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همان جارعم 

باتک تاصخشم 

428ق.  - 370 هللادبع ، نب  نیسح  انیس ، نبا  هسانشرس : 
. انیسیلعوبا همان / جارعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 تبحم ، رون  نارهت : رشن :  تاصخشم 
86 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 : 7-05-6932-600-978 لایر  40000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

جارعم عوضوم : 
2م6 1391 فلا /BP221/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/43 ییوید :  يدنب  هدر 
3034830 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 

- تایبدا رد  هسناسیل  یمیرک - نمهب  مامتهاب  یطخ  هخسن  هس  يور  زا  هلباقم  اب   428 انیس 370 - یلع  وبا  سیئرلا  خیش  فینصت  همانجارعم 
تشر یقثولا  ةورع  هعبطم  دّدجت  هناخباتک  ریدم  سسؤم و  یبیجم - یقت  دمحم  هیامرسب -

2 ص : همدقم ، همانجارعم ،
راگدایب دوخ  ناتـسود  يارب  سدـقا  ضراب  ترفاسم  زا  هک  هیدـه  هفحت و  يزاریـش  نیتس  ایرلا ) وذ  یجاح  ياقآ  ترـضح  میکحلا - وه  - 

هیلا راشم  دوخ  تسا  هدوب  همانجارعم  باتک  نیمه  هلمج  زا  يوضر و  هناـخباتک  زا  هدـش  خاسنتـسا  درفب  رـصحنم  هخـسن  نیدـنچ  دـندروآ 
تارـضح ياهناخباتک  رد  هک  رگید  هخـسن  ود  اب  يربارب  هلباقم و  زا  سپ  یلو  تسا  یناشاک  لضفا  اباب  تافیلات  زا  هخـسن  هک  دندوب  دقتعم 

وبا تافیلات  زا  هخـسن  هک  دش  مولعم  دمآ  لمعب  يوقت  هّللا  رـصن  دیـس  یجاح  ياقآ  ترـضح  ینباکنت و  رهاط  ازریم  ياقآ  ترـضح  نایاقآ 
حیحصت عبطب و  مادقا  یهت  تسد  مک و  هیامرس  اب  ریقح  نیا  دشابیم  مجنپ ] نرق   ] زور نآ  یـسراف  رثن  یفـسلف  خسن  نیرتهب  زا  یکی  یلع و 

تـالزب و ضاـمغا  وـفع و  مشچ  اـب  مظعم  دـیتاسا  مرتـحم و  نیئراـق  هتبلا  ماهدـش  رکذـتم  بلطم  ندـش  نشور  يارب  هچاـبید  هدوـمن و  نآ 
داعملا شاعملا و  روما  حلصی  امل  قیفوتلا  یلو  هّللا  دومرف و  دنهاوخ  ناسحا  نیهر  ار  هدنراکن  هتسیرگن و  عبط  نیا  ياهشزغل 

3 ص : همدقم ، همانجارعم ،

ححصم همدقم 

[ لوا شخب  ]

هراشا

مظن لثم  تسا  یقاب  نآ  زا  يدنچ  راثآ  هناتخبشوخ  هدش و  عورش  نایناماس  هرود  رد  هک  یسراف  رثن  نیعتـسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 
یسراف رثن  نداد  یقرت  رد  ار  نایناماس  تامادقا  نامه  هلابند  عقاو  رد  ناشیا  نیرـصاعم  يونزغ و  يارما  هدرک و  یقرت  يونزغ  هرود  رد  نآ 
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یسراف رثن  نداد  یقرت  رد  ار  نایناماس  تامادقا  نامه  هلابند  عقاو  رد  ناشیا  نیرـصاعم  يونزغ و  يارما  هدرک و  یقرت  يونزغ  هرود  رد  نآ 
تلعب يونزغ  يارما  هک  اریز  هدوبن  یـسراف  رثن  رب  تمدـخ  دـصقب  صوصخب  ناـیونزغ  فرط  زا  راـک  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـناهتفرگ 

نآ رد  هک  داوس  زا  ناشیا  ندوب  يراع  نیمه  هطـساوب  هکلب  دندوبن  هجوتم  روما  هنوگنیاب  نادـنچ  یبدا  یملع و  تیبرت  مسق  چـیه  نتـشادن 
- دـناهدرک کمک  راک  نیاب  مه  يونزغ  ءارزو  زا  یـضعب  هتفرگ و  یقنور  یـسراف  رثن  دـشیم  بوسحم  نآ  ساسا  برع  نابز  تایبدا  هرود 
رد یبرع  نابز  نایشنم  ارعـش و  هدرکن و  ادیپ  دایز  طابترا  افلخ  اب  هلـسلس  ود  نیا  يارما  هک  مادام  نایناماس  نایرافـص و  تموکح  هرود  رد 

نابز ناونع  زا  یـسراف  نابز  هقبط  ود  نیا  تموکح  هرود  طساوا  زا  یلو  دوب  یـسراف  ناوید  تباتک و  نابز  دـندوب  هتفاین  ذوفن  ناشیا  رابرد 
نیقوشم زا  نایرافـص  ناـیناماس و  تموکح  رخآ  هرود  يارما  هک  يروطب  تفرگ  ار  نآ  ياـج  یبرع  هداـتفا و  ناوـید  تالـسارم و  یمـسر 

هدع راشتنا  نآ  هدمع  تلع  ایوگ  تفرگ و  توق  رهنلا  ءارو  ام  ناسارخ و  زا  رتشیب  ناتسیس  رد  هلأسم  نیا  دندیدرگ و  برع  تایبدا  كرزب 
حیصف و ینامدرم  همه  هک  جراوخ  بارعا  زا  يریثک 

4 ص : همدقم ، همانجارعم ،
دمحا نب  فلخ  شرـسپ  و  - 352 دـمحم 311 - نب  دـمحا  رفعج  وبا  ریما  تراما  مایا  رد  اصوصخم  دوب  دـندوب  برع  تاـیبدا  زومرب  انـشآ 

ارعـش و ناگرزب  زا  رفن  دنچ  دیدرگ و  لدـبم  یبرعب  دوب  يرد  یـسرافب  رمع و  بوقعی و  رـصع  رد  هک  ناتـسیس  تموکح  یمـسر  نیواود 
دنتفگیم و ار  رـسپ  ردپ و  نیا  حدم  دنتـشاد و  یفیاظو  ناشیا  رابرد  رد  یتسب  حتفلا  وبا  ینادمه و  نامزلا  عیدب  لثم  یبرع  نابز  نیلـسرتم 

هقیلس نونک  ات  شیپ  نامز  زا   ) دومن مادقا  دوخ  رـصع  ءالـضف  طسوتب  نآرقب  یگرزب  ریـسفت  نتـشونب  دوب  لضاف  يدرم  دوخ  هک  زین  فلخ 
یماگنه تسرپ  یفوص  ینامز  تسود  رعاش  هاگ  الثم  دندشیم  ادیپ  هتسد  ره  يارب  مه  ینارادتسود  هتـشاد و  موب  زرم و  نیا  یلاها  یـصاخ 

ار ناناوج  زا  یـضعب  هیلاح  الثم  تسا  یعدم  نیا  كرزب  هاوگ  خیراوت  نیواود و  یمظن  يرثن و  کبـس  دندوب  وج  زغل  یمایا  رثن و  رادـفرط 
رد ای  ددرگ و  یسلجم  حرطم  یفوص  ای  کلاس و  ای  رعاش  یگدنز  رگا  ور  نیا  زا  تسا  هداتفا  رس  رد  تافو  دلوت و  لاس  هنس  قیقحت  نونج 

ازاردب تافو  دلوت و  لاس  ردپ و  مسا  بقل و  مسا و  رس  رب  اوعد  هدنام  رانک  رب  ملاع  راثآ  رعاش و  ناوید  دوش  هتشاکن  يروطـس  نآ  فارطا 
. دوشیمن هدینش  نایم  نآ  زا  مه  یباسح  فرح  هدیسرن و  ماجناب  بلطم  مه  رمالا  رخآ  لصاتسم  صخش  راز و  راک  هدیشک 

دلوت لاس  هدید و  هشوگ  رد  یطخ  هخسن  هک  دراد  اعدا  یکی 
5 ص : همدقم ، همانجارعم ،

نتـسناد هکنآ  زا  ربخیب  دوب  هتـشون  رب  نانچ  تافو  لاـس  هتـسج و  یجنک  رب  یگنج  هک  دروآیم  دـهاش  يرگید  تسا  هدـش  طبـض  نینچ 
نایناریا غامد  رد  نونج  نیمه  دـش  دـهاوخ  رکذ  ادـعب  هکنانچ  مه  رود  نآ  سب  تسوا و  راثآ  رد  قیقد  هعلاطم  یفوسلیف  ای  رعاش و  دـیاقع 

هکنانچ يونزغ  يارما  میداـتفا  ههاریب  هب  یمک  هتفر و  رود  بلطم  زا  دنتـشونیمن ) يزیچ  هدرکن و  تبحـص  برع  بادآـب  زج  هدـش  دـیلوت 
ریما هک  تسا  یقهیب  باـتک  حیرـص  دـندیمهفیمن و  تسرد  زین  ار  یـسراف  تـالامتحا  بلغاـب  هلکب  دنتـشادن  یبرع  داوس  اـهنت  هن  میتـفگ 

هک یعقوم  زا  یلو  دوب  یـسراپ  نابزب  ینیارفـسا  ترادـص  دـهع  رد  نایونزغ  ناوید  هدـیمهفیم  ار  یـسراف  رتهب  ناـیونزغ  ماـمت  زا  دوعـسم 
رهنلا ءارو  ام  يارما  نایونزغ و  نیب  زین  یـسراپ  تابتاکم  یلو  دش  یبرع  امـسر  ناوید  نابز و  دیـسر  يدنمیم  نسح  نب  دمحا  هب  ترادص 

ابدا و زا  رـصع  نآ  حالطـصاب  هدش  ناوید  نابز و  رییغت  ببـسم  هک  يدـنمیم  نسح  نب  دـمحا  دوخ  دوب و  یقاب  میدـق  نایهاشمزراوخ  لثم 
زا هدع  کی  سراف و  ناتسیس و  نامرک و  میقم  يراوتم  نایتشدرز  زا  هدع  کی  مالسا  زا  دعب  لوا  نورق  رد  تسا  هدوب  نیناسللا  وذ  يارعش 

دعب یسراپ  نابز  هروثنم  راثآ  ءزج  ناوتیم  يرظنب  زین  ار  اهنآ  دناهدرک و  فیلات  دنزاپ  ای  يولهپ  طخب  یسراف و  نابزب  یبتک  رجاهم  نایسراپ 
یبرع طخب  هک  تسیاهروثنم  راثاب  ثحب  نیا  رد  ام  رظن  نوچ  یلو  تسناد  مالسا  زا 

6 ص : همدقم ، همانجارعم ،
. مینکیم رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  هدش  فیلات 

ای ینید  تاجایتحا  هتـسد  کی  يارب  نوچ  ادتبا  عورـش  نیا  هدش و  عورـش  نایناماس  هرود  رد  یبرع  طخب  بوتکم  یـسراف  رثن  رگید  رظن  زا 
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يارب ار  دوخ  تافیلات  هک  دندرک  یعس  روبزم  بتک  نیفلؤم  دنتسنادیمن  رگید  نابز  یسراف  نابز  زج  راودا  نیا  رد  هماع  تسا و  هدوب  یلم 
یبرع رثن  ذوفن  تحت  یهاوخن  یهاوخ  دنتشادن  شیپ  رد  یقشم  رس  نوچ  یلو  دننک  فیلات  هداس  یسرافب  رودقملا  یتح  ندش  هعفنملا  ماع 
تحت همجرت  مکح  رد  انیع  یسراف  لمج  یقهیب  خیرات  یتح  يربط و  خیرات  يربط و  ریـسفت  لثم  بتک  نیا  زا  یـضعب  رد  دناهتفرگ و  رارق 
تمسق نیا  تفگ  ناوتیم  هدوبن و  حیـصف  ناور و  نادنچ  نآ  عورـش  لوا  ياههرود  رد  یـسراف  رثن  نیا  رب  انب  تسا  یبرع  تارابع  یظفللا 

حیصف مالک  تفرعم  رد  يدح  ات  ناسیونرثن  هدرک و  ادیپ  هداعلا  قوف  ماکحتسا  یسراف  مظن  هک  تسا  هدیسر  دوخ  تحاصف  هبترمب  یتقو  زا 
هداعلا قوف  رادـتقا  تلعب  نایونزغ  تموکح  مایا  رد  رهنلا  ءارو  اـم  ناـسارخ و  زا  ریغ  رد  دـناهداد  رارق  نازیم  ار  یـسراف  مظن  حیـصف  ریغ  زا 

هک صوصخب  هتشادن  یجاور  قنور و  نادنچ  یبرع  نابز  لباقم  رد  تسا  هدوبن  یلاخ  ارعـش  زا  هکنآ  دوجو  اب  یـسراف  نابز  هیوب  لآ  ءارما 
دایز تافیرشت  تبسانمب  دوب و  نابز  یبرع  يارعش  ءاملع و  زکرم  هک  دنتشاد  يرابرد  یـسابع  يافلخ  اب  دیدش  تباقر  تلعب  هیوب  لآ  ءارما 

ءابدا ارعش و  دندرکیم  ناشیا  زا  هک 
7 ص : همدقم ، همانجارعم ،

برع ناگرزب  زا  رفن  دنچ  حودمم  تسا  ناشیا  نیرتروهشم  هک  هلودلا  دضع  دندمآیم و  ناشیا  رابردب  یمالسا  کلامم  فانکا  زا  رایـسب 
: دنتشاد رایسب  دج  برع  تایبدا  قیوشت  رد  دابع  نبا  دیمعلا و  نبا  لثم  هیوب  لآ  ءارزو  تسا و  يزغ  یمالس و  یبنتم و  لثم 

زا هتـشذگ  ناتـساب  تـکلمم  نـیا  رب  برع  یعطق  يـالیتسا  دـنواهن و  ـالولج و  هیـسداق و  فورعم  گـنج  هـس  رد  ناریا  تسکـش  زا  سپ  )
هتخومآ و ار  یبرع  بادآ  ناتساب  رصنع  نیا  تشذگ  هکنانچ  موق  نآ  اب  تطلاخم  ترشاعم و  هطساوب  نایناریا  رب  بارعا  ینالوط  تموکح 

ددرگیم قیوشت  یسراف  رعش  زا  یهاگ  هکنیا  اب  دابع  نب  بحاص  الثم  دندش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  هک  دندرک  طارفا  هیـضق  نیا  رد  يردقب 
هداد و جاور  هداـعلا  قوف  ار  برع  تاـیبدا  رعـش و  دومنیم  ترفن  اـهیناریا  هیبوعـش و  زا  تشاد و  یبرع  بادآ  برعب و  هک  یبـصعت  تلعب 
ملکت و عقوم  رد  هک  هتفریم  قارغا  هار  ناب  بصعت  برع و  تغل  رد  هزادـناب  تسا و  هدوب  نابز  نیا  فورعم  ياـبدا  نییوغل و  زا  زین  وا  دوخ 
وا تمدـخب  یتشدرز  اهیناریا  زا  رفن  کی  یتقو  هک  تسا  نیا  فورعم  دـنک و  يریگولج  تسا  هتـسناوتیمن  دوخ  تفـص  نیا  زا  زین  ریرحت 

روبزم یناریا  تفگ  باوج  ار  وا  یبرع  روجهم  تاملک  اب  دابع  نب  بحاص  دنامهف  بحاصب  ار  دوخ  بلطم  دیسر و  یعوضوم  ضرع  يارب 
یناملسم رگا  نک و  ملکت  تست  دادجا  نابز  هک  یسراف  نابزب  یتسه  یناریا  رگا  تفگ  درک و  بحاصب  ور  هدش  ریغتم 

8 ص : همدقم ، همانجارعم ،
درم دـننک  تیاکح  زاب  نیملـسم و  نابز  هن  تست  دادـجا  نابز  هن  یئوگیم  نخـس  ناب  وت  هک  نابز  نیا  امن  نایب  ار  دوخ  بلطم  یبرع  ناـبزب 

تیلهاج برع  زا  هتفگ و  اـهانث  نئادـم  رب  دـناوخ  رب  دوب  هدرک  ءاـشنا  هک  هدیـصق  داـشگ و  حدـمب  ناـبز  دـش و  دراو  بحاـص  رب  يرعاـش 
( تسا وت  هلص  یصخرم  زاوج  ینعی  كزاوج  کتزئاج  تفگ  دوشگ و  راتفگب  بل  نانخس  نیا  ءاغصا  زا  سپ  بحاص  دوب  هدومن  بیذکت 
- نادناخ لثم  ءابدا  ءالـضف و  زا  يدایز  هدع  هتـشاد و  جاور  هداعلا  قوف  هیوب  لآ  رابرد  رد  برع  تایبدا  هکنیا  دوجو  اب  رگید  یفرط  زا  اما 

مدرم دناهدوب  نآ  میقم  ءالـضف  زا  رگید  هدع  کی  يزار و  یفوص و  نمحرلا  دبع  يرایهوک و  متـسر  نب  نجی  و  یخونت - یـضاق  یباص -
ناسارخ و لـثم  مه  هیوب  لآ  تموکح  هزوح  رد  رگا  هک  تسا  ملـسم  دـندرکیم و  ملکت  یـسراف  ناـبزب  تیـالو  یلاـها  هماـع  ینعی  ناریا 
زج يرگید  نابزب  تایالو  نیا  مدرم  هکنیا  لیلد  تفرگیم و  یقنور  زین  یحاون  نیا  رد  یـسراف  نابز  تایبدا  دشیم  ادیپ  ینیقوشم  ناتـسیس 

ار نامرک  ناتـسزوخ و  سراف و  هنکـس  لاوحا  حرـش  راصعا  نیا  رد  هک  برع  نویفارغج  مومع  تداهـش  رب  هوالع  دـناهدوبن  انـشآ  یـسراف 
زا هدـع  کی  یـسراف  رثن  لباقم  رد  دـیآیم  تسدـب  ماـیا  نآ  ناـمز  یبرع  ناگدـنیوگ  ياـههتفگ  یـضعب  زا  هک  تسا  یتاراـشا  دناهتـشون 

یملع و تاحالطصا  ندوب  یبرع  یبرع و  بادآ  رد  قارغتسا  تبسانمب  هک  دندوب  یناریا  يالضف 
9 ص : همدقم ، همانجارعم ،

زا هچ  رگا  بتک  نیا  دـناهدرک و  فیلاـت  یبرع  ناـبزب  ار  دوخ  بتک  برع  بادآ  نیقوشم  تمدـخ  راـبرد و  رد  ندـش  میقم  اـی  یتمکح و 
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درک رظن  فرــص  اـهنآ  زا  ناوـتیمن  تـسا  یناریا  رکف  هجیتـن  نوـچ  ینعم  هـبنج  زا  دوـشیم  بوـسحم  یبرع  ناـبز  راـثآ  ءزج  ظـفل  ثـیح 
یملع بتک  یـضعب  دناهتـسنادیمن  یبرع  هک  نیطالـس  زا  یـضعب  تساوخ  ردب  ای  ناحتما و  ناونعب  ای  الـضف  نیا  زا  یـضعب  هک  صوصخب 
حیحص قشم  رس  ندوبن  یسراف و  تاحالطصا  نتسنادن  هطساوب  مود  دروم  نیا  رد  نوچ  باتک و  نیمه  دننام  دناهتشاکن  زین  یـسراف  نابزب 

یـسرافب ار  دوخ  یبرع  یملع  بتک  ابلاغ  تسا و  هدوب  لکـشم  ناشیا  يارب  یـسراف  نابزب  یملع  باـتک  فیلاـت  هداـعلا  قوف  ناـبز  نیا  رد 
یـسراف عقاو  رد  هک  تاحالطـصا  نیا  دننک و  لعج  دوخ  زا  یگتخاس  تاحالطـصا  يدایز  رادـقم  هک  دـناهدش  روبجم  دـناهدرک و  همجرت 

ندوـب یلعج  تلع  نیمهب  یـسراف  یملع  بتک  لـیبق  نیا  مه  یهاـگ  هدـشن و  عـقاو  لوـبقم  دـنرادن  یتاـعالطا  اـهنآ  زا  زین  هماـع  تـسین و 
: مینکیم افتکا  لاثم  دنچ  رکذب  هنومن  يارب  تسا و  هدش  رتلکشم  یبرع  بتک  مهف  زا  هعلاطم  لها  يارب  تاحالطصا 

384 یخونت 329 - یضاق   384 یباص 313 - لاله  نب  میهاربا  قاحسا  وبا   383 یمزراوخ 323 - رکب  وبا  نیخروم  نایشنم و  باتک و  فلا 
10 ص : همدقم ، همانجارعم ،

وبا تافو 401  یتسب  حـتفلا  وبا  تافو 400  يدـیحوت  نایح  وبا  ای 360 )  350 - 270  ) یناهفـصا هزمح   398 ینادمه 358 - نامزلا  عیدـب 
ءابطا یـضایر و  ياملع  429 ب  یبلاعث 350 - روصنم  وبا  تافو 427  یبتع  رـصن  وبا  تافو 421  هیوکـسم  نب  یلع  وبا  ودنه 420  جرفلا 

تافو 384 یسوجم  سابع  نب  یلع   383 ینالیگ 343 - رایشوک  مراهچ  نرق  مود  همین  یهوک  لهـس  وبا   376 یفوص 291 - نمحرلا  دبع 
نبا تافو 395  سراف  نبا  نابز  يزاـت  يارعـش  اـهقف و  نییوغل و  388 ج  یناجزوب 328 - ءافولا  وبا  مراهچ  نرق  رخاوا  یحیـسم  لهـس  وبا 

تافو 428 یملید  رایهم  مجنپ  نرق  رخاوا  یمتسر  دیعس  وبا  تافو 381  قودص  خیش  هیوباب 
11 ص : همدقم ، همانجارعم ،

بتک نیملـسم  نوچ  دوب و  مایا  نآ  نایناریا  صوصخم  طخلا  مسر  مان  نایناساس  نامز  رد  يولهپ  نابز  اما  یملس 412   371 يرهزا 282 -
يولهپ الا  دیدرگ و  فورعم  يولهپ  نابز  نآ  دندنادرگرب  یبرع  طخب  طخ  نآ  زا  دنتـشونیم  طخلا  مسر  ناب  هک  ار  یناساس  دهع  یـسراف 

نابز هس  سراف  یلاها   ) دـسیونیم دوخ  کلامملا  کلاسم  باـتک  رد  لـقوح  نبا  ـالثم  هدوب  طـخلا  مسر  تباـتک و  تغل و  مسا  یتدـم  اـت 
تابتاکم ناشیا و  مایا  مجع و  بتک  هک  ینابز  رگید  دـننادیم  ار  نآ  سراف  مدرم  مامت  تسا و  یلاها  ملکت  نابز  هک  یـسراف  یکی  دـنراد 

