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یمالسا تدحو  و  ع )  ) یلع ماما 

باتک تاصخشم 

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم  : هدنسیون

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم  رشان : 

یسراف : یلصا نابز 

همدقم

ریگ مشچ  شـشوک  زا  ناوارف  ساپـس  اب  دنا و  هدومرف  نالعا  ع )  ) یلع ماما  لاس  ار  لاسما  هک  يربهر  مظعم  ماقم  زا  رایـسب  رکـشت  اب 
(. ع  ) یلع ماما  تشادگرزب  مظعم  داتس 

: مییوگب نخس  راصتخا  هب  دراد  تلاخد  ثحب  ندش  نشور  رد  هک  هلاسم  هس  زا  تسا  مزال  زاغآ ، رد 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  مالسا  تما  تدحو  نامه  یمالسا ، تدحو  زا  دوصقم  . 1

(. تسا هدحاو  تما  امش  تما  نیا  انامه  ( 1 «) نودبعاف مکبر  انا  هدحاو و  هما  مکتما  هذه  نا  »

هما ریخ  متنک  : » دـننام تسا ، هتخاس  بطاخم  تما  کی  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  اهراب  تسا و  هداهن  نآرق  ار  تدـحو  نیا  ساسا  سپ 
هما مکانلعج  کلذک   » و ( 2 «) ...سانلل تجرخا 

هحفص 2) )

(. 3 «.) اطسو

نـالعا ار  مالـسا  تما  تدـحو  راـصنا ، نیرجاـهم و  نیب  يدـهع  دادرارق و  رد  ترجه ، زا  سپ  یمـسر  روط  هب  ص ،)  ) مرکا لوـسر 
ترجه اب  نامزمه  هک  یمسر  نالعا  نیا  دنتسه .) تما  کی  مدرم  زا  يادج  ناناملسم  ( ) 4 «) سانلا نود  نم  هدحاو  هما  مهنا  : » دومرف

یـسایس و تدحو  هدـیقع ، نید و  تدـحو  موهفم  رب  هوالع  تسا ، هتفرگ  تروص  یمالـسا  تموکح  سیـسات  و  ص )  ) مرکا لوسر 
.دراد رب  رد  زین  ار  نانآ  یعامتجا 

مهف رد  ای  یلمع و  ياه  شور  رد  یهقف و  عورف  رد  يار  فالتخا  انایحا  یناـبز و  یموق و  تاـفالتخا  اـب  دنتـسه  فظوم  ناناملـسم ،
يرما دراد و  دوجو  هک  اه  فالتخا  لیبق  نیا  هاگ  چیه  .دـننک  ظفح  ار  تدـحو  نیا  یـسایس ، ياه  شیارگ  رد  زین  تنـس و  باتک و 

یتایآ رد  اذهل  .دیامنن  راداو  مه  اب  توادع  گنج و  يریگرد و  عازن و  هب  دنکن و  هقرف  هقرف  ار  نانآ  تسا ، یعیبط 
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لبحب اومـصتعا  و  : » دننام تسا ، هدیدرگ  دیق  اوقرفت » و ال   » هلمج ي دراد ، یم  زاب  فالتخا  زا  توعد و  تدـحو  هب  ار  ناناملـسم  هک 
هب ار  نید  ( ) 6 «) .اوقرفنت نیدلا و ال  اومیقا  نا  و  (، » دـیزیهرپب هقرفت  زا  دـینزب و  گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  ( ) 5 «) .اوقرفت اـعیمج و ال  هللا 

فالتخا مه  اب  دـندییارگ و  هقرفت  هب  هک  یناسک  دـننام  ( ) 7 «) .اوفلتخا اوقرفت و  نیذلااک  اونوکت  و ال  (، » دـیوشن قرفتم  دـیراد و  ياپ 
(. دیشابن دندرک 

يدازآ زا  يرادروـخرب  نیع  رد  هتـسویپ ، مه  هب  تما  کـی  ناوـنع  هب  تسا ، مالـسا  تـما  تدـحو  یمالـسا  تدـحو  زا  دارم  يراـب ،
هب تسا ، یعیبط  رما  کی  هک  نآ ، زا  یـشان  فالتخا  يدازآ و  نیا  هکنیا  طرـش  هب  یلمع  یملع و  ياه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  دودحم 

.دماجنین یلخاد  گنج  عازن و  هب  هرخالاب  بولطمان و  تباقر  يدنب و  هتسد  ندش و  هقرف  هقرف 

ابلاغ زین  نآرق  .تسا  فالتخا  زا  ندرک  دای  اب  ماوت  هراومه  تدحو ، زا  نتفگ  نخس  . 2

هحفص 3) )

هک نارمع  لآ  هروس ي  هیآ ي  ناـمه  دـننام  تسا ، هدروآ  مه  اـب  ار  فـالتخا - تدـحو و  ینعی  موـهفم - ود  نیا  رایـسب ، تاـیآ  رد 
هللا لبحب  اومـصتعا  و  : » دنهد یم  هداد و  رارق  دوخ  راعـش  ار  نآ  مالـسا ، ناهج  ناحلـصم  تدحو و  نایدانم  نایعاد و  همه ي  ابیرقت 

« ...اناوخا هتمعنب  متحبصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال 

هب زاین  دـشابن  فالتخا  رگا  هک  تسا  نآ  ع )  ) یلع یلوم  نانخـس  رد  تنـس و  باتک و  رد  فالتخا  تدـحو و  مزالت  نراـقت و  تلع 
دوجوم هقرفت ي  تافالتخا و  زا  زیهرپ  تهج  هراومه  تدحو ، هب  هیصوت  .تسین  تدحو  هب  شرافس 
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ساسحا نآ  زورب  رطخ  هک  تسا  یفالتخا  عفد  يریگولج و  ای  دوجوم و  فالتخا  عفر  نآ  زا  دارم  رگید  تراـبع  هب  تسا و  عقوتم  اـی 
.دوش یم 

گنج رثا  رب  يو  تفالخ  نارود  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  هدـیدرگ  دـیدشت  تافالتخا  هنیمز ي  ع ،)  ) یلع ندیـسر  تفالخ  هب  ماگنه  . 3
همانرب سار  رد  تدـحو ، هب  توعد  فالتخا و  اب  هزرابم ي  رطاخ ، نیمه  هب  درک و  ادـیپ  يرت  شیب  تدـش  هتـساوخان ، ثداوح  اه و 

زا هراشا و  اهنآ  هب  اررکم  نآرق  هدیدرگ ، تبث  برع  خیرات  رد  هک  يا  هلیبق  ياه  توادع  تافالتخا و  .تشاد  رارق  ترضح  نآ  ياه 
فالتخا هب  اهنآ  زا  يرایـسب  ما  هدـش  دـقتعم  اهنآ  هعلاطم ي  اب  هدروآ و  درگ  بناج  نیا  هک  ار  تایآ  لیبق  نیا  .تسا  هدرک  عنم  اهنآ 

شیب  ) تارجح و  ( 43 : ) لافنا (، 103  - 105  ) نارمع لآ  ياه  هروس  رد  ددرگ ، یم  رب  مالـسا  زا  شیپ  برع  نیب  رد  يا  هلیبق  یموق و 
هراب نآ  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  یتدیقع  ینید و  تافالتخا  هنیمز ي  رد  نآرق  زا  مه  يرت  شیب  تایآ  هتبلا  .تسا  هدمآ  نآ ) تایآ  رت 

.تسا هتفگ  نخس  زین 

ره تافالتخا  نیا  .دـش  دـهاوخ  رکذ  ادـعب  هک  تسا  هتخادرپ  دوخ  ياه  هبطخ  رد  برع ، راد  هشیر  تاـفالتخا  هنوگ  نیا  هب  ع )  ) یلع
ثداوح تالوحت و  رد  دوب و  یقاب  اهنآ  تابوسر  تفرن و  نایم  زا  یلک  هب  اما  درک  شک  ورف  مالـسا ، ندـمآ  اـب  تقوم ، روط  هب  دـنچ 

.تشاد شقن  مالسا  خیرات  لوط  رد  مهم 

، دش ادیپ  مالسا  زا  سپ  هک  رجاهم  راصنا و  فالتخا  یناندع ، نیاطحق و  برع  فالتخا 

هحفص 4) )

هیما و ینب  مشاه و  نادناخ  فالتخا 
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زا شیپ  يافلخ  ندـمآ  راک  يور  نامز  رد  مه  نآ  زا  شیپ  درک ، زورب  ع )  ) یلع تفالخ  ماگنه  رد  هک  مه  اب  رگید  لیابق  تاـفالتخا 
.دروخ یم  مشچ  هب  خیرات  رد  نآ  دهاوش  هک  تشاد  ریثات  ع )  ) یلع

: دیامرف یم  ترضح  هک  تفرگ  یم  جوا  نانچ  یهاگ  هک  دوب  یسایس  ياه  يدنب  هتسد  يا و  هلیبق  ياه  تباقر  نیا  ثراو  ع )  ) یلع

(. 8) .ملس هیلع و و  هللا  یلص  هیبن  هللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دق  مکتیلب  نا  الا و 

( .تسا هتشگرب  درک  ثوعبم  ار  دوخ  ربمغیپ  دنوادخ  هک  يزور  دننام  امش ) فالتخا   ) يالب انامه  هک  دیشاب  هاگآ  )

هب نآ  زا  هک  دمآ  شیپ  نامثع  هیلع  مدرم  مایق  هثداح ي  ع )  ) یلع ندمآ  راک  يور  زا  شیپ  هتـشذگ ، تافالتخا  همه ي  رب  هوالع  لا ،
مهتم ار  ع )  ) یلع درب و  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکادح  هیواعم  تخادـنا و  مه  ناج  هب  ار  مدرم  هک  يا  هنتف  دـنا ، هدرب  مان  يربکلا » هنتفلا  »

ار صاوخ  هک  مدرم  هدوت ي  اـهنت  هن  هک  دوب  هدرتسگ  گرزب و  ردـق  نآ  هنتف  ههبـش و  نیا  .تسا  هفیلخ  لـتق  كرحم  وا  هک  درک  یم 
ترضح ياه  هبطخ  اه و  همان  زا  یشخب  .دندز  زاب  رـس  ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  نآ  رطاخ  هب  هباحـص  زا  ياه  تیـصخش  تفرگارف و  مه 

ناج زا  تسا  هتـسناوت  ات  هکلب  هتـشادن  هثداـح  نیا  عوقو  رد  تلاـخد  اـهنت  هن  هک  دـشاب  یم  شدوخ  زا  عاـفد  رد  ههبـش و  نیا  عفر  رد 
: دومرف یم  یهاگ  هک  نانچ  تسا ، هدرک  عافد  هفیلخ 

(. 9) .امثآ نوکا  نا  تیشخ  یتح  هنع  تعفد  دقل  هللا  و 

نآ فوخ  هک  مدرک  عافد  نامثع  زا  دح ، نآ  ات  مسق  ادخ  هب  )
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( .مشاب هدش  هانگ  بکترم  هک  مراد  ار 

، يدنب هتـسد  فالتخا ، دـید ، یم  دوخ  ربارب  رد  هچ  ره  دیـسر و  تفالخ  هب  یمطالتم  مارآان و  وج  نینچ  کی  رد  ع )  ) یلع نیاربانب ،
تشاد قح  نیاربانب  .دوب  هئطوت  قافن و  ییورود ،

هحفص 5) )

.دیوگب نخس  تما  تدحو  فالتخا و  هرابرد ي  دح  نیا  ات  هک 

يو راتفگ  نیتسخن  ایوگ  .دراد  هغالبلا  جهن  رد  یعیسو  هاگیاج  دوخ  هک  ( 10) تسا هتفگ  نخس  رایسب  مه  هنتف  هرابرد ي  هکنیا  امک 
(11) هغالبلا جهن  رد  یضر  دیس  لقن  هب  انب  .تسا  هتخاس  يراج  نابز  رب  نایفسوبا  سابع و  خساپ  رد  هک  تسا  ینخـس  هنتف  هرابرد ي 

نآ زا  سپ  نیا  دننک و  تعیب  وا  اب  هک  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  برح  نب  نایفـسوبا  سابع و  تفر ، ایند  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  یماگنه 
: دومرف .دوب  هتفرگ  ماجنا  هفیقس  رد  رکبوبا  اب  تعیب  هک  دوب 

دیفاکشب تاجن  ياه  یتشک  اب  ار  هتف  ياه  جوم  مدرم  يا   ) ...هرفانملا قیرط  نع  اوجرع  هاجنلا و  نفسب  نتفلا  جاوما  اوقـش  سانلا ، اهیا 
( .دینیزگ يرود  فالتخا ، يور و  کت  هار  زا  و 

نآ هب  مه  رکبوـبا  اـب  مدرم  تعیب  زا  شیپ  وا  هچ  دور ، یمن  هـنتف  لاـمتحا  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربـمغیپ يوـمع  ساـبع ، هراـبرد ي  هـتبلا 
یم تعیب  وـت  اـب  تسا و  هدرک  تعیب  شیوـمع  رـسپ  اـب  ربـمغیپ  يوـمع  تفگ  دـنهاوخ  مدرم  تفگ  درک و  تعیب  داهنـشیپ  ترـضح 
دزن نایفـسوبا  رکبوبا ، اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لقن  رد  .تسا  يوق  نایفـسوبا  يرگ  هنتف  لاـمتحا  اـما  دـندرک ،

زا رپ  وت  تیامح  هب  ار  هنیدم  هوک  ود  نیب  مرداق  نم  منک و  تعیب  وت  اب  مهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  ع )  ) یلع
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عاضوا و تسا و  ینعمرپ  رایـسب  یخیرات  ياـه  هعطق  لـیبق  نیا  یتسه !! یقاـب  دوخ  قاـفن  هب  زونه  وت  دومرف : وا  هب  یلع  منک !! رکـشل 
.دهد یم  ناشن  ص )  ) مرکا لوسر  تلحر  ماگنه  ار  یمالسا  هعماج ي  لاوحا 

رارق مدرم  ار  دوخ  بطاخم  اذهل  دیهد ، یم  جرخ  هب  قافن  امش  دیوگب : نایفسوبا  سابع و  هب  احیرـص  دوب  هتـساوخن  یلع  دیاش  يراب ،
.تسا هداد 

مه ار  نآ  اشنم  رثا و  تیهام و  هنتف  زا  ررکم  شهوکن  نمـض  ع )  ) یلع تهج  نیمه  تسا و  فـالتخا  لـماع  نیرت  مهم  هنتف ، املـسم 
: تسا هدرک  نایب  لیذ  روص  هب  اهراب 

هحفص 6) )

(. 12) عدتبت ماکحا  عبتت و  ءاوها  نتفلا  عوقو  ءدب  امنا  . 1

(. 13) ...تهبن تربدا  اذا  تهبش و  تلبقا  اذا  نتفلا  نا  . 2

(. 14) ...هیار اهل  درت  همئاق و ال  اهل  موقت  ال  ملظملا ، لیلا  عطقک  نتف  . 3

(. هبطخ ي 151(15 مامت  . 4

.اهنیا زج  و  ( 16 ...) هبطخ ي 15 زا  یمهم  شخب  . 5

******

هروـس ي « ) نوقتاـف مکبر  اـنا  هدـحاو و  هما  مکتما  هذـه  نا  و  : » تسا هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  يرگید  هیآ ي  ، 92 ءاـیبنا : هروس ي  ( 1)
، تسا هتفر  نخـس  اـیبنا  ناوریپ  همه ي  هب  عـجار  اـهنآ  زا  شیپ  هکنیا  ظاـحل  هب  ار  هیآ  ود  نیا  نیرـسفم  زا  یخرب  هتبلا  (. 52 نونموم :

.دنا هدادن  مالسا  تما  هب  صاصتخا  ار  اهنآ  هتسناد و  همه  هب  باطخ 

.11 نارمع : لآ  هروس ي  ( 2)

.143 هرقب : هروس ي  ( 3)

ص 115. ج 2 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحلارد  ماشه ، نبا  هریس  ( 4)

.103 نارمع : لآ  هروس ي  ( 5)

.163 ءاسن : هروس ي  ( 6)

.105 نارمع : لآ  هروس ي  ( 7)
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هبطخ ي 16. ص 57 ، حلاص ، یحبص  ( 8)

هبطخ ي 240. ص 358 ، حلاص ، یحبص  ( 9)

ص 756. حلاص ، یحبص  ( 10)

هبطخ ص 52 ، حلاص ، یحبص  ( 11)
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ي 5.

