /1 اه : نامیپ  رب  يدنب  ياپ  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

لمزم /10، فسوی /77 ربص : اب  غورد  تاعالطا  ياشفا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

تارجح /6 نامقل ، /6 هدننک : هارمگ  تاعالطا  هئارا  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

ماعنا /46 دارفا : تمرح  کته  مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

ناقرف  / 63 مالس : اب  دروخرب  اب  یناسر  عالطا 

هدئام  / 77 ولغ : مدع  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

ءاسن  / 86 هدئام ،  / 32 ناسنا : هب  يراذگ  شزرا  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 
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يدنب عمج 

: دشاب یم  حرش  نیدب  یناسر  عالطا  قالخا  لوصا  اب  هطبار  رد  تایآ  يدنب  عمج 

تناما تقادص و  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

حیحص تاعالطا  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

قثوم عبانم  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

یمومع تفع  دارفا و  یصوصخ  میرح  ظفح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

ییابیکش ربص و  اب  یناسر  عالطا 

هعماج عفانم  ظفح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هدیقع نایب و  يدازآ  ظفح  اب  یناسر  عالطا 

اه يدب  جیورت  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

وکین نایب  یقالخا و  ياه  شزرا  زا  يریگ  هرهب  اب  یناسر  عالطا 
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همه يارب  تاعالطا  تفایرد  قح  تیاعر  صیخشت و  مدع  اب  یناسر  عالطا 

تاعالطا لرتنک  تراظن و  قح  تیاعر  ضیعبت و  مدع  اب  یناسر  عالطا 

تاعالطا يوجتسج  قح  تیاعر  ضیعبت و  مدع  اب  یناسر  عالطا 

اه نامیپ  اهدهع و  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

يدنب عمج 

يدنب عمج 

راوتسا یناسر  عالطا  هیاپ  رب  یهلا  نایدا  هک  تفگ  ناوت  یم  دیجم  نآرق  رظنم  زا  یهلا  نایدا  رد  هدمآ  لمعب  ياه  یسررب  هب  هجوت  اب 
زا ار  یتسه  ناهج  عقاو  هب  تاعالطا  تایآ  بلاق  رد  دناوخ و  یمارف  ار  اه  ناسنا  نایب  تحاصف  اب  هک  مالـسا  نید  هژیو  هب  دنـشاب  یم 

يادتبا

.دیامرف یم  نایب  یساسا  هتسجرب و  بلاطم  رکذ  اب  زجوم ، يا  هنوگ  هب  شنیرفآ 

ياه مایپ  ندینـش »  » هب اه  ناسنا  توعد  اب  تسا و  راوتـسا  ربدـت »  » و رکفت » «، » ییارگ لقع   » و يروحم » ییاناد   » رب نآ  ساـسا  هیاـپ و 
دشر و رب  یعس  نسحا » باختنا   » نوگانوگ و
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زا بانتجا  و  بدا »  » و مارتحا »  » تیاعر نمـض  نارگید  دیاقع  اب  نشور  حیرـص و  ههجاوم  اب  دیامن و  یم  یعامتجا  يدرف و  یگدنلاب 
.دزادرپ یم  دوخ  ياه  مایپ  غالبا  هب  یقطنم  تالالدتسا  زا  يدنم  هرهب  اب  ییوگازسان و  ییوگدب و 

يدج هزرابم  اب  دزادرپ و  یم  لاح  ياهزاین  هتشذگ و  یـساسا  ثداوح  رکذ  هب  هدنیآ  هب  هجوت  نمـض  یناسر  عالطا  رد  دیجم  نآرق  )
ربتعم و بلاطم  رارکت  اب  یعامتجا  يدرف و  صیخـشت  ياقترا  هب  مادـقا  عاجترا  یمومع و  لهاجت  زا  زیهرپ  اب  یهاگآان و  لـهج و  اـب 

اب اه و  ناسنا  يدرف  دشر  هب  تیانع  اب  هارمه  لومش  ناهج  یهاگن  اب  هتخادرپ و  قثوم 