تابتاکم و هک  یبرع  نابز  موس  تسا  ریـسفتب  جاـتحم  دـنمهفب  ار  نآ  سراـف  مدرم  هکنآ  يارب  تسا و  يولهپ  نآ  تسا و  ناـب  ناـیتشدرز 
نآ رب  هیوب  لآ  يـالیتسا  هرود  ینعی  مراـهچ  نرق  طـساوا  رد  سراـف  رد  هک  دوشیم  موـلعم  بوـخ  تراـبع  نیا  زا  تسا  ناـب  یتـلود  رتاـفد 

نایتشدرز دـشیم و  یبرعب  نیواود  تالـسارم و  تباتک  یلو  دوب  یـسراف  یمومع  ملکت  نابز  زاب  برع  تایبدا  رازاب  یلک  جاور  تکلمم و 
نآ مهف  یمارآ و  یناریا و  تاـغل  زا  تسا  هدوب  یطولخم  هک  طـخ  ناـب  هدرک و  ظـفح  دوخ  نیب  تاـبتاکم  يارب  ار  يولهپ  طـخ  زونه  مه 
دمآ نایمب  يولهپ  يرد و  ناـبز  زا  تبحـص  نوچ  دنتـشاد ) طـخ  ناـب  یئاـهباتک  دـندرکیم و  هبتاـکم  هتـشاد  جاـیتحا  ریـسفتب  هماـع  يارب 

میدیدن تبسانمیب 
12 ص : همدقم ، همانجارعم ،

! میوش رکذتم  هلمج  دنچ  مه  صوصخ  نیا  رد 

- يرد يولهپ و  نابز 

یئاهحرـش ناسیونگنهرف  نابز  نیا  هیمـست  هجو  باب  رد  تسا  يرد  یـسراف  ای  يرد  نابز  رتروهـشم  همه  زا  یـسراف  ياههجهل  ناـیم  رد 
تغل نیا  هک  تسا  ملـسم  ردق  نیمه  درک  نانیمطا  اهناب  ناوتیمن  درادن  حیحـص  دنـس  مادک  چـیه  نوچ  هک  دـناهدرک  رکذ  یبلاطم  هداد و 

. تسا هتشاد  جاور  زین  ورم  ناشخدب و  اراخب و  رد  هدوب و  خلب  لها  هصاخ  قرشم  ناسارخ و  لها  نابز 
یحاون نآ  یلاها  بلاغ  نابز  مه  يرد  ینعی  نابز  نیا  هدـش و  عورـش  رهنلا  ءارو  ام  ناـسارخ و  زا  دـیدج  یـسراف  تاـیبدا  هعفد  لوا  نوچ 
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- يرکم یئاراخب - یمزراوخ - يزکـس - یلواز - يوره - يزوخ - يرد - يولهپ - قلطم - یـسراف  یـسراف -! نابز  بعـش  ناـیم  رد  هدوب 
نابز و نیمه  نآ  هدوب و  يرد  نابز  هدیدرگ  رثن  مظن و  بحاص  یبرع  طخب  هعفد  لوا  هکنآ  مالـسا  زا  دـعب  ینارا  و  هنیبرذآ )  ) یناجیابرذآ

یبدا يوغل و  ساسا  نامه  رب  ینبم  یناماس و  يرافـص و  دـهع  تایبدا  ناـمه  دـیلقت  نآ  روثنم  موظنم و  تاـیبدا  هک  تساـم  يزورما  تغل 
اهروشنم و یتح  دنتـشونیم  یبرع  طـخب  ناـیناماس  تموکح  لـئاوا  ناـمه  رد  ناـسارخ  رهنلا و  ءارو  اـم  مدرم  ار  يرد  تغل  ناـبز و  تسا 

دوب يرد  نابزب  تشذگ  هکنانچ  دمحا  ریما  رصع  ات  یتلود  ماکحا 
13 ص : همدقم ، همانجارعم ،

يرد یـسراف  نابز  تایبدا  رازاب  هک  یعقوم  رد  درک ) لقن  یبرعب  يرد  نابز  زا  ار  ماکحا  ریـشانم و   ) دنیوگیم هدیزگ  خـیرات  هکنانچ  وا  و 
لالقتسا نتشادن  برع و  يالیتسا  تبسانمب  یبرغ  یبونج و  ناریا  تشاد  یقنور  ير  ناگرگ و  دودح  ات  یتح  یقرش  لامـش  قرـشم و  رد 

نآ يارب  یتایبدا  دـهدب و  تیمـسر  تروص  ار  دودـح  نیا  رد  لومعم  ياههجهل  زا  یکی  لقاال  هک  درکن  ادـیپ  ینایبرم  نیقوشم و  یـسایس 
یناگهدنیوگ اهدعب  یکدور و  دیهش و  لثم  یگرزب  يارعش  دوب و  هدش  عورش  ناسارخ  زا  هک  يرد  نابز  تایبدا  تهج  نیمهب  دنک  مهارف 

نیا رد  هک  یناسک  تفای و  جاور  مه  ناریا  ياهتمـسق  ریاس  رد  دـندوب  هتخاس  دایز  ياـههموظنم  ناـب  یـسودرف  یلاـسک و  یقیقد و  ریظن 
لوبق راشتنا و  هطساوب  دنداد و  رارق  دوخ  قشم  رـس  ار  يرد  تایبدا  تغل و  نامه  دنـسیونب  رثن  ای  دنیوگب  رعـش  دنتـساوخ  اهدعب  اهتمـسق 
ناریا صوصخم  یسراف  تاغل  ینعی  دوخ  یتیالو  ياههجهل  دنتسناوتن  دوب  هتفای  كرزب  يارعـش  روهظ  هجیتن  رد  نابز  نآ  هک  یتوق  هماع و 

لحاوس  ) یبرغ یلامـش و  ناریا  مدرم  دـننک  ملع  ار  يرگید  تایبدا  يرد  تایبدا  لباقم  رد  دـنرادهاگن و  يوق  هدـنز و  ار  یبرغ  یلاـمش و 
يرد تغل  اب  ندوب  فلتخم  تبسانمب  هک  دناهتشاد  یصوصخم  ياههجهل  ناتسرل ) ناهفصا و  نادمه و  ناجنز و  ناجیابرذآ و  رزخ و  رحب 

اهنآ مامت  اهدعب 
14 ص : همدقم ، همانجارعم ،

نورق زا  دعب  بتک  رد  یلک  روطب  دراد  دایز  قرف  يربط  هجهل  اب  يراخب  يرل و  هجهل  الثم  هک  یتروص  رد  دـناهتفگ  يولهپ  نابز  ماع  ظفلب 
قلطم یـسراف  ای  يرد  مسا  اج  ره  ناریا و  یتیالو  ياههجهل  نامه  دوصقم  دوش  هدـید  يولهف )  ) يولهپ مان  اـج  ره  يرجه  مراـهچ  موس و 
ناسل يولهپ  نابز  يرد  تایالو  نیب  دحرـس  ير  ایوگ  تسا و  يزورما  نابز  ینعی  يدعـس  یـسودرف و  یکدور و  نابز  روظنم  دـسر  رظنب 

تفرگن یقنور  نادـنچ  یبرع  طخب  تغل  نآ  تباتک  تفاین و  یتیمها  يرد  تایبدا  نابز و  لباقم  رد  يولهپ  تاـیبدا  ناـبز و  هچ  رگا  هدوب 
تافینصت و اهزاوآ و  دوخ  یتاهد  تاجهل  تاغلب و  مالسا  لئاوا  نامه  زا  تکلمم  نیا  یلامـش  يزکرم و  یبرغ و  تایالو  مدرم  هماع  یلو 

لگ صوصخم و  ناـحلا  دـندربیم و  رایـسب  تذـل  نآ  عامتـسا  زا  دـندناوخیم و  گـنچ  ياون  اـب  یـشوخ و  نحل  اـب  هک  هتـشاد  يراعـشا 
لاح و حرـش  تسا و  هدوب  روهـشم  فطل  يزیوالدـب و  هتـشاد  یـصاخ  نازوا  هک  تایولهف  هب  فورعم  یتایبا  راعـشا و  يولهپ و  ياـهکناب 

قیفوتلا هّللا  اب  تسا و  راتفگ  نیا  دهاش  رادنب  رهاط و  اباب  راعشا 
15 ص : همدقم ، همانجارعم ،

(428 - 370  ) انیس یلع  وبا  مود ) شخب  )

هراشا

نب یلع  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  نب  نیـسح  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  ءامکحلا  ماما  کلملا  فرـش  قحلا  ۀجح  تالیـصحت - یئادتبا و  یگدنز 
هدرک ترجاهم  خلب  زا  شردپ  تسا  خـلب  مدرم  زا  الـصا  یلع  وبا  دـشابیم  ام  روشک  صاصتخالاب  رخفم  یبتک و  لاجر  مظاعا  زا  یکی  انیس 

جاودزا نیا  زا  یلع  وبا  هدروآ  رد  دوخ  جاودزاب  هراتـس  مانب  ار  هنـشفا  هیرق  مدرم  زا  يرتخد  اـجنآ  رد  هدـش و  میقم  اراـخب  ءارق  زا  یکی  رد 
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ماـیا رد  وا  تسا  هتـشاد  ظـفح  زا  نآرق  هد  نس  رد  هک  تسا  نینچ  روهـشم  تشاد و  هداـعلا  قوـف  هظفاـح  یکدوـک  ناوا  زا  یلع  وـبا  تسا 
قطنم هفـسلفب و  نآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  عورـش  یـضایر  یلتاـن  هّللا  دـبع  وـبا  دزن  سپـس  هتخادرپ و  یبرع  یبدا و  موـلعب  ادـتبا  یکدوـک 

مانب هتـشاد  يدرگاش  یلع  وبا  هدوب  دمآ  رـس  نامز  نآ  مولع  عیمج  رد  دوخ  رمع  زا  یگلاس  نس 16  رد  هک  تسا  روهـشم  نینچ  هتخادرپ و 
نیا تسا  هدرب  رسب  یلع  وبا  تمدخ  رد  تسا  لاس  الماک 25  هک  رمع  رخآ  ات  لاس 403  زا  هک  یناجزوج  دمحم  نب  دحاولا  دبع  دـیبع  وبا 

یطفق وا : دوخ  ملقب  یلع  وبا  لاح  حرـش  رد  تسیاهلاسر  دحاولا  دبع  تافیلات  زا  یکی  هدومن و  يروآعمج  ار  یلع  وبا  بتک  بلغا  درگاش 
ءابطالا تاقبط  رد  هعبیصا  یبا  نبا  ءامکحلا و  خیرات  رد 

16 ص : همدقم ، همانجارعم ،
ینیوزق ناخ  دمحم  ازریم  ياقآ  لضاف  همالع  هدومن و  جرد  ار  روبزم  هلاسر  هصالخ  هرهاق  عوبطم  همدقم  رد  خیش  نیقرشملا  قطنم  رـشان  و 

ياقآ تسا و  دوجوم  ندـنل  رد  ایناطیرب  هزوم  رد  هلاسر  نیع  هک  دـسیونیم  دناهتـشاکن  یـضورع  هلاـقم  راـهچ  رب  هک  یـسیفن  یـشاوح  رد 
رمع لئاوا  رد  انیـس  یلع  وبا  وا - ترفاسم  یناگدـنز و  دناهتـشاد  روطـسم  هدـنیآ  هلجم  رد  هدرک و  همجرت  یـسرافب  انیع  ینامرک  یهاگرد 
انیـس یلع  وبا  نوچ  دوب و  هتـساوخ  دوخ  هجلاعم  يارب  ار  وا  حون  ریما  هک  تسا  نینچ  روهـشم  هتـسویپ و  یناـماس  روصنم  نب  حون  تمدـخب 
دوخ رـصع  رد  هک  نایناماس  فورعم  هناخباتک  زا  سیئرلا  خیـش  هداد و  ماقم  دوخ  رابرد  ار  سیئرلا  خیـش  حون  درک  هجلاعم  یبوخب  ار  حون 

دوب و لوغـشم  تامولعم  لیمکت  هعلاطمب و  دـندوب  هدروآ  عمج  اجنآ  رد  رایـسب  تمحزب  اهبنارگ  ياههخـسن  یناماس  يارما  هدوب و  ریظنیب 
هدز شتآ  ار  هناخباتک  نآ  دمعب  خیـش  هک  دناهتفگ  دنزرویم  دسح  سیئرلا  خیـشب  هک  یناسک  تسا و  هتخوس  مایا  نامه  رد  هناخباتک  نیا 

هدش و میظع  نادقف  نیا  لباقم  رد  یضوع  تسا  هدوب  هتفرگارف  ای  هدرک و  تشاددای  هناخباتک  نآ  درفب  رصحنم  خسن  زا  هک  ار  یتامولعم  ات 
راک رد  یناغچ  یلع  وبا  نایغط  هطـساوب  هک  یفعـض  زا  دعب  تسادـیوه  انیـس  یلع  وبا  ياههتـشون  رد  اهبنارگ  تافیلات  نآ  زا  يرایـسب  راثآ 

تفر مزراوخب  هتفگ  كرت  ار  اراخب  انیس  یلع  وبا  دمآ  شیپ  یناماس  تلود 
17 ص : همدقم ، همانجارعم ،

يریزو هاشمزراوخ  اصوصخم  دش  میقم  وا  شیپ  تفر و  دوب  فورعم  يرورپ  رتهب  هک  هاشمزراوخ  نومام  نب  نومام  سابعلا  وبا  رابرد  زا  و 
دنچ ریزو  نیا  مانب  انیس  یلع  وبا  درکیم و  هداعلا  قوف  مارتحا  انیس  یلع  وب  اب  هک  یلیهس  ای  یلهـس  دمحم  نب  دمحا  نیـسحلا  وبا  مانب  تشاد 

: تسا هتشاد  هنایهام  هفیظو  وا  زا  هدرک و  فیلات  باتک  دلج 
(: میئامنیم رکذ  ار  ترابع  نآ  هصالخ  ام  هدومن و  رکذ  همش  دومحم  رابردب  یلع  وبا  نتفرن  زا  یضورع  هلاقم  راهچ  )

زا یعمج  کین  تافـص  نیدـب  دوب  لضاف  میرک و  عبط و  میکح  يدرم  هاشمزراوخ  نومام  ریزو  یلیهـسلا  دـمحم  نب  دـمحا  نیـسحلا  وبا  )
لهـس وبا  ینوریب و  ناحیر  وبا  انیـس  یلع  وبا  هلمج  نآ  زا  دنتـسیزیم  سنا  عامجا و  روطب  هدومن و  بلج  راـبرد  نآ  رد  ار  اـملع  اـمکح و 

یصوصخم ياهمان  اب  داتسرف  مزراوخب  ار  لاکیم  یلع  نب  نیسح  هجاوخ  يونزغ  دومحم  دندوب  قارع  رصن  وب  رامخ و  ریخلا  وبا  یحیـسم و 
مزاع دنتـسه  هنزغ  رابردـب  لقنب  یـضار  مادـک  ره  هک  درک  مالعتـسا  اهنآ  دوخ  زا  هاشمزراوخ  هدومن  اضاقت  ار  مهیلا  راشم  لـضافا  مازعا  و 

رابردـب نتفر  زا  یحیـسم  لهـس  وبا  انیـس و  یلع  وبا  دنباتـش  يرگید  يوکب  ریفـس  عالطا  زا  لبق  دـنرادن  شوخ  سکعب  مادـک  ره  دـنوش و 
يدـلب هار  اب  ناهن  رد  هدرک  زاس  ار  لهـس  وبا  خیـش و  ترفاسم  جیـسب  نیا  رب  انب  دـنداد  ناشن  تقفاوم  يور  نیریاـس  هدومن  عاـنتما  دومحم 

نیریاس دش و  كاله  یگنشت  زا  لهس  وبا  هار  رد  دندومن  تکرح  ناگرگ  فرطب 
18 ص : همدقم ، همانجارعم ،

ار خیش  ریوصت  هک  داد  روتسد  دوب  يرهام  شاقن  هک  قارع  رصن  وب  اب  دوب  یلع  وبا  دومحم  یلـصا  دوصقم  نوچ  دنتفاتـش و  دومحم  رابردب 
اراخب زا  سیئرلا  خیش  دودح 403  رد  دنراد ) هناور  ترضحب  دندید  ار  وا  اجک  ره  هک  داتـسرف  ناسارخ  ماکح  نیرومام و  يارب  هتـشاکن و 
دـصقب دور  نینزغب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  تساوخردـب  اـنب  تساوخیمن  نوچ  هک  تسا  نینچ  روهـشم  درک و  قارع  تمیزع  مزراوـخ  و 
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دناهدرک و لوتقم  سوبحم و  ار  سوباق  هک  دینـش  هار  نمـض  رد  یلو  درک  تکرح  ناجرجب  سوباق  یلاعملا  سمـش  ریما  تمدخب  نتـسویپ 
هرخالاب دیدرگ و  وا  ضراع  یشوخان  یتخسب  ناتسهد  رد  رتدب  همه  زا  هدش و  رایسب  تامدص  راچد  انیـس  یلع  وبا  رفـس  نیا  یط  رد  اقافتا 

نوناق و باتک  لوا  تمـسق  تماقا  نیا  تدـم  رد  دـنام و  رهـش  نیا  رد  تلاـسک  عفر  تحارتسا و  يارب  یتدـم  دـناسر و  ناـجرجب  ار  دوخ 
یتدم دیـسر و  هلودلا  دجم  ردام  یملید و  هلودلا  رخف  نز  هدیـس  تمدخ  رد  تفر و  يرب  ناجرج  زا  دـعب  درک  ریرحت  ار  یتسجملا  باتک 

نایرکشل و شروش  هطـساوب  تدم  نیا  رد  دش و  رایتخا  هیوب  هلودلا  سمـش  ترازوب  تفر و  نادمهب  ير  زا  سپـس  دوب  ناشیا  تمدخ  رد 
رد زور  لهچ  تدم  سیئرلا  خیـش  یلو  دنتـشاد  ار  وا  لتق  دـصق  نایرکـشل  داتفا و  سبح  رد  روبزم  میکح  سیئرلا  خیـش  اب  ناشیا  تفلاخم 

هلودلا سمش  دیباوخ  نایرکشل  شروش  هکنیا  زا  دعب  دش و  یفخم  دوخ  ناتسود  زا  یکی  لزنم 
19 ص : همدقم ، همانجارعم ،

درکیم ار  وا  ترازو  نادمه  رد  انیس  یلع  وبا  لاس 412  نراقم  ینعی  هلودلا  سمـش  توف  لاس  ات  درک  رایتخا  دوخ  ترازوب  ار  وا  رگید  راب 
یناث ریما  نیا  هکنیا  اب  هلودلا  ءامس  شرسپ  سولج  هلودلا و  سمش  توف  زا  دعب  تسا  هدوب   412 تاونس 405 - نیب  وا  ترازو  تبون  ود  و 

دـیدرگ و ناـهنپ  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  هتفرن  راـب  نیا  ریز  انیـس  یلع  وبا  دـنک  لوـبق  ار  وا  ترازو  هک  تساوـخ  سیئرلا  خیـش  زا 
وا يرـس  توعدـب  دـش و  هبتاکم  لخاد  هیوکاک  رایز  نمـشد  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هلودـلا  ءالع  ریما  ینعی  ناهفـصا  نارمکح  اـب  هناـمرحم 
وبا تافیلات  تسیزیم  وا  تمدـخ  رد  لاس 428  ات  ینعی  رمع  رخآ  ات  دوب  میقم  هلودلا  ءالع  نیدـلا  دـضع  ریما  رابرد  رد  تفر و  ناهفـصاب 

ات لصفم  میخـض  بتک  زا  فیلات  دـصکی  بیرق  هدروآ  عمج  یناجزوج  دـیبع  وبا  وا  درگاش  هک  یتسرهف  قباطم  انیـس  یلع  وبا  انیـس - یلع 
سیئرلا خیـش  تافلؤم  زا  يدایز  هدع  هدیـسر و  عبطب  زین  اهنآ  رثکا  تسا و  یقاب  وا  تافیلات  بلاغ  هتـشاد و  یقرو  دنچ  تالاقم  تالاسر و 

وا تافیلات  مها  هدش و  هتشون  اهنآ  رب  هدیدع  ياهریسفت  حرش و  برغم  قرشم و  ءاملع  زا  يرایـسب  فرط  زا  هدش و  همجرت  هفلتخم  هنـسلاب 
ياهحرـش تهج  نیمهب  همهم  بلاطم  يواح  یلو  مجحلا  ریغـص  تسا  یباتک  قطنم  تمکح و  رد  تاراـشالا  باـتک  تسا 1 - لـیذ  رارقب 

هجاوخ يزار و  رخف  ماما  حرش  حورش  نیرتمهم  زا  هدش  هتشون  نآ  رب  همهم 
20 ص : همدقم ، همانجارعم ،

هک بط  رد  نوناق  باتک  تسا 2 - هدرک  عبط  همجرت و  ندیل  رد  رد 1892  هسنارفب   FORGET ار باتک  نیا  تسا  یسوط  نیدلا  ریـصن 
تمسق لماش 5  روبزم  باتک  هدرک  فیلات  لاـس  نیدـنچ  تدـم  ار  نآ  انیـس  یلع  وبا  تسا و  مالـسا  یبط  بتک  نیرتگرزب  نیرتروهـشم و 

. تسا
یلوتـسم مسج  اـضعا  درف  درف  رب  هک  ضارما  باـب  رد  موـس  تمـسق  هیودا  تادرفم  رد  مود  تمـسق  بـط - مـلع  تاـیلک  رد  لوا  تمـسق 

دوـخ زا  یلع  وـبا  هک  تسا  تمـسق  نیا  رد  درادـن  یـصوصخم  وـضع  کـیب  صاـصتخا  هک  ضارما  تفرعم  رد  مراـهچ  تمـسق  دوـشیم -
هحصلا ظفح  ندب و  شزرو  باب  رد  یصاخ  تاروتسد  هدومن و  هصوصخم  هیودا  لامعتسا  ضارما و  زا  یـضعب  هجلاعم  باب  رد  یتاقیقحت 

ملع ناـمه  نـیا  دـنتفگیم و  نیزداـبارقا  ار  نآ  نیملـسم  هـک  یملع  ینعی  اـهنوجعم  هـبکرم و  هـیودا  باـب  رد  مـجنپ  تمــسق  دـهدیم -
PHARMACEUTIQUE تسا یسانشهیودا 