هبطخ ي 50. حلاص ص 88 ، یحبص  ( 12)

هبطخ ي 93. حلاص ص 137 ، یحبص  ( 13)

هبطخ ي 102. حلاص ص 148 ، یحبص  ( 14)

حلاص ص 210. یحبص  ( 15)

حلاص ص 220. یحبص  ( 16)

ثحب زاغآ 

رد اتدمع  هک  ترـضح  نآ  نانخـس  یکی  تسا : ثحب  لباق  شخب  ود  رد  یمالـسا  تدحو  رد  ع )  ) یلع هاگدید  همدقم ، نیا  زا  سپ 
مرکا لوسر  تلحر  ماگنه  زا  هک  يو  یلمع  شور  يرگید  تسا و  هدز  رـس  وا  زا  تفالخ  نارود  رد  رت  شیب  هدـمآ و  هغـالبلا  جـهن 
.دیآ یم  تسد  هب  نارود  نآ  یسایس  خیرات  هغالبلا و  جهن  زا  دراد و  همادا  وا  تداهش  تفالخ و  ماگنه  ات  دوش و  یم  زاغآ  (ص ،)

تدحو هرابرد  یلع  ماما  نانخس 

تفلا تدحو و  هب  هقرفت  نآ  لیدبت  رد  مالسا  ریثات  برع و  هقرفت 

فالتخا تدحو و  یقالخا  یناور و  لماوع 

فالتخا زا  زیهرپ  تدحو و  هب  توعد 

*****

تدحو هرابرد  ع )  ) یلع ماما  نانخس 

: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  دیاب  ار  تدحو  هب  عجار  یلع  راتفگ 

تفلا تدحو و  هب  هقرفت  نآ  لیدبت  رد  مالسا  ریثات  برع و  هقرفت 

فالتخا تدحو و  یقالخا  یناور و  لماوع 

فالتخا زا  زیهرپ  تدحو و  هب  توعد 

*****
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تفلا تدحو و  هب  هقرفت  نآ  لیدبت  رد  مالسا  ریثات  برع و  هقرفت 

يا و هلیبق  یموق و  تافالتخا  فیـصوت  نینموم و  نیب  توخا  تدـحو و  تفلا و  داجیا  رد  ص )  ) مرکا لوسر  شقن  زا  يو  فیـصوت 
.تسا هدومرف  تیعبت  دش ، هراشا  نادب  البق  هک  فالتخا  تدـحو و  هرابرد ي  نآرق  هویـش ي  زا  املـسم  هک  تیلهاج  نارود  یتدـیقع 

هک تسا  هتفگ  نخـس  رایـسب  تفلا ، تدـحو و  هب  هقرفت  نآ  لیدـبت  رد  مالـسا  ریثات  برع و  هقرفت ي  تیلهاج و  هرابرد ي  ع )  ) یلع
: دوش یم  لقن  اهنآ  زا  يا  همش 

هحفص 7) )

زعا .انارقا  هب  قرف  اناوخا و  هب  فلا  .رئاونلا  هب  افطا  نئاغضلا و  هب  هللا  نفد  .راصبالا  همزا  هیلا  تینث  راربالا و  هدئفا  هوحم  تفرـص  دق  . 1
هب دـنوادخ  دـش ، هتخود  وا  هب  هریخ  اه  مشچ  هاگن  تشگ و  وا  هتفیـش ي  ناراـکوکین  ياـه  لد  ینعی  ( 1) ...هزعلا هب  لذا  و  هلذـلا ، هب 

داد و تفلا  مه  اب  ار  اه  لد  دومن ، شوماـخ  را  توادـع  ینمـشد و  نازورف  ياـه  هلعـش  درک ، نفد  ار  هنیرید  ياـه  هنیک  وا  هلیـسو ي 
لیدـبت تلذ  هب  ار  اه  تزع  تزع و  هب  ار  اه  تلذ  درک ، ادـج  مه  زا  ار  تلاهج ) رفک و  رد   ) ناتـسود تخاس و  ردارب  مه  اـب  ار  مدرم 

.درک

یف هحداقلا  نئاغـضلا  رودصلا و  یف  هرغاولا  هوادعلا  دعب  ماحرالا  يوذ  نیب  لمـشلا  هب  فلا  قتفلا و  هب  قترو  عدصلا ، هب  هللا  ملف  .... 2
ار اه  ییادج  ص )  ) ربمغیپ هلیسو ي  هب  دنوادخ  ( 2) ...بولقلا
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اه و هنیس  رد  راد  هشیر  ینمشد  هکنآ  زا  سپ  تخاس ، رارق  رب  یگناگی  داد و  تفلا  ناشیوخ  نایم  درک ، هتسویپ  ار  اه  هلصاف  لصو و 
.تشاد ياج  اه  لد  رد  هتخورفارب ، ياه  هنیک 

لیدـبت اه و  هنیک  هلزا ي  ناشیوخ و  نیب  یتشآ  اه و  لد  تفلا  رب  نیا ، زا  شیپ  ياه  هلمج  دـننام  ع )  ) یلع مه  زاـب  اـه  هلمج  نیا  رد 
.دنک یم  دیکات  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  تکرب  هب  اه ، یتسود  هب  اه  ینمشد 

اذهف .هریغ  یلا  ریشم  وا  همسا ، یف  دحلم  وا  هقلخب ، هبشم هللا  نیب  هتتشتم ، قئارط  هرشتنم و  ءاوها  هقرفتم و  للم  ذئموی  ضرالا  لها  و  . 3
نوگانوگ و ناـیدا  ياراد  ص ،)  ) مرکا لوسر  تثعب  ماـگنه  نیمز  يور  مدرم  ( 3) .هلاهجلا نم  هناکمب  مهذقنا  هلالـضلا و  نم  هب  مه 
ای دندرک ، یم  راکنا  ار  ادخ  ای  دندومن  یم  هیبشت  شتاقولخم  هب  ار  ادخ  يا  هتـسد  .دندوب  قرفتم  ياه  هتـسد  ناشیرپ و  ياه  شیارگ 

تلاهج زا  دیناهر و  تلالـض  فالتخا و  زا  ار  اهنآ  ص ،)  ) ربمغیپ تکرب  هب  دـنوادخ  سپ  .دنتـشاد  هجوت  وا  زج  يرگید  نایادـخ  هب 
.داد تاجن 

رب هراشا و  تثعب ، زا  شیب  مدرم ، ینید  تتشت  فالتخا و  هب  ع )  ) یلع هبطخ ، نیا  رد 

هحفص 8) )

.تسا هدومرف  دیکات  شربمغیپ  هلیسو ي  هب  نانآ  ياهلد  تفلا  رب  زین  تلالض و  زا  نانآ  تاجن  تیاده و 

تیلهاج و نارود  زا  ناناملـسم  ات  تسا  هتفگ  نخـس  رایـسب  نآ  تاکرب  و  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  هرابرد ي  ع )  ) یلع یلک  روط  هب 
.دننکن تلفغ  شلوسر  تاکرب  تثعب و  راثآ 

ار مدرم  ندش  مرگرس  نآ و  رهاظم  ایند و  هب  ار  ناشیاه  شیارگ  ناناملسم و  لاوحا  عاضوا و  ماما ، ایوگ 
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مالـسا و يارب  يدج  يرطخ  دوب  وا  زا  شیپ  ثداوح  زا  یـشان  هک  یبهذم  یـسایس و  ياه  يدنب  هتـسد  زیگنارب و  فالتخا  لئاسم  هب 
نآ دوـجو  تاـکرب  ندروآ  رطاـخ  هب  و  ص )  ) مرکا لوـسر  رـصع  هب  تشگزاـب  ار  رطخ  نیا  عـفد  عـفر و  هار  تسناد و  یم  نیملـسم 
زا سپ  ياه  لسن  ددرگ و  وحم  اه  هرطاخ  زا  ات  تفر  یم  لامتحا  هک  تسناد ، یم  تثعب  زا  دعبو  لبق  عاضوا  هسیاقم ي  اب  ترـضح ،
هب .دنریگ  هلـصاف  اهنآ  زا  یلک  هب  دـنوش و  مورحم  تثعب  تاکرب  زا  دـنا ، هدوبن  رذـگ  دوز  تالوحت  نآ  رظان  دـهاش و  هک  نارود  نآ 

.دنراد هگن  رود  مالسا  هتشذگ ي  زا  ار  اه  ناوج  ات  دندوب  ددص  رد  ادیپ  ون  ای  ناقفانم و  زا  یناهنپ  ياه  تسد  هک  صوصخ 

نارود ياه  هبذاج  زا  ار  اه  لسن  نیا  ییادج  یگناگیب و  رطخ  میراد و  بالقنا  زا  سپ  ياه  لسن  هب  عجار  ار  لکشم  نیمه  کنیا  ام 
بالقنا و نانمـشد  تسا و  يدمع  رگید  شخب  اما  ،ذ  تسا یعیبط  دیدج  لسن  یهاگآان  نیا  زا  یـشخب  .مینک  یم  ساسحا  بالقنا ،
زا يزیچ  ناناوج ، دنهاوخ  یم  دنتـسه و  بالقنا  زا  لسن  ینا  ندرک  ادج  ددـص  رد  ادـج  نوگانوگ ، ياه  گنرین  هئطوت و  اب  مالـسا 

.دنوش بلج  ام  یبرغ  ياه  هبذاج  هب  نآ  ياج  هب  دننادن و  بالقنا  راثآ  اه و  هبذاج 

رـصحنم ار  هراچ  هدرک و  یم  ینیب  شیپ  ای  ساسحا و  مالـسا  هدنیآ  يارب  ار  یگرزب  رطخ  هچ  ع )  ) یلع هک  میمهف  یم  بوخ  الاح  ام 
ص)  ) مرکا لوسر  نارود  لسن  هب  رادشه  يروآ و  دای  رکذت و  زین  ناوج و  لسن  هب  نداد  یهاگآ  هب 
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زا ار  نانآ  یکلسم ، يا و  هقرف  ياه  يدنب  هتسد  یسایس و  ياه  شلاچ  یتسرپ و  ایند  دندوب و  ضارقنا  فرش  رد  اما  یقاب  زونه  هک 

هحفص 9) )

.دید یم  دوب  هتشاد  زاب  مالسا  هتشذگ ي 

*****

هبطخ ي 96. ص 141 ، حلاص ، یحبص  ( 1)

هبطخ ي 231. ص 353 ، حلاص ، یحبص  ( 2)

هبطخ ي 1. حلاص ص 44 ، یحبص  ( 3)

فالتخا تدحو و  یقالخا  یناور و  لماوع 

ياه لد  ملاسان و  تایحور  سکع  هب  ناناملـسم و  نایم  يردارب  تدـحو و  داجیا  رد  ملاس ، یقالخا  تاـیحور  اـهدروخرب و  املـسم 
: میروآ یم  یلع  زا  ینانخس  هنیمز  نیا  رد  .تسا  رثوم  فالتخا  داجیا  رد  بولطمان ، ياهدروخرب  ضیرم و 

هب دنک  ادیپ  تفلا  اهنآ  اب  سک  ره  تسا ، یشحو  هناگیب و  اعبط  مدرم  ياه  لد  ( ) 1) .هیلع تلبقا  اهفلات  نمف  هیشحو ، لاجرلا  بولق  - 
( .دنروآ یم  يور  وا 

اوه و ریثات  تحت  دوخ  هب  دوخ  مدرم ، .تسا  هدومن  هراشا  مه  اب  مدرم  یتسود  یکیدزن و  تهج  یناور  هتکن ي  کی  هب  هلمج  نیا  رد 
زا نارگید  زا  رارف  یگناـگیب و  هار  یماـخ ، رت  شیب  همه  زا  هداوناـخ و  طـیحم و  رگید  لـماوع  صرح و  عمط و  تلاـهج و  سوـه و 

نیا زا  یهاـگآ  .تسا و  مدرم  اـب  تبحم  تفلا و  یتـسود و  اـنامه  یناور ، تلـصخ  نیا  ناـیز  زا  يریگوـلج  هار  .دـننک  یم  باـختنا 
.دراد رارق  تیولوا  رد  تما ، تدحو  نایعاد  نیا و  ربهر  هعماج و  ناحلصم  يارب  یناور  تیصاخ 

هب زا  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  ناوتان  ( ) 2) .مهنم هب  رفظ  نم  عیـض  نم  هنم  زجعا  ناوخالا و  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا  - 
تسد زا  ار  هتفایزاب  ناتسود  نینچ  هک  تسا  یسک  وا  زا  نیرت  ناوتان  .دشاب و  زجاع  ناتسود  ناردارب و  ندروآ  تسد 
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( .دهدب

روصت هب  دیاش  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  هراشا  یبای  تسود  ترشاعم و  هار  رد  مدرم  فعـض  طاقن  زا  یکی  هب  ع )  ) ماما نخـس  نیا  رد 
ار یـسک  ع ،)  ) ماما .تسا  زجاع  اهنآ  دننام  یگنهرف و  ای  يداصتقا  ای  یمـسج  یناوتان  ظاحل  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  زجاع  ام 

زجاع ار  نانآ  اب  یتسود  همادا ي  ناتـسود و  ظفح  رد  ناوتان  ناسنا  نآ ، زا  رتالاب  دـشاب و  ناوتان  يراد  مدرم  یباـی و  تسود  رد  هک 
.دناد یم  مدرم  نیرت 

هحفص 10) )

رب دیدرم  رگا  هک  دینک  شزیمآ  يا  هنوگ  هب  مدرم  اب  ( ) 3) .مکیلا اونح  متشع  نا  مکیلع و  اوکب  اهعم  متم  نا  هطلاخم  سانلا  اوطلاخ  - 
( .دنورگب امش  هب  ابلق  دیدنام ، رگا  دنیرگب و  امش 

مکحتـسم و دنویپ  دـشاب ، هتـشاد  دـنویپ  ناسنا  اب  ناشلد  تامم ، تایح و  رد  هک  يدـح  ات  مدرم  اب  ترـشاعم  نسح  هک  تسین  یکش 
ياهدـنویپ نیا  دـنیرگب ، وا  رب  تبحم  طرف  زا  تامم  لاح  رد  دنـشاب و  وا  هب  لیامتم  اه  لد  هراومه  تایح  لاح  رد  هک  زیگنا  هفطاـع 

.تسا یمالسا  هدحاو ي  تما  دهعتم و  ملاس و  هعماج ي  کی  يانب  گنس  مدرم  نیب  رد  زیمآ  تبحم 

( .درادن یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ  ( ) 4) .بیبح هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  - 

( .تسا ییاهنت  تبرغ و  عون  کی  ناتسود ، نداد  تسد  زا  ( ) 5) .هبرغ هبحالا  دقف  - 

( .تسا ینیزگ  دنواشیوخ  عون  کی  مدرم ، اب  یتسود  ( ) 6) .هدافتسم هبارق  هدوملا  - 

( .تسا لقع  زا  یمین  مدرم  اب  یتسود  ( ) 7) .لقعلا فصن  ددوتلا  - 

تسود اب  هلیسو  نیدب  هک  نکن  ذاختا  یتسود  هب  ار  دوخ  تسود  نمشد  ( ) 8) .کقیدص يداعتف  اقیدص  کقیدص  ودع  نذختت  ال  - 
( .يا هدرک  ینمشد  دوخ 

(9) .قیدصلا عیض  یشاولا  عاطا  نم  - 
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( .دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  تسود  دنک  يوریپ  نیچ  نخس  زا  سک  ره  )

ینید ردارب  زا  سک  ره  مدرم ، يا  ( ) 10) .لاجرلا لیواقا  هیف  نعمـسی  الف  قیرط ، دادس  نید و  هقیثو  هیخا  نم  فرع  نم  سانلا ! اهیا  - 
( .دهدن شوگ  شا  هراب  رد  مدرم  ییوج  بیع  هب  دراد  ناشن  راوتسا  هار  مکحم و  نامیا  دوخ 

.دماجنا یم  هعماج  دارفا  نایم  مکحتـسم  دـنویپ  هب  هک  يراد  تسود  یبای و  تسود  نییآ  هرابرد ي  تسا  ع )  ) یلع زا  نخـس  هد  نیا 
تسا و ناوارف  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  نانخس 

هحفص 11) )

.تسا ناناملـسم  نایم  توخا  تدحو و  داجیا  هب  وا  دیدش  هقالع ي  زا  یکاح  زین  تقادـص و  تبحم و  زا  وا  راشرـس  حور  زا  یکاح 
هقادصلا  » ناونع تحت  و  ( 11) هغالبلا جهنل  یعوضوملا  مجعملا  باتک  رد  ترضح ، نآ  زیمآ  تدوم  نانخس  زا  هنوگ  نیا  زا  رت  شیب 

.تسا هدمآ  درگ  ءاقدصالا » و 

*****

هرامش ي 50. تمکح  ص 477 ، حلاص ، یحبص  ( 1)

هرامش ي 12. تمکح  ص 470 ، حلاص ، یحبص  ( 2)

هرامش ي 10. تمکح  ص 470 ، حلاص ، یحبص  ( 3)

همان ي 31. ص 404 ، حلاص ، یحبص  ( 4)

هرامش ي 65. تمکح  ص 479 ، حلاص ، یحبص  ( 5)

هرامش ي 211. تمکح  ص 506 ، حلاص ، یحبص  ( 6)

هرامش ي 142. تمکح  ص 495 ، حلاص ، یحبص  ( 7)

همان ي 31. حلاص ، یحبص  ( 8)

هرامش ي 239. تمکح  ص 239 ، حلاص ، یحبص  ( 9)

هرامش ي 141. تمکح  حلاص ، یحبص  ( 10)

.370  - ص ص 372 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  تاراشتنا  زا  دمحم ، میرک  سیوا  فیلات  ( 11)

فالتخا زا  زیهرپ  تدحو و  هب  توعد 
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( .دزاس یم  ناریو  ار  حیحص  يار  فالتخا ، ( ) 1) .يارلا مدهی  فالخلا  - 

يداع تلاح  رد  ناسنا  هکنیا  نآ  دراد و  هراشا  یناور  یقالخا و  یعامتجا و  مهم  هتکن ي  کی  هب  هلمج  نیا 
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تحت اعبط  دروخرب ، فالتخا و  زا  رپ  يوج  رد  يداع و  ریغ  طیارـش  رد  اـما  دـیامن ، راـیتخا  تسرد  رظن  يار و  دـناوت  یم  شمارآ  و 
.دنیزگ یم  رب  ار  حیحصان  رظن  ددرگ و  یم  فرحنم  باوص  هداج ي  زا  يداع ، ریغ  طیارش 

