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ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  ملاعم 

باتک تاصخشم 

1981 دومحم - ، يرصح ، هسانشرس : 
یهاشورسخ يدیعدمحم  همجرت  يرصح ؛ دومحم  فیلات  ءادتبالا / فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  ملاعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1370 هوسا ، هیریخ ، روما  تاقوا و  جح و  نامزاس  نارهت : رشن :  تاصخشم 
هنومن 285 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

دیوجت نآرق --  عوضوم : 
مجرتم دمحم ، یهاشورسخ ، يدیع  هدوزفا :  هسانش 

هوسا تاراشتنا  هیریخ . روما  تاقوا و  جح و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
BP80/2/ح6م6041 1370 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/151 ییوید :  يدنب  هدر 
م4998-71 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

هراشا

ادهاش هلسرا  يذلا  دمحم  یلع  مالسلا  ةولصلا و  اریذن و  نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. اریهطت مهرهطی  سجرلا و  مهنع  بهذی  نادیری  نیذلا  هتیب  لها  یلع  ارینم و  اجارس  هنذاب و  هّللا  یلا  ایعاد  اریذن و  ارشبم و  و 

یناهج هب  ًاریِذَن » َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت   » هیآ اب   25 ناقرف / هکرابم  هروس  يادتبا  رد  ناحبس  يادخ  دعب : اما 
مزال انبم  نیا  رب  تسا  هدومرف  هراشا  میرک  نآرق  ندوب  یناهج  هب  هلآ و  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يربمایپ  ندوب 

بوخ توالت  دشابیم و  نآ  بوخ  توالت  مه  یکی  اههار  نآ  زا  دسرب و  نایناهج  عالطا  هب  هنکمم  ياههار  زا  ینامسآ  مایپ  نیا  دشابیم 
: دیامرفیم هیآ 4   74 لّمزم / هروس  رد  نآرق  هک  تسا  لیترت  نامه 

لیترت مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ترضح  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  فلؤم  همدقم  رد  هکنانچ  مه  اًلِیتَْرت » َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  »
 5 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: دناهدومرف فیرعت  نینچ  ار 
ضرع دیاب  همدقم  نیا  زا  سپ  دـشابیم  فقو  دراوم  ظفح  فورح و  ندرک  ادا  ابیز  زا  ترابع  لیترت  فوقولا » ظفح  فورحلا و  دـیوجت  »

فقو و نف  ياهباتک  دادعت  یلو  تسا  دیوجت » ینعی   » نآرق لیترت  زا  یتمسق  هب  رظان  هدش  فیلأت  تئارق  نف  رد  هک  یئاهباتک  نیرتشیب  دوش 
لاعتم يادخ  زا  روطـس  نیا  هدـنراگن  دـیاب  و  دـناهدش . نیودـت  یبرع  نابز  هب  همه  زین  اهنآ  دـسریمن و  اهتـسد  ناتـشگنا  دادـعت  هب  ادـتبا ،

فقولا و یف  ءادتهالا  ملاعم   » باتک همجرت  هب  تسا  هتـسناوت  هدروآ  تسدب  هک  یتصرف  رد  نابرهم  نانم  نآ  يرای  اب  هک  دـشاب  رازگـساپس 
رد ریرحت  هتشرب  ینامسآ  باتک  بوخ  توالت  مّود  تمسق  رد  يرـصح ، لیلخ  دومحم  خیـش  يرـصم ، يرقم  يراق و  هلیـسو  هک  ءادتبالا »
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. دبای قیفوت  دوب  هدمآ 
ناراکمه زا  رگید  رفن  ود  اب  هیریخ ، روما  فاقوا و  جـح و  نامزاس  يزکرم  هناخباتک  هرادا  رد  هک  یمایا  رد  رتشیب  باـتک  نیا  اـب  هدـنراگن 

: هدمآ لمع  هب  ناوارف  یعس  همجرت  رد  دش . عیجشت  نآ  همجرت  هب  نف  دیتاسا  زا  یخرب  هلیسو  انشآ و  تشاد  يزیچان  مهس  زیزع 
. دوش ظفح  لماک  روط  هب  تناما  - 

. دتفین ملق  زا  ای  فذح  يدروم  ای  بلطم  - 
. دنشاب اسر  موهفم و  هاتوک ، تالمج  - 

. دوش رکذ  رودقملا  یتح  روس  تایآ و  هرامش  - 
 6 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. دنشاب حیحص  بارعا  ياراد  یسررب ) حرش و  رد  هن  و   ) هحورطم نیوانع  رد  لقادح  یسررب  دروم  تایآ  - 
. دوش هداد  حیضوت  دسریم  رظن  هب  مهبم  هچنآ  رصتخم  یقرواپ  اب  موزل  تروص  رد  - 

دبع ياقآ  بانج  زا  نانتما  دناهدوب و  قوشم  نآ  همجرت  رد  هک  ینارورس  زا  رکشت  لاعتم و  يادخ  هاگرد  هب  يرازگساپس  نمـض  لاحنیا  اب 
ینادردق و  تفرگ ، رارق  هدافتسا  دروم  هک  دناهدومرف  يروآدای  ار  یتارکذت  هلباقم و  لصا  اب  هعلاطم و  ار  باتک  همجرت  هک  ییابع  لوسرلا 
ناداتـسا صوصخب  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  زا  دناهدش  بجوم  ار  نآ  پاچ  هک  هیریخ  روما  فاقوا و  جـح و  نامزاس  مرتحم  نالوئـسم  زا 

. تسا راتساوخ  هنامیمص  دنمجرا 
نآ ندش  رتهب  لیمکت و  رد  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دـنوش  رکذـتم  یتشاددای  نمـض  ار  همجرت  رد  یئاسران  هنوگره 

. دنیامرفن غیرد  يراکمه  زا 
7 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

يرصح دومحم  خیش  زا  يرصتخم  لاح  حرش 

هتـشر هب  نآ ، ناگدـنناوخ  رتشیب  راضحتـسا  تهج  دنمـشزرا ، باتک  نیا  فلؤم  يرـصح ، دومحم  خیـش  زا  یهاتوک ، لاح  حرـش  دراد  اج 
. دنیامرف لوذبم  یفاک  هجوت  باتک  ياوتحم  هب  دننکیم ، ادیپ  نآ  فلؤم  صوصخ  رد  هک  یمزال  یئانشآ  اب  ات  دیآ ، رد  ریرحت 

يو لـضف  شناد و  زا  هدـش ، هظحـالم  هک  اـجنآ  اـت  فصولا  عم  دنـسانشیم ، ار  وا  میرک  نآرق  مرتحم  ناـظفاح  ناـیراق و  رتـشیب  هکنیا  اـب 
. تسا رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  هدش  لقن  يو  دوخ  نابز  زا  زین  رتشیب  هک  رصتخم  نیا  هعلاطم  اذل  و  تسین ، ناشتسد  رد  یعالطا 

دوب یشورف  ریصح  هک  مشکتمحز ، ردپ  هفرح  هب  هجوت  اب  مدمآ . ایند  هب  اجنآ  رد  نم  دوب  اطنط  زکرم  هلعنلا  ربش  هیرق  رد  نم ، یگدنز  زاغآ 
 8 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

میرک نآرق  ظفح  هب  هک  ینامز  ناـمه  رد  نم  تخورفیم و  مدرم  هب  و  تفاـبیم ، ریـصح  دوخ  ياهتـسد  اـب  مردـپ  مدـش  هدـیمان  يرـصح 
. مدرکیم کمک  مردپ  هب  ریصح  نتخورف  نتفاب و  رد  متشاد ، لاغتشا 

نم هیلوا  نینـس  تیبرت  رد  یگرزب  شقن  نارادـبتکم  مدـناسر  ناـیاپ  هب  هیرق  رادـبتکم  شیپ  رد  یگلاـس  هد  رد  ار  مـیرک  نآرق  ظـفح  نـم 
. دنتشاد

لاغتشا مالس ، میهاربا  خیش  دزن  رد  اطنط ، رد  عقاو  يدمحالا ، هسسوم  رد  انبلا ، یلع  دومحم  خیش  و  لیعامسا ، یفطصم  خیـش  هارمه  هب  نم 
نم ياهاپ  اطنط ، هب  نم  دمآ  تفر و  هلیـسو  اهنت  دیـشک ، لوط  لاس 1940  اـت  هک  تدـم  نیا  رد  مدومن ، نآ  لوصا  تئارق و  مولع  میلعت  هب 

ویدار رد  لاـس 1944 ، رد  یباـختنا  مدرکیم . همزمز  ار  نآرق  نیریـش  تاـیآ  هار ، لوط  رد  نم  متفریم و  هداـیپ  ياـپ  اـب  ار  هار  همه  دوب و 
عابـصلا خیـش  و  اضر ، یفطـصم  موحرم  زا  بکرم  ياهتیمک ، روضح  رد  هک ، يراـق  رفن  تسیود  نیب  زا  نم  باـختنا ، نیا  رد  دـش ، رارقرب 
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: دیوگیم يرصح  خیش  مدومن . زارحا  ار  لوا  هبتر  دوب ، هدش  لیکشت  قباس ، ءارقلا  خیش 
تمس هب  ویدار ، رد  نآرق  تئارق  لاس  جنپ  زا  سپ  نم  و  دندوب ، هتخانش  ویدار  رد  دنسانشب ، نآرق  تئارق  ياهبش  رد  هکنیا  زا  لبق  ارم  مدرم 
نییعت نیسحلا ، دجسم  يراق  یفیصلا  خیش  موحرم  ینیشناج  هب  لاس 1950  رد  سپس  و  مدش . نییعت  اطنط  رد  عقاو  يدمحالا  دجسم  يراق 
تهج هب  لاس 1966  هب  شناد  نشج  رد  مدش . بوصنم  فاقوا  ترازو  رد  میرک ، نآرق  روما  رواشم  تمس  هب  لاس 1965  رد  و  مدیدرگ ،

میرک نآرق  ظفح 
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«. مدرک تفایرد  ار  مولع  نونف و  لّوا  هجرد  ناشن  دوخ  تافیلأت  و  شرو ،)  ) تیاور و  صفح ،)  ) تیاور اب 
: درادیم راهظا  هتشاد  یمالسا  نوگانوگ  ياهروشک  هب  هک  یئاهترفاسم  هب  هجوت  اب  وا 

. دنتشادن دوجو  یفاک  ّدح  هب  ءارق  اهنآ  همه  رد  هنافساتم  مدرک  دیدزاب  اهنآ  زا  ترفاسم و  یمالسا  ياهروشک  زا  یلیخ  هب  نم 
نایراق ندـمآ  دوجو  هب  هچنانچ  دـنادیم  ناضمر  كرابم  هاـم  ياهبـش  رد  نآرق  تئارق  هب  مدرم  سنا  تفلا و  مدـع  زا  یـشان  ار  رما  نیا  وا 

هک نآرق  نایراق  هب  هزادـنا  نآ  یبرع  ياهروشک  رد  وا  رظن  هب  دروآیم  رامـش  هب  تئارق  ياهبـش  ناـمه  لوصحم  ار  رـصم  روشک  رد  داـیز 
. دنادیم يراق  دوبمک  للع  زا  یکی  ار  نآ  دوشیمن و  هجوت  دنشاب  هتشاد  ياهنادنموربآ  یگدنز 

: هک دراد  داقتعا  وا 
دوخ جوا  هب  اهنآ  يدام  ندمت  هک  یئایند  مدرم  ياهلد  رد  یتح  دـشاب  هتـشاد  يدایز  ریثأت  دـناوتیم  میرک » نآرق   » ینامـسآ گرزب  باتک 

: هک تسا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  وا  تسا . هدیسر 
نم طسوت - ادخ  مالک  عامتسا  زا  سپ  يوسنارف  رفن  هد  متخادرپ و  میرک  نآرق  توالت  هب  سیراپ  دجسم  رد  زور  هد  تدم  لاس 1965  رد 

. دندش ناملسم 
نوچ مه  یمالسا ، ریغ  یمالسا و  ياهروشک  ناناملسم  دیوگیم : وا 
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مکحم یتسود  هب  لیدـبت  هک  یطابترا  دـناهدرک ، ادـیپ  طابترا  نم  اب  میرک  نآرق  توالت  شخپ  اب  نیچ ، هسنارف ، سیوس ، اداناک ، اـکیرمآ ،

. تسا هدش  یمالسا  ینید و 
رفن هس  دارفا  نیا  نایم  رد  دـناهدش ، فرـشم  مالـسا  هب  نم  طسوت  اـهنآ  ماهدومن و  نیقلت  ار  نیتداهـش  ییاـکیرمآ  نز  درم و  رفن  هب 18  نم 

. دراد رارق  کشزپ  رفن  ود  سدنهم ،
: درادیم راهظا  میرک  نآرق  تئارق  تارثا  نیمه  نتفرگ  رظن  رد  اب  وا 

تسدب مالسا و  غیلبت  تهج  زین  هدرک  لیصحت  ینید  نیرومام  یساملپید  ياهتأیه  اب  هارمه  منکیم  داهنشیپ  نم  هک  تسا  ببس  نیمه  هب 
. دندرگ مازعا  اهروشک  هب  مالسا  نارادفرط  ندروآ 

تیرومام نایراق  نیا  هب  رصم  روشک  اهتأیه  نیا  مازعا  اب  دشابیم و  یمالـسا  ياهروشک  هب  نآرق  نایراق  مازعا  نازاتـشیپ  زا  رـصم  روشک 
نآرق و اب  رـصم  تموکح  تسین و  نینچ  رـضاح  لاح  رد  هنافـساتم  دنراد  عالطا  همه  هکنانچ  . » دـیامنیم راذـگاو  ار  یناسنا  ینید و  مهم 

«. دزرویم تفلاخم  مالسا 
هب نم  مدرک  ترفاسم  جراخ  هب  هک  مدوب  یئراق  نیلوا  نم  دیوگیم : یمالسا  ياهروشک  هب  دوخ  ياهترفاسم  هرابرد  يرصح  دومحم  خیش 
رد نآرق  تئارق  يارب  ینید - ياهتأیه  مازعا  همانرب  نآ  زا  سپ  مدرک و  رفـس  رـصانلا  دبع  لامج  اب  هارمه  لاس 1960  هب  ناتسکاپ  دنه و 

مظعا یتفم  توتلش  خیش  اب  هارمه  لاس 1961  رد  دمآرد و  ءارجا  دروم  هب  مالسا  ناهج 
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توالت هب  سیراپ  دجسم  رد  زور  تدم 10  هب  لاس 1965  رد  مدومن  رفس  گنکگنه  نیپیلیف و  ایالام و  يزنودنا و  ناتـسکاپ و  هب  رـصم 
نینچمه ماهدناوخ  نآرق  سلجنآ  سول  نتگنیشاو ، یمالسا  زکرم  هب  هتسباو  دجسم  یـسرجوین »  » كرویوین دجـسم  رد  نم  متخادرپ  نآرق 

رد ماهدـناوخ ، نآرق  تـسا  هدــش  هتخاـس  یبهذــم  هـفلتخم  قرف  ینید  رئاعــش  نتــشاداپرب  يارب  هـک  یناـمتخاس  رد  نوتــسویه  رهــش  رد 
. ماهدناوخ نآرق  ناریا  وگاکیش ، سیول -، تناس  ياههاگشناد 

هعلاطم زا  سپ  دناهدوب  هدرک  پاچ  ار  نآ  نایدوهی  هک  دنکیم  هظحالم  ار  ینآرق  هتشاد  تیوک  هب  یترفاسم  يرجه  لاس 1390  رد  هک  وا 
يرگید هملک  ياهملک  ياج  هب  يدراوم  رد  فذـح و  ار  یتاـملک  هاـگ  دـناهدروآ ، دوجو  هب  نآرق  رد  یتارییغت  اهیلیئارـسا ، دوشیم  مولعم 

« ًاهْرَک َءاسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » تسا تروص  نیا  هب  هک  ار  ءاـسن  هروس  هیآ 18  هنومن  ناونع  هب  دـناهداد ، رارق 
. دیریگب ثرا  ناونع  هب  رابجا  هارکا و  هب  ار  اهنز  تسین  لالح  امش  يارب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی 

رب ار  ياهماج  وا  هثرو  تفریم ، ایند  زا  يدرم  هچنانچ  مالسا  سدقم  نید  روهظ  زا  شیپ  ینعی  تیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال 
و تشادـن ، ندرک  رهوش  قح  رگید  نز  نآ  و  دـندرکیم ، بحاـصت  ثرا  ناوـنع  هب  شتیاـضر  نودـب  ار  وا  و  دـندنکفایم ، شرـسمه  رس 

نایدوهی درک - مارح  ار  اهنآ  لمع  راتفر و  نیا  هکرابم ، هیآ  نیا  بجوم  هب  میکح  دنوادخ 
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اهنز هک  تسا  لالح  امـش  رب  ناگدنورگ  يا  دوشیم : نینچ  فیرحت  زا  سپ  نآ  يانعم  هک  دـندوب  هدرک  فذـح  هیآ  نیا  رد  ار  ال )  ) هملک
. دیریگب ثرا  هب  ناشیا  تیاضر  مدع  تهارک و  اب  ار 

دیوشن کیدزن  زامن  هب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ) يراکُـس ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » ءاسن هروس  هیآ 42  رگید 
نینچ فیرحت  زا  سپ  نآ  يانعم  دـندوب و  هدرک  فذـح  ار  ال )  ) هملک هک  دـیناوخن .) زامن  یتسم  لاح  رد  ینعی   ) دیـشاب تسم  هکیلاـح  رد 

: دوشیم
. دیروآ اجب  زامن  دیوش و  زامن  کیدزن  یتسم  لاح  رد  ناگدنورگ  يا 

، تسا هتـسب  ادخ  تسد  هک  دنتفگ  نایدوهی ) « ) اُولاق اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَّلُغ  ٌۀـَلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  : » هدـئام هروس  هیآ 63  زین  و 
هک دندوب  هتشون  اونمآ )  ) نآ ياجب  هدرک و  فذح  ار  اونعل )  ) هملک هک  داب .) ناشیا  هتفگ  ببس  هب  اهنآ  رب  تنعل  ناشیا و  ياهتسد  داب  هتسب 

نامیا دنتفگ  هچنآ  هب  ناشیا و  ياهتـسد  داب  هتـسب  تسا ، هتـسب  ادخ  تسد  هک  دـنتفگ  نایدوهی  دوشیم : نینچ  فیرحت  زا  سپ  نآ  يانعم 
. دندروآ

نیا هک  دومن  رـشتنم  ناهج  طاقن  اهروشک و  مامت  رد  هتـشون و  نآ  رب  يدر  نایدوهی  فرحم  نآرق  هعلاـطم  زا  سپ  يرـصح  دومحم  خـیش 
. دزاسیم راکشآ  ار  ناهج  مدرم  رب  لیئارسا  تنایخ  یئوربآیب و  دوریم و  رامش  هب  دوهی  دض  رب  ياهزرابم  وا  لمع 
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میرک نآرق  نایراق  صوصخ  رد  يرصح  موحرم  رظن 

. دنکیم توالت  ار  یهلا  مالک  ویدار  رد  هک  یسک 
ابیز و يادـص  زا  ایناث ، دـشاب . هتـشاد  لماک  طلـست  ینآرق  تاملک  دـیوجت و  لوصا  فقو و  ياهناکم  تاءارق و  ماـکحا  هب  یتسیاـب  ـالوا :

. دیامن توالت  دشاب  یهلا  مالک  ماقم  روخ  رد  هک  شوخ  ینحل  توص و  اب  ار  میرک  نآرق  دناوتب  هک  دشاب  دنمهرهب  ینیشنلد 
فورح يادا  نسح  رد  اناوت  دیوجت و  لوصا  دعاوق و  هب  انـشآ  رونخـس ، ادص و  شوخ  دیاب ، نآرق  يراق  يرـصح  رظن  هب  رگید  ترابع  هب 

. دشاب
یقیسوم و ره  زا  رتالاب  هک  دیآ ، دوجو  هب  نآرق  توالت  رد  یعیبط  یقیسوم  کی  تایصوصخ ، نیا  همه  يریگراک  هب  اب  شور و  نیا  هب  ات 
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. ددرگیم ادخ  مالک  توهبم  بوذجم و  هدنونش  هک  تسا  اجنیا  و  دشاب ، ادخ  مالک  اب  هارمه 
یفاک و دح  هب  میرک - نآرق  توالت - دعاوق  هیلک  هب  یئانشآ  و  ابیز ، يادص  دیوجت ، تئارق ، نف  زا  یتسیاب  دیجم  نآرق  نایراق  يو  رظن  هب 

. دنیامن توالت  تسین - دیجم  نآرق  نأش  رد  هکیئاهزاوآ  زا  رود  هب  ار - ادخ  مالک  و  هدوب - دنمهرهب  مزال -
نیشنلد ياوآ  هدرکیم و  توالت  ابیز  ینحل  اب  صاخ و  یعوضخ  اب  ار ، گرزب  يادخ  مالک  هک ، هدوب  ینایراق  زا  يرصح ، موحرم 
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رد ار  ابیز  نحل  ادص و  اب  نآرق  تئارق  رکف  هک  هدوب  یـسک  نیلوا  وا - تسا  هدناسریم  ناگدنونـش  ناج  شوگ  هب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا 

. دیامن شخپ  هرهاق  ویدار  زا  ار  میرک  نآرق  توص  یتدم  يارب  تسا  هتسناوت  هتشاد و  رس 
. دریگیم رارق  نیبم  باتک  نیا  نادنمقالع  هدافتسا  دروم  هک  هدنامیقاب  لیترت  تئارق  هب  دیجم  نآرق  لک  يرصح  موحرم  زا 

رارق ناـگمه  هدافتـسا  دروـم  شخپ و  هکبـش  نیا  زا  ار  وا  توـالت  هبنـشکی  ياـهزور  زین  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  روـشک  نآرق  وـیدار  و 
. دهدیم

رد یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  میراد  عالطا  ام  همه  هکناـنچمه  ناـم  یمالـسا  يروهمج  نآرق  ویدار  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
. درک زاغآ  ار  دوخ  راک  لاس 1362  رجف  ههد 

: میوش روآدای  دیاب  همتاخ  رد 
نیا تسا  هدـنارذگیم  فلتخم  ریـسافت  هعلاطم  ای  نآرق و  توالت  اب  ار  دوخ  تاـقوا  رتشیب  هدوب و  عـالطا  هعلاـطم و  لـها  يرـصح  موحرم 

دنمجرا هدنناوخ  امـش  سرتسد  رد  هک  دشابیم  باتک  نیمه  اهنآ  زا  یکی  و  هدومن ، نیودـت  فیلأت و  يو  هک  یئاهباتک  لالخ  زا  ار  هلأسم 
. دش هجوتم  ناوتیم  هتفرگ  رارق 

: وا تافلؤم 

يراق اهنت  يرصح  دومحم  خیش  دوشیم  هظحالم  هک  يروط  هب 
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ياجب وا  زا  یتافیلأت  اذـل  دـهدیم و  تیمها  فینـصت  فیلأت و  هب  زین  هاگیب  هاگ و  تسا و  یـسررب  هعلاطم و  لـها  هکلب  تسین  میرک  نآرق 
: مینکیم رکذ  اجنیا  رد  میدرک  ادیپ  عالطا  ای  میتفای  اهنآ  هب  یسرتسد  هک  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدنام 

. میرکلا نآرقلا  عم  - 1
بوقعی 5- مامالا  ةءارق  یف  بولقلا  رون  ریبکتلا 4 - ةذاعتـسالا و  ماکحا  یف  ریبکلا  حتفلا  رفعج 3 - یبا  مامالا  ةءارق  یف  رـسیملا  لیبسلا  - 2

یلا ءادتهالا  ملاعم  میرکلا 8 - نآرقلا  ةءارق  ماکحا  دیوجتلا 7 - ملع  یف  دیدجلا  جهنلا  ةردلا 6 - ۀیبطاشلا و  نیب  عمجلا  یف  ةرسملا  نسح 
تسا 10- هتـشون  نایدوهی  پاچ  نآرق ، ّدر  رد  هک  ياهلاقم  اـی  باـتک  - 9 دـیراد ) هعلاطم  تسد  رد  هک  یباتک   ) ءادـتبالا فقولا و  ۀـفرعم 

نیا نمـض  رد  و  تسا . هتـشاد  هریغ  یمالـسا و  ياهروشک  هب  هک  ییاهترفاسم  زا  تسا  یهاتوک  حرـش  باتک  نیا  و  مالـسالا . یف  یتالحر 
. تسا هدرک  هراشا  فلتخم  ياهروشک  رد  كرابم  هام  ياهبش  رد  میرک  نآرق  توالت  موسر  بادآ و  هب  باتک 

یعالطا اهنآ  زا  ام  هک  دشاب  هتشاد  زین  يرگید  ياهباتک  وا  دیاش 
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. میرادن

: وا ياهرفس 
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نیا رد  قباس  رد  هک  رصم - يروهمج  روشک  فرط  زا  ینآرق  رگید  مولع  ای  تئارق  داتـسا  ای  نآرق  يراق  ناونع  هب  هک  هدوب  يدارفا  ءزج  وا 
. دوشیم هراشا  اًلبق  دسیونیم  هراب  نیا  رد  مالسالا  یف  یتالحر  باتک  رد  وا  هک  هچنآ  هب  اذل  دندشیم و  مازعا  هتشاد - ششوک  اههنیمز 

يرگید نابز  اب  هک  اهنآ  هچ  دنتـسه و  نابز  برع  هک  اهنآ  هچ  منک  شدرگ  یمالـسا  ياهروشک  زا  یلیخ  رد  هک  متـشاد  ار  قیفوت  نیا  نم 
. دننکیم تبحص 

فلتخم ياهروشک  هب  فیرش  ثیداحا  میرک و  نآرق  مولع  یبرع ، نابز  میلعت  يارب  ار  ییاههورگ  يدیدش  صرح  اب  رصم  يروهمج  اریز 
 ... درکیم مازعا  یمالسا 

اهنآ هب  وا  هک  ییاهروشک  یماـسا  رکذ  هب  اًـلیذ  طـقف  اـم  هک  دزادرپیم  دوخ  ياـهترفاسم  حرـش  هب  هاـتوک  ياهمدـقم  رکذ  زا  دـعب  هدربماـن 
: مینکیم افتکا  تسا  هدش  روآدای  هدرک و  ترفاسم 

ندرا 14- نادوس 13 - تیوک 12 - هیروس 10 - نمی 9 - نیچ 8 - نیطسلف 7 - ناتسکاپ 6 - هسنارف 5 - نانبل 4 - برغم 3 - دنه 2 - - 1
نیا رد  وا  ناریا ، برع 23 - يریهامج  هیداحتا  ریازجلا 22 - روپاگنس 21 - نیپیلیف 20 - هنیگ 19 - زاجح 18 - اینازنات 16 - يزنودنا 15 -

زا رفس 
 17 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. درک رادید  دهشم  نارهت و 
. دش هدرپس  كاخ  هب  هرهاق  رد  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  ش  لاس 1360 ه . رد  رضاح  باتک  فلؤم  هرخالاب 

یهاشورسخ يدیع  دمحم 
19 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

همدقم

هراشا

لـسوت وت  هب  تیمارگ  ربماـیپ - تمیکح و  باـتک  اـب  و  مهاوخیم ، شزرمآ  تیادـه و  وـت  زا  و  مراذـگیم ، ساپـس  دـمح و  ارت  ادـنوادخ 
رارق نامیاهمغ  عفر  نامناگدـید و  ینـشور  نامیاهتریـصب و  رون  و  نامیاههنیـس ، يافـش  و  ناـمیاهلد ، راـهب  ار  گرزب  نآرق  هک  میوجیم 

. یهد
دورد زیخاتـسر  زور  ات  شباحـصا  لآ و  رب  شنـالوسر و  هدـیزگرب ، ادـخ و  ربماـیپ  نیرخآ  هّللا ، دـبع  نب  دـمحم  ناـمیالوم  رورـس و  رب  و 

. میتسرفیم
يروط هب  تسا . هدوب  لاح  هتشذگ و  رد  نانآ  رظن  لحم  و  الـضف ، تارکفت  طانم  ءاملع و  هجوت  دروم  لوزن  ماگنه  زا  هراومه  میرک  نآرق 

، توافتم نآرق  هب  هجوت  رد  نانآ  هاگدید  هچرگ  دناهداد . رارق  هدافتسا  دروم  هدومن و  طابنتـسا  نآ  زا  ار  يرایـسب  نونف  و  ناوارف ، مولع  هک 
. دناهدش دنمهرهب  نآ  زا  یفلتخم  تاجتسد  اههورگ و  لاحنیا  اب  هدوب  نوگانوگ  صوصخ  نیا  رد  ناشیاهشور  و  نیابتم ، ناشیاهبرشم  و 

، تایاور قیقحت  تاملک ، حیحصت  ظافلا ، طبض  رد  طقف  یهورگ  - 
 20 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. دناهدرک ثحب  نآرق  تایآ  شرامش  و 
. دناهدرک ثحب  نآ  یبدا  هوجو  جارختسا  و  نآرق ، تانیبم  تابرعم و  رد  زین  یهورگ  - 

، زاجیا بانطا و  لـصو ، لـصف و  دراوم  تحاـصف ، عاونا  تغـالب و  زومر  هب  و  هدرک ، هشیدـنا  نآرق  تحاـصف  تغـالب و  رد  موس  هورگ  - 
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. دناهدرک جارختسا  ار  ینآرق  عیادب  یناعم و  تانسحم  هورگ  نیا  دناهتشاد . هجوت  زاجم ، تقیقح و 
. دناهتشاد نآ  دصاقم  یناعم و  نایب  تایآ و  ریسفت  ظافلا و  یناعم  لح  هب  هجوت  زین  یتعامج  - 

تـسدب ار  نآ  رارـسا  للع و  هدومن و  فورـصم  اهنآ  زا  کی  ره  فیرعت  نآ و  عاونا  نایب  فقو و  دراوم  هب  ار  دوخ  تیانع  مه  ياهفیاط  - 
. دناهدرب یپ  زین  نآ  حبق  ادتبا و  نسح  هب  هار  نیا  زا  هدروآ و 

فقو ملع  تیمها 

رثا نیرتمهم  درک » ندناوخ  هب  عورش  دوشیم  نآ  ياجک  زا  دش و  تکاس  دوشیم  هیآ  تمسق  مادک  رد  هکنیا  نتسناد   » ءادتبا فقو و  ملع 
ار یئاهاج  دیامن و  فقو  اهنآ  رد  دیاب  ًامتح  هک  ار  یئاهاج  میرک ، نآرق  يراق  ملع  نیا  هار  زا  اریز  دراد . میرک  نآرق  ندـناوخ  رتهب  رد  ار 
زا هک  دـباییم  یهاگآ  زین  هار  نیمه  زا  دسانـشیم و  زاب  تسا  حـیبق  اهنآ  رد  فقو  هک  ار  یئاهاج  تسا و  رتهب  اهنآ  رد  ندرک  فقو  هک 

هملک مادک 
 21 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. تسا تشز  حیبق و  ندرک  ادتبا  هملک  مادک  زا  ای  بوخ ، ادتبا  هملک  مادک  زا  دیامن و  توالت  هب  عورش  ًاددجم 
و دـناهدرک ، هجوـت  نآرق  رد  فـقو  ياـهلحم  ناـیب  هب  رـضاح ، لاـح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  تما ، نادنمـشناد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

. دنریگب دای  ار  دراوم  نآ  مدرم ، هک  دناهدومن  صیرحت  بیغرت و 

ع)  ) یلع نایب  زا  لیترت  ینعم 

ادا ابیز  لیترت  دندومرف ، ترضح  دندیـسرپ  ار  « 1 « » اًلِیتَْرت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو   » همیرک هیآ  رد  لیترت  ياـنعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یتقو 
. تسا « 2  » فقو ياهلحم  نتخانش  فورح و  ندرک 

: تسا هتفگ  رشعلا » تاءارق  یف  رشنلا   » دوخ باتک  رد  يرزج  نبا  ققحم  ماما 
 ... تسا بجاو  نآ  تخانش  فقو و  يریگدای  هکنیا  هب  تسا  تلالد  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  رد  سپ 

: میوگیم نم  و 
يادخ لوق  هک : تسا  نیا  دش  هتفگ  هچنآ  هب  ربخ  نیا  تلالد  هجو 

______________________________

یئاهاج رد  نک و  ادا  نکمم  تروص  نیرتابیز  هب  ار  تایآ  فورح   » ناوخب لـیترت  هب  ار  نآرق  ینعی   74 لّمزم / هکرابم  هروس  هیآ 4 / (- 1)
 ...« نک لصو  فقو و  تسا  مزال  هک 

فوقولا ظفح  فورحلا و  دیوجت  لیترتلا  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  (- 2)
 22 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

فورح و دـیوجت  زا : دـشاب  ترابع  لیترت  زا  روظنم  یتقو  دـنکیم و  ار  لمع » کی   » ندوب بجاو  ياضتقا  رما  تسا و  رما  لتر »  » یلاـعت و
. دوب دهاوخ  بجاو  اهنآ  زا  کی  ره  يریگارف »  » سپ فوقو  تفرعم 

: تفگ وا  تسا  هدش  تیاور  هنع  هللا  یضر  باطخ  نب  رمع  نب  هلادبع  زا  هک  يربخ  هدش  هتخانش  تحص  هب  لومحم  و 
لالح و ام  دـمآیم  دورف  ربمایپ  هب  ياهروس  نوچ  دروآیم و  نامیا  نآرق  تایآ - ندینـش  زا  لبق  ام ، زا  یکی  میدروآ ، رـسب  ار  يراـگزور 

. مینک فقو  تسا  راوازس  هروس  نآ  زا  یئاهاج  هچ  رد  میتفرگیم  دای  میتفرگیم و  دای  ار  نآ  یهن  رما و  مارح ،
فقو دراوم  دنتفرگیم ، ارف  ار  نآرق  دوخ  هکنانچ  مه  مهیلع  هّللا  ناوضر  ادخ  لوسر  هباحـص  هکنیا  رب  تسا  یحـضاو  تلالد  ربخ  نیا  رد 
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. دنتخومآیم زین  ار  نآ  تایآ  رد 
: تسا هتفگ  متاح  وبا  و 

: تسا هتفگ  يرابنا  نبا  دنادیمن » نآرق  دنادن  فقو  هک  یسک  »
. دسانشب ار  اهفقو  هکنیا  رگم  درب  یپ  نآرق  یناعم  هب  دناوتیمن  یسک  اریز  تسا ، ءادتبا  فقو و  تفرعم  نآرق ، تفرعم  لامک 

دوخ دـننام ، ار  میرک  نآرق  تایآ  رد  ادـتبا  فقو و  ياهلحم  مهیلع  هّللا  ناوضر  باحـصا  هکنیا  هب  دراد  تلالد  حوضو  هب  نخـس  نیمه  و 
. دنتفرگیم دای  نآرق 

 23 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
: تسا هتفگ  يوون  فیرش  نب  ییحی  ایرکز  وبا  ماما 

هب بولطم  راصعا  همه  رد  و  هدوب ، هجوت  دروم  نادنمـشناد  دزن  رد  نینچمه  دندوب و  مالـسا  ردص  رد  هک  نیعبات  هباحـص و  دزن  رد  فقو  »
«. دندرکیم تیاعر  اًلماک  ار  هطوبرم  دراوم  ءادا  نایاوشیپ  ءارق و  ناگرزب  و  تسا ، هتفریم  رامش 

: دسیونیم لماک  مان  هب  دوخ  باتک  رد  یلذه  ماما 
ضقانتم و نوگانوگ  ياـنعم  ود  قرف  ملع  نیا  اـب  و  تسا ، اـناد  رخف  و  هدـنوش ، مهف  بجوم  هدـننک و  تئارق  تنیز  توـالت و  رویز  فقو  »

«. دوشیم هتخانش  ریاغم  مکح  ود  قرف  و  مه ، یفانم 
هب همئا  زا  یضعب  هک  هدوب  ياهنوگ  هب  نآ  ملعت  میلعت و  هب  ناشصیرحت  بیغرت و  و  ملع ، زا  عون  نیا  تخانش  رد  نادنمـشناد  املع و  تیانع 

. دنادب ار  ادتبا  ياهاج  فقو و  ياهلحم  هک  یعقوم  رگم  دندادیمن  میلعت  هزاجا  ای  تئارق  هزاجا  یسک 

ملع نیا  تئارق و  همئا 

: دنترابع دناهدرک  هجوت  لذب  نآ  نداددای  ملع و  نیا  يریگارف  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  و 
«3  » يوقت حالص و  ملع و  هب  فورعم  نیعبات  ناگرزب  زا  عاقعق  نب  دیز  رفعجوبا  هنیدم  رد  ءارق  ماما  - 1

______________________________

. درک تافو  هنیدم  رد  ق  لاس 130 ه . رد  عاقعق  نب  دیز  رفعج  وبا  (- 3)
 24 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

یبا نب  مصاع  ماما  - 5 « 6  » یمرضح بوقعی  ماما  - 4 « 5  » يرصب ءالعلا  نب  رمع و  وبا  وحن  تئارق و  ماما  - 3 « 4  » میعن یبا  نبا  عفان  ماما  - 2
هب دنتـشادیماو و  اهنآ  ملعت  میلعت و  هب  ار  مدرم  دندرکیم و  هجوت  رایـسب  ءادتبا  فقو و  ملع  تخانـش  هب  املع  رتشیب » « » 7  » یفوک دوجنلا 

. دنراد تئارق  ییوکین  توالت و  نسح  رد  يدایز  رثا  هکنیا  يارب  دندادیم  یهجوت  لباق  شزرا  تیمها و  اهنآ  نأش 
زین دیامن و  كرد  ار  نآ  زا  دوصقم  بلج و  هیآ  ینعم  هب  ار  وا  رظن  دـنک و  رادـیب  ار  هدنونـش  هملک  کی  يور  رب  يراق  کی  فقو  اسب  يا 

. دوش ماهیا  يدساف  ینعم  يدعب  تاملک  هب  ياهملک  لصو  رد  تسا  نکمم 
______________________________

. تفر ایند  زا  ق  لاس 169 ه . رد  میعن  یبا  نبا  عفان  وبا  ماما  (- 4)
. تفای تافو  ق  لاس 154 ه . رد  يرصب  يالعلا  نب  ورمع  وبا  (- 5)

هنکس دراد  رارق  نامع  يایرد  ندع و  نمی و  زاجح و  نیب  برعلا  هریزج  بونج  رد  تسا و  یناتسهوک  ياهقطنم  توم  رـضح  يداو  (- 6)
زا بوقعی  ماما  دوشیم  هدـید  تسا  لاعف  نونکا  مه  هک  توهرب  ناشف  شتآ  يداو  يادـتبا  رد  دنتـسه  بهذـم  یعفاـش  هعیـش و  بلغا  نآ 

. درک عادو  ار  یناف  راد  یگلاس  رد 88  ق  لاس 205 ه . رد  دوب و  هقطنم  نیا  یلاها 
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تشذگ رد  ق  ای 127 ه . لاس 128  رد  یفوک  دوجنلا  یبا  نب  مصاع  ماما  (- 7)
25 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

دروم نیا  رد  یئاهلاثم 

« ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ًاعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  َو ال   » هیآ 65 سنوی 10  هروس  رد  یلاعت  يادـخ  هتفگ  تسا  دروم  نیا  ياهلاثم  زا  و 
یلـص هّللا  لوسر  هیآ  هک  دمهفیم  هدنونـش  دیامن - تئارق  ار  ًاعیِمَج » ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَف   » سپـس دـنک و  فقو  مهلوق »  » هملک يور  رب  يراق  رگا 

هتـسیاشان قیـالان و  وا  عـینم  ماـقم  هب  هک  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  نیکرـشم  ياـههتفگ  هب  ندـش  نوزحم  زا  دـنکیم  یهن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 
. دشابیم

ربارب رد  ندـش - نیگهودـنا  زا  ترـضح  نآ  ندـش  یهن  رب  تسا  یلیلعت  همیرک  هیآ  رد  ًاعیِمَج » ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَف   » ینعم هک  دـمهفیم  هکنانچ 
. راوگرزب نآ  هب  نیکرشم  ياوران  ياهتبسن 

ِهَِّلل َةَّزِْعلا  َّنِإَف   » هک دـنکیم  روطخ  نینچ  هدنونـش  نهذ  هب  لوا  هلهو  رد  دـیامن  لـصو  ًاـعیِمَج » ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَـف   » هب ار  مهلوق »  » يراـق رگا  اـما 
ینعم هک  دـصق  نیا  اـب  دـشابیم  یمتح  مهلوق »  » رب ندرک  فقو  موزل  سپ  تسا  لـطاب  ینعم  نیا  تسا و  نیکرـشم  ياـههتفگ  زا  ًاـعیِمَج »

. دورب نیب  زا  حیبق  دساف و  ینعم  دیآ و  تسدب  یحیحص 
: دناهتفگ الضف  زا  یضعب 

ترـضح لوق  رد  راتخی » و   » هملک يور  رب  ندرک  فقو  لثم  دنکیم  صخـشم  هلزتعم  بهذـم  زا  ار  تنـس  لها  بهذـم  فقو  يدراوم  رد 
فقو اریز  ُراتْخَی » َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو   » 28 صصق / هروس  هیآ 68  رد  قح 

 26 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
ناگدنب زا  رایتخا  یفن  و  تسا . تباث  یلاعت  يادخ  يارب  اهنت  رایتخا  هک  تسا  نیا  نآ  درادرب و  رد  ار  تنس  لها  بهذم  هملک  نآ  يور  رب 

. دنکیم وا 
هک دـنک  لصو  نآ  دـعب  ام  هب  ار  راتخی »  » يراق هک  نیا  فالخ  هب  دوب  دـهاوخ  هیفان  ام  ُةَرَیِْخلا ) ُمَُهل  َناک  ام   ) رد ام »  » هملک ساـسا  نیا  رب  و 

باختنا ار  نامه  ناگدنب  يارب  ادخ  دراد و  دوجو  رایتخا  قح  ار  ناگدنب  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  هدش  یقلت  لوصام  ام ،»  » تروص نیا  رد 
«8 . » دشابیم هلزتعم  بهذم  رب  قبطنم  ینعم  نیا  دننکیم و  رایتخا  ارنآ  دوخ  هک  دنکیم  رایتخا  و 

______________________________

تـسرد لازتعا  لـها  هدـیقع  هکنآ  هب  یلیلد  هن  تسا و  تسرد  تنـس  لـها  رظن  هکنیا  هب  دراد  دوجو  يدـییات  هن  ـالاب  همیرک ، هیآ  رد  (- 8)
: دیوگیم هک  تسا  نیا  تنس  لها  رظن  تسا ،

تـسرد هجو  چیه  هب  هیرظن  نیا  هک  هدش  لالدتـسا  دوخ  ياج  رد  دنزیم و  رـس  اهنآ  زا  رابجا  هب  لاعفا  دنرادن و  يرایتخا  دوخ  زا  ناگدنب 
راک هب  اًلثم  ار  شاهدنب  هک  دـشابیم  روصت  نیا  زا  رترب  ادـخ  تسا و  ملـسم  زرحم و  اًلماک  لمع  رد  سک  ره  ترـشابم  دـصق و  اریز  تسین 

. دنادرگ بذعم  راک  نامه  رطاخ  هب  ار  وا  سپس  دنک و  روبجم  یتشز 
اریز دوشیمن  طوبرم  هیآ  نیا  هب  تحص  نیع  رد  دننکیم ؛ رایتخا  ناگدنب  هک  دنکیم  رایتخا  ار  نامه  ادخ  دنیوگیم  هک  لازتعا  لها  رظن 

هک تسا  هراشا  هلأسم  نیا  هب  هیآ  رد  هک  منک  ضرع  دـیاب  هیاهنلا  تسا  هیفان  ءاـم  هکلب  تسین  لوصوم  ءاـم  ُةَرَیِْخلا ) ُمَُهل  َناـک  اـم   ) رد اـم ) )
دشاب ربمایپ  نیـشناج  یـسک  هچ  دشاب  ربمایپ  یـسک  هچ  هکنیا  لثم  دهاوخب  ار  هچره  دنکیم  رایتخا  دهاوخب و  ار  هچره  دنکیم  قلخ  ادخ 

. تسین مدرم  تسد  رد  یلو  رایتخا  تسین  مدرم  تسد  رد  ربمایپ  رایتخا 
ود هب  نآ  ریدقت  هیآ و  رد  نارسفم  رظن  فالتخا  هب  هراشا  زا  دعب  نایبلا  عمجم  بحاص  - 
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27 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

نف نیا  نافلؤم 

دنریگ و دای  ار  ملع  نیا  ناملـسم  مدرم  هک  دناهدرک  قیوشت  ضیرحت و  ناوارف  دناهتـشاد و  هجوت  ملع  نیا  هب  مه  رـس  تشپ  ءاملع  هکنیا  اب 
دای
______________________________

: تسا هتشون  اهنآ  رصتخم  حرش  تروص و  - 
تسین شنیزگ  دادعتـسا »  » ار نارگید  تسوا و  نآ  زا  شنیزگ  دنیزگیم و  رب  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  نیا  ریدقت  ود  ره  هب  ینعم  تقیقح 

: اریز
زا ریغ  یعلطم  نینچ  دریگ و  ماجنا  دوشیم  هدـیزگرب  هکنآ  ای  هچنآ  هفلتخم  تالاح  هب  لماک  یهاـگآ  ملع و  اـب  تسا  بجاو  شنیزگ  ( 1)

. درادن دوجو  ادخ 
ار اـهنآ  هک  سک  نآ  دـنیزگیم  رب  ار  نیرتـهب  ءایـشا  نیب  زا  هنوـگچ  دـشابیم و  نیرتـهب  هک  تسا  یـسک  اـی  يزیچ  باـختنا  شنیزگ  ( 2)

(. هیمالسا پاچ  دلج 7 و 8  ص 263   ) دسانشیمن
: دیوگیم هزورد  هزع  دمحم  ثیدحلا  ریسفتلا  بحاص 

مه هریخ  . » تسا هدش  بلس  رایتخا  ناوت  وا  ریغ  زا  تسا و  یلاعت  يادخ  اب  قلطم  روط  هب  شنیزگ  شنیرفآ و  دنیوگیم : نارسفم  زا  یضعب 
. تسا هدیزگرب » ینعم  هب  مه  ندیزگرب و  ینعم  هب 

حلـصا ار  سک  ره  دنیزگیمرب  يربمایپ  يارب  دشاب و  حلـصا  ار  هچنآ  دنیزگیمرب  دوخ  ناگدنب  يارب  یلاعت  يادـخ  دـنیوگیم : یـضعب  و 
ترضح شنیزگ  هب  هک  يرافک  هب  تسا  در  هیآ  نیا  رد  دننک . باختنا  ار  يزیچ  ای  یسک  دوخ  تالیامت  بسحرب  دنرادن  قح  رافک  دشاب ،

یفقث دوعسم  نب  هورع  ای  هریغم  نب  دیلو  لثم  ناگرزب  زا  یکی  دوب  رتهب  دنیوگیم : دننکیم و  ضارتعا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم 
ود نآ  زا  یکی  هب  نآرق  دندشیم و  باختنا  يربمایپ  هب  دنراد  تنوکس  فئاط  هکم و  رد  هک 

 28 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
ملع نیا  نافلؤم  و   » دناهدرکن تمه  رامـش  تشگنا  رفن  دـنچ  زا  ریغ  مینادیم  هک  اجنآ  ات  هراب ، نیا  رد  باتک  فیلأت  هب  لاح  نیا  اب  دـنهدب 

«: زا دنترابع 
______________________________

هراشا نآ  هب  ٍمیِظَع » ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق   » 43 فرخز / هروس  هیآ 31  هک  تسا  نامه  نیا  دـشیم و  لزان  - 
. دنکیم

هب  28 صصق / هروس  هیآ 69  َنُوِنْلُعی » ام  َو  ْمُهُروُدُـص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعَی  َکُّبَر  َو  : » نآ زا  دـعب  هیآ  تسا و  ثحب  دروم  هکیا  هیآ  ود  رد  ریاـمض 
. دنشابیم نخس  عوضوم  یلبق  تایآ  رد  هک  يرافک  ددرگیم  رب  رافک 

ناناملـسم و زا  مدرم  همه  لماش  روبزم  ینعم  اریز  دنکیم  ضقن  ار  ثحب  دروم  هیآ  لوا  ینعم  رافک - هب  ریامـض  دوع  ینعی  هلاسم ، نیا - و 
هدارا و قلطم  هک  ینعم  نیا  اب  هیآ ، ياوتحم  نیب  دـسریم  رظن  هب  هکنیا  نمـض  دـهدیم ...  ناحجر  تهاجو و  مود  ینعم  هب  تسا و  رفاـک 

ناسنا دـننکیم  نایب  هک  یناوارف  تایآ  ياوتحم  اـب  دراد  دوجو  ضقاـنت  دـنرادن  يراـیتخا  هنوگ  چـیه  نارگید  تسا و  ادـخ  نآ  زا  راـیتخا 
ص 204 و دهدیم )...  ماجنا  هک  يراک  ره  رب  دوشیم  بترتم  يو  ياهراک  رب  باقع  باوث و  تسا و  رایتخا  بحاص  تسا  هدارا  بحاص 

. موس ءزج  ص 103 
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یلیلد ات  تسین  ماع  تروص  هب  قلطم و  روط  هب  ناگدـنب  زا  رایتخا  یفن  همیرک  هیآ  زا  ضرغ  دـیئامرفیم  هظحالم  تشذـگ  هک  یلیـصفت  اب 
باختنا يارب  ار  دوخ  رظن  نیا  نتـشاد  اب  هک  تسا  دـیعب  دـنادیم و  روبجم  لاوحا  باختنا  لاـمعا و  ماـجنا  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  رب  دـشاب 

لامعا ماجنا  رد  رایتخا  مدع  رفک و  نامیا و  رایتخا  مدع  تشذگ  هک  یلیصفت  هب  هجوت  اب  هیآ  زا  دوصقم  يرآ  دنادب ! زاجم  راتخم و  هفیلخ 
. دوب دنهاوخ  ینعمیب  همه  شاداپ  ازج و  تیبرت ، توعد ، هنرگ  تسا و  رایتخا  هدارا و  ياراد  ناسنا  اهنآ  همه  رد  تسین و  رش  ریخ و 

 29 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دراد یفتکملا »  » مان هب  یباتک  هتفای و  تافو  يرمق  يرجه  لاس 444  رد  هک  یناد  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  ماما  - 1

. تسا هتشون  ءادتبالا » فقولا و   » مانب یباتک  هک  يدنواجس ، روفیط  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  ماما  - 2
خیش هکنیا  زج  مینادیمن  يزیچ  باتک  نیا  زا  ام  هدوب و  دشرملا »  » مانب وا  باتک  هک  ینامع  دیعـس  نبا  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  همالع  - 3
یلع نب  نسح  همالع  ار  نآ  هک  ءادتبا  فقو و  رد  تسا  دشرم  رصتخم  نیا  هک  تسا  هتفگ  دصقملا »  » باتک رد  يراصنا  يایرکز  مالـسالا 

. تسا هدیشک  ریرحت  هتشر  هب  ینامع  دیعس  نب 
______________________________

ُلَعْجَی ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا   » دـهد يربمایپ  ار  یـسک  هچ  دـنادیم  ادـخ  دـنادیم  ادـخ  ار  ناگدـنب  حـلاصم  هک  دراد  دوجو  ینعم  نیا  هیآ  رد  - 
اَنَأ َو  و  ًامامِإ ) ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  ( ) ًۀَـفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   ) هک دـهد  رارق  قلخ  ماما  هفیلخ و  ار  یـسک  هچ  دـنادیم  ادـخ  ُهََتلاسِر »
ره نکب و  ُةَرَیِْخلا ) ُمَُهل  َناک  ام  راـتخی  کـّبر  و   ) يارب ار  ناـمه  يدرک  َکـُتْرَتْخا ) اـَنَأ   ) يارب هک  ینعم  ره  یحُوی . اـِمل  ْعِمَتْـساَف  َکـُتْرَتْخا 

. هدب دوخ  هب  یهدیم  وا  موق  ای  یسوم و  ترضح  هب  اًلُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخا  َو  هیآ  هب  هجوت  اب  هک  يرایتخا 
ربج و ال   ) یناوتان یلک  هچ  یئزج و  هچ  يرما  ره  ماجنا  زا  زین  لقتـسم  روط  هب  یلاعت و  يادخ  ددـمیب  یتسین و  روبجم  لامعا  ماجنا  رد  وت 

جراخ وت  تارایتخا  زا  زین  یلو  نیـشناج  یبن و  رایتخا  يرادن  یهاگآ  ناگدنب  حلاصم  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیرمالا ) نیب  رما  لب  ضیوفت  ال 
. دشابیم

 30 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
ءادـتهالا  » وا باتک  تسا  هتفای  تافو  يرجه  لاس 833  رد  هک  يرزج  نبا  هب  فورعم  فسوی  نب  دـمحم  نب  دـمحم  همالع  ققحم  ماما  - 4

. دوشیم هدیمان  ءادتبالا » فقولا و  ۀفرعم  یلا 
هدیـسر پاچ  هب  ارارک  دراد و  ءادـتبالا » فقولا و  نایب  یف  يدـهلا  رانم   » مانب یباتک  هک  ینومـشا  میرکلا  دـبع  نب  دـمحا  لـضاف  خیـش  - 5

. تسا
میهس هلیلج  هیحان  نیا  زا  میظع  نآرق  هب  تمدخ  رد  و  مراذگب ، هتشذگ  ياملع  ياپ  ياج  اپ  هک  دومرف  ماهلا  نم  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ 
مچرپ ریز  مریگ و  رارق  نانآ  هگرج  کلـس و  رد  هک  دراذگ  تنم  نم  هب  ادخ  هک  دیما  نیا  اب  مسیونب  ادـتبا  فقو و  ملع  رد  یباتک  و  مشاب ،

. میآ لیان  تداعس  هب  نانآ  اب  نییلع  تشهب  رد  و  موش ، روشحم  نانآ 
دیاع ار  یعفن  نآ  هلیـسو  هب  هک  مهاوخیم  لیلج  يادخ  زا  متـشاذگ و  ءادـتبالا » فقولا و  ۀـفرعم  یلا  ءادـتهالا  ملاعم   » ار باتک  نیا  مان  و 

. لیکولا معن  یبسح و  وه  و  دنک . میظع  نآرق  نادنمقالع  زا  لیلج  ملع  نیا  ناگدنیوج 
فلؤم

31 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

اهفقو يراذگمان 

زا هن  دناهدومن ، هغلابم  نآ  میلعت  ملعت و  هب  قیوشت  رد  و  دناهدرک ، نآ  نتخانـش  فقو و  هب  حـلاص  ناگتـشذگ  هک  یهجوت  تیانع و  همه  اب 
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زا کی  ره  فیرعت  و  فوقو ، يراذـگمان  نیدـهتجم  همئا  ای  نیعبات ، ای  هباحـص ، زا  یکی  زا  هن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. تسا هدشن  لقن  يزیچ  دوش  زاتمم  صخشم و  شعاونا  رگید  زا  هک ، يروط  اهنآ 

نآ ماسقا  رد  و  فوقو ، يراذگمان  رد  املع  رظن  رد  مه ، ظاحل  نیمه  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  مالـسا »  » لوا ردص  زا  دعب  دراوم  نیا  همه 
. تسا هدرب  راک  هب  هطبار  نیا  رد  یصاخ  حالطصا  املع  زا  ياهقرف  ره  و  هدش ، داجیا  فالتخا 

: دناهدرک میسقت  مسق  جنپ  هب  ار  فقو  یهورگ 
. يرورض صخرم  هجول ، زیاج  هجول - زوجم  زیاج ، قلطم ، مزال ،

يدنواجس روفیط  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  ماما  املع  زا  هورگ  نیا  رد 
 32 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

نآرقلا و بئارغ   » باتک فلؤم  يروباشین  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نسح  نیدـلا  ماظن  رـسفم  همـالع  و  ءادـتبالا » فقولا و   » باـتک بحاـص 
. دنراد رارق  نآرقلا » ریسفت  یف  ناقرفلا  بئاغر 

. دنیامن میسقت  مسق  راهچ  هب  ار  فقو  هک  دناهداد  ناشن  لیامت  ياهفیاط  و 
. دنراد رارق  راوگرزب  ماما  ود  هورگ  نیا  سأر  رد  حیبق و  نسح ، یفاک ، مات ،

. تسا هتفای  تافو  ق  لاس 444 ه . رد  هک  تاءارق  دیوجت و  نونف  رد  دنمدوس  تافیلأت  بحاص  یناد  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  ظفاح  - 1
«. رشعلا تاءارقلا  یف  رشنلا   » هلمج زا  ریظنیب  تافیلأت  بحاص  يرزج » نبا   » راصما راصعا و  رد  تاءارق  ياملع  عجرم  ققدم ، ققحم  - 2

. دشابیم دیوجت  تاءارق و  مولع  رد  عجرم  هناگی  باتک  نیا  و 
هجوت اب  و  دشابیم ، یحالطصا  روما  زا  و  هتفرگن ، تروص  لوا  ردص  رد  نیعم ، ماسقا  هب  اهنآ  میسقت  و  اهفقو ، يراذگمان  هکنیا  هب  هجوت  اب 

، دیامن هدافتسا  صوصخم  حالطصا  زا  دهاوخیم  هک  يروط  هب  سک  ره  تسا  زیاج  هکلب  تسین ، هشقانم  حالطـصا  رد  هک  عوضوم  نیا  هب 
: مدید نیا  رد  ار  حالص 

، ار اهنآ  زا  کی  ره  ورملق  یعنام ، عماج و  فیرعت  نمض  هک  میامن  میسقت  يروط  ياهدعاق  تحت  يراصحنا و  تروص  هب  ار  اهفقو 
 33 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

مدـشن رود  دایز  ناگتـشذگ  میـسقت  يراذـگمان و  زا  نآ ، تامیـسقت  اهفقو و  يراذـگمان  رد  لاح  نیا  اب  و  منک . نشور  نآ  تایئزج  اـب 
. دید یهاوخ  هّللا  ءاشنا  هچنانچ 

35 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

فقو عاونا 

تنس فقو  لوا - مسق 

: دراد دوجو  میرک  نآرق  ياج  هد  رد  و  دوشیم ، هدیمان  عابتا  فقو  لیئربج و  فقو 
3 نارمع / لآ  هکرابم  هروس  رد  ُهَّللا » َقَدَـص  ُْلق   » رد - 3 « 9  » هیآ 48 دوقع  هیآ 148 و  هرقب  ياههروس  رد  ِتاْریَْخلا » اوُِقبَتْـساَف   » رد 1 و 2 -

هروس رد  ِهَّللا » َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَـس  ِهِذـه  ْلـُق   » رد هیآ 116 5 - دوقع  هروس  رد  ٍّقَِـحب » ِیل  َْسَیل  اـم  َلوـُقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُـکَی  اـم   » رد هیآ 95 4 -
هیآ 5  16 لحن / هروس  رد  اهَقَلَخ » َماْعنَْألا  َو   » رد هیآ 17 7 -  13 دعر / هروس  رد  َلاْثمَْألا » ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک   » رد هیآ 108 6 -  12 فسوی /

______________________________

. دشابیم  5 هدئام / هکرابم  هروس  رگید  مان  دوقع  (- 9)
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 36 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
ُۀَْلَیل  » رد هیآ 23 10 -  79 تاعزان / هروس  رد  َرَـشَحَف »  » رد هیآ 18 9 -  32 هدجـس / هروس  رد  ًاقِـساف » َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناـک  ْنَمَف  َأ   » رد - 8
نایب یف  يدهلا  رانم   » دوخ باتک  رد  ینومشا  میرکلا  دبع  نب  دمحا  خیـش  ار  دروم  هد  نیا   97 ردق -/ هروس  رد  ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا 

. تسا هدروآ  زاب  يواخس  خیش  زا  لقن  هب  ءادتبالا » فقولا و 
. دناهدرک هفاضا  ار  فقو » عون  نیا  زا   » رگید دروم  دنراد 7  ياهتشون  دیوجت  ملع  رد  هک  یناسک  زا  یضعب  رگید  دروم   7

هروس ٌرََـشب » ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ   » رد هروس 3 - نامه  هیآ 65  رد  ْمُُهلْوَق » َْکنُزْحَی  ـال   » رد هیآ 2 2 -  10 سنوی / هروس  رد  َساَّنلا » ِرِذـْنَأ  ْنَأ   » رد - 1
-6 « 10  » هیآ 43 رفاغ 40  هروس  ِراَّنلا » ُباحْصَأ  ْمُه   » رد هیآ 13 5 -  31 نامقل / هروس  ِهَّللِاب » ْكِرُْـشت  َّیَُنب ال  ای   » رد هیآ 103 4 -  16 لحن /

هیآ 3  110 رصن / هروس  ُهْرِفْغَتْسا » َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف   » رد ردق 7 - هروس  ٍْرمَأ » ِّلُک  ْنِم   » رد
______________________________

. دشابیم نمؤم  هکرابم  هروس  رگید  مان  رفاغ  (- 10)
 37 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

اریز تسا  هتفرگ  مان  عابتا  فقو  و  لیئربج ، فقو  تنـس ، فقو  اهلحم ، نیا  رد  فقو  دـشابیم . لحم  رد 17  تنـس ،»  » فقو ساسا  نیا  رب 
. تسا هدومرفیم  تیاعر  ار  فقو  اهاج  نیا  رد  هشیمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  دناهتفگ  نینچ 

مدروخنرب یفیعض  یتح  ای  یحیحص  رثا  هب  دیوجت  لها  ياهلیامش  و  ریسفت ، تنـس و  ثیدح ، بتک  تاهما  رد  ناوارف  ياهیـسررب  اب  یلو 
هب یکرادم  دعب  هب  نیا  زا  مه  دیاش  دیامنب ، یلوق  ای  یلمع  تنس  هب  هجوت  اب  اهنآ  زا  یـضعب  ای  دراوم  نیا  همه  رد  فقو  موزل  هب  تلالد  هک 

. دروآ هارمه  هب  ار  لد  نانیمطا  و  دربب ، نیب  زا  ار  قلق  بارطضا و  هک  میروآ  تسد 
39 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

مزال فقو  مود - مسق 

نیا لحم  دـیآیم . رطاخ  هب  دوصقم  يانعم  زا  ریغ  ییانعم  دوش  لـصو  شدـعب  اـم  هب  رگا  هک  تسا  ياهملک  يور  رب  نداتـسیا  مزـال  فقو 
. دشابیم تایآ  رخآ  طسو و  رد  فقو 

رب فقو  ُءاِینْغَأ » ُنَْحن  َو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدََـقل   » 3 نارمع / لآ  هیآ 181  طسو  رد  ءاـینغا  هملک  يور  رب  فقو  لـثم :
ینعم نیا  تسا و  نایدوهی  هتفگ  زا  مه  اُولاق » ام  ُُبتْکَنَـس   » دوشیم لایخ  دوش  لصو  هیآ  هیقب  هب  رگا  اریز  تسا  مزـال  ءاـینغا »  » هملک يور 

رد ار  یکبـس  تسیاـشان و  هدـیقع  نینچ  هک  ناـیدوهی  دـیعو  دـیدهت  يارب  تسا  يدـیدج  هلمج  هلمج ، هک  لـیلد  نیا  هـب  تـسین  تـسرد 
مینکیم و ظفح  دوخ  ملع  رد  ار  نانآ  تاراهظا  ام  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هیآ  هیقب  و  دنرادیم . راهظا  ناشدوخ  یلاعت و  يادـخ  صوصخ 

هلمج هک  دوشیم  مولعم  نایب  نیا  اب  مینکیم  تازاجم  ار  نانآ  داقتعا  نیا  هب  هجوت  اب  متح  روط  هب  میراذگیمن و  لمهم 
 40 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. تسا یلاعت  يادخ  هتفگ  بتکنس »...  »
هملک يور  رد  فقو  ٌَدلَو » َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُس   » ناحبس يادخ  لوق  زا   4 ءاسن / هروس  هیآ 171  طسو  رد  دلو »  » هملک يور  رب  فقو  لثم  و 

ِیف ام  َُهل   » هک دـسریم  رظن  هب  نینچ  دوش  لصو  ِضْرَأـْلا » ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل   » یلاـعت يادـخ  لوق  هب  رگا  اریز  تسا  مزـال  دـلو 
. دشاب دلو  تفص  هک  نیاربانب  عفر ، لحم  رد  تسا  ياهلمج  ِضْرَْألا » ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 

تسین دارم  ینعم  نیا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  کلام  هک  يدنزرف  نتـشاد  زا  دوب  دهاوخ  یلاعت  يادخ  هیزنت  هیآ  هدیاف  تروص  نیا  رد  و 
. دشاب هک  یتفص  ره  ياراد  تسا  دنزرف  نتشاد  زا  یلاعت  يادخ  هیزنت  دوصقم  هکلب 
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نایب تسا و  دنزرف  نتـشاد  زا  یلاعت  يادخ  ندومن  هزنم  نآ  زا  ضرغ  تسا و  دیدج  هلمج  ِضْرَْألا » ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل   » هلمج اما 
. تسین نوریب  وا  یئاورنامرف  زا  يزیچ  و  تسا ، یلفس  يولع و  ناهج  تادوجوم  همه  کلام  لج  زع و  يادخ  هک  دوصقم  نیا 

: دشابیم  40 رفاغ / هروس  هیآ 6  رد  راگدرورپ  ترضح  لوق  رد  رانلا »  » هملک يور  رب  ندرک  فقو  هیآ ، رخآ  رد  مزال  فقو  ياهلاثم  زا  و 
لوق هب  نآ  لـصو  اریز  تسا  مزـال  راـّنلا »  » رد فقو  قوف ، هیآ  رد  ِراَّنلا » ُباحْـصَأ  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  َِکلذَـک  َو  »

باحـصا يارب  تسا  یتفـص  لوصوم  مسا  هک  دـنکیم  دومناو  نینچ  هدنونـش  نهذ  رد  َشْرَْعلا »...  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا   » یلاعت يراـب  ترـضح 
باحصا ینعی  شتآ 

 41 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دنیامنیم لمح  ار  یلاعتیراب  شرع  هک  دنیناسک  خزود 

نالماح لاوحا  نایب  يارب  هک  تسا  يدـیدج  هلمج  يادـتبم  نیذـلا »  » لوصوم مسا  هکلب  دـشابیمن  دوصقم  یئاـنعم  نینچ  هک  یتروص  رد 
. تسا هدش  هدروآ  دنشابیم  برقم  ناگتشرف  زا  هک  شرع 

، تسا مزال  یعرش  ظاحل  هب  هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  و  تسا . یمتح  مزال و  اریز  هدش  هدیمان  مزال  اهنآ  لاثما  دراوم و  هنوگ  نیا  رد  فقو 
ییاـبیز يارب  فقو ، هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دوشیم  تازاـجم  نآ  كرت  اـب  و  دـشابیم ، باوـث  قحتـسم  راـک  نیا  ماـجنا  رد  يراـق  و 

نآ رد  اهفقو  نیا  هک ، هاگنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  عیدـب  تفاب  ياراد  راوتـسا و  ابیز ، يراق  تئارق  تسا . مزال  تاـیآ  راوتـسا  يادا  توـالت و 
. دوش تاعارم 

43 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

مات فقو  موس - مسق 

ظفل و رظن  زا  هن  ینعم و  رظن  زا  هن  دنرادن  یگتسباو  قلعت و  دوخ  دعب  ام  هب  ای  دوخ و  لبق  ام  هب  هک  تسا  ياهملک  يور  رب  فقو  مات ، فقو 
. دوشیم رکذ  نآرق  رد  هک  تسا  یئاهناتساد  نایاپ  رد  تایآ و  رخآ  رد  بلغا  فقو  نیا 

31 نامقل / هروس  هیآ 11  رد  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  َِلب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  لوق  رد  نیبم »  » رد فقو  عون ، نیا  ياـهلاثم  زا  و  - 1 - 
، دراد قلعت  نآ  هب  شلبق  ام  هن  و  درادن ، نآ  هب  یقلعت  نآ  دـعب  ام  اریز  تسا  مات  فقو  تسا  هیآ  يادـتبا  هک  هملک ، نیا  رد  فقو  دـشابیم .

