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ینابرق تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ 

باتک تاصخشم 

لها هیقف  ياواتف  اب  قباطم  ینابرق  تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1323 میرکلادبع -  يزاریش  رازآیب  هسانشرس : 
 ، بلاطیبا ع نبیلع  مامالا  هسردم  مق  رـشن :  تاصخـشم  يزاریـش  رازآیب  میرکلادـبع  شراگن  يزاریـش  مراکم  رـصان  یمظعلا  هیآ  تیب 

دلج تشپ  تشادداـی :  لاـیر  26000-60-6632-964 کــباش :  یگنر   ) هـشقن یگنر ،   ) روـصم 148 ص  يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1379
 : عوضوم سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشادداـی :  . The most glorious rite of worship and sacrifice یسیلگناهب

هدر BP188/8/ب92پ4 1379  هرگنک :  يدـنب  هدر   1305 رـصان - . ، يزاریـش  مراکم  هدوزفا :  هسانـش  ینابرق  جـح --  عوضوم :  جـح 
م12091-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/357 ییوید :  يدنب 

[ ءادها ]

رد ار  صالخا  يراکادف و  یگدـنب و  دـیحوت و  ياههاگلزنم  میهاربا و  تازرابم  ياههنحـص  زا  لماک  هرود  کی  تقیقح  رد  جـح  مسارم 
فلتخم ياـههبنج  هب  دنـشاب و  فـقاو  نآ  رارـسا  حور و  هـب  کـسانم  نـیا  ماـجنا  ماـگنه  هـب  ناناملـسم  رگا  دزاـسیم . مـسجم  اـههرطاخ 

هللاۀـیآ تسا . یـسانشناسنا  یـسانشربمایپ و  یـسانشادخ و  لماک  هرود  کی  یتیبرت و  گرزب  سـالک  کـی  دنـشیدنیب ، نآ  کیلوبمـس » »
ج 1 ص 540 هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  یمظعلا 

همدقم

وت هک  ریذپب  ار  ام  تشگزاب  هبوت و  امرف و  هئارا  ام  هب  ار  ام  کسانم  اراگدرورپ ! 1 ؛»  » میحِّرلا ٌباوَّتلا  َْتنا  َکَّنا  اْنیَلَع  ُْبت  َو  انَکِسانَم  انِرا  َو  »
برق هیام  هک  زامن  فیدرمه  یتدابع  تسا ، تدابع  يانعم  هب  کُسن  ناکم ، ناـمز و  مسا  ْکَْـسنَم  عمج  کِـسانَم ، یناـبرهم ». ریذـپهبوت و 
يارب مگرم  میگدـنز و  متدابع و  زاـمن و  وگب : 2 ؛»  » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یِکُُـسن  َو  ِیتاَلَـص  َّنا  لـُق  : » تسا ادـخ  هب  ناـسنا 

نانامهیم ارقف و  هب  ءاطعا  ادخ و  يزور  زا  ندروخ  و  حـبذ ، هلیـسوب  ادـخ  هب  برق  لحم  هک  ار  هاگنابرق  نآرق  تسا ». نیملاعلا  بر  يادـخ 
یتــّما ره  يارب  و  «. 3  » ِماـْعنْالا ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  اـم  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  ْاوُرُکْذَِـیل  ًاَکَْـسنَم  اـْنلَعَج  ٍۀَّما  ِّلُِـکل  َو  : » تسا هدـیمان  کـسنم  تسادـخ ،

هک تسا  یتدابع  ياههاگیاپ  يانعم  هب  کسانم  و  دـننک ». دای  دـننکیم  ینابرق  هک  یناـیاپراهچ  رب  ار  ادـخ  ماـن  اـت  میداد  رارق  یهاـگنابرق 
جح لامعا  یتقو  5 ؛»  » ْمُکَکِسانَم ُْمْتیَضَق  اذاَف  «: » 4  » دوشیم هتفگ  کسانم  زین  جـح  لامعا  دوخ  هب  و  دوشیم ، ماجنا  اجنآ  رد  جـح  مسارم 

َو تسا : ماع  نآ  موهفم  هک  دـنچره  تسا  هتفر  راک  هب  ینابرق  لمع  صوصخ  رد  کَْـسنَم ، نآ  درفم  هکناـنچمه  دـیدروآ » اـجب  هب  ار  دوخ 
رد ارنآ  تسا ، تدابع   8 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  قلطم  يانعم  هب  هکنیا  اب  کُُسن  هژاو  ای  و  « 6  » ًاَکَْسنَم اْنلَعَج  ٍۀَّما  ِّلُِکل 
امش زا  هک  یسک  1 ؛»  » ٍکُُسن ْوا  ٍۀَقَدَص  ْوا  ٍمایِـص  ْنِم  ٌۀَیْدِفَف  ِهِسأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  وا  ًاَضیرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  : » دـناهدرک ینعم  ینابرق  صوصخ 

هیدف ینابرق ، ای  هقدص  ای  هزور  اب  دیاب  دشارتب ) رـس  مارحا  تلاح  رد  دوش  روبجم  و   ) دشاب هتـشاد  یتحاران  رـس  رد  ای  دـشاب  رامیب  جاجح ) )
حبذ اهنآ  نایم  رد  اّما  تسادـخ  هب  برقت  هلیـسو  جـح  لامعا  یمامت  هچرگ  هک  تفایرد  ناوتیم  جـح  هب  طوبرم  تایآ  عومجم  زا  دـهد ».
جح دیـصقلا  تیب  نابرهم  يادخ  نانامهیم  ارقف و  هب  ماعطا  ادخ و  دای  مان و  اب  دادادخ  يزور  نیا  زا  لوانت  ادـخ و  مان  اب  نایاپراهچ  ندرک 

و نآرق ، میهافم  زا  يرود  رثا  رد  ام  رـصع  رد  هنافـسأتم  دوشیم . هتفگ  ینابرق  نآ  هب  ور  نیا  زا  تسادـخ و  هب  برق  هلیـسو  نیرتمهم  هدوب 
اهنت هن  ینابرق  ياهتشوگ  رتشیب  هدش ، جراخ  دوخ  لحم  زا  ینابرق  ینعی  جح  لمع  نیرتمهم  ناوارف ، ياهتیدودحم  نایجاح و  دادعت  ترثک 
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نوچمه ینابرق  هتشذگ  دننام  و  دوشیم . هدنازوس  ای  نفد و  نیمز  رد  هلابز ، تروص  هب  هکلب  دسریمن  دوخ  یعرش  حیحـص و  فرـصم  هب 
ییوس زا  تسین . ءاینغا ، ياهیداش  ماعط و  رد  ءارقف  ندش  میهس  رگیدکی و  اب  ناگدنب  ندش  کیدزن  و  ادخ ، هب  برق  هلیسو  لیعامـسا  حبذ 

هک جــح - کـسانم  ياـهباتک  هـب  بـلغا  دریگیم و  رارق  هجوـت  دروـم  رتـمک  نارکیب ، ياوـتحم  هـمه  نآ  اـب  نآرق  کـسانم  تاـیآ  رگید 
هدنسب تساهنآ  ناکم  نامز و  طیارش  رد  جاجح  تائاتفتسا  تالاوئس و  تالکشم ، هب  یئوگخساپ  جح و  يرهاظ  ماکحا  زا  ییاههعومجم 

هک هدـش  هارمه  نآ  یخیرات  ياههنیمز  اب  نانچنآ  هک  تسا  جـح  ياوتحم  تمکح و  ماکحا و  حور  رگنایب  نآرق  کسانم  تایآ  دـننکیم .
ار اههدرپ  و  دنادرگیمرب ، بقع  هب  ار  نامز   9 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  خرچ  ناهگان  مراکم ، یمظعلا  هللاۀیآ  ریبعت  هب 

هیلع میهاربا  اوح ، مدآ و  رانک  رد  هظحل  نآ  رد  ار  دوخ  یجاح  هک  يروط  هب  دنکیم ، جح  شیامن  هنحـص  دراو  ار  جاجح  دـنزیم و  رانک 
رد دوشیم و  ماگمه  شالت  یعـس و  رد  اهنآ  اـب  دـنیبیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا  رجاـه و  مالـسلا و 

یهلا تـشهب  مـیرح  دراو  ربماـیپ  راـنک  رد  تاـقیم  رد  مارحا  اـب  رئاز  « 1 . » دـسریمن ییاج  هب  شـالت  یعـسیب و  ادـخ  هار  رد  هک  دـباییم 
حبـص رعـشم و  بش  تافرع و  بورغ  رد  دـنکیم و  تشگزاب  هبوت و  ادـخ  يوس  هب  اوح  مدآ و  رانک  رد  تاـفرع  يارحـص  رد  و  دوشیم ،

درادـن بورغ  لوفا و  زگره  هک  ییادـخ  هب  دـنکیم و  اشامت  ار  ناگراتـس  هام  دیـشروخ و  بورغ  عولط و  میهاربا ، رانک  رد  رّـسحم  يداو 
تاقلعتم ریاس  ناج و  لام و  میلست  اب  و  دزاسیم ، رود  دوخ  زا  دنکیم و  ْیمَر  ار  ناطیش  لیلخ ، میهاربا  اب  هارمه  ینِم  رد  دروآیم و  يور 
نوگاـنوگ ياهیدـیع  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نادـناخ  نوچمه  هک  تسا  هاـگنآ  دـسریم و  ادـخ  هب  برق  هلحرم  هب  هاـگنابرق  رد 

اب میوش و  انـشآ  رتشیب  جـح  کسانم  تایآ  اب  ات  هتفای  شراـگن  فدـه  نیا  اـب  هوزج  نیا  هوزج : نیا  شراـگن  زا  فدـه  درادیم . تفاـیرد 
زا باتک  نیا  رد  میبایب . هتـشگ  جراخ  دوخ  طخ  زا  ام  رـصع  رد  هنافـسأتم  هک  ینابرق  لکـشم  يارب  یلح  هار  ماـظع  عجارم  اـهقف و  دومنهر 

مراـکم یمظعلا  هللاۀـیآ  انرـصع » یف  هیحـضالا  مکح   » کـسانم و هنومن و  ریـسفت  زا  صوـصخب  ماـظع  عـجارم  کـسانم  يریـسفت و  بتک 
هک تسا  رکذ  هب  مزال  میاهتـشاد . نایب  لیـصفت  هب  یناـبرق  هلئـسم  لـح  هار  دروم  رد  ار  هلمظعم  لـئالد  میاهدرک و  ناوارف  هدافتـسا  يزاریش 

ینابرق هلئسم  رد  ماظع   10 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  عجارم  ریاس  رظن  اب  هلباقم  ای  تباقر  باتک  نیا  شراـگن  زا  فدـه 
هب هراوـمه  مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  و  تسا . هدـش  دـیدج  ياوـتف  هب  يدؤـم  ینوـنک  طئارـش  رد  هک  تسا  یعجرم  داـهتجا  نیا  هکلب  تسین 
هن تسا  تقافر  ناـنآ  اـم و  ناـیم  هک  دوش  نیدـهتجم  ریاـس  رظن  هب  یمارتحایب  ياهملک  رطـش  اداـبم  هک  دـننکیم  هیـصوت  دوخ  نادرگاـش 

شخب رد  نآ و  هرتسگ  تعاطتسا و  هلئسم  مود  شخب  رد  و  تشاد . میهاوخ  جح  مسارم  هکم و  هچخیرات  هب  یهاگن  لوا  شخب  رد  تباقر .
هللاۀـیآ دـیدج  ياوتف  اهقف و  لح  هار  ینابرق و  مسارم  ای  کسنم  مجنپ  شخب  رد  جـح و  کسانم  مراـهچ  شخب  رد  هرمع و  کـسانم  موس 

11 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  دش . دهاوخ  نایب  يزاریش  مراکم  یمظعلا 

جح مسارم  هّکم و  هچخیرات  شخب 1 :

هراشا

طّـسوت ادـخ  هناخ  يانب  دـیدجت  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هّیرذ  ناکـسا  زار  نابایب  رد  ادـخ  هناخ  نتفرگ  رارق  زار  مدرم  هناـخ  نیتسخن 
جح يارب  یهلا  توعد  نالعا  ءالما و  جح  کسانم  تساوخرد  میهاربا  ماقم  مالسلا  امهیلع  لیعمسا  میهاربا و 

مدرم ادخ و  هناخ  - 1

هدش هتفگ  هّکب  هناخ  مدرم و  هناخ  هللا ) تیب  ، ) ادخ هناخ  هب  قوف  هیآ  رد  ادـخ  هناخ  فلا : « 1  » ًاـکَرابُم َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوا  َّنا 
هب هچنآ  یعامتجا  لئاسم  رد  ًالومعم  و  َنیَملاْعلا ) ِنَع  ٌِینَغ  َهَّللا  َّنا   ) درادن هناشاک  هناخ و  ناکم و  اج و  هب  يزاین  دنوادخ  هک  دـهد  ناشن  ات 
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، دریگ ماجنا  ادخ  ناگدنب  مدرم و  هار  رد  یتمدخ  ره  و  تسا ، ادخ  ناگدـنب  مدرم و  تمدـخ  رد  تقیقح  رد  تسا ، ادـخ  يارب  ادـخ و  مان 
: هنومن ناونعب  داد  رارق  ادـخ ، نیـشناج  هفیلخ و  تاـیآ  عون  نیا  رد  ار  ساـنلا »  » هملک ناوتیم  هک  يروـطب  ددرگیم  بوـسحم  ادـخ  يارب 
ره زا  اهناسنا ، مامت  هچ  تسا  مدرم  هناخ  هناخ ، نیا  يرآ  مدرم  هناخ  ب : دیهدب » هنـسحلا  ضرق  مدرم ) ای   ) هللا هب  « ؛ ًانَـسَح ًاَضْرَق  هَّللا  اوُضْرقا 

همه دـنادرگیم و  دـحتم  مه  رانک  رد  هداوناخ  کی  تروص  هب  مالـسا  نامیا و  هیاس  رد  ار  دیفـس  هایـس و  درم  نز و  نابز ، گنر و  داژن و 
هتفگ هّکب  ادـخ  هناخ  هب  قوف  هیآ  رد  هکنیا  هکب و  هناخ  ج : دـنربیم . رـس  هب  افـص  حلـص و  شیاسآ و  نما و  رد  هناخ  کی  ءاضعا  نوچمه 

ارنآ تسا ، مدرم  عامتجا  لحم  هناخ  نیا  نوچ  و  تسا ، عامتجا  ماحدزا و  يانعم  هب  َکـَب  هداـم  زا  هّکب  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـیاش  هدـش 
همه دوریم و  رانک  اهـضیعبت  همه  گرزب  هناخ  نیا  رد  نوچ  و  تسا ، توخن  رورغ و  ندرب  نیب  زا  کب »  » رگید يانعم  « 2 . » دناهدیمان هّکب 

ص: ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « 3 . » دناهتفگ هّکب  نآ  هب  دنوشیم ، هداوناخ  کی  ءاضعا  ردارب و  مه  اب  توخن  رورغ و  زا  رود 
نیلوا - 1 « 1  » ًاـنِمآ َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیهاْربا  ُماـقَم  ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ  ِهیف  َنیَملاـْعِلل  ًيَدُـه  َو  ًاـکَرابُم  َۀَّکَِبب  يذََّلل  ِساـّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوا  َّنا   14

نآ رد  تسا 3 - نایناهج  تیاده  هیام  رایـسب و  تکرب  ریخ و  ياراد  - 2 هک : تسا  هکب  هناخ  نامه  هدـش ، هداهن  انب  مدرم  يارب  هک  ياهناخ 
مـسارم نیرتهوکـشرپ  دوش . نمیا  دوـش  لـخاد  اـجنآ  رد  هک  سک  ره  - 5 تسا . میهاربا  ماـقم  - 4 تسا . راکـشآ  راگدرورپ  تایآ  هناـخ 

هلمج زا  تکربرپ ، تسا  ياهناخ  يونعم  رظن  زا  مه  يداـم و  رظن  زا  مه  ادـخ ، هناـخ  ًاـکرابم )  ) تکرب هناـخ  15 د : ص : ینابرق ، تداـبع و 
رظن زا  هکنیا  اب  نآ 1 - يدام  تاکرب  هلمج  زا  یهلا و  ياههبذج  نامیا 3 - نوناک  یگتسبمه 2 - تدحو و  نوناک  - 1 نآ : يونعم  تاکرب 

-2 تسه . هدوب و  دابآ  يرهش  اّیهم و  نآ  رد  یگدنز  لئاسو  تاکرب و  تامعن و  عاونا  تسا  یفلع  بآیب و  نابایب  رد  رهش  نیا  یئایفارغج 
هـضرع رگیدکیب  ار  دوخ  عیانـص  اهالاک و  دـنناوتیم  تادابع  زا  تغارف  زا  سپ  یمالـسا  فلتخم  ياهروشک  ناناملـسم  هک  تسا  يزکرم 

هیام ادخ  هناخ  نیملاعلل ) يدـه   ) يدـه هناخ  ه : « 1 ( » ْمَُهل َِعفانَم  اوُدَهْـشَِیل  . ) دـنزادرپب دوخ  یناگرزاب  يداـصتقا و  روما  تیوقت  هب  دـننک و 
زا مادـک  ره  هک  نارئاز  هتخادرپ و  نارئاز  یئاـمنهار  غیلبت و  هب  زکرم  نیا  رد  ناربـهر  نیغلبم و  هراومه  هدوب و  ناـیناهج  داـشرا  تیادـه و 

روضح هکم  رد  هک  یناسک  هب  ناتـسود  لیماف و  اب  رادید  نمـض  رد  ار  دوخ  ياههتخومآ  جح و  مایپ  تشگزاب  ماگنه  هب  دنتـسه ، یتکلمم 
تاقالم و اب  نآرق  توالت  یعمجهتـسد و  تدـحو و  زامن  دـننام  هدـنزاس  ياههمانرب  زا  هتـشذگ  ناناملـسم  نینچمه  دـنناسریم . دنتـشادن 
. تسا دنمدوس  دیفم و  رایسب  نانآ  یعامتجا  لقع  یگنهرف و  دشر  رد  و  دنزادرپیم ، راکفا  رظن و  لدابت  هب  مه  اب  ناناملـسم  ریاس  اب  رادید 
تدابع و مسارم  نیرتهوکشرپ  يادخ  شتسرپ  ادخ ، هب  نامیا  زا  تسا  يرایـسب  ياههناشن  تایآ و  هناخ  نیا  رد  تایآ ) هیف   ) تایآ هناخ  و :
ز: شالت . یعـس و  اب  مأوت  ادخ  هب  لّکوت  رثا  رد  مزمز  بآ  شیادیپ  و  قلخ ، رد  ادخ  یگناگی  دـیحوت و  زا  یباتزاب  اتکی و   16 ص : ینابرق ،

نآ ياپ  ياج  تسا ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  گرزب  ربمغیپ  زا  ییاههناشن  زین  هناخ  نیا  رد  میهاربا ) ماقم   ) مالـسلا هیلع  میهاربا  هناخ 
رانک رد  لیعامسا ) رجح   ) لیعامسا رجاه و  هناخ  ح : هداهن . انب  ار  دیحوت  ناینب  گنس  هداتـسیا و  هناخ  نیا  يانب  يارب  هک  یلحم  ترـضح ،

زا يرود  اهجنر و  اهیتخـس و  همه  نآ  و  دنتـسج ، لّکوت  ادـخ  هب  لماک  ینامیا  اب  هک  تسا  لیعامـسا  شدـنزرف  رجاـه و  هناـخ  ادـخ  هناـخ 
هب ار  اهنآ  هناخ  هک  داد  ماقم  نانآ  هب  نانچنآ  دنوادخ  هجیتن  رد  و  دـندیزگرب ، ار  ادـخ  هناخ  راوج  دـندرک و  لّمحت  ار  نطو  ردـپ و  رهوش ،

هکم نیمزرس  نآ ، تکرب  هب  هناخ و  نیا  میهاربا  ترضح  تساوخرد  هب  دنوادخ  ًانمآ ) ناک  هلَخَد  نم  و   ) نمأ هناخ  ط : تسویپ . دوخ  هناخ 
گنج و هنوگره  هدوب  حلص  تینما و  شمارآ و  هیام  هناخ ، نیا  رهـش و  نیا  « 1 « » ًاَنِمآ َدَلَْبلا  اذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  : » داد رارق  ناما  نما و  رهـش  ار 

هروس رد  قیتع ) تیب   ) نهک هناخ  ي : دنتسه . ناما  رد  ضرعت  هنوگره  زا  ناهایگ  و  تاناویح ، یتح  هکیئاج  ات  تسا ، عونمم  نآ  رد  لادج 
اب ناگدـنیآ  هدوب و  اهناسنا  عامتجا  لحم  نونک  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  هچ  هدـش  هدـیمان  قیتع  هناـخ  هناـخ ، نیا  ، 21 جح :

ساسحا خیرات  لوط  رد  اهناسنا  همه  اب  دننیبیم و  ریسم  کی  رد  و  ماگمه ، نانآ  اب  ار  دوخ  ناینیشیپ ، ناربمایپ و  ياپ  ياج  راثآ و  هدهاشم 
. دننکیم یگتسبمه 

نابایب رد  ادخ  هناخ  نتفرگ  رارق  زار  - 2
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.« دهدیم رارق  شیامزآ  دروم  جح  مسارم  رد   ] ار امش  دنوادخ  دیاهدروآ : نامیا  هک  یناسک  يا  1 ؛»  .... » هَّللا ُمُکَّنَُوْلبََیل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  »
رفن نیرخآ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  ار  ناینیشیپ  ناحبس  يادخ  هک  دینیبیمن  ایآ  دیامرفیم : قوف  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

هک ياهناخ  داد . رارق  مارحلاتیب  ارنآ  و  دونـشیم ، هن  دـنیبیم و  هن  دوس . هن  دراد و  ناـیز  هن  هک  دومزآ  ییاهگنـس  هب  ناـهج ، نیا  مدرم  زا 
نیرتعافترامک نیمز و  هعقب  خالگنس  نیرتتخـس  نیرتراوشد و  رد  ارنآ  و  ًاَماِیق ) ِساَّنِلل  ُهَلَعَج  يذَّلا   ) تشاداپب مدرم  ماوق  مایق و  يارب  ارنآ 

بآمـک و ياههمــشچ  ناور و  زیر و  ياـهگیر  نـشخ و  ياـههوک  ناـیم  رد  داد ، رارق  اـهیداو  نیرتگـنت  رد  ضرع و  رظن  زا  اـیند  هـطقن 
نآ هب  هک  داد  نامرف  شنادنزرف  مدآ و  هب  سپس  نایدام . بسا و  هن  دنریگیم و  دشر  دنفـسوگ  واگ و  هن  اهنآ  رد  هک  مه  زا  رود  ياههیرق 
دوخ تشهب  هب  ناـنآ  نتفر  هلیـسو  شیوـخ و  تمحر  تیب  ار  نآ  ادـخ  دـنیآرد و  گرزب  شیاـمزآ  ضرعم  رد  اـت  دـنروآ ...  يور  يوـس 

، هتسویپ ياهانب  هویمرپ و  ناتخرد  وراومه  ياهنیمز  اهرهن و  اهغاب و  نایم  رد  ار  دوخ  مارحلاتیب  هک  دومرفیم : هدارا  دنوادخ  رگا  دنادرگ .
دنوادـخ اما  دـینادرگیم ، زیچان  الب  شیامزآ  یکچوک  بسح  رب  ار ، ازج  شزرا  دـهد ، رارق  دابآ  ياههار  گنر و  ییالط  ياهمدـنگ  نیب 

رایسب شوخان و  ياهدادیور  هب  ار  نانآ  دهاوخیم و  یگدنب  نانآ  زا  نوگانوگ  ياهتدهاجم  اب  دیامزآیم و  اهیتخس  عاونا  اب  ار  شناگدنب 
هب هداشگ  ياهرد  اهشیامزآ ، نیا  ات  ددرگ و  نیزگیاج  ناشناج  رد  ینتورف  دور و  نوریب  ناشیاهلد  زا  ییاتسدوخ  ربک و  ات  دیامرفیم  التبم 

«2 «. » دروآ مهارف  وا  شیاشخب  يارب  ناسآ  ياهببس  دنک و  داجیا  یهلا  ناسحا  لضف و  يوس 

هکم رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هّیرذ  ناکسا  زار  - 3

رد ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  راگدرورپ ! 1 ؛»  » ةالَّصلا اوُمیُقِیل  اـنَّبَر  مَّرَحُملا  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  َْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسا  ّینا  اـنَّبَر  »
مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  دنراد ». اپرب  ار  زامن  ات  مداد  تنوکـس  وت  یمارگ  هناخ  رانک  رد  هایگ  بآ و  زا  یلاخ  يارحـص  يداو و 

دروآیم و عرزیمل  کشخ و  نابایب  نینچ  هب  ار  دوخ  هیرذ  دنکیم و  ترجاهم  هکم  هب  لباب  روا و  هافررپ  زبسرـس و  ندـمتم و  نیمزرـس  زا 
. دنزاس رارقرب  طابترا  ادخ  اب  دنراد و  اپب  ار  زامن  ات  دـهدیم  ناکـسا  ادـخ  هناخ   19 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  راـنک  رد 
. دشاب ادخ  هب  اهنت  ناشیاّکتا  لّکوت و  هجیتن  رد  دنک و  عطق  دوخ  ریغ  زا  ار  مرح  لها  ارحص و  نانکاس  دیما  هلیـسو  نیدب  دنوادخ  هک  دشاب 

َناکَم َمیهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذا  ِو  : » دـشاب كاپ  نانآ  دوجو  ثول  زا  هراومه  هکم  دـنریگن و  ياپ  نیمزرـس  نیا  رد  توغاط  كرـش و  ایند و  لها  ات 
هب تمدخ  یگدنب و  زامن و  ناشفده  دـنهدن و  رارق  دوخ  یـساسا  دـصقم  فدـه و  ار  تراجت  راّجت ، ات  « 1 « » ًاْئیَش ِْیب  َكِرُْـشت  ْنا ال  ِْتیَْبلا 

اهتورث و عمط  هب  ناـیاشگروشک  نارگرامعتـسا و  اـت  « 2 « » ِدوُـجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َْنیِمئاـْقلا  َو  َْنیِِفئاَّطِلل  َِیتـَْیب  ْرِّهَط  َو  : » دـشاب ادـخ  هناـخ  نارئاز 
هاگهانپ مدرم و  هعجارم  لحم  ار  هبعک  هناـخ  3 ؛»  » ًاْنما َو  ِساَّنِلل  ًۀـَباثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذا  َو  : » دـنزاسن زات  تخات و  هلمح و  دروم  ارنآ  شرئاخذ 

رارق ایند  هقطنم  نیرتریقف  رد  ار  شاهناخ  دوخ  دـنوادخ  هک  دوش ، راکـشآ  تعانق  رقف و  راختفا  تفارـش و  اـت  میداد » رارق  ناـنآ  يارب  ینما 
هلزلز ناهج  رگ  دناهدز  تعانق  يارحـص  هب  همیخ  ار  هکنآ  ترخآ : رد  مه  دـنرادروخرب و  نما  هناخ  زا  ایند  رد  مه  ناگـشیپتعانق  هداد و 

قرب و قرز و  زا  يراـع  هک  دـهدیم  رارق  ییاـهناسنا  بلق  رد  ار  شتفرعم  هبعک  دـنوادخ  هک  دـنبایرد  اـهناسنا  اـت  تسین  یناریو  مغ  دزیخ 
«1 . » دشاب ایند  تبحم  زا  یلاخ 

مالسلا امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  طسوت  ادخ  هناخ  يانب  دیدجت  - 4

 ...« زین لیعمسا  دربیم و  الاب  ار  ادخ  هناخ  ياههیاپ  میهاربا  هک  هاگنآ  رآ  دای  هب  و  « 1  ... » ُلیعامْسا َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیهاْربا  ُعَفْرَی  ْذا  َو  »
تبحم رهم و  دروم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دید ، مزمز  رانک  رد  ار  لیعامسا  هکم  هب  دوخ  رفس  نیموس  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

نیا رد  وت  ایآ  یتیرومأم - ؟ هچ  تفگ : لیعامـسا  تسا - . هداد  یتیرومأم  نم  هب  دـنوادخ  لیعامـسا : يا  تفگ - : وا  هب  هاـگنآ  داد و  رارق 
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هب هداد و  رارق  نم  يارب  یهاگیاج  ار  شاهناخ  ناکم  دـنوادخ  مهدیم - . يرای  ار  امـش  ًامتح  يرآ  ینکیم - ؟ کـمک  نم  هب  تیرومأـم 
زاـمن هب  ناگدـننک و  فاوـط  يارب  كاـپ و  یتـسرپتب  كرـش و  ياـهیگدولآ  زا  ارنآ  منک و  اـنب  دـیدجت  ار  شاهناـخ  هک  هدوـمرف  رما  نم 

ِیْتَیب ْرِّهَط  َو  ًاَْئیَـش  ِیب  ْكِرُْـشت  ْنا ال  ِْتیَْبلا  َناکَم  َمیهاْرباـِل  اـنأََّوب  ْذا  َو  منادرگ : هزیکاـپ  ناگدـنرب  دوجـس  ناگدـنور و  عوکر  ناگداتـسیا و 
اهگنس مالسلا  هیلع  لیعامسا  دندرک . ادخ  هناخ  يراذگهیاپ  هب  عورش  دنتساخ و  اپب  مه  اب  هاگنآ  « 2 . » ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َْنیِِمئاْقلا  َو  َْنیِِفئاَّطِلل 

«. 3  » تشاذگیم راک  ار  اهنآ  میهاربا  ترضح  دروآیم و  رانک  هشوگ و  زا  ار 

مالسلا هیلع  میهاربا  ماقم  - 5

زا يرادـقم  هک  یماگنه  داد .» رارق  میهاربا  هاگیاپ  ماقم و  راگدرورپ ، راکـشآ  تایآ  هناـخ  نآ  رد  1 ؛»  ... » َمیهاْربا ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ  ِْهِیف  »
عفر یگنس  يور  هب  دشیم ، هتسخ  اهگنس  نتشادرب  زا  یتقو  دوب ، دنملاس  ریپ و  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تفر ، الاب  ادخ  هناخ  يانب 

«2 . » تسا میهاربا » ماقم   » نامه اج  نآ  دربیم  راک  هب  نامتخاس  رد  تشادیمرب و  ار  گنس  سپس  درکیم ، یگتسخ 

ادخ هب  تشگزاب  هبوت و  يارب  جح  کسانم  تساوخرد  - 6

ار ام  تشگزاب  هبوت و  امرف و  هئارا  ام  هب  ار  ام  هرمع  جـح و   ] کسانم اراـگدرورپ ! میحَّرلا ؛ ُباَّوَتلا  َْتنا  َکَّنا  اـْنیَلَع  ُْبت  َو  انَکِـسانَم  اـنِرا  َو  »
فاوط هناخ  رود  هب  هکیلاح  رد  هبعک  يانب  مامتا  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  ینابرهم .» ریذـپهبوت و  وت  هک  ریذـپب 

هب ار  سدقم  ناکم  نآ  تادابع  ریاس  جح و  مسر  هار و  دنادرگ و  یعقاو  ناملـسم  ار  ناشنادنزرف  نانآ و  هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  دندرکیم ،
. تخومآ ودنآ  هب  هفرع  زور  ات  زاغآ  زا  ار  جح  کسانم  داتـسرف و  ار  لیئربج  دنوادخ  دریذـپب  ار  نانآ  تشگزاب  هبوت و  دـهد و  هئارا  نانآ 

«1»

جح يارب  یهلا  توعد  - 7

ٍتامُوْلعَم ٍماّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اورُکْذَی  َو  ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْـشِیل  ٍقیِمَع  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاَجِر  َكُوتأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذا  َو 
زا هار - يرود  زا  هدـش  رغال  ياهبکرم  رب  هراوس - هدایپ و  ات  هد  ادـن  جـح  يادا  يارب  مدرم  ناـیمرد  و  « 1  » ِماْعنْالا ِۀَْـمیَِهب  ْنِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع 

میهاربا ترـضح  هکنآ  زا  سپ  دننک . دای  نیعم  ياهزور  رد  ار  ادـخ  مان  دنـشاب و  نتـشیوخ  عفانم  دـهاش  ات  دـنیآ . وت  يوس  قیمع  ياههرد 
مالسلا هیلع  میهاربا  نک . جح  مالعا  مدرم  نایم  هک  دمآ  ادن  تشاد  اپب  ار  ادخ  هناخ  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  شدنزرف  کمک  اب  مالـسلا  هیلع 
مـالعا وت  زا  دومرف  دـنوادخ  منک ؟ توعد  جـح  هب  ار  ناـهج  رـسارس  مدرم  همه  مناوتیم  هنوگچ  متـسین  رتشیب  نت  کـی  نم  تشاد  راـهظا 
نامرف هب  . ) ْکیَِّبل َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، وگب : هک  دمآ  ادـن  میوگب ؟ هچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  نایناهج  شوگ  هب  نآ  ندـناسر  ام  زا  ندرک و 

درک و نمی  هب  ور  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیـسر  ارف  جح  تقو  نوچ  دش . هتفگ  هک  دوب  کیبل  نیتسخن  نیا  و  نامرف ) هب  اراگدرورپ ،
راید نآ  مدرم  هب  ار  یهلا  توعد  درک و  قرـشم  يوسب  يور  هاگنآ  ْکیَِّبل . َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، دینـش : خساپ  درک ، توعد  جـح  يوس  هب  ار  مدرم 

: دینـش باوج  دناوخارف . ادـخ  هناخ  هب  ار  نیمز  برغم  مدرم  درک و  برغم  يوس  ور  سپـس  ْکیَِّبل . َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، دینـش : خـساپ  درک . ءالما 
َّمُهَّللا ْکیََّبل ، دـنداد : باوج  ماش  مدرم  درک و  ءاشنا  ار  کیََّبل . مُهَّللا  ْکیََّبل ، هملک  درک و  ماـش  يوس  هب  ور  هاـگنآ  و  کـْیَِّبل . َّمُهَّللا  کـْیََّبل ،

25 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « ، 2 . » ْکیَِّبل

جح عاونا  تعاطتسا و  شخب 2 :

هراشا
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تـسرهف هرمع  جـح و  عاونا  جـح  هار  رد  ندرک  جرخ  نآ  هرتـسگ  تعاطتـسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  طّـسوت  جـح  هب  توـعد 
هتسویپ مه  هب  دحاو  کی  هرمع  جح و  لامعا  هرمع  جح و  کسانم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  جح  هب  توعد  - 1

سک ره  هک  تسا  مدرم  رب  ادـخ  قح  نیا  و  « 1 . » َْنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِینَغ  َهَّللا  َّناَف  َرَفَک  ْنَم  َو  اًْلِیبَس  ِْهَیلا  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو 
هک دـنادب  دـیاب  دزرو  رفک  هک  یـسک  دروآ و  اجب  ار  جـح  مسارم  دـنک و  هناخ  گنهآ  دراد ، ییاـناوت  تعاطتـسا و  هکم  هب  ندیـسر  يارب 
نم  » اب تسا و  ماـع  مدرم ) رب   ) ساـنلا یلع  - 1 دـناهدرک : طابنتـسا  قوف  هیآ  زا  ار  ریز  ماکحا  اهقف  تسا . زاینیب  نایناهج  همه  زا  دـنوادخ 

مدرم زا  هتسد  نآ  ینعی  تسا ، هدش  صاخ  هب  لیدبت   28 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  دراد ) تاعاطتسا  سک  ره  « ) عاطتسا
جح نامرف  هک  تسا  یهیدب  - 3 دریگیم . رب  رد  ار  اهاثنخ  نانز و  نادرم و  َعاطَتْسا ، ِنَم  سانلا و  هملک  - 2 دنراد . ییاناوت  تعاطتسا و  هک 

ثیدح رد  و  دریگیمن ، رب  رد  دنتـسه  كاردا  دقاف  هک  ار  يدارفا  تسا و  مهف  باطخ  طرـش  لقع  رظن  زا  نوچ  دوشیم  لقاع  دارفا  لماش 
. ندمآ لقع  هب  ماگنه  ات  هناوید  ب : غولب . ماگنه  هبات  كدوک  فلا : تسا : هدش  هتشادرب  فیلکت  هتـسد  هس  زا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

«1 . » يرادیب ماگنه  هب  ات  باوخ  ج :