.دناد یم  اهداژن  اه و  گنر  همه  اب  اه و  نیمزرس  همه  رد  اه  ناسنا  همه  ار  دوخ  یناسر  عالطا  هرتسگ  هداوناخ  هب  صاخ  تیمها 

یهلا ترطف  يرادـیب  اب  یتسه  ماظن  تاقولخم  نسحا  ناونع  هب  ناسنا  تمارک  تفارـش و  ظفح  ایبنا ، یناـسر  عـالطا  فدـه  ضرغ و 
اب هارمه  يدیحوت  رواب  شرورپ  رد  يو 
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.دیامن یط  ار  یهلا  میقتسم  طارص  ریسم  لکش  نیرت  لهس  رد  دناوتب  يو  ات  دشاب  یم  ناسنا  نورد  رد  لئاذر  لئاضف و  دشر 

هدوب حـلاص » لمع   » و قح »  » نتفریذـپ يارب  اه  ناسنا  ندرک  دـعاقتم  يزاس و  هاگآ  یناسر ، عـالطا  رد  اـیبنا  همه  شـشوک  شـالت و 
، هشیدنا هعـسوت  اب  هک  دندومن  یگنهرف  رـشن  فرـص  ار  دوخ  هدـمع  شالت  بلاطم  ررکم  يروآدای  اب  یهلا  يایبنا  زا  کیره  تسا و 

هفقو و یب  ار  ششوک  شالت و  نیا  اهنآ  دندرگ  میلس  یبلق  هزیکاپ و  كاپ و  ییاه  لد  بحاص  اه  ناسنا 

ماجنا دوخ  نامز  ياهزاین  اب  بسانتم  یگنهامه و  فدـه و  رد  تدـحو  اب  تایدام  هب  رظن  عمط و  نودـب  هداعلا و  قوف  يزوس  لد  اـب 
.دنداد

زا يدـنم  هرهب  اب  ناـنآ  تسا  هدوب  اـه  ناـمز  همه  ياـه  ناـسنا  يارب  یعقاو  ییاـهوگلا  ناونع  هب  ناـنآ  دنمـشزرا  رخاـف و  تیـصخش 
هب ناوارف  ملع  زا  يدنم  هرهب  اب  هدوب و  نیبطاخم  هقالع  دروم  يونعم  ینطاب و  یقالخا ، يراتفر و  يرهاظ ، یکیزیف و  ياه  تیباذج 
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.دندومن یم  وگتفگ  دروخرب و  نانآ  اب  نیبطاخم  لقع  بسانت 

ياه شور  اب  نانآ  .دنتخادرپ  یم  نانآ  ياهدیدرت  تاهبش و  عفر  اه و  ناسنا  تالاؤس  حیرشت  هب  هناروبص  ردص ، هعـس  اب  یهلا  يایبنا 
دـندومن و یم  مهارف  راشقا  همه  رد  ار  وگتفگ  ثحب و  هنیمز  شناد  ملع و  لها  زا  توعد  تابتاکم و  لاسرا  ور ، رد  ور  ياهوگتفگ 

اهدهع و هب  يافو  ییوگتسار ، تناما ، تقادص ، گنهرف  جیورت  رشن و  هب 

طارـص ار  روما  نیا  همه  نآرق  هک  دنتخادرپ  یم  ضیعبت  مدـع  یکین ، ریخ و  روما  رد  تقبـس  نواعت ، تکراشم ، ترواشم ، اه  نامیپ 
.دناد یم  میقتسم 

یلرتنک دوخ  یتیریدم ، دوخ  شور  هب  بیط  لوقعم و  تایح  کی  زا  نانآ  يدنم  هرهب  اه و  ناسنا  یگدنز  حالصا  نانآ  هدمع  شالت 
.تسا هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گنهرف  هعاشا  اب  هارمه  اوقت  نامیا و  ندرک  هنیداهن  اب  یتراظن  دوخ  و 