. ظفل ظاحل  هب  هن  ینعم و  ظاحل  هب  هن 
هلمج عورـش  فانیتسا و  تهج  َۀَمْکِْحلا »...  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو   » هیآ 12 رد  نآ  زا  دـعب  واو  هک  تسا  تروص  نیا  هب  یظفل  قلعت  مدـع  اـما 

. لاح يارب  هن  فطع و  يارب  هن  تسا  دیدج »
 44 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. درادن دوخ  لبق  ام  هب  یظفل  طابترا  تسا و  يرگید  هلمج  نیبم »  » زا دعب  هلمج  سپ 
هچ یلاعت  قح  هک  نیا  هب  دزاسیم  هجوتم  ار  نانآ  ياهلد  ناگدـنب و  رظن  هتـشذگ  تایآ  اریز  تسین  نیب  رد  یقلعت  مه  ینعم  ظاـحل  هب  اـما 

اهنآ نتخارفارب  اهنامسآ و  قلخ  لاثما  دنشابیم ، يو  تمکح  زا  ینـشور  لیالد  وا و  تردق  لامک  ياههناشن  هک  تسا  هداد  رارق  یئاهزیچ 
رد راوتسا  تباث و  ياههوک  نتشاذگ  و  « 11  » دنوشیمن هدید  هک  یئاهنوتس  اب 

______________________________

هدش لقن  ریز  تروص  هب  ءانثلا  هیحتلا و  فالا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  يریـسفت  اب  قباطم  همجرت  نیا  (- 11)
. تسا

دلاخ نب  نیسح  زا  شردپ  زا  یمق  ریسفت  رد  تسا  هدروآ  یتیاور  ثحب  رد  یبرع  مجرتم و 224  نازیملا ج 16 ص 334  ریسفت  رد  همالع 

ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  www.Ghaemiyeh.comملاعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسیچ ُِکبُْحلا ) ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو   ) 51 تایآ / هروس و  رد  هیآ  يانعم  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدـش  تیاور 
كوبحم روطچ  مدیسرپ ، تسا . هدش ) هتخود   ) كوبحم نیمز  هب  تروص  نیا  هب  نامسآ  دومرف  دومن و  کبشم  ار  دوخ  ناتشگنا  ترـضح 

: دومرف  13 دعر / هروس  هیآ 2  اهَنْوََرت ) ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َعَفَر  : ) دیامرفیم ادخ  هکنیا  اب  تسا  نیمز  هب 
رد همـالع  مینیبیمن . یلو  تسه  ینوتـس  دوـشیم  موـلعم  سپ  دوـمرف  یلب  مدرک : ضرع  اـهَنْوََرت ) ٍدَـمَع  ِْریَِغب   ) هدوـمرفن رگم  هـّللا  ناـحبس 

ار اهنامـسآ  امـش  هک  دـشاب  نیا  انعم  دـشاب و  یحیـضوت  دـیق  دراد  لامتحا  اـهنورت ) هملک   ... ) هدومرف دـلج  ناـمه  و 222  تاحفص 331 
ات هدرک ) قلخ  یندید  ینوتـس  نودب  ار  اهنآ  ادخ   ) دشاب نینچ  ینعم  دـشاب و  يزارتحا  دـیق  دراد  مه  لامتحا  درادـن و  نوتـس  هک  دـینیبیم 

. تسین یندید  نکل  دراد  نوتس  اهنامسآ  هکنیا  هب  دشاب  راعشا 
 45 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

شزیر و  نآ ، رد  ناگدـنبنج  ماسقا  عاونا و  نتخاس  هدـنکارپ  ندـیرفآ و  دوشن و  بارطـضا  راـچد  نآ  رد  اـهناسنا  یگدـنز  هک  نیمز  يور 
نیکرـشم اب  یلاعت  يادـخ  تهج  نیا  هب  و  دـنکیم . نامداش  رورـسم و  ار  ناگدـننیب  هک  یناتخرد  ناهایگ و  ندـنایور  نامـسآ و  زا  ناراب 

وا ریغ  هک  دیهد  ناشن  نم  هب  دنیادخ ، ياههدیرفآ  اهنیا  ِِهنوُد »...  ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ  اذه  : » دیامرفیم هدرک و  يدـحت 
. دباییم نایاپ  دنشابیم  رود  تقیقح  قح و  زا  رگمتس ، ناکرشم  هک  مکح  نیا  هب  هراشا  اب  تایآ ، هاگنآ  « 12  » دناهدیرفآ هچ 

دهاوخیم وا  زا  دهدیم و  هئارا  شدنزرف  هب  هک  ياهناصلاخ  ياهزردـنا  تاشرافـس و  نایب  دزادرپیم و  نامقل  ناتـساد  نایب  هب  دـعب  تایآ 
. دنک لمع  اهنآ  هب  هک 

. درادن دوجو  تسا  نآ  زا  لبق  هک  یتایآ  اب  درادیم  نایب  ار  نامقل  يایاصو  هک  یتایآ  نیب  ینعم ، رد  یطابترا  هک  دینکیم  هظحالم 
اْنیَتآ ْدََقل  َو   » هیآ نیب  يونعم  قلعت  مه  یظفل و  قلعت  مه  نایب  نیا  اب 

______________________________

دراد و دوجو  يدحت  دروم  دنچ  رد  میرک  نآرق  رد  دنتـسه و  ناوتان  نآ  ماجنا  زا  هک  يراک  هب  نارکنم  ندرک  توعد  ینعی  يدحت  (- 12)
یتادوجوم هن  تسا . هدمآ  ِِهنوُد » ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ  اذـه   » 31 نامقل / هروس  هیآ 11  رد  هک  دشابیم  دروم  نیمه  یکی 

يزیچ دنناوتیم  اهنآ  ناگدنتـسرپ  هن  دنراد و  ار  يزیچ  ندروآ  دوجو  هب  ناوت  دناهتفرگ  رارق  ناتـسرپتب  شتـسرپ  دروم  ادخ  ناونعهب  هک 
. درادن دوجو  يزیچ  نینچ  دناهدروآ  دوجوب  اهنآ  هک  دنهد  ناشن  ار 
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. دشابیم مات  فقو  میدومن ، ررقم  هک  يروط  هب  نیبم  رد  فقو  تسا و  یفتنم  نآ  لبق  تایآ  نیب  و  َۀَمْکِْحلا » َنامُْقل 

« نیح  » اریز ٍنیِح ،» یلِإ  ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف   » 37 تافاص / هروس  هیآ 148  رد  تسا  نیح »  » يور ندرک  فقو  مات ، فقو  ياهلاثم  زا  زین  و  - 2 - 
. دنرادن مه  اب  يونعم  یظفل و  طابترا  نآ  دعب  لبق و  تسا و  هیآ  ياهتنا 

و « 13  » تسا تحیـصف  ءاـف - مهتفتـساف »  » رد ءاـف  هک  تسا  ظاـحل  نیا  هب  َنُونَْبلا :» ُمَُهل  َو  ُتاـنَْبلا  َکِّبَِرل  َأ  ْمِِهتْفَتْـساَف   » هب یظفل  قلعت  ندوبن 
نانآ زا  هکم  رافک  ندیبوک  يارب  یتسناد  تشذگ  هک  ار  یناربمایپ  ناتـساد  یتقو  هک : تسا  نیا  ریدـقت  دـهدیم و  ناشن  ار  يردـقم  طرش 

 ... سرپب دناهداد  ماجنا  ناشیادخ  دوخ و  نیب  هک  میسقت  نیا  هرابرد 
، یسوم میهاربا ، حون ، لثم  دننکیم  يروآدای  ار  هتشذگ  ناربمایپ  ناتساد  زا  یتمسق  لبق  تایآ  هک : تسین  تهج  نیا  هب  يونعم  قلعت  اما  و 

یلقع لیالد  هک ، یتبسن  اب  هطبار  رد  دوشیم  شیرق  رافک  ندیبوک  هب  طوبرم  يدعب  تایآ  و  سنوی ، طول و  سایلا ، نوراه ،
______________________________

هکئالم هک  رظن  نیا  نارادفرط  زا  هک  نیمه  دوشیم  هدروآ  نآ  نییبت  يارب  ای  یبلطم  ندش  نشور  يارب  هک  تسا  یئاف  تحیصف  ءاف  (- 13)
هچ هب  هلاسم  ًاعقاو  هک  دمآ  دهاوخ  ناشیا  نهذ  هب  ناشدوخ  نآ  زا  نارسپ  دنتسه و  ادخ  نآ  زا  نارتخد  ایآ  دوش  لاؤس  دنتسه  ادخ  نارتخد 
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. دنشاب ادخ  رتخد  مهنآ  رتخد و  هکئالم  تسا  نکمم  تسا ؟ تروص 
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رد ندرک  فقو  درادـن  دوجو  يونعم  یظفل و  قلعت  هک  لاح  دـشابیم  كاپ  هزنم و  اهتبـسن  هنوگ  نآ  زا  ادـخ  دـناهدناسر  تابثا  هب  یلقن  و 
. دشابیم مات  فقو  میتفگ  هک  يروط  هب  ٍنیِح » یلِإ  ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف   » نیح

ًاظفل هچ  دوخ  دـعب  ام  هب  تسا و  لماک  مامت و  مینکیم  فقو  هک  ياهملک  رد  ینعم  اریز  دراد  مان  مات  هباشم  دراوم  و  دراوم ، نیا  رد  فقو 
. درادن جایتحا  ینعم  رد  هچ  و 

دوخ دـعب  ام  هب  ار  نآ  تسا  زیاـج  هکلب  تسا  هدـشن  متح  دوریم  رامـش  هب  ماـت  فقو  نآ ، يور  رد  فقو  هک  ياهملک  يور  ندرک ، فقو 
هب هچرگ  دـیآیمن  نهذ  هب  دوصقم  فالخ  یبلطم  دوشیمن و  ادـیپ  ینعم  رد  یللخ  شدـعبام - هب  نآ  لصو  رد  هک  رظن  نیا  اب  درک  لصو 

. تسا ندرک  لصو  زا  رتراوازس  ندرک  فقو  يونعم  یظفل و  قلعت  مدع  مالک و  ندش  مامت  رابتعا 
، هلصاف ياضقنا  زا  لبق  فقو  هاگ  دناهتفگ : نیفلؤم  زا  ياهدع  يو ، زا  يوریپ  هب  وا  زا  دعب  و  رشنلا ، باتک  رد  يرزج  نبا  ققحم  ماما  - 3 - 

تیاهن هک  ًۀَّلِذَأ .» اـِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو   » 27 لمن / يهروس  هیآ 34  رد  یلاعت  قح  ترـضح  لوق  رد  هلذا »  » هملک يور  فقو  لثم  تسا . ماـت 
. تسا هیآ  ياهتنا  هک  َنُولَعْفَی » َِکلذَک  َو  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  نآ  زا  سپ  و  تسا . سیقلب  مالک 

ینءاج و  ِینَءاج » ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدََقل   » 25 ناقرف / هیآ 29  رد  یلاعت  يادخ  لوق  لثم  تسا  هیآ  طسو  رد  مات  فقو  زین  هاگ  - 4 - 
نایاپ
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«. ًالوُذَخ ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو   » دیامرفیم یلاعت  يادخ  نآ  زا  سپ  تسا و  فلخ  نبا  یبا  ملاظ  تیاکح 

ُُعلْطَت اهَدَـجَو  ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح   » 18 فهک / هروس  هیآ 90  لثم  هملک  کی  هلـصاف  اب  تسا  هیآ  ندـش  مامت  زا  سپ  زین  هاگ  - 5 - 
تـسا نیا  ینعم  تسا و  هتفرگ  رارق  يدعب  هیآ  يادتبا  رد  هک  تسا  کلذک » هملک  اب  مالک  مامت  و  ًاْرتِس » اِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ٍمْوَق  یلَع 

. تسا نینچ  نینرقلا  وذ  راک  هک 
هیآ يادـتبا  رد  هک  تسا  لیللاب » و   » هملک اب  مـالک  ماـمت  و  َنیِِحبْـصُم » ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِإ  َو   » 37 تافاص / هروس  هیآ 137  دـننام  و  - 6 - 

. دینکیم بش  یتقو  دینکیم و  حبص  یتقو  ینعی  تسا  يدعب 
هیآ يادـتبا  رد  هک  تسا  افرخز »  » هملک اب  مالک  مامت  و  َنُؤِکَّتَی » اـْهیَلَع  ًارُرُـس  َو  ًاـباْوبَأ  ْمِِهتُوُیِبل  َو   » 43 فرخز / هروس  هیآ 34  لـثم  و  - 7 - 

. دش لقن  رشن  زا  هچنآ  دش  مامت  تسا . هدش  عقاو  يدعب 
هدرک لقن  یناد  دیعـس  نب  نامثع  رمع و  یبا  ماـما  فیلاـت  ءادـتبالا » فقولا و  یف  یفتکملا   » باـتک زا  يرزج  نبا  ار  هدـش  داـی  دراوم  همه 

. تسا
: تسا رود  هب  باوص  زا  مینکیم  رکذ  هک  یلئالد  هب  هتفرگ  رارق  تایآ  طسو  رد  هک  مات  فقو  ناونع  هب  تایآ  نیا  ندز  لاثم  نم  رظن  هب  و 

هلمج نیا  اب  دشاب و  سیقلب  مالک  يالبال  رد  ادخ  مالک  دراد  لامتحا  َنُولَعْفَی » َِکلذَک  َو   » هلمج لاثم 3 )  ) لمن هروس  هیآ  رد  اما 
 49 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

قیدـصت ًۀَّلِذَأ » اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَْـسفَأ  ًۀَـیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ   » تسا هیآ  قباس  رد  هک  یئاعدا  رد  ار  وا  دـهاوخب  « 14  » هضرتعم
راک نیا  هک  بلطم  نیا  نایب  تسا و  هدرک  ناهاشداپ  زا  هک  یفیـصوت  دـیکات  ناونع  هب  دـشاب  سیقلب  نخـس  هلابند  دراد  لاـمتحا  دـیامرف و 
هلذا هملک  رد  فقو  درادـن  ناکما  لامتحا  ود  ره  ربانب  و  تسین . اربم  فصو  نیا  زا  یهاشداپ  چـیه  ابیرقت  تسا و  ناهاشداپ  یمئاد  تداـع 

. دشاب مات  فقو 
: تسا دوجوم  هجو  ود  زاب  ًالوُذَخ  ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  لاثم 4 - ناقرف  هیآ  رد  اما 
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ناطیش هتخاس  هارمگ  ار  يو  هک  ار  شتسود  دشاب و  فلخ  نب  یبا  ملاظ  نخس  زا  ًالوُذَخ ،» ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو   » دراد ناکما  لوا : هجو 
ای تسا . ناطیش  صاخ  فاصوا  زا  یکی  ندرک  هارمگ  اریز  دمانب 

______________________________

نیا تسین  يرورـض  اهنآ  ندوب  هک  دروخیم  مشچ  هب  هلمج  دـنچ  ای  کی  هاـگ  هتفاـی ، بیکرت  هلمج  دـنچ  زا  هک  تراـبع  کـی  رد  (- 14)
: دشابیم بسانم  درادرب  رد  ار  نآ  لاثم  هک  هراب  نیا  رد  يدعس  رعش  دنیوگیم و  هضرتعم  ار ، تالمج  هنوگ 

« داب كاپ  تبرت  نآ  رب  تمحر  هک  » داز كاپ  یسودرف  تفگ  شوخ  هچ 
رد يریثأت  داب » كاپ  تبرت  نآ  رب  تمحر  هک   » هلمج ندوبن  تسا  شوخ  نیریـش  ناـج  دراد و  ناـج  هکتسا  شک  هناد  هک  يروم  رازاـیم 

. تسا هدش  روبزم  رعش  دراو  هک  تسا  ياهضرتعم  هلمج  درادن و  دوصقم  ینعم  ندناسر 
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اههسوسو و اب  هک  دیامن  تساخرب  تسـشن و  ناگدننک  هارمگ  اب  هدرک  شراداو  هک  تسوا  مه  اریز  دشاب  سیلبا  نامه  ناطیـش  زا  شدصق 
ُناْطیَّشلا َناک  َو   » اریز دـشابیمن ، مات  فقو  ینءاج »  » هملک رب  فقو  هجو ، نیاربانب  دـنناشکب ، هّللا  لوسر  اب  تفلاخم  هب  ار  وا  دوخ  ياهاوغا 

. دشابیم هتفگ  زا  یتمسق  ًالوُذَخ » ِناْسنِْإِلل 
ملاظ هک  تسا  هدرک  راداو  وا  اریز  تسا  سیلبا  نامه  ناطیـش  زا  دارم  تشادرب  نیا  اب  و  دـشابیم . یلاعت  يادـخ  لوق  لوق ، نیا  مود : هجو 
هدـش وا  يراوخ  ثعاـب  وا  مه  دزروب و  تفلاـخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  دریگب و  دوخ  تسود  ار  ناگدـننک  هارمگ 

. تسا
يادـخ مالک  زا  هچ  رگا  ًالوُذَـخ » ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ، » هتفگ نیا  اریز  دـشابیمن ، ماـت  فقو  زین  ینءاـج »  » يور رد  فقو  نیارباـنب ، و 

. دراد دوجو  یمکحم  يونعم  طابترا  اهنآ  نیب  سپ  دنکیم ، دیکات  ار  نآ  يانعم  و  دیئات ، اریرقت  ار  شیپ  نومضم  تسا ، یلاعت 
. دشاب مات  فقو  کلذک ،»  » ظفل يور  نآ  رد  فقو  هک  تسین  نکمم  زگره  لاثم 5 - فهک  هیآ  اما  و 

وگتفگ يو  روما  لاوحا و  زا  نانچمه ، يدـعب ، تاـیآ  تسا و  هتفاـین  ناـیاپ  کلذـک »  » یلاـعت قح  لوق  رد  نینرقلاوذ ، هراـبرد  مـالک  اریز 
. دنکیم

َنوُداکَی ًامْوَق ال  امِِهنوُد  ْنِم  َدَـجَو  ِْنیَّدَّسلا  َْنَیب  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًابَبَـس  َعَْبتَأ  َُّمث  ًاْربُخ  ِْهیَدـَل  اِمب  اـنْطَحَأ  ْدَـق  َو   » یلاـعت يادـخ  لوق  یتساوخ ، رگا 
ناوخب ار  تایآ  رخآ  ات  ًالْوَق » َنوُهَقْفَی 
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مکحم و طابترا  نآ  دـعب  هتـشذگ و  نیب  هک  یتروص  رد  دـشاب  ماـت  فقو  دـناوتیم  کلذـک »  » رب فقو  هنوگچ  عوضوم ، نیا  هب  هجوت  اـب 

. دراد دوجو  رگید  یضعب  اب  تایآ  زا  یضعب  نیب  یلماک  یگتسباو  راوتسا و 
َنوُّرُمََتل ْمُکَّنِإ  َو   » هکرابم هیآ  رد  اهبطاخم  اریز  دـشابیم . مات  فقو  لیللاب » و   » رد فقو  دوش : هتفگ  تسین  اور  لاثم 6 - تافاص - هیآ  اما  و 

هک نیا  هـب  هجوـت  اـب  دنـشابیم و  هـکم  راـفک  ناـنآ  دنتـسه و  َنوـُلِقْعَت » ـالَف  َأ   » یلاـعت يادـخ  لوـق  ياـهبطاخم  ناـمه  َنیِِحبْـصُم » ْمِْـهیَلَع 
. دشاب مات  فقو  دناوتیمن  اهنآ  يانثا  رد  فقو  دشاب  یکی  نآ  « 15  » زجع هیآ و  ردص  ياهبطاخم 

ُعاتَم اََّمل  َِکلذ  ُّلُک  ْنِإ  َو   » یلاعت قح  لوق  رد  هراشا  مسا  دوجو  اب  دناوتیمن  افرخز » و  - » لاثم 7 فرخز  هروس  رد  یلاعت  يادخ  لوق  اما  و 
ًۀَّمُأ ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َْول ال  َو   » قح ترـضح  لوق  رد  هک  ددرگیمرب ، هتـشذگ  تالمج  هب  هراـشا  نیا  اریز  دـشاب  ماـت  فقو  اْینُّدـلا ،» ِةاـیَْحلا 

رد مات ، فقو  هب  داقتعا  هک  دوشیم  راکـشآ  يداریا  لاکـشا و  چـیه  یب  حوضو ، هب  قیقد ، نایب  نیا  اب  تسا و  تلـالد  اـهنآ  هب  ًةَدِـحاو »... 
. دشابیم باوص  تقیقح و  زا  رود  يداقتعا  الاب ، هدش  دای  دراوم 
. تسا دوجوم  تایآ  يانثا  رد  هک  مات  فقو  يارب  حیحص  لاثم  و 
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______________________________

. دننکیم ریبعت  مه  لیذ  هب  زجع  زا  هاگ  دنیوگیم و  زجع » ردص و   » بیترت هب  ار  هیآ  رخآ  لوا و  (- 15)
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زا دوصقم  و  دنـسم ، هیلادنـسم و  زا  بکرم  تسا  ياهلمج  ٌرْکِذ » اذه   » هک اریز  تسا  هروس ص 38  هیآ 49  رد  ٌرْکِذ » اذـه   » رب فقو  فلا -
زا سپ  دوشیم ، هدافتسا  یناتـساد  هب  یناتـساد  زا  یعوضوم و  هب  یعوضوم  زا  لاقتنا  يارب  نآ  زا  تسا و  دعب  ام  زا  لبق  ام  ندرک  ادج  نآ 

، بوقعی قاحسا ، میهاربا ، بویا ، نامیلس  دواد ، ترضح  لاثما  هتـشذگ ، ناربمایپ  ياهناتـساد  زا  یـشخب  لبق  تایآ  رد  یلاعت  يادخ  هکنآ 
رکذتم دناهتـشاد  ناراوگرزب  نآ  هک  ار  اهيراتفرگ  ماسقا  الب و  عاونا  دنکیم و  يروآدای  ار  مالـسلا  مهیلع  لفکلا  يذ  و  عسی ، لیعامـسا ،

يارب ار  هچنآ  يدـعب  تایآ  رد  هک  دـهاوخیم  دزاس  مکحم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شربمایپ  لد  هار  نیا  زا  اـت  دوشیم 
هدامآ كاندرد  باذـع  تبقاع و  ءوس  زا  نایـصع ، نایغط و  لها  يارب  و  میقم ، میعن  و  باوث ، لیزج  بآـم و  نسح  زا  دوخ  یقتم  ناگدـنب 

. تسا دصقم  ود  نیب  زییمت  ماقم و  ود  نیب  لصف  رکذ » اذه   » هلمج دیامرف . يروآ  دای  تسا  هتخاس 
. دشابیم عورش  لاح  رد  يرگید  عون  نایب  هتفای و  نایاپ  مالک  زا  یعون  هک  هدش  مالعا  هلمج ، نیا  ندروآ  اب  ینعی 

ماجنارس نایب  روظنم  هب  هفتاتـسم و  هلمج  نآ  زا  دعب  هلمج  فاتئتسا و  يارب  ٍبآَم » َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو   » یلاعت قح  لوق  رد  وا  نیاربانب و  و 
قباس تایآ  نیب  يونعم ، هن  یظفل و  هن  یطابترا  چیه  حیضوت  نیا  اب  دشابیم و  هتـشذگ  ناربمایپ  لاوحا  نایب  زا  سپ  نایغاط ، نایقتم و  راک 

رد هک  نآ  رد  فقو  تهج  نیمه  هب  درادن و  دوجو  نآ  دعب  تایآ  و  رکذ » اذه   » اب
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. دشابیم مات  فقو  هتفرگ  رارق  هیآ  طسو 
هروس هیآ 23  رد  یلاعت  قح  لوق  رد  دـشابیم  تاحلاصلا »  » هملک رب  فقو  هتفرگ ، رارق  هیآ  يانثا  رد  زاب  هک  مات ، فقو  ياـهلاثم  زا  و  ب -

ربنامرف نانمؤم  رب  یلاعت  يادخ  هدژم  نمـضتم  هیآ  يادـتبا  اریز  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَدابِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ   » 42 يروش /
. دوب دنهاوخ  تشهب  ياههضور  رد  هک  تسا 

دوخ موق  هب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  دبع  نب  دمحم  شایمارگ  لوسر  رم  تسا  یلاعت  يادخ  روتسد  نمـضتم  نآ  ياهتنا  طسو و  و 
توعد تعاـطا  ناـمیا و  هب  ار  امـش  هکنیا  ربارب  رد  مهاوخیمن  يزیچ  امـش  زا  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق   » دـیامرفب

دیشابیم یناسک  نیرتراوازس  زا  دیتسه و  نم  موق  امش  ینعی  دراد . دوجو  یـشیوخ  زا  امـش  نم و  نیب  ار  هچنآ  دینک  ادا  هکنیا  زج  منکیم 
هلصو دینک ، ظفح  ار  یشیوخ  قح  لقاال  دیزروب ، عانتما  نم ، ندرک  تعاطا  تباجا و  زا  هچنانچ  رگا  دننکیم  تعاطا  تباجا و  نم  زا  هک 

«. 16  » دیوشن نم  ضرعتم  رازآ  تیذا و  اب  و  دیروآ ، ياجب  ارم  محر 
______________________________

. تسا هدمآ  همیرک  هیآ  لیذ  یناهبنلا ص 383  هتشون  نآرقلا . بیرغ  ریسفت  یف  نیلالجلا  يواضیبلا و  نم  نیعلا  ةرق  رد  (- 16)
. دیرادب تسود  ارم  ناشیوخ  ینعی  یبرق  هدوم  زا - ریغ  هب  مهاوخیمن  يرجا  تلاسر - غیلبت  هب 

 54 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
ثیح زا  هن  ظفل و  تهج  زا  هن  دوخ  لبق  ام  اب  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال   » هلمج هک  دید  یهاوخ  حیـضوت  نیا  زا  سپ 

انعم
______________________________

: تسا هدمآ  نایبلا  عمجم  ریسفت  زا  لقن  هب  دلج 5 ص 175  ثیدحلا  ریسفتلا  باتک  رد  و 
دـشاب امـش  رایتخا  رد  ام  لاوما  نیا  دش  لکـشم  ناتیارب  اهراک  رگا  دنتفگ : دندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیپ  راصنا 
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دومرف درک و  تئارق  ناشیارب  ربمایپ  دـش و  لزان  هیآ  نیا  نک  روما  نتخادـنا  هار  فرـص  ار  اهنآ  لاکـشا  چـیه  یب  یتحاراـن و  چـیه  نودـب 
هتخاس و دوخ  دزن  زا  ار  عوضوم  نیا  دنتشاد  راهظا  ناقفانم  دنتفر و  نوریب  هدروآ  دورف  میلست  رس  دیرادب ، تسود  نم  زا  سپ  ارم  ناشیوخ 

ایآ ًابِذَـک ) ِهَّللا  یَلَع  يرَتـْفا  َنوـُلوُقَی  ْمَأ  . ) دوـمرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  ادـخ  میـشاب  نوـبز  راوـخ و  وا  ناـشیوخ  دزن  يو  زا  دـعب  تسا  هتـساوخ 
دـش گنت  ناشیارب  هصرع  دنتـسیرگ و  درک  توالت  ناـشیارب  ار  هیآ  نیا  تسا ؟...  هداد  تبـسن  غورد  هب  ادـخ  هب  ار  بلطم  نیا  دـنیوگیم 

. داد نانآ  هب  هدژم  داتسرف و  نانآ  لابند  هب  ار  یسک  ربمایپ  هدابع ، نع  ۀبوتلا  لبقی  يذلا  وه  و  دومرف : لزان  ار  يدعب  هیآ  ادخ  سپ 
هک يروط  نامه  هکلب  هدش  رکذتم  نآ  ریسفت  رد  فلؤم  موحرم  هک  تسین  تروص  نآ  هب  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ینعم  هک  تسا  نیا  ضرغ 

« یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا   » زا روظنم  تعامج  تنس و  لها  نارسفم  زا  نت  هس  تداهش  هب  ینعی  نیلالج  زا  یئاهبن  هتشون  هب  انب  دیئامرفیم  هظحالم 
لوزن نأـش  اـب  فلؤم  ریبعت  هکنیا  رب  فاـضم  تسین  حرطم  شیرق  اـی  راوگرزب  نآ  دوخ  ناـشیوخ  تاـعارم  دنتـسه و  هّللا  لوسر  ناـشیوخ 

تاداشرا رثا  رد  هک  ناناملـسم  زا  هکلب  دهاوخیمن  يرجا  نارفاک  زا  مرکا  ربمایپ  دنتـسه و  ناناملـسم  باطخ  فرط ، اریز  دـنکیمن  قیبطت 
. دننک راتفر  تبحم  یتسود و  هب  شناکیدزن  وا و  نانیشناج  اب  دراد  راظتنا  دناهتفای  تیاده  راوگرزب  نآ 

زا تعاطا  یتح  راوگرزب و  نآ  ناشیوخ  نتـشاد  تسود  رد  تحارـص  میدروآ  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  زا  ثیدـح  ریـسفت  زا  هک  يربخ  يرآ 
. دراد نانآ 
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. دشابیم مات  فقو  تاحلاصلا )  ) هملک يور  رد  فقو  نیاربانب  درادن  ياهطبار 

: تسا هتفگ  یشعرم  همالع 
: یئوگب رگا 

هب یخرب  ناتساد  کی  تالمج  هک  نیا  هب  تسا  لیلد  بلطم  نیا  تسا و  اهناتساد  صصق و  ياهتنا  نایاپ و  رد  مات  فقو   » یناد ماما  رظن  هب 
فقو نآ  هباشم  ياهناتساد  مالسلا و  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  فسوی  ترضح  ناتـساد  يانثا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دراد و  قلعت  یخرب 

«- نورساخلا  » رد فقو  نینچ  مه  ٌمیِکَح » ٌمِیلَع   » رد فقو  تسا  هتشاد  راهظا  فسوی  هروس  رد  یناد  ماما  هکنیا  اب  دشاب  هتشادن  دوجو  یمات 
؟ دراد رارق  فسوی  ناتساد  يانثا  رد  اهفقو  نیا  هک  یتروص  رد  دشابیم  مات  فقو  نورعشی » ال   » رد فقو 

: مهدیم باوج 
هئطوت هصق  و  ٌمیِکَح » ٌمِیلَع   » رد وا  ندـید  باوـخ  هصق  دراد  فـسوی  ترـضح  هب  قـلعت  هک  تسا  يددـعتم  ياهناتـساد  فـسوی  هروـس  رد 

دوشیم مامت  نورعشی ،» ال   » رد دنتشاد  اور  يو  هب  تبسن  هچنآ  ناتـساد  و  نورـساخلا »  » رد ردپ  مشچ  ولج  زا  وا  ندرک  رود  يو و  ناردارب 
ناتساد مه  يور  راوگرزب  نآ  هب  قلعتم  ياههصق  همه  بیترت  نیدب  تسا . نینچ  دراد  قلعت  ترضح  نآ  هب  هک  مه  ناتساد  رخآ  ات  عضو  و 

يرابتعا تدحو  تدحو ، نیا  تسا و  هدمآ  فسوی  هروس  رد  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  يدحاو 
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. یهتنا دننکیم  كرد  املع  زا  يدودعم  طقف  ار  میرک  نآرق  صصق  نایاپ  و  «. 17  » یقیقح تدحو  هن  تسا 
______________________________

: تفگ ناوتیم  دشابیم  ترضح  نآ  هب  طوبرم  همه  هدمآ  میرک  نآرق  رد  فسوی  ترـضح  صوصخ  رد  هچنآ  هکنیا  رظن  هطقن  زا  (- 17)
. تسا يرابتعا  اهنآ  تدحو  ینعی  تسا  ناتساد  کی  رابتعا  نیا  اب  اهنآ  همه 
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: یفاک فقو  مراهچ  مسق 
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هراشا

لبق ام  هلمج  اب  ای  نآ و  اب  یلو  درادـن  یظفل  قلعت  نآ  لبق  اـم  هب  هملک و  نآ  هب  شدـعب  هلمج  هک  تسا  ياهملک  يور  فقو  یفاـک ، فقو 
ناـیاپ رد  فقو  هنوگ  نیا  ياـهلاثم  زا  و  دریگیم . رارق  اـهنآ  طـسو  رد  تاـیآ ، ناـیاپ  رد  فقو  نیا  دـشابیم . طوبرم  ینعم  ثیح  زا  دوخ 
. تسا هیآ 4 )  49 تارجح / « ) َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ رد  نولقعی » ال   » هملک رد  فقو  تایآ ،

: تسا هیآ  نیا  نآ   5 هیآ / هک  لیلد  نیا  هب  تسا ؟ یفاک  فقو  اجنآ  رد  فقو  نیا  هنوگچ  و 
هلمج هک  رابتعا  نیا  اب  درادـن  یطبر  ظفل  ظاـحل  هب  لـبق  اـم  هب  و  ٌمیِحَر » ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناـَکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  »

ددص رد  تایآ  همه  اریز  دراد  طابترا  دوخ  لبق  ام  هیآ  اب  ینعم  تهج  هب  یلو  تسا  هفناتسم 
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هک دنتسه  هطبار  نیا  رد  یلاعت و  يادخ  هاگشیپ  رد  راوگرزب  نآ  عیفر  تلزنم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يالاو  ماقم  نایب 
. دننک دیکات  شترضح  اب  باطخ  وگتفگ و  بادآ  ظفح  راوگرزب و  نآ  مارتحا  میظعت و  هب 

رانک زا  ار  وا  دیابن  دنزب و  ادص  دوخ  ياتمه  بیقر و  لثم  ار  وا  دیابن  دنک و  رتدنلب  ار  دوخ  يادص  یمارگ  یبن  نآ  روضح  رد  یـسک  دیابن 
. دهد رارق  دوخ  باطخ  دروم  شاهناخ  راوید 

اب و ...  و ...  دننک ...  ادص  ار  وا  دمحم - ای  هن  و  هّللا - لوسر  ای  يادن  اب  دـشاب و  رتنیئاپ  وا  يادـص  زا  شروضح ، رد  نانمؤم  يادـص  دـیاب 
. تسا یفاک  نولقعی -» ال   » رد فقو  دراد  دوجو  یمکحم  يونعم  هطبار  تایآ  یناعم  نیب  هک  رظن  نیا 

اریز ْمُکِـسوُُفن .» ِیف  اـِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر   » 17 ءارـسا / هروس  هیآ 25  رد  تسا  مکـسوفن »  » رب فقو  تایآ  طـسو  رد  یفاـک  فقو  ياـهلاثم  زا  و 
ردـقم لاؤس  باوج  رد  درادـن و  بارعا  زا  یلحم  تسا و  يدـیدج  هلمج  ًاروُفَغ » َنِیباَّوَْأِلل  َناک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاص  اُونوُکَت  ْنِإ   » نآ يدـعب  هلمج 
هکنیا زا  تشاد  رذح  رب  دوش و  راتفر  یئوکین  هب  ردام  ردپ و  اب  هک  داد  نامرف  لاعتم  يادخ  یتقو  تسا  هدمآ  هدش  یـشان  لبق  هلمج  زا  هک 

: دنک لاؤس  نینچ  ياهدننک  لاؤس  دوب  قح  دشاب  دوخ  نیدلاو  قاع  ناسنا 
خر یهابتشا  دز و  رس  یشزغل  دوخ  نیدلاو  اب  هطبار  رد  ناسنا  زا  رگا 
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ردپ و اب  يراتفر  کین  رد  رگا  ًاروُفَغ » َنِیباَّوَْأِلل  َناک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاص  اُونوُکَت  ْنِإ  : » هک هدش  هداد  باوج  وا  هب  دـش ؟ دـهاوخ  نیدـلاو  قاع  داد 
رد دـینک و  زارتحا  ندـش  نیدـلاو  قاع  زا  دیـشاب و  قداص  ناشقوقح  يادا  هب  مایق  و  ناشیا ، هب  ینابرهم  نانآ و  میظعت  مارتحا و  ناتردام و 

رافغتسا دیروآ و  يور  لازی  يادخ ال  هب  هراب  نیا  رد  ددرگ و  رهاظ  امش  زا  نانآ  هرابرد  یـشزغل  ای  دنزب  رـس  امـش  زا  ییافج  تاعارم  نیع 
دراد دوخ  ناگدنب  هب  هک  یتبحم  طرف  زا  یلاعت  يادخ  دیدرگرب  ناتردام  ردپ و  يوس  هب  تعاطا  تهج  هب  ینامیـشپ و  تمادن و  اب  دینک و 

. درذگیم تسا  هدزرس  امش  زا  هراب  کی  هابتشا و  هب  هک  امش  شزغل  زا  دریذپیم و  ار  امش  هبوت 
تهج نیمه  هب  دراد و  طابترا  لبق  ام  اب  ظفل  ظاحل  هب  هن  ینعم و  ظاحل  هب  َنیِِحلاص »...  اُونوُکَت  ْنِإ   » هلمج هک  دوشیم  حـضاو  نایب  نیا  اـب 

. تسا یفاک  فقو  مکسوفن »  » رب فقو 
تهج هب  دوشیم  تیافک  شدـعبام  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هملک ، نآ  هب  اریز  دراد  مان  یفاک  فقو  نآ ، لاـثما  دـش و  هتفگ  هچنآ  رد  فقو 

. دشاب طوبرم  نآ  اب  ینعم  ظاحل  هب  هچرگ  درادن  شدعبام  هب  یقلعت  ظفل  هکنیا 
هک رابتعا  نیا  اب  دوش  لصو  شدعبام  هب  تسا  زیاج  هکلب  دوش  فقو  امتح  تسا  یفاک  نآ  رب  فقو  هک  ياهملک  يور  هکنیا  هب  هدـشن  متح 

هب هچرگ  دراد  دوجو  يونعم  طابترا  شدعبام  هملک و  نآ  نیب 
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یلص هّللا  لوسر  یل  لاق  تسا : نیا  ثیدح  هدرک و  لالدتسا  هنع  یلاعت  هّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  ثیدح  هب  یفاک  فقو  زاوج  هب  یناد ، ماما 
نم هعمسا  نا  بحا  ینا  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لاق  لزنا ؟ کیلع  کیلع و  أرقا  دوعـسم : نبا  هل  لاق  یلع  أرقا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا 

: دوعسم نبا  لاق  يریغ 
اذاف هیلا  ترظنف  کبسح ، یل : لاق  ًادیِهَـش » ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  : » تغلب املف  ءاسنلا  هروس  تحتتفاف 

، نافرذت هانیع 

: ثیدح همجرت 

امش يارب  نم  مدرک ، ضرع  نم  ناوخب ، نآرق  میارب  دندومرف  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم  دوعسم : نب  هللادبع  »
؟ تسا هدمآ  دورف  امش  رب  نآرق  هک  یتروص  رد  مناوخب  نآرق 

هب هجوت  اب  دیوگیم : دوعـسم  نبا  مونـشب . يرگید  سک  زا  ار  نآرق  هک  مراد  تسود  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
َِکب اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف   » مدیسر هروس  نآ  هیآ 41  هب  یتقو  مدرک  عورش  ار   4 ءاسن / هروس  توالت  ادخ : لوسر  رما 

. میروایب دهاش  ار  وت  زین  نانآ  يارب  میروایب و  يدهاش  یتما  ره  زا  هک  یعقوم  دش  دهاوخ  هنوگچ  ًادیِهَش » ِءالُؤه  یلَع 
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. تسا سب  دندومرف : نم  هب  ادخ  لوسر 
«18  » تسا هدش  کشا  زا  رپ  وا  نامشچ  مدید  متسیرگن و  ترضح  نآ  يورب 

______________________________

همجرت اـم  هک  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  زا  جاـجتحا  رد  یـسربط  موحرم  تیاور  هربـتعم و  ریـسافت  هب  هجوت  اـب  (- 18)
. تسا دوجو  ناهج  همه  رظان  دهاش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ام  ربمایپ  میروآیم  اجنیا  ار  هدش  دای  ثیدح  زا  یتمسق 

: دیامرفیم ترضح  دشابیم  فقوم  لها  صوصخ  رد  هک  ثیدح  زا  یتمسق  رد 
باوج دوخ  ياهتما  هب  تلاسر  نآ  يادا  دناهتشاد و  هدهع  هب  هک  یتلاسر  اب  هطبار  رد  دوشیم  هتساوخ  نانآ  زا  دنوشیم و  راضحا  ناربمایپ 

: دنیوگیم ناربمایپ  دنهد .
. میدرک تلاسر  يادا  نامدوخ  ياهتما  هب  ام 

؟ ریخ ای  دندرک  تلاسر  يادا  نانآ  هب  ناربمایپ  هک  دوشیم  لاوس  اهتما  زا  هاگنآ 
توالت ار  هیآ  نیا  ترـضح  هاگنآ  دنوشیم  رکنم  ار  نانآ  تلاسر  يادا  ناربمایپ و  ندمآ  یتما  ره  ناقفانم  نارفاک و  لاوس  نیا  باوج  رد 

: دندومرف
هدش هداتسرف  ناش  يوس  هب  ناربمایپ  هک  میسرپیم  نانآ  زا  هنیآ  ره  ینعی   7 فارعا / هیآ 6  َنِیلَسْرُْملا  َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف 

. میسرپیم زین  ناربمایپ  دوخ  زا  دندوب و 
: دنیوگیم لاوس  نیا  خساپ  رد  اهتما 

: ینعی  5 هدئام / هیآ 19  ٍریِذَن  َو ال  ٍریَِشب  ْنِم  انَءاج  ام 
هک دنهاوخیم  مرکا  لوسر  ترضح  زا  ناربمایپ  هاگنآ  يربمایپ ) نیـشناج  هن  میدید و  يربمایپ  هن   ) يریذن هن  دمآ و  يریـشب  هن  ام  يوس  هب 

. دهدب یهاوگ  دناهدرک  هکیاهفیظو  يادا  اب  هطبار  رد 
هک دهدیم  یهاوگ  دنیوگیم و  تسار  ناربمایپ  هک  دهدیم  یهاوگ  ترضح  نآ 
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: تسا هتفگ  یناد  ماما 
______________________________

: دیامرفیم اهتما  نآ  زا  یتما  ره  هب  دنیوگیم و  غورد  ناربمایپ ، نآ  ناگدننک  بیذکت  - 
دندمآ و امش  يوس  هب  ریذن  ریشب و  هک  تسا  قح  يرآ ، ینعی   5 هدئام / هیآ 19  ٌریِدَق » ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ٌریِذَن  َو  ٌریَِشب  ْمُکَءاج  ْدَقَف   » یلب

تلاسر يادا  ناربمایپ  هک  دنهدب  تداهـش  ناتیاضعا  دراد و  او  یهاوگ  هب  ار  امـش  ياضعا  هک  دراد  یئاناوت  تسا ، اناوت  يزیچ  ره  رب  ادـخ 
: دیامرفیم شربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  دناهدرک و 

یتما ره  زا  ام  هک  یتقو  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ناربمایپ  نیرکنم  لاح  ینعی  ًادیِهَش  ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
؟ میروایب نانآ  رب  دهاش  زین  ارت  میروایب و  دهاش  ار  ناشربمایپ 

هک تشاد  دـنهاوخ  میب  نآ  زا  اریز  دـننک  در  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تداهـش  هک  تشاد  دـنهاوخن  ار  نآ  يارای  فقوم  لها 
هیلع رب  مرکا  لوسر  هاگنآ  دـهد . یهاوگ  دـناهدرک  هچنآ  رب  نانآ  هیلع  رب  ناـشحراوج  اـضعا و  دـنز و  توکـس  رهم  ناـشیاهناهد  رب  ادـخ 

هب هک  ار  يدهع  دندومن و  ینمـشد  دانع و  دندیزرو و  رفک  هنوگچ  هک  دـهدیم  یهاوگ  ناشنارفاک ، و  دوخ ، تما  ناقفانم  اهتما و  ناقفانم 
نئاخ ياهتما  لثم  دنتشگرب و  ارقهق  هب  دنتشاد و  اور  متس  شنادناخ  رب  دنداد و  رییغت  ار  وا  نیئآ  تنس و  هنوگچ  دنتسکش و  دنتـشاد  هدهع 

: دنیوگیم دننیبب  ینشور  نیا  هب  ار  تیعضو  یتقو  نارکنم  نآ  همه  دندرک . لمع  دوخ ، يایبنا  هب  هتبسنلاب  هک  هتشذگ  ملاظ  و 
هارمگ یهاوگ  ام  دش و  هریچ  ام  رب  ام  یتخبدب  تواقـش و  ایادـخ   23 نونموم / هروس  هیآ 106  َنیِّلاض  ًامْوَق  اَّنُک  َو  اُنتَْوقِـش  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر 

. میدوب
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دعب ام  هب  ینعم  رابتعا  هب  هکلب  تسین ، مات  فقو  ادیهـش »  » هملک يور  فقو  اریز  تسا  یفاک  فقو  رب  « 19  » عطق زاوج  رب  لیلد  تیاور  نیا 
ُّدَوَی ٍذـِئَمْوَی   » دریذـپ ققحت  تروص  يراک  نینچ  هک  یعقوم  رد  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  مدرم  لاـح  هک  تسا  نیا  ینعم  اریز  دراد  قلعت  دوخ 

نایـصع ادـخ  لوسر  هب  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  « 20 « » ًاثیِدَـح َهَّللا  َنوُُمتْکَی  ـال  َو  ُضْرَأـْلا  ُمِِهب  يَّوَُست  َْول  َلوُـسَّرلا  اُوَـصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
ار دوخ » لامعا  حیابق  زا  یناتـساد  یلاعت  يادـخ  زا  دـنناوتیمن  اریز   » دـشیم ربارب  نانآ  يارب  نیمز  هک  شاک  دـنرادیم  تسود  دـندیزرو 

. دننک ناهنپ 
رد هدوب و  ناتـساد  تیاهن  هکنیا  لیلد  هب  تسا  اثیدـح »  » يور مات  فقو  تسا و  طبترم  نآ  لبقام  هب  ادیهـش »  » دـعب ام  هک  مینکیم  هظحالم 

. تسا هتفرگ  رارق  مود  هیآ  رخآ 
______________________________

تئارق هیآ ، زا  یتمسق  رد  فقو  زا  سپ  یلو  دنوش  لوغـشم  يرگید  راک  هب  دنهدن و  همادا  ار  تئارق  هکنیا  زا  دشابیم  ترابع  عطق  (- 19)
. دباییم همادا 

ُشوُحُْولا اَذِإ  َو   » دـنوشیم روشحم  تمایق  زور  رد  زین  تاناویح  هطوبرم  ریـسافت  نآرق و  تایآ  هب  هجوت  اـب  ، 4 ءاسن / هروس  هیآ 42  (- 20)
. دنوشیم كاخ  هب  لیدبت  نآ  زا  سپ  یلو  « 81 ریوکت / هروس  هیآ 5  ْتَرِشُح 

، دنتـشگیمن باذـع  راچد  هشیمه  يارب  دـندشیم و  ناسکی  كاخ  اب  تاناویح ، لثم  شاک  يا  دـننکیم  وزرآ  نایرج  نیا  ندـید  اب  رافک 
. دنراد هراشا  وزرآ  نیا  هب  « 78 ءابن / هروس   40 ًاباُرت / ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  َو   » هیآ باتک و  ثحب  دروم  هیآ  هچنانچ 
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. تسا هدوب  کیدزن  اثیدح »  » هکنیا اب  دنک  عطق  ادیهش » : » رد تسا  هدومرف  رما  دوعسم  نبا  هب  ربمایپ  و 

. دراد یفاک  فقو  رب  عطق  زاوج  رب  تلالد  حوضو  هب  تیاور  نیا  سپ 
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: نسح فقو  مجنپ  تمسق 

یظفل قـلعت  اـحجرم  دراد و  هقـالع  ینعم  راـبتعا  هب  شلبقاـم  هب  اـی  هملک  نآ  هب  نآ  دـعبام  هک  تسا  ياهملک  يور  رب  فـقو  نسح ، فـقو 
. درادن

. تسا یفتنم  اجحرم  یظفل  قلعت  اما  درادن  دوجو  يونعم  قلعت  توبث  زا  يریزگ  نسح  فقو  رد  سپ 
. دراد دوجو  شدعبام  ای  شلبقام و  اب  هدش  فقو  نآ  يور  رب  هک  ياهملک  نیب  ینعم  تهج  زا  هک  تسا  یطابترا  زا  ترابع  يونعم  قلعت 

، دـشاب دوجوم  ياهطبار  بارعا  تهج  زا  شدـعبام  لـبقام و  اـب  هدـش  فقو  نآ  يور  رب  هک  ياهملک  نیب  هک : تسا  نیا  یظفل  قـلعت  اـما  و 
فوطعم و ای  لاح ، ای  تفـص ، ای  تسا ، ربخ  هک  رابتعا  نیا  اب  دشاب  رج  عضوم  ای  بصن  عضوم  ای  عفر  عضوم  رد  يدـعب  هلمج  هکنیا  دـننام 

هدوب یمات  مالک  دوخ  نآ ، لبقام  هکنیا  هب  طورشم  اهنآ ، لاثما 
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قلعت فالخ  هب  تسین ، یظفل  قلعت  يونعم  قلعت  همزال  هک : تسا  نیا  دشابیم  راوازـس  نآ  نتـسناد  هچنآ  دشاب و  هتـشاد  یفاک  ياهدـئاف  و 
. تسه زین  يونعم  قلعت  شاهمزال  هک  یظفل ،

: میوگیم مهدیم و  يرتشیب  حیضوت  تیارب  نسح  فقو  اب  هطبار  رد 
: دراد دوجو  هجو  ود  نآ  رد  هک  دید  یهاوخ  نک  لمأت  هتفرگ  رارق  اهیلع  فوقوم  هملک  زا  دعب  هک  ياهلمج  رد 

تهج تلع و  ای  دیایب  یلبق  نومضم  ریرقت  يارب  دشاب و  هتـشادن  بارعا  زا  یعـضوم  هدوب و  ياهفنأتـسم  هلمج  يدعب  هلمج  هکنیا  یلوا  - 1
لبق و هلمج  ود  نیب  امیف  طابترا  تروص  نیا  رد  دزادرپب . اهنیا  لاثما  شیپ و  بلطم  نامه  هفـسلف  تمکح و  حرـش  هب  ای  دیامن و  زاب  ار  نآ 

. یظفل هن  تسا  يونعم  دعب 
ود نیب  طابترا  تروص ، نیا  رد  تسا  اهنآ  ریغ  ای  لاح و  ای  تفص  ای  ربخ  هک  انبم  نیا  رب  دشاب  هتشاد  بارعا  زا  یعـضوم  هکنیا ، یمود  - 2

. دوب دهاوخ  يونعم  یظفل و  طابترا  يدعب ، یلبق و  دروم 
. دراد يرترب  دنکیم  اضتقا  ار  نآ  تیحجرا  هچنآ  هب  هجوت  اب  مود  هجو  هب  لوا  هجو 

يور رب  ندرک  فقو  دراد . مان  نسح  فقو  هتفرگ ، رارق  نآ  لبق  هک  ياهملک  يور  رب  فقو  دوب  وحن  نیا  هب  هلمج  یتقو  میوگیم : لاـح » »
هب تسا  زیاج  دعبام  هب  لصو  تسا و  یلوا  حجار  لوا  هجو  ظاحل  هب  و  زیاج - نآ  رب  ندرک  فقو  هکلب  تسین  متح  هملک  نامه 

 67 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. حجرم مّود  هجو  ظاحل 

َو ٌتاُملُظ  ِهِیف  ِءامَّسلا  َنِم  ٍبِّیَـصَک  َْوأ   » هرقب هروس  هیآ 19  رد  یلاـعت  قح  لوق  رد  قرب » و   » هملک يور  رب  فقو  نسح ، فقو  ياـهلاثم  زا  و 
. دشابیم ٌقَْرب » َو  ٌدْعَر 

لثم لبق  هلمج  زا  یـشان  لاؤس  زا  تسا  یباوج  درادن و  بارعا  زا  یعـضوم  تسا و  هفناتـسم  ْمُهَِعباصَأ »...  َنُولَعْجَی   » نآ دـعب  ام  هلمج  اریز 
: دنکیم لاؤس  یسک  هکنیا 

َنُولَعْجَی  » هک دوشیم  هتفگ  باوج  رد  و  دـسرب »؟ ناـنآ  رب  یتخـس  نیا  رگا  دـننکیم  راـک  هچ  ةدـشلا » کـلت  مهتباـصا  اذا  نوعنـصی  اـمف  »
دناهداد ناحجر  هدرک و  دییات  ار  نآ  نارـسفم  ناققحم  هک  تسا  نامه  تسا و  هلمج  نآ  بارعا  رد  حـجار ، هجو  نامه  نیا  ْمُهَِعباصَأ »... 

وبا ترابع  تسا . طیحملا » رحبلا   » باتک رد  نایحوبا »  » نارـسفم تجح  و  یناعملا » حور   » باتک رد  یـسولآ  همالع  نیرـسفم ، هلمج  زا  هک 
: تسا نینچ  طیحملا » رحبلا   » رد نایح 
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هنوگچ دعر  نیا  اب  نانآ  لاح  هدش  لاؤس  هک  تسا  نیا  لثم  تسا  ردـقم  لاؤس  باوج  اریز  درادـن  بارعا  زا  یلحم  نولعجی »...  : » هلمج و 
 ...« نولعجی : » تسا هدش  هتفگ  باوج  رد  و  دوب ؟ دهاوخ 

. تسا هدش  فذح  هچنآ  هب  دشابیم  تفص  لحم  رد  اریز  تسا  ندوب  رورجم  نآ  دراد و  بارعا  زا  یلحم  هلمج  هک  تسه  یلوق  «و 
 ...«. مهعباصا نیلعاج  هدش  هتفگ  هکنیا  لثم 

تیلاح ربانب  دشاب  بصن  لحم  رد  هک  دناهتسناد  اور  یخرب  و 
 68 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

« هقعاوص نم   » ریدـقت هتفرگ و  رارق  نآ  ياج  هب  مـالو  فلا  هک  تسا  فوذـحم  لاـحلا ، يذ  هب  عجار  دراد و  رارق  هیف »  » رد هک  يریمـض  زا 
. دشابیم

. درادن یقرف  انعم  حور و  رد  نایح  نبا  ترابع  اب  یناعملا ، حور  رد  یسولآ  ترابع  و 
ْنِإ  » هیطرش هلمج  اریز  ًۀَِهلآ » ِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَأ  َأ   » 36 سی / هروس  هیآ 23  رد  یلاعت  يادخ  لوق  رد  تسا  ههلآ »  » رب فقو  رگید ، ياهلاثم  زا  و 

. دراد هجو  ود  ٍّرُِضب »...  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری 
یفن ینعم  دـنکیم و  تلـالد  نآ  هب  يراـکنا  ماهفتـسا  هزمه  هک  یفن  لـیلعت  قایـس  رد  تسا . بارعا  زا  یلحم  دـقاف  هفناتـسم و  هـلمج  - 1

. دهدیم
: تسا نینچ  ریدقت  و 

هتشاد یتعافش  هک  ضرف  هب   » نایادخ نیا  تعافش  دسرب  نم  هب  يررـض  دهاوخب  یلاعتیادخ  رگا  اریز  متـسرپیمن  ار  ادخ  زج  ینایادخ  نم 
. دنزاس اهر  ررض  نآ  زا  ارم  هک  دنرادن  یئاناوت  دهدیمن و  یعفن  نم  لاح  هب  دنشاب »

ال  » هلمج دـنرادن و  یتمارک  یهاج و  یلاعت  يادـخ  دزن  اـهتب  نیا  هک  دراد  تلـالد  ًاْئیَـش » ْمُُهتَعافَـش  یِّنَع  ِنُْغت  ـال   » یلاـعت يادـخ  لوق  سپ 
هجیتن ذاقنا  یفن  اریز  تسا  هدش  ریبعت  ذاقنا  یفن  اب  تردق  یفن  و  دنرادن ، دنناهرب  یتخـس  زا  هکنیا  هب  یتردق  اهتب  هک  دراد  تلالد  نوذقنی »

. دشابیم تردق  ءافتنا 
 69 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

هجو اریز  دراد  حـیجرت  مود  هجو  هب  لوا  هجو  دـشاب و  ههلآ  تفـص  هک  اـنبم  نیا  رب  تسا  بصن  لـحم  رد  هیطرـش  هلمج  هک  تسا  نیا  - 2
نایز ررـض و  زا  هک  دنتـسه  یئاناوت  نیا  ياراد  دنراد و  یتمارک  هاج و  یلاعت  يادخ  دزن  هک  دنتـسه  ياههلآ  هک  دنکیم  ماهیا  نینچ  مود ،

«21 . » تسا عقاو  فالخ  نیا  دنناهرب و 
. دهدیم تیولوا  لصو  هب  هک  یهجو  زا  دنادیم  حجرا  زیاج و  ار  فقو  هک  یهجو  رابتعا  هب  دوشیم  هدیمان  نسح  فقو  فقو ، نیا 

______________________________

دزن ناـنآ  تعافـش  هک  مریگیمرب  ار  ینایادـخ  ینعی  دـنکیم  هراـشا  نآ  هب  فلؤم  هک  تسا  مود  هجو  تفلاـخم  موهفم  دروـم  نیا  (- 21)
دوجو هجو  چیه  هب  ینایادخ  نینچ  دـنهد و  تاجن  دـسرب  نم  هب  دـهاوخیم  وا  هک  يررـض  زا  ارم  دـنناوتب  دوش و  هتفریذـپ  نابرهم  يادـخ 

. دنرادن
71 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

حلاص فقو  مشش  مسق 

. دراد يونعم  هطبار  نآ  اب  شلبق  ام  ای  شدعب و  ام  هک  تسا  ياهملک  رب  فقو  حلاص ، فقو 
قلعت حـجار  رباـنب  تسا و  تباـث  يونعم  طاـبترا  دوجو  حـلاص  فقو  رد  سپ  دراد . دوجو  یظفل  قلعت  ناـنآ  نیب  حـجار ، رباـنب  نینچمه  و 

ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  www.Ghaemiyeh.comملاعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم دوجوم  نانآ  نیب  زین  یظفل 
. دناقفتم يونعم  طابترا  توبث  رد  ود  ره  نسح ، فقو  حلاص و  فقو  ینعی 

طابترا نیا  دوجو  حـلاص  فقو  رد  درادـن و  دوجو  حـجار  ربانب  یظفل  طابترا  نسح  فقو  رد  هک  تسا  نیا  رگیدـکی  زا  ناشزایتما  هجو  و 
نسح فقو  رد  قباس  هجو  ود  رگا  دریگیم  رارق  اهیلع  فوقوم  هملک  زا  دعب  هک  ياهلمج  تسا : نیا  نآ  نایب  تسا و  تباث  حجار  ربانب 

 72 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هب لاح ... ، ای  تفـص  ای  ربخ ، هکنیا  لثم  دـشاب ، هتـشاد  بارعا  زا  یعـضوم  هلمج  هک  نیاربانب  یناـث ، هجو  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  رد 

. درادن بارعا  زا  یلحم  تسا و  هفناتسم  هلمج  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  زین  لّوا » هجو   » نآ و  دشابیم ، حجار  لوا  هجو  رب  دیآ ، باسح 
: میوگیم

رظن رد  اب  دوخ  دـعب  ام  هب  هملک  هک  تسا  نیا  لضفا  و  دراد ، مان  حـلاص  فقو  نآ  زا  لـبق  هملک  رب  فقو  دـشاب  تروص  نیا  هب  هلمج  یتقو 
رب فقو  حوجرم  هجو  نتفرگ  رظن  رد  اب  دشاب و  هتـشاد  بارعا  زا  یلحم  هلمج  هکنیا  زا  دوب  ترابع  نآ  و  دوش ، لصو  حـجار  هجو  نتفرگ 

لـصو سپ  دشاب ، هتـشادن  بارعا  زا  یلحم  هدوب و  هفناتـسم  هلمج  يدـعب ، هلمج  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  عوجرم  هجو  دـشابیم و  زیاج  نآ 
. دوب دهاوخ  فقو  زا  رتهب 

نیا نآ  لیلد  دـشابیم و  اوُِطبْها » اَْـنُلق  َو   » هرقب هروس  هیآ 36  رد  یلاـعت  قح  هتفگ  رد  اوطبها »  » هملک رب  فقو  حـلاص ، فـقو  ياـهلاثم  زا  و 
نانچ هجو ، ود  نآ  نیرتحیحص  و  دراد ، دوجو  هجو  ود  ربخ ، ادتبم و  ياراد  تسا  ياهلمج  هک  ٌّوُدَع » ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب   » هلمج رد  هک  تسا 

اوـطبها : » تسا نینچ  ریدـقت  دراد و  رارق  وـطبها »  » واو زا  تیلاـح  بصن  لـحم  رد  هدـش  داـی  هلمج  هک : تسا  نیا  هتفگ  نیمـس  همـالع  هک 
. دیتسه رگید  یضعب  نمشد  امش  زا  یخرب  هکیلاح  رد  دیئایب  دورف  میتفگ :- و  ینعی - نیداعتم »

زا یلحم  ٌّوُدَع » ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب   » هلمج هک  تسا  نیا  مود : هجو 
 73 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. دوش هداد  ربخ  نانآ  نیب  توادع  ندوب  زا  هک  دشاب  نیا  دصق  مینک و  ضرف  هفناتسم  ياهلمج  ار  نآ  دشاب و  هتشادن  بارعا 
. دشابیم زیاج  زین » فقو   » هچرگ دوب  دهاوخ  رتهب  نآ  رب  فقو  زا  يدعب  هلمج  هب  اوطبها ،»  » لصو هجو ، نیا  رد 

. دشابیم اْنیَصَع » َو  انْعِمَس  اُولاق   » هرقب هروس  هیآ 93  رد  یلاعت  قح  لوق  رد  انیصع » و   » هملک يور  رب  فقو  نآ ، ياهلاثم  زا  زاب  و 
رد نودب  اهیرـصب و  دزن  رد  دق »  » ریدـقت اب  اولاق »  » لعاف زا  ندوب  لاح  يانبم  رب  دراد  لامتحا  اُوبَرْـشا »...  َو   » هلمج هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  و 

. دشاب بصن  لحم  رد  اهیفوک  دزن  رد  نآ  ندوب  ریدقت 
. دوب هتفای  هار  ناشاهلد  هب  هلاسوگ  تبحم  هکنآ  لاح  میدومن و  تفلاخم  میدینش و  دنتفگ : هک : دوب  دهاوخ  نینچ  تروص  نیا  رد  ینعم 

هب دشاب و  هتشادن  بارعا  زا  یلحم  هدوب و  هفناتسم  هلمج  دوریم  لامتحا  دشاب و  اولاق »  » هلمج رب  فوطعم  اوبرشا » و   » هلمج دراد  لامتحا  و 
رد تسا  هدـش  يرایبآ  بآ ، نیا  اب  نانآ  لد  عرزم  هدـش و  دراو  هلاـسوگ  رهم  ناـنآ  ياـهلد  رد  هک  خـلت  تقیقح   » نیا زا  نداد  ربخ  تهج 

. دشاب هدش  هدروآ  ترابع »
 ...« ْمُُکنامیِإ ِِهب  ْمُکُُرمْأَی  امَْسِئب  ُْلق   » یلاعت قح  لوق  هب  هجو  نیا  فیعضت  رد  وا  تسا . هدرک  فیعضت  ار  رظن  نیا  گرزب  يوحن  یلو 

و  ... » امسئب  » هلمج نیا  نیب  تسا  رتهب  هک : تسا  هتشاد  راهظا  و  اْنیَصَع » َو  انْعِمَس  : » نانآ هتفگ  ربارب  رد  تسا  یباوج  هک  هدرک  لالدتسا 
 74 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

دهاوخ رتهب  لوا  رظن  ود  هب  هجوت  اب  دوخ  دـعب  ام  هب  انیـصع »...  لصو ، رابتعا  نیا  اب  دـشاب . هتـشادن  دوجو  ياهناـگیب  هلمج  یلبق ، تـالمج 
. دوب

. دشابیم فیعض  هچرگ  دوش  ضرف  هفناتسم  هلمج  يدعب ، هلمج  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب  دهاوخ  زیاج  نآ  رب  فقو  و 
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دـشاب لضفا  شدعبام  هب  نآ  لصو  هچ  رگا  حوجرم و  هجو  ظاحل  هب  ندرک ، فقو  هب  تسا  حلاص  هملک  اریز  هدش  هدیمان  حلاص  فقو  نیا 
. حجار هجو  ظاحل  هب 

75 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

زیاج فقو  متفه  مسق 

اب ای  نآ  اب  زاوج  لیبس  رب  دراد و  يونعم  هطبار  نآ  زا  لبق  هلمج  اب  ای  نآ  اب  نآ  زا  دـعب  هلمج  هک  تسا  ياهملک  يور  رب  فقو  زیاج ، فقو 
یلو دشاب  هتـشاد  ار  نسح  فقو  رد  قباس ، هجو  ود  اهیلع  فوقوم  هملک  زا  دعب  هلمج  هکنیا ، بلطم  حیـضوت  دراد . یظفل  هطبار  نآ  لبقام 
نیا هب  دوشیم . هدـیمان  زیاج  فقو  هملک ، نیا  رب  فقو  دـشاب . مکاح  يواـست  هجو  ود  نآ  نیب  هکلب  داد  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  ناوتن 

. دشاب هتشاد  تیحجرا  يرگید ، رب  یکی  هکنیا  نودب  تسا ، زیاج  لصو  فقو و  هک  ینعم 
دوب دـهاوخ  مود  هجو  نتفرگ  رظن  رد  اب  لصو  زاوج  دـشاب و  هلمج  ندوب  هفناتـسم  هک  لّوا  هجو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  فقو  ندوب  زیاـج  سپ 

. تسا تفص  ای  لاح  ای  ربخ  لحم  رد  يدعب  هلمج  هک  ینعی 
: تسا فقو  نیا  ياهلاثم  زا 

 76 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هلمج هک  لیلد  نیا  هب  دـشابیم  ِباذَْـعلا » َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی   » هرقب هروس  هیآ 49  رد  یلاـعت  قح  لوق  رد  باذـعلا »  » هملک يور  رب  فـقو  - 1
دشاب هتشادن  بارعا  زا  یلحم  هدوب و  هفناتسم  هلمج  ای  و  مکنوموسی »  » لعاف زا  تیلاح  رب  دشاب  بصن  لحم  رد  دراد  لامتحا  َنوُحِّبَُذی »...  »

رد هایا »؟ مهوماس  يذـلا  ام  : » دـسرپیم یلئاـس  هک  تسا  نیا  لـثم  دـسریم و  رطاـخ  هب  مکنوموسی »  » هلمج زا  هک  دـشاب  یلاؤس  باوج  و 
 ...« نوحبذی : » دوشیم هتفگ  خساپ 

. دنربارب ود  ره  هکلب  تسین  دوجوم  لامتحا  ود  نیا  نیب  یتیحجرا  و 
ْتَهَتْشا اَم  ِیف  ْمُه  َو   » هلمج اریز  اهَسیِسَح » َنوُعَمْـسَی  ال   » 21 ءایبنا / هروس  هیآ 102  رد  یلاعت  قح  لوق  رد  اهـسیسح »  » هملک يور  فقو  - 2

. دشاب نوعمسی  لعاف  زا  لاح  بصن و  عضوم  رد  دراد  لامتحا  َنوُِدلاخ » ْمُهُسُْفنَأ 
معنت اهنآ  زا  یکی  هک  تشهب  لها  تالاح  زا  یـضعب  نایب  روظنم  هب  و  دشاب . هتـشادن  بارعا  زا  یلحم  هدوب ، هفنأتـسم  هلمج  دراد  لامتحا  و 

. تسا یتیاهن  ار  يداش  نآ  هن  ینایاپ و  ار  معنت  نیا  هن  دشاب . تسا  یمئاد  يداش  یگشیمه و 
. درادن يزایتما  چیه  نآ  رب  تسا و  ربارب  لصو  ینعی  دوخ  لباقم  اب  هک  رطاخ  نیا  هب  دش  هدیمان  زیاج  فقو  فقو ، نیا 
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: هبقارم فقو  ای  هقناعم  فقو  متشه  مسق 

هک ینامز  اـما  داد ، ماـجنا  ار  فقو  اـهنآ  زا  کـی  ره  رد  دوشب  دنـشاب و  مه  اـب  هملک  ود  ياهیآ  رد  هک  تسا  یفقو  هبقارم  اـی  هقناـعم  فقو 
. دوب دهاوخ  يرگید  رب  فقو  عنام  دریگب  تروص  اهنآ  زا  یکی  رب  فقو 

: فقو نیا  ياهلاثم  زا 
و بیر » ال   » رد دوشیم  دنتسه و  مه  دزن  هملک  ود  هیف »  » و بیر »  » تسا ًيدُه » ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ   » هرقب هکرابم  هروس  مود  هیآ  - 1

شدـعبام هب  ار  نآ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هکلب  مینک  فقو  هیف »  » رد میناوتیمن  میدرک  فقو  بیر » ـال   » رد رگا  اـما  درک  فقو  هیف »  » رد اـی 
ترورـض هیف »  » هملک هب  نآ  لصو  هکلب  دوب ، دـهاوخن  زیاـج  بیر » ـال   » هملک رب  فقو  دـننک ، فقو  هیف »  » رد دـنهاوخب  رگا  درک و  لـصو 