- نوناق - 

يزاوها يزار و  اب  اتاذ  خیـش  یبط  هقیرط  تسا  روصت  قوف  ام  باتک  نیا  ترهـش  المع  اـملع و  بط  رد  تسا  خیـش  رگید  باـتک  نوناـق  )
همجرت هداد  رارق  هعجارم  دروم  ار  طارقـس  بط  وطـسرا  هقیرط  زا  خیـش  هدومن و  يوریپ  سونیلاـج  لاـمعاب  اـهنآ  هکنیا  زج  تسین  فلتخم 

ایلاطیا دالب  زا  لپان  رد  هنس 1491  رد  نوناق  يربع 
21 ص : همدقم ، همانجارعم ،
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نیا تسا  افش  باتک  رـصتخم  هک  تایهلا  تایعیبط و  قطنم و  رد  تاجن  باتک  دیسر 3 - عبطب  هبترم  یـس  نآ  ینیتال  همجرت  هتفای و  راشتنا 
قطنم و رد  افش  باتک  هدمآ 4 - لمعب  یمالسا  بتک  زا  هک  تسا  یعبط  رتیمیدق  نیا  دیدرگ و  عبط  مر  رد  لاس 1593  رد  نوناق  اب  باتک 

زین نآ  دراد و  بط  رد  ار  نوناق  ماقم  ناـمه  تمکح  رد  تسا و  نیملـسم  بتک  مها  زا  نوناـق  لـثم  زین  باـتک  نیا  تاـیهلا و  تاـیعیبط و 
HORTEN مانب نیقرشتسم  زا  یکی  اردص و  الم  ملقب  دننام  هیشاح  تسا  یحرش  نآ  حورـش  نیرتروهـشم  هدش و  ریـسفت  حرـش و  ررکم 

تسا هدومن  رشتنم  کیزپیل  رد  ار  دوخ  ياههمجرت  ات 1909  زا 1907  هدرک و  همجرت  یناملاب  ار  نآ 

- افش - 

هب قلعتم  اقباس  سلجم  هناخباتک  هخسن  تسا  دوجوم  رالاسهپس  دجسم  هناخباتک  سلجم و  هناخباتک  رد  نارهط  رد  افش  یطخ  لماک  هخـسن 
هناخباتک هخسن  سکعب  هدش  هتـشون  ناهفـصا  رد  هنـس 871  رد  تسا و  سیفن  رایـسب  تسا و  هدوب  روهـشم  میکح  هوـلج  نسحلا  وـبا  ازریم 

هرهاق و یتلود  هناخباتک  رد  زین  هدوب و  هنطلسلا  داضتعا  يازریم  یلق  یلع  فرصت  رد  یتدم  دیآیم  رظنب  طولغم  رایـسب  رالاسهپـس  هسردم 
زا ایواپ  رد  يدالیم  هنس 1490  رد  افش  زا  یتمسق  تسا  طوبـضم  دوجوم و  رگید  ياههناخباتک  یـضعب  ناتـسلگنا و  رد  نیئلدوب  هناخباتک 

دیسر عبطب  ایلاطیا  دالب 
22 ص : همدقم ، همانجارعم ،

تافیلات نیلوا  زا  هک  هیدـه  مانب  یناسفن  ياوق  باب  رد  یکچوک  باتک  قطنم 6 - رد  سیئرلا  خیش  هجودزم  هدیصق  نیقرـشملا و  قطنم  - 5
دوخ هیاسمه  یضورع  نیـسحلا  وبا  ياضاقتب  هک  عومجم  هدرک 7 - هیدـه  روصنم  نب  حون  ریماب  ار  نآ  روبزم  میکح  تسا و  سیئرلا  خـیش 

یقرب رکب  وبا  يارب  دـلج  تسیب  رد  لوـصحم  لـصاح و  تسا 8 - هتشاکن  نآ  رد  تایـضایر  ءانثتـساب  هفـسلف  ثحابم  مامت  هدومن و  فیلات 
زا ریغ  تسا  هتشون  یلیهـس  يارب  هک  ریبدتلا  ءاطخ  عاونال  كرادتلا  باتک  قالخا 10 - رد  مثـالا  ربلا و  تسا 9 - هدومن  فیلاـت  دوخ  قیفر 

لاؤس باوج  نیفلاخم و  تاضارتعا  در  رب  همیدق  هفلتخم و  مولع  تالکشم  لح  رد  هفلتخم  لئاسر  انیـس  یلع  وبا  میتفگ  هکنانچ  بتک  نیا 
همانـشناد باتک  قوف و  رد  روبزم  بتک  زا  ریغ  وا  بتک  نیرتروهـشم  هدرک و  فیلاـت  یفـسلف  تاـیاکح  یـضعب  ناـیب  ءالـضف و  زا  یـضعب 

: تسا لیذ  هصق  هس  تخادرپ  میهاوخ  نآ  رکذب  الیذ  هک  رضاح  باتک  نیا  هیضبن و  یئالع و 
هک تسا  نامه  تسا و  یتمکح  هصق  هک  ریطلا  هلاـسر  هدرک 2 - موظنم  یسرافب  ار  نآ  یماج  نمحرلا  دبع  هک  لاسبا  نامالـس و  هصق  - 1

هدروآ رد  مظن  هتشرب  ریطلا  قطنم  مانب  راطع  نیدلا  دیرف  خیش 
23 ص : همدقم ، همانجارعم ،

ار روبزم  هصق  وا  نادرگاش  زا  یکی  هدرک و  فیلاـت  دوب  سوبحم  نادـمه  رد  هک  یعقوم  ار  نآ  انیـس  یلع  وبا  هک  ناـظقی  نب  یح  هصق  - 3
ایوگ ریما  نیا  هکنآ  تلعب  هتـسیزیم  هیوکاک  تمدـخ  رد  هک  یتدـم  رد  انیـس  یلع  وبا  انیـس - یلع  وبا  یـسراف  تافیلات  تسا  هدومن  ریـسفت 
اهنآ هس  ره  هخـسن  هک  تسا  هلاسر  هس  وا  تسرهف  رد  هلمج  نآ  زا  هدرک  فیلات  يرد  یـسرافب  هلاسر  دنچ  وا  شهاوخب  هتـسنادیمن  یبرع 

هک یئالع  همانـشناد  رگید  هلودلا  ءالع  نیدلا  دضع  ریما  مانب  ضبن  لاوحا  رد  تسین  شیب  قرو  دنچ  هک  هیـضبن - هلاسر  یکی  تسا - یقاب 
هدـیناسر مامتاب  یناجزوج  دـیبع  وبا  ار  باتک  نآ  هدرک و  تافو  فیلاـت  نآ  نمـض  رد  هک  اریز  تسا  انیـس  یلع  وبا  فیلاـت  نیرخآ  اـیوگ 

ملع انیـس  یلع  وبا  یگتخاس  حلاطـصاب  تاـیهلا و  اـی  هعیبطلا  ءارو  اـم  ملع  مود  قطنم - لوا  تسا : تمـسق  لماش 5  یئالع  همانـشناد  تسا 
زا یناجزوج  دیبع  وبا  ار  همانشناد  یضایر  تمسق  یقیسوم  مجنپ  باسح - موجن و  هسدنه و  مراهچ  نیریز - ملع  ای  تایعیبط  میـس  نیرب -
ناب دیبع  وبا  هک  تسا  یناونع  زین  همانشناد  مسا  ایوگ  هدرک و  هصالخ  همجرت و  يرد  یسرافب  سدیلقا  هسدنه  افش و  یضایر  تمسق  يور 

هدیسر عبطب  نکد  رد  يرمق  يرجه  رد 1309  نآ  ءزج  هس  یئالع  همانشناد  تسا  هداد 
24 ص : همدقم ، همانجارعم ،
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بهذم تشذگ  شیپ  رد  نآ  ندروآ  تسدب  هیهت و  حرـش  درادیم و  میدقت  مرتحم  نیئراق  هاگـشیپ  هب  هک  همانجارعم  رـضاح  باتک  رگید 
وا مالسا  تروص  ره  رد  هدوب  يدیز  هک  تسا  نینچ  روهشم  هتشادن و  یلیامت  یلیعامسا  بهذمب  دنکیم  حیرصت  اصخش  خیـش  هکنانچ  وا -

هتـشاکن و دناسریم  الماک  تّوبن  داعم و  ادبم و  هب  ار  وا  داقتعا  هک  یعبـشم  حرـش  تاراشا  رد  تسا و  مولعم  مه  عیـشت  هب  شلیامت  ققحم و 
للدـم ار  وا  ناـمیا  صولخ  توـالت  تداـبع و  رب  فاـکتعا  هداد و  هک  هقدـص  در  هدروآ و  اـجب  رمع  رخآ  ياـهزور  رد  هک  هیریخ  لاـمعا 
باطخ ناوج  ار  وا  هیقابلا  راثالا  باتک  رد  تابتاکم  رد  هک  ینوریب  ناحیر  وبا  يزار - هیوکـسم  نب  دمحا  یلع  وبا  وا - نیرـصاعم  درادـیم 

- یضر فیرش  یضترم - فیرش  نامعن - دمحم  نب  دمحم  دیفم  خیش  رامخ - ریخلا  وبا  قارع - رصن  وبا  بیبط - یحیـسم  لهـس  وبا  دنکیم 
وبا هفسلف  هریغ  هریغ و  و  ینامرک ...........  یلع  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  يرعم - ءالعلا  وبا  يرختسا - دیعـس  نب  یلع  نسحلا  وبا  یـضاق 
وبا و  یبطرق - دشر  نبا  يزار - يایرکز  نب  دمحم  يدـنک - قاحـسا  نب  بوقعی  لیبق  زا  مالـسا  ءامکح  زا  يرایـسب  دـننام  یلع  وبا  یلع -

دـناهدوب و دـیدج  ینوطالفا  هفـسلف  وطـسرا و  وریپ  هک  دنتـسه  یئامکح  زا  هتـسد  نآ  نیئاشم  زا  دوصقم  ! ) تسا هدوب  یئاشم  یباراف  رـصن 
رب اهنآ  رظن  دیاقع و  رادم 

25 ص : همدقم ، همانجارعم ،
ماکحا نیملکتم  هک  تساج  نیا  زا  نیملکتم  اب  اهنآ  قرف  دـناهدوبن و  مه  نطاب  ءافـص  یـسفن و  هیکزت  فلاـخم  یلو  تسا  یلقع  لالدتـسا 

هیکزت تدهاجم و  ریخا  هتـسد  نیا  هچ  تسا  حضاو  اهنآ  قرف  مه  نیقارـشا  اب  دنیامنیم و  رابخا  تایآ و  رهاوظ  اب  قیبطت  هب  دیقم  ار  یلقع 
یتافالتخا هیرظن  لئاسم  رد  اما  تسا  نانآ  فالتخا  قرف و  نیا  دناهتسناد و  یتوکلم  جراعمب  لوصو  رظن و  تباصا  هدمع  طرـش  ار  یـسفن 

وبا یلو  تسا  نودم  حورشم و  نیقیرف  بتک  رد  هک  دنراد  هریغ  دوجو و  تلاح  ار  نآ  مدع  درجم و  دعب  هیـضرع و  هیلوط و  لوقع  لیبق  زا 
زا یصوصخم  ءارا  یهلا  ای  یعیبط  زا  معا  تمکح  رد  قطنم و  رد  هکلب  هدشن  وطسرا  هناروکروک  فرـص و  عیطم  ءاملع  زا  هراپ  دننام  یلع 

هدیقع درادیم  تبحص  صوصخ  نیا  رد  وا  دوخ  لیـصفتب  همانـشناد  تاراشا و  تاجن و  باتک  رد  تشذگ و  شیپ  رد  هکنانچ  دراد  دوخ 
دوجوم هک  هچنآ  دشابیم و  دوجولا  بجاو  تسا  دوجوم  تاذلاب  سفنب و  مئاق  هچنآ  هک  تسا  دقتعم  یلع  وبا  دوجوب - عجار  انیـس  یلع  وبا 
دوجولا نکمم  تسا  تلع  ریثاتب  جاتحم  لعفلاب  لوصح  رد  یلو  نکمم  لوصو  هچنآ  دـشابیم و  ضرعلاب  بجاو  تسا  ریغب  مئاق  یلو  یقاـب 

موس مسق  رد  لخاد  هلدبتم  هلوحم و  هیعون  روص  مود و  مسق  رد  لخاد  هقرافم  لوقع  كالفا و  تاذـلاب و  بجاو  یلاعت  يراب  دوجو  تسا 
هک تسا  نیا  یلع  وبا  هدیقع  سفن  باب  رد  اما  سفنب - عجار  دشابیم 

26 ص : همدقم ، همانجارعم ،
لقع زا  ضیف  بسک  رگید  هبنج  زا  دـنکیم و  هرادا  ار  ندـب  تالآ  طسوت  هدوب و  مسج  اب  هجاوم  یفرط  زا  تسا  ههجو  ود  ار  یناـسنا  سفن 

دزاسیم و هجوتم  هرانتسا  لباق  یلقیص  ماسجا  رد  ار  دوخ  هعشا  هک  تسا  باتفآ  تبسن  يرـشب  سوفن  اب  لاعف  لقع  تبـسن  دیامنیم و  لاعف 
موس هکلملاب - لقع  مود  یئالویه - لقع  هبترم  لوا  هدش ! لئاق  ار  هبترم  راهچ  هرانتـسا  نیا  فعـض  تدـش و  یملع و  لحارم  یط  ثیح  زا 

هچناب ملاع  هدیـسر  لاعف  لقع  زا  لماک  هدافتـسا  ماقمب  ناسنا  هلحرم  نیا  رد  تسا  لامک  لوصو و  ماقم  هک  یلعا  هبترم  اما  لـعفلاب - لـقع 
تسا ررقم  يدبا  یقیقح  ةویح  دنمتداعس  ناسنا  نینچ  يارب  دوشیم و  تسه  هک 
ام ماود  ملاع  هدیرج  رد  تسا  تبث  قشعب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

دنکیم ادـیپ  سدـق  ملاعب  اقترا  ناسنا  نآ  بجومب  هک  يونعم  تالامک  قـالخا و  مراـکم  هک  یئاـج  افـش  تاـیهلا  رخآ  رد  یهلا - تمکح 
یلمع تمکحب  طوبرم  اهنیا  دشابیم و  تلادـع  ینابم  هک  تسا  تعاجـش  تمکح و  تفع و  لئاضف  لوصا  تسا  هتفگ  هرخالاب  هداد  حرش 

یلع وبا  قطنم  رد  دسریم  تداعـس  جواب  دـشاب  هتـشاد  ار  يرظن  تمکح  نتفرگ  ارف  قیفوت  روکذـم  لئاضفب  یلجت  اب  هک  سک  ره  تسا و 
لالدتسا یلک  لوصا  نایب  مولع و  يدنبهقبط  رد  یلو  دوزفین  بتک  نیا  رب  هزات  بلطم  هکنیا  اب  هدرک و  نایب  یبرعب  ار  وطـسرا  باتک  تشه 

تسا هتفرن  جک  هار 
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27 ص : همدقم ، همانجارعم ،
اما هدروآ  هزات  یلئالد  دوخ  زا  دناهدوب  دقتعم  اهناب  امدق  هک  قیاقح  زا  یـضعب  دـییات  يارب  یلو  تسا  هدرکن  هزات  راک  یلع  وبا  تمکح  رد 

تادـهاشم زا  ررکم  تسیاهزات و  ءارا  بحاص  هدرک  نایب  شیوخ  نوناق  باتک  رد  ار  ناـنوی  امدـق  لوصا  هکنیا  دوجو  اـب  یلع  وبا  بط  رد 
نیدـنچ دوش  رـشتنم  نآ  یبرع  نتم  هکنآ  زا  لبق  نوناق  باتک  هتـشاد  یـصخش  براجت  تاجلاعم  هیودا و  رد  اصوصخم  دـنکیم  رکذ  دوخ 

لاب رد  رد 1544  زین  رد و  رد 1520  يواـپ  رد  رد 1507  هلمج  نآ  زا  هدیـسر  عبطب  اـیلاطیا  هفلتخم  ياهرهـش  رد  همجرت و  ینیتـالب  هبترم 
بلج ار  دیدج  نیلصحم  هجوت  همه  زا  شیب  هک  یتمـسق  بط  رد  دیـسر  پاچب  مر  رد  نآ  یبرع  نتم  رد 1593  لاب  رد  رد 1556  سیوس 
ظفح باب  رد  نوناق  باتک  زا  تسا  یتمسق  تسا  ملع  نیا  رد  وا  یبرجت  هبنج  هدنیامن  انیـس و  یلع  وبا  رخافم  زا  یکی  تقیقح  رد  هدرک و 
تسا لمعلا  روتسد  هجوت و  دروم  باب  نیا  رد  هیلاح  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیع  ابیرقت  شزروب  طوبرم  تمـسق  اصوصخم  شزرو  هحـصلا و 

يایاضق دـننام  هدرک و  ماوت  قطنم  اـب  زین  تمـسق  نیا  رد  ار  دوخ  تاـنایب  هدوب  وا  تداـع  هک  روط  ناـمه  سیئرلا  خیـش  هک  تواـفت  نیا  اـب 
قیفوتلا هّللا  اب  تسا و  هدومن  حیرصت  بترم و  ار  دوخ  براجت  دئاقع و  یضایر 

28 ص : همدقم ، همانجارعم ،
مود تمسق  رد  دیاب  هک  تسا  رایـسب  رابخا  مه  همئا  زا  تسا و  کشب  نیقی  ضقن  لمع  نیا  دناهدیـسرن و  یئاجب  هتخاس و  روهطوغ  ار  رکف 
یبن هب  هن  صاخـشا  لیبق  نیا  تسین  زئاـج  ـالقن  ـالقع و  لـمع  نیا  دوب و  دـهاوخ  کـشب  نیقی  ضقن  دـش  هتفگ  هکناـنچ  اریز  هدومنن  رکف 
یلع لیلدـلا  ام  دندیـسرپ  همئا  زا  یکی  زا  دـنروهطوغ  هشیمه  ریحت  يایرد  رد  تهج  نیدـب  دـنیامیپیم  یحیحـص  هار  دوخ  هن  دـندقتعم و 

هراـشا مه  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقاـفْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  هفیرـش  هیآ  لـیعافالا و  دوجو  تفگ  باوج  عناـصلا  دوجو 
سپ تسا  عوـضوم  نیمهب  هراـشا  َنوُـضِْرعُم  اـْهنَع  ْمُه  َو  اـْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو  زاـب و  تسا و  دـیحوتب 

. هدومن راکنا  ار  سفنا  قافآ و  رثؤم  عناص و  نآ  نیا  ثیح و  فیک و  مک و  رثؤم و  هنکب  كاردا  هطاحا و  مدع  هطساوب  ناوتیمن 
طقف اعدا  نیا  تلع   ) دنوشن ریحتم  هارمگ و  هکنیا  ات  دننک  ریـس  همات  لوقع  تلالدب  دـنانیموصعم  هلـسلس  ریغ  هک  هصقان  لوقع  دـیاب  اذـهل 

رد دراد  لماک  لقع  یـسک  رگا  اریز  تسا  اعدا  فرـص  نامیا  نیا  دنراد  نامیا  دوخ  لماک  لقعب  القع  هفـسالف و  سب  تسا و  فاشکتـسا 
نخـس نیا  تسا  تباث  هشیمه  بلطم  نیا  سکع  هک  یتروص  رد  دـهدیمن  رکف  رییغت  نوزفا  زور  هبرجت  اب  هتـشاد و  یلک  يار  کی  ایاضق 

زا تسرهف  روطب  يرصتخم  قوف  راتفگ  لیمکت  يارب  اجنیا  رد  دشابیم ) تماما  توبن و  رس  زین 
29 ص : همدقم ، همانجارعم ،

هک دـنیوگ  هیلماک  هقرف  تسادخ 2 - یلع  هک  دـنتفگ  يو  عابتا  ابـس و  هّللا  دـبع  هیئابـس  هقرف  دـیآیم 1 - نایمب  يرکذ  ناشدـیاقع  قرف و 
ناسنا تروص  رب  دوبعم  دـنیوگ  موق  نیا  هینایب  درک 3 - گنج  اهنآ  اب  هکنیا  يارب  دـش  رفاک  مه  یلع  دـندش و  رفاک  لوسر  زا  دـعب  هباحص 

دعب دوب و  یبن  يدسا  باطخ  نبا  هک  دـندقتعم  هیباطخ  تسا 5 - ربمغیپ  هتفر و  نامـسآ  رب  یلجع  روصنم  هک  دندقتعم  هیروصنم  تسا 4 -
یلع دمآ و  دورف  نت  جـنپ  رد  ادـخ  دـنیوگ  هیعیرـش  دـمحم ص 7 - هن  تسا  لوـسر  یلع  دـنیوگ  هـیبارغ  درک 6 - یئادـخ  يوـعد  نآ  زا 
دبع نب  سنوی  دـنیوگ  ناشیا  هیـسنوی  تسه 9 - یتهباشم  ماسجا  ادـخ و  ناـیم  دـنیوگ  يدـنوار  نبا  لیذـهلا و  وبا  هیماـشه  تسادخ 8 -
نب زازر  دنیوگ  هیزازر  تسا 11 - رون  ادخ  تفگ  یفعج  لضفم  دنیوگ  ناشیا  هیلـضفم  تسا 10 - مسج  ادـخ  تفگ  نیطقی  نب  نمحرلا 

هزمح وبا  ملـسم و  نب  دمحم  نانـس و  نب  هّللا  دـبع  بلاغ و  نب  قاحـسا  دـنیوگ  درادـن 12 - یفوج  ینعی  تسا  تمـصم  ادـخ  تفگ  نیعا 
يادخ دنتفگ  بلعث  نب  نابا  نیعا و  نب  نارمح  ینامثلا و 

30 ص : همدقم ، همانجارعم ،
نیا تماما  لها  بهذم  تسا و  قح  نیا  میئوگ  دنامن  يزیچب  وا  دنامن و  ودب  جیه  تروص و  هن  تسا و  مسج  هن  ءایـشالاک  ءیـش ال  یلاعت 

ار ام  ماما  دنتفگ  ماشه  ملاس و  نب  ماشه  ریصب و  وبا  رامت و  میـشم  دنیوگ  هقرف  نیا  دوب 13 - لطاب  دنک  داقتعا  نیا  زجب  یسک  رگا  تسا و 
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ناماما لوسر و  اب  ضیوقت  ملاع  روما  یلاعت  يادخ  هک  دننک  يوعد  موق  نیا  هیضوفم  دننیب 14 - رس  مشچب  ار  ادخ  تمایق  رد  هک  هداد  ربخ 
هیملسم وبا  هیفنح 16 - دمحم  دعب  نیـسح و  دعب  نسح و  دعب  یلع و  لوسر  زا  دعب  ماما  دـنیوگ  هیناسیک  دـنایهان 15 - رمآ و  ناشیا  درک 