هب نانآ  ندومن  انـشآ  اب  اه  ناسنا  هب  ملظ  زا  يریگولج  رب  یعـس  هدرتسگ ، شالت  اب  هدومن و  نییبت  ار  فیلاـکت  قوقح و  یهلا  ياـیبنا 
يرادرب هرهب  دروم  نانآ  ات  دندرک  دوخ  قوقح 
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ره تیدوبع  داعبتسا و  زا  دنشاب و  نآ  فلتخم  ياه  لکش  رد  دوخ  فاعضتسا  عفر  هب  رداق  دنریگن و  رارق  نارگرامثتسا  ناربکتـسم و 
.دننک یگدنز  دنمشزرا  زیزع و  ات  دنزادرپب  دحاو  يادخ  یگدنب  هب  اهنت  دنیآ و  نوریب  یتردق 

هحفص 225) )

اوُِحْلُفت ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اُولُوق  دنسر : يراگتسر  حالف و  هب  نآرق  هدومرف  هب  و 

يدنم هرهب  اب  هک  هتخادرپ  نانآ  یناسر  عالطا  قالخا  اه و  هویش  فادها ، هب  ایبنا  یناسر  عالطا  ترورض  هب  تیانع  اب  رضاح  شهوژپ 
: تسا هتفای  تسد  ایبنا  یناسر  عالطا  همان  هویش  ناونع  هب  ریز  ياهروحم  هب  دیجم  نآرق  تایآ  زا 

یهلا ایبنا  یناسر  عالطا  ترورض  تیمها و  فلا :

.اه ناسنا  درفدرف  يارب  تخانش  قح  اب  تریصب  یهاگآ ، ییاناد ، تیولوا  اب  قیاقح  یفرعم  نایب و  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

قثوم عبانم  قیرط  زا  اه  ناسنا  زایندروم  تاعالطا  هئارا 
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.ندرک کش  يرگ و  وجتسج  قح  اب  دنتسم  و 

.يدازآ رایتخا و  تیاعر  اب  یناسنا  عماوج  هبناج  همه  دشر  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

.بذک صقان و  تاعالطا  هئارا  زا  يریگشیپ 

.هدننک هارمگ  تاعالطا  هئارا  مدع  قیاقح و  فیرحت  زا  يریگشیپ 

.هدنیآ لاح و  هتشذگ ، ثداوح  نایب  روظنم  هب  تاعالطا  هئارا 

.یعامتجا يدرف و  فیلاکت  قوقح و  زا  یهاگآ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

.مدرم همه  يارب  تاعالطا  تفایرد  قح  تیاعر  روظنم  هب  یناسر  عالطا  رما  رد  لالخا  مدع 

.كالفا يوس  نآ  ات  كاخ  يارس  زا  دید  قفا  هعسوت 
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یهلا ایبنا  یناسر  عالطا  فادها  ب :

اه همانرب  فادها و  نایب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هعماج هبناج  همه  ياقترا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هعماج درف و  ياه  یهاگآ  دشر  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

ییادز تلفغ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

قیاقح فیرحت  زا  يریگولج  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

هعماج یتفرعم  يربخ و  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

لدع طسق و  ییاپرب  هعماج و  رد  لادتعا  داجیا  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

بیط لوقعم و  تایح  زا  يرادروخرب  روظنم  هب  یناسر  عالطا 
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یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  ياه  هویش  اه و  شور  ج :

يروحم ییاناد  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

تقو عرسا  رد  یناسر  عالطا 

یهافش یناسر  عالطا 

بوتکم یناسر  عالطا 

خساپ شسرپ و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

نیبطاخم اب  بسانتم  یناسر  عالطا 

نسحا لادج  يریگراکب  هعزانم و  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

ریشبت راذنا و  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

یجیردت یناسر  عالطا 

ییوگ هصالخ  ساسا  رب  یناسر  عالطا 
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تاعالطا يدنب  هقبط  اب  یناسر  عالطا 

نایب تغالب  و  تحاصف ، يرنه ، ياه  ییابیز  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