. دراد
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یلو تسا  راتخم  مود ، ای  و  لوا ، هملک  رب  فقو  نیب  يراق  سپ 
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. درک فقو  اهنآ  ود  ره  يور  دوشیمن 
رارق مه  يولهپ  ۀنـس »  » يرگید و  مهیلع »  » یکی هملک ، ود  هیآ  نیا  رد  ًۀَنَـس » َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَـمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاـق   » 5 هدئام / هروس  هیآ 26  - 2
هکلب هدوب  عنتمم  ۀنـس »  » يور رب  فقو  دـش  فقو  مهیلع »  » رب یتقو  یلو  تسا  زیاـج  ندرک  فقو  ود ، نآ  زا  کـی  ره  يور  رب  دـناهتفرگ و 

. دش دهاوخ  عنتمم  مهیلع »  » يور رب  فقو  دشاب  ۀنس »  » هملک يور  رب  فقو  دصق  رگا  و  دش . دهاوخ  بجاو  شدعبام  هب  نآ  لصو 
. دوب دهاوخن  زیاج  مه  اب  ود  ره  يور  رد  فقو  یلو  دنک  فقو  ۀنس »  » ای و  مهیلع »  » هملک ود  زا  یکی  يور  رد  دراد  رایتخا  يراق  سپ 

: تسا هتفگ  رشنلا »...   » باتک رد  يرزج  نبا  ققحم  همالع 
فقو فقو  ود  نآ  نیب  تروـص  نیا  رد  دنرامـشیم  زیاـج  ار  يرگید  هملک  يور  فـقو  رگید  یخرب  و  ار ، ياهملک  يور  فـقو  یـضعب  »

. دوب دهاوخ  داضت  يانبم  رب  هبقارم 
دهدیم هزاجا  ار  بیر » ال   » يور فقو  يرظن  بحاص  هکنیا  ریظن  دوب ، دـهاوخن  اور  رگید  هملک  يور  رب  فقو  دـش  فقو  یکی  يور  رگا 

. داد دهاوخن  هزاجا  ار  بیر » ال   » يور رب  فقو  دهدیم  هزاجا  ار  هیف »  » يور فقو  هک  یسک  داد و  دهاوخن  هزاجا  ار  هیف »  » رب فقو  املسم 
هتفرگ مان  تقناعم  فقو  تهج  نادب  فقو  نیا  دوب . يزار  لضفلا  وبا  داتسا  ماما  داد  رارق  هجوت  دروم  ار  تبقارم  فقو  هک  یسک  لوا  و 
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يراق هک  دراد  مان  تبقارم  فقو  تهج  نادب  دنـشکیم و  شوغآ  هب  ار  رگیدمه  هدش و  عقاو  لحم  کی  رد  هملک  ود  زا  کی  ره  هک  تسا 

ار فقو  تهج  نیا  زا  اـی  دتـسیاب . اـهنآ  زا  یکی  يور  هک  دـناهدش  عـمج  نآ  رد  هملک  ود  هک  تسا  یلحم  تبقارم  تئارق ، لاـح  رد  نآرق 
: هک دنیوگیم  تبقارم  فقو 

هملک ود  ره  رد  هک  یتروص  رد  دسانـشب و  دوشیم  فقو  نآ  رب  هک  ار  ياهملک  اـت  دـنکیم  هظحـالم  ار  وا  تسا و  يراـق  بقارم  هدـنونش 
. دنک یئامنهار  داشرا و  هملک  ود  زا  یکی  يور  فقو  هب  ار  وا  درک  فقو 
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. دراد یعاونا  دوخ  و  حیبق ، فقو  مهن  مسق 

: لوا عون 

يارب دشاب . حیحـص  نآ  رب  توکـس  هک  درواین  تسد  هب  ياهدئاف  دنکن و  كرد  فقو  نآ  زا  یئانعم  هدنونـش  هک  دـشاب  یظفل  يور  فقو 
ّنا يور  رب  فقو  ربخ . هب  ادتبا  ادتبم و  رب  فقو  لثم ، تسا . طوبرم  تدش  هب  هملک  نامه  هب  ینعم  ظفل و  رابتعا  هب  هملک  نآ  دـعب  ام  هکنیا 

ناک و مسا  رب  فقو  ای  شاهداوناخ ، مه  زا  یکی  ای  ناک  يور  رب  فقو  نآ ، ربخ  زا  عورـش  ّنا و  مسا  يور  فقو  ای  شنارهاوخ ، زا  یکی  ای 
طرـش و لـعف  يور  رب  فقو  مود ، لوعفم  هب  ادـتبا  دریگیم و  بوصنم  لوعفم  ود  هک  یلعف  لوا  لوعفم  يور  رب  فـقو  شربـخ ، زا  عورش 

هب ادتبا  فوصوم و  يور  فقو  دنگوس ، باوج  هب  ادتبا  دنگوس و  يور  فقو  نآ ، باوج  هب  ادتبا 
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، لاح هب  ادتبا  و  نآ ، بحاص  ای  لاح  لماع  هب  فقو  دّکؤم ، هب  ادتبا  دّکؤم و  يور  فقو  لدب ، هب  ادـتبا  هنم و  لدـبم  يور  رب  فقو  تفص ،
و نآ ، هلص  هب  ادتبا  لوصوم و  مسا  يور  و  ینثتسم ، هب  ادتبا  هنم و  ینثتـسم  يور  فقو  و  زییمت ، هب  عورـش  و  ءای » حتف  هب   » زیمم يور  فقو 
زا ییانعم  هدشن و  لماک  اهنآ  يور  هلمج  هک  اهفقو  لیبق  نیا  زا  نآ و  باوج  هب  ادتبا  رما و  لعف  يور  و  نآ ، ردصم  هب  عورـش  لعف و  يور 
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. تسا حیبق » و   » هدوبن زیاج  دعبام  هب  ادتبا  ندرک و  فقو  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیآیمن و  تسد  هب  نآ 

: مّود عون 

هیآ و  ، 4 ءاسن / هروس  هیآ 11  رد  هیوبال » و   » هملک رد  فقو  لثم  دوشیم  رجنم  یعرـش  مکح  نداد  رییغت  ینعم و  ندرک  دساف  هب  هک  یفقو 
: تسا نیا 

ِْهیََوبَِأل َو  ُفْصِّنلا  اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  »
ِدَْعب ْنِم  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو  ٌَدلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل 

. داد دهاوخ  ار  ینعم  ود  زا  یکی  هیوبال )  ) ظفل رد  فقو  اریز  ٍْنیَد »...  َْوأ  اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو 
کیرش تیم  ردام  ردپ و  تیم و  رتخد  كرت ، ام  فصن  رد  لوا :
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. دنتسه

مکح دـشابیم و  تسردان  ینعم  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا . تیم  رداـم  ردـپ و  مهـس  رگید  فصن  رتخد و  مهـس  كرت  اـم  فصن  مود :
: هک تسا  نیا  یعرش 

ردپ و  ُفْصِّنلا » اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو   » دیامرفیم ادخ  هک  يروطنامه  دشاب  تیم  دنزرف  اهنت  رگا  دربیم  مهـس  ار  كرت  ام  فصن  رتخد 
هراب نیا  رد  ادخ  هک  يروط  هب  دشاب  رتخد  ای  رـسپ  دنزرف  ياراد  تیم  رگا  دنربیم  مهـس  ار  كرت  ام  مشـش  کی  مادک  ره  زین  تیم  ردام  و 

: دیامرفیم
َو  » ساسا نیا  رب  دـشابیم و  ود  ره  رتخد  رـسپ و  دـنزرف  ینعم  هب  دـلو  و  ٌدـَلَو » َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِکل  ِْهیََوبَأـِل  َو  »

قوف عوضوم  هب  هجوت  اب  دشابیم  ثرا  عورف  نایب  زا  دعب  ثرا  لوصا  نایب  ددص  رد  هدوب و  دیدج  هلمج  ُسُدُّسلا » اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل  ِْهیََوبَِأل 
« ... هیوبال و   » رد ادتبا  ياج  تسا و  فصنلا » اهلف   » رد فقو  ياج 

تسا َنوُعَجُْری » ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  یتْوَْملا  َو  َنوُعَمْسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  امَّنِإ   » 6 ماعنا / هروس  هیآ 36  رد  یتوملا » و   » رد فقو  رگید ، لاـثم 
: هک دناسریم  ار  ینعم  نیا  یتوملا » و   » رد فقو 

: تسا نیا  ینعم  تسین  روطنیا  ینعم  هک  نآ  لاح  دنونشیم و  هک  نانآ  اب  دنریذپیم  زین  ناگدرم 
تهج ار  وا  نخس  دنوشیمن و  اریذپ  ار  نامیا  یعاد  دنشابیم  زیخاتسر  زور  باذع  تمعن و  تمایق و  زور  نیرکنم  نامه  هک  نالد  هدرم 
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ناشلامعا يازـس  هب  ناشرفک  ربارب  رد  و  هدرک ، ثوعبم  زیخاتـسر  زور  رد  ار  اهنآ  ادخ  يدوز  نیمه  هب  یلو » ، » دنونـشیمن دایقنا  تعاطا و 

واو واو ، اریز  دشابیم  هّللا »...  مهثعبی  یتوملا  و   » ددجم يادتبا  لحم  و  نوعمسی )  ) رب فقو  ياج  هک  دوشیم  هدیمهف  اجنیا  زا  دناسریم و 
. دشابیم ترخآ  زور  رد  اهنآ  تازاجم  رافک و  لاح  نایب  ددص  رد  هک  هفناتسم  هلمج  هلمج ، تسا و  فانیتسا 

ِیف ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  َُهل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ینْسُْحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَِّلل   » 13 دعر / هروس  همیرک 18  هیآ  رد  هل »  » هملک رد  فقو  دـننام  و 
رد كارتشا  هل »  » هملک رد  فقو  موهفم  ُداهِْملا » َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو  ِباسِْحلا  ُءوُس  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  ِِهب  اْوَدَْـتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاـعیِمَج  ِضْرَأـْلا 

دناهدروآ نامیا  شترـضح  هب  هک  یناسک  اب  دناهدوبن  شماکحا  رماوا و  داقنم  عیطم و  و  دناهدشن ، اریذپ  ار  ادخ  هک  تسا  یناسک  تازاجم 
: هک تسین  دیدرت  چیه  دناهدرک و  تعاطا  ار  نابرهم  يادخ  یهاون  رماوا و  و 

: دیامرفیم  38 هروس ص / هیآ 28  رد  ادخ  تسا  لطاب  هورگ  ود  نیا  ءازج  هک  كارتشا 
59 رـشح / هروس  همیرک 20  هیآ  رد  و  ِراَّجُْفلاَـک » َنیِقَّتُْملا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  »
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« َنوُِزئاْفلا ُمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْسَی  ال   » دیامرفیم
 85 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

ْدَقَف اوُدوُعَی  ْنِإ  َو  َفَلَـس  ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق   » 8 لافنا / هروس  همیرک 38  هیآ  رد  اودوعی » نا  و   » رد فقو  نآ  لـثم  و 
. دشابیم َنِیلَّوَْألا » ُتَّنُس  ْتَضَم 

یقاب دوخ  رفک  رد  هچ  دندرگرب و  ادخ  يوس  هب  دنرادرب و  تسد  دوخ  رفک  زا  هچ  رافک  هک  دهدیم  ار  ینعم  نیا  اوُدوُعَی » ْنِإ  َو   » رد فقو 
. تسا حضاو  ینعم  نیا  نالطب  دنوشیم و  هدیزرمآ  دنهد  همادا  دوخ  دانع  یچیپرس و  هب  هدنام و 

َو ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  اْوَدَتْها  ِدَـقَف  اوُمَلْـسَأ  ْنِإَف   » 3 نارمع / لآ  هکراـبم  هروس  همیرک 20  هیآ  رد  اْوَّلَوـَت » ْنِإ  َو   » رد فـقو  ریظن  و 
نادرگیور مالـسا  زا  هک  ار  نآ  یهارمگ  هدروآ و  مالـسا  هک  ار  یـسک  نآ  ییوج  تیادـه  اْوَّلََوت » ْنِإ  َو   » رد فقو  اریز  ِداـبِْعلِاب » ٌریَِـصب  ُهَّللا 

. تسا راکشآ  ینعم  نیا  ندوب  دساف  دزاسیم و  ربارب  هدش 
َّنِإ ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإ  َو   » 14 ع )  ) میهاربا هکرابم  هروس  همیرک 7  هیآ  رد  مترفک »  » رد فقو  نآ  هیبـش  و 

ینوزفا راـفک  هب  ار  دوخ  تمعن  تسا  هداد  هدـعو  ادـخ  هک  دـهدیم  تسد  هب  ار  روصت  نیا  مترفک »  » رد فـقو  دـشابیم  ٌدـیِدََشل » ِیباذَـع 
بلطم نیا  دـننامب و  یقاـب  ناـشدوخ  یهارمگ  رفک و  رد  اـی  دـنروآ  ناـمیا  شناربماـیپ  وا و  هب  هدوـب و  شیاـهتمعن  رازگـساپس  هچ  دـشخب 

سپ تسا  لطاب  ههادبلاب 
 86 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: هک تسا  نیا  راوازس 
و هدش ، نایب  قیاقح  ات  دنک  فقو  میهاربا  مکندیزال »  » نارمع و لآ  اودتها »  » لافنا و فلس »  » دعر و هروس  ینسحلا »  » هملک رد  نآرق  يراق 

. دنکن روطخ  دارفا  نهذ  هب  لطاب  دساف و  یناعم 

: مّوس عون  *** 

، تافص رد  تاذ و  رد  ادخ  هکنآ  لاح  تسا و  فصتم  اوران  تافـص  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوشیم  نامگ  نینچ  نیا  تسا و  از  مهوت  یفقو 
هّللا رد و  َنیِِملاَّظلا » َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف   » هرقب هروس  هیآ 258  رد  هکنیا  ریظن  دـشابیم  يربم  هزنم و  روبزم  فاصوا  زا 

نادرگرس ناریح و  نامه  تهب  دنتـسه و  كرتشم  تهب  رد  هّللاب ) ذوعن   ) رفاک ادخ و  هک  دوشیم  داجیا  مهوت  نیا  فقو  نیا  زا  دوش  فقو 
هیآ رخآ  هب  ار  نآ  دیاب »  » ای تسا و  رفک  رد  فقو  ياج  سپ  دـشابیم  هصیقن  نیا  زا  هزنم  یلاعت  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـنیوگیم  ار  ندـش 

. دومن لصو 
هک  16 لحن / هروس  هیآ 60  ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  ِءْوَّسلا  ُلَثَم  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال   » رد هّلل »  » هملک رد  فقو  لـثم  و 

َهَّللا ال َّنِإ   ) رد فقو  تحابق  یلعالا » لثملا  هل  تسا : نیا  دـحوم  ره  داـقتعا   » هک یتروص  رد  تسه  زین  ادـخ  يارب  دـب  لـثم  دوشیم  لاـیخ 
دنکیم تلالد  یفقو  نینچ  تسا  هتشذگ  هیآ  رد  فقو  لثم   40 رفاغ / هروس  هیآ 28  28 و  صصق / هروس  هیآ 50  يِدْهَی )

 87 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. تسا دساف  انعم  نیا  و  دهدیم . تیمومع  ار  مالعا  لومعم ، فذح  اریز  دنکیمن ، تیاده  ار  سک  چیه  یلاعت  يادخ  هکنیا ، هب 

هک ینامیا  هب  تسا  ردـص  هعـس  و  ینورد ، قیفوت  نآ  و  دـشابیم ، هصاـخ  تیادـه  روبزم ، هیآ  ود  رد  تیادـه  زا  دوصقم  هک  تهج  نیا  هب 
اطع دهاوخب  شناگدنب  زا  مادک  ره  هب  ار  نآ  ادـخ  و  تسا ، یئادـخ  ياهیطع  قوف ، ینعم  هب  تیادـه  و  دـنزیم ، رـس  نآ  زا  هتـسیاش  لمع 
ْنَم يِدـْهَت  ـال  َکَّنِإ  : » تسا هدومرف  ص )  ) شراوـگرزب ربماـیپ  هب   28 صـصق / هروس  هیآ 56  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  يروط  هب  دـیامرفیم ،
نآ ادـخ  یلو  يرادیم ، تسود  هک  ار  سک  نآ  ینکیمن  تیادـه  وت  ینعی : َنیِدَـتْهُْملِاب » ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ 
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. دشابیم رتاناد  تیاده  نابلاط  هب  وا  و  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  هک  ار  سک 
اور متـس  نتـشیوخب  هک  دیامرفیمن  اطع  یـسک  هب  شناگدنب ، نایم  رد  ار  هصاخ  تیاده  هک ، هدوب  نینچ  شناگدنب  نایم  رد  ادـخ  شور  و 

. دهد حیجرت  تیاده  رب  ار  یهارمگ  تسا و  هتشاد 
هیآ  40 رفاغ / هروس  رد  و  َنیِِملاَّظلا » َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » دـیامرفیم  28 صصق / هروس  هیآ 144 و 50   6 ماعنا / هروس  رد  هکناـنچ  مه 

«. ٌباَّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » دیامرفیم  28
بجاو هیآ ، نایاپ  ای  و  یلعالا -، هملک  اـت  لـصو  اـی  و  لـحن ، هروس  هیآ 60  رد  ءوـسلا  هملک  رد  ندرک  فـقو  مـیرک ، نآرق  يراـق  رب  سپ 

وه نم   » ای نیملاظلا -، موقلا  نآ -، دعبام  هب  ار  يدهی  تسا - بجاو  مود ، هیآ  رد  و  تسا ،
 88 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

، تسا هدش  یئاز  مشخ  تقامح  و  درک ، هانگ  نینچ  رگا  و  دوشن ، لطاب  نامگ  و  دساف ، ینعم  راچد  هدنونش  ات  دنک ، لصو  باذک » فرسم 
هّللاب ذوعا   » تسا هدـش  جراخ  مالـسا  زا  دـشاب ، شروظنم  دـساف  يانعم  و  دـنک ، فقو  هباشم  دراوم  رد  و  تشذـگ ، هچنآ  رد  ادـمع  رگا  و 

«. یلاعت
نایب ءامـسا  نآ  تافـص  ار  اهنآ  قیاقح  هک  تسا  یئامـسا  رد  فقو  حیبق ، فقو  نیمه  ریظن  تسا : هتفگ  دیفملا -» لوقلا  تیاهن   » باتک رد 

. دنکیم
اب هک  دشابیمن  هتـسیاش  تسا و  يدومحم  حودمم و  مسا  نیلـصم  اریز  نوعام 107 ، هکرابم  هروس  هیآ 4  رد  نیلـصملل - رد - فقو  لثم 

تـسا هلمج  نیا  رد  تفـص  نآ  هتفر و  نوریب  ندوب  حودمم  زا  هدش ، لصتم  نآ  هب  هک  یتفـص  اب  حودـمم  مسا  نیا  و  دوش ، دای  لیو  هملک 
. َنوُهاس ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  دناهدومرف : یلاعت  يادخ  هک 

هیآ 19 رد  و  ُهَّللا » اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنـِم  اـم  َو  ، » 3 نارمع / لآ  هکراـبم  هروس  هیآ 62  رد  تسا  هلا - ظـفل - رد  فقو  رتهتـسیاشان ، و  رتدـب ، همه  زا  و 
هیآ 59 رد  یلاعت  يراـب  لوق  رد  اـهملعی » ـال   » ظـفل رد  ندرک  فقو  و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَـف  ( » ص  ) دمحم 47 ترـضح  هکرابم  هروس 

ُْلق ، » 27 لمن / هروس  هیآ 65  رد  لاعتم  يادخ  هتفگ  رد  بیغلا »  » رد فقو  و  َوُه » اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو   » 6 ماعنا / هکرابم  هروس 
اَّلِإ َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ، » 21 ءایبنا / هکرابم  هروس  هیآ 107  رد  كانلـسرا » - » رد فقو  و  ُهَّللا ،» اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال 

« سنالا  » رد فقو  و  َنیَِملاْعِلل » ًۀَمْحَر 
 89 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

هک یـسک  رب  اهنآ ، لاثما  و  اهفقو ، نیا  تحابق  هجو  «- 22 « » ِنوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  ، » 15 تایراذلا / هروس  هیآ 56  رد  - 
و دزیهرپب ، اهفقو  هنوگ  نیا  زا  دیاب  رایـشوه ، يراق  نیاربانب  دشابیمن . یفخم  دراد  دوجو  وا  رد  رکف ، زا  يرثا  ای  درخ ، زا  ياهرهب  نیرتمک 

مه و  ، » تسا هدـش  ضامغا  لباق  ریغ  ییاطخ  و  گرزب ، یهانگ  بکترم  هنرگ  و  دـیامن . زارتحا  اهنآ  زا  تسا  نکمم  شیارب  هک  یئاج  ات 
ذوعن دش . دهاوخ  رفاک  دریگ  تروص  تسیاشان »  » یناعم دصق  هب  و  دمع ، هب  اهلحم  نیا  رد  وا  فقو  هک  یتروص  رد  میتفگ » البق  هک  نانچ 

. کلذ نم  یلاعت  هّللاب 
ترابع هب  تسا ، نیمه  بولطم  روط  هب  فقو  زا  روظنم  و  تسا ، يرایتخا » فقو   » صوصخم تشذـگ ، اهنآ  حرـش  هک  هناگ  هن  ماـسقا  نیا 

زا روظنم  و ،...  نسح و ...  هنوگ  نیا  تسا و  مات  فقو  هنوگنیا ، ای  دوشیم ، فقو  اجنیا  دوش  هتفگ  اـی  دوش ، داـی  فقو  ظـفل  یتقو  رگید 
یناعم هظحالم  اب  دوخ  هدارا  رایتخا و  اب  يراق  و  تسا ، يرایتخا » فقو   » نآ

______________________________

اَهُّیَأ ای   » هیآ رد  ُهَّللا » َو   » رد فقو  لثم  و  َنوُمَْلعَت » ال   » رکذ نودـب  ُْمْتنَأ » َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  : » یلاعت يراب  لوق  رد  متنا » و   » رد فقو  لثم  و  (- 22)
: دسریم نهذ  هب  ریز  دساف  ینعم  ود  زا  یکی  هک  ُِّینَْغلا » َوُه   » رکذ نودب   15 هیآ /  35 رطاف / هروس  ُهَّللا » َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا 
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ادخ هب  امش  ادخ  هب  دنگوس  ینعی  دشاب  دنگوس  هّللا » و  ( » 2 ( ) هّللاب ذوعن   ) تسا ریقف  هّللا  دیریقف و  امش  متنا - ياجب  تسا  فطع  هّللا  و  ( 1)
. تسین تسرد  یناعم  نیا  زا  مادک  چیه  هک  دیتسه  دنمزاین 

 90 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دنکیم فقو  تارابع ، تالمج و  قسن  مظن و  و  تاملک ، تیعقوم  و  تایآ ،

91 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

يرارطضا فقو  اما  و 

ای ندناوخ ، رد  یناوتان  تلع  هب  ای  سفن ، یگنت  ای  ندـیرب  تلع  هب  يراچان ، يور  زا  میرک ، نآرق  يراق  هک  تسا  یفقو  يرارطـضا ، فقو 
تئارق تاملک  لصو  رذـع ، نآ  دوجو  اب  هک  رذـع ، یعون  ندـش  ضراع  ای  ندـش ، هسطع  راچد  ای  نتفر ، باوخ  هب  ای  یـشومارف ، رطاخ  هب 

دشابیم زیاج  ياهملک ، ره  رد  فقو  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دشابیم ، حالـص  هک  دنک  فقو  ییاج  رد  ات  دشاب ، هتـشادن  ناکما  هیقب  هب  هدش 
مزال و شتاعارم  يراق  يارب  هچنآ  یلو  دنک ، فقو  طرـش ، مسا  رد  لوصوم ، مسا  رد  ادـتبم ، رد  هکنیا  لثم  دوشن . مامت  هیآ  يانعم  هچرگ 

رگا دوب ، هدرک  فقو  نآ  رد  هک  دنک  عورـش  ياهملک  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  دـهد ، ماجنا  يرارطـضا  فقو  زا  دـعب  دـیاب  و  تسا ، يرورض 
. دشابیم تسرد  نآ  اب  ءادتبا  هک  دنک  عورش  نآ  لبقام  هملک  زا  هنرگ  و  دشاب ، تسرد  نآ  هب  ادتبا 

 92 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
نینچ ياضتقا  و  دراد ، يونعم  یظفل و  قلعت  دوخ ، لبقام  تاملک  هب  و  دوخ ، دـعب  ام  تاملک  هب  هک  تسا  یتاـملک  میرک ، نآرق  رد  و  *** 

. دوشیم لمع  نآ  هب  و  دوش ، فقو  اهنآ  يور  رد  دنکیم  اضتقا  یببس  دوجو  یلو  تسا ، اهنآ  رد  فقو  عنم  یتاملک ،
َو ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَُـست  َو  ُهوُرِّقَوـُت  َو  ُهوُرِّزَُعت  َو  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنِمُْؤِتل   » 48 حـتف / هکرابم  هروس  هیآ 9  رد  هورقوـت ) و   ) هملک هطوـبرم  ياـهلاثم  زا 
دراد و دوجو  يونعم  یظفل و  طابترا  نآ  لبق  ام  نیب  نآ و  نیب  نیاربانب  دشابیم  اونموتل »  » هب فطع  هوحبـست » و   » هملک دـشابیم ، اًلیِـصَأ ،»
هب ار  دوصقم  فالخ  شدـعب ، ام  هب  نآ  لصو  نوچ  یلو  دـشابیم ، دـعب  ام  هب  نآ  لصو  بوجو  و  هورقوت ،» و   » رد فقو  عنم  نآ  ياـضتقا 
دای ریمـض  هک  یتروص  رد  ددرگیمرب  ص )  ) مرکا یبن  هب  هوحبـست - و  رد - ه »  » ریمـض دوشیم  مهوت  هک  تسا  نینچ  نآ  دروآیم و  نهذ 

فالخ ماهیا  ات  دوشیم ، فقو  هورقوت » و   » رد اذـل  تسا و  ناحبـس  يادـخ  صوصخم  سیدـقت ، حـیبست و  اریز  ددرگیمرب  هّللا »  » هب هدـش 
. ددرگیمرب لج  زع و  يادخ  هب  هوحبست » و   » رد ریمض  هکنیا  هب  دوش  یهیبنت  دوش و  نایب  تقیقح  و  دورب ، نیب  زا  دارم 

ْنَع ٌّدَص  َو  هیآ ) هیقب  رد   ) یلاعت يادـخ  لوق  اریز  تسا . ٌرِیبَک » ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ، » هرقب هروس  هیآ 217  رد  ریبک »  » هملک دروم ، نیا  ياهلاثم  زا  و 
تلالد نآ  هب  لق  هک  تسا  رظن  دروم  بلطم  زا  یتمسق  ِِهب ...  ٌْرفُک  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس 
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هب نآ  لصو  تسا و  ریبک  هملک - رد  فقو  عنم  طابترا  نیا  ياضتقا  دراد و  دوجو  يونعم  یظفل و  طابترا  هلمج  ود  نیا  نیب  نیاربانب  دراد ،

« ِِهب ٌْرفُک  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَص  َو  : » هک وحن  نیا  هب  تسا  دارم  فالخ  مهوم  دعب ، ام  هب  نآ  لصو  نوچ  یلو  دشابیم  بجاو  نآ ، دـعب  هلمج 
. دوشیم فقو  ریبک  رد  تقیقح ، نایب  ماهیا و  نیمه  عفد  يارب  دوشیم . ریبک  هب  فطع 

فوطعم ادتبم و  ربخ  ِهَّللا » َْدنِع  ُرَبْکَأ   » نآ رب  فطع  ِِهلْهَأ » ُجارْخِإ  َو  ، » نآ رب  تسا  فطع  هب » رفک  و   » تسا ادتبم  ّدص -» و   » یلاعت يراب  لوق 
. دشابیم نآ 

در رد  یلاعت  يادخ  دننکیم : گنج  مارح  هام  رد  دـنتفگ : دـندرک و  داریا  ناناملـسم  هب  نیکرـشم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هلاسم  ریرقت  و 
ناحبـس يادخ  هب  دنتـشادزاب ، ادخ  هار  زا  دندش  بکترم  نیکرـشم  ار  هچنآ  یلو  تسا  گرزب  مارح  هام  رد  گنج  دومرف : نیکرـشم  هتفگ 

رد ناناملـسم  گنج  اریز  دشابیم  مارح  هام  رد  ناناملـسم  گنج  زا  رتگرزب  دندنار  نوریب  دوخ  ياهرهـش  زا  ار  ناناملـسم  دندیزرو ، رفک 
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«23 ( » تسا ناحبس  يادخ  يوس  هب  توعد  ناتسرپ و  تب  رافک و  ياهترارش  زا  عافد  نانآ  روظنم  هکلب   ) تسین دوصقم  هسفن  هب  مارح ، هام 
______________________________

. تسا نیا  ثحب  دروم  هیآ  همه  (- 23)
َو ِهَّللا  َْدنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجارْخِإ  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َو  ِِهب  ٌْرفُک  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَص  َو  ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

- ْمُکوُّدُرَی یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  َو ال  ِْلتَْقلا  َنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْنتِْفلا 
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يِذَِّلل ُلوُقَت  ْذِإ  َو   » یلاعت يادـخ  لوق  رد  تسا ،  33 بازحا / هروس  هیآ 37  رد  َهَّللا -» ِقَّتا  َو   » هملک زین  یکی  دروم ، نیا  رگید  ياـهلاثم  زا  و 
یَـشَْخت َو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  ، » یلاعت يادـخ  لوق  اریز  َهَّللا » ِقَّتا  َو  َکَـجْوَز  َکـْیَلَع  ْکِْـسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ 

 ...« ُهاشَْخت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا 
رد تسا  یمکحم  هطبار  یلبق  هلمج  نیب  هلمج و  نیا  نیب  نیارباـنب  دـشاب  ذا »  » هک تسا ، فرظ  زیح  رد  لـخاد  و  لوـقت » ذا  و   » رب فوـطعم 

یلو مینک  لصو  يدعب  ظفل  هب  ار  نآ  هک  دروآیم  مزال  تسا و  هّللا - قتا  و  رد - فقو  عنم  هطبار ، نیمه  ياضتقا  و  ینعم ، رد  ظفل و 
______________________________

ُباحْصَأ َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأَف  ٌِرفاک  َوُه  َو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو  اوُعاطَتْـسا  ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  - 
هجوت دروم  مه  باتک  نیمه  رد  هدمآ و  یـسربط  نایبلا  عمجم  رد  هک  یبارعا  هب  هجوت  اب  ار  هیآ  همجرت  ام  هرقب  َنوُِدلاخ 117  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا 

: مینارذگیم دنمجرا  هدننک  هعلاطم  رظن  زا  تسا  هدوب 
رفک ادـخ و  هار  زا  نتـشادزاب  تسا و  گرزب  هانگ »  » مارح هاـم  رد  لاـتق  وگب : باوج  رد  دنـسرپیم  ار  مارح  رهـش  رد  لاـتق  مکح  زا  وت  زا 

دنهاوخیم رافک - تسا : رتالاب  راتـشک  زا  هنتف  تسا و  رتگرزب  ادخ  دزن  رد  هناشاک  هناخ و  زا  هکم  یلاها  ندنار  نوریب  ادخ و  هب  ندـیزرو 
هک یلاح  رد  ددرگرب و  مالـسا )  ) دوخ نید  زا  امـش  زا  مادک  ره  دننادرگرب و  دوخ  نید  زا  ار  امـش  دنتـسناوت  رگا  ات  دنگنجب  امـش  اب  مادـم 

. دوب دنهاوخ  دلخم  نآ  رد  دنتسه و  خزود  نارای  ناشیا  دوریم و  رده  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  لامعا  دریمب  تسا  رفاک 
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ادـخ لوسر  باطخ  هیدـبم » هّللا  ام  کسفن  یف  یفخت  و   » هک نایب  نیا  هب  تسا . دوصقم  ینعم  فالخ  مهوم  يدـعب  تالمج  هب  نآ  لـصو 
ص)  ) ادخ لوسر  دوب  ادخ  لوسر  هدرب  هک  تسا  هثراح  نب  دـیز  سک  نیا  دـناهدرک و  ناسحا  ماعنا و  وا  هب  ربمایپ  ادـخ و  هکنآ  هب - تسا 

لوسر هب  یلاعت  يادخ  باطخ  باطخ ، هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  تفریذـپ - دوخ  یگدـناوخ  دـنزرف  هب  ار  وا  دـعب  درک و  دازآ  ار  وا  ادـتبا 
زا لطاب  مهوت  نیا  ات  دوشیم  فقو  هّللا » قتا  و   » رد انبم  نیمه  رب  شاهدناوخ - دنزرف  هب  ادـخ  لوسر  باطخ  هن  دـشابیم - شدوخ  یمارگ 

دازآ مالغ  هب  ص )  ) مرکا لوسر  فرط  زا  و  تسا ، ادـخ  لوسر  هب  هّللا  زا  باطخ  هکنیا  هب  دـشاب  یهیبنت  دوش و  ناـیب  تقیقح  و  دورب ، نیب 
«24 . » تسین هثراح  نب  دیز  هدش 

. درامشیمن زیاج  ار  اهلحم  نآ  رد  فقو  یمومع ، دعاوق  هک  یئاج  رد  دهدیم  هزاجا  ار  فقو  هک  بابسا  للع و  زا  دراوم ، نیا  ریغ  و 
دوشیمن یطوبـضم  نیعم و  هدعاق  لومـشم  هدوبن و  رودـقم  اهنآ  نتخاس  دودـحم  و  تسا ، نوگانوگ  عونتم و  للع  بابـسا و  نیا  نوچ  و 

. میتشاذگن دشابیم  للع  بابسا و  نامه  هجیتن  هک  اهفقو ، عون  نیا  رب  یصاخ  مسا 
______________________________

ار دـیز  هب  ربمایپ  لوق  یلوا  هک  تسادـخ  مالک  ود  ره  نآ  زا  دـعب  تالمج  مه  و  هّللا » قتا  و   » زا لبق  تـالمج  مه  هک  تسناد  دـیاب  (- 24)
. دزاسیم حضاو  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  عضو  لاح و  یمود  دنکیم و  لقن 
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تایآ ياهتنا  رد  فقو  رد  املع  « 25  » بهاذم

هراشا

: لثم دراد  رارق  نآ  رد  هک  تسا  ياهملک  نیرخآ  هیآ ، نایاپ  هیآ : ياهتنا 
. دنراد بهذم  راهچ  تایآ  نایاپ  رد  فقو  هب  تبسن  مالسا  ياملع  يوه  ایح و  ابجع ، الیکو ، بآملا ، میظع ، نوحلفملا ، نیملاعلا ،

: لوا بهذم 

مکحم و هطبار  لبق  هیآ  رگا  یتح  قلطم ، تروص  هب  نآ  زا  دـعب  هملک  اـب  ءادـتبا ، ندوب  زیاـج  و  تسا ، تاـیآ  ناـیاپ  رد  فقو  ندوب  زیاـج 
:15 رجح / هیآ 92  رد  فقو  لثم  سکعرب  دشاب و  هتشاد  دعب  هیآ  اب  يدیدش 

______________________________

. دشابیم رظن  هدیقع و  ینعم  هب  دروم  کی  يانثتسا  هب  باتک  نیا  رد  بهاذم  ای  بهذم  (- 25)
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:113 قلع / هروس  هیآ 9  نایاپ  رد  فقو  ای  َنُولَمْعَی » اُوناک  اَّمَع   » هروس نامه  هیآ 93  زا  ءادتبا  و  َنیِعَمْجَأ ،» ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَر  َوَف  »
لثم دوشب ، یلطاب  دساف و  يانعم  هب  رجنم  نآ  رد  فقو  رگا  یتح  یَّلَـص » اذِإ  ًاْدبَع   » هروس نامه  هیآ 10  زا  ادـتبا  و  یْهنَی » يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ  - »

یلاعت يادـخ  هک  تسا  نیا  هدـش  دای  هیآ  ناـیاپ  رد  فقو  موهفم  َنیِّلَـصُْمِلل ،» ٌلـْیَوَف  : » 107 نوعاـم / هروس  هیآ 4  ياـهتنا  رد  ندرک  فـقو 
. تسین دوصقم  هیآ  نآ  زا  انعم  نیا  هکنآ  لاح  و  تسا . هداد  میب  كاله  لیو و  اب  ار  ناراذگزامن 

هیآ 151 نایاپ  رد  ندرک  فقو  لثم  دشاب  هتـشادرب  رد  يدـساف  ینعم  يدـعب  هیآ  لوا  زا  ادـتبا  یلو  دـشاب  اور  هیآ  نایاپ  رد  فقو  هکنیا  ای 
تافاص 37: هروس 

دوشیم رجنم  دساف  ینعم  نیا  هب  نآ  زا  ادتبا  هک  هّللا ،» دلو   » زا ینعی  هروس  نامه  يدعب  هیآ  لوا  زا  ءادتبا  و  َنُولوُقََیل » ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ  »
هرخالاب َْدلُوی »...  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل   » تسا هزنم  سدقم و  دنزرف  نتشاد  زا  يادخ  هک  نآ  لاح  تسا و  تباث  یلاعت  يادخ  يارب  دنزرف  دوجو  هک 

ینعم و  دـشاب ، مکحم  سکعرب ، دـعب و  ام  هب  قلعت  رگا  یتح  تسا » زیاـج   » قلطم روط  هب  تاـیآ ، ناـیاپ  رد  فقو  بهذـم  نیا  هب  هجوت  اـب 
. دوش لصاح  نآ  زا  زین  يدساف 
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. تسا هتفای  ترهش  ءادا  لها  رثکا  دزن  تسوا و  زا  ریغ  ینادنمشناد  و  نامیالا » بعش   » باتک رد  یقهیب  ماما  راتخم  بهذم ، نیا 

دوخ لمع  نیا  زا  يراق  هک ، دنراد  هدیقع  دننادیم و  ربتعم  یتنس ، لمع  کی  ناونع  هب  ار ، تایآ  نایاپ  رد  فقو  قلطم  بهذم ، نیا  ناوریپ 
. دربیم شاداپ 

لالدتـسا هدـش  لقن  ص )  ) ربمایپ هجوز  اهیلع ، یلاعت  هّللا  ناوضر  هملـس  ما  باـنج  نینمؤملا ، ما  زا ، هک  یتیاور  هب  بهذـم ، نیا  تحـص  رب 
ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب   » دومرفیم درکیم . عطق  اههیآ ، زا  کی  ره  نایاپ  رد  دناوخیم  نآرق  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  تسا : هتفگ  وا  تسا  هدـش 

نایاپ ات  درکیم  فقو  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا   » دومرفیم دعب  درکیم  فقو  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  : » دومرفیم دـعب  درکیم و  فقو  ِمیِحَّرلا »
: ثیدح

تـسا نیا  بهذم  نیا  رب  ثیدح  تلالد  هجو  دناهدروآ . زاب  دوخ  ياهباتک  رد  نارگید  يذـمرت و  دواد ، وبا  دـمحا ، ماما  ار  ثیدـح  نیا 
طابترا اهنآ  نیب  هکنیا  اب  تسا  هتـشاذگ  هلـصاف  شتافـص  فوصوم و  نیب  هدرک و  فقو  میحرلا »  » و نیملاعلا »  » رد ص )  ) ادـخ لوسر  هک ،

. دراد دوجو  یهجوت  لباق  لاصتا  مکحم و 
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: تسا هتفگ  بهذم  نیا  رادفرط  ءاملع  زا  یضعب 
نآ شور  و  ص )  ) ادخ لوسر  تیادـه  زا  يوریپ  اریز  دـنک ، ادـیپ  طابترا  قلعت و  شدـعب  امب  هچ  رگا  تسا و  تایآ  نایاپ  رد  فقو  لضفا 

. یهتنا دراد . تیولوا  راوگرزب 
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رظن هتکن  نیا  اب  تسا  موظنم  رعش  رد  هیفاق  لثم  روثنم و  نخـس  رد  عجـس  هلزنم  هب  تایآ ، نایاپ  هک  هدش  لالدتـسا  بهذم  نیا  عفن  هب  زین  و 
. دنتسه فقو  ياهلحم  اهنآ  هک 

: مود بهذم 

طابترا يدـعب  تاملک  اب  تایآ  ینایاپ  تاملک  نیب  ام  هک  یتروص  رد  تسا  نآ  زا  دـعب  هملک  اب  ادـتبا  تایآ و  نایاپ  رد  فقو  ندوب  زیاـج 
يادتبا نیب  هیآ و  ياهتنا  نیب  رگا  سپ  دوشن . مهوت  دارم  فالخ  ناشدعب  ام  زا  ادتبا  اهنآ و  هب  فقو  رد  هکنیا  ای  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یظفل 

« نوثوعبمل  » رد نآرق  يراق  تسا  زیاج  ، 83 نیففطم / هروس  هیآ 4  رد  َنُوثوُْعبَم » ْمُهَّنَأ  :- » لثم دشاب  هتـشاد  دوجو  یظفل  طابترا  يدعب  هیآ 
ٍمْوَِیل  » شدـعب ام  هب  ار  َنُوثوُْعبَم » ْمُهَّنَأ   » هیآ ددرگرب و  تسا  راوازـس  یلو  دـیامن ، لمع  تشذـگ  هملـس  ما  زا  هک  یثیدـح  هب  و  دـنک ، فقو 
هدرک عمج  ار  یظفل  قلعت  هظحـالم  هملـس و  ما  ثیدـح  هب  لـمع  تروـص  نیا  رد  هک  دریگب  رظن  رد  ار  یظفل  قـلعت  دـنک و  لـصو  ٍمیِظَع »

. تسا
نایاپ رد  فقو  لثم  دناسرب  ار  يدساف  ینعم  دعب  ام  هب  ءادتبا  یلو  دنکن  یماهیا  هنوگچیه  داجیا  هدوب و  حیحـص  هیآ  نایاپ  رد  فقو  رگا  و 

هیآ ناـیاپ  رد  يراـق  تسا  زیاـج  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ُهَّللا » َدـَلَو   » زا ءادـتبا  و  َنُولوُقََیل » ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  ـالَأ  ، » 37 تاـفاص / هروس  هیآ 151 
بجاو وا  يارب  هیآ ، نایاپ  رد  فقو  زا  سپ  یلو  دشاب  هدرک  لمع  قباس  ثیدح  هب  ات  دنک  فقو 
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. دنک هراشا  دارم  ینعم  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  دساف  ینعم  مه  وت  ات  دنک  لصو  شدعبام  هب  ار  نآ  ددرگرب و  تسا 

هب دیاب  هکلب  تسین  زیاج  فقو  تروص  نیا  رد  َنیِّلَـصُْمِلل ، ٌْلیَوَف  رد - فقو  لثم  دنک  ماهیا  ار  يدـساف  ینعم  هیآ  نایاپ  رد  فقو  رگا  اما  و 
. دوش عیرست  دوصقم  ینعم  نایب  رد  هتفر و  نیب  زا  دساف  ینعم  مه  وت  ات  دوش  لصو  شدعب  ام 

: موس بهذم 

حیحـص تیاور  نآ  هچ  تسا  قلطم  روط  هب  تایآ ، نایاپ  رد  تکـس  زاوج  ربانب  ندیـشک  سفن  نودـب  تایآ ، نایاپ  رد  تکـس  ندوب  زیاج 
. دناهتفرگ رارق  تایآ  نایاپ  رد  هک  یتاملک  نایب  ینعی  نایب  دصق  هب  دشابن  ای  دشاب 

هتفگ وا  تسا ، هدرک  يروآداـی  ءادـتبالا  فـقولا و  یف  یفتکملا  شباـتک ، رد  یناد  ورمع  وـبا  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  بهذـم  نـیا  دنتـسم 
تیاور ام  هب  فسوی  نب  رمع  تفگ : درک ، تیاور  ام  هب  ناـقد  دـمحم  نب  رفعج  تفگ : درک ، تیاور  اـم  هب  يرقم  دـمحا  نب  سراـف  تسا :

: تفگ درک ، تیاور  ام  هب  نودمح  وبا  تفگ : درک ، تیاور  ام  هب  كریش  نب  نیسح  تفگ  درک ،
هیآ رخآ  رد  ندرک  تکس  تفگیم : درکیم و  تکس  هیآ  ره  نایاپ  رد  يو  هک  درک  تیاور  ام  هب  يرصبلا  ءالع  نب  ورمع  یبا  زا  يدیزی ،

. یهتنا تسا ...  رتبوبحم  نم  يارب 
تکس ینعم  هب  ار  هملس  ما  ثیدح  رد  فقو  بهذم ، نیا  ناوریپ 
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«. تسا تکس  تایآ  نایاپ  رد  فقو  عطق و  زا  روظنم  دناهتفگ : و  . » دناهدرک لمح 
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: منکیم ضرع 
روآدای ار  عطق  تکس و  ظفل  ناگتـشذگ  اریز  دشاب  بهذم  نیا  يارب  يدنـس  دناوتیمن  هدش  تیاور  يرـصب  ءالع  نب  ورمع  زا  هک  رثا  نیا 

کی هب  تئارق  ءاملع  ناینیـشیپ  ناـبز  رد  عطق  تکـس و  فقو ، هناـگ  هس  تاـملک  سپ  دوب ، فقو  هملک  ود  ره  زا  ناـشروظنم  دـندشیم و 
هدـش دای  رثا  رد  تکـس  زا  روظنم  قوف  بلطم  ربانب  دناهتـشاذگ و  قرف  رخأتم  ياملع  هناـگ ، هس  ظاـفلا  نیا  یناـعم  نیب  تسا و  هدوب  ینعم 
رضاح لاح  رد  هک  موهفم  نآ  هب   » تکس هب  هملس  ما  ثیدح  رد  فقو  لمح  و  درادن . دوجو  بهذم  نیا  يارب  یلیلد  نآ  رد  تسا و  فقو 

. دشابیم رهاظ  فالخ  دراد »
. دشابیم فعض  یتسس و  تیاهن  رد  نایراق  هماع  دزن  رد  بهذم  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  هب 

: مراهچ بهذم 

هیآ ینایاپ  تاملک  زا  دعب  تاملک  دید  دیاب  نیاربانب  تسین  هیآ  ياهتنا  هک  تسا  یتاملک  رد  فقو  مکح  لثم  تایآ ، نایاپ  رد  فقو  مکح 
قلعت ود  نآ  نیب  رگا  دوب و  دهاوخن  زیاج  هیآ  نایاپ  رد  فقو  دشاب  دوجوم  یظفل  قلعت  طابترا و  اهنآ  نیب  رگا  درادن ، ای  دراد  هطبار  نآ  اب 

. دوب دهاوخ  زیاج  ندرک  فقو  دشابن  طابترا  و 
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باجیا ار  یظفل  طابترا  هک  يونعم ، قلعت  سکع  رب  دـشابیم  مه  يونعم  قلعت  یظفل ، قلعت  همزال  هک  يدـیمهف  تشذـگ ، ـالبق  هچنآ  زا  و 
نیا نارادـفرط  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  درادـن . دوجو  بهذـم  نیا  رد  فقو  ظاحل  هب  نآ  ریغ  هیآ و  ناـیاپ  نیب  یتواـفت  سپ  دـنکیمن 

هیآ یناـیاپ  تاـملک  هک  زین  رگید  تاـملک  يـالاب  رد  هک  ناـنچ  دـناهدرک ، عضو  تاـیآ  ناـیاپ  رد  ار  نوگاـنوگ  فـقو  تاـمالع  بهذـم ،
. دناهدرک هدافتسا  هدش  دای  مئالع  زا  دنشابیمن 

. دناهدرمش زاجم  يرگید  تئارق  هب  هجوت  اب  هتسنادن و  زیاج  یتئارق  هب  هجوت  اب  ار  تایآ  زا  یضعب  نایاپ  رد  فقو  نینچ  مه  و 
. دشابیم ِلاصْآلا ،» َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ، » رون 24 هروس  هیآ 36  رد  لاصآلا - و  ظفل - ثحب ، دروم  ياهلاثم  زا  و  *** 

زیاج یظفل  قلعت  رطاخ  هب  دندرک و  تئارق  ءاب  رسک  اب  ار  حبـسی »  » هک روهمج  تئارق  ساسارب  نآ  رد  فقو  یلو  تسا  هیآ  نایاپ  هملک  نیا 
. دشابیمن

. دشابیم حبسی »  » لعاف ِهَّللا » ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال   » قح ترضح  لوق  رد  لاجر »  » هک تسا  رارق  نیا  زا  طابترا  و 
نیا رد  دـناهدناوخ و  لوهجم » تروص  هب   » ءاب حـتف  اب  ار  حبـسی »  » لـعف هک  هبعـش  رماـع و  نبا  تئارق  ساـسا  رب  تسا  زئاـج  نآ  رد  فقو  و 

دوجوم يدعب  هیآ  تاملک  رگید  و  لاصالا »  » نیب امیف  یظفل  قلعت  تروص 
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ینادرم نانآ  ینعی  لاجر » مه   » هک ریدـقت  نیا  اب  دوب  دـهاوخ  ربخ  فوذـحم  يادـتبم  يارب  تئارق  نیا  يانبم  رب  لاجر »  » اریز دوب  دـهاوخن 
 ... دنتسه

هیآ نایاپ  هملک  نیا  تسا  ِدـیِمَْحلا » ِزیِزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ  ، » 14 میهاربا / هکراـبم  هروس  لوا  هیآ  رد  دـیمح »  » ظـفل زین  یکی  اـهلاثم  زا  و  *** 
نیب هک  یطابترا  رطاخب  و  دـشابیم ، ءارق  بلغا  تئارق  هک  هلالج  ظفل  رد  اه »  » ندوب رورجم  ینعی  يِذَّلا » َهَّللا   » تئارق هب  هجوت  اب  یلو  تسا 

نآ ناـیب  اـی  و  ِدـیِمَْحلا » ِزیِزَْعلا   » زا لدـب  هلـالج  ظـفل  تئارق ، نیا  رد  اریز  تسین  حیحـص  ندرک  فقو  دراد  دوـجو  يِذَّلا » َهَّللا   » و دـیمح » »
. دشابیم

رد دـشابیم و  رماع  نبا  رفعج و  یبا  عفان ، تئارق  قباطم  هک  هلالج  ظفل  عفر  ینعی  يِذَّلا » َهَّللا   » تئارق هب  هجوت  اب  تسا  زیاج  نآ  رب  فقو  و 
نآ ربخ  ادـتبم و  تئارق  نیا  يانبم  رب  هلالج  ظـفل  اریز  درادـن  دوجو  یظفل  قلعت  يِذَّلا » ُهَّللا  َو  « » ِدـیِمَْحلا ِزیِزَْعلا   » ینعی اـهنآ  نیب  تئارق  نیا 
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ياملع بهذم  نیا  و  يذلا -» هّللا  وه   » تروص نیا  هب  تسا  فوذحم  يادـتبم  ربخ  ای  دـشابیم  يذـلا »...  ینعی   » نآ زا  دـعب  لوصوم  مسا 
خیش ققحم  همالع  ینامع ، دیعـس  نب  یلع  هب  نیـسح  دمحم  یبا  خیـش  همالع  يدنواجـس ، روفیط  نب  دمحم  هّللا  دبع  یبا  ماما  لاثما  فقو ،

. تسا ینومشا  میرکلا  دبع  نب  دمحا  لیلج  خیش  و  يراصنا ، يایرکز  خیش  مالسالا 
میدرک رکذ  البق  هک  فقو  هناگهن  عاونا  ناشیا ، بهذم  ربانب  و 
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. تفای دهاوخ  ققحت  تایآ ، نایاپ  رد 

: دوشیم میدقت  هک  تایآ  نایاپ  رد  اهنآ  ياهلاثم  فقو و  ماسقا  کنیا  و 

: تنس فقو  لوا : عون  *** 

«- ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل   » 13 و دعر / هکرابم  هروس  هیآ 17  ياهتنا  رد  َلاْثمَْألا » ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک  : » تسا عون  نیا  ياهلاثم  زا  و 
.97 ردق / هکرابم  هروس  هیآ 3  رد 

مزال فقو  مود : عون  *** 

، نآ ياهلاثم  و  دوشیم . مهوت  يدـساف  يانعم  دوش ، لصو  شدـعب  ام  هب  رگا  هک ، تسا  ياهملک  رد  فقو  مزال ، فقو  دـش : هتفگ  رتشیپ  و 
َو ، » هرقب هروس  هیآ 145  ياهتنا  رد  تسا  نیملاظلا »  » رد فقو  تایآ ، نایاپ  ياهلاثم  زا  تشذگ و  امش  رظن  زا  تایآ  ینایاپ  تاملک  ریغ  رد 

تـسا هیآ  نایاپ  نآ  تسا و  مزال  نیملاـظلا -»  » رد فقو  سپ  َنیِِملاَّظلا » َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل 
هک یتروص  رد  تسا  نیملاـظلا »  » تفـص لوصوم  مسا  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  دوـش  لـصو  ُمُهاـْنیَتآ -» َنیِذَّلا   » هب هک  یتروـص  رد  اریز 

تسین روطنیا 
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لثم دناهدروآ  نامیا  هک  تسا  باتک  لها  زا  یناسک  حدم  نآ  زا  دوصقم  دشابیم و  هنوفرعی »  » هلمج نآ  ربخ  تسا و  ادـتبم  نیذـلا »  » هکلب
. وا نارای  مالس و  نب  هّللا  دبع 

ْمُهَّنَأ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  َِکلذَک  َو   » دشابیم رفاغ 40 ، هکرابم  هروس  هیآ 6  رد  رانلا -» - » رد فقو  زین ، یکی  اهلاثم  زا  و 
. تسا مزال  هیآ  ینایاپ  هملک  رانلا -» - » رد فقو  و  ِراَّنلا ،» ُباحْصَأ 
 ...« َشْرَْعلا َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا   » یلاعت يادخ  لوق  هب  هک  یتروص  رد  اریز 

نیذـلا هکلب - تسین  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا  رانلا » باحـصا  - » يارب تفـص  لوصوم  مسا  هک  دیـسر  دـهاوخ  رظن  هب  نینچ  دوش  لصو 
و- دشابیم ، اُونَمآ »...  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  هلمج  نآ  ربخ  تسا و  ادتبم  َُهلْوَح » ْنَم  َو   » شرعلا نولمحی 

. دنراد یعضوم  فقوم و  هچ  اهناسنا  ربارب  رد  هکنیا  تسا و  شرع  نالماح  لاوحا  نایب  هیآ  زا  دوصقم 

: مات فقو  موس : عون 

هعجارم اجنآ  هب  یتساوخ  رگا  تشذـگ ،» ناترظن  زا   » البق رگید ، دراوم  و  تایآ ، نایاپ  رد  هناگ ، هن  ماـسقا  ناـیب  رد  نآ  ياـهلاثم  فیرعت و 
هروس هیآ 98  رد  نیح »  » و ٍنِیبـُم » ٍلالَـض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِلـَب   » 31 ناـمقل / هروس  هیآ 11  رد  نیبـم  رد  فـقو  زین  یکی  هـلمج  نآ  زا  نـک و 

. تسا ٍنیِح » یلِإ  ْمُهانْعَّتَم  َو   » 10 سنوی /
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یفاک فقو  مراهچ : مسق  *** 

اهنآ نیب  هکلب  درادـن  یظفل  طاـبترا  شلبق  اـم  هب  نآ  دوخ  نآ و  هب  شدـعب  اـم  هک  تسا  ياهملک  رد  فقو  یفاـک ، فقو  هک ، دـش  ناـیب  و 
. تسا رارقرب  يونعم  طابترا 

َّنِإ  » هلمج اریز - تسا ، ًاریِْذبَت » ْرِّذَُـبت  َو ال   » 17 ءارسا / هروس  هیآ 26  رد  اریذـبت »  » رد فقو  تایآ ، نایاپ  رد  فقو  هنوگ  نیا  ياـهلاثم  زا  و 
، ریذبت زا  یهن  هفـسلف  اب  هطبار  رد  ار  نهذ  هک  تسا  يدـیدج  هیفانیتسا  هلمج  درادـن و  بارعا  زا  یلحم  ِنیِطایَّشلا » َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَـبُْملا 

. یظفل هن  تسا  يونعم  دوخ  لبق  ام  هب  نآ  قلعت  سپ  دزاسیم ، نشور 

نسح فقو  مجنپ : مسق 

یظفل قلعت  هک  تسا  نیا  حـجار  دراد و  يونعم  قلعت  نآ  لبق  ام  هب  اـی  نآ  هب  اـی  شدـعب  اـم  هک  ياهملک  يور  رب  تسا  یفقو  نسح ، فقو 
107 ص :  نسح .....  فقو  مجنپ : مسق  ءادتبالا 107  فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم  دشاب . هتشادن  دوجو  اهنآ  نیب  امیف 

هس ِْبیَْغلا » ُِملاع  - » رد هک  اریز  ًادَمَأ » یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ   » 72 نج / هروس  هیآ 25  رد  تسا  ادما » - » رد فقو  تایآ ، نایاپ  رد  نآ  ياهلاثم  زا 
: دراد دوجو  هجو 

 108 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. تسا بیغلا - ملاع  وه  نآ - ریدقت  تسا و  رمضم  يادتبم  ربخ  ِْبیَْغلا » ُِملاع  : » لوا

. تسا یبر -» - » زا لدب  مود :
. تسا یبر -»  » يارب نایب - فطع  موس :

. دوب دهاوخ  يونعم  طقف  طابترا  لوا  هجو  ربانب 
. دوب دهاوخ  يونعم  مه  یظفل و  مه  طابترا  رگید  هجو  ود  ربانب  و 

ینآرق مظن  تروص  نیا  رد  اریز  دراد  تافانم  ًادَحَأ -» ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  - » رد ءاف  دوجو  اب  هجو  ود  نیا  تسا : هتفگ  یـسولآ  همالع  یلو 
سک چیه  رب  دراد  دوجو  بیکرت  نیا  رد  هک  یتسـس  للخ و  ادحا » هبیغ  یلع  رهظی  الف  ادما ، بیغلا  ملاع  هل  لعجی  مأ  - » دوب دـهاوخ  نینچ 

بترتـم لوا  هجو  رب  تسا  دوـجوم  ود  نآ  رد  هک  یفعـض  و  دراد ، تیحجرا  رگید  هجو  ود  رب  لوا  هـجو  نیارباـنب ، یهتنا  تـسین . هدیـشوپ 
. دوب دهاوخ  نسح  هیآ ، نایاپ  ادما -» - » رد فقو  اذل  دشابیمن و 

حلاص فقو  مشش : مسق  *** 

. دراد یظفل  طابترا  حجار  ربانب  يونعم و  طابترا  نآ  لبق  ام  هب  ای  هملک  دوخ  هب  نآ  دعب  ام  هک  تسا  ياهملک  يور  رد  فقو  حلاص  فقو 
هیآ 161 رد  نودبعت -» - » رب فقو  تایآ ، نایاپ  رد  نآ  ياهلاثم  زا  و 

 109 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هب هک  دـشابیم . لوصوم  مسا  ام »  » تسا و فطع  يارب  َنوُدـُبْعَت -» ام  َو   » رد واو  هک  اریز  تسا  َنوُدـُبْعَت » ام  َو  ْمُکَّنِإَـف   » 37 تافاص / هروس 

« َنِیِنتاِفب ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام   » هلمج تسا و  هیفان  ام » «- » َنِیِنتاِفب ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام   » يدـعب هیآ  رد  اـم »  » تسا و هدـش  فطع  مکناـف ،» - » رد مک »  » ریمض
هعم لوعفم  تهج  هب  بصن  لحم  رد  اـم -» - » تیعم و واو  َنوُدـُبْعَت » اـم  َو   » رد واو  هک  هتفر  رامـش  هب  زیاـج  و  تسا ، ّنا  ربخ  عفر  لـحم  رد 
نم اهنودـبعت  یتلا  مکتهلا  مکناف و  : » تسا نینچ  ریدـقت  تسا و  هتفرگ  ار  ّنا  ربخ  ياج  دراد  تلالد  هنراـقم  ینعم  هب  نوچ  و  دـشاب . ندوب 
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مه نیرق  دیتسرپیم  یقیقح  يادخ  ياج  هب  ار  اهنآ  هک  ناتنایادـخ  امـش و  اهتدابع ،» نع  نوکفنت  اهنع و ال  نولزت  ءانرق ال  یلاعت  هّللا  نود 
: تسا هتفگ  نیا  ریظن  ریبعت  نیا  و  دینادرگیم ، ور  اهنآ  شیاتس  تدابع و  زا  هن  دیرادیمرب و  تسد  اهنآ  زا  هن  دیتسه 

هجو نیاربانب  و  دـشابیم » دوخ  شزرا  هارمه  یـسابل  ره  دوخ ، لام  هارمه  یناسنا  ره  ینعی  هنمث :» بوث و  ّلک  نا  هتعیـضو ، لجر  لـک  نا  »
طوبرم نآ  اب  ینعم  رد  هچرگ  درادـن  دوخ  لبق  ام  اـب  یظفل  طاـبترا  چـیه  هک  دوب  دـهاوخ  یلقتـسم  هلمج  َنِیِنتاـِفب -) ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  - ) هلمج

. تسا حجرا  دناهتفگ  نیرسفم  رتشیب  هک  يروط  هب  لوا  هجو  دشابیم و 
***

110 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

زیاج فقو  متفه : مسق 

ظفل رد  تسا  زیاج  و - تسا . یعطق  يونعم  قلعت  دراد و  قلعت  شلبق  ام  هب  ای  نآ  هب  شدـعب  اـم  هک  تسا  ياهملک  يور  فقو  زیاـج ، فقو 
. دیآ دیدپ  حجار  ریغ  قلعت  اهنآ  نیب  زین 

هیآ  3 نارمع / لآ  هکرابم  هروس  رد  َنیِقَّتُْمِلل -» ْتَّدِـعُأ  - » یلاعتیراب لوق  رد  نیقتملل - رد - فقو  یکی  تاـیآ  ناـیاپ  رد  نآ  ياـهلاثم  زا  و 
. تسا  134

نآ لدـب  ای  و  نآ ، ناـیب  فطع  اـی  ّرج  لـحم  رد  نیقتم و  تفـص  دراد  لاـمتحا  ِءاَّرَّضلا ) َو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا   ) رد لوصوم  مسا  اریز 
. دشاب

عفر لحم  رد  دراد  لامتحا  و  هک »...  ار  یناسک   » منکیم حدـم  حدـما )  ) لثم یلعف  ندوب  ردـقم  اـب  دـشاب  بصن  لـحم  رد  دراد  لاـمتحا  و 
. درادن ناحجر  يرگید  رب  یکی  دنشابیم و  يواسم  تالامتحا  نیا  همه  و  نیذلا ...  مه  لثم  یئادتبم  نتفرگ  ریدقت  رد  اب  دشاب 

تبقارم فقو  متشه : مسق  *** 

هیآ 31 رد  یلاعت ، يادـخ  لوق  رد  َنیِمِداَّنلا »  » هملک تایآ  نایاپ  رد  شیاهلاثم  زا  تشذـگ و  اهفقو  عاونا  نایب  رد  نآ  ياـهلاثم  فیرعت و 
يادخ لوق  رد  کلذ »  » هملک اب  تسا  َنیِمِداَّنلا » َنِم  َحَبْصَأَف  ، » 5 هدئام / هروس 

 111 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
لـصو لوا ، هملک  رد  فقو  هک  ینعم  نیا  هب  دوب  دـهاوخ  حیحـص  لدـب  لیبس  رب  هملک ، ود  ره  يور  رد  فقو  و  َکـِلذ » ِلْـجَأ  ْنِم   » یلاـعت
دیامن لصو  یمود  هب  ار  یلوا  دنکیم  باجیا  دنک  فقو  مود  هملک  رد  دهاوخب  هک  یتروص  رد  دنکیم و  باجیا  ار  دـعب  ام  هب  مود  هملک 

. تسین زیاج  اهنآ  ود  ره  رد  ندرک  فقو  و 

حیبق فقو  مهن : مسق  *** 

هراشا

هیآ رد  يوه -» - » هملک رد  فقو  تایآ  نایاپ  رد  شیاهلاثم  زا  تشذـگ و  فقو  ماسقا  نایب  رد  نآ ، ياـهلاثم  ناـیب  و  حـیبق ، فقو  فیرعت 
. داتفا دهاوخ  ياهلصاف  مسق  باوج  نیب  مسق و  نیب  اریز  دشابیم . يوَه » اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  ، » 53 مجن / هروس  لّوا 

نآ دروآیم و  مهوت  هب  ار  يدساف  ینعم  هک  تهج  نیا  هب  دشابیم  حیبق  فقو  زین ،  107 نوعام / هروس  هیآ 4  َنیِّلَصُْمِلل ) ٌْلیَوَف   ) رب فقو  و 
. تسا لیو  اب  نارازگزامن  نداد  میب 
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بجوم ار  دساف  ینعم  هّللا ) دلو   ) زا ادـتبا  نوچ  تسا  حـیبق  َنُولوُقََیل ) ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ   ) 37 تافاص / هیآ 151  ناـیاپ  رد  ندرک  فقو  و 
. تسا هزنم  اربم و  نآ  زا  ادخ  هک  دوشیم 

: دنراد خساپ  ود  هملس  ما  ثیدح  هب  رظن  نیا  نارادفرط 
112 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: لوا خساپ 

لیلع فیعـض و  ار  نآ  ربخ ، ندوب  عوطقم  تلع  هب  يواحط ، : » تسا هتفگ  راطوالا » لین   » باتک رد  یناکوش  همالع  تسین . لصتم  نآ  دنس 
یلعی زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  ثیل  تیاور  هب  هراب  نیا  رد  تسا و  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  هملس  ما  زا  هکیلم  یبا  نبا  تسا  هتفگ  و  تسا . هدرمش 

. تسا هدرک  دانتسا  هملس  ما  زا  کلمم  یبا  نب 
. تسین داریا  هدش ، دای  داریا  تسا : هتفگ  رجح  نبا  ظفاح  همالع  اما 

هکیدانسا هب  تسا و  هتسناد  حیحص  ار  نآ  هدرک و  لقن  هطساو  نودب  هملـس ، ما  زا  هکیلم ، یبا  نبا  زا  ار » ثحب  دروم  ثیدح   » يذمرت اریز 
. یناکوش هتفگ  نایاپ  تسا . هداد  حیجرت  هدش  هدرب  مان  کلمم  نب  یلعی  نآ  رد 

: مود باوج 

رد فقو  ندوب  زیاـج  میلعت و  ار  اـهنآ  لـصاوف  دوخ ، ناراـی  هب  هک  هدوب  نیا  تاـیآ  ناـیاپ  رد  ندرک  فقو  زا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  دوـصقم 
. دیامرف مالعا  ار  هیآ  ره  ياهتنا 

زا دـصق  اریز  تسین ، تسرد  تسا  تنـس  فقو  تایآ ، لـصاوف  رد  فقو  هک ، ثیدـح  نیا  هب  ندرک  لالدتـسا  تسا : هتفگ  يربعج  ققحم 
فقو فقو ، نیا  هکنآ  لاح  و  دـناهدیمان ، تنـس  فقو  ار  نآ  هدرک و  تلفغ  ینعم  نیا  زا  ياهدـع  و  تسا ، اههلـصاف  مـالعا  اـهفقو ، نیا 

یهتنا دهد . ماجنا  دبعت  روط  هب  ار  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هچنآ  رگم  تسین  تنس  یلمع  ره  هکنیا  يارب  تسا ، نایب 
 113 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

ناونع هب  ار  تایآ  ینایاپ  تاملک  رد  فقو  ثیدح  هب  لالدتـسا  يو  هک  هدرک  تیاور  ینالقـسع  ظفاح  زا  دیفملا » لوقلا  ۀیاهن   » بحاص و 
: تسا هتفگ  هدرک و  يریگ  یپ  فقو  ندوب  تنس 

، نیملاعلا رد  دوبن  نیا  روظنم  رگا  و  دـنک ، نایب  ناگدنونـش  رب  ار  تایآ  رخآ  ات  هدومرفیم  فقو  تایآ  نایاپ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  ارهاـظ 
زا تفـص  عـطق  ینعی  لـمع  نیا  رد  هـچنآ  دـنکیم و  عـطق  فوـصوم  زا  ار  تفـص  اـهنآ  رد  فـقو  هـکنیا  يارب  درکیمن ؛ فـقو  مـیحرلا ،

. میدروآ دیفملا  لوقلا  ۀیاهن  زا  هچنآ  نایاپ  تسین .» هدیشوپ   » یسک رب  دروخیم  مشچ  هب  فوصوم 
: دوب رظن  راهچ  تایآ  رخآ  رب  فقو  دروم  رد  ثحب  هصالخ  هجیتن : *** 

: لوا رظن 

فالخ ینعم  دشابن و  ای  دشاب  اهنآ  نیب  یظفل  قلعت  هاوخ  ینعی  قلطم  تروص  هب  يدعب  هیآ  لوا  زا  ادـتبا  زاوج  هیآ و  نایاپ  رد  فقو  زاوج 
. دیآ دیدپ  نآ  مدع  ای  دارم 