یکی هکنیا  رگم  دریگ ، یمن  رارق  مه  لابق  رد  هیرظن  ود  توعد و  ود  هاگچیه  ( ) 2) .هلالض امهادحا  تناک  الا  ناتوعد  تفلتخا  ام  - 
( .تسا لطاب  تلالض و  ود  نآ  زا 

، تاغیلبت تسا و  لـطاب  ربارب  رد  قح  هراومه  دـنوش و  یمن  عمج  مه  اـب  لـطاب  قح و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هناـمیکح  هلمج ي  نیا 
.دنا تلالض  لطاب و  هیقب  قح و  یکی  اهنآ ، نیب  زا  دنتسه ، روط  نیمه  مه  بازحا  اه و  توعد 

نم مکلجرا  تفج  ام  مکنکل  هیف و  هنع ال  انفلتخا  امنا  هل : مالسلا  هیلع  لاقف  هیف ! متفلتخا  یتح  مکیبن  متنفد  ام  دوهیلا : ضعب  هل  لاق  - 
ماقم رد  ترـضح - نآ  هب  دوهی  موق  زا  یـسک  ( ) 3) .نولهجت موق  مکنا  لاقف  ههلآ  مهل  امک  اـهلا  اـنل  لـعجا  : » مکیبنل متلق  یتح  رحبلا 

کـشخ شلـسغ  بآ  زونه  حالطـصا  هب  و  دـیدوب - هدرپسن  كاخ  هب  ار  نات  ربمغیپ  زونه  تفگ : ناشفالتخا - رب  ناناملـسم  تتاـمش 
وا هب  ماما  دیدرک !! فالتخا  وا  هرابرد ي  هک  دوب - هدش  هدشن 

هحفص 12) )

روبع نآ  زا  هک  ایرد - بآ  زا  ناتاهاپ  زونه  امش  اما  .وا  دوخ  هرابرد ي  هن  میدرک ، فالتخا  میا  هدینـش  وا  زا  هچنآ  رد  اهنت  ام  دومرف :
هاگ نآ  .دنراد  ینایادخ  ناتـسرپ  تب  نیا  روط  نامه  هدب ، رارق  ام  يارب  يادخ  دیتفگ : نات  ربمغیپ  هب  هک  دوب  هدشن  کشخ  دـیدرک -

( .دیتسه نادان  یمدرم  امش  دومرف :

هب وگتفگ ، نیا  رد  تقد  اب 
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: میرب یم  یپ  هتکن  دنچ 

یم اه  ناملسم  هب  هک  ییاه  بیع  زا  یکی  دندوب و  ناناملسم  زا  ییوج  بیع  ددص  رد  ع )  ) ترـضح نآ  رـصع  رد  نایدوهی  هکنیا  . 1
لباق دوخ  نیا  .دوب  تماما  تفالخ و  زاس  تسون  رس  مهم و  هلاسم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  اهنآ  فالتخا  انامه  دنتفرگ 

دندرک یم  تلاخد  المع  اسب  هچ  ییوج و  بیع  رظن و  راهظا  تقد و  اه  ناملسم  روما  رد  ماگنه ، نآ  رد  نایدوهی  هک  تسا  یـسررب 
هبرح نیرت  هدنرب  رما  نیا  دنهد و  هولج  گرزب  ار  اهنآ  فالتخا  ایو  دنزادنیب  فالتخا  اه  ناملسم  نایم  دندوب  ددص  رد  مک ، تسد  و 

، دوب یمالسا  هعماج ي  مالسلا و  هیلع  نانآ  ي 

نخـس وا  اب  زیمآ  تتامـش  ینحل  اب  دنریگب و  سامت  اه  ناملـسم  هفیلخ ي  اب  هک  دندوب  رادروخرب  يدازآ  زا  هزادنا  نآ  ات  نایدوهی  . 2
، داد یم  نانآ  هب  ار  يا  هزاجا  نینچ  ع )  ) یلع دنیوگب و 

.دومرف خـساپ  يدوهی  زیمآ  هطلاغم  نخـس  هب  درب و  یپ  دـنزادنا  فالتخا  ناناملـسم  نایم  دنتـساوخ  یم  هک  نانآ  گـنرین  هب  ماـما  . 3
، ناش ربمغیپ  تشذـگرد  درجم  هب  هک  دـندوب  هاگآان  هدـیقع و  تسـس  دـح  نآ  ات  اه  ناملـسم  هک  دـنک  دومناو  تساوخ  یم  يدوهی 

میدرکن فالتخا  نامربمغیپ  هرابرد ي  ام  هک  تشادرب  هدرپ  يدوهی  هطلاغم ي  يور  زا  الوا  ماما ، یلو  .دـندرک  فالتخا  وا  هرابرد ي 
ص)  ) ربمغیپ راتفگ  رد  اه  ناملـسم  فالتخا  هکلب  درکن ، کـش  وا  يربمغیپ  رد  یـسک  .دوب  ربمغیپ  اـه  ناملـسم  همه ي  رظن  رد  وا  و 

.دنتشاد دیکات  صن  رب  شناهاوخاوه  ماما و  دندیزگرب و  ار  باختنا  هار  تیرثکا  هک  دوب  وا  نیشناج  هب  عجار 

، ایناث
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مدق یکشخ  هب  ایرد  زا  زونه  امش  یتسرپ ، اتکی  رب  نوراه  یسوم و  دیکات  همه  نآ  اب  هک  تخادرپ  لثم  هب  هلباقم  یـضقن و  باوج  هب 
هب ناتمشچ  هک  نیمه  دیدوب ، هداهنن 

هحفص 13) )

هک نید  لصا  رد  امش  ینعی  میتسرپب !! ار  تب  نآ  ات  هدب  رارق  نانآ  ياه  تب  دننام  یتب  ام  يارب  دیتفگ : نات  ربمغیپ  هب  داتفا  ناتسرپ  تب 
.دیدش فارحنا  تلالظ و  شوختسد  شگرم ، زا  سپ  هن  نات و  ربمغیپ  تایح  رد  مه  نآ  تسا ، راگدرورپ  دیحوت 

تـسا يزیچ  نامه  نیا  دراد و  زیهرپ  وا  تماما  هرابرد ي  مدرم  فالتخا  ندرک  گرزب  رظن و  راـهظا  زا  ع )  ) یلع هک  تسادـیپ  اـثلاث 
هک شدوخ - تفالخ  ماگنه  رد  نآ ، زا  سپ  هچ  ناـنآ و  تفـالخ  ماـگنه  رد  هچ  اـفلخ ، ربارب  رد  ترـضح  نآ  يریگ  عضوم  رد  هک 

، تسا نایامن  الماک  تفگ - میهاوخ  ادعب 

ناتـساد ندرک  گرزب  فیرحت و  رد  ناـیدوهی  اـیآ  هک  تسا  نآ  تسا ، یـسررب  هتـسیاش ي  وگتفگ  نیا  زا  هک  یمراـهچ  هتکن ي  . 4
صوصخ هب  ع )  ) یلع زا  شیپ  يافلخ  تفالخ  نارود  ثداوح  هرابرد ي  ضیقن  دـض و  تاعیاش  رـشن  رد  تفالخ و  هب  طوبرم  ياـه 

نارود راـبخا  شخپ  رد  زین  اـفلخ و  اـب  ع ،)  ) یلع هلمج  زا  هباحـص و  ناـیم  يدـنب  ههبج  فـالتخا و  هب  طوـبرم  تاـعیاش  دـیدشت  رد 
فـالتخا رد  نآرق و  فیرحت  دروـم  رد  یلعج  تاـیاور  رـشن  رد  شـشوک  نینچمه  دـیدرگ و  یهتنم  وا  لـتق  هب  هک  ناـمثع  تفـالخ 

دـهاوش و صوصخ  رد  بناج  نیا  دـنا ؟ هتـشادن  تلاخد  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  مالـسا و  یـسایس  خـیرات  ثداوح  ریـس  رد  ثیداحا و 
ییاه یسررب  فرحنم ، ياه  هقرف  رگید  دوهی و  تلاخد  ياه  هناشن 
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.درک مهاوخ  رشتنم  ار  اهنآ  دوش  ادیپ  اهنآ  ندرک  وگزاب  يارب  هنیمز  رگا  هک  ما  هدومن 

: تافالتخا تدحو و  هرابرد ي  یلع  نانخس  زا  رگید 

هب ششخب  لذب و  مه و  اب  یگتسبمه  ندرک و  لصو  هب  داب  امـش  رب  ( ) 4) .عطاقتلا ربادـتلا و  مکایا و  لذابتلاو و  لصاوتلاب  مکیلع  و  - 
( .رگیدکی اب  هطبار  عطق  مه و  هب  ندرک  تشپ  زا  دیزیهرپب  مه و 

( مالسلاامهیلع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف  هب  ترضح  نآ  تبیصو  رد  هلمج  نیا 

.تسا هدمآ 

ادخ نید  رد  ادابم  ( ) 5) ...لطابلا نم  نوبحت  امیف  هقرف  نم  ریخ  قحلا  نم  نوهرکت  امیف  هعاـمج  ناـف  هللا ، نید  یف  نولتلا  مکاـیاف و  - 
هقرفت زا  تسا ، امـش  تهارک  دروم  قح  زا  هچنآ  رد  یگتـسبمه  یعامتجا و  انامه  هک  دیهد ، ناشن  دوخ  زا  فالتخا  نولت و  دیدرت و 

( .تسا رتهب  تسا  امش  تبحم  دروم  لطاب  زا  هچنآ  رد 

شـشوخ نآ  زا  دـنچ  ره  لـطاب  رد  هقرفت  زا  زیهرپ  دـیاین و  ناشـشوخ  نآ  زا  ولو  قـح  رب  عاـمتجا  هب  ار  مدرم  ع )  ) یلع هلمج  نیا  رد 
.دیامرف یم  هیصوت  دیایب ،

( .دیشاب هتشاد  هملک  تدحو  دیهد و  رارق  یکی  ار  ناتنانخس  ( ) 6) ...ادحاو ناسللا  اولعج  و  - 

.راتفگ تدحو  نابز و  ظفح  هرابرد ي  هلمج  زا  تسا و  هتفگ  نخس  رایسب  تدحو ، فالتخا و  زا  ع )  ) یلع هبطخ ، نیا  رد 

ام ربمغیپ  تسا و  یکی  ام  راـگدرورپ  هک  تسا  یهیدـب  ( ) 7) ....هدحاو مالـسالا  یف  انتوعد  دـحاو و  انیبن  دـحاو و  انبر  نا  رهاظلا  و  - 
( .تسا یکی  مالسا  رد  ام  توعد  تسا و  یکی 

تسا هدرک  تیاکش  ماش  مدرم  یچیپرس  زا  نآ  رد  هتشون و  داتسرف ، مالسا  دالب  مدرم  يارب  هک  يا  همان  رد  ع )  ) یلع ار  هلمج  نیا 
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ام تسا : هدومرف  هلمج  نیا  حیـضوت  رد  نآ ، زا  سپ  .میتسه  دـحاو  توعد  تلاسر و  ربمغیپ و  کی  نید و  کی  ياراد  اهنآ  ام و  هک 
اهنآ ام و  .دنرادن  ام  رب  ینوزف  صوصخ  نیا  رد  زین  اهنآ  میرادن ، شلوسر  قیدصت  ادخ و  هب  نامیا  هرابرد ي  نایماش  از  شیب  يزیچ 

یهاتوک نامثع  زا  تیامح  رد  نانآ  میتسه و  يرب  نآ  زا  ام  هک  نامثع  لتق  دروم  رد  رگم  میتسه ، دـحتم  کیرـش و  روما  همه ي  رد 
....دندرک

: لیذ نخس  رد  هلمج  زا  تسا  هدومرف  دیکات  توعد  ربمغیپ و  باتک و  نید  رد  تما  تدحو  رب  فالتخا  زا  زیهرپ  رد  اهراب  یلع 

! هوعاطاف فالتخالاب  هناحبس  هللا - مهرمافا  دحاو ! مهباتک  دحاو ! مهیبن  و  دحاو ! مههلا  و  -... 

هحفص 15) )

ار نانآ  ادخ  ایآ  تسا ، یکی  ناشباتک  تسا ، یکی  ناش  ربمغیپ  تسا ، یکی  نانآ  يادـخ  هک  یلاح  رد  ( )... 8 (؟ هوصعف هنع  مهاهن  ما 
هدرک ینامرفان  ار  ادخ  نانآ  هدرک و  یهن  فالتخا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هکنیا  ای  دنا ، هدرک  تعاطا  ار  وا  نانآ  هدرک و  رما  فالتخا  هب 

)؟ دنا

يرواد نآ  نوچ  دـنراد و  فالتخا  مه  اب  ناشیاهاواتف ، اه و  تواـضق  رد  هک  نایـضاق  تمذـم  شهوکن و  رد  ع )  ) ماـما ار  هلمج  نیا 
، دریذپ یم  دـناد و  یم  باوص  ار  همه  دـننک  یم  هضرع  هدـیزگرب ، تواضق  هب  ار  نانآ  هک  تقو  هفیلخ ي  ماما و  رب  ار  ضقانتم  ياه 

اهنآ زا  یکی  املـسم  هک  یلاح  رد  دریذپ ، یم  دناد و  یم  باوص  ار  همه  دـننک  یم  هضرع  هدـیزگرب ، تواضق  هب  ارنانآ  هک  یلاح  رد 
.دراذگ یم  اهنآ  همه ي  رب  لوبق  رهم  روطچ  هفیلخ  قحان و  هیقب  تسا و  قح 

تسا یهیدب 
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نیب رد  هلمج  زا  یمالـسا و  بهاذم  همه ي  رد  زورما  هب  ات  یعیبط و  تسا  يرما  نایـضاق  نادهتجم و  يوس  زا  يواتف  فالتخا  هلاسم 
هزاجا ي صوصنم ، ریغ  مهبم و  لئاسم  رد  دـیابن  الا  .تفرگ و  ار  تافالتخا  لیبق  نیا  يولج  ناوت  یمن  تسا و  عیاش  هعیـش ، ياـملع 

« .دحاو رجا  یطخملل ء  نارجا و  بیصملل  : » دنا هتفگ  دنا و  هداد  هک  دنداد  یم  داهتجا 

رد تنـس  لها  زا  یخرب  هدـیقع ي  اب  لمع  نیا  هک  تساهنآ  همه ي  اب  هفیلخ  تقفاوم  ناـمه  تسا ، ع )  ) ماـما راـکنا  دروم  هچنآ  اـما 
هب ار  اـهنآ  مکح  درادـن و  یمکح  لـئاسم  لـیبق  نیا  رد  دـنوادخ  هکنیا  ینعی  بیوـصت ، .تـسا  راـگزاس  بیوـصت »  » یمـالک هلاـسم 
دنچ هک  درادـن  یعنام  لئاسم  لـیبق  نیا  رد  تسا و  هللا  مکح  دوخ  ناـنآ ، زا  ییاواـتف  ره  نیارباـنب  تسا و  هدرک  راذـگاو  نیدـهتجم 

.رگید بهاذم  زا  یخرب  دزن  نینچمه  تسا و  لطاب  هیماما  ياملع  قافتا  هب  بیوصت ، .دشاب  هتشاد  دوجو  مکح 

دیشاب مزالم  ناملسم  مدرم  هوبنا  یهایـس و  اب  هراومه  ( ) 9) .هقرفلا مکایا و  .هعامجلا و  عم  یلع  هللا  دـی  ناف  مظعالا  داوسلا  اومزلا  و  - 
( .دیزیهرپب هقرفت  زا  تسا و  تعامج  اب  ادخ  تسد  انامه  هک 

دوخ و هرابرد ي  يوردنت  زا  ار  مدرم  ع )  ) ماما نآ ، زا  شیپ  ياه  هلمج  نخس و  نیا  رد 

هحفص 16) )

.تسا هدومرف  عنم  تدش  هب  دنرادنپ ، یم  مدرم  هچنآ  زج  دنوش ، لیاق  وا  يارب  یتلزنم  ماقم و  یمومع ، رظن  فالخ  رب  هکنیا 

قحان هب  هک  یتسود  دـش : دـنهاوخ  كاله  نم  هراـبرد ي  مدرم  زا  فنـص  ود  « ) ....نافنـص یف  کلهیـس  : » تسا هدومرف  نآ  زا  شیپ 
قحان هب  هک  ینمشد  دشاب و  لیاق  نم  يارب  یتلیضف 
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( ....دیامن راکنا  نم  زا  ار  یتلیضف 

ییادتبا وا ، نانمشد  جراوخ و  هکنیا  امک  دنتفگ  یم  وا  هرابرد ي  لیاضف  زا  ییاهزیچ  نایلاغ  ترضح ، نآ  نامز  رد  دسر  یم  رظن  هب 
نایعیـش زا  یخرب  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  .تسا  هداد  یم  رادـشه  ود  ره  هب  ع )  ) یلع اذـل  دـندرک ، یم  راکنا  ار  يو  لیاضف  نیرت 

هقرف هقرف  اه  ناملسم  وا  رطاخ  هب  دوبن  لیام  لاح ، ره  رد  دوب و  یـضاران  اهنآ  زاربا  ار  ع )  ) یلع هک  دندرک  یم  شاف  ار  رارـسا  صاخ 
رارـصا هقرفت  نیا  رب  نونکات  خـیرات  لوط  رد  ماگنه و  نآ  رد  ناشیا  تیفرظ  مک  ناتـسود  زا  يا  هدـع  .دـندش و  هنافـساتم  هک  دـنوش 