مولعم یتلعب  کی  ره  هدنناوخ  هرمخم  هیعبس و  هطمارق و  هینطاب و  ار  ناشیا  نایلیعامـسا  یصخش 17 - هن  تسا  ثاریمب  تماما  هک  دندقتعم 
هن انیب و  هن  سرخا  هن  ملکتم و  هن  لهاج  هن  ملاع و  هن  زجاع  هن  رداق و  هن  هدرم  هن  هدنز و  هن  مودعم  هن  تسا  دوجوم  هن  یلاعت  يادخ  دنیوگ 
دبال دوبن  تیافک  لقع  رگا  دسرن و  ضارتعا  يرگید  رب  ار  سک  چیه  تسا  تیافک  لقع  رگا  دـنیوگ  هیبحاص  رک 18 - هن  اونش و  هن  روک 

هریرج تسا 2 - دوراجلا  وبا  ناشیا  سیئر  هیدوراج  دندوب 1 - امومع  تیب  لها  نمشد  دناتقرف  نیدنچ  نایدیز  دشاب 19 - یماما  ار  قلخ 
دنناوخ رفاک  ار  هیدوراج  دوب  يروش  تماما  دنیوگ 

31 ص : همدقم ، همانجارعم ،
هیکباب طمرق 5 - نب  دـمحا  باحـصا  هطمارق  ورسخ 4 - نب  رصان  باحـصا  هیرـصان  دـنناد 3 - رفاک  ار  ناـشیا  مه  هیدوراـج  قلعت و  تلعب 

مه ربمغیپ  دـنلطاب و  نارگید  تسنم و  اب  قح  دـنیوگ  یکی  ره  رـشع  ینثا  ناـیماما  هعیـش  عنقملا 20 - باحـصا  هیعنقم  کباب 6 - باحصا 
( ماوعلا ةرصبت  زا  لقن   ) سب دنشاب و  هقرف  نیمه  دوریم  روصت  دنشاب و  یجان  فرط  کی  دومرف 

32 ص : همدقم ، همانجارعم ،

هماع توبن 

لاعتم دنوادخ  دنام و  دـهاوخ  ورف  ریحت  رحب  رد  الا  درب و  رثؤمب  یپ  راثآ  زا  فراع  لقاع  لماک و  ملاع  هک  دـش  نآ  نایب  نیا  صخلم  سپ 
ْنِم َو  دیوگ  هیآ 19  رد  مورلا )  ) هروس 30 رد  هلمج  زا  تسا  هدروآ  فلتخم  ياهلحم  رد  هیآ  نیدـنچ  دوخ  راـثاب  عجار  دـیجم  نآرق  رد 

ْمُکَْنَیب َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  هیآ 20 - َنوُرِشَْتنَت  ٌرََشب  ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ 
ِیف َّنِإ  ْمُِکناْولَأ  َو  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ُفالِتْخا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  هیآ 21 - َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَـمْحَر  َو  ًةَّدَوَم 

َو هیآ 23 - َنوُعَمْـسَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُکُؤاِغْتبا  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُمانَم  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  هیآ 22 - َنیِِملاْعِلل  ٍتایَآل  َِکلذ 
هریغ هریغ و  َنُولِقْعَی و  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ِییُْحیَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  ِِهتاـیآ  ْنِم 

نامز و رد  یضعب  نود  یضعب  راثآ  تقلخ  ارچ  تسا و  هدوب  هچ  تقلخ  رس  هک  دیمهف  دیاب  یعناص  نتسناد  دیحوت و  رـس  ندیمهف  زا  سپ 
تسا دودحم  دح  ودب  عناص  هک  درک  رارقا  یلقاع  ره  هکنآ  زا  سپ  تسا  هتفرگ  ماجنا  فلتخم  ياهناکم  رد 
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: تسین یلاخ  رما  راهچ  زا  شنیرفآ  هک  القع  دوب  دهاوخ  لئاق  تهابش  نالطب و  یفن 

قولخم يارب  تعفنم  بلج  ای  عناص  دوخ  يارب  تعفنم  بلج  ای 
قولخم زا  ررض  عفد  ای  عناص و  زا  ررض  عفد  ای 

درکیم قلخ  دوخ  تعفنم  بلج  يارب  ار  قولخم  عناص  رگا  دـسریم  رظنب  لاحم  شمدـع  القع  رما  کـی  لاـحم و  شبوجو  ـالقع  رما  هس 
هدوب لیخب  ضایف  هک  دوب  مزال  دوبن  قولخم  يارب  تعفنم  بلج  رگا  تسا  طلغ  القع  رما  نیا  دشاب  ریقف  قلاخ  ینغ و  قولخم  هک  دوب  مزال 

طلغ القع  هک  تعاط  رب  ازج  مدـع  باـجیا  دوب  قولخم  رب  دوخ و  رب  ررـض  عفد  رگا  تسا  مزـال  شبوجو  سپ  عناـص  زا  تسا  صقن  نیا  و 
نیا دوب و  دهاوخن  ضغب  بح و  طخـس و  اضر و  زا  یلاخ  عناص  هک  دوش  فراع  یملاع  ره  یعدـم  نیا  نایب  زا  سپ  دیـسریم  رظنب  تسا 

تسا و هدومن  قولخم  تعفنم  بلج  يارب  ار  تقلخ  عناـص  نوچ  رگید  ةراـبعب  نمتوم  فرعم  رگید  فرعم و  یکی  رما  ودـب  تسا  فوقوم 
بوبحم هک  تسا  مزال  یفـشاک  سپ  دهاوخیم  راوتـسا  ددرگیم  قولخم  دوخ  دـئاع  تعفنم  هک  هفیرـش  قالخا  هنـسح و  بادآ  رب  ار  قلخ 

سپ دنک  یهن  ار  وا  ضوغبم  رما و  ار  عناص 
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هتـشاد عناص  زا  یتمالع  دـیاب  يرخا  ةرابعب  تسا  هماـع  توبن  تیاـغ  رـس و  نیمه  مینک  لوبق  وا  زا  اـت  میجاـتحم  نمتوم  یفرعم  یلوسرب و 

نیا زا  دعب  هکنانچ  یلیلعت  هچ  دـشاب و  یقیدـصت  لوسر  نیا  نمؤم  هچ  تسا  هزجعم  تمالع  نیمه  دوش و  هدرک  وا  تلاسر  لوبق  ات  دـشاب 
هبترم لوا  هک  قالخا  بیذهت  يارب  یلوسر  يوسب  دش  دهاوخ  فراع  ملاع  عناصب  ملع  زا  دـعب  یلقاع  ره  سپ  دـش  دـهاوخ  ثحب  عوضوم 
دشاب یلیلعت  ای  یقیدصت و  تسا  نکمم  نمؤم  نیا  تشذگ  هکنانچ  دشاب و  هتشاد  نمؤم  هک  یلوسر  هکلب  یلوسر  ره  هن  اما  تسا  تیناسنا 
ءابطا قاذـح  زا  همانقیدـصت  نیا  دروآیم  قیدـصت  هدرک و  تبابط  ياعدا  یبیبط  میئامن  رکذ  یلاثم  بلطم  مهف  يارب  میدـیدن  تبـسانمیب 
هیودا زا  یئاود  ریثات  لیلعت و  وحنب  تسا  رـضاح  اود  رـضاح و  ضرم  هک  دنکیم  اعدا  رگید  یبیبط  دـناهدرک  قیدـصت  ار  وا  تبابط  هدوب و 

ضارما بیبط  لوسر  ضرم و  لهج  اود و  ملع  هک  اریز  دراد  ام  هتـشذگ  بلاطم  اب  یتهابـش  لاثم  نیا  هتبلا  دیامنیم  لجـسم  ار  دوخ  تبابط 
ضارما و هیودا و  تیاهن  مدـع  ثیح  زا  تسا  روسعم  روسیم و  ریغ  تبابط  ياـعدا  قدـص  رد  یلیلعت  نمؤم  هک  تسا  حـضاو  تسا  لاـهج 
هک تسا  مزـال  یقیدـصت  نمؤم  ار  لوسر  لوقع  ینعی  هنطاـب  تجح  تموکحب  سپ  كاردا  مهف و  مدرم و  لوـقع  قـالخا  ترثـک  تدـش 

یلیلعت نمؤم  هن  تسا  روسیم 
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- ندرک هدـنز  یـسیع - اصع - یـسوم -  ) ناکم ناـمز و  فـالتخاب  ار  لـسر  ماـمت  تسا  هدوب  یقیدـصت  نمؤم  اذـه  یلع  تسا  روسعم  هک 
ارفـس تسا  طلغ  لطاب و  القن  القع و  لصاح  لیـصحت  تسا و  لصاح  لیـصحت  یلیلعت  نمؤم  یقیدصت  نمؤم  ندوب  اب  سپ  نآرق ) دـمحم 

مدروآ و رطاخب  یبلطم  اجنیا  دناهتفگ  تما  محرت  يارب  ای  هتـساوخ و  اهنآ  زا  ار  تلع  یـسک  رکم  دـناهدومنن  نایب  ار  دوخ  ماکحا  تلع  زین 
هتم هک  یناسک  دـنامن  هتفگاـن  يرما  تساـجیب  یلاؤس  دـننک  یهیجوت  دوخ  شیپ  زا  اـی  دنـسرپ و  یمکح  تلع  زا  رگا  اهیـضعب  هکنیا  نآ 
الوا صاخـشا  لیبق  نیا  دـننکیم  رارکت  ار  ارچ  راتفگ  هملک  ره  رـس  تشپ  دـنهاوخیم و  ار  یمکح  ره  یئاغ  تلع  هتـشاذگ و  شاخـشخب 

تسا لماک  بلطم  مامت و  فرح  اجنیا  رد  دش  هتفگ  هکنانچ  الا  دنتسین و  لئاق  توبن  هب  أدبمب  داقتعا  زا  سپ  ایناث  هدوبن و  دقتعم  أدبمب 

- هصاخ توبن  - 

هراشا

طلغ القع  تشذگ  هکنانچ  تسا و  لصاح  لیصحت  تلع  نتـساوخ  یقیدصت  نمؤم  لوبق  ریفـس و  لوسرب و  لماک  نامیا  اب  نیا  رب  انب  سپ 
- افش یسیع و  اصع - یسوم و  دننام   ) لسر تلاسر  تابثا  رد  تسا  هماع  هیقیدصت  تانمؤم  رایعم  هکنیا  دوش  هتفگ  دیاب  هک  يرما  دشابیم 

دمحم
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دوب دـهاوخ  راوشد  سپ  يراک  نیا  دوش  تلاـسر  یعدـم  هدومن و  حارتقا  ار  يرما  دوخ  شیپ  یـسک  ره  هک  هیحارتقا  تاـنمؤم  هن  نآرق ) و 
وا ياپ  دنادب  يدبعت  یضعب  نود  یـضعب  یلقع و  یـضعب  نود  یـضعب  ار  لوسر  ياههتفگ  یلقع  یقیدصت  نمؤم  ندرک  لوبق  اب  رگا  سپ 

تسا دوجوم  لوسر  دوخ  رد  رگید  تافص  یـضعب  دروآیم  ادخ  دزن  زا  يریفـس  لوسر و  ره  هک  تانمؤم  رب  هوالع  تسا  تسـس  أدبم  رد 
سپ هریغص  هریبک و  تیصعم  مدع  فاشکتسا - نتشادن  اطخ - وهس و  نتشادن  نایسن - مدع  ملع - دننام  ار  تلاسر  يانعم  دنکیم  رهاظ  هک 

نآ ياههمانقیدصت  نیب  زا  تسا  يوقا  یقبا و  هک  تسا  نآرق  وا  تانمؤم  هلمج  زا  هک  میئوگ  هّللا  دبع  نب  دـمحم  صوصخ  رد  نایب  نیا  زا 
دناهدرک رکذ  لهچ  دص و  راهچ  رازه و  راهچ  ار  وا  یقیدصت  تانمؤم  هک  اریز  ملاع  عناص  زا 

- باتک - 
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هیآ هدش  هراشا  بلطم  نیاب  مه  نآرق  رد  رـشب و  زا  تسا  لاحم  نآرق  لثم  ندروآ  هک  تسا  هدوب  حـضاو  مه  نامز  نیا  دـنادیم و  سک  ره 
باتک يارب  لیلد  يوقا  تسادخ  فرط  زا  سپ  ًارِیثَک  ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  اسن  هروس   84
باتک هک  نآرق  الا  دشابن  فالتخا  تسین  نکمم  هدرک  نیودـت  رـشب  هک  یبتک  مامت  رد  تسا  فالتخا  نتـشادن  اهنت  نآرق  ندوب  ینامـسآ 

ینامسآ
37 ص : همدقم ، همانجارعم ،

َْول َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِإـْلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ْلـُق  تسا  هدـش  هراـشا  ینعم  نیاـب  مه  نآرق  رد  تسا و 
ُْمتْعَطَتْـسا ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  هدش  هتفگ  هیآ 16  دوه  هروس  رد  زاب  ًاریِهَظ و  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناـک 

َو ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  دوشیم  هتفگ  هیآ 21  هرقب  هروس  رد  ِهَّللا  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَف  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
رما نیا  میئوگ  باوج  تسا  هدـش  دایز  فرـصت  فیرحت و  نآرق  رد  هک  دـنیوگ  یـضعب  َنِیقِداـص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُـش  اوُعْدا 

ماشه هکنانچ  هدوب  هیآ  رازه  نآرق 17  هک  دندقتعم  یضعب  هکنیا  تسا  مهم  رایـسب  هک  هتکن  سب  دیامنیم و  لوسر  هزجعم  رب  تلالد  طقف 
رد هک  تسا  نیمه  مه  تـلع  تـسین و  شیب  رازه  زا 6  شیب  تسد  رد  نآرق  هک  یتروص  رد  دـنکیم  لاؤس  قداـص  ترـضح  زا  ملاـس  نب 
زاب ِءاسِّنلا و  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  هیآ  نیا  دـننام  تسین  قباطم  مه  اـب  ازج  طرـش و  تاـیآ  یـضعب 

دناهدومرف نایب  همئا  رابخا  رد  هک  َنِیِئباَّصلا  َو  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم 

- ریسفت - 

- ریسفت - 
: تسا روظنم  تیفیک  ود  ریسافت  رد  هک  تسنیا  نیا  تسه و  مهم  داریا  کی  هدش  هتشون  نآرق  رب  هک  یئاهریسفت  رد 

دارمب تیفیک  دافمب و  تیفیک 
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مینیبیم وگتفگ  نیا  رب  انب  دراد  مزال  ار  عناـص  روظنم  ملع و  اـهنت  دارمب  تیفیک  یلو  دوشیم  لـح  تغل  وحن و  فرـص و  اـب  داـفمب  تیفیک 
زا دراوم  یضعب  رد  هدیدرگ و  لمع  دافمب  تیفیکب  تسا  هدوب  اراکشآ  بلطم  نوچ  عضاوم  یضعب  رد  هدش  هتـشون  نآرق  رب  هک  يریـسافت 
ای هیآ  ریـسفت  دیاب  یبن  اجنیا  دناهدرک  لمع  هتـسنادن  ار  عناص  روظنم  اریز  تسا  طلغ  القع  هک  دـناهدومن  نیرـسفم  یلـصفم  تاراهظا  دوخ 

دایز وگتفگ  رایسب و  بلطم  اجنیا  رد  تسین  رهاظ  نآ  رب  ینایاپ  هک  دناهدش  روهطوغ  يرحب  رد  ام  نیرـسفم  ظاحل  نیا  زا  ریغال  دنک  هروس 
میتخادرپ یسیون  زجومب  مالک  هلاطا  فوخ  زا  یلو  تسا 

- جارعم - 

هیلک نیب  دشاب  هیلع  قفتم  هک  تسنآ  نید  يرورـض  يرورـض  ریغ  نید و  يرورـض  نیب  تسا  قرف  دوشیم  هتفگ  بلاطم  نیا  كرد  زا  سپ 
هفاک نیب  هیلع  قفتم  هک  تسنآ  يرورـض  ریغ  داعم  جارعم - جح - هزور - زامن - دننام  دنیامن  لوبق  ار  نآ  قرف  مومع  مالـسا و  هفلتخم  قرف 

ریغ ندرک  در  لوبق و  رد  یلو  بوسحم  رفاـک  درکن  لوبق  ار  نید  يرورـض  یـصخش  رگا  دـنک  ریبـعت  ار  وا  یعونب  یـسک  ره  هدوبن و  قرف 
هقرف الثم  دنکیم  رییغت  اهریبعت  رد  جارعم  تیفیک  هکنیا  میوش  رکذتم  دیاب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  هتکن  تسین  اور  واب  رفک  قالطا  يرورض 

یهورگ ینامسج و  ار  جارعم  هتسد  یلو  دنالئاق  تسا  نید  يرورض  هک  داعم  جارعم و  لصاب  مالسا  زا 
39 ص : همدقم ، همانجارعم ،

همان www.Ghaemiyeh.comجارعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ دوشیم  دافتـسم  نآرق  زا  هک  هیآ  اهنت  هدوب  ینامـسج  يرـشع  ینثا  هدـیقع  قباطم  جارعم  صوصخ  رد  دـننکیم  ریـسفت  ریبعت و  یناـحور 
ینامسج جارعم  هک  تسا  دراو  همئا  زا  زا  يرایسب  رابخا  اما  تسا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 

تسه بلطم  کی  یلو  دنکیم  تباث  ار  نآ  یلقع  لئالد  اب  هتشاد و  یناحور  جارعمب  دایز  رارـصا  هلاسر  نیا  رد  یلع  وبا  دیامنیم  تباث  ار 
دنام و دـهاوخن  یقاب  ارچ  نوچ و  شـسرپ و  ياج  رگید  اقلطم  لسر  تلاسرب  نامیا  وا و  هداعلا  قوف  تردـق  عناصب و  نامیا  اب  هکنیا  نآ  و 

تایبدا ملعم  یمیرک  نمهب  هام 1312 - يد  تشر 20  ۀمحر  هنمب و  للزلا  ایاطخلا و  نم  نیملسملا  عیمج  انمصعی و  هّللا 
1 ص : نتم ، همانجارعم ،

باتک نتم 

هراشا

دمحم وا  ربمغیپ  رب  دورد  ار و  نید  ناج و  هدنهد  شیاتس  نیمز و  نامسآ و  دنوادخ  ساپـس  یئاجر  یتقث و  هب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 
زرتـحم رطخ  مکحب  تساوخیم و  لوقعم  قیرطب  نآ  حرـش  درکیم و  اـهلاؤس  جارعم  رد  اـم  ناتـسود  زا  یتـسود  یتـقو  رهب  دـعب  اـما  معلص :

داد تزاجا  داتفا  قفاوم  مدرک  هضرع  وا  یلاع  يأر  رب  ار  ینعم  نیا  مدیـسر  یئالع  یلاع  سلجم  تمدخب  هک  تقو  نیا  رد  نوچ  ات  مدوبیم 
هچ رگا  هک  دـیدرگ  تسناوت  رهاظ  نآ  رد  نم  دـهج  دـج و  دـش و  هداشگ  یلهاک  دـنب  ات  درک  ددـم  دوخ  تداراب  ندرک و  ضوخ  نآ  رد 

یئوگ هناگیب  اب  رارسا  ءاشفا  نوچ  هک  درک  ناوتن  رهاظ  دشابن  لماک  یلقاع  لضاف و  یلباق  نوچ  دیآ  رطاخ  رد  زومر  فیطل و  یناعم  رایـسب 
قحتـسمب و دوب  قح  ندـیناسر  یئوگ  لها  اب  نوچ  اما  رارـشالا  نع  اهونوص  رارـسالا  دـناهتفگ  ددرگ و  مرجم  هدـنیوگ  هکنآ  دـشاب و  زمغ 

هدید یگرزب  هک  درادن  دای  رطاخ  چیه  ام  دهع  نیا  رد  تسا و  هدوتسان  لقاع  زا  یناعم  عنم  تسا  اطخ  لهاج  کیدزنب  رارسا  عضو  هکنانچ 
رتراوگرزب و تسا  هدرواین  دوجو  روهظ و  يارحـصب  ار  راوگرزب  چـیه  کـلف  هک  تسا  مولعم  تقیقحب  هک  یلاـع  سلجم  زا  رتلماـک  تسا 
رد هک  اجک  ره  تسوا  اهیگرزب  یلاعم و  دماحم و  همه  عمجم  عومجم  نوچ  هلودلا و  ءالع  فیرـش  تاذ  زا  رتدـنمدرخ  رتلقاع و  رتمیرک و 

ات دنکیم  دهج  یلقع  توق  دوش  ادیپ  ینعم  يرطاخ 
2 ص : نتم ، همانجارعم ،

تـسا لیام  ودـب  اهرطاخ  رد  یناعم  همه  هچ  دوش  فرـشم  لگ  نآ  هیاس  رد  وزج  نآ  اـت  دـناسر  كرزب  نآ  زیزع  عمـسب  ار  ینعم  نآ  رگم 
دیوگب یسک  هک  نخس  ره  دشاب و  هدنیارگ  دوخ  زکرمب  اهزیچ  همه  اریز  تسا  هتشگ  ناگرزب  ياهلقع  همه  زکرم  وا  كاپ  لقع  هک  یئوگ 

بلاق تسحور و  ار  اهنخـس  وا  لوبق  هک  اریز  دریکن  قوذ  تفاطل و  چیه  ددـنویپ  هن  نادـب  یلاع  سلجم  لوبق  ات  اما  دـشاب  فیرـش  هچ  رگا 
ات انعم  اظفل و  دـشاب  كاپ  بیع  للخ و  زا  هک  دـیاب  نخـس  هکلب  دـشاب  سلجم  نآ  لوبق  دـیوگ  ینخـس  هک  ره  هن  دریکن و  يردـق  حوریب 
ره اما  دبای  هار  هردسب  ات  دـیاب  یناحور  یظفل  دیـسر  دـناوتن  اجنآ  فیثک  چـیه  تساهتنم و  هردـس  وا  عمـس  هکنآ  يارب  دریذـپ  رد  وا  عمس 

ضوخ سلجم  نادـب  میتخاس و  تلیـسو  اهفرح  نیا  كرزب  نآ  نظلا  نسح  يریلدـب و  زین  اـم  ددرگ  لوبقم  مادـک  اـت  دربیم  هفحت  یـسک 
وفع مشچب  دـشاب  دـنیب  بیع  هچنآ  هک  تسا  راوگرزب  مرک  رب  دامتعا  درک و  ددـم  لقع  هک  رادـقم  نیدـب  جارعم  هصق  ياهزمر  رد  میدرک 

قیفوتلا هّللا  اب  هدنیاشخب و  دزیا  زا  میتساوخب  ددم  دیامن و  وکین  ات  درکن 
3 ص : نتم ، همانجارعم ،