یلقع ناهرب  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

هدنیآ هتشذگ و  رابخا  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

یناسر عالطا  شریذپ  رابجا و  مدع  یناسر  عالطا 

نابطاخم زاین  هب  خساپ  روظنم  هب  یناسر  عالطا 

يا هقطنم  ارف  یناسر  عالطا 

یعامتجا يدرف و  لرتنک  تراظن و  تیوقت  اب  یناسر  عالطا 

نیبطاخم يدنب  هقبط  اب  یناسر  عالطا 

فافش یناسر  عالطا 
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یهلا يایبنا  یناسر  عالطا  قالخا  د :

تناما تقادص و  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

حیحص تاعالطا  ساسا  رب  یناسر  عالطا 

قثوم عبانم  زا  هدافتسا  اب  یناسر  عالطا 

یمومع تفع  دارفا و  یصوصخ  میرح  ظفح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

ییابیکش ربص و  یناسر  عالطا 

هعماج عفانم  ظفح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

هدیقع نایب و  يدازآ  ظفح  اب  یناسر  عالطا 

اه يدب  جیورت  زا  زیهرپ  اب  یناسر  عالطا 

وکین نایب  یقالخا و  ياه  شزرا  زا  يریگ  هرهب  اب  یناسر  عالطا 

همه يارب  تاعالطا  تفایرد  قح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 
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تاعالطا لرتنک  تراظن و  قح  تیاعر  اب  یناسر  عالطا 

تاعالطا يوجتسج  اب  یناسر  عالطا 

اه نامیپ  اهدهع و  هب  يافو  اب  یناسر  عالطا 

يریگ هجیتن 

.دنک یم  لقتنم  زین  ار  اه  گنهرف  هکلب  دنک  یم  لقتنم  ار  تاعالطا  اه و  هداد  اهنت  هن  تاطابترا  يروانف  کش  یب 

هک نیا  رکفت  يروانف ، ياه  هکبش  زا  يدنم  هرهب  رد  رازاب  ياهورین  هرطیس  هب  هجوت  اب 

لاقتنا ناگتفیـش  ياه  هغدـغد  زا  دومن  يریگ  هرهب  هعـسوت  نیا  زا  یهلا  نایدا  گـنهرف  هژیو  هب  گـنهرف  شخب  رد  ناوت  یم  هنوگچ 
يایاوز نییبت  هب  دوجوم ، تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  یتاعالطا  هعماج  زا  يدنم  هرهب  اب  ات  دـشاب  یم  هنـشت  ياه  ناسنا  هب  یهلا  نایدا  مایپ 

.دنزادرپب یلمع  يرظن و  داعبا  زا  یهلا  يایبنا  یگدنز 
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ناوتان و ياه  هورگ  دـننام  هک  یهلا  نایدا  ناوریپ  ياـه  یماـکان  هک  تسا  هدومن  مهارف  ار  تصرف  نیا  تاـعالطا  يرواـنف  تاـناکما 
تعرس تلوهس و  اب  دیدج  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  اب  دندوبن ، یهلا  ناربمایپ  دنلب  یلاع و  فراعم  لاقتنا  هب  رداق  اضعب  نانیشن  هیشاح 

.دنیامن يریگولج  طلغ  تاعالطا  رشن  عیزوت و  زا  هتخادرپ ، تاعالطا  لاقتنا  هب  هدنیازف 

يارب دیدج  یتاعالطا  یطابترا و  ياه  يروانف  زا  ناوت  یم  نالوسر  ایبنا و  مایپ  یهلا و  گنهرف  لاقتنا  هزوح  رد  طابترا  داجیا  تهج 
درک و يرادرب  هرهب  یلاع  دنلب و  نامرآ  نیا 

نیودـت اب  دیـشخب و  ققحت  رمعلا » مادام  يریگداـی   » رب ینبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مالـسا  مرکم  لوسر  شیاـمرف  هب 
شزوـمآ و هب  ار  نادـنم  هقـالع  موـمع  یـسرتسد  هنیمز  ناـنآ  یلمع  ياـه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  اـب  یهلا  ياـیبنا  قـالخا » فادـها و  »
زا يدـنم  هرهب  اـب  یتیلمارف و  دـنلب و  هاـگن  اـب  یهلا  ناـیدا  ناوریپ  هک  تسا  رـسیم  یناـمز  رما  نیا  دومن و  مهارف  تاـعالطا  شرتـسگ 