نآ هرتسگ  تعاطتسا و  - 2

رب نیاربانب  یقیرط  تعاطتسا  یلام د : تعاطتسا  یندب ج : تعاطتسا  ب : ینامز . تعاطتسا  فلا : دوشیم : ریز  دراوم  لماش  تعاطتـسا  - 4
هکلب دشاب  رفـس  هنیزه  کلام  صخـش  هک  تسین  مزال  - 5 دوب . دهاوخن  بجاو  جـح  دـشاب ، قوف  ياهیئاناوت  زا  کی  ره  دـقاف  هک  یـسک 
لوبق هکنیا  رگم  دوشیم  بوسحم  عیطتسم  دشخبب ، يو  هب  ار  جح  رفـس  هنیزه  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ، یفاک  نآ  زا  يرادربهرهب  ناکما 

-6 29 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ   27 جح ، کسانم  مراکم ، یمظعلا  هللاۀیآ  دشاب . وا  تمرح  کته  ّتنم و  مزلتـسم  نآ 
ناتراگدرورپ ترفغم  يوس  هب  1 ؛»  » مُکِّبَر ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلا  اوُعَراس  َو  : » فلا لـیلد : دـنچ  هب  تسا  يروف  بجاو  قوف ، هیآ  رد  جـح  بوجو 

. دراد تیروف  رد  تحارص  َْنیَِملاْعلا ) ِنَع  ٌِینَغ  َهَّللا  َّناَف  َرَفَک  ْنَم  َو  : ) رفک هب  دننک  جح  كرت  هک  یناسک  دیدهت  بیقعت و  ءاف  ب . دیباتشب .»
زا هّمذ  تئارب  لصا  ب : دوشیم . لمع  نآ  بتارم  لقا  رب  قلطم  ظفل  فلا : اریز : تسین  بجاو  جـح  رتشیب  راـبکی  رمع ، تدـم  لوط  رد  - 7
رب دئاز  تسا و  رمع  رد  رابکی  جـح  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  د : دـنکیمن . رارکت  ياضتقا  رما  ج : تسا . رابکی  زا  رتشیب 

: يربخ هغیص  کبس و  اب  فلا : تسا : هدماین  نآ  ریغ  رد  هک  تسا  جح  رما  رد  دّدعتم  تادیکأت  ياراد  قوف  هیآ  - 8 « 2 . » تسا بحتسم  نآ 
ادـتبا د : ِساَّنلا » یَلَع  ِهَِّلل  : » مدرم ندرگ  رب  ادـخ  ّقح  ناونع  هب  ج : ِْتیَْبلا » ُّجِـح  : » هیمـسا هلمج  تروص  هب  ب : ِْتیَبـْلا » ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  »

« َرَفَک ْنَم  َو   » رفک هب  جح  كرت  ندـیمان  ه : َعاطَتْـسا » ِنَم   » عیطتـسم دارفا  هب  نآ  صیـصخت  هاگنآ  و  ِساَّنلا » یَلَع   » مدرم همه  هب  مکح  میمعت 
رگناـشن قوف  هیآ  رد  ٌِّینَغ » َهّللا  َّناَـف   » يزاـینیب رکذ  و : دوشیم . بوسحم  گرزب  ناـهانگ  زا  تسا و  ناگـشیپرفک  راـک  جـح  كرت  ینعی 

زا ادـخ  « ) َْنیَِملاعلا ِنَع  ٌِّینَغ   » ریبعت 30 ز : ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  تسا . جـح  ناگدـننکكرت  رب  یهلا  مشخ  تمظع 
زا تسا و  زاینیب  نایناهج  همه  زا  دـنوادخ  ینعی  دـناسریم ، ار  يرتشیب  دـیکأت  وا ) زا  زاینیب  « ) ُْهنَع ٌِّینَغ   » ياج هب  تسا ) زاـینیب  ناـیناهج 

«1 . » تسا زاینیب  یلوا  قیرط  هب  جح  هدننک  كرت 

جح هار  رد  ندرک  جرخ  - 3

، دوخ تسد  اب  دینک و  جرخ  ادخ  هار  رد  و  « 2 . » َنینِسْحُملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا  اُونِـسْحا  َو  ِۀَُکلْهَّتلا  َیلا  ْمُکَیِْدیَاب  اوُْقُلت  َو ال  ِهَّللا  ِلیبَس  ِیف  اوُقِْفنا  َو  »
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ماکحا نایم  نآ  ندمآ  قوف و  هیآ  میمعت  زا  دراد .» تسود  رایـسب  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  دینک  ییوکین  دـینکفین و  تکاله  هب  ار  دوخ 
جرخ ادخ  هار  رد  دـیاب  و  - 2 « 3 « » اوُقِْفنا َو  : » تخادرپ هشوت  داز و  كرادت  هیهت و  هب  دـیاب  جـح  رفـس  يارب  - 1 هک : دوشیم  هدافتـسا  جح 

هک اریز  درک . جح  رفس  هب  تردابم  نآ  نیا و  هب  لاّکتا  ای  لّکوت  فرِـص  هب  هشوت ، وداز  نودب  دیابن  - 3 « 4 « » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنا  َو  : » درک
هک تسا  بحتسم  جح ، رفـس  هار  رد  قافنا  زا  هتـشذگ  - 4 ِۀَُـکلْهَّتلا .» َیلا  ْمُکَیِدـْیِاب  اوُْقُلت  َو ال  : » تسا تکاله  يداو  هب  دوخ  ندـنکفا  نیا 

تـسود ار  ناراکوکین  دـنوادخ  هک  دزادرپب  دـنمزاین  دارفا  هب  یکین  ناسحا و  هب  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  يرتشیب  تاـناکما  ناـسنا 
دینیبیم ار  ادخ  ییوگ  هک  دینک  تدابع  قافنا و  ادخ  هار  رد  نانچ  نآ  جـح  مسارم  رد  - 5 َنینِسْحُملا .» ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا  اُونِـسْحا  َو  : » درادیم

 ...« ُهاََرت َکَّناَک  َهَّللا  ُدَبْعَت  ْنا  ُناسْحإلا  ( » دینک ناسحا  « ) اُونِسْحا َو  : » دنیبیم ار  امش  ادخ  دینیبیمن ، ار  وا  امش  رگا  هک 

هرمع جح و  عاونا  - 4

 ... مارَْحلا دِجْسَْملا  يرِضاح  ُهلْها  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلذ  يْدَْهلا ... ، َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیلا  ِةَرْمُْعلِاب  عَّتَمَت  ْنَمَف  ِهَِّلل ...  َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  اوِّمتا  َو 
یـسک يارب  مکح  نیا  تسا ...  رّـسیم  ینابرق  زا  هچنآ  سپ  دیآرد  جح  هب  عتمت  هرمع  زا  هکره  دیروآ ...  اجب  مامت  ار  هرمع  جـح و  لامعا 

ره هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هرمع  جح و  مامتا  هب  نامرف  تسا  بجاو  جـح  دـننام  هرمع  - 1 دشابن . مارحلادجـسم  میقم  شاهداوناخ  هک  تسا 
ّتیهاـم بوـجو  مزلتـسم  ازجا  زا  کـی  ره  بوـجو  تسا و  بوـجو  يارب  رما  هک  اریز  دـنوش  هدروآ  اـجب  هک  تسا  بـجاو  دـنتدابع و  ود 

کلام هفینحوبا و  اهنت  مالـسا  ءاهقف  نایم  زا  تسا . بجاو  زین  هرمع  تسا ، بجاو  جح  هک  روطنامه  سپ  تسا  ءازجا  نآ  زا  هدـش  بیکرت 
رد عورـش  اب  زین  ود  نیا  رظن  زا  دـیدرک ،. عورـش  ار  لمع  ود  نیا  هاـگره  هک  دـناهدرک  ینعم  نینچ  ار  هیآ  و  دناهتـسناد . بحتـسم  ار  هرمع 

یجح عتمت ، جح  دارفا  ناِرق و  عُّتَمَت ، تسا : هنوگ  هس  رب  جح  هک  دیآیمرب  قوف  هیآ  زا  جح : عاونا  - 2 دوشیم . بجاو  نآ  مامتا  بحتسم ،
یجاح هک  تسا  یجح  ناِرق ، جـح  دارفا . ناِرق و  جـح  فالخ  رب  ّجَْـحلا . َیلا  ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  تسا : جـح  همدـقم  نآ  رد  هرمع  هک  تسا 

. ددـنبیم مارحا  هیبلت  اب  دـهاوخب  رگا  نخان و  ای  وم  ندرک  هاتوک  ای  راعـشا  اب  دـنکیم و  ینابرق  لحم  هناور  ار  دوخ  ینابرق  مارحا  اـب  هارمه 
، عتمت  ) جح هرمع  - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  هرمع  هرمع  عاوـنا  - 3 ددنبیم . مارحا  کیبل  نتفگ  اب  طقف  رازگجـح  هک  تسا  یجح  دارفا  جـح 

هرمع . 1 دنفلتخم : رگیدکی  اب  ریز  تاهج  رد  هرمع  ود  نیا  هدرفم . هرمع  . 2 32 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  دارفا ) نارق و 
، عتمت جح  نآ و  نایم  هلصاف  رد  هک  دوشیم  هتفگ  عتمت  نآ  هب  تهج  نآ  زا  و  دوشیم . هدروآ  اجب  عتمت  جح  زا  لبق  هک  تسیاهرمع  عتمت ،
. دنوشیم بوسحم  لمع  کی  هدوب  طوبرم  رگیدکی  اب  ود  ره  هکنیا  اب  دوشیم ، لالح  دوب  هدش  مارح  هرمع  مارحا  اب  هک  یبایماک  تّذـل و 

نرق قرع ، تاذ  هفحج ، هفیلحلاوذ ، عتمت  هرمع  تاقیم  . 3 تسا . بجاو  هدرفم  هرمع  رد  اّما  تسین  بجاو  ءاـسن  فاوط  عتمت ، هرمع  رد  . 2
، دروآیم اجب  عتمت  هرمع  هک  یسک  . 4 تسا . هّیبیدح  ای  میعنت  ای  هنارعج  ینعی  رتکیدزن  عاعـش  رد  هدرفم ، هرمع  تاقیم  اّما  ململی  لزانملا و 

اجب هدرفم  هرمع  هک  یـسک  اّما  تسین . زیاج  قلح )  ) ندیـشارت رـس  و  نخان ) ای  وم  ندرک  هاـتوک   ) ریـصقت اـب  زج  دوشیمن  جراـخ  مارحا  زا 
. ریصقت ای  رس ) ندیشارت   ) قلح نیب  تسا  ریخم  دروآیم 

دارفا نارق و  اب  عتمت  جح  فالتخا  - 5

دریگیم ماجنا  جح  ياههام  رد  عتمت  جح  هرمع و  . 2 دارفا . نارق و  جح  فالخ  هب  دوش  ماجنا  لاسکی  رد  مه  اب  دیاب  عتمت  جـح  هرمع و  . 1
لاح رد  ار  شّجح  فاوط  هک  تسین  حیحـص  دروآیم  اـجب  عتمت  جـح  هک  یـسک  . 3 دارفا . نارق و  جح  فالخب  تامُوْلعَم ) ُرَهْـشا  ُّجَْـحلا  )

رد ار  نآ  ءاسن  فاوط  یعـس و  فاوط و  دیاب  عتمت  جح  رد  . 4 دارفا . نارق و  جح  فالخب  درادب  مدقم  رعـشم  تافرع و  فوقو  رب  يرایتخا 
هجحلايذ هام  لوط  رد  ناوتیم  دارفا  نارق و  جـح  رد  اما  تسا  يزجم  یلو  دراد  هانگ  دـتفیب ، ریخأت  رگا  داد و  ماجنا  مهدزای  اـی  مهد  زور 

هکم یلیم  هدودحم 48  رد  ناشهداوناخ  هک  تسا  یناسک  صوصخم  عتمت  جـح  . 5 درادن . یهانگ  چیه  تخادـنا و  ریخأت  هب  ار  قوف  لامعا 
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يارب دارفا  نارق و  جح  ِمارَْحلا و  ِدِجْسَْملا  يرِـضاَح  ُهَلْها  نُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلذ  دشابن  نکاس   33 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ 
زا یخرب  رگم  « 1 ( » هَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  ّجَْـحلا  اوِّـمتا  و   ) تسا نآ  رد  نارـضاح  هکم و  لـها  صوـصخم  دارفا  نارق و  جـح  . 6 تسا . هکم  یلاـها 

دیاب دروآ ، اج  هب  عتمت  هرمع  دناوتیمن  تقو  قیـض  هطـساو  هب  هک  یـسک  ای  ضئاح  نز  دننام  دنوشیم  ياهضراع  راچد  هک  عتمت  نایجاح 
اجنآ رد  جاجح  ریاس  لـثم  و  دوش ، تاـفرع  راپـسهر  هدرک  لودـع  دارفا  جـح  هب  هک  عتمت ، هرمع  مارحا  ناـمه  هب  دـنک و  دارفا  جـح  دـصق 

یناـبرق دارفا  نارق و  جـح  رد  . 7 « 2 . » تسا بحتـسم  تسین و  بجاو  هک  ینابرق  زجب  دروآیم  اجب  ار  يدـعب  لاـمعا  ریاـس  دـنک و  فوقو 
نینچ ریز  لودج  رد  هرمع  جح و  عاونا  ِيْدَْهلا . َنِم  رَْـسیَتْسا  اَمَف  ّجَْحلا  َیلا  ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  تسا : بجاو  عتمت  جح  رد  اما  تسین  بجاو 

جح عاونا  دارفا  جح  دارفا  هدرفم  هرمع  دوشیم : هصالخ 

عتمت هرمع  جح و  کسانم  تسرهف  - 6

رد ریصقت و  یعس 5 . فاوط 4 . زامن  تعکر  ود  فاوط 3 . مارحا 2 . . 1 تسا : زیچ  جـنپ  عتمت  هرمع  لامعا  « 1  » ِهَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  َّجـحلا  اوُِّمتا  َو 
رد فوقو  هـکم 2 . رد  مارحا  . 1 تسا : لـمع  ياراد 13  عـتمت  جـح  و  دوـشیم . هدوزفا  نآ  زاـمن  تعکر  ود  ءاـسن و  فاوـط  هدرفم  هرمع 

فاوط 9. زامن  تعکر  ود  ادخ 8 . هناخ  فاوط  ینم 7 . رد  ریـصقت  ای  قلح  ینابرق 6 . هبقع 5 . هرمج  یمر  رعشم 4 . رد  فوقو  تافرع 3 .
یمر . 13 قیرشت )  ) ات 13 ياهبـش 11  رد  ینم  رد  هتوتیب  ءاسن 12 . فاوط  زاـمن  تعکر  ود  ءاسن 11 . فاوط  هورم 10 . افـص و  نیب  یعس 

. زور ره  رد  هناگهس  تارمج 

. هتسویپ مه  هب  دحاو  کی  هرمع  جح و  لامعا  - 7

تـسا نیا  هب  جح  مامتا  دناهتفگ  یـضعب  دیراذگن . مامتان  دینک و  مامت  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  لامعا  « 2  ... » ِهَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْـحلا  اوُِّمتا  َو 
تدابع نیا  هب  هناصلاخ  دناهتفگ  یخرب  دشاب و  لالح  لام  زا  شرفـس  هنیزه  یمامت  هک  دناهتفگ ، یـضعب  ددـنب و  مارحا  تاقیم  زا  رئاز  هک 

کی هتسویپ و  مه  هب  دحاو  کی  جح  لامعا  یمامت  هک  تسا  نیا  هیآ  دارم  تقیقح  دیوگ : يرویس  دشاب . ادخ  يارب  طقف  شراک  دزادرپ و 
هداعا ارنآ  مامتا  زا  سپ  دیاب  هک  هدوب  زامن  نالطب  بجوم  نآ  زا  یئزج  ره  هب  لالخا  هک  زامن  ءازجا  دننام  تسا  هتـسسگان  مه  زا  هعومجم 
اهزور زا  یکی  هب  لـالخا  تـسا و  لقتـسم  یتداـبع  شزور   35 ص : یناـبرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  ره  هک  هزور  دـننام  هن  دـنک 

دروآ اجب  جح  هدنیآ  لاس  دناسرب و  مامتا  هب  ارنآ  دـیاب  دـنک  بارخ  ار  شجح  یـسک  رگا  نیاربانب  دـنزیمن . رگید  ياهزور  هب  ياهمدـص 
ماـمتا هب  ار  یبحتـسم  هرمع  جـح و  یتح  تسا  بجاو  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  قوف  هیآ  هب  زین  و  تسا . بجاو  هرمع  جـح و  ماـمتا  هک  اریز 
ناشلوا لاس  هچنانچ  دـننکیم  يوریپ  هتـشذگ  عجارم  زا  ناشیا  هزاجا  اب  هک  یناـسک  يزاریـش : مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  « 1 . » دناسر

«2 . » دـننک لمع  ناشیا  ياوتف  هب  جـح  لئاسم  مامت  رد  تسا  مزال  دـننک  لمع  هل  مظعم  ياواتف  هب  لـئاسم  زا  ياهراـپ  رد  دـنهاوخب  دـشاب و 
37 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ 

هرمع کسانم  شخب 3 :

هراشا

ریصقت هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط  زامن  فاوط  مارحا  تامّرحم  زا  يوقت  تاقیم  رد  مارحا 

تاقیم رد  مارحا  - 1
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هراشا

تاهج فارطا و  رد  تسا . قیالخ  مامت  هاگهدـعو  تاقیم و  يدام ) تاقلعت  زا  ییادـج  و   ) لصف زور  « 1  » نیِعَمْجا مُُهتاْقیَم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنا 
هک ییاهـسابل  یهلا  میرح  هب  دورو  يارب  دنـسریم ، طاقن  نیا  هب  جاجح  یتقو  هک  هدـش  نییعت  تاـقیم »  » ماـن هب  ییاـههاگیاپ  هکم  فلتخم 

هداس و هچراپ  هعطق  ود  دـنروآیم و  نوریب  نت  زا  تسا ، يداژن  یموق و  تاضیعبت  ربکت و  رخافت و  و  ییارآدوخ ، تنیز و  رگناشن  اـًلومعم 
تبرق دصق  تین و  اب  هارمه  لمع  نیا  ییادج . لصف و  زور  رد  ناگدرم  تاقیم  نوچمه  دنشوپیم ، يوقت  سابل  هناشن  هب  دیفـس  هتخودن و 

لماک روط  هب  ار  هرمع  جـح و  لامعا  2 ؛»  » هَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  َّجَـحلا  اوُِّمتا  َو  دـیامرفیم : نآرق  هک  اریز  دریگیم  ماجنا  ادـخ  هب  ندـش  کیدزن  و 
هب تسا  بجاو  دنک و  لسغ  هزیکاپ و  ار  ندب  مارحا  زا  لبق  تسا  بحتـسم  رهاظت . ایر و  هنوگره  زا  رود  دیهد ، ماجنا  ادـخ  يارب  هناصلاخ 

. دهد خساپ  یهلا  توعد  هب  کیبل  نتفگ  اب  مارحا  ماگنه 

مارحا تابجاو 

هراشا

رارق یصاخ  تقو  يزیچ  ره  يارب  ینعی  تیقوت ، زا  تاقیم : تامرحم  زا  يوقت  تاقیم 2 . رد  مارحا  . 1 تسا : یساسا  رما  ود  مارحا  تابجاو 
«1 . » تسا هدش  قالطا  زین  ئش  یناکم  هدودحم  رب  هتفای و  هعسوت   40 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  موهفم  نیا  هاگنآ  دنهد ،

. یناکم ینامز و  تسا : تاقیم  عون  ود  ياراد  مارحا  نیاربانب  تسا . تدابع  يارب  هدش  نییعت  ياهنامز  اهناکم و  تاقیم : حالطصا : رد  و 

ینامز تاقیم  . 1

زا دیاب  دناهدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  جح  مارحا  اب  هک  یناسک  تسا ، ینیعم  ياههام  رد  جح  َّجَْحلا ...  ْنِْهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  تامُوْلعَم ، ٌرَهْشا  ُّجَْحلا 
نیا رد  زج  جـح  مارحا  هجحیذ . لوا  ههد  هدـعقیذ و  لاوش ، ياههام : زا  تسترابع  جـح  ینامز  تاـقیم  دـننک . يراددوخ  مارحا  تاـمرحم 

. تسا حیحص  اههام  نیا  رد  اهنت  زین  عتمت  هرمع  هیماما  رظن  زا  تسین  حیحص  اههام 

یناکم تاقیم  . 2

يارب یناکم  تاقیم  فلا : جح . مارحا  يارب  یناکم  تاقیم  و  هرمع ، مارحا  يارب  یناکم  تاقیم  دوشیم : میسقت  مسق  ود  هب  یناکم ، تاقیم 
تیقاوم هقطنم  زا  جراخ  ناشلزنم  هک  یناسک  يارب  یقافآ : تاقیم  تسا : توافتم  نیرئاز  یناکم  هلـصاف  هب  تبـسن  جح  تاقیم  جح : مارحا 

نافسع و ریدغ ، یلاها  دننام  دننکاس  مرح  ات  يرتمک  هلـصاف  رد  ای  نآ  يذاحم  ای  تاقیم  قطانم  رد  هک  یناسک  يارب  یتاقیم : تاقیم  تسا .
تاقیم دـننکیم . یگدـنز  مرح  هقطنم  رد  هک  یناسک  يارب  یمرح : تاـقیم   41 ص : ینابرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  نارهظلا . ّرم 

جح یناکم  تاقیم  نامه  هرمع  يارب  یناکم  تاقیم  هرمع  يارب  یناکم  تاقیم  ب : دـنربیم . رـس  هب  هکم  دوخ  رد  هک  یناسک  يارب  یکم :
لیـصفت دـشابیم . لحلا  یندا  زا  یلاها  ریغ  هچ  نآ و  یلاها  هچ  دنتـسه  هکم  رد  هک  یناسک  تاقیم  تسا و  یتاقیم  یقافآ و  نینکاس  يارب 

یناکم ياه  تاقیم   42 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  تسا : رارق  نیا  زا  تاقیم  ود  نیا 

عتمت هرمع  ياهتاقیم 

زا هک  یناسک  نبتـساف 1 . نرق ؛ دـجن ، لهأل  اهب و  تررم  نا  ۀـفحج  ماشلا ، یندـملا و  مرحی  ۀـفیلحلا ، يذـب  نمیلا و  مَلْمَلَی ، قارعلا ؛ قْرِع ،
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دندش مرحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکیئاج  دنوشیم  مرحم  ۀفیلحلاوذ ، رد  عقاو  هرجش  دجـسم  رد  دنوشیم  هکم  راپـسهر  هنیدم 
يرتمولیک هکم و 9  لامش  يرتمولیک  رد 440  هرجش  دجسم  تسا . روهـشم  مالـسلا ) هیلع  یلع  ماما  ياههاچ  « ) یلع رابآ   » هب نونکا  و  « 1»

هک یناسک  شکارم و  رـصم و  ماش ، یلاها  دننام  یبرغ  نارئاز  . 2 44 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  تسا . هدش  عقاو  هنیدم 
هکم حتف  ماگنه  هب  مالسا  نایهاپس  هاگیاپ  نیمزرـس  نیا  دندنبیم  مارحا  هکم  برغ  يرتمولیک  هفحج 156  رد  دنور  هنیدم  هب  دنهاوخیمن 

نارئاز . 3 « 2 . » دشابیم رتمولیک  دودح 220  ترجه  نابوتا  هار  زا  هکم  ات  هفحج  هلصاف  هزورما  « 1 . » تسا مُخ » ریدغ   » یکیدزن رد  هدوب و 
: تمسق هس  ياراد  تاقیم  نیا  دنوشیم  مرحم  هکم  یقرش  لامـش  يرتمولیک  رد 94  عقاو  قیقع  يداو  رد  دـجن ، قارع و  لها  دـننام  یقرش 
هب فئاط  هار  زا  هک  یناسک  و  . 4 « 3 . » تسا لضفا  خلسم  زا  یلو  تسا  زئاج  اهنآ  مامت  زا  نتسب  مارحا  هک  تسا  قرع  تاذ  هرمغ و  خلـسم ،
زا هک  بونج  نارئاز  . 5 دوشیم . هتفگ  لیسلا »  » نآ هب  نونکا  دندنبیم و  مارحا  هکم  يرتمولیک  رد 96  عقاو  لزانملا  نرق  رد  دنوریم  هکم 

ذاعم دجسم  نیمزرـس  نیا  رد  دنوشیم . مرحم  هکم  بونج  يرتمولیک  رد 84  عقاو  تسا ) یهوک  مان   ) ململی رد  دنوریم  جـح  هب  نمی  هار 
«4 . » دراد رارق  لبج  نب 

یّکم یمرح و  تاقیم 

نآ هب  رهـش  هعـسوت  رثا  رب  هک  یطاقن  یتح  هکم  هطقن  ره  زا  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  عتمت  جـح  يارب  تاقیم  هکم : رهـش  . 6
.7 دشابن . جراخ  هدش  میـسرت  هحفـص 46  هشقن  رد  هک  مرح  هدودـحم  زا  بجاو  طایتحا  هب  انب  یلو  دـش  مرحم  ناوتیم  تسا  هدـش  هفاـضا 

هکم یلاها  يارب  هکم  فئاط و  نایم  مرح  ياـهتنا  رد  یلحم  هنارعج : . 8 تسا . رتکیدزن  هکم  هب  تاقیم  زا  ناشلزنم  هک  یناـسک  يارب  لزنم :
نیا رد  و  دـنرذگیمن ، تاقیم  زا  هک  یناسک  يارب  اـهتاقیم : زا  یکی  تاذاـحم  . 9 دـناهدرک . تماقا  هکم  رد  لاس  ود  تدـم  هک  یناـسک  و 

زا دـیاب  دـنک  روبع  اهتاقیم  زا  یکی  تاذاحم  زا  امیپاوه  اب  هاگره  نیاربانب  تسین ، ییاوه  ییایرد و  یئارحـص ، ياـههار  ناـیم  یقرف  هلئـسم 
اجب هدرفم  هرمع  هک  تسا  یناسک  تاقیم  مرح ، زا  جراخ  هطقن  نیلوا  ینعی  لـحلا : یندا  . 10 دیوگ . کیبل  هلصافالب  دوش و  مرحم  اجنامه 

هیبیدـح هنارعج و  میعنت ، دـننام  دروآ ) اجب  ناوتیم  لاس  زا  عقوم  ره  رد  هک  هدرفم  هرمع  ای  دارفا و  نارق و  جـح  هرمع  زا  معا  ، ) دـنروآیم
ص: ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  . 39 ص 30 - کسانم ، مراکم ، یمظعلا  هللاۀیآ  دوشیم .) هدید  هرامش 8  ریوصت  رد  هکنانچ  )

ص 31 قشمد 1419 ه ، پاچ  لیلخوبا ، یقوش  روتکدلا  یمالسالا ،» خیراتلا  سلطا   » زا هدافتسا  اب  هناگهس  ياهتاقیم  هشقن   46

تامرحم زا  يوقت 

هراشا

َّناَف اوُدَّوََزت  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِّجَْـحلا  ِیف  َلادِـج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْـحلا : َّنِْهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتامُوْلعَم ، ٌرَهْـشا  ُّجَْـحلا  »
زا دـیاب  دـناهدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  جـح  مارحا  اب   ] هک یناسک  تسا ، ینیعم  ياههام  رد  جـح  ِباـْبلْالا ». ِیلوا  اـی  ِنوُقَّتا  َو  يَْوقَّتلا  ِداَّزلا  َْریَخ 

داز و و  دنادیم . ادخ  دیهدیم  ماجنا  ریخ  ياهراک  زا  هچنآ  هرجاشم . لادج و  مانشد ، غورد و  رـسمه ، اب  شزیمآ  دننک : بانتجا  ریز  روما 
. فـلا مارحا : تاـمرحم  زا  يوـقت  زار  نادـنمدرخ .» يا  دـینک  هشیپ  یهلا  ياوـقت  و  تسا . يوـقت  هشوـت  داز و  نیرتـهب  هک  دـیریگرب  هشوـت 
يزیرنوخ د. زا  یهلا  نما  میرح  تظاـفح  بضغ ج . زا  یهلا  مالـس  حلـص و  میرح  تظاـفح  توهـش ب . زا  یهلا  يونعم  میرح  تظاـفح 

. يویند ياهشیالآ  زا  یهلا  نیگآرطع  ابیز و  میرح  تظافح  ه . بیرخت . داسف و  زا  تسیز  طیحم  تظافح 

توهش زا  یهلا  يونعم  میرح  تظافح  فلا :
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هراشا

شزیمآ رد  نانز  نخـس  ای  نانز و  رکذ  دای و  هب  طوبرم  هک  تسا  ینخـس  ره  يانعم  هب  لـصا  رد  ثفر »  » َثَفَر ـالَف  ِّجَْـحلا  َّنِهیف  َضَرَف  ْنَمَف 
هانگ ماجنا  یـسنج و  تاعتمت  زا  دـیاب  جـح  ماگنه  مراکم : یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  « 3 . » شتامدـقم شزیمآ و  دـناهتفگ  یخرب  و  « 2  » دشاب

زا هرابکی  دریگب و  ورین  نآ  زا  دیاب  حور  هک  تسا  یطیحم  تسا ، يدام  ياهتذـل  كرت  صولخ و  تدابع ، طیحم  طیحم ، اریز  دوب ، رانکرب 
ار ریز  روما  اهقف  اتسار  نیا  رد   48 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « 4 . » دبای هار  هدام  ءاروام  ناهج  هب  دوش و  ادج  هدام  ناهج 

: دناهتسناد مارح  مارحا  لاح  رد 

ندوب دقع  دهاش  یتح  يرگید و  ای  دوخ  يارب  زا  ندرک  دقع  - 1

. دوخ رسمه  هب  توهش  اب  هاگن  - 2

. توهش دصق  هب  رسمه  ندب  رب  نتشاذگ  تسد  ندرک و  سمل  - 3

. توهش يور  زا  رسمه  ندیسوب  - 4

. نز اب  یکیدزن  - 5

(. دوش ینم  ندش  جراخ  بجوم  هک  دنک  يراک  ینعی   ) ییاضرادوخ ءانمتسا و  - 6

141 جح 140 - کسانم 

بضغ زا  یهلا  مالس  حلص و  میرح  تظافح  ب :

: قوسف زا  يوقت  - 7

تعاط زا  جورخ  موهفم  رد  هک  تسا  تسوپ  زا  امرخ  ندـش  جراخ  يانعم  هب  لصا  رد  قسف »  » َقوُُسف َو ال  َثَفَر  الَف  ّجَْـحلا  َّنِْهِیف  َضَرَف  ْنَمَف 
مانشد و دناهتفگ : یخرب  و  « 2  » ناهانگ یمامت  دناهتفگ : یـضعب  و  « 1  » تسا نتفگ  غورد  يانعم  هب  قوسف  هیماـما : رظن  زا  دوریم . راـک  هب 

نیا رد  « 4 . » تعیرش دودح  زا  جورخ  يرشخمز : رظن  زا  و  « 3 « » ِقوُُسف ِنِمؤُْملا  َبابُـس   » هک هدمآ  تیاور  رد  هکنیا  لیلد  هب  تسا  ییوگدب 
هب مارحا  لاح  رد  یلو  تسا ، مارح  لاح  همه  رد  نداد  مانـشد  نتفگ و  غورد  میناوخیم : مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  جـح  کـسانم  رد  اتـسار 
ای نارگید  رب  يرترب  راهظا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دنک  كرت  دـیاب  مرحم  هک  تسا  ییاهراک  زا  یـضعب  هدـش  یهن  صوصخ 

تایاور زا  یضعب  قبط  راک  هس  نیا  و  دنک . بانتجا  زین  دوخ  هب  تبسن   49 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  نارگید  صقن  نایب 
ص 81. کسانم ، تسا . رافغتسا  نآ  هرافک  و  تسا . عمج  قوسف »  » ینعم رد 
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: هرجاشم لادج و  زا  يوقت  - 8

يروط هب  یـسک  اب  یظفل  يریگرد  يربط ، رظن  زا  و  همـصاخم ، هرجاشم و  هعزانم ، هلداجم ، يانعم  هب  تغل  رد  لادج  ِجَْحلا  ِیف  َلادِج  َو ال 
یلب و  » و هللا » ال و  : » نتفگ ییوجهزیتس و  یظفل و  يریگرد  يانعم  هب  يزار  حتفلاوبا  یـسربط و  یـسوط ، رظن  زا  دروآ و  مشخ  هب  ار  وا  هک 

نخـس ییوگدـب و  ییاـمندوخ ، ءارم و  لادـج ، زا  روظنم  نسح ، دوعـسم و  نبا  ساـبع ، نبا  رظن  زا  غورد . اـی  دـشاب  تسار  هچ  تسا . هللا »
نما میرح  هب  ندیسر  يارب  دنـسیونیم : هرجاشم  هلداجم و  تمرح  هفـسلف  رد  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  « 1 . » تسا تجاجل  يدـنت و  اب  نتفگ 

قاـفتا و داـحتا و  هتـشر  میزیهرپب و  تسا  ییادـج  هقرفت و  هیاـم  هچره  زا  میوش و  یکی  مه  اـب  دـیاب  همه  ادـخ  هب  ندـش  کـیدزن  یهلا و 
ص 30. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  مینادرگ . مکحم  دوخ  نایم  ار  يردارب 

يزیرنوخ زا  یهلا  نما  میرح  تظافح  ج .

تسوپ ندناراخ  تماجح و  اب  یتح  يزیرنوخ  زا  يوقت  - 9

دوش يزیرنوخ  هب  رجنم  هک  نادند  ندیشک  كاوسم و  - 10

«2  » طایتحا رب  انب 

(. يزیرنوخ هلیسو   ) هحلسا نتسب  - 11

يویند یتوغاط و  طیحم  رد  تسا ، يزیرنوخ  یهاوخنوخ و  بلق و  تواسق  ادخ ، زا  يرود  مهم  لماوع  زا  یکی   167 ص 162 - کسانم ،
راهظا مدآ  شنیرفآ  ماگنه  هب  ناگتـشرف  ور  نیا  زا  دـنرادن و  ییابا  رگیدـکی  نوخ  نتخیر  زا  هک  دـنوشیم  یلدگنـس  راچد  نانچ  اهناسنا 

«. تسا يزیرنوخ  داسف و  شراک  هک  یهدیم  رارق  هفیلخ  نیمز  رد  ار  یـسک  ایآ  ءاَمِّدلا ؛؟ ُکِفْـسَی  َو  اهیف  ُدِـسُْفی  ْنَم  اهیف  َلَعَْجتا  : » دنتـشاد
ندـب و دـیاب  هرمع  جـح و  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  یهلا  نما  میرح  هب  دورو  يارب  نیارباـنب   50 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ 
برق و ماقم  هب  ات  تشادرب  ماگ  ادخ  يوس  هب  نابرهم  یبلق  كاپ و  ینماد  اب  و  تشاد ، رذح  رب  نوخ  هب  یگدولآ  هنوگره  زا  ار  دوخ  سابل 

. میدرگ لئان  یهلا  تفالخ 

بیرخت داسف و  زا  تسیز  طیحم  تظافح  د .