هیآ ءاطغلا ، فشاک  هللا  هیآ  يدرجورب ، هللا  هیآ  لیبق  زا  ام ، رـصع  رد  فورعم  ملاع  دنچ  هلمج  زا  نید ، ناگرزب  هک  یلاح  رد  .دـنراد 
رب دوخ ، یملع  یعامتجا و  یسایس و  ياه  يریگ  عضوم  رد  نانآ ، دننام  نیدلا و  فرش  دیـس  هللا  هیآ  یلماع و  لبج  نسحم  دیـس  هللا 

یناهج عمجم   » رد ام  يوس  زا  هک  يراثآ  رد  دراد و  باتک  دـنچ  هب  زاـین  اـهنآ  حرـش  هک  دنتـشاد  دـیکات  نیملـسم  فوفـص  تدـحو 
.تسا هدمآ  هتفای ، راشتنا  بیرقت »

( .دندش قرفتم  عامتجا ، تدحو و  رد  دندرک و  عامتجا  هقرفت ، رب  مدرم  ( ) 10) .هعامجلا نع  اوقرتفا  هقرفلا و  یلع  موقلا  عمتجاف  - 

: تفگ یم  هک  دزادنا  یم  یناغفا ، هب  فورعم  يدابآ ، دسا  نیدـلا  لامج  دیـس  مالـسا  هغبان ي  دای  هب  ار  ناسنا  ع )  ) یلع هلمج ي  نیا 
هقرفت ي فالتخا و  زا  تسا  ریبعت  نیرتهب  نیا  و  .دنوشن ) قفتم  هک  دنا  هدرک  قافتا  ناناملسم  « ) .اوقفتی نا ال  یلع  اوقفتا  نوملـسملا  »

زا هک  ناناملسم 

هحفص 17) )

ع)  ) یلع نامز 
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.دراد هتشاد و  قادصم  نونک  ات 

بحع و يا  ( ) 11) ...مکقح نع  مکقرفت  مهلطاب و  یلع  موقلا  ءالوه  عامتجا  مهلا  بلجی  بلقلا و  تیمی  هللا - و  اـبجع - اـبجع  اـیف  - 
ناشدوخ و لطاب  رب  ماش ) لها   ) موق نیا  یگنهامه  عامتجا و  زا  دـهد ، یم  هار  لد  هب  ار  مغ  هوبنا  دـناریم و  یم  ار  لد  هک  یبجع  هچ 

( .ناتدوخ قح  زا  امش  یگدنکارپ  زا 

.تسا هدروآ  نابز  رب  دوش  یم  زاغآ  هنجلا » باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف  هلمج ي« اـب  هک  هیداـهج  هبطخ ي  رد  ع )  ) یلع ار  نخـس  نیا 
نآ عالطا  هب  رابنا ، رهش  هب  هیواعم  رکشل  درب  تسد  ربخ  هک  دومرف  داریا  یماگنه  رد  ع )  ) یلع ار  هبطخ  نیا  یضر  دیـس  هتـشون ي  هب 
هک راوگان  هثداح ي  نیا  زا  یکی  تسا ، رما  ود  زا  وا  هودنا  نزح و  تیاهن  زا  یکاح  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) یلع تاملک  .دیسر  ترضح 

ع)  ) یلع رظن  رد  دـح  نآ  ات  هثداح  نیا  دـنا و  هدروآ  نوریب  همذ  لـها  زا  نز  کـی  ناملـسم و  نز  ياـپ  تسد و  زا  رویز  رز و  ناـنآ 
.تمالم هن  تسا و  ریدقت  هتسیاش ي  دریمب  فسات  تدش  زا  یناملسم  درم  رگا  دیامرف : یم  هک  تسا  راوگان 

اه تمالم  لیبق  نیا  زا  .تسا  هتسب  راک  هب  نانآ  هرابرد ي  ار  تاملک  نیرتدیدش  هک  وا  دوخ  رکـشل  یگدنکارپ  هقرفت و  زا  يرگید  و 
.دوش یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  هک  تسا  ناوارف  شنایرکشل ، هفوک و  مدرم  یگدنکارپ  هب  تبسن  ع )  ) یلع نانخس  رد  اه  تتامش  و 

*****

هرامش ي 215. تمکح  ص 507 ، حلاص ، یحبص  ( 1)

هرامش ي 183. تمکح  ص 502 ، حلاص ، یحبص  ( 2)

هرامش تمکح  ص 531 ، حلاص ، یحبص  ( 3)
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ي 317.

همان ي 47. حلاص ، یحبص  ( 4)

هبطخ ي 176. ص 255 ، حلاص ، یحبص  ( 5)

هبطخ ي 176. ص 253 ، حلاص ، یحبص  ( 6)

همان ي 58. حلاص ، یحبص  ( 7)

مالک 18. ص 60 ، حلاص ، یحبص  ( 8)

مالک 127. ص 184 ، حلاص ، یحبص  ( 9)

هبطخ ي 147. ص 205 ، حلاص ، یحبص  ( 10)

هبطخ ي 27. ، 70 حلاص ، یحبص  ( 11)

تدحو ظفح  رد  ع )  ) یلع ماما  یلمع  هویش 

لوسر تلحر  ماگنه  زا  افلخ ، نارود  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  ثداوح و  حرـش  مزلتـسم  صوصخ  نیا  رد  یفاـک  یفاو و  ثحب 
ار نآ  زا  يزراب  ياه  هنومن  ناوت  یم  اما  دـجنگ ، یمن  هلاقم  کی  رد  تسا و  ع )  ) ترـضح نآ  دوخ  تفـالخ  نارود  اـت  ص )  ) مرکا

میهد یم  حیجرت  میزادرپب  ثداوح  نآ  زا  دوخ  تشادرب  طابنتسا و  هب  هکنیا  زا  شیپ  ام  .درک  نایب 

هحفص 18) )

.مینک زاغآ  نیا ، زا  شیپ  نرق  مین  دودح  رد  بهاذم ، بیرقت  نارادفرط  زا  رهزا و  عماج  ناداتسا  زا  یکی  راتفگ  اب  ار  ثحب  نیا 

بهاذـملا نیب  بیرقتلاراد  » ناگرا مالـسالا ، هلاسر  هلجم ي  رد  هلاـقم  ناگدنـسیون  زا  بهاذـم و  بیرقت  قیدـص و  ناـیماح  زا  یکی 
يدیعـص لاعتملادبع  خیـش  لیلج  داتـسا  دیدرگ ، یم  رـشتنم  یمارگ  هلجم ي  نآ  رد  اررکم  هنیمز  نیا  رد  وا  تالاقم  هک  هیمالـسالا »

یم همجرت  الیذ  نآ  زا  يا  هدیزگ  هک  تسا  ( 1 «) بهاذملا نیب  بیرقتلا  بلاط و  یبا  نب  یلع  » ناونع اب  ناشیا  تالاقم  زا  یکی  .تسا 
.دوش

بیرقت ساسا  مالـسا ، رد  راب  نیلوا  يارب  هک  ههجو - هللا  مرک  هنع و  هللا  یـضر  بلاط - یبا  نب  یلع  يارب  تسا  یگرزب  تلیـضف  نیا 
فلتخم فیاوط  نایم  توادع  شتآ  نتخورفارب  تما و  هملک ي  قیرفت  هب  يار ، رد  فالتخا  هکنیا  ات  تسا ، هداهن  انب  ار  بهاذم  نیب 

تدحو يار ، فالتخا  نیع  رد  هکلب  .دماجنین 
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رـس هب  یتسود  اب  رگیدکی  اب  مه  زاب  دننامب و  یقاب  ناتـسود  ناردارب و  نانچمه  يار ، رد  فلاختم  ياه  فرط  دنامب و  ظوفحم  تما 
تسا بیـصم  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  وا  اریز  .دراذگ  زاب  شرظن  يار و  اب  ار  دوخ  ردارب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  هنوگ  نیدب  دنربب ،

نیب لادج  ثحب و  رد  دنک و  دروخرب  نسحا  هب  لادج  هنوگ ي  هب  وا  اب  دـهاوخب ، مه  رگا  .روذـعم و  تسا و  یطخم ء  ای  روخام و  و 
.مصخ رب  يزوریپ  هبلغ و  هن  دشاب و  تقیقح  هب  ندیسر  ثحب ، زا  فده  ارصحنم  هکلب  دشابن ، يار  بصعت  نانآ 

، تلاسر بحاص  هب  تبارق  تبسن و  فرش  رد  وا  تلیضف  زا  هک  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  يارب  تسا  یتلیـضف  هجو  تلیـضف ، نیا  یلب 
رت و شیب  يریبک  ریغص و  ره  زا  اما  دوب ، یغلابان  رـسپ  وا  هک  یلاح  رد  ربمغیپ ، هب  نامیا  رد  يو  تقبـس  تلیـضف  زا  هن  تسین و  رتمک 

.تفای تیاده  ص )  ) مرکا لوسر  تسد  هب  رتهب 

هب داهج  نایم  عمج  رد  يو  تلیضف  زا  یمک  تسد  دش ، هتفگ  هک  تلیضف  نیا  نینچمه ،

هحفص 19) )

.درادن ریشمش  اب  داهج  لام و  هب  داهج  يار ،

نب دعـس  رود  راـصنا ، ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  اریز  .دوب  ناناملـسم  نیب  فـالخ  نیتسخن  ص ،)  ) ربـمغیپ ینیـشناج  رد  فـالتخا 
دندمآ و نانآ  دزن  هب  نیرجاهم  زا  يا  هدع  اب  رکبوبا  .دننک  تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  دنتساوخ  یم  دندمآ و  درگ  جرزخ ، گرزب  هدابع ،

ناتساد هدنسیون  اجنیا  رد  .دماجنا  گنج  هب  دوب  کیدزن  هک  تخس  یلادج  تفرگرد ، لادج  تفالخ ، هرابرد ي  هورگ ، ود  نایم  رد 
هدابع و نب  دعس  رذنم و  نب  بابح 
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تیامح هب  رکبوبا  اب  ار  هباحـص  زا  يا  هدـع  مشاه و  ینب  تفلاخم  نینچمه  نانآ ، نایم  وگتفگ  رکبوبا و  اب  ار  نانآ  تفلاخم  عوضوم 
ام تفگ : درک و  تعیب  وا  اـب  دـمآ و  رکبوـبا  لزنم  هب  یتدـم  زا  سپ  یلع  دـیوگ : یم  هکنیا  اـت  تسا  هدروآ  لیـصفت  هب  ع ،)  ) یلع زا 

دوخ تیقحا  هب  رکب  یبا  اب  تعیب  ماگنه  یلع  هک  دریگ  یم  هجیتن  میتسه و  لـیاق  یقح  دوخ  يارب  یلو  مینک  یمن  راـکنا  ار  وت  لـضف 
اب ات  ددرگن و  نیملـسم  نیب  هقرفت ي  هیام ي  وا  رظن  يار و  ات  درک  تعیب  وا  اب  ناناملـسم ، هملک ي  عمج  رطاخ  هب  اـما  تشاد ، دـیکات 
ار یـصخش  تحلـصم  رب  یمومع  حلاصم  حـیجرت  رد  یفالتخا و  لئاسم  رد  تشذـگ  حـماست و  هنومن ي  نیرت  یلاع  دوخ ، لمع  نیا 

شیب ناوت  مدرم ، حـلاصم  ظفح  هب  ( 2) ادخ لوسر  هب  تبارق  ظاحل  هب  شنادـناخ  وا و  هک  دوب  دـقتعم  یلع ، هک  یلاح  رد  .دـهد  هئارا 
.تسا فاصنا  لدع و  تیاعر  رب  ینورد  لماع  کی  دوخ  يدنواشیوخ ، نیا  اریز  دنراد ، يرت 

صالخا راکـشآ ، ناهنپ و  رد  دومن و  سبح  لد  رد  ار  دوخ  تیناقح  هب  هدـیقع ي  هک  یلاح  رد  درک ، تعیب  رکبوبا  اب  ع )  ) یلع سپ 
رد هکلب  درب ، راک  هب  یگنرین  هلیح و  وا  هب  تبـسن  هک  دوبن  لیام  تشادن و  لد  رد  وا  زا  يا  هنیک  .داد  ناشن  رکبوبا  هب  تبـسن  ار  دوخ 

اب ناناملسم  هک  یماگنه  .تسا  وا  داد  صالخا و  تیاهن  رب  لیلد  ع )  ) یلع عضوم  هدر ، لها  اب  گنج 

هحفص 20) )

هب ریشمش  اب  ییاهنت  هب  رکبوبا  دندرک ، تفلاخم  ءاکز  نیعنام  نیدترم و  اب  گنج  رد  رکبوبا 

یمالسا تدحو  و  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هفیلخ ي يا  يور  یم  اـجک  تفگ : تفرگ و  ار  شا  هقاـن  ماـمز  تسویپ و  يو  هب  ع )  ) یلع نآ  زا  سپ  تفر و  هصقلا » يذ  » هب تسد 
.دـنام یمن  یقاب  یماظن  مالـسا  يارب  میوش  راتفرگ  وت  تبیـصم  هب  رگا  مسق  ادـخ  هب  .نکن  التبم  دوخ  تبیـصم  هب  ار  ام  ادـخ ؟ لوسر 
ندـنام هدـنز  هب  ع )  ) یلع هقالع ي  تیاـهن  رب  هاوگ  هک  يا  هناـصلخم  نخـس  تشگرب ، هنیدـم  هب  دینـش و  ار  ع )  ) یلع نخـس  رکبوبا 

.تسا هدرک  بضغ  وا  زا  ار  تفالخ  رکبوبا  دوب  دقتعم  زونه  هک  یلاح  رد  تسا ، هفیلخ 

، ماما حور  یلو  .درک  یم  کیدزن  شیوزرآ  هبار  ترـضح  نآ  رما  نیا  دورب ، گنج  هب  ییاهنت  هب  رکبوبا  تشاذگ  یم  ع )  ) یلع رگا 
لد رد  ار  دوخ  تساوخ  رظن و  هدرک و  تعیب  رکبوبا  اـب  وا  هکنیا  هچ  دـبای ، هار  شلد  هب  يا  هرطاـخم  نینچ  هک  دوـب  نآ  زا  رت  گرزب 

.دشاب وا  یصخش  تحلصم  فالخرب  دنچ  ره  دشاب ، هتشاد  صالخا  دوخ  یهاوخریخ  تعیب و  هار  رد  دیاب  سپ  تسا ، هدومن  ناهنپ 

لد رد  ار  دوخ  هدیقع ي  مه  زاب  ع )  ) ماما اریز  .درپس  وا  هب  ار  تفالخ  رکبوبا  هک  باطخ  نب  رمع  اب  ع )  ) یلع شور  دوب  هنوگ  نیمه 
....دادن ییادج  هقرفت و  هب  نت  هدیقع ي  هار  رد  درک و  راتفر  مه  رمع  اب  دوب  هدرک  راتفر  رکبوبا  اب  هک  هنوگ  نامه  هب  درک و  سبح 

تفالخ هب  دوب ) وا  هیلع  يا  هئطوت  ع ،)  ) یلع رظن  هب  هک   ) فورعم ياروش  رثا  رب  هک  یماگنه  دوب ، نینچ  زین  نامثع  اب  ع )  ) یلع راـتفر 
ینبم ار  دوخ  هدیقع ي  يار و  مه  زاب  ع )  ) یلع یلو  .دیسر 
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تفالخ نایاپ  رد  هک  یماگنه  .دادـن  تیاـضر  ناـمثع  زا  ییادـج  هقرفت و  هب  درک و  سبح  هنیـس  رد  تفـالخ ، هب  دوخ  ندوب  قحم  رب 
، دوخ تسرد  رظن  يادبا  اب  هکلب  درکن ، هدافتـسا  دوخ  دوس  هب  تصرف  نیا  زا  ع )  ) یلع دندیروش ، وا  رب  نایغاط  نایـشروش و  نامثع ،

نامثع ناج  رب  هک  دیسر  ییاج  هب  بوشآ  هک  نیمه  .دناباوخب و  ناناملسم  تحلصم  هار  رد  نامثع و  دوس  هب  ار  هنتف  نآ  تساوخ  یم 
ار مالسلاامهیلع - نیسح - نسح و  شدنزرف  ود  دیدرگ ، فیاخ 

هحفص 21) )

اهر نارگ  بوشآ  اب  ار  هفیلخ  درک  یم  اضتقا  هک  دوب  وا  قح  فالخ  بوشآ ، ندـناباوخ  هکنیا  اب  دـننک و  عافد  ناـمثع  زا  اـت  داتـسرف 
هدرک ذاختا  يار ، فالتخا  دروم  رد  هنومن  راک  العا و  لثم  ناونع  هب  هک  یـشور  تنـس و  هب  نایاپ ، اـت  تفرگ  میمـصت  وا  یلو  دـنک ،

.دیهد همادا  دوب 

منتغم شا  هدـیقع  نامرآ و  هب  ندیـسر  يارب  هلجع  تعیب  لوبق  رد  دـننک ، تعیب  وا  اب  دنتـساوخ  یم  نامثع  زا  سپ  مدرم  هک  یماگنه 
هب درک و  عانتما  تعیب  زا  اذـهل  .تساوخ  یم  ناناملـسم  تحلـصم  يارب  هکلب  یـصخش ، تحلـصم  يارب  هن  ار  تفـالخ  اریز  درمـشن ،