( تلاسر تّوبن و  لاح  ندرک  ادیپ  رد  ( ) لصف )

دروآ رگید  یملاـع  زا  ار  یکی  ره  ناـج و  ار  یکی  دـنیوگ و  نت  ار  یکی  هـک  دـیرفآ  فـلتخم  زیچ  ود  زا  ار  یمدآ  یلاـعت  قـح  هـک  نادـب 
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نوچ اضعاب  تسارایب  ار  نت  داد و  دـنویپ  ودـب  لاعف  لقع  ریثات  زا  ار  ناج  دروآ و  مهارف  ناکرا  بیکرت  طالخا و  عامتجا  زا  ار  نت  هکنانچ 
نتفرگ تسد  هکنانچ  درک  يراگزاس  غامد  رگج و  لد و  نوچ  ار  یکی  ره  اهوضع و  رگید  ساوح و  لکش و  يور و  رـس و  اپ و  تسد و 

تسا و نت  هب  ناج  بکرم  سپ  راوس  ناـج  دـمآ و  بکرم  نت  دـنکن و  نیا  راـک  يو  دـنکن و  يو  راـک  نیا  هک  یعونب  ار  نتفر  ياـپ  ار و 
یعیبط لد و  رد  یناویح  هکنانچ  داهنب  یحور  یکی  ره  رد  دیزگرب و  يو  زا  ار  فیرـش  وضع  هس  دـش  هدـیرفآ  نت  نوچ  ناجب و  نت  قنور 

مهو و لاـیخ و  سح و  بضغ و  توهـشب و  ار  یناوـیح  تساراـیب  یـصتخم  ياـهتوقب  نیا  زا  ار  یکی  ره  غاـمد و  رد  یناـسفن  رگج و  رد 
دندمآ عبت  حور  ود  نآ  اهزیچ  رگید  ظفح و  زیمت و  رکذت و  رکفت و  توقب  ار  یناسفن  كاسما و  بذج و  مضه و  عفد و  توقب  ار  یعیبط 

دنب رد  لاوز و  فرـش  رد  یعیبط  یناویح و  هک  اریز  تسا  رتفیرـش  رتلماک و  وا  دـنیو و  نارکاچ  ود  ره  هک  دـمآ  یناسفن  حور  نیا  لصا  و 
هشیمه نت  يانف  زا  سپ  دریذپن و  انف  یناسفن  اما  دنیانف 

4 ص : نتم ، همانجارعم ،
زیمتم دوش و  رهاظ  یمدآ  فرش  هکنآ  دوصقم  ار  حور  دینادرگ  وا  بکرم  اریذپ و  درک  دیدب  ار  نت  نوچ  یلاعت  هناحبس و  قح  سپ  دنامب 

زا يداهنب  درجتب  یناسفن  رگا  یتشکن و  زاتمم  رگید  تاناویح  زا  یناسنا  يدـمآ  یعیبط  یناویح و  لـصا  رگا  هک  تاـناویح  رگید  زا  ددرگ 
لصا سپ  دشاب  رتفیرش  همه  زا  یناسنا  یناسفنب  دشاب و  کیرش  همه  اب  یعیبط  یناویح و  ات  دادب  هس  ره  سب  یتفاین  هرهب  یعیبط  یناویح و 

ناج هک  اریز  دـنناوخ  ناور  دـنناوخن  ناج  ار  یناسفن  هقطان و  حور  تفای و  يو  زا  شناد  زیمت و  درخ و  قطن و  دـمآ و  یناـسفن  یمدآ  رد 
درخ و عبنم  نخس و  لحم  تسا و  نت  ناج و  هدننکددم  دوخ  تفاطل  لامکب  هک  تسیتوق  هکلب  تسین  مسج  ناور  فیطل و  تسا  یمـسج 

دبال تسا  نت  نآ  زاـس  بکرم و  تسا و  هقطاـن  سفنب  یمدآ  فرـش  نوچ  دـسرن و  ار  ناور  دـسر  لاوز  ار  نت  ناـج و  نوچ  تسا و  ملع 
اربو دـنداهنب و  رگج  رد  یعیبط  حور  ینعم  نیا  يارب  سپ  دـنام  زاب  راک  زا  هاگنآ  هک  دـتفین  كاله  لابو و  رد  ات  دـیاب  ینابهگن  ار  بکرم 

لوضف هچنآ  دنکیم و  تیبرت  نادب  ار  بکرم  دناسریم و  توق  نادب  دیآ  راکب  هچنآ  دهاوخیم و  ددم  اذـغ  زا  یتقو  رهب  ات  دـنداد  اهتوق 
رگا دیآ و  رد  ياپ  زا  بکرم  دشابن  نتفریذپ  اذغ  توق  رگا  هک  جارخاب  یـضعب  لیلحتب و  اهماسمب  یـضعب  دـنکیم  عفد  رگید  یتوقب  دـشاب 

دباتنرب صخش  ار  اهاذغ  همه  دشابن  ندرک  عفد  توق 
5 ص : نتم ، همانجارعم ،

کیدزن ودـب  دوب  عبط  میـالم  هچ  ره  یناوهـش  ةوقب  دـنک و  رود  دـیآ  عبط  قفاوماـن  هچ  ره  یبـضغ  توقب  اـت  دـندادب  زین  یناوـیح  توـق  و 
دنناسر كرتشم  سحب  دنریگب و  دسر  ناشیدب  تاسوسحم  زا  هچ  ره  ات  دناهتشادب  هقطان  سفن  يراتسرپب  ار  یـساوح  ياهتوق  دنادرکیم و 
ترکف ددمب  دیاش  ار  لقع  هچ  ره  دهد و  ودب  دیاش  ار  مهو  هچنآ  دهد و  ودب  دیاش  ار  هلیخم  هچنآ  سپ  تساهزیچ  همه  ریذـپتروص  هک 

ودب هظفاح  زا  هرکاذ  ات  ددرگزاب  رکذ  توقب  دیآ  راکب  ار  لقع  نوچ  ات  دـیامن  رخدـم  هظفاح  هنازخ  رد  دـنک و  ادـج  اهزیچ  همه  زا  زیمت  و 
نآ هبلغ  توق و  توافت  زا  نایمدآ  توافت  دناهداهن  یمدآ  رد  حور  هس  نیا  هک  دـش  مولعم  ینعم  نیا  نوچ  تسوا و  بولطم  هچنآ  دـناسر 

دشاب يوق  یناویح  هک  ار  نآ  دشاب و  يو  راک  دراد  شروخ  صرح و  همقلب و  قلعت  هچ  ره  دوش  بلاغ  یعیبط  هک  ار  نآ  دمآ  دیدب  اهحور 
هچ ره  دـنادرگ و  دوخ  رخـسم  ار  یناویح  یعیبط و  دـیآ  بلاغ  یناسفن  هک  ار  نآ  دـشاب و  صیرح  همیمذ  فاـصوا  بضغ و  توهـش و  رب 

دنهن يو  رب  یتیمحیب  یسفن و  هدرم  مسا  هک  دنک  تعباتم  نادنچ  ار  یناویح  سپ  دوش  رهاظ  يو  زا  دراد  قلعت  زیمت  رکذ و  درخ و  ملعب و 
بولغم یناویح  یعیبط و  دتفا  يوق  بلاغ و  هقطان  حور  ار  یـسک  نوچ  دتفا و  تجاح  نادب  ار  بکرم  هک  دیامرف  راک  نادـنچ  ار  یعیبط  و 

دراد و زاب  طیرفت  طارفا و  زا  ار  یمدآ  لقع  هک  اریز  دندرگ  يو  روهقم  و 
6 ص : نتم ، همانجارعم ،

دنیوا و نارکاچ  ساوح  تسوا و  ساوح  نادتحلـصم  تسا  حاورا  رگید  رتمهم  هدنامرف و  هقطان  سفن  هکنانچ  دـنک  صیرحت  لادـتعا  رب 
هدـیاف بلط  تسوا و  يارـس  ردـب  هشیمه  تسا و  هداهن  يو  رب  هدـید  هک  تسه  يرتهم  زین  وا  دـیاز  يو  زا  رکفت  رکذـت و  زیمت و  ظـفح و 
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ره دسر و  سفنب  هک  یملع  ره  دبای و  هار  ینایـسن  يو  رد  هکنآیب  تساهتروص  همه  لباق  زیچ و  همه  كردـم  هک  تسلقع  نآ  دـنکیم و 
يارب سفن  دناسریم و  سفنب  ار  ملع  تداعـس  وا  هطـساوب  ات  تسنآ  يارب  لقع  تسلقع و  تیبرت  هرمث  همه  دیآ  دیدپ  سفن  زا  هک  تداعس 

هچ ره  اریز  تسین  يراـک  تاـسوسحم  اـب  ار  لـقع  هک  دـناسر  لـقعب  دـنک و  ادـج  تاـسوسحم  ناـیم  زا  ار  تـالوقعم  نآ  ددـمب  اـت  هکنآ 
درگنن ریزب  دراد  الاب  رب  يور  هشیمه  لقع  تسار و  لوقعم  یگرزب  فرش و  لامک و  هکلب  تسین  لامک  فرـش و  هبترم  رد  تسا  سوسحم 

لقع ار  وا  دنکیم و  تیبرت  وا  ار  تاسوسحم  نیریز و  ملاع  تحلصم  هک  دوخ  زا  ار  سفن  تسا  هداد  يددم  اما  دیاین  سیسخب  فیرش  زا  و 
دـنیولع و ملاع  زا  هکلب  دـنماسجا  ملاـع  زا  هن  ود  ره  نیا  لـقعب و  هقطاـن و  سفنب  تسا : زیچ  ودـب  یمدآ  فرـش  سپ  دـنناوخیم  بستکم 

هکنیا درادـیم و  ماظنب  ار  ندـب  ناشیا  رثا  نکیل  دوب و  دـهاوخن  ناکم  زیح و  ار  طیـسب  درجم  ياـهتوق  هک  ندـب  نکاـس  هن  دـنندب  فرـصتم 
دارم هکلب  دجنکن  رد  تیمسج  تقیقحب  ددع  هار  زا  هک  میهاوخیم  نآ  هن  لقع  سفن و  تسا  زیچ  ود  میئوگیم 

7 ص : نتم ، همانجارعم ،
دهد رگید  هدیاف  لحم  ره  رد  هک  تسیزیچ  نآ  یناعم و  راهظا  دـئاوف و  تاریثات  لاوحا و  نیقی  نیعب  توق  نآ  تیبرت  رد  تسا  ظافلا  زیمت 
نیعم يوضع  رد  توق  نآ  زا  يرثا  هک  یتقو  ره  رد  اما  تسین  شیب  تقیقح  کی  تسلد  رد  هک  یناویح  حور  هکنانچ  دریذپ  رگید  یمان  و 
رـصب دوش  تروص  ياریذپ  نوچ  یناویح  توق  نآ  سپ  یبعتیب  دوش  ناسآ  ظفل  كاردا و  رد  هکنآ  دوصقم  دریذـپ  رگید  یمان  دوش  رهاظ 

نیا دنناوخ و  قوذ  ددرگ  معط  ياریذپ  نوچ  دنیوگ و  مش  دوش  رهاظ  ینیب  لحم  رد  ندیئوب  نوچ  دنناوخ  عمـس  دوش  اونـش  نوچ  دـنناوخ 
سپ تسا  رهاـظ  زیمت  هوق  اـضعا  فارطا  همه  رد  قوذ  ماـشم و  شوگ و  مشچب و  تسین  صوصخم  هک  دوش  رهاـظ  زیمت  توق  رد  تقیقح 

ملع و نایم  قرف  تسا و  نیمه  زین  هقطان  سفن  لاوحا  تسا  زیچ  کـی  تقیقح  رد  اـما  دـننادرگیم  ماـن  اوق  ریثاـت  فـالتخاب  هک  دـش  مولعم 
قیاقح هک  دریذـپ  دـناد  هک  نامه  دـناد و  دریذـپ  هک  نامه  تساناد  اریذـپ و  هک  هچ  تسا  توق  کی  تقیقح  رد  اما  تسین  مانب  زج  لـقع 

تیمک و رگا  هک  اریز  دـیاین  رگیدـکی  محازم  اـهزیچ  تروص  دوب  نینچ  نوچ  تلاـب و  هن  مرجـال  عضوم  رد  هن  دریذـپ  درجم  روـص  نوـچ 
هک دـنک  رهاـظ  یتوق  هک  یتـقو  ره  رد  هقطاـن  هوق  نکیل  لوقعم و  مولعم و  مه  وا  لوبقم و  تسا و  درجم  روـص  تسین  تیمـسج  فـالتخا 

دوخب شیوخ  ملع  ملاع  دناد  دوخب  دناد  هچ  ره  دوخب  تسا  مئاق  يرهوج  هقطان  سفن  دریذپ و  رگید  یمان  دوش  لصاح  هزات  هدیاف 
8 ص : نتم ، همانجارعم ،

دریذپب و دبایرد و  دوخب  دنادب  نوچ  ملع و  ار  نتفایرد  تقیقح  دنیوگ و  لقع  ار  هدـنبایرد  تقیقح  هک  نادـب  دـنک  لوبق  دوخب  دـبایرد و 
ادج کین  زا  دب  نوچ  دـنیوگ و  رکفت  دـبلط  كاردا  تیاهن  دور و  كاردا  رد  نوچ  دـنناوخ و  تریـصب  ار  نآ  دوش  رهاظ  یقیقح  یندـید 

کیدزن روهظب  نوچ  دنیوگ و  رطاخ  درک  دهاوخ  اراکـشآ  نوچ  دنناوخ و  ظفح  دـنک  لوبق  ار  هدرک  ادـج  نآ  نوچ  دـنیوگ و  زیمت  دـنک 
لوق دیآ  ترابع  رد  نوچ  دنناوخ و  مالک  ددنویپ  نابزب  نوچ  دـنیوگ و  تین  مزع و  دوش  درجم  فشک  تدارا  نوچ  دـنیوگ و  رکذ  دـسر 

ار اهتوق  نیا  عبنم  دنناوخ و  قطن  ار  تامدقم  نیا  هلمج  رس  دوش  ناور  تاینامسج  رد  نوچ  دتفارد و  یـسح  ضارعا  رد  اجنیا  زا  دنناوخ و 
هک دـنک  زاغآ  توق  هک  تساجنآ  زا  ندـب  یـسح  فرـش  مالک و  تیاهنب  ات  تسا  تفایرد  نآ  ادـتبا  زا  یمدآ  فرـش  دـنناوخ  هقطان  سفن 
زج هک  تسار  مسج  یلوهج  يدنک و و  ببـس  هکلب  دنک  رهاظ  یمدآ  فرـش  هک  تسنآ  يارب  هن  دراد  نیدب  قلعت  هچ  ره  لوق و  ترابع و 

تکرـشب تسا و  قطن  هک  درجم  روص  یناعم و  قیاقح  زا  دـنک  تابثا  لقع  حول  رب  ملع  ملقب  هقطان  سفن  هچنآ  دربن  هار  نیعم  سوسحمب و 
دوخ ساوح  مسج و  روخ  رد  ترورـض  رـس  زا  دـناهدیدن و  زع  يور  دوـخ  نارگید  نیا  تسنآ  سانـشردق  يازفا و  فرـش  تسا  هکئـالم 

لصاح قطن  هدیاف  ات  دنکیم  هیبعت  نایم  رد  دوخ  زا  ار  یلصا  كاپ  هکنآ  دنوش و  مسجم  لاکشا  شاقن 
9 ص : نتم ، همانجارعم ،

دناسر و نادب  هچ  ات  تسا  هداتـسیا  رظتنم  دراد و  لقع  رد  يور  سح  هکنانچمه  دوش  هتـسناد  نیا  نوچ  دـیآیم و  ادـیپ  لوق  رثا  دوشیم و 
ضیف رظتنم  دراد  دوخ  ملاع  رد  يور  زین  لقع  نآ  دـنامب  ياـج  رب  تاـسوسحم  ماـظن  اـت  تخاـس  دـیابیم  دوخ  مسج  ددـم  هک  دـنک  ناـیب 

همان www.Ghaemiyeh.comجارعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


تمه تسملع  ضیف  رثا  هک  ار  لقع  راظتنا  نآ  دراد و  تسار  نطاب  رهاظ و  تحلصم  اههطساو  نآ  زا  هک  دنناسر  نادب  هچ  ات  دوخ  نارتهم 
رایتخاب تسا  هداشگ  وا  تریـصب  هدید  تسوا و  مولع  سانـشردق  تسین  اور  ربج  رارطـضا و  يورب  هک  دنیوگ  هدارا  ار  بلط  نآ  دنناوخ و 

دنیوگ بیغ  ار  هدیشوپ  نآ  تسا  هدیشوپ  سح  رـصب  رد  تسا  هداشگ  وا  تریـصب  رب  هچنآ  دنیوگ و  قوش  ار  تموادم  نآ  دبلطیم و  مادم 
نآ رد  لامک  ار  نایمدآ  رتشیب  دـبلط و  يولع  نایهنم  زا  ددـم  تیبرت و  تسا  هداشگرب  تریـصب  هقدـح  زا  ملع  هدـید  هشیمه  لقع  نیا  سپ 
رد ات  ددنویپ  يوب  تفاطل  تراهط و  دتفا  لوا  تیبرت  رد  ات  دناتسیم  ددم  لاعف  لقع  زا  هشیمه  درذگنرد  متشه  یهنم  زا  دنبای و  زاب  كاردا 

طاشن برط و  دـتفا  موس  تیبرت  رد  اـت  دراد  نآ  عون  ملعب و  قلعت  هک  ددرگ  رـسیم  مولع  عاونا  ار  يو  دوش و  رطاـخ  قیفر  دـتفا  مود  تیبرت 
دندرگ وا  باجح  یناویح  ياهتوق  دتفا  مجنپ  تیبرت  رد  ات  فرش  مرک و  یگرزب و  عاوناب  دوش  زیمم  دتفا  مراهچ  تیبرت  رد  ات  دراد  تسود 

يار تباث  مزع و  تسرد  دتفا  متفه  تیبرت  رد  ات  ددرگ  ملسم  ار  وا  يدهع  وکین  عرو و  ملع و  دهز و  دتفا  مشش  تیبرت  رد  ات 
10 ص : نتم ، همانجارعم ،

زا دراذگ و  راگزور  اهتیبرت  همه  رد  دنک  يرای  لامک  ار  یـسک  رگا  ندرک  دناوت  دـهاوخ  هچ  ره  دوب و  مامت  دـنک  لیم  هک  عون  رهب  ددرگ 
رد هن  دـباین  رد  تامدـقم  نیا  یمدآ  ات  هک  دـبای  رد  تسا و  لک  لقع  نآ  هک  ددـنویپ  لوا  یهنمب  درذـگب  همه  زا  دـبای  ددـم  ناـیولع  همه 

اـبیز و فیطل و  بدؤم و  بذـهم و  اـت  دـنک  رظن  ودـب  لـقع  نآ  دوش  یـشالتم  دوب  هچنآ  دـسر  لوقعمب  نوچ  سوسحم  دوب و  ولع  تهج 
لوا لقع  زا  وا  لقع  دوب  ملاع  دـیابریم  ینعم  لقع  زا  سفن  هکنانچ  ددرگ  ام  سفن  تلزنمب  ار  وا  اـم  لـقع  ددرگ و  لـقع  ماـمت  عاـجش و 

يرادیب رد  ای  دیآ  عنام  لاغشا  ترثک  ساوح و  هلغـشم  يرادیب  رد  هک  دوب  باوخ  رد  ای  دوب  فلتخم  تلاح  نیا  نکیل  دوب و  یبن  دیابریم 
دوب كاپ  عرـش  سک  نیا  نوکـس  تکرح و  دـیآ و  تسرد  تسار و  تلاح  ود  ره  رد  ای  دوش  بلاغ  لاـیخ  توق  باوخ  تقو  رد  هک  دوب 

ار وا  حور  لوا  لقع  دوش  دوجولا  بجاو  روماب  صاصتخاب  دوش  كاپ  یئایند  ماطح  ینید و  یئایند و  لاغشا  زا  دریذپن  خسم  خسن و  زگره 
دیابر رد  ار  تامولعم  وا  نمیب  ات  دیامن  يوب  ار  دوخ  سپ  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  هک  دنیوگ  سیدـقت  ار  نداد  اذـغ  نآ  دـهد  اذـغ  دوخ  زا 

نوچ ًاْملِع و  اَّنُدـَل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  تفگ  هکنانچ  دـیابب  تلهم  راگزور  ار  سک  نیا  دوش  نمـضتم  ءازج  اب  ملع  داتفا  فوقو  لـگ  رب  نوچ  هک 
ار وا  نوکـس  تکرح و  سک  نادب  دنادرگ  هتـسویپ  دوخ  رظن  تسا  یحو  دیرب  تسا و  نیما  لیربج  تسحاورا و  زا  رترب  هک  سدقلا  حور 

تیهلا گنر 
11 ص : نتم ، همانجارعم ،

لقع نآ  زا  هچنآ  تستّوبن و  ددـنویپ  لقعب  سدـقلا  حور  زا  هچنآ  ًۀَْغبِـص و  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َۀَْغبِـص  دـیوگیم  نآرق  هکنانچ  دـهد 
لوبق تسا و  تلم  تعیرـش  نوناق  تسا و  تعیرـش  ددرگ  ادیپ  وا  توعد  زا  هچنآ  تستوعد و  دیوگ  یبن  هچنآ  دوب و  تلاسر  دسر  رهاظب 
داهن نآ  رد  دـنادرگ و  هداـشگ  دوخب  وا  هار  سدـقلا  حور  تسویپ و  یمدآـب  نوچ  تسا  یحو  تفاـیرد  نآ  ماـن  تسا و  ناـمیا  هلمج  نیا 

هک تسا  ربخ  رد  هکنانچ  دنک  یسدق  توق  زا  دنک  هچ  ره  دنادرگ  شدسحیب  دقحیب و  عمط و  مک  تمه و  یلاع  كاپ و  دوش  فرصتم 
نآ نامیا  لوا و  لقع  عبت  حاورا  همه  تسحاورا و  زا  رتفیرـش  سدـقلا  حور  هک  دـش  حـضاو  لئالد  نیدـب  یبلق » هب  رـشابت  انامیا  کلئـسا  »

ۀمکحلا نامی و  ناـمیالا   » هداد ربخ  یبن  هک  تسا  لـک  لـقع  ترواـجم  هرمث و  هوق  نآ  تسا و  یـسدق  ضیف  هدنـشگ  هک  تسا  یبن  توق 
یهلا تسا  یتوق  سدقلا  حور  رد  نمیلا » لبق  نم  نمحرلا  سفن  دجال  ینا   » تفگ هک  دیـشک  یـسدق  حور  اب  زاب  توق  نآ  ددمب  و  هینامی »