.دنیامن ایبنا  گنهرف  شزرااب  ثیراوم  رشن  هب  مادقا  نیون  ياه  تیقالخ 
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اب هک  تسا  يدنمـشناد  ملاع و  ياه  ناسنا  روشرپ و  ياه  بلق  الاو و  ياه  تمه  يدج ، ياه  مزع  دنمزاین  نامرآ  نیا  ققحت  املـسم 
رشن هب  مزال  تاعالطا  دیلوت  اب  دنیامن و  مادقا  یهلا  نایدا  یگنهرف  ياه  هکبش  یهدنامزاس  هب  یلام  تالکـشم  لح  اب  یمیت  ياهراک 

نیدـب .دـنیامن و  مادـقا  بسانم  ياهرازفا  مرن  بلاق  رد  فلتخم  ياهروشک  مدرم  زاین  اب  بساـنتم  نوگاـنوگ و  ياـه  بلاـق  رد  اـهنآ 
و ییاناد » روحم   » رب هک  ییایند  رد  هلیسو 

ار یهلا  نالوسر  يونعم » ياه  شزرا   » و یقالخا » لوصا   » تسا تکرح  ریغت و  لوحت ، لاح  رد  تکراشم » ترواشم و  «، » تیقـالخ »
نید .دـنیامن  هضرع  ایند  هب  لادـتعا »  » و تلادـع »  » و لدـع »  » ریـسم رد  عماوج  تکرح  تهج  دراد ، رارق  ییارگ » ادـخ  روحم   » رب هک 

هب هجوت  اب  ات  دـنزادرپب  ایند  هب  یلاعتم  ياه  لدـم »  » هئارا هب  یهلا  يایبنا  یناسر  عالطا  هماـن  هویـش  زا  يدـنم  هرهب  نیودـت و  اـب  ناراد 
.دنبای تسد  یعامتجا » تلادع   » هب تسا  یناسنا » یلاعت   » هیاپ رب  هک  مالسا  شالت  هب  ناکم  نامز و  تائاضتقا 
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رب هغالبلا  جـهن  نآرق و  رظنم  زا  یهلا  نالوسر  ایبنا و  یناسر  عالطا  رد  بلاغ » هیرظن  ، » رگ شهوژپ  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  هب  هجوت  اب 
رد یگدـنلاب  دـشر و  یهلا  نـالوسر  یناـسر  عـالطا  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  راوتـسا  یعاـمتجا  يدرف و  هزوح  رد  لادـتعا »  » ياـنبم

تفلاخم اب  دنک و  یم  ادیپ  تیمکاح  تلادع »  » و لدع »  » ققحت ياتسار  رد  یعامتجا  يدرف و  یگدنز 

هحفص 235) )

راوـخ و هب  یهتنم  هـک  میقتـسمریغ » میقتـسم و  « » ضیعبت  » و دابعتـسا »  » و فافختـسا » «، » فاعـضتسا «، » رابکتـسا  » گـنهرف اـب  دـیدش 
ییاه ناسنا  شرورپ  اب  یـسولپاچ » قلمت و   » گنهرف اب  هزرابم  اب  دوش و  هزراـبم  تسا  اـه  ناـسنا  ندومن  فیعـض  ندرک و  کـچوک 

هب یناسر  عالطا  و  بسانم » طابترا   » و اهزغم » اه و  بلق   » نتشاد رایتخا  رد  اب  نما » ملاس و   » یطیحم رد  هتسیاش »  » و ریـصب »  » و میلع » »
لمع هب  یتیریدم » دوخ   » و يوقت »  » ساسا رب  یلاعتم  ياه  هزیگنا  اب  نانآ  ات  دوش  هتخادرپ  اه  ناسنا  يربهر  تیاده و  هب  ماگنه 
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تمـس هب  تکرح  اه  ندـمت  گنهرف و  نتخاس  رد  یناسر  عالطا  هنالداع  متـسیس  ساسا  رب  دـنزادرپب و  ایبنا  یلاعتم  فراعم  هب  رتشیب 
عالطا اب  دنرامگ و  تمه  يونعم » يدام و   » فادها دربشیپ  هب  اه  هورگ  دارفا و  همه  كارتشا »  » و هنالداع » طباور   » اب لوقعم » تایح  »