نیب هدمآ ي  شیپ  هقرفت ي  ات  تساهنآ  تباجا  زا  راچان  درک  هظحالم  هک  نانآ  رارـصا  زا  سپ  رگم  دادن ، قفاوم  خساپ  تعیب  نابلاط 
رگا و  دینک ، تعیب  نم  اب  دیراد  لیم  رگا  تفگ : درک و  توعد  ار  هحلط  ریبز و  اذهل  .دـیامن  فرط  رب  نامثع ، لتق  رثا  رب  ار  نیملـسم 

.منک یم  تعیب  امش  زا  یکی  اب  نم  هن 

رمع هللادبع  صاقو ، یبا  نب  دعس  عانتما  هدنسیون  ادعب   ) مینک یم  تعیب  وت  اب  ام  هن  دنتفگ : نانآ 
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تساوخ یم  هکلب  دیامن ، لیمحت  یسک  رب  ار  دوخ  تفالخ  دوبن  لیام  یلع  هک  دریگ : یم  هجیتن  هدرک ) رکذ  لیـصفت  هب  ار  نارگید  و 
ع)  ) یلع راتفر  هب  عجار  هاگ  نآ   ) .دراذگ یم  دازآ  ار  وا  درک  یم  ابا  وا  اب  تعیب  زا  سک  ره  دـننک و  تعیب  وا  اب  دوخ  رایتخا  هب  مدرم 

تسا هفیلخ  قوقح  زا  یکی  نیا  درک و  یچیپرـس  ماش  يرادناتـسا  زا  وا  لزع  ماگنه  ع )  ) یلع نامرف  زا  هیواعم  دیوگ :) یم  هیواعم  اب 
نایغط نایـصع و  هب  يار ، فـالتخا  ناونع  زا  رما  نیا  دـندرکن  تعاـطا  رگا  دـننک و  تعاـطا  وا  زا  هک  نارگید  هیواـعم و  هراـبرد ي 

مزال نیملسم و  نیب  هقرفت ي  بجوم  ینامرفان ، نایصع و  اریز  يار ، رد  فالتخا  مکح  زا  ریغ  دراد  یمکح  نایصع  .دوش  یم  لیدبت 
.دوش یهتنم  تنوشخ  هب  دنچ  ره  ددرگ  نیملسم  هملک ي  عمج  ثعاب  هک  دوش  ذاختا  يراتفر  نآ  اب  تسا 

هب دـندیزگ و  تلزع  يو  زا  دـندش و  فلاخم  وا  اب  هیواعم ، وا و  نایم  میکحت  هیـضق ي  رد  هک  یناسک  اـب  ع )  ) یلع راـتفر  دوب  نیمه 
یبهذـم نایطارفا  وردـنت و  يا  هدـع  نانآ  اما  تشادـن ، يداریا  ینید  ظاحل  زا  هکنیا  اـب  .دـندومن  موکحم  ار  وا  میکحت ، لوبق  ظاـحل 

ع)  ) یلع یلو  دندوب 

هحفص 22) )

ام اب  هک  یمادام  تفگ : نانآ  هب  هکلب  درکن ، مکح  اهنآ  رب  دنتـسناد  رفاک  ار  وا  هک  دندرک  مکح  يو  هب  تبـسن  نانآ  هک  هنوگ  نآ  هب 
هارمه ام  اب  هک  یمادام  مینک ، یمن  عنم  ادخ  دجاسم  رد  روضح  زا  میراد : یمن  غیرد  امش  زا  ار  زیچ  هس  دیراد ، یهارمه  تبحاصم و 

لاملا تیب  مهس  زا  ار  امش  دیتسه 
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.دیوش ام  اب  گنج  رد  مدق  شیپ  امش  رگم  میگنج  یمن  امش  اب  مینک و  یمن  مورحم 

اما تسا ، حـماست  رد  العا  لثم  دوخ  نیا  هکلب  تسین ، روصتم  يار  فـالتخا  دروم  رد  تشذـگ  حـماست و  شور  نیا  زا  رتـالاب  رگید 
، دنتـشادن هدیقع  يار ، فالتخا  دراوم  رد  يراگزاسان  حماست و  هب  هک  دوب  کشخ  ینایبهذم  وردـنت و  یمدرم  اب  شراک  رـس و  یلع 

.دنداد همادا  دوخ  یچیپ  رس  هب  دنتشاد و  رارصا  نآ  رب  هتسناد و  ینامرفان  یگدنکارپ و  هلیسو ي  ار  نآ  افرص  هکلب 

زاورپ شندب  زا  حور  هکنیا  زا  شیپ  ع )  ) یلع اما  .درک  رورت  ار  وا  ات  دندومن  طلسم  ع )  ) یلع ناج  رب  ار  مجلم  نب  نمحرلادبع  اتجیتن 
هدنز رگا  تفگ  درک و  هیـصوت  شلتاق  باوخ  تخر  یمرن  كاروخ و  یبوخ  هرابرد ي  اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنک 
دننک قحلم  ع )  ) یلع هب  صاصق ) اب   ) ار وا  درم ، رگا  .صاصق و  ای  دنک و  یم  وفع  ار  وا  ای  دراد ، ار  شیوخ  رایتخا  دوخ  وا  هک  دـنامب 

.درک عنم  شندرک  هلثم  وا و  رب  يدعت  زا  ار  نانآ  هاگ  نآ  .دورب  يرواد  هب  وا  اب  شراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ات 

وا شارف  یمرن  ماعط و  یبوخ  هرابرد ي  دـنک و  یم  راتفر  تسا  هدروآ  دراو  يا  هبرـض  وا  رب  هک  یـسک  اب  یفاصنا  نینچ  اـب  ع )  ) یلع
العا و لثم  شتامم - تایح و  لاح  رد  ناناملسم - ام  يارب  ع )  ) یلع ات  دنک ، یم  عنم  شنتـشک  زا  سپ  يو ، ندرک  هلثم  زا  هیـصوت و 

.دشاب شنافلاخم  هب  نداد  فاصنا  دوخ و  هدیقع ي  يار و  هب  يدنبیاپ  نیب  عمج  تیفیک  رد  لماک  هنومن ي 

همحرف
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.نیدلا یف  نیحماستملل  هودق  فالخلا و  یف  نیفصنملل  ماما  نم  هللا 

رد تعاجـش  هدیقع و  هب  يدـنبیاپ  رد  ع )  ) یلع شور  زا  تنـس ، لها  زا  رهزا  عماج  داتـسا  ققحم ، هنازرف ي  کی  نخـس  زا  هک  لاح 
رد دوخ  عفانم  زا  تشذگ  حماست و  اب  هارمه  يار ، زاربا 

هحفص 23) )

داتسا روهشم و  ققحم  نخس  هب  ادتبا  رد  اما  میزادرپ ، یم  ترضح  نآ  دوخ  نانخـس  زا  نآ  حرـش  هب  میدش ، علطم  مالـسا  حلاصم  هار 
.میراپس یم  لد  ع )  ) یلع صلخم  نایعیش  زا  ناریا و  رد  هاگشناد  هزوح و 

نآ هرابرد ي  یلع  هچنآ  دنادب  دهاوخ  یم  سک  ره  اعبط  :» دیوگ یم  ( 3 «) مالسالا داحتا  » ناونع ریز  يرهطم ، دیهش  همالع ي  موحرم 
لمحت ار  هاکناج  جنر  نانچ  هک  دوب  لیاق  تیمها  شیارب  هزادنا  نآ  یلع  هچنآ  دنیبب ، بیسآ  تساوخ  یمن  یلع  هچنآ  دیـشیدنا ، یم 

ار دوخ  تردق  توق و  نیملسم ، .تسا  نآ  رد  هقرفت  نتفاین  هار  نیملسم و  فوفص  تدحو  زیچ  نآ  تفگ : دیاب  اسدح  دوب : هچ  درک 
دوخ لوقعلاریحم  ياه  تیقفوم  دندوب ، دوخ  هملک ي  قافتا  فوفص و  تدحو  نویدم  دنداد  یم  ناشن  نایناهج  هب  دنتـشاد  هزات  هک 

ارادم توکس و  تحلـصم ، نیمه  رطاخ  هب  یلع  هدعاقلا  یلع  دندرک ، بسک  هملک  تدحو  نیمه  تکرب  زا  زین  دعب  ياه  لاس  رد  ار 
یلع دـندومن ، داجیا  یلخاد  هنتف ي  دـندرک و  تعیب  ضقن  ریبز  هحلط و  هک  هاگ  نآ  شدوخ ، تفـالخ  نارود  رد  اـصوصخم  ...درک 

قح زا  نیملـسم ، هملک ي  قرفت  زا  زیهرپ  رطاـخ  هب  نم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هسیاـقم  اـهنیا  اـب  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  دوخ  عضو  اررکم 
، دندرک تعیب  تبغر  عوط و  هب  هکنیا  اب  نانیا  مدیشوپ و  مشچ  مدوخ  ملسم 
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« .دنتشادن ار  نیملسم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  ياورپ  دندرک و  ضقن  ار  شیوخ  تعیب 

: صوصخ نیا  رد  هغالبلا  جهن  رد  یلع  نانخس  کنیا  و 

اسامتلا هصاخ ، یلع  الا  روج  اهیف  نکی  مل  نیملسملا و  روما  تملس  ام  نملس  هللا ال  .يریغ و و  نم  اهب  سانلا  قحا  ینا  متملع  دقل  . 1
(. 4) .هجربز هفرخز و  نم  هومتسفانت  امیف  ادهز  هلضف و  کلذ و  رجال 

یتفلاخم متسه و  میلست  نم  دنگوس  ادخ  هب  یلو  متسه ، تفالخ  هب  قحا  رت و  هتـسیاش  نارگید  زا  نم  هک  دیناد  یم  دوخ  امـش  اعطق  »
دشاب و هاربور  ناناملسم  روما  هک  یمادام  مرادن ،

هحفص 24) )

تلئـسم ار  دـیراد  فالتخا  نآ  رد  ایند  رویز  رز و  زا  هچنآ  زا  زیهرپ  مه  ادـخ و  لـضف  رجا و  راـک  نیا  رد  .دوش و  متـس  نم  هب  اـهنت 
« .مراد

اب دـنهاوخ  یم  دـید  هک  یماـگنه  دوـمرف ، داریا  مود ، هفیلخ ي  بناـج  زا  بختنم  هرفن ي  شـش  ياروـش  رد  ع )  ) یلع ار  نخـس  نیا 
وا قح  هب  يو  ياج  هب  يرگید  باختنا  اب  هکنیا  دوخ و  قح  رب  دـیکات  اب  ع )  ) یلع .دـننیزگرب  تفـالخ  هب  ار  وا  دـننک و  تعیب  ناـمثع 

ظوفحم یمالـسا  هعماج ي  حلاصم  تدحو و  فصو ، نیا  اب  رگا  اما  .دنا  هتـشاد  اور  روج  افج و  شا  هرابرد  هدومن و  متـس  يدعت و 
.دنک یم  توکس  یمومع  حلاصم  هار  رد  دوخ  هدش ي  بصغ  قح  زا  .تسا و  قفاوم  تعیب  نیا  اب  وا  دشاب 

- ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم - نید  قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا ، نع  تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیار  یتح  يدی  تکـسماف  . 2
نوکت امده ، وا  املث  هیف  يرا  نا  هلها  مالسالا و  رصنا  مل  نا  تیشخف 
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(. 5) .هنهنت نیدلا و  نامطا  قهز و  لطابلا و  حاز  یتح  ثادحالا  کلت  یف  تضهنف  ...مکتیالو  توف  نم  مظعا  یلع  هب  هبیصملا 

نید يدوباـن  هب  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  هک  ار  یمدرم  مدرک  هدـهاشم  هکنیا  اـت  متـشاد  هگن  رکبوبا ) اـب  تعیب  زا   ) ار دوـخ  تسد  نم  »
تبیصم هک  منیبب  مالسا  يانب  رد  یبارخ  ای  هنخر و  منکن  يرای  ار  شلها  مالـسا و  رگا  مدیـسرت  سپ  دننک ، یم  توعد  ص )  ) دمحم

هکنیا ات  مدرک  مایق  راوگاـن ، ثداوح  نآ  رد  سپ  مهدـب ، تسد  زا  ار  امـش  تیـالو  تموکح و  هکنیا  زا  تسا  رت  میظع  نم  يارب  نآ 
( .تفای ماوق  تابث و  مالسا  نید  تفر و  نایم  زا  لطاب 

رصم يرادناتسا  هب  ار  وا  هک  هاگ  نآ  داتسرف - رتشا  کلام  هارمه  رصم ، یلاها  يارب  ع )  ) یلع هک  تسا  يا  همان  زا  یشخب  ترابع  نیا 
هب ار  ینارمکح  نییآ  نآ  رد  هک  رتشا  کلام  يارب  تسا  ترـضح  نآ  ینالوط  ناـمرف  زا  ریغ  تسا و  هاـتوک  هماـن  نیا  هتبلا  .دـیزگرب 

عاضوا و زا  رصم  مدرم  عالطا  تهج  ع )  ) یلع همان ، نیا  زاغآ  رد  .تسا  هدرک  نایب  هجو  نیرتهب 

هحفص 25) )

رد وا  ياج  هب  يرگید  اـب  ار  ناـشتعیب  ربمغیپ و  ینیـشناج  رد  مدرم  تاـفالتخا  زا  يا  همـش  ص ،)  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  لاوحا 
دادترا هکنیا  ات  مدرک ، يراددوخ  تعیب  زا  ائادـتبا  نم  دـیوگ : یم  دـننک ، باختنا  ار  وا  زا  ریغ  یـسک  مدرم  درک  یمن  رکف  هک  یلاح 

رطخ ات  مدرک  یهارمه  هفیلخ  اب  مالسا  ظفح  يارب  ماگنه  نیا  رد  مدرک و  هدهاشم  نید  هیلع  ار  ناش  ششوک  مالسا و  زا  ار  یتعامج 
.دیدرگ عفترم  مالسا  زا 

فالتخا هک  دنک  یم  هراشا  نخس  نیا  رد 
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دیاـب دوخ  قح  قاـقحا  يارب  اـعبط  دـندرب و  ناـیم  زا  ار  ص )  ) ربـمغیپ نادـناخ  قح  دوب و  یتسرداـن  راـک  تفـالخ ، هراـبرد ي  مدرم 
.دوب تفالخ  زا  رت  مهم  نم  يارب  مالسا  ظفح  اما  مدرک ، یم  تمواقم 

نبا .تسا  هتخادرپ  مالـسا  ظفح  رطاخ  هب  هقرفت و  زا  زیهرپ  ظاـحل  هب  دوخ  قح  زا  توکـس  هلاـسم  هب  مه  رگید  ياـهاج  رد  ع )  ) یلع
هنیدـم دجـسم  رد  شتفالخ  لوا  ياهزور  رد  ع )  ) یلع هک  دـنک  یم  لقن  هدانج  نب  هللادـبع  زا  هبطخ ي 119 ، حرـش  رد  دیدحلا  یبا 

زا رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ربـمغیپ  نادـناخ  قح  ندرک  بضغ  و  ص )  ) مرکا لوـسر  تلحر  زا  سپ  تما  فارحنا  زا  يا  هبطخ  یط 
.میداد ماجنا  هک  دوب  نآ  زج  هب  نانآ  اب  ام  راتفر  هنیآ  ره  مدیسرت ، یمن  مالسا  نید  ندش  دوبان  رفک و  تشگرب  ناناملـسم و  هقرفت ي 

(. 6)

سپ شیرق  دومرف : دوخ  هبطخ ي  رد  هرـصب ، يوس  هب  تکرح  زا  شیپ  ع )  ) یلع هک  دنک  یم  لقن  یبلک  زا  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
نیملـسم هملک ي  هقرفت ي  زا  رما ، نیا  رب  ربص  مدید  نم  سپ  .داد  صاصتخا  دوخ  هب  تفرگ و  ام  زا  ار  ام  قح  ص )  ) ادـخ لوسر  زا 

، یتسـس نیرت  مک  هک  تسا  مطالتم  یکـشم  نوچمه  نید  دنا و  ناملـسم  همه  مدرم  هک  یلاح  رد  تسا  رتهب  ناشیاه  نوخ  نتخیر  و 
(. 7) .دنک یم  هنوراو  ار  نآ  يدرف  نیرت  کچوک  دوبان و  ار  نآ 

شنافلاخم و مذ  یلع و  تلیضف  رد  يراعشا  بهلوبا  نادنزرف  زا  یکی  هک  دنک  یم  لقن  هبطخ ي 65  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نیمه 
: دومرف ع )  ) یلع دورس ، ترضح  قح  تابثا  رد 

هحفص 26) )

تمالس و
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(. 8) .تسا رت  بوبحم  ام  دزن  يرگید  زیچ  ره  زا  مالسا )  ) نید ياقب 

هنتف زا  ار  نانآ  يو ، دننک و  تعیب  ع )  ) یلع اب  ات  دندمآ  نایفسوبا  سابع و  رکبوبا ، اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  هک  میتفگ  هنتف  زا  ثحب  رد 
(. 9) .دومرف عنم  هقرفت  داجیا  يرگ و 

شسرپ

زا دـنک 6  یم  روطخ  نهذ  هب  تفالخ ، بضغ  لابق  رد  ع )  ) یلع لمعلا  سکع  نوماریپ  يا  ههبـش  دوش و  یم  حرطم  یلاوس  اجنیا  رد 
مدرم زا  تیاکش  هب  هراب  نیا  رد  اهراب  دندرک و  بضغ  ار  نآ  نارگید  تسا و  وا  قح  تفالخ  هک  دراد  رارصا  ترـضح  نآ  وس  کی 