هراشا

َُّمث اًْلِیلَق  ُهُعِّتَماَـف  َرَفَک  ْنَم  َو  َلاـق  ِرِخَأـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتارَمثَّلا  َنِم  ُهَلْها  ْقُزْرا  َو  اَـنِمآ  ًادََـلب  اَذَـه  ْلَـعْجا  ِّبَر  ُمیهاْربا : َلاـق  ْذا  َو 
لها هد و  رارق  ینما  رهش  ار  نیمزرـس  نیا  اراگدرورپ ! تفگ : میهاربا  هک  هاگنآ  روآ  دای  هب  و  « 1 . » ریصَملا َْسِئب  َو  ِراَّنلا  ِباذَع  یلا  ُهُّرَطْضَأ 

زا هتشذگ  نم  دومرف : دنوادخ  دناهدروآ ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  شخب ، يزور  يزرواشک ) تالوصحم   ) تارمث زا  ارنآ 
شتآ باذع  هب  ار  هشیپرفک  سپـس  مزاسیم  دنمهرهب  تسا  یکدـنا  يزور  هک  ناهج  نیا  قزر  زا  زین ، ار  ناگـشیپرفک  یتح  نامیا  اب  دارفا 
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« ًانمآ  » تفـص نوچ  اّما  دراد  تلالد  نآ  یلاها  رهـش و  ینمیا  رب  هیآ  نیا  تسا . یهاگیاج  دب  هچ  مزاسیم و  راچد  تسوا ) رفک  هجیتن  هک  )
هرابنیا رد  دوشیم . تسیز  طیحم  تظافح  یّلک  روط  هب  ناهایگ و  ناـتخرد و  تاـناویح و  لـماش  ّتینما  نیا  هدـش ، هداد  تبـسن  رهـش  هب 

« يداصتقا بهاوم   » ياضاقت سپس  و  تینما »  » ياضاقت تسخن  مالسلا  هیلع  میهاربا  هکنیا  بلاج  : » دنیامرفیم نینچ  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ 
ملاس داصتقا  کی  ندرک  مهارف  دـشابن ، امرفمکح  يروشک  اـی  رهـش  رد  تینما  اـت  هک  تقیقح  نیا  هب  تسا  ياهراـشا  دوخ  نیا  دـنکیم و 

: دوشیم هداد  شزومآ  جاجح  هب  مارحا  تامرحم  ءزج  ریز  دراوم  اتسار  نیا  رد  ص 452 . ج 1 ، هنومن ، ریسفت  تسین .» نکمم 

«1 . » تسا هدیئور  مرح  رد  هک  یفلع  ای  هتوب  ای  تخرد  ندنک  - 12

«2  » برقع رام و  لثم  كانرطخ  يذوم و  تاناویح  ای  دنوش  وا  رازآ  هیام  هکنیا  رگم  ناگدنبنج  تارشح و  نتشک  - 13

روط هب  جح ، کسانم  تایآ  نمـض  هرقب  هروس  نیمه  رد  و  میـشوکب . دوخ  تسیز  طیحم  تینما و  ظفح  رد  تشگزاب ، ماگنه  هب  هک  دشاب 
اذا َو  هک : تسا  خزود  لها  نیدـسفم و  راـک  لـسن ) ثرح و   ) ماد يزرواـشک و  ندرک  دوباـن  تسیز  طـیحم  بیرخت  هک  میزومآیم  یلک 

«3 . » َداسِْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی  َو  اْهیَف  َدِسُْفِیل  ِضْرْألا  ِیف  یَعَس  ّیلََوت 

نآ ندروخ  نتشک و  راکش و  زا  يوقت  - 14

َِغلاب ًایْدَـه  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا . َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًاَدِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو  ٌمُرُح  ُْمْتنا  َو  َدـْیِّصلا  ْاُوُلتْقَت  ُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  »
ره دیشکن و  ار  راکـش  دیتسه  مرحم  هک  یلاح  رد  نانمؤم  يا  4 ؛»  » ِهِْرمَأ َلابَو  َقوُذَِیل  ًاَمایِـص  ِکلَذ  ُلْدَع  وا  َْنیِکاسَم  ُماعَط  ٌةَراّفَک  ْوا  ِۀَبْعَْکلا 
نآ يدننامه  هب  امش  زا  لداع  ود  هک  نایاپراهچ  زا  تسا  هتـشک  هچنآ  ریظن  راک  نیا  رفیک  هب  هک  تسوا  رب  دشکب  ارنآ  ًادمع  امـش  زا  سک 

«. دـشچب ار  دوخ  راک  رفیک  ات  دریگب ، هزور  نآ  ربارب  ای  نیکاسم  ماعط  دـهدب  ياهراّفک  دـیاب  اـی  دـننک ، یناـبرق  هبعک  نوماریپ  دـنهد  مکح 
مارح بحتـسم ، ای  بجاو  جح  هاوخ  هرمع ، مارحا  ای  جح  مارحا  هاوخ  مارحا  ره  رد  دیـص  دـسیونیم : قوف  هیآ  ریـسفت  رد  يرویـس  دادـقم 

تسدگنت رگا  دوشیم و  نیکسم  تصش  ماعطا  فرـص  نآ  لداعم  تمیق  ای  دوخ  هک  تسا  هباشم  ینابرق  کی  دیـص ، نتـشک  هراّفک  تسا .
ُْدیَص مُْکیَلَع  َمِّرُح   » ییارحص راکش   52 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « 5 .« » دریگیم هزور  زور  کی  کی ، ره  هزادنا  هب  دوب 

راکش ار  مارحا  تامرحم  زا  رگید  یکی  اهقف  تسا .» هدش  مارح  امش  رب  دیتسه ، مرحم  هک  یتقو  ات  ییارحـص  راکـش  1 ؛»  » ًامُرُح ُمْتمُدام  ِّرَْبلا 
«2 . » دناهدرک رکذ  راکش  تشوگ  ندروخ  ناگدنرپ و  ییارحص و  تاناویح 

رس يوم  ندیشارت  - 15

: تسا رارقنیا  زا  رس  ندیشارت  هرافک  دسرب .» هاگنابرق  هب  ینابرق  ات  دیشارتن  ار  ناترـس  و  3 ؛»  » هَّلِحَم يْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ْمُکَـسؤُر  اوُِقلَْحت  َو ال  »
هک تسوا  رب  دشارتب ] رس  و   ] دشاب هدیسر  يرازآ  شرـس  ای  دشاب  رامیب  هک  امـش  زا  سک  ره  ِهِسأَر ؛ ْنِم  ًْيذَأ  ِِهب  ْوا  ًاَضیرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  »

مراکم یمظعلا  هللاۀـیآ  کسانم  رد  ینابرق ) ای  و   ) کُُسن ْوا  هقدـص ) ای   ) هَقَدَـص ْوا  هزور ) زا  ياهرافک   ) ماَیِـص ْنِم  ۀَـیِْدف  دـهدب :» ياهراـفک 
ماجنا ار  راک  نیا  ًاصخش  هاوخ  رگید  هلیسو  ره  هب  ای  ندنک  ای  یچیق  ای  ندیشارت  اب  هاوخ  دنک  ادج  دوخ  ندب  زا  وم  دیابن  مرُحم  میناوخیم :

کی نآ  هرافک  دـشارتب  ار  یکی  ای  لغب  ود  ره  ریز  ياهوم  ای  رـس  ياهوم  ًادـمع  هاگره  دـنک . حالـصا  ار  وا  هک  دراداو  ار  يرگید  ای  دـهد 
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53 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  هک  تسا  زیاج  ددرگ  دیدش  یتحاران  ای  يرامیب  ببس  وم  نتشاد  رگا  یلو  تسا . دنفسوگ 
ماعط ّدم  ود  مادک  ره  هب  ریقف  شش  ماعطا  ای  هزور  زور  هس  ای  دنفـسوگ  کی  نایم  تسا  ّریخم  نآ  يارب  دهدب و  هراّفک  دیاب  اّما  دشارتبارنآ 

، جح کسانم  تسا . یفاک  ریقف  کی  ماعطا  دنزب  ار  لغب  ریز  ای  ولگ  ریز  ای  تروص  ای  رـس  يوم  زا  يرادـقم  رگا  ولیک .) مین  کی و  ًابیرقت  )
ص 72 و 73.

يویند ياهشیالآ  زا  یهلا  نیگآرطع  ابیز و  میرح  تظافح  ه 

هراشا

رطع مامـشتسا  و  « 2  » يوقت نامیا و  تنیز  هب  ندـش  هتـسارآ  يارب  جاجح  دـنیادزب . ار  ناشیاهـشیالآ  دـیاب  هاگنآ  « 1  ... » ْمُهَثَفَت اوُـضقَْیل  َُّمث 
: تسا رارق  نیا  زا  يوبن  ّتنس  رد  هدش  مارح  ياهشیالآ  دنیادزیم : يویند  ياهشیالآ  زا  ار  دوخ  یهلا ،

. نادرم يارب  هتخود  سابل  ندیشوپ  - 16

. نادرم يارب  رس  ندیشوپ  - 17

. نادرم يارب  دناشوپب ) ار  اپ  تشپ  مامت  هک  یشوپاپ   ) شفک ندیشوپ  - 18

. نادرم يارب  یتنیز  رتشگنا  ندیشوپ  - 19

. دشاب رسمه  يارب  هچرگا  ناوناب  يارب  شیارآ  تنیز و  تهج  هب  تالآرویز  ندیشوپ  - 20

. ناوناب يارب  تروص  ندیشوپ  - 21

. ندب هب  اهمرک  اهنغور و  عاونا  ندیلام  - 22

. تنیز يارب  اهوم  ندرک  گنر  نتسب و  انح  - 23

. عوبطمان يوب  زا  ماشم  نتفرگ  رطعم . يوپماش  نوباص و  اهرطع ، عاونا  لامعتسا  - 24

. نخان نتفرگ  - 25

. هنیئآ هب  ندرک  هاگن  - 26
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نامیا رویز  هب  ندش  هتسارآ  يارب  يویند  ياهشیالآ  زا  يوقت 

تنیز ناتیاهبلق  رد  ار  نآ  دینادرگ و  بوبحم  امش  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  نکل  و  1 ؛»  » مُِکبُوُلق یف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیْإلا  ُمُْکَیلا  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  »
ياهیگتـسارآ تالامک و  هب  هکلب  تسین  يرهاظ  لاـمج  هب  ناـسنا  ییاـبیز  تنیز و  هک  دزومآیم  جاـجح  هب  نآ  تاـمرحم  مارحا و  داد .»

تالآتنیز یلومعم و  ياهسابل  مارحا  لاح  رد  جاجح  رایب  ابیز  تریـس  ردارب  يا  تسین  چیه  رهاظ  يابیز  تروص  تسا . يونعم  ینورد و 
َو ًاْشیِر  َو  مُِکتاَءوَس  يِراُوی  ًاَساِبل  مُْکیَلَع  اْنلَْزنا  ْدَـق  َمَدآ  ِیَنب  ای  : » دـنیارایب يوقت  سابل  ینعی  يرتهب  سابل  هب  ار  دوخ  ات  دـنراذگیم  راـنک  ار 
تسامـش و تنیز  هیام  و  دناشوپیم ، ار  امـش  مادنا  هک  میداتـسرف  ورف  یـسابل  امـش  يارب  مدآ ! نادنزرف  يا  2 ؛»  » ٌْریَخ َِکلذ  ْيَْوقَّتلا  ُساـِبل 

یعـس فاوط و  لوغـشم  مارحا  سابل  اب  هتـشاذگ و  راـنک  ار  يداـم  ياـهرویز  هک  یلاـح  رد  جاـجح  ور  نیا  زا  و  تسا .» رتهب  يوقت  ساـبل 
رد ارنآ  نادرگ و  ینتـشاد  تسود  ام  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  « 3  » اِنبوُلق ِیف  ُْهنِّیَز  َو  َنامیْإلا  اَْنَیلا  ْبِّبَح  َّمُهَّللا  دـنناوخیم : ار  اعد  نیا  دنتـسه 

! هد رارق  تنیز  ام  ياهلد 

يراکوکین يوقت و  رویز  هب  ندش  هتسارآ 

کین ياهراک  هب  رتشیب  هچره  مارحا  لاح  رد  - 1 دیامرفیم : يراکوکین  يوقت و  رویز  هب  مارحا  لاح  رد  جاجح  ندش  هتـسارآ  يارب  نآرق 
هَّللا ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اوـُلَعْفَت  اـم  َو  دـهدیم : شاداـپ  نآ  هب  دـنادیم و  ادـخ  دـیهد  ماـجنا  ار  يراـک  ره  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیزادرپب و 

دوشن و نارگید  رب  ّلـک  ماـعط  كاروخ و  رد  درادرب و  ار  دوخ  هشوـت  داز و  سک  ره  - 2 55 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ 
رگید نارفـسمه و  اـب  تساوخرب  تسـشن و  وگتفگ و  رد  - 3 اوُدَّوََزت ) َو  : ) دـنکن لـیمحت  نآ  نیا و  هب  دریگ و  شود  رب  دوـخ  ار  دوـخ  راـب 

يدرخیب و هنوـگره  زا  مارحا  تدـم  یط  رد  يْوقَّتلا 4 - ِداّزلا  َْریَخ  َّناَف  دـنک : يوقت  هب  هتـسارآ  ار  دوخ  ناهج ، رـسارس  زا  ادـخ  ناـنامهیم 
اما دزادرپب  دتـس  داد و  تراـجت و  هب  هک  درادـن  یعناـم  مارحا  لوط  رد  - 5 باْبلْالا ) ِیلوا  اـی  ِنوُقَّتا  َو  : ) دزیهرپب لوقعماـن  رادرک  راـتفگ و 

«1  » مُکِّبَر ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَت  ْنا  ٌحانُج  مُْکیَلَع  َْسَیل  دیارایب : لضف  یتسرد و  یتسار و  رویز  اب  ار  دوخ  هک  دشوکب 

همظعم هکم  هب  دورو 

اهـشیالآ و همه  هکیلاح  رد  نامحر  يادـخ  نانامهیم  دـشاب .» نمیا  دوش  همرکم  هکم   ] نآ لـخاد  هک  سک  ره  و  ًاـنمآ ؛ َناـک  هَلَخَد  ْنَم  «و 
اب ات  دـنوشیم  هدامآ  دـنرگنیمن ، هنیئآ  هب  یتح  هک  هدرب  دای  زا  ار  ینیبدوخ  نانچنآ  هتـشاذگ و  رانک  ار  ینیبرتربدوخ  رخاـفت و  ياـههناشن 

دنوادخ هک  دشاب  دنوش . ادخ  هناخ  دراو  لادـج  ایر و  هنوگره  زا  يراع  شمارآ و  حلـص و  زا  رپ  یطیحم  رد  يوقت  هشوت  اب  نامیا و  رویز 
يا ِیتَّنَج ؛ ِیلُخْدا  َو  يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَیِـضْرَم  ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلا  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیا  ای  : » دـهد لوخد  نذا  نانآ  هب  هیآ  نیا  اـب 

«. وش لخاد  نم  تشهب  هب  يآرد و  مناگدنب  هرمز  رد  درگزاب و  یضار  دونشخ و  تراگدرورپ ، يوس  هب  هتفای ! شمارآ  سفن 

فاوط - 2

هراشا

هب هیآ  نیا  دـسیونیم : قوف  هیآ  ریـسفت  رد  دادـقم  لضاف  هک  روطنامه  دـننک .» فاوط  قیتعلا  تیب  نوماریپ  و  « 1  » ِقِیتَعلا ِْتیَْبلاـِب  اُوفَوَّطَْیل  َو  »
اب هارمه  ات  دنوریم  هبعک  درگ  هب  ادخ  هناخ  هب  دورو  زا  سپ  جاجح  « 2 . » دراد ادخ  هناخ  نوماریپ  فاوط  بوجو  رد  تحارص  لامجا  روط 

. دننک فاوط  هبعک  هناخ  رود  هب  « 3 ( » ِشْرَْعلا ِلْوَح  ْنِم  َنیفاح  َۀَِکئالَْملا  يََرت  َو  ، ) یهلا شرع  هدننک  فاوط  ناگتشرف 

فاوط رد  لیعامسا  رجح 
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فارطا زا  رفن  رازه  اهدص  لاس  ره  هک  لیعامـسا » رجح   » مان هب  هدش  زاب  لیعامـسا »  » شدنزرف و  رجاه »  » يارب یمیرح  ادـخ  هناخ  رانک  رد 
. دنهد رارق  هبعک  زا  یئزج  نوچمه  تسا  دنزرف  نز و  نآ  نفدم  هک  ار  میرح  نآ  ادخ  هناخ  فاوط  رد  دنفظوم  هدـمآ و  نآ  غارـس  هب  ملاع 

ماـمت رد  هکلب  دـشاب  رتم ) عاعـش 13   ) هبعک هناـخ  میهاربا و  ماـقم  نیب  هلـصاف  رد  فاوـط  تـسین  مزـال  مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  « 1»
. دـنکن زواجت  روبزم  هلـصاف  زا  تسا  رتهب  ناکما  تروص  رد  یلو  تیعمج ) ماحدزا  ماـگنه  ًاـصوصخم   ) تسا زیاـج  فاوط  مارحلادجـسم 

ص 175. جح ، کسانم 

فاوط زامن  - 3

ار میهاربا  ماقم  هکنیا  هب  نامرف  دسیونیم : يرویس  دادقم  دیزاسب .» یهاگزامن  میهاربا  ماقم  زا  و  « ... 1  » یلَصُم َمیهاْربا  ِماقَم  ْنِم  ْاوُذَخَّتا  َو  »
دننام ادخ  هناخ  نارئاز  هاگنآ  « 2 . » تسا تعکر  ود  قافتا  دروم  تایاور  هب  انب  هک  تسا  فاوط  زامن  بوجو  رب  لیلد  دـیهد  رارق  هاـگزامن 
ماقم تشپ  « ، 3 ( » ْمِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی   ) دنزادرپیم حیبست  زامن و  هب  راگدرورپ  دمح  اب  یهلا  شرع  نوماریپ  فاوط  زا  سپ  هک  ناگتشرف 

میهاربا ماقم  تشپ  بجاو ، فاوط  زامن  لحم  : » يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  دـنروآیم . اج  هب  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  میهاربا 
تـسا دایز  يردق  هب  هدننک  فاوط  تیعمج  هک  یعقوم  رد  ًاصوصخم  دناوخ  رتبقع  ناوتیم  دـشاب ، دایز  تیعمج  ماحدزا  رگا  یلو  تسا 
فاوط محازم  دننکیم و  ماوع  یـضعب  هک  ییاهراک  تشاد و  ماقم  تشپ  زامن  ندناوخ  رب  رارـصا  دیابن  دسریم  میهاربا  ماقم  تشپ  هب  هک 

ص 176. جح ، کسانم  دناوخ . ناوتیم  دجسم  ياج  ره  رد  ار  بحتسم  فاوط  زامن  اما  تسین . حیحص  دنوشیم ، ناگدننک 

هورم افص و  نیب  یعس  - 4

افـص و ٌْمِیلَع »؛ ٌرِکاش  َهَّللا  َّناَف  ًاَْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَم  َو  امِِهب  َفَّوَّطَی  ْنا  ِْهیَلَع  َحانُج  ْالَف  رَمَتْعا  ْوا  َْتیَْبلا  َّجَـح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنا  »
لیم و اـب  هک  سک  ره  ود و  ره  هب  درآ  فاوط  هک  تسین  وا  رب  یهاـنگ  دروآیم  اـجب  هرمع  اـی  جـح  هک  یـسک  تسا  یهلا  رئاعـش  زا  هورم 

مدآ مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  انب  هک  سیبقوبا  هوک  زا  تسیاهتشپ  افص  تساناد .» ياهدنراد  ساپـس  دنوادخ  دنک ، فاوط  تبغر 
دمآ دورف  نآ  رب  اوح  هک  تسا  نآ  لباقم  هوک  هورم  دش و  هداهن  نآ  رب  دوب  هللا  یفـص  هک  مدآ  تفـص  دمآ و  دورف  نآ  رب  طوبه  ماگنه  هب 

رـسمه رجاه  یعـس  اب  مأوت  لکوت  هرطاخ  روآدای  هورم  افـص و  نیب  یعـس  « 2 . » دـنداهن نآ  رب  هورم  تروـص  هب  دوـب  هأرم  هک  ار  يو  ماـن  و 
هب یبآ  هک  یئاج  رد  يو  دبایب  یبآ  شاهنـشت  كدوک  يارب  ات  تفاتـش  هوک  ود  نیا  نایم  راب  تفه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
رد هک  دزومآیم  ام  هب  هورم  افص و  نیب  یعس  دومن . باریس  ار  وا  درکیمن  روصت  هک  یهار  زا  مه  دنوادخ  درک و  شالت  دروخیمن  مشچ 

رئاعـش زا  هن   ) دنتـسه یهلا  ياـههناشن  رئاعـش و  زا  هورم  افـص و  « 4 « ؛ ِهَّللا َِرئاعَـش  ْنـِم  َةَوْرَْملا  َو  اـْفَّصلا  َّنا  « » 3 . » تساهدیما یـسب  اهیدیمون 
هک دنتسه  يرادناشن  مولعم و  ياهلحم  هللا  رئاعش  یـسربط  رظن  زا  تسا ، ياهناشن  تمالع و  يانعم  هب  هریعـش »  » عمج رئاعـش » («. » یتسرپتب
هک تافرع  ینم و  نیب  ام  نابایب  هب  هکنانچ  تسا  تدابع  نآ  رَعـشَم  تدابع  يارب  ینیعم  لحم  ره  هداد و  رارق  تدابع  لحم  ار  اهنآ  دنوادخ 
رتم هورم 8  رتم و  افـص 15  هوک  عافترا  رتم و   420 کچوک ) هوک  ود  نیا  هلـصاف  تسا . هدـش  قالطا  مارحلا  رعـشم  تساعد  رکذ و  لحم 

ناناملسم تینهذ  هب  طوبرم  هانگ  هانج و  عفر  نیا   60 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  امِِهب  َفَّوَّطَی  ْنا  ِْهیَلَع  َحانُج  ْالَف  « 5 . » تسا
افص و هوک  يور  رب  ار  دوخ  قاسا  تب  ناتـسرپتب  تیلهاج  رد  اریز  تسا  بجاو  هک  فاوط  لصا  هب  عجار  هن  تسا  هوک  ود  نآ  هب  تبـسن 

ياههناشن رئاعش و  زا  ود  نیا  هک  تینهذ  نیا  اب  ناناملـسم  دندرکیم و  فاوط  نآ  رود  هب  دندوب و  هتـشاذگ  هورم  هوک  زارف  رب  ار  هلئان  تب 
رد هوک  ود  نیا  دیامرفیم : دزاسیم و  فرطرب  ار  نانآ  تینهذ  لاکشا و  قوف  هیآ  دنتشاد . تهارک  ود  نآ  نایم  یعس  زا  تسا  ناتـسرپتب 

نایم فاوط  ای  یعس  - 1 « 1 . » دـیروآ اجب  یعـس  فاوط و  ود  نآ  نوماریپ  هک  تسین  یهانگ  تسا و  یهلا  تدابع  ناکم  رئاعـش و  زا  لصا 
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َبَتَک َهَّللا  َّناَف  اوَعْسا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  اریز  تسا  بجاو  یکلام  یعفاش و  هیماما و  ياهقف  رظن  زا  هورم  افص و 
هک تسا  بجاو  هدـمآ  نآرق  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  - 2 تسا .) هتشاد  ررقم  امش  رب  ار  یعس  دنوادخ  هک  دینک  یعـس  « ) 2  » َیْعَّسلا ُمُْکیَلَع 
ُهَّللا َءَدـَب  اِمب  اؤَدـْبا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  رطاخ  هب  نکل  تسین  بیترت  دـیفم  واو  هک  دـنچره  درک ، زاغآ  افـص  زا  ار  یعس 
افـص زا  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دینک ) ادتبا  هدرک  ادتبا  ادـخ  هچنآ  هب  « ) 1  » ِِهب  61 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ 

َفَّوَّطَی ْنا  ، ) هدرک هوک  ود  نآ  هب  فاوط  هب  ریبعت  هورم ، افص و  نایم  یعس  هب  ریبعت  ياج  هب  قوف  هیآ  رد  امِِهب  فَّوَّطَی  نا  « 2 . » دندرک یعس 
ياهریاد و هبعک  فاوط  هک  توافت  نیا  اب  میباییم  هبعک  نوماریپ  فاوط  دننام  ارنآ  میرگنب ، هدننک  یعـس  تیعمج  هب  الاب  زا  رگا  اریز  امِِهب :

یتفلاخم يوغل  ینعم  اب  یعـس  ياجب  فاوط  هملک  دربراک  يزاریـش : مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  ریبعت  هب  و  تسا . يوضیب  هورم  افـص و  فاوط 
ریـسفت هن . ای  دـشاب  ینارود  تکرح  هاوخ  دوشیم  هتفگ  فاوط  نآ  هب  ددرگزاب  لوا  ياج  هب  نایاپ  رد  ناـسنا  هک  یتکرح  ره  اریز  درادـن ،

، دزادرپب تاعاط  تاریخ و  هب  تبغر  لیم و  اب  هک  یسک  ینعی  یـضعب  رظن  زا  ٌمیلَع  ٌرِکاش  َهَّللا  َّناَف  ًاَْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَم  َو  ص 543 . ج 1 ، هنومن ،
ار يرود  ًاوهـس  بجاو  یعـس  زا  دعب  رگا  ینعی  دناهتفگ : یخرب  و  دراذـگیمن . شاداپیب  ار  نانآ  کین  راک  و  تساناد . يرکاش  دـنوادخ 
: يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  رظن  زا  « 3 . » دـنک مامت  ارنآ  رگید  رود  شـش  ندروآ  اجب  اب  هک  تسا  بحتـسم  دـنز  رود  تفه  رب  نوزفا 

لکـشم ناسنا  رب  هک  اجنآ  رد  تعاط  نتفریذـپ  عوطت »  » زا روظنم  دـشاب و  لبق  ياههلمج  دـیکأت  لـیمکت و  هلمج  نیا  هک  دوریم  لاـمتحا 
فالخ رب  دـنهد و  ماجنا  دراد  هک  یتمحز  مامت  اب  ار  هورم  افـص و  یعـس  هک  یناسک  دوشیم : نینچ  هلمج  ینعم  نیارباـنب  دـشابیم . تسا 

. داد دهاوخ  اهنآ  هب  مزال  شاداپ  دنوادخ  دنیامن ، لیمکت  نآ  اب  ار  دوخ  جح  دریگیم ، همشچرس  تیلهاج  بارعا  لامعا  زا  هک  ینطاب  لیم 
هب دنوادخ  مارتحا  تیاهن  زا  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  راگدرورپ  دروم  رد  رکاش »  » هب ریبعت  62 و  ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ 

. تسا مولعم  دنوادخ  ربارب  رد  اهنآ  فیلکت  دـشاب  رازگرکـش  ناگدـنب  لامعا  ربارب  رد  وا  هک  یئاج  دـنکیم . تیاکح  اهناسنا  کین  لامعا 
.545 ص 544 - ج 1 ، هنومن ، ریسفت 

نخان ای  وم  ندرک  هاتوک  - 5

هراشا

دنوادخ هک  یتسار  هب  « 1 « ؛...  َنیرِّصَقُم َو  مُکَسؤُر  َْنیِقَّلُحَم  َْنِینِمآ ، ُهَّللاَءاْشنا  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َّنَلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایؤُّرلا  َُهلوَسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  »
هیآ نیا  دـش .» دـیهاوخ  مارحلادجـسم  دراو  هدرک  ریـصقت  قلح و  ناما ، نما و  رد  هللاءاشنا  امـش  هک  تسویپ  تقیقح  هب  ار  شربمایپ  يایؤر 

هب ارنآ  ماکحا  تنس ، زا  هدافتسا  اب  ءاهقف  دنکیم و  نایب  یلک  روط  هب  ار  نخان ) ای  وم  ندرک  هاتوک   ) ریـصقت و  رـس ) ندیـشارت   ) قلح مکح 
عتمت هرمع  رد  - 2 تسا . هورم  افـص و  نیب  یعـس  زا  دـعب  ریـصقت  قلح و  نیب  ّریخم  رئاز  هدرفم ، هرمع  رد  - 1 دناهدرک : رکذ  نینچ  لیـصفت 

زا دنکیم . هاتوک  ار  شیر  ای  بل  تشپ  ای  رس  يوم  زا  يردق  ای  اهنخان  زا  يردق  ینعی  دروآیم  اجب  یعس  زا  دعب  ار  ریـصقت  لمع  اهنت  رئاز 
دعب عتمت  جح  رد  - 3 دنک . هاتوک  يردق  زین  يوم  زا  دنکن و  افتکا  نخان  ندرک  هاتوک  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  مراکم ، هللاۀـیآ  رظن 
ماما رظن  زا  دروآیم ) اجب  جح  راب  نیلوا  يارب  هک  یـسک   ) هرورـص عتمت ، جح  رد  - 4 تسا . ریـصقت  قلح و  نیب  ّریخم  رئاز  ینابرق  لمع  زا 
رظن زا  بحتسم و  طایتحا  هب  انب  هر )  ) ییوخ هللاۀیآ  رظن  زا  و  دهد . ماجنا  ار  یـشارترس )  ) قلح لمع  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  انب  هر )  ) ینیمخ

. تسین نّیعم  شیارب  ندیشارترس  تسا و  ّریخم  زین  یسک  نینچ  مراکم  هللاۀیآ 

جح هرمع و  نایم  هلصاف  رد 

ٍماَّیا ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَـی  َو  ْمَُهل  َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  قـْیِمَع  ٍّجـُف  ِّلُـک  ْنـِم  ْنِیتأَـی  ٍِرماـض  ِّلُـک  یلَع  َو  اـًلاجِر  َكُوتأَـی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  َنِّذا  َو  »
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ات دـنیایب  ادـخ ) هناخ  يوس  هب   ) رود هار  ره  زا  رغال  ياـهبکرم  رب  هراوس  هداـیپ و  اـت  نک  جـح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  و  « 1 « ؛ تامُوْلعَم
تامولعم مایا  دنربب .» تسا  هداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ینیعم  ياهزور  رد  ار  ادخ  مان  دنـشاب و  شیوخ  نوگانوگ  عفانم  دـهاش 

مایا زا  روظنم  هک  دـندقتعم  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  قبط  نارـسفم  زا  یهورگ  دنـسیونیم : قوف  هیآ  ریـسفت  رد  مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ 
رد هکنیا  هب  هجوت  اب  هجحیذ ) ياهزور 11 و 12 و 13   ) قیرشت مایا  هرقب ، هروس  رد  تادودعم  مایا  تسا و  هجحیذ  زاغآ  زور  هد  تامولعم 
هک دوشیم  دییأت  عوضوم  نیا  دریگیم  ماجنا  مهد  زور  رد  ًالومعم  ینابرق  هدـمآ و  ینابرق  هلئـسم  تامولعم » مایا   » رکذ زا  دـعب  قوف  تایآ 

هرمع زا  هک  یـسک  ناـشیا : ياوتف  هب  اـنب  « 2 . » ددرگیم متخ  یناـبرق  زور  مهد ، زور  هب  هک  تـسا  هـجحیذ  زاـغآ  زور  هد  تاـمولعم » ماـیا  »
جح يارب  تسا  بجاو  دـیآ  شیپ  يزاین  هک  یتروص  رد  دوش و  جراخ  هکم  زا  جایتحا  نودـب  دـیابن  هدـمآ  نوریب  مارحا  زا  هتفای و  تغارف 

ماجنا يارب  دنناوتیم  اهناوراک  همدخ  ددرگرب ، جح  يارب  مارحا  تلاح  نامه  هب  دوش و  جراخ  هکم  زا  مارحا  تلاح  اب  ددرگ و  مرحم  عتمت 
جح کسانم  دننک . كرت  ارنآ  دنناوتیم  دشاب  هتشاد  تقشم  ناشیارب  ندش  مرحم  رگا  دنورب و  نآ  دننام  هدج و  هب  مزال  ياهراک 

شیوخ نوگانوگ  عفانم  دهاش 

یبسانم تصرف  و  دندازآ ، تسا ، تافرع  يوس  هب  میظع  یعمجهتسد  تکرح  ماگنه  هک  هّجحیذ  متشه  زور  ات  جاجح  هرمع ، ماجنا  زا  سپ 
دـشاب دنزادرپب ، رظن  لدابت  وگتفگ و  هب  مه  اب  دننک و  ادیپ  ییانـشآ  رگیدکی  اب  دـنزاس و  رارقرب  طابترا  یمالـسا  ناردارب  ریاس  اب  هک  تسا 

فادها زا  یکی  هکلب  مَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْـشَِیل  تسا : جح  مهم  هفـسلف  فادها و  زا  یکی  نیا  هک  دنـشاب  رگیدکی  عفانم  تانّـسحم و  دـهاش  هک 
نوگانوگ ياهدادعتسا  اب  للم  لئابق و  تروص  هب  دیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  ناهج  رسارس  مدرم  دنوادخ  هک  تساهناسنا  شنیرفآ  مهم 

َلَئابَق ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنا  ساَّنلا ! اَهُّیا  ای  دننک : هدافتسا  رگیدکی  عفانم  تالامک و  زا  دنـسانشب و  ار  رگیدکی  ات  هد  رارق 
ِیف ِۀَعاَّطلا  ِْرما  ْنِم  َنوُکَی  اِمب  ْمُهَْرما  َو  َْقلَْخلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنا  : » دومرف جح  هفسلف  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هراب  نیا  رد  اُوفَراعََتل  ًَابوُعُش  َو 

و ٍدََلب ...  یلا  ٍدََلب  نِم  تاراجِّتلا  َنِم  ٍمْوَق  َّلُک  َعَْزنََیل  َو  اُوفَراعَتَِیل  َو  ِبْرَْغلا  َو  ِقْرَّشلا  َنِم  َعامتْجْإلا  ِهیف  َلَعَجَف  ْمُهاْینُد  ِْرما  ِیف  مِهتَحَلْصَم  َو  ِنیّدلا 
رد ییاهنامرف  و  دیرفآ ...  ار  ناگدنب  نیا  دـنوادخ  « 1 « ؛ یـْسنَی َو ال  رُکْذَـی  َو  ُهَرابْخا  َفِْرعَت  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َراثآ  َفِْرعَِتل 

یبوـخ هب  ناناملـسم  اـت  تشاد  ررقم  جـح ) نیئآ  رد   ) ار برغ  قرـش و  مدرم  عاـمتجا  هلمج  زا  داد ، اـهنآ  هب  اـیند  نید و  تحلـصم  قـیرط 
هکنیا يارب  و  دننک . لقتنم  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ار  يراجت  ياههیامرـس  یهورگ  ره  دنوش و  هاگآ  مه  لاح  زا  دنـسانشب و  ار  رگیدکی 

«. دننکن شومارف  زگره  دنروآ و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  مدرم ، دوش ، هتخانش  وا  رابخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راثآ 

جح عفانم  فلتخم  داعبا 

هراشا

رتدوـسرپ رترادهشیر و  يرگید  زا  کـی  ره  هک  تسا  دـُعب  راـهچ  ياراد  تقیقح  رد  گرزب  کـسانم  نـیا  مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا 
: تسا

: جح یقالخا  دعُب  - 1

يدام و تانّیعت  زا  یّلک  هب  ار  ناسنا  مارحا  مسارم  دروآیم ، دوجو  هب  اهناسنا  رد  هک  تسا  یقالخا  ینوگرگد  نامه  جح  هفـسلف  نیرتمهم 
تسا مرحم  فیاظو  زا  هک  يزاسدوخ  هب  نتخادرپ  ذئاذل و  میرحت  اب  دربیم و  نوریب  رویز  رز و  گنراگنر و  ياهسابل  يرهاظ و  تازایتما 

. دربیم ورف  افص  تیناحور و  رون و  زا  یملاع  رد  هدرک و  ادج  هدام  ناهج  زا  ار  وا 
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: جح یسایس  دعُب  - 2

! هچراپکی دوپ  رات و  هک  دناهتخیمآ  مه  هب  نانچنآ  جح  رد  ود  نیا  تسادخ و  قلخ  هب  هجوت  تسایـس ، حور  ادـخ و  هب  هجوت  تدابع ، حور 
یتسرپداژن و یّلم و  تابّصعت  اب  هزرابم  لماع  جح  دمآ .) دهاوخ  نآ  ماکحا  هک   ) تسا ناناملسم  فوفص  تدحو  يارب  يرثؤم  لماع  جح 
تراسا و ياهریجنز  نتسکش  یمالـسا و  ياهروشک  رابخا  لاقتنا  يارب  ياهلیـسو  جح  تسا . ییایفارغج  ياهزرم  راصح  رد  ندش  دودحم 

. رامعتسا

: یگنهرف دعُب  - 3

عاـمتجا هک  صوـصخب  دـیآرد . اـهرکف  لاـقتنا  یگنهرف و  هلداـبم  لـماع  نیرترثؤـم  دـناوتیم  جـح  ماـیا  رد  ناناملـسم  ياهرـشق  طاـبترا 
دوش و یگنهرف  میظع  هرگنک  کی  هب  لدبم  دناوتیم ، جح  تسا . ناهج  ناناملسم  ياهرـشق  همه  یعقاو  یعیبط و  هدنیامن  جح  دنمهوکش 
. دـننک هـضرع  نارگید  هـب  ار  شیوـخ  تاراـکتبا  راـکفا و  دـنیآ و  مـه  هـک  دنتـسه  هـکم  رد  هـک  یماـّیا  رد  مالــسا  ناـهج  نادنمــشیدنا 

ببـس مالـسا  ياـهروشک  ياـهزرم  هک  تسا  نیا  گرزب  ياهیتخبدـب  زا  یکی  اـًلوصا   66 ص : یناـبرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ 
ُّلُک َناک  َْول  َو  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنشیدنیب . دوخ  هب  اهنت  روشک  ره  ناناملـسم  دوش و  اهنآ  یگنهرف  ییادج 
اهنت یتلم  موق و  ره  رگا  « 1 « ؛ رابْخألا ْتَیِمَع  َو  حابْرْالا  َو  بلَجلا  ْتَطَقَـس  َو  ُدالِبلا  ْتبَرَخ  َو  وُکَلَه  اهیف  ام  َو  مِهِدِالب  یلَع  َنوُمَّلَکَتَی  امَّنا  ٍمْوَق 