: مود رظن 

هیآ ناـیاپ  رد  دـشاب  دوجوم  یظفل  قلعت  رگا  و  دـشابن ، نیب  رد  یظفل  قلعت  رگا  يدـعب ، هیآ  زاـغآ  زا  ادـتبا  زاوج  و  ناـیاپ ، رد  فقو  زاوج 
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دهاوخن حیحـص  ندرک  فقو  دوش  مهوم  ار  یفالخ  ینعم  هیآ ، نایاپ  رد  فقو  رگا  و  ددرگیم . لصو  دـعب  اـم  هب  سپـس  دوشیم و  فقو 
دعب ام  هب  دیاب  هکلب  دوب 

 114 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هیآ ياهتنا  دیاب  امتح  دوش  رجنم  يدساف  ینعم  هب  يدعب  هیآ  لوا  زا  عورـش  اما  دشابن  فالخ  مهوم  هیآ  نایاپ  رد  فقو  رگا  و  دوش . لصو 

. دوش لصو  يدعب  هیآ  يادتبا  هب 

: موس رظن 

. ندیشک سفن  نودب  تایآ  نایاپ  رد  تسا  تکس  زاوج 

: مراهچ رظن 

. تسا تایآ  يانثا  رد  فقو  دننامب  تایآ  نایاپ  رد  فقو  مکح 
اهنت قیفوت   ) و دش . مولعم  تیارب  تسا  دراو  نانآ  هتفگ  رب  هک  یتاداریا  نانآ و  لیالد  هناگراهچ ، تارظن  نارادـفرط  هتـشذگ ، ثحابم  زا  و 

(. تسا لاعتم  يادخ  بناج  زا 

بهاذم حجرا 

. تسا مراهچ  بهذم  نم ، رظن  رد  قوف ، بهاذم  حجرا  دیوگ » فلؤم  »
یتقو رگم  دنوشیمن  حضاو  راکشآ و  همه ، همه و  اهنآ ، تارابع  يراوتسا  بولسا ، ماکحتسا  زاجعا ، رس  اسر ، تغالب  تایآ ، یناعم  اریز 

هب هیلع  مسقم  طرش ، هب  باوج  هیلا ، دنسم  هب  دنسم  دنوش ، هتـسویپ  مه  اب  تارابع  دنورب  نیب  زا  اهیگدنکارپ  دنبای ، طبر  مه  هب  تالمج  هک 
، زیمم هب  زییمت  لاح ، يذ  هب  لاح  لماع ، هب  لومعم  هب ، مسقم 

 115 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هب تایآ ، نایاپ  رد  فقو  و  دنوش . همیمض  و ...  و ...  و ...  فوصوم ، هب  تفص  هنم ، لدبم  هب  لدب  دّکؤم ، هب  دّکوم  هنم ، ینثتسم  هب  ینثتسم 

دوصقم ینعم  ندشن  موهفم  بجوم  هلصاف ، لوصح  هک  تسین  کش  و  دنکیم ، داجیا  هلصاف  دندش  دای  هک  يدراوم  نیب  ارثکا  قلطم ، روط 
نیتـم و کبـس  نآ  و  دـنراد ، دوـجو  تاـیآ  رد  هک  تغـالب  ییاـبیز و  همه  نآ  نینچ  مه  تسا و  میرک  نآرق  تاـیآ  مظن  نـتفر  نـیب  زا  و 

ثیدح دناهدرک و  دانتـسا  نآ  هب  هناگ  هس  بهاذم  نارادفرط  هچنآ  اما  و  تفر ، دنهاوخ  نیب  زا  همه  بیکرت  تدوج  تقد و  نآ  و  مکحم ،
: ریز لیالد  هب  دنکیمن  دییشت  ار  نانآ  بهذم  دییأت و  ار  نانآ  ياعدا  دنرادن  تسد  رد  يرگید  دنتسم  دناهدومن و  ناونع  ار  هملس  ما  قباس 
، تاهج یـضعب  زا  رجح  نب  ظـفاح  بناـج  زا  نآ  ندـش  هتـشاگنا  حیحـص  و  دراد ، دوجو  تبارغ  فعـض و  قوف  ثیدـح  دانـسا  رد  لوا -:

یمامت زا  هک  یعقوم  رگم  دریگ  رارق  لالدتسا  هیام  دناوتیمن  ثیدح  و  دربیمن . نیب  زا  رگید  تاهج  زا  ار  روبزم  ثیدح  تبارغ  فعض و 
. دوش جاجتحا  تسا  میرک  نآرق  ظافلا  هب  طوبرم  هچنآ  هب  نآ ، اب  هک  صوصخب  دشاب ، ملاس  تبارغ ، اهفعض و 

زا تایآ  نایاپ  رد  فقو  هک  هدوب  هلأسم  نیا  نایب  يارب  تایآ  نایاپ  رد  ص )  ) ربمایپ فقو  هک ، درادـن  دوجو  تلـالد  نیا  ثیدـح  رد  مّود :
روظنم ود  هب  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  فقو  هک  تسا  نیا  بیرق  لامتحا  هکلب  دربیم  باوث  اهنآ  ماجنا  زا  فلکم  هک  تسا  ییاهتنس 
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: دریگ تروص 

: فلا
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. دشاب دوجوم  دعب  ام  هب  یظفل - قلعت  هچرگ  تایآ ، نایاپ  رد  فقو  زاوج  ینعی  دشاب  فقو  زاوج  نایب  يارب 
ب:

تنـس هب  تبـسن  وا  شناد  ملع و  زا  وت  و  دراد ، ار  بهذـم  نیا  رجح  نبا  ظفاح  هک  نانچمه  هباحـص ، هب  تایآ  نیب  اـمیف  ياههلـصاف  میلعت 
. یتسه هاگآ  یبوخب  ص ،)  ) ربمایپ

ار بلطم » نیمه   » زین دـشابیم  تغل  نید و  مولع  نآرق و  مولع  رتشیب  رد  زربم  قذاح و  ناداتـسا  زا  دوخ  هک  يربعج  همالع  ققدـم ، ماـما  و 
. تسا هتشاد  راهظا 

يور رگید  زیچ  لامتحا  هک  یلیلد  تسا : نیا  درادن  دیدرت  کش و  نآ  تحص  رد  يدحا  و  دنراد ، فارتعا  رارقا و  ملع ، لها  همه  هچنآ  و 
. دشابیم طقاس  نآ  هب  ندرک  لالدتسا  دوریم  نآ 

ناسنا هک  تسا  ییاهتنس  زا  تایآ ، نایاپ  رد  فقو  هک : دیامرف  نایب  ات  درکیم ، فقو  تایآ  نایاپ  رد  ص ،)  ) ربمایپ هکنیا  هب  میلست  اب  موس :
نآرق همه  رد  ار ، يراک  نینچ  ص ،)  ) ربمایپ دـنک  تلالد  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  ثیدـح  رد  دـباییم ، شاداپ  اهنآ ، هب  لمع  تروص  رد 

. تسا هحتاف  هروس  صوصخم  يرما ، نینچ  دنراد  تلالد  هک  دوشیم  تفای  یتایاور  هکلب  دادیم ، ماجنا 
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، ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دناوخیم : ص )  ) ربمایپ هک  دناهدرک  تیاور  هملس ، ما  زا  هکیلم ، یبا  زا  مکاح  همیزخ و  نبا  ینطقراد و  هلمج  زا 
َتْمَْعنَأ َنیِذَّلا  َطارِص  َمیِقَتْسُْملا ، َطارِّصلا  اَنِدْها  ُنیِعَتْسَن ، َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  ِنیِّدلا ، ِمْوَی  ِِکلام  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هحتاف هکرابم  هروس  صوصخم  تئارق  هب  ثیدـح  نیا  سپ  درکیم ، ادـج  هیآ  هب  هیآ  ار  نآ  و  َنیِّلاَّضلا ، َال  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع ،
. دراد تلالد 

تـسا مولعم  اریز  تسا ، هحتاف  هروس  تءارق  صوصخم  ۀیآ - ۀـیآ  هتئارق  عطقی  ناک  هریغ - يذـمرت و  تیاور  رد  تئارق  زا  دارم  نیاربانب  و 
لمح دـیقم ، هب  قلطم  و  صاخ ، عوضوم  هب  ماـع  عوضوم  دـنروخیم و  یخرب  هب  یخرب  دـننکیم و  حرـش  ار  یـضعب  اـهتیاور ، یـضعب  هک 

. دوشیم
لـضف هروس  نیا  هک  هدومرف ، فقو  هیآ  ره  نایاپ  رد  هدرک و  ادج  مه  زا  هیآ  هب  هیآ  ار ، هحتاف  هروس  اصوصخم  ص )  ) ربمایپ لیلد  نیا  هب  و 

یلعم نبا  دیعس  تیاور  تشذگ  هچنآ  لیلد  و  دراد . نآرق  ياههروس  ریاس  هب  تبـسن  یلاع ، تلزنم  و  الاو ، تیعقوم  میظع و  تعفر  دیزم و 
: تفگ هک  تسا  هر ) )

« راوگرزب نآ  هب  مدرک  مامت  ار  مزامن  هکنیا  زا  سپ  . » مدادن باوج  نم  و  دندز ، ادص  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـناوخیم ، زامن  دجـسم  رد 
.« مهدب ار  امش  باوج  متسناوتن  مدناوخیم و  زامن  هّللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع 

زا هکنآ  زا  شیپ  دـندومرف : هاگنآ  ْمُکِییُْحی » اِمل  ْمُکاـعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  : » دـیامرفیمن یلاـعت  يادـخ  اـیآ  دـندومرف : ترـضح 
ياههروس مظعا  هک  داد  مهاوخ  دای  امش  هب  ياهروس  يورب  نوریب  دجسم 
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. دشابیم میرک  نآرق 

: مدرک ضرع  دورب ، نوریب  تساوخ  یتقو  تفرگ . ار  متسد  هاگنآ 
؟ داد مهاوخ  دای  امش  هب  تسا  میرک  نآرق  ياههروس  مظعا  هک  ياهروس  دیدومرفن  رگم 

يراخب ار  ثیدح  نیا  ماهدش ، هداد  هک  یمیظع  نآرق  تسا و  یناثم  عبـس  هروس  نیا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
. تسا هدرک  تیاور 

نیا يذـمرت  تسا ، یناـثملا  عبـس  و  باـتکلا ، ما  نآرقلا  ما  َنیَِملاـْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دـندومرف : ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لـقن  هریرهوبا  زا  و 
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: تسا هتفگ  هدروآ و  زاب  ار  تیاور 
. تسا یحیحص  نسح  ثیدح 

«: لاؤس »
ما هروس » نیا  ارچ   » و دراد ؟ تلـالد  نآ  هب  يراـخب  تیاور  هک  ناـنچ  مه  هدـش  میرک  نآرق  هروس  نیرتـگرزب  هحتاـف ، هکراـبم  هروـس  ارچ 
؟ دراد تلالد  نآ  هب  يذمرت  ثیدح  هک  نانچ  دشابیم  یئیش  نآ  ساسا  لصا و  يزیچ  ره  ّما »  » هکنیا هب  هجوت  اب  تسا  باتکلا  ما  نآرقلا ،

نیا هک  يروط  هب  دشابیمن ، اهنآ  رب  لمتشم  میرک ، نآرق  رگید  ياههروس  هک  یثحابم  بلاطم و  هب  تسا  لمتـشم  هروس  نیا  اریز  باوج » »
نمضتم لامجا  وحن  هب  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  میرک  نآرق  یناعم  مامت  هروس 
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تسا وحن  نیا  هب  نآ  نایب  و  دشابیم . نآ  دصاقم  حرـش  لیـصفت و  تسا  میرک  نآرق  رد  هچنآ  همه  تسا و  هدش  نآ  دصاقم  مولع و  مامت 

: تسا هداد  رارق  فده  ار  دصقم  جنپ  یلک » روط  هب   » نآرق هک 
: زا تسا  ترابع  لّوا  فده 

ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   » هلمج اب  فدـه  نیا  هب  وا و  هیلامک  تافـص  لامج و  لالج و  فاصوا  همه  هب  نیقی  اب  ماوت  داـقتعا  یلاـعت ، يراـب  دـیحوت 
. تسا هتفر  هراشا  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا 

: زا تسا  ترابع  مود  فده 
هدش هراشا  نیدلا  موی  کلام  یلاعت ، يادخ  لوق  رد  فده  نیا  هب  ناراکهانگ و  هب  دنـسپان  ماجنارـس  دیعو  ناعیطم و  هب  ریخ  شاداپ  هدعو 

. تسا
: زا تسا  ترابع  موس  فده 

اب زج  هک  اهراک  همه  ماجنا  رد  یناوتان  هب  فارتعا  نینچ  مه  تسا ، هیهلا  رماوا  ياضتقم  هک  یلمع  ماکحا  و  اهنآ ، رد  صالخا  تاداـبع و 
. تسا هدومرف  هراشا  ُنیِعَتْسَن » َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ   » اب فده  نیا  هب  ناحبس  يادخ  و  دشابیمن ، رودقم  قح  ترضح  قیفوت  يرای و 

: زا تسا  ترابع  مراهچ  فده 
هب هک  یتسار  هار  دـیامرفیم  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ناسنا  هک  نابرهم  يادـخ  هاگرد  هب  عرـضت  ترخآ و  ایند و  رد  یتخبـشوخ  هار  نایب 

. تسا هدرک  هراشا  َمیِقَتْسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدْها   » هیآ رد  هلاسم  نیا  هب  و  دناسرب ، ترخآ  ایند و  یگدنز  یتخبشوخ 
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: زا دشابیم  ترابع  مجنپ  فده 
ربخ دـناهداد و  همادا  ار  ربمایپ  هار  هک  نانآ  و  لسرم ، ناربمایپ  ینعی  شماـکحا ، عرـش و  هب  ناـیعاد  و  هّللا ، یلا  ناـیعاد  دوجو  زا  نداد  ربخ 
رافک نوگانوگ  فیاوط  لاثما  دناهدومن  زواجت  وا  یهاون  رماوا و  دودـح  زا  و  هدرک ، ضارعا  وا  حیحـص  نید  زا  هک  یناسک  عضو  زا  نداد 

ِْریَغ  » اـب نآ  مود  شخب  هب  و  ْمِْهیَلَع » َتْـمَْعنَأ  َنـیِذَّلا  َطارِـص   » اـب فدـه  نـیا  لوا  تمـسق  هـب  و  دـنراد . دوـجو  هـک  يداـضتم  تاجتـسد  و 
. تسا هدومرف  هراشا  َنیِّلاَّضلا » َال  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا 

دـصاقم و هب  و  هتفرگرب ، رد  ار  ینآرق  مولع  و  تسا ، الاب  حطـس  هجرد  الاو و  تلزنم  ياراد  باتکلا ،) ۀـحتاف   ) هروس نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
نیا اب  هناگ  جنپ  ياهزامن  نینچ  مه  و  تباتک ، طخ و  هاگدید  زا  هچ  و  توالت ، ظفلت و  ظاحل  هب  هچ  میرک  نآرق  دراد ، هراشا  نآ  فادـها 

، دناوخب شیاهزامن  رد  ات  دنک ، ظفح  هتفرگ و  دای  ار  هروس  نیا  هدش  فظوم  درم ، هچ  دشاب و  نز  هچ  ناملـسم  ره  و  دوشیم ، زاغآ  هروس 
هب دوش ، توالت  نآ  رد  هحتاف  هروس  هکنیا  رگم  دیآیمن  باسح  هب  زامن  الوصا  و  دشابیمن ، حیحـص  هروس ، نیا  ندناوخ  نودب  زامن  اریز 

: تسا هدومرف  مرکا  ربمایپ  هکنیا  لیلد 
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ۀحتاف هروس ، نیا  تاـهج  نیمه  هب  و  دـناهدرک . لـقن  نارگید  يراـخب و  ار  ثیدـح  نیا  دـناوخن » هحتاـف  هروس  هک  ار  یـسک  تسین  زاـمن  »
. دوشیم تئارق  رارکت  هب  اهزامن و  یمامت  رد  رابود  اریز  تسا ، هدش  هدیمان  یناثم  هک  نانچ  مه  تسا . هدش  هدیمان  باتکلا 
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دزاس و ادج  مه  زا  ار  نآ  تاملک  دشاب  هتشاد  یهجوت ، لباق  تیانع  هروس ، نیا  توالت  هب  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  هک  تسین  روآ  تفگش  سپ 
ناوج و نز ، درم و  ریغص ، ریبک و  و  دننک ، ظفح  ار  نآ  هیآ  هب  هیآ  و  نآ ، هملک  هملک  یگمه ، ناناملـسم  ات  دنک ، فقو  هیآ  ره  ياهتنا  رد 

. دنونشب راوگرزب  نآ  زا  حول  هداس  نشخ  نیشن  هیداب  رکف و  نشور  برع  و  دننک ، ذخا  راوگرزب  نآ  زا  غلاب  هچب و  زینک ، هدرب و  ریپ 
نینچ دیجم ، نآرق  ياههروس  زا  ياهروس  رد  ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  هدشن  ملـسم  میاهتفای - فوقو  تایاور  رابخا و  بتک  هب  هک  اجنآ  ات  و 

. تسا هدومرف  هحتاف  هروس  رد  هک  دشاب  هدرک 
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ءادتبا

، هک ياهملک  اب  رگم  تسین  اور  ادتبا  و  تشذگ ، هک  نانچ  تسا ، يرارطضا » يرایتخا و  ، » هک فقو  فالخ  رب  تسا  يرایتخا »  » طقف ءادتبا 
ینعم فالخ  ای  دـیآ ، دوجو  هب  رظن  دروم  ضرغ  رد  یللخ  رگا  سپ  دـنکن . ماهیا  ار  دوصقم  ینعم  فالخ  دـشاب و  مـالک  دوصقم  هب  یفاو 

. دیامن زارتحا  و  دزیهرپب ، نآ  زا  تسا  بجاو  نآرق  يراق  رب  و  دش ، دهاوخ  تشز  حیبق و  دوش ، یعادت  دوصقم 
شسفن دنکیم و  توالت  ار  هرقب  هروس  هیآ 29  ًاعیِمَج »...  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ، » یلاعتیراب لوق  نآرق ، يراق  یتقو  نیارباـنب 

هب یفاو  هک  دنک  زاغآ  ياهملک  زا  ادتبا  عقوم  هب  دیاب  دیامنیم  فقو  َّنُهاَّوَسَف » ، » رد راچان  هب  دنک و  فقو  تومس »  » رد هک  دهدیمن  يرای 
. دش دهاوخ  حیبق  ضرغ و  لخم  ءادتبا  نیا  دنک ، عورش  ِءامَّسلا » َیلِإ   » زا رگا  و  دیامن ، زاغآ  يوَتْسا » َُّمث   » زا هک  تسوا  رب  و  دشاب ، دوصقم 
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وا رب  ندرک  عورش  عقوم  دنک  فقو  ْمُُکقُزْرَی »  » رد دناوخب و  ار  ْمُْکیَلَع »...  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ، » 35 رطاف / هروس  هیآ 3  یتقو  و 

. درک دهاوخ  یعادت  ار  یتشز  دساف و  ینعم  دنک  ءادتبا  ْمُُکقُزْرَی » ِهَّللا  ُْریَغ   » زا رگا  دنک و  زاغآ  ٍِقلاخ » ْنِم  ْلَه   » زا تسا  بجاو 
: دوشیم رکذ  الیذ  هچنآ  زا  تسا  تئارق  زاغآ  حیبق ، يادتبا  ياهلاثم  زا  و 

«. ٌَۀلُوْلغَم ِهَّللا  ُدَی  ًاَدلَو ، ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  ٍۀَثالَث ، ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  َمَیْرَم ، ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ٌریِقَف ، َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ، ُْنبا  ُحیِسَْملا  ِهَّللا ، ُْنبا  ٌْریَزُع  »
. تسین هدیشوپ  یسک  رب  دش  دای  هک  یظافلا  نیا  اب  اهندرک ، ءادتبا  نینچ  تحابق 

: تسا ادتبا  عون  نیا  ياهلاثم  زا  زاب  و 
رد نتـشاد  يوقت  زا  ادخ ، هب  نامیا  زا  هک  دراد  یعادـت  نینچ  نیا  يادـتبا  هک  اریز  َهَّللا ،» اوُقَّتا  ِنَأ  ْمُکاَّیِإ  و  ْمُکِّبَر ، ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  ْنَأ  ْمُکاَّیِإ  َو  »

. دیشاب هتشاد  زارتحا  ادخ ، ربارب 
، ار تالمج  تیعقوم  تایآ و  یناعم  دنکیم ، تئارق  ار  ياهلمج  هچ  دـمهفب  و  دـشاب ، رادـیب  تئارق ، لاح  رد  نآرق ، يراق  تسا  مزال  سپ 

. دنکن تشز  يادتبا  و  صقان ، فقو  دتفاین و  روذحم  هب  ات  دریگب  رظن  رد 
: تسا هتفگ  دیفملا » لوقلا  تیاهن   » باتک رد 

نیا هب  هدش  نآ  رب  فقو  هک  ياهملک  زا  ادتبا  تحابق  یتشز و 
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. دنکیم یعادت  ار  یلطاب  دساف و  يانعم  دهدیمن -، يدیفم  ینعم  هک - تسا  اهظاحل 
هب تسا  بجاو  هدیرب ، شـسفن  اهلحم  نینچ  رد  هک  یـسک  هب  سپ  دوشیم . لقن  يرفاک  زا  هک  تسا  یبلطم  شدـعب  ام  هملک و  نآ  دوخ  - 
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هدیزرو رفک  یلاعت  يادخ  هب  هک  اسب  يا  هدرک و  هانگ  دنکن  نینچ  رگا  و  دزاس ، لصتم  نآ  دعب  هب  ار  مالک  لبق  تمـسق  و  ددرگرب ، لبق  ام 
(. دش هتفگ  البق  هک  نانچ  مه  دشاب ، هتشاد  يدصق  نینچ  رگا   ) تسا

يدراوم رد  ادتبا ، هنوگ  نیا  و  دوشیم ، راچان  زین  حـیبق  يادـتبا  هب  دوشیم ، روبجم  حـیبق  فقو  هب  هک  نانچ  مه  نآرق ، يراق  تسناد  دـیاب 
دعب ام  زا  ءادـتبا  هب  اذـل  و  دـنک ، تئارق  نایاپ  ات  ار  نآ  هک  دـنکن  يرای  يراق  سفن  و  دـشاب ، ینالوط  ینیدیب  بهذـم و  هتفگ ال  هک  تسا 
رفک هتفگ  همه  و  ددرگرب . اولاق  لاق و  هب  هکنیا  درادن  ياهدئاف  دیرب  دـهاوخ  وا  سفن  راچان  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  اریز  دوشیم ، راچان  مالک 

. تسا
َُهل ُنَْحن  ام  َو   » ات هک  ِةَرِخْآلا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  َو  ، 23 نونمؤم / هکرابم  هروس  هیآ 33  رد  یلاعت  يراب  لوق  لثم 

. تسا رفک  بلطم  همه  و  دوشن ، عطق  بلطم  نیا  نایاپ  ات  شسفن  هک  دوشیم  ادیپ  يراق  مک  اریز  دباییم - همادا  هیآ 38  نایاپ  َنِینِمْؤُِمب »
، فقو لصو و  تشذگ  هچنآ  ریظن  ینالوط ، دروم  کی  رد   » هصالخ
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دشابیم هانگ  بکترم  دهد  ماجنا  دمع  روط  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  یـسک  هچ  رگا  دشاب و  رفک  نآ  ندش  يدمع  هک  درادن  دوجو  یئادتبا  و 

: منکیم ضرع  یهتنا » يدیمهف ...  هک  نانچ 
هتـشادن روظنم  ار  دساف  يانعم  نیا  وا  یلو  دوش ، لصاح  یلطاب  دساف و  يانعم  هک  دهد  ماجنا  ار  یئادتبا  ای  لصو ، فقو ، ادمع ، يراق  رگا 

. هّللاب ذوعن  دش ، دهاوخ  رفاک  دیامن  دصق  ار  شیانعم  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  ادمع ، رگا  و  دوب ، دهاوخ  هانگ  وا  يدمع  لمع  دشاب ،
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فقو اب  هطبار  رد  یمهم  لئاسم  يروآ  دای 

هراشا

یـصاخ شزرا  تیمها و  زا  هک  هدرک  داـی  ءادـتبا ، فـقو و  عـضوم  اـب  هطبار  رد  ار  یلیاـسم  رـشنلا ،»  » باـتک رد  يرزج ، نبا  قـقحم  ماـما 
ياهباتک زا  هک  ار  يرگید  لیاسم  و  مینارذـگیم ، نآرق  مرتحم  يراق  رظن  زا  يرتهب  هداس و  تروص  هب  ار  اـهنآ  اـم  و  دـشابیم ، رادروخرب 

هدمآ رـشنلا »  » رد هک  یلیاسم  زا  رتمک  تیمها ، هجرد  رد  و  دشابیم » نامدوخ   » راکفا هدیئاز  هک  زین  ار  يدادـعت  و  میاهتفرگرب »  » نوگانوگ
: زا دنترابع  اهنآ  و  مینکیم ، هفاضا  تسین 

: فقو نایاوشیپ  راتفگ  ّلوا : هلأسم  *** 

مدع اب  ءادتبم  رد  لوعفم ، رکذیب  لعاف  رد  لعاف ، رکذ  نودب  لعف ، رد  هیلا  فاضم  رکذ  نودب  فاضم ، رد  فقو 
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نتفگ تفص ، ندراذگ  یقاب  فوصوم و  ندروآ  اهنآ ، هب  طوبرم  یماسا  ندناوخن  اب  شتاوخا  نا و  شتاوخا ، ناک و  ندناوخ  ربخ ، تئارق 
نآ هب  فرح  هچنآ  تئارق  مدـع  فرح و  تئارق  و  مسق ، باوج  توالت  مدـع  مسق و  توـالت  دـنیوگب ، ار  فوطعم  هکنیایب  هیلع  فوطعم 

. تسین زیاج  دناهدش  روآ  دای  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  هچنآ  رخآ  ات  هدش ، هدروآ 
لکـشم هانگ و  راچد  ار  ناسنا  ای  تسا ، هورکم  ای  مارح ، اهنآ  ریاظن  دش و  هتفگ  هچنآ  رد  فقو  هک : دـنیوگب  دـنهاوخیمن  فقو  نایاوشیپ 

و دهدیم ، تنیز  نآرق  توالت  هب  هک » يزیچ  هب  ار  يراق   » دنهد و ناشن  ار  توالت  حیحـص  هار  تاررقم  نیا  اب  دنهاوخیم  هکلب  دزاسیم ،
ار تئارق  توـالت و  اـهنآ ، رد  فقو  هک  ینعی  تسین  زیاـج  نآ  رب  اـی  نیا  رب  فـقو  ینعم  سپ  دـننک » تیادـه  ، » دـیازفایم تئارق  قـنور  هب 
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. دربیم نیب  زا  ار  تئارق  ءاهب  توالت و  ییابیز  اهنآ  رد  فقو  رگید ، ترابع  هب  دشخبیمن  ییابیز 
: دنیوگیم هکنیا  زا  ناشدوصقم  و 

: هک تسا  نیا  زا  ترابع  تسین  فقو  لحم  اج  نالف  ای  دشابیمن ، حیحص  فقو  لحم  نالف  رد  دوشیمن ، فقو  هملک  نیا  رد 
هک ناشیا  نخـس ، نیا  ینعم  هک  نانچ  مه  دـیامن . ءادـتبا  هدـنام  هک  اـجنآ  زا  دوب ، دـهاوخن  حیحـص  دـنک ، فقو  لـحم  نآ  رد  يراـق  رگا 

: دنیوگیم
: هک تسا  نیا  تسا  زیاج  لحم  نالف  رد  فقو 
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زین ار  شدعب  ام  زا  ادـتبا  دندرمـش ، زیاج  ار  فقو  اجک  ره  هک : میئوگیم  تهج  نادـب  ار  نیا  و  دـنک ، ادـتبا  نآ  دـعب  ام  زا  دـناوتیم  يراق 

. دنتسنادن زیاج  زین  ار  شدعب  ام  زا  ادتبا  دندرمشن  زیاج  ار  فقو  اج  ره  دندروآ و  رامش  هب  زیاج 
دـشابیمن زیاج  لحم  نالف  رد  فقو  قلطم  هک  تسین  نیا  ناشدـصق  و  دـننکیم ...  ریبعت  تالمج  نیا  اب  ناـنآ  هک  تسا  ینعم  ناـمه  نیا 

، تسا زیاج  دشاب  هک  نآرق  ياجک  ره  رد  نآ  ریغ  مالس و  ّدر  میلعت ، تهج  هب  هیآ ، دعب  ام  نتفر  دای  زا  سفن ، قیـض  تهج  هب  ندرک  فقو 
و دراد ، تیحالـص  ندرک  ادتبا  يارب  لحم  نآ  رگا  دنک ، ادتبا  هدرک  فقو  هک  ییاج  زا  ار  دوخ  تئارق  ددرگرب و  دـیاب  نآرق  يراق  هیاهنلا 

. دنکیم عورش  تسا  هتسیاش  ندرک  ادتبا  يارب  هک  یلبق  هملک  زا  هن  رگ 
. دشاب میرک  نآرق  قایس  ای  ینعم  رد  یللخ  بجوم  هک  یعقوم  رگم  دشابیمن  عنتمم  ياهملک  يور  رب  فقو 

َو اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو   » هرقب هروـس  هیآ 25  رد  يرجت  هملک  رد  فقو  لـثم  دوب  دـهاوخ  عنتمم  ندرک  فـقو  دـیآ  شیپ  يدروـم  نینچ  رگا 
رتتسم ریمـض  لعاف  هک  دمآ  دهاوخ  رظن  هب  ینعم  نیا  يرجت »  » رد فقو  زا  اریز  ُراْهنَْألا ،» اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 
هکلب تسین  نینچ  هیآ  ینعم  هک  یتروـص  رد  دوـب ، دـهاوخ  تاـنج »  » فـصو ناـیرج  ساـسا ، نـیا  رب  و  ددرگیم ، رب  تاـنج »  » رب تـسا و 

دشابیم و نآ  لعاف  راهنا »  » دوشیم و طوبرم  راهنا »  » هب هک  تسا  یلعف  يرجت » »
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ار یناسک  هد  هدژم  ینعی   » تسا نینچ  زین  رما  عقاو  و  تسا - لعاف  فصو  لعف ، ینعم  رد  اریز  دوب - دهاوخ  راهنا »  » فصو نایرج  نیاربانب ،
نیا رگید  ترابع  هب  دـشابیم » ناور  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  تسا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  هک  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک 

«. دروآیم نهذ  هب  ار  ریخا  ینعم  تانج  رد  فقو  هک  اهغاب  هن  دنوشیم  ناور  هک  تسا  اهرهن 
«- َنیِِحلاـص اُونوُکَت  ْنِإ  ْمُکِـسوُُفن  ِیف  اـِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر   » 17 ءارـسا / هروس  هیآ 25  توـالت  ماـگنهب  نآرق ، يراـق  هک  تـسا  نـیا  نآ  ریظن  و 

دهدیم و رییغت  ار  هیآ  ینعم  فقو  نیا  هک  دنک . فقو  َنیِِحلاص »  » رد دوخ  رایتخا  اب  دـنک و  لصو  َنیِِحلاص » اُونوُکَت  ْنِإ   » هب ار  ْمُکِـسوُُفن » »
هب هیآ  هک  تسا  یئانعم  نیا  دنشاب ، ياهتـسیاش  ياهناسنا  هک  تسا  رتاناد  یتقو  دوخ  ناگدنب  سوفن  هب  یلاعت ، يادخ  دوشیم ، نینچ  ینعم 

ياهناسنا رگا  درادـن  ملع  دوخ  ناگدـنب  سوفن  هب  ادـخ  هکنیا  هب  دـنکیم  تلـالد  موهفم  قیرط  هب  دـنکیم و  تلـالد  نآ  هب  قوطنم  قیرط 
. دنشابن هتسیاش  حلاص و 

نورد هب  تسا ، ناگدـیرفآ  همه  لـماش  یلاـعت  يراـب  ترـضح  ملع  هک  اریز  تسا . لاـحم  یلاـعت  يادـخ  رب  ینعم  نیا  هک  تسین  کـش  و 
نیب رفاک و  نمؤم و  نیب  صوصخ ، نیا  رد  و  دراد ، هطاحا  درذـگیم  ناشیادـیپان  ریامـض  رد  ناـشیاهلد و  رد  هچنآ  هب  شناگدـنب ، سوفن 

. درادن دوجو  یتوافت  رجاف  عیطم و 
« تانج  » رد لوا  هیآ  ریظن  تسا  راوازس  میرک  نآرق  يراق  رب  سپ 
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. دباین رییغت  هیآ  دارم  دوصقم و  دیاین و  دیدپ  یللخ  ینعم  رد  ات  دنک  فقو  مکسوفن »  » رد مود  هیآ  دننام  و 
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اجنیا هک  دراد  ار  ینعم  نیا  دـشابیمن ...  حیحـص  اجنآ  اـی  تسین ، زیاـج  وحن  نیا  هب  فقو  هک  فقو ، ياـملع  لوق  هکنیا ، نخـس  رـصتخم 
، هسطع هبلغ  لثم  تسین  فقو  زا  عنام  ترورـض  عقوم  هب  هلاسم ، نیا  فرـص  و  درک . ادتبا  دوشب  شدعب  ام  زا  هک  دـشابیمن  يرایتخا  فقو 

. دبای دنویپ  میدرک  هراشا  رتشیپ  هک  يوحن  هب  يدعب  تمسق  اب  تمسق  نامه  دیاب  نآ  زا  دعب  یلو 

دنرادن ناگدنونش  هجوت  بلج  زج  یتهج  هک  تسا  ياهدعاق  فالخ  ياهفقو  هرابرد  مود : هلاسم 

زا هاگنآ  دننکیم ، فقو  َحانُج » الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف   » هرقب هروس  هیآ 158  رد  حانج »  » ظفل رد  ادمع  مدرم  زا  یضعب  هکنیا » ریظن  »
« َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصناَف  اـنالْوَم  َْتنَأ  اـنْمَحْرا  َو  ، » هرقب هروس  هیآ 286  رد  َْتنَأ »  » ظـفل رد  و  دـننکیم ، ادـتبا  اـمِِهب » َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  »

َكُؤاج َُّمث   » 4 ءاـسن / هروس  هیآ 62  رد  َنوُِفلْحَی »  » ظـفل رد  و  دـننکیم ، زاـغآ  َنیِِرفاـْکلا » ِمْوَْـقلا  یَلَع  انْرُْـصناَف  اـنالْوَم   » زا و  هدرک ، فـقو 
زا و  فقو ، ُهَّللا » َوُه  َو   » 6 ماعنا / هروس  هیآ 3  رد  هلالج  ظفل  رد  و  دنهدیم ، همادا  ًاقِیفَْوت » َو  ًاناسْحِإ  اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب   » زا و  فقو ، َنوُِفلْحَی »

َو ِتاوامَّسلا  ِیف  »
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و دننکیم ، عورش  ْمُکَرْهَج » َو  ْمُکَّرِس  ُمَْلعَی  ِضْرَْألا  ِیف   » زا و  فقو ، ِتاوامَّسلا » ِیف   » ظفل رد  ای  عورش ، ْمُکَرْهَج » َو  ْمُکَّرِـس  ُمَْلعَی  ِضْرَْألا  ِیف 
ظفل رد  دننکیم ، عورـش  َْتلاق » ٍءایِْحتْـسا  یَلَع   » زا و  فقو ، یِـشْمَت » امُهادْـحِإ  ُْهتَءاجَف  ، » 28 صـصق / هروس  هیآ 25  رد  یِـشْمَت »  » ظـفل رد 

ال  » رد دـنیامنیم ، ادـتبا  َنِینِمْؤُْملا » ُرْـصَن  اـْنیَلَع   » زا فـقو و  اقَح » َناـک  َو  اوـُمَرْجَأ  َنیِذَّلا  َنِم  اـنْمَقَْتناَف   » 30 مور / هروـس  هیآ 47  رد  اـقح » »
نیا صوصخ  رد  ام  و  دـننکیم . ادـتبا  ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللاـِب   » زا و  فقو ، ْكِرُْـشت » ـال  َّیَُنب  اـی   » نامقل 31 هروس  هیآ 13  كرشت »

میزادرپیم و هقادـم » و   » هشقانم هب  تایآ  يالاب  دـنلب و  یناعم  میرک و  نآرق  فیرظ  قیقد و  بولـسا  هب  هجوت  اـب  هنافـصنم ، روط  هب  اـهفقو 
: میئوگیم

هب دراد  تلـالد  همیرک  هیآ  هک  تسا  نیا  ياـنبم  رب  هیلع »  » زا عورـش  و  َرَمَتْعا »...  َِوأ  َْتیَبـْلا  َّجَـح  ْنَمَف   » هـیآ رد  َحاـنُج » ـالَف   » رد فـقو  اـما 
« امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع   » زا فقو و  َحانُج » الَف   » رد هک  یعقوم  رگم  دـنکیمن  تلالد  نآ  هب  هیآ  و  هورم ، افـص و  نیب  یعـس »  » فاوط بوجو 

. تسا دودرم  هدش ، دراو  نآ  صوصخ  رد  هک  یثیداحا  هب  هجوت  اب  و  هیآ ، لوزن  نأش  هب  هجوت  اب  رظن  نیا  و  دوش ، ادتبا 
هب تیلهاج  لها  دوب و  هدـش  بصن  تیلهاج » نامز  ، » هورم افـص و  رد  هلئان »  » و فاـسا »  » ياـهمان هب  تب  ود  هک ، تسا  نیا  هیآ  لوزن  ببس 

نیب زا  تسکش و  ار  اهتب  دش و  رهاظ  مالسا  سدقم  نید  یتقو  دندومنیم ، یعس  هورم  افص و  نیب  تب  ود  نآ  تشادگرزب  تهج 
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و لزان ، ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  و  دننک ، یعس  تفر » نآ  حرش  هک  ياهقباس  هب  هجوت  اب   » هورم افص و  نیب  هک  دش  راوشد  ار  ناناملسم  درب 
. دوریم رامش  هب  یهلا  رئاعش  زا  ود  نآ  نیب  یعس  هک  دنتشاد  مالعا  دندومرف و  هزاجا  هورم  افص و  نیب  یعس  هب 

راصنا يارب  داد : باوج  وا  درک  لاؤس  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  زا  نینمؤملا ، ما  هشیاـع ، شاهلاـخ  زا  هک  هدـش  تیاور  هنع ، هّللا  یـضر  هورع  زا 
زاـب دوخ  ياـهباتک  رد  ملـسم  يراـخب و  ار  تیاور  نیا  دومرف . لزاـن  ار  هیآ  نیا  ادـخ  دـننک و  یعـس  هورم  افـص و  نیب  هک  دـمآیم  راوشد 

. دناهدروآ
ود اج  نآ  رد  دندرکیم و  یعـس  هورم  افـص و  نیب  تیلهاج  لها  هک  دوب  نآ  تشذـگ  هک  نانچ  هورم  افـص و  نیب  یعـس  يراوشد  تلع  و 

ماجنا ار  يراک  دنتـشادن  شوخ  راصنا  دوب ، تیلهاج  مدرم  ياهراعـش  زا  فاوط  نیا  و  دندیـشکیم ، تسد  اهنآ  هب  هک  دوب  هدش  هداهن  تب 
نآ ماجنا  ندرمـش  زیاج  هورم و  افـص و  نیب  یعـس  زا  جرح  عفر  هیآ  لوزن  زا  دوصقم  نیاربانب ، دـشاب ، هدولآ  تیلهاـج  موسر  هب  هک  دـنهد 
هیلع هّللا  یلص  راوگرزب  نآ  لوق  مرکا و  ربمایپ  لعف  زا  یـشان  نآ  بوجو  توبث  دوشیمن و  تباث  هیآ  اب  یعـس ، ندوب  بجاو  اما  دشابیم ،
ناف اوعسا  سانلا  اهیا   » دندومرف دناهدرک  تیاور  نسح  دنس  اب  یقهیب  ینطق و  راد  دمحا و  ماما  هک  يروط  هب  ترـضح  نآ  دشابیم ، هلآ  و 
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، راوـگرزب نآ  هدوـمرف  تسا » هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  دـینک  یعـس  هورم  افـص و  نیب  مدرم  يا  یعـسلا » مکیلع  بتک  دـق  هّللا 
بوجو ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  رما  اوعسا » »
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بجاو امـش  رب  ار  یعـس  ادخ  ینعی  یعـسلا » مکیلع  بتک  دق  هّللا  ناف   » هک دـیامرفیم  دـنکیم و  نایب  ار  نآ  تلع  مرکا  ربمایپ  اذـل  تسا و 

دننکیم و هفاضا  رما  نیا  هب  ار  ربخ  فذح  یلیلد ، عون  چیه  نتـشاد  نودب  دناهدرمـش  زیاج  ار  حانج  الف  رد  فقو  هک  یناسک  تسا . هدرک 
: دنیوگیم

: تسا نینچ  هیآ  ریدقت 
: میئوگیم نانآ  هب  ام  اهلعف » یف  هیلع  حانج  الف  رمتعا  وا  تیبلا  جح  نمف  »

: درادن دوجو  هدش  فذح  هیآ  زا  اهلعف » یف  هیلع   » هکنیا هب  یلیلد  چیه  الوا :
. دنکیم هیزنت  ساسایب  تسس و  ینعم  نیا  زا  ار  دوخ  نآ  یماس  یناعم  نآرق و  يالاو  بولسا  ایناث :

یبدا بولسا  اب  و  برع ، تغل  دعاوق  اب  و  هدش ، دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  یحیحص  ثیداحا  اب  و  هیآ ، لوزن  نأش  اب  فقو ، نیا  هک  لاح  و 
نآ زا  تسا  بجاو  اذـل  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  نآ  ندوب  اطخ  رد  دـیدرت  کش و  دراد ، تافانم  نآ  يالاب  دـنلب و  یناـعم  و  میرک ، نآرق 

. دوش بانتجا  يرود و 
، هک تسا  ياهنومن  نانمؤم  ياعد  زا  یتمـسق  هک  ینادب  دـیاب  هروس  رخآ  ات  انْمَحْرا ...  َو  اَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  همیرک : هیآ  صوصخ  رد  و 
، تسا هتخیمآ  مهرد  ناشتاساسحا  فطاوع و  مامت  اب  و  هتفرگاج ، ناشناج  قاـمعا  رد  نآ  تبحم  و  هتخاـس ، رپ  ار  ناـشیاهلد  ناـمیا  رورس 

نیا نامیا » »
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داقتعا هک  دنتـسه  یلماک  نانمؤم  نانیا  درادـن ، هار  شتحاس  هب  قافن  درگ  تسین ، ایر  هب  هدولآ  دـنراد ، صلاخ  نامیا  هک  ینانمؤم  نانمؤم ،
يارای ادـخ ، زج  یـسک  دـشابیمن و  تمحر  نارفغ و  وفع و  بحاص  یلاعت  يادـخ  ریغ  يدـحا  هکنیا  رد  دـنرادن  کـش  دـنراد و  خـسار 

راوخ دهاوخب و  ار  هک  ره  دنکیم  يرای  تسا ، راض  عفان و  هناگی  ناحبـس  يادخ  نانآ  داقتعا  رد  سپ  درادن ، ار  ناگدـنب  هب  ریخ  ندـناسر 
. تسین یعدار  ار  وا  ذفان  مکح  و  یعنام ، ار  وا  عاطم  نامرف  دنک ، هدارا  ار  هک  ره  دزاسیم 

: منکیم ضرع 
، دسریم رظن  هب  دیعب  یلیخ  هچرگ  تنا ، رد  فقو  اریز  دننک  فقو  تنا »  » رد درادن  ناکما  دـشاب  نینچ  ناشفاصوا  زا  یـشخب  هک  ینانمؤم 
هک دـنهاوخیم  یلو  دراد ، دوجو  یتمحر  نارفغ و  وفع و  بحاـص  ادـخ ، زا  ریغ  دـنراد : هدـیقع  ناـنمؤم  هکنیا ، هب  تشاد  دـهاوخ  هراـشا 

لاؤس رد  دیکات  باب  زا  اذل  دیامرفن و  لوکوم  يرگید  هب  ار  نانآ  تمحر » نارفغ و  وفع و   » دیامرف و تمحر  نانآ  هب  دوخ  یلاعت ، يادـخ 
. دنیوگیم تنا » »

نآ هب  دـسرب  هچ  دـهدیمن  رارق  دوخ  تاداقتعا  وزج  ار  نیا  زگره  دراد  رارق  نیقی  نییاـپ  هجرد  رد  هکنآ  و  ناـمیا ، رد  مدرم  نیرتفیعض 
نانآ هلیـسو  هب  ار  عرـش  تیار »  » هتـشارفارب نانآ  اـب  ار  دوخ  نید  ناـینب -»  » ادـخ هک  ناـمحر  يادـخ  هزیکاـپ  ناگدـنب  و  ینارون ، نادرمدار 

هک یناسک  تقیقح  اب  تسا و  شحاف  ياطخ  تنا »  » رد فقو  سپ  تسا . هتخارفارب 
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. دراد تافانم  هدمآ  دورف  یلاعت  يادخ  دزن  رد  ناشیالاو ، ردق  مالعا  ناشدای ، رکذ و  هب  انث  و  ناش ، نأش  ندرب  الاب  رد  همیرک ، هیآ 
رب هک  يزیچ  ینعی   » هب فولحم  فذـح  رب  ینبم  ًاقِیفَْوت :» َو  ًاناسْحِإ  اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللاـِب  َنوُِفلْحَی  َكُؤاـج  َُّمث   » هیآ رد  نوفلحی »  » رد فقو  اـّما 

تسا و مسق  فرح  ًاقِیفَْوت ،» َو  ًاناسْحِإ  اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب   » هیآ هیقب  رد  اب  فرح  هّللاب »  » تسا نینچ  نآ  ریدقت  دشابیم و  هدـش » دای  مسق  نآ 
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، میهاوخیمن يرگید  زیچ  قیفوت  ناسحا و  زج  هک  میروخیم  دنگوس  ادخ  هب  ینعی  تسا  هّللاب » مسقن   » ریدقت رد  هدـش و  فذـح  مسق  لعف 
: تسا دودرم  تهج  دنچ  هب  لیوأت  نیا  و 

: لوا تهج 
طوبرم َنوـُِفلْحَی »  » هب ِهَّللاـِب »  » هک تسا  نیا  دوـشیم  نهذ  هب  رداـبتم  هیآ  زا  هچنآ  دـیآیم ، نهذ  هب  هک  تسا  هیآ  رهاـظ  فـالخ  ینعم  نیا 

. دوشیم
: مود تهج 

زاین نآ  هب  هچنآ  رب  درادـن  زاین  ردـقم  فذـح  هب  هچنآ  هک  تسا  ررقم  ملع  لـها  دزن  و  دـشاب ، ریدـقت  رد  یفوذـحم  درادیماو  فقو  نینچ 
. تسا مدقم  دشاب  هتشاد 

: تسا هتفگ  يدهلا » رانم   » باتک رد  ینومشا 
نا  » مسق و ءاب  هّللاب »  » رد ار  اب »  » دناهدرک و فقو  هملک  نآ  رد  فلکت  هب  و  شور ، زا  نوریب  یخرب ، درک و  فقو  دوشیمن  نوفلحی ،  » رد
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يروـظنم امـش  هب  فـالخ  عـفر  رد  هعجارم  زا  لودـع  رد  هک  ینعی  دـناهدرک ، ضرف  هن  ینعم  هب  هیفاـن  نا  ار ، نا »  » مسق و باوـج  ار  اـندرا »

رد تدـش  هب  شدـعب  ام  تاملک  اب  نوفلحی »  » هملک هکنیا  يارب  تسین  یتسرد  زیچ  نایب -»  » نیا میدوب و  قیقوت  ناسحا و  بلاط  میتشادـن و 
رکذ مسق  ءاب  رگا  ینعی  تسا ، واو  اهنآ  دنگوس  فرح  هک  تسا  ییاهمسق  طقف  نآرق ، رد  هدش  فذح  ياهمسق  نیا  رب  هوالع  تسا  هطبار 
ربتعم و  دشاب . هدش  فذح  نآ  لعف  هک  ینیبیمن  ار  مسق  ءاب  زگره  و  ِهَّللِاب » َنوُِفلْحَی  «، » ِهَّللِاب اوُمَْـسقَأ  َو   » لثم دوشیم  هدروآ  مسق  لعف  دوش 

. دشابیمن مسق  ءاب  ءاب » نآ   » تشذگ هک  يروط  هب  تسا و  قلعتم  َنوُِفلْحَی »  » هب ءاب  هک  تسا  نیا 
: موس تهج 

خیبوت ناقفانم و  لامعا  حـئابق  حیرـشت  بلاطم و  نایب  و  بیاعم ، رکذ  تایآ  فدـه  اریز  دراد ، تافانم  تاـیآ  فدـه  اوحف و  اـب  فقو  نیا 
رد رگا  دنروخب و  دنگوس  غورد  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب  دـننک و  تأرج  هک  تسا  نیا  ناشتـشز  ياهراک  زا  یکی  و  دـشابیم . نانآ 

هوالع دشاب  يرگید  مرج  هک  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  ایآ  تسیک ، ناشفولحم  دوب  دـهاوخن  نشور  هدنونـش  يارب  دوش ، فقو  نوفلحی » »
لـصو هّللاب »  » هب نوفلحی » ، » تسا بجاو  اذل  تسین  هجوت  دروم  هک  دـنروخیم  دـنگوس  وا  ریغ  هب  ای  دناهتـشاد  هتـشذگ  رد  هک  یمئارج  رب 

صن نیا  و  يرگید » هن  و   » تسا ادخ  ناشمسق  دروم  هک  دوش  نشور  لماک  روط  هب  ات  دوش 
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نانآ نأش  رد  ياهدنونـش  دوش و  مولعم  ناگمه  يارب  لج  زع و  يادـخ  هب  ناشغورد ، دـنگوس  زرحم و  نانآ  یئوگغورد  هک  دوش  بجوم 
. دنک نیقی  ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  ار  ناشیارتفا  تحابق  ناشلامعا و  يدب  هکلب  دشابن  دیدرت  کش و  راچد 

ياهلمج ُهَّللا » َوُه  َو  : » دـناهتفگ هک  تسا  یناسک  لوق  يانبم  رب  ِضْرَْألا »...  ِیف  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو   » هیآ رد  هلالج  ظفل  رد  فقو  اـما 
. تسا ساحن  لوق  نیا  دوشیم و  لماک  هّللا »  » تئارق اب  و  ربخ ، ادتبم و  زا  تسا  بکرم 

و ملعی »  » لوعفم زا  تسا  لاـح  هک  دوب  دـهاوخ  قـلعتم  یفوذـحم  هب  اـی  ِضْرَأـْلا » ِیف  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف   » ینعی رورجم  راـج و  اـنبم  نیا  رب  و 
: دوب دهاوخ  نینچ  ینعم  سپ  تسا  ْمُکَرْهَج » َو  ْمُکَّرِس  ُمَْلعَی   » لوعفم

دنشاب نیمز  ای  نامسآ و  رد  هک  یلاح  رد  ار  امش  راکشآ  ناهن و  ینعی  ضرالا » یف  تاوامسلا و  یف  امهنوک  لاح  مکرهج  مکرـس و  ملعی  »
. تسا ملعی »  » لعف دوخ  هب  قلعتم  ای  دنادیم ،

: تسا فیعض  یتاهج  زا  فقو  نیا 
: لوا تهج 
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َو ِتاُملُّظلا  َلَعَج  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ، » هروس يادـتبا  رد  هکنیا ، هب  هجوت  اـب  ُهَّللا » َوُه  َو  ، » هلمج نیا  اـب  نداد  ربخ 
. تشاد دهاوخن  ياهدئاف  تسا  هدمآ  َروُّنلا »... 

: مود تهج 
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تـسا فیعـض  راک  نیا  اّدج  تسا : هتفگ  نیمـس  همالع  میهدـب  رارق  ملعی »  » لوعفم زا  لاح  فوذـحم  هب  قلعتم  ار  رورجم  راج و  هکنیا  رد 
. تسا هدش  مدقم  نآ  دوخ  زا  ردصم ، لومعم  اریز 

مکحم و تهج  ره  زا  هک  میرک  نآرق  بولسا  اب  دوب و  دهاوخ  یفیعض  تسس و  بیکرت  ملعی ،»  » دوخ هب  رورجم  راج و  نداد  رارق  قلعتم  و 
. تشاد دهاوخن  یتبسانم  تسا  يوق 

رظن رد  اب  دـشابیم  هّللا » - » هلالج ظفل  هب  قلعتم  رورجم  راج و  هک  دـناهدرک  داـقتعا  ریـسفت ، ياـملع  ناـققحم  یکی ، نآ  لـیلد و  نیا  هب  و 
دماج رابتعا  نیا  هب  تسا و  سدـقا  تاذ  يارب  یـصاخ ، مسا  هّللا »  » ظفل تسوا و  ندوب  دوبعم  نآ  درادرب و  رد  هک  یفیـصوت  ینعم  نتـشاد 
نیدب تسا ، لالج  تافـص  همه  عماج  و  لامک ، تافـص  یمامت  نمـضتم  صاخ  مسا  نیا  نوچ  یلو  دباییمن ، قلعت  نآ  هب  يزیچ  و  تسا ،

: تسا نینچ  ریدقت  و  دشابیم ، حیحص  نآ  هب  رورجم  راج و  قلعت  هدش و  ملع  ریغ  مسا  نمضتم  صاخ  مسا  بیترت 
43 و فرخز / هروس  هیآ 84  قوف  هیآ  ریظن  و  تسا ، دوبعم  اهنیمز  اهنامسآ و  همه  رد  وا  ینعی  ضرالا :» یف  تاومسلا و  یف  دوبعملا  وه  «و 

درفنم اهنیمز ، اهنامـسآ و  تیهولا  رد  وا  هک  ینعی  اـمهیف » ۀـیهولالاب  درفنملا  وه   » اـی دـشابیم  ٌهلِإ » ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءاـمَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  »
. درادن دوجو  یتسه  ناهج  تادوجوم  يارب  ییادخ  وا  زا  ریغ  و  تسا »
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دی رد  ار  اهنآ  روما  مامز  و  تسا ، طیحم  ملع  رد  لماک ، تردق  رد  وا  هک  ینعی  رومالا » یلع  ضباقلا  ملعلا  طیحملا  ةردـقلا  لماکلا  وه   » ای
راج قلعت  اهانعم ، نیا  زا  یکی  هظحالم  اب  عون ، نیا  زا  یتاریدقت  ای  تسا و  اهنآ  رد  ربدم  فرصتم  کلام  ای  دراد ، دوخ  هضبق  رد  تردق و 

. دوب دهاوخ  تسرد  تسا ، ملع  هک  هّللا  هلالج  ظفل  هب  رورجم  و 
ظفل هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  تأرج  اب  ینعی  تسا  ریـش  گنج  نادیم  رد  سک  نالف  یغولا » ۀـحاس  یف  دـسا  نالف  : » دـنیوگیم هک  نانچ 
نالف هدش : هتفگ  هکنیا  لثم  دـنک  لمع  دوخ  زا  دـعب  رورجم  راج و  رد  هک  تسا  حیحـص  دراد  تلالد  تأرج  هب  تسا و  دـماج  مسا  دـسا ،
هکنیا ساسا  رب  دشابیم  وا  لثم  ینعی  تسا ، یط  هلیبق  رد  متاح  وا  یط » یف  متاح  وه   » دوش هتفگ  ای  تسا و  روسج  گنج  نادـیم  رد  سک 
ینعم نیا  هلمج  نیا  رد  تسا  هتـشاد  صوصخ » نیا  رد   » متاـح هک  يراهتـشا  ظاـحل  هب  درادرب ، رد  ار  تواخـس  ياـنعم  متاـح )  ) ملع مسا 

. تسا دنمتواخس  یط  هلیبق  رد  متاح  لثم  وا  یط » یف  داوج  وه   » تسا هتفهن 
ای تسا ، اهنامـسآ  يادخ  طقف  ادخ ، دسریم  رظن  هب  اریز  تسا ، رتدیعب  تغالب  زا  ِضْرَْألا » ِیف   » زا ادـتبا  و  ِتاوامَّسلا ،» ِیف   » رد فقو  اما  و 

. تسین اهنآ  ریغ  کلام  تسا و  اهنامسآ  طقف  فرصتم  کلام و 
تافانم یلاعت  كرابت و  يادخ  هیزنت  اب  هک  ار  ییانعم  دشاب و  برع  نابز  دـعاوق  قباطم  و  نآ ، قایـس  هیآ و  ینعم  قفاوم  هک  یفقو  نیاربانب 

مه نآ  زا  رتهب  و  تسا ، ِضْرَْألا » ِیف  َو   » رد ندرک  فقو  درواین  نهذ  هب  دراد 
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. دشابیم َنُوبِسْکَت » ام  ُمَْلعَی  َو   » رد ینعی  همیرک  هیآ  نایاپ  رد  ندرک  فقو 
یَلَع  » نامه هک  ار  رورجم  راج و  ٍءایِْحتْـسا ،» یَلَع   » زا ءادـتبا  و  ٍءایِْحتْـسا » یَلَع  یِـشْمَت  امُهادْـحِإ  ُْهتَءاـجَف   » هیآ رد  یِـشْمَت »  » رد فقو  اـما  و 

: هک دش  دهاوخ  نینچ  ریدقت  و  تسا ، لعاف  زا  لاح  هک  یفوذحم  هب  دزاسیم  قلعتم  دشاب  ٍءایِْحتْسا »
: ینعی تفگ  درکیم  مرش  هک  یلاح  رد  ینعی  ءایحتسا » عم  تلاق  »
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«، اَنل َْتیَقَس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ   » مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسوم ، هب  بلطم  نیا  نتفگ  عقوم  رد  بیعش  ترضح  رتخد 
رد ینومـشا  نتفر  هار  ای  ندـمآ  ماگنه  هن  درکیم  مرـش  دزادرپب ، ار  ام  نادنفـسوگ  هب  نداد  بآ  شاداپ  ات  دـنکیم  توعد  ار  امـش  مردـپ 

: تسا هتفگ  يدهلا  رانم  باتک 
یخرب زا  ار  نآ  يدنواجس  خلا  تسا ...  هدرک  ادتبا  ٍءایِْحتْـسا » یَلَع   » زا و  فقو ، یِـشْمَت »  » رد هدرک و  یبیجع  راک  نآرق  نایراق  زا  یـضعب  »

: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  نآرق  نایراق 
تـساوخیم وا  اریز  تفگ ، مرـش  لاح  رد  ینعی  ۀیحتـسم ،» تلاق   » ینعی هتفرگ  تلاق »  » رب مدقم  لاح  ار  ٍءایِْحتْـسا » یَلَع  ، » يراق نیا  دیاش  و 

تـسا لـصو  نآ  زا  رتـهب  تسا و  یبوخ  فقو  فقو ، نیا  دریذـپیمن و  اـی  دریذـپیم  تسنادیمن  دـنک و  توعد  دوخ  تفایـض  هب  ار  يو 
: منکیم ضرع  نم  و  یهتنا »

. تسا اطخ  یتاهج  هب  یتح  فیعض و  فقو  نیا 
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هب یِشْمَت »  » هلمج هک ، تسا  نیا  دیآیم  رظن  هب  هچنآ  اریز  دسریم ، نهذ  هب  هک  تسا ، میرک  نآرق  یمظن  بولسا  قایـس و  فالخ  رب  لوا :
یَلَع ، » رورجم راج و و  و  هتفرگ . رارق  بصن  لـحم  رد  دـشاب  بیعـش  ترـضح  نارتخد  زا  یکی  هک  تءاـج ،»  » لـعاف زا  ندوب  لاـح  تهج 

. دشابیم نینچ  ریدقت  و  تسا ، رتتسم  نآ  رد  هک  يریمض  ینعی  یِشْمَت »  » لعاف زا  تسا  لاح  نآ  و  تسا ، فوذحم  هب  قلعتم  ٍءایِْحتْسا »
نتفر هار  رد  مه  و  ندمآ ، رد  مه  هکلب  ندمآ ، رد  طقف  هن  رتخد  نآ  دـنکیم  فیـصوت  هک  تسا  نیا  نآ  هدـئاف  و  ۀییحتـسم . ۀیـشام  هتءاج 

. درکیم مرش 
، درکیم مرش  تدش  هب  هک  یلاح  رد  ینعی  ةزفحتم  تءاج  دناهتفگ : هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  میخفت  رطاخ  هب  ءایحتسا  ندوب  هرکن  و 

. دمآ
تـسا یلاؤس  باوج  رد  و  درادن ، بارعا  زا  یلحم  و  تسا ، هفناتـسم  هلمج  اَنل ،» َْتیَقَـس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق   » هلمج و 

هتفگ هکنیا  لثم  دـنکیم ، تلالد  ءایح  لاح  اب  یـسوم  ترـضح  شیپ  هب  وا  ندـمآ  هب  هک  ياهلمج  دریگیم ، همـشچرس  یلبق  هلمج  زا  هک ،
؟ دمآ مرش  لاح  اب  یتقو  تفگ  یسوم  ترضح  هب  يزیچ  هچ  دوشیم 

 ...« َكوُعْدَی ِیبَأ  َّنِإ  : » تفگ دوشیم  هداد  باوج 
و دوشیم ، نومنهر  نآ  هب  حیحـص  راثآ  و  دریذـپیم ، ار  نآ  فاص  ترطف  و  دـسریم ، هبرجت  اـب  ياـهنهذ  هب  هک  تسا  یبارعا  ناـمه  نیا 

. دمآ دهاوخ  هک  يروط  هب  دنکیم ، تلالد  نآ  هب  هیآ  ياوحف  ینعم و 
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: دنکیم ضقن  تسا  هدش  دراو  هیآ ، نیا  اب  هطبار  رد  هک  ار  یتایاور  فقو ، نیا  مود :
ربمایپ هک ، دناهدروآ  هنع ،» هّللا  یـضر   » باطخ نب  رمع  زا  لیذـهلا  یبا  نب  هّللا  دـبع  قیرط  زا  متاح ، یبا  نبا  ریرج ، نبا  روصنم ، نب  دـیعس 

رمع زا  مکاـح  تیاور  قباـطم  و  اـههجو » یلع  اـهعرد  مکب  ةرتتـسم  تءاـج  : » دـندومرف رتـخد ، نیا  نأـش  و  هیآ ، نیا  صوـصخ  رد  (ص ،)
ار دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  دمایب  رتخد  نآ  ینعی  اههجو ، یلع  اهبوث  ۀعضاو  تءاج  دومرف : هلآ » هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  »
نآ رد  ءایح  فصو  هک ، دنکیم  تلالد  نشور ، یلیخ  تروص  هب  و  تحارص ، اب  نخس  نیا  دوب و  هدیشوپ  شـسابل  نیتسآ  اب  ای  شـسابل  اب 

. وا نتفگ  رد  هن  تسوا و  ندمآ  لاح  رد  رتخد ،
ترـضح نارتـخد  زا  یکی  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  اریز  دـماجنایم ، ضرغ  یگدیـسوپ  یچوپ و  و  ینعم ، رد  یتسـس  هب  فقو ، نیا  موـس :

هیآ هک  تسین  حیحـص  و  تسا ، یچوپ  کبـس و  ینعم  نیا  و  هراوس ، هن  الثم و  هداـیپ  لاـح  رد  دـمآ  مالـسلا  اـمهیلع  یـسوم  دزن  هب  بیعش 
؟ هراوس ای  دمآ  هدایپ  وا  هک  دونشب  ار  ربخ  نیا  یتقو  دوشیم  اقلا  هدنونش  هب  يزیچ  هچ  مینک ، لمح  نآ  هب  ار  همیرک 
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، ءاـیح زا  یلاـح  هچ  ندـمآ  عـقوم  هب  نز ، نآ  هک ، تسا  نیا  دـنادب ، ار  نآ  دـهاوخیم  دراد و  تیمها  هدنونـش ، يارب  نآ  رب  فـقو  هـچنآ 
. تسا هتشاد  بدا  هوکش ،

 144 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هفیفع و هلـضاف  هزیکاپ ، نمادکاپ ، نز  وا  دنک  نایب  دزاس و  هنادواج  ار  شدای  دربب و  الاب  ار  رتخد  نیا  نأش  دهاوخیم  میرک  نآرق  مراهچ :
مرـش و اب  ینعی  ٍءایِْحتْـسا » یَلَع  یِـشْمَت  ، » هک هدرک  دای  هلمج  نیا  اب  ار ، شتکازن  بدا و  تمالع  و  ار ، شتفع  یکاپ و  هناـشن  تسا و  هفیظن 
ار دوخ  هن  دوب ، هدـماین  فلج  لذـتبم و  تروص  هب  دوب ، هدیـشوپ  ار  دوخ  يراد  نتـشیوخ  باقن  اب  و  راـقو ، ءاـیح و  اـب  تفریم ، هار  اـیح ،
هدـنزاس و هارمگ  ياهـشور  زا  رانکرب  اریگ و  بذاج و  ياههار  زا  رود  هب  تخورفیم . هدافا  هن  تشاد  ییامن  دوخ  دـصق  هن  دوب و  هتـسارآ 

تـسین یکـش  چیه  و  ٍءایِْحتْـسا » یَلَع  یِـشْمَت  ، » تسا هتـشاد  نایب  ترابع  نیرتمک  و  ظفل ، نیرتهاتوک  رد  ار ، ینعم  نیا  میرک  نآرق  ابیرف و 
. دراد تلالد  وا  راتفگ  زا  رتشیب  وا ، تهازن  تنایص و  هب  دش ، فصو  هک  یلاح  اب  نز  نتفر  هار  هک ،

ینمادکاپ تفع و  و  دنکیم ، ایح  بدا و  هظحالم  دربیم ، بترم  دنک » تبحص  يدرم  اب  هک  صوصخ  ، » ار دوخ  ياهفرح  هک  ینز  اسب  يا 
ياهظحل دوشیم ، شزغل  راچد  هاگ  دیوگیم و  حضاو  هاگ  دراد ، بارطـضا  دوخ  تاریبعت  رد  دشکیم ، نیئاپ  ار  شیادص  دهدیم ، ناشن 

رگید نانز  زا  رتمک  ار  تمارک  تفع و  تراهط ، یناعم  نز ، نیمه  لاح ، نیع  رد  دـنزیم ، فرح  نابز  تنکل  اـب  ياهظحل  و  تحاـصف ، اـب 
. دنکیم هظحالم 

رب ندرک  فقو  انامه  دـشاب ، قباطم  هدـش  دراو  شـصوصخ  رد  هک  يراـبخا  راـثآ و  اـب  و  قفاوم ، نآ  ینعم  و  هیآ ، حور  اـب  هک  یفقو  سپ 
یَلَع »
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. دنادیم رتهب  ادخ  و  یِشْمَت »  » هن و  دشابیم ، ٍءایِْحتْسا »

رد يریمـض  ار  ناک  مسا  دـنک  فقو  اقَح »  » هملک رد  َنِینِمْؤُْملا » ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َنِم  اـنْمَقَْتناَف   » هیآ رد  سک  ره  اـما  و 
: دیامرفیم هک  هدئام ، هروس  هیآ 8  دح  رد  دنکیم  تلالد  نآ  هب  انمقتنا »  » هک نامه  ددرگیم  رب  ماقتنا »  » هب هک  تسا  هتفرگ  رظن 

. دراد تلالد  نآ  هب  اُولِدْعا »  » هک یلدع  ددرگیمرب ، لدع  هب  تسا و  ریمض  وه  ظفل  يْوقَّتِلل » ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  »
: هک دشابیم  نینچ  ریدقت  تسا و  هدرک  ضرف  ناک  ربخ  ار  اقَح »  » هملک هک  نانچ  مه 

متـس ملظ و  تسا و  لدـع  قح و  ناراکهانگ ، نیا  زا  نامنتفرگ  ماقتنا  ینعی  اروج » املظ و ال  ال  الدـع ، اـقح و  ءـالؤه  نم  اـنماقتنا  ناـک  «و 
. دشابیمن

رظن دیاش  و  دش . دهاوخ  نینمؤم »  » رب فاضم  رخؤم و  يادتبم  زین  رـصن »  » مدقم و ربخ  فوذـحم ، هب  قلعتم  رورجم و  راج و  انیلع   » نیاربانب
. دوب لدع  قح و  دندرک  بیذکت  ار  دوخ  ناربمایپ  هک  ییاهتما  زا  قح ، ترضح  ماقتنا  هک  دشاب  نیا  دنکیم ، فقو  اقح »  » رد هک  سک  نآ 

. تسا باوص  زا  رود  یلیالد  هب  فقو  نیا  دوشیم  هظحالم  هچنآ  زا 
. دوشیم دافتسم  هیآ  زا  هک  تسا  رهاظ  فالخ  بارعا ، نیا  لوا :