.دز یمن  مد  ناشنایفارطا ، افلخ و  زا  ندرک  هلگ  زا  ناش و  ییافو  یب  و 

لادج هرجاشم و  عازن و  ببس  تنس و  لها  هعیـش و  هتـسد ي  ود  هب  نیملـسم  قاقـشنا  فالتخا و  اشنم  ع )  ) یلع نانخـس  نیمه  رگم 
یلع ناوریپ  مانب  یبازحا  یتاج و  هتـسد  خیرات  لوط  رد  تسا  هدشن  ثعاب  و  تسا ؟ هدـیدرگن  يزیر  نوخ  گنج و  یلمع و  یظفل و 

يو قح  زا  عافد  هار  رد  مالسا و  ناهج  ياج  ياج  رد  عیـشت  مان  هب  ییاه  تموکح  زین  و  دنریگ ؟ شیپ  ار  هقرفت  هار  دنوش و  ادیپ  (ع )
فالتخا نایرج  نیا  ایآ  دننک ؟ مایق  دنا  هدوب  نیدـشار  يافلخ  طخ  رد  هک  یتنـس  يافلخ  لابق  رد  و  دـنیآ ؟ راک  رـس  هب  شنادـناخ  و 

؟ تسا هتفرگن  همشچرس  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  نانخس و  زا  شنم و  شور و  زا  زیگنارب ،

هحفص 27) )

نانخس هک  تشادن  هجوت  و  دوبن ؟ نیملسم  مالسا و  هدنیآ ي  رکف  هب  تساوخ و  یم  دوخ  نامز  يارب  ار  نیملسم  تدحو  ناشیا  رگم 
رد رادناج ش  غیلب و 
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؟ دوب دهاوخ  زیگنارب  فالتخا  هدنیآ  رد  تفالخ ، صوصخ 

یـسایس و یخیرات و  ياه  لیلحت  هیزجت و  تشون و  اه  باـتک  ناوت  یم  نآ  خـساپ  رد  زین  نآ و  طـسب  حرـش و  لاوس و  نیا  نوماریپ 
نارکفنـشور و يارب  یتـح  هک  ههبـش  عفر  يارب  اـهنت  تسین و  راـک  نیا  تصرف  هلاـقم  نیا  رد  اـما  درک ، هضرع  یمـالک  یعاـمتجا و 
: دنیوگ یم  هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  رارق  تنس  لها  نارگ  لیلحت  زا  يرایسب  هیام ي  تسد  مه  هدیدرگ و  زیگنارب  لاوس  هعیش  ناناوج 

یم هدرک و  يرگ  هنتف  ینکارپ و  هعیاش  مالسا ، يافلخ  تفالخ  تیعورشم  رد  هراومه  هک  دنتسه  نایعیش  اه ، ناملسم  فالتخا  ببس 
!! دنزاس یم  ادج  مه  زا  ار  نیملسم  هدرشف ي  مه  هب  فوفص  هلیسو  نیدب  دننک و 

خساپ

فـالک دـننام  درک و  ادـج  مه  زا  ار  تاـهج  نآ  دـیاب  تسا  فـلتخم  تاـهج  لـماش  هدرتـسگ و  رایـسب  هک  ههبـش  نیا  هـب  خـساپ  رد 
مهیلع تیب - لـها  هب  هقـالع ي  زا  یـشان  تاـساسحا  فطاوع و  لرتـنک  اـب  شمارآ و  اـب  شناد ، ناتـشگنا  رـس  اـب  ار  نآ  یمگردرس 

: تسا يرورض  بلطم  دنچ  یسررب  صوصخ ، نیا  رد  هک  تسناد  دیاب  .درک  زاب  مالسلا -

ص)  ) ربمغیپ اب  تبارق  ظاحل  هب  تفالخ  هب  وا  تیقحا  ناونع  هب  هغالبلا  جـهن  رد  ابلاغ  هک  دوخ  یـصخش  سح  زا  اهنت  ع )  ) یلع لوا ،
مه اب  يروهمج  تسایر  هب  ندیسر  رد  رفن  ود  هکنیا  دننام  هتشذگ ، راک  زا  راک  الاح  ات  دوش  هتفگ  ات  درک  یمن  تیاکـش  تسا  هدمآ 

تیفرظ مک  دارفا  زا  راک  نیا  دنک و  تیاکـش  دوخ  بیقر  زا  تمایق  ات  دیابن  رگید  تسا ، هدـش  زوریپ  ود  نآ  زا  یکی  هدومن و  تباقر 
بلط تسایر  و 
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صخشم دارفا  رد  و  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  رد  دیاب  هک  یهلا  قح  کی  زا  ع )  ) یلع ریخ ، ع .)  ) یلع دننام  یتیـصخش  زا  هن  دنز  یم  رس 
.درک یم  عافد  دنامب  یقاب  صاخ  تازایتما  اب 

هحفص 28) )

، تسا مزال  نآ  هب  هتـسباو ي  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  داعبا  همه ي  رد  مالـسا  ظفح  تسا و  مالـسا  ناـکرا  زا  ینکر  تماـما 
ترضح هاگدید  زا  هکلب  دوبن ، رگید  صخش  هب  یصخش  زا  تسایر  لاقتنا  اهنت  وا ، زا  شیپ  يافلخ  هب  ع )  ) یلع زا  تفالخ  فارـصنا 

.درک لیدبت  مدرم  يار  باختنا و  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  تیالو  یهلا  قح  هک  دوب  مالسا  ناکرا  هب  ینکر  زا  فارحنا 

رد راظتنا  درک ، رظن  فرص  مالـسا  ظفح  نیملـسم و  تدحو  رطاخ  هب  دوخ  یـصخش  قح  هبلاطم ي  زا  هک  یلاح  رد  ع )  ) یلع زا  ایآ 
هک تسا  مالسا  قیاقح  زا  یکی  نامتک  دوخ  نیا  درک ؟ یم  توکس  تسا  مالسا  نایک  نماض  هک  مالـسا  میظع  نکر  نیا  نایب  زا  دیا 

.گرزب تسا  یهانگ 

هماع ي نیب  رد  هن  دومرف و  حرطم  ار  نآ  جاجتحا  ناونع  هب  صاخ  هباحـص ي  نایم  رد  اهاروش و  رد  تبون  دنچ  افلخ  نارود  رد  هتبلا 
زا یخرب  فارتـعا  هب  نم و  صیخـشت  هب  رطاـخ  نیمه  هب  تـفر و  یم  تفـالخ  هاگتـسد  هـیلع  کـیرحت  هـنتف و  فوـخ  هـک  نیملـسم 

دارفا زا  يدودـعم  زج  دـش و  رازگرب  توکـس  هب  مدرم  هماع ي  نیب  رد  تیب  لها  تیالو  یهلا  قح  مخ ، ریدـغ  ناتـساد  رد  نیققحم ،
.دوش شومارف  یلک  هب  دارفا ، نآ  توف  اب  هک  تفر  یم  لامتحا  دندوب و  ربخ  یب  نآ  زا  مدرم  هیقب ي  هاگآ ،

تمه شتفالخ ، زاغآ  زا  ع ،)  ) یلع اذهل 
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یبا نبا  لوق  زا  هنیدـم ، دجـسم  رد  تفالخ  زاـغآ  رد  ار  ع )  ) یلع هبطخ ي  ـالبق  اـم  .دـیامن  هاـگآ  قح  نیا  زا  ار  مدرم  هک  تشاـمگ 
زین دوب و  هدرک  حرطم  ار  تیب  لها  قح  هلاسم  نآ  رد  هک  رـصم  لها  هب  ار  ع )  ) یلع همان ي  زین  هدانج و  نب  هللادبع  زا  لقن  هب  دیدحلا 

ناـشدوخ هب  ار  وا  نادـناخ  قح  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  هک  شیرق  هب  عجار  هرـصب  هب  تکرح  زا  شیپ  ار  ترـضح  نآ  هبطخ ي 
ار اهنآ  دیاب  ریخ ، .درک  لمح  یخیرات  قافتا  کی  لقن  یصخش و  قح  زا  عافد  رب  دیابن  ار  نانخس  نیا  .میدرک  لقن  دنداد ، صاصتخا 

.دنامب یقاب  خیرات  رد  ات  تسناد ، هدش  عیاض  قح  کی  ياشفا  یهلا و  مایپ  کی  لماح 

هحفص 29) )

مه تیب  لها  یملع  تیعجرم  تیادـه و  تماما و  نآ  رانک  رد  هکلب  دوبن ، تیب  لها  یـسایس  تساـیر  تموکح و  طـقف  هلاـسم  مود ،
رب تسایر  تموکح و  رد  افرص  نیملسم  یتسرپرـس  شناوریپ ، و  ع )  ) یلع هدیقع ي  هب  ینعی  .تسا  تموکح  یلـصا  هیام ي  هک  دوب 

تمـصع يوقت و  ملع و  شا  همزال  هک  تسا  فیاظو  اه و  مایپ  نامه  لماح  تلاسر و  همادا ي  تماما  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  اهنآ 
.تسا لیبق  نیا  زا  يروما  و 

اعطق هک  هغـالبلا  جـهن  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  .تسا  هتـشاد  ناـیب  اـهراب  دوخ  تفـالخ  نارود  رد  ع )  ) یلع ار  موتکم  تقیقح  نیا 
حلاص یحبـص  رتکد  ( 10) .دـنا هدرک  حرـش  يروآدرگ و  ار  نانخـس  نیا  یناسک  .تسا  ناوارف  تسا  وا  نانخـس  لـک  زا  يا  هدـیزگ 

هدروآ درگ  ار  اهنآ  زا  يا  همش  ( 11 «) نورهطملا تیبلا  لآ  » ناونع ریز  هغالبلا ،» جهن  تاعوضوم  تسرهف  » در
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: دوش عوجر  هغالبلا  جهن  هب  دیاب  دراد و  لبقام  ای  هلابند  مادک  ره  هک  تسا 

ص 47. هبطخ ي 2 ، ...هرما ، اجل  هرس و  عضوم  مه  ص )  ) یبنلا لآ  . 1

ص 47. هبطخ ي 2 ، ...یلاتلا ، قحلی  مهب  یلاغلا و  یفی ء  مهیلا  .نیقیلا  دامع  نیدلا و  ساسا  مه  . 2

ص 120. هبطخ ي 87 ، قدصلا ، هنسلا  نیدلا و  مالعا  قحلا و  همزا  . 3

ص 139. هبطخ ي 94 ، هاعدب ، اهیف  انسل  هاجنمب و  اهنم  تیبلا  لها  نخن  . 4

ص 146. هبطخ ي 100 ، ...مجن ، علط  مجن  يوخ  اذا  ءامسلا : موجن  لثمک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، لآ  لثم  نا  الا  . 6

ص 162. هبطخ ي 109 ، مکحلا ، عیبانی  ملعلا و  نداعم  هکئالملا و  فلتخملا  هلاسرلا و  طحم  هوبنلا و  هرجش  نحن  . 7

ص 176. هبطخ ي 120 ، رمالا ، ءایض  مکحلا و  باوبا  تیبلا - لها  اندنع - و  . 8

هحفص 30) )

ص 215. هبطخ ي 154 ، اوقبسی ، مل  اوتمص  نا  اوقدص و  اوقطن  نا  .نمحرلا  زونک  مه  نآرقلا و  مئارک  مهیف  . 9

نوفلاخی .مهقطنم ال  مکح  نع  مهتمـص  و  مهنطاب ، نع  مهرهاظ  مهملع و  نع  مهملح  مکربخی  .لهجلا  توم  ملعلا و  شیع  مه  . 10
هبطخ ي 239، هماقم ، نع  لطابلا  حزنا  هباصن و  یلا  قحلا  داع  مهب  .ماصتعالا  جئالو  مالـسالا و  مئاعد  مه  .هیف و  نوفلتخی  قحلا و ال 

دیاب دراد و  دـعب  لبق و  مادـک  ره  متفگ  روط  نامه  هک  ص )  ) ربمغیپ تیب  لـها  هراـبرد ي  ع )  ) یلع زا  نخـس  هد  دوب  نیا  ص 357 .
تفالخ نارود  رد  دناد ، یم  دوخ  هفیظو ي  ع )  ) یلع دوش  صخـشم  ات  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  اهنآ  دـننام  اه و  هبطخ  نیا  همه ي 

تسد هب  یتصرف  هک 
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لوا و اب  طابترا  نودـب  یتح  اه ، هبطخ  لالخ  رد  یپ  رد  یپ  تسا  نانآ  ناماما  صاخ  ارهق  هک  ار  تیب  لـها  يونعم  تاـماقم  هدروآ ،
.دیامرف دزشوگ  هبطخ ، رخآ 

یملع و تیروحم  شناد و  ملع و  رب  تیب ، لها  تفالخ  رب  دیکات  ياج  هب  ماما ، هک  تسا  نآ  نانخس  لیبق  نیا  رد  تقد  لباق  هتکن ي 
هماع ات  .دوبن  یـسایس  تسایر  زا  نخـس  اریز  دش ، یمن  هجاوم  مدرم  لمعلا  سکع  اب  ببـس  نیمه  هب  دیاش  .دراد  دیکات  نانآ  يونعم 

ابا يو  نانخـس  شریذپ  ندینـش و  زا  دندوب ، لیاق  مارتحا  نانآ  يارب  هدرک و  تداع  ع )  ) یلع زا  شیپ  يافلخ  تفالخ  هب  هک  مدرم  ي 
هیکت تیب  لها  یملع  تیعجرم  هبنج ي  رب  رت  شیب  یـسایس ، ظاحل  زا  نیملـسم  تدـحو  ظفح  رطاخ  هب  ع )  ) یلع تقیقح  رد  .دـننک 

يدرجورب هللا - هیآ  اـم  گرزب  داتـسا  بهاذـم ، بیرقت  یمالـسا و  تدـحو  يارب  هک  تـسا  یلح  هار  ناـمه  نـیا  تـسا و  هدرک  یم 
.داد میهاوخ  حرش  ار  نآ  ادعب  دومرف و  یم  داهنشیپ  هیلع - یلاعت  هللا  ناوضر 

رد تشاد ، دـیکات  ص )  ) ربـمغیپ نادـناخ  يونعم  ماـقم  یملع و  تیعجرم  رب  رت  شیب  دوـخ  تفـالخ  ناـمز  رد  ع )  ) یلع متفگ  هکنیا 
ماـقم هن  درک  یم  حرطم  مومع  يارب  ار  تفـالخ  فارحنا  هلاـسم  دوخ  تفـالخ  زاـغآ  رد  صاوخ و  يارب  اـفلخ  نارود  رد  هک  یلاـح 

.دراد تیعقاو  املسم  هک  تسا  هدوب  نیملسم  قافتا  تدحو و  تیاعر  یجنس و  تحلصم  عون  کی  نیا  ار ، نانآ  يونعم 

هحفص 31) )

نامز و لوط  هب  زاین  ناماما ، يونعم  تاماقم  شریذـپ  هکنیا  نآ  دـشاب و  مه  يرگید  هتکن ي  زئاح  دـناوت  یم  رما  نیا  لاـح ، نیع  رد 
تفرعم زا  یلحارم  یط 
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یگدامآ نآ  مدرم ، رد  زونه  یلو  درک  یم  حرطم  ار  تفالخ  هلاسم  زاغآ ، رد  دوخ  تفالخ  زا  دعب  لبق و  ع )  ) یلع .دراد  تخانـش  و 
نابحاص صاخ و  باحصا  زا  يا  هدع  دیدرگ و  رقتـسم  هفوک  رد  هک  اجیردت  اذل  دید ، یمن  تیالو  رـس  ياشفا  يارب  ار  مزال  دشر  و 
نایعیـش دوخ  يارب  هفوک و  رد  ابلاغ  نانخـس  لیبق  نیا  .تخادرپ  نانآ  يارب  موتکم  رـس  نیا  فشک  اشفا و  هب  دـندش  عمج  وا  رود  رس 

هاگآ رس  نیا  زا  نارگید  دادقم ، رامع و  رذوبا و  ناملس و  لیبق  زا  رامـش  تشگنا  دارفا  نامه  زج  هتـشذگ ، رد  تسا و  هدیدرگ  داریا 
.دوبن مک  مه  نانآ  هدع ي  دندمآ و  یم  رامش  هب  وا  یسایس  ناهاوخاوه  زا  و  ع )  ) یلع ناتسود  زا  دنچ  ره  .دندوبن 

: تسا نانآ  لاح  نابز  انالوم  تیب  نیا  دندوب و  نآ  نامتک  هب  رومام  رامش و  تشگنا  تفالخ  زا  لبق  رس  نابحاص  هدع ي  یلو 

دنتخومآ قح  رارسا  ار  هک  ره 

دنتخود شنابز  دندرک و  رهم 

کی رد  تفرعم  ظاحل  زا  همه  دوب ، رت  شیب  ناشدادعت  هک  دیدج  رـس  نابحاص  و  ع )  ) یلع یمیدـق  دودـعم  باحـصا  لیبق  نیا  یتح 
هرابرد زین  ناگرزب  هاگدید  دسر  یم  رظن  هب  یتح  تسا و  رما  نیمه  هاوگ  مه  تایاور  دوب و  دـنهاوخن  مه  هدـنیآ  رد  دـندوبن و  هبتر 