ناریو ناشیاهروشک  دـندرگیم و  دوبان  یگمه  دنـشیدنیب ، تسا  نآ  رد  هک  یلئاسم  هب  اهنت  دـنیوگب و  نخـس  نتـشیوخ  دـالب  روشک و  زا 
.« دریگیم رارق  هدرپ  تشپ  رد  یعقاو  رابخا  ددرگیم و  طقاس  اهنآ  عفانم  دوشیم ،

: جح يداصتقا  دعُب  - 4

هراشا

تایاور قبط  هکلب  درادـن  تافانم  جـح  حور  اب  اهنت  هن  یمالـسا  ياهروشک  يداصتقا  ياههیاپ  تیوقت  يارب  جـح  میظع  هرگنک  زا  هدافتـسا 
یمالسا كرتشم  رازاب  کی  هیاپ  گرزب ، عامتجا  نآ  رد  ناناملسم  دراد ، یعنام  هچ  دهدیم . لیکـشت  ار  نآ  ياههفـسلف  زا  یکی  یمالـسا 

هن دزیرب و  ناشنانمـشد  بیج  هب  ناشعفانم  هن  هک  دـنزاس  مهارف  ياهنوگ  هب  دوخ  نایم  رد  ار  يراجت  یتـالدابم و  ياـههنیمز  دـنراذگب و  ار 
رایـسب تصرف  جح ، هرمع و  هلـصاف  رد  نیاربانب  داهج  تسا و  تدابع  نیع  تسین ، یتسرپایند  نیا  هک  دشاب ، بناجا  هب  هتـسباو  ناشداصتقا 

یگنهرف و یـسایس ، یقـالخا ، فـلتخم  داـعبا  رد  شیوـخ  نوگاـنوگ  عفاـنم  دـهاش  هک  تسا  یمالـسا  ياـهروشک  جاـجح  يارب  یبساـنم 
اهنآ عفر  تهج  رد  دنربیم و  دوخ  ياهصقن  هب  یپ  اهتلم  زا  کی  ره  رذگهر  نیا  زا  82 و  ص 75 - ج 14 ، هنومن ، ریسفت  دنشاب . يداصتقا 

يرایسب هک  دناهدیمهف  هدرب و  تیبلها  بتکم  ییایوپ  تایح و  هب  یپ  یمالـسا  للم  زا  يرایـسب  ریخا  ياهلاس  رد  هنومن  ناونع  هب  دنیآیمرب 
مـسارم نیرتهوکـشرپ  يوس  زا  هک  ییاـهتمهت  ریثأـت  تحت  یعـالطایب  ییادـج و  رثا  رد  بتکم  نیا  ناوریپ  هب  تبـسن  ناـنآ  ياهینیبدـب  زا 

ار بتکم  نیا  ات  هدروآ  يور  نایعیـش  يوس  هب  ناوارف  قایتشا  اب  تسا . هدوب  هدـش ، ءاقلا  نانآ  هب  نارگرامعتـسا   67 ص : ینابرق ، تدابع و 
تنـس و لها  یـساسا  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  تیبلها » ّتبحم   » مـالعا اتـسار  نیا  رد  دـننک . هدافتـسا  نآ  تیقفوم  زمر  زا  دنـسانشب و  رتهب 

لها ءاسن  ةدیـس  ۀـمطاف   » باتک و  یبّنلا ،» ِْتَیب  ِلآ  َۀَّبَُحم  ْمُکَدالْوا  اوُمِّلَع  : » دـننامب ناتـسبرع  رد  ییاـهباتک  راـشتنا  پاـچ و  و  «، 1  » تعامج
میهافم  » و مالـسلا » هیلع  یلع  مامالا  هقف  یلا  لخدـم   » و بلاطیبا » نب  یلع  مامالا  هقف  ۀـعوسوم   » و يدـهملا » روهظ  مئالع   » باتک و  ۀـنجلا »
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هدـهاشم اب  نایناریا  هکنانچمه  دـشاب . هعیـش  حیحـص  تخانـش  يارب  شخبدـیون  ياهعیلط  دـناوتیم  لّسوت و ...  هرابرد  ححـصت » نا  بحی 
تعامج ياهزامن  رما  هب  هک  هداتفا  رکف  نیا  هب  زامن  زا  مدرم  روشرپ  لابقتسا  یبنلا و  دجسم  مارحلادجسم و  تمظع  اب  هوکـشاب و  ياهزامن 
ییاپرب هعمج و  ياهزامن  هماقا  و  یبنلادجسم ، مارحلادجسم و  ياهزامن  رد  ریخا  ياهلاس  رد  نانآ  هدرتسگ  تکرش  دنهد و  يرتشیب  مامتها 

. تسا جح  مسارم  عفانم  تارمث و  زا  ياهنومن  ناریا ، رد  اروشاع  رهظ  رد  تعامج  زامن 

نیملسم فوفص  تدحو 

اهنآ تاعامج  رد  تکرش  تنـس و  لها  اب  ندناوخ  زامن  - » 1 يزاریـش : مراکم  یمظعلا  هّللاۀـیآ  ینیمخ و  ماما  نوچ  ماظع  تایآ  رظن  هب  انب 
نیموـصعم تاـیاور  رد  تـسا و  نانمـشد  ربارب  رد  نیملـسم  فوفـص  تیوـقت  بجوـم  دـکؤم و  تابحتــسم  زا  نآ  دـننام  جـح و  ماـیا  رد 

رد تسین و  مزال  نآ  هداعا  دنکیم و  بجاو  زامن  زا  تیافک  يزامن  نینچ  هک  تسا  نیا  قح  و  تسا . هدش  نآ  هرابرد  يرایـسب  ياهدیکأت 
دناوتن رگا  دنکیم و  هدجس  دجـسم  فک  ياهگنـس  يور  دناوتب  رگا  هدجـس  دروم  رد  دیامنیم و  يوریپ  اهنآ  زا  نآ  دننام  تقو و  هلئـسم 

تدابع و مسارم  نیرتهوکـشرپ  « 2 «. » دیوگب نیمآ  دمح  زا  دعب  ای  دـناوخب  زامن  هتـسب  تسد  تسین  مزال  یلو  دـنکیم  هدجـس  شرف  يور 
هناگادج تعامج  زامن  لیکشت  نآ  دننام  جح و  ماّیا  رد  دیابن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هعیش و  نایجاح  - 2 68 ص : ینابرق ،

مامت زا  دیاب  ادخ  هناخ  راّوز  - 3 دراد . لاکشا  یتعامج  زامن  نینچ  و  دنهدب ، یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  ای  اهناوراک  رد  یهورگ  روط  هب 
نانآ تعامج  فوفـص  یبنلادجـسم و  مارحلادجـسم و  زا  تشگزاب  فلا : دـننام : دـننک  بانتجا  تسا  بهذـم  نهو  بجوم  هک  ییاهراک 
يوس هب  هدـش  يرادـیرخ  ساـنجا  اـب  نتـشگرب  اـی  اـهنابایخ  اـهرازاب و  رد  شورف  دـیرخ و  هب  نتخادرپ  ب : ناذا . کـیدزن  اـی  ناذا  ماـگنه 

ياهـسابل ندیـشوپ  د : تعاـمج . زاـمن  ماـگنه  نیموصعم  روـبق  تراـیز  يارب  عـیقب  راوـید  تشپ  عاـمتجا  ج : تاـعاس . نینچ  رد  اـهناوراک 
هکم و نانکاس  ای  ادـخ  هناخ  راّوز  ریاـس  اـب  راـتفر  اـی  نخـس  رد  زیمآتنوشخ  دروخرب  ه  تسا . یمومع  راـظنا  رد  نهو  هیاـم  هک  بساـنمان 

دنرادروخرب ییالاب  تیبرت  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  یّسأت  تکرب  هب  اهنآ  دنیامن  ساسحا  همه  هک  دننک  راتفر  نانچ  دیاب  هصالخ  هنیدم .
، کسانم مراکم ، یمظعلا  هللاۀیآ  دزاسیم . فعاضم  ار  اهنآ  جح  باوث  رجا و  راک  نیا  هک  دنهدن  نافلاخم  تسد  هب  ياهناهب  هنوگ  چیه  و 

.184 ص 183 -

زامن تلیضف  تقو  رد  یگنهامه 

هب نداد  هلـصاف  اهنت  دـهد و  ماجنا  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  ار  مادـک  ره  ینعی  دروآ ، اج  هب  تقو  جـنپ  رد  ار  زاـمن  جـنپ  تسا  بحتـسم  - 4
تلیضف تقو   69 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  تسا . تلیـضف  تقو  نامه  رایعم  هکلب  تسین ، یفاک  تابیقعت  اب  هلفان  رادقم 

دوخ هزادنا  هب  صخاش  هک  تسا  یعقوم  زا  رصع  زامن  تلیضف  تقو  دوش . صخاش  دوخ  هزادنا  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یتقو  رهظ  زامن 
ات تسا  باـتفآ  بورغ  زا  برغم  زاـمن  تلیـضف  تقو  مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  دوش . نآ  ربارب  ود  هزادـنا  هب  هک  یعقوم  اـت  تسا  نآ 

زامن تلیضف  تقو  و  بش . موس  کی  ات  دوش  دیدپان  برغم  یخرس  هک  تسا  یعقوم  زا  اشع  تلیضف  تقو  و  برغم . یخرـس  ندش  دیدپان 
ص 136. لئاسملا ، حیضوت  مراکم ، یمظعلا  هللاۀیآ  دوش . نشور  اوه  هک  یعقوم  ات  حبص  هدیپس  عولط  لوا  زا  حبص 

جح کسانم  شخب 4 :

هراشا
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هّکم لامعا  ینِم  لامعا  رعشم  رد  فوقو  تافرع  رد  فوقو  هّکم  رد  مارحا 

عتمت جح  یلامجا  تروص 

هراشا

رد مارحا  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  همانرب  ياراد 13  عتمت  جح  دنوشیم : عتمت  جـح  لامعا  هدامآ  هجحیذ  متـشه  زور  رد  ادـخ  هناخ  نارئاز 
رود هب  فاوط  ریصقت 7 - ینابرق 6 - ینِم 5 - رد  هـبقع  هرمج  یمر  مارحلا 4 - رعـشم  رد  فوقو  تافرع 3 - يارحـص  رد  فوقو  هکم 2 -
یمر بش 11 و 12 13 - ینِم  رد  ندنام  ءاسن 12 - فاوط  زامن  ءاسن 11 - فاوط  هورم 10 - افص و  نیب  یعـس  فاوط 9 - زامن  هبعک 8 -

. تارَمَج

هکم رد  مارحا  - 1

اب  ] هک یناسک  تسا ، ینیعم  ياههام  رد  جح  1 ؛»  » ِّجَْحلا ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  َنَمَف  ٌتامُوْلعَم  ٌرَهْشا  ُّجَْحلا  »
جاجح هرجاشم و .»...  لادج و  مانشد و  غورد و  رـسمه ، اب  شزیمآ  دننک : بانتجا  ریز  روما  زا  دیاب  دناهدرک ، ضرف  دوخ  رب  ار  جح  مارحا 

رب هک  ییاهزیچ  کیبل و  نتفگ  مارحا و  نتسب  یگنوگچ  دنوشیم ، مرحم  عتمت  جح  يارب  هکم  رد  رهظ  زامن  زا  دعب  هجحیذ  متشه  زور  رد 
ماـقم رد  رئاز  هک  تسا  بحتـسم  تشذـگ ، هرمع  مارحا  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  ناـمه  تاـمرحم ، زا  فـلخت  هراـفک  تـسا و  مارح  مرحم 

. دوش مرحم  لیعامسا  رجح  ای  میهاربا 

تافرع رد  فوقو  - 2

هراشا

جح زا  تخانـش .) زور   ) هفرع زور  رد  مارحلا  هللاتیب  جاجح  دیدرک .»...  چوک  تافرع  يارحـص  زا  هک  یماگنه  تافَرَع ؛ ْنِم  ُمتْـضَفا  اذاَف  »
دنسانشب ار  هناخ  بحاص  لیصا  تعیبط  انبیب و  يارحـص  نآ  رد  هک  دشاب  دنوریم ، تافرع  يارحـص  هب  هناخ  يادخ  جح  يارب  ادخ  هناخ 

رد هجحیذ  مهن  زور  بورغ  ات  رهظ  زا  جاجح  دـنناسرب . نید  میهافم  یناعم و  يوتحم ، تخانـش  ناـفرع و  هب  فورظ  رهاوظ و  زا  ار  دوخ  و 
هبوت اب  هدش و  ادـخ  زا  دوخ  يرود  ناهانگ و  هجوتم  یناحور  یتسـشن  اب  ادـخ  راوج  زا  هدـش  رود  ياوح  مدآ و  شقن  رد  تافرع  يارحص 

. دنروآیم رد  شیامن  هب  رشحم  رد  ار  قیالخ  عامتجا  تمایق و  هرظنم  دندرگیم و  زاب  ادخ  يوس  هب  یعقاو 

تافرع رد  تخانش  تفرعم و 

ياههروس یسرکلاۀیآ و  هرقب و  هروس  لوا  هیآ  هد  ندناوخ  دناسریم  نافرع  ادخ و  تخانش  هب  ار  ام  هک  زور  نیا  بحتسم  لامعا  هلمج  زا 
ِۀَّتِس ِیف  َضْرْألا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنا  . » تسا فارعا  هروس   57 تایآ 55 - رشح و  هروس  رخآ  تایآ  سان و  قلف و  دیحوت ،
ُهَّللا َكَرابَت  ُْرمْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الا  ِهِْرمِأب  ِتارَّخَـسُم  َموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  ًاْثِیثَح و  ُُهُبلْطَی  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِـشُْغی  ِشْرَْعلا ، یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ًماَّیا ،

اب تفرگ  رارق  شرع  رب  سپـس  دـیرفایب ، هرود )  ) زور شـش  یط  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  امـش ، راگدرورپ  َْنیَِملاْعلا ؛ ُّبَر 
هک ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  نینچمه  تسا و  تکرح  رد  تعرـس  هب  زور  لاـبند  هب  بش  دـناشوپیم و  ار  زور  بـش ، کـیرات ) هدرپ  )

«1 «. » تسوا نامرف  هب  ناهج )  ) ریبدت شنیرفآ و  يرآ  دنتسه . وا  نامرف  تحت 

ینابرق تدابع و  مسارم  www.Ghaemiyeh.comنیرتهوکشرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز اهنامسآ و  توکلم 

هب دوخ  تخانـش  يارب  هک  ار  ناگراتـس  هاـم و  عولط  باـتفآ و  بورغ  يولباـت  ناـمه  دـنوادخ  مارحلا  رعـشم  بش  هفرع و  زور  بورغ  رد 
هب یپ  مارجا  نیا  بورغ  لوـفا و  هدـهاشم  اـب  اـت  دـهدیم  رارق  جاـجح  ياـشامت  ضرعم  رد  دوـب ، هداد  هئارا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

هاـگچیه تسا و  یگـشیمه  هدوب ، هزنم  ثداـح  ِناگدـننکلوفا  ياهـصقن  همه  زا  دـنوادخ  هک  دـنبایرد  و  هدرب ، نیمز  اهنامـسآ و  توکلم 
لوفا و زگره  تسین ، تملظ  نآ  رد  هک  يرون  دربیم ، رون  يوس  هب  اـهیکیرات  زا  ار  ناـنمؤم  هراومه  دراذـگیمن و  اـهنت  ار  دوـخ  ناگدـنب 

ُتوُکَلَم َيُِرن  َِکلَذَک  َو   » 77 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  درادن . کیرـش  هب  يزاین  دریمیمن و  زگره  دـنکیمن و  بورغ 
ناـشن میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  رب ] یهلا  هقلطم  تموـکح  و   ] توـکلم نینچ  نیا  و  1 ؛»  » َنیِنقوُْملا نِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرأـْلا  َو  ِتاوَـمَّسلا 

یلاـعت و کـلم  تسارت  سب  اـقب  یناـف و  همه  اـم  ییوت  دریمن  تسا و  هدرمن  هکنآو  ییوت  دریذـپن  ّریغت  هچنآ  ددرگ .» نیقی  لـها  اـت  میداد 
مارح شتسرپ  تسه  َِرب  وت  زج  ماظن  دریگ  وت  شتسرپ ز  دقع  نوتـسیب  ینک  وت  ارـضخ  هُِّبق  نوکـس  دراد  وت  نامرف  هب  كاخ  تسارت  سّدقت 

. تسا هفرع  زور  رد  یلاعتقح  تخانش  نافرع و  يارب  هلیسو  نیرتهب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  یماظن 

مارحلا رعشم  رد  فوقو  - 3

دای رعـشم  رد  ار  يادخ  دیدرک ، چوک  مارحلا  رعـشم  يارحـص  هب   ] تافرع زا  نوچ  1 ؛»  » رَعْـشَْملا َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  تافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفا  اذاَف  »
هام و هعلاطم  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نوچمه  دنوشیم و  مارحلا  رعـشم  راپـسهر  تافرع  زا  باتفآ ، بورغ  زا  سپ  جاجح  دینک .»
اهنامـسآ و شنیرفآ  رد  و  اًلِطاب ؛ اَذَه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرْألا  َو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو   » دنزادرپیم ادـخ  دای  هب  زورفابش  ناگراتس 

يرادقم هب  دیشروخ  عولط  رجف و  عولط  نایم  رعشم  فوقو  رد  نکر  رادقم  ياهدیرفاین .» هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ  هک  دنـشیدنایم  نیمز 
. دیمان فقوت  ارنآ  ناوتب  هک  تسا 

هبقع هرمج  یمر  - 4

هراشا

مهد زور  باتفآ  عولط  ضحم  هب  دـیدرگزاب .» ینم  يوس  هب   ] دـندرگیم زاب  مدرم  هک  اجنامه  زا  هاگنآ  ساَّنلا ؛ َضافا  ُْثیَح  ْنِم  اوُظیفا  َُّمث  »
اب دنوشیم ، هجاوم  گرزب ) ناطیش  لبمس   ) هبقع هرمج  اب  هک  هتسد  ره  دنوشیم و  ریزارـس  ینم  يوس  هب  ناطیـش  اب  دربن  يارب  جاجح  لیس 

( ینم رد  هناگهس  ياهنوتس  هب  هزیرگنـس  باترپ   ) تارمج یمر  : » مراکم یمظعلا  هللاۀیآ  رظن  زا  دننکیم . نارابگنـس  ار  نآ  هزیرگنـس  تفه 
.« دننک یمر  دنناوتیم  نآ  زا  دعب  ای  لبق  بش  دننک  یمر  دـنناوتیمن  زور  هک  یناسک  درادـن و  یعنام  تیعمج  ماحدزا  ماگنه  الاب  هقبط  رد 

.177 جح : کسانم 

تارمج زا  یسرد 

دنچره رکنم  زا  یهن  اهیدب و  ناطیش و  زا  راجزنا  رفنت و  راهظا  هک  دزومآیم  ناناملسم  هب  اههزیرگنس  زا  تارمج  ياهنوتـس  ندش  هدیـشوپ 
. دزاس دوبان  وحم و  ار  نمشد  نیرتگرزب  دناوتیم  دشاب  داحتا  قافتا و  اب  مأوت  یناگمه و  رگا  یلو  دشاب  کچوک  هزیرگنس  دنچ  هزادنا  هب 

ینابرق - 5
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هراشا

رد لمع  نیا  دمآ . دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  نآ  لیـصفت  هک  تسا  ینابرق  عتمت  جح  لمع  نیمجنپ  « 1  » ِهَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو 
رود يارب  ياهلیسو  تارمج  یمر  هکنانچمه  تسادخ  هب  ندش  کیدزن  برقت و  هلیـسو  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  ندرک  ینابرق  شقن 

. نیطایش ندرک 

هاگنابرق رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  اب 

ِمانَْملا ِیف  يَرا  ّینا  َّیَُنب ! ای  َلاق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  ٍمیلَح  ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  َنیِحلاَّصلا ، َنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  ِْنیِدْهَیَـس ، یِّبَر  یلا  ٌبِهاذ  ّینا  َلاـق  َو 
! ُمیِهاْربا ای  ْنا  اْنیَدان  َو  نیبَْجِلل  ُهََّلت  َو  هامَلْـسا  اَّمَلَف  َنیِرباَّصلا . َنِم  ُهَّللاَءاْشنا  ِینُدِجَتَـس  رَمُؤت  ام  لَْعفا  َِتبا  ای  َلاق  يََرت ؟ اذام  رُْظناَف  َکَُـحبْذا  ّینا 

ماگنه هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  « 2  » ٍْمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  نیبُْملا . ُءالَْبلا  ُوَهل  اَذَه  َّنا  َْنِینِسْحُملا ، يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنا  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق 
دهد و هتـسیاش  يدنزرف  وا  هب  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  سّدقم ، ياهنیمزرـس  ادخ و  يوس  هب  یتسرپهراتـس  كرـش و  نیمزرـس  زا  ترجاهم 
زا ار  يو  تایآ  رگید  رد  هک  دوب  لیعامـسا  نامه  رـسپ  نیا  ٍمیلَح . ٍمالُِغب  ُهاـنْرِّشَبَف  داد . تراـشب  راـبدرب  میلح و  یناوجون  هب  ار  وا  دـنوادخ 
هب ردـپ  اب  دیـسر و  غولب  نس  هب  نوچ  « 1 . » تسا هدناوخ  قیدـص   81 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  نیرباـص و  نیحلاـص و 
هک دوشیم  هتفگ  دـنک . ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  يو  هک  داد  نامرف  شردـپ  هب  باوخ  رد  ناـحتما  يارب  دـنوادخ  تخادرپ ، تداـبع  یعس و 

میهاربا ترـضح  دش . رارکت  باوخ  نیا  نابرق  دیع  بش  هفرع و  بش  رد  سپـس  دید و  ار  باوخ  نیا  هجحیذ  متـشه  بش  رد  ادتبا  میهاربا 
؟ تسیچ ترظن  منکیم ، حـبذ  ار  وت  هک  منیبیم  باوـخ  رد  هک  تسا  بش  دـنچ  مدـنزرف ! تشاذـگ - : ناـیم  رد  شدـنزرف  اـب  ار  شباوـخ 
ار دوخ  تیرومأم  رتدوز  هچره  ردـپ ! يا  تفگ - : دوب  هتخومآ  ار  قح  ربارب  رد  میلـست  اـضر و  ملح و  ربص و  سرد  ردـپ  زا  هک  لیعامـسا 

عافترا ینعی  ّلت  هب  ات  دندش  راپـسهر  هکم  لامـش  رد  ریبث  هوک  يوس  هب  ود  ره  هاگنآ  و  تفای . یهاوخ  نارباص  زا  ارم  هللاءاشنا  هک  نک  ارجا 
رب فرشم  ياهیدنلب  يانعم  هب  فیخ   ) دوشیم هتفگ  فیخ  دجسم  نآ  هب  هک  تارمج  رانک  رد  ینِم  دجسم  دندیسر . ینِم  دجسم  هب  فرشم 
هب ارنآ  تشاذـگ و  يو  يولگ  رب  دراـک  داـهن و  اههرخـص  رب  ار  شدـنزرف  یناـشیپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  یئاـج  ناـمه  « 2 ( » لیس

درک و میلـست  ار  دـنزرف  میهاربا  دـنداهن و  ندرگ  ار  ادـخ  ناـمرف  ود  نآ  نوچ  و  دـیربن . غیت  درک  هچره  اـما  داد ، راـشف  دروآرد و  تکرح 
هب میهاربا ! يا  َنینِسْحُملا ؛ يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنا  ایْؤُّرلا ، َْتقَّدَص  ْدَق  َمیِهاْربا ! ای  : » داد رد  ادن  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  دنوادخ  ار ، ناج  لیعامـسا 

دنتسه و ام  نامرف  میلـست  هک  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  ام  يداد و  ماجنا  ار  تتیرومأم  و  يدوب ، هدید  هک  یباوخ  يدرک  تسار  هک  یتسرد 
ار لیعامسا  تغیت  دربن  ات  ار  وت  هنالیلخ  وت  لّکوت  نآ  میهدیم .» شاداپ  دنرذگب  دوخ  دنزرف  نیرتزیزع  دوخ و  ناج  زا  ام  هار  رد  دنرضاح 

يارب تسا  نارگ  ردـقچ  دـندمآرب و  نآ  هدـهع  زا  هجو  نیرتهب  هب  یهلا  تسود  ود  نیا  هک  دوب  يراکـشآ  مهم و  شیامزآ  کـی  نیا  هتبلا 
دنزرف بحاص  راظتنا  رمع  کی  زا  سپ  هک  نونکا  هتـساوخ و  یحلاص  دنزرف  ادخ  زا  هدوب و  مورحم  دنزرف  نتـشاد  زا  رمع  کی  هک  يردپ 

هار رد  نونکا  هدش ، يریپ  نینـس  نیا  رد  ردپ  تسد  ياصع  روای و  رای و  هدیـسر و  ییافوکـش  یناوج و  ّنس  هب  دنزرف  نیا  هتـشگ و  حـلاص 
دراذگب و اپ  وزرآ  لامآ و  سوه و  يوه و  همهنآ  يور  رب  هک  یناوج ، يارب  تسا  مهم  ردقچ  نینچمه  دنک . ینابرق  ار  وا  نینچنیا  تسود 

. دنک ادخ  میلست  ار  دوخ  ناج  دورب و  هاگنابرق  هب  دوخ  ياپ  اب  دوش ، رضاح 

هاگنابرق رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هیرذ  ود  اب 

ینعی اـهنآ  هـیرذ  ود  دروـم  رد  دروآ  لـمعب  مالـسلا  اـمهیلع  لیعامـسا  ترـضح  مـیهاربا و  ترــضح  زا  هـک  ار  یناـحتما  نـیمه  دـنوادخ 
، داد ترجاهم  دوعوم  نیمزرس  هب  رصم  زا  ار  لیئارساینب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یتقو  درک : رارکت  زین  لیعامـساینب  لیئارـساینب و 
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يرای اب  دنزیخرب و  نیمزرـس  نآ  نایتوغاط  اب  داهج  هب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داد و  رارق  ناحتما  هتوب  رد  دوعوم  نیمزرـس  هزاورد  رد  ار  اهنآ 
ار دوخ  ناج  دنتشادن و  نامیا  ادخ  هدعو  هب  هک  اهنآ  اّما  دنروآ ، تسد  هب  دوب ، هداد  هدعو  میهاربا  ترضح  هب  هک  ار  نیمزرس  نآ  دنوادخ 
وت و  ) َنوُدِعاَق انُهیَه  اَّنا  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو  َْتنا  ْبَهْذا  دنتفگ : یسوم  هب  دندیزرو و  عانتما  گنج  هب  نتفر  زا  دنتشادیم ، تسود  ادخ  زا  رتشیب 

مورحم دوعوم  نیمزرس  زا  ار  اهنآ  لاس  لهچ  دنوادخ  نوچ  و  « 1 ( » میاهتـسشن اج  نیمه  ام  دینک ، دربن  نانآ  اب  دیتفا و  هار  هب  تراگدرورپ 
ناج و   ) میورب گنج  هب  هک  میرضاح  ام  کنیا  دنتفگ : دندمآ و  هوک  رس  هب  نادادماب  : » 40 دادعا 14 : رفس  تاروت  لقن  هب  انب  « 2 . » تخاس

تـسکش تسین و  امـش  نایم  رد  دنوادخ  هک  دیورب  تفگ : یـسوم  تفریذپن ) نانآ  زا  دنوادخ  رگید  اّما  مینک  ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ 
، ینابرق تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  لیعامسا و  ینب  زا  هکم - نیمزرـس  کیدزن  هیبیدح - رد  ار  نومزآ  نیمه  دنوادخ  دروخ .» دیهاوخ 

دنیبیم هک  یباوخ  لابند  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نوچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دروآ . لمع  هب  زین  ناناملـسم   83 ص :
نآ دنـسریم ، هکم  یکیدزن  رد  هیبیدح  هب  نوچ  دـننکیم و  تکرح  هکم  يوس  هب  هتـشذگدوخ  زا  نامیا و  اب  دارفا  زا  نت  اب 1400  هارمه 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  دننک و  میلست  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دندنبیم  نامیپ  ادخ  اب  دننکیم و  تعیب  ربمایپ  اب  بلق  میمص  زا  دارفا 
ات مه  ام  دـیگنجب و  هکم  كرـشم  یلاها  اب  دـیورب و  تراگدرورپ  وت و  ربماـیپ ! يا  میئوگیم  لیئارـساینب  فـالخ  رب  اـم  : » دـنیوگیم هلآ 

دتسرفیم و نانآ  رب  ار  دوخ  شمارآ  هنیکـس و  مه  هناقداص  راثیا  ینابرق و  نیا  ربارب  رد  دنوادخ  و  « 1 «. » دوب میهاوخ  امش  اب  سفن  نیرخآ 
. دوب هداد  هدعو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  حلاص  هیرذ  هب  دنوادخ  هک  ییاهنیمزرـس  هکم و  نیمزرـس  حـتف  عوقولابیرق و  يزوریپ  مه 

اوُمَْلعَت َْمل  ام  َِملَعَف  َنُوفاَخت  َْنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسؤُر  َنیقِّلَُحم  َنینِمآ  ُهَّللاَءاْشنا  ِمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َّنَلِخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَـص  ْدََـقل  »
مارحلادجـسم هب  ینمیا  هب  ًامتح  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دیـشخب  ققحت  ار  دوخ  ربمایپ  يایؤر  دـنوادخ  ًاَـبیرَق ؛ ًاـْحتَف  َکـِلذ  ِنُود  ْنِم  َلَـعَجَف 

نیا زا  شیپ  دیتسنادیمن و  امـش  هک  تسناد  يزیچ  ادخ  دیرادن ، یـساره  دیاهدرتس و  وم  هدیـشارت و  رـس  هک  لاح  نآ  رد  دمآ  دیهاوخرد 
«2 «. » درک ررقم  کیدزن  یحتف 

ریصقت قلح و  - 6

لاس هک  ینادرم  دنروآیم . اجب  ار  ریصقت  قلح و  مسارم  َنیرِّصَقُم ) َو  ْمُکَسؤُر  َنیقِّلَُحم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ّتنـس  هب  جاجح 
ار یـشارترس )  ) قلح مسارم  ییوخ ) هللاۀیآ  رظن  زا  بحتـسم  طایتحا  هب  انب  ماظع و  عجارم  رتشیب  رظن  زا  بجاو  طایتحا  هب  انب   ) تساهنآ لوا 
تدابع و مسارم  نیرتهوکـشرپ  تسین . نیعم  ناشیا  رب  ندیـشارترس  دنریـصقت و  قلح و  نیب  ریخم  مراکم  هللاۀیآ  نیدلقم  دـنهدیم و  ماجنا 

یفاک ییاهنت  هب  نخان  ندرک  هاتوک  مراکم  هللاۀـیآ  رظن  زا  دنریـصقتو و  قلح  نیب  ریخم  تسین  ناشلوا  لاس  هک  ینادرم  84 و  ص : ینابرق ،
رس دنزادرپیم و  نخان ) وم و  ندرک  هاتوک   ) ریصقت لمع  هب  طقف  ناوناب  دننکیم . هاتوک  يردق  نخان  وم و  زا  ای  دنشارتیم و  رس  ای  تسین 

. دنشارتیمن ار 

هکم لامعا  . 11 - 7

هراشا

رد هک  یتروص  هب  ار  ءاسن  فاوط  زامن  ءاـسن و  فاوط  هورم و  افـص و  نیب  یعـس  فاوط ، زاـمن  فاوط ، ینعی  هکم  لاـمعا  جاـجح ، هاـگنآ 
. دنروآیم اجب  دش ، هتفگ  هرمع 

مالسلا هیلع  میهاربا  نادناخ  هب  یهلا  يایاطع  يدیع و 
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اضر و راثیا ، نامیا و  همهنآ  ربارب  رد  لیعامـسا  میهاربا و  میهدیم .» شاداـپ  ار  ناراـکوکین  نینچ  نیا  اـم  َنینِـسْحُملا ؛ يِزَْجن  َِکلذَـک  اَّنا  »
هب و  ناهج ، تمظع  هب  یشاداپ  دنرادیم ، تفایرد  دنوادخ  زا  یمیظع  ياهشاداپ  يدیع و  ادخ  اب  یتسود  هار  رد  یتسار  تقادص و  میلست ،
اَّنا ایؤُّرلا  َْتقَّدَص  دَق   » يو هرابود  تایح  لیعامـسا و  يولگ  ندـیرب  زا  غیت  نتـشادزاب  - 1 ادخ : دورد  مالـس و  اب  هارمه  نامز  لوط  تعـسو 
رد میهاربا  ّتنـس  مان و  نتخاس  هنادواج  - 3 ٍمیظَع .» ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو   » لیعامـسا يادف  میظع  حبذ  نداتـسرف  - 2 َْنِینِسْحُملا .» يِزَْجن  َِکلذَک 

يِزَْجن َِکلذَـک  ْمـیِهاْربا ، یلَع  ٌمالـَـس   » شنادـناخ مـیهاربا و  رب  دورد  مالــس و  لاـسرا  - 4 نیرِخآـْلا .» ِیف  ِهـْیَلَع  اـنْکََرت  َو   » هدـنیآ ياـهتّما 
«. َنـیِحلاَّصلا َنـِم  ًاَِّیبـَن  َقحْـسِاب  ُهاـنْرَِّشب  َو   » ناربماـیپ راـبت  زا  حـلاص  يدـنزرف  قحــسا ، ماـن  هـب  رگید  يدـنزرف  هـب  تراـشب  - 5 ْنینِـسْحُملا .»