تفص فوذحم  هب  قلعتم  انیلع »  » ینعی رورجم ، راج و  و  ربخ ، اقح  و  فاضم ، ناک و  مسا  نینمؤملا  رصن  هک ، تسا  نیا  نهذ ، هب  ردابتم 
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هدش نشور  تسا  هدئاف  طحم  هک  ربخ  تیمها  تاعارم و  تایآ  هلـصاف  هک  هدمآ  مدقم  ربخ  و  رخؤم ، مسا  تهج  نیدب  و  دـشابیم . اقح » »
. تسا هدش  هتفگ  یسولآ  همالع  ریسفت  رد  هک  يروط  هب  دشاب 

لقن ءادرد  وبا  زا  هیودرم  نبا  یناربط و  متاح و  یبا  نبا  تسا ، هدش  تباث  ص )  ) مرکا یبن  تئارق  زا  هچنآ  اب  تسا  فلاخم  فقو  نیا  مود :
: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  مدینش  هک : دناهدرک 
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توالت ار  هیآ  نیا  ترـضح  هاگنآ  ۀمایقلا » موی  منهج  ران  هنع  دری  نا  یلاعت  هّللا  یلع  اقح  ناک  الا  هیخا  ضرع  نع  دری  ملـسم  ءرما  نم  ام  »
: دندومرف

زج دنکیمن  عافد  دوخ  ینید  ردارب  ضرع  زا  یناملسم  چیه  دشابیم : ریز  حرش  هب  هیآ  ثیدح و  همجرت   » َنِینِمْؤُْملا ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو 
«. تسا قح  ام  رب  نانمؤم  ندومن  يرای  دیامرفیم  ادخ  دراد و  زاب  وا  زا  تمایق  زور  رد  ار  خزود  شتآ  دشاب  قح  ادخ  رب  هکنیا 

هچنآ هب  ار  نآ  یتـقو  راوگرزب  نآ  هک  ریگب  رظن  رد  نک ، لـمات  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تئارق  هوحن  رد  و  نک ، هجوـت  دـنک  ظـفح  ار  وـت  ادـخ 
یبن تئارق  هوحن - دـندناوخ -، َنِینِمْؤُْملا » ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو   » ای دـندناوخ  َنِینِمْؤُْملا » ُرْـصَن  اْنیَلَع   » ایآ دـندروآ  لیلد  دـهاش و  دـندومرف 

. دنکیم تیافک  ام ، يارب  فقو ، نیا  در  رد  هیآ ، نیا  رد  ص )  ) مرکا
دعاوق و دناهتفرگ ، راک  هب  ءاحـصف  هک  تسا  یبولـسا  یفانم  و  هدرک ، نیودـت  تغالب  ياملع  هک  تسا  يدـعاوق  فلاخم  فقو ، نیا  موس :

. تسا هدش  لقن  برع  مظن  رثن و  زا  هک  یبولسا 
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: هک دناهدش  روآدای  لصو » لصف و   » باب رد  تغالب  ياملع 
: هلمج ود  نیب  هک  تسا  نیا  واو - اب  رگید  هلمج  هب  ياهلمج  فطع  ینعی  لصو ، دراوم  زا  یکی 

ییاـشنا ود  ره  اـی  يربـخ  هلمج  ود  ره  هک  یتـقو  دوشیم  ققحم  ینعم  نیا  دـنک و  عمج  مه  اـب  ار  ود  نآ  هک  دـشاب  دوجوم  ياهطـساو  - 1
. دنشاب

. دوشن رادیدپ  ینعم  رد  يداسف  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  فطع  زا  - 2
. دشاب هتشاد  دوجو  یعماج  تهج  اهنآ  نیب  - 3

زا کی  ره  و  َنِینِمْؤُْملا » ُرْصَن  اْنیَلَع   » اقح ناک  و  مود : هلمج  و  اُومَرْجَأ » َنیِذَّلا  َنِم  انْمَقَْتناَف   » لوا هلمج  تسا : هلمج  ود  ثحب  دروم  هیآ  رد  و 
زا ترابع  هک  دراد  دوجو  یعماج  تهج  هلمج  ود  نیب  دیآیمن و  دوجو  هب  يدساف  ینعم  يرگید  هب  یکی  فطع  زا  دـنايربخ و  هلمج  ود 

. دراد تلالد  نانمؤم  ندرک  يرای  هب  یمود  ناراکهانگ و  زا  ماقتنا  هب  یلوا  هلمج  اریز  «. 26  » دشاب داضت 
هتفگ اذل  دننک و  فطع  واو  اب  یلوا  هب  ار  یمود  هک  تسا  نیا  هدش  طابنتسا  یبرع  بدا  ینآرق و  بولسا  زا  هک  تغالب ، دعاوق  ياضتقم  و 

«. َنِینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو   » دوشیم
______________________________

دـیوگیم و نسح  ـالثم  دـشاب  تبـسانم  تسا  نکمم  دریگیم و  دـهدیم و  نسح  لـثم  دـشاب  داـضت  تـسا  نـکمم  عماـج  تـهج  (- 26)
. دراد دوجو  تبسانم  ندیماشآ ، ندروخ و  نیب  و  نتشون ، نتفگ و  نیب  هک  دماشآیم  دروخیم و  وا  ای  دسیونیم ،
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واو اب  هک  دشابیم   7 فارعا / هیآ 37  رد  اهِیف » انْکَراب  ِیتَّلا  اََهبِراغَم  َو  ِضْرَْألا  َقِراشَم  َنوُفَعْضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ   » هلمج نآ  ریظن 

. تسا هدش  فطع  فارعا  هروس  هیآ 136  َنِیِلفاغ » اْهنَع  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف   » هلمج هب 
ُۀَقِعاص ْمُْهتَذَـخَأَف   » هلمج هب  واو  اـب  هک  دـشابیم   41 تلـصف / هروس  هیآ 18  رد  َنوـُقَّتَی » اُوناـک  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَْـنیََّجن  َو   » تاـیآ نیا  ریظن  و 
تلالد ییانعم  هب  تلـصف  فارعا و  ياههروس  رد  تاـیآ  نیا  تسا . هدـش  فطع  هروس  ناـمه  هیآ 17  َنُوبِـسْکَی » اُوناک  اِمب  ِنوُْهلا  ِباذَْعلا 

وا ناگدـنب  اب  طابترا  رد  هّللا ، تنـس  نایب  هب  اهنآ  همه  تسا و  یکی  همه  تاـیآ  نیا  ینعم  دـنکیم و  تلـالد  نآ  هب  مور  هیآ  هک  دـننکیم 
. تسا هتخادرپ 

بتک و هب  نینمؤم  و  ناربمایپ ، هب  ناگدنروآ  نامیا  و  دریگیم ، ماقتنا  شتایآ  ناگدننک  بیذـکت  و  ناربمایپ ، ناگدـننک  بیذـکت  زا  ادـخ 
. دزاونیم دوخ  يرای  دییأت و  اب  ار  تایآ 

ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  www.Ghaemiyeh.comملاعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


لدع قح و  دناهدرک  بیذـکت  ار  ناشناربمایپ  هک  ییاهتما  زا  ادـخ ، ماقتنا  هکنیا  هب  تسا  راعـشا  اقح ،»  » هملک رد  فقو  دـناهتفگ : هکنیا  اما 
: میئوگیم باوج  تسا ،

، میتفرگ ماقتنا  اهنآ  زا  دوش  هتفگ  هک ، هدوب  نیا  رهاظ  ياضتقم  و  تسا ، هدش  هتفرگ  اُومَرْجَأ ،» َنیِذَّلا  َنِم  ، » یلاعت يادخ  لوق  زا  راعـشا  نیا 
لثم تسا ، هدوب  ناشمرج  رطاخ  هب  اهنآ  زا  ماقتنا  هک  دوش  مولعم  ات  هدـش  راتفر  رهاظ  ياضتقم  اب  فلاخم  یلو  دـشاب . قسن  کی  رب  مالک  ات 

نیا
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یتقو دندوب و  هدـش  بکترم  هک  یمرج  تهج  هب  میتفرگ  ماقتنا  اهنآ  زا  ینعی  مرجلا » نم  اوبکترا  ام  ببـسب  مهنم  انمقتناف  : » هتفگ هک  تسا 
. دوب دهاوخ  لدع  قح و  يور  زا  امتح  دشاب  ناشمرج  رطاخ  هب  نانآ ، زا  ماقتنا 

یلقن یلقع و  نیهارب  اریز  تسا ، لدع  قح و  ناگدـننک  بیذـکت  زا  یلاعت  يادـخ  ماقتنا  هک ، میتسین  نآ  نایب  ددـص  رد  ام  هکنیا  هب  افاضم 
ْمُهَسُْفنَأ اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  : » دیامرفیم دشابیم . ملظ  زا  يرب  هزنم و  تسا و  لدع  هب  فصتم  یلاعت  يادخ  هکنیا  هب  دنراد  تلالد 

َّنِإ : » دیامرفیم 43 و  فرخز / هروس  هیآ 76  َنیِِملاَّظلا » ُمُه  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  : » دـیامرفیم 16 و  لحن / هروس  هیآ 118  َنوُِملْظَی »
.4 ءاسن / هروس  هیآ 40  ٍةَّرَذ » َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال 

یـسدق ثیدـح  تایآ و  همجرت  اوملاظت » الف  امرحم  مکنیب  هتلعج  یـسفن و  یلع  ملظلا  تمرح  ینا  يدابع  اـی   » تسا یـسدق  ثیدـح  رد  و 
يا «، » دندوب رگمتس  دوخ  نانآ  میدومنن  ملظ  نانآ  هب  ام  «، » دندرک ملظ  نتشیوخ  هب  دوخ  ناشیا  میدرکن  متـس  نانآ  هب  ام  : » هک تسا  نینچ 

«. دینکن متس  رگیدمه  هب  مدومن ، میرحت  ار  نآ  مه  امش  نیب  رد  مدرک و  مارح  دوخ  رب  ار  ملظ  نم  نم ، ناگدنب 
هتـشاد یهلا  تامرحم  رد  هک  ییاهزواجت  ببـس  هب  تسا  تازاـجم  راوازـس  هک  ار  سک  نآ  رگم  دـیامرفیمن  تبوقع  یلاـعت  يادـخ  سپ 

. تسا
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قح و نانآ  زا  یلاعت  يادـخ  ماقتنا  هک  دوب  موهفم  بلطم  نیا  زاب  دـشیم  تیافک  مهنم » اـنمقتنا   » هب اـهنت  یلاـعت  يادـخ  لوق  رد  رگا  یتح 
. دشابیم اربم  هزنم و  متس  ملظ و  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ملسم  اریز  تسا  لدع 

ال  » رد سک  ره  ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللاـِب  ْكِرُْـشت  ـال  َّیَُنب  اـی  ُهُظِعَی  َوُه  َو  ِِهْنباـِل  ُناـمُْقل  َلاـق  ْذِإ  َو   » 31 ناـمقل / هروس  هیآ 13  رد  اـما  و 
: دشابیم نینچ  ریدقت  تسا و  هدرک  ضرف  فوذحم  ار  ْكِرُْشت » ال   » قلعتم دنک  ادتبا  ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب   » زا و  فقو ، ْكِرُْشت »

ار ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ   » هلمج هدـش و  هّللا  ینعی  هب » مسقم   » رب دراو  هک  هتفرگ  مسق  ءاب  ار  ِهَّللِاب »  » اب وحن  نیمه  هب  و  ِهَّللاـِب » ْكِرُْـشت  ـال  »
هب دـنگوس  هدـن ، رارق  کیرـش  ادـخ  هب  تسا  نینچ  ینعم  تسا و  هدـش  دای  دـنگوس  وا  يارب  هک  يزیچ  ینعی  تسا ، هداد  رارق  مسق  باوج 

. تسا یگرزب  متس  كرش  هک  ادخ 
: تسا فیعض  رایسب  یتاهج  هب  فقو  نیا  و 

نیا هیآ ، بولـسا  هب  هجوت  اب  نهذ ، هب  ردابتم  و  تسا ، هیآ  بولـسا  بیکرت و  زا  نهذ ، هب  رداـبتم  فـالخ  هتـشذگ ، هجو  هب  هیآ  ریدـقت  - 1
تسا و دـیدج  هفناتـسم و  هلمج  ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ   » هلمج تسا و  ْكِرُْـشت » ـال   » ینعی دوخ  زا  لـبق  لـعف  هب  قـلعتم  ِهَّللاـِب »  » هک تسا 

«. تسا یگرزب  ملظ  كرش  اریز  هدن  رارق  کیرش  ادخ  هب  مدنزرف  هک  ینعی   » هدمآ كرش  زا  یهن  اب  هطبار  رد  و  درادن ، بارعا  زا  یلحم 
رد ناشیا  زا  ینومشا  و  هتفگ ، ناقتا  رد  یطویس  هک  تسا  یتهج  - 2
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: دیوگیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  لقن  یفرصت  رییغت و  اب  و  نوزفا ، يزیچ  اب  ار  نآ  يدهلا » رانم  »

يا تسا و  هتفرگ  باوج  ار  ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ   » مسق و ار  هّللاب  و  هدومن ، فقو  ْكِرُْـشت » ال   » رد هک ، سک  نآ  هدرک  یتفگـش  راک  و 
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. دننک فقو  نآ  رد  نازابجل  زا  یضعب  اسب 
: دناهتفگ نف » ياملع  ، » هک تسا  نیا  نآ ، رد  فقو  تبارغ  هجو  و 

هدـش هدروآ  لعف  هدـش ، هدروخ  دـنگوس  ءاب  فرح  اب  یتقو  و  دنتـسین ، واو  فرح  اب  زج  هدـش  فوذـحم  اهنآ  لعف  نآرق  رد  هک  یئاهمسق 
، ینیبیمن میرک » نآرق  رد   » دشاب هدش  فذح  نآ  لعف  هک  ار  دنگوس  ءاب  و  ِهَّللِاب ،» َنوُِفلْحَی  «، » ِهَّللِاب اوُمَْسقَأ  َو  : » یلاعت يراب  لوق  لثم  تسا ،

. تسا هتفر  اطخ  هدرک  ضرف  مسق  ار  ِهَّللِاب »  » هک یسک  ثیح ، نیا  زا  و 
و دشابیم ، دوخ  دنزرف  هب  نامقل  يایاصو  نمضتم  تایآ  نایاپ  ات  ٌمیِظَع ،» ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای  ، » یلاعت يادخ  لوق  - 3
ار بلطم  دشاب  نهربم  دوصقم  راکشآ ، تیاغ  مولعم ، فده  نشور ، ضرغ  دنزرف ، هب  ردپ  تیصو  رد  اصوصخ ، تیصو ، رد  تسا  بجاو 

دوخ ییاهن  فدـه  هب  تیـصو  دـیآ و  تسد  هب  رظن  دروم  هجیتن  هکنیا  ات  دـنکن  شبویعم  روصق  ریـصقت و  دزاسن و  هدولآ  ضامغا ، ماهبا و 
. دسرب

اهنآ قبط  هدش و  اهنآ  دنبیاپ  سک  ره  هک  دنکیم  شک  شیپ  شدنبلد ، دنزرف  هب  ار  یجرا  رپ  حـیاصن  و  هنامیکح ، يایاصو  میکح ، نامقل 
ياراوگ دنیآ و  شوخ  تذل  هب  ترخآ ، ایند و  یتخبشوخ  هب  دنک ، راتفر 
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. دوشیم لیان  تایح  ود  ره 

هلمج اب  ار ، دوخ  یهن  نیا  هفسلف  درادیم و  رذح  رب  یلاعت  يادخ  هب  كرش  زا  ار  شدنزرف  و  دنکیم ، زاغآ  اهتیـصو  نیرتمهم  زا  نامقل 
روظنم ار  ادخ  هب  كرش  طقف  هکلب  هدرکن  دصق  ار  كرش  قلطم  دوخ ، یهن  رد  نامقل  دهدیم  حیضوت  تسا ، یگرزب  متس  كرـش  هنیآ  ره 

. ار ادخ  ریغ  هب  كرش  هن  و  تسا ، هدومن 
ینب ال ای  دیوگب : دناسانـشب و  لماک  روط  هب  دـنکیم  یهن  نآ  زا  ار  شدـنزرف  هک  ار  یکرـش  عون  دراد ، ترورـض  تسا : نینچ  هک  لاح  و 
ار ِهَّللِاب »  » و ْكِرُْشت » َّیَُنب ال  ای  : » دیوگب رگا  دمهفب . دراد  رظن  رد  شردپ  هک  ار  یصاخ  ینعم  لوا ، هلهو  نامه  زا  شدنزرف  ات  هّللاب ، كرشت 
و دوب ، دـهاوخ  مارآان  شحور  و  شوشم ، شرطاخ  ریحتم ، وا  نهذ  و  برطـضم ، دـنزرف  رکف  دـشاب ، ناـمه  زین  شدوصقم  هچرگ  دـیوگن ،

. دنک هچ  تسناد  دهاوخن 
نآ رگم  دـهدیمن  هیدـه  دـنزرف  هب  ردـپ  هک  دـنادیم  اریز  دروآ ، ياجب  قیقد  روط  هب  صولخ و  مامت  اب  ار  شردـپ  تیـصو  دـهاوخیم  وا 

نینچ رد  تسا ، هدرکن  كرد  ار  شدوصقم  هدیمهفن و  ار  شدارم  یلو  دـشاب ، نآ  رد  شتداعـس  ریخ و  شدـشر و  حالـص و  هک  ار  يزیچ 
زج تسین  ام  يارب  یهار  لیاسم ، نیا  همه  ربارب  رد  و  دش ، دهاوخ  رطاخ  شیوشت  و  تلالض ، یهارمگ و  و  تریح ، تهب و  راچد  وا  یلاح 

: مینک نیقی  هکنیا 
ایاصو هک  ینامقل  تخادرپ ، شدنزرف  یئوگ  تحیصن  هب  نامقل  یتقو 
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يا ِهَّللِاب ،» ْكِرُْـشت  َّیَُنب ال  ای  : » دومرف تسا  هداد  بلاج  هحیرق  هچ  بئاص و  تمکح  هچ  يو  هب  یلاعت  يادـخ  دـهدیم  ناـشن  وا  حـیاصن  و 

زا رود و  هب  باوص  زا  ْكِرُْـشت » ال   » رد فقو  مینک  مکح  میناوتیم  تشذـگ  هچنآ  همه  ربانب  هدـن و  رارق  کیرـش  یلاعت  يادـخ  هب  دـنزرف 
. تسا رانکرب  عقاو  تقیقح 

منرتـم اـهنآ  هب  نیقهیفتم  نیقدـشتم و  دنتـسه و  دـنمقالع  اـهنآ  هب  فلکتم ، صاخـشا  هک  میدرک ، هضرع  تیارب  ار  اـهفقو  زا  یـضعب  *** 
«. 27  » دنوشیم

______________________________

. درک يراک  تداع  فالخ  رب  داد ، ماجنا  یتخس  هب  درک ، لمحت  یتخس  هب  ار  هلأسم  ینعی  رمالا  فلکت  ( 27)
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شراک رد  ینعی  هلمع  یف  عطنت  دـش ، قرغ  اههتـساوخ  اهتذـل و  رد  ینعی  هتاوهـش  یف  عطنت  دـش ، رونخـس  حیـصف و  ینعی  مـالکلا  یف  عطنت 
. دننزیم فرح  یپل  وت  هک  دنیوگیم  ار  یناسک  عطن  دش  داتسا  رهام و  تفای ، تراهم 

مالک رد  قهیفت  ندز  فرح  حیصف  روظنم  هب  نداد  بات  ار  پل  مدرم  هب  نداد ، همادا  نخس  هب  زیهرپ  طایتحا و  نودب  ینعی  مالک  رد  قدشت 
(. فلؤم  ) نتخورف رخف  يرگید  هب  يزیچ  هطساو  هب  ینعی  قهیفت  ندناشک ، ازارد  هب  نخس  ینعی 

رب دننکفایم و  تقشم  هب  ار  دوخ  میرک ، نآرق  نایراق  زا  یخرب  تئارق و  نف  ناداتسا  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  فلؤم  روظنم  یلک  روط  هب  و 
نهد اب  دـنزادرپیم و  اهفقو  عون  نیا  هب  دریگیم  همـشچرس  ناشیا  تراهم  يداتـسا و  زا  راک  نیا  هکنیا  لاـیخ  هب  دوجوم و  لاور  فـالخ 

وحن نیا  اب  نف ، ناداتسا  رگید  يازهتسا  نداد و  ناشن  یجک 
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زاجعا دح  هب  نآ  یناعم  هتفرگ و  رارق  تغالب  تحاصف و  جوا  رد  هک  نآرق  کبـس  دـش : مولعم  تیارب  اهفقو ، نیا  یـسررب  دـقن و  عقوم  هب 
. دراد راجزنا  ترفن و  اهفقو  نآ  زا  هدیسر 

نیرتهتسارآ لامج و  نیرتابیز  رد  ار  میرک  نآرق  دنزرویم  صرح  تدش  هب  هک  نانآ  تئارق ، نف  ناداتـسا  و  میرک ، نآرق  نایراق  هب  اذل  و 
دوخ لحم  زا  ار  نخـس  هک  رطاخ  نیا  هب  اهفقو و  نیا  ندوب  هیوریب  يداع و  ریغ  یگتخاس ، رطاـخ  هب  مینکیم  هیـصوت  دـننک  هضرع  هرهچ 

. دنزرو بانتجا  ناشریاظن  دنربیم و  نیب  زا  ار  نآ  هوکش  توالت و  ییابیز  تئارق و  قنور  دنزاسیم و  فرحنم 

هب تئارق  فلتخم و  ياهتئارق  ندرک  عمج  عقوم  رد  و  اهنآ ، لاثما  هضرتعم و  ياههلمج  تایاکح ، اههلـصاف ، لوط  رد  موس : هلأـسم  *** 
. دوشیمن ضامغا  اهنآ  ریغ  رد  هک  دوشیم  ضامغا  ییاهزیچ  زا  لیترت  روط  هب  قیقحت و  روط 

دش رکذ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  رطاخ  هب  ءادتبا  فقو و  اسب  يا  سپ 
______________________________

. دنشابیم لفاغ  نآ  زا  نارگید  هک  دناهدیسر  يدروم  هب  هک  دننکیم  لایخ  نانچ  دنشورفیم و  رخف  تئارق  - 
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صخرم فقو  يرورـض  روط  هب  ار  شماـن  يدنواجـس  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـشیمن و  اور  دوـب  يرگید  رطاـخ  هب  رگا  هک  دوـشیم  زیاـج 
َو َةالَّصلا  َماقَأ   » و َنیِِّیبَّنلا » َو  «، » ِبِْرغَْملا َو  ِقِرْـشَْملا  َلَِبق   » شیاهلاثم نیرتهب  دروآیم و  لاثم  ًءاِنب » َءامَّسلا  َو   » یلاعت يادخ  لوق  هب  دـمانیم و 
رد فقو  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشابیم ، ْمُُکناْمیَأ » ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ   » ات ْمُُکتاوَخَأ » َو  ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  «، » اوُدَـهاع  » و َةاکَّزلا » یَتآ 

. تسا رتهب » و   » یفاک نآ  زا  لبق  هلصاف  نایاپ 
و َنوُِدلاخ » اهِیف  ْمُه  ، » ینعی ترابع ، نایاپ  ات  نونمؤملا ، حلفا  دـق  رد  اههلـصاف  همه  لثم  دـشابیم و  ًامیِحَر » ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ، » هلـصاف و 

َّقَحَف َلُسُّرلا  َبَّذَک  اَّلِإ  ٌّلُک  ْنِإ   » هیآ جاجز  نایفوک و  شفخا و  داقتعا  هب  هک - مسق - باوج  ات  ِرْکِّذلا ،» ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو  ص  ، » ياههلصاف لثم 
رد اب  انکلهأ ،» مکل   » ینعی تسا  هروس  ناـمه  هیآ 3  انکلهأ  مک  مسق »  » باوج هک  هدـش  هتفگ  دـشابیم و   38 هروس ص / هیآ 14  ِباقِع »
ای نومعزت ،» امک  رمالا  ام   » ای زجعمل ،» هنا   » ای مکءاج ،» دقل   » تسا نینچ  ریدقت  هدش و  فذح  باوج  هک  هدـش  هتفگ  و  مال ، نتفرگ  ریدـقت 

«. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  »
ام ُدـُبْعَأ  ـال   » رد ندرک  فقو  تهج  نیمه  هب  و  اـهاَّکَز ،» ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق   » اـت اهاحُـض » َو  ِسْمَّشلا  َو   » ياههلـصاف رد  فقو  تسا  نیا  لـثم  و 

همه هچرگ  تسین  زیاج  ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه   » رد تسا و  زیاج  ُدَـمَّصلا » ُهَّللا   » رد دـشابیمن ، زیاج  َنوُِرفاْکلا » اَهُّیَأ  ای   » رد تسا و  زیاـج  َنوُدـُبْعَت »
ای لماع  نامه  هداعا  ناققحم  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دشابیم و  ُْلق :»  » لومعم اهنیا 
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يالـضف هدرک و  نایب  نینچ  يرزجلا  نبا  همالع  ماما  دماجنایم . لوط  هب  همه  حرـش  هک  وحن  نیمه  هب  دنریگیم  ریدـقت  رد  ار  رگید  لماع 
. دناهدرک تیعبت  وا  زا  زین  يریثک 

دسرب نایاپ  هب  نخس  هکنیا  زا  لبق  فقو ، زاوج  رد  يرذع  ناونع  هب  اهناتـساد ، و  اههلـصاف ، لوط  هک ، هدرک  لقن  یـشاوک  زا  ینومـشا  یلو 
دنک و فقو  دیآیم  مک  شـسفن  هک  اجنآ  رد  ای  دـسریم ، نایاپ  هب  شـسفن  هک  اجنآ  رد  تسا  راوازـس  يراق  يارب  هکلب  دـشابیمن ، ربتعم 

: تسا زیاج  هک  دنک  فقو  ییاج  رد  ماجنارس  ات  دنک  لصو  یخرب  هب  ار  یخرب  دنک و  ادتبا  مالک  لوا  زا  نآ  زا  دعب 
: تسا هتفگ  يرزجلا  نبا 

هدوشخب دشاب  هتـشاد  دوجو  یظفل  قلعت  هچرگ  هاتوک ، ياههلمج  رد  هدـش  هدوشخب  هلـصاف  لوط  ینعی  هدـش  دای  هچنآ  رد  فقو  هک  نانچ 
هروس هیآ 87  ِسُدُْقلا » ِحوُِرب   » و ِلُسُّرلِاب »  » اریز ِتانِّیَْبلا ،» َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اْنیَتآ  َو  «، » َباتِْکلا یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو   » لثم تسین  بوخ  هدشن و 

. تسا کیدزن  فقو  هب  هرقب 
هب ار  ُءاشَت » ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت   » یخرب تسا  کـیدزن  ُءاـشَت » ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتُْؤت   » هب اریز  دناهدیـشخبن  ار  فقو  کـلملا ،» کـلم   » لـثم رد  و 
ُّزُِعت َو   » رد فقو  نف  ياملع  زا  يرایـسب  نینچمه  تسا ، کیدزن  ُءاشَت » ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو   » هب اریز  دـناهدشن  روآداـی  فقو ، لـحم  ناونع 

یضعب دناهدیشخبن و  ُءاشَت » ْنَم  ُّلُِذت  َو   » هب ندوب  کیدزن  رطاخ  هب  ار  ُءاشَت » ْنَم 
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. دناهدیشخبن ُْریَْخلا » َكِدَِیب   » ندوب کیدزن  رطاخ  هب  ار  ُءاشَت » ْنَم  ُّلُِذت   » رد فقو 
ُِجلُوت َو   » هب هکنیا  يارب  دوش  فقو  ِتِّیَْملا » َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوت  َو  ِراـهَّنلا  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوت   » دـناهدشن یـضار  نینچ  مه 

. دشابیم کیدزن   3 نارمع / لآ  هیآ 26  ِّیَْحلا » َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  َو   » هب و  ِْلیَّللا » ِیف  َراهَّنلا 
اذل تسا و  رفتغم  میلعت ، دصق  هب  دایز ، یـسررب  تدم ، لوط  لیترت » قیقحت و   » هفلتخم تاءارق  عمج  لاح  رد  دراوم  نیا  همه  رد  فقو  هاگ 

هب نداد  هجوت  ینعم ، نایب  لثم  دوش  ضراع  فقو  یـضتقم  هک  نانچ  دوب . دـهاوخ  وکین  هکلب  دوشیم  قحلم  لبق  ام  هب  میتفگ  هک  یلیلد  هب 
فقو هب  هک  نانچ  درک  ادتبا  دوشیم  نآ  اب  دشاب  اهنت  ياهملک  رگا  هکلب  دشاب  هاتوک  هلـصاف »  » رگا یتح  دوشیم  فقو  زاب  مهبم ، رما  کی 

رارق هلمج  ماـقم  رد  هملک  هاـگ - هکنیا - يارب  دـناهدرک  حیرـصت  اـهنآ  زا  ادـتبا  زاوـج  هب  نینچ  مـه  اـهنآ و  لاـثما  اـّلک و  یلب و  رد  ندرک 
. تفای نایاپ  میدرک  لقن  رشن »  » زا هچنآ  دریگیم .

دنک شکرت  رگا  دشاب و  هتشاد  شاداپ  نآ  يازا  رد  يراق  و  دشاب ، بجاو  یعرـش  ظاحل  هب  هک  یفقو  میرک ، نآرق  رد  مراهچ : هلأسم  *** 
. درادن دوجو  دوش ، تازاجم 

 158 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
زا یخرب  لوق  اما  دـشابیم و  اور  یلاکـشا  چـیه  نودـب  دـنک ، تئارق  سفن  کی  رد  ار  یلماـک  هروس  دـشاب ، ناـکما  یـسک  يارب  رگا  سپ 

یعرـش تهج  هن  تسا  یئادا  يدیوجت و  تهج  بجاو  ای  مزال  زا  دوصقم  تسا  بجاو  اجنآ  ای  تسا ، مزال  فقو  اج  نیا  هک  فقو  ياملع 
. درادن دوجو  دوش  تمذم  نآ  بکترم  دشاب و  هورکم  هک  یفقو  ای  دوش  تازاجم  نآ  بکترم  دشاب و  مارح  هک  یفقو  نآرق  رد  و 

هکنیا رگم  تسین  زیاج  یعرش  روط  هب  هک  هن  تسا  یئادا  يدیوجت و  تهج  زا  تسین  زیاج  فقو  اجنیا  هک  فقو  ياملع  لوق  زا  دوصقم  و 
هکنیا دـننام  دـشابیم  راکهانگ  فـالخ ، بکترم  يراـق  دوب و  دـهاوخ  مارح  فقو  تروص  نیا  رد  هک  دوش  فقو  میرحت  یـضتقم  یببس 
هکنیا نودب  دنک  فقو  اهنآ  ریاظن  مدـش و  رفاک  نم  ینعی  ُتْرَفَک » یِّنِإ   » ای درادـن  دوجو  یئادـخ  ینعی  ٍهلِإ » ْنِم  ام  َو   » رد دـنک  دـصق  يراق 

. اهنآ ریغ  باوخ و  موجه  هسطع ، هبلغ  سفن ، ندمآ  مک  دننام  دراداو  فقو  هب  ار  وا  یترورض 
تسا و راکهانگ  دشاب  هدرکن  دـصق  ار  شیانعم  رگا  دـشاب  دـمع  هب  فقو  دـنک و  فقو  دـصق  نآ ، ریاظن  هدـش و  هتفگ  هچنآ  رد  رگا  سپ 
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بوسحم رفاک  دـیامن  راـهظا  ار  دوخ  رفک  و  ار ، ادـخ  دوبن  ینعی  دـنک  فقو  ادـمع  دـصق و  ار  نآ  ياـنعم  رگا  تشاد و  دـهاوخ  تازاـجم 
. یلاعت هّللاب  ذایعلا  دش ، دهاوخ 

دـصق رگا  دـیامن . فارتعا  رارقا و  دـهد و  ربـخ  نآ  زا  دوخ  اـی  دوش  رهاـظ  يو  زا  هک  نئارق  زا  رگم  دوشیمن  مولعم  يراـق  زا  ینعم  نیا  و 
و درکن ، فقو 

 159 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دوب دهاوخن  شیارب  یجرح  تسین و  وا  رب  یهانگ  درک  فقو  باجیا  یترورض  ای  درک  فقو  تهجیب  هکنیا  دننام  درکن  ینعم  دصق 

فقو زا  ات  دمهفب  ار  تایآ  یناعم  دنک ، ربدت  رکفت و  دناوخیم  هچنآ  رد  دشاب ، رادیب  تئارق  لاح  رد  تسا : راوازس  نآرق  يراق  يارب  یلو 
. دوشن راچد  جرح  تمذم و  هب  هدومن و  زارتحا  مهوم 

: مجنپ هلأسم  *** 

هجو ود  يذلا ،» و  نیذلا ،  » ياهظفل رد  نآرق ، همه  رد  هک : هدش  روآدای  نآرقلا ،» مولع  یف  ناهربلا  ، » شباتک رد  یشکرز ، نیدلا  ردب  ماما 
. تسا زیاج 

. تسا لبق  ام  تفص  قوف ، ظافلا  هکنیا  ربانب  لبق  ام  هب  لصو  - 1
. دنتسه فوذحم  يادتبم  ربخ  اهنآ  هکنیا  ربانب  عطق ، - 2

. تسا هتخادرپ  هناگ  تفه  دراوم  رکذ  هب  هاگنآ  درک . ادتبا  يذلا ،» ، » و نیذلا ،» ، » زا دراوم ، نآ  رد  دیاب ، هک  نآرق  زا  دروم  رد 7  رگم 
هتشذگ هجو  ود  دشاب  هتشاد  دوجو  ظفل  ود  نیا  نآرق  ياجک  ره  رد  ینعی  تسا  تیمومع  نآرق »...  همه  رد  ، » یشکرز ماما  لوق  یـضتقم 

. دنشاب هتشاد  رارق  هیآ  طسو  رد  ای  هیآ  لوا  رد  دنکیمن  قرف  دشابیم ، زیاج  اهنآ  رد 
لبق ام  رد  فقو  دراد  رارق  هیآ  طسو  رد  هچنآ  تسین  نینچ  هکیتروص  رد 

 160 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
نیاربانب ِِهنْذِِإب ،» اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  «، » اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ   » لثم درک  لصو  لبق » ام  هب  ار  نآ  : » دـیاب امتح  هکلب  دـشابیمن  زیاج  اهنآ 

. درک لمح  تایآ  ردص  رد  يذلا » نیذلا و   » ظفل هب  ار  یشکرز  لوق  دیاب 
: دشابیم ریز  حرش  هب  هناگ  تفه  دراوم  و 

. هرقب هروس  هیآ 121  ِِهتَوِالت ، َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  - 1
. هرقب هروس  هیآ 146  ْمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  - 2

. هرقب هروس  هیآ 275  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  - 3
.6 ماعنا / هروس  هیآ 20  رد  ْمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  - 4

هیآ 74.  8 لافنا / هروس  رد  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  - 5
.25 ناقرف / هروس  هیآ 34  َمَّنَهَج  یلِإ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  َنوُرَشُْحی  َنیِذَّلا  - 6

.40 رفاغ / هروس  هیآ 7  رد  َُهلْوَح  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  - 7
لبق ام  تفص  تالوصوم  نیا  هک  تسا  نآ  مهوم  لبق ، ام  هب  اهنآ  لصو  اریز  تسا . بجاو  اهنآ  زا  ادتبا  تالوصوم و  نیا  لبق  ام  رد  فقو 

. دراد تافانم  هدش ، روظنم  تایآ  رد  هچنآ  اب  ینعم  نیا  میشاب  هتشاد  هدش  دای  تایآ  رد  یلمأت  رگا  دنتسه و  دوخ 
 161 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

هیآ رد  اما  دراد و  رارق  عفر  لحم  رد  ندوب  ادـتبم  رطاخ  هب  نیقیلا  یلع  متفه ، مجنپ و  مراـهچ ، موس ، مود ، لوا ، تاـیآ  رد  لوصوم  مسا  و 
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: دراد لامتحا  مشش 
. نیذلا مه  ریدقت  اب  دشاب  عفر  لحم  رد  فوذحم و  يادتبم  ربخ  نیذلا  - 1

نآ ربخ  رش  مود و  يادتبم  کئلوا ،»  » هراشا مسا  هکنیا  ای  دشاب  ربخ  رش »  » نآ و نایب  فطع  ای  لدب ، کئلوا »  » هراشا مسا  ادتبم و  نیذلا  - 2
. دشاب لوصوم  ربخ  هلمج  همه  و 

هیآ زج  اهبارعا  زا  یضعب  بسح  رب  فوذحم » يادتبم  ربخ  يانبم  رب  عطق  « » یشکرز لوق   » هک تسناد  یهاوخ  يدیمهف ، ار  بلطم  نیا  رگا 
. تشذگ هکنانچ  دریذپیمن  ققحت  مشش 

: هنم ینثتسم  رد  فقو  مکح  رد  مشش : هلأسم 

: تسا عون  ود  انثتسا  دنادن  هک  دوشیم  ادیپ  ملع  لها  زا  یسک  رتمک 
ریغ زا  ینثتسم »  » هک تسا  نآ  عطقنم  ءانثتسا  دنشاب و  سنج  کی  زا  هنم » ینثتسم  ینثتسم و   » هک تسا  نآ  لصتم  انثتـسا  و  عطقنم . لصتم و 

. دشاب هنم » ینثتسم   » سنج
ینثتسم  » هب نآ  ندرک  لصو  هکلب  دوب  دهاوخن  حیحص  ینثتسم ،»  » ندروآ زا  لبق  ندرک  فقو  دشاب  لصتم  عون  زا  ءانثتسا  رگا  نیاربانب 

 162 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دبای ققحت  هدش  روظنم  مالک  رد  هک  ياهدئاف  ات  تسا  بجاو  هنم »

« اوبرش  » لعف رد  لعاف  واو » ، » همیرک هیآ  رد  هنم  ینثتسم  دشابیم و  ْمُْهنِم » اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَشَف  ، » هرقب هروس  هیآ 249  یکی  نآ  ياهلاثم  زا  و 
نایرکـشل دـشاب ،- اوبرـش »  » لعاف واو - نامه  هک  هنم ، ینثتـسم  زا  روظنم  اریز  دـشابیم ، هنم  ینثتـسم  سنج  زا  و  الیلق »  » ینثتـسم و  تسا ،

مه و  اوبرشف »  » رد ندرک  فقو  نیاربانب  دشابیم ، نایرکشل  نیا  زا  یتمـسق  دشاب -، الیلق »  » نامه هک  ینثتـسم  زا  روظنم  و  دنتـسه ، تولاط 
ندروخ هک  دروآ  دهاوخ  نینچ  هدنونـش  لد  نهذ و  هب  اهنآ ، زا  کی  ره  رد  ندرک  فقو  هکنیا  لیلد  هب  دوب  دـهاوخن  زیاج  هنم »  » رد نینچ 

. دشابیم عقاو  فالخ  ییانعم  نینچ  تسا و  هتفرگ  تروص  نایرکشل  همه  هیحان  زا  بآ 
نیب زا  تسین  هیآ  دوصقم  هک  دساف  لطاب و  ینعم  و  دـشاب ، هدـش  نایب ، تقیقح  ات  تسا  بجاو  هنم  ینثتـسم  هب  ینثتـسم ، ندرک  لصو  سپ 

. دورب
ینثتـسم و  نهتنیز »  » رد تسا  تنیز  ظفل  هنم  ینثتـسم  دـشابیم . اْهنِم » َرَهَظ  ام  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  ، » 24 رون / هروس  هیآ 31  رگید  لاثم 

هب تسین  حیحـص  نهتنیز »  » رب ندرک  فقو  دوشیم و  رهاظ  تنیز  زا  یتمـسق  اریز  تسا ، هنم  ینثتـسم  سنج  زا  تسا و  اـم »  » لوصوم مسا 
هیآ زا  ینعم ، نیا  و  دـشاب ، ناهن  ای  رهاظ  هکنآ  زا  معا  تسا  تنیز  عاونا  لماش  یهن  هک  دوشیم  داـجیا  مهوت  نیا  هدنونـش  رد  هکنیا  لـیلد 

چیه نودب  دارم ، ینعم  ات  دباییم  ترورض  هنم ، ینثتسم  هب  ینثتسم ، لصو  اذل  تسین و  دارم 
 163 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. دوش راکشآ  حضاو و  یلاکشا 
: دراد دوجو  بهذم  هس  عطقنم  يانثتسم  هرابرد  و 

: لوا بهذم 
. قلطم روط  هب  ینثتسم ، زا  لبق  هنم ، ینثتسم  رد  فقو  قلطم  زاوج 

: تسا هتفگ  هدرک  لقن  یشکرز  ناهرب  زا  هچنآ  رد  بجاح ، نبا  دوشن . ای  دوش  حیرصت  ربخ  هب  هاوخ 
فذح شربخ  دراد  دوجو  مالک  رد  هک  یتلالد  اب  تسا و  ادتبم  عقاو  رد  ینثتسم  هک  تسا  نیا  هتفر  فقو  قلطم  زاوج  هب  هک  یـسک  هیجوت 

. تسا هدش 
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رد عطقنم  يانثتـسا  ریدقت  يرادـن  هجوت  ایآ  تسیک ؟ تردـپ  كوبا ؟ نم  دـسرپب : هک  یـسک  باوج  رد  دـیز ، میئوگ  هب  هک  تسا  نیا  لثم 
رتهب نآ  زا  ندرک  ادـتبا  ینک  فقو  ثراحلا » نکل   » زا لبق  رگا  تسا ؟ رادـلا » یف  ثراـحلا  نکل  « » ثراـحلا ـالا  دـحا  رادـلا  یف  اـم   » هتفگ

. دوب دهاوخ 
َّنِکل َو  ، » یلاعت يراب  لوق  زا  ادـتبا  و  ًاْئیَـش » َساَّنلا  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ، » قح ترـضح  لوق  ریظن  رد  فقو ، زاوج  عامجا  هب  ینکیمن  هاـگن  اـیآ 

. یهتنا تسا - نینچ  زین  لبق  بلطم  َنوُِملْظَی »؟ ْمُهَسُْفنَأ  َساَّنلا 
: مود بهذم 

. تسا قلطم  روط  هب  فقو  عنم 
ینعم ظفل و  ظاحل  زا  لبق ، ام  هب  عطقنم  يانثتـسا  جایتحا  رطاـخ  هب  هتفر ، فقو  عنم  قلطم  هب  هک  یـسک  هیجوت  دـیوگیم : بجاـح  نبا  زاـب 

اما تسا 
 164 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

ظفل رد  لبق  ام  هب  لصتم  تروص  هب  زج  دـشابیم ، نآ  يانعم  هب  هچنآ  و  الا »  » تسین دوهعم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ظفل ، ظاحل  هب  جاـیتحا 
تـشز ینک ، عورـش  ریغ »  » زا و  فقو ، ریغ  زا  لـبق  و  راـمح ،» ریغ  دـحا  رادـلا  یف  اـم  : » یئوگب یتقو  يریگیمن  رظن  رد  اـیآ  دور ، راـک  هب 

. دش نایب  اجنیا  هچنآ  تسا  وحن  نیمه  هب  دوب ؟ دهاوخ 
« دحا رادلا  یف  ام   » هلمج رگید  ترابع  هب  دزاسیم  لماک  ار  مالک  ینعم  ینثتـسم  لبق  ام  هک ، تسا  تهج  نیا  هب  ینعم  ظاحل  هب  جایتحا  اما 

دهاوخ اطخ  ییوگن - ار  نآ  لبق  ام  رامحلا و  الا  یئوگب  اهنت  رگا  ینیبیمن  ایآ  دشخبیم ، حیحص  ینعم  دشاب ، رامحلا » الا   » هک وت  هتفگ  هب 
: موس بهذم  یهتنا  دوب ؟

هدوب و لقتسم  هلمج  ینثتسم ، تروص  نیا  رد  اریز  تسا  زیاج  ندرک  فقو  دشاب  هدش  رکذ  راکشآ و  ربخ  هک  یتروص  رد  تسا ، لیـصفت 
هلمج تروص  نیا  رد  اریز  دوب  دهاوخن  زیاج  ندرک  فقو  دشاب  هدماین  یظفل  روط  هب  ربخ  هک  یتروص  رد  دش و  دـهاوخ  زاینیب  لبق  ام  زا 

. تشاد دهاوخ  زاین  دوخ  لبق  ام  هب  ینثتسم » »
. تسا یلاما »  » شباتک رد  بجاح ، نبا  همالع  رظن  بهذم ، نیا  و 

. دشابیم َِّینامَأ » اَّلِإ  َباتِْکلا  َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو   » هرقب هروس  هیآ 78  تسین ، راکشآ  نآ  رد  ربخ  هک  عطقنم  يانثتسا  ياهلاثم  زا  یکی 
عمج یناما  هک  تسا  نیا  اجنیا ، رد  ندوب  هعطقنم  يانثتسا  هجو  و 
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لصا رد  هینما  دناهدش و  هدناوخ  هجو  ود  ره  هب  اهنآ  ود  ره  درفم و  رد  مه  عمج و  رد  مه  « 28 ، » نآ فیفخت  اب  ءای و  دیدشت  اب  تسا  ۀینما 

قـالطا غورد  هب  زین  و  دـنکیم ، ار  شیوزرآ  ناـسنا  هچنآ  هب  تهج  نیمه  هب  دزاـسیم و  دوـخ  نهذ  رد  ار  نآ  ناـسنا  هک  تـسا  یئوزرآ 
. تسا هتفگ  نیمس  همالع  هک  نانچ  دوشیم 

: تسا هتفگ  تادرفم  رد  بغار  و 
تسا هدش  لصاح  نهذ  رد  يزیچ  ندرک  وزرآ  زا  هک  تسا  یتروص  هینما  ینعی  ییـشلا »...  ینمت  نم  سفنلا  یف  ۀلـصاحلا  ةروصلا  ۀینمالا  »

هب و  تسا ، هدـش  غورد  يارب  يزاغآرـس  دـننام  ینمت  حالطـصا  تسا ، نآ  ندروآ  ناـبز  هب  تقیقح و  دـقاف  يزیچ  ریوصت  غورد ، نوـچ  و 
: هک هتفگ  وا  تسا  هدش  تیاور  هنع  هّللا  یضر  نافع  نب  نامثع  زا  هچنآ  دشابیم  انعم  نیمه 

نیمه زا  ماهتفگن و  غورد  نخس  هتفرن و  بعل  وهل و  لابند  ماهدش  فرشم  مالسا  هب  هک  یعقوم  زا  ینعی  تملسا » ذنم  تینمت  تینغت و ال  ام  »
. یهتنا  2 هرقب / / 78 َِّینامَأ » اَّلِإ  َباتِْکلا  َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو   » یلاعت يادخ  لوق  تسا  ینعم 

: تسا هتفگ  شریسفت  رد  یسولآ 
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نیا هیآ  ینعم  و  دـشابیم ، اهغورد  ینعی  بیذاکا  ینعم  هب  هیآ ، نیا  رد  یناما  هک  تسا  نیا  هدـش  تیاور  دـهاجم  ساـبع و  نبا  زا  هچنآ  و 
تسا
______________________________

نودـب ناما  دـیدشت و  اـب  یناـما  هک  دـشاب  نیا  زا  تراـبع  هینما  یناـما و  ندوب  ففخم  ددـشم و  اـب  هطبار  رد  فلؤم  دوصقم  دـیاش  (- 28)
. دوشیمن هظحالم  تغل  بتک  رد  دیدشت  نودب  هینما  ظفل  اریز  تسا  دیدشت  اب  هینما  عمج  دیدشت 
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، اهنآ هب  هک  ینهذ  تاروصت  نآ  رگم  هکنیا : اـی  و  دـناهدرک » ذـخا  دوخ  هدـننک  هارمگ  نیطایـش  زا  دـیلقت  هب  ار  اـهنآ  هک  ییاـهغورد  رگم  »
ار نانآ  دندوب  ربمایپ  هک  ناشناردپ  هکنیا  دننام  دنکیمن و  تازاجم  دنکیم و  محر  نانآ  هب  دزرمآیم و  ار  نانآ  ادخ  هکنیا  دننام  دندنبیاپ 

«. درک دنهاوخ  تعافش 
مایا زج  شتآ  تفر و  دهاوخن  تشهب  هب  دوهی  زج  یسک  هکنیا  دننام  دناهدینش  دوخ  ياملع  زا  هک  يدرجم  ياههدعو  رگم  رگید : ریبعت  هب 

بیذاکا لیطابا و  وزج  نانآ  ياههدینـش  دیاقع و  نیا  همه  اریز  تسا  عطقنم  ساسا ، نیمه  رب  ءانثتـسا  و  دیـسر ، دهاوخن  ناشیا  هب  یکدـنا 
. یهتنا تسین . باتک  زا  و  تسا ،

ربخ و  دوب ، دهاوخ  دیدشت  اب  ّنکل  ینعم  هب  الا »  » اذل و  تسا ، عطقنم  لحم  نیا  رد  ءانثتسا  هک  دش  نشور  تیارب  یتسناد  ار  اهنیا  همه  یتقو 
نیلـضملا مهئاسؤر  نم  اـهوقلت  نیفرحملا و  مهنیطایـش  نم  اهوذـخا   » بیذاـکا يا  ّیناـما » نکل  و  : » تسا نینچ  ریدـقت  و  تسا ، فوذـحم 

دوخ هدـننک  هارمگ  ناربهر  زا  رگفیرحت و  نیطایـش  زا  ار  یئاهغورد  یلو  دـننادیمن  ار  باتک  هک  دنتـسه  یناداوسیب  ینعی  اهودـمتعاف »
. دناهدومن دامتعا  اهنآ  هب  و  دناهدرک ، ذخا 

اُولِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ، » 84 قاقشنا / هروس  هیآ 25  رد  یلاعت  يادخ  لوق  هدـش ، حیرـصت  ربخ  هب  نآ  رد  هک  عطقنم  يانثتـسا  ياهلاثم  زا 
نیا نآ  ندوب  عطقنم  هجو  دشابیم و  ٍنُونْمَم » ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا 
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ناـنآ هب  ٍمِیلَأ ،» ٍباذَِـعب  ْمُـهْرِّشَبَف  ، » یلاـعت يادـخ  لوـق  ریمـض  هـک  یناـسک  سنج  زا  ِتاـِحلاَّصلا ،» اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَّلِإ   » هـک تـسا 

. دناهدش رکذ  هیآ  رد  هک  دنتسه  ياهدننک  بیذکت  رافک  نانآ  تسین ، ددرگیمرب 
اُولِمَع  » هلمج و  لوصوم ، هلـص  اونمآ »  » هلمج ادـتبم و  نیذـلا » ، » لوصوم مسا  و  تسا ، دـیدشت » نودـب   » نکل ینعم  هب  الا  ساـسا ، نیا  رب  و 

. تسا ربخ  ٍنُونْمَم » ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل   » هلمج و  هلصرب ، فطع  ِتاِحلاَّصلا »

«1  » متفه هلأسم  *** 

نایاپ هک  ياهلمج  دوشیم ، تاعارم  جاودزا  فقو ، رد  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسا : هتفگ  رشنلا »  » باتک رد  يرزج  نبا  ماما  جاودزا : فقو 
اهنآ نیب  هک  تهج  نآ  هب  دوشیم  لصو  يدـعب  هلمج  هب  دوشیم  فقو  شرئاظن  رد  درادـن و  یقلعت  شدـعب  اـم  هب  ظـفل  رد  تسا و  نخس 

. تشذگ دهاوخ  ترظن  زا  يدوز  هب  هک  دروآیم  ار  یئاهلاثم  يرزج - نب  ماما  هاگنآ - دراد . دوجو  جاودزا 
: هک تسا  نیا  يرزج  نبا  ترابع  ینعم 

دوجو یظفل  طاـبترا  زین  ود  نآ  نیب  و  دـشابیم ، لقتـسم  يرگید  زا  ینعم  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دوشیم  عـمج  هلمج  ود  هیآ ، رد  هاـگ 
فقو یلوا  هلمج  رد  دشاب  تروص  نیا  هب  هلمج  ود  یتقو  دراد ، دوجو  دـشاب  لداعت  ای  لباقت  زا  ترابع  هک  یجاودزا  اهنآ  نیب  یلو  درادـن 

نآ هکلب  دوشیمن 
______________________________
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. میاهدرک اجباج  يدعب  هلأسم  اب  یلیالد  هب  ار  هلأسم  نیا  همجرت  رد  ( 1)
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هیلا و دنسم  دنسم و  ینعی  دانسا  ناکرا  ندوب  اراد  ثیح  زا  لوا  هلمج  هکنیا  اب  دننکیم . فقو  نآ  نایاپ  رد  هدرک و  لصو  مود  هلمج  هب  ار 
نیا هب  اما  تسا  زیاج  فقو  دـشاب  نآ  ریظن  هک  یتالمج  رد  درادـن و  ياهطبار  مود  هلمج  اب  یظاحل  هب  تسا و  لماک  ماـت و  ینعم  ثیح  زا 

دوجو لداعت  اـی  لـباقت  ینعی  جاودزا  مود  هلمج  هلمج و  نآ  نیب  هک  ددرگیم  لـصو  مود  هلمج  هب  دوشیمن و  فقو  نآ  ناـیاپ  رد  تهج 
ياهلمج ِهِسْفَِنلَف ،» ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   » لوا هلمج  هیآ  نیا  رد  اْهیَلَعَف »...  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم   » یلاـعت يادـخ  لوق  لـثم  دراد .

نآ رد  اـما  دوشیم  فقو  نآ  ریظن  رد  درادـن و  یظفل  قلعت  مود  هلمج  هب  و  تسا ، لـماک  ياـنعم  ياراد  دانـسا و  نکر  ود  ره  ياراد  تسا 
ْنَم َو   » اب لوا  هلمج  رد  ًاِحلاص » َلِـمَع  ْنَم   » نیب فرط  کـی  زا  لـباقت  نیا  دراد و  دوجو  هلمج  ود  نیب  هک  یلباـقت  تهج  هب  دوشیمن  فقو 

. دشابیم مود  هلمج  رد  اْهیَلَعَف »  » اب لوا  هلمج  رد  ِهِسْفَِنلَف »  » نیب فرط  کی  زا  مود و  هلمج  رد  َءاسَأ »
هلمج رد  تبـسک » و  : » مود هلمج  رد  اهیلع  لوا ، هلمج  رد  اهل  ْتَبَـسَتْکا » اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل   » یلاـعت يادـخ  لوق  تسا  نیمه  ریظن  و 
ابلاغ هک  تسا  نیا  هتفر - راک  هب  تبستکا  يرگید  رد  تبسک و  یکی  رد  هکنیا  لیلد  و  دنراد - لباقت  مه  اب  مود  هلمج  رد  تبستکا  و  لوا ،

. دنوریم راک  هب  رش  راک  رد  بستکا »  » ریخ و راک  رد  بسک » »
ْنَمَف  » یلاعت يادخ  لوق  نینچ  مه  و  ُْمْتبَسَک » ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل   » یلاعت يادخ  لوق  دشاب  لداعت  اهنآ  نیب  هک  ياهلمج  ود  لاثم  و 
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لوق و  ِلـْیَّللا » ِیف  َراـهَّنلا  ُجـِلُوت  َو  ِراـهَّنلا  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوت   » یلاـعت يادـخ  لوق  و  ِْهیَلَع » َْمثِإ  ـالَف  َرَّخَأـَت  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ـالَف  ِْنیَمْوَی  ِیف  َلَّجَعَت 

. دنتسه لداعتم  مه  اب  هلمج  ود  قوف  تایآ  رد  هک  دشابیم  ِّیَْحلا » َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  َو   » قح ترضح 
: تسا هتفگ  يرزج  نبا 

رانم رد  ینومـشا  تسا »...  فقو  ناـیاوشیپ  زا  وا  ناوریپ  دـمحم و  نب  رـصن  راـتخم  يدـعب - هلمج  هب  لوا  هلمج  لـصو  ینعی  راـک ، نیا  «و 
لوا هلمج  ياهتنا  رد  يراق  هکلب  تخیمآ  رد  مه  اب  ار  ود  نآ  دیابن  تسا و  اهنآ  عطق  هلمج و  ود  لصف  حجرا  یلوا و  : » تسا هتفگ  يدـهلا 

 ...« یهتنا دنکیم  عورش  یمود  زا  فقو و 
فقو مود  هلمج  رد  لصو و  يدـعب  هلمج  هب  یلوا  هلمج  دـش  دـهاوخ  اـبیز  دنـشاب  هاـتوک  هلمج  ود  یتقو  تسا : نیا  نم  رظن  نم  يأر  اـما 
فقو دنشاب  ینالوط  هلمج  ود  رگا  اما  ْتَبَـسَتْکا .» اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل   » لثم و  اْهیَلَعَف » َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   » لثم دوش ،

مود هلمج  يانثا  رد  فقو  اراچان  دنکیمن و  تیافک  هلمج  ود  توالت  يارب  هاگ  يراق ، سفن  اریز  دوب  دهاوخ  ابیز  هلمج  ود  ره  رد  ندرک 
:24 رون / هروس  رد  یلاعت  يادخ  لوق  لثم  دوشیم  ینعم  رییغت  بجوم  يرارطضا  تروص  نیمه  هب  فقو  هاگ - دریگیم و  تروص 

َنِیبِّیَّطِلل ُتابِّیَّطلا  َو  ِتاثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاثِیبَْخلا  »
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نآرق مظنم  ینعم  رد  دـنک ، فقو  تاـبیطلا » و   » رد دروآ و  مک  سفن  دـسرب و  تاـثیبخلل »  » هب يراـق  یتـقو  هیآ 26 ) « ) ِتاـبِّیَّطِلل َنُوبِّیَّطلا  َو 
و دیلپ ، نانز  هب  دیلپ  نادرم  و  كاپان ، نادرم  هب  كاپان  نانز  دـش ، دـهاوخ  نینچ  ینعم  تروص  نآ  رد  اریز - دوشیم  بترتم  داسف  میرک ،

. تسین یفخم  یسک  يارب  ینعم  نیا  ندوب  دساف  و  دنراد . قلعت  كاپ  نانز 
سفن دنک و  لصو  َُهل » اُوبیِجَتْسَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو   » هب ار  ینسحلا »  » يراق یتقو  ینْسُْحلا ) ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَِّلل   ) 13 دعر / هروس  هیآ 18  لثم  و 
تـسا یناسک  يارب  تشهب  هک : دش  دهاوخ  نینچ  ینعم  تروص  نآ  رد  اریز  دوشیم  دـساف  ینعم  دـنک  فقو  لحم  نامه  رد  دروآ و  مک 

الماک ینعم  نیا  نـالطب  تسا و  تشهب  ینعم  هب  ینـسح »  » و دـندرکن . تباـجا  ار  وا  هک  یناـسک  يارب  دـندرک و  تباـجا  ار  ناشیادـخ  هک 
. درادن دوجو  نیقیرف  يارب  شاداپ  يربارب  اریز  تسا . حضاو 
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ُلَعَْجن ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  : » دـیامرفیم  38 هروـس ص / هیآ 28  رد  لـج  زع و  يادـخ 
ار نایقتم  ای  میهد  رارق  نیمز  يور  رد  ناراکهبت  لثم  دـناهداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ  ِراَّجُْفلاَک .» َنیِقَّتُْملا 

؟ میهد رارق  راجف  لثم 

. تسا الک  یلب و  معن ، رد  فقو  مکح  متشه : هلأسم 

هراشا

 171 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دنکیم توافت  لبق  ام  نخس  هب  هجوت  اب  نآ  ینعم  و  دوشیم ، هداد  خساپ  نآ  اب  نآ  زا  لبق  مالک  هب  هک  تسا ، باوج  فرح  معن »  » اما

قیدـصت ار  ام  بلطم  هدـنهد  ربخ  هک  تشاد  دـهاوخ  تلالد  معن  یفنم ، هچ  دـشاب و  تبثم  هچ  دـشاب ، هیربخ  هلمج  معن ، زا  لبق  هلمج  رگا 
. دوب دهاوخ  معن »  » اب دروم  ود  ره  رد  هدنیوگ  قیدصت  دمحم ،» مقی  مل  ای  « » دمحم ماق  : » دوش هتفگ  رگا  تسا  هدرک 

هب ندیـشخب  ققحت  نداد و  هدعو  معن  فرح  هدـئاف  یـضیضحت ، هچ  ییهن و  هچ  يرما و  هچ  دـشاب ، هیئاشنا  هلمج  معن ، زا  لبق  هلمج  رگا  و 
. دوب دهاوخ  ناهاوخ  هتساوخ 

هب معن ، دیئوگب : باوج  رد  امـش  و  یهدیمن ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  ایآ  ای  نکن ، ار  راک  نیا  ای  نکب ، ار  راک  نیا  دوش : هتفگ  امـش  هب  رگا  سپ 
نیمه هب  دیاهتفگ : هکنیا  لثم  تسا ، هدش  هتفریذـپ  امـش  هیحان  زا  شبولطم  دـیاهداد  هدـعو  ار  مالعتـسا  ای  نآ ، كرت  ای  راک  ماجنا  ناهاوخ 
كرت ای  بولطم  لعف  ققحت  هب  هک  دوب  دـهاوخ  ياهلمج  بانم  بئان  ماقم و  مئاق  معن »  » سپ مهدیم ، ماجنا  امتح  ای  مهدیم  ماـجنا  يدوز 

. دراد تلالد  نآ 
عالطا ددص  رد  هک  سک  نآ  نتخاس  هاگآ  تشاد ، دهاوخ  نداد  یهاگآ  هب  تلالد  معن »  » دشاب هتشاد  یماهفتسا  ناونع  معن ، لبق  ام  رگا  و 

ینعم نیا  ریغ  رد  معن » ، » میرک نآرق  رد  دـهدیم و  ار  وا  لاؤس  باوج  دوـخ  بطاـخم  هب  معن »  » هدـنیوگ ینعی  تسا . یعوـضوم  زا  نتفاـی 
. تسا هدشن  هدرب  راکب 

 172 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. تسا هدش  رکذ  نآرق  ياج  راهچ  رد  هملک  نیا  هکنادب  یتسناد ، ار  نیا  یتقو 

َنْوَعِْرف ُةَرَحَّسلا  َءاج  َو   » 7 فارعا / هروس  هیآ 114  رد  مود  ْمَعَن » اُولاق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَـعَو  ام  ُْمتْدَـجَو  ْلَهَف   » 7 فارعا / هروس  هیآ 44  رد  لوا 
اَّنُک ْنِإ  ًارْجََأل  اـَنل  َّنِإ  َأ   » 26 ءارعش / هروس  هیآ 42  رد  موـس  َنِیبَّرَقُْملا » َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاـق  َنِیِبلاْغلا 113  ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اـَنل  َّنِإ  اُولاـق :

َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ   » 37 تافاص / هروس  هیآ 18  رد  مراهچ  َنِیبَّرَقُْملا » َنَِمل  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاق  َنِیِبلاْغلا 41 ، ُنَْحن 
: دراد دوجو  تایآ  نیا  رد  فقو  مکح  صوصخ  رد  هک  ونشب  ار  یمالک  لاح  َنوُرِخاد » ُْمْتنَأ  َو  ْمَعَن  ُْلق  َنُولَّوَْألا 17  اَنُؤابآ  َو  َأ   16

: هک تسا  نیا  نآ  و  تسا ، تشهب  لها  لاؤس  يازا  رد  خزود  لها  باوج  معن » اولاق   » اریز تسا ، یفاک  فقو  هیآ ، نیا  رد  فقو  لوا : هیآ 
. تسا یفاک  باوج  لاؤس و  رکذ  اب  ملکتم  توکس  يارب  هک  تسا  هداد  ار  ياهدئاف  مالک  و  اقَح » ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  »

يادخ بناج  زا  يرابخا  ْمُهَْنَیب »...  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ، » یلاعت يادخ  لوق  و 
 173 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. دشابیم یلاعت 
: تسا هدش  روآدای  ناهرب  باتک  رد  یشکرز  ماما 

زا لبق  تاملک  اب  تسین  خزود  لها  مالک  زا  هک  تهج  نیا  هب  نآ ، زا  دـعب  تاملک  اریز  تسا  معن »  » هملک رد  فقو  هیآ  نیا  رد  اـم  راـتخم 
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اب يدـعب  تاملک  طابترا  مدـع  زا  دارم  یهتنا و  دـشابیم . ناـشیا  مـالک  زا  معن » اولاـق   » هک یتروص  رد  درادـن ، ياهطبار  نآ  دوخ  اـب  نآ و 
دوجو متح  روط  هب  يونعم ، هطبار  اما  تسا ، یظفل  هطبار  مدـع  طقف  یـشکرز ، لوق  رد  نآ ، زا  لبق  تاملک  اب  اـهنآ  طاـبترا  مدـع  و  معن » »

« میقم  » میعن و  میلا »  » باذـع زا  دنتـسه  نآ  رد  نانیا  ای  نانآ  هچنآ  زا  و  خزود ، تشهب و  لها  زا  ابترم  يدـعب  تایآ  هک  لـیلد  نیا  هب  دراد ،
. دروآیم نایم  هب  نخس 

. دوب دهاوخ  یفاک  معن ، رد  ندرک  فقو  سپ  یظفل  هن  دشاب و  يونعم  نآ  لبق  ام  مالک  نیب  و  ْمُهَْنَیب »...  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف   » نیب طابترا  یتقو  و 
هک تسا ، فوذحم  هلمج  رب  فوطعم  َنِیبَّرَقُْملا » َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو   » هلمج هک  اریز  دشابیمن ، زیاج  معن : رد  ندرک  فقو  هیآ ، نیا  رد  مود : هیآ 

: تسا نیا  مالک  لصا  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  ياج  رد  باوج  رد  دوجوم  معن » »
نخـس کی  زا  هلمج  ود  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  ياج  رد  معن »  » هدـش و فذـح  ارجـال  مکل  نا  نیبرقملا .» نمل  مکنا  ارجـال و  مکل  نا  »

: هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  دشاب و  ادج  شرگید  تمسق  زا  دوشیمن  نخس  زا  یتمسق  دشابیم و 
 174 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

مهاوخن تیافک  اطع  ششخب و  هب  اهنت  نم  ینعی  دوب ، دیهاوخ  نیبرقم  زا  شاداپ  رجا و  قاقحتـسا  رب  هوالع  دیراد و  یـشاداپ  امـش  هنیآره 
هطبغ راوازـس  دریگیم  شاداـپ  رجا و  هک  یـسک  اریز  تشاد  دـیهاوخ  دـشاب  میظعت  میرکت و  ناـمه  هک  ار  رتـهب  رتـالاب و  نآ  زا  هکلب  درک 

. دوش اراد  ار  یتمارک  لیان و  یئالاو  ماقم  هب  هک  یعقوم  رگم  دنیوگیمن  تینهت  کیربت و  وا  هب  تسین ،
. دش هتفگ  مود  هیآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  نامه  موس  هیآ  رد  موس : هیآ 

لاـح تهج  هب  هتفرگ  رارق  بصن  لـحم  رد  َنوُرِخاد » ُْمْتنَأ  َو   » هکنیا لـیلد  هب  دـشابیمن  زیاـج  زین  هیآ  نیا  رد  معن »  » رد فقو  مراـهچ : هیآ 
. تسا هدش  فذح  دوخ  لعف  اب  هک  یلعاف  زا  ندوب 

: تسا نینچ  لصا  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  ياج  رد  معن  و 
. دیتسه نوبز  لیلذ و  هک  یلاح  رد  دش  دیهاوخ  هتخیگنارب  امش  وگب  ینعی  نورغاص » ءالذا  مکنا  لاحلا  نوثعبت و  مهل  لق  »

: تسا هتفگ  ناهرب »  » رد یشکرز  ردب 
. یهتنا دراد  طابترا  بلطم  رد  شلبق  ام  هب  نآ  دعب  ام  هکنیا  ظاحل  هب  دوشن  فقو  معن  رد  هناگ  هس  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ام ، راتخم 

175 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

« یلب »

هراشا

دعب طقف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، یفنم  مالک  صتخم  دوشیم و  هداد  باوج  نآ  زا  لبق  مالک  هب  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  باوج  فرح  یلب » »
لاطبا نآ  هدـئاف  دوشیمن و  هدرب  راک  هب  اهکبـس  زا  یـضعب  رداـن و  یلیخ  دراوم  رد  زج  تبثم  مـالک  رد  دوریم و  راـک  هب  یفنم  مـالک  زا 

:64 نباغت / هروس  هیآ 7  رد  یلاعت  يادخ  لوق  دننام  تسا  نآ  دض  ضیقن و  تابثا  یفنم و  مالک  نومضم 
هب یلب  وگب  دش ، دنهاوخن  ثوعبم  زگره  دـندرب  نامگ  دـندش  رفاک  هک  نانآ  ینعی  َُّنثَْعُبَتل » یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  »