ياهدادعتسا ندناسر  تیلعف  هب  تابجوم  دنتسم » قح و  هب   » بسانم یناسر 

هحفص 236) )

.دندرگ دنم  هرهب  نانآ  ياهزغم  دننک و  ریخست  ار  اه  ناسنا  بولق  مهارف و  ار  نیمز  رد  ادخ » هفیلخ   » نآ ناسنا  هدنزاس 

يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو 

هحفص 237) )
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

لضفلاوبا روپ ، مارهب  همجرت  دیجم : نآرق   1

رصان يزاریش ، مراکم  يدلج ، هرود 5  ناوج  ریسفت   2

یمالسا گنهرف  اضردمحم ، يداوج ، صیخلت : میظنت و  یقتدمحم ، يرفعج ، یناسنا ، یلاع  تدحو   3

یقتدمحم يرفعج ، تاطابترا ، ینابم و  اه ، ندمت   4

یقتدمحم يرفعج ، یناسنا ، تلاسر  ناسنا و   5

1381 ءارسا ، لوا ، پاچ  یقتدمحم ، يرفعج ، یعوضوم ، ریسفت  نآرق ، رد  ناسنا  یقیقح  تایح   6

دمحم ینوتسیب ، نآرق ، هاگدید  زا  مظعا  ربمایپ  یسانشراتفر  یسانش ، ربمایپ   7

هحفص 238) )

1386 اردص ، تاراشتنا  یضترم ، يرهطم ، متفه ، رتفد  راثآ  هصالخ  نآرق ، اب  ییانشآ   8

1382 قداص ، ماما  هاگشناد  تاراشتنا  یضترم ، يرهطم ، مجنپ ، رتفد  راثآ  هصالخ  نآرق ، اب  ییانشآ   9
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1378 مق ، تاراشتنا  یلع ، ینیدلا ، رون  نآرق ، رد  ءایبنا  فاصوا   10

1349 یقتدمحم ، یتعیرش ، ناسارخ ، رنه  گنهرف و  توبن ، یحو و   11

1382 هبقورح ، تاراشتنا  دومحم ، نایدمحم ، تاغیلبت ، تیریدم   12

1384 امیس ، ادص و  هدکشناد  اضریلع ، ایوپ ، نآرق ، رد  یناسرربخ  ربخ و   13

1380 باتک ، هناخ  دومحم ، ینیسح ، یتاجن  گنهرف ، یناسر و  عالطا   14

یگنهرف هعسوت  یناسر و  عالطا  شقن  ییامهدرگ  نیمود  تالاقم ، هدیکچ  تاعالطا ، يروانف  باتک و   15

(239)

باتک هناخ  یگنهرف  هعسوت  رد  یناسر  عالطا  شقن  یللملا  نیب  شیامه  نیلوا  تالاقم  هدیکچ   16
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داؤف دمحم  یقابلادبع ، سرهفملا ، مجعملا   17

1379 ناریا ، همانزور  تسدوکن ، دیجم  همجرت  زمیج ، لال ، یناهج ، یتینابهر  گنهرف  تاطابترا ، اه ، هناسر   18

1382 اه ، هناسر  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يدهمدمحم ، یناقرف ، ناریا ، رد  یسمش  تاطابترا  رب  يدمآرد   19

1383 ناریا ، همانزور  نامحر ، يدیعس ، رغصا ، یلع  ایک ، عانقا ، غیلبت و  طابترا ، ینابم   20

تاعلاطم و زکرم  مئاق ، رظتنم  يدهم  سیتد ، لیاوک ، کم  یسانش ، بطاخم   21

هحفص 240) )