-7 « 1 « » ِقاحْسا یلَع  ِْهیَلَع و  انْکَراب  َو  ، » قاحسا وا و  نامدود  هب  ینوزف  تکرب و  ءاطعا  - 6 85 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ 
«2 « » ًاَماَما ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  ّینا  َلاق :  » شحلاص هّیرذ  يو و  هب  نیمز  تثارو  تماما و  ماقم  ياطعا 

ینم رد  مهدزاود  مهدزای و  ياهبش  ندنام  - 12

هللاۀـیآ رظن  زا  دـننامب  اجنآ  رد  بش  همین  ات  بورغ  زا  مهدزاود  مهدزای و  ياهبـش  اـت  دـندرگیم  زاـب  ینم  هب  هکم  لاـمعا  زا  سپ  جاـجح 
. تسا یفاک  مود  همین  ای  بش  لوا  همین  ندنام  مراکم  یمظعلا 

تارمج یمر  - 13

هراشا

ینم رد  ار  شلبق  بـش  هـک  ییاـهزور  رد  جاـجح  هـک  تـسا  ینم  رد  هناـگ  هـس  تارمج  هـب  هزیرگنـس  باـترپ  عـتمت  جـح  لـمع  نـیرخآ 
. دنهدیم رارق  فده  دنمانیم ، هبقع  هرمج  یطسو و  هرمج  یلوا ، هرمج  ار  اهنآ  بیترت  هب  هک  ار  هرمج  هس  نیا  دناهدنارذگ ،

ناطیش یمر 

داتفا شالت  هب  ناطیش  دنک ، ینابرق  ینم  لت  زارف  رب  ات  دربیم  ار  شدنزرف  دنوادخ  نامرف  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  ماگنه  نآ  رد 
هلیـسو هب  اـت  دوریم  لیعامـسا  رداـم  غارـس  هب  ادـتبا  دریگب . ار  میهاربا  نادـناخ  يزوریپ  تیقفوم و  يولج  یهلا  گرزب  نومزآ  نیا  رد  اـت 

رود دشکب - ؟ ار  وا  ات  دربیم  ار  لیعامـسا  میهاربا  هک  يراد  ربخ  ایآ  دراد - : زاب  یهل  نامرف  يارجا  زا  ار  رـسپ  ردپ و  يردام ، تاساسحا 
ادخ نامرف  رگا  تسادخ . روتـسد  هک  دـنکیم  اعدا  وا  دـشکب . ار  دوخ  حـلاص  دـنزرف  هک  تسا  نآ  زا  رتنابرهم  میهاربا  هک  ناطیـش  يا  وش 
يوس هب  دش ، هدنار  رجاه  يوس  زا  یتقو  ناطیش   86 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  میتسه . ادخ  نامرف  میلست  یضار و  دشاب ،

زا تخـس  ار  وا  تشاد  هک  یمکحم  نامیا  اب  لیعامـسا ، یلو  دـنادرگ . زاب  هار  همین  زا  ار  وا  گرم  نداد  هولج  كاندرد  اب  اـت  دـمآ  دـنزرف 
زا ناطیش  نوچ  و  ِهِْرمِال . ُهانْمَّلَس  َو  ِهَّللا  ِمْکُِحب  اَْنیِضَر  دوب  دهاوخ  اراوگ  نیریش و  یتداهـش  تسادخ ، نامرف  نوچ  گرم  نیا  هک  دنارب  دوخ 

باوخ رد  ار  وت  ناطیـش  هک  ماهدینـش  دراد - . زاب  هار  همادا  زا  ار  وا  ههبـش  کش و  ياقلا  اب  ات  دمآ  ردـپ  يوس  هب  دـش ، هدـنار  رـسپ  ردام و 
وا رب  دایرف  تسا ، رگهسوسو  ناطیش  وا  هک  تسنادب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يوش ! دنزرف  لتق  بکترم  هدز  یگرزب  هانگ  هب  تسد  ات  هتـشاداو 

لحم هب  یکی  دـش ، رهاظ  يو  رب  ناطیـش  لحم  هس  رد  هاـگنابرق  هب  دوخ  هار  رـس  رب  میهاربا  دوشیم  هتفگ  ادـخ ! نمـشد  يا  وش  رود  دز - :
دوخ زا  ار  وا  گنس  تفه  باترپ  اب  هطقن  هس  ره  رد  میهاربا  و  هبقع ، هرمج  لحم  هب  یموس  یطسو و  هرمج  لحم  هب  يرگید  یلوا و  هرمج 
هتفگ تارمج  هب  گنـس  باترپ  ماگنه  هب  تسا  بحتـسم  هدوب و  جح  بجاو  لامعا  کسانم و  هلمج  زا  مسر  نیا  نامز  نآ  زا  و  « 1  » دنارب

هب تسخن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  نادرگ .) رود  نم  زا  ار  ناطیـش  ادـنوادخ   ) ناْطیِّشلا یِّنَع  ْرَحْدا  َّمُهَّللا  دوش :
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مود هرمج  هب  هک  یماگنه  درک ، باترپ  وا  هب  گنـس  تفه  میهاربا  دمآ ، وا  لابند  هب  ناطیـش  دـنک ، ینابرق  ار  رـسپ  ات  دـمآ  مارحلا » رعـشم  »
ار وا  و  « ) 2  » دز وا  رب  رگید  گنـس  تفه  دمآ  هبقع » هرمج   » هب ات  تخادـنا  وا  رب  رگید  گنـس  تفه  دومن ، هدـهاشم  ار  ناطیـش  زاب  دیـسر 
زا هک  وس  کی  زا  هن  ناحتما  گرزب  ياهنادـیم  رد  نیطایـش  ياههسوسو  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  و  تخاـس .) سویأـم  دوخ  زا  هشیمه  يارب 
زا دنـسانشب و  اههرهچ  همه  رد  ار  نیطایـش  راومیهاربا  دیاب  ادـخ  نادرم  یقیرط  زا  یگنر و  هب  نامز  ره  دریگیم . تروص  فلتخم  تاهج 

«3 « !؟ یگرزب سرد  هچ  و  دننک ، ناشراسگنس  دندنبب و  اهنآ  رب  ار  هار  دنوش  دراو  قیرط  ره 

مالسلا امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  لیئربج ، ریبکت 

دنزرف و  ُرَبْکا ... ! ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  تفگ - : ریبکت  دنلب  يادص  اب  لیئربج  دندمآرب ، گرزب  ناحتما  نیا  هدهع  زا  رـسپ  ردپ و  نیا  هک  یماگنه 
یتاریبکت هیبش  نیا  و  ُدْمَْحلا ». ِهَِّلل  َو  ُرَبْکا  ُهَّللا  تفگ - : نینچ  زین  راکادف  ردپ  و  ُرَبْکا ... ! ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ال  داد - : رـس  ریبکت  نینچ  میهاربا 

هرطاخ تسا ، دـیع  زور  رهظ  زامن  نآ  نیتسخن  هک  زامن  زا 15  دعب  اهریبکت  نیا  رارکت  اب  جاجح  و  میئوگیم . نابرق  دـیع  زور  ام  هک  تسا 
گرزب یچوق  دنوادخ  هاگنآ  دننکیم *** ! هدنز  اهرظن  رد  شیامزآ  گرزب  نادیم  نآ  رد  ار  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  يزوریپ 

ٍْحبِِذب ُهاْنیَدَف  َو   » ینِم نیمزرـس  جح و  مسارم  رد  ناگدنیآ  يارب  یتنـس  دـنک و  ینابرق  شرـسپ  ياج  هب  ارنآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ات  داتـسرف 
تشذگ اب  هک  تسا  نآ  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  ریبعت  هب  حبذ  نیا  تمظع  ياههناشن  زا  یکی  میدرک .» وا  يادف  ار  یمیظع  حبذ  ام  و  ٍمیظَع ؛

. دنرادیم هگن  هدنز  ار  شاهرطاخ  دننکیم و  حـبذ  میظع  حـبذ  نآ  دای  هب  نویلیم  دـنچ  لاس  ره  هتفای و  يرتشیب  تعـسو  لاس  هب  لاس  نامز 
«2»

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  هاگدید  زا  ینابرق  هفسلف 

هدرتسگ نادیم  کی  تسا ، یهلا  رفس  کی  تسا ، گرزب  ترجه  کی  تقیقح  رد  جح  رفـس  يزاریـش ، مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  هاگدید  زا 
لیعامـسا شدنزرف  میهاربا و  تادهاجم  هرطاخ  اب  ًاقیمع  هک  دهدیم  ناشن  ار  یتدابع  عقاو  رد  جح  مسارم  تسا . ربکا  داهج  يزاسدوخ و 

رد امعم  تروص  هب  نآ  مسارم  زا  يرایسب  مینک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  جح  رارـسا  دروم  رد  تاعلاطم  رد  رگا  ام  و  تسا ، هتخیمآ  شرـسمه  و 
بجعت میئآیم  ینم  نیمزرـس  رد  هاـگنابرق  رد  هک  یماـگنه  تسا . قـیمع  یگتخیمآ  نیا  هـب  هجوـت  اـمعم  نـیا  لـح  دـیلک  يرآ  دـیآیم ،

هلئسم هک  یماگنه  اما  دشاب !؟ تدابع  کی  هعومجم  زا  ياهقلح  دناوتیم  ناویح  حبذ  رگم  ًالوصا  تسیچ ؟ يارب  ینابرق  همه  نیا  مینکیم ،
ًادعب درک و  راثیا  ادخ  هار  رد  نادیم  نیا  رد  ار  شرمع  هرمث  نیرتنیریـش  رد  شنازیزع  نیرتزیزع  هک  میروآیم  رطاخ  هب  ار  میهاربا  ینابرق 

، تسا دوبعم  هار  رد  زیچ  همه  زا  تشذگ  زمر  ندرک  ینابرق  میربیم . یپ  راک  نیا  هفسلف  هب  دمآ ، دوجو  هب  ینم  رد  ینابرق  ناونع  هب  یتنس 
هک تفرگ  یفاـک  یتیبرت  هرهب  کـسانم  نیا  زا  ناوتیم  یماـگنه  و  ادـخ ، داـی  ریغ  زا  بلق  ندومن  یهت  يارب  تسا  يرهظم  ندرک  یناـبرق 

نکفاوترپ ناسنا  دوجو  رد  تایحور  نآ  دوش و  مسجم  رظن  رد  ینابرق  ماگنه  هب  رـسپ  ردـپ و  نیا  تایحور  لیعامـسا و  حـبذ  هنحـص  مامت 
ریسفت « 1 . » دنشوکب نآ  تاجن  رد  مالسا  ياملع  دیاب  هک  هدمآرد  یبولطمان  لکـش  هب  ام  نامز  رـصع و  رد  ینابرق  مسارم  هنافـسأتم  ددرگ .

ص 125. ج 19 ، هنومن ،

جح کَسْنَم  شخب 5 :

هراشا

رد ینابرق  هثدحتـسم  تیعـضو  مالـسا  رد  ینابرق  نیـشیپ  مما  رد  کسنم  ادخ  رکـش  برق و  اب  ناویح  حـبذ  هطبار  ینابرق  مسارم  ای  کسنم 
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اوتف نیا  لئالد  يزاریش و  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  ياوتف  اهقف  لح  هار  ام  رصع 

ینابرق مسارم  ای  کسْنَم 

هب ار  ادـخ  مان  ات  میداد  رارق  یهاگنابرق  یتما  ره  يارب  و  1 ؛»  » ِماْعنْألا ِۀَمیَهب  ْنِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع  َهَّللا  َمْسا  اورُکْذَِیل  ًاَکَْـسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّما  ِّلُِکل  َو  »
ینعی جح  کسانم  و  دباع »  » يانعم هب  کسان  و  تدابع »  » يانعم هب  کُُسن  دـنربب .» میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ینابرق  ماگنه 

رد بصنم  نزو  رب  کـْسنَم  و  « 2 . » دوشیم هتفگ  کسانم  زین  جـح  لامعا  دوخ  هب  دوشیم و  ماجنا  اجنآ  رد  جـح  مسارم  هک  ییاـههاگیاپ 
ِهَّللا َمْسا  اورُکْذَِـیل   » هنیرق هب  قوف  هیآ  رد  اما  تسا ، ماع  نآ  موهفم  هک  دـنچره  دوریم  راک  هب  تسا  تادابع  زا  یکی  هک  یناـبرق  صوصخ 
حبذ « 3 . » تسا ینابرق  صوصخ  يانعم  هب  دنربب .» میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ار  ادخ  مان  ات  ِماْعنْألا ؛ ِۀَمیَهب  ْنِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع 

اب نادنمتـسم  ارقف و  اب  دوخ  ياهيداش  میـسقت  نادـنمزاین و  ارقف و  هب  ماعطا  ادـخ و  هار  رد  نآ  ندروخ  ادـخ و  مان  اـب  یکاروخ  تاـناویح 
. دوشیم هتفگ  یناـبرق  نآ  هب  ور  نیا  زا  ادـخ و  هب  ندـش  کـیدزن  برقت و  يارب  تسا  ياهلیـسو  ناـبرق ، دـیع  رد  یناـبرق  تشوگ  میـسقت 

. رگیدکی هب  ادخ  ناگدنب  ياهلد  ندش  کیدزن  ادخ و  تامعن  رکش  ادخ و  دای  يارب  تسا  ياهلیسو  هکنانچمه 

ادخ رکش  برق و  اب  ینابرق  هطبار 

َو ِْعناْقلا  اوُمِعْطا  َو  اْهنِم  اُولُکَف  اَُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذاَـف  َّفاَوَص ، اـْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَـف  ٌْریَخ  اـهیف  مَُکل  ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اـهاْنلَعَج  َنْدـُْبلا  َو  »
رئاعش زا  امش  يارب  ار  هبرف  ياهرتش  92 و  ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « 4 « ؛ َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  مَُکل  اهانْرَّخَس  َِکلذَک  ْرَتْعُْملا 
دیربب دناهداتـسیا  فص  هب  هک  یلاح  رد  اهنآ ) ندرک  ینابرق  ماگنه   ) ار ادـخ  مان  تسا ، تکرب  ریخ و  امـش  يارب  اـهنآ  رد  میداد  رارق  یهلا 

. دینک ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ضرتعم  ناریقف  عناق و  نادنمتسم  دیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دنداد ) ناج  و   ) تفرگ مارآ  ناشیولهپ  هک  یماگنه 
رهم و ندناشن  يارب  نابزیم  هک  روطنامه  دیروآ .» اجب  ار  ادخ  رکـش  هک  دـشاب  میداد  رارق  امـش  سرتسد  ریخـست و  رد  ار  اهنآ  ام  هنوگ  نیا 

هدرک هیهت  دوخ  تسد  اب  هک  ییاذغ  زا  هک  دهاوخیم  وا  زا  بترم  دنیبیم و  كرادت  بوخ  ياهاذـغ  شیارب  نامهیم ، لد  رد  دوخ  تبحم 
يارب يزور  ناونع  هب  ار  رتش  واگ و  دنفسوگ و  تشوگ  دنوادخ  دنتسه و  نمحرلا  فویض  عقاو  رد  زین  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  دنک . لوانت 

یظفل و يراذگرکـش  شتـسرپ و  هدامآ  ار  نانآ  دناشنب و  نانآ  لد  رد  ار  دوخ  تبحم  رهم و  هلیـسونیدب  ات  هدـید  كرادـت  نانآ  ییاریذـپ 
نانامهیم هب  ررکم  روطب  تسا  نانابزیم  نیرتنابرهم  نیرتمیرک و  هک  دنوادخ  ور  نیا  زا  دـنادرگ . یهلا  ياهتیبرت  شریذـپ  یلمع و  یبلق و 

ادخ مان  و  « 1 « ؛ َْریِقَْفلا َِسئِآْبلا  اوُمِعْطا  َو  اْهنِم  اُولُکَف  ِماْعنْألا  ۀَْـمیَِهب  ْنِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع  ٍتامُوْلعَم  ٍماَّیا  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  : » دـیامرفیم دوخ 
اب مه  زاب  و  دیهد .» ماعطا  ار  ریقف  ياونیب  دیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دیربب و  تسا ، هداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ینیعم  مایا  رد  ار 
زا 2 ؛»  » َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  اَهاَنْرَّخَـس  َِکلذَک  َّرَتْعُْملا  َو  َِعناْقلا  اوُمِعْطا  َو  اْهنِم  اُولُکَف  : » دیامرفیم دوخ  نانامهیم  هب  هرابود  یهاتوک  هلـصاف 

ار ادخ  رکش  هک  دشاب  میداد  رارق  امش  ریخـست  رد  ار  اهنآ  ام  نینچنیا  دینک ، ماعطا  زین  ار  لئاس  ناریقف  عناق و  دارفا  دیروخب و  اهنآ  تشوگ 
ادخ نامرف  هب  دننکیم و  لوانت  نآ  زا  ادخ  مان  اب  دننکیم و  حبذ  ادخ  دای  مان و  اب  ار  نایاپراهچ  نامیا ، اب  دارفا  یتقو  ًاملسم  دیروآ .» اج  هب 

رد دنرادیم ، میدقت  دنمزاین  ناگدنب   93 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  هب  ار  نآ  زا  یمهـس  ناتـسود و  هب  ار  نآ  زا  یمهس 
دوشیم و حـبذ  ناتب  توغاط و  مان  اب  هچنآ  فـالخ  رب  دـنزاسیم . باریـس  دـنوادخ  تبحم  رهم و  زا  ار  ارقف  ناتـسود و  دوخ و  بلق  عقاو 

ياج هب  هک  دوشیم  ثعاب  دنزادرپیم ، یساپسان  رفک و  هب  دنروخیم و  دنشونیم و  اهتوغاط  یتمالس  هب  ای  هدوبن و  ادخ  مان  اب  هک  یماعط 
رب رمع  کی  هک  لیئارـساینب  ناگـشیپرفک  دنوادخ  هکنانچ  ددرگ  باریـس  ادخ  ریغ  شتـسرپ  تبحم و  رهم و  اب  ناشبلق  ادخ  تبحم  رهم و 
یف اُوبِرْـشا  َو  : » دیامرفیم دندوب  هدرک  لوانت  دوب  هدش  حبذ  ناتب  مان  هب  هک  ییاههلاسوگ  تشوگ  زا  هتـسشن و  یتوغاط  ناینوعرف  هرفـس  رس 

«. دش باریس  هتشرس و  هلاسوگ  شسرپ  تبحم و  رهم و  اب  ناشیاهلد  دنتشاد  هک  يرفک  ببس  هب  و  « 1 « ؛ مِهِْرفُِکب َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق 
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نیشیپ مما  رد  ینابرق  کسنم و 

هراشا

هب ار  ادـخ  مان  ات  میداد  رارق  یهاگنابرق  یتما  ره  يارب  و  2 ؛»  » ماْعنْألا ِۀَْمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَِیل  ًاَکَْـسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّما  ِّلُِکل  َو  »
یگدـنز نتفرگ  زا  ترابع  نیـشیپ  مما  نایدا و  ملع  رد  ینابرق  ای  کسنم  دـنربب .» میاهداد  يزور  نانآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ینابرق  ماگنه 

موهفم تسا . هدوب  نانآ  رظن  بلج  نایادخ و  هب  برقت  روظنم  هب  ندروخ  نتـشک و  هار  زا  تابن ) ای  ناویح  ناسنا ، زا  معا   ) ياهدنز دوجوم 
ییاپورا نابز  رد  سیفیرکاـس )  ) Sacrifice هملک تسا و  برق ) هشیر  زا  هک   ) یناـبرق هملک  رد  نایادـخ » اـی  ادـخ  هب  نتـسج  یکیدزن  »

هب ییادخ  سدق و  هبنج  ندرک  ینابرق  هلیـسو  هب  نایادخ  يارب  هدـش  ینابرق  ئـش  هک  دـناسریم  تسا و  ینابرق  هملک  موهفم  لداعم  ًابیرقت 
ار اهنآ  همه  ناوتیمن  هک  تسا  عونتم  ياهزادنا  هب  نیـشیپ  مما  نایدا و  نایم  رد  ینابرق  تایفیک  دصاقم و  عوضوم و  اما  تسا . هتفرگ  دوخ 

«3 . » دنادرگرب تسا  قوف  تاملک  رد  هک  یکرتشم  دحاو و  ینعم  هب 

نیشیپ مما  رد  ینابرق  زا  دصق  - 1

و دوش ، روهرهب  یئادخ  يورین  زا  هدش  ینابرق  ئـش  سیدـقت ، ینابرق و  هار  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  هاگ  نایادـخ  هب  برقت  ای  ینابرق  زا  دـصق 
«1  » نوینومک نآ  هب  ییاپورا  ياهنابز  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و  دروایب ، دوخ  مسج  هب  ار  ییادخ  تردـق  نیا  نآ ، ندروخ  هجیتن  رد  ناسنا 

ینابرق روظنم  نیدـب  هک  ار  ئـش  ماوقا  زا  يرایـسب  دزاـس و  فرطرب  ار  يرـشب  فعـض  هک  تسا  هدوب  نیا  هاـگ  و  دـنناوخیم ، نآ  دـننام  و 
هبوت سیدقت و  ای  هرافک  الب ، عفد  رذن ، رکش ، ياهتروص  هب  اهدعب  یلـصا  روظنم  ودنیا  دنتخیریم  نوریب  دندزیمن و  تسد  تسا  هدشیم 

. تسا هدمآرد  فارتعا  و 

نیشیپ مما  رد  ینابرق  ماسقا  - 2

نانوی رد  دـشیم  واگ ) چوق و  دـننام   ) ناویح ناسنا ، ینابرق  لماش  ینوخ  یناـبرق  دـشیم ، میـسقت  ینوخ  ریغ  ینوخ و  هب  یناـبرق  عوضوم 
يزیخلـصاح ناهانگ و  هرافک  ادخ و  هب  برقت  يارب  ناسنا  ینابرق  دندشیم ، حبذ  ینابرق  ناونع  هب  زین  نایهام  یکاروخ و  ناگدنرپ  میدق ،

، لسع ریـش ، لماش  ینوخ  ریغ  ینابرق  دوشیم . ماجنا  ناسنا  ینابرق  ياـج  هب  تاـناویح  یناـبرق  ماوقا ، زا  يرایـسب  رد  دـشیم . ماـجنا  نیمز 
هدام تایح و  عبنم  ناونع  هب  بآ  و  نایادـخ . تیوقت  يارب  نیمز  نوخ  روگنا و  نوخ  ناونع  هب  بارـش  دوب . بآ  وجبآ و  بارـش و  نغور ،

هب هک  دوشیم  رازگرب  بارش  نان و  زا  ندروخ  اب  « 2 « » يرازگرکش  » سدقم ینابرق  نایحیسم  نایم  رد  دشیم . راثن  هدنز  تادوجوم  یلصا 
ار نان  حیسم  ماش  نیا  رد  هدمآ  ینونک  لیجنا  رد  هچنآ  ربانب  دشابیم . شنادرگاش  اب  ماش  نیرخآ  رد  حیسم  لمع  هدنهد  شیامن  نانآ  رظن 

نیا و  « 3 « » نم نوخ  تسا  نیا  : » تفگ داد و  ناشیا  هب  هتخیر  هلایپ  رد  ار  بارـش  و  نم » ندـب  تسا  نیا  : » تفگ داد و  نانآ  هب  درک و  هراپ 
«4 . » تسا يزیرنوخ  نودب  ینابرق  کی  مکح  رد 

نیشیپ للم  رد  ینابرق  فارحنا  - 3

ندنازوس هار  زا  ای  لگ و  يزبس و  هویم و  راثن  اب  بآ و  اب  بارـش  ای  نوخ  نتخیر  هار  زا  هاگ  هتـشگ  فارحنا  راچد  فلتخم  للم  رد  ینابرق 
تسا هدوب  نآ  ینابرق  ندنازوس  زا  ضرغ  دیاش  دیدرگ . موسرم  ناینانوی  میدق و  نایدوهی  نایم  رد  ینابرق  ندنازوس  نآ . نفد  هار  زا  ای  نآ 

. تسا هدوب  ینیمزریز  نایادخ  هب  برقت  رظن و  بلج  يارب  ینابرق  نفد  و  دـسرب . ینامـسآ  نایادـخ  ماشم  هب  نآ  دود  یگتخوس و  يوب  هک 
ناـج یتسرپتب ، ياـیند  رد  لوا . هجرد  رد  رگید  ماوقا  ناـیدا و  زا  یـضعب  رد  اـما  تسا  هدوب  تیمها  مود  هجرد  رد  یناـبرق  نتـشک  هوحن 
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ناـج یتسرپتب ، ياـیند  رد  لوا . هجرد  رد  رگید  ماوقا  ناـیدا و  زا  یـضعب  رد  اـما  تسا  هدوب  تیمها  مود  هجرد  رد  یناـبرق  نتـشک  هوحن 
ینابرق هلیسو  هب  نانوی  رد  « 1 . » دوب تدابع  رهظم  رـشب  حبذ  میدق  کیزکم  تناید  رد  دندزیم و  شتآ  ار  تعارز  دـنتفرگیم و  ار  ینابرق 

ادخ اب  سدقم  يونعم و  لاصتا  هناشن  ارنآ  هک  هدادیم  تسد  یقوش  دجو و  اهنآ  هب  هلاسوگ  ای  هلاغزب  نوخ  ندیـشون  تشوگ و  ندروخ  و 
دنهاوخ عقاو  يونعم  نایادخ  مشخ  بجوتسم  هنرگو  دنروآ  اجب  ینابرق  مسارم  دیاب  رشب  يانبا  هک  دندوب  دقتعم  ناینانوی  « 2 . » دناهتسنادیم

نازرواشک و مور  رد  « 4  » دنتسجیم لسوت  ینابرق  هلیسو  هب  دندرگ  روهرهب  یگدنز  تامعن  تاکرب و  زا  هکنآ  دصق  هب  اهیلباب  « 3 . » دیدرگ
هاگنآ و  دندومنیم ، فاوط  دوخ  هعرزم  رود  هب  راب  هس  دندرکیم  هدامآ  ینابرق  يارب  هک  رن  واگ  يدنفـسوگ و  یکوخ و  اب  هداوناخ  دارفا 

لمع هب  یتافیرـشت  دوب  دنوادخ  ماقم  هک  یحبذم  ربارب  رد  سرام  دبعم  رد  مر  رهـش  رد  دـندرکیم و  شکـشیپ  نایادـخ  هب  ار  دوخ  ینابرق 
، لوصحم یناوارف  يرازگرکش و  یسانشقح و  يارب  اپورا  رد  تلس  ماوقا   96 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « 5 . » دندروآیم
هب یگنج ، يارـسا  زا  یهاگ  لاسدرخ و  ناکدوک  نانز و  یهاگ  ناسنا  ندرک  یناـبرق  يارب  دـندرکیم . یناـبرق  ناـسنا  ناویح و  تاـتابن و 

يرای ملاع  نآ  زا  اهینابرق  میدـقت  اـعد و  توـالت  زاـمن و  يادا  اـب  دـنه  رد  مزینمهرب  نیئآ  ناوریپ  « 1 . » دندرکیم میلـست  ینید  نایاوشیپ 
رد نایناعنک ، « 3 . » دـندرکیم یبیغ  هلآ  یتشهب و  ياهناور  راثن  تاناویح  تشوگ  زا  ییاـهینابرق  ایادـه و  تشترز  ناوریپ  و  « 2  » دنتسجیم
وا دسج  هک  دازون  ناویح  نیلوا  تشوگ  ای  تخرد  ربون  هویم  نیلوا  دندوب و  هتـشارفارب  رهـش  نامه  لعب  مان  هب  یبارحم  حبذم و  يرهـش  ره 

مـسارم هدش و  دحتم  دوخ  ناگدنتـسرپ  اب  لعب  يادخ  ینعی  دوبعم  دباع و  نآ  رد  هک  ینابر  ياشع  مسارم  دندنازوسیم و  حبذم  زارف  رب  ار 
«4 . » دندروآیم لمع  هب  ار  ینابرق 

: ناهج نایدا  رد  ینابرق  فده 

ادـخ و اب  هارمه  هک  تسا  ییاذـغ  ییوگ  یناـبرق ، زا  هدـش  هیهت  ياذـغ  دوریم  روصت  تسا : هدـمآ  ناـیدا  فراـعملا  ةرئاد  رد  هچنآ  رباـنب 
هدنریگ ادخ و  دشخبیم و  يونعم  شزرا  تسادق و  نآ  هب  ادخ  يوس  زا  رذـن  ینابرق و  یلوبق  و  ددرگیم . فرـص  ینابرق  هدـننک  تفایرد 

ناگدننک و ینابرق  نایم  ترودک  عفر  بجوم  و  دنکیم . فرـص  ار  نآ  زا  هدش  هیهت  ياذغ  هدـننک ، ینابرق  اب  هک  ددرگیم  نابزیم  ینابرق 
«. 5 . » دناهدرک لوانت  ینابرق  نوخ  تشوگ و  بلاق  رد  ار  ادخ  دوخ  اهنآ  هک  دنراد  هدیقع  نانوی  مدرم  زا  یضعب  دوشیم . ناگدننکفرصم 

مالسا رد  ینابرق 

هراشا

باکترا هرافک  يارب  ای  تسا  یحـضا  دـیع  زور  رد  بحتـسم  هیحْـضا  ای  تسا ، بجاو  عتمت  جـح  رد  هک  تسا  يْدَـه  ای  مالـسا  رد  ینابرق 
دنراد شخب  هس  هب  ینابرق  ندرک  تمسق  هب  هراشا  يواتف  تایاور و  رهاظ  دسیونیم : يرویس  دادقم  رذن . هب  يافو  يارب  ای  مارحا  تامرحم 
هیده ار  تمسق  کی  دروخیم و  دوخ  ار  تمسق  کی  دناهتسناد : بحتسم  تایاور  یضعب  رد  بجاو و  تایاور  یـضعب  رد  ار  میـسقت  نیا 

نانامهیم هب  بترم  نابرهم  میرک و  ینابزیم  دننام  دـنوادخ  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  « 1 . » درادیم میدقت  ارقف  هب  ار  تمـسق  کی  دنکیم و 
نانامهیم دنک . باریس  دوخ  تبحم  رهم و  زا  ار  نانامهیم  بلق  هک : دشاب  دینک ) لیم  ینابرق  ياهتشوگ  نیا  زا   ) اْهنِم اُولُکَف  دیامرفیم : دوخ 

ْمُهَقَزَر ام  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَِیل  دنـشاب  ادخ  رکذ  دای و  هب  نوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  دنیامنب  یلمع  یظفل و  یبلق ، رکـش  شتـسرپ و  يارب  یگدامآ 
شیاهتیاده رطاخ  هب  ار  ادخ  هک  دشاب  و  َْنِیِتبْخُملا . ِرَِّشب  وُِملْسا و  ُهَلَف  ٌدِحاو  ٌهلا  َکُْهلاَف  دندرگ : دحاو  يادخ  نامرف  میلست  ِماْعنْألا  ِۀَْمیَِهب  ْنِم 

هرمز رد  َِعناْقلا ، اوُمِعْطا  َو  ناتـسود : هب  ینابرق ، زا  یـشخب  ءادـها  اب  ْمُکادَـه . ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل  اهَرَّخَـس  َِکلذَـک  دنرامـشب . گرزب 
اب ار  دوخ  يداش  ماعط و  ْریِقَفلا » َسئاْبلا  اوُمِعْطا  َو  : » نادنمتسم ارقف و  هب  ینابرق  زا  یشخب  ياطعا  اب  و  َنینِسْحُملا . ِرَِّشب  َو  دیآرد  ناراکوکین 

نیا ددرگ و  رارقرب   98 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  تبحم  رهم و  يردارب و  تاواسم و  هعماـج  رد  دـننک و  میـسقت  ناـنآ 
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ای یتسرپتب و  كرـش و  نایدا  رد  هک  يدـصاقم  ریاس  مالـسا  رد  تسادـخ . هب  ندـش  کیدزن  اـهبلق و  يافـص  هلیـسو  نیرتهب  دوخ  قاـفنا 
تسا هدش  یفن  تّدش  هب  دسرب ، نایادخ  هب  نآ  نوخ  ای  تشوگ  ای  وب  ات  دندرکیم  نفد  ای  دندنازوسیم  ار  ینابرق  هک  هدمآ  هدش  فیرحت 

هب نانآ  ياـهنوخ  هن  اهتـشوگ و  هن  زگره  « ؛» 1  » مُْکنِم يَْوقَّتلا  ُُهلاَنَی  نَِکل  َو  اهُؤامِد  َو ال  اـهُموُُحل  َهَّللا  َلاـنَی  َْنل  : » دـیامرفیم ًاحیرـص  نآرق  و 
دنتفر هاگنابرق  هب  دوخ  عادولاۀّجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسامـش .» يراگزیهرپ  اوقت و  دسریم  وا  هب  هچنآ  دسریمن ، ادخ 

خبط ار  مادک  ره  تشوگ  زا  يرادقم  هاگنآ  دنک ، حبذ  ات  دنداد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هیقب  دندرک و  حـبذ  دوخ  ار  اهینابرق  زا  يرادـقم  و 
ینابرق و ياهتشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  نم  دنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  « 2 . » دندیـشکرس ار  شبآ  دندروخب و  هدرک 

اهَدُولُج َو  اَهلالَج  ُتْمَّسَقَف  ِینَرَما  َُّمث  اهَموُُحل  ُتْمَّسَقَف  ِینَرَمَأَف  « 3  » مدرک میسقت  ارقف  نایم  ار  اهنآ  ياهتسوپ  یتح 

ینم رد  حبذ  لحم  - 1

هراشا

یفالخ اهقف ، نایم  رد  دـسرب .» ینم )  ) نآ لحم  هب  ینابرق  هکنیا  اـت  دیـشارتن  ار  ناترـس  و  هَّلِحَم ؛» ُيْدَْـهلا  َغَْلبَی  یّتَح  مُکَـسؤُر  اوُِقلَْحت  ـال  َو  »
مرکا ربمایپ  نامز  رد  هک  دراد  يدوهعم  صاخ و  لحم  ندرک  ینابرق  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  قوف  هیآ  تسا و  ینم  یناـبرق  لـحم  هک  تسین 

نیرتهوکـشرپ تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاور  نوچ  یتاـیاور  نآ  رگید  لـیلد  و  تسا . هدوـبن  ینم  زج  ییاـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ترـضح دوـب ، هدرک  حـبذ  هدرک و  ادـیپ  ار  نآ  يرگید  هدرک و  مگ  ار  شیناـبرق  هک  یـسک  هـب  عـجار   99 ص : یناـبرق ، تداـبع و  مسارم 

ینم رد  رگا  « 1 « ؛ ِهبِحاص ْنَع  ءزُجی  َْمل  ینِم  ِْریَغ  ِیف  ُهُرَْحن  َناک  نا  َو  ُْهنَع  َّلَض  يِذَّلا  ِِهبِحاص  ْنَع  أَزْجَأ  ْدَـقَف  ینِِمب  ُهُرَْحن  َناـک  ْنا  : » دـندومرف
يزجم هدرک  رحن  شبحاص  يوس  زا  ینم  ریغ  رد  ارنآ  رگا  دـنکیم و  تیافک  هدرک  رحن  هدرک  مگ  ارنآ  هک  شبحاـص  فرط  زا  ار  یناـبرق 

يْدَه يْدَه  هیمست  هجو  « 2 . » تسا نآ  رب  لیلد  نیرتهب  دناهدرکیم  حبذ  ینم  رد  هک  هدیـسر  ام  هب  لسن  هب  لسن  هک  یعطق  هریـس  و  تسین .»
نآ دربراک  هجو  رد  تسا و  هیدـه  نآ  دـحاو  تسا . هرمع  جـح و  ینابرق  هب  عجار  همه  هک  هتفر  راک  هب  نآرق  ياج  تفه  رد  ْسلَف  نزو  رب 
هجو رد  یـضعب  دندرگ و  کیدزن  ادخ  هب  ات  دننکیم  هیده  ادـخ  هناخ  هب  يدنفـسوگ  ای  واگ  رتش ، جاّجح  نوچ  هک  هدـش  هتفگ  ینابرق  رد 

«3 . » دنیوگیم يده  نآ  هب  دوشیم  هداد  قوس  ینم )  ) نآ لحم  هب  ینابرق  نوچ  هک  دناهتفگ  نآ  هیمست 

مالسا رد  ینابرق  تیفیک  ب .

امش يارب  اهنآ  رد  میداد  رارق  یهلا  رئاعش  زا  امش  يارب  ار  هبرف  قاچ و  ياهرتش  و  1 ؛»  » ٌْریَخ اْهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  »
نینچ هک  ییاجنآ  زا  تسا و  رادتشوگ  قاچ و  گرزب و  رتش  يانعم  هب  هلجع  نزو  رب  ِهنََدب  عمج  سُدق  نزو  رب  نُدب  تسا .» تکرب  ریخ و 

رد امش  يارب  دیامرفیم : و  « 2  » تسا هدش  هیکت  نآ  يور  ًاصوصخم  تسا  رتبـسانم  نادنمزاین  ءارقف و  ماعطا  ینابرق و  مسارم  يارب  یناویح 
دنوادـخ هک  اـجنآ  زا  اـّما  تسین ، یناـبرق  یمازلا  طئارـش  زا  ندوب  هبرف  هک  دـنچره  ٌْریَخ .) اـهِیف  ْمَُکل   ) تسا تکرب  ریخ و  یتاـناویح  نینچ 

، دشاب رترادتشوگ  گرزب و  رتملاس و  ینابرق  هچره  ًاملسم  دینک ،) قافنا  دیراد  تسود  هک  ار  هچنآ  زا   ) نوُّبُِحت اّمِم  اوُقِْفنا  َو  دیامرفیم :
حیحـص دیاب  ینابرق  هک  هدمآ  دیلقت  عجارم  کسانم  رد  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  ادخ  هب  رتشیب  برق  هیام  نآ  راثیا  تسا و  رتینتـشادتسود 

زا ار  نادنفسوگ  رتشیب  ینونک  طئارـش  رد  « 3 . » دـشابن رغال  صقان و  هدوب ، ءازجالا  مات  توترف ، ریپ و  هن  دـشاب و  لاـسمک  هن  هدوب  ملاـس  و 
یلاموس نادنفـسوگ  تشاد ؛ هّکم  ياهلغآ  زا  دوخ  هدنـسیون  هک  يدیدزاب  رد  « 4  » دنروآیم ون  دـنالز  ایلارتسا و  زا  ار  یتمـسق  یلاموس و 

تسا ینادنفسوگ  اهنآ  زا  يرایسب  ون ، دنالز  ایلارتسا و  نادنفـسوگ  اّما  تسا  هدش  هتخا  هتفوک و  بلغا  ینیئاپ و  تیفیک  ياراد  یـشرورپ و 
تداـبع و مسارم  نیرتهوکـشرپ  نآ  زا  دوک  ناونع  هب  جراـخ  رد  تسین و  یکاروـخ  شتـشوگ  دوـشیم و  هداد  شرورپ  شمـشپ  يارب  هک 
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دنفسوگ تمیق  ربارب  ود  مک  تسد  ینارگ  تمیق  اب  ار  شزرامک  نادنفسوگ  نیا  یجراخ  ياهتکرش  دننکیم . هدافتـسا   101 ص : ینابرق ،
عفاـنم دـهاش  دـیاب  ْمَُهل ، َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  دنـشاب : شیوخ  عفاـنم  دـهاش  هکنیا  ياـج  هب  جاـجح  و  دنـشورفیم . جاـجح  هب  ناریا ) رد  بوخ 

زا ارقف  نانامهیم و  و  جاجح ، ندوب  مورحم  عراش  رظن  دروم  تیفیک  زا  ینابرق  ندوب  يراع  دنـشاب . شیوخ  ياهنایز  یجراخ و  ياـهتکرش 
ماقرا و هدنـسیون و  ینیع  تادهاشم  يدوعـس و  تاماقم  زا  یخرب  فارتعا  یجراخ  ياهتکرـش  بیج  هب  زرا  همه  نآ  نتفر  ینابرق  تشوگ 

رثکا تداهش  هب  : » دسیونیم یشرازگ  رد  ترایز  جح و  سانشراک  تساعدم . نیا  یهاوگ  نیرتهب  ناتـسبرع  یمالـسا  هعـسوت  کناب  رامآ 
یمالسا هعسوت  کناب  طسوت  هدش  يرادیرخ  نادنفسوگ  دناهدرک  حبذ  هدیرخ و  دنفسوگ  هاگراتشک  ود  ره  رد  هک  يدارفا  قافتا  هب  بیرق 

ياههاگنابرق نادنفسوگ  زا  رتنازرا  يدوعس  لایر  طسوتم 70  روط  هب  تمیق  رظن  زا  تسا  رتهب  دـصرد  لقادـح 40  تیفیک  رظن  زا  هکنیا  اب 
رد مورحم ، ياهروشک  هب  لاسرا  يدنبهتسب و  دامجنا و  حبذ و  لوپ  لماش  یمالـسا  کناب  رد  دنفـسوگ  تمیق  هکنیا  رب  نوزفا  تسا . دازآ 

لایر ات 450  نیب 300  ندوب  بوغرماـن  دـصرد  زا 40  شیب  اـب  اـههاگنابرق  ریاـس  رد  دازآ  دنفـسوگ  تمیق  يدوعـس و  لاـیر  دودح 350 
«« 1 . » جراخم ریاس  هدننک و  حبذ  لوپ  نودب  دسریم ، مه  لایر  ات 500  یهاگ  هک  تسا  يدوعس 

ینابرق میسقت  ج .