ثعب یفن  یتقو  تسا و  ثعب  یفن  لاطبا  هیآ  نیا  رد  یلب  هدـیاف  دوشیم ، هظحـالم  هک  ناـنچ  دـیوشیم ...  ثوعبم  اـمتح  دـنگوس  میادـخ 
مالک یفن  اب  هطبار  رد  یلب »  » هچنآ هب  دوب  دـهاوخ  یحیرـصت  َُّنثَْعُبَتل » یِّبَر  َو   » یلاعت يراب  لوق  اذـل  دـش و  دـهاوخ  تباث  ثعب  دـشاب  لطاب 

. دنکیم هدافا  یلبق 
 176 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
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ناتیوس هب  ياهدنهد  میب  ایآ  ینعی  ٌریِذَن » انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق  ٌریِذـَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  : » 67 کلم / هیآ 9  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  تسا  نیمه  لثم  و 
یتقو دراد ، تلالد  ریذن  ندماین  لاطبا  هب  زین  هیآ  نیا  رد  یلب »  » دـینکیم هظحالم  دـمآ ، ام  يوس  هب  هدـنهد  میب  یلب  دـنداد  باوج  دـماین ؟

دهاوخ یحیرـصت  ٌریِذَن » انَءاج  ْدَق  ، » رافک زا  لقن  هب  یلاعت  يادخ  لوق  ساسا  نیا  رب  و  تسا ، هدش  تباث  شندمآ  دوش  لطاب  ریذن  ندـماین 
. دراد تلالد  نآ  هب  قباس  نخس  یفن  لاطبا  اب  هطبار  رد  یلب  هچنآ  هب  دوب 

میـسقت هتـسد  هس  هب  دراوم  نیا  همه  هدـش و  عقاو  میرک ، نآرق  زا  هروـس  هدزناـش  رد  دروـم  ود  تسیب و  رد  میرک ، نآرق  رد  یلب »  » هملک و 
: دوشیم

: لوا عون  *** 

ام هب  تسا و  لبق  ام  يارب  باوج  هک  لـیلد  نیا  هب  دـناهدرک  راـیتخا  ار  یلب »  » رب فقو  اـهنآ  رد  تغل  تئارق و  لـها  رثکا  هک  تسا  دروم  هد 
. درادن یقلعت  دعب 

. تسا هرقب  هروس  هیآ 80 و 81  لوا : دروم 
: تسا هرقب  هروس  هیآ 111 و 112  مود : دروم  یَلب » َنوُمَْلعَت 80  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  »

« یَلب َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  »
 177 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: تسا  3 نارمع / لآ  هروس  هیآ 75 و 76  موس : دروم 
: تسا  3 نارمع / لآ  هروس  هیآ 124 و 125  مراهچ : دروم  یَلب » َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  »

: تسا  7 فارعا / هروس  هیآ 172  مجنپ : دروم  یَلب » َنِیلَْزنُم  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَثالَِثب  »
: تسا  16 لحن / هروس  هیآ 28  مشش : دروم  یَلب » اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  »

: تسا  36 سی / هروس  هیآ 81  متفه : دروم  یَلب » ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  »
: تسا  40 رفاغ / هروس  هیآ 50  متشه : دروم  یَلب » ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  »

: تسا  46 فاقحا / هروس  هیآ 33  مهن : دروم  یَلب » اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُکلُسُر  ْمُکِیتَْأت  ُکَت  َْمل  َو  َأ  »
: تسا  84 قاقشنا / هروس  هیآ 14 و 15  مهد : دروم  یَلب » یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  »

« یَلب َروُحَی  َْنل  ْنَأ  َّنَظ  ُهَّنِإ  »

: مود عون 

: دشابیمن زیاج  اهنآ  رد  فقو  دوخ  لبق  ام  هب  دعب و  ام  هب  یلب »  » قلعت تهج  هب  هک  تسا  دروم  تفه 
 178 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: دشابیم  16 لحن / هروس  هیآ 38  مود : دروم  انِّبَر » َو  یَلب  اُولاق   » دشابیم  6 ماعنا / هروس  هیآ 3  لوا : دروم 
: دشابیم  34 ءابس / هروس  هیآ 3  موس : دروم  اقَح » ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  »

: دشابیم  39 رمز / هروس  هیآ 59  مراهچ : دروم  ْمُکَّنَِیتْأََتل » یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  »
: دشابیم  46 فاقحا / هروس  هیآ 33  مجنپ : دروم  ِیتایآ » َْکتَءاج  ْدَق  یَلب  »

: تسا  64 نباغت / هروس  هیآ 7  مشش : دروم  انِّبَر » َو  یَلب  اُولاق  »
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: تسا  75 تمایق / هروس  هیآ 4  متفه : دروم  َُّنثَْعُبَتل » یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  »
درادن دوجو  یفالخ  نآ  زا  عورش  عنم  یلب و  يور  رب  دراوم  نیا  رد  فقو  عنم  رد  تسا : هتفگ  یـشکرز  ُهَناَنب » َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  »

. یهتنا دنتسه  خساپ  ود  ره  شدعب  ام  نآ و  دوخ  اریز 

: موس عون 

هب شلبق  ام  و  یلب »  » دـعب ام  اریز  تسا  فقو  عنم  حـجرا  و  دـنراد ، فالتخا  اهنآ  رد  فقو  زاوج  رد  نف ) لها   ) هک تسا  يدراوم  موس  عون 
نآ

 179 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دشابیم نینچ  لحم  جنپ  رد  دراد و  لاصتا 

هیآ اُنلُسُر » َو  یَلب  : » موس  39 رمز / هروس  هیآ 71  ْتَّقَح » ْنِکل  َو  یَلب  اُولاـق  : » مود هرقب  هروس  هیآ 260  ِیْبلَق » َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاـق  : » لوا
هروس هیآ 9  ٌریِذَن » انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق  : » مجنپ  57 دیدح / هروس  هیآ 14  ْمُکَسُْفنَأ » ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنِکل  َو  یَلب  اُولاق  : » مراهچ  43 فرخز / هروس   80
لحم هد  رد  ار  اهنآ  املع  هک  مینک  نایب  ار  ییاهفقو  دوب  دهاوخ  وکین  میدـش  روآدای  ار  اهنآ  دراوم  هناگ و  هس  عاونا  ام  هک  لاح   67 کلم /

رد دنهدیم  حـیجرت  هک  ار  ياهناگ  جـنپ  ياهلحم  دـنراد و  رظن  قافتا  اهنآ  رد  فقو  عنم  رد  هک  ار  هناگ  تفه  ياهلحم  دـناهدرک و  رایتخا 
. دریگن تروص  فقو  اهنآ 

: لوا هیآ 

َبَـسَک ْنَم  یَلب  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُْمتْذَخَّتَأ  ُْلق  ًةَدوُدْعَم  ًاماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  َو 
اَّلِإ ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل   » دنیوگیم هک  دوهی  هدیقع  یلب  هملک  هرقب  َنوُِدلاخ 80 و 81  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاحَأ  َو  ًۀَئِّیَس 

یفن ناشیا  هب  خزود  شتآ  ندیسرن  یتقو  دیامنیم و  لطاب  ار  دیـسر  دهاوخن  ناشیا  هب  كدنا  یمایا  زج  خزود  شتآ  ینعی  ًةَدوُدْعَم » ًاماَّیَأ 
هلمج ًۀَئِّیَس »...  َبَسَک  ْنَم   » یلاعت يراب  لوق  دش و  دهاوخ  تابثا  شتآ  ندیسر  دوش 

 180 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
دـشاب نایدوهی  هب  خزود  شتآ  ندیـسر  هک  هدش  هدروآ  یلب »  » هدیاف لیلعت  رطاخ  هب  درادـن و  بارعا  زا  یعـضوم  تسا و  یفانیتسا  دـیدج 

هب شتآ  دیتسه  وگغورد  دیسر  دهاوخن  امش  هب  كدنا  ياهزور  زج  خزود  شتآ  هک  ناتنامگ  نیا  رد  دوشیم  هتفگ  ناشیا  هب  هکنیا  لثم 
زا دش و  یلوتسم  طیحم و  وا  رب  شیاطخ  درک و  هشیپ  رفک  ینعی  هئیس  هک  یسک  اریز  دنام  دیهاوخ  نآ  رد  مه  هشیمه  دیسر و  دهاوخ  امش 

هـشیمه يارب  دناخزود و  نارای  يدارفا  نینچ  نیا  دومن  هنخر  شنورب  نورد و  هب  تفرگارف و  ار  شنطاب  رهاظ و  تفای ، هار  وا  رب  فرط  ره 
نایب نیا  زا  دیتسه . دلخم  شتآ  رد  راچان  هب  سپ  دش  هریچ  امش  رب  هانگ  دیدش و  رفاک  وا  ناربمایپ  ادخ و  هب  امش  دوب و  دنهاوخ  اج  نآ  رد 

 ... هئیس بسک  نم  هلمج  هک  دش  مولعم  تیارب 
. دوب دهاوخ  یفاک  فقو  یلب  رد  ندرک  فقو  نیاربانب  تسا  يونعم  اهنآ  نایم  هطبار  هکلب  درادن  دوخ  لبق  ام  اب  یظفل  هطبار 

: مود هیآ 

َوُه َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  یَلب  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ْمُهُِّینامَأ  َکـِْلت  يراـصَن  َْوأ  ًادوُه  َناـک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  اُولاـق  َو 
ْنَم اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل   » ینعی نایدوهی  لوق  یلب »  » هملک هرقب  َنُونَزْحَی 111 و 112  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم 
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هب نارگید  دورو  مدـع  هدرک و  ضقن  ار  دـش  دـنهاوخن  دراو  دنتـسه  ینارـصن  ای  يدوهی  هک  یناسک  زج  تشهب  هب  يراصَن » َْوأ  ًادوُه  َناـک 
ندش دراو  دوش  یفتنم  تشهب  هب  ناشیا  ریغ  دورو  مدع  یتقو  تسا و  هدومن  یفن  ار  تشهب 

 181 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
نآ دـناهدرک و  یفن  ناشیا  هک  ار  هچنآ  دـنکیم  تابثا  باجیا و  یلب  هکنیا  نخـس  هاتوک  تسا . هدـش  تباث  تشهب  هب  يراصن  دوهی و  ریغ 

. دوش مولعم  تشهب  هب  ینارصن  ریغ  يدوهی و  ریغ  لوخد  مدع  تسا  راوازس  و  دنوشیم . تشهب  دراو  ناشیا  ریغ  هکنیا  زا  تسا  ترابع 
دوهی راصحنا  رد  تشهب  دورو  یتقو  و  دناهدرک ، رـصحنم  يراصن  دوهی و  هب  طقف  ار  تشهب  هب  دورو  هک  دـیآیم  رب  نینچ  نانآ  ترابع  زا 

. دش دهاوخن  نآ  دراو  يرگید  سپ  دشاب  يراصن  و 
لیلعت ندیشخب  توق  تهج  رد  درادن و  بارعا  زا  یلحم  تسا و  یفانیتسا  هلمج  ٌنِسُْحم »...  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم   » یلاعت يراب  لوق  و 

: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  یلب » ، » هدیاف
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  دنوشیم  دراو  تشهب  هب  ناینارصن  ریغ  نایدوهی و  ریغ 

رس سک  ره  هکلب  تسین . دننادیم  مورحم  نآ  زا  نارگید  هدرک و  دوخ  هب  رـصحنم  ار  تشهب  هب  دورو  دنیوگیم و  ناشیا  هک  نانچ  هلأسم 
دزاسن و کیرـش  لازی  يادخ ال  هب  ار  يرگید  دزرو و  صالخا  دصق  تاذ و  رد  دـشاب و  ادـخ  یهاون  نیمارف و  عیطم  دروآ و  دورف  میلـست 

. تشاد دهاوخن  ياهصغ  سرت و  و  دوب ، دهاوخ  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  رجا  دشاب  راکوکین  دوخ  لامعا  یمامت  رد  لاح  نیع  رد 
نوگانوگ ياهتمعن  شمارآ و  نما و  زا  هدروآ  دوجو  هب  اجنآ  رد  نابرهم  يادخ  هچنآ  زا  يروهرهب  تشهب و  هب  دورو  زج  شاداپ ، رجا و  و 

 182 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
یظفل و هطبار  هن  تشاد  دـهاوخ  يونعم  هطبار  دوخ  لبق  ام  اب  دـشاب  هیلیلعت  هفناتـسم  هلمج  َمَلْـسَأ »...  ْنَم  یَلب   » یتقو تسین و  يرگید  زیچ 

. دوب دهاوخ  یفاک  فقو  یلب ، رد  فقو  اذل 

: موس هیآ 

اُولاق ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًاِمئاق  ِْهیَلَع  َْتمُد  ام  اَّلِإ  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍرانیِدـِب ال  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍراـْطنِِقب  ُْهنَمْأـَت  ْنِإ  ْنَم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َو  »
لآ 75 و 76  َنیِقَّتُْملا » ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  یَلب  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  ٌلِیبَس  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  اـْنیَلَع  َْسَیل 

:3 نارمع /
نخـس نیا  اب  نانآ  دـنکیم  لطاب  ار  دـنرادن  ام  هیلع  رب  یهار  اـهبرع  ٌلـِیبَس ) َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  اـْنیَلَع  َْسَیل   ) ناـیدوهی لوق  هیآ ، رد  یلب »  » هملک و 

نانآ اریز  درادن  دوجو  تمالم  تمذـم و  یتحاران ، هانگ و  ام  رب  میاهتفای  تسد  نادـب  برع  یئاراد  زا  هچنآ  رد  هک : دـناهدرک  دـصق  نینچ 
. دشابیم نییما  هملک  اب  اهبرع  فیصوت  ینعم  نامه  نیا  و  دنتسین ؛. باتک  لها  ام  لثم 

هدرک لاطبا  ار  یفن  نیا  یلب »  » هملک دناهدرک و  یفن  برع  لاوما  ندروآ  گنچ  هب  يازارد  ار  دوخ  یتحاران  هانگ و  هدـیقع  نیا  اب  نایدوهی 
نیا سپ  دناهدش  تمذـم  تمالم و  قحتـسم  تسا و  هدـش  تباث  ناشیارب  اهنآ  ود  ره  دوش  یفن  نانآ  زا  یتحاران  هانگ و  یفن  یتقو  تسا و 

« َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم   » یلاعت يراب  لوق  و  تسا . هدرک  تباث  نانآ  هب  دـناهدرک  یفن  ناـشدوخ  زا  ار  هچنآ  هملک 
تسود ار  ناراگزیهرپ  ادخ  دیامن  هشیپ  يراگزیهرپ  يوقت و  دنک و  افو  دوخ  نامیپ  هب  هکنآ 

 183 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. تسا هتسشن  نآ  ياج  رد  یلب  هک  دشابیم  ياهلمج  ینعم  رگنایب  درادن و  بارعا  زا  یلحم  تسا  هفناتسم  هلمج  درادیم 

: تسا نینچ  ینعم  رد  هتفرگ و  رارق  ياهلمج  ماقم  رد  یلب  هک : تسا  تروص  نیا  هب  قوف  هلأسم  نایب  و 
لالح ار  ناشلاوما  دـیزرویم و  تنایخ  نانآ  هب  دـیرادیم و  اور  اهبرع  هب  هک  یمتـس  اب  هطبار  رد  دـیراکهانگ  امـش  تسا ، هاـنگ  امـش  رب 
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دوخ ناـمیپ  دـهع و  هب  هک  یناـیقتم  تلزنم  ناشتشادـگرزب و  میظعت و  هب  دراد  تلـالد  هدـهعب »...  یفوا  نم  هلمج  قوطنم  دیرامـشیم و 
یلاعت يادخ  مشخ  و  نئاخ ، نارگمتس  تمذم  رب  هیآ  موهفم  و  دشابیم . یضار  ناشیا  زا  درادیم و  تسود  ار  نانآ  ادخ  دنشابیم  رادافو 
دیکأت هفناتسم و  یفْوَأ »...  ْنَم   » هلمج نیاربانب  دناهدش  موهفم  نیا  لومشم  هک  دنتسه  یهورگ  نیلوا  ءزج  نایدوهی  و  دراد ، تلالد  نانآ  رب 

. دشابیم یفاک  فقو  یلب »  » رد فقو  اذل  یظفل و  هن  تسا  يونعم  طابترا  اهنآ  نیب  امیف  طابترا  دشابیم و  دوخ  لبق  ام  نومضم  هدننک 

: مراهچ هیآ 

اذه ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب  َنِیلَْزنُم  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀـَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِـمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ  »
يادخ ياهدادما  ندرکن  تیافک  هیآ ، رد  یلب  هملک   3 نارمع / لآ  هروس  هیآ 124  َنیِمِّوَسُم » ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی 

هب تبسن  یلاعت 
 184 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

دوش لاطبا  تیافک  مدع  هک  نانچ  اریز  دیامنیم  تابثا  ار  نانآ  ندرک  تیافک  دنکیم و  یفن  ار  هدش  لزان  هتشرف  رازه  هس  هلیسو  نانمؤم ،
. دش دهاوخ  تباث  ندرک  تیافک 

ربارب رد  رگا  هکنیا  هب  دـشابیم  دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  لج ، زع و  يادـخ  هنامیرک  هدـعو  اوُقَّتَت )...  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  ، ) یلاعت يادـخ  لوق  و 
زا يراددوخ  ادخ و  رماوا  يارجا  رد  دننک و  ربص  داهج  يراوگان  یتخس و  هب  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  يرادیاپ  تماقتـسا و  نمـشد 
زا یلحم  زین  هلمج  نیا  تخاس و  دـهاوخ  نانآ  بیـصن  ار  يرتدایز  ياهدادـما  لازی  يادـخ ال  دنـشاب  هتـشاد  يراگزیهرپ  یلوم  تفلاـخم 

. تسا یفاک  فقو  یلب »  » رب فقو  يونعم و  اهنآ  نیب  امیف  طابترا  درادن و  دوخ  لبق  ام  اب  یظفل  طابترا  بارعا و 

: مجنپ هیآ 

هراشا

اَّنُک اَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
باوج و فرح  یلب »  » هک هدـش  روآدای  بیبللا » ینغم   » باتک رد  يراصنا  ماشه  نبا  نویوحن  ماـما   7 فارعا / هروس   172 َنِیِلفاغ » اذه  ْنَع 

ماق اما  دننام  دشاب  یعقاو  ماهفتـسا » هب  نورقم   » ای دـیز  ماقام  دـننام  دـشاب  درجم » یفن   » هچ دـناسریم  ار  نآ  لاطبا  تسا و  یفن  صوصخم 
ترابع يریرقت  ماهفتسا  و  دشاب ، يریرقت » ماهفتسا   » هب نورقم  یفن  ای  یلب . یئوگیم  باوج  رد  هک  دیز 
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یئاهلاثم زا  تسا و  هدش  لجـسم  شدزن  رد  نآ  یفن  ای  توبث  هچنآ  هب  فارتعا  رارقا و  هب  دـنک  راداو  ار  بطاخم  ملکتم  هکنیا  زا  دـشابیم 

: تسا همیرک  هیآ  نیا  هدروآ  يریرقت  ماهفتسا  هب  ماشه  نبا  هک 
: درادیم راهظا  ماشه  نبا  هاگنآ  یتسه » ام  يادخ  ینعی  یلب  دنتفگ  متسین  امش  يادخ  نم  ایآ  یَلب » اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  »

ماوت یفن  هکنیا  رطاخ  هب  ینعی  تهج ، نیمه  هب  تسا و  هدش  در  یلب »  » اب هک  دـناهداد  رارق  درجم » یفن   » يارجم يراج  ار  ررقم » یفن   » املع
رفاـک معن » : » دـنتفگیم باوـج  رد  رگا  دـناهتفگ : ناـشیا  ریغ  ساـبع و  نـبا  دـناهداد  رارق  ریرقت  زا  درجم  یفن  يارجم  يراـج  ار  ریرقت  اـب 

. دنوشیم
همیرک هیآ  رد  هچنآ  باجیا و  هب  ای  یفن  هب  تسا  ربخم  قیدـصت  معن »  » هک تسا  هدرک  هیجوت  نینچ  ار  ساـبع  نبا  هتفگ  ماـشه ، نبا  هاـگنآ 
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. دندشیم نینچ  شیانعم  دوب  معن  باوج  رگا  تسا و  یفن  هدمآ 
هرابرد ناشنیب  هک  هدرک  لقن  املع  زا  وا  ریغ  یلیهـس و  زا  ماشه  نبا  سپـس  یلاـعت . هّللاـب  ذوعن  تسا ، رفک  نخـس  نیا  یتسین و  اـم  يادـخ 

. تسا تبثم » هیربخ  هلمج   » يریرقت ماهفتسا  هکنیا  هب  دناهدرک  دانتسا  دراد و  دوجو  هعزانم  هدش  لقن  وا  ریغ  سابع و  نبا  زا  هچنآ 
، هزمه زا  دـعب  دـشابیم و  یفن  نآ  ياـنعم  تسا و  راـکنا  يارب  تقیقح  رد  هلمج  رد  دوـجوم  هزمه  منکیم : ضرع  هلأـسم  ناـیب  رد  نم  و 

. دوب دهاوخ  تابثا  یفن  یفن  تسا و  هدمآ  یفن  لعف - تسل -
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تـسا ندوب  ادخ  تابثا  ندوبن ، ادـخ  یفن  منکیم و  یفن  راکنا و  ار  امـش  هب  مندوبن  ادـخ  دوب : دـهاوخ  نینچ  مکبرب  تسلا  يانعم  نیاربانب 
. متسه امش  يادخ  نم  ینعی 

. تسا نامیا  نیع  هکلب  تسین ، رفک  تسا و  بلطم  قیدصت  نآ  باوج  رد  معن »  » رکذ ساسا  نیا  رب 
: تسا هداد  رظن  هک  هدرک  لقن  نیبولش  هلمج  زا  نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  یهورگ  زا  نون »  » ثحبم رد  ماشه  نبا  همالع  نیا ، رب  هوالع 
. دوب دهاوخ  درجم  یفن  باوج  لثم  نآ ، باوج  دشاب  یقیقح  ماهفتسا  زا  روظنم  دریگ و  رارق  ماهفتسا  تادا ،»  » یفن زا  لبق  رگا  -( 1

باوج یفنم  مالک  لثم  نآ ، ظفل  مالک و  رهاـظ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تیرثکا  رظن  هب  اـنب  دـشاب  ياهلأـسم  ریرقت  ماهفتـسا ، زا  ضرغ  رگا  -( 2
. دوشیم هداد 

: تسا هتفگ  نیبولش  دوشیم  هداد  تبثم  مالک  باوج  لثم  نآ  باوج  ینعم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاین  شیپ  یهابتشا  هک  یتروص  رد  و  -( 3
زا لاوس  باوج و  تقباطم  لصا  اریز  دوب ، رفک  دنتفگیم  معن »  » ظوفلم باوج  رد  نانآ  رگا  هک  دـشاب  نیا  سابع  نبا  دوصقم  تسا  اور  و 

. یهتنا تسا  ظفل  ثیح 
یفن راکنا و  ینعم  هب  هک  ار  هزمه  ینعم  دناهدیمان  يریرقت » ماهفتـسا   » ار نآ  املع  هک  يراکنا ،» ماهفتـسا   » رد ام  رگا  هکنیا  بلطم  هصالخ 

هزمه زا  دعب  هک  ار  قوطنم  یفنم  تروص  هکلب  مینکن  تاعارم  دشابیم 
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زا دعب  هک  ار  ياهلمج  نآ و  يانعم  هزمه و  رگا  دوب و  دهاوخ  یلب »  » باوج میـشاب  هتـشاد  ار  نآ  لاطبا  دصق  میریگب و  رظن  رد  هتفرگ  رارق 
. دوب دهاوخ  معن »  » شنومضم قیدصت  تهج  رد  نآ  باوج  تبثم و  مالک  تروص  نیا  رد  میریگب  رظن  رد  هدمآ  نآ 

: دراد دوجو  لوق  ود  اندهش »  » یلاعت يادخ  لوق  صوصخ  رد  هک  نادب  يدیمهف  میدرک ) نایب   ) ار هچنآ  همه  یتقو 

: لوا لوق 

هب نابرهم  يادخ  دندرک  فارتعا  یلاعت  قح  ترـضح  تیبوبر  هب  مدآ  ترـضح  نادـنزرف  هک  ینامز  اریز  تسا  ناگتـشرف  لوق  نخـس  نیا 
. میدش هاوگ  مدآ  ینب  فارتعا  هب  ینعی  اندهش »  » دندرک راهظا  اهنآ  دیشاب و  هاوگ  دندومرف : هکئالم 

. تسا ناگتشرف  نخس  تیاکح  اندهش »  » تسا و مدآ  ینب  نخس  رخآ  اریز  مینک  فقو  یلب »  » رد دوب  دهاوخ  وکین  ساسا  نیا  رب 

: مود لوق 

يدوبعم راگدرورپ و  ار  ام  یتسه و  وت  ام  راگدرورپ  هک  میهاوگ  دوخ  رب  ام  دشابیم  نینچ  نآ  ینعم  تسا و  مدآ  ینب  مالک  همتت  اندهش » »
. تسین حیحص  شرگید  تمسق  زا  هتفگ ، زا  یتمسق  ندش  ادج  اریز  دوب  دهاوخن  بوخ  یلب »  » رد فقو  انبم  نیا  رب  دشابیمن . وت  زا  ریغ 
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مدآ ینب  نخس  ود  ره  انْدِهَش » یَلب   » هک تسا  نیا  یهلا » مالک   » مظن زا  نهذ » هب   » ردابتم هکنیا  تهج  هب  تسا  حجار  لوق  نیا  و 
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رد تسا  ناگتـشرف  لوق  اندهـش »  » دـنک تباث  هک  مه  یحیحـص  رابخا  هدـماین و  ناـیم  هب  ناگتـشرف  زا  يرکذ  همیرک ، هیآ  رد  و  دـشابیم ،
. تسین تسد 

رد یطویـس  و  ناـهرب »  » رد یـشکرز  هچناـنچ  دوشیم  راـیتخا  نآ  رد  فقو  هک  دوشیمن  هفاـضا  ییاـهلحم  هب  لـحم ، نیا  تروـص  نیا  رد 
. دناهدومن تیعبت  اهنآ  زا  هدمآ و  دعب  هک  یناسک  هدرک و  ناقتا » »

فالتخا دروم  هک  دوش  هفاضا  ياهناگجنپ  دراوم  هب  تسا  رتهب  هکلب  تسین ، لوبقم  هدـش  دای  ياـهلحم  هب  لـحم  نیا  ندوزفا  میوگیم : نم 
. تسا اهنآ  رد  ندرکن  فقو  حجار  تسا و  املع 

: مشش هیآ 

مالک نایاپ   16 لحن / / 28 َنُولَمْعَت » ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  »
تـسا هدومرف  لاطبا  ار  ٍءوُس » ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام   » ینعی رافک  تاراهظا  نآ  اب  هک  تسادـخ  مالک  یلب  تسا و  ءوس  هملک  قوف  هیآ  رد   » راـفک
لاطبا دراد و  تلالد  ایند  راد  رد  دنـسپان  راک  هنوگ  ره  یفن  هب  هک  میدادیمن ) ماجنا  يدنـسپان  راک  يدب ، راتفر  ام  : ) دنرادیم راهظا  رافک 

فقو ءوس » نم   » رد فقو  انبم  نیا  رب  تسا . هدش  تابثا  دـب  ياهراک  ماجنا  دـش  لاطبا  دـب  لمع  هنوگ  ره  یفن  یتقو  دـشابیم  تابثا  یفن ،
َنِإ  » اریز تسا  یفاک  زین ، یلب »  » رد فقو  و  دشابیم ، رافک  تاراهظا  لاطبا  در و  رد  ادخ ، مالک  نآ  زا  دعب  مالک  و  تسا ، یفاک 
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. دراد رارق  نآ  ياج  رد  تلالد و  نآ  هب  یلب  هک  هدمآ  ياهلمج  نومضم  تلع  نایب  رد  تسا و  هفناتسم  هلمج  َنُولَمْعَت » ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا 

ای یناهنپ  امـش  لامعا  دشابیم  اناد  دـیدرکیم  لمع  هچنآ  هب  یلاعت  يادـخ  اریز  دـیداد  ماجنا  دـب  راک  ایند  رد  امـش  تسا : نینچ  ریدـقت  و 
. تسا هدنامن  یفخم  وا  رب  هدوب  يرهاظ 

رد فقو  میدرک  نایب  هک  روط  نامه  اذـل  و  یظفل ، طابترا  هن  دراد  دوجو  يونعم  طابترا  نآ  زا  دـعب  مالک  و  یلب »  » نیب امیف  اـجنیا  رد  سپ 
. تسا یفاک  فقو  یلب »  » رد و  ءوس » نم  »

: متفه هیآ  *** 

هیآ رد  یلب  هرابرد  نخس   36 سی /  81 ُمِیلَْعلا /.» ُقاَّلَْخلا  َوُه  َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  »
: دش نایب  مجنپ  هیآ  یَلب » اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ   » هیآ رد  هک  تسا  نخس  نامه  لثم  قوف 

: میئوگیم لاح  مینک  نایب  راصتخا  تروص  هب  ار  بلطم  هیآ  نیا  رد  هک  تسین  يداریا  و 
دنکیم تابثا  ار  یلاعت  يادخ  ییاناوت  ییاناوت ، مدع  لاطبا  دراد و  تلالد  نانآ  ریظن  ندیرفآ  هب  یلاعت  يادخ  یئاناوت  مدع  لاطبا  رب  یلب » »

. دراد تلالد  لاعتم  يادخ  تردق  تابثا  رب  یلب  سپ 
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هب و  تسا ، هدرک  ظاـحل  ار  هزمه  ینعم  هدـش و  عـقاو  هزمه  زا  دـعب  هک  ار  هتفگ  یفنم  تروـص  همیرک  هیآ  نیا  بولـسا  رد  مـیرک  نآرق  و 
دشابیم و یلاعت  يادخ  بناج  زا  ود  ره  باوج  لاؤس و  تسا و  هدـش  لمع  قباس  هیآ  رد  هچنانچ  هدـش  هداد  یلب »  » اب باوج  تهج  نیمه 
رد فقو  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  درادـن . دوجو  یباوج  نآ  ریغ  و  سب ، تسا و  نیمه  باوج  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  باوج  ندروآ  رد 
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. یظفل هطبار  هن  تسا  ققحم  يونعم  طابترا  باوج  لاؤس و  نیب  هکنیا  يارب  دوب  دهاوخ  یفاک  ْمُهَْلثِم » َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  »
: دشابیم نینچ  ریدقت  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  ياج  رد  یلب »  » هک تسا  ياهلمج  هب  فوطعم  ُمِیلَْعلا » ُقاَّلَْخلا  َوُه  َو   » هلمج و 

هکنیا رطاـخ  هب  یلو  تسا  یلب »  » رد فقو  ندوبن  زیاـج  فطع  ياـضتقم  تسا و  اـناد  راگدـیرفآ  وا  دـشابیم  اـناوت  رداـق و  راـک  نیا  هب  وا 
فقو ای  نسح  فقو  هکلب  تسین ، یفاک  فقو  هک  تواـفت  نیا  اـب  دوش ، فقو  زین  یلب  رد  تسا  زیاـج  درفم ، ظـفل  هن  تسا و  هلمج  فطع 

. دراد ناحجر  اهنآ  رد  ندرک  فقو  هک  دیآ  رامش  هب  يدراوم  ءزج  زین  دروم  نیا  تسا  رتهب  لاح  رهب  و  تسا ، حلاص 

: متشه هیآ  *** 

اوُعْداَف اُولاق  یَلب  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُکلُسُر  ْمُکِیتَْأت  ُکَت  َْمل  َو  َأ  اُولاق  »
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تابثا ار  ناشندروآ  نشور  لیالد  یفن و  ار  ناربمایپ  ندرواین  نشور  لـیالد  یلب »  » هملک  40 رفاغ /  50 ٍلالَض /» ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو 
. دنکیم

نیکلام نخـس  اوُعْداَف » اُولاق   » تسا و منهج  نیکلام  هب  خزود ، لها  باوج  یَلب » اُولاـق   » هک لـیلد  نیا  هب  تسا  یفاـک  فقو  نآ  رد  فقو  و 
نیا لثم  تسا  هدش  طابنتسا  قباس  هلمج  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  هفناتـسم و  هلمج  اوُعْداَف » اُولاق   » هلمج سپ  دشابیم  نایخزود  هب  منهج 

: تسا هدش  لاؤس  هک 
زا اـیآ  دیـشخب ؟ ناـنآ  لاـح  هب  یعفن  فارتعا  نیا  اـیآ  دـندروآ . نشور  لـیالد  ناـشیا  رب  ناربماـیپ  هک  دـندرک  فارتعا  شتآ  لـها  یتـقو 

؟ دش هتشادرب  يرادقم  ناشباذع 
اعد ناتدوخ  تهج  امش  اوعداف  دنتفگ ؟ نایخزود  هب  فارتعا  نیا  ندینـش  زا  سپ  منهج » هنزخ   » هک هدش  هداد  باوج  یلاعت  يادخ  لوق  اب 

ود نیب  امیف  طابترا  سپ  تسین . یهارمگ  رد  زج  نارفاک  ياعد  دوش و  رتکبـس  وا  باذـع  هک  مینکیمن  اعد  يرفاک  يارب  اـم  اریز  دـینک ،
. تسا یفاک  یلب ، رد  فقو  اذل  و  یظفل ، هن  تسا  يونعم  هلمج 

: مهن هیآ  *** 

یلَع ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  »
 192 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

دراد تلالد  ندرک  هدنز  رد  یلاعت  يراب  تردق  هب  ملع  مدع  یفن  هب  یلب   46 فاقحا /  33 ٌریِدَق /» ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ 
ٍءْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ   » یلاعت يادـخ  لوق  اریز  تسا  یفاک  یلب ، رد  فقو  تسا و  تباث  تاوما  ياـیحا  رد  یلاـعت  يراـب  تردـق  هب  ملع  سپ 
صاخ لیلعت  باب  زا  و  دوشیم ، هدافتسا  یلب  زا  هک  تسا  یبلطم  هفـسلف  هدننک  نایب  درادن و  بارعا  زا  یلحم  تسا و  يدیدج  هلمج  ٌریِدَق »

. دشابیمن ناهنپ  نآ  هجو  دشابیم و  ماع  هب 

: مهد هیآ  *** 

یلب ددرگیمنرب  زگره  درک  ناــمگ  رفاــک  ناــسنا  ینعی   84 قاقـشنا / و 15   14 ًاریـَِـصب /» ِهـِب  َناــک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب  َروُـحَی  ْنـَل  ْنَأ  َّنَـظ  ُهَّنِإ  »
. دراد تریصب  وا  هب  یلاعت  يادخ  و  ددرگیمرب » »

. دنکیم تابثا  ار  تاوما  نتشگرب  لاطبا و  ار  نتشگرب  یفن  یلب »  » هملک
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دناسریم ار  نآ  یلب »  » هچنآ هب  تسا  لیلعت  هلزنم  هب  درادـن و  بارعا  زا  یلحم  هفناتـسم و  تسا  ياهلمج  ًاریَِـصب » ِِهب  َناـک  ُهَّبَر  َّنِإ   » هلمج و 
اهتمعن عاونا  اب  ار  يو  هدـیرفآ و  ار  وا  هک  شراگدـیرفآ  اریز  تسین  تماـیق  زور  رد  یلاـعت  يادـخ  روضح  هب  نتـشگرب  زا  ياهراـچ  ینعی :

زیچ چیه  هک  يروط  هب  دراد  یهاگآ  وا  راتفر  لامعا و  هب  وا و  هب  تسا  هدرورپ 
 193 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. ددرگیمرب هبساحم  تازاجم و  يارب  یلاعت  يادخ  هاگشیپ  هب  امتح  اذل  تسا و  هدنامن  هدیشوپ  شیارب  یناهنپ 
رد فقو  اذـل  دنـشابیمن . طابترا  رد  مه  اب  ظفل  ظاـحل  هب  دراد و  دوجو  يونعم  هطبار  نآ ، زا  لـبق  هلمج  نیب  هیلیلعت و  هلمج  نیا  نیب  سپ 

. تسا رتاناد  یلاعت  يادخ  و  تسا . یفاک  یلب » »
195 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

؟ تسیچ فقو  عنام  هکنیا  نایب  دشابیمن و  زیاج  اهنآ  رد  ندرک  فقو  هک  ياهناگ  تفه  دراوم 

: لوا هیآ 

« اـنبر و   » اریز دـشابیمن  زیاـج  یلب »  » رب فقو   46 فاقحا /  34 اـنِّبَر » َو  یَلب  اُولاـق  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َْسَیل  َأ  َلاـق  ْمِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  ْوـَل  َو  »
ار نآ  ایند  رد  هک  يزیچ  نامه  هب  دـننکیم ، فارتعا  شاداپ ، ازج و  باسح و  داعم ، هب  یلب »  » رکذ اب  اهنآ  دـشابیم ، رافک  لوق  زا  یتمـسق 

: نتفگ و  ندروخ - دنگوس  اب  دننکیمن و  افتکا  فارتعا  نیا  هب  یلو  دندرکیم ، راکنا 
فارتعا نیا  هک  دننکیم  مالعا  و  دناهدیسر ، نیقی  لامک  هب  داعم  تقیقح  رد  دنیامنیم : راهظا  و  دنراد ، دیکأت  دوخ  فارتعا  يور  انِّبَر » َو  »

نیا هب  تسا  نکمم  اجک  یلو  دنک  عفد  نانآ  زا  ار  ادخ  باذع  دوشب و  اهنآ  عفن  يارب  یبجوم  هک  عمط  نیا  اب  دنزیم  رـس  اهنآ  زا  تبغر  اب 
. دنیآ لیان  انمت 

زیاج شرگید  تمسق  زا  هتفگ ، زا  یتمسق  ندرک  ادج  هکنیا  هب  رظن 
 196 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. دشابیمن زیاج  یلب »  » رد ندرک  فقو  هیلع ، مسقم  هب  مسقم  لصو  بوجو  تهج  هب  دشابیمن و 

: مود هیآ  *** 

ردصم ادعو »  » اریز تسین  نکمم  یلب  رد  فقو   16 لحن / / 38 اقَح » ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  »
. تسا هتسشن  نآ  ياج  رد  دراد و  تلالد  نآ  هب  یلب »  » هک دنکیم  دیکأت  ار  ياهلمج  تسا و 

. دهدیم ربخ  نآ  زا  تسا و  رشح  ثعب و  هدعو  ینعم  هب  یلب »  » اریز تسا . مهنثعبیل »  » زا ترابع  هردقم  هلمج  و 
: دیوگیم یسولآ 

: تسا هتفگ  هاگنآ  دوشیم و  هدیمان  هسفنل » ادکؤم   » فقو نیا  دننام 
دارم دشاب و  ادعو »  » تفـص هیلع »  » و ادعو » کلذ  دعو   » ینعی فوذحم  هلمج  قلطم » لوعفم  ای   » ردـصم ادـعو » - » هک هتفر  رامـش  هب  زیاج 

هک تسا  اجنآ  زا  دهع  هب  يافو  توبث  تسین و  تباث  هدعو  دوخ  دومرف  دـهاوخ  افو  نآ  هب  ادـخ  تسا و  تباث  هدـعو  هدـعو ، هک  تسا  نآ 
« ادعو  » يارب يرگید  تفص  زین  اقح »  » تسادخ و تمکح  تایـضتقم  زا  رـشح  هک  دوشیم  تباث  اجنآ  زا  ای  و  دنکیمن ، هدعو  فلخ  ادخ 

و هدکؤم » تفص   » دشاب ققحتم  تباث و  ینعم  هب  رگا  اقح » هیلع   » تفص و  دشابیم -
 197 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
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« قلطم لوعفم  ای  ردصم   » هک دـشاب  نیاربانب  اقح »  » بصن تسا  نکمم  و  تسا . هسـسوم » تفـص   » دـشاب لطاب  ریغ  ینعم  هب  هک  یتروص  رد 
. دش مامت  یسولآ  نایب  اقح .» قح   » فوذحم هلمج  زا  تسا 

زیاج یلب »  » رد فقو  دشاب  ادعو » کلذ  دعو   » فوذحم هلمج ، ردـصم  ادـعو  تسا  نکمم  هک  هدرک  رکذ  یـسولآ  هک  یمود  هجو  ربانب  و 
رد هچرگ  تشاد  دهاوخن  دوخ  لبق  ام  هب  یظفل  قلعت  دش و  دهاوخ  یلقتـسم  هلمج  ادعو -» کلذ  دـعو   » تروص نیا  رد  اریز  دوب  دـهاوخ 

. دراد قلعت  ینعم 
دروآ رامـش  هب  يدراوم  زا  ار  نآ  دیاب  هکلب  دـشابیمن  زیاج  اهنآ  رد  فقو  هک  دوش  هفاضا  يدراوم  هب  دروم  نیا  دوب  دـهاوخن  اور  نیاربانب 

. دشابیم رتاناد  هلأسم  تقیقح  هب  ادخ  درک و  فقو  دیابن  هدش  دای  لحم  رد  هک  تسا  نیا  حجرا  و  دشابیم . زیاج  نآ  رد  ندرک  فقو  هک 

: موس هیآ 

زور نیرکنم  نخـس  ّدر  قوف  هیآ  رد  یلب - یلاعت - يادخ  لوق   43 ءابس /  3 ْمُکَّنَِیتْأََتل » یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  ُۀَـعاَّسلا  اَنِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  »
« یلب - » هیآ نیا  رد  سپ  تسا . هدش  عضو  نآ  لاطبا  یفن و  ضقن  يارب  یلب - اریز - دناهدرک . یفن  ار  نآ  رافک  هچنآ  تابثا  تسا و  تمایق 

. دیامنیم تابثا  ار  زیخاتسر  زور  ندمآ  دنادیم و  لطاب  ینخس  ار  نآ  و  ُۀَعاَّسلا » اَنِیتَْأت  ال  - » دنیوگیم هک  دنکیم  یفن  ار  رافک  لوق 
دوش اپرب  تمایق  هک  تسا  رئاد  نیا  رب  رما  هدش  هتفگ  هک  نیا  لثم 

 198 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. ریغ ال 

ینایب اب  رتلماک و  یهجو  اب  نآ  تابثا  دـناهدش و  نآ  رکنم  اهنآ  هچنآ  ندـمآ  هب  تبـسن  يدـیکأت  مکنیتأـتل - یبر  و  یلاـعت - يادـخ  لوق  و 
197 ص :  موس ..... : هیآ  ءادتبالا 198  فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم  تسا . دیکأت  نون  مال و  مسق و  ندروآ  اب  رتنشور 

. دشابیمن زیاج  هیلع  مسقم  هب و  مسقم  دکؤم و  دکؤم و  ندرک  ادج  اریز  دوب  دهاوخناور  یلب - يور - رب  فقو 

: مراهچ هیآ  *** 

نآ دیآیم و  یفن  زا  دعب  یلب »  » هک دـش  نایب  رتشیپ   39 رمز / / 59 َنیِِرفاْکلا » َنِم  َْتنُک  َو  َتْرَبْکَتْـسا  َو  اِهب  َْتبَّذَکَف  ِیتایآ  َْکتَءاج  ْدَق  یَلب  »
یفن هدومرف  تیاکح  رفاک  نابز  زا  یلاعت  يادخ  هک  ياهناگ  هس  دراوم  زا  کی  چیه  رد  و  دنکیم . تباث  ار  دوخ  زا  دـعب  بلطم  لطاب و  ار 

: درادیم راهظا  رفاک  هک  اجنآ  یلو  درادن . دوجو 
و یفن ، دوخ  زا  ار  یلاعت  يراب  ترـضح  تیادـه  رفاـک  هک  دـیآیم  نهذ  هب  ینعم  نیا  درکیم  تیادـه  ارم  ادـخ  رگا  ِینادَـه » َهَّللا  َّنَأ  َْول  »

«. تسا هدرکن  تیاده  ار  وا  ادخ  هک  دنکیم  دومناو 
عنتمم رفاک  هک  دراد  تلالد  ول »  » اجنیا رد  سپ  دیامنب ، طرش  عانتما  تهج  هب  باوج  عانتما  رب  تلالد  هک  هدش  عضو  ول »  » هملک نوچ 

 199 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دوش يریگولج  وا  ندش  یقتم  زا  هک  هدش  ببس  تیاده  زا  عانتما  نیاربانب  تسا ، هدش  عانتما  وا  تیاده  زا  نوچ  دشاب  یقتم  هک  هدوب 

: دشاب هتفگ  رفاک  هک  تسا  نیا  لثم 
. ماهدوبن نایقتم  زا  نم  درکن  تیاده  ارم  ادخ  نوچ 

یفن یتقو  و  دـنک ، لطاب  ضقن و  ار  هدرکن » تیادـه  ارم  ادـخ   » رفاـک لوق  رد  تیادـه  مدـع  هک  هدـش  هدروآ  یلب »  » هملک روظنم  نیمه  هب 
. تسا هدش  تابثا  وا  تیاده  دشاب  لطاب  وا  زا  ادخ  تیاده 

ثعب لیالد  هماقا  و  نیهارب ، لیالد و  بصن  تایآ و  ندروآ  دورف  ناربمایپ و  نداتـسرف  اب  هک  تسا  یمومع  تیادـه  تیادـه ، زا  دوصقم  و 
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. تسا هتفای  ماجنا  لمع  داقتعا و  ساسا  رب  ازج »  » و زیخاتسر » زور  رد  رشح  موزل  ناربمایپ و  »
وت یلو  متـشاد  لیـسگ  ار  ناربمایپ  مدروآ . مزال  لیالد  مدومن  تیاده  مدرک  داشرا  ار  وت  نم  تسا : هدـش  هتفگ  رفاک  هب  هک  تسا  نیا  لثم 

. يداد حیجرت  تیاده  قح و  هار  هب  ار  تلالض  لطاب و  هار  دوخ 
هتـسشن و نآ  ياج  رد  یلب »  » هک درک  دهاوخ  نایب  ار  ياهلمج  دوب و  دهاوخ  يدیکأت  هلمج  ِیتایآ »...  َْکتَءاج  ْدَـق   » هلمج ساسا  نیا  رب  و 

دوشیم دیکأت  هک  یعوضوم  هب  دـیکأت  هلمج  تسا  بجاو  اریز  تسین  زیاج  یلب - يور - رد  فقو  زین  لیلد  نیمه  هب  دراد و  تلالد  نآ  هب 
. دشاب هتسویپ 

***
200 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: مجنپ هیآ 

رد میتفگ  لـبق  هیآ  رد  هک  ار  یبـلطم  ره   46 فاقحا / هیآ 34  اـنِّبَر » َو  یَلب  اُولاـق  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َْسَیل  َأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَـی  »
نیارباـنب درادـن  دوـجو  يرگید  يارـس  دـنیوگیم  دـنوشیم و  رکنم  ار  نآ  دوـجو  دـناهدیدن  ار  شتآ  اـت  راـفک  میئوـگیم  زین  هیآ  نیمه 
نامیادـخ هب  یلب  دـنهدیم  باوج  تسین ؟ قح  نیا  اـیآ  دوـشیم  لاؤـس  اـهنآ  زا  شتآ  هب  ناـشدورو  زا  سپ  تسین و  نیب  رد  مه  یخزود 

. تسا قح  دنگوس 
. دنشابیم عوضوم  کی  هب  رظان  ود  ره  لبق ، هیآ  مه  و  هیآ ، نیا  عقاو  رد 

: مشش هیآ  *** 

« یلب  » هک میدش  روآ  دای  راب  نیدنچ   64 نباغت / هروس  هیآ 7  ُْمْتلِمَع » اِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ْلـُق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  »
« نل  » لوصحم هک  دنکیم  ضقن  ار  یفن  یلب - زین  اج  نیمه  دزاسیم و  ققحم  تباث و  ار  یفن  دروم  دنکیم و  لطاب  ار  نآ  ضقن و  ار  یفن 

هدافتـسا یلب »  » ینعم زا  هچنآ  هب  تسا  دـیکأت  َُّنثَْعُبَتل » یِّبَر  َو   » هـلمج دـنکیم و  تاـبثا  دـشاب  ندـش  ثوـعبم  هـک  ار  هدـش  یفن  دـشابیم و 
دشابیمن حیحص  نآ  يور  رد  فقو  دوشیم و 

 201 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
تسا يزیچ  ُْمْتلِمَع » اِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب   » تسا اوران  نآ  رگید  تمسق  زا  هتفگ  زا  یتمـسق  ای  دّکؤم  زا  دّکؤم  ندرک  ادج  اریز 

. تسا هدش  هتفگ  هک 

: متفه هیآ  *** 

.75 تمایق / هیآ 3  ُهَناَنب » َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  ُهَماظِع  َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  »
يروآ درگ  یفن  هک  ینامز  دراد  ادخ  فرط  زا  ناسنا  هدنکارپ  هدیسوپ و  ياهناوختـسا  يروآ  درگ  یفن  ضقن  هب  تلالد  قوف  هیآ  رد  یلب  »

. دوشیم تباث  هدیسوپ  هدنکارپ و  ياهناوختسا  يروآ  عمج  دوش  ضقن 
نآ ام  تسا : نیا  ریدقت  دـنکیم و  تلالد  نآ  رب  یلب  هملک ، هک  تسا  بوصنم  ردـقم  لعف  لعاف  زا  ندوب  لاح  تهج  هب  نیرداق »  » هملک و 

تلع هب  یلب »  » رب فقو  و  میزاس . لماک  زین  ار  ناشناتشگنا  رس  میراد  یئاناوت  هک  یلاح  رد  مینکیم  يروآ  عمج  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا 
. دشابیمن زیاج  نآ  لماع  لاح و  يذ  لاح و  نیب  لصف  ندوبن  حیحص 
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دراد تیحجرا  لصو  دنتسه و  زیاج  ود  ره  لصو  مه  فقو و  مه  اهنآ  رد  هک  ياهناگ  جنپ  ياهلحم 

: لوا هیآ 

لاطبا هداـفا ، یلب  هرقب  هروس  هیآ 260  ِیبـْلَق » َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاـق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاـق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو  »
: دوب دهاوخ  نینچ  ینعم  نیاربانب  دنکیم  تابثا  هدش  یفن  هک  ار  ینامیا  هدرک و  یفن 

تباـث درادـن  دوجو  دـسریم  رظن  هب  ار  هچنآ  هک  دوشیم  مـالک  دراو  تهج  نیا  هب  تسا و  كاردتـسا  فرح  نکلو  ماهدروآ ، ناـمیا  نم 
: دشابیم نینچ  ریدقت  دنک و  یفن  دراد  دوجو  دسریم  رظن  هب  هک  ار  يزیچ  ای  دنک 

نیا زا  هکلب  متـسه  دیدرت  راچد  ترهق  هبلغ و  تردـق و  رد  مراد و  کش  هک  تهج  نیا  هب  مدرکن  ار  لاؤس  نیا  ماهدروآ و  نامیا  نم  یلب  »
ملع اب  نایع  هدهاشم و  زا  یشان  ملع  دریگ و  مارآ  ملد  هک  مدرک  لاؤس  تباب 
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یقاب یلاؤس  ياج  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  مـالک  هک  راـبتعا  نیا  هب  تسا  زیاـج  یلب »  » يور رد  فقو  و  دزیمآ » مه  رد  ناـهرب  لـیلد و  زا  یـشان 

- اریز تسا  يدعب  هلمج  هب  یلب - لصو - یلوا ، حـجرا و  یلو  دـناهدرک  هراشا  دوخ  مزال  یناعم  هب  لوعفم ، لعاف و  لعف و  تسا و  هدـنامن 
. تسین راوازس  نآ  رگید  تمسق  زا  هتفگ  زا  یتمسق  لصف  دشابیم و  هتفگ  زا  یتمسق  یبلق - نئمطیل  نکلو 

: مود هیآ 

« َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو  یَلب  اُولاق  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِذـُْنی  َو  ْمُکِّبَر  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  َنُوْلتَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  »
. دندوب هدش  ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  هک  یناربمایپ  ندمآ  تابثا  ناربمایپ و  ندماین  یفن  هب  دراد  تلالد  یلب »  » 39 رمز / هروس  هیآ 71 

: هک تسا  نینچ  ینعم  و 
. دنداد میب  ار  ام  يزور  نینچ  ندمآ  زا  دندرک و  توالت  ام  يارب  ار  ادخ  تایآ  دندمآ و  ام  يوس  هب  یناربمایپ 

مکح روـظنم  تسا و  هدـش  بجاو  نیرفاـک  رب  یلاـعت  يادـخ  رما  هب  باذـع »  » هملک ینعی  تقح - لـعف - هب  تسا  كاردتـسا  فرح  نکل 
. دناهدیسر نآ  هب  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  هک  تسا  اهنآ  ندوب  شتآ  لها  نایب  رافک و  تواقش 

هدیسر و نایاپ  هب  مالک  هک  رظن  نیا  اب  تسا  زیاج  یلب »  » رب فقو  و 
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حجرا رتهب و  یلو  تسا . هتفرگ  رب  رد  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  لوعفم  لـعاف و  لـعف ، تسا و  هتفاـی  تسد  دوخ  تـالاؤس  خـساپ  هب  هدـنونش 
تـسا راوازـس  دـشابیم و  هتفگ  زا  یتمـسق  َنیِِرفاـْکلا » یَلَع  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو   » هک رظن  نیا  اـب  دوشن  فقو  یلب »  » رد هک  تسا 

. دنشاب هتسویپ  مهب  نآ  فلتخم  ياهتمسق 

: موس هیآ 

هدرک و لطاب  ار  ندینـش  یفن  یلب »  » 43 فرخز / هروس  هیآ 80  َنُوُبتْکَی » ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِـس  ُعَمْـسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  »
. میونشیم ار  نانآ  یشوگ  رس  ناهنپ و  ياههتفگ  ام  يرآ  دوشیم  نینچ  ینعم  دیامنیم و  تباث  ار  ندینش 

عـضوم رد  َنُوُبتْکَی » ْمِْهیَدـَل  اُنلُـسُر  َو  - » هلمج یلو  تسا . هداد  ار  دوخ  بولطم  هدـئاف  مـالک  هکنیا  راـبتعا  هب  تسا  زیاـج  یلب »  » رب فـقو  و 
: تسا نینچ  ریدقت  دراد و  تلالد  نآ  هب  یلب »  » هملک هک  ردقم  لعف  لعاف  زا  ندوب  لاح  ظاحل  هب  تسا  بصن 

ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  www.Ghaemiyeh.comملاعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ زا  هک  ار  يزیچ  ره  دناهدش  لکوم  نانآ  راتفر  ظفح  هب  هک  ام  نالوسر  هک  یلاح  رد  میونشیم  ار  اهنآ  یشوگ  رس  یناهنپ و  ياههتفگ 
. دنوشیمن ادج  نانآ  زا  ياهظحل  دنسیونیم و  رادرک  ای  راتفگ  زا  معا  دوش  رداص 
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: هک دشاب  نیا  ریدقت  دهدیم و  حیضوت  ار  هلمج  نآ  یلب  هک  دوش  فطع  ياهلمج  رب  َنُوُبتْکَی » ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  - » هلمج هک  تساور  و 

باسح هب  ددرگ  رداص  نانآ  زا  ار  هچ  ره  زین  راتفر  لامعا و  رب  لکوم  هکئـالم  میونـشیم و  ار  اـهنآ  یـشوگ  رـس  یناـهنپ و  ياـههتفگ  اـم 
دراد و دوجو  يونعم  قلعت  مه  یظفل و  قلعت  مه  اهنآ  رد  اریز  تسین  حیحص  یلب »  » رب فقو  هک  تسا  نیا  هجو  ود  ره  همزال  دنروآیم و 

. مینک هفاضا  تشذگ  البق  هک  ياهناگ  تفه  دراوم  هب  زین  ار  دروم  نیا  مینکن و  فقو  یلب »  » رد تسا  رتهب  نم  رظن  هب 

: مراهچ هیآ 

ِهَّللاـِب ْمُکَّرَغ  َو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاـج  یَّتَـح  ُِّیناـمَْألا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْرا  َو  ُْمتْـصَّبََرت  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنِکل  َو  یَلب  اُولاـق  ْمُکَعَم  ْنُـکَن  ْمـَل  َأ  ْمُهَنوُداـُنی  »
؟ میدوبن امش  اب  ام  ایآ  دنسرپیم  دناهدش  دراو  نادواج  تشهب  رد  هک  نانمؤم  زا  تمایق ، زور  رد  ناقفانم   57 دیدح / هروس  هیآ 14  ُروُرَْغلا »

دیدوب ام  اب  ایند  رد  امـش  هک  دـهدیم  ار  ینعم  نیا  یلب - دـیدوب - ام  اب  هک  دـننکیم  تابثا  دـننکیم و  یفن  ار  ندوبن  یلب  نتفگ  اب  نانمؤم 
تاعاط هب  میتفریم و  ام  هک  يروط  هب  دیتفریم  داهج  هب  میدوب  ام  هک  ياهنوگ  هب  دیدوب  رادهزور  میدناوخیم  ام  هک  نانچ  دیدناوخ  زامن 

هب ار  دوخ  تاوهش ، رد  نتفر  ورف  هانگ و  قافن و  اب  امـش  یلو  ْمُکَـسُْفنَأ » ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنِکل  َو   » میدرکیم تعاطا  ام  هک  ياهباثم  هب  دیتخادرپیم 
دیدیشک و راظتنا  ار  راوگان  ياهدماشیپ  نینمؤم  هب  دیدنکفا و  تکاله 
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دریگ و الاب  رفک  هملک  دیدرک  رکف  داد و  بیرف  ار  امـش  اجیب  ياهعمط  یهاو و  ياهوزرآ  دیدرک و  دیدرت  مالـسا  نیبم  نید  تیناقح  رد 

رورغم نابرهم  دنوادخ  هعساو  تمحر  اب  ار  امش  ناطیش  لاح  نیا  اب  دیسر  رـس  هب  ناتیاهرمع  ادخ  نامرف  هب  هکنیا  ات  دنیـشنورف  نامیا  هملک 
تازاجم ناشیا  ناهانگ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناگدنب  هک  تسا  نیا  وا  تمحر  ياضتقم  تسا و  میحر  میرک و  ادـخ  تفگ : امـش  هب  وا  تخاس 

. دناهتسناد زاجم  زین  ار  نآ  رد  فقو  دوش  لصو  یلب - هملک - رد  دناهداد  حیجرت  هک  لاح  نیع  رد  نادنمشناد  املع و  دنکن و 
. دزرویم افتکا  نآ  نومضم  هب  دنکیم و  تکاس  ار  هدنونش  هک  ياهدئاف  هدافا  تسا و  هلمج  ندش  مامت  فقو  زاوج  هب  ناشدنتسم  و 

: مجنپ هیآ 

67 کلم / هروس  هیآ 9  ٍءْیَـش » ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  َو  اْنبَّذَکَف  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق  ٌریِذـَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک  »
رد یلب » «، » یلب - » دـنهدیم باوج  دـماین ؟ ناتیوس  هب  ياهدـنهد  میب  اـیآ  دنـسرپیم : خزود  هنزخ  دـنوش  هدروآ  خزود  هب  هک  یهورگ  ره 

- ٌریِذَن انَءاج  ْدَق  هلمج - دمآ و  ام  يوس  هب  هدنهد  میب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنکیم و  ار  نآ  ندمآ  تابثا  هدنهد و  میب  ندـماین  یفن  اجنیا 
. دنکیم تلالد  نآ  هب  یلب - هک  ار  ياهلمج  دنکیم  دیکات 

: تسا هتفگ  شریسفت  رد  ینیبرش  بیطخ 
يارب ادیکات » هب  هدافملا  هلمجلا  سفن  باوجلا و  فرح  نیب  اوعمج  »
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اب یلو  دمآیم  تسد  هب  ینعم  دندرکیم  افتکا  یلب  نتفگ  هب  رگا  دـناهدروآ و  مه  اب  ار  نآ  يانعم  هب  هلمج  و  یلب ،»  » باوج فرح  دـیکات 

هکنیا نمض  دناهدرک  حیرصت  هدوب  یهلا  رماوا  رد  طیرفت  رثا  رد  هک  دوخ  دایز  ینامیـشپ  ترـسح و  یلب و  يانعم  هب  ٌریِذَن » انَءاج  ْدَق   » هلمج
. یهتنا دننک  فطع  دیکات  هلمج  نامه  هب  ار  ٍءْیَش -» ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  َو  اْنبَّذَکَف   » هلمج دناهتساوخ 
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هیآ رد  ناشدنتسم  نامه  فقو  زاوج  رد  نانآ  دنتسم  دنهدیم و  حیجرت  ار  لصو  هچ  رگا  دناهتسناد  زیاج  ار  یلب »  » رد فقو  نادنمشناد ، و 
رامـش هب  هناـگ  تفه  دراوـم  زا  ار  نآ  هک  ياهیآ  ینک  هسیاـقم  ِیتاـیآ ) َکـْتَءاج  ْدَـق  یَلب   ) رمز هیآ : اـب  ار  هیآ  نیمه  یتـقو  تـسا  دـیدح 

رد فقو  هزاجا  يوشیم  هجوتم  يربیمن و  یپ  دراد  دوجو  هیآ  ود  نیب  اـم  هک  یقرف  هب  دناهتـسنادن  زیاـج  ار  یلب - رب - فقو  دـناهدروآ و 
. درادن يرگید  هجوم  لیلد  چیه  مکحت  زج  رمز  هیآ  رد  هزاجا  مدع  و  یلب - هملک - يور  رب  هیآ  نیا 

يدیوجت دعاوق  نیزاوم  اب  ار  اهنآ  ینک و  هاگن  فاصنا ، صالخا و  رظن ، ناعما  تقد و  هب  ار  هدش  دای  دراوم  هناگجـنپ  ياهفقو  رد  رگا  و 
فقو ندوب  باوص  زا  رود  زج  يزیچ  يزاس ، یلاخ  نارگید  تیعبت  یتنـس و  تاساسحا  زا  زین  ار  دوخ  نهذ  یجنـسب و  يوحن  نیناوق  اـب  و 

نیا رد  هک  ياهلمج  ره  اریز  ینیزگیمن  ار  يرگید  هار  دوخ  دـعب  ام  هلمج  هب  هملک ، نیا  لصو  ندوب  بجاو  تایآ و  نیا  رد  یلب  يور  رد 
تفلا شلبق  ام  نیب  نآ و  نیب  هدش  عقاو  یلب - زا - دعب  تایآ 
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هلمج اب  هلمج  ره  نیب  هکنیا  يارب  درامـشیمن  اور  ار  نآ  عطق  دزاـسیم و  یمتح  ار  لـصو  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  طاـبترا  هقلح  لاـصتا و 
. دراد دوجو  يونعم  قلعت  مه  یظفل و  هطبار  مه  یلبق 

یبرع نابز  رد  نکل - و  تسا - هدـمآ  نکل - كاردتـسا - تادا  یلب - زا - دـعب  هک  ینیبیم  نک  هاگن  موس - هیآ  زج  هدـش - داـی  تاـیآ  هب 
. دوش مهوت  نآ  یفن  هک  تسا  يزیچ  تابثا  و  نآ ، توبث  هک  تسا  يزیچ  یفن  يارب 

، درادن تیعقاو  هک  ار  يزیچ  دنکیم  داجیا  هدنونش  يارب  ار  لاجم  نیا  هتفرگ  رارق  كاردتـسا  تادا  زا  لبق  هک  ياهلمج  رد  ندرک  فقو  و 
هکنیا يارب  دناسرب و  ار  تقیقح  هدنونـش  هب  هک  تسا  نیا  رب  هدنیوگ - ضرغ - دسانـشب و  یفنم  ار  تبثم  تبثم و  ار  یفنم  دـنادب ، تقیقح 

ات مینک  لصو  نآ  لبق  ام  هب  ار  شقلعتم  كاردتسا و  تادا  دیآیم  مزال  ام  رب  دشاب  هتـشاد  یلماک  يانعم  نخـس ، يادتبا  نامه  زا  ام  هتفگ 
كاردتـسا و تادا  موس - هیآ  يانثتـسا  هب  هدش  دای  تایآ - رد  و  دنکن . روصت  ام  دوصقم  دارم و  تسین  ام  مارم  دوصقم و  ار  هچنآ  هدنونش 

اقلا اسران  صقاـن و  یئاـنعم  هدنونـش  هب  لـصف  نیا  اریز  دوش  ادـج  نآ  رگید  تمـسق  زا  تسین  زیاـج  تسا و  هتفگ  زا  یتمـسق  نآ  دـعب  اـم 
دوجو هجو  ود  یلب »  » زا دـعب  هلمج  رد  هک  ینکیم  هظحالم  نک  لمات  موس  هیآ  رد  لاـح  تسا . عونمم  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  دـنکیم و 

رد فقو  هک  دنکیم  اضتقا  هوجو  زا  کی  ره  دراد و 
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ود نآ  و  . ) تشذگ البق  هک  يروط  هب  دراد  دوجو  یلبق - هلمج - اب  يونعم - یظفل و  قلعت  هجو  ود  ره  رد  اریز  تسین  حیحـص  یلب »  » يور
هیلع فوطعم  زا  فوطعم  و  لاحلا ، يذ  زا  لاح  لصف  فوطعم و  ای  دـشاب و  لاـح  َنُوُبتْکَی » ْمِْهیَدـَل  اُنلُـسُر  َو   » هلمج هکنیا  زا  دـنترابع  هجو 

(. تسین اور 
زیاج یلب  يور  رب  فقو  هتـشذگ  هناگ  جنپ  دراوم  رد  هک  تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  تفریذپ و  قح  ناونع  هب  دـیاب  هچنآ  هصالخ  و 

. تسین زیاج  هناگ  تفه  تایآ  رد  هک  نانچمه  دشابیمن 
یلاعت هّللا  و  تسین ، زیاج  نآ  رب  فقو  هک  یمـسق  تسا و  زیاج  نآ  رب  فقو  هک  یمـسق  درک : میـسقت  مسق  ود  هب  طقف  ار  یلب  دیاب  نیاربانب 

. تسا رتاناد 
هدروآ و رد  مظن  هب  هدش  رکذ  اهنآ  رد  یلب »  » هک ار  دروم  ود  تسیب و  یعفاش  یطویـس  رکب  یبا  نبا  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  همالع  *** 

. تسا نینچ  وا  رعش  تسا  هتشاد  نایب  مه  ار  عون  ره  مکح  هدرک و  میسقت  مسق  هس  هب  ار  نآ 
نمحرلا دباع  نع  ۀثالثنآرقلا  روس  یف  یلب  مکح 

ناهربلا  ریسفتلا و  ۀبصع  نعناقتالا  عماج  یطویسلا  ینعا 
عمج امب  قلعت  اهل  املعنم  دق  اهیلع  عبس  یف  فقولاف   211 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
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ماهفالا يوذ  نع  ادعو  لحنلا  وماعنالا  ةروس  یف  یلب  اولاق 
رمزلا یف  اهنولتاف  دق  یلب  اذکرقتسا  دق  ءابس  یف  یلب  لق  و 

یفاولا یکذلل  نباغتلا  یف  وفاقحالا  رخا  یف  یلب  اولاق 
ۀمالملا طیرفتلا و  نم  رذحافۀمایقلا  ةروس  یف  یلب  لق  و 

اررح ثیح  زاوجلا  عنملاباربز و  فالخ  اهیف  ۀسمخ  و 
هررح نکلو  یلب  رمزلا  یف  وةرقبلا  یف  یتا  دق  نکلو  یلب 

یفق مهنع  اهلثم  دیدحلا  یف  وفرخزلا  یف  یتا  انلسر  یلب و 
اوزربا افقو  ماسقالا  ثلاث  یفاوزوج  مث  کلملا  یف  یلب  اولاق 

رقتسملا  یکذلا  مهف  نع  فخت  ملرکذ  دق  ام  يوس  رشع  اهدعو 
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: همجرت
عون هس  نیهارب  لیالد و  نیرسفم و  ياههتفگ  هب  هجوت  اب  ناقتا  فلؤم  یطویس  نمحرلا  دبع  طابنتـسا  قبط  نآرق ، ياههروس  رد  یلب  مکح 

. تسا
. تسا عونمم  دنراد  مه  هب  دعب  لبق و  تالمج  عومجم  هک  یقلعت  تهج  هب  دروم  رد 7  فقو 

. تسا هدش  رکذ  نآ  رد  اقَح » ِْهیَلَع  ًادْعَو   » هک ياهیآ  ( 16 هیآ 38 /  ) لحن هکرابم  هروس  - 2 ( 6 هیآ 30 / رد  : ) ماعنا هکرابم  هروس  - 1
«. اِهب َْتبَّذَکَف  ِیتایآ  َْکتَءاج  ْدَق  یَلب   » 39 رمز / هروس  هیآ 59  - 4 ( 34 / 3  ) ءابس هکرابم  هروس  رد  یلب  لق  هیآ  - 3