: منک یم  لقن  ما  هتشاد  ار  ود  ره  يدرگاش  راختفا  هک  رصع  گرزب  داتسا  ود  زا  هنومن  کی  نم  .تسا  توافتم  تیب  لها  تاماقم  ي 

لقن تفالخ  هلاسم  رد  تنـس  لها  هعیـش و  فالتخا  لکـشم  لح  رد  ار  ناـشیا  هیرظن ي  ادـعب  هک  يدرجورب  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم 
یملع ماقم  رب  هراومه  درک ، مهاوخ 
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.درک یم  لـمح  ناـنآ  یملع  تیعجرم  رب  ار  نیلقث  ثیدـح  دومرف و  یم  دـیکات  ماـکحا  دـعب  رد  مالـسلاامهیلع - تیب - لـها  همئا ي 
رد امئاد  یمالـسا - يروهمج  راذگ  ناینب  لحار - ماما  هک  یلاح  رد  .دنک  راکنا  ار  اهنآ  ای  دیوگب  نخـس  رگید  داعبا  زا  هکنیا  نودـب 

تاماقم نآ  تخانش  مدع  رد  ار  یلصا  نامرح  دندز و  یم  مد  تیب  لها  ینافرع  دعب  زا  ناشیاه  هتشون  اه و  ینارنخس 

هحفص 32) )

.دنتسناد یم 

هک دوش  یم  هدید  يدایز  بلاطم  ثیداحا ، رد  خیراوت و  اه و  باتک  رد  ع )  ) یلع لوق  زا  تفالخ  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد ي  موس ،
هدیدرگن یبایزرا  هلاسم ، نیا  حرط  زا  وا  فده  اب  ترـضح و  نآ  هویـش  اب  ناوخمه  زاسمه و  یملع  رایعم  نازیم و  کی  اب  هاگ  چـیه 

.تسین راگزاس  افلخ  اب  ع )  ) یلع راتفر  شور و  شنم و  اب  بلاطم  نآ  زا  يرایسب  دنوش  یبایزرا  نینچ  رگا  تسا و 

دروخرب هناحلصم  هنامیکح و  رگید ، لئاسم  همه ي  دننام  هلاسم ، نیا  اب  ع )  ) ترضح هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  هتـشذگ  تانایب  زا  ام 
یلع .تیلوئـسم  یب  هنایوج و  ماقتنا  یفده  یناسل و  اب  هدقع و  ترـسح و  زا  رپ  يا  هیحور  اب  هناش و  نمـشد  هناماوع و  هن  درک و  یم 

قوقح زا  یقح  تسا و  زاس  تشونرس  نیملسم  مالـسا و  يارب  هک  ار  مالـسا  ناکرا  زا  ینکر  تساوخ  یم  یهلا ، هفیظو ي  هب  انب  (ع )
ینایز ندناسر  نودب  دیآ ، نوریب  گرزب  قح  نآ  نامتک  هانگ  تیلوئـسم و  زا  دنک و  الم  رب  دوب ، هدـش  شومارف  عیاض و  هک  ار  یهلا 

.نیملسم فوفص  رد  هقرفت  داجیا  نودب  مالسا و  حلاصم  هب  هار  نیا  زا 

ار نیمه  رگا 
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زا اهنآ  زا  یمهم  شخب  دـید  میهاوخ  میهد ، رارق  تفالخ  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  تالوقنم  مقـس  تحـص و  صیخـشت  يارب  رایعم 
، متـسین باتک  نیا  لوبق  ای  در  ددـص  رد  نونکا  نم  .درادـن  یناوخمه  راـیعم  نیا  اـب  سیق » نب  ملـس  » فورعم باـتک  زا  یتارقف  هلمج 
مک و هدش و  هدرب  تسد  نآ  رد  دنیوگ  یم  دنراد و  رظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  یلح  همالع ي  یشاجن و  خیش  لیبق  زا  لاجر  ناگرزب 
تبیغ و باتک  رد  ینامعن  لیبق  زا  یناسک  هدوب و  املع  تسد  رد  باتک  نیا  يرجه ، موس  نرق  رخاوا  رد  املـسم  .تسا  هدیدرگ  دایز 

.دنا هدرک  لقن  نآ  زا  یفاک  رد  ینیلک 

، لاح ره  هب  .دـش  دـهاوخ  نآ  مجح  هب  یباتک  دوخ  مسیونب ، باتک  نآ  هرابرد ي  ار  دوخ  تامولعم  اـه و  تشادداـی  بناـج  نیا  رگا 
یمن تیاعر  ار  نیملـسم  مالـسا و  یعامتجا  یـسایس و  حلاصم  اهنت  هن  هک  دـبای  یم  یـسک  ربارب  رد  ار  دوخ  باتک ، نیا  هدـنناوخ ي 

تسا ددص  رد  هکلب  دنک ،

هحفص 33) )

یهاوخریخ و تمکح و  تیلوئـسم و  سح  زا  يراع  يا  هدـنیوگ  ربارب  رد  .دـیامن  باترپ  نآ  يوس  هب  ار  يدوبان  ریت  هقرفت و  گـنس 
لاح .درادن  یفده  مصخ ، زا  نتفرگ  ماقتنا  فرط و  ندیبوک  فطاوع و  کیرحت  زج  هک  یـسک  یخیرات ، ثداوح  عیاقو و  زا  هاگآان 
ياج هب  هنافـساتم  .درکن  شاف  تشاد و  هگن  موتکم  ار  اهنآ  دیاب  سپ  تسا  دمحم » لآ  رارـسا   » اهنیا دـنیوگ ، یم  هک  روط  نامه  رگا 

هک ار  ص )  ) ربمغیپ ثیداحا  فـالتخا  ببـس  ( 12) هغالبلا جـهن  رد  یـضر  دیـس  هک  روط  نامه  باتک ، نآ  لوقعم  بلاطم  باـختنا 
هقرفت روظنم  هب  یهاگ  تسا ، هتفرگ  باتک  نیمه  زا  ارهاظ 
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هک لاس 1352  رد  منک : یم  رکذ  ار  هنومن  دـنچ  اجنیا  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ینـس  هعیـش و  نیب  ساسح  تاظحل  رد  ینکفا 
اه ینیطسلف  نایم  گنج  اهزور  نآ  مدرب و  یم  رس  هب  نانبل  رد  زور  بیرق 50  دهشم  هاگشناد  يوس  زا  یملع  تیرومام  کی  یط  نم 

لوط لاس  دـنچ  ات  مگنج  نیا  تفرگ  رد  نانبل  تلود  نیب  ناـنآ و  نارـس  زا  رفن  هس  تنوکـس  لـحم  لـته  هب  لیئارـسا  نوخیبش  رثا  رب 
ار دوخ  تدحو  دیاب  نامولظم ، نآ  زا  تیامح  هب  ناناملـسم  اعبط  ماگنه  نآ  رد  .دـیناسر  يرایـسب  تراسخ  نانبل  روشک  هب  دیـشک و 

مدید رهش ، گرزب  ياسیلک  يولج  ءادهشلا ، هحاس  کیدزن  رد  زور  کی  دوب ، كوکشم  مه  اه  یحیـسم  عضوم  دندرک و  یم  ظفح 
دشورف یم  یـسخب  تمیق  هب  هدرک و  رپ  دوب  هدش  پاچ  یهاک  ياهذغاک  اب  هک  سیق » نب  میلـس   » باتک زا  یتسد  يراگ  کی  يدرم 
ینمـشد هدنکارپ و  ياه  يریگرد  هقباس ي  اب  ساسح و  تاظحل  نآ  رد  یباتک  نینچ  شخپ  ایآ  مدـیرخ ، ار  نآ  زا  دـلج  کی  نم  و 

مه اب  تسا  لاحم  دـناوخب  ار  نآ  هک  هعیـش  ای  ینـس و  درف  ره  املـسم  دراد ؟ ینعم  هچ  ناـنبل ، ياـه  ینـس  نایعیـش و  ناـیم  هنیرید ي 
زا یکی  رد  نارهت ، مهم  ییاه  ییامیپ  هار  زا  یکی  رد  ار  راک  نیمه  نیع  .دنتـسیاب  فص  کی  رد  نانمـشد  لاـبق  رد  دـنوش و  تسود 

حرش اب  هک  ار  باتک  نیا  یغلابان  هچب ي  .مدرک  هدهاشم  دش ، یم  ساسحا  رت  شیب  تدحو  هب  زاین  هک  ساسح  عقاوم 

هحفص 34) )

نایامیپ هار  فوفص  نیب  رد  دوب ، هدش  پاچ  یبولطم  تروص  هب  طسب و  و 
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.تخورف یم  يزیچان  تمیق  هب 

یعبنم رد  دیدحلا » یبا  نبا   » هدمآ و هغالبلا  جهن  رد  هک  ییوگ  یم  هچ  هیقـشقش » هبطخ ي   » هرابرد ي تفگ  دـهاوخ  هدـنناوخ ، یلب 
زا نآ ، دنـس  ذخام و  زا  رظن  فرـص  تسا ، نآ  خـساپ  تسا ؟ هدـید  ار  نآ  هغالبلا ، جـهن  فلوم  یـضر ، دیـس  زا  شیپ  لاس  تسیود 
نآ يزور  هکلب  تسا ، هدرکن  داریا  موـمع  يارب  هبطخ  کـی  رد  ع )  ) یلع ار  تاـملک  نیا  هـک  دـیآ  یم  رب  ( 13) یفقث تاراغ  باتک 

همان ندناوخ  هب  وا  هداد و  وا  تسد  هب  يا  همان  یسک  تسا و  هدرک  یم  تبحص  یصوصخ  روط  هب  هدوب و  هتسشن  یئاج  رد  ترـضح 
نانخس هب  ع )  ) یلع تسا ، هدرک  اضاقت  هدوب و  رـضاح  هسلج  نآ  رد  سابع  نبا  .تسا  هدادن  همادا  ار  شنخـس  رگید  هدش و  لوغـشم 

مـسر هکنیا  رگید  تاراغ  باتک  لقن  نیمه  یکی  درک : هماقا  ناوت  یم  نانخـس  نیا  ندوب  یـصوصخ  رب  دهاش  دنچ  .دهد  همادا  دوخ 
رد وا  دـنهدب و  یلع  تسد  هب  هماـن  یمومع ، هبطخ ي  لاـح  رد  وا  دـنهدب و  یلع  تسد  هب  هماـن  یمومع ، هبطخ ي  نیب  رد  هک  هدوبن 

.دنزادرپب نآ  هعلاطم ي  هب  هبطخ ، لاح 

هدوب تفالخ  عیاقو  ثداوح و  هب  دارفا  نیرت  علطم  زا  وا و  هب  ناسک  نیرت  کیدزن  زا  و  ع )  ) یلع يومعرسپ  سابع ، نبا  رگید ، دهاش 
یلع هک  دروخ  یم  سوسفا  تسا و  هدوب  ربخ  یب  هدینش  یلع  زا  هسلج  نآ  رد  هراب  نیا  رد  هک  یبلاطم  زا  ماگنه ، نآ  ات  روطچ  .تسا 

نیا یلع  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  لقا  دشابن ال  لقن  نیا  فعض  هاوگ  رما  نیا  رگا  لاح ، .دادن  همادا  دوخ  نخس  هب  (ع )
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روط هب  راب ، نیلوا  يارب  کنیا  هتـشاد و  یم  ناهنپ  سابع  نبا  دـننام  دوخ ، صاـخ  ناراـی  زا  یتح  ار  دوخ  تاـینهذ  تارطاـخ و  لـیبق 
.هبطخ هب  هن  دنک و  یم  ریبعت  مالک »  » هب نانخس  نآ  زا  مه  سابع  نبا  .تسا  هدروآ  نابز  رب  ار  يا  همش  یصوصخ ،

نبا خساپ  رد  هک  تسا  ع )  ) یلع دوخ  ریبعت  نانخس ، نآ  ندوب  هنامرحم  رب  دهاش  نیرخآ 

هحفص 35) )

ناهد زا  هک  دوب  يا  هرعن  دننام  نیا  سابع  نبا  يا  تاهیه  « ) .ترق مث  تردـه  هقـشقش  کلت  سابع ! نبای  تاهیه  : » دـیوگ یم  سابع 
همادا لباق  دـش و  هتفگ  فطاوع  موجه  رثا  رب  دوب  یفرح  ینعی  دریگ .) یم  مارآ  سپـس  دـیآ و  یم  رب  یـشکرس  نایغط و  ماگنه  رتش 

.تسین

رگا لاح  دـنک ، راهظا  ار  اهنآ  تسا  هدـید  یمن  تحلـصم  هک  هدوب  يرارـسا  ع )  ) یلع راد  زار  لد  رد  هک  منک  یمن  راکنا  نم  يراب ،
ار وا  رارـسا  میـشاب و  ترـضح  نآ  راد  زار  ع ،)  ) یلوم يوریپ  هب  دیاب  زین  ام  هدرک ، یم  شاف  ار  رارـسا  نآ  یـصوصخ  روط  هب  یهاگ 

هناگیب يدوخ و  دزن  رازاب و  هچوک و  ره  رس  ار  نآ  هتـشاد ، یم  ناهنپ  شنارای  ناشیوخ و  نیرت  کیدزن  زا  وا  ار  هچنآ  .مینکن و  شاف 
.مینکن اشفا 

و ع )  ) یلع عضوم  نایم  دیاب  هدمآ ، اه  باتک  رد  هک  زیگنارب  ساسحا  زیمآ و  کیرحت  بلاطم  لیبق  نیا  رد  تفگ : دیاب  اج ، نیمه  زا 
هن هنافساتم  .دندوبن  نینچ  یهاگ  وا  نایعیش ، اما  دوب  دوخ  فطاوع  رب  طلسم  راد و  زار  ترضح  نآ  تشاذگ ، قرف  وا  ناوریپ  عضاوم 

ار نابز  نانع  ملق و  مامز  زین  ام  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  تاقوا  زا  يرایسب  هک  یلومعم  نایعیش  اهنت 
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.دننک یم  زواجت  تحلصم  تمکح و  زرم  از  دنراپس و  یم  تاساسحا  تسد  هب 

زا شیپ  يافلخ  اب  وا  دننام  دندرک و  یم  يوریپ  دوخ  يالوم  زا  راتفگ  راتفر و  رد  صوصخ  نیا  رد  ع ،)  ) یلع صاخ  نارای  هباحص و 
نیادم و يرادناتسا  هب  مود  هفیلخ ي  يوس  زا  یسراف ، ناملـس  .دندومن  یم  راتفر  نآ ، زا  سپ  هچ  نانآ و  تفالخ  ماگنه  رد  هچ  يو 
ار هفیلخ  مالسا  ظفح  يارب  دوخ  ع )  ) یلع .دنور  یم  گنج  ياه  نادیم  هب  هفیلخ  نامرف  هب  نارگید ، هفوک و  تموکح  هب  رسای  رامع 
رد دراد و  یم  زاب  هدر ، ياـه  گـنج  رد  روضح  زا  ار  لوا  هفیلخ ي  نآ  زا  شیب  و  (، 15) مور و  ( 14) سراف گنج  رد  شروضح  زا 

.تشون باتک  کی  ناوت  یم  هنیمز  نیا 

ع)  ) یلع هباحص ي  دروم  رد  یخیرات  هتکن ي  کی  زا  ابلاغ  ام  دش ، هتفگ  هچنآ  همه ي  رب  هوالع 

هحفص 36) )

تفـالخ هب  ص )  ) ادـخ لوسر  لـبق  زا  صوصنم ، ماـما  ناونع  هب  ترـضح  هک  تسا  نآ  مومع  روصت  .مینک  یم  تلفغ  وا  تفـالخ  و 
يریس اب  هک  یلاح  رد  .دیدرگ  ضیوفت  وا  هب  مخ  ریدغ  رد  هک  تسا  یهلا  بصنم  زارحا  تفالخ ، هنحـص ي  رد  وا  روضح  هدیـسر و 

، ناشیا باختنا  اب  مدرم و  رارصا  هب  نامثع و  لتق  زا  سپ  ترـضح ، نآ  هک  دنام  یمن  یقاب  دیدرت  ياج  هغالبلا ، جهن  رد  خیرات و  رد 
تشگنا دارفا  زا  رظن  فرـص   ) يو اب  ناگدننک  تعیب  .تسـشن  تفالخ  ياغوغ  زا  رپ  لزلزتم و  یـسرک  رب  مراهچ ، هفیلخ ي  ناونع  هب 

اب وا و  زا  شیپ  يافلخ  اب  هک  دندوب  یناسک  وا ) یهلا  قح  هب  فراع  صاخ  نارای  رامش ،
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.دندوب هدرک  تعیب  هاگدید  نامه 

لبق زا  بوصنم  هعاطال  بجاو  یماما  هن  دوب و  يو  زا  شیپ  يافلخ  شامق  زا  يا  هفیلخ  مدرم ، هماع ي  هاگدید  زا  ع )  ) یلع نیاربانب ،
هب هن  اما  دندش ، یم  هدرمش  وا  هعیـش ي  نایفـسوبا ، لآ  نایماح  ماش و  لها  صوصخ  هب  وا  فلاخم  تاج  هتـسد  لابق  رد  مدرم ، .ادخ 

ع)  ) یلع زا  رت  شیب  یهاگ  یتح  وا  زا  شیپ  يافلخ  يارب  .دـندوب و  ینـس  زورما ، باسح  هب  ناـنآ  .وا  قح  هب  فراـع  هعیـش ي  ینعم 
نونکا هک  تسا  هدومرف  تیاعر  ار  مدرم  تاساسحا  هدرک و  هراشا  بلاطم  نیا  هب  اـهراب  دوخ  ع )  ) یلع .دـندوب  لـیاق  ماـقم  مارتحا و 