نآ زا  2 ؛»  » َرَتْعُْملا َو  َِعناْقلا  اوُمِعْطا  َو  اْهنِم  اولُکَف  «. » دـیهد ماعطا  ار  ریقف  ياونیب  دـیروخب و  نآ  زا  1 ؛»  » ْریِقَْفلا َِسئاَْبلا  اوُمِعْطا  َو  اـْهنِم  اُولُکَف  »
رب یلوا  دراد و  تلالد  یناـبرق  زا  یجاـح  ندروخ  بوجو  رب  ًاـکرتشم  هیآ  ود  نیا  دـینک .» ماـعطا  ار  لـئاس  ناریقف  عناـق و  دارفا  دـیروخب و 
هک ياهدـننک  روبع   ) رتعم و  تسا ) عناـق  دـنهدیم  يو  هب  هچنآ  هب  هک  یـسک   ) عناـق ماـعطا  بوجو  رب  یمود  اونیب و  ریقف  رب  ماـعطا  بوجو 

نیرتهوکـشرپ قوف ، هیآ  ود  عومجم  زا  تسین ، ریقف  ناونع  رتعم  عناق و  موهفم  رد  هک  اجنآ  زا  و  دنراد . تلالد  دننک ) شماعطا  دراد  راظتنا 
موس کی  شیوخ 2 - يارب  موس  کی  - 1 دوشیم . هدافتسا  تمسق  هس  هب  ینابرق  تشوگ  میسقت  موزل   103 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم 

دناهتسناد لئاس  ریغ  لئاس و  ریقف  عون  ود  ار  رتعم  عناق و  یخرب  تساهقف و  روهشم  رظن  نیا  و  نینمؤم . يارب  هیده  موس  کی  ءارقف 3 - يارب 
یعنام دیروخب ، دیناوتیم  ینعی  دشاب ، روظحم  عفر  روظنم  هک  دـناهداد  لامتحا  یخرب  ینابرق  تشوگ  زا  یجاح  ندروخ  بوجو  دروم  رد 
هللاۀـیآ رظن  زا  « 2 . » تسا یبوجو  طایتحا  تمـسق  هس  هب  یناـبرق  میـسقت  یکارا و ...  یناـگیاپلگ ، ییوخ ، ماـظع  تاـیآ  رظن  زا  « 1 . » درادن

ص 146 کسانم ، تسا . بجاو  ارقف  هب  نآ  زا  یشخب  نداد  یلو  تسا  بحتسم  تمسق  هس  هب  ینابرق  میسقت  مراکم : یمظعلا 

ام رصع  رد  ینابرق  دیدج  تیعضو  د .

رد هثدحتـسم  ياهلئـسم  تروص  هب  ینابرق  عوضوم  هدش و  نوگرگد  یلک  هب  ناتـسبرع  تاررقم  هاگنابرق و  جـح و  عضو  ریخا  ياهلاس  رد 
ینابرق و ياهتـشوگ  زا  هدافتـسا  تیعونمم  ییوس  زا  ناتـسبرع و  رد  ارقف  شهاک  ییوس  زا  نایجاح و  دادعت  ترثک  ییوس  زا  تسا . هدـمآ 
رد رتـش  واـگ و  دنفـسوگ و  سأر  اـهنویلیم  لاـس  ره  هک  هدـش  ثعاـب  اـهرداچ  رد  بیهم  ياـهیزوسشتآ  تلع  هب  نآ  خـبط  زا  يریگولج 

ياهفده  104 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  و  دوش ، هدنازوس  ای  نفد و  كاخ  ریز  رد  ّتیلهاج  نارود  نوچمه  اههاگنابرق ،
یمسر رامآ  دنتسه . تشوگ  ياهمقل  هار  هب  مشچ  یمالسا  ياهروشک  رد  ریقف  ناملسم  اهنویلیم  هک  یلاح  رد  ددرگ ، لیطعت  ینابرق  یلـصا 

دنفـسوگ مین  کی و  يدوعـس  ریغ  یجاح  ره  هک  دهدیم  ناشن  رامآ  نیا  دنکیم . وربور  ياهدـنهدناکت  دادـعا  ماقرا و  اب  ار  ام  ناتـسبرع 
تامّرحم زا  ياهراپ  باکترا  ّتلع  هب  يرایسب  دیع  ینابرق  زا  هتشذگ  جاّجح  اریز  ینابرق ؛ کی  يدوعـس  یجاح  راهچ  ره  دنکیم و  ینابرق 

ینابرق ددع  دنچ  بابحتسا  هب  لمع  يارب  هدرکن  افتکا  لقاّدح  هب  یـضعب  دنراد و  رذن  ینابرق  یـضعب  و  دنوشیم ، تاراّفک  لومـشم  مارحا 
هب ینابرق  مقر  دندوب ، رفن   894 ینعی 573 / نویلیم  کی  زا  رتمک  يدوعـس  ریغ  نایجاح  دادعت  هک  لاس 1395  رد  هنومن  ناونع  هب  دننکیم .
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نویلیم هس  دودـح  رد  ینابرق  مقر  دـسریم ، نویلیم  ود  زا  شیب  هب  نایجاح  رامـش  هک  اهلاس  نیا  رد  نیاربانب  « 1 . » دیـسر نویلیم  مین  کی و 
ار نآ  نویلیم  مین  طسوتم  روطب  هتـسناوت  کناب  نیا  هدـمآ  لمع  هب  یمالـسا  هعـسوت  کناب  طـسوت  هک  ییاهـشالت  همه  اـب  دـشابیم ، سأر 

کناب راک  هعسوت  همادا و  - 2 دوشیم . دوبان  نآ  نویلیم  مین  ود و  زا  رتشیب  مه  زاب  اما  دزاس  مورحم  قطاـنم  هب  لاـسرا  هداـمآ  يدنبهتـسب و 
لاسکی لوط  رد  نآ  يرادهاگن  لنسرپ و  نیمأت  تهج  زا  هچ  و  رایسب ، ياههناخدرـس  اهنیـشام و  يرادیرخ  تهج  زا  هچ  یمالـسا  هعـسوت 

-3 دهد . همادا  دوخ  ياهکمک  هب  ای  دنک و  لمحت  ار  نآ  تخادرپ  ناتسبرع  تلود  تسین  مولعم  هک  تسا  ینیگنس  هنیزه  تخادرپ  مزلتسم 
اب فداصم  هک  ییاهلاس  رد  اّما  تسا  ریذـپناکما  يدودـح  ات  تسا  ناتـسمز  راهب و  لصف  رد  جـح  مایا  هک  اهلاس  نیا  رد  حرط  نیا  يارجا 
رد تخاس . دهاوخ  رتدودحم  رایسب  ار  هسـسؤم  نیا  راک  ددرگیم  دساف  هقیقد  دنچ  فرظ  رد  ناویح  هشال  تسا و  ناتـسبات  دیدش  يامرگ 
هـس ناوتیم  تایلمع   105 ص : ینابرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  زا  یعاعـش  هچ  رد  هلیـسو و  رگراـک و  رادـقم  هچ  اـب  عقوم  نینچ 

نیمضت یسک  هچ  دوش ، فرطرب  اهلاکـشا  نیا  همه  هک  ضرف  رب  - 4 داد ؟ لیوحت  درب و  هناخدرـس  هب  هدرک و  يروآعمج  ار  هشـال  نویلیم 
ددرگن هتخیر  نادـنمتورث  بیج  هب  نآ  ياـهب  دـسرن و  شورف  هب  اـهرازاب  رد  دوـش و  لـیوحت  ارقف  هب  اهتـسوپ  اهتـشوگ و  همه  هک  دـنکیم 

هکم ياهناروتـسر  هب  دـنربیم ، ءارقف  ماـن  هب  یلومعم  ياههاگراتـشک  رد  هک  ار  بوـخ  ياهتـشوگ  زا  يرایـسب  دوـشیم  هتفگ  هکناـنچمه 
فاقوا جح و  ترازو  هطبار و  تیعمج  ناتسبرع و  تلود  تیحالص  رد  ینابرق  لکشم  لح  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  لوق  هب  دنشورفیم .

تنـس میرک و  نآرق  رهاظ  زا  هدافتـسا  اب  دنناوتیم  اهنآ  تسا . مالـسا  فلتخم  بهاذم  ياهقف  تیحالـص  رد  نآ  هرابرد  رظن  راهظا  تسین .
هعسوت کناب  نامزاس  - 5 « 1 . » دـنریگب میمـصت  هراب  نیا  رد  يوناث  ماکحا  تیاعر  مالـسلا و  هیلع  همئا  لاوقا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

مالعا سأر )  100 دحاو 000 / ره   ) سأر  400 ار 000 / و ) ه ، د ، ب ، ياهدحاو : لماش   ) مصیعم دـیدج  ياههاگراتـشک  تیفرظ  یمالـسا 
تسناوت اهنت  یّنف  صقن  ّتلع  هب  هتـشذگ  لاس  هک  دسریم  سأر   900 ات 000 /  800 نآ 000 / کیتاموتا  هاگراتشک  تیفرظ  اب  هک  هتـشاد 

ناناوج یغیلبت  نامزاس   106 ص : ینابرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  « 2 . » دـهد رارق  يرادربهرهب  دروم  ار  یناـبرق  سأر   637 / 000
دص اب   ) ار ینابرق  لوپ  جح  مایا  رد  هک  هدرک  هیهت  یلایر  ياهنپوک 250  ینابرق  يارب  یمالسالا ) بابشلل  ۀیملاعلا  ةودنلا   ) ناتسبرع یمالسا 
نیا اب  يدوعـس  نیغلبم  دنکیم و  هلاوح  مورحم  ياهروشک  رد  دوخ  رتافد  هب  ار  هدـش  يروآعمج  ياهلوپ  درادیم و  تفایرد  رتمک ) لایر 

یغیلبت ياهباتک  اب  هارمه  ار  هزات  مرگ و  ياهتشوگ  اهروشک ، نآ  رد  حبذ  زا  سپ  يرادیرخ و  نیـشنریقف  قطانم  رد  ار  ینابرق  نیرتهب  اهلوپ 
«1  » دننکیم عیزوت  ءارقف  نایم 

: ءاهقف لح  هار  رظن و  ه .

هراشا

هب نآ  ندیـسر  يارب  نآ  ندرک  نفد  ای  ادخ و  هب  نآ  يوب  ندناسر  يارب  ندنازوس  ینابرق  زا  فدـه  هک  میدرک  هدافتـسا  تایآ  عومجم  زا 
نآرق هک  ینابرق  زا  یلـصا  فده  تسا . هدرک  یفن  ار  یلهاج  تافارخ  نیا  نآرق  هکلب  هدوبن  ادخ  هب  نآ  نوخ  ندناشون  ای  ینیمز و  يادخ 

تایاور رد  و  تسادخ . شتـسرپ  تبحم و  زا  رئاز  بلق  ندـش  باریـس  و  ْریِقَْفلا ، َِسئاَْبلا  اوُمِعْطا  َو  نیکاسم ، ماعطا  هدرک  هیکت  نآ  يور  هب 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنومن  ناونع  هب  هدش  رکذ  ینابرق  عیرـشت  تمکح  تلع و  ناونع  هب  یـساسا  فده  نیا  زین 

دنوادـخ هک  تسین  نـیا  زج  1 ؛»  » مهوُمِعْطاَف مْحَّللا  َنِم  ْمُکَْنیِکاَـسَم  ُْهنِم  َعَبْـشَیل  یَحْـضْألا  ُهَّللا  َلَـعَج  اـمَّنا  : » هک دـننکیم  تیاور  هلآ  هیلع و 
مد هقارا  اهنت  و  دیناروخب .» ناشیا  هب  ار  تشوگ  ودینک  ناشماعطا  سپ  دنوش  ریـس  تشوگ  زا  امـش  نیکاسم  ات  داد  رارق  نآ  يارب  ار  ینابرق 

تایاور یخرب  رهاظ  رد  رگا  دشاب و  ادخ  هب  برقت  ینابرق و  فده  دناوتیمن  دنلئاق  نآ  هب  تنس  لها  ياملع  زا  یضعب  هک  نوخ  نتخیر  و 
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هئارا ياـهلح  هار  ندز . شتآ  نتخیر و  رود  هن  تسا  ءارقف  ماـعطا  ندرک و  فرـصم  يارب  نوخ  نتخیر  روظنم  هتفر  راـک  هب  مد  هقارا  هملک 
: تسا رارق  نیا  زا  هدش 

ءارقف مهس  هبه  ای  شورف  - 1

طیارش رد  ءارقف و  مهس  دروم  رد  صوصخب  دننادیم ، بجاو  طایتحا  ار  تمـسق  هس  هب  ینابرق  میـسقت  ماظع  عجارم  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا 
مهـس نآ  هب  تبـسن  ار  ینابرق  هتـسناد و  ارقف  مهـس  نماض  ار  یجاح  دـسریمن ، ارقف  هب  دوشیم و  هدـنازوس  اـی  نفد  اـهینابرق  رتشیب  ینونک 

لوبق و رد  تلاکو  نینمؤم  ءارقف و  زا  دناوتیم  ناسنا  ءادها ، هقدص و  هب  تبسن  : » دناهدومرف نینچ  لکشم  نیا  لح  يارب  دننادیمن . يزجم 
عجارم ریاس  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  رظن  زا  « 2 «. » دیامن ضارعا  میـسقت  نودب  هدرک و  لوبق  اهنآ  فرط  زا  حـبذ  زا  دـعب  دریگب و  ضارعا 

نیاربانب تسا ، لـطاب  نآ  ضبق   108 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  نودـب  ینابرق و  زا  لبق  ریقف  مهـس  هبه  اـی  شورف  ماـظع 
زا «. 1  » تسین حیحـص  دنکیم ، هبه  ای  دنـشورفیم  یجاح  دوخ  هب  ینابرق  زا  ار  ریقف  ثلث  ریقف  زا  تلاکو  رقف و  ياعدا  هب  هک  یـضعب  لمع 

ریقف زا  تلاکو  هاوخ  تسا  لکشم  ینِم  رد  حبذ  تحـص  دوشیم ، فلت  ینابرق  ياهتـشوگ  هک  ینونک  عضو  رد  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  رظن 
لوپ ریقف  مهس  تباب  مه  دزیرب و  رود  ارنآ  دنک و  ینابرق  دیاب  مه  یجاح  هدرک و  رتشیب  ار  ینابرق  لکشم  لح  هار  نیا  « 2 . » دریگن ای  دریگب 

. دریگب لیکو  ضارعا  لوبق و  يارب  مه  دزادرپب و 

ءارقف هب  ینابرق  لوپ  تخادرپ  - 2

، تسین نکمم  ارقف  ماعطا  جاجح و  لوانت  يارب  ینابرق  ياهتشوگ  رتشیب  زا  هدافتسا  هک  نونکا  دنداد  داهنشیپ  هّدج  یهقف  عمجم  رد  یـضعب 
دروم رد  هک  نانچ  دنراد . میدقت  ارقف  هب  تشوگ  ياج  هب  ار  نآ  عقوم  هب  دننک و  ادج  تبرق  دصق  هب  ار  نآ  لوپ  نابرق  دیع  زور  رد  جاجح 

لاس رد  تشذـگ . هک  نانچ  تاراّفک  دروم  رد  ای  دـننک و  میدـقت  ءارقف  هب  ار  نآ  لوپ  عبرا ، تاّلغ  ياج  هب  هک  دـنهدیم  هزاجا  اهقف  هیرطف 
هب ار  یناـبرق  لوـپ  هک  دنتـساوخ  هزاـجا  وا  زا  دـندرک و  ءاتفتـسا  توتلـش ، دوـمحم  خیـش  زور ، رهزـالا  خیـش  زا  يرـصم  جاـجح  1949 م .

متـسیب نرق  فراعملاةرئاد  بحاص  يدجو  دیرف  « 3 . » داد هزاجا  نانآ  هب  بحتـسم  ياهینابرق  رد  اهنت  رهزالا  خیـش  یلو  دنهدب ، نادـنمزاین 
و ، ) تسارقف ماعطا  نآ  زا  دوصقم  ششخب و  لذب و  هب  نادنمتورث  نتشاداو  ینابرق  تمکح  هک  دنکیم  حیرصت  نید  هک  یتقو  : » دسیونیم
«. درک میـسقت  ارقف  نایم  ینابرق  ياج  هب  ار  ینابرق  لوپ  دیاب  ام  رظن  زا  تسین ، نید  ناکرا  زا  ینکر  مما  ریاس  دننام  و  ینم ) رد  ناویح  حـبذ 
زا یتیاور  کلام و  دزن  حجرا  لوق  هب  نایلبنح و  نایعفاش و  هلمج  زا  تنـس  لها  ياهقف  روهمج  تسا : هدمآ  تیوک  هیهقف  هعوسوم  رد  « 4»

بیـسم و نب  دیـس  دوعـسم و  نبا  لالب ، دننام  باحـصا  زا  یعمج  رظن  نیا  و  بجاو . هن  تسا ، دکؤم  تنـس  ینابرق  هک  دننآ  رب  فسوی  وبا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  نیا  ناـنآ  لـئالد  هلمج  زا  تـسا . رذـنم  نـبا  روـثیبا و  قاحـسا و  دوـسا و  هـمقلع و  ءاـطع و 

دیسر و ارف  هجحیذ  مهد  نوچ  یَحُْـضی  ْنا  مُکُدَحا  َدارا  َو  َرْـشَْعلا  َلَخَد  اذا  َو   » 109 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  دندومرف :
امـش زا  یـسک  مُکُدَحا ؛ َدارا  َو  : » دندومرفیمن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب  بجاو  ینابرق  رگا  دنک .» ینابرق  درک  هدارا  امـش  زا  یـسک 
تنـس لها  بهاذـم  ياهقف  همه  هچرگ  « 1 . » دناهتـسناد بجاو  ار  ندرک  یناـبرق  یعازوا  کـلام و  یلوق  هب  اـنب  هفینحوبا و  اـهنت  تساوخ .»

زا : » تفگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هباحـص  لالب  اّما  تسا  نآ  لوپ  اب  نداد  هقدص  زا  رتهب  ندرک  ینابرق  هک  دناهدرک  حیرـصت 
، روثوبا یبعش و  نوچ  هباحص  زا  رگید  یضعب  منک » ینابرق  هکنیا  ات  تسا  رتهب  منک ، فرص  دنمزاین  یمیتی  هار  رد  ار  نآ  لوپ  رگا  نم  رظن 
ندروـخ و رد  هک  یتارثا  رایـسب  هـچ  دـش  هداد  حیـضوت  نآرق  رظن  زا  یناـبرق  تـمکح  رد  هـک  روطناـمه  یلو  « 2 . » دـناهداد رظن  نـینچ  زین 
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ینابرق ياج  هب  ینابرق  لوپ  قافنا  : » مراکم یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا  تسین . نآ  لوپ  تخادرپ  رد  هک  دراد  دوجو  یناـبرق  تشوگ  ندـناروخ 
«3 «. » تسین یفاک 

توتلش دومحم  خیش  هیرظن  - 3

هداد و شرتسگ  مرح  هدودحم  هب  ینم  زا  ار  هاگنابرق  لحم  ناکم  رظن  زا  هداد ، هعـسوت  ار  ینابرق  ناکم  نامز و  يدودح  ات  اهقف  زا  یـضعب 
ینابرق دروم  رد  و  دناهداد . هعسوت  ۀجحلايذ  رخآ  ات  یخرب  قیرشت 11 و 12 و 13 و  مایا  هب  نابرق  دیع  زور  زا  ار  ینابرق  حبذ  نامز  رظن  زا 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  رهزالا  قبسا  خیش  رّسفم و  هیقف و  توتلش  دومحم  خیـش  موحرم  دناهداد . ار  يدقن  هب  نآ  لیدبت  داهنـشیپ  بحتـسم 
تسا و هتسنادن  مزال  ینم  صوصخ  رد  ار  حبذ  هدرک ، بجاو  ار  ینابرق  حبذ  هک  اجنآ  ًایناث  هتساوخن و  ینابرق  اهیجاح  همه  زا  مالسا  ًالوا :

نیرتهوکـشرپ مرح  ياـج  همه  رحن و  ماـیا  همه  رد  هکلب  دـنادیمن  مزـال  لوا  زور  رد  طـقف  ار  نآ  ینِم  رد  یناـبرق  بوجو  دروـم  رد  ًاـثلاث 
دشابیم و ریخم  هزور  هقدص و  لثم  نآ  ریغ  حبذ و  نایم  یجاح ، مه  دراوم  هیقب  رد  درامشیم و  زیاج   110 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم 

نانچمه لکـشم  لح ، هار  نیا  زا  لاس  لهچ  تشذگ  اب  هنافـسأتم  « 1 . » دهد يدقن  هقدص  تسا  بحتـسم  وا  رب  ینابرق  حـبذ  هک  يرئاز  نآ 
. دریگیم رارق  یهابت  داسف و  ضرعم  رد  دنفسوگ ، سأر  اهنویلیم  لاس  ره  تسا و  یقاب 

هینغم داوج  دمحم  خیش  هیرظن  - 4

راشتنا هب  هراب  نیا  رد  تشاد  هقف  رد  یـسانشعوضوم  ناکم و  ناـمز و  طیارـش  هب  هک  یناوارف  تیاـنع  اـب  هینغم  داوج  دـمحم  خیـش  موحرم 
ناویح نوخ  نتخیر  هب  ار  جاـجح  ثبع ، زا  موصعم  عراـش  اـیآ  تسا : رارقنیا  زا  نآ  هدرـشف  هک  هتخادرپ  مالـسالاۀلاسر  هلجم  رد  ياهلاـقم 

ار ناویح  نوخ  دـیاب  یجاح  ایآ  ددرگیم ؟ دـساف  نفعتم و  تعرـس  هب  اـهر و  نیمز  يور  رد  هک  یتروص  رد  درادیم  فظوم  یندروخ ) )
هتـشذگ دسریمن ، ارقف  فرـصم  هب  نوچ  و  دوشیم ؟ نفد  كاخ  ریز  رد  ای  هدنازوس و  اههروک  رد  شینابرق  هک  دراد  نیقی  هکنیا  اب  دزیرب 

ياهیآ ینآرق ، تاـیآ  هعومجم  رد   111 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  دراذـگب ؟ رانک  ریقف ، مهـس  تباب  ار  یلوپ  ینابرق ، زا 
و درادـن . دوجو  تسا  بجاو  ای  زاجم و  داسف ، فلت و  تروص  رد  ولو  قلطم  روط  هب  ناویح  نوخ  نتخیر  هکنیا  رد  دـشاب  حیرـص  صن  هک 

اجنآ زا  دنـشاب . هدرک  اضما  ای  هداد و  ماجنا  ای  هدومرف و  يزیچ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـشن  دراو  مه  يوبن  ّتنـس  رد 
ینابرق  » هلمج یفرع  موهفم  مینک : هجوت  ماکحا  یفرع  موهفم  هب  دیاب  عراش  روظنم  نتخانش  يارب  دیوگیم  نخـس  فرع  نابز  هب  عراش  هک 
مهافت نیمه  ساسا  رب  تسا و  رود  هب  مدرم  ناهذا  زا  قلطم  روط  هب  نوخ  نتخیر  تسا و  ندروخ  يارب  حبذ  نک  حـبذ  يدنفـسوگ  و  نک »
دمحم خیـش  موحرم  تسا ؟ هدرک  يراک  نینچ  هب  فلکم  ار  ام  عراش  ایآ  دنـسرپیم  ینابرق  ندـش  اهر  زا  بجعت  اـب  مدرم  هک  تسا  یفرع 

فرـصم هب  مرح  هقطنم  ینم و  رد  ار  ینابرق  تسناوتن  یجاح  و  دـش ، یفتنم  برقت ، لـمع  هبرومأـم و  یتقو  هک  دریگیم  هجیتن  هینغم  داوج 
، درک هدافتـسا  نآ  تشوگ  زا  ناوتیمن  هک  يدراوم  لماش  ینابرق  بوجو  رگا  هکنیا  لیلد  هب  دوشیم . یفتنم  فیلکت  دناسرب ، دوخ  یعقاو 

رظن زا  دنتـسین . نآ  هب  لئاق  دیدج  میدق و  اهقف  زا  کی  چـیه  یتروص  رد  دـشاب ، يزجم  ینابرق  تروص ، نآ  رد  هک  دـمآیم  مزال  دـشیم 
رد حبذ  ددرگ ، مهارف  اهینابرق  زا  هدافتسا  هنیمز  رگا  تسا . بوجو  طرش  نوچمه  نآ  ماکحا  ریاس  ینابرق و  فرـصم  ناکما  هینغم  همالع 

هنرگو دوشیم  بجاو  جح  تفای  ققحت  رگا  هک  تعاطتسا  دننام  تسا ، یفتنم  فیلکت  ددرگن  مهارف  نآ  هنیمز  رگا  دوشیم و  بجاو  ینِم 
زا رذع  تروص  رد  یناتـسیس  یمظعلا  هّللاۀیآ  رظن  زا  يدـه  زا  لدـب  هزور  حـبذ و  نیب  عمج  « 1 . » تسین بجاو  صخش  يارب  نآ  لیـصحت 
زا لدب  هزور  و  مصیعم )  ) رّـسحم يداو  رد  ینابرق  حبذ  نیب  عمج  طایتحا  ینم  رد  اج  دوبمک  تلعب  هن  تموکح  عنم  تهج  هب  ینِم  رد  حبذ 
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«2 . » تسا يده 

ینیمخ ماما  زا  ءاتفتسا  - 5

هدرک ریصقت  تیفیک  نیمه  اب  دوشیمن و  ياهدافتـسا  اهنآ  زا  دوشیم و  فلت  دنفـسوگ  تشوگ  هکنیا  داقتعا  هب  دنکیمن  ینابرق  یـصخش 
رکف هدوب و  لهاج  رگا  یلاعت  همـسب  تسا : نینچ  ءاتفتـسا  نیا  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  خساپ  تسیچ ؟ وا  هفیظو  دهدیم ، ماجنا  ار  جح  لامعا 

زا ندرک  ینابرق  هک  تسا  نآ  رگناشن  يوتف  نیا  « 1 . » تسوا همذ  رب  ینابرق  یلو  هدش  جراخ  مارحا  زا  تسا ، حیحـص  شلمع  هک  هدرکیم 
. دشیم لطاب  جح  نآ  كرت  اب  نیفوقو  فاوط و  دننام  الا  و  تسین . جح  ناکرا 

یتشهب رتکد  دیهش  هللاۀیآ  هیرظن  - 6

رد هلئسم  نیا  رد  ار  مرظن  نم  دینادن . ینابرق  ناونع  هب  ار  نآ  دوشیم ، نفد  زور  ود  کی ، زا  دعب  دینادیم  هک  ار  ینابرق  نآ  ملسم ، روط  هب 
تایاور تایآ و  اب  هک  تسا ، يریذـبت  اریز  تسین  لوبق  یناـبرق  نیا  : » میوگیم هتـشاد و  مـالعا  مزج  عطق و  روط  هب  یعمج  لاوئـس  خـساپ 

«2 «. » درادن يراگزاس  اًلصا  ینابرق  دروم  رد  هدراو 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  ياوتف  - 7

يونعم ياههبنج  رب  هوالع  ندرک  ینابرق  زا  فده  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخب  جح  هروس  تایآ  زا  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  رظن  زا 
مه دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  هدـننک  ینابرق  مه  دـسرب ، مزال  ياهفرـصم  هب  نآ  تشوگ  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  هاگرد  هب  برقت  یناحور و  و 

نیرتهوکشرپ دشاب ، هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  مالـسا ، رد  فارـسا  میرحت  رگید  ییوس  زا  دناسرب . دنمزاین  ناریقف  هب  ار  یتمـسق 
هجیتن نینچ  مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  تسا . هدرک  تاـبثا  ار  نآ  لـقع  لـیلد  تاـیاور و  نآرق و  هکارچ   113 ص : ینابرق ، تداـبع و  مسارم 
اهکاخ ریز  رد  ای  دوش و  هدیدنگ  ات  دنزادنیب  نیمز  يور  رب  ینم  نیمزرـس  رد  ار  ینابرق  ياهتـشوگ  دنتـسین  زاجم  ناناملـسم  هک  دـنریگیم 

نیمزرـس نآ  رد  زور و  نآ  رد  ینادنمزاین  رگا  هکلب  دـشاب ، دـناوتیمن  یلمع  نینچ  رب  لیلد  جاجح  يارب  ینابرق  بوجو  و  دـننک ، نوفدـم 
هنافسأتم دنیازفایم ، ناشیا  تسا . هلدا  نایم  عمج  ياضتقم  نیا  دنناسرب و  فرـصم  هب  دننک و  لمح  رگید  قطانم  هب  ار  نآ  دیاب  دنوشن  ادیپ 

ینابرق رازه  نارازه  لاس ، ره  و  دناهدرپس ، یشومارف  تسد  هب  ار  مود  مکح  هدرک و  لمع  لوا  مکح  هب  ناناملسم  زا  يرایـسب  ام  رـصع  رد 
عـضو هب  سدقم  نیمزرـس  نآ  رد  دنادرگ . فرطرب  ینالوط  یتدـم  ات  ار  نامورحم  زا  یمیظع  هورگ  هیذـغت  دـناوتیم  اهنآ  ياهتـشوگ  هک 

دسریم رظن  هب  یقطنم  ریغ  هدننز و  يردق  هب  نابرق  دیع  زور  رد  هاگنابرق  هنحص  رضاح  لاح  رد  و  دوشیم . دوبان  یبولطمان  هدننز و  رایسب 
. دهدیم یمکحم  زیواتسد  نانمشد  هب  دزادنایم و  همانرب  نیا  لصا  رد  دیدرت  هب  ار  نامیالا  فیعض  دارفا  هک 

ینابرق هناگراهچ  روص  دروم  رد 

ییاهنامز هب  طوبرم  نیا  تسا ، عونمم  هکم  مرح  زا  ای  ینم  نیمزرس  زا  ینابرق  تشوگ  ندرب  نوریب  هک  میناوخیم  یمالسا  تایاور  رد  رگا 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  عبانم  رد  هک  حیحـص  تیاور  رد  اذل  تسا  هتـشاد  دوجو  یفاک  ردق  هب  اجنآ  رد  هدـننک  فرـصم  هک  هدوب 

ٍئَِـشب اْهنِم  ْجَرْخَی  ُلوُقَن ال  اّنُک  : » دومرف ماما  درک . لاوئـس  عوضوم  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  زا  یکی  میناوخیم : نینچ  هدـش  لـقن 
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نوریب ینم  نیمزرس  زا  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  میدادیم  روتـسد  ًاقباس  ام  1 ؛»  » ِهِجارْخِاب َسَأب  اَلَف  ساَّنلا  َُرثَک  دَقَف  مْوَْیلا  اَّماَف  ِْهَیلا ، ِساَّنلا  ِۀَـجاَحل 
نیا تسا ».» عنامیب  اـهنآ  ندرب  نوریب  دـناهتفای ، ینوزف  اـهنآ ) ناـینابرق  و   ) مدرم نوچ  زورما  اـّما  دنتـشاد  زاـین  نآ  هب  مدرم  هکارچ  دـنربن 

طیارـش عبات  ینم  ناکم  نییعت  تسا و  ریقف  مدرم  يدنمزاین  ندرک  فرطرب  ینابرق  زا  فده  هک  دنکیم  تباث  یبوخ  هب  نآ  دننام  تیاور و 
ناکما هک  یتقو  اّما  دـناسر ، هدـش  نییعت  فرـصم  هب  اجنآ  رد  هک  تسا  بجاو  تسا ، فرـصم  لباق  هقطنم  نآ  رد  هک  یتقو  ات  تسا  نامز 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  رگید  تیاور  رد  تخاس . اهر  ندرک  كاخ  ندنازوس و  يارب  ار  نآ  دـیابن  تسین . هقطنم  نآ  رد  ینابرق  فرـصم 
دنتـشاد زاین  راـگزور  نآ  مدرم  نوچ  دـندرک  یهن  زور  هس  زا  سپ  نآ  ندرک  هریخذ  یناـبرق و  تشوگ  ندروخ  زا  ادـخ  لوسر  دـندومرف .

اَّماَف ٍِذئَموَی  ِساَّنلا  ِۀَـجاح  لْها  ْنِم  ماَّیا  ِۀـَثاََلث  َقْوَف  یِحاضْألا  ِموُُحل  ِراخِّدا  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیَهَن  دـنداد . هزاجا  دـعب  یلو 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندوب ، دایز  نیمزرـس  نآ  رد  دـنمزاین  مدرم  دوب و  مک  تشوگ  هک  ینامز  رد  نینچمه  « 3 . » ِِهب َسَأب  الَف  َمْوَْیلا 

َُرثَک ْدَـقَف  َمْوَْیلا  اَّماَف  : » دـندومرف هاگنآ  دـندرکیم و  یهن  جراخ  هب  ینابرق  ياهتـشوگ  ندرب  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاور  هب  اـنب  هلآ 
هدرب نوریب  اهتـشوگ  هک  درادـن  یعناـم  دـنرتمک ، مدرم  هدـش و  ناوارف  تشوگ  هک  زورما  اـّما  4 ؛»  » ِهِجارْخِاب ِسَأب  ـالَف  ساَّنلا ، َّلَـق  َو  مْحَّللا 

هب هجوـت  اـب  دـهتجم  هک  تـسا  نآ  يارب  ّیح  دـهتجم  زا  يوریپ  موزل  نیارباـنب   115 ص : ینابرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  دـنوش .»
هللاۀـیآ ددرگ . یلمع  نوناق  حور  عراش و  فدـه  هک  دـهد  قابطنا  هتفای  رییغت  تاعوضوم  اب  ناـنچ  نآ  ار  ماـکحا  ناـکم ، ناـمز و  طـیارش 

: تسا تلاح  راهچ  ياراد  ام  نامز  رد  ینابرق  هلئسم  دننکیم : حرطم  نینچ  نیا  ینابرق  هلئسم  رد  ار  یلـصا  روحم  يزاریـش  مراکم  یمظعلا 
ياهتـشوگ ناوتب  دراد و  دوجو  ینم ) رد  حبذ  ناکما  مدع  تروص  رد  ینونک  ياههاگراتـشک  ای   ) ینم رد  حبذ  ناکما  هک  یتروص  رد  - 1

رد - 2 تسا . مدقم  زیچ  ره  رب  لاکـشا  نودب  دوشن ، اهنآ  ندـنازوس  نفد و  فالتا و  بجوم  دـناسر و  نآ  حیحـص  فراصم  رد  ار  ینابرق 
لئاسو ای  ندرک  کشخ  اب  هچ  داد  لاقتنا  ناتسبرع  زا  جراخ  ای  ینم  زا  جراخ  هب  ار  اهتشوگ  ناوتب  یلو  دشابن  ینِم  رد  قحتسم  هک  یتروص 
لاـقتنا هک  یتروـص  رد  - 3 تخاـس . لـقتنم  جراـخ  هب  نیقحتـسم  فرـصم  يارب  سپـس  حـبذ و  ینم  رد  ار  یناـبرق  هک  تسا  بـجاو  زور ،
ناوتیم دـننک ، حـبذ  مرح  لخاد  ای  هکم  لخاد  رگید ، ییاج  رد  ار  اهنآ  رگا  اّما  درادـن  ناکما  زاجح  جراخ  اـی  ینم  زا  جراـخ  هب  اهتـشوگ 

دشابن نکمم  قوف  هناگهس  تالاح  هک  یتروص  رد  - 4 درک . حبذناکمنآرددیاب  مزالطایتحاربانب  دناسر  شحیحصفرصم  هب  ار  اهتشوگ 
فده نوخ  نتخیر  اهنت  هک  اریز   ) دوشیم طقاس  حبذ  فیلکت  هک  تفگ  ناوتیم  دوبن ، ياهراچ  ندـنازوس  ای  نفد  يارب  نتخاس  اهر  زج  و 

طقاس طورـشم  درادـن . ناـکما  طرـش  لیـصحت  نوچ  دـشابیم و  شفراـصم  رد  نآ  فرـص  هب  طورـشم  تنـس  نآرق و  رظن  زا  هکلب  هدوبن 
یلحم رد  ای  نطو  رد  هاگنآ  تخادرپ و  جـح  کسانم  ریاس  هب  تشاذـگ و  راـنک  ار  نآ  لوپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  یلو  ددرگیم .)