هک دنراد  اور  هک  یناسک  ترابع و  لوق و  هن  تسا  رما  تدارا  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  تسا  يدزیا  رما  یضرع  هن  رهوج و  هن  تسا و  مسج  هن 
قح رماـب  هـک  ار  حور  تـسین  نـیا  زا  شیب  فرـش  چـیه  ـالا  دناهتـسنادن و  ار  رما  تـقیقح  هـک  تـسنآ  زا  دـنناوخ  رما  رثا  ار  سدـقلا  حور 

تسین نیا  زج  قلطم  رما  سپ  یِّبَر  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  تفگ  هکنانچ  تسفاضم 
12 ص : نتم ، همانجارعم ،

حور سفن  شلقع  هک  تسا  توق  نیا  دزیا  رما  سپ  درآ  عرـش  دـح  رد  ار  قیاقح  یبن  هک  تسا  فشک  دـسر  قلخب  هچنآ  دـسر  یبن  هب  هک 
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افَص ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  تفک  هکنانچ  هبترم  هار  زا  تسا  ربارب  لوقع  هلمج  اب  فرش  رد  وا  لیئربج و  شعرش  دناوخیم و  یسدق 
یـسدق و دـیئاتب  تسا  قیاـقح  تفاـیرد  تّوـبن  دوـخب و  تسا  ینعم  تفاـیرد  قـطن  هک  تسناد  دـیابب  دـش  هتـسناد  تامدـقم  نـیا  نوـچ  و 
توعد و نایم  تلاسر  تسا و  هداتـسیا  قطن  لوق و  ناـیم  رکذ  تستّونب  هک  تسنآ  هن  مه  توعد  تسا  قطن  هک  تسنآ  هن  لوق  هکناـنچمه 

نینچمه دبایرد  یلهـس  ات  دنادنویپ  لوقب  درآ و  فرحب  لکـش  رد  ات  دهد  رکذ  تسدب  دناسر  سحب  یناعم  زا  دهاوخ  هچنآ  لقع  ات  توبن 
سپ دنک  مسجم  درآ و  لایخ  رد  ار  یناعم  نآ  ات  دـهد  تزاجا  ار  تلاسر  توق  دـناسر  قلخب  ار  يدزیا  رما  تقیقح  هک  دـهاوخ  یبن  نوچ 

توبنیب زین  تلاسر  تسه  لوقیب  قطن  اما  تسین  قطنیب  لوق  قطن و  نوچ  توبن  تسا و  لوق  نوچ  توعد  دناسر  تماب  توعد  نابز  رد 
طخ و نوچ  توبن  تسا و  هطقن  نوچ  سدـقلا  حور  نیطلا » ءاملا و  نیب  مدآ  اینب و  تنک   » تفگ هکنانچ  تسه  تلاسریب  توبن  اما  تسین 
ماع و مسج  دـشاب  توبن  هب  تلم  ردـق  نینچمه  دـشاب  حورب  مسج  قنور  مسج و  نوچ  تلم  رهوج و  نوچ  توعد  حطـس و  نوچ  تلاـسر 

تفک هکنانچ  سوسحمان  كردمان و  نیعمان  هطقن  كردم و  نیعم  سوسحم و  مسج  صاخ و  هطقن 
13 ص : نتم ، همانجارعم ،

تنطلـس مولعم و  تادوجوم  رب  هطقن  تنطلـس  تسا  سدقلا  حور  اهراک  يادـتبا  تسا و  هطقن  اهزیچ  همه  يادـتبا  سپ  ُراْصبَْألا  ُهُکِرْدـُت  ال 
تهج و رد  لایخ  هک  دیامن  رود  مهو  رد  ینعم  نیا  ِهِدابِع و  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  هداد  ربخ  نآرق  رد  هکنانچ  رهاظ  تالوقعم  رب  یـسدق  سفن 
ِدـیِرَْولا و ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  تفگ  هکنانچ  دـشاب  عضو  نیعت  لاجم  ار  رطاخ  هک  تسنآ  زا  رتکیدزن  لقع  رد  اما  دـیازفایم  لکش 

تفگ هکنانچ  لوغـشم  ماسجاب  هن  قلعت و  حاورا  هب  هن  غراف  همه  زا  وا  دنیـسدق و  ضیف  جاتحم  اهزیچ  همه  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  تفگ 
هک تسناد  دـیابب  تسا  یـسدق  سفن  ضیف  توبن  هک  دـش  هتـسناد  نوچ  و  لسرم » یبن  برقم و ال  کـلم  هیف  ینعـسی  ـال  تقو  هّللا  عم  یل  »

بل و قلح و  ار  ود  ره  نیا  دوب و  دـناوتن  مالکیب  فرح  تروصیب و  لوق  هک  تستوبن  لوق  باتک  ظفل  تسا و  دزیا  مـالک  نآرق  تقیقح 
تسین و رهوج  لوا  تقیقح  نآ  مسج و  زا  رتفیرـش  رهوج  دوب و  مسج  رد  هلمج  نیا  دـیابرد و  فورح  جراخم  ءاعما و  شـش و  نادـند و 

توص هن  فرح و  هن  وا  قطن  دراد و  لوق  تلاو و  تسا  بکرم  هک  ناـسنا  هچ  هدوـبن  لوـق  وا  مـالک  سپ  یلوا  قـیرطب  وا  زا  یمـسج  سفن 
لک لقع  تلیـسوب  دنک  سدقلا  حور  هک  تسا  ینعم  فشک  يدزیا  مالک  سپ  دوب  لاحم  بناج  نآ  رد  لوق  تابثا  هک  تسناد  دیابب  تسا 

هچنآ دوب  نآرق  وا  قطن  دـتفا  يو  رب  یـسدق  مان  دوش  لطاب  دوخب  وا  مکح  ددرگ و  مـالک  نیع  همه  تسا  یبن  قطن  هچنآ  سپ  یبن  حور  رب 
رس زا  هن  دیوگ 

14 ص : نتم ، همانجارعم ،
قیاقح دنادرگ  دوخ  قرغتسم  ار  قطن  فشک  نآ  نوچ  َنآْرُْقلا و  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  تفگ  هکنانچ  دیوگ  رما  تزاجاب  هکلب  دیوگ  دوخ  تقیقح 

دنهد تزاجا  ار  یبن  قلخ  تحلـصم  يارب  زا  دشاب و  ناشیا  دنب  ساوح  هک  دوب  دناوتن  عالطا  نآ  رب  ار  تما  نکیل  ددرگ  یبن  لمجم  یناعم 
دنک مسجم  ات  دراپس  مهوب  دوب  كاردا  هچنآ  دشک و  لعف  رد  ار  توق  نآ  درآ و  لمع  رد  ار  ضیف  نادب  درآ و  راک  رد  ار  مهو  لایخ و  ات 

يدزیا ددمب  هکنآ  مکحب  دوش  باتک  درآ  لوق  رد  دـنک  فرـصت  يو  رد  رکذ  ات  دراپـس و  لایخب  دوب  قطن  هچنآ  دوب و  هزجعم  دـیامنب و  و 
ضحم لوقعم  سدقلا  حور  زا  دبایرد  یبن  هچنآ  سپ  هّللا  لوسر  هّللا و  دبع  هّللا و  تیب  هکنانچمه  هّللا  باتک  دنیوگ  دننک و  فاضم  دشاب 

و مهلوقع » ردق  یلع  سانلا  ملکتن  نا  انرما  ءایبنالا  رشاعم  نحن   » تفگ هکنانچ  هتسارآ  مهو  تیبرتب و  دشاب  سوسحم  دیوگب  هچنآ  دشاب و 
سوسحم رد  دنبایرد  هک  لوقعم  ره  هک  تسنآ  ایبنا  طرش  سپ  نتفگ  هن  دوب  نتفایرد  نآ  ندرک و  ناوت  كاردا  درجم  لقعب  درجم  لوقعم 

سوسحم و زین  تما  يارب  نکیل  دـشاب  لوقعم  مه  ناشیا  يرادروخرب  دـننک و  سوسحم  نآ  تعباتم  تما  اـت  دـنرآ  لوق  رد  دـننک و  هیبعت 
تیدوبع ساسا  عرش و  سومان  هدعاق و  ات  دسر و  لامکب  طرـش ! ات  دننک  هدایز  وکین  ياهنامگ  دنیازفیب و  اهدیما  دعو و  رب  دننک و  مسجم 

زمر همه  یبن  ياههتفگ  هک  دناد  دنک و  كاردا  دوخ  لقعب  دسر  یلقاعب  نوچ  دـنامن و  ناهنپ  تسا  یبن  دارم  هچنآ  دوشن و  لتخم  لحنم و 
لوقعمب دشاب 
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15 ص : نتم ، همانجارعم ،
هناتـسآ زا  دوش و  لایخ  لاوج  رد  دنادرگ و  شوخ  صیرح و  سوسحم  تامـسجم  رب  لد  درگن و  هتفک  رهاظب  دسر  یلفاغب  نوچ  هدنکآ و 

نیرت زیزع  ناسنا و  نیرتفیرش  هک  دوب  نیا  يارب  َنوُمَْلعَی و  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  هتفایردان  دونـشیم  هتـسنادان و  دسرپیم  درذگن  رد  مهو 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لقع  هنیزخ  تقیقح و  کلف  تمکح و  زکرم  اب  تفگ  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نالوسر  متاخ  ایبنا و 
یگرزب ونچ  ام  زج  باـطخ  نینچ  نیا  مهقبـست و  لـقعلا  عاوناـب  هیلا  برقت  ربلا  عاوناـب  مهقلاـخ  یلا  نوبرقتی  ساـنلا  تیأر  اذا  یلع : اـی  هک 

دنرب جـنر  تدابع  ترثک  رد  نامدرم  نوچ  یلع  ای  تفگ  سوسحم  نایم  رد  لوقعم  هک  دوب  نانچ  نآ  قلخ  نایم  رد  وا  هک  يدـماین  تسار 
تفایرد و ار  قیاقح  همه  تشگ  رارـسا  كردم  یلقع  تریـصب  هدیدب  نوچ  مرجال  يریگتقبـس  همه  رب  ات  رب  جـنر  لوقعم  كاردا  رد  وت 
هک یتـشهب  تسین  لوقعم  كرد  زا  تداـیز  ار  یمدآ  تسود  چـیه  اـنیقی  تددزا  اـم  اـطغلا  فشک  وـل  تفگ  هک  دراد  مکح  کـی  ندـید 
هک تسا  ینامـسج  لاغـشا  تعباتم  لالغا  باقع و  اب  خزود  تسا  لوقعم  كاردا  لیبسلـس  لیبجنز و  معن و  عاوناب  دشاب  هتـسارآ  تقیقحب 

ریذپتکرح لمع  هک  اریز  لمعب  هک  دزیخرب  رتدوز  ملعب  يدازآ  مه  جنر و  لایخ و  دنب  دنامب و  لایخ  دنبرد  دـتفا و  يوه  میحج  رد  مدرم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هکنانچ  دورن  لوقعمب  زج  نآ  تسا و  حور  توق  ملع  اما  تسین  سوسحمب  ءزج  ماجنا  ار  ریذپتکرح  تسا و 

ریخ ملعلا  لیلق  تفگ 
16 ص : نتم ، همانجارعم ،

تسین و شناد  رد  زج  یمدرم  فرـش  یمدآ و  ردق  هک  تفگ  یلع  نایناهج  ریما  هلمع و  نم  ریخ  نمؤملا  ۀـین  هدومرف  زین  لمعلا و  ریثک  نم 
رب ار  یبن  جارعم  مهد  حرـش  هک  دوب  نآ  باتک  نیا  زا  دوصقم  مینامن  زاـب  دوصقم  زا  اـت  میـشکن  رتزارد  داـتفا  شیپ  رد  تاـماقم  نیا  نوچ 
هک تسا  هدوب  لوقعم  نآ  هکلب  تسا  هدوبن  یـسح  ریـس  نآ  زا  وا  دوصقم  هک  دـنناد  نـالقاع  اـت  هدوـب  تسا و  هتفر  هکناـنچ  لـقع  بجوـم 

هدوبن راونالا  رون  یئانشور  ددم و  ینابر و  دیئاتب  زج  نیا  دننامن و  مورحم  نآ  زا  مدرم  فنص  ود  ره  ات  تسا  هتفگب  سوسحم  نابزب  زومرم 
لیبس رب  ددرگ  هداشگ  جارعم  زمر  راصتخا و  قیرط  رب  دوش  هداد  تاملک  نیا  حرش  ات  دیامن  نشور  لقع  هنیآ  دریگ و  ددم  رطاخ  هک  تسا 

الع زع و  تسا  دزیا  قیفوت  رب  دامتعا  رارسا و 
17 ص : نتم ، همانجارعم ،

( لصف )

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  جارعم  همدقم  رد 

رد یعـضوم  هار  هک  دهاوخ  یـسک  رگا  ات  دـصقم  نآ  ۀـهج  رد  دوب  نیعم  يدـصقم  ره  هار  دوب و  زیچ  نآ  روخ  رد  زیچ  ره  زاس  هک  نادـب 
دور و دادغبب  هک  دهاوخ  یـسک  رگا  هکنانچ  دسرن  دصقمب  زگره  دوب  تهج  نادـب  هن  هار  هک  دزاس  دارم  ار  رگید  يدوصقم  دریگ و  شیپ 

زاسب دهاوخ  یسک  رگا  تسا  نیمه  اهزاس  رد  دسر و  دصقمب  دریگ  شیپ  رد  دادغب  هار  نوچ  اما  دسرن  دادغبب  دریگ  شیپ  رد  دنقرمـس  هار 
دسر یئاج  یمدآ  مسج  هک  درادنپ  یسک  رگا  نینچمه  دیاین و  تسار  درب و  تمادن  دیارگ  دوبن  نیعم  نآ  زاس  هک  رگید  هشیپ  ای  یبوکرز 

دـشاب و عضوم  رد  هن  لقع  هک  اریز  دورن  نامز  هطـساوب  تلآ و  هن  دوب و  تدـمب  هن  دـسر  هک  لوقعمب  لقع  هک  اریز  لاحم  دـسر  لقع  هک 
ضرع زج  الابب  دنک  رفس  رگا  درادن  الاب  دصق  تسا  فیثک  يرهوج  مسج  دسرن و  مسج  دسر  لقع  هک  اجنآ  سپ  دوشن  طیحم  ودب  ناکم 

ای تسا  لوقعم  اـی  تسا  هنوـگ  ود  دـصاقم  سپ  دـناوتن  دـنک  عـطق  دـشاب  هتفر  یناـتب  هک  یتفاـسم  لـیجعتب  هک  دـهاوخ  رگا  دوـبن  يرهق  و 
تهج زا  سوسحم  يدنلب  سوسحم  ای  تسا  لوقعم  ای  تسا  هنوگ  ود  يدنلب  لقع و  لوقعم  دصاق  دوب و  سح  سوسحم  دـصاق  سوسحم 

عضوم رد  هن  هک  اریز  دوب  فرش  هبترمب و  هار  زا  لوقعم  يدنلب  دوب و  سوسحم  يالابب  رظن  كاردا 
18 ص : نتم ، همانجارعم ،
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هنوگ ود  رب  زین  ندش  رب  دوب و  يولع  ودب  تکرح  دوب  یلاع  دصقم  نوچ  دوب و  لزان  ودـب  رفـس  دـشاب  لزان  دوصقم  لوقعم  نوچ  دـشاب و 
لاغتـشا یناکم و  عطق  لاقتناب و  زج  یلاع  دوصقمب  مسج  تکرح  نوچ  لوقعم و  جرادـمب  ار  حور  اـی  سوسحم  يـالابب  ار  مسج  اـی  تسا 

هوق دوب و  عضوم  رد  مه  مسج  سپ  مدـقب  دوب  ار  مسج  هن  لـقعب  دوب  ار  حور  تکرح  دوب  لوـقعم  جردـم  رد  نوـچ  دوـب و  دـناوتن  یناـمز 
راک لوقعم  كاردا  سپ  دشاب  هدنیارگ  دوخ  زکرمب  يزیچ  ره  هک  اریز  دوش  عیرس  وا  رفس  دسریم و  دوخ  دوصقمب  لقع  بکرم  رب  كاردا 

ندـش تسا  ّولع  تهج  هن  لوقعم  يدـنلب  هک  تسا  مولعم  نوچ  مسج و  راک  هن  تسا  حور  راک  لوقعم  رد  رظن  سح و  راک  هن  تسا  لـقع 
يرکف هوقب  یحور  ای  دوش  الابب  تکرح  هّوقب  یمـسج  اـی  دـشاب  هنوک  ود  جارعم  سپ  تسا  ریـسلا  یطب  مسج  هک  تسا  مسج  راـک  هن  ودـب 
هظحلب مسج  هک  اریز  تفر  مسجب  هن  هک  دـشاب  مولعم  تسا  هدوب  سوسحم  ملاـع  زا  هن  سپ  رتـهم  جارعم  لاوحا  نوـچ  دوـش و  رب  لوـقعمب 
دوصقم هک  اریز  هدوب  یناحور  جارعم  هکلب  هدوبن  سح  دوصقم  هک  اریز  تسا  هدوبن  ینامـسج  جارعم  سپ  ندرک  دـناوتن  عطق  رود  تفاسم 
تاـبثا هک  اریز  تسا  هدوـب  لاـیخ  هلمج  نآ  تامـسجم  لکـشب  داد  لاوـحا  حرـش  متفر و  تفگ  هچنآ  هک  درادـنپ  یـسک  رگا  دوـب و  یلع 

هک اریز  یبن  فرط  رد  دنکن  رهاظ  ناصقن  چیه  نیا  تسا و  لقع  راک  هن  تالاحم 
19 ص : نتم ، همانجارعم ،

هب ینامسج  سح  نابزب  يو  هک  تسا  لوقعم  زمر  اما  ناصقن  هن  تسفرـش  لاوحا  زا  هدنریذپان  لاحم  سفن  درادن و  قلعت  تالاحمب  تردق 
علطم قیقحت  باحصا  دوخ و  دح  رد  دنریذپ  رهاظ  باحصا  هک  یقیرطب  تسا  هداد  تاعدبم  تاعونصم و  لاح  حرـش  تسا و  هداد  نوریب 

لاح نوچ  دباین و  رد  رـصب  سح  دبایرد  تریـصب  هچنآ  دسرن و  مسج  دسر  رکف  هک  اجنآ  هک  دنناد  لقع  لها  الا  قیاقح و  نآ  رب  دـندرگ 
دوش هداد  جارعم  ياهزمر  حرـش  هک  داتفا  هشیدنا  داشگب  نیا  لقع  نوچ  تسیچ  هک  داتفایم  لمأت  نیا  رد  يرمع  دراد  قلعت  لوقعمب  جارعم 
نیا هک  منکیم  تیـصو  تسا و  يدزیا  قیفوت  رب  دامتعا  تسا و  هدوب  هچ  اههتفگ  نیا  زا  يو  دارم  تسا  هدوب  نوچ  یبن  فرـش  هک  دـنناد  ات 

اوحرطت دـیامرفیم ال  لسرلا  متاخ  هک  تسا  ضیارف  هلمج  زا  لها  ریغ  زا  قیاقحب  لخب  هک  دـنراد  غیرد  مرحمان  لـهاج  لـهاان  زا  ار  اـهفرح 
نیا ناسآ  هک  ار  یـسک  نآ  دابم  يرادروخرب  کمد  نم  كرـس  رارـشالا و  نع  اهونوص  رارـسالا  دناهتفگ  ریزانخلا و  مادقا  تحت  رهاوجلا 

دیآ و لصاح  باقع  لابو و  ار  هدننیب  مه  دتفا و  لابو  رد  سک  نآ  مه  هچ  انم  سیلف  انـشغ  نم  دوب  نئاخ  هک  اریز  دـیامن  ین  ود  رهب  مالک 
نیملاظلا موقلا  نیب  اننیب و  مکحی  هّللا  ددرگن و  محازم  رایغاب  يرگید  ات  دنک  هعلاطم  هک  دیابن  لقاع  زج  داد  لوقعم  حرش  یلقاع  نوچ 

20 ص : نتم ، همانجارعم ،
رفـس هدـنرپ  چـیه  دادیمن و  زاوآ  ناویح  چـیه  قرب  دـعر و  اب  دوب  یبش  هناخ  رد  مدوب  هتفخ  یبش  معلـص  تاـنئاک  رتهب  رتهم  دـیوگ  نینچ 

كاردا دنموزرآ  ات  دوب  زارد  یتدم  هک  ینعی  مدوب  فوقوم  يرادیب  باوخ و  نایم  مدوبن  باوخ  رد  نم  هدوبن و  رادیب  سک  چیه  درکیمن 
يرادیب و نایم  هک  داتفا  قافتا  یبش  سپ  دشاب  عطقنم  یسح  عناوم  یلدب و  ياهلغشم  هک  دنشاب  رتغراف  مدرم  بشب  تریصبب و  مدوب  قئاقح 

یبضغ توق  ات  دوب  بلاغ  يولع  ددـم  تفه  ینعی  قرب  دـعر و  اب  دوب  یبش  مداتفا  رد  ملع  رحبب  مدوب  لقع  سح و  نایم  ینعی  مدوب  باوخ 
تروص رد  دـمآ  دورف  لیئربج  هاـگان  تفگ  یلوغـشم  رب  ار  تغارف  دـمآ  دـیدپ  هبلغ  داتـسیا و  ورف  دوخ  راـک  زا  یلاـیخ  توق  دـش و  هدرم 

درک رهاظ  رثا  نادـنچ  تسویپ  نمب  رما  تروصب  یـسدق  حور  توق  هک  ینعی  تشگ  نشور  هناخ  هک  تمظع  ورف  ءاهب و  ناـنچ  اـب  شیوخ 
يور فرب و  زا  رتدـیپس  مدـید  ار  وا  هک  لیئربج  لامج  فصو  رد  تفگ  هکنآ  تشگ و  نشور  هزات و  ودـب  هقطان  حور  ياهتوق  هلمج  هک 

زا هناد  رازه  داـتفه  کـیراب و  يوربا  گـنت و  مشچ  رونب  هّللا  لوسر  دـمحم  هّللا  ـالا  هلا  ـال  دوب  هتـشون  وا  یناـشیپ  رب  دـعج و  يوم  وکین و 
هک متفای  لقع  درجتب  تریصب  رد  نسح  لامج و  نانچ  هک  ینعی  هداشگ  مه  زا  باشوخ  دیراورم  زا  رپ  دصشش  هتـشه و  ورف  خرـس  توقای 