.46 فاقحا / هروس  هیآ 34  رد  - 5
َّنُؤَّبَُنَتل َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق   » 64 نباغت / هروس  هیآ 7  رد  - 6 انِّبَر » َو  یَلب  اُولاق  ِّقَْحلِاب  اذه  َْسَیل  َأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو  »

«. ُْمْتلِمَع اِمب 
نف ياملع  نیب  رد  دیجم  نآرق  زا  هیآ  رد 5  یلب  هملک  يور  فقو  75 ب : تمایق / هروس  رد  ُهَناَنب » َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب   » هیآ رد  - 7

. دننادیم عونمم  رگید  یضعب  دنرامشیم و  زیاج  ار  اهنآ  رد  فقو  یخرب  تسا  فالتخا  دروم 
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یلب و - 4 43 فرخز / هروس  هیآ 80  رد  انلسر  یلب و  رمز 39 3 - هروس  هیآ 71  رد  نکلو  یلب  هرقب 2 - هروس  هیآ 260  رد  نکلو  یلب  - 1
. دناهدرمش زیاج  ار  فقو  یلب  هملک  يور  رب  موس  عون  76 ج - کلم / هروس  هیآ 9  رد  یلب  - 5 57 دیدح / هروس  هیآ 14  رد  مکنکل 

. دشابیمن یفخم  تواکذ  لها  رب  هک  هتفرگ  رارق  هیآ  هد  رد  دراوم  نیا  و 
: میروآیم زین  اجنیا  رد  ار  اهنآ  راک  تلوهس  تهج  هب  و  تشذگ ، مرتحم  نادنمقالع  رظن  زا  ثحب  دروم  هناگ  هد  تایآ  و  *** 

َو ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  یَلب  - » هرقب 2 هروس  هیآ 81  َنوُِدلاخ » اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاحَأ  َو  ًۀَئِّیَس  َبَسَک  ْنَم  یَلب  - » 1
یَلب - » نارمع 4 لآ  هیآ 76  َنیِقَّتُْملا » ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  یَلب  - » هرقب 3 هروس  هیآ 112  ِهِّبَر » َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه 

َو - » نارمع 5 لآ  هروـس  هیآ 125  َنیِمِّوَسُم » ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَـسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَـی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ 
هروس هیآ 172  یَلب » اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ 
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َو َأ  اُولاق  - 8 36 سی / هروس  هیآ 81  ُمِیلَْعلا  ُقاَّلَْخلا  َوُه  َو  یَلب  - 7 16 لحن / هروس  هیآ 28  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  فارعا 7 6 -

.46 فاقحا / هروس  هیآ 33  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  - 9 40 رفاغ / هروس  هیآ 50  یَلب  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُکلُسُر  ْمُکِیتَْأت  ُکَت  َْمل 
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تسرد هک  یتسناد  هدش ) ماجنا  ياهثحب  زا  **** ) نایاپ  84 قاقشنا / هروس  هیآ 15  ًاریَِـصب  ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب  َروُحَی  َْنل  ْنَأ  َّنَظ  ُهَّنِإ  - 10
. دشابیمن زیاج  نآ  رد  فقو  هک  یعون  تسا و  زیاج  نآ  رد  فقو  هک  یعون  دوش  میسقت  مسق  ود  هب  طقف  یلب  رد  فقو  هک  تسا  نآ 
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الک

« الک  » نانآ رظن  هب  دـناسریم . ار  رجز  عدر و  يانعم  تسا و  فرح  جاجز  دربم و  لیلخ ، هیوبیـس ، لاـثما  نایرـصب ، رتشیب  بهذـم  رد  ـالک 
هک دـنیوگیم : دنرامـشیم و  اور  زیاج و  ار  نآ  زا  دـعب  هلمج  زا  عورـش  و  الک »  » رد فقو  زین  ببـس  نیمه  هب  درادـن و  نیا  زا  ریغ  یئانعم 

. دننادیم ياهناگادج  هلمج  ار  الک  زا  دعب  هلمج  و  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  يدروم  رجز  عدر و  اّلک » »
هب تلالد  الک - نوچ  تسا  یکم  ياههروس  زا  هک  نک  مکح  يدینـش  ار  الک  ياهروس  رد  یتقو  دـناهتفگ : قوف  نارظن  بحاص  زا  یـضعب 

هکم رد  اهیـشکرس  اهتفلاخم و  نیرتشیب  اریز  تسا  هدـش  لزان  هکم  رد  دراد  دـیعو  دـیدهت  ناونع  هک  یتایآ  رتشیب  دراد و  دـیعو  دـیدهت و 
. تسا هدوب 

تایآ زا  یخرب  رد  ینعم  نیا  تسا : هدش  هتفگ  دناهداد  تبسن  الک - هب  هک  يرجز  عدر و  يانعم  اب  هطبار  رد  ناگدربمان  هیرظن  در  رد 
 216 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: همیرک هیآ  نیا  لثم  دنکیمن  ادیپ  ققحت 
: تایآ نادنمشناد  همه  قافتا  هب  اریز   96 قلع / هروس  ات 7  تایآ 5  ینْغَتْسا » ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  ْمَْلعَی  َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  »

هک دنتسه  ياهیلوا  تایآ  ْمَْلعَی » َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  »
هدش و عقاو  مالک  يادـتبا  رد  الک  نایب  نیا  اب  تسا  هتـشگ  لزان  یغْطََیل )...  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک   ) هیآ نآ ، زا  سپ  هدـمآ و  دورف  مرکا  ربمایپ  هب 

. دیایب الک »  » زا رتولج  رجز  عدر و  دروم  هک  تسا  نیا  رجز  عدر و  ياضتقا 
: همیرک هیآ  نیا  لثم  و 

ناـکما رجز  عدر و  ققحت  زین ، هیآ  نیا  رد   75 تمایق / هروس  ات 21  تایآ 19  َةَرِخْآلا » َنوُرَذـَت  َو  َۀَـلِجاْعلا  َنوُّبُِحت  َْلب  اَّلَک  ُهَناَیب  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  »
. تفایرد یبوخ  هب  ناوتیم  شیپ  سپ و  تایآ  رد  تقد  یمک  اب  ار  ینعم  نیا  دشابیمن و  ریذپ 

ار یمود  يانعم  دناهدش  راچان  نویوحن  دروخیم  مشچ  هب  یبرع  تایبدا  رد  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  يدادعت  رد  هک  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب 
رد یلو  دشاب  حیحـص  نآ  دوخ  زا  ءادـتبا  نآ و  لبق  ام  هملک  رد  فقو  ات  دـنریگب  رظن  رد  الک »  » هملک يارب  رجز ) عدر و  يانعم  زا  نوزفا  )

: دناهدیزگرب ار  فلتخم  هار  هس  رگید  يانعم  نییعت 
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. تسا اقح - الک - رگید  يانعم  نویفوک  یئاسک و  رظن  هب  لوا : رظن 
. تسا یلب  يرآ و  لثم  تسا و  باوج  فرح  الک  نانآ  نیقفاوم  ءارف و  لیمش و  نب  رضن  رظن  هب  مود : رظن 

. دشابیم حاتفتسا  ي  الا - دننام - تسا و  عورش ) و   ) حاتفتسا فورح  زا  الک  دنیوگیم  اهنآ  تسا ، وا  ناوریپ  متاح و  یبا  رظن  موس : رظن 
: تسا هدرک  هیجوت  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  هتفگ  هداد و  حیجرت  ءارف  ییاسک و  رظن  هب  ار  متاح  یبا  رظن  دوخ ، ینغم  باتک  رد  مشاه  نبا  و 

اریز تسا  ییاسک  بهذم  هک  دشاب  اقح  يانعم  هب  دناوتیمن  اَّلَک » ُتْکََرت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر   » 23 هیآ 100 / رد  الک  - 1
دشاب و حوتفم  دـیاب  یبوجو  روط  هب  اقح  زا  دـعب  ّنا  هزمه  نوچ  دـشیم  حوتفم  نآ  زا  دـعب  اّهنا »  » هزمه دـیاب  دـشاب  اقح  ینعم  هب  الک  رگا 

روکذـم هیآ  رد  ـالک  نینچ  مه  دـشابیمن . اـقح  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ـالک  نیارباـنب  تسا  روسکم  هکلب  تسین  حوتفم  هیآ  رد  اـّهنا »  » هزمه
نیا انعم  تروص  نیا  رد  اریز  دوب  ود  نآ  ناوریپ  ءارف و  رـضن و  رظن  هک  ناـنچ  مه  دـشاب  معن  يرآ و  ینعم  هب  باوج  فرح  تسین  تسرد 
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رد ام  هدب و  ار  زیچ  نالف  ینالف  هب  دوش  هتفگ  ام  هب  رگا  دـندرگرب  ایند  هب  هک  دومرف  دـهاوخ  اطعا  ار  تصرف  نیا  نانآ  هب  ادـخ  هک  دـهاوخ 
ینعم هب  رگا  هدـش و  عقاو  بلط  اـضاقت و  زا  دـعب  قوف  هیآ  رد  ـالک »  » مینک و اـطع  وا  هب  ار  زیچ  نآ  هک  میاهتفریذـپ  يرآ »  » میئوگب باوج 

هب ادخ  دنادرگرب و  ایند  هب  ار  وا  تسا  هداد  هدعو  ادخ  هک  دوشیم  نیا  شیانعم  دشاب  يرآ » »
 218 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

صوصخ نیا  رد  هک  یملع  هدارا و  اب  شناگدنب  دروم  رد  یلاعت  يادخ  هتـشذگ  شور  اریز  دهدیمن  ار  ایند  هب  نتـشگرب  هدعو  سک  چیه 
تسناد و یلب  يرآ و  ینعم  هب  ار  الک »  » هیآ نیا  رد  ناوتیمن  نیاربانب  ددرگن  رب  ایند  هب  ایند  زا  نتفر  زا  سپ  سک  چیه  هک  هدوب  نیا  هتشاد 

دیعب هیآ  ظفل  زا  ینعم  ود  نیا  و  دـشاب ، حاتفتـسا  فرح  ای  رجز و  عدر و  يانعم  هب  ای  دـیاب  دـشابن  معن »  » يانعم هب  و  اقح »  » يانعم هب  یتقو 
یسُوم ُباحْصَأ  َلاق  ِناعْمَْجلا  اَءاَرت  اَّمَلَف   » 26 ءارعش / هروس  همیرک 61 و 62  هیآ  رد  الک  - 2 دشابیمن . رود  اهنآ  زا  زین  هیآ  يانعم  تسین و 

« نا  » هملک هزمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب  اقح »  » يانعم هب  ییاسک  بهذـم  قباطم  دـناوتیمن  ِنیِدْهَیَـس » یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  َلاق  َنوُکَرْدَُـمل  اَّنِإ 
يانعم هب  ءارف ، بهذـم  قباطم  دـناوتیمن  نینچ  مه  دـشیم . حوتفم  امتح  تفریم  راک  هب  اقح »  » ياـنعم هب  رگا  حوتفم و  هن  تسا  روسکم 

رد اریز  دسریمن  رظن  هب  تسرد  اجنیا  رد  ربخ  قیدصت  هدارا  تسا و  هدش  قیدصت  ربخ  هک  دنکیم  تلالد  ربخ  زا  دعب  معن  اریز  دـشاب  معن 
: هک دش  مولعم  قوف  حیضوت  اب  دشابیمن ، نینچ  هیآ  يانعم  دوب و  دهاوخ  نوکردملا  متنا  يرآ  نآ  يانعم  تروص  نآ 

ییاسک رظن  هن  دریذپیم  ققحت  متاح  یبا  رظن  هیآ  ود  نیا  رد  سپ  حاتفتسا ، يانعم  هب  ای  تسا و  رجز  عدر و  يانعم  هب  ای  قوف  هیآ  رد  الک 
: تسا هتفگ  بیبللا » ینغم   » رد مشاه  نبا  همالع  تسا . رتهدرتسگ  دربراک  ياراد  و  لومعم ، دراوم  رتشیب  رد  متاح  یبا  رظن  نیاربانب ، ءارف  و 

رگا )
 219 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

اب هملک  نامه  زا  ادـتبا  و  تسا ، رجز  عدر و  فرح  هک  لامتحا  نیا  اب  الک »  » رب ندرک  فقو  دـنک  قیبطت  نآ  ریغ  رجز و  عدر و  اـب  عوضوم 
عدر و يانعم  هب  ار  الک »  » هک تسا  حـجرا  و  دـشابیم . زیاج  تسا  یلب  يرآ و  يانعم  هب  ای  حاتفتـسا و  ي  الا - يانعم - هب  هک  لاـمتحا  نیا 

«29  ...( » دوریم راک  هب  انعم  نیا  هب  ابلاغ  نوچ  میریگب  رجز 
. دشابیمن نوریب  ینعم  راهچ  نیا  زا  دراوم  مامت  رد  دراد و  ینعم  راهچ  الک »  » هملک هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا 

« الک  » رگید يانعم  دیوگیم  دنکیم و  رکذ  زین  ار  یمجنپ  يانعم  دوخ  ریسفت  رد  یبطرق  ماما  حاتفتسا  معن 4 - اقح 3 - رجز 2 - عدر و  - 1
نیا زا  ینعم  ود  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  هاگ  هدـش و  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  نآرق  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـشاب و  یفن » ءـال   » دـناوتیم

. دورب راک  هب  تسا  نکمم  رتشیب  ای  یناعم و 
تـسا هیآ  دوصقم  فده و  و  هیآ ، ياوحف  انعم و  دنک ، نشور  حضاو و  ار  نآ  زا  روظنم  و  دزاس ، دودحم  ار  الک - يانعم - دناوتیم  هچنآ 

نیا دش  دهاوخ  نشور  راکـشآ و  تفگ  میهاوخ  نخـس  اهنآ  زا  هک  یتایآ  زا  کی  ره  نایب  رد  انعم  نیا  ادـخ  تساوخ  هب  هک  يروط  نامه 
هملک میرک  نآرق  لوا  فصن  رد  و  تسا ، هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  مود  فصن  رد  زین  همه  و  هروس ، رد 15  و  هیآ ، رد 33  هملک 

______________________________

لامج نب  دمحا  نبا  فسوی  نب  نیدلا  لامج  نب  فسوی  نب  هّللا  دـبع  دـمحم  وبا  ماما  تافیلأت  زا  بیراعالا  بتک  نع  بیبللا  ینغم  (- 29)
. تسا يرجه  لاس 761  یفوتم  يرصملا  يراصنالا  ماشه  نیدلادبع  نب  دمحا  نیدلا 

 220 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
: دناهتفگ هراب  نیا  رد  نادنمشناد  زا  یضعب  و  درادن ، دوجو  یی  الک » »

فـصن رد  هدـشن و  لزان  برثی  رد  نآرق  تایآ  رد  الک  هک  نادـب  یلعالا  هفـصن  یف  نآرقلا  یف  تات  مل  نملعاف و  برثیب  ـالک  تلزن  اـم  و 
. تسا هدماین  زین  نآرق  گرزب 
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: تسا هتفگ  ناهرب  باتک  رد  یشکرز  نیدلا  ردب  همالع 
سپ دـندادیم  لیکـشت  نایوگ  روز  ار  نآ  لها  رتشیب  و  هدـش ، لزان  هکم  رد  نآرق ، مود  فصن  ياههروس  رثکا  هک ، تسا  نیا  نآ  هفـسلف  »

هرابرد هک  یتایآ  رد  و  لوا » فصن  فالخ  رب  دـشابیم  ناـشتارظن  راـکنا  ناـنآ و  باـعرا  دـیدهت و  اـههروس ، نیا  رد  ـالک »  » رارکت تلع 
. تسا هدوبن  هملک  نیا  يریگراک  هب  يزاین  دنتشاد  نانآ  هک  یتلذ  تفخ و  لیلد  هب  هدمآ  میرک  نآرق  لوا  فصن  رد  دوهی ،

. تسا هنوگ  راهچ  میرک  نآرق  رد  الک »  » مکح هک  تسا  هدرک  لقن  بلاط  یبا  نب  یکم  ماما  زا  هاگنآ  یشکرز 
دوب دـهاوخ  ینعم  نیا  هب  و  تسا ، نآ  راکنا  ای  لبق  ام  نخـس  در  يارب  الک »  » تسا بوخ  نآ  يور  رد  ندرک  فقو  هچنآ  لوا : هنوگ  *** 

. تسا ام - رایتخا - الک »  » هملک يور  رب  اهاج  نیا  رد  فقو  تسین .» نینچ  هلأسم  هک  »
 221 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. تسا وحن  نیمه  هب  نآرق  دروم  رد 11  دشاب و  الا - ینعم - هب  ای  اقح »  » ینعم هب  الک »  » زا هلمج  عورش  تسا  زیاج  و 
 ...( اَّلَک ًادْهَع  ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ   ) 19 میرم / هیآ 78 و 79  لوا :

 ...( اَّلَک ازِع  ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو   ) هروس نامه  هیآ 81 و 82  مود :
 ...( اَّلَک ُتْکََرت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل   ) 23 نونمؤم / هروس  هیآ 100  موس :
 ...( اَّلَک َءاکَرُش  ِِهب  ُْمتْقَْحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ُْلق   ) 34 ابس / هروس  هیآ 27  مراهچ :

 ...( اَّلَک ِهیِْجُنی ، َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو   ) 70 جراعم / هروس  هیآ 14 و 15  مجنپ :
 ...( اَّلَک ٍمیِعَن ، َۀَّنَج  َلَخُْدی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ   ) هروس نامه  هیآ 38 و 39  مشش :

 ...( اَّلَک َدیِزَأ  ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث   ) 74 رثدم / هروس  هیآ 15 و 16  متفه :
 ...( اَّلَک ًةَرَّشَنُم  ًافُحُص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب   ) 74 رثدم / هروس  هیآ 52 و 53  متشه :

ُهالَْتبا اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو   ) 89 رجف / هروس  هیآ 16 و 17  مهد :  83 نیففطم / هروس  13 و 14 / َْلب / اَّلَک  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  َلاق  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  مهن :
 ...( اَّلَک ِنَناهَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَقَف 

 ...( اَّلَک ُهَدَلْخَأ  َُهلام  َّنَأ  ُبَسْحَی   ) 104 هزمه / هروس  هیآ 3 و 4  مهدزای :
 222 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: تسا هتفگ  یکم  ماما 
راکنا یفن و  ینعم  يارب  الک  هک  انبم  نیا  رب  درک ، دـیاب  فقو  هک  تسا  نیا  تغل ، لـها  زا  یلیخ  راـتخم  اـم و  راـتخم  دروم ، هدزاـی  نیا  رد 

رب يدیکات  و  اقح ، يانعم  هب  الک »  » هک انبم  نیا  رب  ینک ، عورش  الک »  » فرح اب  تسا  زیاج  و  تسا ، هتـشذگ  نآ  زا  لبق  هک  تسا ، ياهلمج 
. تسا حاتفتسا  فرح  هکنیا  ای  تسا  دعب  ام  مالک 

: دراد دوجو  نآرق  ياج  رد 18  عون  نیا  دوشیم و  زاغآ  نآ  اب  یلو  تسین ، بوخ  الک »  » يور رد  ندرک  فقو  هچنآ  مود : هنوگ 
75 تمایق / هروس  هیآ 11  رد  َرَزَو ، اَّلَک ال  - 3 74 رثدم / هروس  هیآ 54  رد  ٌةَرِکْذَت ، ُهَّنِإ  اَّلَک  - 2 74 رثدم / هروس  هیآ 32  رد  ِرَمَْقلا ، َو  اَّلَک  - 1
هیآ 4 رد  َنوُمَْلعَیَس  اَّلَک  هروس 6 - نامه  هیآ 26  رد  َِیقارَّتـلا ، ِتَغََلب  اذِإ  اَّلَک  - 5 75 تمایق / هروس  هیآ 20  رد  َۀَـلِجاْعلا ، َنوُّبُِحت  َْلب  اَّلَک  - 4

َْلب اَّلَک  - 9 80 سبع / هروـس  هـیآ 23  رد  ُهَرَمَأ ، اــم  ِضْقَی  اََّمل  اَّلَک  - 8 80 سبع / هروـس  هیآ 11  رد  ٌةَرِکْذـَت ، اـهَّنِإ  اَّلَک  - 7 78 ءابن / هروس 
ٍِذئَمْوَـی ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  - 11 83 نیففطم / هروس  هیآ 7  رد  ِراْربَأـْلا ، َباـتِک  َّنِإ  اَّلَک  - 10 82 راطفنا / هروس  هیآ 9  رد  ِنیِّدلِاب ، َنُوبِّذَُـکت 

هروس نامه  هیآ 18  رد  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  هروس 12 - نامه  هیآ 15  رد  َنُوبوُجْحََمل ،
 223 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

رد ِهَْتنَی ، َْمل  ْنـَِئل  اَّلَک  - 15 96 قلع / هروس  هیآ 6  رد  یغْطََیل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  - 14 89 رجف / هروس  هیآ 21  رد  ُضْرَأـْلا ، ِتَّکُد  اذِإ  اَّلَک  - 13
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َْول اَّلَک  - 18 102 رثاکت / هروس  هیآ 3  رد  َنوُمَْلعَت ، َفْوَـس  اَّلَک  - 17 96 قلع / هروـس  هیآ 19  رد  ُهـْعُِطت ، ـال  اَّلَک  هروس 16 - ناـمه  هیآ 15 
انبم نیا  رب  دوش  زاغآ  الک  هملک  اب  نخـس  هک : تسا  نیا  تغل  لها  و  نایراق ، ام و  راتخم  دروم  نیا 18  رد  هروس  نامه  هیآ 5  رد  َنوُمَْلعَت ،

. درک فقو  الک  يور  رد  دراوم  نیا  رد  دیابن  و  الا ، يانعم  ای  دهدب ، اقح »  » يانعم الک »  » هک
دوخ دعب  ام  لبق و  ام  هب  الک »  » دـیاب هکلب  تسین  بوخ  ود  ره  نآ ، زا  ءادـتبا  و  الک ،»  » رب ندرک  فقو  هک  تسا  يدراوم  موس : هنوگ  *** 

: دراد دوجو  نآرق  دروم  ود  رد  الک »  » هنوگ نیا  و  دوش ، لصو 
الک رب  فقو  دروـم  ود  نیا  رد   102 رثاکت / هروس  هیآ 4  رد  َنوُمَْلعَت ، َفْوَـس  اَّلَک  َُّمث  - 2 78 ءابن / هروس  هیآ 5  رد  َنوُمَْلعَیَـس ، اَّلَک  َُّمث  - 1

. دشابیمن بوخ  مه  نآ  زا  ادتبا  و  تسین ، بوخ 
***

 224 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
لبق ام  هب  هکلب  تسین  زیاج  دوب ) زیاج  لوا  هنوگ  رد  هک   ) نآ هب  ادـتبا  اّما  تسا  بوخ  الک  يور  رب  فقو  هک  تسا  يدراوم  مراـهچ : هنوگ 

. تسا اجود  رد  الک  هنوگ  نیا  دوشیم و  لصتم  دوخ 
.26 ءارعش / هروس  هیآ 15  رد  َنوُعِمَتْسُم ، ْمُکَعَم  اَّنِإ  اِنتایِآب  ابَهْذاَف  اَّلَک  َلاق  - 1

: تسا هتفگ  یکم  ماما  هروس  نامه  هیآ 62  رد  ِنیِدْهَیَس  یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  - 2
فقو اهنآ  رد  هن  ینک ، لصو  دـعب  ام  هب  ای  لبق و  ام  هب  ار  الک  تسا  زیاج  اهنآ  همه  رد  تسام و  راـتخم  میتفگ  هک  ياهناـگ  راـهچ  ماـکحا 

رد هک  یبیترت  هب  ار  الک »  » هملک و  مدرگیمرب ، کنیا  میدرک » لقن  یـشکزر  ناهرب  باتک  زا  هچنآ  دش  مامت  ینک ، زاغآ  اهنآ  زا  هن  ینک و 
رد فقو  مکح  و  ار ، نآ  زا  ءادـتبا  نآ و  يور  رب  فقو  مکح  دروم و  ره  يانعم  و  موشیم ، روآدای  هدـمآ ، شدراوم  مامت  رد  میرک  نآرق 

. منکیم نایب  ار ، نآ  لبق  ام 
.19 میرم / هروس  تایآ 78 و 79  ادَم  ِباذَْعلا  َنِم  َُهل  ُّدُمَن  َو  ُلوُقَی  ام  ُُبتْکَنَس  اَّلَک  ًادْهَع  ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ  لوا : دروم 

ار ریز  یناعم  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  الک  هک  دیآیمرب . نینچ  دناهتشون  نیمـس  یـسولآ و  یبطرق ، نایحوبا ، لاثما  نیرـسفم  نیققحم  هچنآ  زا 
: دهدیم

. دشابیم هابتشا  رب  يرادشه  رجز و  عدر و  ینعم  هب  الک  - 1
راتفگ نینچ  هک  ار  يرفاک  دنکیم ، رجز  عدر و  الک  هک  ینعم  نیا  هب 

 225 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
فافختـسا ءازهتـسا و  لیبس  رب  رفاک  راتفگ  دـنکیم و  هیبنت  تسا  هدزرـس  وا  زا  هک  ییاطخ  نینچ  هب  ار  وا  و  دروآیم ، نابز  رب  ار  یتسردان 

: تسا نیا  داعم  زور  صوصخ  رد 
تـسد هدروآ ، نابز  رب  هچنآ  زا  رفاک  نیا  هدش  هتفگ  وا  هب  هک ، تسا  نیا  لثم  دش  مهاوخ  اطع  لام  دـنزرف و  هنیآ  ره  ًادـَلَو » َو  ًالام  َّنَیَتوَُأل  »
دهاوخ ياهفناتسم  هلمج  ُلوُقَی »...  ام  ُُبتْکَنَس   » هلمج ساسا  نیا  رب  ددرگرب و  دراد  هک  یئوگ  هفازگ  ینزفال و  رورغ و  ربک و  زا  و  درادرب ،
لامعا نامه  تازاجم  ساسا  و  دوشیم ، طبـض  دنزیم ، رـس  وا  زا  هچ  ره  هکنیا  هب  تسوا  نداد  میب  و  رفاک ، دیدهت  نآ  زا  دوصقم  هک  دوب 

فقو دـیاب  الک  رد  نیارباـنب  و  یظفل ، قلعت  هن  دراد  دوجو  يونعم  قلعت  نآ  زا  لـبق  نیب  نآ و  نیب  تروص  نیا  رد  دـش  دـهاوخ  راـتفگ ، و 
. تسا یفاک  فقو  زین  فقو  دوش و 

نیا لثم  دـنکیم ، یفن  ار  ًادـْهَع ) ِنمْحَّرلا  َدـْنِع  َذَـخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ  ، ) یلاعت يادـخ  لوق  نومـضم  و  تسا ، هن  یفن  ءال  ینعم  هب  الک  - 2
: دوشیم هتفگ  هک  تسا 

و دشاب ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  وا  يوزرآ  يادخ  هک  تسا ، هتفرگن  ینامیپ  یلاعت  يادخ  دزن  زا  درادـن ، بیغ  زا  ربخ  رفاک  تسین ، نینچ  زگره 

ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  www.Ghaemiyeh.comملاعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


فقو زین  فقو  و  تسا . فافختـسا  ءازهتـسا و  هار  زا  دـیوگیم  وا  هچنآ  تسا ، هدروآ  نابز  رب  ار  ینخـس  نینچ  هلاسم ، نیا  هب  هجوت  اـب  وا 
. میدرک دای  لوا  هجو  رد  هک  یتهج  هب  تسا  یفاک 

 226 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
رجز عدر و  ینعم  هب  ای  اریز  دراد ، هطبار  دوخ ، لبق  ام  تالمج  اب  يرب ، راک  هب  هک  ینعم  ود  زا  کیرهب  ار  الک  هک  ینادـب  تسا  راوازـس  و 

. یفن ینعم  هب  ای  و  تسا ،
هک یتروص  رد  اریز  دراد ، طابترا  دوخ ، دـعب  ام  هلمج  اب  نوچ  داتـسیا ، دـیابن  الک »  » رد تروص  نیا  رد  دـشابیم . اقح »  » ینعم هب  الک  - 3

ار يزیچ  ره  يدوز  هب  اقح ) اباتک  لوقی  ام  بتکنـس  : ) تسا نینچ  ریدقت  دوب و  دهاوخ  فوذحم  ردصم  تفـص  دـشاب  اقح  ینعم  هب  الک » »
. یقح رب  نتشون  میسیونیم  دیوگیم  هک 

تیمها و يدـعب  بلطم  هب  دـیاب  هک ، دـشابیم  هلاسم  نیا  هب  هیبنت  نآ  زا  دوصقم  و  الا »  » ینعم هب  هیبنت ، حاتفتـسا و  فرح  ینعم  هب  ـالک  - 4
ردص رد  هیبنت ، تاودا  انمـض  دراد و  طبر  دوخ  زا  دعب  تالمج  اب  اریز  درک ، فقو  دوشیمن  زین  الک »  » رد هجو  نیا  رب  و  دـش . لیاق  شزرا 

. دوشیم عقاو  اهیلع  هبنم  هلمج 
نمض رد  درادن  دوجو  یظفل  طبر  الک »  » هملک نیب  و  وا ، نیب  نوچ  درک ، فقو  ادهع »  » هملک يور  رب  دیاب  هناگراهچ ، هوجو  نیمه  ربانب  و 

اهنآ نیب  امیف  یظفل  هطبار  هن  و  يونعم ، هطبار  هکنیا  يارب  تسا  یفاک  فقو  زین  اجنیا  رد  فقو  تسا . هتفرگ  رارق  زین  هیآ  يادتبا  رد  الک » »
. تسا ققحم 

***
 227 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

رد هیآ 81 و 82  میرم  هروس  ادِـض » ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  َو  ْمِِهتَدابِِعب  َنوُرُفْکَیَـس  اَّلَک  ازِع  ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِـهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َو  : » مود دروم 
: تسا یهوجو  الک  هرابرد  زین  هیآ  نیا 

دنراد و تردـق  اهنآ  هکنیا  هب  داقتعا  زا  رجز  عدر و  و  یهاو ، نایادـخ  ندرک  تدابع  زا  رافک  رجز  عدر و  تسا ، رجز  عدر و  ینعم  هب  - 1
زا ار  تمایق  زور  باذع  و  دنیامن ، تعافش  ار  دوخ  ناوریپ  تمایق  زور  دننک و  دس  ار  نمشد  ولج  و  دنوش ، زوریپ  دنناسرب ، يرای  دنناوتیم 

. دننادرگیمرب نانآ 
تـسا نیا  لثم  دنکیم . یفن  ار  اهنآ  ندومن  باذع  عفد  و  تعافـش ، ندرک و  يرای  نایادخ و  نیا  ندناسر  عفن  تسا  هیفان  ءال  ینعم  هب  - 2

. دننکیم مهوت  روصت و  هک  تسین  نینچ  هلأسم  هدش : هتفگ  هک 
يادخ يوس  هب  و  دش ، دنهاوخ  رکنم  ار  دوخ  نوماریپ  تدابع  یگدنب و  دندیتسرپیم » ار  اهنآ  ناتسرپ  تب  هک  نج  هکئالم و   » نایادخ نیا 
تزع بجوم  چیه  تخاس و  دـنهاوخ  مهارف  ار  اهنآ  يراوخ  تلذ و  تابجوم  تمایق  زور  و  درک ، دـنهاوخ  يرود  تئارب و  اهنآ  زا  یلاعت ،

َنوُرُفْکَیَـس  ) هلمج اریز  تسا . یفاـک  فقو  نآ  رد  فـقو  دوـشیم و  فـقو  ـالک  رد  یلبق ، هجو  و  هجو ، نیارباـنب  دـش . دـنهاوخن  يراـی  و 
هطبار نامه  هطبار  اـهنت  سپ  دراد  دوجو  وا  زا  لـبق  هچنآ  هب  تسا  یلیلعت  درادـن و  بارعا  زا  یلحم  تسا و  يدـیدج  هلمج  ْمِِهتَداـبِِعب )... 

. تسا يونعم 
ردصم يارب  یتفص  تروص  نیا  رد  و  تسا ، اقح  ینعم  هب  الک  - 3

 228 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
یگدنب ربارب  رد  يدوز  هب  اهتب  هققحت » نم  دبال  اتباث  ارفک  مهتدابعب  نورفکیـس  : » دشاب نینچ  دناوتیم  نآ  ریدقت  و  دوب ، دهاوخ  فوذـحم 

. دیزرو دنهاوخ  ققحم  تباث و  يرفک  نانآ 
يارب دوب  دهاوخن  تسرد  الک »  » رد ندرک  فقو  لبق  هجو  هجو و  نیاربانب  دـشابیم و  الا »  » لثم هیبنت و  حاتفتـسا و  تادا  ینعم  هب  الک  - 4
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. دش هراشا  عوضوم  نیا  هب  البق  هک  يروط  هب  دراد  دوخ  زا  سپ  هلمج  اب  يدیدش  هطبار  هکنیا 
نمض تسا  دوجوم  يونعم  هطبار  هچرگ  درادن ، یظفل  طابترا  شدعب  ام  هب  نوچ  دوشیم ، فقو  ازع »  » هملک رد  هجو ، راهچ  نیمه  ربانب  و 

. تسا یفاک  فقو  نآ  رد  فقو  و  هتفرگ ، رارق  مه  هیآ  رس  رد  الک »  » هکنیا
ْمِِهئارَو ْنِم  َو  اُهِلئاق  َوُه  ٌۀَِـملَک  اهَّنِإ  اَّلَک  ُتْکََرت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاـج  اذِإ  یَّتَح  : » موس دروم  *** 

: دراد دوجو  هجو  هس  الک »  » نیا رد  هیآ 100 ، نونمؤم  هروس  َنُوثَْعُبی » ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب 
(. دنشابیم نآ  بلاط  رافک  هک   ) تسا ایند  هب  ددجم  تشگرب  زا  رجز  عدر و  ینعم  هب  - 1

هب و  دسریم ، شاهتـساوخ  هب  هک  هدرک  نامگ  وا  هک  تسین  نینچ  هلأسم  درادـن و  ایند  هب  یتشگ  زاب  چـیه  ینعی  تسا  یفن  ءال  ینعم  هب  - 2
ایند

 229 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هلمج اُهِلئاق )...  َوُه  ٌۀَِـملَک  اهَّنِإ   ) هلمج اریز  تسا . یفاک  فقو  الک  رد  فقو  هجو ، ود  ربانب  و  دوریم . داب  رب  نخـس  نیا  هکلب  ددرگیم ، رب 

نیا هک  ینعی  تسا . هدـش  هدارا  رافک  ياضاقت  شریذـپ  مدـع  و  الک »  » ینعم نایب  هلمج  نیا  اب  درادـن و  بارعا  زا  یلحم  تسا و  يدـیدج 
. دوشیمن يرای  وا  هب  و  هدشن ، هداد  باوج  لئاس  لاؤس  هب  دشخبیمن و  ياهدئاف  درادن و  ياهرمث  اضاقت 

دراد دوخ  زا  دعب  هلمج  اب  هک  یمکحم  طابترا  هب  هجوت  اب  الک - يور  رد  هجو - نیا  ربانب  و  تسا . هیبنت  حاتفتسا و  فرح  الا »  » ینعم هب  - 3
. درک فقو  دوشیمن  تسین  روتسم  یفخم و  هک  نانچ 

نآ يانعم  هب  هک  یتاملک  و  اقح »  » زا دـعب  هک  یتروص  رد  حوتفم ، هن  تسا  روسکم  اـهنا »  » هزمه اریز  دـشاب  اـقح  ینعم  هب  تسین  تسرد  و 
. دشاب حوتفم  نا )  ) هزمه تسا  بجاو  تشذگ  هک  يروط  هب  دنشاب 

لوق ـالک ...  یلو  دـشابیم . تکرت  هملک  رفاـک  مـالک  ناـیاپ  اریز  تسا  یفاـک  فقو  هدـش  ناـیب  هوجو  زا  کـی  ره  هب  تکرت »  » رب فقو  و 
يور رب  فقو  تهج  نیا  هب  و  یظفل ، هن  تسا  يونعم  طبر  يدعب  هلمج  نیب  و  تکرت »  » نیب طبر  سپ  رفاک ، باوج  رد  تسا  یلاعت  يادخ 

. تسا یفاک  فقو  تکرت 
هروس َنوُعِمَتْسُم ) ْمُکَعَم  اَّنِإ  اِنتایِآب  ابَهْذاَف  اَّلَک  َلاق  : ) مراهچ دروم  *** 

 230 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
: تسا هجو  هس  ياراد  الک »  » زین هیآ  نیا  رد  هیآ 15  ءارعش 

َو ِنُوبِّذَُکی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق   ) دنکیم ضرع  هک  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  نابز  زا  لبق ، تایآ  هب  هجوت  اب  - 1
دننک بیذـکت  ارم  مسرتیم  ایادـخ  اَّلَک ،) َلاق  ِنُوُلتْقَی  ْنَأ  ُفاخَأَف  ٌْبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهل  َو  َنوُراه  یلِإ  ْلِسْرَأَف  ِیناـِسل  ُِقلَْطنَی  ـال  َو  يِرْدَـص  ُقیِـضَی 

رد ادخ  و  دنشکب - ارم  مسرتیم  دنراد  یهانگ  نم  ندرگ  هب  نانآ  هدب و  تلاسر  نوره  هب  سپ  دوشیمن  زاب  منابز  دنکیم و  یگنت  ماهنیس 
: تسا هتفگ  یبطرق  تسا  لتق  بیذکت و  سرت  زا  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسوم  ترـضح  رجز  عدر و  ینعم  هب  اّلک  دومرف : شباوج 

یلاعت يادـخ  هب  دامتعا  هب  رما  نامگ و  نیا  زا  رجز  عدر و  ینعم  هب  ـالک »  » سپ تشک ، دـنهاوخن  ار  وت  تسین  نینچ  ادـبا  ینعی  اَّلَک ) َلاـق  )
دنیآ لیان  رما  نیا  هب  دنناسرب و  لتق  هب  ار  وت  دنناوتیمن  نانآ  اریز  رادرب  نانآ  زا  سرت  زا  تسد  نک و  دامتعا  یلاعت  يادـخ  هب  ینعی  تسا ،

...
مرادیمزاب ار  اهنآ  نم  یسرتب ، نانآ  زا  تسین  راوازـس  سرتن ، هن ، هک  ینعی  دشابیم  ُفاخَأ » یِّنِإ   » ربارب رد  یخـساپ  یفن و  ءال  ینعم  هب  - 2

. يوش زوریپ  بلاغ و  نانآ  رب  هک  منکیم  يرای  ار  وت  و  دنناسرب ، تیذا  وت  هب  هک 
. دشابیم هیبنت  تهج  و  الا »  » ینعم هب  - 3

ماقم ماقم ، اریز  دنتسه  یلوا  حجرا و  موس  هجو  زا  لوا  هجو  ود  و 
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 231 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. تسا راوگرزب  نآ  هرهلد  بارطضا و  سرت و  ندرب  نیب  زا  یسوم و  ترضح  هب  نداد  رطاخ  شمارآ 

رد اریز  دـشاب  اقح »  » يانعم هب  اجنیا  رد  الک »  » درادـن ناکما  و  تسین ، بسانم  یفن  ای  رجز و  عدر و  يانعم  زا  ریغ  ماـقم  نیا  رد  میوگیم :
انیبن و یلع  یسوم  ترضح  سرت ، نوچ  دش . دهاوخ  زین  رتشیب  بارطـضا  قلق و  ثعاب  دوب  دهاوخن  شمارآ  هکنیا ) رب  هوالع   ) تروص نیا 
هب تسا  هدوـمن  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  شـساوح  گنادشـش  هدـش و  هریچ  يو  هب  هرهلد  بارطـضا و  هدرک و  هطاـحا  ار  مالـسلا  هـیلع  هـلآ و 
ْنَأ ُفاـخَأَف  ٌْبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهل  َو   ) دـنکیم ضرع  اذـل  دربـب و  نیب  زا  ار  زرل  سرت و  دـشخب و  شمارآ  ار  وا  رطاـخ  هـک  دربیم  هاـنپ  شیادـخ 

هملک دزاونیم  ار  راوگرزب  نآ  شوگ  هک  ياهملک  نیلوا  اذـل  و  دـنناسرب ) لـتق  هب  ارم  هک  مسرتیم  مراد و  یهاـنگ  اـهنآ  شیپ  نم  ِنوـُُلتْقَی 
وا هرهلد  شیازفا  سرت و  دایدزا  ثعاب  هک  تسین  کـش  ینعم  نیا  اـب  ـالک  اریز  تسین  اـقح  ياـنعم  هب  تسا و  یفن  عدر و  ینعم  هب  ـالک » »

. دنکیم رپ  ساره  بعر و  زا  ار  وا  دوجو  دوشیم و 
حیحص زین  الک »  » هملک هب  ءادتبا  و  لاق »  » رد فقو  نینچمه  دنتسه . مالک  ممتم  نآ ، زا  دعب  تالمج  اریز  تسین  حیحـص  الک »  » رب فقو  و 

. دوش داجیا  هلصاف  نخس  يازجا  نیب  تسین  زیاج  دنانخس و  ممتم  شدعب  ام  و  الک »  » اریز تسین 
هیآ 62 ءارعش  هروس  ِنیِدْهَیَس ) یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  َلاق  : ) مجنپ دروم 
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: دراد هجو  هس  هیآ  نیا  رد  الک 

یـسوم رـس  تشپ  رد  شنایرکـشل  اب  نوعرف  یتقو  دـیوگیم : نآرقلا » ماکحا   » باتک رد  یبطرق  ماما  دـشابیم . عدر  رجز و  ياـنعم  هب  - 1
تشپ رد  دنمورین  نمشد  ندید  اب  لیئارـسا  ینب  دندش  کیدزن  اهنآ  هب  دنتفرگ و  رارق  لیئارـسا  ینب  هفئاط  مالـسلا و  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع 

اَّنِإ دـنتفگ -: تیذا  شنزرـس و  تروـص  هـب  یـسوم  ترـضح  هـب  دـندش و  ینامگدـب  راـچد  ور ، شیپ  رد  جاوـم  مطـالتم و  ياـیرد  رس و 
ار ادخ  هدعو  ناشیارب  دننکب و  ار  ینامگ  نینچ  هک  دومرف  یهن  درک و  در  ار  نانآ  هتفگ  یسوم  ترـضح  میاهدش » راتفرگ  ام  - » َنوُکَرْدَُمل

نم اب  ادخ  دنسرب  امش  هب  دنناوتیمن  نانآ  تسین  نینچ  الک » : » دومرف دش و  روآدای  دنادرگ  زوریپ  دنک و  تیاده  ار  اهنآ  تسا  هتساوخ  هک 
 ...(. داد دهاوخ  ناشن  میارب  ار  تاجن  هار  يدوز  نیا  هب  دومرف  دهاوخ  يرای  ارم  نمشد  ربارب  رد  تسا 

. دنراد تبسانم  مالک  قایس  هیآ و  ریسفت  اب  انعم  ود  نیا  دنسریمن و  امش  هب  زگره  ینعی  تسا  یفن  يانعم  هب  - 2
. تسا دیعب  هجو  نیا  تسا و  هیبنت  تهج  الا و  ینعم - هب  الک  - 3

و روسکم ، هن  دـشاب . حوتفم  دـیاب  دـش  هراشا  زین  البق  هک  يروط  هب  نا »  » هزمه تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب  اقح »  » يانعم هب  تسین  نکمم  و 
رد یسوم  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  دنتـسه و  يراتفرگ  لاح  رد  هک  ینعی  درک  دهاوخ  تابثا  ار  لیئارـسا  ینب  نخـس  دشاب  انعم  نآ  هب  رگا 

اهنآ لوق  یفن  ددص 
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. دش دیهاوخن  راتفرگ  امش  دیامرفیم  تسا و 
« الک  » هب ادتبا  و  لاق »  » رد فقو  تسا . مالک  زا  یئزج  هدش  دای  هلمج  اریز  تسین  حیحص  ِنیِدْهَیَـس ) یِّبَر  یِعَم  َّنِإ   ) هب ادتبا  الک و  رد  فقو 

. تسین زیاج  نآ  ءازجا  نیب  لصف  تسا و  نخس  زا  یئزج  الک »  » اریز تسین  حیحص  زین 
هیآ نیا  ي  ـالک »  » رد هیآ 27  ءابـس   34 هروس / ُمیِکَْحلا ) ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُـه  ْلـَب  اَّلَک  َءاکَرُـش  ِِهب  ُْمتْقَْحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ْلـُق  : ) مشـش دروـم  *** 

: تسا هجو  ود  همیرک 
اهتب دـینکیم  اـعدا  هک  ناـمگ  نیا  زا  دـیرادرب و  تسد  هتفگ  نیا  زا  دوـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هکنیا  لـثم  تـسا  رجز  عدر و  ینعم  هـب  ـالک  - 1

نخـس نیا  تسا : هتفگ  یـسولآ  همالع  دنهدیمن . يزور  یـسک  هب  دننیرفآیمن  ار  يزیچ  اهتب  نیا  دیدرگرب  دنتـسه  لاعتم  يادخ  ياکرش 
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زا دعب  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  هک  نانچ  تسا  هدرک  تباث  ار  نآ  نالطب  هکنیا  زا  سپ  تسا  كرـش  زا  اهنآ  ندـناسرت  يارب 
: دومرف شموق  اب  جاجتحا 

هیآ 67. ءایبنا   21 هروس / ِهَّللا ) ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  )
هدـش فذـح  باوج  خـساپ  الک »  » هک هدـش  هتفگ  دـیاهدرک و  نامگ  هک  تسین  نینچ  ینعی  تسا : هتفگ  یبطرق  تسا  یفن  ءال  ینعم  هب  - 2

ناونع هب  هک  ار  یئاهنآ  دیهدب  ناشن  نم  هب  تسا : هتفگ  یتقو  هکنیا  لثم  تسا 
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وا هکلب  تسین  ییاکرـش  ای  کیرـش  ادخ  يارب  هن ، ینعی  الک  تسا  هدومرف  خساپ » رد  . » دنتـسه اهتب  نیا  دناهتفگ ، دیاهتخاس » ادـخ  ياکرش 
. تسا میکح  ردتقم و  يادخ 

« لب  » اب الا »  » يریگراک هب  یبرع  غیلب  حیـصف و  راتفگ  رد  اریز  دـشاب . هیبنت  فرح  ـالا - ياـنعم - هب  قوف ، هیآ  رد  ـالک  هک  تسین  حیحـص  و 
بولـسا روجان و  ترابع  تروص ، نآ  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دشاب ، اقح  يانعم  هب  تسین  حیحـص  هک  يروط  نامه  تسین ، دوهعم  لوادـتم و 

رگا داد  دهاوخ  يدساف  يانعم  و  ینک ، لصو  نآ  دعب  ام  هب  و  ادتبا ، الک  زا  فقو و  ءاکرـش »  » رد هک  صوصخب  دـش ، دـهاوخ  دـنیاشوخان 
: هک دوب  دهاوخ  نیا  هیآ  يانعم  تروص  نآ  رد  اریز  ینک ، لصو  الک  هب  ار  ءاکرش 

فقو تسا  نشور  حضاو و  نآ  نالطب  و  راکشآ ، نآ  داسف  هک  تسا  یئانعم  نیا  و  تسا . یتباث  مزال و  قح  یلاعت  يادخ  هب  ءاکرش  قاحلا 
هطبار هچرگ  درادـن  دوخ  دـعب  ام  اب  یظفل  هطبار  نوچ  تسا  یفاک  فقو  نآ  رد  فقو  و  تسا ، نخـس  نایاپ  نوچ  تسا  زیاـج  ءاکرـش  رد 

. تسا دوجوم  اهنآ  نیب  امیف  يونعم 
راوج مه  فقو  ود  هیآ  نیا  رد  سپ  دوب ، دـهاوخ  یفاـک  فقو  زین  نآ  رد  فقو  دـش  هتفگ  هک  یتهج  هب  و  تسا ، زیاـج  زین  ـالک  رد  فقو 

. دراد دوجو 
نیا رد  الک  هیآ 15 ،  70 جراعم / هروس  یَظل ) اهَّنِإ  اَّلَک  : ) متفه دروم  *** 
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: تسا ینعم  هس  هب  هیآ 

. تسین ریذپ  ناکما  نتفای  تاجن  هک  انعم  نیا  هیبنت  و  نداد ، ادف  يانمت  زا  تسا  راکتیانج  رجز  عدر و  يارب  - 1
الماک ِهیِْجُنی » َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِهیِوُْؤت  ِیتَّلا  ِِهتَلیِـصَف  َو  ِهیِخَأ  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِینَِبب  ٍِذئِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَـتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی   » تایآ زا 

زور رد  دنتـسه ، نیمز  يور  رد  هک  ار  نارگید  نادـنواشیوخ و  ناردارب و  نارـسمه ، نادـنزرف ، دراد  تـسود  مرجم  هـک  دوـشیم  نـشور 
. دوشیم بآ  رب  شقن  یَظل » اهَّنِإ  اَّلَک   » ندینش اب  انمت  نیا  دنک و  دوخ  تاجن  يادف  تمایق 

. دسریمن یئاج  هب  وا  دیما  مرجم و  نیا  يانمت  هک  ینعی  تسا  یفن  يارب  - 2
. دشاب ال »  » يانعم هب  اقح و  يانعم  هب  اجنیا  رد  الک »  » دراد لامتحا  تسا : هتفگ  یبطرق 

« الک  » فقو لحم  نخـس و  نایاپ  دـشاب  ال »  » يانعم هب  رگا  و  دوب . دـهاوخ  هیجنی » ( » فقو لحم  و   ) مالک نایاپ  دـشاب  اقح »  » ياـنعم هب  رگا 
. دوب دهاوخ 

تاجن یلاـعت  يادـخ  باذـع  زا  مه  زاـب  دـنک ، دوخ  يادـف  تسا - راودـیما  هک  ار  همه  نیا  دـناوتب  مرجم  لاـحم ، ضرف  هب  رگا  هک - ینعی 
 ...( تفای دهاوخن 

: میوگیم نم  و 
« ّنا  » رسک اریز  دشاب ، اقح »  » يانعم هب  الک »  » هک تسین  حیحص 
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. دشاب حوتفم  ّنأ »  » دیاب تروص  نآ  رد  و  دشاب ، اقح »  » يانعم هب  الک »  » هک تسا  نآ  زا  عنام  میدرک ، دای  ارارک  هک  يروط  هب 
. دشابیم هجو  نیا  زا  حجرا  قباس  هجو  ود  تسا و  الا »  » يانعم هب  الک » - » 3

یفاک فقو  زین  هیجنی »  » رد فقو  و  تسا ، دـیدج  هلمج  و  هفناتـسم ، هلمج  يدـعب  هلمج  هکنیا  يارب  تسا ، یفاـک  فقو  ـالک »  » رب فقو  و 
. دشابیمن دوجوم  زین  یظفل  قلعت  هکنیا  نمض  تسا  هملک  نامه  مرجم  يانمت  نایاپ  اریز  تسا ،

هب سپـس  و  هظحالم ، ار  هیآ  نیا  زا  لـبق  تاـیآ  تسا  رتهب   » هیآ 39 جراعم   70 هروس / َنوُمَْلعَی » اَّمِم  ْمُهاـنْقَلَخ  اَّنِإ  اَّلَک  : » متـشه دروم  *** 
: مینک هجوت  هدروآ  باتک  فلؤم  هچنآ 

 ... اَّنِإ اَّلَک  ٍمیِعَن 38  َۀَّنَج  َلَخْدـُی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ  َنیِزِع 37 ، ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع   36 َنیِعِطْهُم » َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  اـمَف  »
رد تمعن  زا  رپ  تشهب  هب  هک  دراد  عمط  اهنآ  زا  کی  ره  ایآ  دنیآیم  وت  دزن  ناباتـش  هورگ  هورگ  پچ  زا  تسار و  زا  نارفاک  هک  هدش  هچ 

 ...« تسا نینچ  هن  دیآ 
: دشاب دناوتیم  ینعم  ود  هب  الک  قوف  هیآ  رد 
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ایند زا  نآ  اب  و  دـننامب ، یقاب  رفک  رد  رگا  دـنراد  تشهب  هب  نتفر  عمط  و  دـنرفاک ، هک  یناسک  رجز  تسا ، هتفر  راکب  رجز  عدر و  يارب  - 1

. دنورب
، دننک عمط  تشهب  هب  ندش  لخاد  هب  دارفا  هنوگ  نیا  تسین  راوازـس  ینعی  تسا . ندوبن  اج  هب  یفن  دارم  و  تسا ، هتفر  راک  هب  یفن  يارب  - 2

. دشخبیم تشهب  هب  دورو  تیلها  اهنآ  هب  هک  یلمع  نامیا و  دناهدیشکن ، هدهع  هب  ار  ریخ  ياهراک  ماجنا  و  دناهدرواین ، نامیا  هک  مادام 
هب هجوت  اب  دـشاب  دـناوتیمن  زین  اّقح »  » ینعم هب  و  لوا . ياـنعم  ود  اـب  رگم  تسین  بساـنم  ماـقم  اریز  دـشاب  ـالا »  » ینعم هب  هک  تسا  دـیعب  و 

هفناتـسم و هلمج  نوملعی ) امم  مه  انقلخ  انا  هلمج : اریز  تسا  یفاک  فقو  الک »  » رد فقو  و  دـش . يروآداـی  ـالبق  هک  ناـنچ  اـنا » ، » هرـسک
رب تشهب  هب  ندـش  دراو  زا  اـهنآ  عمط  یفن  لـیلعت  تسا و  لوا  هجو  ساـسا  رب  تشهب  لوخد  هب  عـمط  زا  اـهنآ  رجز  لـیلعت  تسا و  دـیدج 

. تسا مود  هجو  ساسا 
. درادن دوجو  زین  یظفل  هطبار  تسا و  ققحم  يونعم  هطبار  هکنیا  يارب  تسا  یفاک  فقو  زین  میعن  رب  فقو  و 

: تسا هدش  عقاو  ریز  تایآ  نآ  زا  شیپ  و  ًادِینَع ) اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  اَّلَک   ) 74 رثدم / هروس  هیآ 16  مهن : دروم  *** 
َُهل ُتْدَّهَم  َو  ًادوُهُش  َنِیَنب  َو  ًادوُدْمَم  ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ًادیِحَو  ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ 
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 ... ًادِینَع اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  اَّلَک  َدیِزَأ  ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث  ًادیِهْمَت 

: دراد دوجو  هجو  ود  زین  اجنیا  رد 
مدیرفآ و اهنت  ار  وا  هک  یـسک  اب  نک  اهر  ارم  : » دیامرفیم وا  هرابرد  میرک ، نآرق  هک  يرفاک  تسا ، هتفر  راک  هب  رفاک  عدر  يارب  الک » - » 1
بسانتم و یگدنز  همزال  هچنآ  ره  و  دنتـسه ، وا  روضح  رد  هشیمه  يزاینیب  لیلد  هب  هک  مداد  رارق  ینادـنزرف  دایز و  تورث  لام و  شیارب 
، لاح نیا  اـب  و  درک ، ار  اـم  تمعن  نارفک  هکلب  درکن  يرازگـساپس  تمعن ، همه  نیا  ربارب  رد  ماهتخاـس و  هداـمآ  اـیهم و  شیارب  دوب  بوخ 

: دیامرفیم رجز  عدر و  قیرط  هب  هاگنآ  مینک » نوزفا  ار  وا  ياهتمعن  دراد  عمط 
: دیامرفیم نآ  زا  سپ  و  تخاس ، میهاوخن  نوزفا  ار  وا  تمعن  لام و  زگره  دزرویم  هک  يرفک  اب  و  دراد ، عمط  وا  هک  دش  دـهاوخن  نینچ 

 ... ًادِینَع اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ 
قحتـسم وا  هک  هدـش  هراشا  و  تسا ، هدـمآ  هتفرگن ، تءاشن  يرازگـساپس  نامیا و  زا  هک  یعمط  زا  رفاـک ، رجز  يارب  اـجنیا  رد  ـالک »  » سپ

. دشابیمن نانم  يادخ  تمعن  ینوزفا  ناسحا و  دیزم 
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. تسوا هب  تبسن  ادخ  ياهتمعن  ندش  نوزفا  نامه  هک  رفاک  عمط  دروم  ققحت  یفن  تسا ، هتفر  راک  هب  یفن  تهج  هب  الک » - » 2
: دوشیم هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم 

. میهدیمن وا  هب  دراد  عمط  وا  ار  هچنآ 
انعم نیا  اریز  دشاب ، الا »  » ینعم هب  الک »  » هک دیآیم  رظن  هب  دیعب  و 

 239 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هک یتروص  رد  دشیم  حوتفم  نا »  » هزمه دیاب  اریز  دشاب ، اقح »  » يانعم هب  تسین  نکمم  درادـن و  تبـسانم  تایآ  قایـس  مالک و  ياوحف  اب 

. تسا روسکم 
لیلعت تهج  هب  هک  تسا  ياهفناتـسم  هلمج  هکلب  درادـن ، بارعا  زا  یلحم  ًادـِینَع ) اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ   ) هلمج اریز  تسا  یفاک  ـالک ،»  » رب فقو 

. تسا هدش  رکذ  مود  هجو  لوا و  هجو  هب  هجوت  اب  یفن  لیلعت  ای  عدر 
. تسا یفتنم  یظفل  هطبار  ققحم و  يونعم  هطبار  اریز  تسا  یفاک  زین  دیزا  نا  رد  فقو 

ریدقت تسا و  مسق  هلص  الک »  » ءارف رظن  هب  هک : هتفگ  شریـسفت  رد  یبطرق  همالع  ِرَمَْقلا ) َو  اَّلَک   ) 74 رثدم / هروس  هیآ 33  مهد : دروم  *** 
. دشابیم رمقلا » اقح و   » نآ يانعم  هدش  هتفگ  و  رمقلا ، يا و  تسا : نینچ 

هک هتـسناد  یناسک  هتفگ »  » در عدر و  ار  نآ  و  هتـسناد ، زیاج  ار  الک »  » رد فقو  يربط  ماما  و  درک ، فقو  الک »  » رد دـیابن  ریدـقت  ود  ره  هب 
. دننک هلباقم  منهج  هنزخ  اب  دنناوتیم  دناهدرب  نامگ 

. تسین نانچ  یلو  دنک  تمواقم  منهج  هنزخ  ربارب  رد  دناوتیم  دربیم  نامگ  ینعی 
هدشن و عناق  هدش  لقن  يربط  زا  هک  ریخا  يانعم  هب  ماشه  نبا 

 240 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
: تسا هتفگ  بیبّللا » ینعم   » رد

هتفگ َرَشَع » َۀَعِْست  اْهیَلَع   » 74 هروس / هیآ 30  لوزن  نیح  رد  هک  تسا  یـسک  رجز  عدر و  يارب  الک » : ) » دـناهتفگ هک  یعمج  يربط و  هتفگ 
: دوب

نینچ هب  هیآ  اریز  تسین ، لوبقم  دـینک ،). تیاـفک  ار  رفن  ود  مه  امـش  مرادیم ، زاـب  امـش  زا  ار  اـهنآ  رـش  و  تمواـقم ، رفن  هدـفه  ربارب  نم 
. درادن تلالد  یئانعم 

دروم تسا  مزال  دوریم  راکب  رجز  عدر و  يارب  هک  یئالک  رد  و  درادـن ، دوجو  ياهراشا  هدوب ، لوزن  ببـس  هک  ياهثداح  هب  هیآ  رد  ینعی 
: دوش هتفگ  هکنیا  رگم  دوش  رکذ  نآ  زا  رتشیپ  تحارص  هب  عدر 

: هک میریگیم  هجیتن  نینچ  دش  رکذ  هچنآ  همه  زا  دشابن و  اراد  ار  یتحارص  مالک  هچرگ  تسا ، ربتعم  لوزن  بابسا 
عدر و دروم  هچرگ  دـشاب  عدر  رجز و  ینعم  هب  دـشاب 3 - اقح  ینعم  هب  - 2 دـشاب . معن  يا و  ینعم  هب  دراد 1 - لامتحا  هیآ  نیا  رد  ـالک » »

مالک زا  دعب  هک  يدروم  هب  تبسن  دنکیم  هیبنت  هدافا  هک  دشاب  یئ  الا »  » ینعم هب  دناهتسناد ، زیاج  یـضعب  و  تسا 4 - هدماین  مالک  رد  رجز 
. دنکیم فوطعم  نآ  هب  ار  هجوت  دیآیم و 

: تسا هتفگ  یناعملا » حور   » رد یسولآ  همالع  الک ،»  » رد فقو  ظاحل  هب  اما 
قباس مالک  هب  قلعتم  الک »  » رگا تسیچ ؟ الک  زا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  اجنآ  زا  نآ ، نسح  مدع  ای  فقو ، نسح  هیآ  نیا  رد  »

 241 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دوب دهاوخن  بوخ  نآ  رد  فقو  دشاب  دعب  ام  هب  قلعتم  رگا  دوب و  دهاوخ  رتهب  ندرک  فقو  دشاب 

 ...« دومن ءادتبا  الک »  » زا مات و  فقو  رشبلل »  » رد دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب . هیحاتفتسا  يالا  يانعم  هب  هکنیا  لثم 
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: میوگیم نم  و 
. دوب دهاوخن  زیاج  نآ  رب  ندرک  فقو  هدش و  طوبرم  يدعب  مالک  اب  دشاب  الا  ای  اقح  ای  معن  ینعم  هب  قوف  هیآ  رد  الک »  » هک نیاربانب 

هطبار تسین و  یظفل  هطبار  اریز  تسا  یفاـک  فـقو  نآ ، رد  فـقو  درک و  فـقو  نآ  رد  دـیاب  دـشاب  رجز  عدر و  ینعم  هب  هـک  نیارباـنب  و 
نامه هب  تسا  یفاـک  هملک  ناـمه  رد  فقو  و  درک ، فقو  ناوتیم  رـشبلل »  » رد ـالک ،»  » یلاـمتحا هوجو  همه  رباـنب  و  تسا ، ققحم  يونعم 

. دش رکذ  البق  هک  یتهج 
: دراد هجو  ود  َةَرِخْآلا » َنُوفاخَی  َْلب ال  اَّلَک   » 74 رثدم / هروس  هیآ 53  رد  الک  مهدزای : دروم  *** 

هب هکنیا  ياجب   » دیآ دورف  روشنم  یباتک  ناشیارب  دنیوگیم  دنراد ، هک  ياهتـساوخ  زا  ناشیهن  نارفاک و  عدر  تسا ، رجز  عدر و  يارب  - 1
«. دنشاب عوبتم  دوخ  دنوش  عبات  ربمایپ 

: تسا هتفگ  یسولآ 
 242 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

 ...«. دنبلطیم ار  یتازجعم  هکنیا  زا  اهنآ  نتشادزاب  و  تسا ، هتساوخ  نآ  ربارب  رد  اهنآ  رجز  عدر و  تهج  الک » »
. دیسر دنهاوخن  ناشدارم  روظنم و  هب  نانآ ، هک : ینعم  نیا  هب  تسا  طابترا  رد  نانآ ، هتساوخ  اب  هک  يزیچ  یفن  تسا ، یفن  يارب  الک » - » 2

. میدش روآدای  راب  نیدنچ  هک  یتلع  نامه  هب  تسا  یفاک  فقو  نآ ، رد  فقو  و  دوشیم ، فقو  الک »  » رد هجو ، ود  ره  ربانب  و 
. تسا یفاک  دش  دای  هک  یتهج  هب  زین  ةرشنم »  » رب فقو 

. نک هعجارم  مشش » دروم   » ءابس هیآ   » هب دشاب ؛ الا »  » ای اقح »  » ینعم هب  الک »  » رد فقو  تسین  حیحص  و 
: دراد لامتحا  هجو  هس  هیآ  نیا  رد   74 رثدم / هروس  هیآ 54  رد  ٌةَرِکْذَت  اهَّنِإ  اَّلَک  مهدزاود : دروم  *** 

. دنسرتیمن رگید  يارس  زا  هکنیا  زا  رافک  رجز  عدر و  تسا ، رجز  عدر و  يارب  الک  - 1
: تسا هدش  هتفگ  هک  نیا  لثم  دنسرتیمن  ترخآ  زا  هکنیا  راکنا  تسا ، راکنا  یفن و  يارب  الک  - 2

«. دیشابن مه  شرکف  هب  و   » دیسرتن يارس  نآ  زا  دوشیم  بجوم  ترخآ  راکنا  اریز  دیوشن  ترخآ  يارس  رکنم 
 243 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. تسا هدمآ  الا »  » ینعم هب  هیبنت و  يارب  الک » - » 3
«. دشاب حوتفم  هزمه  دیاب  تروص  نآ  رد  هک  یتروص  رد   » دراد هرسک  نا  هزمه  اریز  دشاب  اقح »  » ینعم هب  تسین  حیحص  یلو 

هب ةرخالا ،»  » رد فقو  تسا  نینچ  تسین و  زیاج  موس  هجو  ساسا  رب  فقو  اما  تسا  یفاـک  زیاـج و  ـالک »  » رد فقو  لوا ، هجو  ود  رباـنب  و 
. تسا یفاک  زین  نآ  رد  فقو  هدش و  يروآدای  اهراب  هک  یلیلد 

: دراد هجو  ود   75 تمایق / هروس  هیآ 11  َرَزَو » اَّلَک ال  - » هیآ رد  الک  مهدزیس : دروم  *** 
. نداد هار  لد  هب  ار  رارف  يوزرآ  ندرک و  رارف  رکف  زا  رجز  هدمآ ، رجز  عدر و  ینعم  هب  الک  - 1

: تسا هتفگ  یبطرق  تسا ، یفن  ینعم  هب  - 2
یهاگ و زیرگ  ینعی  رانلا ...  نم  أجلم  رزو و ال  ال  تسا : هتفگ  هدرک و  ریـسفت  یلاعت  يادخ  لوق  هب  هجوت  اب  ار  در  و  تسا ، ّدر  يارب  الک » »
« اقح  » ینعم هب  ای  الا ،»  » ینعم هب  الک »  » اهنآ یناعم  تاـیآ و  قایـس  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  دـیعب  و  درادـن » دوجو  خزود  شتآ  زا  یهاـگهانپ 

. دشابیمن یفخم  نآ  لبق  ام  رد  ای  و  الک »  » رد فقو  مکح  دشاب و 
 244 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: تسا هجو  هس  ياراد  َۀَلِجاْعلا » َنوُّبُِحت  َْلب  اَّلَک   » تمایق 75 هروس  همیرک 20  هیآ  رد  الک  مهدراهچ : دروم 
. تسا هدمآ  رجز  عدر و  يارب  - 1
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: هک هدمآ  یفسن  ریسفت  رد  و  تمایق » زور  ندرک  راکنا  زا  تسا  رافک  عدر  يارب  الک  : » تسا هتفگ  فاشک  ریسفت  رد 
. تسا ندرک  هلجع  زا  ادخ  لوسر  عدر  يارب  الک 

: تسا هتفگ  زین  یسولآ 
 ... تسا نتخادنا  ریخات  تلهم و  هب  راوگرزب  نآ  بیغرت  تسا و  ندرکن  هلجع  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  داشرا  يارب  الک  و 

. تسا یفن  ینعم  هب  - 2
: هک تسا  هدروآ  طیحملا » رحبلا   » ریسفت رد  نایح  وبا 

نورد هب  ایند  تاوهـش  تبحم  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  هکلب  دیاهدرک  رکف  هک  تسین  نینچ  ینعی  تسا  اهنآ  لاوقا  در  اهنآ و  در  يارب  الک  »
 ...« دیرادن اجنآ  روما  هب  یهجوت  دیاهتخات و  رس  ترخآ  يارس  زا  هتفای و  هار  ناتیاهلد 

. دشاب حاتفتسا  هیبنت و  فرح  تسا  نکمم  الک » - » 3
. تسا زئاج  ریغ  موس  هجو  هب  هجوت  اب  زئاج و  لوا  هجو  ود  هب  هجوت  اب  الک »  » رب فقو  و 

اهراب هک  یلیلد  هب  تسا  یفاک  فقو  مینک  فقو  هنایب »  » رد رگا  و 
 245 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. میدرک رکذ 
. تسا هجو  ود  رب  َِیقارَّتلا » ِتَغََلب  اذِإ  اَّلَک   » تمایق 75 هروس  هیآ 27  رد  الک  مهدزناپ : دروم  *** 

حیجرت ترخآ  رب  ار  اـیند  هک  یناـسک  رجز  دـناهدرواین ، ناـمیا  ءازج  باـسح و  تماـیق و  هب  هک  یناـسک  عدر  تسا  رجز  عدر و  يارب  - 1
: دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  دنهدیم 