اب ناکما ، تروص  رد  هک  تسا  رتهب  و  دـناسرب ) شحیحـص  فراصم  هب  و   ) دـنک ینابرق  لوپ  نآ  اب  هجحیذ  هام  رد  تعجارم  زا  دـعب  رگید 
شفراصم هب  ار  شتشوگ  ات  دننک ، ینابرق  شنطو  رد  وا  فرط  زا  نابرق ، دیع  زور  نامه  رد  هک  دنک  گنهامه  ناتسود  اب  ای  دوخ  هداوناخ 

دهاوخ جاجح  زا  يرایـسب  رب  جرح  رـسع و  بجوم  هک  اریز  تسین  بجاو  راک  نیا  یلو   ) دهد ماجنا  ار  ریـصقت  لمع  نآ  زا  دعب  ودنناسرب 
.10 ص 8 - انرصع ، یف  ۀیحضالا  مکح  مراکم : یمظعلا  هللاۀیآ  دوب .)

مراکم یمظعلا  هللاۀیآ  ياوتف  لئالد 

تسین ینابرق  فده  نوخ  نتخیر  - 1

هراشا

يارب ینم  رد  ینابرق  اهنویلیم  ندرک  اهر  دنیوگیم  یتایاور ، هب  دانتـسا  اب  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  و  « 1  » یفنح تنس  لها  ياهقف  زا  یـضعب 
نیا زا  یتایاور  هب  نانیا  کسمت  دوشیم . لصاح  نوخ ) نتخیر   ) مد هقارا  اب  ادـخ  هب  برقت  نوچ  درادـن  یعنام  ندـنازوس  ای  ندرک  كاخ 
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بحاص دزیریم  ورف  ینابرق  نوخ  هرطق  نیلوا  هک  یماـگنه  هب  2 ؛»  » اهِمَد ْنِم  رُطْقَت  ٍةَرْطَق  ِلَّوا  َْدنِع  ِۀَیِحْـضْألا  ِبِحاِصل  رِفْغََیل  ُهَّنا  : » تسا لیبق 
دوشیم هدافتـسا  ینابرق  مکح  رد  نآرق  تایآ  رهاظ  زا  هچنآ  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مراکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  دوشیم .» هدـیزرمآ  ینابرق 

، نوـخ نتخیر  اـهنت  هن  تسا  نیکاـسم  ءارقف و  يارب  نآ  ياهتـشوگ  ندرک  فرـصم  یمالـسا  تعیرـش  رد  یناـبرق  زا  فدـه  هک  تسا  نیا 
اولُکَف اَُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذاَف  َّفاوَص  اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  ٌْریَخ ؛ اْهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنْدـُْبلا  َو  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ 

ادخ مان  تسا ، تکرب  ریخ و  امش  يارب  اهنآ  رد  میداد . رارق  یهلا  رئاعش  زا  امش  يارب  ار  هبرف  ياهرتش  و  « 3 . » َّرَتْعُْملا َو  َِعناْقلا  اوُمِعْطا  َو  اْهنِم 
تـشوگ زا  دـنداد ) ناج  و   ) تفرگ مارآ  ناشیولهپ  هک  یماگنه  دـیربب ، دناهداتـسیا  فص  هب  هک  یلاح  رد  اهنآ ) ندرک  ینابرق  ماـگنه   ) ار
دوشیم هدافتـسا  اُولُکَف )...  ، ) ءاف هنیرق  هب  ًاصوصخ  هیآ  نیا  زا  دینک . ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ضرتعم  ناریقف  عناق و  نادنمتـسم  دیروخب و  اهنآ 

لئاس ریغ  لئاس و  ءارقف  هدـننک و  ینابرق  لوانت  موزل  ماعطا و  هار  رد  ار   117 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  ینابرق  عراش  هک 
زا ءارقف  ناگدـننک و  یناـبرق  هک  تسین  يدراوـم  هب  رظاـن  هیآ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  و  هداد ، رارق  یناـبرق  ياهتـشوگ  زا  رتـعملا ) عناـقلا و  )

و 12. ص 11  انرـصع ، یف  ۀیحـضالا  مکح  دنـشابیم . ندـنازوس  نفد و  ندـش و  فلت  ضرعم  رد  اـهینابرق  هدوب  عونمم  یناـبرق  ندروخ 
لوانت و يارب  حـبذ  زا  هیانک  دوشیم ، هدـیزرمآ  هدـننک  ینابرق  ینابرق  نوخ  هرطق  نیلوا  نتخیر  اـب  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا 

ِْقیِرَط ِیف  اهُفِصَی  ٍةَوْطَخ  ِلَّوِاب  دِهاجُملا  ُهَّللا  ُرِفْغَی  دیامرفیم : هک  تسا  داهج  تلیـضف  تیاور  ریظن  تایاور  نیا  تسا . نیکاسم  ارقف و  ماعطا 
نیلوا نامه  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  « 1 (. » دزرمآیم هللا  لیبس  یف  داهج  هار  رد  ماگ  نیلوا  اب  ار  رگداـهج  دـنوادخ   ) ِهَّللا ِلـِْیبِس  ِیف  داـهَْجلا 

هس هب  ینابرق  میسقت  هب  بحتسم  ای  بجاو و  طایتحا  ای  يوتف  درادرب ؟ یهابت  داسف و  هار  رد  ار  يدعب  ياهماگ  هک  دنچره  تسا  یفاک  ماگ 
نیا رد  ءارقف  مهـس  هب  تبـسن  یجاح  نتـسناد  نماض  و  نینمؤم . هب  هیدـه  موس  کی  ارقف و  يارب  موس  کـی  دوخ ، يارب  موس  کـی  شخب :

ینابرق هک  نآرق  ساسا  رب  اهقف  هیـصوت  لوپ . یغلبم  تخادرپ  يارب  نینمؤم ، ءارقف و  زا  تلاکو  نتفرگ  دوشیم و  فلت  یناـبرق  هک  طـئارش 
راکش هک  ییاج  رد  زین  و  تسا . نآ  حیحـص  فرـصم  نوخ ، نتخیر  ینابرق و  زا  فده  هک  تسا  نآ  رگناشن  دشاب ، هبرف  ملاس و  حیحص و 

دنفسوگ و اهنویلیم  نوخ  نتخیر  هنوگچ  دراد  هرافک  تسا و  مارح  ندب  هرشح  ندرک  اج  هب  اج  یتح  تارشح و  ندرزآ  دیص و  نتـشک  و 
دنتفگیم قیرشت »  » تهج نآ  زا  ار  ياهزور 11 و 12 و 13  اهقف  تاحالطصا  تایاور و  رد  میدق  زا  تسا ؟ زیاج  مادهنا  يارب  رتش ، واگ و 

نینچمه تسا ، مارح  نتفرگ  هزور  اهزور  نیا  رد  دـندرکیم ، يرادـهگن  کشخ و  باـتفآ  ربارب  رد  فرـصم ، يارب  ار  اهتـشوگ  ءارقف  هک 
روـط هب  همه  همه و  دنتـسرفیم ، هاـگنابرق  هب  هک  یناوـیح  يور  يراذـگهناشن   118 ص : یناـبرق ، تداـبع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  بوجو 

. نآ ندرک  نفد  ندز و  شتآ  هن  تسآ  ینابرق  تشوگ  حیحص  فرصم  ینابرق  زا  فده  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  راکشآ  حوضو و 

؟ تسا یعس  فاوط و  دننام  ینابرق  ایآ 

رد ندرک  ینابرق  ایآ  دـنهد . ماجنا  ینم  زا  جراخ  ار  یناـبرق  هک  دـشاب  هداد  روتـسد  عراـش  هک  دـیباییم  ار  يدروم  تاـیاور  ناـسل  رد  اـیآ 
يرآ دنهدیم : خساپ  نینچ  سایق  نیا  هب  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  تسین ؟ هکم  ریغ  رد  ندرک  یعـس  ای  ندرک  فاوط  نوچمه  ینم  زا  جراخ 

هک تسین  یعـس  فاوط و  لیبق  زا  ینابرق  نیاربانب  دوشیم  بجاو  ینم  زا  جراخ  ینابرق  هک  دوشیم  تفای  ینابرق  تایاور  رد  ددعتم  دراوم 
زاب هکم  اـی  مرح  هقطنم  هب  دورو  زا  ار  وا  هدروآ و  یناـبرق  دوخ  اـب  هک  یـسک  دودـصم - - 1 هنومن : ناونع  هب  دـشاب . صاخ  ناکم  هب  مئاـق 

زا دـنک و  حـبذ  دناهتـشادزاب  ار  وا  هک  یلحم  نامه  رد  تسا  بجاو  هک  دـنراد  قافتا  ماظع  ياهقف  روهـشم  ياواـتف  تاـیاور و  دناهتـشاد -
ینم زا  جراخ  ندرک  ینابرق  و  دشیم ، طقاس  ینابرق  دوب  هکم  ریغ  رد  فاوط  دننام  ینم  ریغ  رد  ینابرق  رگا  نیاربانب  « 1 . » دیآ نوریب  مارحا 

هب ار  ینابرق  هک  دباین  ار  یسک  صخش  دنام و  زاب  تکرح  زا  ادخ  هار  رد  رگا  دربیم  هارمه  دوخ  اب  ینابرق  هک  یصخش  - 2 « 2 . » دوبن زئاج 
درذـگیم نآ  رب  هک  سک  ره  ات  تسا ، ینابرق  نیا  هک  دراذـگب  نآ  يور  هب  یتشاددای  دـنک و  حـبذ  ای  رحن  ار  نآ  دـیاب  دـهد ، هقدـص  يو 

، ترورض دراوم  رد  - 1 هکنیا : رب  دراد  تلالد  یبوخ  هب  تاـیاور  نیا  « 3 . » دروخب نآ  تشوگ  زا  دهاوخب  رگا  تسا  هقدص  نیا  هک  دـنادب 
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تسا مزال  - 2 119 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  دـننک . حـبذ  مرح ) هقطنم  و   ) ینم زا  جراخ  رد  ار  ینابرق  هک  تسا  زیاـج 
نآ يور  هب  ار  یتمالع  دـیاب  دـباین  ار  یقحتـسم  هک  یتروص  رد  دـناسرب و  نآ  نیقحتـسم  هب  ار  ینابرق  تشوگ  هک  دـنک  یعـس  یجاح  هک 

ینابرق ياهتشوگ  رتشیب  يارب  ینونک  طئارش  رد  هتبلا  دننک . لوانت  نآ  زا  دنناوتیم  نیقحتـسم  نینمؤم و  تسا و  ینابرق  نیا  هک  دنک  بصن 
«1 . » تسا هدوهیب  نآ  يور  هب  تشاددای  ای  ینابرق  تمالع  بصن  دننازوسیم و  ای  نفد  ار  اهنآ  هک  يروط  هب  تسین  یقحتسم 

؟ تسا تعدب  ینم  زا  جراخ  رد  حبذ  ایآ 

تلعب مکح  رییغت  هک  دناهتفرگ  وخ  ماکحا  هب  نانچنآ  دنرادن و  مکح  عوضوم  یناکم و  ینامز و  طئارش  رییغت  هب  یهجوت  دارفا  زا  یـضعب 
هللاۀـیآ تسین ؟ تعدـب  ینِم  زا  جراخ  رگید  ياج  اـی  نطو  رد  حـبذ  اـیآ  هک  دنـسرپیم  دـسریم و  رظن  هب  تعدـب  ناـشیارب  عوضوم  رییغت 

ندرک یناـبرق  هب  دوخ  عراـش  هک  دراد  دوجو  يدراوـم  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه  - 1 دـنهدیم : خـساپ  نینچ  مهوت  نیا  زا  مراـکم  یمظعلا 
رد هک  تسا  عرش  فادها  زا  جراخ  دوشیم  هدنازوس  ای  نفد  ینم  رانک  رد  ام  نامز  رد  هک  ییاهینابرق  - 2 تسا . هداد  نامرف  ینم  زا  جراخ 

همئا تیاور  رد  و  دـینک ) ماعطا  ار  ارقف  دـیروخب و  نآ  زا  داد  ناج  ناویح  یتقو   .... ) اَهبُونُج ْتَبَجَو  اذاَـف  هدـمآ : غیرفت  ءاـف  اـب  میرک  نآرق 
رد هک  یحبذ  نینچ  هک  اجک  زا  - 3 دنوش .) ریس  امش  نیکاسم  ات   ) مُکَْنیِکاسَم َعَبْشَِتل  تشاد  ررقم  ار  ینابرق  دنوادخ  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع 

تعدــب دــنرادیم ، مورحم  ار  ءارقف  دــننکیم و  كاـخ  دــننازوسیم و  ار  نآ  دوـشیم و  ماـجنا  هـِفلَدُْزم  ياههاگراتــشک  رد  اـم  ناــمز 
نینچ زگره  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  نوچ  دشابن ،  120 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ 

ياضتقم الا  تسا و  طایتحا  رطاخ  هب  طـقف  رگید  ياـج  اـی  نطو  رد  ندرک  یناـبرق  هب  مکح  - 4 تسا . هتـشادن  دننام  ریظن و  ندرک  ینابرق 
ص 22. انرصع ، یف  ۀحیضالا  مکح  تسین . تعدب  طایتحا ، رب  ینبم  مکح  و  تسا ، یلک  روط  هب  ینابرق  طوقس  لامتحا  هقف ، تعانص 

. دوشیمن لماش  ار  ینونک  قیداصم  ینابرق  لئالد  قالطا  - 2

هک تسا  ياهثدحتسم  دیدج و  لئاسم  زا  دیدرت  نودب  ینونک  تیعضو  اب  ینابرق  هلئـسم  هک : تسا  نیا  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  لیلد  نیمود 
نیقحتسم مک و  رایسب  جاجح  دادعت  ناراگزور  نآ  رد  اریز  هتشادن ، هقباس  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رصع  رد 

لاسنهک دارفا  دشاب و  ریخا  نرق  زا  ینونک  عضو  عورش  دیاش  و  دشیم . فرصم  جح  مایا  رد  اهتشوگ  همه  هک  يروط  هب  دندوب  دایز  رایـسب 
قباس ياهقف  بتک  رد  هلأسم  نیا  تهج  نیمه  هب  و  دشیم ، فرصم  ینم  جراخ  ینم و  رد  تعرس  هب  ینابرق  ياهتشوگ  هک  دنراد  دای  هب  ام 
هدوب شفراصم  رد  اهتشوگ  فرص  هب  دیقم  ینابرق  عوضوم  دوشیم ، هدافتـسا  ینابرق  تایآ  زا  هچنآ  تسا . هدشن  حرط  ءالتبا  مدع  تلع  هب 
رصع رد  ینابرق  ياهتشوگ  یمامت  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  تایاور  زا  و  تسا . یعرش  بجاو  نیا  يارب  یموقم  دننام  فرـصم »  » تلاخد و 

رد نیقحتسم  ترثک  تلع  هب  زور  هس  فرصم  زا  شیب  ندرک  هریخذ  زا  ترضح  هک  يروط  هب  دشیم  فرصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َناَک  : » دنتفگ هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  هنومن  ناونع  هب  دندومرفیم : یهن  نامز  نآ 

، ینابرق تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  « 1 « ؛ ِِهب َسَأب  الَف  مْوَْیلا  اَّماَف  ۀَـجاْحلا  ِلْجا  ْنِم  ٍماَّیا  َۀـَثالَث  َقْوَف  یِحاضْألا  َموُُحل  َسِبَْحت  ْنا  َیَهَن  هلآ  و 
زورما اما  دندرکیم  یهن  نیجاتحم )  ) زاین تهج  هب  زور  هس  فرصم  زا  رتشیب  اهتشوگ  يرادهاگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   121 ص :

وبا و  دندرک . یهن  زور  هس  فرـصم  زا  شیب  ینابرق  ياهتـشوگ  يرادهاگن  زا  ربمایپ  رگید  ثیدـح  رد  و  درادـن .» یعنام  نآ  ندرک  هریخذ 
ِموُُـحل ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َیَهَن  : » دوـمرف هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریدـس  نـب  ناـنح  حالـصلا و 

ياهتشوگ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  « 1 « ؛ اوُرِخَّدا َو  َِکلذ  َدَْعب  یِحاضْألا  ِموُُحل  ْنِم  ُولُک  لاق : َو  اْهِیف  َنَّذا  ُّمث  َثالَث ، َدـَْعب  یِحاضْألا 
عومجم زا  دینک .» هریخذ  دیروخب و  ینابرق  ياهتشوگ  زا  دعب  هب  نیا  زا  دندومرف  دنداد و  هزاجا  سپس  دندرک ، یهن  زور  هس  زا  دعب  ینابرق 

تروص هب  ار  اـهنآ  مک  تسد  اـی  هدـشیم  فرـصم  ماـیا  نآ  رد  یناـبرق  ياهتـشوگ  یماـمت  هک  دـیآیم  رب  تاـیاور  رگید  تاـیاور و  نیا 
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سپس دوب و  عونمم  نادنمزاین  ترثک  تلع  هب  ادتبا  رد  يزاس  هریخذ  نیمه  دننک . هریخذ  رگید  ياهزور  يارب  ات  دندروآیم  رد  هعطقهعطق 
زا ینابرق  ياهتـشوگ  ندرب  نوریب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیمه  زا  و  دـش . هداد  هزاجا  ینابرق ) ترثک  نادـنمزاین و  نتفای  شهاک  اب  )
زا يرادرب  هرهب  ینم و  زا  جاخ  هب  نآ  لاقتنا  قحتسم  ندش  مک  اهتـشوگ و  شیازفا  اب  و  دوب ، عونمم  اهنآ  هب  دنمزاین  دارفا  ترثک  تلعب  ینم 

ماما دنکیم و  لاوئس  ینم  زا  ینابرق  ياهتشوگ  ندرب  نوریب  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ثیدح  رد  دش . هداد  هزاجا  نآ 
میتفگیم اًلبق  ام  « 2 « ؛ ِهِجارْخِإب َسَأب  ْالَف  ساَّنلا  رثَک  دَقَف  مْوَْیلا  اَّماَف  ِْهَیلا ، ِساَّنلا  ِۀَجاِحل  ٍئَِـشب  اْهنِم  ْجُرْخَی  ُلوُقَن ال  اَّنُک  : » دنیامرفیم خـساپ  رد 

هچنآ درادن .» یعنام  نآ  ندرب  نوریب  دـناهدش  دایز  جاجح  دادـعت  هک  زورما  اّما  نآ  هب  مدرم  جایتحا  رطاخ  هب  دـنربن  نوریب  ار  نآ  زا  يزیچ 
همئا رصع  رد   122 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  ینابرق  ياهتـشوگ  هک  تسا  نیا  دراد  تلالد  نآ  رب  تاـیاور  نیا  عومجم 
رارق هدافتـسا  دروم  هکم  زا  جراخ  ای  هکم  رد  رگید  ياهزور  رد  ای  ینم  رد  جـح  هیلوا  ياهزور  ناـمه  رد  اـی  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

هثدحتـسم دیدج و  يرما  دننازوسیم ، ای  دننکیم و  نفد  ار  ینابرق  ياهتـشوگ  هک  میتسه  نآ  دهاش  ام  هزورما  هک  ار  هچنآ  اّما  تفرگیم ،
ینابرق روص  یمامت  لماش  ینابرق  تایاور  قالطا  هک  تسا  لکـشم  رایـسب  نیاربانب  و  تسا . هتـشادن  هقباس  هتـشذگ  ياـهنامز  رد  هک  تسا 
تاـیآ لوزن  رـصع  رد  مودـعم  درف  اـی  رداـن  درف  لـیبق  زا  اـم  رـصع  رد  دوجوم  قادـصم  هک  اریز  دوش . نآ  ندـنازوس  نفد و  تروص  یتح 

مومع هب  کسمت  دننام  دنیوجیم  کسمت  تاقالطا  تامومع و  هب  دـیدج  قیداصم  يارب  اهقف  رگا  و  تسا . نآ  تایور  رودـص  تیادـه و 
اّما دـشاب . هتـشاد  ناـکما  هک  تسا  يدراوـم  رد  یفرع  یعطق  تیـصوصخ  ءاـغلا  تـهج  هـب  هـمیب ، دـقع  تحـص  يارب  دوُقُْعلاـِب  اوـُفوا  هـیآ 

نایم هک  دنک  نانیمطا  ای  نیقی  ياعدا  دـناوتیمن  یـسک  اریز  درک ، ءاغلا  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دراد  دوجو  ًانیقی  ثحب  لحم  رد  یتیـصوصخ 
ندوـبن يزجم  رب  يرگید  لـیلد  نـیا  و  تـسین . یقرف  دوـشیم  هدـنازوس  اـی  نـفد  هـک  ییاـهینابرق  دوـشیم و  فرــصم  هـک  ییاـهینابرق 

.27 ص 23 - مراکم ، یمظعلا  هللاۀیآ  ةرضاحمل  ًاریرقت  انرصع  یف  ۀیحضالا  مکح  دوشیم . فلت  هک  تسا  ییاهینابرق 

ینِم جراخ  هب  اههاگراتشک  لاقتنا  - 3

هراشا

ْنا : » هک دراد  تحارـص  نآ  رب  زین  تایاور  تسا و  ینم  رد  ندرک  حبذ  موزل  رب  ءاملع  عامجا  مراکم  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  لیلد  نیموس 
ال : » هک تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  دوشن .» رحن  ینِم  رد  زج  دـشاب  بجاو  یناـبرق  رگا  1 ؛»  » ینِِمب اَّلا  ُهُرَْحنَی  الَف  ًاَبِجاو  ًاَیْدَـه  َناک 

نیرتکیدزن میم ، رـسک  هب  ینِم  ینِم  دودح   123 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  تسین .» ینِم  رد  زج  حـبذ  2 ؛»  » ینِِمب ّالا  َْحبِذ 
تیاور رد  « 1 . » تسا نآ  رد  یناـبرق  نوـخ  ندـش  هتخیر  تهجب  ینم ، هب  نیمزرـس  نیا  هیمـست  هوـجو  زا  یکی  تسا . هکم  هب  مرح  رعاـشم 

ّدح زین  یقرزا ، هکم  رابخا  رد  « 2 .« » تسا رّسحم  يداو  ات  هبقع  هرمج  زا  ینم  زرم  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبیبا  هیواعم و  حیحص 
. تسا ینِم  زرم  هکلب  تسین  ینِم  وزج  رـسحم  يداو  یمالـسا ، ناـنادیفارغج  اـهقف و  قاـفتا  هـب  هدـش ، رکذ  رّـسحم  يداو  اـت  هـبقع  زا  ینم 

ینِم نایم  دشاب  يداو  رسحم  نطب  دسیونیم  کلامم  کلاسم و  باتک  رد  يرخطصا  هکنانچ  ینِم  وزج  هن  تسا  ینم  ّدح  هبقع  روطنیمه 
دودح نآ  نوماریپ  ياههوک  مازعلا  ءافش  رد  یساقلا  رظن  زا  و  « 3 . » تسین ینِم  زا  ۀبقعلا  ةرمج  و  هِفلَدُْزم . زا  هن  دشاب و  ینِم  زا  هن  هِفلَدُْزم ، و 
تـسا ینِم  زا  جراخ  اههوک  تشپ  ینِم و  وزج  دراد  ینِم  هب  ور  هک  هوک  يوسنیا  هک  تروص  نیا  هب  دنکیم  میـسرت  ضرع  رظن  زا  ار  ینِم 

دیدج ياههاگنابرق  نیاربانب  و  دناهدرک . صخـشم  ار  هفلدزم  ینِم و  دودح  هک  هدش  بصن  ییاهولبات  ناتـسبرع  تلو  يوس  زا  نونکامه  و 
. تسین ینِم  هب  ندش  همیمض  لباق  تسا و  ینم  زا  جراخ  عطق  روطب  هدش  عقاو  مصیعم  يداو  رد  ینِم  ياههوک  تشپ  رد  هک  يرادرهش 

؟ تسا مصیعم  هب  هعسوت  لباق  ینم  ایآ 
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ینیـشنبقع رّـسحم  يداو  هب  هتفای و  لاقتنا  هفلدزم  هقطنم  هب  جراخ و  ینم  هقطنم  زا  هک  هاگنابرق  دوشیم ، هظحالم  هشقن  رد  هک  روطناـمه 
، دوب ینم  هب  ندش  همیمـض  لباق  رّـسحم  يدحاو  هتـشذگ  رد  هک  ضرف  رب  هتفر و  مصیعم  هقطنم  هب  هدـش و  رترود  ینم  زا  نونکا  دوب  هدرک 
ره رد   125 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  تسین . ینم  هب  ندـش  همیمـض  لباق  لصاف ، ياههوکهلـسلس  تلعب  مصیعم  هقطنم 

ریوصت هب   ) تسا هتفاـی  لاـقتنا  ینم  زا  جراـخ  هب  اـههاگنابرق  همه  هک  مینادیم  اریز  تسین ، نکمم  اـم  رـصع  رد  بجاو  نیا  هب  لـمع  لاـح 
، رارطـضا لاح  رد  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  تسا  تّحـص  طرـش  ًاقلطم  ینم  رد  ندرک  حـبذ  میئوگب : رگا  نونکا  دـینک .) هاگن  هرامش 20 
هک یـسک  رب  زامن  میئوگیم  هک  نانچمه  دوشیم ، یفتنم  طرـش  ءاقتنا  اب  طورـشم  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  ساسا  زا  حـبذ  طوقـس  نآ  همزال 
رد طقف  ینم  رد  ندرک  حـبذ  میئوگب : رگا  و  تسا . زامن  طرـش  قلطم  روطب  تراهط  هک  اریز  تسین  بجاو  درادـن  ممیت ) وضو و   ) تراهط

هکنآ یب  داد  ماجنا  رگید  یلحم  رد  ار  نآ  تسا  بجاو  و  تسا ، رارطـضا  لاح  رد  طرـش  نیا  طوقـس  نآ  همزال  تسا ، طرـش  رایتخا  لاح 
یلیلد نینچمه  میرادن . نکمم ) ياج  نیرتکیدزن   ) بَْرقْألاَف ُبَْرقْألا  تیاعر  موزل  رب  یلیلد  هک  اریز  نآ ، ریغ  رَّسَُحم و  يداو  نیب  دـشاب  قرف 

30 ص 29 - انرصع ، یف  ۀیحضالا  مکح  دشاب . ینم  زا  لدب  مِْصیَعُم ) يداو  ای   ) رَّسَُحم يداو  هک  میرادن 

ینِم هب  تیبرقا  موزل  مدع  هب  ماظع  عجارم  حیرصت 

هک دناهدرک  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  ردص ، رقاب  دمحم  دیـس  دیهـش  یکارا ، یناگیاپلگ ، ییوخ ، دننام  هب  ماظع  تایآ  عجارم و  زا  يرایـسب 
مزال و ینم  هب  تیبرقا  تیاعر  یکارا : یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  ۀیآ  دینارذگیم . رظن  زا  دـعب  هحفـص  رد  ار  نانآ  هتـشون  ای  طختـسد  نیع 

حبذ يارب  ییاهخلسم  ناتسبرع ، يراکمه  یمالـسا و  ياهروشک  هب  هتـسباو  یمالـسا ، هعـسوت  کناب  طسوت  ًاریخا  لاوئـس - تسین . بجاو 
هچ اهخلـسم  نآ  رد  ینابرق  لیذ  هتکن  ود  هب  هجوت  اب  دراد . رارق  مصیعم  يداو  رد  هک  تسا  هدش  سیـسأت  هزیناکم  اًلماک  تروص  هب  ینابرق 

، ینابرق تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  تسا . رتکیدزن  ینم  هب  یلو  تسا  ینم  زا  جراخ  لقن ، هب  انب  مه  اهخلسم  رگید  فلا : دراد ؟ یمکح 
لاسرا یمالسا  ياهروشک  نادنمزاین  يارب  هدش و  يدنبهتسب  هتفرـشیپ  لئاسو  اب  دیدج  خلـسم  رد  ینابرق  زا  لصاح  تشوگ  126 ب : ص :

ياهخلــسم رد  حـبذ  یکارا : هللاۀـیآ  باوـج  دوریم . نـیب  زا  هدـنازوس و  اهخلــسم  رگید  رد  یناـبرق  ياـههشال  هـک  یلاـح  رد  دوـشیم ،
ریاس هب  تبـسن  دنچره  درادن  یعنام  دوش  تیاعر  حبذ  یعرـش  طیارـش  هک  یتروص  رد  ینم  رد  حبذ  ناکما  مدع  ضرف  رب  سیـسأتلادیدج 

تّحص طیارش  ریاس  هچنانچ  هلئسم  ضرف  رد  یناگیاپلگ : هللاۀیآ  باوج  تسین . مزال  ینم  هب  تیبرقا  تیاعر  دشاب و  رترود  ینم  زا  اهخلسم 
هللاۀـیآ ملاـعلا . هللا  و  تسا ، طاـیتحا  قباـطم  یلوا و  هچرگا  تسین  بجاو  ینم  هب  تیبرقا  تیاـعر  دـشاب  قـقحم  هروکذـم  حـباذم  رد  حـبذ 

يداو دـشابن  نکمم  ینم  دوخ  رد  حـبذ  هکیتروص  رد  لاوئـس - دـیامن . حـبذ  دوش  ماجنا  رتهب  هفیظو  هب  لـمع  اـجکره  رد  ییوخ : یمظعلا 
؟ تسا لکـشم  لـمع  نیا  ماـجنا  ینم  رد  داد و  ریقف  هب  ار  ریقف  مهـس  هکم  رد  تسا  نکمم  هکنآ  اـب  دراد  قرف  هچ  هّکم  هفلدزم و  رّـسحم و 

حبذ اجنآ  رد  دوش  ماجنا  رتهب  هفیظو  هب  لمع  هک  اـجک  ره  رد  شتقو  هب  سپ  ینم ، رد  حـبذ  دـشابن  نکمم  هّجحلايذ  رخآ  اـت  رگا  باوج :
حبذ نآ  ریغ  هکم و  رد  دناوتیم  یجاح  دشاب  روذعم  ینم  رد  حبذ  هک  یتروص  رد  ردص : رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هللاۀیآ  ملاعلا . هللا  دیامن و 

سانلاب و ینم  تقاض  اذا  و  ینم ، ۀیناکملا  ۀـیحانلا  نم  هعـضوم  و  عتمتلا 123 - جح  تابجاو  نم  سماخلا  ینم و  یف  رحنلا  حـبذلا و  دـنک .
حبذلا رذعت  اذا  و  رعشملا ، نع  ینم  لصفت  یتلا  ۀقطنملا  یه  و  رّسحم ، ّيداو  تلمـشف  ًاعرـش  ینم  ۀعقر  تعـستا  اهیف  تابجاولا  زاجنا  رّذعت 

. اهریغ وأ  ۀکم  یف  حبذی  نأ  جاحلل  زاج  ینم  جراخ  رزاحب  اهنییعت  ۀطلسلا و  عنم  ببسب  ًافالطا  ینم  یف 

؟ تسا ینِم  زا  لدب  هکم  ایآ  - 2

داریا هکم  لها  درادیم : راهظا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  رامع  نبا  تیاور  دننام  تسا ، هدمآ  هکم  رد  حبذ  زاوج  ددـعتم  تایاور  رد 
هاگنابرق هکم  یمامت  رَْحنم ؛ اهَّلُک  ۀّکم  ّنا  : » دنیامرفیم ترـضح  دیاهدرک ، حبذ  هکم  رد  دوخ  لزنم  رد  ار  دوخ  ینابرق  امـش  هک  دـنریگیم 
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ینم زا  لدـب  هکم  میئوگب  هک  تسین  نیا  دـنادیمن ، ینم  رد  زج  ار  حـبذ  لحم  هک  یتایاور  تایاور و  هنوگ  نیا  نایم  عمج  ایآ  ««. 1  » تسا
خـساپ نینچنیا  لاوئـس  نیا  هب  يزاریـش  مراکم  هللاۀیآ  درک ؟ حـبذ  هکم  رد  ار  ینابرق  دـیاب  ینم  رد  حـبذ  ناکما  مدـع  تروص  رد  تسا و 

َناک ْنا  : » تسا هدمآ  ًاحیرـص  هک  اریز  درک  بجاو  ریغ  ینابرق  رب  لمح  دـیاب  ار  هکم  رد  حـبذ  زاوج  هب  طوبرم  تایاور  هنوگنیا  دـنهدیم :
رگا دـنکن و  حـبذ  ینم  رد  زج  دوب  بجاو  یناـبرق  رگا  2 ؛»  » َءاْشنا ِۀَّکَِمب  ُهرَْحنَْیلَف  ٍبِجاِوب  َْسَیل  َناک  ْنا  َو  ینِِمب  اـّلا  ُهَرَْحنَی  ـالَف  ًاَـبِجاو  ًاَیْدَـه 
درک لمح  ینم  رد  حـبذ  ناوت  مدـع  تروص  رب  ار  هکم  رد  حـبذ  تیاور  ناوتیمن  نیاربانب  دـنک .» حـبذ  هکم  رد  تساوخ  رگا  دوبن  بجاو 

رد حبذ  هک  ضرف  رب  ًایناث  دنریگب . داریا  ماما  هب  هکم  لها  هک  تشادن  اج  دوب ، نکمم  ریغ  ینم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نامز  رد  حبذ  رگا  اریز 
حبذ هکم  رد  دنناوتب  تسا  نکمم  يدودعم  دارفا  اهنت  و  تسا ، یقاب  نانچمه  ینابرق  گرزب  لکـشم  زاب  دـشاب ، ینم  رد  حـبذ  زا  لدـب  هکم 
مکح دـنهدیمن . هدادـن و  جاـجح  همه  یناـبرق  يارب  ار  یمیظع  هاگراتـشک  نینچ  سیـسأت  هزاـجا  ناتـسبرع  یتشادـهب  نیلوئـسم  دـننک و 

ص 30 و 31. انرصع ، یف  ۀیحضالا 

؟ تسا راگزاس  جح  حور  اب  ینم  ریغ  رد  راتشک  ایآ  - 3

یلو تسین  تباث  ینم  رد  راتشک  ندوب  بجاو  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  لئالد  هعومجم  رد  یشواک  اب  مق  هیملع  هزوح  يالضف  زا  یضعب 
ندوب بجاو  جـح  لامعا  حور  نآرق و  تایآ  اهلیلد ، نیب  عمج  سپ  درادـن  يراـگزاس  جـح  حور  اـب  زین ، جـح  لاـمعا  زا  نآ  ندرک  ادـج 