هکنآ زا  دوصقم  درک و  فصو  هک  ددرگ  ناسآ  نیدب  سوسحم  نآ  دننک  رهاظ  سح  رب  لامج  نآ  زا  يرثا  رگا 
21 ص : نتم ، همانجارعم ،

دزیخرب و يو  شیپ  زا  قلعت  كرـش و  کش و  تملظ  دـتفا  وا  لامج  رب  مشچ  ار  هک  ره  ینعی  رونب  دوب  هتـشون  وا  یناـشیپ  رب  هّللا  ـالا  هلا  ـال 
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نانچ ددرگ و  نوزفا  يو  دیحوت  درکن  هک  عونـصم  ره  رد  نآ  زا  دعب  هک  دسر  نآ  هجردب  هک  قیدصت  نیقیب و  عناص  تابثا  رد  دوش  نانچ 
دـصیسب یتفگ  هک  تشاد  لیجعت  نادنچ  دسرن و  يو  نسحب  دوب  روفاک  کشم و  زا  يوسیگ  رازه  داتفه  ار  یـسک  رگا  هک  تشاد  تفاظن 

مـشچ ود  نایم  رد  تفرگ و  رب  رد  ارم  دیـسر  نمب  نوچ  تفگ  هکناو  دوبن  نامز  تدمب و  يو  نشور  ینـشور و  دـیرپیم و  لاب  رپ و  رازه 
زازعا داد و  هار  دوخ  فشکب  تخاونب و  ارم  دیـسر  نمب  یـسدق  توق  نیا  نوچ  ینعی  زیخرب  یبـسخ  دـنچ  هتفخ  يا  تفگ  داد و  هسوب  نم 

تساهملاع يدش  عناق  ارچ  ورم  تالیخمب  ینعی  یبسخ  دنچ  تفگ  سپ  درک  ناوتن  فصو  هک  دمآ  دیدپ  نم  لد  رد  قوش  نادنچ  دومن و 
ارم تفگ  هکناو  زیخرب  درک  مهاوخ  يربهر  ارت  تقفـش  رـس  زا  نم  ندیـسر و  ناوتن  نادب  ملع  يرادـیب  رد  زج  یئوا و  رد  وت  هکنیا  يار  و 

متفگ سپ  دتسزاب  همهاو  زا  ارم  ات  داد  ارف  یئانـشآ  وا  دش و  نکاس  نم  رد  يو  فشک  فطلب  ینعی  لیئربج  ماوت  ردارب  نم  هک  شاب  نکاس 
ار هظفاح  توق  ینعی  راد  دوخ  اب  لد  شاب و  رایـشه  زیخرب و  تفگ  مهدن و  نمـشد  تسدـب  ارت  تفگ  هتفای  تسد  تسا  ینمـشد  ردارب  يا 

هکنآ مرادرب و  وت  شیپ  زا  اهلاکشا  ات  نک  نم  تعباتم  راد و  نشور 
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ناور یسدق  ضیف  رثا  رب  يزیرغ  لقع  ددمب  مدرک و  ضارعا  تاسوسحم  ملاع  زا  هک  ینعی  مدش  ناور  لیئربج  ربارب  مدش و  اورد  هتفشآ و 
لوقعب وا  ددم  نکیل  تسا و  یـسدق  ياهتوق  رب  بلاغ  رهاق و  هک  لاعف  لقع  ینعی  هتـشادب  مدـید  ار  قارب  لیئربج  رثا  رب  تفگ  هکناو  مدـش 

یتقو ره  رد  تسا  هدـنهدددم  ار  حاورا  تسا و  هاشداپ  رترب  هک  تسوا  يولع  لـقع  زا  داـسف و  نوک و  ملاـع  نیدـب  هک  دـسر  نآ  زا  شیب 
تـساوخ وا  هدننکددم  رفـس  نآ  رد  دشاب و  بکرم  هدنور  ددم  دوب و  نشور  هک  درک  نآ  زا  دننام  قارب  هب  دـشاب و  تسنآ  قیال  هچ  نادـب 

لوا لقع  زا  دوب و  رتگرزب  یناـسنا  لـقع  زا  ینعی  رتهک  یبسا  زا  دوب و  رتگرزب  يرخ  زا  تفگ  هگناو  شدـناوخ  بکرم  ماـنب  مرجـال  ندوب 
دـشاب ار  سنج  هک  نایمدآ  رب  دراد  تقفـش  نانچ  ناسنا و  تیبرتب  تسا  لیام  ینعی  دوب  نایمدآ  يور  نوچ  وا  يور  تفگ  هگناو  رتکچوک 

اج همهب  وا  هدـیاف  هک  ینعی  تسا  ياـپ  زارد  تسد و  زارد  تفگ  هکناو  تسا  تیبرت  تقفـش و  قیرطب  ناـیمدآ  یگدـننام  دوـخ و  عوـن  رب 
ینعی دـش  مار  ات  رم  داد  يرای  لیئربج  درک  یـشکرس  منیـشن  يو  رب  متـساوخ  متفگ  هکناو  درادـیم  هزات  ار  اـهزیچ  همه  وا  ضیف  دـسریم و 

درک لسغ  ارم  یسدق  توق  هکنآ  ات  درکن  لوبق  مدنویپ  يو  تبحص  رب  ینعی  منیشن  يو  رب  هک  متساوخ  دوب  ینامسج  ملاع  رد  هکنآ  مکحب 
مدیسر لاعف  لقع  هدیاف  ضیفب و  وا  تلیسوب  متشک و  درجم  مسج  اب  قئاوع  لهج و  ياهلغشم  زا 
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تفگ لیئربج  یخا  تسیاب  هک  دادیم  يزاوآ  دمایم و  نم  رثا  رب  هدنور  متشذگرد  هکم  ياهوک  زا  مدش و  ناور  هار  رد  نوچ  تفگ  هکناو 

مدرکب و لمات  متشگ و  غراف  رهاظ  فارطا  اضعا و  هعلاطم  زا  نوچ  ینعی  دهاوخ  ار  مهو  توق  نیدب  متـشذگ و  رذگ  ردنا  نکم و  ثیدح 
تسا و نک  راک  لاوحا  همه  رد  میظع و  دراد  هبلغ  تسا و  فرصتم  یمهو  توق  هک  اریز  ورم  هک  دادیم  زاوآ  رثا  رب  مهو  توق  متشذگرد 

ددرگ مهو  عباتم  هک  دـشابن  اور  یمدآ  تسا و  زاسمه  ار  یمدآ  فلاـخم و  عفد  قفاوم و  لوبق  رد  تسا  درخ  ياـجب  وا  ار  تاـناویح  هلمج 
مهوب ادـتقا  عضاوم  همه  رد  دـنک  يرای  دـشاب و  يدزیا  قیفوت  ارک  ره  سپ  دـیآ  وا  فرـش  رد  للخ  دوش و  يواستم  تاـناویح  اـب  هچنآ  هک 
توق ینعی  تسیام  رذگرد و  تفگ  لیئربج  مه  مسر  وت  رد  ات  تسیاب  هک  لامج  اب  هدنبیرف  دادیم  زاوآ  ینز  نم  رثا  رب  تفگ  هکناو  دـنکن 

دنـشاب و يو  دـنب  رد  نامدرم  يرتشیب  دوب و  لیام  ودـب  اـهعبط  رتشیب  هک  درک  نآ  زا  دـننام  نزب  فرخزم و  تسا و  هدـنبیرف  يو  هک  لاـیخ 
سپ تسا  مولعم  نانز  ناتـسد  تلیح و  هک  تسا  نانز  راک  نیا  دـشاب و  هدولآ  بیرف  رکمب و  دوب و  لصایب  دـنک  يو  هچ  ره  هکنآ  رگید 
دشاب دوز  هک  دننکن  افو  سب  شیوخ  شیامنب  دننک  دیص  ار  مدرم  هک  دنبیرفب  نانچ  تسا  دهع  دب  نز و  غورد  هدنبیرف و  ینز  هیلایخ  توق 

رد هشیمه  هک  دسرن  لوقعمب  زگره  دور  لایخ  رثا  رب  یمدآ  نوچ  ددرگ و  لطاب  هدومن  نآ  هک 
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وت رد  ات  يدرک  راظتنا  ار  وا  رگا  هک  تفگ  لیئربج  متشذگرد  نوچ  تفگ  هکناو  دوش  ینعمیب  تامـسجم  دنب  رد  دنامب و  تافرخزم  راثآ 
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شیامن لاوحا و  نوچ  یناعم  اب  تفاضاب  ایند  لاغـشا  ماطح و  لاوز و  دوز  تسا و  لصایب  اـیند  لاوحا  ینعی  یتشگ  تسود  اـیند  يدیـسر 
تفگ هکناو  ددرگ  لهج  هیواه  ریسا  يوه  رورغ  رد  هدنام و  زاب  لوقعم  زا  دوش  فوقوم  ودب  هک  ره  لقع و  رارـسا  اب  تفاضاب  تسا  لایخ 
یکی داد  نمب  حدـق  هس  دـمآ و  شیپ  یکی  متفر  رد  ودـب  سدـقملا و  تیب  هب  متفر  مدرک  سپ  زاب  ار  سک  ود  نیا  متـشذگرد و  اههوک  زا 

یـساوح زا  نوچ  هک  ینعی  مدروخب  مدتـسب و  ات  ریـشب  تراـشا  تشاذـکن و  لـیئربج  مناتـسب  رمخ  اـت  متـساوخ  بآ  یکی  ریـش  یکی  رمخ 
یکی یناویح و  یکی  مدـید  حور  هس  مدـش  رد  یناحور  ملاعب  مدرک و  لـمات  دوخ  نورد  رد  متـسنادب و  مهو  لاـیخ و  لاـح  متـشذگرد و 

لهج هدیـسوپ و  تسا و  هدـنبیرف  يو  ياـهتوق  هک  درک  نآ  زا  دـننام  رمخب  ار  وا  مور و  یناویح  رثا  رب  هک  متـساوخ  هقطاـن  یکی  یعیبـط و 
صخش ءاقب  تسودب و  ندب  ماوق  هک  درک  نآ  زا  باب  دننام  ار  یعیبط  تسا و  هوق  ود  نیا  هدننکزیت  رمخ  بضغ و  توهش و  نوچ  تسازفا 

نآ زا  دننام  ریـشب  ار  هقطان  تسامن و  وشن و  ددم  تستاناویح و  تایح  ببـس  زین  بآ  دـنکیم و  راک  ندـب  رد  هک  تسوا  نادرگاش  تیبرتب 
اریز مدتسب  ریش  ات  تشاذکن  مناتسب  ار  رمخ  متساوخ  تفگ  هکنیا  تسازفا و  تحلصم  فیطل و  دیفم و  ياذغ  هک  درک 
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یندب و دبلط  هچ  ره  دتفا  صقان  هک  یسک  دنشاب و  صقان  هک  اریز  یناویح  یعیبط و  دنرذکن  رد  حور  ود  نیا  تعباتم  زا  نایمدآ  رتشیب  هک 

برـش ایند و  بح  تسایر و  بلط  ای  ندنار  توهـش  نوچ  تسیناویح  هچنآ  مرجال  تسا  یندب  حور  ود  نیا  تذل  هدیاف و  دـبلط و  یـسح 
دـصق هشیمه  صقان  تسا و  یندب  ياهتفرعم  هلمج  نیا  دنام  نیدب  هچنآ  دـنک و  فلاخم  عفد  هک  مشچ  نوچ  نیا و  دـننام  عامج و  رمخ و 

هک دـشاب  جازم  مامت  یـسک  نوچ  اما  دـشاب  هدـنام  نتفخ  ندروخ و  رد  هشیمه  هک  تسا  نیمه  یعیبط  حور  تعباتم  دراد و  اـهراک  نینچب 
تیبرت ماوق و  ندـب و  تحلـصم  هک  دـیامرف  راک  نادـنچ  ار  یعیبط  ياـهتوق  حور  دـنیآ و  اـهتوق  رب  ددرگ و  بلاـغ  دـتفا  يوق  هقطاـن  حور 

راک حالص  تفعب و  زج  ار  توهش  دیامرف و  راک  تحلـصم  ترورـض و  تقوب  دراد و  دوخ  هانپ  رد  زین  ار  یناویح  ياهتوق  دشاب و  صخش 
هک نادنچ  دیامرفیم  راک  تناید  تعاجش و  طرشب  ینابضغ  توق  دزیخ و  رب  یسفن  هدرم  مان  لسانتب و  دشاب  سفن  ءاقب  هک  نادنچ  دیامرفن 
هک اریز  دـنناوخ  ار  سک  نیا  تقیقحب  مدرم  تحلـصم و  تصرف و  تقوب و  دزاـس  دوخ  تیعر  ار  اـهتوق  همه  دـتفین  يو  رب  یتیمحیب  ماـن 

دوب رتکیدزن  یکلمب  هک  دوب  نآ  تقیقحب  مدرم  یکلم و  قطن  توق  هبلغ  تسیناطیش و  یناویح  توق  هبلغ  تسا و  نیمهب  یعیبط  توق  هبلغ 
رد دجـسمب  میدیـسر و  اجنآ  تفگ  هکناو  دنامن  هرهبیب  یناحور  تلـصو  زا  دـشابن و  ربخیب  دوخ  لاوحا  زا  ات  رترود  یمئاهب  يدد و  زا  و 

ینذؤم مدش 
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دندرکیم و مالـس  نم  رب  کی  کی  هداتـسیا و  پچ  تسار و  رب  مدید  ار  ار  ءایبنا  هکئالم و  تعامج  مدـش و  شیپ  رد  نم  درک  زامن  کناب 
مدیسر و غامدب  ینعی  مدش  دجسم  رد  متشک  غراف  یعیبط  یناویح و  لمات  هعلاطم  زا  نوچ  هک  دهاوخیم  نآ  نیدب  دندومنیم و  هزات  دهع 
ظفح و دریمن  نوچ  دـهاوخ  ار  یغامد  حاورا و  ياهتوق  هکئـالم  ءاـیبناب و  دـهاوخ و  رکفت  دوخ  یماـماب  دـهاوخ و  ار  هرکاذ  توق  نذؤمب 

نوچ یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  اریز  یلقع  ياـهتوق  هلمج  رب  دوب  وا  تطاـحا  يورب  ناـشیا  ندرک  مالـس  دـنام و  نیدـب  هچنآ  رکف و  رکذ و 
جنپ ار  نآ  تسندب و  تسا  رهاظ  تیالو  هچنآ  نطاب  ار  یکی  دنیوگ و  رهاظ  ار  یکی  تیالو  ودـب  ار  وا  داهن  درک  مسقنم  دـیرفایب  ار  یمدآ 

دننطاب و ساوح  نارودزم  رهاظ  ساوح  دنلقع و  نادرگاش  هک  داد  ساوح  جـنپ  زین  ار  نطاب  دـنک و  فرـصت  تاسوسحم  رد  ات  داد  ساوح 
دننک و لصاح  اهزیچ  بناوج  زا  رهاظ  ساوح  نیا  ات  هداتـسیا  یجنایم  ود  ره  نیا  نایم  رد  كرتشم  سح  دـنلقع و  نادرگاش  نطاب  ساوح 
رد دنریگ و  رب  ار  نآ  لایخ  مهو و  دزادنیب و  دشابن  مامت  هچنآ  دنک و  فرصت  وا  رد  ات  دهد  هرکفتم  توقب  يو  دنراپسب و  كرتشم  سحب 

ار لقع  نوچ  ات  درادیم  هاکن  ار  ناشیا  درجم  ات  دـنهد  هظفاح  توقب  دوب  مامت  لوقعم و  هچنآ  دـنزاس و  دوخ  هیامرـس  دـننک و  ضوخ  نآ 
هشیمه هدعاق  نیا  دراپس و  ودب  دناتسب و  هروصم  هلیسوب  هظفاح  زا  هرکاذ  توق  دیآیم  راکب 

27 ص : نتم ، همانجارعم ،

همان www.Ghaemiyeh.comجارعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ود زین  نطاـب  ساوـح  زا  رـصب  عمـس و  نوـچ  دـنرالاس  یقاـب  رب  هک  دنرتفیرـش  ود  يرهاـظ  ساوـح  نیا  رد  هکناـنچ  مه  سپ  تـسا  دـهمم 
توق یتقو و  رهب  لایخ  تسا و  نک  راک  هشیمه  مهو  تسا و  سمل  تباـثمب  مهو  قوذ و  تلزنمب  لاـیخ  هظفاـح و  رکف و  نوچ  دـنرتفیرش 

دـشاب و ياج  رب  حبـش  نیا  هک  دوب  مامت  هکنآ  یمدآ  سپ  نیعم  ياضعاب  دنـصتخم  اـهتوق  رگید  اـما  نیعم و  يوضعب  تسین  صتخم  سمل 
اهتوق نآ  ظفاح  دـشاب و  لفاغ  رگا  هک  طـیحم  همه  رب  وا  دوش و  رهاـظ  یتفآ  اـی  یللخ  یکی  رد  رگا  هک  رود  تفآ  زا  لـلخیب و  نک  راـک 

دنادب و هلمج  نیا  مدرم  نوچ  دنام  مورحم  زیمت  فرـش  زا  هکنآ  دنام  عیاض  تجاح  تقوب  ندرک و  دناوتن  طبـض  دنام  زاب  یناعم  زا  ددرکن 
دور یماب  رب  هک  دـهاوخ  یـسک  هکناـنچمه  دـنام  زاـب  نآ  زا  دـشابن  نیا  رگا  دـسر و  ضحم  دوصقمب  ددرگ  درگ  وا  رب  ار  نطاـب  ياـهتوق 
نوچ تساهیاپ  نابدرن  نوچ  یقطن  اهتوق  نیا  زین  هک  یئاجنیا  دسریم  ماب  حطـسب  ات  دوشیم  رب  هیاپ  کی  کی  هک  هک  دـیاب  ینابدرن  تسخن 
هیاپ کی  رز و  زا  هیاپ  کی  متفای  ینابدرن  مداهن  الابب  يور  مدش  غراف  نوچ  تفگ  هکنیا  دـسر و  دوصقمب  دوشیم  رب  هیاپ  کی  کی  یـسک 
نوچ تفگ  هکناو  هبترمب  يرگید  رب  تسا  یکی  فرش  رز  میس و  زا  دوصقم  نطاب و  ساوح  زا  یکی  رهاظ و  ساوح  زا  یکی  ینعی  میس  زا 
مالس هداهن  كاخ  رب  هدید  يور و  وا  شیپ  رد  یتعامج  هتسشن و  یسرک  رب  مدید  ار  لیعامسا  مدش  رد  دندرک  زاب  رد  لّوا  نامساب  مدیسر 

نیدب متشذگرد  مدرک و 
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نامساب نوچ  تفگ  هکناو  دنک  تلالد  ناشیا  لاوحا  رب  هام  هک  یناسک  تعامج  نادب  ار و  هام  مرج  لیعامـسا  هب  دهاوخیم و  ار  هام  کلف 
مهب چیه  شتآ و  زا  یمین  فرب و  زا  نت  یمین  تشاد  بیجع  یقلخ  مامت و  یلامج  اب  ناشیا  زا  رتبرقم  مدید  هتشرف  مدش  رد  مدیسر  مود 

رب رثا  ار  دراطع  کلف  ینعی  تست  اب  اهریخ  اهتلود و  هک  ارت  داب  تراشب  تفگ  درک و  مالس  ارم  دنتـشادن  توادع  رگیدکی  اب  دشیمن و  رد 
تراشب تراشا  سحن و  یمین  تسا و  دعـس  یمین  هک  دیامن  هکنانچ  دشاب  سحن  سحن  لاصتاب  دشاب و  دعـس  دعـس  لاصتاب  تسا  عون  ود 

لامج و رب  وا  لثم  هک  مدید  یکلم  مدیسر  موس  نامـساب  نوچ  تفک  هکناو  دهد  نیا  وا  هک  تسا  مولع  ترثک  رطاخ و  توق  تلود  ریخ و 
تجاح حرـشب  وا  لامج  هک  هرهز  کلف  ینعی  هدمآ  رد  وا  درگ  رب  درگ  هکئالم  رون و  زا  یـسرک  رب  هتـسشن  مرخ  داش و  مدوب  هدیدن  نسح 

زا یتخت  رب  مامت  یتسایس  اب  راو  هاشداپ  مدید  هتشرف  مدیـسر  مراهچ  نامـساب  نوچ  تفگ  هچنآ  تسا و  لیلد  برط  يداش و  رب  وا  تسین و 
نوچ درکیمن  مسبت  تفکیمن و  نخـس  یـسکب  یگرزب  ربـک و  زا  ماـمت و  يربـکتب  اـما  باوصب  داد  زاـب  باوج  مدرک  مالـس  هتـسشن  رون 

دـهاوخیم و مراهچ  کلف  تخب  نیدـب  ارت  داب  تراشب  منیبیم  وت  رف  رد  اهتداعـس  اهریخ و  هلمج  دـمحم  اـی  تفگ  داد  زاـب  مالـس  باوج 
رد ریخب  وا  ریثات  لیلد  وا  مسبت  تسا و  لیلد  ناگرزب  ناهاشداپ و  لاوحا  رب  وا  هک  دهاوخیم  ار  باتفآ  هتشرف  نیدب 

29 ص : نتم ، همانجارعم ،
ار یتیالو  خزود  رب  داـتفا  عـالطا  ارم  متفر  رد  مدیـسر  مجنپ  نامـساب  نوچ  تفگ  هکناو  یـسک  رهب  ریخب  تسوا  ضیف  وا  تراـشب  علاـط و 
ار مجنپ  کلف  نیدب  دوب  لوغـشم  راکدب  نامدرم  ندـیناجنر  باذـعب و  هتـسشن و  وا  فرط  رب  مدـید  ار  کلام  تبیه و  اب  تملظ و  اب  مدـید 

لاعفا رد  دـهاوخیم  ار  يو  تسوحن  ریثاـت  خزودـب  تسا و  لـیلد  ناراـک  دـب  ناراوخنوخ و  لاوحا  رب  وا  هک  ار  خـیرم  کـلامب  دـناوخیم و 
لوغشم و سیدقت  حیبست و  هب  هتسشن و  رون  زا  یسرک  رب  مدید  هتشرف  مدیسر  مشـش  نامـساب  نوچ  تفگ  هکناو  دنـصتخم  ودب  هک  یناسک 

تفگ ارم  تداعـس و  داد و  ریخب  اهتراشب  تفگ و  اهتیحت  داد و  زاب  باوج  مدرک  مالـس  وا  رب  توقای  ردـب و  عصرم  تشاد  اهوسیگ  اهرپ و 
نادب تسا و  لیلد  ملع  عرو و  حالص و  لها  رب  وا  دهاوخیم و  ار  يرتشم  هتشرف  نیدب  مشش و  کلف  ینعی  متسرفیم  تاولص  وت  رب  هتـسویپ 