1380 اه ، هناسر  تاقیقحت 

1380 مهن ، پاچ  روهشم ، تاراشتنا  یتشد ، دمحم  همجرت  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هغالبلا ، جهن   22
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ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  بوتکم  راثآ  رد  درفب  رصحنم  یگژیو   12

میحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  بوتکم  راثآ  رد  درف  هب  رصحنم  یگژیو   12

.یبرع ياه  هملک  تایاور و  تایآ ، همه »  » لماک يراذگ  بارعا   1

«. باتک ره  فده  تیعمج   » اب بسانتم  دیدج  یکیفارگ  یعادبا و  دلج  حرط   2

.دوشن هتسخ »  » مشچ بترم  شرپ  لیلد  هب  هدنناوخ  ات  زاون  مشچ  هنوگرعش و  ییارآ  هحفص   3

.اهرازفا مرن  تیار  یپک  بوتکم و  راثآ  يور  زا  پاچ  و  يرادرب » هخسن  هنوگ  ره   » ندوب دازآ   4

«. دوش یم  هتفرگ  سپ  ، » دشاب هدید  بیسآ  رگا  یتح  هدافتسا ، شورف و  زا  سپ  هسسؤم  تالوصحم  همه   5

«. رادیرخ طسوت   » طاسقا نییعت  اب  دقن و  تمیق  هب  یطاسقا  شورف   6

.دوش یم  ذخا  پاچ  زا  لبق  اوتحم  دییأت  هناشن  هب  طیارشلا » عماج  دهتجم  کی  لقادح   » ياضما  7

.ددرگ یم  میدقت  ناگیار »  » روط هب  تعاضب  یب  دارفا  هب  هسسؤم  راثآ   8

.تسا ناگیار »  » ناوج ریسفت  ینآرق  تاسسؤم  هورگ  ینآرق » یصصخت  ياه  شزومآ   » همه  9

.دوش یمن  تفایرد  فیلأتلا  قح  راثآ ، زا  کی  چیه  يارب   10

«. دجاسمو هداوناخ  نانز ، ناوج ، ناوجون ، كدوک ، ینعی  فده  هعماج  اب   » بسانتم تالوصحم  یصصخت  عونت   11

رد  ) تولیاپ حرط  رد  تیقفوم  یشیامزآ و  رشن  زا  سپ  راثآ  ییاهن  رشن   12

.دریگ یم  تروص  فده » بطاخم  تیعمج  »

باتک هنومن  کی  ناوج ) ریسفت  ینآرق  هسسؤم  سیـسأت  لاس   ) يرمق يرجه  لاس 1420  ات  مالـسا  ردص  زا  سک  ره  هک  یتروص  رد 
هسسؤم نیا  هب  روکذم ، یگژیو »  12  » عمج اب  ار  ینآرق 

هزیاج رالد »  000/10  » غلبم روشک  زا  جراخ  میقم  دارفا  يارب  و  ناموت »  000/000/10  » غلبم روشک  لخاد  نانطومه  يارب  دهد ، هئارا 
.دریگ یم  قلعت  فشکلا  قح  ناونع  هب 

( دوش یم  ماجنا  ، هدش هراشا  یگژیو  يانبمرب 12  هسسؤم  تالوصحم  لک  يراذگ  تمیق  )
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ینوتسیب دمحم  رتکد 

: لماش ناوج  ریسفت  ینآرق  تاسسؤم  هورگ  هریدم  تئیه  سیئر 

ناوج ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم  (، ناناوجون یـصصخت   ) ناربماـیپ رون  ینآرق  هسـسؤم  ناـکدوک ،) یـصصخت   ) صـصق ینآرق  هسـسؤم  ]
(، ناناوج یصصخت  )

ناوج دـجاسم  ینآرق  هسـسؤم  هداوناـخ ،) یـصصخت   ) هّللا یبـن  بیعـش  ینآرق  هسـسؤم  ناـنز ،) یـصصخت  ) ناوـضر ینآرق  هسـسؤم 
([ دجاسم یصصخت  )
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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