دنوادخ هکنیا  لیلد  هب  تسا  راگزاس  جـح  حور  اب  يداع  ریغ  عقاوم  رد  جـح  لامعا  زا  ياهراپ  ندرک  ادـج  ًالوا  « 1 . » تسا مرح  رد  راتشک 
اذا ًۀَْعبَـس  َو   ) نطو رد  هزور  زور  تفه  جح و  رد  هزور  زور  هس  دـنرادن ، ینابرق  لوپ  هک  یناسک  يارب  ار  يدـه  لدـب  میرک  نآرق  رد  دوخ 
رد تعجارم  ماگنه  هب  هدرک و  ادج  ار  ینابرق  لوپ  تبرق ، دصق  اب  ینابرق  يارب  ینم  نامه  رد  یجاح  ًایناث  و  تسا . هتـشاد  ررقم  ار  ُمتْعَجَر )
نآ رد  ینابرق  ندرک  جراخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  ساسا  رب  دنکیم . حبذ  دسریم ، یعقاو  فرصم  هب  ینابرق  تشوگ  هک  یلحم 

ربمایپ تفای  شیازفا  ینابرق  دادعت  دش و  ضوع  طئارـش  هک  دعب  دوبن و  زئاج  دوب  قطانم  نآ  يارقف  دادعت  زا  رتمک  ینابرق  دادعت  هک  ماگنه 
هک ضرف  رب  « 2 . » ِهِجارْخِاب َسَأب  الَف  ُساَّنلا  َُرثَک  ْدَـقَف  َمْوَْیلا  اَّماَـف  دـنربب : جراـخ  هب  ینم  زا  ار  یناـبرق  هک  دـنداد  هزاـجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دسریمن و عراش  رظن  دروم  فرصم  هب  اهینابرق  رتشیب  هک  رـضاح  لاح  رد  دشابن . راگزاس  جح  حور  اب  مرح  ریغ  رد  ای  ینم  ریغ  رد  راتـشک 
هب نیاربانب  تسا . رتراگزاسان  جـح  حور  اب  ییاج  نینچ  رد  ندرک  ینابرق  ًاملـسم  دـننازوسیم ، ای  دـننکیم و  نفد  هلاـبز  تروص  هب  ار  نآ 

حیحص فرصم   129 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  هب  هک  داد  ماجنا  ییاج  رد  ار  ینابرق  دیاب  یطیارـش  نینچ  رد  لقع  مکح 
. تسا بجاو  نآ  هب  کیدزن  ای  ینم  رد  راتشک  هک  دیدیسریم  هجیتن  نیا  هب  دوخ  ياهشواک  زا  رگا  یتح  دسرب ، نآ 

؟ تسا هعیش  نهو  بجوم  ینم  ریغ  رد  راتشک  ایآ  - 4

ندوب کیدزن  تیبرقا و  تیاعر  دـناهدرک ، لقتنم  ینم  زا  جراخ  هب  ار  اههاگنابرق  هک  نونکا  ماظع : عجارم  رظن  زا  میدرک  لقن  هک  روطنامه 
يدـنب و ياپ  يوتف و  نیا  دـنرادیم  راهظا  یخرب  دوب . دـهاوخن  ناریا  هکم و  رَّسَُحم ، يداو  نایم  یقرف  نیارباـنب  « 1 . » تسین بجاو  ینم  هـب 

جح تایرورـض  هب  هک  دوشیم  مهتم  هعیـش  تشاد و  دهاوخ  یتسیاشان  رایـسب  باتزاب  دوشیم و  هعیـش  نهو  ببـس  نآ ، هب  یناگمه  لمع 
هتخیر رود  هب  اههلابز  ءزج  يدنسپان  رایسب  تروص  هب  اهتشوگ ، رتشیب  هک  ینونک  طیارش  رد  سکع  هب  تسرد  ام  رظن  زا  « 2 . » درادن داقتعا 

هک یناکم  رد  حـبذ  ياوتف  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ناهذا  رد  ار  یتسیاشان  رایـسب  باـتزاب  هتـشگ و  نیملـسم  مالـسا و  نهو  هیاـم  دوشیم 
نیرتکیدزن رد  حـبذ  بوجو  اّما  تسا . هدرک  رترادـیاپ  مالـسا  هقف  ییایوپ  تایح و  هب  ار  مدرم  ناـمیا  دـناسر  ارقف  فرـصم  هب  ار  نآ  ناوتب 

یناگمه لمع  اّما  تسین  نآ  رب  یلیلد  هدوبن و  مزال  ماظع ، ياهقف  ياوتف  هب  انب  هکلب  تسین  جح  نید و  تایرورـض  زا  اهنت  هن  ینم  هب  هقطنم 
اجنآ و رد  دراد  دوجو  ینم  رد  نآ  فرـصم  ناکما  هکیئاج  ات  دناهتفگ  هکلب  دننک  نینچ  ناگمه  هک  هتفگن  یـسک  ینم ، زا  جراخ  حبذ  هب 
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ۀیملاعلا ةودـنلا  حرط  دریگیم و  ماجنا  ناتـسبرع  دوخ  رد  راک  نیا  میتفگ  اًلبق  هک  روطنامه  دـننک و  حـبذ  فرـصم  لباق  ياج  رد  ار  دازاـم 
. دنکیم حبذ  يرادیرخ و  ینابرق  ریقف  ياهروشک  رد  نآ  اب  تفایرد و  جاجح  زا  ار  ینابرق  لوپ  یمالسالا  بابشل 

نیشیپ مما  رد  ینتخوس  ینابرق  - 5

موق نایم  رد  ینتخوس  ینابرق  رگم  دراد  یلاکـشا  هچ  دنرادیم : راهظا  ینابرق  نادنفـسوگ  ینویلیم  ندـنازوس  میظع  هعجاف  ربارب  رد  یخرب 
َراّنلا ُهلُکَأت  ٍنابرُقب  اَْنیتأَی  َیّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  ّالا  انیلا  َدِهَع  َهَّللا  َّنا  اُولاَق : َْنیذَّلا  هک : هدماین  نآرق  رد  رگم  تسا  هدوبن  لوادـتم  زین  لیئارـساینب 

هب هک  تسا  هدرک  دهع  ام  اب  ادخ  دـنتفگ : نانآ  « 1 « ؟ َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنا  مهوُُمتلتق  َِملَف  ُْمْتُلق  يذـّلاب  تانِّیَبلاب و  یْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکئاج  ْدَـق  ُلق 
دیتفگ هچنآ  راکـشآ و  ییاههناشن  اب  یناربمایپ  نم  زا  شیپ  وگب  دروخب . ارنآ  شتآ  هک  دروایب  ام  يارب  ینابرق  رگم  میرواین  نامیا  يربمایپ 

ترـضح دـننام  ناربمایپ  زا  یخرب  تازجعم  زا  یکی  هکنیا  خـساپ  دـیتشک ؟ ار  نانآ  ارچ  دـیئوگیم  تسار  رگا  دـندمآ ، ینتخوس  یناـبرق  ]
ياـسؤر ار  يرگید  ربماـیپ و  ار  یکی  دـندروآیم  ار  واـگ  ود  ادـخ  هب  دوـخ  یکیدزن  دوـخ و  ّتیناّـقح  تاـبثا  يارب  هـک  دوـب  نـیا  ساـیلا 

یهلا شتآ  ناهگان  دنتـشادیمرب ، اـعد  هب  تسد  دـنتخیریم و  بآ  نآ  يور  دـندراذگیم و  مزیه  رب  دـندرکیم و  هعطقهعطق  ناتـسرپتب 
هدنسیون دننام  ریخا  نیرّـسفم  زا  یـضعب  « 2 . » تخاسیم راکـشآ  ار  ربمایپ  نآ  ّتیناّقح  دـیعلبیم و  ار  ربمایپ  یناـبرق  طـقف  دـمآیم و  دورف 

حبذ یناویح  هک  هدوبن  نیا  اهنآ  روظنم  تسا : نیا  نآ  هصالخ  هک  دـناهداد  ینتخوس  ینابرق  هلئـسم  هرابرد  يرگید  لاـمتحا  راـنملا  ریـسفت 
عون کی  اـهنآ  یبهذـم  تاروتـسد  رد  هک  هدوب  نیا  روظنم  هکلب  دـنازوسب  ار  نآ  دـیآ و  دورف  نامـسآ  زا  زیمآزاـجعا  روطب  یـشتآ  دوش و 

نیرتهوکشرپ رد  نآ  حرش  هک  دندزیم  شتآ  ار  نآ  یـصوصخم  مسارم  اب  دندیربیم و  رـس  ار  یناویح  هدوب ، ینتخوس  ینابرق  مانب  ینابرق 
نیا هک  هدرک  دهع  ام  اب  دنوادخ  هک  دـندوب  یعدـم  اهنآ  تسا . هدـمآ  تاروت  نایدال  رفـس  لوا  لصف   131 ص : ینابرق ، تداـبع و  مسارم 

یمظعلا هّللاۀیآ  رظن  زا  میروآیمن . نامیا  وت  هب  ام  تسین  مالسا  نیئآ  رد  نوچ  دوب و  دهاوخ  ینامسآ  نیئآ  ره  رد  ینتخوس  ینابرق  روتسد 
يارب ینامـسآ  هقعاص  اب  واگ  سأر  کی  ینتخوس  ینابرق  لوا  هجو  رب  انب  لاـح  ره  رد  «. 1  » تسا رتبسانم  هیآ  اب  لوا  هجو  يزاریـش  مراکم 
یمسر نینچ  هک  مود  ضرف  هب  انب  اّما  دراد . قرف  اًلماک  دنفسوگ  اهنویلیم  هقباسیب  لیلدیب و  ندنازوس  اب  نیا  هدوب و  ربمایپ  ّتیناّقح  تابثا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دوهی  ندرواین  نامیا  هکلب  دوشیمن  مالـسا  رد  نآ  زاوج  رب  لیلد  هدوب  لیئارـساینب  نایم  رد  دودحم  تروصب 
نوزفا تسا . مالسا  رد  ینابرق  ندنازوس  زاوج  مدع  رب  حیرص  یلیلد  دوخ  مالسا ، تعیرش  رد  ینتخوس  ینابرق  روتسد  ندوبن  هناهب  هب  هلآ  و 

. دناهدرکن ینابرق  ندنازوس  هب  مادقا  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زگره  هکنیا  رب 

ریذبت فارسا و  تمرح  - 6

هراشا

قح « 1 « ؛ ًاَروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  نیِطایَّشلا  َناوْخا  اُوناک  َْنیِرِّذَبُْملا  َّنا  ًاْریِْذبَت  ْرِّذَُبت  َو ال  ِْلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َْنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلااَذ  َتآ  َو  »
ناطیـش دنناطیـش و  ناردارب  ناگدـننکریذبت  هکارچ  نکم  شاپ ) تخیر و   ) ریذـبت زگره  زادرپب و  ار  هدـنام  هار  رد  نیکـسم و  ناـشیوخ و 

هراـب نـیا  رد  تـسا  ریذـبت  فارـسا و  تـمرح  مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ  لـیلد  نیمراـهچ  تـسا .» شراـگدرورپ  ياـهتمعن )  ) هدـننک نارفک 
هک دینکن  فارسا  2 ؛»  » َْنِیفِرْـسُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنا  اُوفِرُْـست  َو ال  : » تسا هدومرف  هدرک و  یهن  فارـسا  زا  تّدـش  هب  میرک  نارق  دـنیامرفیم :

تسین نیا  زج  و  3 ؛»  » ِراَّنلا ُباحْـصا  ْمُه  َْنِیفِرْـسُْملا  َّنا  َو  : » دیامرفیم رتدیدش  يریبعت  رد  و  درادن .» تسود  ار  ناگدننک  فارـسا  دنوادخ 
تیاده ار  وگغورد  ناگدننک  فارـسا  دنوادخ  و  « 4 « ؛ باّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنا  «. » دنـشتآ باحـصا  ناگدننک  فارـسا  هک 
فارـسا مدـع  نامْحَّرلا ، ُدابِع  ياههناشن  زا  یکی  نآرق  رد  تسا .» يدوبان  تکاله و  همدـقم  فارـسا  و  َْنِیفِرْـسُْملا »؛ اَنْکَلْهأ  َو  «. » دـنکیمن
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؛ ًاَماوَق َِکلذ  َْنَیب  َناک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْسی  َْمل  اوُقَْفنا  اذا  َْنیِذَّلا  َو   » 133 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  تسا : قافنا  رد  یتح 
یفرعم ناطیش  ناردارب  ار  ناگدننکریذبت  هدرمشرب و  تمعن  نارفک  یعون  ارنآ  هدرک و  یهن  شاپ  تخیر و  ریذبت و  زا  دیدش  نحل  اب  و  « 1»

«2 . » ًاَروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِنیِطایَّشلا . َناوْخا  اُوناک  َْنیِرِّذَبُْملا  َّنا  دنکیم :

ریذبت فارسا و  نیب  قرف  - 1

ندیـشوپ دننام  تسا  رهاظ  بسح  هب  ئـش  عییـضت  نودب  داصتقا  لادتعا و  دح  زا  جورخ  يانعم  هب  فارـسا  مراکم ، یمظعلا  هللاۀـیآ  رظن  زا 
ياـهتمعن ندـش  عیاـض  هب  رجنم  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  ریذـبت  و  تسا . یلومعم  ساـبل  تمیق  ربارب  دـصدنچ  لداـعم  هک  یتمیقنارگ  ساـبل 

ود نیا  یهاگ  هتبلا  دوش . هتخیر  رود  ای  دساف و  نآ  دازام  هک  يروط  هب  دوش  هیهت  رفن  هاجنپ  ياذغ  رفن  هد  يارب  اًلثم  دوشیم  یلاعت  يادـخ 
ص 40 و 41. انرصع ، یف  ۀیحضالا  مکح  دنوریم . راک  هب  ینعم  کی  رد  دنوشیم و  یکی  مه  اب  هملک 

ریذبت فارسا و  زراب  قادصم  ینابرق  ندنازوس  نفد و  - 2

ار اـهنآ  مه  اهگـس  هک  يروـط  هب  دوـشیم  نّفعتم  اـت  دـنامیم  اـی  هدـنازوس و  اـی  نفد و  اـههاگنابرق  رد  هزورما  هـک  ییاـه  یناـبرق  ًاملـسم 
ایآ ینویلیم ، میظع  دادعت  رادقم و  نیا  اب  صوصخ  هب  تسا  مارح  ًاعرـش  هک  تسا  ریذبت  فارـسا و  قیداصم  نیرتراکـشآ  زا  دـنروخیمن ،

تمرح رد  هدراو  تایاور  تامکحم و  تاـیآ  زا  نآ  جورخ  رب  یلیلد  اـیآ  تسا ؟ یـضار  یمیظع  ریذـبت  فارـسا و  نینچ  اـب  میکح  عراـش 
تدابع مسارم  نیرتهوکشرپ  هتفگ  تسا  نکمم  دراد ؟ دوجو  دوشیم  ناویل  بآ  هدنامیقاب  ای  امرخ  هتـسه  لماش  یتح  هک  ریذبت  فارـسا و 

تسا و بولطم  هب  هرداصم  نیا  میئوگیم : درادن . یعنام  تسادخ  نامرف  تعاطا  هار  رد  نوچ  ریذـبت  فارـسا و  دوش   134 ص : ینابرق ، و 
فلت لماش  هک  تسا  يوق  مکحم و  يردـق  هب  ریذـبت  فارـسا و  ّهلدا  تاقالطا  دریگیمن و  قلعت  مارح  عونمم و  زیچ  هب  زگره  ادـخ  نامرف 

«1 . » یهلا ياهتمعن  زا  سأر  اهنویلیم  ندرک  عیاض  هب  دسر  هچ  دوشیم  يزیچ  نیرتکچوک  ندرک 

« جحلا یف  فارسا  ال   » موهفم - 3

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسین .) فارـسا  جح  رد  « ) ِّجَْحلا ِیف  َفارْـسا  ال   » هک هدمآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد 
چیه ِةَرْمُْعلا ؛ َو  ِّجَْـحلا  ِیف  اـّلا  َفارْـسإلا  ُضِْغُبی  َو  دَـصَق ، ٍۀَـقَفَن  ْنِم  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلا  ُّبَحا  ٍۀَـقَفَن  ْنِم  اـم  : » دـندومرف هک  دـننکیم  لـقن  هـلآ 

هللاۀیآ « 2 «. » هرمع جح و  رد  رگم  تسا  نیگمشخ  فارـسا  هب  تبـسن  دنوادخ  تسین و  هنایم )  ) دصتقم هنیزه  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  ياهنیزه 
ای ندرک و  كاخ  ندـنازوس و  ندرک و  اهر  لام و  عییـضت  تایاور  هنوگنیا  موهفم  کش  نودـب  : » دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  مراکم  یمظعلا 

هیده و دـیرخ  هشوت و  داز و  هیهت  رد  یتسد  هداشگ  نآ  زا  روظنم  هکلب  تسین . هیقب  نتخیر  رود  رفن و  هد  يارب  رفن  هاجنپ  ماعط  هیهت  دـننام 
هک یتایاور  ًایناث  هدرک  حرطم  يورهنایم  لادتعا و  ربارب  رد  ار  یتسدهداشگ  هکنیا  ًالّوا  نآ  دهاش  تسا . ناتـسود  ناشیوخ و  يارب  یتاغوس 

هدمآ جح  رفـس  صوصخ  رد  هک  یتایاور  ای  و  « 3  » رفس هشوت  داز و  ششخب  لذب و  بابحتـسا  هب  عجار  هدش ، دراو  ًامومع  رفـس  بادآ  رد 
هنیزه هدایز  و  « 1 ( » جاْحلا ِۀَقَفَن   135 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  ْنِم  ِّجاَْحلا  ُۀّیِدَه   ) تسا یجاح  هقفن  زا  یجاح  هیده  هک 

زا دوـصقم  هک  تسا  نآ  رب  هاوـگ  تاـیاور  نیا  همه  « 2 ( » ْلیِزَج ٌرْجا  ُهِیف  ۀَـقَفَّنلا  َراـثْکا  َّنا  َو  : ) تسا ناوارف  شاداـپ  ياراد  جـح  رد  ندرک 
لحم هکنیا  رب  نوزفا  رتش . واگ و  دنفـسوگ و  اهنویلیم  ندنازوس  هن  تساههنیزه  ریاس  تاغوس و  ایاده و  دـیرخ  لیبق  زا  جـح ، رد  فارـسا 

لادـتعا دـح  زا  جورخ  زا  ترابع  فارـسا  دـش - هتفگ  هک  نانچ  ود - نآ  نایم  قرف  هک  اریز  فارـسا  هن  تسا  ریذـبت  قیداصم  زا  اـم  ثحب 
. دوش ندرک  دساف  عیاض و  هب  رجنم  هچنآ  زا  تسا  ترابع  ریذبت  تسا و  لام  عییضت  نودب 
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یمالسا هعسوت  کناب  طسوت  ینابرق  - 4

هب ار  شینابرق  هشال  دنک و  ادیپ  ار  يریقف  دازآ  روط  هب  ای  دناسر و  ارقف  فرصم  هب  یمالـسا  هعـسوت  کناب  طسوت  ار  ینابرق  یـسک  رگا  ایآ 
رد مراکم  یمظعلا  هّللاۀـیآ  رظن  زا  تسا ؟ يزجم  شیناـبرق  هدـشن و  ریذـبت  فارـسا و  مارح  لـمع  بکترم  هک  تفگ  ناوتیم  دـهدب ، يو 
هک ضرف  رب  الا  دوش و  حبذ  دیدج  ياههاگنابرق  رد  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  دسریم  فرصم  هب  هدش  حبذ  ياهتـشوگ  همه  هک  یتروص 
رد زاب  داد  وا  هب  ار  ینابرق  درک و  ادـیپ  ار  يریقف  ناوتب  ای  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یمالـسا  هعـسوت  کناب  رد  ینابرق  تحـص  طئارـش  یمامت 
رپ ار  دوجوم  يارقف  تیفرظ  ای  هعـسوت  کناب  دودحم  تیفرظ  ام  هک  هزادـنا  نامه  هب  اریز  تسا  ریذـبت  فارـسا و  هب  کمک  ینونک  طئارش 

ندرب يارب  ار  نانآ  ناوت  میهد  شهاک  ار  اهنآ  راب  هک  هزادنا  نامه  هب  و  میاهتـشاد ، زاب  هداتفا  نیمز  رب  ياههشال  نتـشادرب  زا  ار  اهنآ  مینک ،
مسارم نیرتهوکشرپ  هب  هکم  يارقف  ای  هعسوت و  کناب  ار  هچنآ  ربارب  دنچ  هک  ینونک  طئارـش  رد  نیاربانب  میاهدوزفا . هدنام  اج  هب  ياههشال 

ریذبت فارـسا و  نیا  زا  نطو  رد  ندرک  ینابرق  اب  دـیاب  زین  ام  دوشیم  هدـنازوس  ای  نفد  دـنناسریم ، فرـصم   136 ص : ینابرق ، تداـبع و 
مراکم یمظعلا  هللاۀیآ  ور  نیا  زا  دننک . هدافتسا  هتخیر  نیمز  رب  ياههشال  نامه  زا  هکم  يارقف  هعـسوت و  کناب  میراذگب  و  میهاکب . میظع 
ماگنه ات  دراذگب  رانک  ار  نآ  لوپ  دنک و  رظن  فرـص  نآ  زا  دیاب  دننکیم  ینابرق  یفاک  رادـقم  هب  نارگید  هکنیا  هب  هجوت  اب  : » دـنیامرفیم

«1 «. » دیامن لمع  نآ  روتسد  قبط  دنک و  ینابرق  دوخ  لحم  رد  تشگزاب 

یتعنص ياههاگراتشک  تالاکشا  زا  ياهراپ  - 5

هراشا

تلع هب  - 2 تسا . مصیعم  رد  ینعی  ینم  زا  يدایز  ًاتبسن  هلصاف  رد  هکلب  تسا  ینم  زا  جراخ  اهنت  هن  دیدج  ياههاگنابرق  یناکم  رظن  زا  - 1
یمر زا  لبق  هک  ییاـهینابرق  زا  يرایـسب  دراد و  همادا  بش  زا  یـساپ  اـت  و  « 2 . » تسا دادماب  تعاس 5  زا  راتـشک  عورـش  نامز  راک ، ترثک 

ینابرق ندروخ  ینعی  ادخ  نامرف  زا  یتمـسق  ندش  اهر  - 3 دراد . لاکـشا  هعیـش  هقف  رظن  زا  دوشیم  ماجنا  باتفآ  بورغ  زا  دعب  ای  هرمج و 
ياهقف زا  یـضعب  رظن  هب  انب  هک  ِّرَطْـضُْملا ] َو  ِِعناْقلا  اومِعْطا  َو   ] نانمؤم هب  نآ  زا  یتمـسق  نداد  هیده  اْهنِم و  اُولُکَف  ینابرق  تشوگ  زا  هدـننک 
هرابکی ار  اهندرگ  قرب ، دیلک  راشف  اب  هک  ینیشام  ياهحبذ  - 5 « 4 . » تسا یبوجو  طایتحا  ای  بجاو  رصاعم  ياهقف  زا  یخرب  و  « 3  » هتشذگ

حبذ يارب  هک  يدارفا  کت  کت  ماـن  ندـشن  صخـشم  - 6 تسا . لاکـشا  ياراد  ینیمخ  ماما  نوچمه  اـهقف  زا  یخرب  رظن  زا  دـنکیم  ادـج 
دیاب دراد  تلاکو  رفن  دنچ  فرط  زا  هک  یسک  حبذ ، هلأسم  رد  ایآ  لاوئـس - یکارا : هللاۀیآ  نوچمه  اهقف  زا  یـضعب  رظن  زا  دناهداد  تلاکو 
حبذ ار  دنفـسوگ  دـنچ  یّلک  روط  هب  دراد و  تلاکو  اهنآ  فرط  زا  هک  نیمه  ای  دـنک ، صخـشم  حـبذ  ماگنه  هناگادـج  ار  دارفا  کت  کـت 

. دنک صخشم  حبذ  ماگنه  ار  دارفا  کت  کت  دیاب  ًارهاظ  یکارا : هللاۀیآ  باوج  تسا ؟ یفاک  دنکیم ،

( هاگنابرق  ) کسنم هرابرد  مالک  هصالخ 

ُهَّللا َرَّثَک  نیرـصاعم  ياهقف  ياواتف  هب  مارتحا  اـب  دـنریگیم : هجیتن  نینچ  روکذـم  هناـگراهچ  تامدـقم  هعومجم  زا  مراـکم  یمظعلا  هللاۀـیآ 
راودا رد  هک  تسا  ياهثدحتسم  هلئسم  دوشیم ، هدنازوس  ای  نفد  نآ  رتشیب  هک  نآ ، ینونک  لکشم  اب  ینابرق  هلئسم  - 1 میدقتعم : ام  مَُهلاْثما 

تایاور نالاسنهک و  زا  يرایسب  یهاوگ  هب  نامز  نآ  رد  دنراد  نایب  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  ءارآ  هتشذگ  ياهقف  ات  تشادن  ياهقباس  هتشذگ 

ینابرق تدابع و  مسارم  www.Ghaemiyeh.comنیرتهوکشرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


هثدحتسم دیدج و  لئاسم  زا  ینونک  ینابرق  هلئسم  نیاربانب  دشیم . فرصم  جح  مایا  رد  اهتـشوگ  همه  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  هب  تبـسن 
ینم رد  نوخ  نتخیر  دیآیمرب ، تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  - 2 تسین . نآ  هرابرد  ياهزات  نخـس  ماظع  ياهقف  تاملک  رد  ورنیا  زا  تسا و 

تایآ و قالطا  - 3 تسا . ینابرق  یعرـش  فراصم  يارب  همدـقم  نوخ  نتخیر  هک  دـیآیمرب  تایاور  تاـیآ و  زا  هکلب  درادـن  تیعوضوم 
قیداصم هنوگنیا  هک  اریز  دوشیم ) هدـنازوس  ای  كاخ  هلابز  نوچمه  هک   ) دوشیمن ام  نامز  ياهینابرق  لماش  یناـبرق  هب  طوبرم  تاـیاور 

نینچ رد  دیاب  تسا و  لکشم  رایسب  جح  مایا  رد  ینابرق  وحن  نیا  هب  ندرک  افتکا  نیاربانب  تسا . هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  رد 
فرـص شیعرـش  فراصم  رد  ار  نآ  ناوتب  هک  رگید  یلحم  رد  ارنآ  اـی  میوش و  یناـبرق  هلئـسم  رد  فقوت  هب  مزتلم  تقوم  روط  هب  یطیارش 

نیا و  تسا ، ینم  زا  جراخ  ینونک  ياههاگراتـشک  مامت  - 4 تسا . مود  تروص  هب  مازتلا  بجوم  طایتحا  هب  لـمع  و  میزاـس ، یلمع  درک ،
ار ینابرق  لکـشم  زاـب  دوب  نینچ  هک  ضرف  رب  درک و  تباـث  ار  نآ  فـالخ  ریخا  تاـقیقحت  تسا  ینم  رد  نآ  زا  یکچوک  هعطق  هک  هعیاـش 

ینعی ینم  زا  يرترود   138 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکشرپ  هقطنم  هب  دیدج  ياههاگراتـشک  هک  نیا  رب  نوزفا  . ) درکیمن لح 
نایم یقرف  دـباییمن و  ققحت  ینِِمب  ّالا  َحـْبِذ  هدـمآ ال  تایاور  رد  هک   ) ینم رد  حـبذ  عوقو  طرـش  نیارباـنب  تسا ). هدـش  هدرب  رَّسَُحم  يداو 

دـشیم فرـص  شیعرـش  فراصم  رد  شطئارـش  اب  ینابرق  رگا  هلب  تسین . نکاما  ریاس  هتفای و  لاقتنا  اجنآ  هب  هاگراتـشک  هک  رَّسَُحم  يداو 
عنام تسا  مکحم  يوق و  رایسب  هک  ریذبت  فارـسا و  تمرح  لئالد  - 5 دوش . حبذ  اههاگراتـشک  نیا  رد  طایتحا  باب  زا  هک  تشاد  حیجرت 
یفرظ بآ  هدنامیقاب  نتخیر  ياهناد و  نتخادنا  زا  هک  مالـسا  اریز  تسا . نآ  ندنازوس  نفد و  ینابرق و  تشوگ  میظع  دادعت  نیا  فالتا  زا 
. میرادن هراب  نیا  رد  ریذبت  فارسا و  لئالد  صیصخت  رب  یلیلد  چیه  هکنیا  اب  دهدیم  ار  یفالتا  نینچ  هزاجا  هنوگچ  درادیم  زاب  ار  ام 

یلک يریگهجیتن  - 6

رب انب  ار  نآ  تمیق  درک و  اهر  ار  حبذ  دیاب  دوشیم  فلت  كانتشحو  تروص  نیا  هب  ینابرق  ياهتشوگ  هک  یتقو  ات  هک  میریگیم  هجیتن  - 6
اب ای  درک و  ینابرق  هجحیذ  هام  رد  رگید  یلحم  ای  نطو  رد  تعجارم  رد  تخادرپ و  جـح  کسانم  ریاس  هب  تشاذـگ و  رانک  مزـال  طاـیتحا 

گنهامه تاعاس  زا  دعب  هاگنآ  هدرک و  حـبذ  يدنفـسوگ  وا  فرط  زا  نابرق  دـیع  زور  رد  هک  درک  گنهامه  ناتـسود  زا  یکی  ای  هداوناخ 
یقثوم درف  دزن  ارنآ  لوپ  هک  ندـش  حیرـصت  تیاور  رد  هک  دـباییمن  ینابرق  اـّما  دراد  لوپ  هک  یـسک  ریظن  دزادرپب . لاـمعا  ریاـس  هب  هدـش 
کسانم رئاس   139 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  هب  هاگنآ  دـنک و  ینابرق  هکم  رد  هجحیذ  هام  رد  يو  فرط  زا  هک  دراذـگ 

هب ناوتیمن  تسین و  نکمم  یمک  دادـعت  يارب  زج  حـبذ  يارب  یـسک  دزن  لوپ  نتـشاذگ  رـضاح ، لاـح  رد  هک  تسین  هدیـشوپ   ) دزادرپیم
ای هکم  جراخ  ای  ینم  زا  جراخ  هب  اهنآ ) زا  یمک  رادقم  هن   ) نآ بلاغ  ای  اهتشوگ  لاقتنا  هدنیآ  رد  رگا  يرآ  دیآرد .) یمومع  مکح  ناونع 
رد دناسر  نیقحتسم  فرـصم  هب  ارنآ  هاگنآ  دیدج و  ياههاگتـسد  طسوت  ای  اهتـشوگ و  ندرک  کشخ  اب  هچ  تشاد ، ناکما  زاجح  جراخ 
زا دهدیم  یهاوگ  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  رب  هک  یلئالد  هدمع  دوشیم . بجاو  یبوجو ، طایتحا  ربانب  نآ  کیدزن  ای  ینم  رد  حـبذ  لاح  نیا 

دوشیم هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  - 2 دوشیمن . فرصم  نآ  ياهتـشوگ  هک  ییاهینابرق  تحـص  رب  لیلد  مدع  - 1 تسا : رارقنیا 
-4 تسا . ینم  زا  جراـخ  دوجوم  ياـههاگنابرق  یماـمت  - 3 تسا . ینابرق  تامدـقم  زا  نآ  یعرـش  فراصم  رد  یناـبرق  ياهتـشوگ  فرص 
هک میهاوخیم  ادخ  زا  درادـن . دوجو  یفارـسا  ریذـبت و  نینچ  زاوج  رب  یلیلد  میظع و  مجح  نیا  رد  ًاصوصخ  تسا  مارح  ریذـبت  فارـسا و 

مکح َْنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  درادـب . قفوم  تسا  یـضار  دراد و  تسود  وا  هچنآ  هب  فلاخم  هاوخ  قفاوم و  هاوخ  ار  نارگـشهوژپ  همه 
.53 ص 49 - انرصع ، یف  ۀیحضالا 

ینابرق هرابرد  یتاءاتفتسا  هب  خساپ  - 7
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-1 دنهدیم : خساپ  نینچ  هدمآ  لمع  هب  ناشیا  زا  ینابرق  دروم  رد  هک  یتاءاتفتسا  تالاوئس و  هب  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هّللاۀیآ  ترـضح 
امش نیدلقم  هفیظو  دننکیم  نفد  كاخ  ریز  رد  ار  اهنآ  دوریم و  نیب  زا  ینابرق  ياهتشوگ  زا  یمهم  تمـسق  ای  همه  هک  یلعف  طئارـش  رد 

هجحیذ هام  رد  دنراذگب و  رانک  ار  نآ  لوپ  دـیاب  تسین ، يزجم  اجنآ  رد  ندرک  ینابرق  طیارـش ، نیا  رد  باوج : تسیچ ؟ ینابرق  دروم  رد 
هک ییاج  هب  دننک و  ینابرق  ینم  رد  دنناوتب  ناناملسم  هک  دسر  ارف  يزور  مراودیما  دننک ، ینابرق  ددرگیم ، فرـصم  هک  يرگید  لحم  رد 

شفیلکت دنک  ینابرق  ینم  رد  دوریم ، نیب  زا  ًالومعم  اهینابرق  هک  یلعف  طئارش  رد  یـسک  رگا  - 2 دنزاس . لقتنم  دوشیم  فرصم  اجنآ  رد 
، هن ای  دوشیم  فلت  یناـبرق  هک  دراد  کـش  رگا  - 3 دـیامنب . دوخ  لحم  رد  يرگید  ینابرق  دـنکن و  تعاـنق  نآ  هب  دـیاب  باوج : تسیچ ؟

راـنک ارنآ  لوپ  دـنک و  رظن  فرـص  نآ  زا  دـیاب  دـننکیم ، یناـبرق  یفاـک  رادـقم  هب  نارگید  هکنیا  هب  هجوت  اـب  باوـج : تسیچ ؟ شفیلکت 
لح هنوگچ  ینابرق  زا  دعب  لامعا  بیترت  هلأسم  - 4 دیامن . لمع  نآ  روتـسد  قبط  دنک و  ینابرق  دوخ  لحم  رد  تشگزاب  ماگنه  ات  دراذگب 

هک ار  یلوپ  رادقم  - 5 دـیآ . نوریب  مارحا  زا  دـهد و  ماجنا  ار  ینم  لامعا  هیقب  دراذـگب و  راـنک  ار  نآ  لوپ  تسا  یفاـک  باوج : دوشیم ؟
لحم رد  ار  لوپ  دناوتیم  ایآ  لحم 6 - رد  ینابرق  باسح  هب  باوج : هکم ؟ رد  ینابرق  ای  دشاب  لحم  رد  ینابرق  باسح  هب  دراذـگیم  رانک 

رانک لوپ  وا  يارب  دنک  شرافس  هکنیا   141 ص : ینابرق ، تدابع و  مسارم  نیرتهوکـشرپ  ای  دراذگب ، رانک  جـح  هب  تمیزع  ماگنه  هب  دوخ 
لحم رد  زور  ناـمه  رد  هـک  دـنک  گـنهامه  رگا  - 7 درادـن . یعناـم  تروص  هس  ره  باوج : دـننک ؟ یناـبرق  زور  نآ  رد  اـی  و  دـنراذگب ،

. تسا هکم  رد  نابرق  دیع  رایعم  باوج : شدوخ ؟ لحم  رد  ای  تسا  هکم  رد  نابرق  دـیع  زور  وا  رایعم  ایآ  دـننک  ینابرق  وا  ياج  هب  شدوخ 
هدنیآ لاس  هجحلايذ  رد  باوج : درک ؟ دـیاب  هچ  دـنک  ینابرق  هجحلايذ  هام  رد  دوشن  قفوم  جـح  زا  تشگزاب  رد  ریخأت  رثا  رب  هاگره  - 8

یلو درادن  یلاکشا  باوج : دیامن ؟ ماعطا  ار  نایانشآ  ناتـسود و  نآ  تشوگ  اب  دناوتیم  دنک  ینابرق  تشگزاب  عقوم  رگا  - 9 دنک . ینابرق 
دیلقت رب  یلاعترـضح  ياوتف  هب  نونکا  دناهدوب و  هتـشذگ  عجارم  دـلقم  هک  یناسک  - 10 دنـشاب . میهـس  نآ  رد  ارقف  زا  یعمج  تسا  بجاو 

مامت رد  تسا  مزال  دشاب  اهنآ  جح  لّوا  رفس  هاگره  باوج : دننک ؟ دیلقت  امش  زا  هلأسم  نیا  صوصخ  رد  دنناوتیم  ایآ  دنشابیم  یقاب  اهنآ 
. دننک لمع  ام  ياوتف  هب  لئاسم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
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تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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