دـسر و مدرمب  يو  زا  اـهییوکین  همه  تسا و  ربکا  دعـس  هک  ریخب  دـهاوخ  وا  ریثاـت  وا  تاولـصب  دـهاوخ و  يو  رون  رثا و  اـهوسیگ  اـهرپ و 
تفگ هگناو  نیبملا » قحلا  کلملا  هنا   » تسا هداهن  نینچ  نتـشیوخ  ملع  لامکب  یلاعت  قح  هک  دشاب  وا  رظن  زا  ددنویپ  یـسکب  هک  اههدـیاف 

يدیـسر ودـب  یـسک  نوچ  اما  هدوبن  هار  ودـب  ار  سک  ره  هتـسشن و  خرـس  توقای  زا  یـسرک  رب  مدـید  یکلم  مدیـسر  متفه  نامـساب  نوچ 
دهاوخیم ار  لحز  هتشرف  نیدب  دهاوخیم و  متفه  کلف  نیدب  نم  رب  تفگ  تاولص  داد و  باوج  مدرک  مالس  يو  رب  یتفای  اهتخاون 
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30 ص : نتم ، همانجارعم ،
دـسرن ودب  یـسک  ره  دنک و  تدایز  همه  زا  دنک  تداعـس  نوچ  دنک و  مامت  دـنک و  هک  يرثا  ره  اما  تسا  ربکا  سحن  تسا و  خرـس  وا  و 

نوـچ تفگ  هگنآ  درذـگرد  همه  زا  هک  دـنک  یکین  رثا  ناـنچ  دـتفا  نوـچ  اـما  دـتفا  تداعـس  ریخ و  لـحم  رد  هـک  دـتفا  قاـفتا  مـک  ینعی 
مدرک هاکن  هک  نادنچ  دشیم  هریخ  مشچ  هک  تشاد  یئانشور  نادنچ  ءایض و  رون و  رپ  مدید  ار  یملاع  مدیـسر  یهتنملا  ةردسب  متـشذگرد 

حیبست تدابع و  زج  دننکن  يراک  چیه  زگره  نانیا  تفگ  موق  نیا  دنتسیک  لیئربج  ای  متفگ  لوغشم  تدابعب  مدید  یناحور  ناگتشرف  همه 
کلف هک  دهاوخیم  ار  متـشه  کلف  نیدب  ٌمُوْلعَم  ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو  دیوگیم  نآرق  هکنانچ  دنوشن  یئاج  چیهب  هک  نیعم  دـنراد  اهعموص  و 
دننکاس نیعم  یفرط  رد  ناشیا  زا  یتعامج  ره  دـهاوخیم و  ار  جرب  هدزاود  اهماقم  اهعموصب و  دـنااجنآ و  بکاوک  ياـهتروص  تستباوث و 

هقطنم و رد  اهتروص  زا  یـضعب  دراد  یعـضوم  یـسک  ره  دشابن و  راک  چیه  نایلامـش  اب  ار  نایبونج  هکنانچ  دننکن  تمحز  رگیدـکی  اب  هک 
رب وا  هیاس  هک  ریز  رد  خاش  الاب و  رد  خیب  اهزیچ  همه  زا  رتهم  مدید  ار  هردـس  تخرد  تفگ  هگناو  لامـش  رد  یـضعب  بونج و  رد  یـضعب 

َنوُحَبْـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو  دـیوگ  نآرق  رد  هکنانچ  تسوا  نطب  رد  اهکلف  هلمج  هک  دـهاوخیم  ار  میظع  کلف  نیدـب  داـتفا  نیمز  نامـسآ و 
هک تروص  تیدام و  تیمسج و  تیرهوج و  تقیقح  ینعی  یگنر  زا  یکی  ره  ایرد  راهچ  متشذگرد  نوچ  تفگ  هگناو 

31 ص : نتم ، همانجارعم ،
رایـسب مدـید  ار  هکئالم  تفگ  هکناو  درک  ترابع  گنرب  هبترم  زا  تفای و  رگید  هبترم  رد  ار  کی  ره  درک  روصت  درجتب  هلمج  نیا  قیاـقح 

هک یمدآ  ره  هک  دنشاب  كاپ  دازآ و  بضغ  یناوهـش و  دارم  زا  هک  درجم  سوفن  ینعی  قرغتـسم  تفاظن  رد  همه  لوغـشم  لیلهت  حیبستب و 
دننام دراد  ناکم  رد  هن  عضوم و  رد  هن  اج  نآ  رد  ار  وا  یلاعت  قح  ددرگ  ادج  ندب  زا  نوچ  دوش  درجم  كاپ و  تفرعم  ملع و  رد  وا  سفن 

كاله داسف و  زا  ینعی  دنحیبست  لقع و  نکسم  کئالم  هک  دوب  نآ  زا  هکئالمب  هیبشت  دنادرگ و  هتـسارآ  يدبا  تداعـسب  دنادرگ و  یکلم 
دنشاب لوغشم  بیغ  تخانـش  كارداب و  هشیمه  دنـسر  یکلم  هجردب  دندرک و  كاپ  یبضغ  ضارغا  لاغـشا و  یناوهـش و  ياهتوقب  ریغت  و 

يارب اـی  دوب  یترورـضب  دـنک  رظن  نود  لـحمب  هک  یفیرـش  دوب و  سیـسخ  سفن  تفاـضاب  ندـب  هکنآ  يارب  دـنرگنن  نیریز  ملاـعب  زین  هک 
یلقع كارداب  سح  ياهلغش  زا  ینعی  ددرگ  دیعـس  دسر  شیوخ  فرـش  لامکب  دتفا  تقرافم  وا  زا  لامکب  نوچ  ار  عضوم  نیا  یتحلـصم 

زا یندب  ترورـض  نآ  هک  درگنن  نیریز  ملاعب  درواین و  دای  سیـسخ  چیه  زا  زین  هک  ددرگ  قرغتـسم  نانچ  تحار  تذـل و  نآ  زا  دزادرپ و 
حبسم یضعب  دشاب و  یناحور  ینعی  دجاس  مهنمف  عکار  مهنم  دبای و  فرـش  هبترم و  كاردا  ملع و  هزادناب  هکنآ  دشاب  هتـساخرب  يو  شیپ 

یئایردـب متـشذگرد  هلمج  نیا  نوچ  تفگ  هکناو  دـبالا  یلا  دوریم  هدـعاق  نیا  رب  مه  سّدـقم  یـضعب  برقم و  یـضعب  رهطم و  یـضعب  و 
مدیسر

32 ص : نتم ، همانجارعم ،
زا بآ  هک  مدید  ار  هتشرف  كرزب و  مدید  یئوج  ایرد  نآ  ربارب  رد  ندرک  متـسناوتن  كاردا  وا  طسو  تیاهن  مدرک  لمات  دنچ  ره  هنارکیب و 
عبت لوا  سفن  هک  ار  لک  سفن  يوج  نیدـب  دـهاوخیم و  ار  لوا  لقع  اـیرد  دـشیم  اـج  رهب  بآ  يوج  نآ  زا  تخیریم و  يوجب  اـیرد  نیا 

تمحز زا  تشاد  كاپ  یگناگی و  هبترم  رد  تخاـس  رهاـظ  شیوخ  ملع  تردـق و  عادـباب  هک  يزیچ  لوا  یلاـعت  قح  هک  تسا  لوا  لـقع 
يادتبا هک  تقلخ  لوا  هن  دهاوخ  هبترم  لوا  نیدب  لقعلا و  یلاعت  هّللا  قلخ  ام  لوا  تفگ  هکنانچ  دوب  لوا  لقع  داد  يوب  یلعا  لقع  هطساو 

نیا زا  سپ  هکناو  اوح  تلزنمب  نیا  مدآ و  تلزنمب  نآ  تشگ  رهاظ  لوا  سفن  وا  زا  درک  ادـیپ  لوا  لقع  نوچ  رهوج و  نآ  دریذـپن  ینامز 
دمآ و دیدپ  ناکرا  ات  درک  رثا  نآ  زا  دعب  ناشیا و  لوقع  سوفن و  مجنا و  كالفا و  نوچ  ماسجا  رهاوجب و  تشگ  مسقنم  وا  زا  رهاوج  ود 
ریز و هب  بآ  كاخ و  نوچ  تفاثک  تفاطل و  عبط و  بجوم  رب  شیوخ  ریخب  یکی  ره  دندش  لیام  شیوخ  جازم  بسح  رب  دندش و  مسقنم 
دـیزگرب و همه  زا  دروآ و  دـیدپ  ار  ناسنا  هکناو  تاناویح  تاتابن و  رد  هاکناو  درک  راک  نداـعم  رد  وا  زا  دـعب  لـیام و  قوفب  شتآ  اوه و 

هبترم نآ  رد  مه  زین  ناسنا  دـمآ  ابیز  مامت و  ترطف  زاغآ  دوب و  فیرـش  هبترم  رد  لوا  لقع  هکناـنچ  اـت  تشاد  ینازرا  لـقع  سفن و  توق 
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نیا رد  هک  تیدعب  تیلبق و  نیا  دش و  مامت  هریاد  ات  دمآ  نیسپزاب  هطقن  ترطف  ماجنا  رد  فرشب  دسر 
33 ص : نتم ، همانجارعم ،

رد تفگ  هکناو  دـش  هتفگ  هک  دوب  يوج  بآ و  ایرد و  هن  تفگ  هگنآ  دارم  حرـش  نیا  هلمج  زا  تقلخب  هن  تسا  هبترمب  میتفگ  تادوجوم 
دح شزیچ  چـیهب  متفاین و  نآ  ياهتنم  أدـبم و  مدرک  لـمات  دـنچ  ره  هک  مدوب  هدـیدن  رتگرزب  نآ  زا  هک  مدـید  میظع  يداو  اـیرد  نآ  ربارب 
رد تفگ  هکناو  درک  ناوتن  لماک  لقعب  زج  درجم  دوجو  كاردا  تسین و  رتماع  وا  زا  زا  چیه  هک  دهاوخ  درجم  دوجو  نیدب  درک  متسناوتن 
مان متفگ  مدیـسر  ودب  نوچ  دناوخ  دوخب  ارم  درکیم  لمات  تغارفب  هبترم  ره  رد  هک  مامت  ياهب  رف و  تمظع و  اب  مدـید  هتـشرف  يداو  ربارب 

اهدارم همهب  ات  هاوخب  نم  زا  دنک  وزرآ  ارت  هچ  ره  سرپب و  نم  زا  تسا  لکشم  ارت  هچ  ره  ماهکئالم  رتگرزب  نم  لیئاکیم  تفگ  تسیچ  وت 
برقم کلم  دـنناوخ و  یـسدق  حور  هک  دـهاوخ  ار  وا  هتـشرف  نآ  متفایرد  ار  لوا  رما  مدرک  لـمات  متـسنادب و  هلمج  نیا  نوچ  مهد  ناـشن 

یناحور ياهتذل  هتـسنادان و  ياهزیچ  همهب  ددرگ  علطم  هک  دیآ  دیدپ  شملع  نادنچ  وا  ددمب  دناتـس  ددم  دبای و  هار  ودب  هک  ره  دنیوگ و 
جنر و رایـسب  مدیـسر  هک  اجنیا  ات  تفگ  متـشگ  غراف  شـسرپ  مالـس و  زا  نوچ  تفگ  هکناو  دـشاب  هتفاین  نآ  لثم  هک  يدـبا  ياهتداعـس  و 

دارمب هک  دـشاب  ات  يوب  ارم  تلالد  مسر  یلاعت  قح  تیؤر  تفرعمب و  ات  تسا  هدوب  نآ  اـجنیا  ندـمآ  زا  نم  دوصقم  دیـسر و  نمب  تقـشم 
هملک هک  كاپ  ره  زا  ینعی  مدرگزاب  هناخب  موش و  دنمهرهب  یلک  هدیافب  مسر و  دوخ 

34 ص : نتم ، همانجارعم ،
دوب هکنانچ  دوب  هچ  ره  هک  تسا  هداـشگ  وا  لد  هدـید  تریـصب  هار  زا  دـش  غراـف  تادوجوم  هعلاـطم  زا  نوچ  اـت  تساوخرد  تسا  ضحم 

وا رد  هکنانچ  وا  تدـحو  دسانـشب و  دـبایرد و  ار  ضحم  دوجولا  بجاو  ار و  لوا  تلع  ار و  قلطم  دوجوم  هک  تساوخ  دـیدب  تسنادـب و 
مدوب هدید  هچ  ره  هک  یملاع  ات  درب  دینارذگ و  باجح  رازه  نیدنچ  رب  ارم  تفرگ و  نم  تسد  هتشرف  نآ  تفگ  هکناو  دجنکن  رد  ترثک 

ار و يدزیا  تسـسدق  بانج  نآ  ینعی  ینم  نود  يآ  رتارف  هک  دمآ  باطخ  دیناسر  متزع  ترـضحب  نوچ  مدیدن  چیه  اجنآ  اهملاع  نیا  رد 
فیک و مک و  عضو و  نامز و  ناکمب و  مرجال  تسا  نوریب  ماسقا  نیا  زا  تساهملاع و  نیا  رد  هک  ضرع  رهوج و  مسج و  رد  تسا  كاـپ 

نآ لوبق  زا  تسا  هزنم  كاپ و  رهوج و  هن  تسمـسج و  هن  دوجولا  بجاو  دشابن و  قلعتم  جاتحم و  نیا  دننام  لاعفنا و  لعف و  یتم و  نیا و 
رد ددع  دـیازت  وا  یگناگی  رد  هک  تسا  دـحاو  تینادرف  رد  دـجنگن و  رد  رودـقم  كرـش  وا  تینادرف  رد  هک  تسا  درفم  یکاپب  ضارعا و 

ربکتم ریغتم و  ترثکب  هک  تسا  فرـص  تدـحو  ملاـع  نآ  تسا و  ضحم  دوجو  سپ  تسا  دوجو  ملاـع  رداـق و  يور  نیا  رب  مه  دـیاین و 
نانچ وا  دوجو  يدرجم  تفرعم  هک  ینعی  مدـید  اـنغ  نوکـس و  تغارف و  همه  مدـیدن  تکرح  سح و  ترـضح  نآ  رد  تفگ  هکناو  دوش 

درادهاکن لیح  روص و  هدننکكاردا و  سحب  ماسجا  هک  دجنکن  رد  روناج  چیه  سحب  هک  متفای 
35 ص : نتم ، همانجارعم ،

نآ رد  تفای و  ناوت  رد  ار  وا  ظفح  لایخ و  سحب و  هک  تسا  نوریب  بتارم  نیا  زا  دوجولا  بجاو  اما  دـنک  روصت  لـقع  ظـفحتب  رهاوج  و 
ات هدـیاف  عـمطب  یلحمب  یلحم  زا  یمـسج  تیفیک  تـیمک و  رد  لاـعفناب  يدوـجوم  رد  تـسا  ریغت  تـکرح  هـک  دـشابن  تـکرح  ترـضح 

كرحتم هک  هلمج  نیا  يراـیتخا و  يرگید  نآ  يرهق و  یکی  نآ  شیوـخ  ناـکم  زا  لاـقتنایب  یمـسج  تکرح  اـی  یفلاـخم  زا  نـتخیرگب 
ار اـهزیچ  همه  تسا  كرحم  هک  تسا  دوـجولا  بجاو  نآ  دـشابن و  اور  يو  رب  تکرح  هک  یکرحمب  دنـشاب  دـنمتجاح  ترورـضب  دنـشاب 

تذـل تمظع و  فشک و  ناـنچ  هتـسناد و  مدوب و  هدـید  هک  ار  اـهزیچ  همه  مدرک و  شومارف  ار  دوـخ  دـنوادخ  تبیه  زا  هک  تفگ  هکناو 
نآ زا  تایوزج و  ظفحب  كارداب و  متخادرپ  زین  تینادحو  تفرعمب  تفای  هار  نم  ملع  نوچ  هک  ینعی  متـسم  متفگ  هک  دمآ  لصاح  تبرق 

تینادحو رد  دمآ  دیدپ  قارغتـسا  ینادنچ  داتـسیا و  ورف  راک  زا  یعیبط  یناویح و  ياهتوق  هلمج  هک  دیـسر  هقطان  سفنب  تذل  نادنچ  ملع 
نکاس سرتم و  هک  دـمآیم  باطخ  داتفا و  نم  رب  هزرل  هک  متفای  تبرق  رثا  نادـنچ  تفگ  هکناو  دـنامن  رظن  ماسجا  رهاوج و  ملاـعب  زین  هک 

رود میظع  هک  دوخ  رفس  يریلد  زا  مدیسرتب  تسا  نوریب  ماسقا  نیا  زا  دوجولا  بجاو  هک  متسنادب  متفایرد و  ار  تینادحو  نوچ  ینعی  شاب 
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میب و رس  زا  دوخ و  زا  دنب  نیا  رس  زا  ینعی  يآ  رتکیدزن  دنتفگ  ارم  دراد  نایز  هک  متشادنپیم  تینادحو  تابثا  رد  مدوب  هدش 
36 ص : نتم ، همانجارعم ،

زاب یناویح  تالاعفناب  ینامـسج و  لاعفناب  زگره  هک  دـشاب  یناحور  تذـل  قرغتـسم  هشیمه  هک  دـیاب  تینادـحو  ملاع  هک  يا  رتارف  فوخ 
مدوب هدینـشن  نآ  لثم  زگره  هک  يزاواب  دیـسر  نمب  دنوادخ  مالـس  مدش  رتارف  نوچ  تفگ  هکناو  تسیناویح  لاوحا  زا  دیما  میب و  دتفین و 

تاـبثا وا  نخـس  هک  توـص  فرحب و  تسین  قیـالخ  نخـس  نوـچ  وا  نخـس  هک  دوـجولا  بجاو  مـالک  تقیقح  نم  رب  دـش  فـشک  ینعی 
متفگ وکب  يانث  هک  دمآ  باطخ  تفگ  هکناو  لیـصفت  قیرط  رب  هن  یگلمج  قیرط  رب  دـهاوخ  تفگ  هکناو  حور  رد  ضحم  درجم  تسملع 

متـسنادب ار  دوجولا  بجاو  مالک  تقیقح  تفایرد  ار و  تینادـحو  لامج  داتفا  كاردا  نوچ  هک  ینعی  هتفگ  هک  یناـنچ  دوخ  وت  هک  مناوتن 
قحتـسم دوجولا  بجاو  هک  متـسناد  مدوب  هتفاـین  نآ  زا  شیب  هک  تسویپ  نمب  یتذـل  تسین  توص  فرحب و  وا  نخـس  تسین و  نخـس  هک 

زج اـنث  نینچ  نیا  دـتفا و  ناـبز  تحت  رد  هکنآ  زا  دـشاب  فورح  بیکرت  هک  نتفگ  ناوتن  يو  ياـنث  ناـبزب  هک  متـسناد  اـما  تساـهانث  همه 
تـسار نابزب  وا  يانث  هک  متـسناد  يوزج و  هن  تسا و  یلک  هن  يو  هک  دیاین  تسرد  دوجولا  بجاو  قح  رد  درادـن و  قلعت  یلک  يوزجب و 

تاذ دـق  دـنچ  وا  ملع  هک  دـیاب  وا  روخ  رد  حادـم  ار  لماک  حودـمم  هک  تسناد  لقع  دـیآ و  تسار  لقعب  تبـسن  یـساوح  راک  هک  دـیاین 
مه ینعی  دشابن  وا  روخ  رد  یـسک  حدم  ینعی  درادن  دننام  تسا  دـحاو  درف  دوجولا  بجاو  دـیآ و  دوصقم  قباطم  تفگ  ات  دـشاب  حودـمم 

درک تلاوح  وا  ملعب 
37 ص : نتم ، همانجارعم ،

تفگ هگناو  تسا  شیوخ  تنیز  دوخ  هک  لوقب  هن  تروصب و  هن  فرحب و  هن  تسوا  تاذ  ءاـنث  ناـیب  وا  ملع  تسا و  ملع  همه  وا  رکاذ  هک 
یهاوخ هچ  تفگ  ارم  نوچ  هک  ینعی  دزیخ  رب  اهلاکـشا  ات  مسرپب  دمآ  شیپ  ارم  هچ  ره  هک  هد  یتزاجا  متفگ  هاوخب  يزیچ  هک  دمآ  باطخ 

قلطم ملع  زج  دیـسر  دوجولا  بجاو  ترـضحب  هک  دوب  هدـنامن  ضحم  لقع  زج  يرکف  رفـس  نیا  رد  هک  اریز  ملع  ینعی  هد  تزاـجا  تفگ 
باوج درکیم و  هضرع  دوبیم  هک  لاکـشا  ره  نآ  زا  سپ  اـت  دـنداد  يوب  ماـمت  ملع  زا  وا  تبتر  دوب و  وا  روخ  رد  هک  تساوـخ  تسناوـتن 

زا زگره  نآ و  دـننام  هزور و  زامن و  نوچ  ملع  نآ  يوتف  بسح  رب  ددرگیم  دـهمم  عرـش  دـعاوق  قلخ  تحلـصم  يارب  تفاییم و  یئاـتس 
ياج رب  ینعم  ات  يدمآ  قئالخ  عامتـسا  قفاوم  هک  یظفلب  درکیم  تابثا  دوخ  لقع  دـح  رد  ملعب  ارم  دوجولا  بجاو  تقیقح  رد  داتفین  طلغ 
نوچ ات  درک  هیبعت  رهاظ  رفس  تیاکح  رد  دناهداد  حرش  ار  يرفس  نینچ  هک  يدوب  ملع  نآ  ددم  مه  یتساخنرب و  تحلـصم  هدرپ  يدنام و 
هعماج زونه  رفـس  يرود  زا  مدـمآ  زاـب  هناـخب  مدرکب  همه  نیا  نوچ  تفگ  هگناو  وا  هتفگ  نومـضم  رب  دـشابن  عـالطا  فوقو و  ار  یققحم 
رکفت نوچ  سپ  دوجولا  بجاو  ات  ار  نآ  دوجو  درکیم  كاردا  بیترت  لقع  رطاخب و  تفریم  دوب  يرکف  يرفـس  هک  ینعی  دوب  مرگ  باوخ 

دناد هک  ره  دوب  یمخزمشچ  زا  رتدوز  تلاح  نآ  رد  ندمآ  زاب  دوب  هدشن  راگزور  چیه  تشگزاب  دوخب  دش  مامت 
38 ص : نتم ، همانجارعم ،

ار فراع  لقاع  زج  يرادروخرب  هک  ندومن  یماع  لهاجب و  ار  تاملک  نیا  تسین  اور  دـشاب و  روذـعم  دـنادن  هک  ره  تفر و  هچ  هک  دـناد 
- مالسلا لها  یلع  مالسلا  تاملک و  نیا  ياهزمرب  تسین 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
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دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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