.تسین یبلطم  لیصفت  تصرف 

: دندوب هتسد  ود  ع )  ) یلع ناهاوخاوه  هک  دوش  مولعم  ات  دراد  باتک  ای  هلاقم  کی  هب  زاین  مه  عوضوم  نیا 

همئا ي رـصع  رد  و  ع )  ) یلع تایح  رخاوا  رد  دندوب و  شرتسگ  لاح  رد  اجیردت  هک  رامـش  تشگنا  تیلقا  مامت و  هب  بیرق  تیرثکا 
.دوب دایز  اهنآ  دادعت  مالسلاامهیلع - تیب - لها 

مه دوب و  مالـسا  تحلـصم  فالخ  مه  مدرم ، عمج  رد  هباحـص ، افلخ و  هب  زیمآ  تناها  راد و  شین  نانخـس  لیبق  نآ  راهظا  نیاربانب ،
ياـه باـسح  اـب  هک  مود  هفیلخ ي  هب  عـجار  صوـصخ  هـب  .دـیدرگ  یم  ناـشیا  درگ  زا  مدرم  قرفت  ثعاـب  یلع و  تسایـس  فـالخ 

لداع دهاز و  بناج و  هب  قح  يا  هرهچ  هدیدرگ و  مالسا  تمظع  تردق و  شرتسگ و  ثعاب  يو  یلومعم ،

هحفص 37) )

، دـیدرگ یهتنم  يو  لـتق  هب  هک  يربـک  هنتف ي  بوـشآ و  زا  سپ  موـس  هفیلخ ي  یلب ، ( 16) دوب هدراذـگ  ياـج  هب  مدرم  دزن  دوخ  زا 
يرواد تشادن و  یناگمه  ههجو ي  نانچ 
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.میدرک ثحب  نآ  زا  البق  هک  دوب  داضتم  فلتخم و  رایسب  وا  هرابرد ي  اه 

یمن نخـس  نشخ  زیمآ و  تناها  نینچنیا  یمومع  تاعامتجا  رد  اورپ ، یب  دوخ ، زا  شیپ  يافلخ  هب  تبـسن  اهنت  هن  ع )  ) یلع مراـهچ ،
.دومرف یم  نخس  طایتحا  تمیالم و  اب  دندوب  هدروآ  راک  يور  ار  افلخ  نآ  هک  هباحص  هب  تبسن  یتح  تفگ ،

: تفگ نینچ  تسا  هدومرف  داریا  نامثع ، لتق  زا  سپ  ( 17) شتفالخ زاغآ  رد  هک  يا  هبطخ  رد 

دهجلا و الا  یلع  ام  .ءادعسل و  مکنا  مکرما  مکیلع  در  نئل  نیدومحم و  ریغ  يدنع  اهیف  متنک  هلیم ، اهیف  متلم  تضم  روما  تناک  دق  و 
(. 18 !) فلس امع  هللا  افع  تلقل : لوقا  نا  ءاشا  ول 

رب امش  هب  نات  روما  رگا  لاح  دیدوبن ، شیاتس  لباق  نم  دزن  هک  دیدرک  ادیپ  یفارحنا  اهنآ  رد  امش  هک  داتفا  قافتا  ییاه  نایرج  انامه  )
زا ادخ  تفگ : مهاوخ  میوگب  مهاوخب  رگا  تسین و  شـشوک  زج  يزیچ  نم  هدهع ي  رب  دوب و  دیهاوخ  دنمتداعـس  امـش  امتح  ددرگ 

( .دنک وفع  هتشذگ 

افع : » دیوگ یم  دنک و  یم  يراددوخ  یبلطم  نتفگ  زا  اما  دنک ، هلگ  هتشذگرد  مدرم  راتفر  زا  دهاوخ  یم  ع )  ) یلع دسر  یم  رظن  هب 
تسا و هدوب  رارقتـسا  فرـش  رد  یلو  هدوب  هدـیدرگن  رقتـسم  يو  رب  تفالخ  رما  زونه  هبطخ  نیا  داریا  ماگنه  ایوگ  .فلـس » اـمع  هللا 

: دیوگ یم  اذهل 

« ...مکرما مکیلع  در  نئل  »

: مراد اضاقت  ناگدنیوگ  ناگدنسیون و  ناققحم ، زا  مراهچ ، موس و  روما  هب  هجوت  اب  مجنپ ،

هحفص 38) )

دنهد جرخ  هب  طایتحا  هدمآ ، اهباتک  رد  هک  مالسلا - امهیلع  تیب - لها  همئا  رگید  و  ع )  ) یلع زا  لوقنم  نشخ  نانخـس  ربارب  رد  الوا ،
متشاد نایب  هک  يرایعم  اب  ار  اهنآ  و 
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تیلوئـسم هب  دنریگب و  رظن  رد  اهنآ  لقن  رد  ار  نیملـسم  تدحو  مالـسا و  حلاصم  دنناد ، یم  یعطق  ار  اهنآ  رگا  ضرف  رب  دنجنـسب و 
.دننک لمع  ادخ  ربارب  رد  شیوخ 

مه يواـکجنک و  تقد و  اـب  ار  ع )  ) یلع تفـالخ  نارود  اـت  ص )  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  نارود  عیاـقو  مالـسا و  خـیرات  اـیناث ،
، لاح حرـش  مجارت و  خیرات و  ربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسا ، خیرات  زا  هعطق  نیا  رد  ار  نانآ  تامدـخ  فورعم و  هباحـص ي  یگدـنز 

.دیجنس مه  اب  كرادم  همه ي  دیاب  صوصخ  نیا  رد  .دننکن  افتکا  نامدوخ  ياه  باتک  تایاور و  هب  اهنت  دینیبب 

هدمآ افلخ  هرابرد ي  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  صوصخ  هب  مالـسلاامهیلع - تیب - لها  همئا  زا  هچنآ  اثلاث ،
مق رد  مدروآ و  درگ  ار  اهنآ  رت  شیب  بناج  نیا  .دنک  یم  راکـشآ  ار  يرایـسب  قیاقح  دیآ  درگ  تایاور  نیا  رگا  دـننک ، هجوت  تسا 

.دسر یم  ای  تسا و  هدیسر  پاچ  هب  امهیلع  هللا  همحر  یناحور  هللا  هیآ  یجنایم و  يدمحا  هللا  هیآ  رظن  ریز 

ای هفینحوبا و  دننام  دوخ ، رـصاعم  بهاذم  نایاوشیپ  اب  مه  فورعم و  نیعبات  هباحـص و  نادـنزرف  اب  ار  همئا  ترـشاعم  طباور و  اعبار ،
.دنهد رارق  رظندم  ار  هباحص  ربمغیپ و  ياه  نادناخ  نیب  ياه  جاودزا  زین  تسا و  هدمآ  تنس  لها  ربتعم  عبانم  رد  هک  سنا  نب  کلام 

جوا تایاور  رد  اجیردـت  دـعب  نورق  اه و  لاس  رد  هک  دـح  نآ  ات  نانآ  نیب  ینمـشد  ترودـک و  هک  دـیمهف  میهاوخ  اهنیا  عومجم  زا 
.تسا هدوبن  ددرگ ، یم  رو  هلعش  یشتآ  دننام  هتفرگ و 

.ددرگ فیلات  یباتک  مه  صوصخ  نیا  رد  تسا  راوازس 

، اسماخ
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.نارگید زا  سرت  هن  تسا  هدوب  تدحو  ظفح  هیقت  زا  هدمع  فده  دننک ، هعلاطم  تقد  هب  ار  هیقت  تایاور 

ار اهنآ  هک  هدش  هتشادرب  ییاه  ماگ  تنس ، لها  هعیش و  بهذم  بیرقت  رد  ریخا  نرق  رد  گرزب ، ياملع  ناحلصم و  يوس  زا  اسداس ،
بیرقتلاراد  » ناگرا مالسالا ، هلاسر  هلجم ي  رد 

هحفص 39) )

ییاه باتک  نارهت و  رد  یمالسا » بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم   » ناگرا بیرقتلا  هلاسر  هلجم  هرهاق و  رد  هیمالـسالا » بهاذملا  نیب 
لماش ( - 19) تدـحو يادـن  باـتک  رد  ار  تارظن  نآ  بناـج  نیا  .دـید  ناوت  یم  تسا  هتفاـی  راـشتنا  هسـسوم  ود  نیا  يوـس  زا  هک 

طوبرم هک  ار  ناگرزب  زا  نت  ود  هاگدید  کنیا  .ما  هدروآ  درگ  هعمج - زامن  زا  شیپ  نارهت  هاگشناد  رد  نم  ياه  ینارنخس  هعومجم 
: منک یم  رکذ  تسا  ع )  ) یلع تفالخ  رد  هاگدید  ود  ندرک  کیدزن  هب 

، دوب بیرقتلاراد »  » قیدص نارای  زا  بیرقت و  هشیدـنا ي  يدـج  نایماح  زا  هک  ام  گرزب  داتـسا  يدرجورب  یمظع  هللا  هیآ  موحرم  . 1
یلع و تفالخ  هرابرد ي  یکی  میراد ، فالتخا  تیب  لها  هب  طوبرم  لصا  ود  رد  اتدـمع  تنـس ، لها  اب  نایعیـش  ام  (: 20) دیامرف یم 

دوجو یتفالخ  اریز  تسین  نیملسم  زاین  دروم  تفالخ ، هلاسم  رضاح  لاح  رد  .تیب  لها  یملع  تیعجرم  هرابرد ي  رگید  شنادناخ ،
: دومرف یم  یهاگ  یتح  .تسا و  هدوب  هتـشذگ  هب  طوبرم  هک  یخیرات  تسا  يا  هلاسم  تفالخ  مینک ، اوعد  مه  اـب  نآ  رـس  هک  درادـن 

تسا نیملسم  زاین  دروم  تجاح و  لحم  زورما  هچنآ  تسا ، هدوبن  یـسک  هچ  هدوب و  هفیلخ  یـسک  هچ  دننادب  مدرم  تسین  مزال  الاح 
، تسا همه  قافتا  دروم  نآرق  تفرگ ، ار  ماکحا  دیاب  يذخام  هچ  زا  دننادب  هک  تسا  نیا 
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قیرط زا  ار  تنـس  تنـس ، لها  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  تسین ، یفالتخا  مرکا  لوسر  تنـس  تیجح  لـصا  مه د ر  تنـس  دروم  رد 
: دومرف ربمغیپ  هک  نیلقث  فورعم  ثیدح  هب  دننک  یم  دانتسا  هک  تیب ، لها  قیرط  زا  هعیش  دنریگ و  یم  هباحص 

« ...یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »

يونش یمق و  نیدلا  ماوق  خیش  موحرم  يدرجورب ، هللا  هیآ  هراشا ي  هب  تسا ، هدمآ  هعیش  تنـس و  لها  زا  رایـسب  قرط  هب  تیاور  نیا 
یناهج عمجم   » يوس زا  نم ، زا  یلیذ  هارمه  نارهت  رد  و  بیرقتلاراد »  » يوس زا  هرهاق  رد  هدروآ و  درگ  ار  اهنآ  يا  هلاسر  رد 

هحفص 40) )

فیلاـت ناـشیا  رظن  ریز  هک  ثیداـحالا  عماـج  مهم  باـتک  همدـقم ي  رد  يدرجورب  هللا  هیآ  موـحرم  نیا  .تسا  هدـش  پاـچ  بـیرقت »
.تسا هتشاد  موقرم  طسب  حرش و  اب  ار  عوضوم  نیا  هدیدرگ ،

ینعی مود  رما  رب  دـیاب  نایعیـش  هک  تسا  یملع  تیعجرم  زا  تفـالخ  کـیکفت  صوصخ ، نیا  رد  يدرجورب  هللا  هیآ  رظن  هصـالخ ي 
.دننک توکس  لوا  رما  رب  دیکات و  تیب ، لها  یملع  تیعجرم 

مالسالا هلاسر  هلجم ي  يارب  هک  یلصفم  همان ي  رد  دوب ، ام  رـصع  رد  گرزب  ياملع  ناققحم و  زا  هک  ینانمـس  همالع ي  هللا  هیآ  . 2
یب رتکد  يروآ  عمج  بهاذـملا ، نیب  بیرقتلا  وا  هیمالـسالا  هدـحاولا  باـتک  رد  مه  هلجم و  نآ  مهدزاود  هرامـش ي  رد  هداتـسرف و 

« نیملسملا انناوخا  یلا  بیرقتلل  یملع  جاهنم   » ناونع تحت  ( 21 ،) يزاریش رازآ 

یلع و صاخ  هک  یهلا  تسا  یبصنم  تماما  هک  نایب  نیا  هب  دراذگ ، یم  قرف  ( 22) تماما تفالخ و  نایم  يو  تسا  هدیسر  پاچ  هب 
تسا نیملسم  روما  هرادا ي  تسایر و  تفالخ ، دوب و  مالسلاامهیلع - همئا -
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مه ار  نآ  راکنا  رب  يرارـصا  یهلا و  بصنم  نآ  ياعدا  هاگ  چـیه  افلخ  .درادـن  داـضت  مه  اـب  ود  نیا  دـندوب و  نآ  هب  مئاـق  اـفلخ  هک 
ماقم يدـصت  ماما ، تماما  طرـش  الوصا  دومن و  یم  يراکمه  نانآ  اب  هکلب  درک  یمن  راکنا  ار  افلخ  تفـالخ  مه  ع )  ) یلع .دنتـشادن 
نیا تسا و  ینالوط  صوصخ  نیا  رد  ینانمـس  همالع ي  نانخـس  .دـنک  یمن  عنم  مه  نارگید  تفـالخ  تحـص  زا  تسین و  تفـالخ 

ود ره  املـسم  لاـح ، نیع  رد  ما و  هدرک  هسیاـقم  يدرجورب  هللا  هیآ  هیرظن ي  اـب  ار  هـیرظن  نـیا  ( 23) تدحو يادـن  باتک  رد  بناج 
.دراد هقباس  رت  مک  دیآ و  یم  رامش  هب  راکتبا  عون  کی  ردق ، یلاع  تیصخش  نیا  زا  هیرظن 

.نیلسرملا یلع  مالسلا  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 

*****

هرامش ي 12. ص 434 ، ج 3 ، بیرقت ، یناهج  عمجم  عبط  مالسالا ، هلاسر  ( 1)

ص)  ) ادخ لوسر  صن  هلاسم  زا  تسا و  هتـسناد  تفالخ  هب  وا  ندوب  راوازـس  ببـس  ار  ع )  ) یلع تبارق  اهنت  هدنـسیون  اج  نیا  رد  ( 2)
زا یخرب  رد  دیاش  تسا ، هدرکن  رکذ  مه  ار  دوخ  ذـخام  يو  .نایعیـش  هاگدـید  اب  وا  هاگدـید  توافت  تسا  نیا  دـیوگ و  یمن  يزیچ 

.دشابن قفاوم  نایعیش  تاینهذ  اب  مه  رگید  بلاطم 

ص 178. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  ( 3)

هبطخ ي 74. ص 102 ، حلاص ، یحبص  ( 4)

همان ي 62. ص 451 ، حلاص ، یحبص  ( 5)

.تسا نم  زا  همجرت  لقن ، هس  نیا  رد  ص 179 . هغالبلا ، جهن  رد  يریس  ( 6)

ص 180. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  ( 7)

ص 181. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  ( 8)

ص 52. حلاص ، یحبص  ( 9)

لها مان  هب  یباتک  رد  یتعیرش  یقت  دمحم  داتسا  هلمج  زا  ( 10)
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.هغالبلا جهن  رد  تیب 

ص 733. حلاص ، یحبص  ( 11)

مالک 310. ص 325 ، حلاص ، یحبص  ( 12)

، یلم راثآ  نمجنا  تاراشتنا  زا  تسا ، يافوتم 282 ه .)  ) یناهفصا یفوک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  فیلات  باتک  نیا  ( 13)
یلع تشذگرس  تاملک و  اه و  هبطخ  مهم  عبانم  زا  باتک  نیا  ثدحم .»  » هب فورعم  ینیسح  نیدلا  لالج  ریم  تاقیلعت  حیحصت و  اب 

.تسا مالسلا  هیلع 

مالک 146. ص 302 ، حلاص ، یحبص  ( 14)

مالک 134. ص 192 ، حلاص ، یحبص  ( 15)

انعطا و انعمسف و  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  رمع  هرابرد ي  یلع  لوق  زا  ص 307 )  ) تاراغلا باتک  رد  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  ( 16)
«. هیقتلا نومیم  هریسلا ، یضرم  ناک  رمالا و  یلوت  انحصان و 

هبطخ ي 178. ص 251 ، حلاص ، یحبص  ( 17)

ص 257. حلاص ، یحبص  ( 18)

ص 251. تدحو ، يادن  ( 19)

ص ص 275 و 280. تدحو ، يادن  ( 20)

ص 216. بیرقت ، یناهج  عمجم  تاراشتنا  زا  ( 21)

ص 736. تماما ، هب  عجار  ص 332 و  تفالخ ، هب  عجار  یلع  نانخس  حلاص ، یحبص  ( 22)

ص 275 و 280. تفالخ ، هب  عجار  یلع  نانخس  حلاص ، یحبص  ( 23)
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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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