هب دوشیم و  عطق  ایند  نیا  زا  امـش  تسد  نآ  ندـمآ  اب  هک  یگرم  دـیراد  ور  شیپ  رد  هچنآ  هب  دـینک  هجوت  دـیرادرب و  لاـح  نیا  زا  تسد 
. دوب دیهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  دیوشیم  لقتنم  ییارس 

. دشابیم یفاک  نآ  رد  فقو  دوشیم و  فقو  الک »  » رد هجو  نیا  ربانب 
. دوش لصو  شدعب  ام  هب  تسا  مزال  هکلب  درکن  فقو  الک »  » رد دیاب  ساسا  نیا  رب  دشاب و  هیبنت  حاتفتسا و  يارب  الک »  » تسا نکمم  - 2

. تسا یفاک  میتفگ  هک  یلیلد  هب  ةرقاف »  » رب فقو  و 
. دراد یهوجو  أبن 78  هروس  َنوُمَْلعَیَس ) اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَیَس  اَّلَک   ) هیآ 4 و 5 رد  الک  مهدفه : مهدزناش و  دروم  *** 

عدر و تسا  رجز  عدر و  يارب  الک  هک  تسا  نیا  هجو  نیرتراکشآ  - 
 246 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

فافختـسا و تهج  تمایق  هرابرد  هک  یتالاؤس  زا  اهنآ  یهن  رجز و  ای  دوشیم  رهاظ  اهنآ  زا  تمایق  هلأـسم  رد  هک  یفـالتخا  زا  راـفک  رجز 
دیدج ياهلمج  نوملعیـس »  » هلمج اریز  تسا  یفاک  فقو  نآ  رب  فقو  دوشیم و  فقو  الک »  » رد هجو  نیا  رب  و  دننکیم . مکهت  يردهدرپ 

. دشابیم ازج  زور  راکنا  نآرق و  بیذکت  زا  ناشرجز  عدر و  تهج  رد  رافک  عیمطت  دیدهت و  رطاخ  هب  تسا و 
. تسا عیمطت  دیدهت و  رد  هغلابم  تهج  رجز  عدر و  رارکت  َنوُمَْلعَیَس » اَّلَک  َُّمث   » هیآ و 

. تسا یفاک  فقو  درک و  فقو  دش  هتفگ  البق  هک  یتلع  هب  الک  رد  دوشیم  نیا  ربانب  و 
هب و  ادـتبا ، نآ  زا  هکلب  درک  فقو  دـیابن  الک »  » رد تروص  نیا  رد  دـشاب و  الا »  » ای اقح »  » ینعم هب  دروم  ود  ره  رد  ـالک »  » تسا زیاـج  و  - 

. دوشیم لصو  يدعب  تالمج 
: تسا هتفگ  یبطرق 

ای اقح »  » ینعم هب  تسا  زیاج  و  دوشیم . فقو  اهنآ  رد  سپ  تسا ، میرک  نآرق  بیذـکت  ای  تمایق ، زور  راکنا  اب  هطبار  رد  راـفک  در  ـالک  »
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دمحم ار  هچنآ  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  قح ، هب  ینعی  َنوُمَْلعَیَـس » اَّلَک  َُّمث  ، » دومن ادـتبا  ناوتیم  الک  زا  تروص  نآ  رد  دـشاب و  الا » »
ي اّلک »  » هرابرد يرصب  نسح  دوب ، قلطم  قح  دوب  هدومرف  تمایق  اب  هطبار  رد  هچ  ره  دوب و  حیحص  دوب  هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

- مّود
 247 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. یبطرق هتفگ  نایاپ  تسا »...  دیدهت  زا  دعب  دیدهت  نآ  هک : هتفگ 
: تسا هتفگ  یبطرق   80 سبع / هروس  هیآ 11  ٌةَرِکْذَت » اهَّنِإ  اَّلَک   » همیرک هیآ  رد  الک  مهدجیه : دروم 

. ینک نینچ  دیابن  سپ  نیا  زا  و  ینکیم ، دروخرب  هورگ  ود  اب  هک  تسین  نینچ  حیحص  شور  ینعی  تسا  رجز  عدر و  هملک  الک  - 1
. ینادرگور ریقف  نمؤم  زا  ینک و  هجوت  ینغ  هب 

. دوب دهاوخ  زیاج  الک »  » رد فقو  هجو ، نیا  ربانب 
. مینک عورش  اقح  ینعم  هب  الک »  » زا سپس  مینک  فقو  یهلت »  » رد دوب  دهاوخ  زیاج  و  - 2

: تسا هتفگ  یسولآ  و 
اددجم دیابن  دش  شنزرس  نآ  رطاخ  هب  هک  يراتفر  نیا  هکنیا  هب  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  داشرا  رد  ياهغلابم  هیآ  نیا 

«30  ... » دنزرس يو  زا 
______________________________

َظِیلَغ اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف  ٍمیِظَع ، ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ   » ریظن یتایآ  اـب  دـیجم  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  اـب  (- 30)
اب شترضح  راتفگ  راتفر و  ندوب  وگلا  هب  دیجمت و  ملس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   » مرکا ربمایپ  يوخ  قلخ و  زا  َِکلْوَح » ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا 

َو ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  »
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مرکا ربمایپ  يالاو  ماقم  هب  هجوت  اب  یـسولآ  ترابع  هک  توافت  نیا  اـب  تسا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  یبطرق  هک  تسا  یلوا  ینعم  ناـمه  نیا  و 
. دشابیم رتمیالم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

. دوب دهاوخ  یفاک  تشذگ  هک  يروط  هب  الک  رد  فقو  هجو  نیا  ربانب  و 
ینعم هب  الک  هملک  دـش  هتفگ  ارارک  هک  يروط  هب  اریز  تسا  باوص  زا  رود  دـشاب ، اقح   ) ینعم هب  الک ، هتـسناد  زیاج  هک  یبطرق  هتفگ  اـما 

. دشاب دناوتیمن  اقح  ینعم  هب  تسا  روسکم  نا »  » هکنیا هظحالم  هب  دنکیم و  حوتفم  ار  نا »  » هزمه اقح 
______________________________

َو ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو  ًاریِذـَن  َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِـهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ   » هیآ اب  راوگرزب  نآ  لامک  تینارون و  تدـش  هب  و  اوُهَْتناَف » ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  - 
راـثآ هئارا  رد  یفاـک  قـیقحت  عـبتت و  دـیاب  هک  ردـقیلاع  ناگدنـسیون  نیرـسفم و  تسین  موـلعم  فسـالا  عـم - هدرک  تراـشا  ًارِینُم » ًاـجارِس 

دناهدنادرگ رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  یمْعَْألا » ُهَءاج  ْنَأ  یَّلََوت  َو  َسَبَع   » تایآ ریامض  هنوگچ  دنشاب  هتشاد  یحیحص 
هک صوصخب  دـناهدشن ؟ لسوتم  هراج » ای  یعمـسا  ینعا و  كاـّیا   » رئاـس لـثم  نومـضم  هب  هدوب  ناـشیا  مسر  دراوم  یـضعب  رد  هکناـنچ  و 

. دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تایاور 
هـصالخ قالخالا » مراکم  ممتال  تثعب   » هلمج اـب  ار  دوخ  تلاـسر  هفـسلف  هکنآ  تبترم ، یمتخ  ترـضح  تیرـشب ، ملعم  تسا  نکمم  اـیآ 

يو زا  يور  دـشک و  مهرد  هرهچ  دراد  یمارگ  لوسر  نآ  تبحم  زا  راشرـس  یبـلق  ناـمیا و  زا  رپ  یلد  هک  يروک  ندـمآ  اـب  تسا  هدومرف 
هب دـسرب  هچ  دـهدیمن  ناشن  دوخ  زا  ار  يراـتفر  نینچ  دـشاب  هتـشاد  تیناـسنا  زا  ياهرهب  نیرتکچوک  سک  ره  هک  یتروص  رد  دـنادرگرب 

. تیرشب راگزومآ 
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. دشاب هیبنت  تهج  هیحاتفتسا  ي  الا - ینعم  هب  هیآ  نیمه  رد  الک  تسا  زیاج  الک »  » یلب - 

. تسا هجو  هس  ياراد   80 سبع / هروس  هیآ 23  ُهَرَمَأ » ام  ِضْقَی  اََّمل  اَّلَک   » هیآ رد  الک  مهدزون : دروم  *** 
رـشح زور  نتـشادن  رواـب  و  يدـیحوت ، ینیب  ناـهج  راـکنا  رب  يراـشفاپ  عفرت و  ربـکت و  زا  ناـسنا  رجز  عدر و  تسا ، رجز  عدر و  يارب  - 1

زا یلحم  تسا و  يدـیدج  هلمج  ُهَرَمَأ ،» اـم  ِضْقَی  اََّمل   » هلمج دـشابیم و  ناـبرهم  يادـخ  ياـهتمعن  ربارب  رد  یـساپسان  تیاـهن  و  باـسح ،
. تسا هدرواین  اجب  هدش  بجاو  شیارب  هک  ار  ياهیعرش  فیلاکت  وا  هک  ینعی  هدمآ  رجز  عدر و  تهج  ندرک  نشور  يارب  درادن و  بارعا 

. تسا یفاک  الک ،»  » رب فقو  نیاربانب  و 
قح هب  هب » رما  امب  لمعی  مل  ضقی ، مل  اقح  يا  : » تسا هتفگ  هک  اجنآ  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  يار  نیا  و  دـشابیم . اقح »  » يانعم هب  - 2

«. تسا هدش  رما  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  هدرواین  اجب  هدرکن ، ادا  هک 
. دشاب الا »  » ینعم هب  تسا  نکمم  - 3

. درک فقو  دوشیم  نآ  رد  دوشیم و  طوبرم  دوخ  دعب  ام  هلمج  اب  الک » ، » ریخا هجو  ود  ربانب  و 
هب رتبسانم  ریخا ، هجو  ود  زا  تایآ ، قایس  هب  هجوت  اب  لوا ، هجو  و 
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. دسریم رظن 

: دراد هجو  راهچ   82 راطفنا / هروس  هیآ 9  ِنیِّدلِاب » َنُوبِّذَُکت  َْلب  اَّلَک   » همیرک هیآ  رد  الک  متسیب : دروم  *** 
َکِّبَِرب َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) هیآ رد  دراد و  دوخ  میرک  يادـخ  ربارب  رد  ناـسنا  هک  يرورغ  عدر  رجز و  تسا . رجز  عدر و  يارب  - 1

رکش و بجوم  دیاب  یلاعت  يادخ  مرک  هکیلاح  رد  هدش ، نایصع  رفک و  هب  ياهلیـسو  هک  يرورغ  تسا  هدش  هراشا  رورغ  نامه  هب  ِمیِرَْکلا )
. دشیم تعاط 

. تسا یفن  ي - ینعم ال - هب  - 2
. تسا اقح »  » ینعم هب  - 3

. تسا هیبنت  ي - الا - ینعم  هب  - 4
. تسا هتفگ  یبطرق  همالع 

تـسین نانچ  هن  هک : دشاب  ینعم  نیا  هب  ینعم ال و  هب  تسا  زیاج  و  دشاب . ءادـتبا  لحم  و  الا »  » ینعم هب  و  اقح »  » ینعم هب  الک » « » تسا زیاج  »
هتفگ دنکیم و  تلالد  نآ  هب  ِمیِرَْکلا » َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام   » یلاعت يادخ  لوق  دـیتسه و  قحم  ادـخ  ریغ  یگدـنب  تدابع و  رد  دـیئوگیم : هک 
ربانب و  دینکن »...  كرت  ار  یهلا  تایآ  رد  رکفت  ادخ  مرک  ملح و  هب  ندش  رورغم  اب  ینعی  تسا  رجز  عدر و  ینعم  هب  الک »  » هک تسا  هدـش 

ندرک فقو  ریخا  هجو  ود  ربانب  تسا و  یفاک  فقو  الک »  » رد فقو  لوا  هجو  ود 
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. دشابیمن حیحص 
رد هک  یهجو  نیرتهب  - 1 83 نیففطم / هکرابم  هروس  متفه  هیآ  ٍنیِّجِس » یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک   » هیآ رد  الک  مکی : تسیب و  دروم  *** 

یـشورف مک  هک  یناـسک  رجز  عدر و  دـشاب ، رجز  عدر و  ینعم  هب  هک  تـسا  نـیا  تـفرگ  رظن  رد  دوـشیم  ـالک »  » صوـصخ رد  هـیآ  نـیا 
تشهب و میعن  و  تمایق ، زور  دنزرویم و  تلفغ  ازج  زور  باسح  زا  دـننزیم و  ررـض  سانجا  ندومن  نزو  ندرک و  هنامیپ  رد  دـننکیم و 

. دنوش مدان  دننک و  هبوت  نآ  زا  دیاب  هچنآ  هب  تسا  هیبنت  رجز ، عدر و  رب  هوالع  دنرادن . رواب  ار  خزود  باذع 
عدر و لـیلعت  تهج  هب  تسا و  هفناتـسم  هلمج  ٍنیِّجِـس ،» یَِفل  ِراَّجُفلا  َباـتِک  َّنِإ   » هلمج اریز  تسا  یفاـک  ـالک »  » رد فـقو  هجو ، نیا  رباـنب 
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. تسا هدمآ  ثحب  دروم  فالخ  زا  ندیشک  تسد  بوجو 
. میدرک هراشا  نآ  هب  اهراب  هک  نانچ  تسا  يار  نیا  عنام  ّنا »  » هزمه رسک  یلو  دشاب  اقح »  » ینعم هب  هک  دناهدرمش  زیاج  یضعب  - 2

. دوش فقو  دیابن  الک »  » رد تروص  نیا  رد  و  دشاب . هیهیبنت  ي  الا - ینعم  هب  تسا  زیاج  و  - 3
***
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«. َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک   » 83 نیففطم / هروس  هیآ 84  رد  الک  مود : تسیب و  دروم 

: تسا هجو  هس  رب 
ار رگنشور  تاـیآ  همه  نیا  هک  وا  هتفگ  بیذـکت  چوـپ و  هتفگ  نیا  زا  راـکهانگ  زواـجتم  رجز  عدر و  ینعی ، تسا  رجز  عدر و  يارب  - 1

. دنادیم ناگتشذگ  هروطسا 
هب بیذکت  کش و  يارب  یهار  دناقدص و  قح و  اهنآ  همه  هکلب  تسین ، ناینیـشیپ  هروطـسا  ام ، تایآ  ینعی  تسا  هیفان  ي  ینعم ال - هب  - 2

. تسین اهنآ  سدق  تحاس 
نایب رد  َنُوبِـسْکَی ،» اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  ، » یلاعت يراب  ترـضح  لوق  اریز  تسا ، یفاک  فقو  الک »  » رد فقو  قوف ، هجو  ود  رباـنب 

هچ دنکیمن ، قباطت  ياههبـش  چـیه  اب  نآ  ماجنا  هک  یهانگ  دـنروآ ، نابز  رب  ار  دنـسپان  هانگ  نیا  اهنآ  هدـش  ببـس  هک ، تسا  يزیچ  تلع 
هریچ ینایغط  رفک و  اهنآ  لد  رب  هکلب  دـشاب ، حیحـص  ارتفا  نیا  نتفگ  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  ام  تایآ  رد  ینعی  لـیلد . ناـهرب و  هب  دـسرب 

، قح تخانـش  نیب  و  اهنآ ، نیب  و  هتـسشن ، نانآ  لد  هنیئآ  رد  يراـگنز  ریظن  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  هاـنگ »  » یپ رد  یپ  ماـجنا  رثا  زا  هک  هدـش 
. دناهدروآ نابز  هب  دش  نایب  هک  ار  هچنآ  تهج  نیا  هب  تسا و  هدش  عنام  باجح و 

. دشاب الا »  » ینعم هب  هیبنت و  يارب  تسا  نکمم  - 3
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. دشابیم رتبسانم  اهنآ  قایس  تایآ و  یناعم  اب  لوا  هجو  ود  و 
تسد هب  یبرع  تالمج  بیکرت  یبدا و  بولسا  فعض  زا  يراجنهان ، يانعم  تروص ، نیا  رد  اریز  دشاب ، اقح »  » ینعم هب  تسین  حیحـص  و 

. دمآ دهاوخ 
: تسا هجو  ود  الک ، صوصخ  رد  ، 83 نیففطم / هروس  هیآ 85  رد  َنُوبوُجْحََمل » ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  : » مّوس تسیب و  دروم  *** 
ندروآ نامیا  قح و  تفرعم  زا  عنام  و  هدز ، راگنز  نانآ  ياهلد  رد  هک  يراک  ماجنا  زا  رجز  عدر و  ینعی  تسا  رافک  رجز  عدر و  يارب  - 1

. تسا هدش  نانآ 
. درادن بارعا  زا  یلحم  و  تسا ، دیدج  نآ  زا  دعب  هلمج  هک  تهج  نیا  هب  تسا ، یفاک  فقو  الک ،»  » رد فقو  هجو  نیاربانب 

. تسا هتفر  راک  هب  الا »  » ینعم هب  - 2
. درک فقو  الک »  » رد ناوتیمن  نیاربانب  تسا و  هجو  نیا  زا  يوقا  حجرا و  لوا  هجو 

. تسا ینعم  نیا  یتسرد  زا  عنام  مهنا »  » هزمه هرسک  اریز  دشاب  اقح »  » ینعم هب  تسین  زیاج  و 
***
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: دراد دوجو  هجو  هس  الک »  » صوصخ رد  ، 83 نیففطم / هروس  هیآ 18  رد  َنیِّیِّلِع ، یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  مراهچ : تسیب و  دروم 

. دناهتسب ارتفا  گرزب  يادخ  تایآ  هب  هکنانآ  و  ندرک ، بیذکت  زا  ناگدننک ، بیذکت  رجز  عدر و  ینعی  تسا  رجز  عدر و  يارب  - 1
و تسا ، نیجـس  رد  نانآ  باتک  هکلب  دـناهدرک ، نامگ  هک  تسا  نانچ  هن  و  دـنیوگیم ، هک  تسین  نانچ  ینعی  تسا ، هیفان  ءال  ینعم  هب  - 2

ءادتبالا فقولا و  هفرعم  یلا  ءادتهالا  www.Ghaemiyeh.comملاعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش هتفگ  اهراب  هک  یلیلد  هب  دوشیم  فقو  الک  رد  هجو ، ود  ره  ربانب  نییلع ، رد  راربا  باتک 
: هک تسا  هدمآ  یسولآ  ریسفت  رد 

نآ بیقعت  رد  دروایب و  ار  نابوخ  هدـعو  نآ ، بقاعت  رد  ات  تسا ، ٍنیِّجِـس » یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک   » هیآ رد  قباس ، عدر  رارکت  يارب  الک 
عدر هک : تسا  هدش  هتفگ  و   » تسا ّرب  نارگید  قح  يافیا  و  تسا ، روجف  یـشورف  مک  هکنیا  هب  دشاب  ياهناشن  ات  دناسرتب ، ار  ناراکدـب  زین ،

 ...« تسین يرارکت  و  تسا ، بیذکت 
. دوشیم فقو  الک »  » رد تشذگ  هک  یلیلد  هب  هجو  ود  نیاربانب  و 

. تسا حجرا  رتيوق و  لوا  هجو  ود  و  درک . فقو  نآ  رد  دوشیمن  تسا و  الا »  » ینعم هب  الک » - » 3
***

 255 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دراد هجو  ود  هیآ  نیا  رد  الک » ، » 98 رجف / هروس  هیآ 17  رد  َمِیتَْیلا  َنُومِرُْکت  َْلب ال  اَّلَک  مجنپ : تسیب و  دروم 

بیذکت و  تسا » هدش  تیاکح  وا  زا  هک  یفرح  ود  زا  تسا  ناسنا  رجز  عدر و  يارب  الک  : » تسا هتفگ  یسولآ  تسا  رجز  عدر و  يارب  - 1
«. 31  » تسا هراب  نیا  رد  وا 

، هک تسا  نیا  هب  وا  تناها  هن  و  دـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  يدایز  لاـم  هک ، تسین  نیا  هب  ناـسنا ، نتـشاد  یمارگ  ینعی  تسا ، یفن  يارب  - 2
لام
______________________________

. مینارذگیم رظن  زا  ار  لبق  تایآ  مینک  هظحالم  ار  ناسنا  هتفگ  ود  هکنیا  يارب  و  (- 31)
َرَدَـقَف ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو  ِنَمَرْکَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  ُناْسنِْإلا  اَّمَأَف   » دـیامرفیم هروس  نامه  تایآ 15 و 16  رد  ادخ 

ادـخ دـیوگیم : دـیامرف ، اطع  ار  لانم  لام و  عاونا  وا ، هب  و  دـیامزایب ، يزاینیب  اب  ادـخ  ار  ناـسنا  رگا  ینعی  ِنَناـهَأ » یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع 
: دیوگیم دناسرب ، یتخس  هب  رتمک و  ار  وا  يزور  قزر و  و  دراذگب ، شیامزآ  هتوب  هب  يرادن  رقف و  اب  ار  وا  رگا  اما  و  تسا ، هتشاد  میمارگ 

اَّلَک دیامرفیم : زیمت  صیخشت و  نودب  ياعدا  ود  نیا  و  ضیقن ، دض و  هتفگ  ود  نیا  ربارب  رد  ادخ  و  تسا » هتشاد  اور  تناها  نم  هب  میادخ 
ود هب  تبـسن  ناسنا  دـیابن  امَج : ابُح  َلاْملا  َنوُّبُِحت  َو  اَمل  اًلْکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَْأت  َو  ِنیِکْـسِْملا  ِماعَط  یلَع  َنوُّضاََحت  ـال  َو  َمِیتَْیلا  َنُومِرُْکت  ـال  ْلـَب 

ماعطا هب  ار  رگیدـمه  دـیزاونیمن و  يزاینیب  عقوم  هب  ار  میتی  هک : تسا  نیا  طـلغ ، تاروصت  نیا  زا  رتـالاب  دـنک . روصت  نینچ  دوخ  لاـح 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  دـیروآیم  تسد  هب  لافطا  ناـنز و  و  دوخ . ثاریم  ثرا و  زا  ار  هچنآ  همه  دـینکیمن و  بیغرت  قیوشت و  نیکاـسم ،

«. دیرادیم تسود  هزادنایب  ار  تورث  لام و  دیعلبیم و  نانآ  قوقح 
 256 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

تفخ هب  هک ، تسا  نیا  تناها  يراوخ و  و  دبای ، ادخ  تعاط  یگدـنب و  قیفوت  هک ، تسا  نیا  ناسنا  نتـشاد  یمارگ  دـشاب . هتـشاد  یکدـنا 
. دوش راچد  شناهانگ  باذع 

يزیچیب و و  تمارک ، لضف و  لیلد  يدـنمتورث  تسین . هدـش  نامگ  هک  نانچ  هلأسم  ینعی  تسا  در  يارب  ـالک » : » تسا هتفگ  یبطرق  ماـما 
اج نیا  رد  الک » : » تسا هتفگ  ءارف  و  تسا . نم  ياههتـساوخ  تاردقم و  زا  يدنمتورث  يرادن و  دـشابیمن ، تلذ  يراوخ و  هناشن  يرادـن ،

. دیوگ ساپس  ار  ادخ  انغ  رقف و  لاح  رد  دیاب  وا  دشاب  ینامگ  نینچ  ياراد  هدنب - تسین  راوازس  هک  ینعی  تسا  یفن  ینعم  هب 
ماهتشاد شیمارگ  ایند  ناوارف  تمعن  اب  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  ماهتشادن  یمارگ  نم  تسین ، نینچ  دیامرفیم : ادخ  تسا  یسدق  ثیدح  رد  و 

، تعاـط اـب  هـک  ار  سک  نآ  ماهتــشاد  یمارگ  ماهدرک ، تناـها  ار  وا  يوـیند ، ياـهتمعن  یمک  اـب  هـک  ار  سک  نآ  ماهدرک  تناــها  هـن  و 
«32  ...« » ماهتشاد نوبز  راوخ و  متیصعم  اب  هک  ار  نآ  ماهدرک  راوخ  ماهتشاد و  شایمارگ 
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*** ______________________________

هکیروطنامه هکلب  تسا  ادخ  فرط  زا  وا  هاگـشیپ  هب  شنایـصع  ای  ادخ  يارب  درف  تعاط  هک  دیمهف  نانچ  ثیدح  نیا  رخآ  زا  دیابن  (- 32)
. دشابیم دوخ  لامعا  رایتخا  بحاص  ناسنا  میدرک  هراشا  هرامش 10  یقرواپ  رد 

 257 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
: تسا هجو  ود  ياراد  هیآ  نیا  رد  الک   89 رجف / هروس  هیآ 21  اکَد  ُضْرَْألا  ِتَّکُد  اذِإ  اَّلَک  مشش : تسیب و  دروم 

. میتی ندرکن  شزاون  و  نآ ، نتشاد  تسود  دایز  و  لام ، ندرک  عمج  زا  ناشرجز  ناگدنب و  عدر  ینعی ، تسا  رجز  عدر و  يارب  - 1
 ...« دشابیم ناشلمع  زا  یهن  يارب  اهنآ و  عدر  يارب  الک  : » تسا هتفگ  یفسن 

: تسا هتفگ  یبطرق  تسا . یفن  يارب  - 2
ار لاوـما  دـننک و  ور  اـیند  هب  دوـخ  دوـجو  ماـمت  اـب  هکنیا  زا  هدرک  عدر  ار  اـهناسنا  هیآ  نیا  رد  سپ  دـشاب ، نـینچ  هلأـسم  تـسین  راوازـس  »

دوـس ینامیـشپ  دوـشیم و  نامیـشپ  دـش  دـهاوخ  یـشالتم  تماـیق - زور  هلزلز  رثا  رد  نیمز - هکیزور  دـنک  نـینچ  یـسک  ره  دـنروآدرگ 
 ...« دشخبیمن

: یلاعت يراب  لوق  هکنیا  لیلد  هب  تسا  یفاک  فقو  الک »  » رد ندرک  فقو  هجو ، ود  ره  ربانب  و 
. دنکیم نایب  تشذگ  هک  ار  یفن  ای  عدر  تلع  هدش و  دراو  دیعو  شور  هب  هک  تسا  يدیدج  هلمج  اکَد »...  ُضْرَْألا  ِتَّکُد  اذِإ  »

: تسا هجو  ود  ياراد   96 قلع / هروس  ینْغَتْسا » ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک   » همیرک هیآ  رد  الک  متفه : تسیب و  دروم  *** 
. دشاب هتفر  راک  هب  رجز  عدر و  يارب  الک »  » هک تسا  نیا  لوا : هجو 

 258 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
نآ زا  يرکذ  رتشیپ  هکنیا  اب  تسا . هدیزرو  رفک  یلاعتیادخ  تمعن  هب  دوخ  نایغط  اب  هک  تسا  یـسک  رجز  عدر و  الک   » دـیوگیم یـسولآ 

دـنکیم و تلالد  ناسنا  هب  تبـسن  یلاعت  يادـخ  گرزب  تنم  هب  لحم  نیا  ات  هروس  لوا  اریز  دراد . تلالد  هجو  نیا  هب  مـالک  دوخ  هدـشن 
وحن نیمه  هب  دـیامنیم و  نایغط  نارفک و  هلیلج  ياهتمعن  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  رجز  عدر و  يارب  دوش  هتفگ  ـالک »  » یتقو

هدرک و زواجت  سفن ، ياوه  يوریپ  تیصعم و  دح  زا  ناسنا  هک  ینعی  ینْغَتْسا » ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ   » یلاعت يادخ  لوق  تلالد  تسا 
« یغْطََیل َناـْسنِْإلا  َّنِإ   » هلمج نوچ  دوشیم  فقو  یفاـک ، فقو  ناونع  هب  ـالک »  » رد هجو ، نیارباـنب  و  یهتنا » دزرویم  ربـک  دوـخ  يادـخ  هب 

. درادرب رد  یلبق  هلمج  هک  تسا  يدروم  تلع  نایب  يارب  یفانیتسا  ياهلمج 
. درک فقو  ناوتیمن  الک »  » رد هجو  نیاربانب  مینادب و  الا »  » هلزنم هب  حاتفتسا و  هیبنت  فرح  ار ، الک  هک  تسا  نیا  مود : هجو 

هراشا هلأسم  نیا  هب  اهراب  هک  نانچمه  تسا  هدمآ  الک »  » زا دعب  هک  نا »  » هرـسک لیلد  هب  دشاب  اقح »  » يانعم هب  اجنیا  رد  الک »  » دـناوتیمن و 
. تفر

96 قلع /  15 ِهَْتنَی ) َْمل  ِْنَئل  اَّلَک   ) هیآ رد  الک  متشه : تسیب و  دروم  *** 
 259 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: تسا هتفگ  طیحم  رحب  ریسفت  رد  نایحوبا  تسا  هدمآ  رجز  عدر و  يانعم  هب  الک  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هجو  کی  ياراد 
دنرادیم زاب  لج  زع و  يادخ  شتسرپ  تدابع و  زا  ار  ادخ  ناگدنب  دنتسه و  زارط  مه  وا  اب  هک  یناسک  تسا و  لهجوبا  هب  یشاخرپ  الک  »

«. یهتنا
. تسا شاخرپ  يانعم  هب  هجو و  کـی  ياراد  اـهنت  ( 96 قلع / ْبِرَتـْقا 19  َو  ْدُجْـسا  َو  ُهْعُِطت  ـال  اَّلَک   ) هیآ رد  ـالک  مهن : تسیب و  دروم  *** 

«. یهتنا یلبق  شاخرپ  زا  دعب  تسا  نوعلم  نامه  هب  شاخرپ  الک  : » تسا هتفگ  یسولآ  همالع 
َْول اَّلَک  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک   » 102 رثاکت / هروس  ات 5  تایآ 3  رد  الک  مود : یس و  مکی و  یس و  مایـس و  دروم  *** 
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: دراد هجو  راهچ  ِنیِقَْیلا » َْملِع  َنوُمَْلعَت 
زاینیب دـنکفایم  تمحز  هب  هچنآ  زا  ار  وا  هک  يراک  هب  وا  ندـش  لوغـشم  صوصخ  رد  ناسنا  هب  شاخرپ  تسا ، شاـخرپ  يارب  لوا : هجو 

. تسا ظیلغت  دیکات و  تهج  هب  هیآ  هس  ره  رد  الک »  » رارکت و  دزاسیمن .
هک تروص  نآ  هب  هلاسم  ینعی  هن ، ینعم  هب  تسا و  یفن  يارب  مود : هجو 

 260 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
فقو ناونع  هب  الک ،»  » رد هجو  ود  نیاربانب  تسا و  دیکات  رطاخ  هب  رارکت  زاب  و  تسین ، یـشورفرخف  يزودنا و  لام  زا  دـینکیم  لمع  امش 

. دنشابیم هفناتسم  الک ،»  » زا دعب  تالمج  اریز  دوشیم  فقو  یفاک 
. تسا هیبنت  فرح  الا »  » ینعم هب  الک  موس : هجو 

. درک فقو  دوشیمن  الک »  » رد ریخا  هجو  ود  ربانب  دشابیم و  اقح »  » ینعم هب  الک  مراهچ : هجو 
: تسا هجو  هس  ياراد  ُۀَمَطُْحلا » اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ِۀَمَطُْحلا  ِیف  َّنَذَْبُنَیل  اَّلَک   » 104 هزمه / هروس  هیآ 3  رد  الک  موس : یس و  دروم  *** 

يارب هیآ  نیا  رد  الک  تسا : هتفگ  یـسولآ  لطاب ، روصت  نیا  زا  وا  یهن  ناـسنا و  نتـشادزاب  تسا ، یهن  نتـشاد و  زاـب  ياـنعم  هب  لوا : هجو 
تـسا زمل  زمه و  زا  یهن  هدـش : هتفگ  تسا و  طارفا  دـح  رد  اهنآ  نتـشاد  تسود  لاـنم و  لاـم و  عمج  و  لـطاب ، روصت  نیا  زا  ناـسنا  یهن 

«. یهتنا تسا  دایز  هلصاف  اریز  دشاب  زمل  زمه و  يارب  الک  تسا  دیعب  هک  هتفگ  دعب  تسا و  یئوج » بیع  ندرک و  تبیغ  »
. دشابیم هتفرگ  رارق  یلبق  تالمج  رد  هک  دنسپان  تافص  همه  هب  شاخرپ  الک  هک  تسا  نیا  منکیم  رکف  نم  هچنآ  و 

لایخ ناسنا  هک  تسین  روطنآ  ینعی  تسا  هیفان  ءال  ینعم  هب  مود : هجو 
 261 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

. درک دهاوخ  هنادواج  ار  وا  لام  دیامنیم  نامگ  و  دنکیم ،
نب رمع  دـنامیمن و  یقاب  شیارب  یلام  دوشیمن و  هنادواج  ینعی  تسا  هدرک  مهوت  رفاک  هچنآ  هب  تسا  در  الک  : » دـیوگیم یبطرق  همـالع 

: تسا هتفگ  هرفغ  مالغ  هّللا  دبع 
. ینتفگ غورد  دیامرفیم ، الک »  » دیامرفیم ادخ  يونشب  یتقو 

 ...( یهتنا
تسا و ردـقم  مسق  باوج  نذـبنیل »  » یلاعت يادـخ  لوق  اریز  دوشیم  فقو  یفاک ، فقو  ناونع  هب  ـالک ،»  » رد هدـش ، داـی  هجو  ود  رباـنب  و 

. دشابیم در  تلع  رگنایب  دیدج  هلمج 
. درک فقو  الک »  » رد دوشیمن  هجو  نیاربانب  دشاب و  اقح »  » ینعم هب  الک »  » هک تسا  نیا  موس : هجو 

263 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

« اذه «، » کلذک «، » کلذ  » رد فقو 

هراشا

، رگید يراک  هب  يراک  زا  رگید ، بلطم  هب  یبلطم  زا  لاقتنا  عقوم  هب  رثن ، هچ  مظن و  هچ  حیصف ، مالک  رد  دراوم ، زا  یخرب  رد  کلذ »  » ظفل
هک تسا  نآ  دـننام  نیا ، و   ) دـیوگیم يرـشخمز  همالع  دوریم . راک  هب  رگید  يانعم  هب  ینعم  کـی  زا  و  رگید ، تیاـکح  هب  یتیاـکح  زا 

همالع اذک ) اذک و  ناک  دق  و  اذه ، ای  کلذـک  دـیوگیم ، دزادرپب - يرگید  بلطم  هب  دـهاوخیم  دروآیم و  شیپ  ار  یبلطم  ياهدنـسیون 
: تسا هتفگ  یبطرق 
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نیدب نآ  دربیم و  راک  هب  دوریم  رگید  نخـس  هب  ینخـس  زا  یتقو  حیـصف  صخـش  هک  تسا  ياهملک  اذک ) اذک و  اذه ، کلذک ، کلذ ، )
: دیامرفیم  38 هروس ص / هیآ 55  رد  ادخ  هک  تسا  تروص 

نالعا امش  هب  ام  تسا و  قح  نیا  ینعی  ٍبآَم ) َّرََشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذه  )
 264 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

«33 . » دوب دهاوخ  هاگ  تشگزاب  نیرتدب  ار  نایغای  هک  مینکیم 
رب فقو  هدـماین و  نیعم  تایآ  یـضعب  رد  زج  میدرک  رکذ  هک  یئانعم  هب  یلو  هدـش  عقاو  میرک  نآرق  زا  يدایز  ياهاج  رد  کلذ - ظـفل -

. مینکیم يروآدای  لیلد  رکذ  اب  هک  لیذ  ياهلحم  رد  رگم  دوب  دهاوخن  حیحص  اهنآ  يور 

: لوا لحم 

. دراد ییاهبارعا  هیآ  نیا  رد  کلذ  ِهِّبَر » َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َِکلذ   » 22 جح / هکرابم  هروس  مایس  هیآ  رد 
______________________________

: دشابیم ریز  حرش  هب  هدش  نایب  ات 54  تایآ 49  نمض  همیرک  هیآ  نیا  زا  لبق  هروس  نامه  رد  هک  یبلطم  (- 33)
ُتارِصاق ْمُهَْدنِع  َو  ٍبارَـش  َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَهِکاِفب  اهِیف  َنوُعْدَی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ُباْوبَْألا  ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ٍبآَم  َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو  ٌرْکِذ  اذه  »

زاب ناراگزیهرپ  يارب  هنیآ  ره  تسا و  يروآدای  نیا  ینعی  ٍدافَن » ْنِم  َُهل  ام  اـُنقْزَِرل  اذـه  َّنِإ  ِباـسِْحلا  ِمْوَِیل  َنوُدَـعُوت  اـم  اذـه  ٌباْرتَأ  ِفْرَّطلا 
هویم و و  هداد ، هیکت  اهتخت  رب  اج  نآ  رد  نانآ  تسا ، زاب  ناراگزیهرپ  يور  هب  نآ  ياـهرد  هک  هنادواـج ، یئاهتـشهب  تسا  یبوخ  هاگتـشگ 
هب دیوشیم  هداد  هدعو  ازج  زور  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا  یلاس  نسمه و  نانز  ناشدزن  و  دنهاوخیم ، ار  یناوارف  یندیماشآ 

. درادن یندش  مامت  تسا و  ام  قزر  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسرد 
نینچ و نایغای  عضو  لاح و  تسا و  نیا  ناراگزیهرپ  عضو  لاح و  ینعی  هدـمآ  قوف  بلطم  ناـیب  زا  دـعب  ٍبآَـم » َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذـه  »

 ...«. دوب دهاوخ  نانچ 
 265 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

: تسا نینچ  ریدقت  و  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  کلذ » - » 1
امش هب  هک  تسا  نانچ  رما  ای  میدرک ، نایب  امش  هب  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یتابجاو  تسا  نامه  امش  قح  رد  بجاو  ای  تسا ، نآ  امش  بجاو 

. میدش روآ  دای  هتشذگ  تایآ  رد 
: دشابیم نینچ  ریدقت  تسا و  فوذحم  نآ  ربخ  ادتبم و  کلذ » - » 2

. نآ لاثما  تسا و  ادخ  عرش  نآ  ای  تسا  ادخ  نامرف  نآ  ای  تسا ، ادخ  مکح  نآ 
اومزلا کلذ ، اوعبتا  کلذ ، اولثتما  زا : دـشابیم  تراـبع  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  لـعف  لوعفم  هتفرگ و  رارق  بصن  لـحم  رد  کـلذ » - » 3

- ظفل نتفرگ  راک  هب  تسا : هتفگ  یـسولآ  همالع  اهنآ ، لاثما  دینک و  يوریپ  نآ  زا  دیریگب ، هدهع  هب  ار  نآ  دـیروآ ، ياج  هب  ار  نآ  کلذ »
 ...(. یهتنا دراد  تلزنم  جوا  رما و  تمظع  رب  تلالد  اجنیا  رد  کلذ -

، هدش عضو  هیلا » راشم   » يرود هب  تلالد  يارب  مال  اریز  هتفرگ  کلذ »  » مال زا  ار  تلزنم  جوا  رما و  تمظع  يانعم  یـسولآ  میوگیم ، نم  و 
زا دـعب  هلمج  و  کلذ »  » نیب هناگهس ، ياهبارعا  هب  هجوت  اب  دـشاب . یلاع  بصنم  الاو و  ماقم  ای  ناکم و  ای  ابیز ، لامج  دـنکیمن  قرف  نیا  و 

درادن بارعا  زا  یلحم  دشابیم و  هفناتـسم  هلمج ، نیا  اریز  تسا ، یفتنم  یظفل  طابترا  ِهِّبَر » َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو   » نآ
. دشابیم یفاک  فقو  کلذ ، رد  فقو  میدرک  دای  هچنآ  يانبم  رب  و 

266 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
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: مود لحم 

اهریدـقت و اهبارعا و  ناـمه  قوف  هیآ  رد  کـلذ  ِبُولُْقلا » يَْوقَت  ْنِم  اـهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َکـِلذ   » 22 جـح / هروس  مود  یـس و  هیآ 
هب تسا  یفاک  فقو  زاب  کلذ ، رد  فقو  دوشیم و  هتفگ  مه  اج  نیمه  میتفگ  اجنآ  هچنآ  ینعی  دـش  نایب  قوف  هیآ  رد  هک  دراد  ار  یناـعم 

. تشذگ یلبق  هیآ  رد  هک  لیلد  نامه 

: موس لحم 

نامه زین  اجنیا  رد  کلذ  ٌروُفَغ ،» ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُهَّنَرُْـصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َو  َِکلذ   » 22 جح / هروس  تصش  هیآ 
. دراد ار  هتشذگ  هناگ  هس  ياهبارعا 

شاداپ کلذ » ۀقباسلا  ۀیآلا  یف  مهرکذ  مدقتملا  نیرجاهملا  ءازج  : » دشابیم وحن  نیا  هب  ریدقت  تسا و  فوذحم  يادـتبم  ربخ  کلذ » - » 1
. میداد ربخ  امش  هب  هک  تسا  يوحن  هب  ینعی  تسا ، نانچ  تشذگ  قباس  هیآ  رد  اهنآ  رکذ  هک  ینیرجاهم 

نینچ ریدـقت  ای  دـنکیم ، دراو  دنتـسه  یـضار  هک  یلحم  هب  ار  ناـنآ  دـهدیم و  بوخ  يزور  ناـنآ  هب  ادـخ  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  و 
: هک دشابیم 

. میداد ربخ  امش  هب  نارجاهم  يازج  صوصخ  رد  هک  تروص  نامه  هب  ینعی : تسا » نامه  رما ، »
. تسا نیمه  نارجاهم  يازج  ینعی  دشابیم  نیرجاهملا ،» ءازج  کلذ   » شریدقت تسا و  فوذحم  ربخ  يادتبم  کلذ  - 2

 267 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
ار نارجاهم  شاداپ  زا  هچنآ ، دینادب  ینعی  دشاب  مکل ...  هتنیب  يذلا  کلذ  اوملعا  نآ : ریدقت  دشاب و  فوذحم  لعف  لوعفم  تسا  نکمم  - 3

. دیروآ تسد  هب  ار  نانآ  يازج  ریظن  یشاداپ  و  دینک ، لمع  نانآ  لامعا  لثم  ات  میدرک ، نایب  امش  هب 
ْنَم َو   » هلمج اریز  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  َبَقاع »...  ْنَم  َو   » نیب کلذ و  نیب  یظفل  قلعت  عون  چـیه  هناگ ، هس  ياهبارعا  نیمه  هب  هجوت  اب  و 

. دوب دهاوخ  یفاک  فقو  کلذ ،»  » رد فقو  ساسا  نیا  رب  درادن ، بارعا  زا  یلحم  و  تسا ، ياهفناتسم  هلمج  َبَقاع »... 

: مراهچ لحم 

. دراد دوجو  هناگ  هس  بارعا  نامه  زین  کلذ »  » نیا رد  دشابیم  ْمُْهنِم » َرَصَْتنَال  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  َو  َِکلذ   » 47 دمحم / هروس  هیآ 4 
نایب امـش  هب  هک  تسا  نامه  رافک  صوصخ  رد  رما  ینعی  دـشابیم  کلذ » رمالا  ، » ریدـقت رد  و  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  کلذ » - » 1

. نتفرگ ضوع  ادف و  ندیشک و  تنم  نآ  زا  دعب  نتشگ و  ریسا  ای  ندش ، هتشک  زا  میدرک 
هتـشک ینعی  تسا  رافک  مکح  نآ  نیرفاکلا ، مکح  کلذ  دشابیم : نینچ  ریدقت  رد  هدش و  فذح  نآ  ربخ  هک  تسا  یئادـتبم  کلذ » - » 2

. نداد ضوع  ادف و  نتفر ، تنم  راب  ریز  ندش ، ریسا  ندش ،
و دراد - رارق  بصن  لحم  رد  و  تسا - فوذحم  لومعم  کلذ » - » 3

 268 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
همه ساسا  رب  دینک و  ارجا  ادف  تنم و  تراسا و  لتق و  زا  میداد  روتسد  امـش  هب  هچنآ  نانآ  هرابرد  ینعی  دشابیم  کلذ » اولعفا   » ریدقت رد 
اریز تسا ، یفتنم  یظفل  طابترا  ققحم و  يونعم  قلعت  هکنیا  يارب  تسا ، یفاک  فقو  دوشیم و  فقو  کلذ »  » رد دـش  هتفگ  هک  یئاهبارعا 

. درادن بارعا  زا  یلحم  تسا و  يدیدج  هلمج  ْمُْهنِم ) َرَصَْتنَال  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  َو   ) یلاعت يراب  لوق 
. دشابیمن حیحص  کلذ »  » يور رد  فقو  هناگراهچ  ياهلحم  نیا  ياوس  و 
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269 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

« کلذک  » رد فقو 

هراشا

: دوشیم فقو  کلذک »  » هملک رد  ریز  دراوم  رد 

: لوا دروم 

عفر و لحم  رد  دراد  لامتحا  قوف - هیآ  رد  کلذـک » - » فاـک فرح   18 فهک / هروس  هیآ 91  رد  ًاْربُخ » ِْهیََدل  اِمب  انْطَحَأ  ْدَق  َو  َِکلذَـک  »
: دشاب نینچ  ریدقت  رد  دشاب و  فوذحم  يادتبم  ربخ 

: تسا نینچ  نینرقلا  يذ  يارجام  ینعی  کلذک  نینرقلا  يذ  رما 
. میدومن وگزاب  شیئاور  نامرف  تعسو  وا و  يالاو  تلزنم  زا  میتفگ ، ار  شتیاکح  میدرک ، نایب  هک 

« ٍۀَـئِمَح ٍْنیَع  ِیف  ُبُْرغَت  اهَدَـجَو   » لثم انادـجو » علطت  اهدـجو   » ینعی دـشاب  دـجو »  » لعف يارب  فوذـحم  ردـصم  تفـص  دوریم  لاـمتحا  و 
. دراد رارق  بصن  لحم  رد  فاک  فرح  ساسا  نیا  رب  و  بورغ . لاح  رد  نآ  نتفای  ریظن  درکیم  عولط  ینتفای  تفای  ار  دیشروخ 

 270 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هیلع برغت  يذلا  لیبقلا  کلذ  لثم  موق  یلع  علطت  اهدجو   ) نایب نیا  اب  دشاب  موق  يارب  تفـص  رج  لحم  رد  هک : تسا  نیا  رگید  لامتحا  و 
رفک رد  موق - ود  ره  تشاذگیم - رس  تشپ  ار  نانآ  هک  یموق  نآ  لثم  دباتیم  یموق  هب  تفای  ار  دیشروخ  مکحلا ) رفکلا و  یف  سمـشلا 

. دندوب مه  ریظن  مکح - و 
نیا همه  ساسا  رب  و  رج ، ای  بصن و  اـی  عفر  لاـح  رد  تسا  لـثم »  » ینعم هب  اـجنیا  رد  فاـک  هک  تسا  نیا  تـالامتحا  نیا  همه  هصـالخ  و 
رارق رب  يونعم  طابترا  و  یفتنم ، یظفل  طابترا  نآ  دـعب  ام  هلمج  و  کلذـک »  » نیب تسا و  فاـنیتسا  واو  اـنْطَحَأ » ْدَـق  َو   » رد وا  و  اـهبارعا ،

. دشابیم یفاک  فقو  کلذک »  » رد فقو  تسا و 

مود دروم  *** 

. تسا  26 ءارعش / هروس  هیآ 59  َلِیئارْسِإ » ِیَنب  اهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَک  »
. دشاب هتشاد  بارعا  هنوگ  هس  دناوتیم  قوف  هیآ  رد  کلذک »  » رد فاک  فرح 

: دشاب نینچ  ریدقت  رد  رمضم و  يادتبم  ربخ  عفر ، لحم  رد  هکنیا  لوا ،
تروص نیا  هب  ریدقت  ای  میدرک  فیـصوت  هک  تسا  وحن  نیا  هب  وا  موق  نوعرف و  يارجام  ینعی ، تسا ، وحن  نیا  هب  ارجام  کلذـک ،» رمالا  »

يوحن هب  دندشیم  دنمهرهب  هچنآ  زا  ناینوعرف  ندنار  نوریب  هک ، دشاب 
 271 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

ياـج هدنونـش  رکف  قمع  رد  ار  هلاـسم  هدرک و  نشور  ار  وا  موق  نوعرف و  لاـح  هک  تسا  نیا  بیکرت  نیا  زا  روظنم  میدرک . ناـیب  هک  دوـب 
. دهدیم

: تسا نینچ  ریدقت  تسا و  فوذحم  ردصم  تفص  بصن ، لحم  رد  مود ،
ار نآ  هک  ندـنار  نوریب  نیا  ریظن  یندـنار  نوریب  میدـنار  نوریب  ار  ناینوعرف  هانفـصو ،» يذـلا  جارخالا  کـلذ  لـثم  اـجارخا  مه  اـنجرخا  »
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. میدومن فیرعت 
: دشاب تروص  نیا  هب  ریدقت  رد  تسا و  لبق  هیآ  رد  ٍمیِرَک » ٍماقَم   » تفص فاک ، هک - نیاربانب  دشاب  رج  لحم  رد  موس :

« اهاْنثَرْوَأ َو   » رد واو » . » دنتشاد ناشیا  هک  یهاگیاج  نآ  لثم  دنمشزرا  بیعیب و  یهاگیاج  مهل » ناک  يذلا  ماقملا  کلذ  لثم  میرک  ماقم  »
ره ساسا  رب  دنک و  فطع  کلذک »  » هلمج هب  ار  اهاْنثَرْوَأ » َو   » هلمج هدوب و  فطع  واو  دوریم  لامتحا  دـشاب و  فانیتسا  واو  دراد  لامتحا 

. دوب دهاوخ  حیحص  کلذک »  » رد فقو  لامتحا  ود 
، هلمج هب  ار  ياهلمج  دـشاب ، هفطاع  واو  واو ، هک  ساسا  نیا  رب  تسا و  نشور  الاب  مکح  تلع  دـشاب  فانیتسا  واو  واو - هک  یتروص  رد  اما 

. دوب دهاوخ  نسح  فقو  کلذک »  » رد فقو  ساسا  نیا  رب  تسین و  ندرک  فقو  عنام  تالمج  فطع  دنکیم و  فطع  رگید 
***

272 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

موس دروم 

بـصن لحم  رد  و  لثم »  » ینعم هب  مسا  فاک  دروم - نیا  رد  تسا  ُءامَلُْعلا » ِهِداـبِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اـمَّنِإ  َِکلذَـک   » 35 رطاف / هروس  هیآ 28 
: دشابیم تروص  نیا  هب  ریدقت  تسا و  فلتخم )  ) ردصم تفص 

رد فقو  و  اههوک . تاجهویم و  ماسقا  عاونا و  فـالتخا  لـثم  ینعی  نآ  لـثم  یفـالتخا  تسا  فلتخم  ینعی  کـلذ » لـثم  اـفالتخا  فلتخم  »
. درادن بارعا  زا  یلحم  هدوب و  هفناتسم  هلمج  ُءامَلُْعلا » ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ   » یلاعت يادخ  لوق  اریز  تسا . یفاک  فقو  کلذک ،» »

مراهچ دروم 

: دشاب هتشاد  بارعا  ود  دناوتیم  هیآ  نیا  رد  فاک  َنیِرَخآ » ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَک   » 44 ناخد / هروس  هیآ 28 
رظن بارعا  نیا  هب  جاجز » و  ، » تسا نینچ  ارجام  کلذک  رمالا  ینعی  ندوب ، ردقم  يادتبم  ربخ  رابتعا  هب  دشاب  عفر  لحم  رد  دـناوتیم  لوا :

. تسا هداد 
اماقتنا مهنم  انمقتنا  اکالها و  مهانکلها  : » دشاب نینچ  ریدـقت  رد  بوصنم و  الحم  ندوب  فوذـحم  ردـصم  تفـص  ظاحل  هب  دـناوتیم  مود :

اکرت اوکرت  مک  : » دشاب نینچ  ریدـقت  ای  نیا  ریظن  یماقتنا  میتفرگ  ماقتنا  نانآ  زا  یندرک و  كاله  میدـناسر  تکاله  هب  ار  ناشیا  کلذـک »
نینچ ار  نآ  ریدـقت  ءاقبلا  وبا  ندرک . كرت  نیمه  لثم  یندرک  كرت  دـندرک  كرت  ار  دوخ  راقع  لاوما و  ردـق - هچ  كرتلا ،» کـلذ  لـثم 

. تسا هتسناد 
 273 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

رب دشاب  فطع  واو  دراد  لامتحا  دشاب و  فانیتسا  واو  انثروا » و   » رد واو »  » دراد لامتحا  اریز  دشابیم  حیحص  ندرک  فقو  کلذک »  » رد و 
رد فقو  و  تسین . فقو  عنام  تشذگ  هک  نانچ  تالمج  ندوب  فطع  اریز  دشابیم  حیحـص  کلذـک »  » رد فقو  ریدـقت  ره  هب  و  اوکرت » »

. دشابیمن ندرک  فقو  ياج  اهنیا  زج  يدراوم  دوب و  دهاوخ  نسح  فقو  کلذک » »
275 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 

« اذه  » رد فقو 

: دوشیم فقو  اذه »  » رد لحم  هس  رد 
نینچ ریدقت  رد  فوذحم و  يادتبم  ربخ  اذه »  » هیآ نیا  رد  تسا  لامتحا   38 هروس ص / هیآ 55  ٍبآَم » َّرََشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذه  : » لوا *** 
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: دشاب
. تشذگ شنایب  هک  تسا  نیا  ناششاداپ  ازج و  ناشیا ، تیعقوم  نایقتم ، يارجام  ینعی  اذه » رمالا  »

: هک ریدقت  نیا  اب  هدش  فوذحم  شربخ  هک  دشاب  یئادتبم  تسا  لامتحا  و 
دزادرپیم نانمؤم  ریغ  شاداپ  نایب  هب  هاگنآ  دشابیم و  نانمؤم  شاداپ  تفر  شحرش  هکنیا  نینمؤملا » ءازج  هحرش  مدقت  يذلا  اذه  »

 276 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
: هک ریدقت  نیا  اب  دشاب  فوذحم  لعف  هب  لوعفم  قوف - هیآ  رد  اذه » - » دراد لامتحا  و  ٍبآَم » َّرََشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  : » دیامرفیم و 

« ۀحلاصلا لامعالا  نامیالا و  یه  هبابـسا و  ةرـشابمب  هیلع  لوصحلا  یلع  اولمعتل  نیقتملا  هدابعل  هّللا  هدعا  يذلا  ءازجلا  اذه  يا  اذـه  اوملعا  »
نامیا و قیرط  زا  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـت  هدرک  هداـمآ  شراـگزیهرپ  ناگدـنب  يارب  ادـخ  هک  دـینادب  ار  یـشاداپ  ینعی  دـینادب  ار  نیا 

. دینک لمع  هتسیاش  لامعا  ماجنا 
واو دراد  لامتحا  دشاب و  هتفر  راک  هب  فانیتسا  تهج  هک  تسا  نیا  رهظا  ٍبآَم » َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو   » رد وا  و  تالامتحا ، نیا  همه  يانبم  رب 

نـسح فقو  اذه ،»  » رد فقو  اذل  دـنک و  فطع  ٍبآَم » َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو   » هلمج هب  ار  ٍبآَم » َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو   » هلمج دـشاب و  هفطاع 
. دوب دهاوخ 

رد نایحوبا  دراد و  دوجو  يدایز  ياهبارعا  هیآ  نیا  رد  دشابیم  ٌقاَّسَغ » َو  ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَْـیلَف  اذـه   » 38 هروس ص / هیآ 57  مّود  دروم  *** 
ربخ اذـه »  » هک تسا  نیا  اهبارعا  نآ  زا  یکی  تسا و  هدومن  يروآدای  ار  اهنآ  یناعملا » حور   » ریـسفت رد  یـسولآ  و  طیحملا » رحبلا   » باتک

: دشابیم نینچ  ریدقت  رد  رمضم و  يادتبم 
. دوب دهاوخ  نسح  فقو  اذه »  » رد فقو  انبم  نیا  رب  تشذگ و  شحرش  هک  تسا  نیا  باذع  ینعی  هنایب ) مدقت  يذلا  يا  اذه  باذعلا  )

 277 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
هیآ يرهاظ  قایس  زا   36 سی / هروس  هیآ 52  َنُولَسْرُْملا » َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  انِدَقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق  : » موس دروم  *** 

لوصوم و هلـص  ُنمْحَّرلا ) َدَعَو   ) هلمج لوصوم و  مسا  ام »  » دشابیم و ادتبم  اذه »  » هراشا مسا  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  نآ  ياوحف  زا  و 
. تسا هیلبق  هلص  هلمج  هب  فوطعم  َنُولَسْرُْملا ) َقَدَص  َو   ) هلمج

. دشابیم ربخ  زا  ادتبم  ندش  ادج  شاهمزال  نوچ  دشابیمن  حیحص  هراشا  مسا  رد  ندرک  فقو  بارعا  نیا  اب  و 
« اذـه  » رد ندرک  فقو  اـنبم  نیا  رب  و  « 34  » دوشیم لیوات  قتـشم  هب  هکنیا  يارب  مینادب  اندـقرم »  » تفـص ار  هراشا  مسا  هتـسناد  زیاج  جاجز 

هدوب نینچ  ریدقت  رد  هدش و  فذح  شربخ  هک  دوب  دهاوخ  ادتبم  لوصوم و  مسا  ُنمْحَّرلا » َدَـعَو  ام   » ساسا نیا  رب  و  دوب . دـهاوخ  حـیحص 
فوذحم يادتبم  ربخ  ام »  » دشابیم حیحص  بارعا  نیا  اب  تسا و  قح  دوب  هدرک  هدعو  نابرهم  يادخ  هچنآ  قح ،» نمحرلا  دعو  ام  : » تسا

. دوب هداد  هدعو  نامحر  يادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ای  وا  نمحرلا » دعو  ام  اذه  وا  وه  : » دشاب نینچ  ریدقت  رد  و 
:« دیوگیم فلؤم  »

______________________________

ثوعبم دوشیم  هراشا  نآ  هب  هک  نامربق  زا  ار  ام  یسک  هچ  هیلا » راشملا  اندقرم  نم  انثعب  نم  : » تسا نینچ  اذه  ندش  قتشم  هب  لیوات  (- 34)
؟ درک

 278 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
تسا و هیفان  يام  ام ،»  » دوشیم ماهیا  هدنونش  نهذ  هب  هک  هظحالم  نیا  اب  مرامشیمن  زیاج  ار  فقو  نیا  متسین و  بارعا  نیا  هب  یـضار  نم 

. تسین هدیشوپ  نآ  ندوب  دساف 
. دشابیمن حیحص  اذه »  » رد ندرک  فقو  هناگ - هس  دراوم  نیا  ریغ 
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عطق تکس و  فقو ، ینعم 

هراشا

تفقو دوشیم ، هتفگ  دنوش  وا  عنام  دنرادب و  زاب  يزیچ  زا  ار  یسک  رگا  نتـشادزاب ، يزیچ  زا  زا ، تسا  ترابع  قلطم  روط  هب  فقو  يانعم 
عطق هتفگ ، رشنلا  رد  يرزج  نبا  هک  يروط  هب  فقو ، یحالطصا  يانعم  و  متشادزاب . راتفر  راک ، نالف  زا  ار  سک  نالف  ینعی  اذک  نع  انالف 

، دوش عورش  ون  زا  ندناوخ  هک  تین  نیا  اب  دیـشک  سفن  نآ ، رد  دوشیم  تداع  بسحرب  هک  یتاظحل  يارب  تسا ، ياهملک  يور  رب  توص 
هکنیا نودـب  دراد  رارق  هیلع  فوقوم  فرح  زا  لبق  هک  یتاملک  زا  ای  تسا و  بسانم  ددـجم  عورـش  يارب  دوب و  هدـش  فقو  هک  اجنآ  زا  اـی 
تروص لاصتا  امـسر  هک  اجنآ  رد  هملک و  طسو  رد  دـشابیم و  اهنآ  يانثا  تایآ و  رـس  رد  فقو  و  دـشاب . هدـش  تئارق  زا  ضارعا  دـصق 

. دوب دهاوخن  تسرد  فقو  هتفرگ 

تکس

: دوشیم هتفگ  تسا  عانتما  يراددوخ و  ینعم  هب  تغل  رد  تکس  و 
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ینعی دـیزرو  عانتما  نتفگ  نخـس  زا  سک  نالف  دـنیوگیم  دزرو  عانتما  ندز  فرح  زا  یـسک  یتقو  هنم ، عنتما  اذا  مالکلا  نع  نالف  تکس 
هکنیا ندوب  فقو ، تاظحل  زا  هک  یتاظحل  دوشیم  قالطا  تئارق  دصق  اب  و  هظحل ، دنچ  يارب  توص  عطق  هب  حالطصا  رد  و  درک . توکس 
تیاور شاهرابرد  تباث و  تیاور  ربخ و  قیرط  زا  اهنآ  رد  تکس  هک  یتاملک  رد  زج  سپ  عامس  هب  تسا  دیقم  تکـس  دوش و  هزات  یـسفن 

. دریگیم تروص  هتفای  لاصتا  طخلا  مسر  رد  هک  اجنآ  رد  هملک و  طسو  رد  دشابیمن و  زئاج  هدش  هدراو  حیحص 

عطق

و مدیرب ، ار  هبقر  ینعی  اهناکم ، نع  اهتلزا  اهتلـصف و  اهتنبا و  اذا  ۀبقرلا  تعطق  دوشیم : هتفگ  تسا  ندرب  نیب  زا  ندرک و  ادج  ینعم  هب  عطق 
. يدومن رود  شلحم  زا  یتخاس و  ادج  هک : یئوگیم  یعقوم  ار  فرح  نیا 

هک یتروص  رد  اذـل  و  دـشابیم ، نتفاـی  لاـقتنا  رگید  لاـح  هب  تئارق  لاـح  زا  و  یلک ، روط  هب  نآرق  تئارق  ندـیرب  عـطق ، حالطـصا ، رد  و 
الوصا اریز  دریگیمن ، تروص  عطق  تایآ ، يادـتبا  رد  زج  و  دوش ، هتفگ  هذاعتـسا  دراد  ترورـض  دـننک ، عورـش  ون  زا  ار  تئارق  دـنهاوخب 

. دنوریم رامش  هب  یعطقم  مادک  ره  تایآ  يادتبا 
، دنکن عطق  دناوخب ، ار  ياهیآ  امش  زا  یکی  یتقو  تفگ : هک  هدرک  لقن  لیذهلا  یبا  نب  هّللا  دبع  زا  لقن  هب  رشنلا ، باتک  رد  و 

 281 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
. دراد تیمومع  هتفگ  نیا  رهاظ  و  دنک ...  عطق  هیآ  نایاپ  رد  ار  شندناوخ  و  دناوخب ، اهتنا  ات  ار  هیآ  نآ  و 

- زامن ریغ  رد  اـی  دـشاب  زاـمن  رد  دـنک ، عطق  ار  دوخ  تئارق  نآ  تاـملک  زا  یکی  يور  و  هیآ ، ياـنثا  رد  تسین  اور  نآرق  يراـق  يارب  سپ 
. دنکیمن یقرف 

شرگید تمسق  دنناوخب و  ار  هیآ  زا  یتمسق  دنتشاد  تهارک  نآرق  نایراق  تفگ : هک  تسا  هدروآ  لیذهلا ، یبا  نبا  نامه  زا  زاب  رـشنلا  رد 
. دشاب نآ  جراخ  رد  ای  زامن ، رد  هیآ  تئارق  هکنیا  زا  تسا  معا  هلاسم  نیا  و  دننک ، اهر  ار 
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مهیلع هّللا  ناوـضر  باحـصا  هکنیا ، هـب  دراد  تلـالد  اوناـک »  » ظـفل و  تـسا ، « 35  » نیعباـت ناـگرزب  زا  یکی  لیذـهلا ، یبا  نـب  هّللادـبع  و 
. رشنلا زا  نخس  نایاپ  دنتسنادیم . هورکم  ار  نآ  زا  یتمسق  كرت  و  هیآ ، يانثا  رد  عطق  نیعمجا -

______________________________

اب هدیـسرن و  شرونا  روضح  هب  یلو  دـنامرکا  ربمایپ  رـصاعم  هک  دوشیم  قالطا  مالـسا  لوا  ردـص  ناناملـسم  زا  یناسک  هب  نیعباـت  (- 35)
. دناهدرک كرد  ار  بانج  نآ  ضیف  رپ  روضح  هک  دنتسه  یناسک  زین  باحصا  دناهدرک و  تاقالم  راوگرزب  نآ  باحصا 
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ادتبا فقو و  رد  ءارق ، بهاذم  نایب  رد  همتاخ 

: عفان بهذم 

. تسا هدش  دراو  ینتم  يو  زا  هراب  نیا  رد  و  درکیم ، نسح  يادتبا  نسح و  فقو  قایس ، ینعم و  بسحرب  عفان ،

: ریثک نبا 

: تفگیم هک  هدش  تیاور  وا  زا  تایآ  يانثا  صوصخ  رد  اما  و  دنک ، فقو  تایآ  نایاپ  رد  تشاد  دمع  قلطم  روط  هب  ریثک ، نبا 
( ٌرََـشب ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ   ) یلاعت يادخ  لوق  رد  و  ْمُکُرِعُْـشی ) ام  َو   ) یلاعت يادـخ  لوق  رد  و  ُهَّللا ) اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو   ) یلاعت يادـخ  لوق  رد  یتقو 

. منکن فقو  ای  منک  فقو  مرادن  یسرت  نآ  زا  دعب  منک  فقو 
رد وا  هکنیا  هب  دراد  تلالد  بلطم  نیا  و  تسا : هتفگ  يرزج  نبا 
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. درکیم فقو  دروآیم  مک  يو  سفن  هک  اجک  ره 

: ورمع وبا 

فقو تایآ ، طسو  رد  و  تسا ، رتبوبحم  نم  يارب  تایآ  ياهتنا  رد  فقو  تفگیم : تشاد و  هجوت  تایآ  ياـهتنا  رد  فقو  هب  ورمع  وبا 
. تفرگیم رظن  رد  ار  نسح  يادتبا  نسح و 

: یئاسک مصاع و 

. تسا نسح  يادتبا  نآ  همزال  دندرکیم و  فقو  لحم  نآ  رد  دندرکیم و  روظنم  ار  ینعم  ندش  مامت  ود  ره 

: هزمح

: تسا هتفگ  يرزج  نبا  درکیم ، فقو  سفن  عطق  ماگنه  هب  هک ، دنراد  رظن  قافتا  هزمح  صوصخ  رد  نایوار 
فقو هب  هن  تئارق ،- هنوگ  نیا  رد  يراق -، سفن  دـناوخیم و  لـیوط  دـم  اـب  و  قیقحت ، هب  ار  تئارق  يو  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هراـب  نیا  رد 

. دسریمن یفاک  فقو  هب  هن  و  مامت ،
. تسا هتفگ  يرزج  نبا  هاگنآ 

لصو و  تسا ، هتفرگیمن  رظن  رد  ار  ینیعم  فقو  اذل  و  هدوب ، هروس  کی  لثم  يو  دزن  نآرق  همه  هک ، تسا  نیا  نم  رظن  هب  وا  راک  يانعم 
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 285 ص : ءادتبالا ، فقولا و  ۀفرعم  یلإ  ءادتهالا  ملاعم 
عطق دـناوخیم ، قیقحت  اب  ار  تئارق  هک  دوب  روظنم  نیا  هب  رگا  و  تسا ، هدادیم  حـیجرت  اـهفقو - هنوگ  نیا  هب  ار - رگید  هروس  هب  ياهروس 

 ...( یهتنا دادیم  حیجرت  ار  يدعب  هروس  يادتبا  زا  عورش  هروس و  رخآ 
. دشابیم رتاناد  ادخ  دندرکیم و  تاعارم  ار  نسح  يادتبا  نسح و  فقو  ءارق  رگید  و 

نایاپ

فالآ اهرجاهم  یلع  يرمق  يرجه  هنـس 1411  بجرملا  بجر  مّوس  خیرات  هب  یتامدقم  پاچ  زا  سپ  نآ  ددجم  ینیب  زاب  باتک و  همجرت 
بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تدالو  هام  ءایبنالا و  متاخ  ترـضح  تیرـشب  ملعم  هب  میرک  نآرق  لوزن  هام  رد  ءاـنثلا  ۀـیحتلا و 

ترضح مالسا  سدقم  تناید  فراعم  مولع و  رقاب  تعیرش  رارسا  فشاک  نآرق و  زومر  حراش  تداعس  اب  تدالو  مالسلا و  ةولصلا و  هیلع 
تفای  نایاپ  مالسلا  مهیلع  رقاب  دمحم  ماما 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

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

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

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

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

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

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

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
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یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

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

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

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

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

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

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

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

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
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ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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